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Diakoniatyön asiakasmäärä lisääntyi
viidenneksen edellisvuodesta. Lapsiperheiden osuus RuokaNyssen
asiakkaista on ollut kasvussa
pari vuotta.

➢ SIVU 3

Kirkko tekee työtä
yhteiskunnan hyväksi
– Nyt kannattaisi kuunnella
erityisesti diakonia- ja lapsityöntekijöitä, jotka tuntevat yhteiskunnan kipupisteet, pohtii
piispa Irja Askola.

➢ SIVUT 6–7

Hannu Jukola

Lapsiperheiden taloushuolet
näkyvät diakoniatyössä

Jani Laukkanen

Hannu Jukola
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Xikhelenin alue
tuli lähemmäksi
Sônia Jose Objane ja Teresa
Paula Bernando kiersivät
kertomassa, miten auttaminen sujuu Mosambikin pääkaupungissa Maputossa.

➢ SIVUT 8–9

Yhdessä
lumikirkon
tekoon!

Hannu Jukola

Hiihtoloma ja hanget kutsuvat,
nyt on aika nauttia lumesta.
Aitolahden kirkon iltapäiväkodin
lapset rakensivat oman lumikirkon.
Edessä vas.: Tomas Nyström,
Oona Nisula, Joona Kortteinen,
Roope Silvennoinen, Ville Hyvärinen,
Kalle Kilponen, Eveliina Koivula,
keskirivissä vas.: Arttu Koiranen,
Anna Viitamäki, Laura Talvitie,
takarivi vas.: Miro Mykkänen,
Jarko Pohjolainen, Katariina
Hopeaharju ja Sara Vänninen.

Lumikirkko-kilpailu käynnistyy
Kivikova kuin kirkon penkki. Tämä lause ei saa vastakaikua Aitolahden kirkon iltapäiväkotia käyvien lasten rakentamassa lumikirkossa. Iltapäiväkotilaiset makoilevat tekemissään penkeissä kuin
laiskanlinnoissa konsanaan. Penkit on suunnattu alttaria kohti, jota

Tampere 23.2.2011

Vuosia sitten minulla oli mahdollisuus päästä Kirkon Ulkomaan
avun matkalla tutustumaan Nepalissa tehtävään työhön. En
simmäisinä päivinä tutustuimme pääkaupunki Katmanduun.
Oli varhainen aamu, kun lähdimme kohti orpokotia. Jäl
leen orpokotiin oli tuotu toistakymmentä vauvaa, jotka oli
löydetty temppeleiden edustoilta. Orpokodissa oli ennestään
iso joukko eri-ikäisiä lapsia. He tarttuivat meihin käsistä ja
jaloista. Pienikin lapsi osasi jo pyytää ”Be my sponsor”, tu
le tukijakseni. Kilpailu siitä, saiko joku kaukaisen ystävän,
oli kovaa.
Yhteisvastuukeräyksen teemaksi on valittu nuorten yksi
näisyys Suomessa ja Mosambikissa.
Mosambikissa lapset ovat paljon haavoittuvampia kuin
Suomessa. Lapset jäävät usein orvoiksi vanhempien kuol
tua aidsiin. Yksin jäänyt lapsi on suuressa vaarassa joutua
kaltoin kohdelluksi.
Jokainen tietää, mitä yksinäisyys on. Joku meistä on ollut
lapsesta saakka yksinäinen. Toista on alettu vältellä päivä
kodissa tai koulussa. Syrjiminen jättää jälkensä itsetuntoon,
häpeä on yksinäisen ystävä.
Nuorille kaverit ovat tietyssä iässä tärkein tapa peilata
omaa itseään elämää vasten.
Asiantuntijat tähdentävätkin, että vanhempien kannattaa
ottaa asia puheeksi, jos lapsella ei tunnu olevan yhtään ystä
vää. Silloin nuori on jo jonkinlaisessa vaarassa.
Suomessa nuoria auttavat Suomen Punainen Risti, Man
nerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Mielenterveysseura
erilaisilla tukitoiminnoilla. Mosambikin pääkaupungissa Ma
putossa tehdään aika lailla samanlaista työtä. Nuorille han
kitaan aikuinen tukihenkilö ja he pääsevät kouluun ruoka
huollon piiriin.

Yhteisvastuu – nimensä veroinen
Harva keräys ponkaistaan liikkeelle yhtä juhlallisesti kuin Yhteis
vastuukeräys. Tasavallan presidentti pitää puheen, joka lähe
tetään televisiossa keräyksen alkamispäivänä.
Keräyksellä on pitkät juuret. Ensimmäisen kerran lippai
den kanssa kuljettiin vuonna 1950. Pulaa oli kaikesta, sodas
ta oli vasta muutama vuosi. Suomalaiset tiesivät, että apua
tarvitaan monessa perheessä.
Tänä vuonna arvioidaan noin 40 000 ihmisen lähtevän
mukaan kerääjiksi. Näyttää siltä, että yhä useampi haluaa
tehdä hyvää lähimmäisen hyväksi. Koska kaupungeissa ei
aina päästetä kerääjiä sisälle, on lähdetty isommalla joukol
la markettien edustoille, toreille ja ostokeskuksiin. Samalla
keräys saa ilmaista mainosta.
Suomalaisten asenteet ovat kääntyneet selvästi myön
teisemmiksi myös kehitysmaiden auttamista kohtaan. Maa
ilma on avautunut itse kullekin, joten hätä ja köyhyys ovat
tulleet tutuiksi.
Kirkolle vapaaehtoiset kerääjät ovat aarre. Vuosien mit
taan seurakuntiin on kertynyt joukko, joka panee toimeksi.
Mutta tärkeintä ei ole vain keräyksen tulos, vaan halu ol
la mukana tekemässä elämää hiukan paremmaksi. Se riit
tää yhdelle ihmiselle.

Hannu Jukola

Marja Rautanen

Hannu Jukola

Tule kaverikseni!

Lastenohjaaja Pia Nieminen
sytyttää kynttilän Aitolahden
iltapäiväkotilaisten tekemän
lumikirkon alttarille.

Lukijapostia
Hengellisestä raittiudesta
Isät sanovat, ettei ihmeitä ja hengellisiä kokemuksia pidä tavoitella. Ja jos niitä Jumalan armosta saa
kokea, niistä pitäisi puhua rippiisän kanssa. Hän voi arvioida, onko koettu asia Pyhästä vai pahasta
hengestä peräisin.
On aivan törkeää, että ihmisten sairaudella ja kärsimyksellä rahastetaan. Jakamattoman kirkon
aikana oli palkatta parantajia. Yli
30 vuoden ajan on ollut eri puolel-

la maailmaa ”rahalla rukoilijoita”.
Tässä maassa on aivan liikaa esimerkiksi karismaattisten kaatajien
ja liberaalien pappien palvojia. Nämä ihmiset käyvät paljon kirkossa
ja ehtoollisella eivätkä ollenkaan
ymmärrä olevansa mukana pimeässä toiminnassa.
Isät sanovat, että evankeliumia
on lähestyttävä katumuksen hengessä ja pyrittävä todelliseen mielenmuutokseen. Mutta Raamattua

luetaan liian vähän eivätkä papitkaan usein puhu nöyryydestä tai
katumuksesta.
Tänä päivänä maamme ateisteissa ja maallistuneissa ihmisissä usein on enemmän iloa ja valoa
kuin aktiivikristityissä.
Kirkollinen kieroilu ja henkilöpalvonta on lopetettava ja eksytetyille ihmisille pitää kertoa totuus.

kirkkoherranvirka on täyttämättä
ja virkaa hoidetaan sijaisjärjestelyin. Virka voidaan lakkauttaa. Virkaa hoitaa tällä hetkellä vt. kirkkoherra Ari Rantavaara.
Tuomiokapituli on myöntänyt
26.1.2011 anomuksesta eron Kalevan seurakunnan kirkkoherralle
Pekka Paakkaselle eläkkeelle jäämisen takia. Tuomiokapituli on antanut virkamääräyksen pastori Salla Häkkiselle siten, että hänet on
nimitetty Kalevan seurakunnan
v.s.kirkkoherraksi 5.4.-30.6.2011 ja

v.t.kirkkoherraksi alkaen 1.7.2011,
”kunnes toisin määrätään”.
Samoin esityksessä todetaan,
että Teiskon seurakunnan kirkkoherranvirka on täyttämättä ja virkaa hoidetaan sijaisjärjestelyin.
Virka voidaan lakkauttaa. Virkaa
hoitaa tällä hetkellä vt. kirkkoherra Tero Matilainen.
Kirkkosanomien toimitus pahoittelee epätäsmällistä ja virheellistä ilmaisua.

Paula Puhalainen

Oikaisu
Kirkkosanomissa (3/20) oli uutinen Tampereen hiippakunnan
tuomiokapitulin esityksestä ja uudesta seurakuntajaosta. Jutussa todetaan, että Pyynikin, Kalevan ja
Teiskon seurakunnissa ei ole tällä
hetkellä kirkkoherraa.
Ilmaisu on väärä, sillä kirkkolain mukaan seurakunnalla on oltava kirkkoherra. Se voi olla vakinainen, viransijainen (vs.) tai virkaatekevä (vt.).
Tuomiokapitulin esityksessä todetaan, että Pyynikin seurakunnan

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.

Sanottua
Nykyaikana tunnesuhteet vääristyvät, kun meitä vaaditaan olemaan itsenäisiä ja riippumattomia.
Pitää pärjätä yksin eikä saa tarvita
ketään. Mutta hyvässä parisuhteessa saa olla tarvitseva.
Psykologi, parisuhdeterapeutti
Hannu Pinomaa
Vantaan Lauri 3.2.
Lapsesta on mukava tietää, että jossain on juuri hänelle nimetty aikuinen. Joku, jonka sydämessä pysyy. Uskon, että jokaisen lapsen kohdalla koittaa se päivä, jolloin
juuri omasta kummista on korvaamaton apu. Tai kun juuri kummin
rakkaus riittää kantamaan yli vaikean paikan.
Toimittaja Kirsikka Otsamo
Aamulehti 6.2.
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koristaa pieni puuristi, puunoksat
ja puiden oksilla kiiltelevät pallot.
Toki paranneltavaakin lasten mielestä istumapaikoista vielä löytyy.
– Laitan ainakin istuinosaan vielä lisää lunta. Ja sitten jos saisin tehtyä vielä kirjan tähän viereen, 8-vuotias Jarko Pohjolainen kertoo.

– Tästä saisi vaikka sängyn, iltapäiväkotikaveri Arttu Koiranen
innostuu.
Rakennusmateriaalia lapsilla ainakin riittää. Tampereella lunta on
jo helmikuun alussa kertynyt reilusti yli puoli metriä. Lumisen talven kunniaksi Tampereen Kirkkosanomat haastaakin kaikki mukaan
lumikirkkojen tekoon.
Tee oma lumikirkkosi ja lähetä siitä kuva meille toimitukseen
sähköpostitse: heta.makela@evl.fi.
Julkaisemme kuvia Kirkkosanomien verkkosivuilla sekä Tampereen
seurakuntien Facebook-sivuilla.
Kirkkosanomien toimituksen suosikkilumikirkko saa kunniakirjan
ja yllätyspalkinnon.
Hiihtoloma ja hanget kutsuvat,
nyt on aika nauttia lumesta mummojen, pappojen, äitien, isien ja lasten voimin!

Kirkkoa syytetään nykyisin
monista asioista, mutta harva tietää, mitä kaikkea hyvää sen piirissä tehdään. Omien kokemusteni perusteella näen kirkon vielä paljon
lempeämpänä kuin ennen. Kirkon
sisällä on lähimmäisenrakkautta ja
auttamistyötä. Sen ovet ovat jokaiselle auki, on sitten rikas tai köyhä,
uskova tai ei.
Juristi Maria Kalmari
Askel 2/2011
Jumala ei päästä helpolla, ja katoaa välillä näkyvistä. Ihmiselämään kuuluu perustavanlaatuisia
kysymyksiä, eikä niitä tarvitse torjua mielestä, ei tyhjyyttäkään. Kyse
on eräänlaisesta perusluottamuksesta, tietoisuudesta, että saan olla mukana itseäni ja ihmistä paljon

suuremmassa. Lopullisesti en putoa enkä joudu hukkaan.
Arkkipiispa Kari Mäkinen
ET 2/2011
Kuljemme ekologisella miinakentällä. Mesoamme kyllä ympäristöuhista, mutta elämme kuin
luonnon reaktioilla ei olisi mitään
merkitystä. Aikamme profeetat
löytyvät tiedemiespiireistä, kun niitä pitäisi löytyä myös Raamattua lukevista kristityistä, jos he vain ovat
tarpeeksi ennakkoluulottomia näkemään, mitä ympärillä tapahtuu.
Pastori Heikki Hilvo
blogissaan 30.1.
(”Ennakkoluulojen takana
on turvallista”)
www.kotimaa24.f

Hannu Jukola

Nuorten työpajatoiminta
laajenee Messissä
Nuorten ja nuorten perhei
den ohjaus- ja toimintakeskus
Messin suosittu pajatoiminta laajenee. Pajatoimintaa toteuttavat
yhteistyössä Tampereen Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys NMKY ja Tampereen seurakuntien diakoniakeskuksen perhe- ja nuorisodiakonia. Pajat auttavat nuoria itsenäistymään sekä kasvamaan aktiiviksi kansalaisiksi.
NMKY sai joulukuun haussa Raha-automaattiyhdistykseltä
140 000 euroa toiminnan laajentamiseen. Aiemmin myös Tampereen kaupunki ja ELY-keskus
ovat avustaneet hanketta.

Tampereen seurakuntien diakoniatyön elintarvikeapu RuokaNysse jakaa 75 000 kiloa ruokaa vuodessa tarvitseville. Lap
siperheiden osuus RuokaNyssen asiakkaista on ollut kasvussa jo pari vuotta.

Lapsiperheiden ahdinko
näkyy diakoniatyössä

T

aloudellisen taantuman
jatkuminen ja etenkin
lapsiperheiden talousongelmien lisääntyminen näkyvät Tampereen seurakuntien diakoniatyössä.
Lapsiperheiden osuus RuokaNyssen
asiakkaista on ollut kasvussa jo pari vuotta, ja heitä on nyt noin neljännes kaikista asiakkaista.
– Diakoniantyön asiakasmäärä
kasvoi 20 prosenttia viime vuonna
edellisvuoteen verrattuna, kertoo
Tampereen seurakuntien diakoniajohtaja Matti Helin.
Viime vuonna diakonian työntekijät ja vapaaehtoiset tekivät palvelua 327 000 tuntia niiden tamperelaisten hyväksi, joiden hätä
on suurin. Diakoniatyö auttaa yli
15 000 avun tarpeessa olevaa eriikäistä ihmistä vuosittain – myös
niitä, jotka eivät ole kirkon jäseniä.
Diakonian elintarvikeapu RuokaNysse jakaa 75 000 kiloa ruokaa
vuodessa tarvitseville. Puolet tästä
määrästä tulee Euroopan unionin
avustuksena.
– Budjettirahaa elintarvikkeisiin käytettiin viime vuonna
80 000 euroa. Lisäksi saimme lahjoituksia useista kaupoista. Uusina
lahjoittajina mukaan tulivat Turtolan ja Pirkkalan Citymarketit.

Diakoniajohtajan mukaan perheillä on myös puutetta sosiaalisista suhteista tai lasten harrastusmahdollisuuksista. Pitkään jatkuessaan ongelmat usein pahenevat.
– Tampereella lastensuojelun asiakasmäärät ovat kasvaneet
viime vuosina. Lasten ja nuorten
päihteiden käyttö on lisääntynyt,
samoin rikokset. Yläluokkien 8. ja
9. luokan oppilaat kertovat kyselyssä, että heistä 12 prosentilla ei ole
yhtään läheistä ystävää. Lähes joka
neljäs kokee vanhemmuuden puutetta. Tämä näkyy myös perhe- ja
nuorisodiakonian työssä.
Helinin mielestä yhteiskunta on
selvästi alimitoittanut lasten ja perheiden tukipalvelut.
– Suurissa kaupungeissa vain
puolet lastensuojelutarpeen selvityksistä tehdään lain vaatiman ajan
kuluessa. Ei riittävästi tiedosteta,
että yhteiskunnalle aiheutuu miljoonatappiot huonosti hoidetusta
lastensuojelusta puhumattakaan,
että välitettäisiin ongelman inhimillisestä vakavuudesta.
– Sijoittamalla kuntouttavaan ja
ehkäisevään perhetyöhön on mahdollista saada aikaan kestäviä ratkaisuja lastensuojelussa. Mitä aiemmin avun tarvitsija saa apua,
sen vähäisemmiksi vauriot jäävät.

Köyhyys lisää
muita ongelmia

Diakoniarahasto tukee
auttamistyötä

Kansaneläkelaitoksen tutkimusprofessorin, köyhyystutkija Heikki Hiilamon mukaan suomalaisten
lapsiperheiden ahdinko johtuu ennen kaikkea työttömyydestä.
– Tärkein syy on työttömyyden
korkea taso ja se, että aikaisempaan
verrattuna suurempi osa vanhemmista on kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella. He eivät siis kuulu edes työttömiin. Yhdenkin vanhemman kokoaikainen työ nostaa
useimmat perheet pois köyhyydestä.
Jos lapsia on useampia ja vain toisella vanhemmalla on töitä, taloudellinen köyhyys voi olla tosiasia.

Vuosi 2010 oli EU:ssa köyhyyden ja
sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi.
– Sosiaaliturvan uudistamiskomitea (SATA) paransi köyhimpien
eläkeläisten ja nuorena ilman työuraa työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden asemaa. Työikäiset eli pienten lasten vanhemmat eivät saaneet
juuri mitään, toteaa Hiilamo.
Suomen ja Ruotsin arkkipiispat
tekivät joulukuussa vetoomuksen,
että lapsiperheiden köyhyyttä on
torjuttava kaikin keinoin. Tammikuussa julkaistut kirkon hallitusohjelmatavoitteet korostavat hei-

koimpien auttamista ja ennaltaehkäisevää perhetyötä.
Seurakuntien talouden tiukkeneminen samaan aikaan lisääntyvien asiakasmäärien kanssa on ollut haasteellinen yhtälö diakoniatyölle.
– Toistaiseksi olemme kuitenkin
pärjänneet kohtuullisen hyvin, koska olemme saaneet tukea hyviltä yhteistyökumppaneita, kertoo Helin.
Tampereen seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto perusti diakoniarahaston joulukuussa. Alkupääoman muodostavat diakoniatyölle
tehdyt lahjoitukset ja testamentit
sekä kerätyt kolehdit.
Lahjoittaja voi halutessaan määritellä tuen kohteen.
– Diakonia on hyvä ja luotettava kanava lahjoittaa. Jokainen euro
menee juuri siihen kohteeseen, johon lahjoittaja haluaa. En näe lähitulevaisuudessa uhkia, etteikö diakonia pystyisi Tampereella osaltaan vastaamaan avuntarpeeseen,
miettii Helin.
Hiilamon mukaan kirkko voisi
panostaa selvästi aiempaa enemmän osatyökykyisten ihmisten
työllistämiseen.
– Tämä on yksi avainkysymyksiä köyhyyden torjumisessa. Vaikka meillä olisi varaa – mitä ilmeisesti ei ainakaan kaikkien mielestä
ole – nostaa etuuksia, ei ole hyväksyttävää, että edes osittain työkykyiset ihmiset syrjäytetään työelämästä eikä heille anneta mahdollisuuksia itse parantaa asemaansa.

