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Kesätöistä kannattaa
tulla kuuntelemaan

Toimeliaisuus ja
usko palasivat

Viime vuonna Tampereen seurakuntien Kesätyö-tapahtumassa kävi yli 300 kiinnostunutta.

Masennuksen kokenut
Erkki jaksaa taas uskoa
Jumalan johdatukseen.

➢ SIVU 4

➢ SIVU 8

Kommentoi kolumnistin
tekstejä verkossa!
Kirkkosanomien kolumnit julkaistaan
nyt myös blogeina. Laura TuhkanenJukkolan ja Juha Mattilan tekstit löytyvät osoitteesta www.tampereenkirkkosanomat.fi.
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Mihin kummaan
Pentti Pelto kapuaa?
➢ Vastaus löytyy sivuilta 6–7
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Köyhyys siirtyy
sukupolvelta toiselle
Hiljakkoin ilmestyi laaja tutkimus, joka kertoo 1990-luvun laman
vaikutuksista tuon ajan lapsiin. Tutkimuksen on tehnyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tutkimus tehtiin vuonna 1987
syntyneistä, joiden elämää seurattiin 23-vuotiaiksi asti.
Me, jotka olemme eläneet tuon ajan, muistamme vielä, kuinka tiukoilla monet perheet olivat.
Oli työttömyyttä, takauksien maksuja ja konkursseja. Koko
Suomen talous tuntui olevan vaakalaudalla. Laman aiheuttamista vaikeuksista selviäminen kesti vuosia.
Monille perheille jatkuva pennin venyttäminen oli liikaa. Tuli mielenterveysongelmia ja toivottomuutta. Usko parempaan
hiipui.
Tutkimuksessa olleita nuoria on lähestytty monelta eri kannalta. Vähäosaisuus näkyy muun muassa noin 200 grammaa
alempana syntymäpainona.
Kaikkiaan 60 000:sta vuonna 1987 syntyneestä noin
10 000:lla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.
Mikäli perhe sai tuolloin yli viisi vuotta toimeentulotukea,
heidän lapsistaan 70 prosenttia on nyt samassa tilanteessa.
Neljäsosalla näistä nuorista on jonkinlainen merkintä rikos-,
sakko- tai tuomioistuinrekisterissä. Köyhyys lisäsi myös tyttöjen
riskiä joutua tekemään abortti tai saada sukupuolitauti.
Köyhyys on myös henkistä, vanhempien kyvyttömyyttä kannustaa lasta tai antaa hänelle virikkeitä.
Myös harrastukset – jos niitä oli koskaan ollutkaan – jäivät
usein talouden tiukentuessa.
Reija Paananen, yksi tutkimuksen tekijöistä, korostaa, että Suomessa tehdään ennalta ehkäisevää työtä vähän, mutta
jälkien korjaamiseen liikenee kyllä rahaa. Jo laman ollessa pahimmillaan tiedettiin, että lamasta jää pitkä varjo. Tutkijat eivät
syytä laman alle joutuneita, vaan sitä, että nyt tehdään samoja
virheitä. Tuloeroja ei Reija Paanasen mielestä pitäisi enää kasvattaa. Näille ihmisille pitäisi antaa tukea henkilökohtaisesti.

Kirkko pahassa välikädessä
Asenteissa luterilaisen kirkon toimintaa kohtaan on käynnissä selkeä muutos. Kirkkoa arvostelevat monet kirkkoon kuulumattomat, ja lisäksi kirkon sisällä vapaamieliset ja konservatiivit ovat alkaneet moittia toisiaan kärjekkäin äänenpainoin. Kohtuus olisi, että molemmat suunnat voisivat elää kristittyinä toisiaan kunnioittaen.
Yksi kiistanaiheista on suhtautuminen homoseksuaaleihin. Helsingin seurakuntayhtymä pyysi kirkosta eronneita kertomaan eronsa syitä. Eniten kirkosta erottiin homoseksuaalien
syrjinnän takia. Peräti 52 noin 130 vastaajasta oli tätä mieltä.
Ideologiset syyt olivat toiseksi tärkein syy. Jos ei usko Jumalaan,
ei tarvitse myöskään kirkkoa.
Taloudellisista syistä erosi reilu kuudennes vastaajista. Vajaa seitsemän prosenttia koki saaneensa huonoa kohtelua työntekijältä.
Tampereella kirkkoon liittyjien määrä oli 0,45 prosenttia jäsenmäärästä. Koko maassa vastaava luku oli 0,33 prosenttia.
Tampereella liittyjät olivat viime vuonna hyvin liikkeellä.
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Marja Rautanen
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Lue lisää seinämaalauksesta ja
seuraa sen valmistumista: www.
tampereenkirkkosanomat.fi

Aino Louhen maalaamasta avaruudesta voi työn valmistuttua löytää muun
muassa lampaita.

Lukijapostia
Psykoterapiaa vihaisuuteen
Tampereeen yliopiston psykologian opetusklinikka tarjoaa psykoterapiaa hyvinvoinnin edistämiseksi. Hoidettavia ongelmia ovat
ärtymykseen, suuttumukseen, vihaisuuteen ja katkeruuteen liittyvät tunteet. Hoitojen pituus on 8
käyntiä.

Terapeutteina toimivat opintojen loppuvaiheessa olevat ammattityön opintoja suorittavat psykologian opiskelijat. Asiakasterapian aikana opiskelijat saavat jatkuvaa työnohjausta. Terapiassa olevat
asiakkaat osallistuvat samalla myös
hoitomuotojen kehittämistä koske-

vaan tutkimukseen.
Terapiat alkavat sopimuksen
mukaan helmikuun alussa. Yhden
käynnin hinta on 15 euroa. Terapia tapahtuu psykologian opetusklinikassa, Kalevantie 5, 4. kerros.
Ilmoittautumiset 27.1., 28.1., 3.2. ja
4.2. klo 9–11 ja 17–19 p. 3551 7024.

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.

Ympäristöasiat esillä materiaaleissa
ja Kalevankankaan hautausmaalla
Tampereen seurakuntien vuoden
2010 Ympäristön ystävät ovat toimistonhoitaja Anneli Jaatinen
materiaalipalvelusta ja työnjohtaja Juha Katajamäki hautaustoimesta. Valinta julkistettiin seurakuntien vuosijuhlassa 19. tammikuuta.
Ympäristön ystävät valitaan
työtovereiden ehdotusten perusteella. Jaatisen todetaan pitäneen
ympäristömateriaalit hyvin esillä.
– Olen hankkinut ympäristötietoa laaja-alaisesti kaiken ikäisille, hän myöntää.
Jaatinen myös kulkee Raholasta
töihin polkupyörällään – lumihangista piittaamatta. Matkaa kertyy
edestakaisin 16 kilometriä.

Hän toteaa ilmastonmuutoksen
sellaiseksi puhuttaneeksi ilmiöksi,
josta on kertynyt runsaasti materiaalia. Viime vuosina on alkanut
ilmestyä myös lasten ympäristöaiheisia kirjoja.
Yleisempien luontoon liittyvien
kirjojen lisäksi materiaalipalvelussa on jaossa Tampereen seurakuntien ympäristöopasta, jota voi hyödyntää kerhotoiminnassa. Myös
luontopoluista ja kasveista on tietoa, ja tarjolla on lasten ja varhaisnuorten ympäristötietoa tukevaa
materiaalia.
Uusituilta internet-sivuilta
osoitteesta www.trevlut.net/materiaalipalvelu löytyy luetteloita uutuuksista ja materiaalista.

Kohtuullisuus ja yhteisöllisyys
on liian usein korvattu itsekkäällä
oman edun tavoittelulla. Ei ole kauan siitä, kun Suomi ylpeili rehellisyydellään. Nyt se tuntuu mauttomalta vitsiltä. Usein puheiden ja tekojen välillä on huutava ristiriita. Jos
joku rikastuu omalla työllään ja ahkeruudellaan, häntä ei pidä kadehtia, mutta kun minä-minä-tauti oikeuttaa itsekkääseen rohmuamiseen
muista piittaamatta, pitäisi hävetä.
Kasvatustieteen professori
Kari Uusikylä
Viva 1/2011

tarinan – koskaan hän ei antanut
määritelmää. Tällä tavoin (ja vain
tällä tavoin) ylittyvät kulttuurien
väliset kuilut ja silloittuvat aikakausien vaihtuvat ajattelumuodot.
Tietäjät ratsastavat yhä, joka vuosi,
kaiken maailman kirkkoihin. Heidän karavaaninsa kulkee, haukkukoot rationalismin koirat miten
haukkuvat, läpi kristikansan mielenmaiseman ja suoraan itse kunkin sieluun.
Turun piispa
Kaarlo Kalliala
vihkimysmessun saarnassaan 6.1.

sa sfääreissä vaan hengellinen todellisuus lävistää tavallisten ihmisten
tavallisen arjen.
Piispa Kaarlo Kalliala
Sana 13.1.

Aina, kun Jeesukselta kysyttiin
Jumalan valtakunnasta, hän kertoi

Jumala ei tee yleensä itseään
tiettäväksi korkeissa uskonnollisis-
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Seurakuntien talon toisen kerroksen Kapernaum-nuorisotilan seinä on jo muuttunut syvän siniseksi. Kun kuvataiteilija Aino Louhi
saa työnsä valmiiksi, seinältä pitäisi löytyä lampaita, tähtiä, ja komeettoja. Kyseessä on avaruus-aiheinen seinämaalaus, joka Louhelta on tilattu nuorisotilan 7,5 metriä
pitkälle seinälle.
– Avaruus on kaunis ja niin
mystinen. Se on samalla tiedettä,
ja samalla maailman suurin salaisuus, että mitä se kätkee sisäänsä.
Ehkä avaruudessa on minulle paljon samaa, mitä monelle ihmiselle on uskonnossa, Louhi perustelee aihevalintaansa.
Taiteilija haluaa, että nuorisotilan maalauksessa on paljon katsottavaa ja ihmeteltävää. ”Mitä lampaat tuolla tekee? Mikä toi on?”
-kommentit seinämaalauksen katsojan suusta miellyttäisivät tekijää
erityisesti.
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Louhi loihtii lapsille avaruuden

Työnjohtaja Juha Katajamäki on pitänyt
ympäristönäkökulmat hyvin esillä Kalevankankaan hautausmaan hoidossa.

Sanottua

Tärkeintä on, että henkilön oma
arvio kirkosta ja uskosta ei syntyisi
vain median kautta. Usko on kokemus suuremmasta. Se voi olla pyhän
tuntua jumalanpalveluksessa. Se voi
olla hetki hautausmaalla. Se voi olla äiti-lapsi-kerhon vetäjän ystävällinen sana arkipäivän ahdingossa. Se
voi olla toivo.
Tiedotuspäällikkö
Iiris Kivimäki
Helsingin Sanomat 12.1.
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Kalle Mäki johtamaan
yhteistä kirkkovaltuustoa

Kalle Mäki on valittu Tampereen ev. lut. seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2011–2012. Mäki on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti ja teologian kandidaatti. Hänen edeltäjänsä, työterveyslääkäri Matti Sääksi ei ollut enää ehdokkaana näissä vaaleissa.
Varapuheenjohtajaksi äänestettiin talousjohtaja Marja Karvo.
Yhteinen kirkkoneuvosto muuttui melkoisesti, kun vain neljä
vanhaa jäsentä kymmenestä valittiin uudelleen. Nuorin valittu
on 23-vuotias Miika Tomi. Alle
30-vuotias on Tomin lisäksi myös
Simo Köppä. Laura Pöyhönen
on 33-vuotias.

Nuorten ääni esillä

Lähetyssihteeri sai
uusia näkökulmia

K

alevan seurakunnan
lähetyssihteeri Jyrki
Pikkarainen on yksi niistä 12 seurakuntien työntekijästä, jotka valmistuivat sosionomi-diakoneiksi uudessa muuntokoulutuksessa vuodenvaihteessa.
– Koulutus syvensi selvästi
omaa ammatti-identiteettiäni. Se
myös laajensi näkökulmaa omaan
työhön ja seurakunnassa työskentelemiseen, miettii Pikkarainen,
jonka pohjakoulutus on kirkon
nuorisonohjaajan tutkinto Helsingin Raamattukoulussa.
Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin yksikön ja Tampereen
seurakuntien Martinus-säätiön
toteuttama kurssi järjestettiin ensi kertaa Tampereella. Puolitoistavuotisen koulutuksen tavoitteena
on päivittää opistotasoinen tutkinto ammattikorkeakoulututkinnoksi. Kurssin opettajana toimi Martinus-säätiön asiamies Jukka-Pekka Fabrin.
Jyrki Pikkarainen on tehnyt
nuorisotyötä Hausjärven ja Riihimäen seurakunnissa sekä Tampereen seurakuntayhtymässä yhteensä 16 vuotta. Seitsemän viime vuotta hän on työskennellyt Kalevan lähetyssihteerinä.
– Opiskelu työn ohessa sujui juohevasti, sillä olen opiskelumyönteinen.
Lähetystyön kurssin ohella hän
on työvuosien varrella kehittänyt
tietokonetaitojaan sekä opiskellut
kieliä.
Vaikka Pikkarainen jatkaakin
työtään lähetyssihteerinä, koulutus
antaa valmiuden toimia myös sosiaalialan ja diakoniatyön tehtävissä.
– Tutkinnon monimuotoisuus
antaa henkilökohtaisen turvan, jos
jostakin syystä joudun vaihtamaan
työtä tulevaisuudessa.

Lähetys on
perustehtävä
Työalan vaihtaminen ei kuitenkaan
ole näköpiirissä, sillä Pikkarainen
uskoo vahvasti lähetystyön tulevaisuuteen. Kirkon lähetysstrategian
luonnoksessa ehdotetaan, että jokaiseen seurakuntaan perustettaisiin lähetyssihteerin virka. Tampereen seurakunnissa toimii tällä hetkellä viisi lähetyssihteerin viranhaltijaa ja viisi palkkiotoimista
lähetyssihteeriä.
– Lähetystyö ja evankeliumin
julistaminen on yksi seurakuntien perustehtävistä. Lähetyssihteerin viran voi lopettaa vasta siinä vaiheessa, kun lähetystyö sisältyy kaikkiin seurakuntien virkoihin läpäisyperiaatteella.
Lähetyssihteerin työnkuva on
monipuolinen. Käytännön toimija
kantaa joinakin päivinä tavaroita
ja järjestää tilaisuuksia, mutta tärkeimpänä tehtävänä Pikkarainen
pitää lähetystietoisuuden levittämistä. Myös monikulttuurinen
työ ja ystävyysseurakuntatoiminta kuuluvat lähetyssihteerin tehtäviin Kalevassa.
Lähetyssihteerin tiimiin kuuluu noin 50 vapaaehtoistyöntekijää, joille on löytynyt haastaviakin
tehtäviä muun muassa lähetysjärjestöjen yhdyshenkilöinä.

Kohtaamispaikka
elävöittää kirkkoa
Koulutuksesta ammennettuja uusia näkökulmia Pikkarainen aikoo soveltaa esimerkiksi Kalevan
seurakunnan uudessa kohtaamispaikassa. Vapaaehtoistyöntekijöiden aloitteesta syntynyt Martan ja
Marian kahvi- ja teetarjoilu tarjoaa kaupunkilaisille matalan kynnyksen pistäytymispaikan arki-il-

taisin. Jokaisena iltana on myös tavattavissa seurakunnan työntekijä.
Maanantaisin paikalla on diakoni,
tiistaisin lähetyssihteeri, sekä keskiviikko- ja torstai-iltaisin pappi.
– Vaikka kävijämääriä ei ole vielä tutkittu, kahvila on selvästi elävöittänyt kirkkoa. Ihmisten kanssa on syntynyt yhteyttä. Jokainen
kohtaaminen on tärkeä, iloitsee
Pikkarainen.
Hän päivystää itse vapaaehtoisten kanssa yhtenä arki-iltana viikossa. Tammikuusta alusta lähtien lähetyssihteeri on liikkunut kahvilassa vihreään diakoninpaitaan ja valkoiseen kaulukseen pukeutuneena.
– Olen ollut hengellisen työn tekijä jo 23 vuotta. Paidan ansiosta ihmiset huomaavat, että olen käytettävissä henkilökohtaisia keskusteluja, sielunhoitoa ja esirukousta varten. Tarvittaessa kahvilasta voi aina vetäytyä keskustelemaan muihin tiloihin, jos tulijalla on siihen
tarvetta.
– En kuitenkaan toimi diakoniatyöntekijänä, vaikka olen diakonian virkaan vihitty. En voi esimerkiksi myöntää seurakunnan
ruokakassiavustuksia, selventää
Pikkarainen.
Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo vihki valmistuneet
sosionomi-diakonit diakoneiksi
sunnuntaina 9. tammikuuta Tuomiokirkossa pappisvihkimisten yhteydessä.
Jyrki Pikkaraisen ohella Tampereen seurakuntien työntekijöistä vihkimyksen saivat Hanna Kelokaski, Mari Tuominen, Anne
Ryyppö-Prani, Petri Ranta ja Päivi Ranta. Vihkimys oli poikkeuksellinen, sillä kukaan sosionomidiakoneista ei tällä hetkellä ole diakonian viranhaltija.

”Ihmisten kanssa on syntynyt yhteyttä.
Jokainen kohtaaminen on tärkeä.”

Kirsi Airikka

Jere Virtanen

Anja Vähälä (vas.), Terttu Sirén, Helka Viitanen, Jyrki Pikkarainen ja Maire Laarko toivottavat kävijät tervetulleiksi Kalevan kirkkoon. Martat, mariat ja martit kattavat kahvia ja teetä arki-iltaisin, maanantaista torstaihin kello 17–18.30 kirkon ala-aulaan.
Kahvilassa voi pistäytyä ohimennen tai tulla varta vasten nauttimaan seurasta sekä Reilun kaupan kahvista ja teestä. Tarjoilu on maksuton, mutta vapaaehtoinen kolehti käytetään lähetystyöhön. Joukko vapaaehtoisia ja seurakunnan työntekijä ovat
paikalla keskustelua varten.

19-vuotiaana neljä vuotta sitten
seurakuntaneuvostoon valittu
Tomi oli nyt Tuomiokirkkoseurakunnan ääniharavia ja sai valtuustovaaleissa 131 ääntä sekä
neuvostovaaleissa 125 ääntä.

Miika Tomi opiskelee kansainvälistä
politiikkaa ja on toiminut myös EU:n
ja YK:n rauhanturvaajana.

