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Palaute Hervannan Café
Olohuoneen vieraskirjasta:
”Tämä on oikea tapa
osoittaa Jeesuksen
rakkautta.”
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Seurakuntarakenteet
puhuttivat tilaisuuksissa
Hervannan seurakunnan
aktiivi ja seurakuntaneuvoston
varajäsen Sergei Korelov
kannatti seurakunnan
säilymistä nykyisellään.
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Olohuoneista haetaan
kärkeä toimintaan
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Rami Marjamäki

Lukusten perinne jatkuu

Säde Siira kättelee Marja Savolaista
Pyynikin kirkontuvalla pidetyillä kinkereillä.
Taustalla hymyilee Pirkko Paatola.

➢ SIVU 2

Vilinää ja vilskettä
luvassa leirikesässä
Kymppileiri ja muu
seurakuntien kesäleiri
tarjonta viuhuu
tulevanakin kesänä.

➢ SIVUT 8–9

Tampere 9.3.2011

Työssä on onnistuttu
Tähän

aikaan vuodesta

katsotaan ja arvioidaan edellisen vuo-

den tuloksia. Seurakunnissakin on kirjoitettu toimintakertomukset, joita on yhdessä arvioitu.
Maamme seurakunnissa viime vuosi oli poikkeuksellinen.
Lokakuun tapahtumat osoittivat, että seurakunnissa on entistä tarkemmin kuulosteltava omaa toimintaympäristöä. On
etsittävä verkosta niitä hiljaisia signaaleja, joista voi kasvaa
iso puro.
Näistä hiljaisista muutoksista keskusteltiin myös johtavien työntekijöiden kokouksessa. Yhteiskunnallisesta työstä pyydetään työpaikkapappeja yrityksiin enemmän kuin yksikön rahkeet riittävät. Työelämän kovuus näkyy työpaikoilla.
Esille nousi nuorten aikuisten tarve ja innostus kokoontua
omiin messuihin. Myös rukous ja Raamatun tutkiminen ovat
selvässä nousussa. Tulevaisuudessa voi käydä niinkin, että
nuoret houkuttelevat vanhempiaan kirkkoon eikä päinvastoin.
Rippikoulu on pitänyt hyvin asemansa nuorisotyön lippulaivana. Vaikka luvuissa on pientä laskua, rippikoulu on säilyttänyt asemansa. Tampereella lähes 30 rippikoulua käytti omia verkkosivuja opetus- ja vuorovaikutusvälineenä. Yksittäisen rippikoulun sivuilla oli parhaimmillaan lähes 2500
käyntiä. Vanhemmat antoivatkin kiitettävän palautteen rippikouluista. Hyvä maine ja riparilaisten kokemukset kantavat
rippikoulua eteenpäin.
Jumalanpalveluksesta keskusteltiin enemmänkin. Pääjumalanpalvelusta seurakunnat ovat vahvistaneet paneutumalla joihinkin messuihin tavallista enemmän.
Varhaiskasvatuksesta kerrottiin, miten päiväkodit pyytävät päivähoitolain mukaista avointa varhaiskasvatusta eri
puolille kaupunkia. Lain mukaan lapsille voidaan antaa tietoa
kristillisistä sisällöistä ja tavoista. Esillä pidetään erityisesti kirkkovuoden juhlia.
Nämä eri työmuotojen nostamat hankkeet eivät tee tyhjäksi isoa kirkosta eronneiden määrää tai hankkeita, jotka eivät onnistuneet. Saimme kuitenkin kuulla tekemisen meininkiä ja uusien työtapojen kokeilua.

Vaativa muutos
Toissa

viikolla

pidettiin Tampereen seurakuntien rakennerat-

kaisusta kuuleminen sekä suurelle yleisölle ja henkilöstölle.
Molemmat kokoukset käytiin hyvässä hengessä.
Henkilöstön kuulemisessa korostettiin muun muassa toimivien ratkaisujen säilyttämistä. Esille nostettiin toisaalta
keskustan kolmen seurakunnan nuorisotyön onnistunut yh-

Vanhan ajan kansakoulunopettaja,
95-vuotias Elli Laakso osasi kaiken, mitä kysyttiin.
Yhteensä Pyynikin kirkontuvalla pidetyille kinkereille osallistui nelisenkymmentä henkeä, suurin osa keskikaupungilta.
– Ilmapiiri oli iloinen, leppoisa ja odottava. Joukossa oli monta sellaista ikäihmistä, jotka eivät
ole koskaan olleet kinkereillä. Se oli
heille uutta ja erikoista, jopa jännittävää, kertoo kinkerit koolle kutsunut Elvi Koskinen.
Edelliset kinkerit Pyynikin kirkontuvalla olivat vuosina 2004 ja
2007.
– Olen halunnut tuoda kinkerit kirkontuvalle muistuttamaan
entisistä ajoista, samalla se kokoaa
ikäihmisiä uudella tapaa sana ääreen. Yhdessä opetteleminen ja sekä itse tapahtumaan osallistuminen on iso asia, Koskinen sanoo.
Virret kuulusteli ja laulatti kanttori Kirsi Mäki ja kinkerilounaan
valmisti emäntä Arja Savolainen.
Pyynikin seurakunnan kappalaisen Säde Siiran tehtävänä oli

Hiippakuntadekaani Ari Hukari tähdensi, että seurakuntayhtymässä on edessä on pitkä matka, johon jokaisen työntekijän sitouduttava ja osallistuttava. Tavoitteena on keventää moniportaista hallintoa ja siirtää työpanos seurakuntien
perustyön tekemiseen.

Marja Rautanen

Raamatunselityksen aiheesta Mitä on siunaus piti rovasti Aulis Raunio.

kuulustella Katekismus-läksyt.
Kohdat 17, 28 ja 43 liittyivät siunaukseen. Osaan kysymyksistä löytyi
vastaus suoraan Katekismus-kohdista, osa oli soveltavia.
– Väki oli lukenut läksynsä hyvin ja osasi vastata kysymyksiin –
niin suoriin kuin soveltaviin –loistavasti. Jokainen sai arvosanaksi
kiitettävä, Siira kehuu.

Lopuksi jokainen sai kinkeritodistuksen, jota entisaikaan kutsuttiin lukuseteliksi.
Kinkerit, lukukinkerit tai lukuset olivat ennen kunnallista kouluopetusta osa kristillistä kasvatusta.
Vuonna 2007 kinkereillä kävi noin
65 000 suomalaista.
– Toivottavasti perinne jatkuu,
toivoo Koskinen.

Lukijapostia
Ratsastaako diakoniajohtaja Jeesuksella
eduskuntaan?
Onko Tampereen ev.lut. seurakunnat valjastettu kokoomuksen vaalityöhön? Kysymys herää, kun näkee
seurakuntien diakoniajohtaja Matti Helinin maksettuja kuvia Aamulehden etusivulla.
Hyvinvointia Pirkanmaalle ry:n
maksama ilmoitus on mainostavinaan Mummon Kammaria, mutta
puolet ilmoituksesta täyttää kansanedustajaehdokkaana olevan
diakoniajohtajan hymy.
Onko kyse karkeasta viran ja
aseman hyväksikäytöstä kokoomuksen vaalikampanjassa?
Ilmoitukset maksavan yhdistyksen puheenjohtaja on Tampereen seurakuntien hallintopäällikkö Matti Järventie, mukana hyödyntämässä diakoniaa puoluepolitiikassa.
Onko käsillä taas hyvä syy erota kirkosta?

Kauko Tuovinen

Viinikan kirkon takaa

distäminen.

Rami Marjamäki

Elli Laakso osasi kaiken

Aamulehdessä on ollut muutama ilmoitus jossa on diakoniajoh-

taja Matti Helinin kuva ja viittaus
Mummon Kammariin. Seurakunnilla ei ole mitään tekemistä ilmoitusten kanssa. Ne ovat Hyvinvointia Pirkanmaalle ry:n julkaisemia ja
maksamia, kuten ilmoituksestakin
on pääteltävissä.
Seurakunnat eivät tue ketään
yksittäistä eduskuntavaaliehdokasta. Toki olemme iloisia siitä että työntekijöitä ja luottamushenkilöitä on ehdokkaina vaaleissa.
Toivotamme kaikille heille kuten muillekin ehdokkaille tasapuolisesti menestystä ja siunausta.

Olli Hallikainen
tuomiorovasti

Timo Takala

Yhteisen seurakuntatyön johtaja

Arkielämän
ymmärrystä
eduskuntaan
Kauko Tuovinen kysyy Hyvinvointia Pirkanmaalle ry:n kustantamista Aamulehdessä olleista ilmoituksista, joissa diakoniajohtaja Matti
Helin oli esillä.

Yhdistys toimii nimensä mukaisesti hyvinvoinnin edistämiseksi maakunnassamme. Kevään
eduskuntavaalien osalta se tapahtuu tukemalla Matti Helinin matkaa kohti eduskuntaa.
Matti Helin on vuosia johtanut
ja kehittänyt aktiivisella otteella
tamperelaista auttamistoimintaa
sekä työssään että eri järjestöissä. Hän tuntee hyvin avun tarpeen
ajankohtaisen tilanteen ja sen, että uutta huolenpitoa on mahdollista saada aikaan vain tekemällä sitä yhdessä.
Tältä pohjalta syntyivät myös
Aamulehden ilmoitukset. Tarvitsemme auttamistoimintaan yhä
useampia pirkanmaalaisia. Politiikkaan tarvitsemme ihmisiä, joilla on ymmärrystä arkielämästä ja
näyttöä toimimisesta lähimmäisten hyväksi.
Olemme ilolla panneet merkille, että useat ehdokkaat ovat nostaneet auttamisen teemoihinsa ja
myös itse tulleet mukaan hyvän
tekemiseen. Hyvä työ kannattaa
aina!

Matti Järventie

puheenjohtaja
Hyvinvointia Pirkanmaalle ry

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

Hannu Jukola

Sanottua
Hyvän kertomisen ei pitäisi olla vaikeaa silloin, kun sen kutsun
kuulee itseään enempää korottamatta. Teot puhuvat puolestaan
eivätkä mitättömät puheet. Seurakuntani arvostaa ja kutsuu meitä seurakuntalaisia palvelemaan,
ja kannustaa ansiokkaasti muistamaan lähimmäisiämme uskossa ja
kristillisessä rakkaudessa.
Yrittäjä Tuomo Hirvi blogissaan 15.2.
(”Eikö kukaan enää keksi mitään”)
www.kotimaa 24.fi
Tuntuu siltä, että ei-uskonnollinen puhuminen esimerkiksi Jumalasta, jumaluudesta, Jeesukses-
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ta, kristinuskosta ja uskonnoista
on varattu eteville väittelykykyisille yliopistoteologeille ja uskonnollinen puhuminen hänestä taas
kirkonmiehille ja -naisille. Tarvitseeko tavallinen ihminen tuekseen
jonkin auktoriteetin ennen kuin
uskaltaa lausua ajatuksensa, uskonnolliset tai maalliset, Vapahtajasta, jos sittenkään uskaltaa? Rukoilla sentään häntä saamme yksityisestikin.
Teologian opiskelija
Jani-Petteri Leppänen
blogissaan 11.2.
(”Kuka saa puhua Jeesuksesta?”)
http://jekkendaahl.blogspot.com/

Jokainen kohtaaminen on mahdollisuus oppia uutta itsestään ja
toisesta. Ei yksikään päivä mene
hukkaan, vaan on osa suurta suunnitelmaa, Jumalan kirjassa. Me
kääntelemme välillä elämän lehtiä
niin huolettomasti, ettemme muista, miten ainutlaatuisia ovat ne hetket, jotka meille annettu. Arkiset
hetket rakkaiden kanssa muuttuvat aikojen saatossa kultareunaisiksi kuviksi valokuvakansioissa.
Pastori Satu Valkonen-Lindblad
blogissaan 20.2.
(”Matkalla elämässä”)
http://www.savali.vuodatus.net/

Hannu Jukola

Koululaisten iltapäiväkotien
maksu nousee elokuussa
Tampereen seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan nostaa koululaisten
iltapäiväkotien maksua. Maksuja korotetaan elokuun alusta niin,
että yhden lapsen kustannukset
ovat sata euroa kuukaudessa ja
toisen tai useamman 80 euroa
lapselta kuukaudessa.
Lyhyempää hoitoa tarvitsevalta hinta on 60 euroa kuukaudessa siihen saakka, kunnes maksua

tarkistetaan valtakunnallisesti.
Tampereella koululaisten iltapäivähoidolla on useampia palveluiden tuottajia, joista ev. lut. seurakunnat on yksi. Kaupunki vastaa toiminnan organisoinnista ja
valvonnasta.
Koululaisten iltapäivähoidon
hakuaika on 7. maaliskuuta-1.
huhtikuuta. Hakukaavake löytyy osoitteesta www.tampere.fi/
huoltajanet.

Oulusta kirkon
HeTan pääpaikka
Sipi, Mika Sarlund, Timo Elomaa, Jukka Suikki, Tarja Kultavirta ja Kari luettelevat Pispalan Silmukan hyviä puolia: mukava
henkilökunta, hyvää seuraa, rauhallista, saunapalveluita, pyykkikone, päivän lehti, tulostin, apua kaavakkeiden täyttöön,
neuvoja, vaatteita, kahvia ja soppaa.

Seurakunnat panostaa
olohuoneisiin
”Avataan ovi ja annetaan ihmisten tulla”

Teiskossa alkaa
uusi olohuone
Teiskossa on alkamassa Työikäisten olohuone, jonka ensimmäinen
kokoontuminen on 13. maaliskuuta kello 18.
– Parasta tässä on, että se on
syntynyt seurakuntalaisten omista tarpeista ja he itse ovat puuhaamassa sitä vapaaehtoisvoimin. Ei
siis mitään työntekijöiden väkisin
käyntiin pistämää, iloitsee seurakuntapastori Anu Perälä.
Kämmenniemen kerhohuo-

Nuorisokahvila
God´s Gas toimi
aikansa Hervannan kirkolla, mutta
viime vuonna
siirryttiin pitämään
nuorten iltoja.
Vanhat kahvilankävijät Pauliina
Villilä, Mira
Nykänen ja
Marika Hilperi
muistelivat
entisaikoja.

neessa tarjolla on teetä, yhdessäoloa, musiikkia ja hiljentymistä. Yhteyshenkilö Nina Heinänen
kertoo, että Olohuone on suunniteltu pidettäväksi auki kevään aikana kolmena sunnuntaina, kerran
kuukaudessa.
– Katsotaan jatkoa sen mukaan,
onko toiminnalla kannatusta. Ajatuksena on matalan kynnyksen ilta, jossa olisi aika vähän ohjelmaa
teen juonnin lisäksi. Ehkä muutamia ääneen luettuja runoja tai tekstejä ja musiikkia. Tarkoitus on, että se olisi paikka, jossa seurakunnan työikäiset ihmiset voisivat olla
hetken ja jakaa kuulumisia.
– Meitä ”puoliaktiivisia” on,
mutta harvoin näemme toisiamme
kirkossa tai muussa toiminnassa.
Aitolahdessa puolestaan on
alustavasti pohdittu esimerkiksi
nuorten olotila Apajan tyyppisen
toiminnan tarjoamista perheillekin. Myös ohjelman tai hiljentymisen tarjoaminen kirkkosalissa on
noussut esiin.

Ihmiset tarvitsevat
toisiaan
Olohuone-työryhmän puheenjohtaja, Ilkon kurssikeskuksen johtaja Outi Niemi sanoo, että helppo
saavutettavuus, rukous ja kuuleminen kuuluvat yhdessä vietettyyn aikaan.
– Seurakuntalaiset osaavat antaa ideoita ja toiveita. Isäntinä ja
emäntinä toimisivat vapaaehtoiset, Niemi visioi.
On tärkeää, että paikalla on joku tervehtimässä ja kuuntelemassa. Työryhmän jäsen, diakoni Sari Peltonen määrittelee toimivan
olohuoneen avoimeksi, lämmin-

Janne Ruotsalainen

P

ispalan Silmukkaan heti aamusta kokoontunut
väki pitää toimintaa kovin tarpeellisena.
– Ihmiselle voi tulla
sellainen elämäntilanne, että tarvitaan paikka piipahtaa ja keskustella jonkun kanssa, Viivi kertoo.
– Täällä saa henkilökohtaista
tukea, tietoa ja apua, jatkaa Mika
Sarlund.
– Jokaisessa seurakunnassa voisi olla oma paikka, sanoo Kari.
Satu Tahlo-Jortikka kuuntelee
päivittäin ihmisten avautumista.
Hän on huomannut alamäen voivan alkaa kovin helposti.
– Nyky-yhteiskunnassa vastassa
on kasvoton palveluverkko. Täällä
ihmisille annetaan toivon näkökulma.
Silmukka on esimerkki seurakuntien olohuoneista. ”Avataan ovi
ja annetaan ihmisten tulla ja tehdä”, Tahlo-Jortikka määrittelee.
Muita jo toimivia olohuoneita ovat Hervannan Café Olohuone, God´s Gas Mooria Kyttälässä sekä Martan, Marian ja Marttien kahvitarjoilu Kalevan kirkolla.
Myös työttömien ruokailuhetket ja
Mummon Kammari, Avoin kirkko,
nuorten kerhohuoneet sekä ikäihmisten kohtaamispaikat lähestyvät
olohuone-ideaa: yhdessäoloa ja rentoa ajanvietettä.
– Kävijämäärä on selkeästi nousussa. Täällä käy myös paljon ihmisiä, jotka eivät kuulu kirkkoon,
Tahlo-Jortikka kertoo.
Samaa sanoo Café Olohuoneen
projektityöntekijä Teija Lätti. Silmukan ja Café Olohuoneen vuokrasopimus on kuitenkin katkolla
taas vuodenvaihteessa.

henkiseksi, kutsuvaksi ja ihmisläheiseksi.
– Ihmiset tarvitsevat toisia ihmisiä.
Yhteistyökin toimii. Harjun
seurakunta on mukana Mansikkapaikassa Lentävänniemessä, nuorisodiakonian toimintakeskus Messi toimii saman katon alla Tampereen NMKY:n nuorisotilan The
Pointin kanssa, Silmukkaa rahoittaa Pispalan rukoushuoneyhdistys
ja Café Olohuoneella on kumppaneita kehitysmaakaupasta helluntaiseurakuntaan.
Seurakuntien kärkihankkeista
johdettuja projekteja on kaikkiaan
kuusi. Näistä olohuone-kokonaisuus kuuluu Monipuolistuvaan jumalanpalveluselämään menestyksellä alkaneiden Hääöiden kanssa.
Muita ovat kastekokonaisuudella
aloitettava Kirkkopolku sekä Uudet jaot, joka alkoi viime vuonna
Haiti-konsertilla, ja johon on ensi
syksynä tulossa kaksi tapahtumaa.
Ensi vuonna käynnistellään ennen rippikoulua ja sen jälkeen tarjottavaa toimintaa sekä kirkkojen
profilointia.
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi viime vuoden lopulla kärkihankkeet osaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Yhteinen kirkkoneuvosto puolestaan nimesi vetoryhmät.
Hankkeiden menestyminen
edellyttää kannan ottamista niiden talouteen. Päättäjien onkin
nyt paneuduttava laajasti siihen,
mitä käytännön toimintoja seurakunnissa painotetaan ja mistä luovutaan.