Kirsi Airikka
Köyhyystutkija Heikki Hiilamo puhuu
köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäi
systä sosiaalisten mahdollisuuksien
lisäämisen näkökulmasta Uskon
akatemia -luentosarjassa torstaina
10. maaliskuuta pääkirjasto Metsos
sa, luentosali 1, kello 18.30–20.30.
Sarjan järjestävät Tampereen seu
rakuntien yhteiskunnallinen työ ja
Tampereen työväenopisto.

”Ei ole hyväksyttävää, että edes osittain työkykyiset ihmiset
syrjäytetään työelämästä eikä heille anneta
mahdollisuuksia itse parantaa asemaansa.”

Messissä toimii tällä hetkellä
autopaja, tuumauspaja ja unelmapaja. Autopajalla tuunataan ralliautoa kisakuntoon ja samalla annetaan pojille mahdollisuus puhumiseen ja omien asioiden selvittelyyn.
Unelmapajan tavoitteena on
kasvattaa nuoren itsetuntemusta, sosiaalisia taitoja ja antaa onnistumisen kokemuksia.
Tuumauspajassa annetaan
nuorelle hetki aikaa miettiä tulevaisuuttaan pitämällä ohjatusti taukoa toisen asteen opinnoista. Pajaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

320 hakijaa etsi kesäpestiä
Kesätyö-tapahtumasta
Nyt pitää toimia, jos haluaa kesätöitä. Näin ajattelivat myös ne
320 työnhakijaa, jotka vierailivat Tampereen seurakuntien järjestämässä Kesätyö-tapahtumassa 10. helmikuuta. Seurakuntien
talossa järjestetyssä tapahtumassa pystyi esittäytymään ja kyselemään tarkemmin kesätyöpaikoista sekä täyttämään hakemuksia.
Tänä vuonna jaossa on lähes
200 kesätyöpaikkaa seurakunnan eri yksiköissä. Pestit kestävät kuukaudesta puoleen vuoteen
työtehtävistä riippuen.
Kesätyöntekijöitä haetaan
hautausmaille puistotyöntekijöiksi, leirikeskuksiin apuemänniksi ja -isänniksi tai keittiö- ja
leirikeskusapulaisiksi, oppaiksi
ja kesäsoittajiksi kirkkoon, kesäkerhojen ohjaajiksi sekä vanhusten ulkoiluttajiksi.

Kesätyö-tapahtumaan oli tullut myös 19-vuotias Susanna
Ojala. Hän tietää, että kilpailu
kesätyöpaikoista on kovaa. Haaveissa abiturientilla on kesätyöpaikka Mummon Kammarissa.
Ensimmäistä kesätyöpaikkaa
Kesätyö-tapahtumasta etsi myös
19-vuotias Maksim Reinola.
– Haluaisin Torpan leirikeskukseen kesätöihin. Se on tuttu
paikka, kun olen ollut siellä riparilla, Reinola kertoi ja täytti samalla hakemusta kurssikeskuksen keittiö- ja leirikeskusapulaiseksi.
Tampereen seurakuntien kesätyöhaku jatkuu helmikuun loppuun asti. Tietoa kesätyöpaikoista ja hakulomakkeet löydät verkkosivuilta www.tampereenseurakunnat.fi/kesatyo

Herätys!
Mitä ihmiset
odottavat messulta?
Jumalanpalveluselämän neuvottelupäiviä vietettiin 15.–17.
helmikuuta Tampereella. Päivillä esiteltiin tutkimusta, jossa on selvitetty ihmisten odotuksia ja kokemuksia jumalanpalveluksesta. Ovatko ihmiset tyytyväisiä messuihin, Kirkon
tutkimuskeskuksen tutkija Kati Niemelä?
– Ne, jotka tulevat jumalanpalvelukseen, ovat siihen tyytyväisiä. Eniten palvelusta arvostelevat ne ihmiset, jotka käyvät siellä satunnaisesti.
Mihin asioihin ollaan tyytymättömiä eli missä olisi kehitettävää?
– Toiset ihmiset ovat tyytyväisiä asioihin, joita toiset taas arvostelevat, mikä on tietysti vaikeaa kehittämisen kannalta.
Kaikki eivät koe olevansa tervetulleita messuun, jos se on suunnattu jollekin tietylle ihmisryhmälle. Toiset nauttivat lasten äänistä messussa, toisia hälinä taas ärsyttää. Kaikenlainen outous
ja vieraus aiheuttavat tyytymättömyyttä. Vieraat virret, vaikea
kieli ja huono kuuluvuus harmittavat.
Millaisia odotuksia ja toiveita ihmisillä on?
– Sekä vakituisilla että satunnaisesti messuun tulevilla on samanlaisia odotuksia jumalanpalveluksesta. Molemmat ryhmät
kaipaavat rauhoittumista, yhteyttä Jumalaan ja pyhän kokemusta.
Mikä oli mielenkiintoisin asia, joka tutkijan mielestä nousi esiin?
– Itselleni huomion arvoista oli, että messuissa käy runsaasti
nuoria, esimerkiksi rippikoululaisia. Yleisestihän ajatellaan, että jumalanpalveluksessa ei käy nuoria. Tutkimusaineiston perusteella noin viidennes vastaajista oli korkeintaan 20-vuotiaita, iso osa rippikoululaisia. Niin on tilanne lähes ympäri vuoden useimmissa seurakunnissa. Se olisi hyvä muistaa jumalanpalvelusta suunniteltaessa. Rippikoulun jälkeen nuoret suhtautuvat kaikkein kriittisimmin jumalanpalvelukseen ja he pitävät
sitä usein tylsänä. Samanlaisia tuloksia on saatu myös kansainvälisissä tutkimuksissa.

Kirsi Airikka
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Perheet kokkaavat yhdessä

Ruokakurssit ovat uusi diakonian, tyttö- ja poikatyön
ja Marttojen yhteinen hanke. Nuorisotyönohjaaja Nina Mikkola teki aloitteen
ruokakurssien pitämisestä.
– Viime vuoden Yhteisvastuukeräyksen teema Ruoki rakas lapsi osuu
lähelle omaa työtäni.
Hän otti diakoni Janne
Kankaisen kanssa yhteyttä Marttoihin ja pyysi heitä mukaan kurssien suunnitteluun ja pitoon.
– Seurakunnissa järjestetään paljon kokkikerhoja
ja ne ovat suosittuja, lisäk-

Kotiruoka maistuu
Pihlajan perheelle
Pihlajan perhe, Ari, Jaana ja kymmenvuotias Suvi tulivat kurssille mukaan. Perhe syö yhdessä joka päivä kotona valmistettua perusruokaa. Sekä äiti että isä osaavat tehdä ruokaa, ja Suvi auttaa salaattien valmistuksessa.
Suvi on käynyt jo aikaisemmin
kokkikerhossa.

– Opin kerhossa tekemään salaattia, makaronilaatikkoa ja leipomaan pullia, hän kertoo.
Ari Pihlaja kalastaa ja osaa myös
valmistaa kalat ruoaksi.
– Savukalat ovat mieliruokaani, erityisesti savumuikut. Kalastan Mikkelin seudulla vaimon veljen mökillä ja Lempäälän Kukkolan koskella. Lapsuuden kodissa sekä isä että äiti tekivät ruokaa ja siitä
sain innostuksen kokeilla itsekin.
Tekemällä oppii.
Jaana Pihlaja oppi ruoanvalmistuksen taidot emäntäkoulussa.
– Opin leipomaan kotona, sillä isäni toimi leipomoalalla. Herkkuruokiani ovat lihapullat ja perunamuusi, joita osaan tehdä. Joskus
kiireisenä päivänä turvaudun eineslihapulliin, mutta yleensä teemme itse ruoan.
Kokkauskursseja on toivottu
myös Levonmäen ja Kaukajärven
suunnalle, kertoo diakoni Janne
Kankainen.

Pirjo Lääperi

Marjaana Malkamäki

Kurssilla yhdistyy
monta asiaa

si niihin löytyy vapaaehtoisia ohjaajia. Nämä kurssit on suunnattu lapsiperheille, joissa on kouluikäisiä lapsia. Lapsi voi tulla tänne
myös kummin tai isovanhempien
kanssa, Mikkola kertoo.
Kaukajärven Martoista tulivat
mukaan Tuula Jaskari-Malinen,
Raija Rautiainen, Paula Salo ja
Marianna Knihti.
– Martat ovat pitäneet paljonkin ruoanlaittokursseja, mutta tällainen kurssi on uutta. Tuntuu mukavalta, että perheet tulivat innokkaasti mukaan, Jaskari-Malinen toteaa.

Ari, Jaana ja Suvi Pihlaja
tarkistavat broilerikasviskeiton suolaisuuden.

Pirjo Lääperi

Kokataan yhdessä -illat alkoivat
Linnainmaan seurakuntakeskuksessa helmikuun alussa. Niissä valmistetaan perheittäin yhteinen ateria marttojen opastuksella ja nautitaan se mukavassa seurassa. Messukylän seurakunnan järjestämä
kurssi täyttyi, kun seitsemän perhettä ilmoittautui mukaan.
Seurakuntakeskuksen keittiöstä tulvii herkullisia tuoksuja ja perheet hyörivät ison lieden ympärillä.
– Äiti, mun huki!, huudahtaa
seitsenvuotias Kalle Niemi, kun
hänkin haluaa paistaa omenalettuja.
Isossa kattilassa porisee broileri-kasviskeitto, jota Pihlajan perhe maistelee. Pullien paistajat vertailevat uunien äärellä kiertoilmauunin ja suurkeittiöuunin ominaisuuksia ja paistotuloksia. Sämpylät
on jo paistettu ja pöytä katettu saliin valmiiksi yhteistä ateriaa varten, joka nautitaan illan päätteeksi. Kohta kuuluukin kutsu: Kaikki
ruokailemaan!

Mukana menossa

Pekka, Alvar ja Hanna-Leena Johansson rakentavat parisuhteen palikoista
taloa. Iltojen aiheista Pekka odottaa loppujuhlaa ja rakkaus-teemaa, Han
na-Leenaa kiinnostaa luottamus ja anteeksianto.

Parisuhteen palikat
järjestykseen
– Ammattiin valmistumiseen
vaaditaan monen vuoden koulutus, mutta parisuhteeseen mennään säkki päässä ilman valmennusta, väittää Seppo Salko,
joka on yksi Parisuhteen palikat
-kurssin vetäjistä Aitolahden kirkolla. Kurssi antaa valmiuksia parisuhteen parantamiseen.
– Kurssilta saa työkaluja käsitellä asioita puolison kanssa. Kun
tajuaa, mistä on kysymys, voi purkaa riitoja. Minä-viestintä on tärkeää, samoin tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu. Pitää välttää
syyttäviä sinä-viestejä, kuten: aina sä teet tuon asian huonosti. Sen
sijaan pitää ilmaista havainto. Tilannetta ei pidä kärjistää tarpeettomasti, Hanna-Leena Johansson
kertaa kurssilla opittua.
Hän on osallistunut aikaisemmin Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen järjestämän
Paremman avioliiton leirille miehensä Pekka Johanssonin kanssa. Sen jälkeen perheeseen on
syntynyt toinen lapsi, puolivuo-

Pirjo Silveri

Kunniatehtävänä kummius

Aitoa ja arvokasta
suhdetoimintaa
Moni kummiksi pyydetty seurakunnan jäsen miettii, mihin pesti velvoittaa ja mitä kaikkea tehtävään sisältyy. Mitä lapsi ja vanhemmat odottavat? Miten voin ja osaan
ohjata pyhään, hyvään ja oikeaan?
Harva nykypäivän kummi tietoisesti ajattelee olevansa ennen
muuta kristillinen kasvattaja.
– Kristinusko on ollut Suomessa melkein tuhat vuotta. Vaikea on
eritellä tai yksityiskohtaisesti luetella, mitä pitää lisätä tai jättää kasvatuksesta pois, jotta se olisi kristillistä. Esimerkiksi toisen kunnioittaminen ja hyvästä kiinni pitäminen ovat kristillisiä arvoja parhaasta päästä. Monet kasvattavat
kristillisesti, vaikkeivät aina tiedä
tekevänsä juuri niin, sanoo Tampereen hiippakunnan kasvatussihteeri Mikko Sulander.
Kastetoimituksessa papereihin
merkatut, vähintään kaksi konfirmoitua kummia eivät sinänsä tee autuaaksi, jos kaikki jää siihen. ”Osta lahja syntymäpäiväksi ja
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saat unohtaa lapsen 364 seuraavana päivänä” on suhdetoimintamalliksi huono.
– Tärkeää on, että kummitäti tai -setä on kiinnostunut lapsesta ja haluaa aidosti pysyä hänen
elämässään. Halutessaan kummit
voivat vaikuttaa paljonkin, Sulander tietää.
– Kun juttelet lapsen kanssa uskosta ja Jumalasta, kerro niin kuin
olet itse nämä asiat ymmärtänyt.
Lähtökohtaisesti kannattaa edetä sen mukaan, mikä tuntuu mutkattomalta ja sopivalta. Lapsi aistii herkästi, ellei aikuinen ole aito.
Kummi on kummi koko ikänsä,
vaikka kirjoittamattoman säännön
mukaan ”viralliset” tehtävät ulottuvat konfirmaatioon.
– Ihanteellisessa tapauksessa kummiudesta muodostuu molemmille tärkeä ihmissuhde, joka
kantaa koko elämän ajan, ja päättyy vasta jommankumman kuolemaan.

Kummileirillä on aikaa olla yhdessä ja puuhailla monenlaista kivaa. Kummilap
si saa ikioman luottoaikuisensa jakamattoman huomion.

Hyvät käytännöt
kiertoon
Kirkko haluaa tukea koteja ja kummeja yhteisessä kasvatustehtävässä. Useissa tapahtumissaan seurakunta tarjoaa luontevan paikan, missä kummi voi olla reilusti
kummin roolissa. Toimintamuodot
vaihtelevat seurakunnittain, nimikkotilaisuuksista kummikirkot
ja -leirit ovat yleisimpiä. Kun ekaluokkalaisia siunataan koulutielle, myös kummit toivotetaan tervetulleiksi.
– Rippikoulusuunnitelmassa
kummit ovat aina jollain lailla mu-

kana. Riparilta voidaan lähettää
kummeille kirje, jossa nuori kutsuu konfirmaatiomessuun ja alttarille siunaamaan.
Hyviksi havaitut käytännöt siirtyvät sujuvasti seurakunnasta toiseen.
– Kun hiippakunnan kasvatuksen työntekijät eri yhteyksissä
ja koulutustilaisuuksissa tapaavat
toisiaan, he kertovat omista kokemuksistaan. Vaihdetaan ajatuksia,
kysellään toisilta, miten te teitte tämän tai miten tuossa onnistuitte.
Muut saavat vinkkejä, mitä kannattaa kokeilla ja miten asioita toteuttaa, Sulander selittää.

tias Sofia. Esikoinen Alvar on nyt
kaksi ja puolivuotias.
– Tämä kurssi on hyvä muistutus asioista, jotka alkavat unohtua. Perhetilannekin on muuttunut. Lasten kasvatus nostaa kurssilla esiin eri asioita kuin edellisellä kerralla. Esikoinen alkaa jo
pistää kampoihin vanhemmille,
Pekka toteaa.
Pienten lasten vanhemmille
jää usein liian vähän kahdenkeskistä aikaa.
– Kun itse pysyy napakkana
iltatoimissa, aikaa jää illasta, kun
lapset nukkuvat. Joskus lapsia voi
myös viedä hoitoon isovanhemmille, jotka asuvat Tampereella ja Lempäälässä, Hanna-Leena
suunnittelee.
Johanssonit suosittelevat parisuhdekursseja erityisesti nuorille pareille. Tällöin suhteesta saa enemmän irti kuin silloin,
jos tahkotaan 30 vuotta samoja
ongelmia.

Pirjo Lääperi

Kummi vai
kristillinen kummi?
Jo alkukirkon ajoilta juontuvan
kristillisen kummi-instituution
arvostuksesta kielii se, että nimike
on levinnyt myös maallisiin ympyröihin. On yrityskummeja ja kuntakummeja, samoin käsite liitetään kehitysyhteistyöhön. Uskonnottomat haluavat valita perillisilleen luottoaikuisia, joista puhutaan
vaikkapa haltiakummeina.
Silloin tällöin vanhemmat kysyvät papilta, voiko kummina toimia kirkkoon kuulumaton henkilö, kirkkojärjestyksen vastaisesti.
Pyyntöä saatetaan perustella sillä, että ainakin yksi kummeista on
konfirmoitu kristitty.
– Ei kirkko ole yhteisö, joka pakottaa ajattelemaan tietyllä tavalla tai joka kieltää kutsumasta jotain henkilöä kummiksi. Luterilainen kirkko voi päättää vain kirkonkirjoihin merkittävistä kummeista,
Sulander kommentoi.
Kummiudessa ja kristillisessä
kummiudessa on samaa ajatusta
takana, mutta silti ne ovat eri asioita.
– Molemmissa tehtävään kutsutaan tärkeitä ihmisiä. Kirkossa
kummi on kuitenkin kristillinen
kasvattaja ja esikuva. Siksi on mielestäni täysin luonnollista, että hän
itse kuuluu kirkkoon.