Kokoomusta edustava Tomi
sanoo aloittavansa kauden hyvällä mielellä. Erityisen tärkeänä
hän pitää nuorten saamista mukaan toiminaan, jotta kirkon yhteys myös nuoriin aikuisiin säilyisi. Itse hän tuli mukaan rippikoulun kautta toimien ensin isosena ja sen jälkeen apuopettajana.
– Alkavalla kaudella koen tärkeäksi nuorten viestin tuomisen valtuuston päätöksentekoon.
Seurakuntaneuvostossa päätettävänä on enimmäkseen arjen asioita.
Tomi oli mukana laatimassa
seurakuntarakenteen uudistukseen Tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvoston lausuntoa,
jossa kannatettiin yhtä seurakuntaa. Tätä mallia hän pitää edelleen varteenotettavana pitkän
tähtäimen ratkaisuna.
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on nimennyt tuomiorovasti Olli Hallikaisen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi. Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin vuosiksi 2011–2012 yrittäjä, toimitusjohtaja Anne Karhola, ja varajäseneksi insinööri Asko Alajoki.
Yhteisen kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet ovat Riitta Alaja (varajäsen Kaarlo Koivisto),
Rami Helminen (Heikki Päätalo), Markku Isotalo (Tage Törn),
Matti Kulkas (Kirsi Koski), Simo
Köppä (Johanna Suban), Anni
Pälä (Sirpa Koivisto), Laura Pöyhönen (Jarno Parviala), Maija Simelius (Pekka Uusitalo) ja Miika
Tomi (Marja Kujansuu).
Lisätietoja Tampereen seurakuntien hallinnosta löytyy osoitteesta www.tampereenseurakunnat.fi/hallinto.

Eroaminen ja liittyminen täällä
keskimääräistä vilkkaampaa

Tampereella sekä kirkosta
eroaminen että kirkkoon liittyminen oli viime vuonna muuta maata vilkkaampaa. Kirkosta
erosi vuoden aikana 4512 tamperelaista. Kirkkoon myös liittyi

viime vuonna eniten tamperelaisia kautta aikojen, 682 ihmistä.
Vuoden 2010 loppuun mennessä 70,4 prosenttia tamperelaisista kuului kirkkoon.

Herätys!
Miksi ja miten yhteisöllistä
seurakuntaa rakennetaan?

Aleksanterin kirkossa on 5. helmikuuta Uskonpuhdistus-tapahtuma, jossa on aiheena yhteisöllisen seurakunnan rakentaminen. Miten ja miksi yhteisöllistä seurakuntaa nyt rakennetaan, helsinkiläisen Agricolaliikkeen toiminnanjohtaja Teemu Laajasalo.
– Se, että joudumme kysymään tätä, on oire karmeasta tilasta. Seurakunta ei voi olla mitään muuta kuin yhteisöllinen. Se
on jo sanatasolla kulmakunta, jossa on seuraa. Seurakunnassa
erilaiset ihmiset tuntevat toisensa nimeltä, ja sen rakentaminen tapahtuu olemalla kiinnostunut ihmisistä.
Onko ilmiö tamperelainen?
– Tampereella on erinomaista osaamista ja monessa suhteessa
maan parasta hengellistä moniarvoisuutta. Yhteisöllisyyttä ei
voi tekaista tai brändätä, yhteisöllisyys syntyy sinne, missä toisistaan kiinnostuneet ihmiset viettävät yhdessä aikaa elämää ja
Jumalaa ihmetellen.
Voiko kuka vain tulla mukaan, Uusi verso -toimintaa koordinoiva pastori Timo Pöyhönen?
– Kaikki, jotka kestävät kirkossa vähän rennompaa menoa, ovat
tervetulleita. Päivällä on kolme rinnakkaistapahtumaa kello
13–17. Kello 19 alkaa Talent show, koko illan ydinjuttu. Luvassa
on monipuolinen show, jossa on muun muassa musiikkia, tanssia, kuvataidetta ja toimintaa. Kello 21 on lattarimessu.
– Uusia kykyjä voi myös ilmiantaa laittamalla sähköpostia
minulle: timo.poyhonen@evl.fi. Seuraava talent show on 9. huhtikuuta. Lisätietoja: www.uusiverso.fi

Asta Kettunen
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Selman sairaala kokosi
ystävät Kaukajärvellä

Haave maalaamisesta
Kirsti Löytty toimi Afrikassa teologian opettajana. Lähetystyöhön
matkaamisen juuret ovat ainakin
kahden sukupolven päässä sekä
Frans Hannula -herätyksessä.
– Suvussa on lähetysherätys, ja
isovanhempani toivoivat, että jo äitini olisi lähtenyt lähetiksi. Eläkkeelle päästyäni olen toteuttanut
haaveeni maalaamisesta, Maalikoiden kuvataidekerhon puheenjohtaja kertoo.
Hän muisti lapsuudestaan toistuvan unen, jossa näkynyt paikka
olikin yllättäen tullut vastaan Ambomaalla. Namibian värit aiheuttivat innostumisen, ja 50 vuoden aikana patoutunut taiteen tekemisen

Veikko Keskinen viihtyy
Lielahden miesryhmässä hyvin.

Miehet koolla Lielahdessa
jo viidettä vuosikymmentä
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Tiistaisena talvi-iltana viitisentoista miestä saapuu Lielahden
kirkolle. Alkamassa on Harjun
seurakunnan miesten piiri – kuten säännöllisesti jo vuodesta
1964 lähtien!
– Oikeastaan tämän porukan
historia alkaa jo 1950-luvulta, jolloin Pispalan kirkolla alkoi kokoontua miesten piiri. Myöhemmin 1960-luvulla Lielahden kirkkoon eriytyi sitten oma miesryhmänsä, toteaa puuhamies Pertti
Mäkinen.
Kahvia keittelevä Lasse Syrjänen kehuu kristityn miesjoukon
mainiota ilmapiiriä.
– Tämä ei ole rukous- tai raamattupiiri, vaan monipuolisempi miesten piiri. Keskustelua käydään vapaasti hengellisistä, mutta muistakin asioista. Yhteiskunnallisia aiheitakaan ei vieroksuta.
Kirkolle kerääntyy miehiä pääasiassa Lielahden-Lentävänniemen suunnalta, mutta myös muualta Tampereelta. Tällä kertaa paikalle oli tullut pari osallistujaa aina Härmälästä asti.
– Kokoonnumme parin viikon
välein sellaisina tiistai-iltoina, jotka eivät mene päällekkäin Torpan
miesteniltojen kanssa, Syrjänen
jatkaa.
Miesporukka harrastaa tiistai-iltojen lisäksi muutakin. Vuosien varrella on toteutettu lukui-

Kolme sukupolvea Namibian ystäviä kokoontui Messukylän lähetystyön järjestämään juhlaan, jossa oli esillä taidetta. Kirsti Löytyn maalaus esittää apinanleipäpuuta, Matilda Löytyn työn nimi on Tässä olen. Kuvassa vas. myös Päivi ja Sakari
Löytty, Seppo Löytty ja Juho Simojoki.

halu pääsi valloilleen.
– Minut oli tarkoitettu löytämään ne värit, hän uskoo.
Pojantytär Matilda asui nuoruudessaan Namibiassa vuosien
1998 ja 2007 välillä ja suoritti siellä kansainvälisen IB-lukion sekä
laajan kurssin kuvataiteesta. Suomeen palattuaan hän meni opiskelemaan Limingan taidekouluun, ja
jatkaa Tampereen ammattikorkeakoulun kuvataidelinjalla.
Hänen töitään oli esillä viime
kesänä Tampereen tuomiokirkon
kryptassa. Näyttely oli osa Suomen
lähetystyön 150-vuotisjuhlaa.

Jalat kahdessa maassa
Sakari Löytty palasi aikuisiässä
perheineen töihin synnyinmaahansa. Hän toimi 12 vuotta Namibian evankelis-luterilaisen kirkon
musiikkityössä, Suomen Lähetysseuran lähettämänä. Hän on ke-

hittänyt afrikkalaista kirkkomusiikkia, järjestänyt musiikkiseminaareja ja perehtynyt namibialaisten perinteiseen, kiireettömään ja
hyväntuuliseen musiikkiin.
Sakari ja Päivi Löytty ovat toimineet myös Teiskon seurakunnan nimikkolähetteinä. Perhe on
palannut välillä Suomeen, välillä
taas Afrikkaan.
Namibian luonnon ja kansan
rakkaus sekä ihmisten kohtaaminen ovat Löytyn sukupolvia yhdistävä tekijä. Jalat seisovat kahdessa
maassa, joten myös kulttuurishokit, matkoihin väsymiset ja käytännön ongelmat ovat tulleet kaikille
tutuiksi. Kellon Kirsti Löytty jätti
pois ranteestaan jo melkein vuosikymmen sitten.
– Hän ei tullut tänään, ehkä hän
tulee huomenna, hän siteeraa Namibiassa oppimaansa sanontaa.

Asta Kettunen

kuukaudesta noin puolen vuoden
mittaisiin pesteihin.
– Tietääkseni useimmat tulevat seurakunnalle hyvällä fiiliksellä. Monet jopa hakevat seurakunnalle kesätöihin perättäisinä vuosina, mikä osoittaa, että työssä on
viihdytty. Tampereen seurakunnat pystyvät tarjoamaan todellisia
töitä, mikä on varmasti arvokasta
kokemusta myös jatkoa ajatellen.
Viime vuonna kesätyöhakemuksia
tuli kaikkiaan noin 2500.

Hae hautausmaalle
Hautaustoimi tarjoaa kesätyöpaikan likimain 120 henkilölle vuodessa. Hakemuksia tulee vuosittain noin 1700, joista Kalevankankaan hautausmaalle noin 1400 hakemusta.
– Suurin osa hakijoista haluaa työskennellä kesä-, heinä- ja
elokuun aikana, mutta töitä on
enemmän tarjolla esimerkiksi
toukokuussa, sillä iso osa hautausmaan kesätöistä tapahtuu keväällä. Hakemuksia kannattaa ehdottomasti lähettää myös meille,
kannustaa Kalevankankaan hautausmaan työnjohtaja Juha Katajamäki.
Hautausmailla työt saattavat
kestää huhtikuun lopusta aina lokakuun loppuun saakka, mikäli

säät sallivat. Muiden yksiköiden
tarjoamat kesätyöt sijoittuvat kesä-, heinä- ja elokuulle.
Kalevankankaalla työskentelee
joka kesä noin 70 kesätyöntekijää.
Hakijoiden alaikäraja on 18 vuotta.
Työaika on noin 38 tuntia viikossa.
– Hakijoita karsiutuu paljon,
sillä työskentely tapahtuu ulkona kelillä kuin kelillä. Asenne on
kaikkeen oleellisin, ja hakijalta pitää löytyä halua tehdä töitä.
Kalevankankaalta löytyy kevätkunnostusta, kukkien istutusta ja hoitoa, ruohon- ja pensasaitojen leikkausta sekä lopuksi syyssiivousta.

Netti tai paperi
Hautaustoimen ja nuorisotyön kesätyöpaikkoja haetaan sähköisesti, mutta kiinteistötoimen, Mummon Kammarin, varhaiskasvatuksen ja leirikeskusten kesätyöpaikat
haetaan edelleen paperisilla hakulomakkeilla, joita löytyy, Työ- ja
elinkeinokeskuksesta, Seurakuntien talosta ja Tampereen seurakuntien nettisivuilta.
– Halutessaan hakija voi lähettää liitteenä ansioluettelonsa, mutta pakollista se ei ole.

Antti Kotamäki

sia matkoja Suomessa ja Ruotsissakin.
Pitkä pöytä alkaa täyttyä viimeistä paikkaa myöten, ja keskustelu on vilkasta.
– Kynnys tulla mukaan on
meillä todella matala, kuvailee
Pertti Mäkinen.
Hänen mukaansa illat vietetään tarkoituksella ilman ennalta
sovittua tiukkaa ohjelmaa. Näin
illoista saadaan rennompia ja keskustelijat avautuvat asioistaan paremmin.
Lielahtelainen Veikko Keskinen on käynyt piirissä muutamia
vuosia:
– Ryhmässä käsitellään monenlaisia asioita hyvin vapaassa hengessä. Väittelyäkin joskus syntyy,
mutta aina sopuisassa hengessä.
Ryhmää vetävä Harjun seurakunnan pastori Tarvo Laakso saapuu paikalle. Rukouksen
ja alkulaulun jälkeen keskustellaan vilkkaasti illan teemasta.
Ekumeenisuus herättääkin hyviä
kommentteja.
Illanvieton jälkeen Mäkinen
esittää vielä avoimen kutsun.
– Otamme ilomielin mukaan
uutta väkeä joukkoomme. Eikä
tarvitse olla Lielahden alueelta, aivan kaikki miehet ovat lämpimästi tervetulleita.

Vesa Keinonen

Erityisammattimies Jari Lapiolahti huoltaa ruohonleikkureita kesäteloiltaan. Kesään mennessä työkalujen on oltava kunnossa, jotta kesätyöntekijätkin pääsevät niitä käyttämään.

Antti Kotamäki

Jalka ajoissa oven väliin
Tampereen seurakuntien kesätyöpaikkoja voi jälleen hakea 1.–28.
helmikuuta. Haettavana on kaikkiaan noin 200 työpaikkaa hautausmailla, kesäkerhoissa, kurssi- ja
leirikeskuksissa, kirkoissa ja kiinteistöissä.
– Kesätöihin hakevan tulee olla vähintään 16 vuotta täyttänyt,
mutta suurimpaan osaan tehtävistä vaaditaan 18 vuoden ikä. Hakijoiden ikähaitari on ollut muuten
todella leveä, varsinkin taantuman aikana, jolloin monen ikäiset hakevat kesätöitä, Tampereen
ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstöpalvelupäällikkö Eija Mukari kertoo.
Tänä vuonna kesätöihin voi
hakea kiinteistö- tai hautaustoimeen, Mummon Kammariin ja
seurakunnan nuoriso- sekä varhaiskasvatustyöhön. Lisäksi kesätyöpaikkoja on tarjolla kurssikeskus Ilkossa Kangasalla ja Torpalla Ylöjärvellä. Helmikuun aikana rekrytoidaan myös kesäkanttoreita.
– Pohjimmaisena ajatuksena
on aina ollut nuorten työllistäminen. Monelle nuorelle tarjoutuu
ehkäpä juuri se ensimmäinen työpaikka, Mukari toteaa.
Kesätöitä on tarjolla niin kaupungissa kuin rippileireilläkin.
Työjaksojen pituudet vaihtelevat

Vesa Keinonen

Asta Kettunen

Selman sairaala sai toivottavasti
vielä lisää ystäviä Kaukajärven seurakuntatalossa loppiaisena järjestetyssä lähetysjuhlassa. Juhlan esiintyjistä yksi, Sakari Löytty, oli syntynytkin tuossa Onandjokwen sairaalassa.
– Se oli juuri se sairaala, josta
siellä sai apua, kertoo hänen äitinsä Kirsti Löytty, 51 vuoden takaisia
aikoja muistellen.
Juhlassa hän miehensä Seppo
Löytyn kanssa kertoi Afrikassa tehdystä työstä ja sen tulevaisuudesta.
Niilo Laaksonen luki runojaan.
Sakari Löytty esitti musiikkia
tyttärensä Matilda Löytyn ja tämän
miehen Juho Simojoen kanssa. Joukossa oli laulu, jonka juuret ovat namibialaisessa vanhassa virressä.
Helinä Kärkkäisen aloitteesta toista kertaa järjestetyssä loppiaisjuhlassa esiintyi myös Fughettakuoro. Lasten musiikista huolehti
Kirsi Jokinen ja kahvituksesta lähetyssihteeri Merja Mäkisalo.
Musiikin lisäksi esillä oli kuvataidetta. Taulujaan olivat tuoneet
esille Kirsti ja Matilda Löytty sekä
Helena Miettinen.

Mukana menossa

Tuhannen taalan paikka
Kesätyö-tapahtuma järjestetään
toista kertaa torstaina 10. helmikuuta kello 11–16 Seurakuntien talon 2.
kerroksessa, Näsin salissa (Näsilinnankatu 26). Paikalle saapuvat kaikki seurakuntien kesätyöntekijöiden
rekrytoinneista vastaavat toimijat.
Viime vuonna tapahtumassa kävi
320 kesätyönhakijaa.
– Rekrytoijat olivat erittäin tyytyväisiä, sillä paikalle tuli motivoituneita ja tehtävistä kiinnostuneita
hakijoita, Eija Mukari kuvailee.
Mukarin mielestä tapahtu-

ma tarjoaa seurakunnan kesätöistä kiinnostuneille hyvän foorumin
kertoa omasta taustastaan ja työkokemuksestaan.
– Kesätyö-tapahtuma on tuhannen taalan paikka esitellä omaa
osaamistaan. Tapahtumassa voi
myös kysellä lisätietoja ja miettiä,
onko kyseinen paikka varmasti mieleinen. Paikan päälle kannattaa tulla reippaalla mielellä ja omana itsenään, Mukari neuvoo.
Lisätietoja: www.tampereenseurakunnat.fi/kesatyo

Ajassa ja hengessä

Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Siunatut vapaaehtoiset

jat otetaan mieluusti käyttöön.
Vapaaehtoistoiminnan kääntöpuoli on seurakuntien toiminnan
työntekijälähtöisyys. Vaikka viime
vuosikymmeninä vapaaehtoistyötä
on kehitetty, silti palkallisilla työntekijöillä on iso rooli seurakunnan
toiminnassa.
Itse seurakunnan työntekijänä iloitsen, kun voin joskus tehdä
itseni tarpeettomaksi. On mahtavaa, kun toiminta lähtee seurakuntalaisten aloitteesta ja sille löytyvät

Lasten suusta

Jeesus auttaa hädässä

Joskus Raamatun äärellä käy niin, että alkaa nolottaa. Tämän päivän
evankeliumi on sellainen raamatunkohta (Matt. 14: 22–33). Vellon
vain omissa valtavilta tuntuvissa ongelmissani ja vedän Jumalan
samaan soppaan – ajattelen, että kun apua ei kuulu, Jumala on
kyvytön auttamaan. Ongelma taitaakin olla itsessäni. Hän joka
on tämän maailman luonut, Hänkö ei osaisi tämän maailman
ongelmissa auttaa!

6.2.