Asta Kettunen

Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon (HeTa) ensimmäinen
palvelukeskus sijoitetaan Ouluun, päätti kirkkohallituksen
täysistunto.
Suomenkielisiä toimipisteitä
muodostetaan myös Lahteen ja
Kuopioon. Lahti valittiin esityksessä mukana olleen Tampereen
sijaan toimipaikaksi täysistunnon äänestystuloksella 10–0 ja 1
tyhjä. Ruotsinkielisen pisteen sijaintipaikaksi tulee Porvoo.
Palvelukeskus aloittaa toimintansa vuonna 2012, ja seurakuntataloudet siirtyvät sen asiak
kaiksi vuosina 2012–2017. Se
hoitaa keskitetysti seurakuntien,
seurakuntayhtymien, hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston kirjanpidon ja palkanlaskennan.
Alustavien arvioiden mukaan
palvelukeskus tarvitsee noin 190
talous- ja henkilöstöhallinnon
asiantuntijaa. Tavoitteena on, että henkilöstö muodostuu nyt kir-

kon palveluksessa olevista.
Tampereen seurakunnilla asia
koskee niitä työntekijöitä, jotka
työskentelevät kirjanpidossa, osto- ja myyntireskontrassa, maksuliikenteessä, sekä osin myös
myyntilaskutuksia ja palkanlaskentaa.
– En osaa sanoa vielä tässä
vaiheessa henkilöstövaikutuksia Tampereella, koska niin paljon asioita on auki, tähdentää
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän talouspäällikkö Birgitta
Bragge.
– Esimerkiksi etätyömahdollisuus jää Tampereen kannalta
ainoaksi mahdollisuudeksi, jos
työntekijä ei voi tai halua muuttaa toimipistepaikkakunnille.
Miten etätyö käytännössä hoidetaan, siitä ei ole tarkkaa tietoa. Ei myöskään siitä, kuuluuko
Tampere aikanaan Oulun, Kuopion vai Lahden palvelupisteeseen,
Bragge sanoo.

Herätys!
Pystyykö pian valitsemaan
oman seurakuntansa?
Kirkkohallitus on selvittänyt kirkolliskokoukselle mahdollisuutta perustaa seurakuntia ja seurakuntayhtymiä kuntarajoista riippumatta. Mihin tämä vaikuttaisi seurakuntalaisen elämässä, kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja kirkkohallituksen
hallinto-osastosta?
– Muun muassa jäsentietojen ylläpitoon, kirkollisten vaalien
toimittamiseen ja kirkollisverotukseen. Myös hautaustoimi on
rakennettu alueperiaatteen mukaan. Siitä luopuminen johtaisi sekä kirkkolainsäädännön että organisaatioiden muutoksiin.
Vielä ei ole pohdittu, mitä muuta uudistus toisi kirkon jäsenille,
paitsi mahdollisen vapauden valita itse seurakuntansa.
Kirkkohallituksen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista erikseen selvittää periaatteesta poikkeamista seurakuntayhtymissä. Miksi?
– Parokiaalisuuden periaatteesta poikkeaminen muutettaessa
seurakuntayhtymän sisällä seurakunnasta toiseen tulisi vaatimaan lähes samoja rakennemuutoksia kuin siitä luopuminen
kokonaisuudessaan.
Miten voitaisiin ottaa huomioon liikkuvuuden ja maahanmuuttajien määrän kasvu?
– Maahanmuuttajien asemaa on pohdittu erikseen kirkkohallituksessa vireillä olevassa lainsäädäntöhankkeessa. Tavoitteena
siinä on, että myös vailla kotikuntaa olevia maahanmuuttajia
voitaisiin kastaa kirkon jäseniksi. Asiaa pohtineen työryhmän
mietintö lähtee lausuntokierrokselle lähiviikkoina.
– Kirkkohallituksen selvitys mahdollisuudesta perustaa
seurakuntia ja seurakuntayhtymiä kuntarajoista riippumatta
on menossa toukokuun kirkolliskokouksen käsiteltäväksi.
Haluaisivatko naapurikuntalaiset liittyä Tampereen ruotsalaiseen seurakuntaan, kirkkoherra Kim Rantala?
– Kysymys tulee toistuvasti esille, kun lapsiperhe ryhtyy rakentamaan omaa kotia, ja tontit ovat edullisempia Tampereen ulkopuolella. Tampereen ruotsinkielisen seurakunnan toimintaan osallistuu säännöllisesti jonkin verran naapurikunnissa
asuvia. Jos naapurikunnissa asuville tulisi mahdolliseksi kuulua Tampereen seurakuntaan, niin varmaan jonkin verran liittyjiä tulisi heti.

Asta Kettunen
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Marssi alttarille Hääyössä
Heidin ja Markon tavoin
pi, ja vihkitilaisuus tuntui intiimiltä ja henkilökohtaiselta, Marko
Mäkelä sanoo.
– Papit olivat ammattitaitoisia, mukavia ja rentoja. Tuntui, että hekin todella halusivat olla mukana vihkitilaisuudessa. Muutenkin henkilökunta loi hyvää tunnelmaa, Dahlström jatkaa.
Pariskunta juhlisti avioliittoaan iltavihkimisen jälkeen käymällä hyvien ystävien kanssa syömässä.
Tuoreen avioparin1- ja 3-vuotiaat
lapset olivat toimituksen ajan isovanhempien hoidossa.

Hääyötä juhlitaan
helatorstain aattona
Tampereen Hääyö saa jatkoa kesäkuussa. Seuraavan kerran yölliseen kirkkovihkimiseen on mahdollisuus 1. kesäkuuta Finlaysonin
kirkossa.
– Ensimmäisessä Hääyössä oli
mukana todella sekalainen seurakunta pariskuntia. Vihittyjen jouHannu Jukola

Heidi Dahlström ja Marko Mäkelä astelivat avioliiton satamaan Tampereen ensimmäisessä Hääyössä.

kossa oli sekä vanhoja että nuoria,
ensimmäistä kertaa naimisiin meneviä, eronneita ja leskiä. Joukosta
löytyi nuoria perheitä, joilla ei ollut
voimia järjestää isoja juhlia sekä jo
vanhempia pariskuntia, jotka halusivat pienimuotoisemman kirkkovihkimisen. Tilaisuudelle oli siis
selvästi kysyntää, seurakuntapastori Merja Halivaara kertoo.
Kesäkuussa Hääyön jälkeen usealla on edessä pitkä viikonloppu,
sillä juhlapäiväksi on valittu helatorstain aatto.
– Hääyöhön tulevat pariskunnat haluavat pitää matalan profiilin juhlat. Ja mikä olisikaan parempi hetki tällaiselle juhlalle kuin arkipyhän aatto, Halivaara sanoo.
Hääyöhön ovat tervetulleita niin tamperelaiset pariskunnat
kuin parit muualtakin Suomesta.
Koska kyseessä on vihkitilaisuus,
molempien pitää kuulua kirkkoon
ja rippikoulu pitää olla käytynä.
Esteiden tutkinta on suoritettava
vähintään viikkoa ennen Hääyötä omassa seurakunnassa. Ilmoittautuminen kesäkuun tilaisuuteen
alkaa 9. toukokuuta numerossa
(03) 219 0521 kello 9–11 ja 13–15.
– Paras mahdollinen tapa aloitta yhteinen aviollinen elämä on
Taivaan Isän kasvojen edessä, jossa
voidaan yhdessä siunata pari kohti elämän suurta seikkailua, seurakuntapastori Halivaara sanoo.
Myös pariskunta DahlströmMäkelä suosittelee tilaisuutta lämpimästi.
– Hääyö on hyvä valinta niille,
jotka eivät halua ylenpalttista häähössötystä. Amerikasta tänne tulleet häiden lieveilmiöt eivät meitä
kiinnostaneet. Tärkeintä meille oli
itse asia: halusimme sitoutua toisiimme vahvemmin, Marko Mäkelä sanoo.

Heta Mäkelä

Pirjo Lääperi

On melkein sattumaa, että tamperelaiset Heidi Dahlström ja Marko Mäkelä ovat jo naimisissa. Pariskunta on toki ollut onnellisesti
yhdessä jo kuutisen vuotta, mutta
vihkiminen ei ole ollut päällimmäisenä mielessä ennen viime syksyä.
– Olin Kissanmaalla seurakunnan avoimessa päiväkerhossa ja
siellä jaettiin mainoksia Hääyöstä.
Innostuin heti vihkitilaisuudesta ja
puhuin siitä Markolle. Hääyö tuntui helpolta ja hyvältä ajatukselta,
koska emme halunneet järjestää
isoja juhlia, Heidi Dahlström kertoo.
Ajatuksesta innostui myös puoliso, ja pariskunta vihittiin Tampereen seurakuntien ensimmäisessä Hääyössä viime lokakuussa. Tunnelmalliseen syysvihkimiseen osallistui myös 46 muuta paria. Alttarille asteli aina kolme paria kerrallaan.
– Vaikka kolme paria vihittiin
kerralla, se ei haitannut meitä lainkaan. Jokaisella parilla oli oma pap-

Mukana menossa

Musiikinopettaja Eeva
Koskinen
toivottaa
työikäiset
tervetulleiksi
pohtimaan
yhdessä vuorovaikutusta.

Työikäisten
kohtaamispaikka
aloittaa Linnainmaalla
– Seurakunnat järjestävät monenlaisia ryhmiä raamattupiireistä sinkkuiltoihin, mutta työikäisille tarvitaan uusi toimintamuoto heille, jotka eivät vielä ole
löytäneet tietään seurakuntaan.
Olen jo vuosia kaivannut aikuisille suunnattua ryhmää ja aloin
suunnitella kohtauspaikkaa työikäisille, sanoo musiikinopettaja Eeva Koskinen, joka toimii vapaaehtoisena seurakunnassa..
Illan aluksi pidetään esitelmä
tai valitaan aihe, josta keskustellaan. Ideana on vapaa vuorovaikutus ihmisten kesken.
– Monille on iso kynnys tulla mukaan seurakunnan toimintaan. Jos tuntee jonkun työntekijän tai omat lapset käyvät seurakunnan kerhoissa, kynnys madaltuu. Kun joku uskaltaa tulla mukaan, hän näkee, että täällä on
ihan tavallisia ihmisiä, ei kellään
ole pyhimyksen rengasta päässä, vaan kaikki ovat erehtyväisiä,
Koskinen hymyilee.

Seuraavalla kerralla 12. maaliskuuta työikäisten kohtaamispaikassa ”onnellisuusprofessoriksi” kutsuttu Markku Ojanen
luennoi itsetuntemuksesta.
– Puhun mielelläni hyveistä ja vahvuuksista, kuten ystävällisyydestä, joka on sitä parasta vuorovaikutusta. Käsittelen
myös oman sokeuden tunnistamista. Olen aika suoraviivainen
ihminen ja sen mukaan puhunkin, Ojanen kertoo.
Vuorovaikutuksessa selkeä
viestintä lisää yhteisymmärrystä ja sitä tarvitaan sekä parisuhteessa että työpaikalla keskusteltaessa.

Pirjo Lääperi

Kohtaamispaikka työikäisille pidetään seuraavan kerran lauantaina
12.3. kello 17–19. Linnainmaan
seurakuntakeskuksessa Korpikodinkatu 2, minne kulkevat linjaautot 29,16 ja 18: Citymarketin
pysäkki on lähinnä.

Seurakuntarakenteesta vilkas keskustelu
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nipolvisuudelle täytyy kuitenkin
tehdä jotain.

Edellinen piispa
teki aloitteen
Muutoshanke lähti liikkeelle vuonna 2005, kun piispa Juha Pihkala
esitti, että Tampereen seurakunnista muodostettaisiin yksi seurakunta. Muutos lähti liikkeelle uuden strategian myötä.
– Pihkalan esittämään harppaukseen emme tohtineet lähteä. Siksi esitimme Tampereelle muodostettavaksi neljän suomenkielisen
ja ruotsinkielisen seurakuntayhtymän, Häikiö totesi.
– On tärkeää miettiä, mitkä toiminnot voidaan siirtää seurakuntien alaisuuteen.
Hervannan lisäksi myös Pyynikin ja Teiskon seurakunnat kantoivat huolta oman seurakunnan säilymisestä.
– Seurakuntien yhteys on monelle toiseksi tärkein suhde. Jos tässä on kysymys johtamisjärjestelmän parantamisesta, miksi puuttua rakenteisiin, kyseli Antti Punkari Pyynikin seurakunnasta.

Ari Kallio Teiskon ja Raili Raittila Harjun seurakunnasta pyysivät puheenvuoroja. Vasemmalla on kirkkovaltuutettu Marja-Leena Sippola Viinikasta.

Hän korosti, että yhteisöllisyyttä ei saa aikaan rakenteita muuttamalla, ja esitti hallintokokeilua,
jonka aikana olisi aikaa tehdä kirkkolain muutos. Kokeilussa henkilö
saisi muun muassa valita itse seurakuntansa.
Punkaria säesti Pyynikin eläkkeellä oleva kirkkoherra Aulis Raunio:
– Iso yhteisöt vievät läheisyyden
mennessään. Ihmiselle on kuitenkin tärkeää kuulua johonkin yhteisöön. Mutta 40 000 jäsenen kirkkoherra on vain toimitusjohtaja.
Ari Kallio Teiskosta kyseli, millä kriteereillä rakennemuutos on
tehty.
Hannu Jukola

Tampereen seurakuntien rakenneratkaisu puhutti yleisöä liki kolmen
tunnin ajan. Lakisääteinen kuuleminen kiinnosti noin viittäkymmentä henkilöä. Hervantalaiset
saapuivat Aleksanterin kirkon luo
yhdistämisen vastustajien järjestämällä linja-autokyydillä.
– Meillä on 700 ihmisen nimet
seurakunnan itsenäisyyden puolesta. Me vastustamme seurakunnan
liittämistä naapuriseurakuntiin,
aloitti Café Olohuoneen työntekijä Teija Lätti.
– Nämä kaksi vuotta on ollut
hyvin uuvuttavaa aikaa. Rakenneratkaisu on sivuuttanut seurakuntaneuvostossa monet rakkaat asiat.
– Mikä olisi parempi kuin oma
seurakunta, ette ole vakuuttanut
meitä siitä, hän kohdisti sanansa
tuomiokapitulin lakimiesasessori Leevi Häikiölle, hiippakuntadekaani Ari Hukarille ja tuomiorovasti Olli Hallikaiselle.
Hallikaisen mukaan Hervanta
on kehittänyt monia uusia innovaatioita, joista Olohuone on viimeisin.
– Teette Olohuoneessa hienoa
työtä. Mutta voi olla, että kun talous kiristyy, tällaisiin hankkeisiin
ei ehkä löydy varoja, mikäli rakenteita ei muuteta.
Hukari katkaisi huhut siitä, että
työntekijöitä siirrettäisiin paikasta toiseen. Tampereen päätöksenteon ja johtamisjärjestelmän mo-

– Näyttää siltä, että vielä ei ole
tehty riittävän tarkkaa suunnitelmaa esimerkiksi siitä, mitä työntekijöiden poistuminen merkitsee.
Iso työ on vielä edessä.
Monessa puheenvuorossa pelättiin myös vapaaehtoisuuden ja
toiminnan heikkenemistä, koska
seurakunnista tulee liian isoja. Ari
Hukari totesi, että kapitulissa tämä
asia kirkkaasti tiedotettu.
– Me joudumme kuitenkin tekemään Kristuksen työtä julkishallinnon raameissa. Tärkeintä on, että
Reilusti kristitty -työ ei lamaantuisi
Tampereen seurakuntayhtymässä.

Marja Rautanen

Kuuleminen myös
Hervannassa

Hervannassa järjestettiin päivää aikaisemmin oma kuulemistilaisuus.
Siinä suurin osa paikalle tulleista noin neljästäkymmenestä seurakuntalaisesta halusi Hervannan
seurakunnan säilyvän nykyisellään.
Hervannan seurakuntaneuvosto antoi lausuntonsa myöhään samana iltana. Se päätyi kannattamaan selvitysmiesten vaihtoehtoa
kuuden suomenkielisen seurakunnan mallista, joista Hervanta olisi yksi. Jarno Parviola teki lisäesityksen, jonka mukaan Hervanta liittyisikin Härmälän ja Viinikan sijaan Kalevaan ja Viinikkaan
– jos on pakko yhdistyä. Esitys jäi
äänestyksen jälkeen niukasti pois
lausunnosta.
Seurakuntayhtymän työntekijöiden kuulemisessa puolestaan varoiteltiin rikkomasta sellaista työtä, joka toimii jo nyt hyvin. Esimerkiksi Mustan Lampaan, Mummon
Kammarin, Messin tai Epilän toimintakeskuksen päätyminen yhden seurakunnan hoidettavaksi
voisi olla kohtuutonta.
Paikallistasolla tehdään jo yhteistyötä, ja esimerkiksi keskustan nuorisotyön yhdistyminen reilu vuosi sitten on osoittautunut hyväksi ajatukseksi.

Asta Kettunen

Ajassa ja hengessä

Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Paastoajan asenteena on nöyryys
Tuhkakeskiviikko avasi oven paastoon: yksinkertaisten elämäntapojen ja itsetutkiskelun aikaan.
Kristillinen paasto ei ole suoritus tai velvollisuus, vaan oikeastaan asenne. Jeesustakin paheksuttiin, koska hän ei näyttänyt
noudattavan juutalaisten paastomääräyksiä. Jeesus ei kuitenkaan
väheksynyt paastoa, vaan korosti
paastoajan mielialaa: ”Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta
kaikki varmasti huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti: he ovat
jo palkkansa saaneet. Kun sinä
paastoat, voitele hiuksesi ja pese
kasvosi. Silloin sinun paastoasi eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on
salassa. Isäsi, joka näkee myös sen,
mikä on salassa, palkitsee sinut.”
(Matt.6:16–18)
Miten arjen keskellä onnistuisin paastoamaan Jeesuksen ohjeen mukaan? Usein on niin, että

rukouksen ja hiljentymisen esteenä olen ainoastaan minä itse. En
halua luopua kiireen tunteesta ja
omasta tärkeilystäni. Pidän kiinni omista haluistani ja vaadin kaikenlaista – varsinkin Jumalalta.
Arjestani puuttui usein nöyryyttä ottaa elämä vastaan sellaisena
kuin se on. Nöyryys on kykyä antautua toisen tahtoon. Nöyrä ei ole
keskittynyt vain itseensä. Nöyryys
taitaakin olla juuri paastonaikana
tarvittavan asenteen nimi.
Paastoajan asenteen omaksumisen voi aloittaa rukoilemalla esimerkiksi näin:
Herra, sinun edessäsi tutkin itseäni, sitä, mikä on pientä, mikä suurta.
Mikä on tärkeää siinä mitä
ajattelen, tai huolissani, ahdistuksissani ja toiveissani?
Mikä on tarpeellista, mikä taas tarpeetonta? Mikä on
totta ja mikä naamiota? Moni ennen tärkeä asia paljastuu niin mi-

tättömäksi, että saatan sen unohtaa. Jokin toinen taas alkaa tuntua niin tärkeältä, että saavuttaakseni sen tahdon olla valmis
moniin muutoksiin. Suorituksiani tärkeämpää on luottamukseni. On tärkeätä, että teen sitä, mitä sinä minussa tahdot tehdä, niin
että tulen siksi, mikä sinun ajatustesi ja tahtosi mukaan olen. (Jörg
Zink: Rukouksen tie)

Tämän pyhän aihe on paastonajan ytimessä: miten luovia
houkutusten joukossa? Kiusauksia takuulla tulee vastaan. Toinen asia
sen sijaan on, miten herkkien tuntosarvien kanssa olemme liikkeellä.
Tunnistatko kiusaukset tehdä syntiä? Huomaatko, milloin olet
vahingoittamassa toista tai itseäsi? (Matt. 16: 21–23)

20.3.

