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– Yksinäisyys ja elämänkriisit
ovat yleisiä yhteydenoton
syitä, miettii Palvelevan
puhelimen toiminnanohjaaja
Iiris Jussila.
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Kirkkokonserteista
jää paikkasuhde
Sopraano Saara Aalto
tulkitsee kiertueen
aikana joulua viidessä
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Metsäkedon kanssa.
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Kalevan seurakunta
juhlii kunnolla
Kalevan, Härmälän, Pyynikin ja
Viinikan seurakunnat
täyttävät 60 vuotta loppiaisena.
Julius ja Sissi tekevät taidetta
Kalevan juhlanäyttelyyn.
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Minä ilmoitan teille
suuren ilon!

Hannu Jukola

Tapahtumasivut 9, 10, 15–19
Joululiite sivut 11–14

Tuhat sukkaa vanhuksille -tempaus yllätti

Parasta on odotus
Joulu

on säilynyt

kristillisistä juhlista parhaiten. Se on edel-

leen suosituin kirkkopyhä. Joulun tapahtumien kävijämäärissä on tapahtunut hieman laskua, mutta esimerkiksi Tampereella viime vuonna kirkon tai seurakuntatalon oven avasi
noin 70 000 tamperelaista ensimmäisen adventin ja loppiaisen välisenä aikana.
Tänäkin vuonna Tampereella konserttien määrä hakkaa
edellisvuoden luvut. Yhtenä syynä ovat Kauneimmat Joululaulut, joiden suosio ei näytä hiipuvan.
Kauneimpien Joululaulujen liikkeellelähtö oli yksinkertainen. Kaksi kanttoria mietti, mitä pitäisi tehdä kolmannelle adventtisunnuntaille, joka joulun lähestyessä on kirkoissa aika
hiljainen. Suomen Lähetysseura päätti, että se aloittaisi Kauneimmat Joululaulut, joita laulettaisiin kirkoissa aina kolmantena adventtisunnuntaina. Siinä vaiheessa kukaan ei ymmärtänyt, millainen lahja oli keksitty.
Tänä vuonna Kauneimpia lauletaan 40. kerran. Niillä on
ollut iso merkitys. Suomalaiset on saatu laulamaan ja tulemaan yhteen. Kun samalla matkalla voi antaa myös lahjan kaukaisen lähimmäisen hyväksi, joulun odotus voi alkaa.
Joulun kristillinen sisältö on kuitenkin tärkein miljoonille ihmisille. Joulussa on jotakin ainutlaatuista. Josefin nöyrä

ka olimme korkealla Mount Everestin rinteillä. Äärimmäinen

Lapsuusjoulu

2000 vuotta vanha juhla tuntuu aina uudelta. Me aikuisetkin
voimme samaistua siihen ja olla mukana joulun helmassa.

Lapsiperheille joulumieltä
Suomen taloudellinen tilanne on syksyn aikana mennyt nopeasti huonommaksi. Näyttää siltä, että tulossa on nopeasti kasvava työttömyys ja sitä myötä yhä tiukemmat ajat. Joukolla
suomalaisia on ollut tiukat ajat kaiken aikaa. Tämänkin joulun alla on kasvava joukko niitä, jotka eivät tule toimeen ilman ruuan hakemista eri ruokapisteistä.
Suomalaiset ovat tulleet muutaman vuoden aikana entistä anteliaammiksi niitä kohtaan, joilla on puutetta kaikesta.
Moni on matkustaessaan nähnyt, mitä merkitsee, kun ihmisellä ei ole yhtään mitään.
Nepalissa ollessani näin, kuinka lapset tulivat nopeasti luoksemme myymään kortteja, jotka olivat nähneet jo pa-

köyhyys ja rikkaus löivät kättä. Tämä lasten tapaaminen on
jäänyt mieleeni. Päätin kotiin tultuani tehdä asialle jotakin.
Näin joulun alla on paljon vaihtoehtoja auttaa lähimmäistä.
Tampereen Kirkkosanomat toivottaa kaikille lukijoilleen
rauhallista adventin aikaa ja siunattua joulun odotusta.

Hannu Jukola

Marja Rautanen

sijaisesti tämä vastuu kuuluu lapsen vanhemmille. Kasvatammeko
lapsia käyttäytymään asiaankuuluvasti kaikissa arjen tilanteissa ja
kokeeko lapsi tulleensa kuulluksi?
Kasvatuksessa on pohjimmiltaan
kyse arkisista asioista: lapsi tarvitsee huomiota ja lapsi oppii mallista.
Kun rakkaus on läsnä arjessa, on
helpompi myös asettaa rajoja. Lapsen tulee oppia, mikä on sallittua ja
mikä ei. Lapsi tuntee olonsa turvalliseksi, kun aikuinen on määrätietoinen kasvamisen ohjaaja ja samalla ystävällinen. Useimmat lapset
kokevat liiallisen itsenäisyyden välinpitämättömyydeksi – kukaan ei
välitä minusta, kun ei velvoita minua edes käyttäytymään asiallisesti.
Elämme yltäkylläisyyden ja tavarapaljouden aikaa. Mutta ovatko Uppo Nallen sanat pelkkää sanahelinää? Emme voi saada tänäkään jouluna, jos koskaan, kaikkea
sitä, mitä toivomme.
Lapsi ilahtuu pienestäkin lahjasta, jota hän on kovasti toivonut.

Käyn aatoksin luo lapsuusjoulujen:
on tupa puhdas, juhlapuku yllä.
On hetki suuri, juhla juhlien.
Säteilee hangenhohde takaa akkunan
ja isä hartahasti luona penkin
nyt lukee syntymästä Vapahtajan.
Oi kuinka muistan elävästi senkin.
Ei huolta astu lapsen sydämeen
Ei kahleita, on hetki riemun kalliin.
Nyt tänä jouluna näin isä hiljalleen.
On Kristus tullut luokse härkäin talliin.

osoitteesta Otavalankatu 12 A. Saadut varat käytetään nuorten työllistämiseen vanhusten ulkoiluavuksi.
Sukkia ja lankoja otetaan vastaan
jatkossakin. Erityisesti miesten sukista on koko ajan pula.

Eikä ole pahitteeksi, vaikka jokin
tavara jäisi saamatta ja aiheuttaisi lapsessa mielipahaa. Tunteiden
hallinta on arkikasvatusta; aikuinen ohjaa lasta ja nuorta rakentavaan tunteiden ilmaisuun ja oppii
samalla itse. Rajat ja rakkaus ovat
yhdessä puuhaamista, seikkailuja,
leikkimieltä ja syviä tunteita.
Voimme tehdä arjesta juhlaa.
Jokainen päivä voi olla retki Joulumaahan. Voimme lasten kanssa katsoa taivaan tähtiä ja niiden
helminauhaa, kun vain tahdomme
niin. Rakkaus ja ilo ovat arjen voimavara ja emotionaalinen pankkitili. Paketoikaamme tänä jouluna
lahjoiksi aikaa ja yhdessä kokemisen iloa sekä yllin kyllin ystävyyttä. Ystävyys on lahja, jota ei voi ostaa, ei myydä, ei vaihtaa – eikä sitä
voi unohtaa.
Hyvää Joulua!