Kristus, Jumalan kirkkauden säteily:
		 Kynttilänpäivä
Kynttilöille omistettu päivä kirkkovuodessa? Päivän nimitys tulee
keskiaikaisesta tavasta siunata kirkossa seuraavan vuoden aikana

Irma Karppinen on jo pitkään käynyt vapaaehtoisena ilahduttamassa Koukkuniemen vanhuksia. Tässä siistittävänä on Eila Uotilan kampaus.

niitä nykyisten paloturvallisuusmääräysten puitteissa saisi muualla polttaakaan.
Perinteisesti kirkolliset kynttilät on valmistettu mehiläisvahasta, joka symboloi synnittömyyttä.

Sytytetty kynttilä kertoo Kristuksen voittaneen pimeyden voimat.
Jeesus on valo pimeässä ja kuoleman varjoissa eläville. Kynttilä kehottaa seuraamaan elämän valoa ja
elämään valossa, Kristuksessa.

Jarkko, 5 v., kertoi äidilleen, mitä kerhossa oli puhuttu vanhasta Simeonista:
– Vanha Simeon sai lupauksen, et se ei kuole. Sit se näki Jeesuksen,
jäi eläkkeelle ja kuoli.

T

käytettävät kynttilät. Kynttilään liittyy paljon Kristus-symboliikkaa,
sillä onhan Jumalan Poika ennen kaikkea maailman valo. Jeesuksen
elämänvaiheista muistellaan hänen temppeliin tuomistaan ja
kohtaamistaan vanhan Simeonin kanssa. (Luuk. 2: 22–33)

Helmi

Tällä palstalla tutustutaan kristilliseen symboliikkaan kirkkovuoden mukana kulkien.

Kynttilä on mukava tunnelman
luoja pimeinä iltoina. Kynttilän valossa oleilu saa mielen rauhoittaa
ja tuo mieleen hartautta. Kirkoissa kynttilät kuuluvat alttarille, eikä

30.1.

Lisää vapaaehtoistyöstä: www.suurellasydamella.fi, www.mummonkammari.fi, www.tampereenseurakunnat.fi/
diakonia/vapaaehtoistoiminta

Sanat ja symbolit
kynttilä

Tulevat pyhät

innokkaat vastuunkantajat. Ei siksi,
että haluaisin toisten tekevän työni,
vaan siksi, että silloin tekeminen
ponnistaa yhteisestä uskosta, eikä
ole ”ammattiuskovaisten” luotsaamaa. Vapaaehtoisuudessa on opetuslasten ja alkuseurakunnan meininkiä.

Janne Ruotsalainen

Kuluva vuosi 2011 on nimetty Eurooppalaisen vapaaehtoistoiminnan teemavuodeksi. Hanke on lähtöisin Euroopan komissiolta ja sen
tarkoitus on tukea vapaaehtoistyön
tekemistä. Komissio korostaa ”vapaaehtoistyön olevan aktiivinen ilmaisu kansalaisten osallistumisesta, joka lisää Euroopan yhteisiä arvoja, kuten solidaarisuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Vapaaehtoistyö myös lisää tärkeitä oppimisen mahdollisuuksia, koska vapaaehtoistyöskentely voi tuottaa uusia
taitoja ja pätevyyksiä.”
Euroopan komissio on epäilemättä oikeassa! Tosin nämä hienot
lauseet eivät välttämättä täysin avaa
sitä todellisuutta, jossa vapaaehtoiset vaikkapa seurakunnissa työskentelevät. Monelle vapaaehtoiselle
työ tuo piristystä arkeen, jonkun se
saa tuntemaan itsensä tarpeelliseksi
ja jollekin se on oman uskon todeksi
elämistä ja evankeliumin eteenpäin
viemistä omalla tavalla.
Vapaaehtoistyön muotoja on
seurakunnissa lukemattomia: kirkkokuorossa laulamisesta kahvinkeittoon,
lähimmäispalvelusta
luottamushenkilönä toimimiseen.
Jos omaa paikkaa ei seurakunnasta
tunnu löytyvän, omanlaisen tehtävän saa räätälöidä itse. Erilaiset lah-

”Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin
kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun
pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut:
valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka
loistaa kansallesi Israelille.” Jeesuksen isä ja äiti olivat
ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin.
(Luuk.2:29–33)

Valon pisaroita

Asta Kettunen

alviaamun sininen hämärä
ympäröi Pispalan tienoon,
kun astelen kohti työpaikkaani Silmukkaa. Aavistuksenomainen punertava kajo Pyhäjärven yllä lupailee lisää valoa. Tiedän, että tämäkin työpäivä täyttyy kohtaamisista,
pysähtymisistä, lähtemisistä.
Yksi heistä tulee työhuoneeni
ovelle jalassaan kesäkengät, joissa
sukkina ovat riekaleiset käsipaperit.
Kädet puristavat kohmeisina muovikassia, jossa hän kantaa koko omaisuuttaan. Kasvot ovat ahavoituneet,
ja pitkäksi venähtäneen hiuspehkon
alta pilkistävät väsyneet silmät.
Iltapäivällä, pikkunokosten jälkeen, hän sujauttaa varpaansa harmaisiin villasukkiin ja nyörittää
jalkoihinsa aikaisemmin hieman
erilaisia polkuja kulkeneet, lahjoituksena saadut talvikengät. Niillä pärjää taas yhden yön ulkosalla.
Lähtiessä käsi heilahtaa kiitokseksi, ja villapipon alta olen huomaavinani hänen silmissään pienen valon tuikahduksen.
Päivän lehteä poikkeaa lukaisemaan pitkään työttömänä ollut,
joka kertoo vieraantuneensa taval-

lisista arkisista asioista. Asioitten
hoitaminen puhelimitse tai vuoron odotteleminen ovat ahdistavia,
ja päivärytmi on mennyt sekaisin.
Monen mutkan kautta hän on
saanut tiedon äitinsä vakavasta sairastumisesta. Välit äitiin ovat menneet huonolle tolalle jo ”nuoruusvuosien hölmöilyissä” ja katkenneet lähes kokonaan, kun työttömyyden myötä alkoi elämässä raju alamäkivaihe.
Nyt tieto äidin sairaudesta saa
aikaan matalalla äänellä puhutun
pikapuhelun. Raksamiehen koura
piilottaa poskelle valuvat kyyneleet, kun hän kuulee tutun äänen.
Mies haluaa sanoa äidilleen, ettei
hänestä tarvitse olla huolissaan.
Hänet on hyväksytty työvoimatoimiston kakkosmoduulille. Sen
suoritettuaan hän saisi oikeita töitä ainakin puoleksi vuodeksi. Hän
on menossa elämässään sittenkin
eteenpäin. ”Äiti…. anteeksi!”
Ovesta tulla tupsahtaa kolme
energistä aikuisopiskelijaa tekemään diakoniaan liittyvää ryhmätyötä. Ensimmäiseksi kahvikuppiinsa tarttuva on vanha tuttu. Vii-

si vuotta sitten, kun tapasimme ensimmäistä kertaa, hän oli työtön ja
asunnoton. Alkoholin käyttökin oli
riistäytynyt holtittomaksi. Evvk (ei
voisi vähempää kiinnostaa) -asenne oli tällä entisellä kympillä jämähtänyt päälle kaikkeen.
Tukemista ja kannustamista,
onnistumisen iloa ja pettymysten
nielemistä päivästä toiseen. Saatiin
asunto, löydettiin työkokeilupaikka, ja alkoholikin jäi elämässä takaalalle. Nyt mies kertoo silmät säihkyen, että hän valmistuu hoivaammattiin tämän vuoden lopulla.
Ennen lähtöään hän kävelee
työhuoneeni ilmoitustaulun luo ja
toteaa hymyillen ”On se siinä vielä.” Niin on. Kuva laupiaasta samarialaisesta, jonka hän antoi minulle kiitokseksi lähtiessään opiskelemaan. Se muistuttaa minua joka
päivä siitä, etten väistäisi katsetta
enkä kulkisi ohi.

Satu Tahlo-Jortikka

Sosiaaliohjaaja
Silmukan toiminnasta vastaava
Harjun srk/diakonia
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Kynttiläkirkko-konsertti
auttaa nuoria ja iäkkäitä

Kynttilänpäivänä, sunnuntaina
6. helmikuuta Tampereen tuomiokirkossa järjestetään järjestyksessään 30. Kynttiläkirkko-konsertti. Kello 18 alkavassa konsertissa esiintyvät Lauluyhtye Virtuoso,
Nuorisokuoro Sympaatti ja diplomiurkuri Matti Hannula. Puheen
tilaisuudessa pitää Mummon Kammarin toiminnanjohtaja Maarit
Tammisto.
Suomen Il Divoksi mainitun Virtuoson muusikkoja yhdis-

tää klassisen laulun lisäksi rakkaus musiikkiin, jossa yhdistyvät
elementit oopperamaailmasta, musikaaleista, elokuvista ja klassikoiksi muodostuneista viihdesävelmistä, kotimaisia lauluja unohtamatta.
Kaikilla Virtuoson laulajilla on
monipuolinen klassisen musiikin
koulutus ja kokemusta sekä oopperasta että musiikkiteatterista. Lauluyhtyeeltä on ilmestynyt kolme levyä, joista albumi Virtuoso on saanut kulta- ja platinalevyt.

Nuorisokuoro Sympaattia johtaa
director cantus Pekka Nikula, joka perusti kuoron vuonna 1981.
Äänenmuodostajana on vuodesta 2002 alkaen toiminut puheterapeutti Lotta Lintula. Kuoron noin
30 laulajaa ovat Tampereen musiikkiluokkien nykyisiä ja entisiä
oppilaita.
Paljon kiitosta kuoro on saanut
koreografioista ja laajoista kuorotuotannoista, joista mainittakoon
Karl Jenkinsin Adiemus - Songs of
Sanctuary sekä Tellu Virkkalan
Suden aika. Sympaatti on menestynyt kansainvälisissä kuorokilpailuissa ja konsertoinut useimmissa
Euroopan maissa sekä Etelä-Afrikassa ja Kanadassa.
Virtuoson osuudessa kuullaan

Lauri Eriksson

Ota onkeesi

muun muassa Franz Schubertin
Ave Maria ja Howard Blaken Avaruus. Mukana on myös Riku Pelon ja Juhana Sunisen sävellyksiä.

Virtuoso on
neljän kunnianhimoisen
nuoren miehen lauluyhtye, johon kuuluvat tenori Roope Pelo, tenori Juhana Suninen,
baritoni Riku
Pelo ja baritoni/kontratenori Jouko Enkelnotko.

Sympaatti esittää Bob Chilcottin
teoksen A Little Jazz Mass. Yhteisesityksenä kuullaan Cesar Frankin
Panis Angelicus. Matti Hannula
Hannu Jukola

Konserttitarjotin
Timo Syrjä

”Oi, päivää, jolloin sulaa viha kaikki, kuin kesän tullen sulaa lumi, jää.” Kevätesikotkuoro esiintyy 10.2. Härmälän kirkon Voimaa musiikista -illassa, jossa toteutetaan
virsiä, hymnejä, eri perinteistä nousevia hengellisiä lauluja ja klassista musiikkia aina gospeliin ja ylistyslauluihin laulaen, soittaen, tanssien, iloiten, itkien… Yhteislaululla on keskeinen osa illassa, jonka juontaa kuoroa johtava kanttori Markku Ylipää.

Konsertti

Lounasmusiikkia

Pe 28.1.klo 19
Lielehden kirkossa
Pekka Simojoki
Kolehti yhteisvastuukeräykseen

ke 2.2. klo 12,
Aleksanterin kirkko
Vokaaliyhtye Lumouksen laulajia,
Riikka Viljakainen, urut
Vapaa pääsy
|

Voimaa musiikista -ilta
Yhteisvastuukonsertti
to 10.2. klo 18.30
Härmälän kirkko
Kevätsesikot-kuoro,
johtaa Markku Ylipää
|

helppo pääsy
liikuntaesteiselle
helppo pääsy
näkövammaiselle
kuuntelulaite

Esa Ruuttunen esittää
harvinaisia koraalisovituksia
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vuodesta 1983 alkaen. Baijerin valtionoopperassa Ruuttunen vieraili
ensi kerran vuonna 1998, Lontoon
Covent Gardenissa 2000, Wienin
valtionoopperassa ja Berliinin valtionoopperassa 2004.
Hänet palkittiin Pro Finlandia
-mitalilla vuonna 2001.
Seppo JJ Sirkka/Eastpress

Tuomiokirkon iltamusiikkisarjan kevään toisessa konsertissa sunnuntaina 30. tammikuuta
klo 18 esiintyy kansainvälisestikin
tunnettu oopperalaulajamme Esa
Ruuttunen säestäjänään tuomiokirkon urkuri Matti Hannula.
Korkeatasoisessa konsertissa
kuullaan muun muassa Oskar Merikannon harvinaisia koraalisovituksia sekä hengellisiä yksinlauluja
Kari Tikalta ja Olli Kortekankaalta.
Myös Felix Mendelssohnin ja Joonas Kokkosen musiikkia kuullaan
konsertissa.
Baritoni Esa Ruuttunen on suomalainen oopperalaulaja, joka valmistui teologiksi vuonna 1977. Sen
jälkeen hän suoritti lauludiplomin
ja laulunopettajan tutkinnon Sibelius-Akatemiassa 1980. Ennen oopperalaulajan uraansa Ruuttunen
toimi kymmenen vuotta pappina.
Vuonna 1981 Esa Ruuttunen piti ensikonsertin Helsingissä ja sai
samana vuonna jaetun toisen palkinnon Geneven laulukilpailussa.
Savonlinnan Oopperajuhlilla
hän on esiintynyt lähes vuosittain

Aitolahden uuden kirkon kaksisormioisissa uruissa on 18 äänikertaa. Pentti Pelto on toiminut asiantuntijana niiden hankinnassa.

Historia soi
Tampereen uruissa

P
Esa Ruuttunen oli Suomen Kansallisoopperan vakituista henkilökuntaa vuosina 1987–2005.

rofessori emeritus Pentti Pelto kiertää pienestä
ovesta sisään, ryömii kapeasta väliaukosta ja alkaa kiivetä korkeuksiin.
Hän tuntee hyvin myös Aitolahden kirkon urkujen sisäpuolen, sillä hän toimi asiantuntijana niiden
suunnittelussa ja hankinnassa.
– Tämä soitin on rakennettu
mallin mukaan. Tampereella ei ole
yksiäkään Zachariassenin rakentamia urkuja, mutta Aitolahden urut
rakennettiin hänen edustamansa tyylin mukaisesti. On yksi tä-

män päivän linja, että otetaan tietty sointi, rakentaja tai tyylikausi,
jonka mukaan uusi soitin tehdään.
– Nykypäivänä rakennetaan
myös paljon pieniä urkuja, joissa
on paljon äänikertoja. Härmälässä esimerkiksi on pieni ja asiallinen soitin.
Peltoa kuitenkin surettaa, sillä hänen mukaansa tyylikausien
ja arvostusten muutokset ovat tuhonneet suuren määrän historiallisia urkuja.
– Suomen urkukannasta lähes
kolme neljäsosaa on sotien jälkeen

tehtyjä uudistusurkuja. Tampereen
kunniaksi on sanottava, että vanhoja, isoja urkuja ei hukattu 1960ja -70 -luvuilla, kun uudistusliike
levisi meille Tanskasta.
Esimerkiksi Aleksanterin kirkon ja Tuomiokirkon urkujen sointi liikauttaa Peltoa joka kerta.
– Sen tyylisiä ei paljon löydy
Suomesta, ne ovat yksilöitä hyvässä mielessä.
Kalevan kirkon soittimen taas
tekevät arvokkaaksi sen ulkoasu
ja sijoitus. Eikä sitä kuulemma voi
muutenkaan huonoksi sanoa.

Isojenkin urkupillien virittimet ovat tuskin sormenpään kokoisia.

Mitkä ovat hyvät?
– Jos sanotaan, että ”siellä on hyvät urut”, pitäisi olla jokin asia, jonka perusteella niin sanotaan. Musiikki antaa viitteitä, mutta meillä
on urkuja kolmelta–neljältä vuosisadalta.
Esimerkiksi Tampereella kirjoa on 1800-luvun puolivälistä
2000-luvulle asti. Vanhaan kirkkoon hankittiin ensimmäiset urut
jo vuonna 1848. Nyt vanhimmat
ovat eräät Tampereen Museotoimen hallussa olevat urut.
Finlaysonin kirkon urut ovat
1850-luvulta, ja tuoreimmat ovat
tulossa Pispalan kirkkoon kesällä.
– Näistä voidaan erottaa kahdeksan erilaista tyylijaksoa.
Seurakuntatiloissa Pelto laskee
olevan kaksi kolmasosaa Tampereen yli 60 uruista. Kirkkojen lisäksi niitä on museoissa, oppilaitoksissa ja kodeissa.
Aleksanterin kirkossa on kahdet ja Tuomiokirkossa kolmet urut.
Vanhassa kirkossa on nyt jo viidennet urut. Vanhan kirkon urut kävivät Aleksanterin kirkossa lainassa silloin, kun kirkko valmistui
1880-luvulla.
Pentti Pelto on valmistunut Sibelius-Akatemiasta kirkkomuusikoksi ja urkuriksi, ja piti urkuensikonserttinsa vuonna 1962. Urkuja hän rakensi Kangasalla 25 vuotta, ja perinnettä jatkoi poika Arno
Pelto.
– Kun lähdin opiskelemaan
1957, murrosaika hiipi opetukseenkin. Meni aikaa, ennen kuin pystyin pyristelemään siitä irti ja ymmärtämään, että kyseessä oli vain
yksi tyyli muiden joukossa, Pentti
Pelto muistelee.
Nyt Pelto on sillä kannalla, että urkurilla saa olla omia ihanteita.
Hänen pitää kuitenkin pystyä katsomaan asioita asiantuntijana analysoiden.