Rukous ja usko:
		 Toinen paastonajan sunnuntai
Raamattu kertoo useista Jeesuksen kohtaamista ihmisistä. Tämän
sunnuntain evankeliumissa (Mark. 9: 17–29) tavataan avuton isä,
jonka lapsi on pahan hengen kiusaama. Aika tyypillinen asetelma
Jeesuksen kohtaaman ihmisen elämässä: on jokin ongelma, johon
vain Jeesus voi auttaa. Samalla kaavalla se tuntuu menevän tässäkin
maailman ajassa, sillä Jumalaa etsitään vain tosi tarpeeseen, oli
sitten kyseessä fyysinen sairaus tai sisäinen tyhjyys.

nen ihminen peittyy ja Jumalan
silmissä näkyy vanhurskaudella peitetty ihminen.
Valkea vaatetus on muistutus kasteen ansaitsemattomasta armosta ja kehotuksesta vaeltaa valossa. ”Hylätkäämme pimeyden teot ja
varustautukaamme valon
asein”, sanotaan Roomalaiskirjeessä. Valon asein varustautuminen tarkoittaa elämistä Jeesuksen opetusten
mukaan.

Helmi
Kimmo Ahonen

Lasten suusta

Katumus ja paasto: Tuhkakeskiviikko

13.3.

Tällä palstalla tutustutaan kristilliseen symboliikkaan kirkkovuoden
mukana kulkien.

Kristinuskon alkuaikoina aikuiskaste oli lapsikastetta tavallisempi. Tuolloin kasteeseen kuului, että
kastettava riisui vanhan vaatteensa
ja pukeutui valkoiseen asuun.
Alkukristittyjen kastepuku
muistutti nykyajan liturgista vaatetta, albaa. Valkoisen vaatteen on
ajateltu kuvaavan Kristuksen vanhurskautta, johon ihminen kasteessa kuvainnollisesti puetaan. Tähän
vaatteeseen pukeutuneena synti-

9.3.

Raamatussa katumuksen ja parannuksen vertauskuvia ovat säkkiin
pukeutuminen ja tuhkan ripotteleminen pään päälle. Katolisissa
maissa esikuva on otettu kirjaimellisestikin: kirkkoon on tultu säkki
päällä, tuhkaa päässä ja paljain jaloin. Yleisempi tapa on polvistua
alttarin eteen ja antaa papin piirtää tuhkaristi otsaan. Samalla saat
kuulla sanat: ”Tehkää parannus ja uskokaa pelastuksen sanoma” tai
”Muista ihminen, että olet tomu ja tomuun olet jälleen tuleva”.
(Matt. 6: 16–21 tai Luuk. 13: 22–30)

Jeesus kiusausten voittaja:
		 Ensimmäinen paastonajan sunnuntai

Sanat ja symbolit
Kastepuku

Tulevat pyhät

Päiväkodin aamupuurolla pieni poika istui mietteliään näköisenä, ja lopulta lausui hitaasti: ”Vaari kuoli”. Vieruskaveri mutusteli puuroaan hyvän aikaa ja tiedusteli sitten yhtä pohtivasti: ”Kuoliko nauruun?”

Autuas se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voitonseppeleeksi elämän. Jumala on
sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus
tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään.
Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää
ja houkuttelee. Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan,
se synnyttää kuoleman.

(Jaak. 1: 12–15)

Kiireen kilparadalla elämä
”O

Jouko Puhakka

len kiireissäni laittanut
väärin…en ehdi enää korjata sitä… otan tietysti täyden vastuun mokastani. Harmittaa niin vietävästi. Tulee kaikkien
kiireiden keskellä tehtyä muutenkin liikaa sutta nykyään. Täytyy
karsia jostakin, jotta ehtisi...”
Näin kirjoitti minulle tekstiviestissään tamperelainen toimitusjohtaja, jota lainaan hänen luvallaan.
Jumalaton kiire on aikamme
uhka ja päänsärky. Liian usein kirjaimellisesti näitä kaikkia.
Vuoden sisällä olen käynyt kahdesti tapaamassa vanhaa tamperelaista runoilijaa, julistaja Hilja Aaltosta, 103 v. Kummallakin kerralla hän on ottanut puheeksi kiireen:
”Kiihtyvä ajan tauti, josta olen
huolissani, on ainainen kiire. Mitä se kiire on? Se ainakin väsyttää
ja tekee ihmisen kalliista, ainutlaatuisesta persoonasta kiveä. Ydin on
uhattuna. Ihmiset eivät pääse ke-

hittymään sellaisiksi persoonallisuuksiksi kuin Jumala on heidät
luonut ja tahtoisi olevan. Puuttuu
ulkonainen ja sisäinen lepo. Ihmispersoonasta tulee kiireessä masentunut ja kireä. Ihmiset istuvat autoonsa, nousevat autostansa ja menevät taas autoonsa takaisin monta kertaa päivässä. Mitä se sellainen
itsensä hoitaminen on? Ei sillä lailla
ainakaan pysytä pitkään terveenä.”
Toisessa tapaamisessa hän teki
selvän eron menneen ja nykyajan
välillä.
”Nykyaika näyttää olevan paljon kiireellisempää ja kuluttavampaa kuin ennen. Toki työtä oli ennekin paljon, kun ei ollut koneitakaan
apuna. Vaan silloin oli myös aikaa
ja hiljaisuutta eri tavalla. Nykyään kiire ja arki kuluttavat monen
niin loppuun, ettei Jumalan työlle
ja tahtonsa kuuntelemiselle tahdo
löytyä aikaa. Kiire häiritsee Jumalan hiljaista työtä ajassamme. Jumala ei tee työtään kiireellä. Missä

Häntä ei tahdota kuunnella ja kunnioittaa, Hänen Henkensä joutuu
väistymään etäälle. Taivas on hiljaa ja odottaa. Mutta ei loppumattomasti. Jumala on Pyhä. Hänen
työssään on läsnä hiljaisuus, pyhyys ja aikaa. On tärkeää ottaa aikaa ja kuunnella Häntä, sillä Hän
tahtoo ihmisen parasta.”
Sanansa ovat punnittua puhetta. Olemuksensa huokuu levollisuutta ja tervettä tasapainoa elämän kanssa. Arjen rakkaus on läsnä ja toisille parasta tahtova kristillinen arvomaailma. Sitä Jeesuskin tahtoo armossaan, sinullekin:
”Rauhan minä annan teille: Minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna teille, niin kuin
maailma antaa.” (Joh.14: 27). Kiire off, elämä on!

Pertti Kallio
Laulaja, musiikkisihteeri,
Suomen Raamattuopisto
Tampereen Sana Soi
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Ota onkeesi
Huippu-urkuri
Tuomiokirkossa

Musiikin ja draaman professorina Ullrich Böhme on suosittu mestarikurssien opettaja Saksassa ja ulkomailla.

Tuomiokirkon Iltamusiikkisarjassa on sunnuntaina 20.3. kello
18 vuorossa Leipzigin Tuomaskirkon urkuri Ullrich Böhme. Konsertti toteutetaan yhteistyössä Organum-seuran kanssa.
Konsertin alkupuolisko rakentuu Johann Sebastian Bachin vaikuttavasta urkumusiikista. Sen
loppuosassa kuullaan Franz Lisztin musiikkia sekä ensimmäinen
osa Johannes Brahmsin Ein Deut-

sches Requiemista (saksalainen sielunmessu), joka on Brahmsin tunnetuimpia
ja esitetyimpiä teoksia.
Ullrich Böhme on opiskellut kanttoriurkuriksi Dresdenin Musiikki Akatemiassa Hans Otton johdolla sekä Leipzigin
Konservatoriossa opettajanaan Wolfgang
Schetelich. Böhme valittiin vuonna 1985
Leipzigin suositun Tuomaskirkon urkuriksi – 300 vuotta Johann Sebastian Bachin syntymän jälkeen. Bach työskenteli samassa Leipzigin Tuomaskirkossa kanttorina viimeiset 27 vuotta elämästään.
Böhme vastaa solistisista urkurin tehtävistä messuissa, kantaateissa, passioissa ja oratorioissa sekä esiintyy säännöllisesti Tuomaskirkon nimekkään poikakuoron kanssa. Hän on ollut tuomariston
jäsenenä useissa kansainvälisissä urkukilpailuissa.

Ohjaaja Kristian Smeds
avaa näytelmän sisältöä
Kristian Smedsin ohjaama ja Smeds Ensemblen esittämä Jumala on kauneus vierailee Tampereen Teatterin päänäyttämöllä maaliskuun 9. päivänä kello 18.30. Esityksen yhteydessä järjestetään yläkahviossa klo 17.30–18.15 keskustelutilaisuus, jossa ohjaaja avaa näytelmän sisältöä.
Jumala on kauneus perustuu Paavo Rintalan samannimiseen
romaaniin. Se kertoo liminkalaisesta kuvataiteilijasta Vilho Lammesta (1898–1936), joka eli lyhyen ja kiihkeän, traagisesti päättyneen elämän.
Näyttämöllä Lampi maalaa, tanssii ja laulaa, hän lausuu runoja ja
veistää parrua kuin viimeistä päivää. Kaikki taiteen keinot ovat käytössä. Vilho Lammen roolissa nähdään viisi näyttelijää, jotka kukin
vuorollaan esittävät episodeja taiteilijan elämänvaiheista.
Rooleissa nähdään Timo Tuominen, Tarja Heinula, Taisto Reimaluoto, Tuomas Rinta-Panttila ja Katja Küttner. Musiikista vastaavat Juha Menna, Tuomo Kuurre ja Tomi Rikkola.

Konserttitarjotin
Voimaa musiikista -ilta

to 10.3. klo 18.30,
Härmälän kirkko
Nuorten muusikkojen konsertti,
Pirkanmaan musiikkiopisto. Illan
juontaa kanttori Markku Ylipää.

Kahvilakonsertti

la 12.3. klo 13,
Kalevan srk-talo
Karjalan Kaiku-kuoro laulaa ja
laulattaa.
Ohjelma 10 €, sisältää tarjoilun.

60+ laulajaiset

su 13.3. klo 16,
Pispalan kirkko
Yhteislaulutilaisuus, jossa Juhani
Marjokorpi laulattaa ja kertoilee
lauluista ja niiden taustoista.

Pietari & Kalat -konsertti

su 13.3. klo 18,
Aitolahden kirkko
Levyn julkistaminen.
Musiikkivieraana Peter Joukainen.
Kolehti Yhteisvastuukeräykseen.

Maakuntalaulujen ilta

ke 16.3. klo 18,
Pispalan kirkko
Ville Karhula. Vapaa pääsy,
kolehti Yhteisvastuulle
helppo pääsy liikuntaesteiselle
helppo pääsy näkövammaiselle,

Piano-oppilaiden
Kahvikonsertti

pe 18.3. klo 18,
Linnainmaan srk-keskus

Maailman lapset -konsertti

la 19.3. klo 15,
Hervannan kirkko
Viestiveljet-kuoro, Marjam Men
laulu, lauluntekijä Peter
Joukainen, tanssija Maria Berg
man, Sergei Korelov, mukana
myös Tasku tukee ry:n puheenjohtaja Petri Klemola.

Konsertti

su 20.3. klo 18,
Viinikan kirkko
Sandra Sundblom, trumpetti
Lena Eklund, piano
Ohjelma 5 €

Valtakunnalliset
poikakuoropäivät

Pirkanpoikien A-kuoro
maratonkonsertissa
Sanomatalossa
la 19.03. klo 14
ja päätöskonsertissa
su 20.3. klo 15
Helsingin Tuomiokirkossa

kuuntelulaite

Hannu Jukola

Päivi Vilpakka
(takana vas.)
konsertoi Eveliina
Vilpakan ja Pauliina
Vilpakan kanssa
12.3. kello 15
Messukylän
kirkossa. Heitä
säestää pianisti
Tommi Niskala.

Päivi Vilpakka konsertoi ilosanomaa
Messukylän seurakunnan vs.
kanttori Päivi Vilpakka juhlii
50-vuotispäiviään pitämällä konsertin ”Kukkiva maa laulaa kiitostaan” lauantaina 12. maaliskuuta kello 15 Messukylän kirkossa.
Konsertissa Päivi Vilpakka ja hänen perheensä esittävät kiitosja ylistysaiheisia lauluja muusikko Tommi Niskalan säestyksellä.
Laulut ovat pääosin Päivi Vilpakan
omia sävellyksiä. Lisäksi kuullaan
Tommi Niskalan urkusoolona Finlandia sekä Eveliina Vilpakan huiluimprovisointia. Luvassa on myös
Israel-aiheisia lauluja, joita tanssii
Heidi Miettinen. Pauli Kassi lukee laulujen välissä raamatuntekstejä. Taustalaulajina toimivat Pauliina ja Karoliina Vilpakka.
Pohjanmaalta tamperelaiseksi
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kotiutunut Vilpakka on pitkän linjan muusikko. Viime vuosina häntä
on kuultu erityisesti Israel-teeman
ympärillä sekä ylistysmusiikin parissa yli seurakuntarajojen. Hän on
opiskellut myös klassista laulua ja
pitänyt konsertteja veljensä, oopperalaulaja Jaakko Hietikon kanssa.
Evankeliumin ilosanoman levittäminen musiikin keinoin on kanttorille mieluinen Jumalan antama
tehtävä.
– Ihminen on onnellinen silloin, kun hän saa käyttää omia lahjojaan ja antaa, kukoistaa ja nauttia muiden kukoistuksesta. Iloitsen elämästä ja uskosta ja siitä, että saa elää jatkuvasti Jumalan läsnäolossa. Siitä ammennan voimani päivittäin, miettii Vilpakka.
Konserttiin on vapaa pääsy.

Vincent River nostaa
keskustelun laineita

T

ampereella Kellariteatterissa tiistaina 15. maaliskuuta
ensiesitettävä Vincent River
kertoo homouden ja erilaisuuden hyväksymisestä. Ohjaaja Mikko Roiha ei pelkää
keskustelun kiihtymistä sen mukana. Asioiden pinnalle nostaminenhan on painava syy teatterin tekemiseen.
– Jatkumo on olennaista minkä tahansa esityksen tekemisessä.
Usein maailma ympärillä tuntuu muuttuvan aiheen kaltaiseksi eikä päinvastoin. Jos on jäänyt
pohtimaan vaikka Rainer Werner
Fassbinderin Pelko jäytää sielua
-näytelmästä käytyä keskustelua,
ei maahan tunnu muuta mahtu-

vankaan kuin maahanmuuttokeskustelua. Fassbinderhan erikoistui
kuvaamaan hyljeksittyjä hahmoja
kuten maahanmuuttajia, rikollisia
ja seksuaalivähemmistöjä.
Roiha korostaa, ettei Vincent
varsinaisesti ole mikään ulostulonäytelmä, vaan pikemminkin näytelmä kaapissa elämisen kovasta
hinnasta. Näytelmän henkilöt tarvitsevat toisiltaan luvan päästä suremaan, eli katsojan päätettäväksi
jää, selviätkö vai tuhoutuvatko he
näytelmän jälkeen.
– Jos ihminen on kuollut väkivaltaisesti, miksi sen pitäisi tuntua
jotenkin ei-ahdistavalta.
– Suomessa näytelmät päättyvät miltei poikkeuksetta sovituk-

seen, eli ensin käsitellään hirveän
vaikeaa asiaa ja sitten katsojaa itketetään, mutta lopun ”selvittiinhän kuitenkin” ei pohjimmiltaan
anna toivoa, vaan vie oppimisen
mahdollisuuden katsojalta. Silloin
siitä tulee draamamuotoista suruviihdettä.
– Itse olen mieltynyt näytelmiin, joissa katsoja voi lähteä kotiin vaikka sitten pahan olon kanssa: minun on pakko oppia, etten
toista samoja virheitä.

Kapea tapa katsoa
Roiha oli yksi panelisteista Yle
TV2:n keskustelua nostattaneessa
Homoillassa. Piispainkokous laati

Monologilaulunäytelmä Pietarin elämästä
Opetuslapsi Pietarin elämästä kertova monologilaulunäytelmä Pietari – Silminnäkijä esitetään
lauantaina 19. maaliskuuta kello 18
Aleksanterin kirkossa. Tunnin mittaisen laulunäytelmän on säveltänyt gospelsäveltäjä Lasse Heikkilä, jonka tunnetuimpia teoksia ovat
Suomalainen Messu ja gospelpassio
Ristinkantaja.
Pietari – Silminnäkijä koostuu
Lasse Heikkilä (vas.) on säveltänyt
Pietarin elämästä kertovan
laulunäytelmän, jonka pääosassa on
Sauli Ahvenjärvi. Näytelmä esitetään
19.3. kello 18 Aleksanterin kirkossa.

si käyttöohjeeksi tähän päivään. Itselleni muutos on ainoa varma asia,
koska ilman sitä ei ole elämää.
Myös rukouksen parisuhteensa
rekisteröineiden kanssa sijoittuminen perhejuhlien joukkoon on herättänyt keskustelua.
– Mitä muuta parisuhteen rekisteröiminen on kuin perhejuhla?
Jos kaksi ihmistä on toisilleen perhe, mikä siinä on ongelma?

Mustaa huumoria

Ei tykkäämispakkoa
Aiemmissa arvioinneissa Roihan
ohjaamaa Vincent
Riveriä on kutsuttu ”hallituksi teatteriesitykseksi, josta kaikki löysät on
silvottu pois. Joissain ulkomaisissa
Vincent-esityksissä
on nähty runsaampaa lavastusta.
Roiha on tiivistänyt tarkoituksella:
– Philip Ridleyn perustarina
on niin vahva ja selkeä, ettei olisi tullut
mieleenkään lähteä
Mika Meskanen

Arto Timonen

vastikään ohjeen rukouksesta parisuhteensa rekisteröineille, ja Roiha on seurannut tästä käytyä keskustelua:
– Nämä papit, jotka irtisanoutuivat piispoistaan, ovat kiinnostavia: eivätkö he itse asiassa toimi
Raamatun vastaisesti antamalla
väärän todistuksen lähimmäisestä?
– Millä oikeudella he väittävät
homoja syntisiksi? Paitsi tietenkin
kapealla tavalla lukea Raamattua.
Sitten pitää lukea samoilla laseilla
koko kirja; olisikin hauska nähdä,
miten sitä tänään kirjaimellisesti
toteutetaan. Se, joka on synnitön,
heittäköön ensimmäisen kiven.
Roihan mielestä kirkon konservatiivisella siivellä on optinen harha, että heidän tapansa elää olisi ainoa oikea.
– Sama koskee avioliittokäsityksiä: jos niitä on tarve uudistaa,
niin muutos tulee joka tapauksessa.
Muuttumattoman maailman puolustajat herättävät minussa hilpeyttä yrittäessään väittää tuhansia vuosia sitten kirjoitettua tekstiä suorak-

Näytelmässä keski-ikäinen Anita
ja 17-vuotias Jamie kohtaavat tyhjässä asunnossa Lontoon East Endissä. Vincentin väkivaltainen kuolema pakottaa heidät käymään läpi
traagisen tapahtuman.
Huumoriakin esityksestä löytyy, mutta läpeensä mustaa, ja työväenluokkaiseen identiteetin rakentamiseen, itsensä kovaksi keittämiseen liittyvää:
– Klassinen ajatushan on, että komediassa ihmisiä katsotaan
alaspäin, mutta nyt hahmoja katsotaankin samalta tasolta, eikä heidän ylitseen kävellä.
Alkuperäistekstin tupakkakohtaukset on poistettu, mutta viinaa
juodaan senkin edestä – jotta pystyisi ylipäätään olemaan ja sietämään itseään. Myös valon määrä
vaihtelee metaforana matkasta läpi pimeyden.
Roiha korostaa, ettei Vincent
River ole näytelmä vain homoihin
kohdistuvasta väkivallasta.
– Jos väkivallasta ruvetaan puhumaan, ei sitä voi tehdä kuin ottamalla yhden ilmentymän, joka sitten monistuu koskemaan kaikkia.