Marja-Sinikka Tuhkanen-Mattila

Kasvatustieteen maisteri

Niin riemukasta, vapaata! Ei rajaa
oo onnen lapsuusjoulun menneen parhaan.
Ne siunauksen tuovat silloinkin
polulta elämän kun eksyin harhaan.
Oi, tule isä vielä tupahan
ja kerro syntymästä suuren Herran.
Ne kahleet raskaimmat katkeavat
ja vuoret sijoiltansa siirtää kerran.

Aija Heiniö

Sanottua
Suomalaiset käyvät yli kaksi kertaa enemmän kirkossa kuin
elokuvissa. Se on hämmästyttävän
paljon.
Pastori, tietokirjailija
Jaakko Heinimäki
Helsingin Sanomat 15.11.
Ihminen ottaa silmän kautta
vastaan 90 prosenttia aivoihin tulevasta tietoaineistosta. Jos kirkkotaiteilija pystyy herättämään katsojassa hengellisesti myönteisen tilan,
se on voitto. Kukapa unohtaisi lap-
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kas saa jalkaansa kauniit ja lämpöiset sukat. Jokainen sukkapari on varustettu kauniilla kortilla,
jossa lukee: ”Aito kutomus. Neulottu mummon sylissä ja sydämellä”.
Sukkia voi ostaa Mummon
Kammarin Mummon puodista,

Joulun lahja – aikaa ja ystävyyttä

remmat päivänsä. Näillä lapsilla ei ollut edes kenkiä, vaik-

mala tuli ihmiseksi ja antoi meille jotain niin ihmeellistä, että

Leena Kiviniemi (vas.) ja Mirja Suominen ovat ahkeria kutojia ja iloitsevat siitä,
että kutomisella voi tuottaa muillekin hyvää mieltä.

Lukijapostia
Istuin junassa, kun tuiki tuntematon, lämpimästi hymyilevä nuori
ojensi käteeni soman kortin, jossa oli Uppo Nallen sanat: ”Ihmiset
tahtovat kaikenlaista, vieraita tavaroita vieraista maista. Pian ovat
kaapit täynnä kamaa, elämä on kuitenkin yhtä ja samaa. Ei iloon tarvitse tavaraa hankkia, siihen ei tarvitse edes pankkia.”
Joulun lähestyessä moni meistä
miettii otsa rypyssä, mitä voisi antaa lahjaksi. Kristinuskon mukaan
joululahjaperinne on lähtöisin Itämaan tietäjistä, jotka toivat vastasyntyneelle Jeesus-lapselle lahjoja.
Me vanhemmat olemme kuulleet
joulunalusaikaan hoetun: ”Tontut
tarkkailevat – onko täällä kilttejä
lapsia…”
Tuo kortti ja sen sanat saivat minut pohtimaan kasvatusta ja joulun
lahjaa.
Lapsen oikeuksien julistuksen
(1959) mukaan lapsen koulutuksesta ja ohjauksesta vastuussa olevien
on pidettävä lapsen parasta; ensi-

mieli ottaa Maria suojiinsa kertoo syvästä rakkaudesta. Ju-

Hannu Jukola

Tampere 5.12.2012

Mummon Kammari käynnisti alkuvuodesta Tuhat sukkaa vanhuksille -tempauksen. Kampanjan tarkoituksena oli kerätä sukkalahjoituksia innokkailta kutojilta ja lahjoittaa sukat vanhuksille Koukkuniemen vanhainkotiin.
Kuinka kävi? Löytyikö tamperelaisilta talkoohenkeä vai menivätkö
sukat sukulaisille?
Tulos yllätti täysin toiminnanjohtaja Maarit Tammiston.
– Lähdimme tavoittelemaan tuhatta sukkaa eli viittäsataa sukkaparia. Sukkapareja on kuitenkin tähän mennessä lahjoitettu jo reippaasti yli 1500!
Lahjoituksia tuli ympäri Suomea.
– Sukkia tulee joka päivä; yksittäin kirjekuorissa, kymmenittäin
kauppakasseissa, ja juuri tänä aamuna joku pistäytyi tuomassa kolmekymmentä paria mitä taidokkaimmin kudottuja sukkia.
Mummon Kammarin ohella
sukista iloitsevat Koukkuniemen
vanhukset: Sukkia tuli niin paljon,
että jokainen Koukkuniemen asu-

suudenkirkkonsa alttaritaulun? Se
on syöpynyt mieleen, vaikkei olisi
hääppöinen.
Taiteilija, pappi Hannu Konola
Sana 21.11
.
On sääli, ettei kirkko pysty astumaan eettisen keskustelijan rooliin ihmisen arkeen liittyvissä ongelmissa. Kymmenen käskyn soveltaminen antaisi aika kiinnostavan
lähtökohdan.
Kuvataiteilija Kaarina Kaikkonen
Helsingin Sanomat 23.11.

On vaikea kuvitella, että joukkokaste koettaisiin kasteen alennusmyyntinä. Jos ei vaikka jaksa
järjestää kastetilaisuutta, on hyvä, että seurakunta tulee vastaan.
Myös joukkohäät ovat mahdollisuus niille, jotka muuten jättäisivät
häät väliin. Voi jopa nostaa toimituksen merkitystä, kun hääjuhlista
jää turha törsääminen pois.
Pastori Heikki Leppä
Kotimaa 22.11.

Hannu Jukola

Palvelevan puhelimen uusi toiminnanohjaaja Iiris Jussila on koulutukseltaan filosofian maisteri, joka on täydentänyt tutkintoaan ohjaaja- ja kouluttajaopinnoilla. Nykyiseen tehtävään liittyvää työkokemusta on karttunut muun muassa diakoniakeskuksen ohjaajana.

Joulu ei ole kaikille
hyvä, lämmin ja hellä
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Joulu on monille
julma juhla
Joulunaika herkistää ja myös ahdistaa monia ihmisiä. Iiris Jussila
arvelee, että se tuntuu puheluiden
määrässä ja sisällössä.
– Joulusta on muodostunut
hengellinen, yhteisöllinen ja kaupallinen juhla. Samaan aikaan, kun
iloitaan Vapahtajan syntymästä,
joulu voi perhe- ja sukukeskeisyydessään olla julma juhla yksinäisil-

le ihmisille. Ympäristö luo painetta tunnelmalliseen ja lämminhenkiseen yhdessäoloon, jota ei kaikille
suoda. Voi olla ankeaa viettää joulua esimerkiksi vakavasti sairaana
tai juuri läheisensä menettäneenä.
Vähävaraiset ihmiset saattavat
ahdistua joulun kaupallisuudesta.
– Postilaatikosta kolahtaa tavaratalojen katalogeja toistensa perään. Taloudellinen ahdinko saattaa korostua, jos ei ole varaa ostaa
esimerkiksi lapsille lahjoja – ainakaan sellaisia, joita he toivovat.