Tietyn paikan soitin
Varhaisimmat urut ovat ajalta ennen ajanlaskumme alkua. Suomessa uruista on tietoja 1400-luvuta lähtien. Aluksi ne eivät säestä-

Tavallisen hengellistä
Hengellisyyttä ei suoriteta vain
pyhäaamuna kirkossa tai vasta
kuoleman läheisyydessä. Hengelliset treenit onnistuvat siellä, missä
ihminen kulloinkin on, vakuuttavat Johanna ja Juha Tanska.
Kirjassaan Silitä kissaa pappispariskunta antaa harjoitustehtäviä. Neljäkymmentä lyhyttä lukua
valokuvineen auttaa oivaltamaan,
kuinka pienestä avautuu jotakin
suurta ja kuinka tavallinen on aivan tavatonta. Jumalan todellisuus
on kohdattavissa lähempänä kuin
luulee.
Liikkeelle on helppo lähteä ja jokainen osaa: silitä paitaa tai toista
ihmistä, rentouta hartiat, lue raa-

matunjae, kääriydy huopaan, hyräile virttä, käännä kasvosi aurinkoon,
tuijota tuleen, kylvä siemen.
– Jos joka päivä vaalit hyvää tapaa, jokin sinussa muuttuu. Tavan ei tarvitse orjuuttaa, se varjelee. Säännöllinen venyttely, ruokarukous, virsi, läsnäolon aistiminen
rakentavat elämään kuin huomaamatta hyvää tekevää jäntevyyttä,
Tanskat kannustavat.
Kirja tarjoilee virikkeitä kaikille aisteille ja korostaa yksinkertaista kauneutta. Katso vaikka leipää,
räsymaton raitoja, vanhaan maitokannuun asteltuja koivunoksia, sateen huuhtomia ikkunoita, ruostunutta piikkilankakerää, kypsyviä

neet seurakunnan laulua, vaan korostivat liturgian kohtia itsenäisesti. Uruille on sävelletty myös paljon musiikkia, jota ei ole tarkoitettu esitettäväksi kirkossa, vaan suuressa konserttisalissa.
Virrenveisuun säestämiseen urkuja alettiin käyttää vasta 1700-luvulla. 1800-luvun lopussa innostuttiin vanhasta musiikista, ja cembalot, klavikordit ynnä muut löytyivät. Silloin kiinnostuttiin Bachin musiikista, ja konserttien ohjelmat rupesivat venymään ajankohdallisesti.
Vanhaa musiikkia esitettäessä
alettiin tutkia myös aiemmin käytettyjä soittimia. Tampereen seurakunnilla on cembalot Tuomiokirkossa ja Hervannassa.
– Ainahan on tehty uudistuksia, sanoo cembaloita myös rakentanut Pelto.
Urut sopeutuvat aina omaan
paikkaansa, ja ne rakennetaan huoneen mittakaavassa: isoon huoneeseen tehdään isot ja pieneen pienet
urut. Suurimmat urut ovat kymmenien metrien korkuiset, pienim-

piä soitetaan sylissä.
Pelto pitää onnena, että Suomessa on säilynyt kolme varteenotettavaa urkurakentamoa. Keskieurooppalaiseen ilmastoon tehdyt
soittimet kärsivät kirkkoja lämmitettäessä. Työn laatukaan ei aina
ole parasta mahdollista.
– Puun eläessä on kysymys
millimetrin osista, toimiiko jokin
paikka vai ei. Joillakin 1300-luvun
uruilla soitetaan vieläkin.
Pelto väitteli musiikin tohtoriksi aiheenaan suomalainen 1800-luvun urkujenrakennus, ja toimi Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin
professorina eläkkeelle jäämiseensä asti. Hän on myös konsertoinut
ja kirjoittanut alan oppi- ja käsikirjoja. Suomen historiallisia urkuja
-tietokanta perustuu hänen tutkimustyölleen.
– Uruilla on yli 2000 vuotta
vanha, laaja historia, ja maailmassa on miljoonia urkuja, hän perustelee kiinnostustaan.

Uudet urut rakentuvat
kireäsointisten tilalle

P

ispalan kirkkoon on tulossa uudet, 410 000 euroa
maksavat Silbermann-tyyliset urut. Pystytys tapahtuu ensi kesänä, jonka takia kirkkosali
on pois käytöstä kesä- ja heinäkuun. Pillistö äänitetään syksyn
aikana ja soitin vihitään käyttöön ensimmäisenä adventtina.
Hanke on ollut esillä jo
1990-luvulta lähtien. Neljännen
kanttorinviran myötä kirkon
musiikkielämä on vilkastunut
entisestään. Kuorot ja soitinyhtyekin toimivat ahkerasti.
– Tampereen toiseksi suurin
seurakunta ansaitsee kunnollisen soittimen, kanttori Tarja
Laitinen painottaa.
Jumalanpalvelusuudistus on
antanut entistä enemmän tilaa
musiikille.
– Monipuolisesti toteutettu musiikki on todettu yhdeksi
tärkeäksi tekijäksi, joka tuo väkeä kirkkoon. Pispalan kirkosta
pidetään myös konserttitilana.
Vanhat, vuodelta 1971 peräisin olevat urut seurakuntayhtymä on jo myynyt, ja niiden purkaminen alkaa toukokuussa. Ne rakennettiin aikana, jolloin urkujen
rakennustapa muuttui, eikä soitin onnistunut täydellisesti. Desibelit jopa ylittivät turvalliset rajaarvot. Ajan myötä tekniset ongelmat ovat vain lisääntyneet.
– Tähän asti Tampereen alueella ei ole ollut ainuttakaan barokin tyyliin rakennettua soitin-

viinimarjoja. Listaa voi jatkaa loputtomiin.
Myös odottaminen on kelpo
harjoitusta; oppia sopii ottaa luonnosta, joka tämän taidon osaa. Joskus turvallisten suljettujen ovien
jälkeen avautuu tyhjää tilaa, jonka
voi kokea joko ahdistavana tai mahdollisuutena mihin tahansa. Jumala armossaan sisällyttää elämäämme välilyöntejä, rivinvaihtoja ja kokonaan uusia sivuja.

Pirjo Silveri
Johanna ja Juha Tanska: Silitä kissaa.
Hengellisiä harjoituksia hengästyneille.
Kirjapaja 2010.

Radio, tv ja netti
Uudessa blogissa
kuulumisia lähetystyöntekijöiden arjesta

Lähetystyöntekijöiden arkea ja mietteitä on nyt mahdollisuus seurata Tampereen seurakuntien Menkää ja tehkää -blogista. Blogiin kirjoittaa tällä hetkellä viisi lähetystyöntekijää, jotka vaikuttavat ympäri maailmaa.
Mukana kirjoittajina ovat Erne Hakala Tansaniasta, Tuija Heiskanen Taiwanista, Jarmo Lehtinen Namibiasta, Marja ”Maikki” Ochieng Keniasta ja Jukka Latva-Hakuni, joka seikkailee lähinnä Aasiassa.
Tutustu blogisteihin ja itse blogiin osoitteessa http://www.virrassa.blogikone.fi

Nuorisotyön sivut uudistuivat

Tampereen seurakuntien nuorisotyön uusituilta internet-sivuilta löytyy tietoa kouluikäisten (7–14-vuotiaiden) ja nuorten (rippikouluikäisten ja sitä vanhempien) parissa tehtävästä työstä sekä materiaalipalvelussa lainattavasta materiaalista.
Sivujen kautta pääsee myös esimerkiksi partion tai rippikoulujen omille sivuille.
Käy tutustumassa ja anna palautetta: ww.trevlut.net

Asta Kettunen

Tarja Laitinen

Hannu Jukola

esittää Anssi Tikanmäen teoksesta Seremoniat osat Kaste ja Häät.
Virtuoson säestäjänä toimii pianisti Mika Keitel, Sympaattia säestää
Karoliina Ahonen.
Tilaisuuden järjestävät Lions
Club Tampere/Siilinkari ja Lions
Club Tampere/Ruotu. Konsertin
tuotto käytetään erityishuoltoa tarvitsevien lasten, nuorten ja ikäihmisten hyväksi.
Ohjelmat 15 € (ennakkomyynnissä Tampereen Musiikki, Ohjelmanaiset, www.eepenkauppa.fi/
kynttilakirkko2011) ja 18 € ovelta
tuntia ennen konserttia. Tiedustelut Lions Club Tampere/Siilinkari, p. 0400 239 377, lisätietoa www.
ruotu.fi

Tervakoskelaisessa Urkurakentamo
Martti Porthanissa rakentuvat Pispalan kirkon uudet urut, joihin tutustuvat Kari Hella, Lasse Kautto ja Ville Karhula.

ta, sen sijaan romantiikan aikakausi (Tuomiokirkko, Aleksanteri, Aitolahti, Vanha kirkko) ja
kompromissirakentaminen (Kaleva) on jo hyvin edustettuna.
Lahjoituksena Pispalan rukoushuoneyhdistykseltä hankkeelle saatiin 100 000 euroa.
– Se on aikanaan hankkinut
Pispalan vuonna 1968 palaneen
kirkon urut, kuten koko kirkon,
jonka lahjoitti Tampereen seurakunnille, kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen muistuttaa.

Kaksitoista paitaa esillä Vapriikissa
Yhden teoksen
näyttely Kaksitoista paitaa liittyy samannimiseen musiikilliseen draamaan, joka kertoo
sodasta, rakkaudesta ja tuliaisesta
nuuskarasiassa.
Näyttely käsittää Kuhmalahden
alttaritaulun sekä
kahdentoista tamperelaisen vaikuttajan paidasta kootun installaation.
Näyttely on avoinna 25. huhtikuuta asti.
Kaksitoista paitaa -draama sijoittuu Pommerin sotaan (1756–1762).
Sen käsikirjoituksen on tehnyt teatteriohjaaja Jukka-Pekka Rotko.
Esityksestä vastaa
Mieskuoro Laulajat
Tullikamarin Pakkahuoneella huhtikuussa.
Kuhmalahdelta
Pommerin sotaan
lähti
kaksitoista miestä. Ennen lähtöään miehet lupasivat lahjoittaa kotikirkolleen alttaritaulun, jos he selviäisivät sodasta ehjin nahoin. Kaikki kuhmalahtelaiset sotilaat säilyivät hengissä.
Paluumatkallaan 1762 he etsivät Tukholmassa sopivaa taidemaalaria ja päätyivät Daniel Bergmaniin. Mutta sotilailla ei ollut
rahaa alttaritauluun tarvittavaan
pohjakankaaseen. Niinpä he an-

Kuhmalahden alttaritaulu on nykyisin
Vapriikin kokoelmissa. Nyt se on esillä
yhdessä kahdentoista pirkanmaalaisen
nykyvaikuttajan paidan kanssa.

toivat paidat päältään.
Bergman maalasi näistä kahdestatoista paidasta kootulle kankaalle viimeistä tuomiota esittävän taulun. Tämän taulun sotilaat lahjoittivat 1771 kotiseurakunnalleen.
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Kaikesta valistuksesta
huolimatta masennusta
potevia kohtaan tunnetaan
yhä ennakkoluuloja. Salailun
pakko lisää masennuspotilaiden
yksinäisyyttä. Erkkikään ei voi
esiintyä omalla nimellään eikä
näyttää kuvassa kasvojaan.

Hannu Jukola

Erkki on yksi
tuhansista masennuspotilaista. Hänellä
on ollut menetyksen
tunteita lapsuudessa.
Varsinaisena
laukaisevana tekijänä
Erkki pitää avioeroa,
jota hän ei tahtonut.
Erkki ikävöi vieläkin
entistä vaimoaan,
vaikka avioliiton
loppuaika ei ollut
onnellinen.
Eron myötä Erkki
jäi yksinäisyyteen.

Masentuneiden vertaistuki

palautti kadonneen uskon

Lääkkeitä rakkauden tähden
– Masentunut henkilö kärsii mielialan laskusta sekä tarmon ja toimeliaisuuden puutteesta. Kyky nauttia asioista ja tuntea niihin mielenkiintoa on heikentynyt, sanoo Nikander.
Erkki myöntää nämä luonnehdinnat tutuiksi. Työn jälkeen hän
vain istui asunnossaan. Kuusi
vuotta sitten asiat kärjistyivät siihen pisteeseen, että Erkki lakkasi
nukkumasta. Valvottuaan kolme
vuorokautta hän meni terveyskeskukseen, mistä sai lähetteen psykiatrille.
Luottamus Erkin ja lääkärin välille syntyi heti. He kokeilivat erilaisia lääkkeitä, kunnes sopivat löytyivät.
Varsinaista terapiaa Erkki ei ole
saanut, mutta hän tapaa lääkärinsä
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kerran kuussa ja keskustelee tämän
kanssa tunnin.
Tuntuvin ero Erkin ja lääkärin ajatuksissa oli se, että Erkki ei
osannut pitää masennustaan sairautena, vaan koki sen kärsimyksenä. Hän tunsi syövänsä lääkkeitä
menetetyn rakkauden tähden.
Hän pääsi vuoden sairasloman
jälkeen eläkkeelle.

Nimettömien pelkojen kesä
Erityisen vaikea Erkille oli vuosi,
jonka hänen oma lääkärinsä oli virkavapaalla. Sijaisen kanssa ei löytynyt yhteistä kieltä ja tapaamiset jäivät lyhyiksi.
Erkki koki menettäneensä turvansa ja hän pelkäsi ajautuvansa itsesurmaan.
Pienen toivonkipinän hän sai
löytäessään keväällä lääkärin odotushuoneesta mielenterveysyhdistys Taimin esitteen, jossa kerrottiin vertaistukiryhmistä. Hän soitti Taimiin ja sai kuulla ryhmien ottavan uusia jäseniä vasta syksyllä.
– Siitä kesästä tuli raskas. Kävin
varmaan psykoosissa, Erkki kertoo.
– Aloin kantaa sisälläni merkillisiä nimettömiä pelkoja.
Lopulta Erkki pelkäsi kaikkea,
jopa kauppaan menemistä. Silti hän
kantoi mielessään paremman enteenä ajatusta, että pääsee syksyllä vertaistukiryhmään ja saa apua.

Yhteinen kokemus yhdistää
Odotukset ryhmää kohtaan olivat
suuret, mutta ne täyttyivät. Kaikki ottivat Erkin vastaan kuin vanhan tuttavan.
Ryhmän toiminta perustuu
keskustelulle. Aika paljon puhutaan masennuksesta ja vertaillaan
hoitoja, joissa lääkäreillä on paljon
eroja. Asiaan kuuluu, että ryhmäs-

sä on vaikeista asioista huolimatta hauskaa.
Aivan alussa Erkki sai kokea
sen, ettei ole yksin masennuksensa kanssa. Kävi ilmi, että on muitakin, jotka eivät aina jaksa siivota tai
huolehtia asioistaan.
– Vaikka osoittautui, että masennus on hyvin yksilöllistä, tuli
myös selväksi, että siinä on kaikille yhteistä jaksamisen puute, Erkki
luonnehtii tilannetta.
Erkillä on nyt menossa kolmas
vuosi ryhmässä. Se on luonut ystävyyttä, niin että varsinkin kesällä,
ryhmän ollessa tauolla, soitellaan
kuulumisia.
Erkki kokee ryhmän olleen kuin
terapiaa, joka on antanut lisää vahvuutta. Myös lääkäri Katri Nikander myöntää, että vertaistuesta on
apua hoidossa.

Jumala tuli takaisin
Hoidon alkuaikoina Erkki tuli katkeraksi Jumalaa kohtaan. Hän ei
ymmärtänyt, miksi Taivaan Isä ei
auta häntä kärsimyksissään.
Taakka tuntui liian raskaalta, ja
Erkki alkoi rukouksen sijaan kiukutella Jumalalle. Hän ei voinut
luopua uskosta, koska tiesi Jumalan olevan olemassa. Hän alkoi kuitenkin epäillä Hänen hyvyyttään.
Sitten tapahtui jotain merkillistä. Oltuaan lähes vuoden ryhmässä Erkki tajusi yhtäkkiä olevansa
sairas.
– Ymmärsin, että masennus on
sairaus, johon on oikeus saada hoitoa kuten muihinkin sairauksiin.
Mentyään kotiin Erkki otti Raamatun ja alkoi lukea evankeliumia.
Hän tajusi, että Jumala oli sittenkin ollut hyvä.
– Masennus ja kärsimys oli
muualta kuin Jumalasta, Erkki tilittää.

Hannu Jukola

M

asennusta sairastavien määrä on kasvanut
1990-luvun alun
laman jälkeen.
Työtahdin
kiihtyminen,
työttömyys ja yksinäisyys ovat olleet masennusta lisääviä tekijöitä.
Masennus ei näy ulospäin. Monet masentuneet pyrkivätkin salaamaan vaivansa, koska kaikkia
mielenterveysongelmaisia kohtaan
tunnetaan ennakkoluuloja ja hyljeksintää.
– Masennus on monimuotoinen ja moniasteinen psyykkinen
häiriö. Se on seuraus useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta, kertoo psykiatrian erikoislääkäri Katri Nikander.
– Esimerkiksi varhaislapsuuden
menetyksillä ja perinnöllisyystekijöillä on osoitettu olevan yhteyttä
masennukseen.

– Jumala oli johdattanut minut
tukea antavaan ryhmään ja järjestänyt ymmärtävän lääkärin. Näiden kahden asian ansiosta vointini on paranemaan päin.

Risto Koivisto

Koulukadun Ruusantalo on mielenterveyskuntoutujien keskus. Talon suojissa kokoontuvat myös vertaistukiryhmät. Monet käyvät Ruusan kahvilassa
päivittäin tuttuja tapaamassa.

Tilaa ystävälle
Usko, toivo
ja rakkaus –
kaikki samassa
lehdessä.

Tilaa lahjaksi
Askel 5 kk

Hyvälle ystävälle tai sukulaiselle
haluaa antaa lahjaksi jotain sellaista,
mistä hän pitää. Mikä olisi sen parempi
lahja kuin lehti, joka miellyttää myös
antajaa.

19€

90

(norm. 34 €)

Anna ystävänpäivälahjaksi Askel.
Se tuo mukanaan hyvää mieltä
ja voimia arkeen.

Tilaa Askel edullisena
ystävänpäivätarjouksena!

Leikeissä:
Lastenmaa
joka kuukausi.
Lastenmaa tarjoaa tukea kristilliseen
kasvatukseen. Leikki-ikäiset ja pienet
koululaiset viihtyvät lehden askartelujen,
tehtävien ja kertomusten parissa.
Ne liittyvät kirkkovuoden ajankohtaisiin
teemoihin. Lehden päätoimittaja toimii
kirjailija Anna-Mari Kaskinen.

Tilaa lahjaksi
Lastenmaa 6 kk

17€

Muista lastasi tai kummilastasi
ystävänpäivänä Lastenmaalla.

(norm. 27€)

Voit muistaa ystävääsi
ja tilata hyvää
luettavaa myös näin:
Soittamalla numeroon
020 754 2333

TILAUSKORTTI

LEHDEN MAKSAJA

✘ Kyllä kiitos!

Nimi

Tilaan seuraavat lehdet

Maksullinen palvelunumero

Itselleni

Lahjaksi

Lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
tilauspalvelut@
kotimaa.fi
Muista mainita
viestissäsi tilauskortissa pyydetyt tiedot
sekä tarjoustunnus.