Markus Riuttu
Jamiena ja Tiina
Weckström
Anitana käyvät
näytelmässä läpi
rankan yön.

mestaroimaan sitä. Oli minullakin
aluksi kuva seinistä, mutta pikku
hiljaa itälontoolaiseksi asunnoksi riitti kokolattiamatto. Oli myös
näyttelijät, joiden tiesin kantavan
jutun ”tyhjässä tilassa”.
Ridleyn tekstiin tehty näytelmä nähtiin ensi kerran Lontoon
Hampstead Theatressa vuonna
2000. Ensimmäinen Roihan esityksen kuudesta ensi-illasta nähtiin Berliinissä, jossa hän on myös
harjoituttanut esityksensä.
Suomalaisen ensi-iltansa esitys sai Kajaanin Runoviikoilla viime kesänä, ja se nähtiin myös Helsingin Juhlaviikkojen aikana Korjaamolla.
Roiha tunnetaan ohjaajana, joka haluaa vastata itse myös esityksen ulkonäöstä.
– Näyttelen paljon harjoituksissa. Aikaisemmin tein enemmän
muodon, nyt ajatuksen kautta.
– On tärkeää löytää esityksen
ydin, aihe, kipupiste. Kaikki rakentuu sen ympärille. Tavallaan ohjaajan ja työryhmän on käytävä kirjailijan prosessi uudelleen läpi, mutta
se on oma prosessi. Aihe työskentelee tekijässä, ei toisin päin.
– Ylipäänsä uskon lauseeseen
”less is more”. Toinen vaihtoehto
on ”plenty is one”. Että se toteuttaa
jotakin yhtä periaatetta, konseptia.
Suomalaisissa teatteriarvosteluissa Vincent River on saanut pelkkää kehua.
– Olen ihan mielettömän ylpeä
jutusta, joka harjoiteltiin Berliinissä täysin omilla ehdoilla. Mutta kukin kokee esityksen niin kuin haluaa, ei siitä ole pakko tykätä. Vaikka tätä tehdään yleisölle, ei tekijä
voi määritellä katsojan kokemusta.
Tampereen Työväen Teatterin
tiedote varoittaa, ettei näytelmä sovi heikkohermoisille. Roiha kuitenkin vakuuttaa, että katsomaan uskaltaa mennä.

Asta Kettunen

Näytelmä syntyi kolmen hengen
ryhmätyönä, sillä Tytti Issakainen
kirjoitti laulujen sanoitukset osittain Pietarin osaa esittävän Sauli
Ahvenjärven luonnosten pohjalta
ja Heikkilän musiikki on niin ikään
sävelletty ”räätälintyönä” Ahvenjärven bassobaritoniäänelle. Näytelmän ohjauksesta vastaa Ritva
Tuutti-Friman. Pianistina toimii
Lasse Heikkilä.
Tilaisuudessa on myytävänä
myös Pietari – Silminnäkijä -CDlevyä sekä laulunäytelmän käsiohjelmia, joissa on teosesittelyn lisäksi esityksen seuraamista helpottavat laulujen tekstit. Käsiohjelman
hinta on 5 euroa.

Radio, tv ja netti
Tampereen seurakunnat Facebookissa ja Twitterissä

Tykkää Tampereen seurakunnista Facebookissa: www.facebook.
com/tampereenseurakunnat ja seuraa seurakuntia Twitterissä:
http://twitter.com/TampereEvlSrkt. Sosiaalisesta mediasta löydät menovinkkejä ja pieniä uutisia siitä, mitä Tampereen seurakunnissa tapahtuu juuri nyt. Facebook- ja Twitter-profiilia ylläpitää
Tampereen seurakuntien viestintä.

Tarja Halonen tutustui Onandjokwen sairaalaan

Tasavallan presidentti Tarja Halonen vieraili Selman sairaalassa.
Lue lisää: www.virrassa.blogikone.fi

Viisikymmentä vuotta Namibiassa asunut ja kirkon palveluksessa
työskennellyt Ulla Nenonen istui tasavallan presidentti Tarja Halosen
vieressä.

Pisara Sanaa Raamatusta

Mummi ja eläkkeellä oleva kieltenopettaja Terttu Norjamäki Pirkkalasta kannustaa käyttämään omia lahjojaan, antamaan ne jakoon ja siunattavaksi. (Mark. 6:30–44)
Pisara lauantaina 12.3. YLE TV1:ssä kello 11.05 - 11.09 ja uusinta maanantaina kello 13.40–13.45.
Viimeisin Pisara on nähtävissä YLE Areenassa http://areena.yle.fi

Sauli Leppänen

Esimerkiksi Saksassa
homoliittokeskustelu on käyty
jo aikapäiviä sitten, näpäyttää
Berliinissä asuva Mikko Roiha.

15 laulusta, jotka Heikkilä on säveltänyt Tytti Issakaisen teksteihin.
Lauluissa katsellaan Uuden testamentin tapahtumia Pietarin silmin, alkaen nuoren Simonin kalastajan ammatista ja opetuslapseksi
kutsumisesta myrskyn, kirkastusvuoren, Getsemanen ja Golgatan
kautta pääsiäiseen ja helluntaihin.
Loppupuolella Pietari kohtaa
kollegansa, apostoli Paavalin, on
välillä vankilassa ja kiukustuu kukolle. Laulunäytelmä päättyy tilanteeseen, jossa vanha Pietari joutuu
kulkemaan tietä, jota ei itse tahtoisi. Tilanteet ovat Raamatusta tuttuja, mutta näkökulma ja esitystapa ovat uusia.

4M-yhtyeen
jäsenet ovat Tuija
Tiitta-Ylipää, laulu
ja perkussiot;
Sirpa Leppänen,
viulu; Eija Apunen,
piano ja Silja
Lassila, sello.
Aiemmin mukana
oli Sirpa Leppäsen
sijasta Hanna
Vilkkilä.

Toivelaulukonsertti tarjoaa
kaksikymmentä vaihtoehtoa
Kymmenisen vuotta yhdessä
esiintynyt tamperelainen laulu- ja
soitinyhtye 4M on valinnut toivelaulukonserttiinsa Hyvyyden voiman ihmeellisen tuojan kaksikymmentä laulua ja virttä, joista kuulija saa ehdottaa laulun joko esitettäväksi tai yhdessä laulettavaksi.
– Olemme sovittaneet eri aikakausilta olevat laulumme vaihtele-

viin tyylilajeihin. Yksi virsi esitetään jopa masurkkana, kertoo Tuija Tiitta-Ylipää.
Ilta kestää reilun tunnin ja sen
juontaa kanttori, säveltäjä Markku Ylipää.
Konsertti kuullaan Hervannan
kirkossa 13.3. kello 18 ja Lempäälän kirkossa 3.4. kello 18.
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Kesäleirillä teet vaikka kä
Tampereen seurakuntien leirikesä 2011
1. ”Nooan matkassa”– koko perheen
retki Korkeasaareen
Torstaina 9.6.
Mukaan voivat lähteä 10 vuotta
täyttäneet sekä alle 10-vuotiaat
aikuisen seurassa.
Aikuisilta 30 €, lapsilta 25 €.
Sisältää bussikuljetuksen ja pääsylipun
alueelle. Retkellä pidetään yhteinen
hartaus.
Vetäjät Ulla Keskinen ja Kati Malmi

3. Koko perheen kesäretki
Turkuun
Tiistaina 14.6.
Alle 10-vuotiaat vain huoltajan kanssa
Aikuiset 37 €, lapset 31 €, sisältää
bussikuljetuksen, pääsymaksut
kohteisiin ja ruokailun.
Vierailut Luostarinmäen
käsityöläismuseoon ja Turun linnaan,
aikaa kaupungilla.
Vetäjät Jaana Kanninen-Niemi ja AnneKatriina Niemi
4. Seikkailumatka Ruotsiin
21.–24.6. Tukholma Gröna Lund ja
Kolmården
Alakoululaisille ja heidän perheilleen,
alle 10-vuotiaat vain huoltajan kanssa.
Lähtö ti 21.6. klo 13.30 kohti Helsinkiä
ja Silja Serenadella Tukholmaan.
Keskiviikkona Vasa museo ja Gröna
Lundin huvipuisto. Yö Scandic Kungens
Kurvassa. Torstaina Kolmårdenin
eläinpuisto, jonka jälkeen paluu
Silja Galaxyllä Turkuun. Tampereella
perjantaina 24.6. noin klo 10.
4 hengen hytti ja huone 300 € /
lapsi ja 330 €/aikuinen, 3 hengen
hytti ja huone 315 €/lapsi ja 345 €/
aikuinen. Sisältää matkat, majoitukset,
pääsymaksut, 3 aamiaista ja
2 lounasta.
Vetäjät Anne-Katriina Niemi ja Jaana
Kanninen-Niemi
5. Koko perheen retki
Muumimaailmaan
Lauantaina 2.7.
Alle 10-vuotiaat vain huoltajan
seurassa
Matkalla vieraillaan kirkossa ja
pidetään hartaus.
35 €/hlö sisältää bussikuljetuksen ja
päivärannekkeen.
Vetäjät Mari-Anne Luukas ja Päivi Arola

Perheleirit

6. Eräperheleiri
20.–22.6. Rajala
Patikkaretkiä, ruoanvalmistusta
nuotiolla ja käyntejä aamun
sarastaessa ongella, mahdollisuus
majoittua myös teltassa.
Aikuiset 45 €, lapset 15–17 v. 41 €,
6–14 v. 37 €, 4–5 v. 29 €, 2–3 v. 25 €
Vetäjät Sanna Kallioinen ja Sanna
Hirvonen
7. Isovanhemmat ja lapset
27.–29.6. Kukkola
Yhteistä aikaa mummoille, papoille ja
lapsenlapsille, mukavaa leiriohjelmaa.
Aikuiset 45 €, lapset; 15–17 v. 41 €,
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8. Kouluikäisten ja heidän
perheidensä leiri
30.6.–2.7. Kukkola
7–14 -vuotiaat ja heidän vanhempansa
Aikuiset 45 €, lapset 37 €, vetäjä
Matti Mäkinen
9. Äidit ja isot tytöt
14.–16.7. Kukkola
Äidit ja 10–14 -vuotiaat tytöt
Askarrellaan, leikitään, istutaan
nuotiolla ja syödään hyvin.
Äidit 45 €, tytöt 37 €, vetäjä Sari
Sassi
10. Äidit ja pienet tytöt
16.–18.7. Kukkola
Äidit ja 6–9 -vuotiaat tytöt
Askarrellaan, puuhaillaan, leikitään ja
touhutaan yhdessä.
Äidit 45 €, tytöt 37 €
Vetäjät Sari Sassi ja Saija Mäenpää
11. Isät ja pienet tytöt
18.–20.7. Kukkola
Isät ja 6–9 -vuotiaat tytöt
Isien ja tyttöjen yhteistä aikaa ja
tekemistä.
Isät 45 €, tytöt 37 €
Vetäjä Petra Laatikainen
12. Kummileiri I
20.–22.7. Kukkola
Aikuiset 45 €, lapset; 15–17v. 41 €,
6–14v. 37 €, 4–5v. 29 €, 2–3v. 25 €
Yhdessäoloa kesästä ja kummiudesta
nauttien.
Vetäjä Iro Kautonen
13. Äidit ja isot pojat
22.–24.7. Kukkola
Äidit ja 10–14 -vuotiaat pojat
Äitien ja poikien yhdessäoloa leireillen.
Äidit 45 €, pojat 37 €
Vetäjä Sanna Lehtisaari
14. Äidit ja pienet pojat
24.–26.7. Kukkola
Äidit ja 6–9 -vuotiaat pojat
Äitien ja poikientekemistä ja
kokemista.
Äidit 45 €, pojat 37 €
Vetäjä Sanna Lehtisaari
15. Isät ja pienet pojat
25.–27.7. Rajala
Isät ja 6–9 -vuotiaat pojat
Ykköspäiviä isien ja poikien
kesken Rajalan metsämaisemissa.
Mahdollisuus majoittua myös teltoissa.
Isät 45 €, pojat 37 €
Vetäjät Seppo Javanainen ja Petra
Laatikainen
16. Isät ja isot pojat
27.–29.7. Rajala
Isät ja 10–14 -vuotiaat pojat
Ykköspäiviä isien ja poikien
kesken Rajalan metsämaisemissa.
Mahdollisuus majoittua myös teltoissa
Isät 45 €, pojat 37 €
Vetäjät Seppo Javanainen ja Petra
Laatikainen
17. Kummileiri II
29.7.–1.8. Kukkola
Yhdessäoloa kesästä ja
kummiudesta nauttien.
Aikuiset 45 €,
lapset; 15–17v. 41 €,
6–14v. 37 €, 4–5v. 29 €,
2–3v. 25 €
Vetäjä Maria Pusa

Riikka Auvinen

18. Isät ja isot tytöt
5.–7.8. Rajala
Isät ja 10–14 -vuotiaat tytöt
Isien ja tyttöjen yhteistä aikaa.
Isät 45 €, tytöt 37 €
Vetäjä Petra Laatikainen

Kouluikäisten leirit
kesäkuussa

19. Lähetysleiri ”Lumimies”
5.–7.6. Kukkola
7–14 -vuotiailla tytöille ja pojille
Lumimiehen jalanjäljillä tutustutaan
nepalilaisen lapsen elämään, opitaan
laulamaan nepalin kielellä ja
maistellaan nepalilaista ruokaa
dalbaath:a, askarrellaan ja uidaan.
37 €, vetäjät Maria Seppälä ja Riitta
Laiho
20. Ötökät lomalla I
6.–8.6. Torppa
9–12 -vuotiaille tytöille ja pojille
Pääset tutustumaan ötököiden
jännittävään maailmaan. Tehdään
kärpäsestä härkänen.. Ötökkäjuttujen
lomassa pelailemme, askartelemme ja
”hartailemme”.
37 €, vetäjät Ulla Keskinen ja Kati
Malmi
21. Poikien pelileiri
6.–8.6. Pättinniemi
7–9 -vuotiaille pojille
Kokeillaan voiko pelata ilman pleikkaa
ja tietokonetta! Jalkkista ja muita
pallopelejä ulkona sekä lautapelejä
ym. sisällä.
37 €, vetäjä Anna Mäkiranta
22. Päiväleiri I
6.–10.6. Aitolahden vanha pappila
Yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille
Lähtö joka aamu klo 9
Aleksanterinkatu 18 edestä ja paluu
samaan paikkaan n. klo 16.30.
45 €, vetäjä ilmoitetaan leirikirjeessä
23. Julkujärven juipit -Sporttileiri
7.–9.6. Julkujärvi
10–13 -vuotiaille pojille
Remuamista ja pelaamista, seikkailua,
hiljentymistä ja leirinuotion hehkua.
37 €, vetäjät Mikko Mikkola ja Jaakko
Pulkkinen
24. Neiti Kesäheinä
7.–10.6. Kukkola
1.–6. luokkalaisille tytöille
Maistelemme ja haistelemme tulevaa
kesää.
49 €, vetäjä Jaana Kanninen-Niemi
25. Kesäjuttu
8.–11.6. Torppa
7–10 -vuotiaille tytöille ja pojille
Leppoisaa leirielämää, kesäiloa ja
kavereita.
49 €, vetäjä Mari-Anne Luukas
26. Askarteluleiri I
11.–13.6. Torppa
7–9 -vuotiaille tytöille
Askarrellaan ja nautitaan
kesämeiningistä!
38 €, vetäjä Paula Taipalus
27. Päiväleiri II
13.–17.6. Aitolahden vanha pappila
Yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille
Lähtö joka aamu klo 9
		 Aleksanterinkatu 18 edestä
ja paluu samaan paikkaan
n. klo 16.30.
45 €, vetäjä ilmoitetaan
leirikirjeessä

Leirikesä-esitteen piirrokset: Hanna Koivumäki

2. Perheretki Saariselän
maisemiin
13.–19.6.
Perheille, matkalle voivat lähteä myös
yli 12-vuotiaat ilman huoltajaa.
Mikä ihmeen Kiilopää, Kiehinen ja
Siida? Ota selvää Lapin Saariselän
maisemissa.
150 € / hlö, vetäjät Mikko Mikkola ja
Maria Seppälä

6–14v. 37 €, 4–5v. 29 €, 2–3v. 25 €
Vetäjät Raija-Liisa Vuorio ja Sanna
Lehtisaari

Kuvaajat: Hannu Jukola, Rami Marjamäki

Retket

28. Ötökät lomalla II
13.–15.6. Torppa
9–12 -vuotiaille tytöille ja pojille
Pääset tutustumaan ötököiden
jännittävään maailmaan. Tehdään
kärpäsestä härkänen.. Ötökkäjuttujen
lomassa pelailemme, askartelemme ja
”hartailemme”.
37 €, vetäjät Ulla Keskinen ja Kati
Malmi
29. Kukkolan Hulina ja huiske
13.–16.6. Kukkola
10–14 -vuotiaille tytöille ja pojille
Hulinaa ja huisketta, ratkiriemukkaita
kesäkokemuksia.
49 €, vetäjä Kaisa Leppälä
30. Kukkolan Vilinä ja vilske
16.–19.6. Kukkola
7–9 -vuotiaille tytöille ja pojille
Vilinää ja vilskettä varpaat
rantahiekassa ja kesälippis kallellaan.
49 €, vetäjä Iro Kautonen
31. Skattjakt
19.–21.6. Kukkola
För flickor och pojkar i klasserna 1–5
Vi pysslar, sjunger, leker och simmar
medan vi försöker att hitta skatterna.
49 €, ledare Kaisa Leppälä
32. Tyttöjen kesäleiri
20.–22.6. Ilkko
8–12 -vuotiaille tytöille
Mukavaa yhdessäoloa!
37 €, vetäjät Irmeli Paalaste ja AnneKatriina Niemi
33. Kesäleiri tytöille I
20.–22.6. Torppa
10–13 -vuotiaille tytöille
Leirimeininkiä uiden, käden taitoja
näytellen ja nuotiolla nauttien.
37 €, vetäjät Annuska Laurén ja Maria
Pusa
34. Poikien Koottavaleiri
21.–23.6. Torppa
9–14 -vuotiaille pojille
Hoblaa kaikki pienoismallien bygääjät!
Takuuhauskaa koottavien kasaamista
ja rentoa leirielämää.
39 €, vetäjä Petri Ranta

35. Neidit landella
21.–23.6. Kukkola
5.–7. luokkalaisille tytöille
Tyttöjen juttuja kesäisissä maisemissa.
37 €, vetäjät Nina Mikkola ja Mirva
Mäkelä
36. Yökylä I
29.–30.6. Kukkola
Ensimmäisen luokan käyneille tytöille
ja pojille
Leirielämän harjoittelua leikkien,
pelaillen, nauttien kesästä, kavereista
ja leirinuotiosta.
25 €, vetäjä ilmoitetaan leirikirjeessä
Samassa veneessä 10-leiri 2011
29.6.–2.7. Pättinniemi ja Aitolahden
vanha pappila
Vuonna 2011 10 vuotta täyttäville
(kaikille lähetetään henkilökohtainen
kutsu kotiin viikolla 10).
Neljä vauhdikasta leiripäivää,
raamattuhetkiä, pelejä, leikkejä ja
yhdessä tekemistä. Yhteiset isot
iltaohjelmat.
Huom! Ilmoittautuminen erillisellä
kirjeessä tulevalla lomakkeella tai
osoitteessa www.kymppileiri.net (linkki
aukeaa 14.3.)
52 €, leirin johtaja Mirva Mäkelä