Päivystäjistä on
jatkuva pula
Palvelevalla puhelimella on tällä
hetkellä lähes 2000 päivystäjää ympäri Suomea. Heistä noin kolmannes on kirkon työntekijöitä, loput
vapaaehtoisia. Tampereen alueella toimii 60–70 vapaaehtoista päivystäjää.
Iiris Jussila iloitsee, että uusia
päivystäjiä on saatu muun muassa seurakuntien Suurella Sydämellä -sivuston kautta.
Tehtävään annetaan monipuolinen koulutus.
– Se kiinnostaa ihmisiä, jotka haluavat kehittää vuorovaikutusvalmiuksiaan sekä ihmis- ja itsetuntemustaitojaan. Päivystäjälle tarjoutuu yhteisö, johon kuulua.
Lisäksi vapaaehtoistyö antaa mahdollisuuden osallistua kirkon ja
Tampereen tapauksessa myös Naapurin toimintaan.
Kaikki päivystäjän tehtävään
pyrkivät haastatellaan. Sopiviksi
havaitut ihmiset ovat tervetulleita joko päivystäjien peruskurssille syksyisin tai pikakoulutukseen
milloin tahansa.
– Mitä enemmän päivystäjiä
on, sitä useamman yhteydenottajan hätää voimme lievittää. Läheskään kaikkiin soittoihin ei pystytä tällä hetkellä vastaamaan, kertoo Jussila.

Päivystäjä kohtaa hädässä
olevan lähimmäisen
Päivystäjän tulee olla vähintään
22-vuotias tasapainoinen ja läm-

Tampereen seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013–2015 ja vuoden 2013 talousarvion kokouksessaan 29. marraskuuta.
Talousarvioesitys on talousarviovuoden tuloksen osalta alijäämäinen. Käyttötalouden menojen yhteismäärä on 45,7 miljoonaa euroa.
Hallintojohtaja Matti Ilveskoski kutsuu ensi vuoden budjettia perhebudjetiksi.
– Säästöt kohdistuvat vähemmän varhaiskasvatukseen ja nuorisotyöhön. Perheneuvonta sai jopa hiukan lisää varoja.
Ensi vuoden investointikustannukset ovat 4,9 miljoonaa euroa, josta varsinaiset rakentamisja peruskorjauskustannukset ovat
4,1 miljoonaa euroa. Suurin kohde on edelleen Vatialan hautausmaan uusi krematorio. Sen kustannuksia siirtyy ensi vuodelle
2 miljoonan euron verran rakentamisaikataulun takia.

Seurakuntien
kärkihankkeet
etenevät vuonna 2013
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi 150 000 euron määrärahan kärkihankkeille vuoden 2013
talousarvioon. Määrärahan suuruudesta käytiin äänestys.
– Parasta pienille eli entinen
kastekokonaisuus ja Nuoret aikuiset ovat Kirkkopolku-kärkihankkeen ensimmäisiä vaiheita.
Parasta pareille eli entinen Hääyö
on Monipuolistuvan jumalanpalveluselämä -kärkihankkeen ensiaskel, kertoo Tampereen seurakuntien kärkihankekoordinaattori Jussi Laine.
Ensi vuoden aikana on tarkoitus aloittaa Uudet jaot - ja Bränditakomo -kärkihankkeet.
– Olohuone etenee lähikirkkojen kautta, kun seurakuntien rakenneratkaisu tulee. Matalan kynnyksen yhteisöllisyyttä edistetään
silti kaikessa olemassa olevassa
toiminnassa, vakuuttaa Laine.

Helsingin hallinto-oikeuden
ratkaisu kevättalvella

Ihmisten yksinäisyys kuuluu Palvelevassa puhelimessa
hteydenotot Palvelevaan puhelimeen ovat
lisääntyneet viime vuosien aikana. Yksinäisyys on yleinen yhteydenoton syy, mutta myös monenlaiset elämän kriisitilanteet puhuttavat ihmisiä.
– Joillekin ihmisille päivystäjä
on se henkilö, jolle kerrotaan päivän tapahtumat – niin ilot kuin surut. Yksinäisyys ja syrjäytyneisyys
on silloin hyvin ilmeistä. Palvelevalla puhelimella ja netillä onkin
merkittävä rooli sielunhoidollisena toimijana ja mielenterveyspalvelujen täydentäjänä, kertoo Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja Iiris Jussila, joka aloitti työnsä
syyskuussa.
Palveleva puhelin on Suomen
evankelis-luterilaisten seurakuntien työmuoto. Tampereella toiminnan toteuttaa kriisi- ja sosiaalityötä tekevä Setlementtiyhdistys
Naapuri.
Palveleva puhelin on Suomen
suurin puhelinauttaja. Viime vuonna käytiin runsaat 52 000 keskustelua.
– Yhteydenotot voivat käsitellä mitä tahansa asiaa maan ja taivaan väliltä. Viime vuonna useimmin esille tulevia aiheita olivat yksinäisyys, perimmäiset kysymykset, psyykkinen sairaus, läheiset
ihmissuhteet, työelämä ja opiskelu, seksuaalisuus, taloudellinen tilanne ja asuminen, riippuvuudet,
väkivalta ja itsemurha-ajatukset,
kertoo Jussila.
Netissä yleisimmät teemat olivat ihmissuhteet, työ ja toimeentulo sekä usko ja elämänkatsomus.

Kirkkovaltuusto hyväksyi
vuoden 2013 talousarvion

min henkilö, jolla on halu auttaa
ihmisiä keskustelemalla. Apu ei
ole ammattimaista, vaan lähimmäisenrakkauteen perustuvaa rinnalla kulkemista.
– Se tarkoittaa tasaveroista ja
arvostavaa toisen ihmisen kohtaamista, kuuntelemista, elämän jakamista sekä ihmisen auttamista
ja tukemista ratkaisemaan itse ongelmiaan. Koko elämän kirjo avautuu päivystäjälle, joten avarakatseisuus on paikallaan. Päivystäjän tulee varautua käsittelemään hengellisiäkin kysymyksiä, koska ne toistuvat yhteydenotoissa, selvittää Iiris Jussila.
Jussila on kiitollinen, että saa
työskennellä vapaaehtoisten päivystäjien kanssa.
– He ovat upeita ihmisiä, jotka
palauttavat uskoa siihen, että ihmiset vieläkin välittävät toisistaan,
jopa aivan ventovieraista. He antavat arvokkainta, mitä annettavana
on, eli aikaansa lähimmäisilleen –
myös joulunpyhinä.