Pirjo Silveri

Ajassa ja hengessä

Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Tulevat pyhät

Paasto on matka itseen
Jeesuksen rinnalla
kaamme hyvä, Herralle otollinen
paasto. Totinen paasto on pahan
välttämistä, kielen hillintää, kiivastuksesta pidättymistä, himosta, panettelusta, valheesta ja väärästä valasta luopumista. Tämä on totinen
ja otollinen paasto.”
Paasto on ollut luterilaisessa kirkossa hiukan syrjässä, mutta nykyisin vaikuttaa jo siltä, että voidaan puhua paaston uudesta tulemisesta. Paastoaika kuulostaa ihan trendikkäältäkin, kun tutustuu nuorten aikuisten suosimaan downshiftingin ajatukseen:

Downshifting eli elämän leppoistaminen nimittäin on omaehtoista
elämän kohtuullistamista ja yksinkertaistamista.
Ajatuksena on luopua turhasta materian tavoittelusta ja kiireestä. Downshiftaaja kokee ristiriitaa
korkean elintason ja elämänlaadun
välillä.
Miten siis on? Kokeilisitko tänä vuonna kulkea nelisenkymmentä päivää paastonmatkaa? Tosin vaarana voi olla, että pääsiäisen
jälkeen huomaat olevasi kristitty
downshiftaaja!
Kimmo Ahonen

Tuhkakeskiviikkona 9. maaliskuuta alkaa jokakeväinen paastonaika.
Kristillinen ajatus paastosta ei liity vain ruokaan – ja laihduttamiseen tuskin lainkaan. Perinteisesti paastoon toki kuuluu niin ulkoinen kuin sisäinenkin puoli. Paasto
on mahdollisuus punnita omaa elämäntapaa. Se on matka omaan itseen. Kirkkokäsikirjassa aika tuhkakeskiviikosta pääsiäissunnuntaihin määritellään ”yksinkertaisten elämäntapojen ja itsekieltäymyksen ajaksi.”
Paaston ulkoinen puoli on ehkä helpointa toteuttaa omaa ruokavaliota yksinkertaistamalla, vaikka
jättämällä lihan tai herkut pois. Jos
ruuasta karsiminen ei tunnu itselle
sopivalta, voi ulkoisen puolen räätälöidä omiin tarpeisiin: paastota
voi vaikka kävelemällä työmatkat
autoilun sijaan, nostamalla television vaatehuoneen hyllylle tai lahjoittamalla jonkin itselle sopivan
summan hyvään tarkoitukseen.
Sisäinen paasto taas on jotain
vaikeampaa, itsen arvioimista ja
Jeesuksen kärsimystiehen eläytymistä. Asioiden tärkeysjärjestykseen laittaminen voisi olla yksi tehtävä paastoajalle. Jumalan kuunteleminen ja armon vastaanottaminen omalla kohdalla ovat myös
miettimisen arvoisia asioita.
Paastossa yksityiskohtia olennaisempaa on joka tapauksessa
mieliala. Ortodoksisessa kirkossa
ensimmäisen paastoviikon maanantai-illassa kuullaan seuraava kannustus paastoon: ”Paastot-

palstalla tutustutaan

Stola on muutaman senttimetrin levyinen, noin 2,5 metriä pitkä nauha, joka puetaan alban päälle niskan taakse. Liturgisena vaatteena stola kertoo kantajansa eri-

Jeesuksen palveluksessa oleva kylväjä heittelee siemeniä sinne
tänne. Lähimmäisen rakkautta tuonne, hiukan Jumalan sanaa
tänne, rukousta, pieniä huokauksia, tuon ja tuon puolesta. Jumalan
valtakunnan helmiä heitellessä ei ajatella sikoja – jokaisessa
siemenessä on idun mahdollisuus. Kasvua kylväjä voi vain arvailla,
koska sen antaa Isä itse. (Joh. 4: 31–38)

6.3.

Jumalan rakkauden uhritie:

		 Laskiaissunnuntai

Evankeliumissa vilahtaa järkyttynyt ja pelokkaan oloinen ristintien
kulkija. (Joh. 12: 25–33). Edessä on matka Jumalan hylkäämiseen
– pelosta huolimatta tehtävä on Jeesuksella kirkkaana mielessä.
Kristityn arki kääntyy myös kohti Vapahtajan vaikeita hetkiä:
Paasto on aivan ovella.

Tuhkakeskiviikko on saanut nimensä paastoon liittyneestä tuhkan sirottelemi
sesta pään päälle. Se oli katumuksen ja parannuksen vertauskuva.

Helmi
Kylväkää oikeudenmukaisuutta, korjatkaa

kristilliseen symboliikkaan kirkkovuoden mukana kulkien.

Stola

Jumalan sanan kylvö

Jeesuksen elämäntarinassa ollaan jo viimeisissä päivissä.

Sanat ja symbolit
Tällä

27.2.

tyisestä pappeudesta, erotuksena
yleisestä pappeudesta. Stolan arvellaan olleen alunperin vaate, johon kuivattiin ehtoollismalja. Harteille aseteltavana asusteena stolassa on nähty yhteys Jeesuksen sanoi-

hin: ”Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä
olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä.”
(Matt.11:29) Stolaan liittyy siis kutsu alistua Kristuksen ohjaukseen.

Armon piiritanssi
K

Tiina Salo

uvitellaanpa, että Jeesuksen aikana eräs köyhä mies halusi hankkia talon. Hän ei suinkaan mennyt kylän torille tinkimään itselleen sopivan hintaista savimajaa, eikä hän
mennyt paikallisen kiinteistönvälittäjän puheille. Sen sijaan hän etsi käsiinsä rikkaan miehen, ja pyysi
tältä itselleen taloa. Jos tämä rikas
mies oli hyväntahtoinen, hän saattoi antaa talon köyhälle miehelle,
lahjaksi.
Lahjan antamisesta syntyi pitkäkestoinen ja vastavuoroinen suhde köyhän ja rikkaan miehen välille. Rikas mies ryhtyi köyhän miehen suojelijaksi, ja köyhä mies sitoutui palvelemaan rikasta miestä,
sekä kuuluttamaan hänen hyväntahtoisuuttaan, mainettaan ja kunniaansa koko kulmakunnalle. Lahjan antaminen oli jalo teko. Köy-

uskollisuutta! Raivatkaa itsellenne uudispelto!
Nyt on aika etsiä minua, Herraa, minä tulen
varmasti ja annan teille siunauksen sateen.
(Hoos.10:12)

hä mies tiesi, ettei pystyisi koskaan
maksamaan takaisin talon hintaa
rikkaalle miehelle (eikä se ollut tarkoituskaan), mutta silti hän ei koskaan lakkaisi osoittamasta kiitollisuuttaan hänelle. Kiittämättömyys
lahjan saajalta olisi paheksuttavaa
ja halveksittavaa.
Sana armo liittyy oleellisesti
lahjan antamiseen. Armo tarkoittaa kolmea asiaa. Ensinnäkin, armo on rikkaan miehen hyväntahtoisuutta köyhää miestä kohtaan.
Köyhä mies siis itse asiassa sai armon rikkaan miehen silmissä sillä hetkellä, kun rikas mies lupautui antamaan talon lahjaksi köyhälle miehelle. Toiseksi, sana armo tarkoittaa itse lahjaa, eli tässä
tapauksessa taloa. Rikas mies ihan
käytännössä antoi köyhälle miehelle armon. Kolmanneksi, armo tarkoittaa köyhän miehen vastalahjaa

rikkaalle miehelle, eli kiitollisuutta.
Näin lahjan antamishetkestä alkaen rikkaan ja köyhän miehen välille syntyi armon jatkuva piiritanssi.
Emme koskaan voi, eikä meidän
onneksi edes tarvitse, maksaa takaisin Jumalalle hänen antamansa lahjan hintaa, mutta voimme sitoutua osoittamaan kiitollisuuttamme Hänelle. Miten Sinä voisit
osoittaa kiitollisuuttasi Jumalalle?
”Jumala saa teissä aikaan sen, että
tahdotte tehdä ja myös teette niin
kuin on hänen hyvä tarkoituksensa.” Fil. 2:13

Tiina Salo
Kirjoittaja on opiskelija ja Voimalamessun tiedotusvastaava.
Lue lisää: Jasu Markkanen:
Jalo Soturi
Päivä osakeyhtiö 2007
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Laatu ja Heikiukset konsertoivat

Ota onkeesi

Kevään Iltamusiikkisarjas
sa Tuomiokirkossa konsertoivat
6. maaliskuuta kello 18 Vaasan
ruotsalaisen seurakunnan muusikot; aviopari Monica ja Mikael Heikius sekä Tuomiokirkon
kanttori Tuomas Laatu.
Illan ohjelmassa kuullaan
muun muassa Toivo Kuulan Kesäyö kirkkomaalla sekä Oskar
Merikannon duetto Oi, kiitos sä
Luojani armollinen. Konsertissa
Monica ja Mikael Heikius
vierailevat Tuomiokirkon
Iltamusiikkisarjassa
6. maaliskuuta.

on luvassa myös Mozartin, Gounodin ja Mendelssohnin laulumusiikkia sekä urkusooloja.
Monica Heikius on suorittanut laulun diplomitutkinnon
Oulun Konservatoriossa vuonna 2003. Musiikin maisteri Mikael Heikius on suorittanut urkujensoiton A-tutkinnon SibeliusAkatemiassa vuonna 1991.
Tuomas Laatu toimii A-kanttorina Tuomiokirkossa. Hän on
opiskellut laulua Sibelius-Akatemiassa. Laatu on osallistunut
useille mestarikursseille ja esiintynyt solistina sekä oopperarooleissa että suurissa kirkkomusiikkiteoksissa.

Vuoden nuori taiteilija
taidemuseossa
Tampereen taidemuseossa on
avautunut Vuoden nuori taiteilija -tunnustuksen saaneen Anna Tuorin näyttely Blow Out Your Candles Laura.
Helsinkiläinen, vuonna 1976 syntynyt Tuori on jo vuosia puhutellut maalauskielellään niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin taideyleisöjä. Hänen teoksissaan toistuu unimainen vääristynyt
maailma, rikkoutuva idylli, kauhuelementit, kasvottomat ihmiset ja eksyneen näköiset eläimet.
Näyttely on esillä 24.4. saakka.
taidemuseo on avoinna ti–su klo 10–18,
Puutarhakatu 34

Konserttitarjotin
Hannu Jukola

Big Band soittaa hengellistä musiikkia

Parikymmenhenkinen Tampere Gospel Big Band on vapaaehtoisista har
rastajasoittajista koottu orkesteri, jossa edustettuna soittimista ovat ai
nakin saksofoni, pasuuna, trumpetti, kitara, basso ja rummut. Big Ban
din solistina toimii heleä-ääninen trio naisia. Kotimaisia hengellisiä kap
paleita soittavassa orkesterissa esiintyjinä on kirjava porukka musiikin
harrastajia.
Big Bandin puuhamiehenä toimii orkesterissa itsekin soittava Rami
Helminen. Orkesterin johtajina toimivat Jutta Jelys ja Tuomiokirkkoseu
rakunnan kanttori Tuomas Laatu.
Big Bandia on seuraavan kerran mahdollisuus kuulla Varikkomessus
sa 20. maaliskuuta kello 17 Pispalan kirkossa ja pääsiäismessussa en
simmäisenä pääsiäispäivänä 24. huhtikuuta kello 10 Tuomiokirkossa.

Konsertti
Yhteisvastuun hyväksi

Lounasmusiikkia

Iloisia lauluja
Yhteisvastuulle

Konsertti

ke 23.2. klo 19,
Pispalan kirkko |
Pauli Jämsä. Vapaa pääsy

ke 23.2. klo 18.00,
Kalevan kirkko |
Liisapuiston koulun bändi ja
oppilaita, Kalevan seurakunta
kuoro, lauluryhmä ARCTOS ja
Kehittyvät Laulajat, yhteislauluja
bändin säestyksellä.
lähetyssihteeri Jyrki Pikkarainen,
kanttori Kari Nousiainen
Arkienkeli vastassa ovella,
kolehti Yhteisvastuulle

Jousiorkestereiden konsertti
to 24.2. klo 19
Aleksanterin kirkko |
Konservatorion jousiorkesterit
esiintyvät.

helppo pääsy liikuntaesteiselle
helppo pääsy näkövammaiselle,

ke 2.3. klo 12,
Aleksanterin kirkko |
Esa Toivola, urut
Vapaa pääsy
to 3.3. klo 14
Vanha kirkko |
runoilija ja laulaja Annabella
Wargh.
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvas
tuulle.
Tilaisuus on ruotsinkielinen.

Opening Gates!
Voimaa musiikista -ilta

to 10.3. klo 18.30
Härmälän kirkko |
Portit musiikin maailmaan avaa
Pirkanmaan
Musiikkiopiston Puhallinorkesteri
johtaa Jouni Auramo

kuuntelulaite

Musiikin helinää
Musiikin helinää kuullaan Yhteisvastuu-konsertissa torstaina
24. helmikuuta kello 18.30 Lamminpään Rauhanportissa, kun
Harjun Heleät -kuoro sekä pianooppilaat tempaisevat hyvän asian
puolesta. Suomen ja Mosambikin
lapset ja nuoret ovat Yhteisvastuun
keräyskohteena tänä vuonna.
Konsertin ohjelmassa on musiikkia niin Suomesta kuin kaukaa
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Afrikan mailtakin. Pirkko Kaleva on ohjannut pianistit sekä Janne Salmenkangas ja kanttori Tarja Laitinen harjoittanut kuorolaiset helistämään irti musiikin ilon.
Yhteislauluakin on luvassa.
Lamminpään naistenkerho tarjoaa kahvit, nekin Yhteisvastuun hyväksi. Konsertin järjestää Harjun
seurakunta.

Myrskynsilmästä
yhdessä eteenpäin
– Myrskyillä on taipumus tyyntyä ja mielellä on
kyky rauhoittua. Levollisessa luottamuksessa
mekin jaksamme eteenpäin, piispa Irja Askola
rauhoittelee naispappeus- ja homokeskustelujen hämmentämää kirkkokansaa.

S

uomen ensimmäinen
naispiispa Irja Askola ei
saanut rauhaisaa alkua
työlleen. Hän toivoi rakentavaa keskusteluyhteyttä niidenkin tahojen kanssa,
jotka vastustavat jyrkästi naispappeutta. Joidenkin herätysliikkeiden
edustajat julistivat Askolan kuitenkin pian boikottiin, neljän muun
piispan ohella.
Askola uskoo, että aika tekee
tehtävänsä asenteiden muokkaamisessa niin, että suuri osa naispappeuden vastustajista hyväksyy
kirkon linjan ja suostuu toimimaan
yhteisten pelisääntöjen mukaan.

– Naispuolisten pappien sanotaan tuoneen kirkkoon tasa-arvoa,
arjen tuntemista ja inhimillisempää kanssakäymistä. Luulen kuitenkin, ettei nuoren sukupolven
miehillä ja naisilla ole enää niin
suurta eroa tämän asian suhteen,
sillä he ovat tottuneet tasa-arvoon
jo päiväkodissa, Irja Askola arvioi.

Kirkkoon
kannattaa kuulua
TV2:n Homoilta-keskustelua seurannut joukkopako kirkosta kirpaisi pahasti Helsingin hiippakuntaa
ja Askolan kotiseurakuntaa Kallio-

ta, jonka alueella asuu paljon homoseksuaaleja.
Piispa on yrittänyt esiintymisillään kirkossa ja mediassa tyynnytellä tilannetta. ”Surettaa, hävettää ja harmittaa”, hän luonnehti tvkeskustelua, jossa kirkkomme nykyinen, moniääninen linja ei tullut esiin.
Irja Askola näkee, että protestina tehdyt eroamiset kirkosta kertovat suomalaisten oikeudenmukaisuuden tunnosta. Vähemmistöjä
ei saa sorsia. Kirkkoon kannattaisi kuitenkin vaikuttaa sen sisä- eikä ulkopuolella.
Piispa saarnasi äskettäin Sateenkaarimessussa Helsingissä
joukolle, jolla on ”paljon tietoja ja
kokemusta siitä, mitä on olla myrskynsilmässä”. Saarnatekstissä opetuslapset olivat myrskyssä, jossa
”henki oli mennä ja kavereiden keskinäinen solidaarisuuskin oli varmasti koetteilla”.
Askola viittasi Jeesuksen sanoihin myrskynsilmään joutuneille:
”Pysykää rauhallisina, minä täs-

Vaimo tekee raskaustestin ja
pariskunta jännittää tulosta. Se on
negatiivinen. Vaimo purskahtaa itkuun ja mies tuijottaa eteensä kivettynein kasvoin. Pettymys välittyy lähikuvista niin voimakkaana,
että kyynelet alkavat valua katso-

Koivuahot joutuivat odottamaan
esikoisen syntymää viisi vuotta.
Matti Koivuaho suosittelee
vertaistuen hakemista, sillä se
helpottaa tilanteen kestämistä.
Marjaana Koivuaho kehottaa
lapsettomia hakeutumaan ajoissa
hoitoihin.

sä olen. Älkää pelätkö.” Jeesuksen
sanat sopivat myös levottomalle ja
hämmentyneelle 2010-luvun kirkkokansalle. Uskomme perusta kestää.

Kansaa ei kannattaisi
taas jakaa
Askola muistuttaa paikkaansa kirkossa pohdiskelevia siitä, että kirkossa tehdään valtavasti tärkeää
työtä koko yhteiskunnan hyväksi.
– Kirkossa on paljon kokemusta ihmisten auttamisesta. Nyt kannattaisi kuunnella erityisesti diakonia- ja lapsityöntekijöitä, jotka tuntevat yhteiskunnan kipupisteet. Hyvinvoinnin vaje ja syrjäytymisen signaalit tulevat esille erityisesti diakonian kautta.
Kirkko esitti tulevaan hallitusohjelmaan toiveensa terveys- ja tuloerojen kaventamisesta sekä perheiden tukemisesta. Jokaiselle kansalaiselle on taattava sosiaalinen
ja taloudellinen perusturva. Hallituksen tulisi edistää erityisesti heikoimmassa asemassa olevien
hyvinvointia.
– Meillä pitäisi olla edellytykset
ymmärtää, mitä seuraa, jos yhteistä hyvää ei jaeta tasaisesti. Nykyinen kehitys suututtaa, huolestuttaa
ja vähän pelottaakin. Kurssin korjaaminen takaisin voi olla vaikeaa,
Irja Askola varoittaa.

Jani Laukkanen

– Tasa-arvo ei ole
staattinen tila, niin
kuin ei oikeuden
mukaisuuskaan.
Niiden puolesta on
nyt tehtävä töitä
niin kirkossa kuin
yhteiskunnassakin,
painottaa piispa
Irja Askola.