Askel 5 kk vain 19,90€

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla
ja tekstiviestillä.

Verkossa voit mennä
osoitteeseen
www.kotimaa-yhtiot.fi/
tilaukset

Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja loppuu
automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjoukset koskevat
vain uusia tilauksia Suomessa. Osoitteita voidaan käyttää
ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain
mukaisesti. Alle 18-vuotiaalla täytyy olla huoltajan lupa
lehden tilaukseen. Hinnat ovat voimassa 31.8.2011 asti.
Tarjoustunnus Ystävä11.

Osoite

KOTIMAAYHTIÖT
MAKSAA
POSTIMAKSUN

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero (myös suunta)

Norm. hinta 5kk – 34
34€

Lastenmaa 6 kk vain 17€

Allekirjoitus

Norm. hinta 6kk – 27
27€

LEHDEN SAAJA
Nimi

Osoite

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 HELSINKI

Postinumero ja -toimipaikka
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 26.1.–9.2.2011
Alfa on liittymäkaista kristinuskon perusteisiin
– Alfa- kurssia voisi verrata
vaikkapa moottoritien liittymäkaistaan. Jos pohtii Jumalan olemassaoloa tai haluaa ottaa selvää, mitä kristinusko on, alfa sopii hyvin
tähän tarkoitukseen, selvittää Tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Asko Peltonen.
Tuomiokirkkoseurakunnan ja Kansan Raamattuseuran seuraava yhteinen Alfa-kurssi alkaa keski-

viikkona 9. helmikuuta kello 18 Seurakuntien talossa,
osoitteessa Näsilinnankatu
26. Kokoontumiset jatkuvat keskiviikkoisin 27. huhtikuuta saakka.
Alfa-kurssilla käydään läpi kristinuskon keskeistä sisältöä. Illoissa etsitään vastauksia muun muassa kysymyksiin kuka Jeesus on
ja miksi hän kuoli, miksi ja
miten rukoilen, miten luen
Raamattua, miten voin vas-

Jotain elämää suurempaa

Yhteisvastuutapahtumat
löytyvät sydämen alta

Löysitkö tekstiin uuden näkökulman?
Viimeisen runsaan vuoden aikana olen opetellut löytämään jokaiseen tekstiin ”uuden näkökulman”. Viidentoista vuoden ajan saarnasin swahilin kielellä köyhän afrikkalaisen kirkon jäsenille Tansaniassa. On suuri haaste
löytää evankeliumin sana suomalaiselle kirkkovieraalle.
Olosuhteet ja arvomaailma ovat niin toisenlaiset.

Messut
Aitolahden kirkossa
klo 10
30.1. Rippikoulusunnuntain
messu. Messun jälkeen
yhteinen tapahtuma
rippikoululaisille ja heidän
vanhemmilleen, Mauri
Nieminen, Maiju Häyrynen,
Peter Joukainen Band,
kirkkokahvit ja mehut
6.2. Eläkeläisten kirkkopyhä,
Juha Vuorio, Maiju Häyrynen,
AitoTaitoLapset, huilisti Anu
Miikkulainen. Messun jälkeen
keittolounas ja kahvit. Tied.
Irmeli Nylander, ilm. mahd.
avustajien ja kyydin tarve p.
050 599 7345
Kolehti YV:n hyväksi.

Oliko tekstissä jotain vaikeaa?
Tekstin välittämä maailma on uskonnon läpäisemä. Siinä
puhutaan uskonnosta ja uskonnollisesti aktiivisista ihmisistä. Suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta ovat paljossa velkaa kristinuskolle. On surullista, että emme enää
arvosta omaa uskontoamme. Monet muut kulttuurit pitävät arvossa sitä uskontoa, jonka vaikutuksessa ovat
kehittyneet.
Miksi kannattaa tulla kirkkoon kuulemaan saarnaasi?
Ei minun takiani kannata tulla! Kannattaa tulla elämään
todeksi kristittyjen yhteyttä ja kohtaamaan jumalanpalveluksessa ja ehtoollisella läsnä oleva elävä Vapahtaja,
Jeesus Kristus.

Hannu Jukola

Mikä muu on tärkeää juuri nyt ?
Sunnuntaina 6. helmikuuta minut asetetaan Messukylän kappalaisen virkaan. Olen palvellut Kristuksen kirkkoa 24 vuotta Suomen Lähetysseuran ja liki 15 vuotta
Tansanian kirkon palveluksessa.
Lähetystyöntekijän ei ole helppo päästä takaisin
oman, lähettävän kirkkonsa palvelukseen. Suomen kirkossa tai yhteiskunnassa ei tahdo löytyä käyttöä sille aivan ainutlaatuiselle ammattitaidolle, joka syntyy kehitysmaaolosuhteissa, toisenlaisen kulttuurin keskellä työtä
tehden. Olen vaimoni Riitan kanssa saanut palvella Messukylän seurakuntaa nimikkolähetteinä. Olen kiitollinen,
että nyt saan tehdä työtä sen nimikkolähettinä. Vaikka
en enää niin ”suomalainen” olekaan…
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... Jumalaa ei ole.
Siksi on hyvä ottaa selvää asiasta...
- kurssilla

Aitolahden seurakunta

Muut tapahtumat
Kontemplatiivinen
rukoushetki ja luettu
messu 2.2. klo 19 Aitolahden
kirkossa, Mauri Nieminen.
Mahdollisuus yksinkertaiseen
ehtoollisen viettoon keskellä
arkea. Liturgia luetaan ja virret
veisataan ilman säestystä
Pysäkki-ilta 6.2. klo 17
Atalan srk-kodissa. Isäntänä
Arvo Silventoinen , Terttu
Haikka aiheenaan ”Jeesus
Vanhassa Testamentissa”
Miesten iltavapaa 8.2.
klo 18.30 Aitolahden kirkon
srk-salissa. ”Suomalainen mies
kriisien keskellä” kuvat ja sanat
Juha Vuorio
Jumalan kämmenellä
-ilta 9.2. klo 18 Atalan srkkodissa. Haluatko lapsellesi
iloisia ja turvallisia kokemuksia
Raamatun kertomusten,
musiikin ja leikin parissa? Entä
itsellesi aikuista juttuseuraa?
Aiheena ”Hiljaisuuden kynttilä”
Paras kaveri -leiri
alakouluikäisille
19.–20.2. Kukkolassa.
Hinta 20 €. Ilm. nuorisotstoon
9.2. mennessä arkisin klo 9–15
p. (03) 219 0377. Tied. Kati
Malmi p. 040 085 2668

Olavi Heino saarnaa ja asetetaan kappalaisen virkaan 6.
helmikuuta kello 10 alkaen Messukylän kirkossa. Tilaisuus on myös Yhteisvastuukeräyksen avaus.

ehkä
AlfA

Katso muu tapahtumatarjonta www.
tampereen
seurakunnat.fi

Mistä tekstistä saarnaat ?
Luuk 2: 22–33. Jeesus-lapsi viedään Jerusalemin temppeliin ympärileikattavaksi ja hurskas vanha Simeon siunaa hänet.

Mitä haluat saarnassasi viestiä?
Sen, että elämässä kannattaa ottaa tosissaan Jumalan
todellisuus. On olemassa jotain, joka on ”elämää suurempaa”.

heesta kahvi- tai teekupin
äärellä.
Alfa-kurssi syntyi 1980-luvulla Englannin anglikaanikirkossa ja levisi 1990-luvulla nopeasti eri puolille maailmaa ja eri kirkkokuntiin.
Kursseja pidetään jo yli 160
maassa.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset, p. (03) 223 1771, anneli.rautakorpi@sana,fi, asko.peltonen@evl.fi

Hannu Jukola

Saarnavuoro

tustaa pahaa ja kuka on Pyhä Henki.
– Alfa on avoin kaikille
eikä se edellytä mitään ennakkoon. Lyhyen alustuksen
pohjalta keskustellaan illan
aiheesta. On siis lupa kysyä
ja kyseenalaistaa ja selvitellä juttuja yhdessä, rohkaisee
Peltonen.
Kurssi alkaa yhteisellä
aterialla ja musiikilla. Puolen tunnin alustuksen jälkeen keskustellaan illan ai-

Gospel-lattaritanssikausi
on startannut
tiistaisin Aitolahden kirkon
Katiskassa
klo 17 Äiti–lapsi-lattarit
Mukavaa yhdessä tekemistä
alle kouluikäisen lapsesi
kanssa.

Rippikoululaiset opiskelivat viime hetken tärppejä teoriakokeeseensa Ilkossa viime kesänä.

Rippikoulut alkavat
teemasunnuntailla
Vuoden 2011 rippikoulut alkavat viimeistään tammikuussa. Lähes kaikissa Tampereen kirkoissa vietetään rippikoulusunnuntaita 30. tammikuuta. Jossakin
kirkossa tässä messussa on koolla satoja nuoria.
– Tämä osoittaa, että rippikoululla
on edelleen erittäin suuri merkitys seurakuntalaisten keskuudessa, arvioi rippikoulupastori Jussi Laine.
Tänäkin vuonna yli 1600 tamperelaista nuorta käy rippikoulun joko leirillä tai
kaupungissa, lähellä tai kaukana.

klo 18 Gospel-lattarit
Tanssia, hikeä ja henkistä
hyvinvointia!
Ohjaajana: Kati Kujanpää.
Tutustumiskerta ilmainen, ilm.
paikanpäällä ohjaajalle.
Lisät. Tampereen NNKY p. (03)
254 4000, www.tnnky.fi

HARJUN SEURAKUNTA
Messut ja
jumalanpalvelukset
30.1. klo 10 Tesoman
kirkossa. Martti Lammi, Riitta
Laankoski, Lasse Kautto
klo 11 Pispalan kirkossa. Arni
Hukari, Ritva-Leena Hirvonen,
Suvi-Tuulia Raittinen
klo 12 Lielahden kirkossa.
Kristiina Hyppölä, Rainer
Backström, Ville Karhula.
Messun jälkeen kirkonmäellä
talvitapahtuma
6.2. klo 10 Tesoman kirkossa.
Teuvo Suurnäkki, Riitta
Laankoski, Ville Karhula
klo 11 Pispalan kirkossa. RitvaLeena Hirvonen, Arni Hukari,
Tarja Laitinen
klo 12 Lielahden kirkossa.
Rainer Backström, Mirella
Lehtola, Ville Karhula

Rippikoulussa nuori tutustuu siihen
uskoon, johon hänet on kastettu tai kastetaan rippikouluaikana.
– Rippikoulu on kirkolle sydämen
asia. Jeesus käski opetuslapsiaan kastamaan ja opettamaan. Samoissa puuhissa jatketaan edelleen pitämällä rippikoulua, huomauttaa Messukylän kirkossa rippikoulusunnuntaina saarnaava Laine.
Lisätietoa www.tampereenrippikoulut.fi, www.aikuisrippikoulu.fi

Varikkomessu 6.2. klo 17
Pispalan kirkossa
Arkimessu 9.2. klo 18
Lentävänniemen srk-koti
Talentissa. Rainer Backström,
Suvi-Tuulia Raittinen
Aamumessu klo 8.30
Tesoman kirkossa
2.2. ja 9.2.
Muut tapahtumat
Kulmakammari klo 13
Lamminpään Rauhanportissa
keskiviikkoisin
Syöpään sairastuneiden
keskusteluryhmä 27.1.
klo 19 Lamminpään srk-koti
Rauhanportissa. Kokoonnumme
kk:n viimeisenä parillisena
torstaina. Lisät. Mauri Virtanen,
puh. 050 554 2432
Ikäihmisten kuntojumppa
Rauhanportilla torstaisin
klo 12
Isän sydämeltä ilta 28.1.
klo 18.30 Haukiluoman
kerhohuoneessa. Päivi ja Pentti
Matara

Hartaus 30.1. klo 16
Raholan kerhohuoneessa. SuviTuulia Raittinen
Tapulinmäen Tupa
Lielahden kirkossa 2.2.
klo 10. Kanttori Suvi-Tuulia
Raittila musiikkituokion kera.
Keittolounas 2 €
KokoNainen -teemailta
7.2. klo 18.30 Pispalan
kirkossa. Paula Mansikkamäki
(e.o. Miinan savusaunan
yrittäjä). Keskustelua, pientä
tarjoilua ja iltahartaus
Raamattupiiri 7.2. klo 14
Lentävänniemen Talentissa,
jatkuen parillisen viikon ma
Miestenilta 8.2. klo 19
Torpan kurssikeskuksessa.
”Armeijan hengellinen huolto”,
alustus kenttärovasti Jukka
Lehto. Illan sana, Jukka Lehto.
Illan isäntä, Teuvo Suurnäkki

HERVANNAN SEURAKUNTA
Messut Hervannan
kirkossa klo 11
30.1. Ilmo Käki, Kaija Karvala,

Tekstaritupu tavattavissa

Ota selvää vihkimisestä Tampereen Häämessuilla

Tekstaritupu on seurakuntien tarjoama tekstiviestitukipuhelin kouluikäisille. Se
on muutaman vuoden sisällä otettu käyttöön jo monilla paikkakunnilla.
Tampereella päivystys
on alkanut numerossa
050 341 9285. Tekstareihin
tulee yleensä vastaus vuorokauden kuluessa, mutta loma-aikoina vastauksen tulo voi kestää vähän pitempään.

Viesteihin vastaavat nimettöminä pysyvät tukihenkilöt seurakuntien nuorisotyöstä, eikä yhteydenottajan
numero jää talteen.
Tupulle voi lähettää myös
sähköpostia osoitteella tekstaritupu@evl.fi. Lisätietoja palvelusta saa osoitteesta
www.tekstaritupu.net, josta löytyy myös viestilomake.
Kysymykset käsitellään luottamuksellisesti.

Mitkä kappaleet kelpaavat
häämusiikiksi kirkkoon? Miten varata vihkitilaisuuteen
kirkko, vihkipappi ja kanttori? Entä millainen voi olla
vihkitilaisuuden vihkikaava?
Tampereen seurakuntien
papit ja kanttorit vastaavat
häihin liittyviin kysymyksiin Tampereen Häämessuilla 5.–6. helmikuuta kello 10–
17 Tampere-talossa. Kanttorit päivystävät tapahtumassa
pianon ääressä.

Paikan päällä on siis
mahdollista kuulla vihkimusiikkia. Lisäksi jaossa
on esitteitä ja tietoa kevään
Häämusiikki-illoista.
Aiempina vuosina hääparit ovat muun muassa kyselleet päivystäviltä papeilta ja
kanttoreilta esteettömyystodistuksen hakemisesta, häämusiikista ja vihkipaikan varaamisesta. Yhä enenevässä
määrin messuilla on kyselty myös eri uskontokuntiin

kuuluvien ja eri kieltä puhuvien parien vihkitoimituskäytännöistä.
Seurakuntien osastolta löytyy myös kuvia kaikista Tampereen seurakuntien
kirkoista. Kirkkovarauksia
Häämessuilla ei kuitenkaan
voi tehdä.

messu tulkataan venäjäksi
klo 17 Wähäväkisten
juhlaveisuu Hervannan
kirkossa. Jaakko Löytty
6.2. Juhani Räsänen, Jari
Kuusi, Maria Koivisto

hyväksi, klo 19.15 alustus
illan aiheesta, keskustelua,
iltahartaus. Antero Eskolin,
Aimo Tikka sekä Rea Maakanen
ja Mirja Rautkoski

Karaksela, Kirkkokuoro.
Yhteisvastuukeräyksen avaus

srk-kodissa parittoman vkon to
klo 13
Vehmaisten piiri Vehmaisten
srk-kodissa parittoman vkon to
klo 16
”Töppösmummojen”
ryhmä Linnainmaan srkkeskuksessa parill. vkon
to klo 14
”Käsistään kätevät”
-käsityöihmiset Uudenkylän
srk-kodissa parill. vkon to
klo 13
Aamupalapysäkki
Linnainmaan srk-keskuksessa
parittoman vkon ti klo 9.30
Juttupiiri Messukylän
srk-kodissa to klo 11.30
Porinakahvila Messukylän
srk-kodissa ke klo 14.30
Naisten aamukahvit
Kaukajärven srk-kodissa
parill. vkon ke klo 9.30–
11, Messukylän srk-kodissa
parittoman vkon ke klo 9.30–
11.
Naisten kuntojumppa
Uudenkylän srk-kodissa ke klo
18.30 ja 19.30 Kaukajärven
srk-kodissa to klo 18.30
Naisten lentopallo
Kaukajärven srk-kodissa to klo
17.30. Kevätkausi 20 euroa.
Naistenkerho Uudenkylän
srk-kodissa parittoman vkon
ma klo 18.30
Ikäihmisten virkistysleiri
”Arvon mekin ansaitsemme”
Ilkon Eerolassa 28.2.–3.3.
Mukana vanhustyönohjaaja
Heli Rinta p. 050 408 4684
ja diakoni Ritva Fabrin p. 050
586 5183

Rukouksen ja ylistyksen
ilta klo 18.30
2.2. Aleksanterin kirkossa
9.2. Pyynikin kirkontuvassa

Muut tapahtumat
Lähetys- ja
raamattuluento 30.1. ja
6.2. klo 9.30 kirkossa. Radio
Dei, Tampere 97,2 kautta SisäSuomen kuuluvuusalueella
kuukauden ensimmäisenä
maanantaina klo 19.30
Vaunujengi 31.1. klo
14 Pelipuiston srk-kodissa.
Vaunujengi kokoontuu
viikoittain
Jumalan kämmenellä
-ilta 1.2. klo 17.30
kirkossa. Perhepyhäkoulu,
raamatunopetusta, askartelua,
temppurata, kynttilähetki,
iltapala

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA
Messut Härmälän
kirkossa klo 10
30.1. Valtakunnallinen
rippikoulujen pyhä. Satu
Saarela-Majanen, Markku
Ylipää
6.2. Yhteisvastuupyhä, YVkeräys alkaa. Juha Heikkilä ja
Markku Ylipää. Messun jälkeen
keittolounas ja kahvit sekä YVinfo