Kirsi Airikka
Jos kiinnostuit vapaaehtoistoiminnasta
Palvelevassa puhelimessa, ota yhteyttä
sähköpostitse: iiris.jussila@naapuri.fi
tai p. 050 546 7250. Voit myös jättää
soittopyynnön tai kysyä lisää toimisto
sihteeri Tuula Mäkelältä, p. 03 3141 8521
tai 040 506 5367.

Päivystys:
ma–to klo 18–01 ja
pe–la klo 18–03,
myös juhlapyhinä

Tampereen seurakuntara
kennepäätöksestä tehdyistä valituksista saadaan ratkaisu alkuvuodesta 2013. Aiemmin

Helsingin hallinto-oikeudesta on
kerrottu, että päätös olisi saatu jo
tämän vuoden aikana.

Tampereelta vahva edustus
pohtimaan kirkon tulevaisuutta
Kirkon strategiaa pohtivaan
työryhmään nimettiin vahva
tamperelaisvahvistus kirkkohallituksen täysistunnossa 20. marraskuuta.
Yksitoistajäseniseen työryhmään nimettiin Tampereelta
Tampereen seurakuntien kärkihankekoordinaattori Jussi Lai-

ne ja kirkkohallituksen edustaja,
LT, psykiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Riitta Alaja.
Työryhmän tehtävänä on laatia kirkkohallitukselle esitys kirkon yhteiseksi strategiaksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Nykyinen Meidän kirkko -strategia
yltää vuoteen 2015.

Herätys!
Miten voi löytää joulun sanoman?
Joulun lähestyminen saa monen ihmisen stressaantumaan. Kotona pitäisi tehdä jouluvalmisteluja ja samaan aikaan olisi mukavaa kokoontua ystävien ja harrastusporukoiden kanssa tunnelmoimaan glögin ja piparien ääreen.
Kaupoissa on ahdistava ihmistungos ja liikenne ruuhkautuu, kun kaikki suuntaavat lahjaostoksille yhtä aikaa. Miten
voi välttää joulustressin, Tampereen seurakuntien hengellisen ohjauksen pastori Marjatta Malmberg?
– Välitin kysymyksen hengellisille matkakumppaneille, jotka olivat koolla arkiretriitin puolivälin ohjaajatapaamisessa.
Heidän ohjeitaan olivat:
”Nukkumalla mahdollisimman hyvin.”
”Joulu tulee, vaikkemme tee yhtään mitään.”
”Kuuntelemalla ja katselemalla nukkuvaa lasta.”
– Tänäänkin Jumala syntyy lukemattomin tavoin niin monien ihmisten elämässä, kaikkialla maailmassa, omassa naapurustossa, missä vain. Jouluilo voi tulla, kun ottaa hetken ja
miettii tätä. Ehkä se, joka voi tehdä tilaa toiselle, saa elintilaa
itselleenkin.
Joulu hukkuu usein hössötykseen. Pitääkö matkustaa pois,
vai miten voi suuntautua joulun sanomaa kohti?
– Metsään meno tai kirkkoon astuminen voi olla avuksi moneen. Olisikohan sinulla hetki lukea rauhassa profeetan joululupaus, Jesaja 9:1–5, tai adventin evankeliumi, Luukas 19:28–41.
– Adventtiin kuuluvat vanhastaan paastokutsu ja erämaan
ääni, rohkaisu vetäytyä, hiljentyä ja elää yksinkertaisesti juhlan edellä. Se edellyttää vastavirtaan räpiköintiä. Ei ole helppoa
pysähtyä kesken kaiken, antaa vain kaamoksen hiljaisuuden tai
elämän kohinan ympäröidä.
– Entä jos sen lisäksi antaisi itselleen ja jollekin toiselle sen
pikkujoululahjan, että jakaisi kaipauksen tai pettymyksen hänen kanssaan? Vetäytymistä vaikeampaa taitaa meille tamperelaisille sittenkin olla yhdessä odottaminen. Liki puolessa kaupunkimme kodeistahan asutaan jo yksin.

Kirsi Airikka
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Tuomas Koskialho

Iso osa elämää jää
elämättä, jos nuoruus
jää usvaan.

”Nyt sitten kaikki
vuorotellen kertovat
koko luokalle,
mikä Jarissa ärsyttää.”
Näin alkoi kymmenenvuotiaan Jarin koulupäivä vuonna 1987.
Opettajan silmätikuksi
joutunut Jari odotti
vain päivää, jolloin
ala-aste olisi ohi.

Varjojen maailmasta valoon

Aallon harjalla
90-luvun alussa Suomeen saapui
iso huumeaalto, ja keskisuuressa
kaupungissakin avautuivat mahdollisuudet ostaa huumeita. Kokeilunhaluisia nuoria löytyi paljon.
– Meitä oli kymmenen jätkän
porukka, joka alkoi poltella pilveä.
Neljä meistä siirtyi koviin aineisiin
ja jäi sille tielle.
– Ensi kosketukseni heroiiniin
oli kesällä 1995. Me maattiin parhaan kaverin kanssa kalliolla ja
mietittiin, että tätä pitää saada lisää. Voin rehellisesti vieläkin sanoa, että siitä tuli todella mahtava
fiilis. Olin heti henkisesti ja fyysisesti koukussa.
– Kaksi vuotta myöhemmin
kaverini ampui itsensä. Vain yksi
mies minun lisäkseni tuosta neljän hengen porukasta on hengissä.
Elämä huumemaailmassa on
kovaa: manipulointia, rikoksia,
yliannostuksia, mutta myös normaalia elämää: perhe, koulu, työt,
parisuhde.
– Monen harhaluulo on, että
huumeidenkäyttäjät ovat aina rappiolla. Rappio on vain se viimeinen
ääripää. Itselläni oli aina siisti koti
ja hyvät suhteet perheeseen. Minä
olen käynyt kouluni loppuun ja teh-
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nyt rehellistä työtä. Huumeet liikkuvat normaalien ihmisten seassa,
normaaleissa kodeissa.

Tapetaanko tää?
Jarin elämä kuitenkin luisui lähelle
rappiota. Koulua hän kävi vain saadakseen opintolainaa, jolla rahoittaa huumeiden käyttö. Myöhemmin hän päätyi myymään ja välittämään huumeita.