Köyhän
yksinhuoltajaäidin
kanssa varttunut nainen tietää,
mistä puhuu. Hänellä on tallella punaisten vankileirillä nälkään
kuolleiden sukulaisten kirjeitä. Ne
vetävät hiljaiseksi.
– Olen saanut kasvaa yhteiskunnassa, jossa myös vaatimattomista oloista pääsi aina yliopistoon
saakka. Tämä arvokas perintö velvoittaa itseäni toimimaan sen puolesta, että yhteistä hyvää riittää jatkossakin jaettavaksi.
– Minulle on erittäin tärkeää
taistelu sosiaalista eriarvoistumista vastaan. Sukupolveni sai mahdollisuuden koulutukseen ja terveydenhoitoon. Kun me olemme
päässeet tähän asemaan, niin yhtäkkiä alamme taas kasvattaa yhteiskunnallisia kuiluja. Se ei ole kenenkään etu.

jallakin. Elokuva Hiljaa toivotut vie
katsojan keskelle toivon ja epätoivon vaihtelua lapsettomuushoitojen aikana.
Suomessa joka viides pariskunta
kohtaa lapsettomuuden. Osa heistä saa lapsen hoidoilla, osa jää lapsettomiksi tai saa lapsen adoption kautta. Ohjaaja Timo Haanpää
halusi tehdä dokumenttielokuvan
lapsettomuudesta, josta hänellä itselläänkin on kokemusta.
– Dokumentin teossa oli vaikeinta löytää pariskunnat, jotka suostuvat kuvauksiin. Yhteistyö Lapsettomien yhdistys Simpukan kanssa
tuotti tulosta ja sain kaksi pariskuntaa sitä kautta. Elokuvan teon pää-

Luottamuksen
pyhiinvaeltajat
Irja Askolan tärkein hengellinen
innoittaja on ollut runoilija-teologi
Anna-Maija Raittila. Tämä auttoi
sovittamaan sen kristillistä opiskelijaliikettä repineen ristiriidan,
että olisi pitänyt valita joko maailman hätään reagoiva sosiaalinen
kristillisyys tai pietistinen hurskauselämä.
– Oikeudenmukaisuuden puolesta taistelu ja spiritualiteetti sulivat uskossani yhteen: toista ei voi
olla ilman toista.
Raittila on puhunut kristityistä ”luottamuksen pyhiinvaeltajina”, ja tätä levollista asennetta korostaa Irja Askolakin. Meillä ei ole
syytä pelkoon, kunhan pyrimme
seuraamaan Mestariamme ja tekemään tyynesti ne perusasiat, mitä
kristityille on opetettu.
– Meidän tulisi kääntyä sekä
sisäänpäin, syvenevään spiritualiteettiin eli hengellisyyteen, että
ulospäin maailmaan, jonka muuttamiseen meidät on kutsuttu. Ihmisillä on tarve saada kuulla, että Jumala on armollinen ja tarve
tehdä hyvää toisille, Irja Askola kiteyttää luottavaisen uskon ja käytännöllisen lähimmäisenrakkauden linjan.
Piispa Irja Askolan mielestä
kristinuskon olemuksen ymmärtämisessä ja avautumisessa on keskeistä se, millaiset kasvot Jumala
halusi näyttää meille itsestään Jeesuksen kautta.
– Ne kasvot ovat myötätuntoiset ja ihmisen puolelle asettuvat,
elämisen kipua ja varjoja pelkäämättömät. Jumala ei karsasta tätä
monin paikoin likaista ja keskeneräistä maailmaa, sillä se on hänen
maailmansa.
– Minulle on ollut radikaalia,
inspiroivaa ja mukaansatempaavaa tajuta, miten selkeästi Jeesus
asettuu aina syrjittyjen, heikkojen ja halveksittujen puolelle, piispa pohtii.
– Hänellä näyttää riittävän
myös kärsivällisyyttä, sillä niin silloisissa kuin meissä nykyisissäkin
opetuslapsissa on kyllä kestämistä!
Silti hän ei pestannut seuraajikseen
meitä fiksumpaa porukkaa, Irja Askola lisää nauraen.

Janne Villa

Piispan rukous
Anna kirkollemme kielitaito, jota jokainen tänäänkin ymmärtää ja josta
satunnainenkin vierailija aavistaa olennaisen.
Käännä kristittyjen sanat tekojen kielelle, jolloin keskuudessamme
puhuu ahneuden sijaan kohtuus ja myötätunnon sijaan
oikeudenmukaisuus, torjunnan sijaan tervetulotoivotus, käskyn sijaan
kysymys, suljetun sisäpiirin sijaan armon avaruus.
Irja Askola kirjassaan Tie vie, pyhä kantaa
Kirjapaja 2010

määränä oli normalisoida lapsettomuus, jota kaikki eivät ymmärrä.
Marjaana ja Matti Koivuaho
alkoivat toivoa lasta vuonna 2003.
Lopulta hoitojen tuloksena syntyi
Miona, nyt kaksivuotias esikoinen.
– Elokuvaprojekti lähti liikkeelle pikku hiljaa koekuvauksista. Kuvaaja ja äänittäjä alkoivat tuntua jo
perheenjäseniltä, emmekä jännittäneet kuvauksia, vaan niihin tuli
aitoja tunteita. Tarkoitus oli tehdä
vaikeasta aiheesta helposti lähestyttävä, Matti muistelee.
– Olen kertonut lapsettomuudesta, suorastaan kyllästin ihmiset lapsettomuusaiheella hoitojen
aikana. Vaikka tyttö syntyi, koen

edelleen olevani lapseton ja nyt on
uusi hoitojakso menossa, Marjaana sanoo.
Matti sen sijaan ei kertonut aiheesta työpaikallaan.
– Elokuvan ansiosta lapsettomuudesta oli helpompi puhua sukulaisille ja ystäville, hän toteaa.

Pirjo Lääperi
Hiljaa toivotut esitetään
Tampere Film Festivaleilla
11.3. klo 10. Paikkana Plevna 2.
Lisätietoa: Lapsettomien yhdistys
Simpukka ry p. 0400 844 823,
www.simpukka.info

Radio, tv ja netti
Jumalanpalvelus suorana
lähetyksenä Tuomiokirkosta

Tampereen tuomiokirkon jumalanpalvelus lähetetään suorana lä
hetyksenä sunnuntaisin kello 10 Radio Moreenissa taajuudel
la 98,4 MHz.

Kuuntele vekaraviisuja ja äänestä suosikkiasi

Vekaraviisut-lastenlaulukilpailussa yleisöllä on mahdollisuus
äänestää 15 jatkoon päässeestä lastenlaulusta oma suosikkin
sa finaaliin. Lasten keskus, Seurakuntien lapsityön keskus ja Ra
dio Dei etsivät kilpailulla ennen julkaisemattomia, 3–10-vuotiail
le lapsille tarkoitettuja uusia hengellisiä lauluja.
Vekaraviisujen yleisöäänestys jatkuu maaliskuun 7. päivään
saakka. Kappaleita voi äänestää Radio Dein nettisivuilla osoit
teessa www.radiodei.fi.
Vekaraviisukappaleita esitellään Radio Deissä arkisin kello
10.03, 14.03 ja 17.03 sekä Laiva on lastattu -lastenohjelmassa
lauantaisin kello 10.30 (uusinta sunnuntaina klo 13). Tampereel
la Radio Dei kuuluu taajuudella 97,2 ja 87,5 MHz.

Laestadiuksen kuolinpäivän juhlamessu televisiossa

Lars Leevi Laestadius oli paljon muutakin kuin herätyssaarnaaja
ja lappilaisten raitistaja. Hän oli todellinen monilahjakkuus. Laes
tadiuksen kuolinpäivän juhlamessu Alatornion kirkosta esitetään
YLE TV 1:ssä 27. helmikuuta kello 10. Messussa käytetään suo
mea, ruotsia, meän kieltä ja pohjois-saamea.

Tampereen Kirkkosanomien verkkolehti uudistui

Tampereen Kirkkosanomien verkkolehti on uudistunut. Uusilla si
vuilla julkaistaan lehden pääkirjoitus ja kolumnit, joita lukijat voi
vat kommentoida. Verkosta löytyy edelleen koko lehden näköis
painos pdf-muodossa sekä lehden sähköinen arkisto. Uusilla si
vuilla lukijat voivat myös antaa palautetta lehdestä ja uusista
verkkosivuista.
Verkkolehden osoite: www.tampereenkirkkosanomat.fi

Jumala virtaa
Jumalan kuvaaminen muuten
kuin Hänen ihmetekojensa kautta
on tunnetusti vaikeaa. Lastenkirja Millainen Jumala on pyrkii siihen kuvin ja tekstein, jotka tukevat toisiaan, mutta toimivat myös
itsenäisinä.
Jumala on henki, hiljaisuus ja
juuret. Mukana ovat tavallisemmat vertaukset valoon, kallioon ja
paimeneen, mutta Hän on myös yö,
kyyneleet ja puhe. ”Jumala on lähde. Emme voi elää juomatta.” ”Jumala on tuuli. Tuuli on vapaa. Se
puhaltaa missä tahtoo.”
Teos kestää aikuisenkin käsissä useamman selailukerran, ja lisäksi lukemiset. Siinä ei ole pakko
edetä järjestyksessä, vaan voi aloittaa vaikka etanan kiemuraratojen
seuraamisella. ”Jumala on polku…
hänen rakkautensa näyttää meille suunnan, eikä polkumme johda
harhaan.”
Teksti luotaa muutakin kuin
meidän käsitystämme Jumalasta.
Sen tosin ymmärtäisi tässä sanomattakin, että elämä on seikkailu.
Joissain kuvissa on jännitystä, esimerkiksi kun tasapainoillaan nuoralla rakennusten välissä. Kuvien
värikkyys, kuten leimuavan tulen
kiemuroissa, lisää seikkailua.

Barbara Nascimbeni

Timo Haanpää

Dokumentti kertoo lapsettomuudesta

Jumala on liitto.

Suomenkieliset tekstit on laatinut Jaakko Heinimäki, alkuperäiset ranskankieliset Marie-Hélène
Delval. Kuvitus on Barbara Nascimbenin ja kustantaja on Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa / Kirjapaja (2011).

Asta Kettunen
Jumala on hiljaisuus,
sillä hän vaikenee,
jotta hän kuulisi meitä:
meidän rakkautemme
kuiskaukset
ja vihamme huudot,
meidän miljoonat
kysymyksemme ja valituksemme.
Kaikki rukoukset,
jotka maan päältä kohoavat.
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Hannu Jukola

Köyhimmät löytyvät
slummeista ja maaseudulta

Maija Hakulinen ja Sônia Objane näyttävät, millaista työ
sairaiden parissa käytännössä on: veden hakua ja tarjoamista,
lattioiden siivoamista ja potilaiden hoitoa. ”Aids-potilaaksi”
pienoisnäytelmään on päätynyt Samuli Kekoni.

M
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tuusta, muutama käsi nousee.
Kun hän kertoo, että kuusikymmentä prosenttia tämän vuoden keräystuotosta menee Mosambikiin,
Taneli Lahtinen haluaa tietää, mihin loput rahat kuluvat. Tänä vuonna viidesosa menee suomalaisten
nuorten yksinäisyyden torjumiseen
Mannerheimin Lastensuojeluliiton,
Suomen Punaisen Ristin ja Suomen
Mielenterveysseuran kautta, ja toinen viidesosa seurakuntien paikallisiin hankkeisiin.
Kun Hakulinen esittää koulutussuunnittelija Minna Törrösen väittämiä yksinäisyydestä, luokka saa
peukaloillaan osoittaa, ovatko he
samaa vai eri mieltä. Ainakin yksinäisyyden eristävästä vaikutuksesta
luokka on yksimielinen.
Luokan uskonnon opettaja, myös

nimeltään Minna Törrönen, pysyy
kuulolla luokan perällä.

Auttajat käyvät
orpojen luona
– Bom dia!
Portugalinkielinen tervehdys
kuuluu esittää puheenvuoron aluksi. Tällä kertaa se tulee Xikheleniprojektissa työskentelevän Sônia
Objanen suusta. Mosambikissa virallinen kieli on portugali, sillä maa
oli neljäsataa vuotta Portugalin siirtomaa.
Objane kertoo Luterilaisen maailmanliiton projektista, johon Yhteisvastuun varoja tänä vuonna kerätään. Se tukee yhteisöjä aids-riskin vähentämisessä, ja keskittyy
erityisesti naisiin. Kumppanina on
Hannu Jukola

istäs niitä köyhimpiä
löytyy, kysyy Kirkon
Ulkomaanavun Maija Hakulinen Tampereen normaalikoulun
9D:n oppilailta, ja vastaa itse: slummeista ja maalaiskylistä.
Hakulinen on työskennellyt
KUA:ssa jo 22 vuotta, ja vastaa nykyään eteläisen Afrikan työstä. Hän
huomauttaa alistettujen olevan monesti kaikkein köyhimpiä.
– Minulle tärkeä KUA:n toimintaperiaate on oikeudenmukaisuus:
kun Jumala on luonut ihmiset, meillä ei ollut mitään, mutta sitten olemme eläneet erilaisissa oloissa. Ulkomaanapu tekee töitä sen parissa, että kaikilla olisi tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja ihmisarvo, Hakulinen
kertoi.
Muihin arvoihin kuuluvat valikoimaton lähimmäisenrakkaus,
pitkäjänteinen työ ja rohkeus tehdä
asioita uusilla keinoilla.
– Yleensä Afrikassa lähdetään
liikkeelle vedestä. Toinen tarvittava on ruoka.
KUA palkkaa paikallisia työntekijöitä, neuvoo suosimaan paikallisia, kuivuutta kestäviä ruokakasveja
ja puutarhojen monipuolisuutta sekä opastaa pienyrittäjyydessä.
– Usein valtio antaa opettajan,
mutta koulurakennukset puuttuvat.
Esimerkiksi Haitissa KUA on rakentanut telttakouluja.
Kun Hakulinen kysyy oppilailta,
kuinka moni on kuullut Yhteisvas-

CEDES-kansalaisjärjestö.
Hanke toimii Mosambikin pääkaupunki Maputon köyhien asuma-alue Xikhelenissä, joka sijaitsee kymmenkunta kilometriä keskustasta. Alueella on noin 42 000
asukasta.
Kirkon Ulkomaanavun työ Xikhelenissä alkoi vuonna 2007. Ter
veys ja koulutus sekä ihmisoikeudet
ovat hankkeen kärjessä.
– Projektissa työskentelevät ja
tukioppilaat käyvät kodeissa katsomassa orpoja, ja heille jaetaan koulutarvikkeita, Objane kertoo.
Kouluissa jaettava valistus keskittyy aidsiin, sillä viidesosa aikuisista maputolaisista on hiv-tartunnan saaneita. Nuorille järjestetään
myös ammatti- ja yrittäjäkoulutusta.
– Lasten yksinäisyys ja avun tarve ovat hyvin konkreettisia kohteita,
Hakulinen lisää.
Toinen luokan ulkomaisista vieraista on Xikheleni-projektin johtaja Paula Bernardo. Tulkkina toimii
monta vuotta Mosambikissa asunut
sairaanhoitaja, ja kuulolla on myös
Viinikan seurakunnan nuorisonohjaaja, koulukummi Päivi Ranta.

Kiusattuna oleminen ei ole mitään
helppoa, arvioivat Kaari Konttila,
Samuli Kekoni, Ida Keränen ja
Taneli Lahtinen.

Normaalikoulussa
ei kiusata?
– En ainakaan ole huomannut sellaista, vastaa Samuli Kekoni kysymykseen yksinäisyydestä Tampereen Normaalikoulussa.
Kaari Konttila, Ida Keränen ja
Taneli Lahtinen myötäilevät mielipidettä: koulussa on esimerkiksi
harrastustoimintaa, ryhmiä ja kerhoja, joissa tulee pakostakin kavereita. Silti he myöntävät, että toisaalta sitä ongelmaa on kaikkialla.
”Yksinäisyyttä ei huomaa”.
Joten ei siitä haittaakaan olisi,
jos yksinäisyys otettaisiin puheeksi tälläkin koululla. Entä kiusataanko norssissa?
– Aina jotain on, mutta suurin
osa on sellaista ystävällismielistä,
Kekoni heittää.
– Olin seitsemännellä ja kahdeksannella luokalla Pirkkalassa. Siellä oli havaittavissa paljon enemmän
koulukiusaamista, Keränen arvioi.
Kiusaaminen on kaikkien mielestä kuitenkin vaikea asia.
– Varsinkin isossa porukassa voi
tuntea itsensä yksinäiseksi, vaikka
on muita ympärillä, Konttila miettii.
Objane ja Bernardo vierailivat myös viereisellä 7-luokalla sekä
Tampereen tuomiokirkon Tikkuvakka-ryhmässä.

Asta Kettunen

PUHEENVUOROT
ARJEN VÄÄNTÖÄ
perheterapeutti Lasse Salmi,
SPR:n Nuorten Turvatalon johtaja

Ville Asikainen

Viesti
Albertolta

M

osambikissa 12 prosenttia
lapsista on orpoja. Tämän
vuoden Yhteisvastuukeräyksellä rakennetaan tukiverkkoa Xikhelenin alueella Mosambikin pääkaupungissa Maputossa.
Yksi apua jo saaneista on 14-vuotias Alberto Mabote, jonka vanhemmat ovat kuolleet vuosia sitten.
Isoäitikin menehtyi noin vuosi sitten, ja isoveli kulkee muualla työmatkoilla.
Alberto asuu siis enimmäkseen
yksin, mutta on saanut ruoka-apua
ja koulustipendin. Tukihenkilö Julieta Machava vierailee hänen luonaan kolme kertaa viikossa.

Näin Alberto kirjoittaa:
Olen Alberto Tavares Mabote
Olen kiitollinen siitä tuesta, mitä olen saanut Xikheleni-projektilta. Te olette näyttäneet, että välitätte. Kiitos ruokako-

Kouluun lähtiessään Alberto lukitsee
kotitalonsa oven. Varkaita on kuiten
kin käynyt jo monesti.

rista, vaatteista ja leluista, joita me
ja 20 muuta perhettä olemme saaneet. Kiitos hyväsydämisyydestänne. Toivon, että välitätte jatkossakin
kaikkein heikoimmista ja lahjoitatte
jotakin siitä, mitä teillä on.
Olen hyvin kiitollinen. Tulette aina olemaan osa meidän elämäämme.