Kouluikäisten leirit
heinäkuussa

37. Musaleiri
2.–5.7. Kukkola
8–12 -vuotiaille tytöille ja pojille
Innostutaan musiikista laulaen,
soittaen, leikkien ja iloiten
leiriohjelman lomassa.
49 €, vetäjä ilmoitetaan leirikirjeessä
38. Torpan Vauhtikesä
3.–6.7. Torppa
7–12 -vuotiaille tytöille ja pojille
Vauhdikkaita kesäkujeita, leirinuotioita,
uimista, pelejä ja muuta leiripuuhaa.
49 €, vetäjä ilmoitetaan leirikirjeessä
39. Pihapartyt
4.–6.7. Aitolahden vanha pappila
7–9 -vuotiaille tytöille ja pojille
Leirielämän lomassa suunnitellaan

ärpäsestä härkäsen
ja vietetään kesän hauskimmat
pihajuhlat.
37 €, vetäjä ilmoitetaan leirikirjeessä
40. Draamaleiri
5.–8.7. Kukkola
9–14 -vuotiaille tytöille ja pojille
Ilmaisutaitoharjoituksia, yhdessäoloa,
kavereita ja hauskaa leireilyä.
49 €, vetäjä ilmoitetaan leirikirjeessä
41. Agenttien salaisuus
6.–8.7. Aitolahden vanha pappila
8–12 -vuotiaille tytöille ja pojille
Seikkailua ja salaisuuksien ratkaisua
taiteillen.
37 €, vetäjä ilmoitetaan leirikirjeessä
42. Sporttileiri
8.–10.7. Aitolahden vanha pappila
8–12 -vuotiaille tytöille ja pojille
Yhteisiä pelejä, leikkejä ja iloa
liikunnasta.
37 €, vetäjä ilmoitetaan leirikirjeessä
43. Leffaleiri I
11.–14.7. Pättinniemi
9–11 -vuotiaille tytöille ja pojille
Tutustutaan elokuvien tekemiseen ja
tehdään leirin oma lyhytelokuva.
51 €, vetäjä ilmoitetaan leirikirjeessä
44. Poikien seikkailuleiri
11.–14.7. Isosaari
9–12 -vuotiaille pojille
Vauhdikkaita leiripäiviä Isosaaren
maisemissa.
46 €, vetäjät Iro Kautonen ja Anna
Mäkiranta
45. Askarteluleiri II
12.–14.7. Kukkola
10–14 -vuotiaille tytöille
Askarrellaan ja nautitaan
kesämeiningistä!
38 €, vetäjä Paula Taipalus
46. Pelileiri
15.–17.7. Pättinniemi
9–14 -vuotiaille tytöille ja pojille
Jalkkista ja muita pihapelejä sekä
lautapelejä yksin ja yhdessä.
37 €, vetäjä ilmoitetaan leirikirjeessä
47. Kokkileiri
27.–29.7. Kukkola
8–11 -vuotiaille tytöille ja pojille
Opitaan kokkailua ja vietetään
leirielämää. Leirillä ei valitettavasti
voida huomioida ruoka-aineallergioita
eikä erityisruokavalioita.
37 €, vetäjä ilmoitetaan leirikirjeessä
48. Leffaleiri II
29.7.–1.8. Rajala
12–14 -vuotiaille tytöille ja pojille
Tutustutaan elokuvien tekemiseen ja
tehdään leirin oma lyhytelokuva.
51 €, vetäjä ilmoitetaan leirikirjeessä
49. Yökylä II
31.7.–1.8. Kukkola
Ensimmäisen luokan käyneille tytöille
ja pojille
Leikitään ja pelaillaan nauttien
kesästä, kavereista ja leirinuotiosta.
25 €, vetäjä ilmoitetaan leirikirjeessä

Kouluikäisten leirit
elokuussa

50. Kesäleiri tytöille II
1.–3.8. Kukkola
7–9 -vuotiaille tytöille
Elokuun hämyssä nuotiolla nauttien,
uiden, askarrellen ja pelaten.
37 €, vetäjä Annuska Laurén

51. Olipa kerran tarinaleiri
2.–5.8. Rajala
8–12 -vuotiaille tytöille ja pojille
Suuren Tarinan metsästystä jylhissä
maisemissa! Kuullaan, nähdään,
tehdään ja koetaan tarinoita.
49 €, vetäjä Mari-Anne Luukas
52. Pakomatka
3.–5.8. Kukkola
7–10 -vuotiaille tytöille ja pojille
Menoa ja melskettä, rauhoittumista ja
hiljaisuutta.
37 €, vetäjät Virve Nokkonen ja Janne
Laitonen

Muita kesämenoja

Kesäkerhot
7.6.–1.7.
Yli 7 -vuotiaille tytöille ja pojille
arkisin klo 10–13 näissä paikoissa:
Hallilan seurakuntakoti,
Männikönkatu 2
Linnainmaan seurakuntakeskus,
Korpikodinkatu 2
Multisillan seurakuntakoti,
Multisillankatu 2
Pelipuiston seurakuntakoti,
Teekkarinkatu 17
Raholan kerhohuone, Jurvalankatu 4
Vehmaisten seurakuntakoti,
Kauppilaisenkatu 26
Kerhot alkavat tiistaina 7.6. ja
jatkuvat perjantaihin 1.7. asti; ei
juhannusaattona.
Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita ja
kerhot ovat maksuttomia. Omat eväät
mukaan. Tiedustelut p. (03) 2190 377.
SYKE-leiri
Perheet mukaan SYKE-leirille
20.–25.7.
Valtakunnallinen telttaleiri Partaharjun
maastossa. Leiri järjestetään joka
neljäs vuosi ja sinne osallistuvat
10–15 -vuotiaat lapset, mutta mukana
on myös perheitä.
Tampereen seurakunnat järjestävät
Sykkeelle perheleirin. Vanhempien
mukana voi osallistua myös nuorempia
leiriläisiä.
Hinta aikuisilta 100 € ja lapsilta (alle
18 v.) 60 € (sisaralennus toisesta
lapsesta alkaen -30 €) sisältää
kuljetukset, ruokailut ja ohjelman.
Majoitus omissa teltoissa.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen: Kaapo
(jussi.kosonen@evl.fi) http://syke.ptk.
fi ja www.isalapsi.fi
Bittileiri
12.–14.8. Torppa
10–15 -vuotiaille pojille, joita
kiinnostavat tietokoneet ja pelit
Tampereen ev.lut. seurakuntien
järjestämä leiri, jossa harrastetaan
yhdessä tietokoneita. Leiriläiset
voivat tuoda mukanaan omat
tietokoneensa, jotka sitten yhdistetään
paikallisverkkoon. Verkosta on myös
internetyhteys. Leiriläiset voivat pelailla
keskenään ns. verkkopelejä ja osallistua
turnauksiin.Myös ulkoilua, iltaohjelmaa,
hartauksia, larppi, kauppalaivapeliä
sekä muuta yhdessäoloa. Leiri päättyy
jumalanpalvelukseen.
Tällä kertaa leiri pidetään varsinaisen
lomakauden ulkopuolella. Lisätietoja ja
ilmoittautuminen: www.bittileiri.fi
35 €, vetäjä Jussi Kosonen
NMKY:n kesätoimintaa
6.–23.6. kesäkenttä-toimintaa
klo 9–15 joka arkipäivä
1.–6. -luokkalaisille tytöille ja pojille
Rretkiä, liikuntaa, pelailua ja
yhdessäoloa.

100 €/lapsi sisältää kolmen viikon
ohjelman. Omat eväät mukaan.
Ilmoittautuminen mari.vuoma@tanmky.fi
tai p. 040 168 6621. Järj. Tampereen
NMKY, Hämeenpuisto 14 F
Yhteistyöleirit
urheiluseurojen kanssa
Ilves-urheiluleiri 27.–29.6. Julkujärvi
TPV-urheiluleiri 20.–23.6. Julkujärvi
Seurojen junnuille – tytöille ja pojille
Mukana Ari Santaharju
Retkiä, vaelluksia ja vierailijoita.
Ilmoittautuminen seurojen toimistoon.
Lasten Raamattuviikko 2011
MERIROSVOMATKA
Toiminnallinen Raamattuseikkailu
alakoululaisille ja koulunsa aloittaville
Linnainmaan seurakuntakeskuksella
(Korpikodinkatu 2) 1.–5.8. kello 17–
19.30.
Ilmoittautuminen 15.7. mennessä:
ilmoittautuminen@raamattuviikko.fi.
Tapahtuma on maksuton. Katso lisää
www.raamattuviikko.fi.
Järjestäjä Messukylän srk

Ilmoittautuminen

Leireille ilmoittaudutaan
14.3.–10.4.2011
ensisijaisesti osoitteessa
www.trevlut.net tai postitse alla
olevalla lomakkeella, ellei toisin
mainita. Osallistujat arvotaan, mikäli
hakijoita on enemmän kuin voidaan
ottaa mukaan.
Paperisen ilmoittautumislomakkeen
voi tulostaa myös netistä.
Retkille ja perheleireille
ilmoittautuminen
- Jokainen voi hakea enintään neljälle
perheleirille tai retkelle.
- Katuosoite: tähän osoitteeseen
lähetetään leirikirje
- Kotiseurakunta: retkelle/leirille
osallistuvan lapsen kotiseurakunta tai
väestörekisteri
- Koti- ja/tai matkapuh: retkelle/
leirille osallistuvan aikuisen
puhelinnumero
- Lapsen huoltajan s-posti ja puh:
retkelle/leirille osallistuvan lapsen
huoltajan tiedot, johon lähetetään tieto
retkelle/leirille pääsystä.
- Mikäli lapset hakevat keskenään
retkelle, on heidän molempien
täytettävä oma lomake ja nidottava
ne yhteen. Perheleireillä ei voida ottaa
kaveritoiveita huomioon.

Kouluikäisten leireille
ilmoittautuminen
- Jokainen voi hakea enintään neljälle
ja vähintään kahdelle kouluikäisten
leirille.
- Näille leireille otetaan lapsia, jotka
ovat käyneet ainakin yhden vuoden
koulua.
- Jos lapsi hakee yhdessä ystävänsä
kanssa, leirivaihtoehtojen tulee olla
täysin samat ja lomakkeiden nidottuna
yhteen. Netin ilmoittautumislomakkeen
alareunassa on painike ”Lisää
kaveri”, jota painamalla tulee näkyviin
toinen ilmoittautumislomake, johon
täytetään kaverin tiedot ja samat
leirivaihtoehdot. Kaveritoiveet (23 sisarusta/kaveria) kulkevat
arvonnassa yhdessä.
- Tieto leirille pääsystä lähetetään
huoltajalle sähköpostilla tai
tekstiviestillä viikon 18 loppuun
mennessä ja leirikirje postitetaan
myöhemmin.
Lomakkeet postitetaan
kirjekuoressa osoitteeseen:
Tampereen ev.lut. seurakunnat
Nuorisotoimisto
PL 226 /
Kyttälänkatu 1
33101 Tampere

RETKIEN JA PERHELEIRIEN ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Retken/leirin numero ja nimi:
Retken/leirin numero ja nimi:
Retken/leirin numero ja nimi:
Retken/leirin numero ja nimi:
Osallistujien nimet, suhde lapseen (kummi, isä...)

Sukupuoli:

Lapsen syntymäaika:

Katuosoite:
Postinumero:

Postitoimipaikka:

Kotiseurakunta:
Koti- ja/tai matkapuh.:

Lapsen huoltajan:

KOULUIKÄISTEN LEIRIEN ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Leirin numero ja nimi:
Leirin numero ja nimi:
Leirin numero ja nimi:
Leirin numero ja nimi:
Leiriläisen nimi:

tyttö

poika

Syntymäaika:
Katuosoite:
Postinumero:

Postitoimipaikka:

Kotiseurakunta: 		Uimataito:
Huoltajan nimi ja puh.:
Huoltajan s-posti:
Ruoka-aineallergiat, erityisruokavaliot ja diagnosoidut sairaudet (esim. astma, ADHD, asberger):
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 9.3.–23.3.2011
Rentoa iltapäivää vietetään Afrikan naisten hyväksi
Lounasmaksulla (15 €)
kerätään varoja Mwanzan
naistyön hankkeelle. Hanketta voi tukea myös tulemalla valmistamaan yhteis-

Saarnavuoro
Jumalan edessä totta
Mistä tekstistä saarnaat?
Sateenkaarimessun saarnatekstissä (Matt. 6:16–
21) paastoa kuvataan sisäisen tutkistelun ja Jumalan
edessä olemisen paikaksi. Sen aikana voi esimerkiksi miettiä asioita, jotka tuntuvat aarteilta omassa elämässä. Matteuksen mukaan ”missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi”. Hän kehottaa ihmisiä kokoamaan kestäviä aarteita, jotka ulottuvat tämän elämän
tuolle puolelle.
Löysitkö tekstiin uuden näkökulman?
Sen sijaan, että käpertyisimme itseemme, antaisimmekin Jumalan rauhassa ”katsoa” meitä. Lapsuudesta asti saatamme kantaa kuvaa tuomitsevasta Jumalasta. Kokemuksemme voi kuitenkin muuttua vielä aikuisiällä, kun annamme Hänen katsoa itseämme.
Mitä haluat saarnassasi viestiä?
Jumalan katse on toteava, ei tuomitseva. Elämämme ei tarvitse olla sellaista kuin toivoisimme sen olevan ennen kuin rohkenemme pysähtyä Hänen eteensä. Myöhemmin keväällä ilmestyvän sukupuolisesta
moninaisuudesta kertovan kirjan nimi on Saanko olla
totta?. Uskomme mukaan kysymykseen on olemassa
vain yksi vastaus.
Teksti ei päästä vähällä. Olla totta itselleen ja Jumalalle on helpommin sanottu kuin eletty. Kuitenkin
uskossa juuri siitä on kysymys.
Miksi kannattaa tulla kirkkoon kuulemaan saarnaasi?
Sateenkaarimessu on yksi merkki heimoistumisesta:
ihmiset kokoontuvat sinne, missä puhutaan samaa
kieltä ja missä he kokevat tulevansa kuulluksi, koska
siellä on helpompi olla totta itselleen ja Jumalalle. Ei
riitä, että pappeina toteamme kaikkien olevan tervetulleita mihin tahansa jumalanpalvelukseen, jos seurakuntalaiset eivät koe sitä omalla kohdallaan.
Tätä messua on ollut kiva valmistella yhdessä seurakunnan ja Setan hengellisen ryhmän kanssa. Uskon ilmapiirin välittyvän myös toteutuksessa.

Hannu Jukola

Minkä kirjan luit viimeksi?
Muriel Barberyn kirja Siilin eleganssi on yksi upeimpia kuvauksia siitä, mitä kahden ihmisen rooleista ja
ennakkoluuloista vapaa toinen toisensa kohtaaminen
merkitsee kummallekin. Tämä kirja rohkaisi niiden ylittämiseen.

Marja Rautanen

Afrikkalaisen naisen päivää
vietetään 19. maaliskuuta
kello 13 Ukinrannassa Kangasalla.
Sinne tuoreita kuulumisia Tansaniasta tuo pastori
Kirsi Hakala.
Tapahtuma alkaa kello 13
keskipäivän rukoushetkellä
ja lounaalla. Mukana Ukinrannasta on Riitta Heino,
joka on toiminut Tansanian
Victorian järven naistyössä
kouluttajana.

tä ”juhlalounasta” kello 10
alkaen tai tuomalla käsitöitä myytäväksi hankkeen hyväksi.
Ilmoittautumiset 16.3.
mennessä seurakuntatoimistoon p. (03) 219 0310 (arkisin kello 9-15) tai sähköpostilla merja.makisalo@
tampere.evlsrk.fi. Kerrothan
ilmoittautuessasi erityisruokavaliostasi, ja tuletko jo
lounastalkoisiin.

Kontemplatiivisen eli mietiskelevän rukouksen päivää vietetään lauantaina 19.
maaliskuuta kello 9.00–15
Aitolahden kirkolla, osoitteessa Jenseninkatu 4.
– Tutustumme päivän
aikana sisäiseen niin sanottuun ”kontemplatiiviseen”
rukoustapaan sitä harjoittamalla, keskustelemalla sekä
kuuntelemalla kaksi virikepuhetta. Muuten päivä koostuu henkilökohtaisesta hil-

jaisuudesta, yhteisestä lounashetkestä ja lyhyestä messusta, kertoo ohjaajana toimiva Aitolahden seurakunnan pastori Mauri Nieminen.
Virikepuheiden aiheina
ovat ”lohdutus ja lohduttomuus rukouselämän sisäisinä kokemuksina” ja ” miten
minusta tuli mystikko”. Ne
pohjautuvat Niemisen kirjoittamaan kirjaan Matka
halki hengellisen yön, joka

ilmestyi viime syksynä.
Rukouksen päivästä peritään 10 euron maksu, joka
sisältää aamuteen ja kasviskeittolounaan.
Tapahtuman järjestää
Aitolahden seurakunta sekä
Mauri ja Pia Nieminen.
Ilmoittautuminen: 13.3.
mennessä Mauri Nieminen,
p. 050 405 5204

Katso muu tapahtumatarjonta www.
tampereen
seurakunnat.fi

Lielahden kirkossa. Teuvo
Suurnäkki, Kristiina Hyppölä,
Tarja Laitinen, Pispalan Piristyslauluryhmä, Harjun Lapsikuoro
20.3. klo 10 Tesoman kirkossa.
Kristiina Hyppölä, Jukka-Pekka
Ruusukallio, Ville Karhula
klo 11 Pispalan kirkossa.
Mirella Lehtola, Arni Hukari,
Tarja Laitinen
klo 12 Lielahden kirkossa.
Musikanttien messu ja
kahvikonsertti, Tarvo Laakso,
Rainer Backström, Suvi-Tuulia
Raittinen

Lähetys- ja raamattuluento klo 9.30 kirkossa
13.3. Kristuksen esikuvia,
YM Ahti Korhonen
20.3. Kuoleman pelko, rovasti
Urho Koski
Kuuntele luennot kuukauden
ensimmäisenä maanantaina
klo 19.30, Radio Dei 97,2 MHz

parittomien viikkojen torstaisin
12.5. asti. Kouluttajina
Kristiina Tanhua-Laiho ja
Seppo Lappalainen Tampereen
Rukouksen talosta. Tied.
kristiina.tanhua-laiho@sana.fi
tai puh. 040 072 9791. Ilm.
srk-toimistoon p. 219 0214
(ark. 9–15). Järj. KRS ja
Härmälän srk

Yhteisvastuutapahtumat
löytyvät sydämen alta

AITOLAHDEN SEURAKUNTA
Messut
Aitolahden kirkossa klo 10
13.3. Juha Vuorio, kanttori
Jonna-Mari Koikkalainen
20.3. perhemessu, Johanna
Porkola, Maiju Häyrynen,
Nuorten tanssiryhmä
Muut tapahtumat
Pysäkki-ilta 13.3. klo 16
Aitolahden kirkon srk-salissa.
Illan isäntä Seppo Salko.
”Muslimit keskellämme”,
Anneli Hukari
Miesten iltavapaa 15.3.
klo 18.30 Aitolahden kirkossa.
”Ahjossa opittua”, Mauri
Nieminen
Juhan matkassa
maailmalla 16.3.
klo 18.30 Aitolahden kirkossa.
Lähetysvastuuryhmä, Jukka
Uotila, Helena Rintamäki,
Juha Vuorio. Kahvitarjoilu
Kontemplatiivinen
rukoushetki ja luettu
messu 16.3. klo 19
Aitolahden kirkossa. Illan kulku:
Muutaman minuutin johdanto
ja 20 min. kontemplaatio.
Kontemplaatio on hiljaista
ajatuksetonta rukousta jatkuen
luettuna ehtoollisena
klo 19.30–20, Mauri Nieminen.
Mahdollisuus yksinkertaiseen
ehtoollisen viettoon keskellä
arkea. Liturgia luetaan ja virret
veisataan ilman säestystä
Jumalan kämmenellä
-ilta 23.3. klo 18 Atalan srkkodissa. Mukavaa tekemistä
koko perheelle. Illan ohjelma:
Kynttilähetki ja lauluja,
temppurata, askartelua ja
iltapala. Illan aihe: ”Maria,
Jeesuksen äiti”