Hän selvisi kolmesta hengenvaarallisesta yliannostuksesta, joista jokaisella kerralla hän makasi teho-osastolla letkuihin kiinnitettynä. Silti hän jatkoi huumeiden käyttöä pysähtymättä. Kun huumeet
loppuivat, hän kärsi pahoista vieroitusoireista.
Yksi tapaus on painunut syvästi hänen mieleensä, ja se oli se sysäys kohti päihteetöntä elämää, jota Jari tarvitsi.
Tuomas Koskialho

Yläasteelle siirtyminen oli kuin
unelmien täyttymys nuorelle pojalle. Mukana kulkeva tunne siitä, että hän on erilainen, koska kuunteli rockia ja pukeutui eritavoin kuin
muut, ei kuitenkaan jättänyt häntä rauhaan.
– Koulumotivaationi oli todella matalalla. Kiusaamisella oli oma
osuutensa huumeiden käytön aloittamiseen. Tunsin itseni jo valmiiksi erilaiseksi, joten halusin olla vielä erilaisempi. Huumeiden käytön aloittaminen oli kuitenkin täysin oma valintani, en syytä mitään
muuta kuin omaa tyhmyyttäni.
– Ei mulla ollut edes syytä kapinoida. Mulla oli ja on edelleen todella hyvä perhe, kertoo Jari.

– Eräs kateellinen ”ystävä” maksoi siitä, että mut hakattiin. Kolme
äijää nappas mut autoon ja ajo jonnekin jumalan selän taakse.
– Minua hakattiin kolme tuntia, kolmen miehen voimin. Olin jo
aivan varma, että tää elämä oli nyt
tässä, kun kuulin yhden miehistä
soittavan puhelun: ”Nyt me ollaan
tehty se. Tapetaanks tää tänne?”
– Kaikki oli yhtä usvaa. Seuraavaksi minut kuitenkin nostettiin pystyyn, vertavuotavana ja sisuskalut runneltuina, ja tarjottiin
kyytiä takaisin kaupunkiin.
Tämä tapahtui ennen Jarin viimeistä vieroitushoitoa, josta hänen
matkansa selvään elämään alkoi.

Vaihteleva onni
Yleensä ensimmäiset yritykset päästä huumeista eroon epäonnistuvat.
Retkahdukset eivät ole merkki paluusta lähtöruutuun, vaan luonnollinen prosessi etsittäessä tietä pois
huumekeskeisestä elämästä. Jarilla
epäonnistuneita yrityksiä oli 27.
Mahdollisuus huumeettomaan
elämään on siis aina. Menneisyydessä koetut vaikeat asiat voivat olla jonkun toisen pelastus: se, että
näkee asiat niin kuin valtaosa ihmisistä ei näe.
– Päihdetyö on sydämen työtä.
Tätä ei tehdä rahan toivossa. Välillä tulee päiviä, jolloin miettii, mitä
järkeä tässä kaikessa on? Kuunteleeko kukaan?
– Sellainen palaute, jota olen
saanut nuortenilloista, antaa voimaa. Se, että nuoret sanovat muistavansa illan lopunelämäänsä, antaa toivoa, että minusta oli hyötyä.
Nykynuoret ovat erittäin valveutuneita. Asioista ei pidä paasata, vaan
kertoa niiden oikeilla nimillä ilman
moralisointia.
Jari tukee myös koulujen
kanssa tehtävää yhteistyötä.
Kuva on otettu Tesoman koulun
päihdetapahtumassa. Lue siitä
www.tampereenkirkkosanomat.fi

Elämässä kiinni

Jarille ei olisi viisi vuotta sitten tullut mieleenkään työskennellä päihdetyössä. Hän halusi olla rauhassa, oppia elämään uudestaan. Vanhan identiteetin hylkääminen ja
uuden minän rakentaminen vaativat aikaa.
Jari joutui kohtaamaan häntä
itseään haavoittaneet kokemukset niin ennen huumeiden käyttöä
kuin käytön aikanakin, ja oppia elämään menneisyydestä kumpuavan
syyllisyyden kanssa. Oman hoitajan kannustuksesta hän kuitenkin
hakeutui opiskelemaan päihdetyötä ja huomasi olevansa oikealla alalla.
Työssään Tampereen seurakunnilla Jari tekee yksityisiä asiakastapaamisia, joissa hän toimii tukena ja keskustelukumppanina apua
tarvitsevalle. Hän tukee koulujen
kanssa tehtävää yhteistyötä sekä
rippikouluopetusta päihdekasvatuskysymyksissä.
Nuorille Jari on jo tullut tutuksi nuortenilloista. Työtehtäviä riittää enemmän kuin hän ehtii ottaa
vastaan.
– Tämä työ auttaa minua muistamaan, mistä olen tullut ja mihin
olen päässyt. Eniten minua kaduttaa se, etten jo aikaisemmin päässyt pois huumekierteestä. Suurin osa nuoruudestani on hämärän peitossa. Elämää jäi paljon elämättä.
Nyt elämään sisältöä tuovat koira, ystävät ja musiikki sekä tietenkin työ.
Jari on ollut kuivilla kymmenen
vuotta eikä kadu ainuttakaan selvää päiväänsä.
Nuorille hän haluaa sanoa:
– Elä elämääsi. Toteuta unelmasi. Kunhan tiedät itse mitä teet ja
tiedostat omat rajasi.

Riikka Moilanen

Ajassa ja hengessä

Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Muutos on mahdollista Tulevat pyhät
6.12.
T
Hannu Jukola

he Change is Gonna
Come, lauloi amerikkalainen R&B-laulaja Sam
Cooke 1960-luvulla. Tästä
laulusta tuli kansalaisoikeuksiensa puolesta taistelevien afroamerikkalaisten tunnuslaulu. Se loi uskoa vaikeiden aikojen keskelle. Siihen, että muutos on mahdollista.
Toisinaan kuitenkin tuntuu siltä, ettei ihminen oikein muutu. Samat virheet toistuvat, menneestä ei
opita. En tiedä, kumpi on pelottavampaa. Se, että näin on, vai se,
että olen itse alkanut uskoa tähän.
Jossain vaiheessa elämää toiveikas
idealisti on muuttunut synkisteleväksi kyynikoksi. Ihan tyhmää, kuten tyttäreni toteaisi. Mikä liikuttaisi, mistä uskoa muutoksen mahdollisuuteen?
Kristilliseen uskoon on kätkeytynyt vahva muutoksen sanoma. Tämä sanoma lähtee liikkeelle
ensimmäisestä jouluyöstä; paimenista kedolla, enkeleistä taivaalla ja
erään majatalon tallista. Sinne syntyi pieni lapsi, Jeesus.
Jeesus syntyi tuomaan toivoa ja
valoa elämän keskelle. Silloinkin,
kun elämä on raskasta ja vaikeaa,
on siis lupa uskoa parempaan. Siihen, että kyllä tämä tästä. Jeesus
syntyi välittääkseen rakkauden sanomaa. Sitä, miten arvokas ja tärkeä ihminen on Jumalan silmissä,
näyttipä hän toisten ihmisten silmissä sitten miltä tahansa. Jeesus
syntyi tuomaan rauhaa ja hyvää
tahtoa ihmisten välille. Tätä maailmaa kun ei pidetä pystyssä muuten kuin lempeydellä, lähimmäisen
rakastamisella ja anteeksi antamisen jalolla taidolla.
Jeesus syntyi aikana, jolloin ihmiset odottivat kiihkeästi pelastusta, muutosta tapahtuvaksi. Sama kaipuu sykkii sydämessä edelleen. Joulun vahva viesti on juuri siinä, että muutos on mahdol-