Muut tapahtumat
Torstaitupa 27.1. ja 3.2.
klo 9.30–13.30 Peltolammin
srk-keskuksessa. Ikäihmisten
kohtauspaikka torstaisin.
Hartaus, mukavaa yhdessäoloa,
jumppaa ja maukasta
kotiruokaa. Mahd. jalkahoitoon
ja hierontaan. Vetäjinä Päivi
Weckström, p. 050 591 6557
ja Seija Huttunen, p. 050 559
3414
Raamattu- ja keskustelupiiri Perkiönkatu 75 F
-kerhohuoneessa 27.1. ja
3.2. klo 18, jatkuen torstaisin.
Soita Leenalle, p. 050 413
1895
Päihteetön
kohtaamispaikka 28.1.
ja 4.2. klo 12 Multisillan
srk-kodissa. Kokoonnumme
perjantaisin. Tied. Johanna
Asikainen p. 050 560 6096
Yhteinen miesten ja
naisten ilta 2.2. klo 18
Kuuselan Seniorikeskuksessa,
Nuolialantie 46. Tunteet
ja niiden ilmaiseminen
parisuhteessa,
parisuhdekouluttajat Liisa ja
Pertti Puronen. Klo 18 sauna,
uinti ja kahvitarjoilu lähetystyön

Naistenkerho 7.2. klo 18
Peltolammin srk-keskuksessa,
jatkuen parillisen vkon ma.
Tied. Eija Vesola, p. 050 370
2091 tai Mirja Rautkoski, p.
050 414 2212

KALEVAN SEURAKUNTA
Messut Kalevan kirkossa
klo 10
30.1. Kati Eloranta, Jukka
Kuusisto, Eliina Lepistö,
rippikoulusunnuntai
klo 12 sanajumalanpalvelus
Lapinniemen kappelissa. Pekka
Paakkanen, Eliina Lepistö
6.2. Elina Rautavirta, Kati
Eloranta, Eliina Lepistö,
Kari Nousiainen, Kehittyvät
laulajat. Messun jälkeen
yhteisvastuukeräysinfo srktiloissa

klo 12 sanajumalanpalvelus
Lapinniemen kappelissa. Elina
Rautavirta, Kari Nousiainen
Muut tapahtumat
Lahja Lehtonen vierailee
kirkon lähetyspiirissä
27.1. klo 14 Kalevan kirkon
salissa 1. Minna-Maarit
Polvinen
Virsi-ilta 1.2. klo 18 Kalevan
kirkon kappelissa, kanttori Kari
Nousiainen laulattaa toivevirsiä
Hyvän mielen
kerho 2.2. klo 13
mielenterveyskuntoutujille,
jatkuen parittomien viikkojen
ke, Petsamonkatu 8 A, klo 1314.30. Kevätkausi 2.2.–11.5.
Tied. diakonissa Heli Haavisto
Sanan ja rukouksen ilta
8.2. klo 18.30 Kalevan kirkon
srk-salissa. Raimo Kortesoja.
Rukouspalvelua

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA
Messut
30.1. klo 10 Messukylän
kirkossa, rippikoulusunnuntain
sanajumalanpalvelus. Jussi
Laine, Jari Pulkkinen, bändi
klo 12 Kaukajärven srk-talossa,
Hannu Kilpeläinen, Petri
Karaksela
klo 17 Uudenkylän srk-talossa,
iltamessu, Kaisa Yrjölä
6.2. klo 10 Messukylän
kirkossa, kappalainen Olavi
Heinon virkaan asettaminen,
Olavi Heino, Jari Nurmi, Olli
Hallikainen, Petri

Muut tapahtumat
Ikäihmisten virkistyspäivä
2.2. klo 11.30 Linnainmaan
srk-keskuksessa. Ehtoollinen,
ohjelmaa, keittolounas. Ritva
Fabrin, Heli Rinta
Miesten vuosihuolto –
Riittääkö eväät? 29.1.
klo 12 alkaen lounaalla Ilkon
kurssikeskuksessa. Lauri
Thurén, Sakari Löytty, Touko
Hakala, Miestiimi. Täyshuolto
30 €. Ilm. p. 050 327 6302 tai
touko.hakala@evl.fi
Yhteisvastuun
keittolounas 6.2.klo 12
Linnainmaan srk-keskuksessa,
YV:n hyväksi, vapaaehtoinen
maksu

Miesten saunailta
10.2. klo 17.30 Ilkon
kurssikeskuksessa, lenkille
lähtö klo 17.15. Tied. Touko
Hakala p. 050 327 6302
Kirkontuvat klo 10–13 ma
Uudenkylän srk-kodissa, ti
Kaukajärven srk-kodissa, ke
Linnainmaan srk-keskuksessa
Pappapiiri Kaukajärven srkkodissa paritt. vkon to klo 10
Ruokatunti ma klo 13.15
Uudenkylän srk-kodissa, ti
klo 13.15 Kaukajärven srkkodissa, to klo 13 Messukylän
srk-kodissa. Aterian hinta työttömiltä 1,50 €, muita 3,50 €
Raamattupiirit Linnainmaan
srk-keskuksessa parittoman
vkon ma klo 13, Kaukajärven
srk-kodissa parittoman vkon
ma klo 18, Vehmaisten srkkodissa parittoman vkon ma
klo 18, Uudenkylän srk-kodissa
parill. vkon ti klo 18
Perhekerhot klo 10–11.30
Linnainmaan srk-keskuksessa
ma, Messukylän srk-kodissa
ti, Kaukajärven srk-kodissa
ke, Takahuhdin pappila ke,
Vehmaisten srk-kodissa ke,
Levonmäen srk-kodissa to,
Lukonmäen srk-kodissa to
Varttuneen väen iltapäiväkahvit Levonmäen srk-kodissa
parittoman vkon ke klo 13
Lähetyspiiri Kaukajärven srkkodissa parill. vkon to klo 14
Diakonia- ja lähetyspiiri
Linnainmaan srk-keskuksessa
parittoman vkon to klo 14
Diakoniapiiri Uudenkylän

Tämä häämekko ei välttämättä
enää ole muodikas, mutta senkin saa selville Häämessuilla.

Lähetyksen Yhteinen
Pöytä 6.2. klo 16.
Koskipuiston Rossossa su
6.2. klo 16. Lähetysaiheinen
kokoontuminen kaikenikäisille.
Keskustelua ja rukousta.
Lauri Eskelinen: Piispa
Revon matkassa Vatikaanin
ekumeeniseen tapahtumaan

Muut tapahtumat
Uusia eväitä elämän
reppuun 1.2. klo 13
Emmaus, Seurakuntien
talossa. Toimintaa erityisesti
työttömille ja muillekin
työikäisille, joilla on vapaata
päiväsaikaan. Runeberg –
Suomen kansallisrunoilija, Lotta
Häyrynen
Kaiken maailman kirjoja uusi lukupiiri kirjallisuuden
ystäville 1.2. klo 17–19
Emmaus, Seurakuntien talossa.
Tutustumme eri maihin ja
maanosiin lukien ja keskustellen
aina kuukauden ensimmäisenä
tiistaina. Luettavista kirjoista
ja muista käytännön
järjestelyistä sovimme
yhdessä ensimmäisessä
tapaamisessamme. Lisät. Sanna
Kramer p. 050 574 4920

kirkkokahvit ja myyjäiset
yhteisvastuun hyväksi
klo 15 srk-kodissa Katariinassa.
Antero Niemi, Tuomas Laatu
Muut tapahtumat
Ehtoollishartaus 27.1. klo
17 Aleksanterin kirkossa. Asko
Peltonen

Yhteisvastuulounas 5 € ja
myyjäiset Kirkontuvalla 8.2.
klo 10.30–13, Mustalahdenk. 21

Katariinan Seniorit klo 9.30
srk-koti Katariinassa
31.1. jumppa, omaa ohjelmaa
7.2. jumppa, ajankohtaista
pankkipalveluista, vierailija
pankista

Kinkerit Kirkontuvalla
23.2. klo 11-12. Rovasti Aulis
Raunio, kappalainen Säde
Siira, kanttori Kirsi Mäki. Klo
12.30 lounas 4 €. Ilm. 14.2.
mennessä Elvi Koskiselle p.
050 337 1728

Seniori-foorum - uskosta
ja elämästä 3.2. klo 13
Aleksanterin kirkon kryptassa.
Mistä virtaa? näyttelijä Eila
Roine. Asko Peltonen, Anneli
Rautakorpi, juontajina Jarmo
Linne ja Mirja Vahteristo.
Edullinen kahvitarjoilu klo 12
alkaen, vapaa pääsy

TEISKON SEURAKUNTA
Messut Teiskon kirkossa
klo 10
30.1. Anu Perälä, Anna
Stina Nyman, Teiskon
rippikouluryhmän aloitus
6.2. Yhteisvastuukeräyksen
aloitus, Tero Matilainen.
Teiskon srk-kodissa
Yhteisvastuutapahtuma ja
lounas Yhteisvastuukeräyksen
hyväksi. Teiskon
seurakuntapiirien yhteinen
kokoontuminen

PYYNIKIN SEURAKUNTA
Messut Aleksanterin
kirkossa klo 10
30.1. Rippikoulupyhä, Nona
Lehtinen, Jorma Pitkänen,
Riikka Viljakainen ja Kirsi Mäki
6.2. Jorma Pitkänen, Ari
Rantavaara, Riikka Viljakainen,
Kirsi Mäki

Merja Ojala

www.tampereenseurakunnat.fi

Muut tapahtumat
Rippikoulusunnuntai 30.1.
klo 10 Teiskon kirkossa. Teiskon
rippikoulun ensimmäinen
tapaaminen. Myös vanhemmat
tervetuloa!
Kuorannan kotipyhäkoulu
30.1. klo 15. Hakamaalla,
Kuorannantie 511
Joukontupa eläkeläisille
8.2. klo 13 Kotilinnasäätiön
kerhohuoneessa, Ullakonvainio
5. Keski-Teiskon seurakuntapiiri
tarjoaa kahvit

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Messut Tuomiokirkossa
klo 10
30.1. Marita Hakala, Olli
Hallikainen, Matti Hannula,
Big Band, joht. Tuomas Laatu,
pyhäkoulu
6.2. YV-keräyksen
aloitusmessu Merja Halivaara,
Asko Peltonen, Matti Hannula,
Tuomas Laatu, Pirkanpojat
C-kuoro, joht. Jouni Rissanen,
pyhäkoulu. Messun jälkeen

HETI-hengellinen
tiistaikerho 8.2. klo 13
Emmauksessa, Seurakuntien
talossa. Taivasikävä vai ikävä
taivas, Jorma Satama
Yhteisvastuukeräys. Valitse
oma tapasi osallistua – lahjoita,
tule kerääjäksi, osallistu
talkoisiin. Ilm. Eija Heikkilä
Kyttälänkatu 1 E / p. 050 329
5336, Minna Sormunen,
Näsilinnankatu 26, 2 krs. p.
050 518 4683, Pirjo Heikkinen,
Hatanpään puistokuja 20 / p.
050 322 1398

➢

Anne
Pohtamo-Hietanen
puhuu Viinikassa
Sana Soi - iltaa vietetään
Tampereella Viinikan
kirkossa torstaina 27.
tammikuuta kello 18 alkaen. Viinikassa vierailevat tuolloin evankelista
Anne Pohtamo-Hietanen ja Suomen Raamattuopiston julistustoiminnan johtaja, rovasti Pauli
Tuohioja.
Puheiden lisäksi on
musiikkia, mahdollisuus
henkilökohtaiseen keskusteluun ja esirukoukseen.
Iltaan on vapaa pääsy, ja sen järjestävät Viinikan seurakunta ja Suomen Raamattuopisto.
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Tampereen seurakuntien tapahtumia  26.1.–9.2.2011
Menkää ja tehkää -blogi
kertoo lähetystyön arjesta
Kimmo Ahonen

Maikki Ochieng

Indonesialaista radiotoimittajaa nolostuttaa. Välillä studioon soitetaan ja kysytään
lähetyksissä kuuluvista oudoista äänistä. Toimittaja
kertoo autojen mölisevän,
vaikka todellisuudessa ääntä pitää studion seinän takana oleva kanala.
Indonesialaisen radiotoimittajan arjesta kertoo Luterilaisen Maailmanliiton me-

diakoordinaattori Jukka Latva-Hakuni Tampereen seurakuntien Menkää ja tehkää -blogissa. Tammikuussa
avattu blogi on oiva tapa seurata Tampereen seurakuntien lähettien arkea ja mietteitä. Nyt blogiin kirjoittaa
viisi lähetystyöntekijää maailman eri kolkista.
Voit lukea muun muassa
siitä, miltä Marja ”Maikki”
Ochiengista tuntuu valmistautua lähtemään lähetystyöntekijäksi Keniaan – ja 60
asteen lämpötilaeroon. Blo-

Hannu Jukola

gissa seurataan myös rakennusarkkitehti Jarmo Lehtisen toimia Namibiassa. Lehtinen toimii Ambomaalla
Onandjokwen sairaalan vastuullisena arkkitehtinä sekä
projektijohtajana
Lehtisen, Ochiengin ja
Latva-Hakunin lisäksi blogiin kirjoittavat myös Tuija
Heiskanen Taiwanista ja Erne Hakala Tansaniasta.
Menkää ja tehkää -blogin
löydät osoitteesta www.virrassa.blogikone.fi

Luentosarja
Ilmestyskirjan näkyihin
– Ilmestyskirja on koko Uuden testamentin kiistellyin kirja ja samalla evankeliumien jälkeen kiitetyin. Sitä voi hyvällä syyllä kutsua
Johanneksen evankeliumin
puuttuvaksi apokalypsiksi.
Sen sanoma on sama kuin
synoptisissa evankeliumeissa, mutta laajempana, selvittää teologian tohtori Erkki
Ranta, joka luennoi Ilmes-

tyskirjan näyistä ja näkymistä 5.–6. helmikuuta kello 13–17 Seurakuntien talon
Näsin salissa.
Kirja on kolmiulotteinen
aikaan nähden. Sen lujana
pohjana ovat Vanhan testamentin tapahtumat ja profetiat.
– Ilman tätä taustaa kirja jää käsittämättömäksi. Toisena lujana perustana on Jee-

söndag kl 10.30
För annan verksamhet se
Kyrkpressen eller ring oss på
(03) 219 0298

vuoden pyhät
7.2. aiheena Erik Wahlströmin
kirja Kärpäsen kesyttäjä
klo 14 Shakki vai matti (2. krs)
7.2. klo 18 Leskien Klubi –
kahvila, musiikkituokio AnniIlona Hiltunen, haitari ja laulu.
Tiistaisin klo 10-14
klo 10 Tumpputiistai ja
askartelutalkoot
1. ja 8.2. klo 1315 Perehdytyskurssi
vapaaehtoiseen vanhustyöhön,
tied. ja ilm. p. 219 0455.
Keskiviikkoisin klo 10–14
9.2. klo 10–12 Leskien Klubi –
kahvila, musiikkituokio viheltäjä
Irma Vehmaskoski ja Lauri Salo
klo 10–12 Pelko pois atk:sta,
ikäihminen, tukiopetusta 2. krs
klo 13 Nyt laulajaiset on...,
iloista yhteislaulua
2.2. Antero Holma
9.2. Jukka Silin ja Lauri Salo
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
27.1. pastori Timo Uotila
3.2. pastori Terttu Haikka

liikuntarajoitteisten aikuisten
Virkistyspäivä
Ilkon kurssikeskus, Ilkontie 8–10
Hinta 10 €. Ilm. 4.2. mennessä
p. (03) 219 0252 tai anita.
kuusela@evl.fi

AVOIN KIRKKO
Aleksanterin kirkko 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

LÄHETYSKAUPPA TASKU

Keijo Svart, Sabrina Erus, Lahja
Erus, Jalmari Svart
ja Arto Pietiläinen
kutsuvat Käsi kädessä -iltoihin ristin luo.

Yhdessäoloa lauantai-iltaisin
Pispalan kirkolla
K äsi kädessä -illat on vapaamuotoinen yhdessäolon piiri, jonne kutsutaan kaikkia
seurakuntalaisia, mutta erityisesti Jumalan kosketusta vailla olevia ihmisiä.
– Koolla olisi erilaisia, mutta kuitenkin
niin samanlaisia ihmisiä yhdessä. Tavoitteena on suvaitsevainen henki, ja toivomus,
että Jumala poistaisi kaikki väliseinät ihmisten väliltä ja elämästä. Voimme jakaa
ilot ja surut, rukoilla yhdessä sekä kuulla
todistuksia siitä, miten Jumala on eheyttänyt särkyneitä, miettii Arto Pietiläinen,
Harjun seurakunnan vapaaehtoinen, joka
isännöi yhdessä Keijo Svartin ja työryhmän kanssa uusia Käsi kädessä -iltoja.