Parempi ravinto tarpeen

O

kauan he jaksavat? Miten vanhoja he oikeastaan ovat, mietin hiljaa.
Toivon, että he jaksaisivat edes niin
kauan, että tytöt pääsisivät kouluikään. Ilman vanhempaa henkilöä nämäkin lapset joutuisivat lastenkotiin.
On monia tartunnan saaneita aikuisia, jotka pysyvät hengissä viruslääkkeiden ansiosta. Joka kuukausi
he matkustavat lähimpään terveyskeskukseen, jossa heille annetaan
kuukauden satsi. Tämä on nykyään
arkipäivää kymmenille tuhansille
mosambikilaisille, ja he voivat pitää
itseään onnekkaina. Aikaisemmin
ei testiin kannattanut mennä. Olla positiivinen ei tarkoittanut uutta elämää – se tarkoitti varmaa kuolemaa.
Lääkkeet eivät kuitenkaan yksin
riitä. Niiden vuoksi parempi ravinto on tarpeen. Kanat, vuohi tai jopa lehmä olisivat tarpeen näille perheille. Joulu meni jo, mutta Yhteisvastuukeräyksen avulla näitä perheitä voidaan auttaa senkin jälkeen.

Ritva Parviainen
Kirjoittaja työskentelee Kehitysyh
teistyön palvelukeskus Kepan maa
johtajana Mosambikissa ja on ollut
maassa 25 vuotta.
SWAA-Moz = Society for Women and
AIDS in Africa, Mosambik

Lue koko tarina osoitteesta
www.tampereenkirkkosanomat.fi

Ilta tarjoaa neuvoja
nuorten tukemiseen

TAASKO SÄ OOT KONEELLA – NUORI NETISSÄ
koulutyöntekijä Ari ” Arska” Paloheimo
ILLAN MUSIIKISTA VASTAA Marjo Sand & CO
MESSIN PAJOJEN kahvila avoinna

K

aikille asioille voi tehdä jotain, sanoo Suomen Punaisen Ristin Tampereen Turvatalon johtaja, perheterapeutti Lasse Salmi.
Salmi on yksi nuorten vanhemmille vinkkejä jakavan Tilanne
päällä -illan puhujista. Hän lupaa,
että vanhempainillassa esiin nousevat nuoren itsetunnon mahdollisuudet ja vanhemman rooli nuoren elämässä.
– Turvatalon arjessa näkyy selvästi, että jokainen nuori kaipaa
ystäviä, ryhmää, jossa voi tuntea
yhteenkuuluvuutta ja tehdä asioita
yhdessä. Yksinäinen nuori ajattelee helposti, että hänessä on jotain
vikaa, kun hänellä ei ole ystävää.
Ystävien lisäksi nuori kaipaa
vanhemman tai aikuisen kiinnostusta ja rohkaisua. Tuki saa nuoressa aikaan myönteisiä tunteita ja tukee hänen itsetuntoaan.
Pienikin parannus itsetunnossa
rohkaisee nuorta rakentamaan
ihmissuhteita.
Yhteistyön alussa tulevat näkyviin nuorten elämän
hallinnan pulmat, ristiriidat
perheessä, turvallisten aikuiskontaktien vähyys, yksinäisyys, koulukiusaaminen
ja elämänuran tavoitteiden
pulmat.
– Tiivis yhteistyö, nuoren ja vanhempien voimavaraistaminen ja tarvittaessa ohjaus muiden palvelujen piiriin auttoivat
nuoria ratkomaan ongelmia sekä eteenpäin omissa tavoitteissaan, Salmi
kuvaa viime vuoden kokemuksia.

TILANNE PÄÄLLÄ
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Omaiset mielenterveystyön tukeolla varhaisia varomerkkejä, ja siina Tampereen yhdistyksestä.
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Activistat auttavat

G

Matti Repo

lemme Marracuenessa, kolmisenkymmentä kilometriä Maputosta, Mosambikin pääkaupungista, pohjoiseen. Kiertelemme
kolmessa kylässä yhdessä SWAAMoz nimisen järjestön kanssa. He
ovat muutaman vuoden aikana saaneet rahoitusta muun muassa Suomen suurlähetystön paikallisen yhteistyön määrärahasta, osittain Maputossa olevan hiv-neuvontakeskuksen ylläpitoon, osittain Marracuenen hiv/aids-valistukseen, kotihoitoon ja ehkäisyyn. Muuta rahoitusta on haettu ja saatu ruokapaketteihin ja muuhun avustukseen, jota jaetaan aids-orpojen perheisiin.
Vanha nainen ottaa väsyneenä
meidät vastaan. Pihalla pyörii liuta
lapsia; osa heistä käy jo koulua, osa
on vielä alle kouluikäisiä. Kaikilla
on resuiset vaatteet päällään, mutta
pihalla leikkiessä ei kannata pukeutua liian hienosti. Tämä perhe, jossa
isoäiti pitää huolta muutamasta lapsenlapsestaan, on yksi monista, joita
järjestö avustaa ruokapaketilla joka
kuukausi. Kukaan heistä ei ole vielä saanut hiv-tartuntaa. Lasten äiti kuoli aidsiin ja isä lähti pois. Jätti
raa´asti omat lapsensa äitinsä huollettavaksi, eikä hänestä ole sen jälkeen kuulunut mitään.
Käymme pienessä majassa, jonka lattialla kaksi vanhaa naista kuorii cashew-pähkinöitä. Heillä on yhteishuollossa pari pientä tyttöä, söpöjä kuin mitkä. Vaatimaton asunto on hyvin hoidettu, mutta naisten
kasvoilta paistaa väsymys. Miten
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NUORI ELÄMÄN IMUSSA
Millaista olla 15-vuotias
Itsetunnon rakennuspalikat
Milloin on syytä huolestua
psykologi Sari Riepponen
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 23.2.–9.3.2011
Elämän puolelle -ryhmä aloittaa Linnainmaalla
Elämän puolelle -tukiryhmä
alkaa maanantaina 14. maaliskuuta Linnainmaan seurakuntakeskuksessa, osoitteessa Korpikodinkatu 2.
Ryhmä jatkaa maanantai-iltaisin toukokuun loppuun.
Elämän puolelle on kristillinen tukiohjelma erityisesti niille, jotka kamppailevat sairauden, masennuksen
tai muun elämää rajoittavan
ongelman kanssa.
– Ohjelma on tie sisäi-

seen eheytymiseen sekä läheisempään yhteyteen ja li-

Kestävän talon tekijä palkitaan
Mistä tekstistä saarnaat?
Saarnatekstikseni olen valinnut 1.Kor. 3:7–15. Sun
nuntain aiheena on ”Jumalan sanan kylvö”. Paavali
opettaa Korintin seurakuntaa Jumalan sanan sieme
nen istuttamisesta ja kastelemisesta sekä rakennuk
sen perustuksen laskemisesta. Perustus itse asiassa
on jo laskettu, se on Jeesus Kristus. Tälle perustalle
Jeesuksen seuraajat rakentavat talon.
Rakennusaineiksi Paavali luettelee vertauskuval
lisesti kullan, hopean, jalokivet, puun, heinät tai ol
jet. Tuomiopäivä koettelee kunkin materiaalin lujuu
den. Kestävän talon tekijä palkitaan, heikosti rakenta
nut kärsii tappion.
Mitä haluat saarnassasi viestiä?
Saarnani ytimen pastori Jarmo Sormunen kiteyttää se
litysteoksessaan: ”Paavalin mukaan tärkein edellytys
hyvälle seurakunnan rakentamiselle on oikea pohja. Ai
noa kestävä kristillisen seurakunnan perusta on Gol
gatan ristissä, Jeesuksen sovitustyössä.” (Aikuiseen
uskoon, s. 56)
Haluan rohkaista seurakuntaa rakentamaan elä
mänsä Jeesuksen varaan. Hänen tulee läpäistä tekom
me, sanamme, ajatuksemme ja olemuksemme.
Oliko tekstissä jotain vaikeaa?
Tekstin vaikeus ilmenee rakentajan saamassa palkas
sa tai hänen kokemassaan tappiossa. Tappionkin ko
kenut pelastuu ”kuin tulen läpi”. Tuomiolla koko palve
lustyö voi tuhoutua. Silti Jeesukseen turvaava pelas
tuu. Jeesuksen sovitustyö riittää.
Miksi kannattaa tulla kirkkoon kuulemaan saarnaasi?
Tervetuloa kirkkoon, Jumalan hoitoon. Luota Raamatun
lupaukseen. ”Jumalan sana ei palaa tyhjänä.” (Jesaja
55:11) Se tuottaa aina hedelmää.

Hannu Jukola

Mikä muu on tärkeää juuri nyt? Mitä harrastat?
Viimeksi minua on puhutellut Giuseppe Verdin ooppera
Rigoletto. Se kertoo hirvittävällä tavalla siitä, että kos
to johtaa aina ihmisen tuhoon. On syytä muistaa Paa
valin sanoja Rooman seurakunnalle (Room. 12:19).
Mieluisin harrastukseni on liikkuminen luonnossa
ja sen valokuvaaminen. Luonto hoitaa minua. Kuvin
saan välittää Jumalan luonnon kauneutta myös toisil
le. Lomillani matkustelen mielelläni, koska silloin pää
sen ”arkiseinien” sisältä tuulettumaan. Suurin kiitok
sen aiheeni lienee nyt, pitkän flunssan jälkeen, ter
veys. Sekin on Jumalan lahjaa.

set kohtaamiset esimerkiksi musiikin tai muun taiteen
välityksellä.
Ensimmäinen kokoontuminen, johon romanit olivat
valmistaneet ruokaa, muodostui suosituksi. Mukana
oli kuutisenkymmentä osallistujaa. Tarjottavia jäi silti vielä diakonian Silmukkakahvilankin käyttöön.

Yhteisvastuutapahtumat
löytyvät
sydämen alta
AITOLAHDEN SEURAKUNTA
Messut
Aitolahden kirkossa klo 10
27.2. Terttu Haikka, Maiju
Häyrynen
6.3. Lähetyspyhä, Pekka
Luukkala, Maiju Häyrynen,
messussa Anna Mäkiranta,
bassosaksofoni.
Kirkkokahveilla Lähetysyhdistys
Kylväjän edustaja tuo terveiset
Mongoliasta
Tuhkakeskiviikon hartaus
9.3. klo 18 Aitolahden
kirkossa. Mauri Nieminen
Muut tapahtumat
Jumalan kämmenellä -ilta
9.3. klo 18 Atalan srk-kodissa.
”Jeesus siunaa lapsia”

HARJUN SEURAKUNTA
Messut ja
jumalanpalvelukset
27.2. klo 10 Tesoman
kirkossa. Kristiina Hyppölä,
Veli-Pekka Järvinen, Pispalan
Piristys, joht. Ville Karhula
klo 11 Pispalan kirkossa.
Arni Hukari, Riitta Laankoski,
Suvi-Tuulia Raittinen
klo 12 Lielahden kirkossa.
Teuvo Suurnäkki, Ville Karhula
klo 16 hartaus Raholan kerho
huoneessa. Veli-Pekka Järvinen
klo 17 Taizé-messu Pispalan
kirkossa. Messu kestää noin
tunnin, jonka jälkeen teejatkot
6.3. klo 10 Tesoman kirkossa.
Riitta Laankoski, Teuvo
Suurnäkki, Suvi-Tuulia Raittinen
klo 11 Lähetysmessu Pispalan
kirkossa. Martti Lammi, VeliPekka Järvinen, Ville Karhula,
Martti Lammin virkaan
siunaaminen
klo 12 Lielahden kirkossa.
Arni Hukari, Rainer Backström,
Suvi-Tuulia Raittinen
klo 17 Varikkomessu Pispalan
kirkossa

Aamumessu
2.3. ja 9.3. klo 8.30
Tesoman kirkossa
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of God (RCCG) on toiminut
Suomessa vajaat kymmenen vuotta. Seurakuntia on
useilla paikkakunnilla.
Seuraavat Käsi kädessä -kokoontumiset ovat Pispalan kirkossa 26.3., 30.4. ja
28.5. kello 17–18.30.
– Toivon tilaisuuksiin
tulevan erityisesti maahanmuuttajia ja heidän ystäviään, sanoo Arto Pietiläinen. Tavoitteena ovat kulttuurien ja ihmisten erilai-

Katso muu tapahtuma
tarjonta
www.tampereen
seurakunnat.fi

Arkimessu 9.3. klo 18
Lentävänniemen srk-koti
Talentissa. Tarvo Laakso,
Ville Karhula

Kappalainen Jorma Satama saarnaa 27. helmikuuta
kello 10 Viinikan kirkossa.

Nigerialainen ryhmä RCCG
Hossana Tampere Chappel
Chorus (”Tampereen kirkkokuoro”) saapuu seuraavaan Käsi kädessä -iltaan
Pispalan kirkkoon 26. helmikuuta kello 17 alkaen.
Yhteisessä illassa kuullaan hengellistä musiikkia
sekä todistuksia elämää kohdanneista muutoksista. Kuoroa johtaa Victor Ibe.
Karismaattinen The Redeemed Christian Church

Hannu Jukola

Saarnavuoro

sääntyvään elämään Jeesuksen kanssa. Illat sisältävät
ylistystä ja opetusta sekä rukouspalvelua pienryhmissä,
kertoo ryhmää ohjaava Hannele Mitrunen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 9.3. mennessä Hannele Mitruselle, p. 040 839
1519, mieluiten klo 17–19.
Varaa aikaa lyhyeen puhelinhaastatteluun.
Kurssin järjestää Messukylän seurakunta.

Nigerialaisetkin mukaan Pispalan yhdessäoloon

Muut tapahtumat
Käsi kädessä
26.2. klo 17 Pispalan

Viinikan pienryhmä pohtii ja jakaa elämän ja kristillisyyden perusteita muun muassa taitei
lija Annukka Laineen Tuhlaajapoika-teosta tarkastelemalla. Ryhmä kulkee yhteisen matkan
paastonajasta pääsiäiseen.

Yhteinen matka kohti pääsiäistä
Tule pohtimaan sekä jakamaan elämän ja
kristillisyyden perusteita ryhmässä, joka kulkee yhteisen matkan paastonajasta pääsiäiseen.
– Ryhmässä tavoitellaan arkielämää
tukevaa toimintaa. Yhdessä pohditaan,
mikä ravitsee ja vie ihmistä kohti elämää, mikä taas lannistaa juuri tässä elämänvaiheessa. Moni kaipaa hiljentymistä, elämän kohtuullistamista ja pysähtymistä elämässään. Paastonaika ja ryhmä
tarjoavat siihen hyvän mahdollisuuden,
miettii ryhmää ohjaava Viinikan kirkkoherra Jussi Mäkinen.
Ryhmä aloittaa kokoontumiset paastonajan alkaessa tuhkakeskiviikkona 9.
maaliskuuta kello 18 Viinikan kirkolla.
Seuraavat tapaamiset ovat keskiviikkoisin 16.3., 23.3., 6.4. ja 13.4.
Kukin kokoontumiskerta tarjoaa
oman näkökulmansa ja oheismateriaalin
ryhmäläisten käyttöön. Kokoontumispaikka vaihtuu kirkon tiloissa, ja silläkin
on oma merkityksensä matkanteossa.
– Jokainen voi pohtia kokoontumisen
antia omassa arjessaan ja hiljentyä luettavan parissa. Syntyneitä ajatuksia voi jakaa
seuraavalla tapaamiskerralla ryhmäläisten kanssa. Keskeistä on aikuisen oman
uskonkokemuksen jakaminen ja vuorovaikutus muiden kanssa.

Jokainen kyselee
elämänsä kysymyksiä
Mäkisen mukaan yhteinen matkanteko
on yleinen vertauskuva kristillisessä perinteessä. Kun itse tyhjentyy ja hiljentyy,
kuulee Jumalankin äänen. Alttarin äärellä on tilaa miettiä, miten kokee Jumalan
läheisyyttä elämässään.
Työskentelyn tavoitteena on luoda
osallistujalle kirkossa käymisestä voimaannuttava kokemus. Kirkossa voi hiljentyä sekä nauttia sen kauneudesta ja
kristillisistä vertauskuvista. Hengellinen
ohjaus ja materiaali auttavat ryhmäläisiä
myös löytämään sanoja rukoilemiseen.
– Myös esirukous hoitaa. On tärkeää,
että ihminen kokee, että häntä kuullaan
ja muistetaan. Jokaisella meistä on inhimillisiä tarpeita, jokainen kamppailee ja
kyselee vastauksia elämänsä suuriin kysymyksiin, miettii Mäkinen.
Ryhmään otetaan 12–14 aikuista, ja
tarvittaessa ryhmiä voidaan muodostaa
useitakin. Mäkinen rohkaisee ryhmään
erityisesti työikäisiä ihmisiä, jotka eivät
vielä ole mukana seurakunnan toiminnassa.

Kirsi Airikka

Ilmoittautumiset helmikuun aikana: seurakuntasihteeri Outi Toivonen, p. 219 0421,
outi.toivonen@evl.fi
Tiedustelut: Jussi Mäkinen p. 050 554 2461, jussi.makinen@evl.fi

kirkossa. Laulamme hengellistä
musiikkia, kuulemme henkilö
kohtaisia todistuksia elämää
kohdanneista muutoksista. Yh
teinen ateria ja kahvit. Tilaisuus
on maksuton. Tied. Keijo Svart,
p. 040 077 3010 ja Arto
Pietiläinen, p. 050 588 5334
Tapulinmäen Tupa 2.3.
klo 10 Lielahden kirkossa.
Tuvassa voit tavata päivän
vieraan, keskustella, laulaa
ja syödä keittolounaan
(keitto+kahvit 2 €).
Muistijumppaa ja muuta
mukavaa, Sari Brand Kotipirtiltä
Miestenilta 8.3. klo 19
Torpan kurssikeskuksessa.
”Lemisen Erkin vuorilla ja syvän
teissä”. Alustus, runomies Rei-

jo Vähälä, illan sana, Teuvo Suurnäkki, illan isäntä Risto Itämetsä

HERVANNAN SEURAKUNTA
Messut
Hervannan kirkossa klo 11
27.2. Ilmo Käki, Jari Kuusi,
Maria Koivisto, messu tulkataan
venäjäksi
6.3. Kaija Karvala, Ilmo Käki,
Martti Syrjäniemi, messu
tulkataan englanniksi
klo 17 Toinen messu. Kaija
Karvala, tulkkaus englanniksi
Muut tapahtumat
Sanan ja rukouksen ilta
24.2. klo 18.30 kirkossa.
Pastori Jorma Satama, Kari
Kuusisto, Risto Muhonen

Lähetys- ja
raamattuluento klo 9.30
Hervannan kirkossa
27.2. Jumalan sanan kylvö,
pastori Raimo Naumanen
6.3. Kenen Raamatunopetuk
seen voi luottaa? konsultti
Asko Alajoki. Raamattuluennot
radioidaan Radio Dein, Tampere
97,2 kautta Sisä-Suomen
kuuluvuusalueella kuukauden
ensimmäisenä maanantaina
klo 19.30
Jumalan kämmenellä -ilta
1.3. klo 17.30 Hervannan
kirkossa. Aiheena Abraham ja
Saara
Evankeliumin ilta
2.3. ja 9.3. klo 18.30
Hervannan kirkossa

www.tampereenseurakunnat.fi
Niina Pitkänen

Kiinnostavatko
lapset ja perheet?
Kiinnostaisiko sinua toimia lasten ja perheiden
parissa? Kalevan seurakunta kaipaa palkkiotoimista pyhäkoulusihteeriä ja pikkulapsityöntekijää.
Pyhäkoulusihteerin pääasiallinen tehtävä on toimia arki-iltoina kokoontuvan perhepyhäkoulun kokoavana ja innostavana voimana.
Pikkulapsityö on kotikäyntityötä nelivuotiaiden luona arki-iltaisin ja viikonloppuina.
Tiedustelut: pastori Elina Rautavirta, p.
050 302 3253.