9.12. Kuninkaasi tulee kunniassa: 2. adventtisunnuntai

Monet kristityt ovat kovin hiljaisia Jeesuksen toisen tulemisen suhteen
– se kun inhimillisestä näkökulmasta katsoen on viipynyt pitkään.
Jeesus kuitenkin ilmoittaa selvin sanoin tulevansa takaisin maan
päälle. (Luuk.21:25–33(34–36)) Meidän pohdittavaksemme jää,
millaisesta tilasta Hän meidät löytää palatessaan.

16.12. Tehkää tie kuninkaalle: 3. adventtisunnuntai

Kolmantena adventtisunnuntaina tekstissä esiintyy aivan toiseen
vuodenaikaan liitetty hahmo (Matt.11:2–10). Johannes Kastajan
tehtävä oli valmistella ihmisiä Jeesuksen tuloon. Adventin aikana
Johanneksen tehtävä on sama. Johannes haastaa meitä viettämään
joulua sen Kristuksen kunniaksi, joksi Jeesus ristillä paljastui.
Yhdynkö helppoon hymistelyyn uuden elämän suloisen ihmeen ääressä
vai muistanko joulunakin ristille vieneen ruman ja raskaan tien?

23.12. Herran syntymä on lähellä: 4. adventtisunnuntai

”Ihmisen sisäisen mielialan tulee olla valmis suuren sanoman
vastaanottamiseen”, neuvoo Kirkkokäsikirja. Voi kun joskus olisinkin
valmis joulun vastaanottamiseen! Joka vuosi joulu tulee yhtäkkiä
vastaan kaamoksen keskellä. Joitakin jouluvalmisteluja onnistun
tekemään, mutta sen sisäisen mielialan vaalimisen laiminlyön,
valitettavasti. (Matt.1:18–24)

24.12. Lupaukset täyttyvät: jouluaatto

”Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko
kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja.
Hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen,
joka makaa kapaloituna seimessä.” (Luuk.2:1.14)

25.12. Sana tuli lihaksi: joulupäivä
lista. Jumalalla on voima muuttaa
ihmistä. Siksi Jumala syntyi ihmiseksi tänne ihmisten maailmaan.
Joulun toivo, valo, rakkaus, rauha ja hyvä tahto ovat siis tarjolla
tänäkin jouluna. Anna tämän kaiken virrata sisimpääsi. Anna sen

pyyhkiä synkistely ja kyynisyys
tiehensä. Niin minäkin ajattelin
tehdä. The Change is Gonna Come.

Kati Eloranta
Pastori, Kalevan seurakunta

Hannu Jukola

Piparkakkujen historia alkaa muinaisesta Egyptistä, jossa leivottiin
hunajakakkusia. Antiikin aikana
pipareita uhrattiin jumalille. Kakkuja alettiin muotoilla erilaisiksi
hahmoiksi, jotta jumalat ymmärtäisivät, mitä niiltä pyydettiin kakun avulla.
Eurooppaan mesileivät tulivat
keskiajalla ristiretkeläisten mukana ja niitä alettiin maustaa Kaukoidästä tuoduilla mausteilla.
Aluksi piparkakkuja syötiin kaikissa varakkaamman väen juhlissa, jouluun ne ankkuroituivat vasta
1800-luvulla. Pitkään piparkakkuja valmistettiin vain luostareissa,
koska niissä oli usein ylimääräistä
hunajaa mehiläisvahakynttilöiden
valmistuksen sivutuotteena.
Raamatussa puhutaan Jeesuksesta elämän leipänä, taivaallisena ruokana tai enkelten leipänä.
Piparkakkukin muistuttaa, että
Jeesus on makeaa ravintoa ihmi-

26.12. Kristuksen todistajat: tapaninpäivä

27.12. Jumala on rakkaus: apostoli Johanneksen päivä

Kuluvan vuoden aikana tällä palstalla ihmetellään erilaisia ruokaan ja kristilliseen uskoon liittyviä ilmiöitä.

Piparkakut

Joulupäivän sanomassa on kristinuskon ydin. (Joh. 1: 1–14) Jumala tuli
maailmaan ihmiseksi. Valoksi pimeyteen. Toivoksi toivottomuuteen.
Surullista on, ettei tämän pyhän suuruus käytännön elämässä juuri
näy. Tuntuu, että juhla on juhlittu. Tai ehkä tänään voi tavoittaa,
hiljaisuudessa ja levossa, hössötyksen jälkeen, jotain enemmän.
Toisena joulupäivänä ollaan jo lähdössä seimen ihmeen ääreltä ulos
maailmaan susilauman keskelle. Joulun sanoma on Jumalan tarjous
joka ikiselle. (Matt.10:16–22)

Ravinnoksi

Lasten suusta

Kiitos isänmaasta: itsenäisyyspäivä

Minua alkaa aina nukuttaa, kun joku älykkö ottaa puheeksi kirkon
erottamisen valtiosta – siis sillä tavalla lopullisesti. Kaipa sitä
pitäisi puolustaa kansankirkkoaan, mutten oikein osaa. Olen vain
tyytyväinen, että olen vapaan maan vapaa kansalainen. Minusta
vapaus on myös Jumalan ansiota, vaikken sitä osaakaan perustella.
(Matt.20:25–28)

selle. Erimuotoisilla piparkakuilla taas on ollut oma vertauskuvallinen ja jopa taikauskoinen merkityksensä. Eläinhahmoisten piparkakkujen tarkoituksena oli karjaonnen turvaaminen. Possunmuotoinen pipari on peräisin viikinkiajan uhrileivästä, jonka avulla jumalilta pyydettiin rikkautta.
Suomessa tavallisin piparkakkumalli on yksinkertainen kukka.
Se symboloi hyvää satoa, rikkautta ja hedelmällisyyttä. Piparkakkuukko ja -akka taas kuvaavat pitkää
ja onnellista elämää. Pipareista sydän, tähti ja lintu kertovat rakkaudesta, uskosta ja Pyhästä Hengestä.
Yksi hauska piparkakkuihin
liittyvä uskomus oli, että kun piparia piti kirkonmenojen ajan taskussa, pysyi terveenä. Kakkuun
imeytyi messun aikana siunausta ja voimaa, jolloin sitä syömällä
välttyi tarttuvilta taudeilta.