VIINIKAN SEURAKUNTA
Messut Viinikan
kirkossa klo 10
30.1. rippikoulusunnuntai,
Daniel Hukari, Veikko
Myllyluoma
6.2. Ismo Kunnas, Jussi
Mäkinen, Veikko Myllyluoma,
uusien luottamushenkilöiden
tehtävään siunaaminen,
kirkkokahvit. Kolehti YV:lle
klo 12 messu, diakonian
kirkkopyhä Koivistonkylän
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Ensimmäinen kokoontuminen on lauantaina 29. tammikuuta kello 17 Pispalan
kirkossa. Illat ovat jatkoa Illaksi kotiin -illoille.
Pietiläisen toiveena on, että iltoihin
löytyisi monenlaista osaamista, soittimia eri kulttuureista ja jokainen toisi sen
oman lahjansa käyttöön. Musiikin ja laulun jälkeen tarkoituksena on nauttia ja jakaa yhteinen ateria kirkontuvan puolella.
– Jos haluat tulla mukaan tekemään
yhteisiä iltoja, ota yhteyttä! Jokaista tarvitaan.
Lisätietoja: Arto Pietiläinen, p. 050
5885334, Keijo Svart, p. 0400 773010

srk-kodissa, Ismo Kunnas,
Jussi Mäkinen, Veikko
Myllyluoma, kirkkokahvit.
Henkilöautokuljetuksia hoitaa
Koivistonkylän Lions Club,
pyynnöt diakoniatyöntekijöille.
Kolehti YV:lle

Sana Soi -ilta 27.1.
klo 18 Viinikan kirkossa. Anne
Pohtamo-Hietanen, Pauli
Tuohioja, Jussi Mäkinen, Jorma
Satama, Kari Kuusisto, Heini
ja Pekka Mäenpää, Veikko
Myllyluoma

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
30.1. Teuvo Suurnäkki
6.2. Rupert Moreton

SVENSKA FÖRSAMLINGEN
Gudstjänst i Gamla kyrkan varje

Kauppakatu 13,
puh. 2190 420.
Avoinna ma–pe klo 10–17.
Sydämellisiä
ystävänpäiväkortteja ja
-lahjoja. Lämpimiä tumppuja
ja villasukkia sekä yksilöllisiä
kodin tekstiilejä tästä ”isoäidin
aarrearkusta”.
Vastaanotamme myös vanhoja
postikortteja ja – merkkejä
lähetyksen hyväksi myytäväksi

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

MUMMON KAMMARI
Vapaaehtoisen
vanhustyön keskus –
Kyläpaikka kaikenikäisille
Lähimmäisavunvälitys
vanhuksille p. 219 0711
ma-to klo 8.30–11.30,
pe 8.30–10.30
Toimisto p. 219 0455 ma 9–17,
ti–to 9–15
Helmikuun näyttely:
Unikuvia, Juha Rantala
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
31.1. vieraana kirjailija Reijo
Ylimys: Sattuvat sanat, Pyhän

www.mummonkammari.fi
Otavalankatu 12 A
(Rautatienkadun risteys)

MUSTA LAMMAS
asunnottomien ja päihdeongelmaisten päiväkeskus,
Pellavatehtaankatu 17 G,
p. 219 0372
Avoinna ma–to klo 7.30–13,
pe klo 7.30–11.30
Vaatepalvelu auki ma–to
klo 7.30–12, pe klo 7.30–11
Ilmainen puuro asiakaskortilla
ma–to klo 10–12 ja
pe klo 9.30–11
Lauantaiaukiolo klo 10–13.
Tarjolla puuroa, leipää ja kahvia
Pullakirkko klo 10–12. tarjolla
leipää ja kahvia maksutta
30.1. Rami Naumanen, Musta
Lammas
6.2. Arto Pietiläinen, Harjun srk
Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
2.2. Ilkka Hjerppe,
Yhteiskunnallinen työ
9.2. Hannele Koivisto,
Messukylän srk
Keskiviikkoklubi
keskiviikkoisin klo 13.15–15
Hengellinen avoin
keskusteluryhmä päihteistä
eroon pyrkiville naisille ja
miehille

MYÖTÄTUULI
Yhteinen vammaistyö
La 12.2. klo 10–15.30

Aurinkoklubi
Ti 1.2. klo 17–19.30
Iidesrannan srk-kodissa,
Iidesranta 5
Nuorille ja nuorille aikuisille
tarkoitettu ryhmä.
Ota yhteys etukäteen
avustajatarpeen vuoksi.
Laura Masih p. 050 413 1909
tai Mari Tuominen p. 050 535
1139
Kuurojentyö
Kuurosokeiden raamattu- ja
keskustelupiiri
Kuurosokeiden toimintakeskus,
Insinöörinkatu 10
Ma 7.2. klo 18–20
Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarinkatu 10
Ke 26.1. klo 13 Miestenpiiri
To 27.1. klo 13 Torstaipiiri
Hetki runoille, Reijo Vähälä
Pe 28.1. klo 10–12
Vertaistukiryhmä
- keskustelua
- sanomalehden lukua
- asiointimahdollisuus
lähialueella
- päivähartaus
Ke 2.2. klo 13 Raamattupiiri,
pastori Veli-Pekka Ottman
To 3.2. klo 13 Hetki
Kanteleelle, Marja Turu
Pe 4.2. klo 10–12
Vertaistukiryhmä
Ke 9.2. klo 13 Miestenpiiri,
isäntänä Mikko Voutilainen

PÄIVÄRAAMATTUKOULU
”Usko ja teot”
torstaisin klo 9.30–13 Kalevan
kirkon srk-salissa
(ei 3.3. hiihtolomaviikolla)
27.1. ”...ja Jeesukseen
Kristukseen”, Olavi Salminen
Mies Betesdan lammikolla,
Terttu Lappalainen
3.2. ”...ja Pyhään Henkeen”,
Nona Lehtinen
Jeesus ruokkii 5000 miestä,
Matti Miettinen
Lisät. Ville Aalo p. 050 468
8484/ ville.aalo@evl.fi

RETKET/MATKAT
Kylpylämatka Pärnun
Söprus-kylpylään
20.–26.3.
Matkat, täysihoito ja hoidot mape yhteensä 285 €/2hh.
Varaukset viim. 18.2. Elvi
Koskiselle p. 050 337 1728
tai Marja-Leena Pukemalle p.
050 553 0455
Harjun seurakunnan
Raamattu- ja lähetys-

Erkki Ranta, Viinikan eläkkeellä oleva kirkkoherra, johdattelee kuulijat Ilmestyskirjan näkymiin luentosarjassaan 5.–6. helmikuuta Seurakuntien talossa.

painotteinen opintomatka
Israeliin 13.–21.11.
Matkaoppaina Eero ja Pirkko
Junkkaala. Tutustumme
Suomen Lähetysseuran työhön
sekä vierailemme tärkeimmissä
Vanhan ja Uuden testamentin
paikoissa sekä Jerusalemin
ympäristössä että Galileassa.
Kohteina esim. Lakis, Hasor ja
Dan, Golanin kukkulat, Qumran
ja Jeriko sekä Sefelan alueen
tippukiviluolat. Matkaohjelma
on hyvin tiivis, sillä päivittäiset
bussimatkat alkavat hotelliaamiaisen jälkeen ja päättyvät
hyvissä ajoin ennen päivällistä.

Matkan perushinta 1395 €/2hh
+ retket 50–60 €/retki. Lisät.
ja ilm. Riitta Laiho riitta.laiho@
evl.fi, p. 041 548 0150

RUKOUKSEN TALO
Keskusta, Kyttälänk. 1
Yhteistä rukousta joka
arkiaamu klo 9–11
Rukouksella palvelemisen ilta
parittomien viikkojen ti klo 18,
1.2. alkaen
Rukous- ja ylistyspäivä kerran
kuussa la 12–16
29.1., 26.2., 26.3., 30.4.
Nuorten rukouskoulu Preikkari
parittomien viikkojen maanantai
klo 18
Nuorten Praisekuoro- ja bändi
parillisten viikkojen maanantai
klo 18
Hervanta
Hervannan kirkossa, Lindforsink. 7
Aamurukous ke 8–9 Cafe
Olohuone
Rukouskävely to 14–15,
lähtö Hervannan kirkolta
Aamurukous pe ja la 9–10
Rukousvartio kerran kuussa
17–21
Kodeissa 29.1., 26.3., 21.5.
ja seurakunnan kerhohuoneella
Elementinpolku 13, 26.2. ja
16.4.
tied. Kirsi Juntunen 050 574
4943/ Teija Lätti 050 5744
941

vaasta. ”Katso, uudeksi minä teen kaikki.” Pelottavat
näkyjen sarjat kirjan keskellä vievät hämmennykseen,
jos ei huomata niiden kaikkien keskellä olevia ”normalisointeja”, autuaaksi julistamisia. Sittenkään ei ole tärkeätä, mitä on tuleva tai juuri nähtävillä, vaan ihmisen
autuuden perustus Kristuksen, Jumalan Karitsan, täytetyssä työssä.
Luentosarjan järjestävät
Tuomiokirkkoseurakunta ja
Kansan Raamattuseura.

Kävele rukoillen oma
kotikatusi!
Rukouskävelyt Hervannan
alueella to/pe iltaisin
klo 18–19.30
Ensin ylistys – ja rukoushetki
kirkolla, sitten rukouskävely
klo 19, to 3.2., to 10.2., pe
18.3., to 10.3., to 17.3.,
to 24.3., to 31.3., to 7.4.,
to 14.4., to 21.4. klo 16,
to 28.4., pe 6.5., pe 13.5.,
to 26.5. ( pe 3.6., to 9.6.)
Erityisiä rukouskohteita voi
kertoa Soilelle p. 041 440
4650

Vankien arki
puheen aiheena

Haukiluoma
Haukiluoman kerhohuoneessa,
Tyvik. 11
Rukouspalvelu ma 18–19
Rukous- ja opetusillat to 18
Isän sydämeltä –ilta pe kerran
kuussa
28.1. klo 18.30 Pentti ja Päivi
Matara

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.
Lisää lause Tervetuloa avoimeen
kahvilaan. Tied. Satu TahloJortikka puh. 050 558 0231

SINKKUILTA
8.2. klo 18 Aleksanterin
kirkossa, os. Pyynikin
kirkkopuisto, jatkuen parillisen
viikon ti. Tutkimusretki
Raamattuun. Mukana Sirpa
Koskinen, Seppo Lappalainen
ja Ismo Nokelainen
Päiväraamattukoulusta.
Sinkkuillat tarjoavat
mahdollisuuden tavata muita

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

YRE-Yhteistyöryhmän järjestämät verkostokoulutukset
ovat olleet suosittuja. Viime
vuonna osallistujia oli pari sataa.
Seurakuntien talon Näsin salissa 9. helmikuuta
pohditaan vankilan arkea ja
vankilasta vapautuvan kohtaamia haasteita. Seminaarin avaa kello 9 Kylmäkosken vankilan apulaisjohtaja
Riitta Kari.
Sen jälkeen YLE 2:n Kakola-sarjasta tutut KrisTampereen kaverit kertovat
vankilaan lähdöstä ja päivän
päätteeksi kello 15 siviilitunnelmista.
Maksuton koulutus on
suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät lainrikkojataustaisten henkilöiden
kanssa. Lisätietoa: www.tampereenseurakunnat.fi/ajankohtaista/julkaisut

Talvella on säpinää
Koko perheen Tapulinmäen talvisäpinät vietetään
Lielahden kirkolla (Ollinojankatu 2) sunnuntaina 30.
tammikuuta.

Talven menossa on vauhtia: Erika Vuorinen oli päässyt laskemaan isovanhempiensa kanssa
pulkalla Hervannan viime vuoden talvitapahtumassa.

Pakkasesta suojassa
suunnistetaan kirkossa

Pakkasesta suojaan on perhemessu, jossa on
luvassa seikkailua kirkossa. Aleksanterin
kirkossa 6. helmikuuta kello 15–17 vietettävään tapahtumaan koululaisia kehotetaan ottamaan mukaan äiti, isä, siskot, veljet, kummit, mummit, papat, enot, tädit,
sedät, serkut, kaverit ja naapuritkin.
Ohjelmassa on aluksi perhemessu, jonka jälkeen seuraavat kirkkokahvit, kasvomaalaus ja kirkkosuunnistus. Suunnistuksessa lapsille jaetaan passit, joissa on kuvia kirkossa olevista paikoista. Kun löytää kuvan esittämän paikan, sieltä löytyy
jokin sana ja sanoista muodostuu tärkeä
Raamatun jae.

Tapahtuman lopuksi kierretään kirkko ulos tehtyä lyhtypolkua pitkin laulaen. Kierroksen päätteeksi kokoonnutaan
kirkon eteen, jossa jokainen lapsi saa mukaansa pienen pussukan. Siinä on evästä
elämään ja kotimatkalle.
Mukana on lapsien kuoro Messukylästä ja bändi.
– Messusta vastaa Katriina Hallikainen, musiikista Jussi Laine ja koko tapahtumasta minä. Mukana on myös muita työntekijöitä ja toivottavasti paaaaaljon
vapaaehtoisia, toivoo Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaaja Mari-Anne Luukas.

yksin eläviä. Sisäänkäynti
kirkkoon mustasta metallisesta
sivuovesta

Mitä kaikkea jännää
Aleksanterin kirkosta
oikein löytyykään, kun
sisällä suunnistetaan?

Mitä sinä toivot sinkkuilloilta?
Ehdota ohjelma-aiheita! Kysy
lisää ja lähetä ideoitasi: sari.
peltonen@evl.fi p. 050 381
7177

TAMPEREEN
RAAMATTUKOULU
Kalevan kirkon srk-salissa
ma klo 18.30
31.1. ja 7.2. Turkka Aaltonen,
Saarnaaja

USKON AKATEMIA
Pääkirjasto Metso, luentosali 1
klo 18.30–20.30
To 27.1. Mitä on ihminen?
Arkkipiispa emeritus John
Vikström
Ti 1.2. Mitä on yhteisöllisyys?
Pastori, kirjailija Hilkka
Olkinuora
To 10.2. Mitä on
ihmiskunta? Kulttuuri- ja
ihmisoikeustoimittaja MailaKatriina Tuominen

Säpinä alkaa kello 12 perhekirkolla, ja kello 13.30–14
on vuorossa Muskari Marjan Leikkiparaati. Tapahtumatorilla on kaikenlaista
mukavaa puuhaa lapsille, ja
kaikille syötävää.
Ulkona on tarjolla pulkkamäki (säävaraus).
Tapahtuman järjestävät
Harjun seurakunnan Lielahden tiimi ja lähetystyö.

Kimmo Ahonen

Raamatullisista kohteista
saa tietoa esim. kirjasta
Eero Junkkaala, Eedenistä
itään – esseitä Raamatun
paikkakunnista (Perussanoma
2010).

suksen opetus, toiminta ja
kärsimys. Rooman imperiumi ja kristittyjen vainot luovat taustaa Ilmestyskirjan
syntyaikaan. Kirjan ajankohtaisuus avautuu sen tulevaisuuden näyistä, jotka monelta
osin ovat toteutumassa.
Rannan mukaan kirjan
rakenne on etu- ja takapainotteinen.
– Sen alkuluvuissa on jo
itse asiassa kirjan tärkein
sanoma, sen loppuluvuissa on kaikkien aikojen kristittyjä rohkaiseva näky tai-

Tanja Mikkola

Hannu Jukola

www.tampereenseurakunnat.fi

KRISTILLISET
JÄRJESTÖT
ESIKOISLESTADIOLAISET
Kurjentaival 22, 33100 Tampere
(Vastapäätä Viinikan kirkkoa)
Seurat
Pyhäpäivisin klo 15.00
Kanssapuheet (raamatun
tutkiminen)
Tiistaisin klo 13.00 ja
torstaisin klo 18.30
Nuortenilta
Tiistaisin klo 19.00
Tervetuloa!
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat to 3.2.
klo 19 Seurakuntien talolla,
Näsilinnank. 26, Maarit ja Jukka
Kuusisto, Sakari Suutala.

✦ 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.

KANSAN
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28, p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi
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
Seniorifoorum 3.2. klo 13
Aleksanterin kirkon krypta.
Mistä virtaa?, Eila Roine.
Kahvitarjoilu klo 12 alkaen.
Ilmestyskirjan näyt ja
näkymät 5.–6.2.
klo 13–17 Seurakuntien talo,
Näsilinnankatu 26, Erkki Ranta.
Alfa-kurssi alk. 9.2.
klo 18 Seurakuntien talo.
Materiaalimaksu 6 €.
Ilm. p. 223 1771 tai
anneli.rautakorpi@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.
To 27.1. klo 19 seurat
Aitolahden vanhassa kirkossa.
La 5.2. klo 19 raamattuilta.
Ma 14.2. klo 18 tutustumme
Raamattuun – nuorten aikuisten
piiri.
Tervetuloa!
Ohjelmaa radio Moreenissa
(98.4) la 29.1. klo 15.30.

✦ 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:
9.2. aineisto 26.1. mennessä, 23.2., aineisto 9.2. mennessä
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PERUNKIRJAT

Kauppakirjat. Testamentit ym.
ASIOINTIPALVELU

PEKKA VALTONEN

P. 375 3218, 0400 335 443

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

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

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

HYVÄ
REMONTTIPALVELU

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

JHK INVEST Oy
040-560 2788/Henri

KEITTIÖREMONTTI
Kerralla kuntoon.
Ilmainen suunnittelu.

Soitto riittää!

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

www.nelko.fi

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI
Kaikki lakiasianne
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

APU VIRTSANKARKAILUUN

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

Perhejuhlat ja yritystilaisuudet.

Virrassa
Virrassa

Asianajotoimisto

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

Ahneuden
riivaama työelämä
Uutisista välittyy ristiriitainen kuva suomalaisesta työelämästä.
Työuria pyritään pidentämään. Samaan aikaan monilla on kiire
pois työelämästä – eläkkeelle. Työntekijät näyttävät tehdyissä
selvityksissä olevan tyytyväisiä työssään.
Toiset tutkimukset ja arkikokemus kuitenkin osoittavat, että suomalaisilla on paljon sairauslomia ja jaksamisongelmat
ovat yleisiä. YLE:n mukaan 750 000 suomalaista käyttää KELA-korvattavia masennuslääkkeitä tai vastaavia selvitäkseen
työelämän paineista. Miten tällaiset ristiriitaiset viestit ovat selitettävissä?
Yhtä mieltä niin tutkijat kuin työmarkkinajärjestöt ovat siitä, että työelämän laadussa on kehittämisen varaa. Tämä näkyy päivittäin työssäni. Asiakkaiden kertomusten näkökulmasta heikko laatu on valitettavan usein heikkoa etiikkaa ja koventuneita asenteita. Puutteita on erityisesti kaupallisessa – ja esimiestyön etiikassa.
Työelämän etiikan heikentymiseen on vaikuttanut eniten ahneuden lisääntyminen. Kohtuullisuus ei ole kurssissa tuloksenteon ja säästöpaineiden keskellä. Räikeimmät esimerkit tulevat
esiin käytettäessä ulkomaista – lähetettyä – työvoimaa. Heille
ei makseta Suomen lain mukaista minimipalkkaa ja työolosuhteet eivät vastaa suomalaisia säädöksiä.
Suomalaisen työntekijän etiikkaan on iskostettu syvälle ajatus, että työ pitää tehdä huolellisesti ja hyvin. Tämän hetken työelämän ääneen lausumaton laki on, että hyvin tehdylle työlle ei
ole aikaa ja hutaisten tehty jälki riittää hyvin. Työpaikkaa myös
vaihdetaan, koska ei haluta olla kauppaamassa asiakkaille tuotteita, jotka eivät täytä todellisuudessa markkinoinnin lupauksia. Muun muassa nämä ristiriidat, puhumattakaan kiireestä,
johtavat siihen, että porukka vuotaa eläkkeelle heti kun pystyy.
Mihin suostun urani takia? Osa johtajista suostuu tai joutuu tekemään tuloksenteon paineessa valintoja ja päätöksiä,
joiden kohdalla ei kestä katsoa itseään peilistä. Kiire ja tuloksen perässä juokseminen ovat tuoneet sanelupolitiikan takaisin suomalaisen johtamisen keinovalikoimaan. Vielä onneksi näkee hyvää johtamista, jossa työntekijöistä todella huolehditaan.
Kirkolla on annettavaa työelämän etiikalle. Johtamiselle armoa. Myös johtaja on ihminen. Hän erehtyy siinä missä muutkin ja epäonnistumisen jälkeen voi aloittaa alusta. Samalla on
hyvä pitää esillä rehellisyyden ja kohtuullisuuden vaatimusta.
Tavalliselle työntekijälle perhe ja ystävät ovat elämän kantavat
voimat. Painetta työn ja oman elämän rajan hämärtymiseen
voi vastustaa.