HARJUN SEURAKUNTA

Pirkanmaan seurakuntien kehitysvammaistyön
pastori Margit Nyman saarnaa Sateenkaarimessussa
12. maaliskuuta kello 18–19.30 Finlaysonin kirkossa.
Liturgina toimii Ilkka Hjerppe, lauluja säestävät
Anna Arola ja Anssi Pyykkönen.
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Tutustu mietiskelevään rukoukseen

Messut ja
jumalanpalvelukset
13.3. klo 10 Tesoman
kirkossa. Diakoniapyhä,
Veli-Pekka Järvinen,
Jukka-Pekka Ruusukalio, Ville
Karhula, Suvi-Tuulia Raittinen
klo 11 hiihtolomarippikoulun
konfirmaatio Pispalan kirkossa.
Ritva-Leena Hirvonen,
Martti Lammi, Sonore-kuoro,
joht. Lasse Kautto
klo 12 kansanlaulukirkko

Varikkomessu 20.3. klo 17
Pispalan kirkossa
Aamumessu
16.3. ja 23.3.
klo 8.30 Tesoman kirkossa
Muut tapahtumat
60+ Laulajaiset 13.3.
klo 16 Pispalan kirkossa.
Yhteislaulutilaisuus, jossa
Juhani Marjokorpi laulattaa
ja kertoilee lauluista ja niiden
taustoista
Anna ja Arvo -kahvila,
Voionmaankatu 44 A,
kerhohuone 15.3.
klo 13–14.30. ”Ihonhoito
kaunistaa”. Kahvit, hartauksia,
yhteislaulua, tuolijumppaa,
keskustelua, ym. yhdessäoloa.
Ohjaajina Marja Koivisto, puh.
040 061 1020 ja Maaria Rautio
60+ kevätretki su 15.5.
Kuruun ja Virroille.
Messu Kurun kirkossa, tutustuminen Kirstin Galleriaan ja Matiaskappeliin, buffet-lounas Martti
sen nuorisokeskuksessa, ostosmahdollisuus Palmroth-Centeris
sä. Lähtö klo 9 Tesoman Nordean
edestä, paluu n. klo 18. Hinta
35 €. Ilm. Harjun sihteerille,
puh. (03) 219 0341,
marja.oksanen@evl.fi
Retki Kaustisille 2.–4.5.
Lähtö ma 2.5. klo 6.30.
Hakureitti Länsi-Tampereella.
Matkan hinta n. 233 €,
sis. mm. kuljetuksen, lounaat/
päivälliset, rentoutuspaketin,
majoituksen. Tied. ja ilm. Arja
Tikka, puh. 050 593 6455

HERVANNAN SEURAKUNTA
Messut
Hervannan kirkossa klo 11
13.3. pyhäkoulutyön
perhemessu. Jari Kuusi, Soile
Rantavuori, Maria Koivisto,
seurakuntakuoro
20.3. Soile Rantavuori,
Jari Kuusi, Martti Syrjäniemi
klo 17 Toinen messu. Jari Kuusi,
tulkkaus englanniksi
Muut tapahtumat
Kristus-ilta 12.3. klo 17
kirkossa

Jumalan kämmenellä
-ilta 15.3. klo 17.30
kirkossa. Perhepyhäkoulu,
raamatunopetusta, askartelua,
temppurata, kynttilähetki,
iltapala. Illan aiheena Iisak
Evankeliumin ilta 16.3. ja
23.3. klo 18.30 kirkossa

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA
Messut
Härmälän kirkossa klo 10
13.3. lähetystyöntekijä Eero
Haltia, Satu Saarela-Majanen,
Markku Ylipää. Härmäläkuoro. Kirkkokahvit. Suomen
Lähetysseuran kirkkopyhä
20.3. perhemessu, Päivi Repo,
Satu Saarela-Majanen, Markku
Ylipää. Nuorisokuoro Sympaatti,
joht. Pekka Nikula
Muut tapahtumat
Torstaitupa 10.3. ja 17.3.
klo 9.30–13.30 Peltolammin
srk-keskuksessa. Ikäihmisten
kohtauspaikka torstaisin.
Tied. Päivi Weckström
(050 591 6557) ja Seija
Huttunen (050 559 3414)
Päihteetön
kohtaamispaikka 11.3.
ja 18.3. klo 12 Multisillan
srk-kodissa. Kokoonnumme
perjantaisin. Tied. Johanna
Asikainen p. 050 560 6096
Naisten ilta 16.3.
klo 18–20.30 Kuuselan
Seniorikeskuksessa,
Nuolialantie 46. Klo 18 sauna
ja uinti, klo 19 teetarjoilu, klo
19.15 alustus ja keskustelua.
Illan emäntänä Rea Maakanen
(050 586 0674), mukana
pastori Mirja Rautkoski
(050 414 2212)
Keittoa myytävänä 18.3.
klo 11 suoraan soppatykistä
Multisillan srk-kodin pihassa
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi
Naistenkerho 21.3. klo 18
Peltolammin srk-keskuksessa,
jatkuen parillisen vkon ma.
Tied. Eija Vesola
(p. 050 370 2091) tai Mirja
Rautkoski (p. 050 414 2212)
”Herra, opeta meitä
rukoilemaan” -kurssi Isä
meidän -rukouksesta
3.3. klo 18–20.30 Härmälän
kirkossa. Kurssi jatkuu

KALEVAN SEURAKUNTA
Messut
Kalevan kirkossa klo 10
13.3. konfirmaatiomessu,
saarna Veli-Pekka Ottman,
liturgia Kati Eloranta, musiikki
Eliina Lepistö, Kari Nousiainen
ja Picantus-kuoro
klo 12 Lapinniemen kappeli.
Harri Luoma, Eliina Lepistö
20.3. Salla Häkkinen, Jukka
Kuusisto, Kari Nousiainen ja
seurakuntakuoro
klo 12 Sanajumalanpalvelus
Lapinniemen kappelissa. Salla
Häkkinen, Kari Nousiainen
Muut tapahtumat
Sanansaattajien
radiolähetyspiiri 13.3.
klo 14 Järvensivun srk-talossa.
Vuokko Krannila
Jumalan kämmenellä
-perhepyhäkoulu 15.3.
klo 17.30 Kalevan kirkon srksalissa. Aiheena ”Jeesus
opettaja”. Ollaan alttarin äärellä
ja askarrellaan kirkkovuoden
teeman mukaan, lapsille
temppurata, yhteinen iltapala
Aamupiiri 16.3. klo 7.30
Kalevan kirkon kappelissa
ja 23.3. kirkkosalissa.
Rukoushetken jälkeen on
mahdollisuus jäädä kahville.
Piiri jatkuu keskiviikkoisin
Hiljaisuuden kirkko klo 19
Kalevan kirkon kappelissa
paastonajan keskiviikkoiltojen
hiljentymishetki
16.3. ”Rakkauden, armon
lähde Jeesus ompi pohjaton”,
sanat Riitta Sompa-Hokkanen
23.3. ”Jeesus on sen yksin
tehnyt, yksin hän, ei kukaan
muu”, sanat Maija Eerola
Sanan ja lähetyksen
iltapäivä 20.3. klo 15
Kalevan kirkon salissa 9.
Ev.lut Lähetysyhdistys Kylväjä
Sanan ja rukouksen ilta
22.3. klo 18.30 Kalevan
kirkon srk-salissa. Tapio
Lohikko. Rukouspalvelua

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA
Messut
Messukylän kirkossa klo 10
13.3. Konfirmaatiomessu,
Anne-Maarit Rantanen, Hannu

www.tampereenseurakunnat.fi
Kenelle suoritan elämääni?
Sana Soi - iltaa vietetään jälleen Tampereen Finlaysonin
kirkossa sunnuntaina 13.
maaliskuuta kello 18 alkaen.
Teemana on ”Kenelle suoritan elämääni?”
Puhujavieraaksi
saapuu projektijohtaja Markku Kuusjärvi, joka pohtii
isäsuhteensa vaikutusta tekoihinsa. Mitä seurasi siitä,
ettei isä antanut aikoinaan
tunnustusta ja iso osa elämää vielä isän kuoleman jäl-

keen oli kuin huutoa korkeuksiin: ”Isä, riittääkö nyt?”
Oleellisia asioita ei oivalleta suorittamalla vaan kohtaamalla ne, tunnustamalla
osaksi omaa historiaa ja antamalla anteeksi.
Musiikkia iltaan tuo tenorilaulaja ja sellisti Heikki Kulo, joka lauloi nuoruusvuosinaan muun muassa Pirkanpojat-kuorossa ja
soitti selloa Viimeinen villitys -gospelkokoonpanossa.

Arto ja Seija Pietiläinen laulavat, Mikko Ohra-aho soittaa lyömäsoittimia. Juontajina ovat Marita Hakala ja Pertti Kallio, säestäjänä Maila Böhm.
Iltaan on vapaa pääsy. Sen
järjestävät Tampereen tuomiokirkkoseurakunta ja
Suomen Raamattuopisto,
jonka evankelioimistyölle
kerätään kännykkäkolehti.

Kilpeläinen, Anssi Pyykkönen
klo 10. sanajumalanpalvelus
Haiharan kartanossa, Tuula
Haavisto, Anna-Julia Peippo
20.3. Janne Häkkinen, Olavi
Heino, Päivi Vilpakka
klo 12 Linnainmaan srkkeskuksessa. Touko Hakala,
Heikki Hinssa

Naisten aamukahvit 23.3.
klo 9.30 Kaukajärven srktalossa. ”Iloa ja eloa”, Pirkko
Partanen

Muut tapahtumat
Avoin raamattupiiri 10.3.
klo 18 Kämmenniemen
kerhohuoneessa. Lisät. Minna
Hopsu p. 050 401 1012

PYYNIKIN SEURAKUNTA

Musiikkipyhäkoulu 13.3.
klo 13.30 Kämmenniemen
kerhohuoneessa

Iltamessu 13.3. klo 17
Uudenkylän srk-talossa. Kaisa
Yrjölä
Iltakirkko 20.3. klo 18.
Tuula Haavisto, Päivi Vilpakka
Muut tapahtumat
Kaukajärven lähetyspiiri
10.3. klo 14 Kaukajärven
srk-talossa. Pipliaseuran
raamattusunnuntai, Merja
Mäkisalo
Miesten saunailta 10.3.
klo 17.30 Ilkon kurssikeskuksessa. Touko Hakala. Lenkille
lähtö klo 17.15
Onnellisuusprofessori
Markku Ojasen luento
12.3. klo 17 Linnainmaan
sek-keskuksessa. Aiheena
itsetuntemus. Luennon jälkeen
keskustelua teen ja korpun
äärellä
Kaukajärven talvipäivä
13.3. klo 10–13. Klo 10
jumalanpalvelus Haiharan
kartanossa.
Siioninvirsiseurat 13.3.
klo 18 Linnainmaan srkkeskuksessa. Kahvit klo 17.30.
Reijo Pyykönen, Harri Luoma,
Sakari Löytty, Touko Hakala
Elämän puolelle
-tukiryhmä 14.3. klo 17.30
Linnainmaan srk-keskuksessa.
Ryhmä kokoontuu toukokuun
loppuun. Elämän puolelle on
kristillinen tukiohjelma erityisesti
niille, jotka kamppailevat sairau
den, masennuksen tai muun
elämää rajoittavan ongelman
kanssa. Ohjelma on tie sisäiseen
eheytymiseen sekä läheisem
pään yhteyteen ja lisääntyvään
elämään Jeesuksen kanssa. Illat
sisältävät ylistystä ja opetusta
sekä rukouspalvelua pienryhmis
sä. Tied. ja ilm. Hannele
Mitruselle puh. 040 839 1519,
mieluiten klo 17–19. Varaa aikaa
lyhyeen puhelinhaastatteluun
Kutsu elämään – matkalla
kristinuskon perusasioihin
15.3. klo 18 Linnainmaan srkkeskuksessa. Mitä on usko?
Jari Pulkkinen
Juttupiiri 17.3. klo 11
Messukylän srk-kodissa.
”Kiitollisuus, kunnioitus,
kohtuus”, Ilkka Kalmanlehto
Ylistystunti 17.3. klo 18
Linnainmaan srk-keskuksessa.
Kaisa Yrjölä

Messut Aleksanterin kirkossa
klo 10
13.3. lähetyspyhä, Hannu
Varhi, Jorma Pitkänen, Riikka
Viljakainen ja Kirsi Mäki
20.3. Säde Siira, Ari
Rantavaara, Kirsi Mäki, Jäämien
kuoro, joht. Saija Siuko
Muut tapahtumat
Ehtoollishartaus klo 17
Aleksanterin kirkossa
10.3. Merja Halivaara
17.3. Jorma Pitkänen
Uusia eväitä elämän
reppuun 15.3. klo 13,
Emmaus, Seurakuntien talossa.
Toimintaa työttömille ja muillekin
työikäisille, joilla on vapaata
päiväsaikaan. Aleksanterin
kirkon taideteokset, Paula
Munne-Ojala
Rukouksen ja ylistyksen
ilta 16.3. ja 23.3.
klo 18.30 Pyynikin
kirkontuvassa
Pyynikin kirkontupa
Mustalahdenkatu 21 A
klo 10 kahvit, klo 11
ohjelmatuokio, klo 12.30
lounas
14.3. Pisara terveyttä.
Klo 11.30 verenpaineitten
mittausta, Marja-Leena
Pukema. Klo 13.30 tutustumme
urkujen kiehtovaan maailmaan
Riikka Viljakaisen johdolla
Aleksanterin kirkossa
15.3. klo 10.30 Antti Punkari,
aiheena Hella Wuolijoki
16.3. klo 10.15 kuntopiiri,
ohj. Tiina Talja. Klo 11.30 hetki
runolle, Helvi Lehtonen
18.3. klo 11 aamun sana.
Klo 11.30 kirjakatsaus, Ulla
Sipponen
21.3. Oman ohjelman päivä
22.3. Oman ohjelman päivä
23.3. klo 10.15 kuntopiiri, ohj.
Tiina Talja. Klo 11.30 päivän
sana Antti Punkari, aiheena
Kristuksen kohtaaminen

TEISKON SEURAKUNTA
Messut
Teiskon kirkossa klo 10
13.3. luottamushenkilöiden
kirkkopyhä, Matti Sääksi, Tero
Matilainen, Anna Stina Nyman.
Teiskon srk-kodissa kirkkokahvit
20.3. klo 18 Iltakirkko
Kämmenniemen
kerhohuoneessa. Tero
Matilainen, Anna Stina Nyman,
lapsikuoro Pikku- Pääskyt (ei
messua klo 10)

Sotainvalidien
taivalta 70 vuotta

Markku Kuusjärvi on organisoinut suuria projekteja, kuten
Pietarin katulasten auttamista ja Lempäälän kesäteatteria.

Katariinassa. Jumppatuokio,
fysioterapeutti Jukka Puranen
HETI-hengellinen
tiistaikerho 22.3. klo 13
Emmaus, Seurakuntien talossa.
Kevään valoa sävelissä, Tuomas
Laatu

VIINIKAN SEURAKUNTA

Työikäisten olohuone
13.3. klo 18 Kämmenniemen
kerhohuoneessa. Matalan
kynnyksen kohtaamispaikka
hengellisten asioiden äärellä.
Tarjolla teetä, yhdessäoloa,
musiikkia ja hiljentymistä. Tied.
Nina Heinänen p. 040 569
1650/iltaisin

Messut
Viinikan kirkossa klo 10
13.3. Jorma Satama, Ismo
Kunnas, Veikko Myllyluoma,
Kirkkokuoro
20.3. Ismo Kunnas, Jussi
Mäkinen, Veikko Myllyluoma

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

Hiljainen iltakirkko 17.3.
klo 19 Viinikan kirkossa. Ismo
Kunnas

Aamuhartaus 16.3. klo 9
Teiskon kirkossa

Muut tapahtumat
Viinikan seurakunnan
perheleiri Torpan
kurssikeskuksessa
13.–15.5. Luvassa mm.
perheiden yhteistä toimintaa
voimmaannuttavalla rastipolulla,
hartauksissa ja yhteisissä
illanvietoissa. Leiristä työstetään
perhekohtainen valokuvakirja.
Leirin hinta aikuisilta 32 €/hlö
ja lapsilta 12–28 €/hlö.
Järjestää Viinikan seurakunnan
nuoriso- ja diakoniatyö. Ilm. ja
lisät. 15.4 mennessä Eveliina
Ruokola p. 050 464 8089 tai
eveliina.ruokola@tampereevlsrk.fi

Diakonian päiväkahvit ja
keskusteluryhmä 16.3.
klo 13 Kämmenniemen
kerhohuoneessa,
diakoniatoimistolla
Keski-Teiskon pyhäkoulu
20.3. klo 15 Teiskon srktalossa

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Messut
Tuomiokirkossa klo 10
13.3. Olli Hallikainen,
Asko Peltonen, kamarikuoro
Cantionale, joht. Tuomas Laatu,
pyhäkoulu
20.3. sotainvalidien
kirkkopyhä Esa Eerola, Olli
Hallikainen, Matti Hannula,
Pirkanmiehet, joht. Tuomas
Laatu, pyhäkoulu
Sateenkaarimessu 12.3.
klo 18 Finlaysonin kirkossa,
messu seksuaalivähemmistöille
ja heidän läheisilleen, Margit
Nyman
Muut tapahtumat
Katariinan Seniorit
klo 9.30 Srk-koti
Katariinassa
14.3. jumppa, oman elämäni
eväät, mukana Pirjo Heikkinen
21.3. jumppa, runojen
kertomaa Namibiasta, Taimi
Sarko vierailee
Seniori-foorum – uskosta
ja elämästä 17.3. klo 13
Aleksanterin kirkon kryptassa.
Ikääntyvän hyvinvoinnin palve
lut, kansanedustaja Leena Rau
hala. Isäntänä Asko Peltonen,
emäntänä Anneli Rautakorpi
ja juontajina Jarmo Linne ja
Mirja Vahteristo. Edullinen
kahvitarjoilu klo 12 alkaen
Vohveleita ja vaihtelua
-oloilta 17.3. klo 17 srk-koti

DEUTSCHER GOTTESDIENST
13.3. um 15.30 Uhr in der
Krypta des Domes, Panzig

ENGLISH SERVICE
With Holy Communion in the Old
Church of Tampere, Vanhassa
kirkossa, Keskustorilla, every
Sunday at 4 p.m. After the
service coffee and tea served.
Sunday School for kids, Bible
reflection
13.3. Emmanuel Eneh
20.3. Ville Aalo

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

AVOIN KIRKKO
Aleksanterin kirkko on
avoinna arkisin maanantaista
perjantaihin klo 12–18,
jolloin paikalla on päivystävä
seurakuntalainen. Klo 16–18 on
myös pappi tavattavissa, klo 17
rukoushetki.

Sunnuntaina 20. maaliskuuta
kello 10 Tuomiokirkon juhlajumalanpalvelukseen kutsutaan Sotainvalidien Veljesliiton jäseniä puolisoineen ja
leskiä. On kulunut 70 vuotta
Tampereen osaston perustamisesta.
Veljespappi, rovasti Esa
Eerola saarnaa ja mieskuoro
Pirkanmiehet huolehtii musiikista. Lopuksi on kirkko-

kahvit alasalissa.
Veljesapua tarvittiin, kun
sodasta palasi nuoria miehiä
mukanaan sekä fyysiset että
henkiset vammat. Niin Sotainvalidien Veljesliitto sai
alkunsa. Tampereen osastossa on vielä noin 300 jäsentä, joiden keski-ikä on yli 88
vuotta. Kun puolisojäsenet
otetaan mukaan, jäseniä on
867.