Eräs kolmevuotias tyttö kertoi elävästi joulutapahtumista:
– Ja sitten se enkeli sanoi niille paimenille, että: ”Hoitakaa niitä lampaita!”

Johanneksen evankeliumin kirjoittaja ja apostoli Johannes (se
”Jeesukselle rakkain opetuslapsi”) on perinteisesti oletettu yhdeksi
ja samaksi persoonaksi. Johanneksen evankeliumi taas on kertomus
Jumalan rakkaudesta ihmistä kohtaan. (Joh.21:19–24)

28.12. Jeesus pakolaisena: viattomien lasten päivä

Päivän evankeliumi saa ihmettelemään Jumalan suunnitelmia.
(Matt.2:13–21) Teksti ei anna helpotusta ”miksi Jumala sallii pahan”
-kyselijälle, mutta muistuttaa meitä marttyyreista. Jeesuksen vuoksi
voi käydä myös huonosti – kaipa siihenkin kätkeytyy Jumalan viisaus,
vaikka hämmennystä aiheuttaakin.

6.1.2013 Jeesus, maailman valo

Joulu on monella tavalla sisäänpäin kääntymisen aikaa. Pohditaan,
mitä tämä joulun sanoma juuri minulle merkitsee ja miten se minuun
asettuu. Konkreettisestikin käännytään sisäänpäin: joulua vietetään
perinteisesti oman perheen parissa. Loppiainen kääntää katseen ulos
maailmaan. Itämaisten tietäjien innostuminen Jeesuksesta kertoo,
että joulun sanoma kuuluu kaikille. (Matt. 2: 1–12)

Helmi
Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko
sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi. Minä odotan
Herraa kuin vartijat aamua, hartaammin kuin vartijat
aamua.
(Ps.130:5-6)
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Joulun rauhaa

4M

Ota onkeesi
Elämäni psalmit
Elämäni psalmit on musiikkia ja
draamaa yhdistävä teos.
Teoksen esittää laulu- ja soitinyhtye 4M, jossa esiintyvät Eija
Apunen (piano), Jutta Jelys (klari
netti), Sirpa Leppänen (viulu), Silja
Lassila (sello) ja Tuija Tiitta-Ylipää
(laulu ja perkussiot) sekä näyttelijä
Minna Hokkanen. Teoksen musiikin on pääosin säveltänyt Härmälän kanttori Markku Ylipää.
Esitys etsii psalmien alkuperäistä olemusta uuden alkuperäismusiikin ja tekstin keinoin. Teos kuvaa

ihmisen elämänkulkua, jota psalmien ajattomat tekstit heijastavat.
Elämäni psalmit esitetään Pitkäniemen kirkossa torstaina 3.
tammikuuta klo 18–19. Kirkko sijaitsee Pitkäniemen sairaala-alueella Hallintola-rakennuksen toisessa kerroksessa. Tilaisuus on
maksuton ja avoin myös sairaalan
ulkopuoliselle yleisölle.
4M-yhtye esittää Elämäni psalmit
-teoksen Pitkäniemen kirkossa
torstaina 3. tammikuuta klo 18–19.

Harjun kanttorikvartetti on
tehnyt joulukorttilevyn, jolla musisoivat Harjun kanttorit Lasse Kautto, Tarja Laitinen, Maiju
Häyrynen ja Janne Salmenkangas
sekä Ville Karhula, sopraano Satu Sepänniitty-Valkama ja pianisti Maila Böhm.
Levyllä on seitsemän kappaletta, ja mukana on myös hieman harvemmin kuultuja joululauluja. Viiden euron hintaisen levyn tuotto menee Harjun virolaisen ystävyysseurakunnan, Tallinnan Peetelin hyväksi.
Levyä voi ostaa Harjun kirkoista, kanttorikvartetin jäseniltä tai
seurakuntasihteeri Marja Oksaselta, p. 040 804 8152, marja.oksanen@evl.fi.

Konserttitarjotin
Hannu Jukola

Laulu Suomen soi
-isänmaallinen juhla

ke 5.12. klo 19
Yliopiston juhlasali
Poikakuoro Pirkanpojat,
joht. Jouni Rissanen
Pirkanmiehet, joht. Tuomas Laatu

Itsenäisyyspäivän
kirkkokonsertti

to 6.12. klo 16
Messukylän kirkko
Jorma Vuopio, baritoni
Petri Karaksela, urut ja piano
Erja Sjöman, lausunta
Alkusanat kenraali Heikki
Lyytinen
Ohjelma 10 € Ensi- ja turvakoti
ry:n hyväksi.

Piccolo-kuorojen
itsenäisyyspäivän konsertti
to 6.12. klo 18.45
Vanha Kirkko
Piccolo-kuorot,
joht. Heikki Hinssa
Konsertti alkaa kaupungin
ilotulituksen jälkeen.

Suomen lapset -konsertti

Nuorten soittajien kiitoskonsertti
to 6.12. klo 15.00–15.30
Lasten katedraali
Finlaysonin kirkko

Kamarimusiikkikonsertti

Kalevan seurakunta 60 vuotta
la 5.1.2013 klo 16
Kalevan kirkko
Tampereen akateemisen sinfoniaorkesterin kamarimusiikkiryhmä
Vapaa pääsy
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Jäämien kuoron konsertti
su 6.1.2013 klo 18
Teiskon kirkko
joht. Saija Siuko
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €

Sana Soi -konsertti

su 13.1. 2013
Tuomiokirkko
Tenorissimo eli Pekka Itkonen,
Reijo Ikonen ja Olli Hallikainen
Ohjelma 10 €

Kamarimusiikkikonsertti

la 19.1.2013 klo 16
Pispalan kirkko
Tampere Filharmonian
jousikvintetti
Ohjelma 14 €, kahvitarjoilu.
Tuotto seurakuntien diakoniatyön kautta vähävaraisille lapsiperheille.