Juvenes Juhlapalvelu
Juhla-, kokous- ja saunatilat

Juha Mattila
Kirjoittaja on yksi Tampereen Kirkkosanomien
kolmesta uudesta kolumnistista.

0207 600 300
juhlapalvelu@juvenes.fi

www.juvenes.fi

12 asukkaan Hoitokodissa tarjoamme
turvallista hoivaa, hoitoa ja huolenpitoa
ympäri vuorokauden.
10 vuokra-asunnon palvelutalossa saatte
kotiinne tarvitsemanne hoito- ja kotipalvelut juuri Teille sopivaan aikaan.
Meillä on tarkoituksenmukaiset tilat ja
ammattitaitoa hoitaa myös vaikeasti
sairaat ja fyysisesti vammautuneet.
Me kunnioitamme yksilöllisyyttä ja
tarjoamme auttavia käsiä, inhimillisyyttä,
hyväntuulisuutta.
TERVETULOA
Raili Kotakorpi p. 0500 130 977
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Ole hyvä.
Ole arkienkeli.

Kirkkosanomien kolumnit julkaistaan nyt myös blogeina. Voit kommentoida kirjoituksia osoitteessa www.tampereenkirkkosanomat.fi

Lahjoita www.yhteisvastuu.fi
Soita 0600 1 7010
(10,18 € / puh. + pvm)

tai 0600 1 7020
(20,12 € / puh + pvm)

HannuKuvaaja
Jukola

Opintie 5,
39100 Hämeenkyrö
p. 371 3777
www.kaarihovi.fi

Yhteisvastuu 2011 torjuu
nuorten yksinäisyyttä
Suomessa ja Mosambikissa.

Näin hän kertoo itsestään:
”Olen Juha Mattila, 50, ja työskentelen työpaikkapappina Tampereen
seurakuntien yhteiskunnallisessa työssä. Olen myös kouluttautunut
ja työskentelen osana työtäni työnohjaajana ja organisaatiokonsulttina. Rentoudun työstäni luonnossa, jonka ihmeellisyyksien kohtaaminen kertoo minulle myös paljon Jumalasta.”

Yhteisvastuu torjuu
nuorten yksinäisyyttä
Tuomas Laatu sekä Pirkanpoikien Ckuoro johtajanaan Jouni Rissanen.
Messua on toteuttamassa myös
joukko nuoria ja partiolaisia. Messun jälkeen ovat kirkkokahvit ja
myyjäiset Yhteisvastuun hyväksi.
Yhteisvastuun aloitustapahtuma
on messun jälkeen myös Härmälän ja Kalevan kirkoissa sekä Viinikan kirkossa ja Teiskon seurakuntakodissa. Keräyksen alkaminen huomioidaan jumalanpalveluksen yhteydessä myös Aitolahden , Hervannan ja Messukylän kirkoissa sekä
Vanhassa kirkossa.
Harjun seurakunta aloittaa jo
tammikuun lopulla Lielahden kirkossa konserteilla, joiden yhteydessä on kolehti Yhteisvastuun hyväksi.
Ensimmäinen lipaskeräys Tampereen keskustan alueella on 11. helmikuuta kello 10–17 ja joissain kaupoissa myös 12. helmikuuta.

Ville Asikainen

T

ämän kevään Yhteisvastuukeräyksen kohteena on nuorten yksinäisyys. Sitä arkienkelit
torjuvat sekä Suomessa
että Mosambikissa.
Mosambikissa tuen kohteena on
yksinäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten selviytyminen pääkaupungin Maputon köyhälistöalueella Xikhelenissä. Mosambikilaiset koulutetut tukihenkilöt etsivät tukea tarvitsevia perheitä sekä orpolapsia ja tekevät kotikäyntejä heidän luokseen. Perheet
saavat henkistä tukea ja tarvittaessa ruoka-apua. Sairaat ohjataan hoitoon ja hiv-tartuntaa kantaville tarjotaan vertaistukea.
Suomessa Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura ja Suomen Punainen Risti
auttavat yhteistyössä seurakuntien
nuoriso- ja rippikoulutyön kanssa yksinäisiä nuoria. Vastuuvaroilla
suunnitellaan toimintamalli, jonka
avulla kyetään entistä tehokkaammin tunnistamaan yksinäisyydestä
kärsivä nuori sekä toimimaan hänen
tilanteensa parantamiseksi.
Tuomiokirkkoseurakunnan, Kalevan ja Pyynikin seurakuntien diakonia ja nuorisotyö järjestävät Tilanne päällä -illan tamperelaisnuorten vanhemmille 14. maaliskuuta. Tapahtumassa esillä ovat esimerkiksi nuorten maailma verkossa
ja nuorten itsetunnon kohentaminen. Seurakuntien diakoniatyöntekijät korostavat nuorten oman äänen kuulemisen tärkeyttä.
Viime vuoden keräyksessä Harju oli valtakunnallisissa tuloksissa
suurten seurakuntien joukossa sijalla 12. Tulos oli lähes 39 000 euroa. Keräysennätyksiä tehtiin monissa seurakunnissa.
Yhteisvastuukeräys 2011 alkaa 6.
helmikuuta, jolloin keräyksen aloitusmessu on Tuomiokirkossa kello
10. Siinä saarnaa Merja Halivaara,
liturgina on Asko Peltonen, musiikista huolehtivat Matti Hannula ja

Alttarille Mendelssohnin
vai Kuulan tahdissa?
Häät Vanhassa kirkossa
vai omassa puutarhassa?
Miten suoritetaan esteiden
tutkinta?

Tule tutustumaan
Tampereen seurakuntien
osastoon Tampereen
Häämessuilla 5.–6.2!
Osastollamme päivystää
pappeja ja kanttoreita,
joilta voit kysyä kaikkea
mieltä askarruttavaa
vihkimisestä ja avioliittoon
astumisesta. Tervetuloa!

Hääyö 1.6. ja 11.11.
Finlaysonin kirkossa

Lahjoita tileille:
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Handelsbanken FI81 3131 1000 4651 24
Aktia pankki FI82 4055 0010 4148 41
Pohjola-pankki FI14 5000 0120 2362 28
Sampo-pankki FI81 8000 1600 0516 51
Ålandsbanken FI53 6601 0002 2825 80

Bittipitoinen loma
tarjolla pojille

Seurakuntien viitenumerot:
Yhteisvastuukeräyksen seurakuntakohtaiset viitenumerot ovat samat
kuin viime vuonna. Merkitse maksun saajaksi Yhteisvastuu/Kirkkopalvelut. Käytä jotakin viitenumeroista sen mukaan, minkä seurakunnan Yhteisvastuukassaa haluat kartuttaa. Viitenumero on pakollinen.
Aitolahti
Harju
Hervanta
Härmälä
Kaleva
Messukylä
Pyynikki
Teisko
Tuomiokirkko
Viinikka
Ruotsalainen srk

302012
302054
302096
302148
302232
302436
302504
302627
302614
302698
305734

Mosambikissa nuorille järjestetään keräysvaroin esimerkiksi ammattikursseja ja koulutusta yritystoimintaan. Kuvassa työskentelee 18-vuotias Helder Musab, joka on ollut
viisilapsisen perheen pää siitä saakka, kun isä kuoli 2008. Äiti oli kuollut jo aiemmin.

Lahjoittamisen lisäksi osallistumisen tapoja ovat kerääjäksi ilmoittautuminen tai talkoisiin osallistuminen.
Yhteisvastuutapahtumista kerrotaan tarkemmin tapahtumasivuilla 10–13 ja konserteista Konserttitarjottimessa sivulla 6. Tapahtumat on merkitty -tunnuksella.
Lisätietoja ja vapaaehtoistyön
mahdollisuuksia voi tiedustella esimerkiksi heiltä: Irmeli Nylander

(Aitolahti), Minna Savukoski (Harju), Katri Ikonen (Hervanta), Taina
Nuorto (Härmälä), Susanna Laitinen (Kaleva), Touko Hakala (Messukylä), Marja-Leena Pukema (Pyynikki), Eila-Sisko Kanerva (Tammerfors), Pirjo Torikka (Teisko), Eija Heikkilä (Tuomiokirkko) ja Eveliina Ruokola (Viinikka). Yhteystiedot löytyvät Tampereen seurakuntien verkkosivuilta, www.tampereenseurakunnat.fi, ja lisätietoa keräyksestä: www.yhteisvastuu.fi

Juuri hiihtoloman aluksi, eli
perjantaista 25. helmikuuta tiistaihin 1. maaliskuuta, on Siivikkalan
Torpalla tarjolla 10–15-vuotiaille
pojille leiri tietokoneiden ja muun
touhun parissa.
Kuljetusta ei järjestetä, ja jokainen tuo omat koneensa mukanaan.
Leirin hinta on 70 euroa.
Ilmoittautuminen tapahtuu
www.bittileiri.fi -sivuston lomakkeella. Leiriläisille ei enää lähetetä perinteistä leirikirjettä, vaan
kirje tulee nähtäville nettisivuille.
Ilmoittautuneet saavat lisätietoa
sähköpostitse.
Ohjelmassa on ainakin CS-turnaus, MarioKart-turnaus ja kauppalaivapeli vol2, muusta ohjelmasta voi vielä heittää ajatuksia.
Lisätietoja: kaapok@kolumbus.fi

Kaikki lakiasiat tehokkaasti.
Varatuomari Pirkka Lappalainen
Kuninkaankatu 22 C, 050 5176902
Tutustu lakiblogiini Etsivä löytää

www.pirkkalappalainen.fi

Pe 18.2. klo 19 Tuomiokirkko
Roy Goodman, kapellimestari
Olga Pasichnyk, sopraano
Marjukka Tepponen, sopraano
Jussi Myllys, tenori
Mika Kares, basso
Tampereen Filharmoninen Kuoro
Mozart: Sinfonia nro 41 “Jupiter”
Mozart: Messu c-molli “Suuri messu”

Liput alk. 21/15/10 € Tampere-talon Lipputoimisto
p. 0600-94500 (1,40 €/min+pvm), ma-pe 9-19, ja Lippupiste.
www.tampere.fi/filharmonia
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Näin keskivertoseurakuntalaisen 214 euroa jaetaan
huolto, korjaus
35 € Kiinteistöjen
ja uudisrakentaminen

häät ja hautajaiset ja
33 € Kaste,
erilaiset jumalanpalvelukset

8€

Musiikki
Kirkkomusiikki, konsertit

hyvän tekeminen ja
28 € Diakonia,
ihmisten rinnalla kulkeminen

25 € Yleishallinto
9 € Lähetys ja Kirkon Ulkomaanapu
8 € Viestintä, Tampereen Kirkkosanomat

13 € Varhaiskasvatus,
vauvasta kuusivuotiaisiin

7€

Aikuis- ja
perhetyö

Valpuri Tauriainen

7–14-vuotiaat, rippikoulu,
36 € Nuorisotyö,
oppilaitostyö ja nuoret aikuiset

ja
12 € Hautaaminen
hautausmaiden hoito

Säästökuuri otettiin tosissaan
Tampereen seurakuntayhtymän viime vuoden taloudellinen tulos on paljon
parempi kuin osattiin
odottaa.

– Näyttää siltä, että pääsemme
lähes nollatulokseen. Verotuloja
on kertynyt noin 800 000 enemmän kuin mitä puolitoista vuotta
sitten budjettiin kirjattiin. Myös
säästöt toiminnasta näyttävät hyvältä.
Olemme kuroneet talousarvion
noin puolentoista miljoonan alijäämän noin 200 000–300 000 euron
miinuksella olevaan lopputulok-

seen, hallintojohtaja Matti Ilveskoski arvioi.
Tämä merkitsee sitä, että pelivaraa siirtyy kuluvalle vuodelle,
jolle tehtiin alijäämäinen talousarvio. – Tässä suhteessa voimme
olla rauhallisella mielellä ja käyttää tämän säästyneen summan
harkiten.
Hallintojohtaja ei näe juuri tällä
hetkellä taloudessa isoja uhkia, Suomen tilanne on sen verran vakaa.

Uhkakuvat on
syytä pitää mielessä
Vuosi 2009 aiheutti seurakuntayhtymässä sen, että nyt varaudutaan
tietoisesti erilaisiin uhkakuviin.
Kirkosta eroaminen jatkuu, vaikka
ei ehkä samassa määrin kuin viime
vuonna. Tulevaisuuden ennustaminen kirkossa on käynyt yhä epävarmemmaksi.

Toinen uhkakuva koskee korotettua yhteisövero-osuutta. Nyt on
menossa kolmas ja viimeinen vuosi, kun seurakunnat saavat valtiolta korotettua 2,55 prosentin osuutta yhteisöveroista.
– Tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, jatketaanko korotusta. Mikäli osuus putoaa aiempaan 1,75
prosenttiin, sekin merkitsee meille tulojen menetystä. Olemme varautuneet muutokseen jo kuluvana
vuonna varsin maltillisella yhteisövero-osuuden arviolla, jotta pudotus ei olisi kovin suuri.

Kiinteistöjä
myydään
Tämän vuoden talousarvioon saatiin kiinteistöjä koskeva luopumislista. Vuoden mittaan seurakuntayhtymässä realisoidaan omassa
käytössä olevia toimitiloja. Myös

leirikeskukset ovat samalla viivalla. Toimitilakiinteistöistä luopumisiin liittyy usein kaavoitusjärjestelyjä ja muita seikkoja, joten
niiden myyminen vie aina pitemmän ajan.
– Tänä vuonna on tarkoitus
myydä kaksi, kolme kohdetta.
Näin saadaan varoja investointeihin, joita on kuitenkin pakko tehdä. Tähän asti esimerkiksi kaikki kirkkojen korjaukset on rahoitettu omalla pääomalla, Ilveskoski kertoo.
Myös muita rahareikiä mahtuu
jokaiseen talousarvioon. Valtio laskuttaa miltei 750 000 euroa kirkollisveron kannosta.
Kirkon yhteisten asioiden hoidosta ja pienten seurakuntien tukemisesta Tampereen osuus on
kaksi miljoonaa euroa. Kun toiminnan tuotot – noin 10 miljoonaa – otetaan huomioon, pääs-

tään siihen verotulojen summaan,
jolla seurakuntien toimintaa pyöritetään. Summa on 30,9 miljoonaa euroa. Keskimäärin tämä on
214 euroa seurakuntien jäsentä
kohti.
Tulevina vuosina tulojen vähetessä on myös henkilöstön määrää vähennettävä. Tampereen seurakunnat ovat päättäneet, että ketään henkilökunnasta ei irtisanota, luonnollinen poistuma riittää.
Sen sijaan muutoksia toimenkuviin joudutaan tekemään.
– Usein kirkkoa moititaan rikkaaksi, mutta Tampereen osalta se
ei pidä paikkaansa. Meillä on kassavaroja toiminnan ylläpitämiseen
3–4 kuukaudeksi. Olemme varsin
riippuvaisia jäsenten maksamista
tuloista, Ilveskoski sanoo.

Marja Rautanen

Joulun ajan tilaisuuksissa vieraili yli 80 000 kävijää
Tampereen seurakuntien joulunajan tapahtumista nautti kuluneena
jouluna 82 944 kävijää. Kävijämäärä on pienempi kuin vuoden 2009
jouluna, jolloin ovi seurakuntien
tapahtumiin avattiin yhteensä 90
834 kertaa.
Osasyy kävijämäärien vähenemiseen on se, että joulun ajan tilaisuuksia järjestettiin vähemmän
kuin vuonna 2009. Kuluneena jouluna joulua juhlittiin 490 tilaisuudessa, kun edellisvuonna tilaisuuksia järjestettiin 505.
– Näitä lukuja katsoessa tulee
ensimmäisenä mieleen armoton
pakkanen, joka oli kireimmillään
juuri joulun pyhinä. Oli hyvin inhi-
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millistä, että kirkkoon ei lähdetty,
varsinkaan kuin bussit eivät kulkeneet. Mitään dramaattista laskua ei
ole havaittavissa, kun ottaa huomioon, että tilaisuuksiakin oli 15 vähemmän kuin edellisvuonna., arvioi tuomiorovasti Olli Hallikainen.
Eniten vierailtiin Tuomiokirkkoseurakunnan alueella järjestetyissä
tilaisuuksissa, yli 27 000 kertaa.
Kauneimmista joululauluista
nautti viime jouluna liki 16 000 kävijää, mutta niiden näyttää hiipuneen edellisvuodesta hieman.
Pientä laskua on tapahtunut
myös joulunajan konserttien kävijämäärissä. Tampereen seurakunnissa järjestettiin kuluneena jou-

luna 81 konserttia ja 52 yhteislaulutilaisuutta.
Suurin pudotus verrattuna joulun 2009 kävijämääriin on tapahtunut jouluaaton hartauksissa. Kun
vuonna 2009 jouluaaton hartauksissa oli runsaat 11 500 kävijää, kuluneena jouluna aaton hartauksissa kävijöitä oli vain 8 535.
Yksi syy jouluaaton hartauksien
suosion laskuun lienee kylmä sää.
Lyhyt joulu on saattanut myös vaikuttaa jouluaaton hartauksien kävijämääriin.

Uudenvuoden vieton
suosio kasvoi

Uudenvuodenaaton ja uuden-

vuodenpäivän tilaisuudet sen sijaan kasvattivat suosiotaan. Vuodenvaihteessa seurakuntien tilaisuuksissa kävijöitä oli 589 enemmän kuin edellisvuonna.
Hallikainen kiittää seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia
adventin ja joulun aikana tehdystä työstä.
Tampereen seurakunnat olivat kuulolla jouluna ympäri vuorokauden. Seurakuntien talossa järjestettiin Seurakuntalaisten joulujuhla jo viidennen kerran. Mustan
Lampaan ovet olivat avoinna asunnottomille ja vähävaraisille jouluaatosta tapaninpäivään. Lampaassa kävijöitä oli joulunpyhinä vii-

tisensataa ja yöpyjiä parisenkymmentä per yö.
Myös Lasten Katedraalissa
Finlaysonin kirkossa päivystettiin
jouluyönä. Kova pakkanen verotti kävijöitä, mutta paikalle saapui
erityisesti jouluna töissä olevia.
– He tulivat työvuoronsa päätteeksi viettämään joulua, joka oli
vielä jäljellä, Lasten Katedraalin
toiminnasta vastaava Raija-Liisa
Vuorio kertoo.

Heta Mäkelä