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

klo 10-12 Pelko pois atk:sta,
ikäihminen, tukiopetusta 2. krs
klo 13 Nyt laulajaiset on...,
iloista yhteislaulua
16.3. Eero Wallin ja Raimo
Jokinen
23.3. Anja Kulokorpi ja Raimo
Jokinen
Torstaisin klo 10-14
klo 10 Sudokun ratkojaiset
klo 10.30 Englannin aktivointi,
2. krs
klo 12 Muisti- ja tuolijumppa
klo 13 Kotialttarin äärellä
päivähartaus ja toivevirsiä
10.3. yhteiskunnallisen työn
pastori Juha Mattila
17.3. kappalainen Harri
Luoma.

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

LÄHETYSKAUPPA TASKU
Kauppakatu 13, puh. 219 0420
Avoinna ma–pe klo 10–17
Yksilöllisiä kodin tekstiilejä:
pöytäliinoja ja poppanoita,
pannulappuja ja esiliinoja.
Kauniita käsitöitä itselle
tai lahjaksi. Käsintehtyjä
pääsiäiskortteja

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

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

asunnottomien ja
päihdeongelmaisten
päiväkeskus,
Pellavatehtaankatu 17 G,
p. 219 0372.
Avoinna ma–to klo 7.30–13,
pe klo 7.30–11.30.
Vaatepalvelu auki ma–to 7.30–
12, pe klo 7.30–11.
Ilmainen puuro tai keitto
asiakaskortilla ma–to 10–12 ja
pe 9.30–11.

MUMMON KAMMARI

Lauantaiaukiolo klo 10–13.
Tarjolla puuroa, leipää ja kahvia

Vapaaehtoisen
vanhustyön keskus –
Kyläpaikka kaikenikäisille
Lähimmäisavunvälitys
vanhuksille p. 219 0711
ma–to klo 8.30–11.30,
pe 8.30–10.30
Toimisto p. 219 0455
ma 9–17, ti–to 9–15
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 ystävien vieraina
14.3. FL, kirjailija Timo Malmi:
Rakkaus, kaipaus, sota.
21.3. kirjastonhoitaja
Katariina Ahtiainen:
Suomenruotsalainen
kirjallisuus.
klo 14 Shakki vai matti (2. krs)
21. ja 28.3. klo 17–
19 Perehdytyskurssi
vapaaehtoiseen vanhustyöhön,
tied. ja ilm. p. 2190455.
Tiistaisin klo 10–14
klo 10 Tumpputiistai ja
askartelutalkoot
Keskiviikkoisin klo 10–14
23.3. klo 10–12 Leskien Klubi
–kahvila, musiikkituokio Olavi
Niemi, harmonikka.

Pullakirkko klo 10–12,
tarjolla leipää ja kahvia
maksutta
13.3. Ilmo Käki, Hervannan srk
20.3. Rainer Backström,
Harjun srk
Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
16.3. Ville Aalo,
Yhteiskunnallinen työ
23.3. Antero Niemi,
Tuomiokirkkosrk
Yhteisökokous 10.3. klo 12
Retki Lahden Salpausselän
kisoihin 12.3.
Keskiviikkoklubi
keskiviikkoisin klo 13.00–14.45
Hengellinen avoin keskusteluryhmä päihteistä eroon
pyrkiville naisille ja miehille.

MYÖTÄTUULI
Yhteinen vammaistyö
Ti 15.3. 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
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Sari B ehm laulaa ja puhuu aiheesta rehellinen
rikkinäinen sunnuntaina 13. maaliskuuta kello
18 Tesoman kirkossa.
Koulutukseltaan Sari Behm on kätilö. Hän
sai vuoden 1989 tangoprinsessatittelin, kun
Arja Koriseva kruunattiin tangokuningattareksi. Vuodesta 1998 asti Behm on toiminut Kansan Raamattuseuran laulaja-evankelistana. Seurakuntien lisäksi hän tekee julistus- musiikkityötä myös ravintoloissa ja vankiloissa.

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.

Kuurojentyö
Su 20.3. klo 13
Viittomakielinen messu
Kalevan kirkon seurakuntasali,
Liisanpuisto 1. Kirkkokahvit
Ti 22.3. klo 16–18
Viittomakielinen seurakuntapiiri
Myötätuuli, Ilmarinkatu 10
Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarinkatu 10
Ke 9.3. klo 13 Miestenpiiri
vieraana Tuula Pennanen
To 10.3. klo 13 Torstairyhmä
Tuula kertoo miksi Johan Sebastian
Bach sokeutui
Pe 11.3. klo 10–12 Vertaistukiryhmä
- keskustelua
- sanomalehden lukua
- asiointimahdollisuus lähialueella
- päivähartaus
Ke 16.3. klo 13 Rukous-ja
elämäntarinaryhmä
Tuulan ja Mikon johdolla
To 17.3. klo 13 Torstairyhmä
vieraana Raimo Vasara
Pe 18.3. klo 10–12 Vertaistukiryhmä
Ke 23.3. klo 13 Miestenpiiri
vieraana Seppo Ahokainen

Meidän Isän Ruokaa tarjolla Tesomalla
Meidän Isän Ruokaa tarjoillaan kolmena
keskiviikkona kello 18 Tesoman kirkossa.
– Jotkut seurakuntalaiset ovat toivoneet, että lännessäkin olisi tarjolla raamattuopetusta, ettei tarvitsisi aina Kalevan
kirkolle asti lähteä Raamattukouluun. Siksi päätimme järjestää luentoja kerran kuukaudessa, keskiviikkoiltana Tesoman kirkossa, kertoo Riitta Laankoski, Tesoman
kirkkopiirin pastori.
Pääotsakkeena on Meidän Isän Ruokaa.
Keväällä keskitytään kysymykseen Raamatusta, ihmisestä Jumalan kuvaksi luotuna
sekä yhteyden pitämisestä Jumalaan eli ru-

PÄIVÄRAAMATTUKOULU

RUKOUKSEN TALO

”Usko ja teot” torstaisin
klo 9.30–13 Kalevan kirkon srk-salissa
10.3. ”...ruumiin ylösnousemisen ja
iankaikkisen elämän.” - Marita Hakala;
kirje efesolaisille 2.luku – Seppo
Lappalainen
17.3. Joosuan kirja: luvatun maan
valloitus, luvut 1–5 – Ilmari Karjalainen;
kirje efesolaisille 3.luku – Seppo
Lappalainen. Lisät. Ville Aalo
p. 050 468 8484/ ville.aalo@evl.fi

Keskusta, Kyttälänk. 1
Yhteistä rukousta joka arkiaamu
klo 9–11
Rukouksella palvelemisen ilta
parittomien viikkojen ti klo 18
Rukous- ja ylistyspäivä kerran kuussa
la klo 12–16 26.3., 30.4.
Nuorten rukouskoulu Preikkari
parittomien viikkojen maanantai klo 18
Nuorten Praisekuoro- ja bändi
parillisten viikkojen maanantai klo 18

RETRIITEJÄ
Ikaalisten Metsäkestilässä
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

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, 16.4.
tied. Kirsi Juntunen 050 574 4943/
Teija Lätti 050 574 4941

kouksesta.
Keskiviikkona 16. maaliskuuta luennoi
teologian tohtori Erkki Ranta, jonka aiheena on pitääkö Raamattu päivittää.
Keskiviikkona 6. huhtikuuta teemana
on Minä olen ihme, suuri ihme – Jumalan kuvaksi luotu. Puhujana on pastori Ulla Halttunen Kansan Raamattuseurasta.
Keskiviikkona 4. toukokuuta Rukous on
rakkautta -aiheesta alustaa toiminnanjohtaja Outi Cappel Palavan Sydämen Säätiöstä.
Luentojen jälkeen on tilaa myös kysymyksille.

Kävele rukoillen oma kotikatusi!
Rukouskävelyt Hervannan alueella
to/pe iltaisin klo 18–19.30
Ensin ylistys– ja rukoushetki kirkolla,
sitten rukouskävely pe 18.3, to 10.3,
to 17.3, to 24.3, to 31.3, to 7.4,
to 14.4, to 21.4 klo 16,
to 28.4, pe 6.5, pe 13.5,
to 26.5. (pe 3.6, to 9.6)
Erityisiä rukouskohteita voi kertoa
Soilelle p. 041 440 4650
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
Teuvo Suurnäkki alustaa aiheesta
10.3. Apostolien teot 1,
17.3. Apostolien teot 2
Isän sydämeltä –illat kerran
kuussa perjantaisin klo 18.30
25.3. Sirkka Pelander,
15.4. Lea Kranz, 20.5. Jukka Partala

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

Uudistunut lehti!

Vastaisku
humpuukille.
Kotimaa on hyvän elämän ja tavallisen kristillisyyden viikkolehti, joka
kertoo pyhästä ihmisen arjessa. Lehti
on uudistunut ja uppoutuu nyt entistä
syvemmälle asioiden taustoihin, syihin
ja seurauksiin. Salli itsellesi luottamusta
tulevaisuuteen, tee se yhdessä Kotimaan
kanssa.

Tilaajalahjaksi!

Kyllä kiitos!

Kotimaa
maksaa
postimaksun.

Haluan hyvää lukemista joka viikko. Tilaan
Kotimaa-lehden jatkuvana tilauksena 8 kk
puoleen hintaan vain 35 € (norm. 70 €).
Saan tilaajalahjaksi Kotimaa Suola -aikakauskirjan
maaliskuussa 2011. Edun arvo 8,50 €.
Olen mukana 2 000 € matkalahjakortin arvonnassa!
Nimi

Tilaa
Kotimaa 8 kk

-50%
Yht. 35 €

TK-5/11

(norm. 70 €)

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 ja koskee vain uusia tilauksia.
Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti.
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Härmälä
Härmälän kirkossa, Talvitie 26
Rukouskoulu torstaisin klo 18
Herra opeta meitä rukoilemaan
17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5.

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)

Jatkuva tilaus on aina edullisin. Jatkuva tilaus laskutetaan sovituin (6 kk:n tai 12 kk:n) laskutusvälein voimassa olevaan hintaan. Tilaus jatkuu toistaiseksi, kunnes tilaaja
muuttaa tilauksen määräaikaiseksi tai irtisanoo sen kirjeellä tai puhelimitse. Irtisanominen on tehtävä vähintään 2 viikkoa ennen uuden tilausjakson alkamista. Mikäli irtisanominen ei tapahdu määräaikaan mennessä, laskutetaan tilaajan saamat lehdet normaalihinnaston mukaan. Ulkomaisiin tilauksiin lisätään postikulut. Alle 18-vuotiaalla
täytyy olla lupa lehden tilaamiseen.

Kansan Raamattuseura

Sari Behm puhuu ja laulaa
rehellisyydestä ja rikkinäisyydestä

www.tampereenseurakunnat.fi
Asta Kettunen

Kaukajärvellä
talviriemuja

Missä
lammas
piileksii?

Iloista talvipäivää vietetään Haiharan kartanossa ja Tallissa (Haiharankatu 30) sunnuntaina 13. maaliskuuta kello 10–14. Tilaisuus alkaa jumalanpalveluksella.
Miiru Millisentti ja Komppikoirat esiintyvät. Nähtävillä on valokuvia ja paloauto, tarjolla kasvomaalausta, leikkiongintaa, poniajelua, lennokintekoa ja moottorikelkka-ajelua. Puffetista saa ruokaa ja juomaa.
Pääsy on vapaa ja kahvia tarjolla.

SINKKUILTA
22.3. klo 18–20
Aleksanterin kirkon kryptassa.
Aiheena Yksin elävät kirkossa ja
yhteiskunnassa. Vierailijana Suomen
Yksinelävät ry:stä sinkkutyön
diakoni Kaija Jokinen. Kokoontumiset
parillisten viikkojen tiistaisin.
Lisät. sari.peltonen@evl.fi
050 381 7177.
Loma 9.-11.3. Avoinna 14.3. lähtien!
Tervetuloa avoimeen kahvilaan!

TAMPEREEN
RAAMATTUKOULU
Kalevan kirkon srk-salissa ma klo 18.30
14.3. ja 21.3. Hannu Karvonen,
Matteuksen evankeliumi
Ilta nuorten vanhemmille
TILANNE PÄÄLLÄ – 14.3.
klo 18–20.15. Arjen vääntöä,
perheterapeutti Lasse Salmi,
SPR:n Nuorten turvatalon johtaja.
Nuori elämän imussa, millaista
olla 15-vuotias. Itsetunnon
rakennuspalikat, milloin on syytä
huolestua, psykologi Sari Riepponen.
Taasko sä oot koneella – nuori netissä,
koulutyöntekijä Ari Paloheimo. Illan
musiikista vastaa Marjo Sand & Co.
Messin pajojen kahvila avoinna

Talven riemut -tapahtuma tuo meininkiä Ilkon kurssikeskuksen pihapiiriin sunnuntaina 13. maaliskuuta kello 12–16.
Koska Blondi-lammas on edelleen kateissa, ajattelivat Ilkon työntekijät laittaa lapset ja lapsenmieliset asialle. Pihapiiriin on piiloutunut jonkinlainen lammas, jonka löytäjä palkitaan.
Uudessa talvitapahtumassa saa
istua lampaantaljoilla elävän tulen

TUOMASMESSU
20.3. klo 18 Aleksanterin kirkossa.
Jeesus parantaa. 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

RETKET/MATKAT
Aitolahden Lähetysrengas
tekee la 9.4. retken Helsinkiin
linja-autolla tapaamaan Riitta Laakiota,
tutustumaan Kylväjän toimistoon ja
Kumbukumbu-museoon.
Hinta 20–25 euroa sis. matkan,
lounaan ja museokäynnin.
Ilmoitt. 27.3. mennessä,
Jukka (p. 040 577 5278) tai
Helena
(p. 040 576 8194).

Muukalaisuuden
kutsu ja siunaus
Sanasta suunta -tilaisuudessa sunnuntaina 13. maaliskuuta Suomen
Raamattuopiston julistustyöntekijä Erkki Jokisen aiheena on muukalaisena oleminen Jumalan maailmassa.
– Muukalaisuus kulkee keskeisenä teemana koko Raamatun läpi. Se
on myös osa yhteistä ihmisyyttämme ja sen kipuilua: mihin minä kuulun tässä maailmassa, sanoo Jokinen.
– Maahanmuuttajat ovat tuoneet uuden muukalaisuuden keskellemme, mutta kyllä me tiedämme suomalaisina, evakoiden, sotalasten ja rintamalta palanneiden
välityksellä, mitä merkitsee kokea
muukalaisuus omiensa keskellä.
Hannu Sippola laulaa, ja tilaisuudessa on myös mahdollisuus
henkilökohtaiseen keskusteluun ja
esirukoukseen.
10. huhtikuuta vuorossa on Hervannan lähetyssihteeri Asko Alajoen puhe ”Mistä tiedän, mihin uskon?”. Molemmat tilaisuudet alkavat Viinikan kirkon seurakuntasalissa kello 14.
Tilaisuudet järjestävät Viinikan
seurakunta, Suomen Raamattuopisto ja Kirkkopalvelujen opintokeskus.

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat
Su 13.3. klo 18 Linnainmaan seurakuntakeskuksessa, Korpikodinkatu 2.
Kahvit klo 17.30. Reijo Pyykönen,
Harri Luoma,
Sakari Löytty, Touko Hakala.
To 17.3. klo 19 Seurakuntien talo,
Näsilinnankatu 26 Ateena-sali,
Jaakko Löytty, Juhani Kärkkäinen,
Erkki Nieminen.
Su 20.3. klo 14 Vatialan

srk-kodissa, Tommi Karttunen,
Esko Koskenvesa, Sakari Suutala,
Seppo Jarva.
KANSAN RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28,
p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi
Rehellinen rikkinäinen 13.3.
klo 18 Tesoman kirkko, Sari Behm.
Seniorifoorum 17.3. klo 13
Aleksanterin kirkon krypta. Ikääntyvän
hyvinvoinnin palvelut, Leena Rauhala.
Kahvitarjoilu klo 12 alk.
Naistenilta 17.3. klo 18 Sofiansali,
Tuomiokirkonkatu 12, Leena Broman.
Opiskelijaillat perjantaisin klo 19
Glooria sali, Kyttälänkatu 1, 2. kerros.
SLEY
Luther-talo Pellavatehtaank. 19
Messu joka su klo 11.
Päiväpiiri: Sanaa, kohtaamista ja

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

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.
Nuorten päivät 12.–13.3.
La 12.3. klo 18 HPE Kalevan
kirkossa, klo 20.30 puheenvuoro
nuorille ry:llä.
Su 13.3. klo 13.30 seurat ja klo 16
alustus.
La 19.3. klo 19 raamattuilta.
Tervetuloa!

ääressä makkaraa paistaen ja nokikylkisestä kahvia nauttien. Meininkiä saapuvat toteuttamaan myös Ilkon omat NaMit.
Päivän viettäjä voi myös laskea
pulkalla tai liukurilla mäkeä, nauttia ponin kyydistä ja hevosen ylväydestä sekä maistella hernerokkaa ja
pannaria.
Lisätietoja numeroista (03) 364
5734 ja 050 322 0868 sekä www.ilkko.fi.

”Evankelinen usko tänään”
Teologinen seminaari lauantaina 26.3.2011
Järjestää: Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry
ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta
Paikka: Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26, Tampere
Alustajina Minna Valtonen, Ari Hukari, Teemu Kakkuri, kommenttipuheenvuorot ja yleiskeskustelu, puheenjohtajana Pekka Kiviranta. Seminaari on avoin ja tarkoitettu kaikille. Tarkempi ohjelma: www.evankeliset.net – katso myös www.aarrearkku.fi

ELYn 3 v. juhla su 27.3. klo 10
messu Aleksanterin kirkko
päivätilaisuus seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26, Tampere
Tervetuloa - ELYn hallitus

Sururyhmä tukee läheisensä menettänyttä
Tampereen seurakunnissa järjestetään sururyhmiä eri puolella kaupunkia. Ryhmät on tarkoitettu niille, jotka kantavat surua läheisen ihmisen kuoleman vuoksi. Niissä voi
keskustella ja kuunnella, jakaa ajatuksiaan tai olla vain hiljaa.
Ryhmissä on mukana seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia. Sururyhmät ovat erilaisia
kestoltaan ja ajankohdaltaan. Kaikki ryhmät ovat avoimia eli osallistua voi missä päin kaupunkia tahansa.

Kevään sururyhmiä:

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!