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA
Messut
Härmälän kirkossa klo 10
27.2. Antero Eskolin, Janne
Salmenkangas. Uusien
luottamushenkilöiden tehtävään
siunaaminen. Kirkkokahvit
6.3. Mirja Rautkoski, Markku
Ylipää
Torstaituvan viikkomessu
24.2. klo 11 Peltolammin
srk-keskuksessa. Kaikille avoin
tilaisuus. Messun toimittaa
Päivi Repo, kanttorina Markku
Ylipää
Muut tapahtumat
Torstaitupa 24.2. ja 3.3.
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 (050 591 6557) ja
Seija Huttunen (050 559 3414)
Päihteetön
kohtaamispaikka 25.2.
ja 4.3. klo 12 Multisillan
srk-kodissa. Kokoonnumme
perjantaisin. Tied. Johanna
Asikainen p. 050 560 6096
Miesten ilta 2.3.
Kuuselan Seniorikeskuksessa,
Nuolialantie 46 klo 18–20.30.
”Mikä armossa on ihmeellistä?”
kappalainen Jorma Satama.
Klo 18 sauna, uinti ja
kahvitarjoilu (lähetystyön
hyväksi), klo 19.15 alustus
illan aiheesta, keskustelua,
iltahartaus. Antero Eskolin ja
Aimo Tikka

KALEVAN SEURAKUNTA
Messut
Kalevan kirkossa klo 10
27.2. Kati Eloranta, Tapio
Virtanen, Eliina Lepistö,
Pekka Paakkanen – viulu
klo 12 sanajumalanpalvelus
Lapinniemen kappelissa.
Kati Eloranta, Eliina Lepistö
6.3. Elina Rautavirta, Pekka
Paakkanen, Eliina Lepistö
klo 12 sanajumalanpalvelus
Lapinniemen kappelissa.
Elina Rautavirta, Eliina Lepistö
Tuhkamessu 9.3. klo 19
Kalevan kirkossa. Ehtoollinen,
Salla Häkkinen, Tapio Virtanen,
Eliina Lepistö
Muut tapahtumat
Valoa kohti -tapahtuma
eläkeikäisille 8.3. klo 10
Kalevan kirkon srk-salissa.
Ohjelma: klo 10–11 aamun
sana, pastori Jukka Kuusisto.
Klo 11–12 Mistä ammennan
iloa, viriketoiminnanohjaaja
Terhi Ruotsi. Lounas 5 €,

Meneillään on Samban nimenantojuhla 7 päi
vää syntymän jälkeen. Vaikka juhla on arvokas,
ja lapsen puolesta rukoillaan, kuuluu siihen ai
na myös vähän tanssia ja iloa. Kuvassa Karo
liina Löytty ja hänen miehensä Badara Sathie
sekä Ismaila Sane ja Pahthé Diagne.

ala-aula. Arpoja,
mahd. ostaa
yhteisvastuutuotteita.
Klo 12–13 Musiikkia ja muisti
tietoutta, musiikkiterapeutti
Marjatta Aarne. Mukana myös
diakonissa Anne Joronen ja
vanhustyöntekijä Sirpa Lindgren
Sanan ja rukouksen ilta
8.3. klo 18.30 Kalevan kirkon
srk-salissa. Päivö Parviainen
ja nuorten näytelmäryhmä.
Rukouspalvelu

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA
Messut
Messukylän kirkossa klo 10
27.2. Janne Häkkinen, Hannu
Kilpeläinen, Heikki Hinssa,
Piccolon Kamarikuoro,
Lauri Tikkanen, piano
klo 12 Kaukajärven srk-talossa.
Olavi Heino, Anna-Julia Peippo
6.3. Hannu Nyman, Jari Nurmi,
Anna-Julia Peippo, Kirkkokuoro,
Petri Karaksela
klo 12 Linnainmaan srkkeskuksessa. Hannu
Kilpeläinen, Päivi Vilpakka
Iltamessu 27.2. klo 17
Uudenkylän srk-talossa
Muut tapahtumat
Kaukajärven lähetyspiiri
24.2. klo 14 Kaukajärven
srk-talossa. Tuula Haavisto
Sururyhmä 8.3. klo 14.30
Linnainmaan srk-keskuksessa
Ikäihmisten virkistyspäivä
9.3. klo 11.30 Linnainmaan
srk-keskuksessa. Ehtoollinen,
Jari Pulkkinen, Petri Karaksela.
Keittolounas, ohjelmaa,
Ritva Fabrin, Heli Rinta,
Katariina Taipale
Naisten aamukahvit
klo 9.30
2.3. Messukylän srk-kodissa,
”Minun sisälläni soi”
Päivi Vilpakka
9.3. Kaukajärven srk-kodissa,
”Enkeli lensi ohi”
Anna-Julia Peippo

PYYNIKIN SEURAKUNTA
Messut
Aleksanterin kirkossa klo 10
27.2. Säde Siira, Jorma
Pitkänen, Kirsi Mäki ja
Aleksanterin kirkon kuoro
6.3. Ari Rantavaara, Säde
Siira, Riikka Viljakainen ja
Aleksanterin lauluryhmä
Muut tapahtumat
Lähetyksen Yhteinen
Pöytä 27.2. klo 16.
Koskipuiston Rossossa.
Lähetysaiheinen
kokoontuminen kaikenikäisille:
keskustelua ja rukousta ym.

Veera Kallio: Suomalaisena Kii
nassa ja kiinalaisena Suomessa
Uusia eväitä elämän
reppuun 1.3. klo 13,
Emmaus, Seurakuntien talossa.
Toimintaa erityisesti työttömille
ja muillekin työikäisille, joilla
on vapaata päiväsaikaan.
Ulkoilupäivä. Kävelyretki
Pyynikin näkötornille
Kaiken maailman kirjoja
– uusi lukupiiri kirjallisuu
den ystäville 1.3. klo 17,
Emmaus, Seurakuntien talossa.
Tutustumme eri maihin ja maan
osiin lukien ja keskustellen
aina kuukauden ensimmäisenä
tiistaina. Lisät. Sanna Kramer
p. 050 5744 920
Rukouksen ja ylistyksen
ilta klo 18.30
2.3. Aleksanterin kirkossa
9.3. Pyynikin kirkontuvassa
Ehtoollishartaus 3.3.
klo 17 Aleksanterin kirkossa.
Ari Rantavaara
Pyynikin seurakunnan
retki Dubliniin 7.–14.6.
Hinta n. 800 €.
Ilm. seurakuntasihteeri Sari
Siukola p.(03) 219 0522
Pyynikin kirkontupa
Mustalahdenkatu 21 A
klo 10 kahvit,
klo 11 ohjelmatuokio,
klo 12.30 lounas
25.2. kirjakatsaus,
Ulla Sipponen
28.2. Muistatko itse
paahdetut kahvit?
Muistellaan ja maistellaan
1.3. klo 10.30 Antti Punkari.
Klo 11.30 ”Yhdessä matkalla”
diakuvia näyttää Mauno
Puntalo
2.3. klo 10.15–11 kuntopiiri,
ohj. Tiina Talja. Klo 11.30
päivän sana, Antti Punkari
4.3. aamun sana, muistipisara,
lukupiiri
7.3. laulaen laskiaiseen,
yhteislauluja
Maija-Stina Uotila
8.3. Helmet kaulaan – naisten
päivä, taidevieraana
Marja- Leena Pukema.
Lounas ja täytekakkukahvit
9.3. klo 10.15–11 kuntopiiri,
ohj. Tiina Talja, klo 11 puhetta
liikunnasta, klo 12 päivän sana

TEISKON SEURAKUNTA
Messut
27.2. iltakirkko klo 18
Kämmenniemen kerho
huoneessa. Anu Perälä, Anna
Stina Nyman, ei messua klo 10
6.3. klo 10 Teiskon
kirkossa. Anu Perälä, kanttori
Tuuli Muraja. Gideonien
seurakuntavierailu. Teiskon
srk-kodissa kirkkokahvit

Kolme kieltä, kaksi uskontoa
Monikulttuurisesta elämäs tään Koko nainen -teemaillassa maanantaina 7. maaliskuuta kertoo Nokian seurakunnan pastori Karoliina
Löytty.
Hän eli nuoruudessaan
Senegalissa vanhempien tehdessä maassa lähetystyötä.
Myöhemmin hän avioitui senegalilaisen miehen kanssa.
Nyt kahdeksan- ja kolmevuotiaat lapset puhuvat
kummankin vanhemman

kanssa tämän äidinkieltä,
mutta keskenään pariskunta puhuu ranskaa.
– Poikamme ovat tietysti ihan tavallisia suomalaisia
poikia, mutta myös senegalilaisia. He puhuvat sekä isän
että äidin kieltä ja ymmärtävät molempia kulttuureja
ja olosuhteita, Löytty kuvaa.
Hän ei halua jakaa elämänohjeita, vaan valottaa käy
tännön elämää arvojen, uskontojen ja tapojen keskellä.

Muut tapahtumat
Avoin raamattupiiri 24.2.
klo 18 Kämmenniemen
kerhohuoneessa. Aunessalmen
puoleisessa päädyssä. Lisät.
Minna Hopsu p. 050 401 1012

Maria Joutsen Näkövammaisten
keskusliitosta. Päiväkirkko,
Jorma Satama, Veikko
Myllyluoma Aamukahvit klo 10
(1 €) Lounas klo 12.15 (3 €)

Kuorannan kotipyhäkoulu
27.2. klo 15. Hakamaalla,
Kuorannantie 511
Lähetyksen rukousryhmä
28.2. klo 19. Ylä-Sääksissä,
Sääksniementie 118 A
Joukontupa 8.3. klo 13.
Kotilinnasäätiön kerho
huoneessa, Ullakonvainio 5

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Messut
Tuomiokirkossa klo 10
27.2. Nona Lehtinen,
Antero Niemi, Matti Hannula,
Tuomiokirkon kuoro, joht.
Marja-Liisa Rautelo, pyhäkoulu
6.3. Konfirmaatiomessu.
Laskettelurippikoulun
konfirmaatio Jari Pulkkinen,
Antero Niemi, Matti Hannula,
Tuomas Laatu, pyhäkoulu
Muut tapahtumat
Ehtoollishartaus 24.2.
klo 17 Aleksanterin kirkossa.
Merja Halivaara
Seniori-foorum – uskosta
ja elämästä 3.3. klo 13
Aleksanterin kirkon kryptassa.
Ek sä ny muista? sairaanhoidon
opettaja Kati And. Isäntänä
Asko Peltonen, emäntänä
Anneli Rautakorpi ja juontajina
Jarmo Linne ja Mirja Vahteristo.
Edullinen kahvitarjoilu klo 12
alkaen, vapaa pääsy
Katariinan Seniorit 7.3.
klo 9.30 Katariinan srk-kodissa.
Jumppa, omaa ohjelmaa
HETI-hengellinen
tiistaikerho 8.3. klo 13
Emmaus, Seurakuntien talossa.
Tämän runon haluaisin kuulla,
Arja Rantanen. Arpajaiset

VIINIKAN SEURAKUNTA
Messut
Viinikan kirkossa klo 10
27.2. Jorma Satama, Jussi
Mäkinen
6.3. konfirmaatiomessu,
Daniel Hukari
Hiljainen iltakirkko 24.2.
klo 19 Viinikan kirkossa. Ismo
Kunnas
Muut tapahtumat
Nekalan Pysäkki 25.2.
klo 10–13 Nekalan srk-talossa.
Haittaako heikentynyt näkö
arkeasi? Toiminnanohjaaja

Ompelupajan myyjäiset
25.2. klo 12–17 Nekalan srktalossa. Tied. työpajaohjaaja
Outi Virtanen p. 050 599 7064

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
27.2. Teuvo Suurnäkki
6.3. Rupert Moreton

SVENSKA FÖRSAMLINGEN
Gudstjänst i Gamla kyrkan
varje söndag kl 10.30
För annan verksamhet se
Kyrkpressen eller ring oss på
(03) 219 0298
Ke 9.3. klo 13 diakoniapiirin
vieraana on diakonissa
Carita Riitakorpi. Hän kertoo
kuulumisia Mosambikista, jossa
on ollut Kirkon ulkomaanavun
järjestämällä tutustumis
matkalla. Paikkana on Svenska
Hemmet, Satamakatu 19.
Ruotsinkielinen

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. Lapsille ja nuorille
ohjattua toimintaa ma ja ke
klo 13–15

Ilkon kurssikeskus
Ilkontie 8-10
Puh. (03) 364 5734
Ilkon NaMien talkoot
ti 1.3. klo 11 alkaen.
Kaikille käsille jotakin...
poppanan kutomista, kuteiden
leikkuuta, pihatöitä ja
nikkarointia. Palkkana hyvä
seura, ateriat ja avantosauna.
Tervetuloa!
Naisten hengellinen
Teematiistai 1.3. klo 18-20.
Naisen riippuvuudet ja niistä
vapautuminen. Yhteisen
rukouksen ja keskustelun
jälkeen mahdollisuus
avantosaunaan. Oma pyyhe
mukaan. Kiva tavata!

Maanantain 4. huhtikuuta kokoontumisessa vuorossa ovat isovanhemmuuden
haasteet. Puheenvuorot pitävät Kaarina Sotamaa, Eeva Kaipainen ja Aune Starkman.
Teemaillat Pispalan kirkossa alkavat kello 18.30.
Keskustelun lisäksi on pientä tarjoilua ja iltahartaus.
Kevään iltojen päätteeksi
tarjolla on retki Kuustenlatvan kylään Saksan tilalle 9.
toukokuuta.

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

LÄHETYSKAUPPA TASKU
Lähetyskauppa Tasku
Kauppakatu 13, puh. 219 0420
Avoinna ma–pe klo 10–17
Isoäidin kutomia tumppuja, villasukkia, myssyjä ja hartiahuiveja
sekä pehmeitä vauvan neuleita.
Kauniita käsitöitä talven juhliin.
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 moni
puolisesta valikoimastamme:
uskonnollista kirjallisuutta,
musiikkia, elokuvia ja erilaisia
havaintomateriaaleja

MUMMON KAMMARI
Vapaaehtoisen vanhus
työn 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
Maaliskuun näyttely:
Isokorvaiset peikot,
Tuulikki Salonen.
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
28.2. vieraana lehtori MarjaLeena Koli, Kalevalan naisia
klo 14 Shakki vai matti (2. krs)
7.3. klo 18–20 Leskien Klubi
–kahvila, musiikkituokio.
Tiistaisin klo 10–14
klo 10 Tumpputiistai ja
askartelutalkoot
1. ja 8.3. klo 13–15
Perehdytyskurssi
vapaaehtoiseen vanhustyöhön,
tied. ja ilm. p. 219 0455.
Keskiviikkoisin klo 10–14
9.3. klo 10–12 Leskien Klubi
–kahvila, Tampere-seuran kuoro
laulattaa
klo 10–12 Pelko pois atk:sta,
ikäihminen, tukiopetusta 2. krs
klo 13 Nyt laulajaiset on...,
iloista yhteislaulua
2.3. Mauri Kuusinen ja
Hilkka Malm
9.3. Jukka Silin ja Lauri Salo
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 23.2.–9.3.2011
– Rukous on laji, jossa voi
harjaantua. Ei ole kysymys
hyvistä tai huonoista rukoilijoista, vaan lapsen etuoikeudesta puhua Isälle. Tarvitsemme tähän rohkaisua,
Messukylän seurakunnan
rukouskoulu kokoontuu
ensimmäisen kerran
tuhkakeskiviikkona 9.
maaliskuuta
kello 18 Messukylän
seurakuntatalolla.

Torstaisin klo 10–14
klo 10 Sudokun ratkojaiset
klo 10.30 Englannin aktivointi,
2. krs
klo 12 Muisti- ja tuolijumppa
3.3. rovasti Simo Koho
24.2. Arvokkaan vanhuuden
puolesta –iltapäivä Nikolain
salissa, Tuomiokirkonkatu 27 B.
Mukana tilaajapäällikkö Eeva
Päivärinta, geriatrian erikoislää
käri Lauri Seinelä, piispa Juha
Pihkala. Klo 13 alkaen kahvia,
arpoja Yv-keräyksen
hyväksi, musiikkia
www.mummonkammari.fi
Otavalankatu 12 A
(Rautatienkadun risteys)

pe klo 7.30–11.30
Vaatepalvelu auki ma–to
7.30–12, pe klo 7.30–11
Ilmainen puuro tai keitto
asiakaskortilla ma–to 10–12 ja
pe 9.30–11
Lauantaiaukiolo klo 10–13.
Tarjolla puuroa, leipää ja kahvia
Pullakirkko klo 10–12. tarjol
la leipää ja kahvia maksutta
27.2. Ehtoolliskirkko. Pentti
Olkkonen ja Kari Kuusisto,
Suomen Raamattuopisto
6.3. Rami Naumanen, Musta
Lammas

asunnottomien ja päihdeongelmaisten päiväkeskus,
Pellavatehtaankatu 17 G,
p. 219 0372.
Avoinna ma–to klo 7.30–13,

Keskiviikkoklubi
keskiviikkoisin klo 13–14.45
Hengellinen avoin keskustelu
ryhmä päihteistä eroon
pyrkiville naisille ja miehille

Arvonnan säännöt: 2 000 euron arvoisen matkalahjakortin arvotaan osallistuvat 15.12.2011
mennessä saapuneet tilaukset ja ei-vastaukset. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti
kirjeitse. Arvonnan tulos julkaistaan Kotimaa- ja Askel-lehdissä. Kotimaa-yhtiöt maksaa
arpajaisveron. Kotimaa-yhtiöiden henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.

MUSTA LAMMAS

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
2.3. Johanna Asikainen,
Härmälän srk
9.3. Mikko Mikkola, Harjun srk

MYÖTÄTUULI
Yhteinen vammaistyö
La 12.3. klo 10–15.30
liikuntarajoitteisten
aikuisten Virkistyspäivä
Ilkon kurssikeskus, Ilkontie
8–10. Hinta 10 €. Ilm. 4.3.
mennessä p. (03) 219 0252 tai
anita.kuusela@evl.fi
Ti 1.3. klo 17–19.30
Aurinkoklubi
Iidesrannan srk-koti, 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
Viittomakielinen Päivä
toiminta ja käsityöpiiri
Yhteistyössä Kotipolun kanssa

Pyynikin kirkontupa,
Mustanlahdenk. 21 A
Ma 28.2. ruokailu klo 12.30
Ohjelma klo 14 alkaen

Siellä pohditaan, miten
rukoilla toisen puolesta tässä
ja nyt. Tämä kurssi ja haastattelu ovat edellytyksiä toimia seurakunnan rukouspalvelijana.
Jokaiseen kurssi-iltaan
sisältyy ylistystä, opetusta,
käytännön harjoittelua sekä välipala. Materiaalimaksuna peritään 7 euroa/ kurssi. Opettajina toimivat Kristiina Tanhua-Laiho ja Seppo Lappalainen.
Ilmoittautuminen: aila.
rukouksentalo@gmail.com

Pe 4.3. klo 10–12
Vertaistukiryhmä
Ke 9.2. klo 13 Miestenpiiri

695 €/2hh ja 840 €/1hh, sis.
matkat, yöpymiset, aamiaisen
ja päivittäisen lämpimän
ruoan. Tied. ja ilm. pe 25.2.
mennessä/Jyrki Pikkarainen
p. 050 326 2388

PÄIVÄRAAMATTUKOULU

Kuurosokeiden raamattuja keskustelupiiri
Kuurosokeiden toimintakeskus,
Insinöörink. 10
Ma 7.3. klo 18–20

”Usko ja teot”
torstaisin klo 9.30–13
Kalevan kirkon srk-salissa
24.2. ”…syntien anteeksianta
muksen…” Antero Niemi
Kirje efesolaisille 1. luku,
Seppo Lappalainen
3.3. hiihtoloma. Lisät. Ville
Aalo p. 050 468 8484/
ville.aalo@evl.fi

NÄKÖVAMMAISTYÖ
Myötätuuli, Ilmarinkatu 10
To 24.2. klo 13 Torstairyhmä
Pe 25.2. klo 10–12
Vertaistukiryhmä
keskustelua, sanomalehden
lukua, asiointimahdollisuus
lähialueella, päivähartaus,
laulua; Marketta Lindström
Ke 2.3. klo 13 Raamattupiiri
kirkkoherra Pekka Paakkanen
To 3.3. klo 13 Torstairyhmä
Liikenneturvasta vieraana Maire
Kauhanen

RETKET/MATKAT
Kalevan ystävyysseura
kuntamatka Unkariin
16.–21.6. Sárszentlörincin
lisäksi tutustutaan Budapes
tiin ja Balatonfürediin. Matkan
johtajina Jyrki Pikkarainen ja
Kari Nousiainen. Hinta-arvio

Tilaa lehti, jonka seuraan
uppoutuu kuin kirjaan.
Askelesta huokuu lämpö ja
läheisyys – aito toisesta välittäminen. Askelen sivuilla jokainen
on tasavertainen ja sinä lukijana
voit tuntea kuuluvasi joukkoon.
Löydät uskoa huomiseen ja eväitä jokapäiväiseen jaksamiseen.

Tilaajalahjaksi!

Kyllä kiitos!

Askel
maksaa
postimaksun.

Haluan lukunautintoja ja arjeniloa. Tilaan
Askel-lehden 4 kk vain 22 €. Lisäksi 4 kk
lehdet kaupan päälle! Etuni arvo 22 €.

22€
Tilaa Askel

Saan tilaajalahjaksi 5 kpl Martta Wendelinin
enkelipostikortteja. Edun arvo 10 €.
Olen mukana 2 000 € matkalahjakortin arvonnassa!
Nimi

vain

TK-4/11

Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Sähköposti

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.
En tällä kertaa käytä etuja hyväkseni ja osallistun pelkkään arvontaan. Olen varustanut tilauskortin kirjepostimerkillä.
Tarjous on voimassa 31.3.2011 saakka. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.
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pohtii seurakuntapastori Kaisa Yrjölä Messukylän
seurakunnasta.
Messukylän seurakunnan Kohtaamispaikka järjestää rukouskoulun yhdessä Rukouksen talon ja Kansan Raamattuseuran kanssa. Rukouskoulu kokoontuu
keskiviikkoisin, 9. maaliskuuta alkaen kello 18 Messukylän seurakuntatalolla,
osoitteessa Messukylänkatu
36. Kevät jakaantuu kahteen

erilliseen kurssiin, joista voi
valita toisen tai molemmat.
Seurakunta
rukoilee
-kurssilla harjoitellaan esirukousta pienissä ryhmissä
eli rukoilemista etäällä olevan kohteen puolesta monilla erilaisilla tavoilla.
– Pääsiäiseen mennessä
yhteiseen rukoukseen löytyy uutta ytyä ja iloa, innostaa Yrjölä.
Hoitavan
rukouksen
kurssilla, joka alkaa 20. huhtikuuta, sukelletaan rukouspalvelun saloihin.

:
Kaupan päälle
4 kk lehdet!

RETRIITTEJÄ
Ikaalisten Metsäkestiläs
sä 29.4.–1.5. Linturetki
ja talkoot Hiljaisuuden
maisemissa, Liisa Erkiö ja Jussi
Hankela. Ilm. p. 050 523 2104
20–22.5. Hiljaisuuden
retriitti, Anne-Marie
Grundsten ja Pirkko Raipala
Ilm. p. 040 745 3393

RUKOUKSEN TALO
Keskusta, Kyttälänk. 1
Yhteistä rukousta joka
arkiaamu klo 9–11
Rukouksella palvelemisen

Voit tilata myös puhelimitse: 020 754 2333* tai sähköpostilla: tilauspalvelut@kotimaa.fi (mainitse tilauskortissa
pyydetyt tiedot). * Puhelun hinta lankaverkosta 8,21 snt/puhelu + 6,9 snt/min, matkapuhelimesta 8,21 snt/puhelu + 14,9 snt/min)

Kimmo Ahonen

Koulunpenkille rukoilemaan

www.tampereenseurakunnat.fi
Luentoviikonloppuna verrataan
kristinuskoa muihin uskontoihin

tai p. 050 323 9778
Rukousvinkki: Messukylässä rukoillaan seurakunnan ja kaiken maailman
puolesta maanantaisin kello
9–10 Uudenkylän srk-talossa, tiistaisin klo 10–11 Kaukajärven srk-talossa, keskiviikkoisin klo 9–10 Takahuhdin Pappilassa, torstaisin klo 13–14 Linnainmaan
seurakuntakeskuksessa ja
perjantaisin klo 9–10 Levonmäen srk-kodissa. Mukaan mahtuu!

ilta parittomien viikkojen
ti klo 18
Rukous- ja ylistyspäivä
kerran kuussa la klo 12–16
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 klo 14–15,
lähtö Hervannan kirkolta
Aamurukous pe ja la klo 9–10
Rukousvartio kerran kuussa
klo 17–21
Kodeissa 26.3., 21.5. ja
seurakunnan kerhohuoneella
Elementinpolku 13, 26.2. ja
16.4. tied. Kirsi Juntunen
050 574 4943/ Teija Lätti
050 574 4941

– Ihmisten elämästä on tullut
suureksi osaksi shoppailua.
Tämä näkyy myös uskontojen maailmassa, joka on kuin
tavaratalo, josta ihmiset käyvät hakemassa itselleen miePäätoimittaja, rovasti Hannu
Nyman luennoi kristinuskosta
ja muista uskonnoista viikon
loppuna 5.–6. maaliskuuta.

Kävele rukoillen oma kotikatusi!
Rukouskävelyt Hervannan alueel
la to/pe iltaisin klo 18–19.30
Ensin ylistys – ja rukoushetki
kirkolla, sitten rukouskävely
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 ker
toa Soilelle p. 041 440 4650
Haukiluoma
Haukiluoman kerhohuone,
Tyvik. 11
Maanantaisin klo 18–19
Tule hetkeksi hiljentymään,
puolestasi rukoillaan.
Voit myös lähettää
rukouspyyntösi numeroon
040 743 9919
tai sähköpostia rukouksentalo.
haukiluoma@gmail.com
Opeta meitä rukoilemaaniltahetki torstaisin klo 18
24.2. Kiusauksen voittaminen,

3.3. Kunnia kuuluu Isälle
Teuvo Suurnäkki alustaa
aiheesta
10.3. Apostolien teot 1, 17.3.
Apostolien teot 2
Isän sydämeltä –illat
kerran kuussa perjantaisin
klo 18.30
25.2. Kristiina Tanhua-Laiho,
25.3. Sirkka Pelander
15.4. Lea Kranz, 20.5. Jukka
Partala
Härmälä
Härmälän kirkossa, Talvitie 26
Rukouskoulu torstaisin
klo 18 Herra opeta meitä
rukoilemaan 3.3., 17.3., 31.3.,
14.4., 28.4., 12.5.

RUKOUSPÄIVÄ
Ekumeeninen maailman
rukouspäivän ilta
Metodistiseurakunta,

Päivähoitotori jakaa tietoa
– Kyselyjä on tullut kovasti, Silvennoinen myöntää.
Tampereen seurakuntien varhaiskasvatus kertoo seurakuntien päiväkerhoista,
avoimista päiväkerhoista ja muskareista.
– Olemme esittelemässä tamperelaisille perheille varhaiskasvatuksen vaihtoehtoja. Kaikki perheet eivät tarvitse lapselle kokopäiväistä hoitoa, huomauttaa
lapsityönohjaaja Minna Kaihlanen.
Seurakuntien toiminnasta jaetaan tietoa myös lehtisellä, josta selviävät toimintojen periaatteet.

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

Anttoni Torvinen

Päivähoitotori tutustuttaa varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluihin 2. maaliskuuta kello 14–18 Tullikamarin Pakkahuoneella.
– Kyseessä on uusi tapahtuma, jossa perheille esitellään erilaisia toimintamuotoja, kertoo vs. asiakaspalvelupäällikkö Marjatta Silvennoinen Tampereen
kaupungin päivähoidosta.
Tapahtuma jakaa tietoa muun muassa
kotihoidon tuesta, avoimista varhaiskasvatuspalveluista, esiopetuksesta sekä kunnallisesta ja yksityisestä päivähoidosta.
Palveluistaan kertovat kaupungin lisäksi muun muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yksityiset päiväkodit ja Kela. Esimerkiksi
Kela kertoo, mitä tukia on
saatavilla, jos ei käytä päivähoitopalveluja.
Silvennoinen lupaa, että esittelijät yrittävät vastata myös viime aikoina kysymyksiä herättäneisiin sopimuspäivämuutoksiin. Lasten ja nuorten palvelujen
lautakunta kuitenkin käsittelee sopimuspäiviä uudelleen vasta maaliskuussa.

luisia tuotteita. Osa yhdistelee eri uskontojen näkemyksiä toisiinsa edes ajattelematta, sopivatko ne yhteen,
miettii Sana-lehden päätoimittaja, rovasti Hannu Nyman, joka on useiden vuosien ajan tutustunut eri uskontoihin ja uskoihin.
Nyman luennoi viikonloppuna 5.–6. maaliskuuta kello 13–17 Seurakuntien

talon Näsin salissa teemasta
”Kristinusko ja muut uskot”.
Hänen erityisalueitaan
ovat kristinuskon ohella Jehovan todistajat, mormonit,
steinerilaisuus sekä erilaiset
idän uskontojen länsimaiset
versiot.
– Monet ihmiset sanovat
uskovansa, että kaikki uskonnot johtavat samaan päämäärään. Minun käsitykse-

Lapintie 4, Liekki-illan
yhteydessä 4.3. klo 19
teemalla: Kuinka monta leipää
teillä on? Ilta alkaa klo 18
kahvituksella.
Klo 18.30 puolentunnin ylistysja lauluhetki kirkkosalissa, klo
19 rukouspäivän osio,
klo 20.30–21 rukouspalvelu.
Lastenhoito klo 20 asti. Järj.
Tampereen ev. lut. seurakunnat
ja muita kristillisiä seurakuntia

Lähetä ideoitasi
sari.peltonen@evl.fi,
p. 050 381 7177

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

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

SINKKUILTA
Sinkkujen oloilta Nekalan
srk-talossa 5.3. klo 17–21.
Kuoppamäentie 23, sisäänkäynti Kuismantien puolelta.
Seuraavat tapaamiset
9.4., 7.5. Illan aikana tapaat
muita yksin eläviä, jotka Sinun
tavoin kaipaavat juttuseuraa
myös viikonloppuisin. Voit
myös pelata biljardia, liito
kiekkoa, pingistä ja muita
pelejä. Nyyttikestit. Saunomis
mahdollisuus. Bussi nro 15,
pysäkki talon edessä
Sinkkuilta 8.3. klo 18–20
Aleksanterin kirkon kryptassa,
jatkuen parillisen viikon ti.
Sisäänkäynti koulun puoleiselta
sivulta. Salaperäinen
matkailija vierailulla! Juhlitaan
kansainvälistä naistenpäivää,
ohjelma sopii myös miehille.
Mitä sinä toivot sinkkuilloilta?

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

ni on, että joko he tietoisesti
kertovat muunneltua totuutta tai sitten he eivät yksinkertaisesti tiedä, mitä eri uskonnot pohjimmiltaan opettavat, Nyman sanoo.
Tapahtuman järjestävät
Tuomiokirkkoseurakunta ja
Kansan Raamattuseura.

TUOMASMESSU

SURURYHMÄ
Tampereen seurakuntien sururyhmissä läheisensä menettä
neet voivat keskustella, kuun
nella, jakaa ajatuksiaan tai olla
vain hiljaa. Ryhmiin voi osallis
tua missä päin kaupunkia
tahansa. Seuraava ryhmä alkaa
8.3. klo 14.30 Linnainmaan
seurakuntakeskuksessa,
Korpikodinkatu 2.

TAMPEREEN
RAAMATTUKOULU
Kalevan kirkon srk-salissa
ma klo 18.30
28.2. Turkka Aaltonen,
Saarnaaja
7.3. Erkki Ranta, Filippiläiskirje

Tuomas-messu 6.3.
klo 18 Aleksanterin kirkossa.
Katoaako se koskaan?
Rippiäiti ja -isä ovat
tavattavissa jo tuntia ennen
messua. Lastenhoito ja
pyhäkoulu kirkon alasalissa.
Teejatkot heti messun päätyttyä
kirkon alasalissa

USKON AKATEMIA
Pääkirjasto Metso,
luentosali 1 klo 18.30 – 20.30
10.3. Mitä on
oikeudenmukaisuus?
Tutkimusprofessori, FT, VTT
Heikki Hiilamo
31.3. Mikä tulevaisuus?
Dr. phil. Burkhard Auffermann

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
To 24.2. klo 19
Siioninvirsiseurat ja H-Y:n
T:reen po:n vuosikokous Näsin
srk-talolla, Ateena-salissa,
Näsilinnank. 26. Antero Holma,
Heikki Jussila, Sakari Suutala.
KANSAN
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28,
p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi
Seniorifoorum 3.3. klo 13
Aleksanterin kirkon krypta.
Ek sä ny muista?, Kati And.
Kahvitarjoilu klo 12 alk.
Kristinusko ja muut uskot
5.-6.3. klo 13-17 Seurakuntien

talo, Näsilinnank. 26, Hannu
Nyman.
Jumalanpalvelus 6.3. klo 10
Messukylän kirkko. Saarna
Hannu Nyman.
Opiskelijaillat perjantaisin
klo 19 Glooria sali, Kyttälänkatu 1, 2. kerros.
SLEY
Luther-talo Pellavatehtaank. 19
Messu joka su klo 11.
Päiväpiiri: Sanaa, kohtaamista
ja kahvia ke klo 13.
Evankeliset opisk.
ke klo 18.30.
Perjantairukous klo 13.
Nuorten aik. Keidas
la klo 18.
Tervetuloa!
www.sley.fi/tampere
TAMPEREEN
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16,
sekä keskiviikkoisin ja
lauantaisin klo 19.
Tervetuloa!

✦ Taitto: Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa
✦ Tilaukset: tilauspalvelut@kotimaa.fi,
puh. 020 754 2333, fax: 020 754 2342.
✦ Jakelu: Tampereen Ykkösjakelut Oy
✦ Jakeluhuomautukset: p. 03 3140 4200, www.ykkosjakelut.fi
✦ Painosmäärä: 103 500 kpl
✦ Painopaikka: Sanomapaino Oy, Hämeen Paino Oy, Forssa
✦ ISSN: 1237-9603, äänite: 1237-959X
✦ Seuraavat lehdet ilmestyvät:
9.3. aineisto 23.2. mennessä, 23.3., aineisto 9.3. mennessä
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Kotisiivoukset, kangasverhoiltujen huonekalujen pesut,
porrassiivoukset ja lattianvahaukset, erikoispatjapesut.
Yli 10 vuoden kokemus!
Mahdollisuus kotitalousvähennykseen.

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

Kotihoitoa ikäihmisille

TUULIKKIKOTI
Tarjoamme ympärivuorokautista,
lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa
vanhuksille, dementikoille ja
paljon apua tarvitsiville
kodinomaisissa tiloissa.
Jussinkatu 22 B, 33420 Tre
Tied. Tuulikki Hiipakka
0500 735 460 tai (03) 344 4097

KEITTIÖREMONTTI
Kerralla kuntoon.
Ilmainen suunnittelu.

Puh. 03 253 5310

Soitto riittää!

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

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

Tilaa ilmainen esite 0400 223 446
www.divisa.fi

Timo Jokinen
050 552 0408

Annamme suullisen hinta-arvion
asunnostasi. Arviointi on maksuton,
eikä edellytä sopimuksen tekoa.

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

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

Kun olet päättänyt
myydä asuntosi,
kutsu meidät paikalle.

HYVÄ
REMONTTIPALVELU

Outi Kolkka
050 518 4707

Ota yhteyttä! Puh. 03-255 3111
www.asuntopari.net

asuntopari oy lkv
Kalevanpuistotie 15, 33500 Tampere

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

JHK INVEST Oy
040-560 2788/Henri

Kuunteleva puhelin

A
Aa
am
mu
uk
ko
orrv
va
a

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

Paikallispuhelun hinnalla.