Ihmisiä imeväisestä ikäihmiseen
kutsutaan nauttimaan riemuista

Itä-Tampere
sururyhmä tiistaisin 15.3., 22.3. ja
29.3. klo 14.30 Linnainmaan seurakuntakeskuksessa, Korpikodinkatu 2. Lisätietoja: pastori AnneMaarit Rantanen, p. 050 570 2039

ja diakoniatyöntekijä Ritva Fabrin,
p. 050 586 5183, ryhmän järjestää
Messukylän seurakunta
Sururyhmä keskusta-alueella
torstaina 17.3. alkaen klo 17 Seurakuntien talo, kokoushuone Em
maus, jatkuen 24.3., 14.4. ja 28.4. sekä viimeinen kokoontuminen kurssikeskus Ilkossa 21.5. klo 9–16. Ryhmän vetäjät: Vuokko Lipponen ja
Veikko Parkkinen, yhteyshenkilö
Minna Sormunen p. 050 518 4683,
Tuomiokirkkoseurakunta
Kaleva
Sururyhmä kokoontuu 22.3. alkaen
viitenä tiistai-iltana klo 18 Kalevan
kirkolla, salissa 10.
Tiedustelut diakonissa Mari
Paija, p. 050 526 2838 ja pastori Veli-Pekka Ottman, p. 050 518 4869

Eduskuntavaalikeskustelua
käydään Kalevan kirkolla
Tampereen seurakuntien yhteiskunnallinen työ ja Kalevan seurakunta järjestävät eduskuntavaalikeskustelun maanantaina 21. maaliskuuta kello 18.30–20.30 Kalevan
kirkon seurakuntasalissa, osoitteessa Liisanpuisto 1.
– Yhteiskunnallinen työ pitää
tärkeänä, että seurakunnat osallistuvat vaalikeskusteluihin, olipa
kyseessä sitten seurakuntavaalit,
kunnallisvaalit tai kuten nyt, eduskuntavaalit. Kirkon tehtävä ei ole
ottaa kantaa puoluepolitiikkaan.
Sitä tärkeämpää on mielestämme
kannustaa jäseniämme ottamaan

✦ 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

asioista selvää ja äänestämään,
pohtii yhteiskunnallisen työn johtaja Ilkka Hjerppe, joka isännöi tilaisuutta yhdessä Kalevan kirkkoherran Pekka Paakkasen kanssa.
Jokainen vaaleissa mukana oleva puolue nimeää yhden ehdokkaan kertomaan keskeisimmät asiat vaaliohjelmasta ja osallistumaan
paneelikeskusteluun. Muut ehdokkaat ovat tervetulleita mukaan yleisön joukkoon.
Keskustelutilaisuuden avaa Aamulehden vastaava päätoimittaja
Jouko Jokinen.
Kahvitarjoilu alkaa kello 18.

✦ 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:
23.3. aineisto 9.3. mennessä, 6.4., aineisto 23.3. mennessä
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Virrassa
Virrassa

www.aarrearkku.fi
Asianajotoimisto

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

- Kellot
- Kihlat

- Tilaustyöt
- Korut

- Jalokivet
- Lahjaesineet

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

LAADUKKAAT SIIVOUSPALVELUT
•
•
•
•
•

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

CLIINEX

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

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

Laadukasta hoitopalvelua
jo vuodesta 1991 alkaen

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.

Soitto riittää!

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

www.nelko.fi

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI
Kaikki lakiasianne
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

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

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

NUKU HYVIN,
VOI PAREMMIN
Kunnon vaahtomuovipatjat

●

●

●

www.pelastusarmeija.fi/kirpputorit

Perhejuhlat ja yritystilaisuudet.

Perinteiset, hiostamattomat
puuvillapeitot, petauspatjat, tyynyt
Kevyttä verhoilua,
istuimet, korokepalat ym.
ERIKOISKOOTKIN onnistuvat

SOITA TAI TULE KÄYMÄÄN
(Kysy kotiinkuljetusta)

0207 600 300
juhlapalvelu@juvenes.fi

www.juvenes.fi
14

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

Lapsille omat patjat ja petauspatjat

Askarteluun mm.
vanut, kankaat ym.

Juvenes Juhlapalvelu
Juhla-, kokous- ja saunatilat

Juha Mattila

(joista helppo nousta)

Eterlon – Relax – Formax
Hygieniapäällisiä
Itsenäisyydenkatu 25-27 Puutarhakatu 20
Satakunnankatu 27 Avoinna: ark. 10-18, la 10-15

Hotellin portilla muistin asian, jonka unohdin myös viime
vuonna. Hampaita ei voi pestä Pietarin vesijohtovedellä. Tai
voi, jos haluaa pelata sananmukaisesti venäläistä rulettia panoksena giardia. Olin ollut vieraana venäläisten juhlissa. Kello
oli vierähtänyt hyvän matkaa seuraavan vuorokauden puolelle. Ei hätää. Korttelin kulmassa kivijalkakaupan mainosvalot
heijastuivat vastasataneesta lumesta. Palasin hotellille parin
vesipullon kanssa. Uninen vartija ojensi avaimen.
Omatunto kaihersi. Onkohan myyjällä ja vartijalla jossain
perhe, joka odottaa kotiin? Olisin voinut ostaa vesipullon päivällä. Suurkaupunki elää yötä päivää, ihmiset sopeutuvat. Viisaat puhuvat 24/7 -yhteiskunnasta, joka on aina auki – siis
kaupallisessa mielessä.
Suomessa ei vielä ole 24/7 -yhteiskuntaa. Meillä ei puhuta kauppojen yöaukiolosta, vapaasta aukiolosta kylläkin.
Miksi muuten kauppojen ja kaupallisten palvelujen pitää olla
aina auki? Mistä tämä ihanne on peräisin? Mitkä ovat seuraukset ja haittavaikutukset.
Haittavaikutukset ovat jo näkyvissä, yllättävillä tahoilla.
Ajatellaanpa yksinyrittäjää, jonka liikkeelle paras sijainti olisi
iso kauppakeskus. Liike pitäisi pystyä pitämään auki mieluiten 75 mutta ainakin 65 tuntia viikossa, ja siihen päälle asioiden hoitamisreissut sekä työt, joita ei voi tehdä aukioloaikana. Moni miettii tarkkaan, ryhtyykö tähän.
Lisääntyvä ongelma ovat liikkeiden työntekijöiden työajat.
Toisin kuin luulisi, pitkät aukioloajat eivät lisää kokoaikatyötä vaan osa-aikaisten ja ekstraajien määrää pienillä työtuntimäärillä ja perheellisille hankalina työaikoina. Tutkimusten
mukaa kaksi kolmasosaa osa-aikatyöntekijöistä haluaisi työskennellä kokoaikaisesti, jos siihen olisi mahdollisuus.
Länsimaisen hyvinvoinnin kehitys on perustunut jatkuvan
kasvun oppiin ja talouden ensisijaisuuteen. Kyse on valistusajan ja -ajattelun perinnöstä. Valistuksen ajatteluun kuuluivat
niin sanotut omalakiset elämänalueet, joilla oli omat lainalaisuutensa ja etiikkansa. Ei ollut kaikkia elämänalueita yhdistävää yhteistä arvo- tai eettistä pohjaa. Rajoittamattomassa aukiolossa tulee näkyviin, että valistuksen eväät on syöty ja sen perinnön ongelmat ovat näkyvissä tässä asiassa ja
ajassa. Taloutta ei saa lähestyä muista kuin sen omista lainalaisuuksista käsin. Sen sijaan talouden arvot ja lainalaisuudet ovat tunkeutuneet lähes kaikille muille elämänalueille.
Tähän saakka taloudellisten arvojen korostaminen on luonut hyvinvointia. Onko nyt saavuttu rajalle, jonka toisella puolella näin ei ole. Tuloerojen kasvu, masennuslääkkeiden käyttö työssä, yhteiskunnan arvojen koventuminen ja ulkomaisen
halpatyövoiman hyväksikäyttö kertovat omaa kieltään. Onko
niin, että talouden sijaa tulevaisuudessa hyvinvointia pystytään ylläpitämään ja luomaan vain kaikille elämänalueille yhteisillä arvoilla.

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

www.laatupeite.fi

HannuKuvaaja
Jukola

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

Arvot törmäyskurssilla

ASIANAJOTOIMISTO KNUUTINEN KY
Asianajaja, varatuomari Pauliina Knuutinen

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

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

343 9700

ILMAINEN NEUVO OY:n

Oikeudellinen puhelinpalvelu
0600 30 6060

KEVÄTSIIVOUSTA , IKKUNAN PESUT
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

Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo.

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

www.pirkkalappalainen.fi

KOTIPIRTIN PALVELUTALO

Ole hyvä.
Ole arkienkeli.

PERUNKIRJAT

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

Kauppakirjat. Testamentit ym.
ASIOINTIPALVELU

PEKKA VALTONEN

P. 375 3218, 0400 335 443

Ikääntyvän voimavarakeskus

Lahjoita Yhteisvastuukeräykseen.

www.yhteisvastuu.fi

Palvelusetelillä tuotettavia palveluitamme ovat

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

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

www.kotipirttiry.fi

Käräjätörmä 12, 33310 Tampere

APU VIRTSANKARKAILUUN

Kun olet päättänyt
myydä asuntosi,
kutsu meidät paikalle.

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

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
- palveleva perheyrityksemme

Ihmistä
etsimässä.
Kevään 2011
EDUSKUNTAVAALIT
lähestyvät.

Nyt sinulla on mahdollisuus
tavoittaa äänestäjät seurakuntalehden välityksellä.

Timo Jokinen
050 552 0408

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

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

asuntopari oy lkv
Kalevanpuistotie 15, 33500 Tampere

Tarjoamme kirjallisuutta ja koulutusta
• TunteVa-validaatiomenetelmästä

Ota yhteyttä
ja kysy lisää!
Teitä palvelevat myös:
Pekka Jokiranta
Jukka Mäenanttila
Mika Leinonen

Juhani Mäkipää

Leena Mäkipää-Koivumäki

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

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

Outi Kolkka
050 518 4707

Sopimusvuori
mielenterveyskuntoutusta ja
dementiahoitopalveluita

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

l

l

www.tampereenhautauspalvelu.fi

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

Seurakuntien talossa Näsilinnankatu 26
Puh. 020 770 2483 www.linkosuo.fi
Kodinavux Oy on Suomen suurin kodinhoitopalveluja tarjoava yritys. Pidämme siistinä jo
yli 2000 asiakkaamme kodit Tampereella ja
pääkaupunkiseudulla.

Haluatko apua
kodinhoitoon?
Luotettavat ja osaavat kodinhoitajamme tekevät siivouksen ja muut
kodinaskareet puolestasi.
Sinulle jää enemmän aikaa perheelle
ja harrastuksille. Tämä mukavuus
on edullista, sillä voit tehdä 60 %
verovähennyksen palvelujemme
hinnasta.
Tilaa maksuton kodinhoitosuunnitelma
puh. 020 768 9761 tai internetistä

www.kodinavux.fi
Hämeenkatu 5 A,
33100 Tampere
tampere@kodinavux.fi
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Rami Marjamäki

Voimaa avannosta! Antti Hannula
nousemassa Ilkon hyisestä
lammesta, takana Markku
Hernesniemi.

Suomalainen mies ja
kristinusko. Mahdoton
yhtälökö? Usko ei
kuulemma puhuttele,
kirkkoon ei hevin
mennä. Paitsi sitten
äärimmäisessä
hädässä - kun
työ menee alta,
sairastutaan tai vaimo
lähtee kotoa.

Miehet kirkkoon vaikka läpi jään?

Pehmoilu
ei puhuttele
Huoli miesten sieluista on yleinen.
Arkkipiispakin on huomannut, että kirkon sanomasta puuttuu karheutta ja ”formaatista” vetoa.
Hernesniemi on samaa mieltä:
– Ei tämä seurakuntien nykyinen toiminta juurikaan miehiä houkuttele. Naisenemmistö on
luonut toimintamallit, jotka ovat
aikamoista pehmoilua. Vaikeaa on
miesten tulla luontevasti mukaan.
Miesten maailma on kielenkäytöstä lähtien hyvin erilainen kuin
naisten.
– Miehet lähestyvät asioita hengellisellä puolellakin enemmän
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Toimeton mies ei voi henkisesti,
fyysisesti eikä hengellisesti hyvin.
– Korviketoimintana mennään
sitten pubiin tai lätkämatsiin hakemaan menetettyä omaa reviiriä.

Rami Marjamäki

A

siasta on kysyttävä itse
kohderyhmältä. Tapaan
ryhmän Tampereen seudun kristittyjä miehiä heille luontevassa ympäristössä, saunassa.
Pakkanen huuruaa. Talvisena
torstai-iltana miehiä Tampereen
lähiseudulta on saapunut Ilkon leirikeskukseen miesten iltaan.
On alkamassa niin sanotun
Äijäryhmän illanvietto. Markku Hernesniemi vetää joka toinen
viikko kokoontuvaa ryhmää, jossa
lenkkeilyn, saunomisen, rukouksen
ja Sanan avulla toteutetaan miehistä kristillisyyttä.
Aluksi vajaan tunnin lenkki, ja
sitten saunaan. Rohkeimmat rynnistävät löylyn jälkeen lampeen
tehtyyn avantoon. Kohtalainen jääriite avannon pinnalla ei ole este,
eikä tällä kertaa edes hidaste. Äijämeiningillä mennään sen läpi!
Saunapuhtaina siirrytään takkatupaan illan teeman pariin. Puhutaan muun muassa miesten uskosta.
Hernesniemi on pohtinut paljon miesten asemaa seurakunnissa, vaikka brittisaarnaaja David
Pawsonin suosittujen tv-ohjelmien ja kirjojen pohjalta.
– Pawson on todennut, että lapset on helpointa evankelioida, ja
sen jälkeen naiset. Erityisesti työikäiset miehet ovat ehdottomasti
vaikeimpia. Mutta kun heidät mukaan saadaan, niin se on ratkaisevaa seurakuntien kasvun kannalta.

Luottamuksen
syntyminen tärkeää

Markku Hernesniemen mielestä saunaillat ovat yksi hyvä tapa toteuttaa miesten kristillistä toimintaa.

analyyttisesti ja faktoilla puhuen.
Naisilla taas tunnepuoli korostuu,
Hernesniemi pohtii.
Antti Hannulan mielestä aloitteen miestoimintaan pitää tulla kentältä, eikä organisaation tarpeista.
– On oltava todellista kysyntää,
ei miesten pidä kokoontua vain sen
takia että jossakin kirkon suunnitelmissa niin lukee. Ja minusta tuota tarvetta ilman muuta on, mies
sanoo.
Sunnuntaiaamun jumalanpalvelukset ovat edelleen useimpien
seurakuntien ydintä. Miehet ovat
usein niissä laskettavissa parin käden sormilla. Penkissä hartaana istuminen ja veisaaminen ei herroja
houkuttele.
– Jokainen voi käydä katsomassa, että ei perinteisissä messuissa
paljoakaan miehiä näy. Ja ne harvatkin taitavat siellä olla vaimojensa houkuttelemina – tai jopa pakottamina, Hernesniemi hymähtää.

Toiminnallisuutta
kaivataan lisää
Keskustellaan seurakuntien miestoiminnasta. Sitä on jonkin verran,
mutta enemmänkin voisi olla. Tietoakaan ryhmistä ei ulkopuolisen
ole aina helppo saada.
Erilaiset miesten saunapiirit ja
solut voivat Hernesniemen mukaan
olla miestoiminnan hyvänä alkuna.

– Toiminta voi olla omaehtoista, ei kaikessa kirkollisia viranhaltijoita mukana tarvita. Seurakunnat voivat toki tarjota puitteet, sekin auttaa paljon.
Anssi Nikkilä näkee toiminnalliset miesten illat sopivana tapana
toteuttaa kristillisyyttä.
– Liikunnan, saunomisen ja
hengellisen osuuden yhdistelmä
on hyvä paketti. Kaikki tarpeelliset asiat yhdistyvät siinä. Mies ilman muuta tarvitsee juuri tällä tavalla omaa tilaa ja aikaa.
Hernesniemi ihmettelee sitä,
miksi seurakunnat eivät miestyössään hyödynnä talkoita paljon nykyistä enemmän. Se pyörä on keksitty jo ajat sitten.
– Kunnon talkoot ovat loistava,
perinteinen työmuoto. Ne sopivat
erityisen hyvin työikäisille miehille, jotka haluavat tehdä hyviä asioita konkreettisesti. Tyrvään vanhan
kirkon korjaustyö on tästä mahtava esimerkki.
Keskustelu siirtyy miesten asemaan 2000-luvulla. Siinäkään ei
porukan käsityksen mukaan aina
hurraamista ole.
– Ei nykyajan kaupungistuneessa elämäntyylissä miehille paljoa
sijaa ole. Perinteiset miesten hommat ovat vähentyneet ja kaikki
miehet eivät halua tehdä niitä naisten töitä. Ollaan tyhjiössä, Hernesniemi pohtii.

Numeroilla arvotetaan nykyisin
paljon myös seurakunnallista toimintaa. Mahdollisimman suurten
miesryhmien saaminen mukaan ei
Antti Hannulan mielestä ole keskeistä.
– Ei tässä numeroilla pelata vaan laadulla. Evankelista Kalevi Lehtinen vertasi joskus osuvasti kristillistä toimintaa urheilukatsomoon. 10 000 hengen maallikkokatsomo seuraa passiivisena
kun parikymmentä seurakunnan
palkattua virkamiestä tekee kentällä jotain.
– Mieluummin pitäisi saada
mahdollisimman suuri osa tuosta katsomoporukasta kentälle tekemään. Seurakunnan työntekijät
olisivat sitten niitä valmentajia.
Hannula näkee luottamuksellisen ilmapiirin syntymisen tärkeänä miesten hengellisessä kasvussa.
– Pienessä porukassa luottamus
syntyy luontevimmin. Kun toisia

opitaan tuntemaan, niin miehilläkään ei ole sitten tarvetta vetää
niitä perinteisiä rooleja. Oikeanlaisessa porukassa uskaltaa tunnustaa
heikkoutensa ja ottaa apua vastaan.
Se on tärkeää.
Hannula uskoo, että miesten
uskoontulo toisi mukanaan paljon
hyviä asioita myös perheisiin.
– Ihmisiltä otettaisiin paljon
kuormia pois, jos rakkauden kaksoiskäsky oikeasti toteutuisi.
Ilta päättyy ja Hernesniemi
summaa saatua antia.
– Mielestäni kirkko Suomessa
pelastuu sillä, että miehet saadaan
aktiivisesti mukaan seurakuntaelämään. Meidän miesten pitäisi
vain ottaa vastuuta nykyistä paljon enemmän. Kristilliselle miesliikkeelle on ilman muuta iso tilaus.
Tuli takassa sammutetaan, Ilkon ovet lukitaan ja miehet marssivat vaiti autoilleen. Hiljaisuus
on tässä tapauksessa ehdottomasti tyytyväisyyden merkki.
Kova pakkanen rakentaa Ilkon
lammen avannolle uutta jääpeitettä. Kunnes se taas murtuu seuraavien pulahtajien tullessa, ehkäpä
miesenergian voimalla.

Vesa Keinonen

Miesten hengellisiä ryhmiä Tampereen seurakunnissa:
Aitomiehet tiistaisin Aitolahden
kirkolla (kesällä useimmiten
Luhtaanrannassa tai Pättin
niemessä): Jaakko Paasi,
p. 040 820 6138,
www.aitomiehet.net

keskiviikko Kuuselan Seniori
keskuksessa, Nuolialantie 46,
Aimo Tikka, p. 0400 857 988

Harjun seurakunnan järjestämät
miestenillat Torpan leirikeskuksessa noin kerran kuukaudessa:
Teuvo Suurnäkki,
p. 050 300 6354

Messukylän miehet Ilkossa noin
kerran kuukaudessa:
Touko Hakala, p. 050 327 6302

Hervannan seurakunnan
miestenpiiri maanantai-iltaisin
Hervannan kirkolla:
Risto Muhonen p. 040 705 4885
Härmälän seurakunnan
miesten illat joka kuukauden
(ei kesäkaudella) ensimmäinen

Lielahden miesten piiri Lielahden
kirkossa joka toinen tiistai:
Pertti Mäkinen, p. 050 594 3627

Ruotsinkielinen miestenpiiri
A-men kerran kuukaudessa
Ilkossa, Kim Rantala:
050 464 8460
Kaikille miehille avoin
”Äijäryhmä” Ilkon saunalla joka
toinen torstai: Markku Hernes
niemi, p. 041 511 7851