NUKU HYVIN,
VOI PAREMMIN
Kunnon vaahtomuovipatjat
(joista helppo nousta)

Eterlon – Relax – Formax
Hygieniapäällisiä

Repäisty
irti
vanhasta?

Erosta eheäksi®
Erosta eheäksi -sopeutumisvalmennuskurssit auttavat yli 50-vuotiaana aviotai avoliiton purkautumisen kohdanneita
sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen.
Hinta 110 euroa. Kurssit vuonna 2011:
12.–16.4.
Lehmirannan lomakeskus, Salo
16.–20.5.
Ilkon kurssikeskus, Kangasala
5.– 9.9.
Ilkon kurssikeskus, Kangasala
29.11.– 3.12. Lehmirannan lomakeskus, Salo
Tiedustelut: puh. 040 7257 561 tai
s-posti: satu.tommola@elakeliitto.fi

www.elakeliitto.fi
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Merinäköala
Arki on välillä puuduttavaa. Samat rutiinit toistuvat päivästä
toiseen. Velvollisuudet sitovat ja saavat näkökentän kapeu
tumaan. Tutun reitin varrella ei enää näe mitään erikoista tai
koskettavaa. Arjen ihmeistä ja Jumalan lahjoista tulee itses
täänselvyyksiä, joista ei osaa kiittää.
Tarvitsen jotain arjen ylittävää, että tuntisin olevani elos
sa ja vapaa. Kaipaan virkistäviä näköaloja ja syvempää mer
kitystä sille mitä teen. Tiedän, että on mahdollista kokea hen
gellistä iloa ja virvoitusta. Siksi käyn sunnuntaisin kirkossa
tai kuuntelen jumalanpalveluksen radiosta.
Kun kirkon elämää seuraa median välityksellä, meno vai
kuttaa asialliselta ja vakavalta. Media on kriittinen kirkkoa
kohtaan, ja keskustelut käydään asiatasolla. Mystiikka ja
hengellinen kokeminen sivuutetaan. Yhteiskunnassa kirkol
la onkin yleishyödylliseksi tunnustettu avustusjärjestön roo
li. Joskus näyttää siltä, että kirkko lunastaa sillä myös oikeu
tuksen uskon hullutukseen. Media ei esittele sitä hengellis
tä todellisuutta, josta kirkon palvelutehtävä ja lähimmäisen
rakkaus kumpuavat.
Nykyään tuntuu olevan tärkeää profiloitua ja hioa brände
jä. Menestyäkseen täytyy määritellä oma itsensä ja palvelut,
joita tarjoaa sekä korostaa parhaita puoliaan. Tällöin vaara
na on kuitenkin vapauden ja elävyyden menettäminen. Tämä
koskee sekä yksilöitä että yhteisöjä.
Runoilija Jaan Kaplinskin mukaan vapaus on irtisanoutumista
yhdestä ainoasta roolista, määritellystä persoonallisuudes
ta. Vapaassa elämässä on jotain surrealistista – ylitodellis
ta. Surrealismi on ehkä kummallisin taiteen laji. Se kyseen
alaistaa tottumusten ja tapojen kahlitsemaa todellisuutta ja
laajentaa näköalaa. Surrealistisessa taiteessa leikitään mie
likuvilla ja mielleyhtymillä, eikä sen käyttämää kuvastoa voi
yksiselitteisesti tulkita.
Kristittyjen mystikkojen käyttämä kuvakieli on sukua sur
realistiselle taiteelle. Ja kirkko on yhteisö, joka edustaa yli
todellista – tai ydintodellista. Siksi kirkko saa ja sen pitää
puhua myös mystiikan kieltä. Silloin kirkko avaa näköaloja
armon ja ikuisuuden merelle. Mutta välillä kirkkolaiva näyt
tää ruotsinlaivalta: Reitti on määritelty ja aikataulutettu, oh
jelmaa on järjestetty jokaisen makuun. Toivotaan, että kaik
ki viihtyvät! Ihmeellistä merta ei matkalla pysähdytä ihaile
maan.
Pyhän kokeminen ja palvonta jäävät taka-alalle kirkon jul
kisuuskuvassa, mutta usein myös seurakunnan kokoontues
sa. On tärkeää, että ihmisten murheet otetaan todesta ja asi
oista puhutaan niiden oikeilla nimillä, mutta voisimme kiittää
ja ylistää enemmän. Jumalan ylistäminen on hyvää lääkettä
hengelliseen ikävään.
Kokemus Pyhästä ei varmaankaan voi välittyä median
kautta. Armon meri ei antaudu kuvattavaksi. Maailma ei tun
ne Jumalaa, sillä Jumala ei suostu määriteltäväksi. Hän on
Todellisuus, jota ei voi ottaa haltuun. Mutta Hänen läsnäolos
taan ja luomisteoistaan voi lumoutua, yksin ja yhdessä – niin
kuin merinäköalasta.

Laura Tuhkanen-Jukkola

Perinteiset, hiostamattomat
puuvillapeitot, petauspatjat, tyynyt

Kirjoittaja on Pirkkalassa asuva pappi ja
tällä hetkellä päätoiminen kotiäiti.

Lapsille omat patjat ja petauspatjat
Kevyttä verhoilua,
istuimet, korokepalat ym.
ERIKOISKOOTKIN onnistuvat
Askarteluun mm.
vanut, kankaat ym.
SOITA TAI TULE KÄYMÄÄN
(Kysy kotiinkuljetusta)

Kysy myös
Yhtäkkiä yksin R -kursseista
leskeytyneille:
puh. (09) 7257 1199 tai s-posti:
annika.toivoniemi@elakeliitto.fi

Virrassa
Virrassa

Laadukasta hoitopalvelua
jo vuodesta 1991 alkaen

(03) 364 5055
HEPOLAMMINKATU 36 B, TRE
MA-PE 8-15.30 tai sop. mukaan

www.laatupeite.fi

HannuKuvaaja
Jukola

KEVÄTSIIVOUSTA , IKKUNAN PESUT

Tarja Laitinen

www.aarrearkku.fi
Asianajotoimisto

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

Tiloissamme
asiakaspaikkoja
70 hengelle

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

Pitopalvelua
myös
haluamiinne
tiloihin

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

Lahjoita Yhteisvastuukeräykseen.
Helmi Huoviala, Alma Seppälä ja Sarianna Waldén aikovat pärjätä Virsivisan
hiippakuntakisassa kovalla harjoittelulla.

Riisipallot-joukkue
voitti seurakuntavisan
Pispalan koulun 4B -luokan Riisipallot-joukkue voitti seurakuntavaiheen valtakunnallisessa Virsivisassa. Voittajajoukkueeseen
kuuluvat musiikkiluokkalaiset
Alma Seppälä, Helmi Huoviala
ja Sarianna Waldén, jotka jatkavat kilpailemista hiippakuntavaiheessa 12. huhtikuuta.
Tampereelta virsivisaan ilmoittautui mukaan vain Pispalan koulun 4B -luokka opettaja
Hannu Jokelaisen johdolla.
Virsivisan tehtävät testasivat
monipuolisesti kisaajien virsitietämystä. Laulun ohella tehtäviin

kuului muun muassa kuvatunnistusta, kuuntelutehtävä ja sanatunnistusta. Voittajajoukkue
piti tehtäviä haastavina, varsinkin virren hoksaaminen kuvasta
oli vaikeaa. Laulutehtävä oli helpoin juttu, joka myös ratkaisi tiukan kisan voiton yhdellä pisteellä.
Seurakuntavisan hyväksi kakkoseksi tuli Enkelit-joukkue ja
kolmanneksi kisasi Pullapojat.
Visan vetänyt Harjun seurakunnan kanttori Tarja Laitinen ojensi
voittajille palkinnoksi virsikirjat.
Virsitinttimerkit jaettiin muistoksi kaikille visaan osallistuneille.

apua arjen askareissa
omaishoitajien lomitusta




Kevään 2011
EDUSKUNTAVAALIT
lähestyvät.

Nyt sinulla on mahdollisuus
tavoittaa äänestäjät seurakuntalehden välityksellä.

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

Ota yhteyttä
ja kysy lisää!





Ole arkienkeli.
www.yhteisvastuu.fi



   

Ole hyvä.

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

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

www.pirkkalappalainen.fi

Kojolankatu 3, 33900 TAMPERE

puh. 010 400 9848







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

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

- Tilaustyöt
- Korut

- Jalokivet
- Lahjaesineet

Juhlatarjoilut
Kodissa, seurakuntasalissa tai
Linkosuon juhlasaleissa. Tilaa ja
nouda herkut laajasta valikoimasta.
Tuomme juhlatarjoilut myös luoksesi.

Seurakuntien talossa Näsilinnankatu 26

Puh. 020 770 2483 www.linkosuo.fi
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Arkkipiispa emeritus
John Vikström on saanut
muutamankin kerran
huomata olevansa edellä
kulkija. Homoasiassa
kohu on noussut
kahdesta sanasta:
kymmenen vuotta sitten
sanasta omatunto ja
muutama kuukausi sitten
sanasta siunaus.

Emil Bobyrev

Fanatismi on John Vikströmin
mukaan ihmiskunnan pahin
vihollinen, eikä uskokaan ole siitä
vapaa, koska uskoa on hyvin helppo
käyttää vallan välineenä. Vikström
luennoi Tampereen seurakuntien
Uskon akatemia -sarjassa 27.
tammikuuta.

Ihmisyydellä ei ole erikoisasiantuntijoita

M

Kirkko murroksessa
John Vikström kertoo kirjoittaneensa piispana kaksi paimenkirjettä, ensimmäisen Porvoon hiippakunnalle ja toisen arkkihiippakunnalle. Ensimmäisen otsikko oli
Usko kriisissä.
– Kirkon vuosisatainen asema
itsestään selvänä auktoriteettina
murtui 1970-luvulla, kun usko ei
ollut enää itsestään selvyys, vaan
siitä tuli jatkuvan pohdinnan koh-
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ti olemme kirkossakin jo nyt paljon suurempien kysymysten äärellä kuin toisen ihmisen seksuaalisen
suuntautumisen hyväksyminen tai
hyväksymättä jättäminen. Isompi asia on ihmisen ja ihmiskunnan
eloonjäämisestä tällä planeetalla.

Uskon äidinkieli

Emil Bobyrev

etso-kirjaston kahvilaan alkaa kerääntyä väkeä. John Vikström on tulossa luentosaliin puhumaan aiheesta Mitä
on olla ihminen. Istumme Vikströmin kanssa nurkkapöydässä. Hän
ihastelee tamperelaisten lattemukeja, ovat isompia kuin Turussa.
Mitä siis on olla ihminen? Eikö
tämä pohtiminen juuri ole sitä ihmistä?
– Ihminen on aina etsinyt identiteettiään ja kysynyt kuka olen,
Vikström sanoo.
– Vaikka kysymykseen on liittynyt myös epävarmuus ja ahdistus,
pohtimasta emme ole lakanneet.
Hän muistuttaa, etteivät piispat
ja papit ole pohtijoina erikoisasemassa, vaan ihmisyyden pohtiminen on vuorovaikutusta. Hän pitää
hyvänä kehityksenä sitä, että kirkko on muuttunut julistavasta yhteisöstä kommunikatiiviseksi. Koska
ihmiset haluavat nykyisin olla itse etsimässä totuutta, auktoriteetin perustana ei enää voi olla asema vaan luottamus.
– Luottamus on meidän aikamme lujin arvo. Sen varassa joutuvat
toimimaan paitsi kirkko, myös poliitikot ja yritykset. Luottamuksen
merkitys nähtiin pankkikriisinkin
yhteydessä. Se oli kovempi arvo
kuin raha, ja kriisin voittaminen oli
luottamuksen palauttamista. Kirkolle luottamuksen arvona pitäisi
sopia hyvin, sillä uskon perimmäinen olemushan on juuri luottamus.
Uskontunnustuksessa ei sanota uskon Jumalaa vaan uskon Jumalaan.

Emeritukset kohtasivat Metso-kirjastossa, kun tuomiorovasti emeritus Voit
to Silfverhuth tuli tervehtimään arkkipiispa emeritus John Vikströmiä luennon
jälkeen.

de. Jos nyt kirjoittaisin paimenkirjeen, sanoisin varmaan, että kirkko
on murroksessa. Vanha on auttamattomasti vanhaa, ja uuden murtautuminen esiin on jo alkanut.
Hän myöntää, että viime aikoina kiivaana käynyt homokeskustelu on osa tätä murrosta, vaikka se ei
hänestä olekaan vain kirkon päänsärky, vaan myös kulttuurinen asia.
– Vielä 1970-luvulla homous oli
rikos, ja 1980-luvulla se ajateltiin
sairaudeksi, jota yritettiin parantaa psykiatrin vastaanotolla. Kun
1990-luvulla sanoin, että meidän
on tässä asiassa annettava ihmisten noudattaa omantuntonsa ääntä,
sain kirkon konservatiivien arvosteluryöpyn niskaani. Kun kymmenen
vuotta oli kulunut, piispat esittivät
yhdessä kirkolliskokoukselle, että
ihmisen on saatava seurata omaatuntoaan, eikä kukaan reagoinut.
Vielä viime vuoden lopulla emerituspiispa kuitenkin sai aikaan uuden kohun siunattuaan YLE:n Radio 1:n Ajankohtainen Ykkönen -lähetyksessä homoseksuaalit sanomalla: ”Jumala siunatkoon sinua,
Jumala siunatkoon kaipuutasi rak-

kauteen ja toisen ihmisen läheisyyteen ja lämpöön.”
Hän totesi tuolloin, että nyt kirkon piirissä ymmärretään jo paremmin, että myös homoseksuaali
on Jumalan luoma sellaisena kuin
on. Kohu syntyi kuitenkin sanasta siunaus, jota ei olisi pitänyt käyttää, koska kirkolliskokous oli ehdottanut rukousta. Mikä sellainen rukous on, johon ei sisälly siunausta,
piispa kysyi.
Viime helmikuun kokouksessaan piispat päätyivät antamaan
väljät raamit rukoushetkelle, mutta
kielsivät kirkon vihkikaavan suoranaisen lainaamisen rekisteröityjen
parisuhteiden siunaamisessa. Kohu
ei kuitenkaan näytä laantuvan. Oliko Vikströmin oletus ymmärtämisestä siis ennenaikaista?
Haastatteluhetkellä viikkoa ennen piispainkokousta Vikström arvelee, että suurin vääntö homoasiasta on oikeastaan jo ohi, vaikka
murroksen keskellä kokonaiskuvaa
saattaakin olla vaikea hahmottaa.
– Varmaankin tämä keskustelu
joskus 20 vuoden kuluttua lähinnä huvittaa ihmisiä, sillä oikeas-

Jos pohtiminen on osa ihmistä, osa
ihmistä lienee myös se, että lakataan pohtimasta ja tiedetään toisenkin puolesta.
Koska usko on niin vahva voima, se voi Vikströmin mukaan olla
myös vaarallinen voima.
– Uskoa on helppo käyttää vallan välineenä, koska se pelaa ihmisen perustarpeella; tarpeella luottamukseen. Dominoiva ihminen
voi saada uskonnon avulla toisen
ihmisen valtaansa, koska uskonnon avulla voi saada käsiinsä toisen ihmisen omantunnon.
Pieniin ja suuriin uskonsotiimme on Vikströmin mukaan yhtenä syynä ihmisen vallanhalu, mutta syynä on myös vilpitön tarve etsiä totuutta ja se, että Raamattu ei
ole looginen kokonaisuus. Vaikka
Raamatussa yleisesti ottaen onkin
tietty perussanoma, riidat syntyvät, kun yksi puolustaa yhtä ja toinen toista yksittäistä kohtaa.
Pitäisikö Raamattu sitten käsittää vain symbolien kielenä? Raamattu puhuu Vikströmin mukaan
symbolien avulla, mutta ei VAIN
symbolien avulla.
– On sanottu että symbolit ovat
uskon äidinkieli. Joka ei ymmärrä
symboleja, hän ei ole sisäistänyt
uskon äidinkieltä. Pitää kuitenkin
muistaa, että Raamatun symbolit osoittavat aina todellisuuteen.
Symbolin takana on se todellisuus,
mihin symboli osoittaa.
Monimutkaista? Ehkä, mutta tässä on muun muassa yksi syy,
miksi uskonnon opetus kouluissa
pitäisi Vikströmin mukaan säilyttää. Kun ihminen oppii uskon äidinkielen lapsena, hän pystyy vastustamaan fanatismia, joka on ihmiskunnan pahin vihollinen.
Mikä sitten on emerituspiispan

mielestä kristinuskon kova ydin?
Se on Jumalan rakkaus ja hyvyys,
joka on kaiken pohja.

Aito ihminen
Joillekin uskoville vanhemmille
lapsen kirkosta eroaminen viime
erobuumin yhteydessä on ollut kova paikka. Onko ihmisen siis kuuluttava kirkkoon ollakseen kunnon
kristitty?
Vikström sanoo ymmärtävänsä kirkon jäseniä, joille kirkko on
kristittyjen uskovien yhteisö ja lähes pyhä asia. Sitä se on hänellekin. Hän muistuttaa kuitenkin, ettei kirkko ”omista” Jumalaa.
Kirkkoisä Augustinus jo sanoi,
että kirkolla on lapsia, jotka eivät
ole Jumalan lapsia ja Jumalalla on
lapsia, jotka eivät ole kirkon lapsia.
– Koska uskonto on yhteisöllinen asia, minusta olisi tietenkin
ihanne, että kirkko olisi se avoin syli, jossa ihminen vois löytää uskonsa. Toisaalta tärkeätä on myös aitous. Ymmärrän, että ihminen, joka ei pysty olemaan aito oma itsensä kirkossa, eroaa kirkosta.
– Silloin kannattaisi ehkä kuitenkin kysyä, mikä on se kirkko,
jossa on vaikea olla. Onko kuva kirkosta oikea, vai onko se ennakkoluulojen värittämä? Ennakkoluulojen olemushan on se, että niiden
vahvistamiseksi tarvitaan hyvin
vähän. Yksikin lööppi voi riittää.
Sanotaan, että ihminen hahmottaa itsensä myös tarinoiden
kautta, joten ihminen on myös tarina ihmisestä. John Vikström sanoo, että kristinusko on hänelle se
suuri tarina, joka antaa elämälle
tarkoituksen, jota hän kaipaa.
– Usko auttaa minua olemaan
aito ihminen.

Kristiina Harjula

Lue kuvaus luentotilaisuudesta ja
John Vikströmin koko luento
verkkolehden uutisista:
www.tampereenkirkkosanomat.fi