Iltamusiikkia Tuomiokirkossa
su 20.1. klo 18
Tuomiokirkko
Marjukka Tepponen,
laulu Matti Hannula, urut
Ohjelma 10 €

Adventin- ja joulunajan konsertit
ja Kauneimmat Joululaulut
-tilaisuudet löydät tämän lehden
joululiitteestä sivuilta 11–14
sekä verkosta: www.tampereenseurakunnat.fi/kirkko_tampereella/joulunaika
Liikuntarajoitteiset
Kuulokojeet

J

Enkelten laulua
Aleksanterin kirkkoon

oulukonserttikonkari Tomi Metsäkedon isännöimä
Kuului laulu enkelten -kiertue pysähtyy Aleksanterin
kirkkoon kahden viikon kuluttua keskiviikkona. Metsäketo on
kiertänyt eri artistien kanssa samalla teemalla vuosia ja samanniminen joulualbumi myi jo platinaa.
– Joulukiertue on palkitseva.
Tunnelma saa syttymään ja on kiva tehdä työtä, joka tavoittaa. Ihmiset haluavat hiljentyä ja hektinen elämän tempo rauhoittuu. Joulu on oman sydämen aikaa, pohtii
Tomi Metsäketo.
Aiemmilla kiertueilla on ollut
mukana Mari Palo, Laura Voutilainen ja Karoliina Kallio sekä
poikakuoroja. Nyt matkakaveriksi lähtee Voice of Finlandista tuttu Saara Aalto.
– Saara on upea laulaja ja hänen
kanssaan on kiva laulaa. Äänemme
sopivat yhteen, Metsäketo iloitsee.
– Joulukiertueesta tulee varmasti enkelimäisen ihana, uskoo
Aaltokin.

Aalto palasi juuri Shanghaista ja
Lontoosta keikkailemasta. Metsäkedon syksyn haaste oli levyn tekeminen. Parhaillaan harjoitellaan
tiiviisti.

Ensiesitys jouluduetolle
Seitsemälle paikkakunnalle on luvassa nostalgiaa ja tuoreitakin säveliä, kuten Aallon tekemä Enkeleitä ja vuosi sitten levylle laulettu duetto Muistan joulun. Ohjelma
suunniteltiin yhdessä.
– Tunnelmallisia kappaleita, lupaa Aalto.
– Kirkkoon sopivia ja kirkoissa
hyvin soivia, jatkaa Metsäketo.
Omat rakkaimmatkin kuullaan.
– Tonttu, isoäitini lempilaulu.
Maalaileva sovitus, jota on tosi mukava laulaa, paljastaa Metsäketo.
Aaltoa viehättää En etsi valtaa loistoa.
– Ajankohtainen sanoitus, joka
pistää miettimään ja itkettämään.
Lauluissa Me käymme joulun viettohon, Walking in the air ja O Holy

Night on hieno melodia.
Kaksikko on esiintynyt vain
kerran yhdessä.
– Odotukset ovat samat kuin
ennenkin, odotan hyvää sekoitusta, mutta vierellä on eri daami, sanoo Metsäketo.
Talvikin voisi tulla, niin on kivempi laulaa joulusta.
– Joskus konsertin aikana on
vihdoin alkanut sataa lunta, tenori sanoo.
Sovituksista vastaa kiertuekapellimestari Jukka Nykänen, joka
soittaa pianoa. Koskettimissa on
Teemu Roivainen, viulussa Camilla Bäckman, bassossa Joonas Almila ja rummuissa Juha Räsänen.

Erityisiä paikkoja
Metsäketo ja Aalto pitävät kirkkoa erityisenä esiintymispaikkana,
jossa akustiikka ja tunnelma ovat
upeita. Metsäketo kehuu Aleksanterin kirkkoa jylhäksi. Tärkein pyhättö hänelle on Helsingin tuomiokirkko.

Hannu Jukola

Jouluyön musiikkihartaus antaa joulun tulla Artisti sairaalan ovesta tipahti
Kun aatto saa ehtooseen, tohina
vaimenee. Joulu saa vihdoin tulla
Jouluyön musiikkihartauden myötä jouluaattona 24. joulukuuta kello 23 Tuomiokirkossa.
Oopperalaulajatar, mezzosopraano Pirjo Turunen saattaa kuulijat tuttujen, koskettavien joululaulujen myötä syntymän ihmeeseen.
Urkurina ja pianosäestäjänä toimii
musiikkineuvos Matti Hannula.
– Yhteinen veisuu ja rukous, lyhyt
Mezzosopraano Pirjo Turunen ja urkuri Matti Hannula johdattavat kuulijat
syntymän ihmeeseen Jouluyön musiikkihartaudessa jouluaattona kello
23 Tuomiokirkossa.

Arto Timonen

tyttö, sataman poika suomenkielisessä versiossa Aallolla on päärooli. Urheassa toteutui puolestaan jotain muuta.
– Se oli mahtavaa. Olin aina halunnut olla mukana Disney-leffassa, se on ollut unelmani. Lauloin
kaksi kappaletta, Aalto kertoo.
Dubbaus on ollut lempihommaa, joka vaatii hyvää äänenkäyttöä, rytmitajua ja reaktiokykyä.
– Ruudusta katsotaan videokuvaa ja repliikki luetaan piirretyn
päälle usein kylmiltään. Äänensävyihin ja tapahtumiin täytyy reagoida hetkessä ja samalla lukea repliikkiä.
– On hauskaa dubata esimerkiksi viisivuotiasta merenneitoa ja
laulaa lapsen äänellä, Aalto kertoo.
– Se on hirveän kivaa touhua.
Ensin pitää harjoitella laulamista,
muistuttaa Metsäketo, jonka laulua voi kuulla muun muassa Bambi-elokuvassa.

Kiinaa ja musikaalia
Kiireisten esiintyjien syyskausi päättyy joulurauhaan läheisten
kanssa.
– Neljä isovanhempaani tulevat meille. Se on ainut päivä vuodessa, kun olemme varmasti kaikki samassa paikassa. Syömme vanhempani valmistaman jouluaterian ja jaamme lahjat. Minä ja sisko-

Lue lisää joulunajan hartaushetkistä,
messuista ja tapahtumista joululiitteestä sivuilta 11–14 ja tapahtumatiedoista sivuilta 9, 10 ja 15–19.

ni laulamme duettoja, sanoo Aalto.
Stadilaiseksi tunnustautuva
Metsäketo tekee perinteisiä juttuja, tosin ei joulukortteja.
– Joulutervehdykseni tulee laulun muodossa. En ole hyvä piirtämään, hän naurahtaa.
– Joulu on haudalla käyntiä,
haetaan ja koristellaan kuusi ja joulutähti syttyy vasta jouluna, ei lokakuussa. Äiti on tietenkin laittanut kystä kyllä. Jouluna voi funtsata ja ottaa omaa aikaa, sanoo Tomi
Metsäketo.
– Joulu on tärkeää aikaa, Saara
Aalto tiivistää.
Tuleva sisältää kivoja juttuja.
Aalto äänittää uuden levyn ja keikkoja on ehkä Kiinassa asti.
– Täytyy ruveta tosissaan opiskelemaan kiinaa nyt, hän päättää.
Metsäketo konsertoi tenoreiden
kanssa ja näyttelee kahdessa musikaalissa. Ensin on Mikkelin
kesäteatterin Vaimoke ja syksystä
alkaen Mariuksen rooli Tampereen
Teatterin Les Misérablesissa.

Elisa af Hällström
Kuului laulu enkelten Aleksanterin
kirkossa 19.12. klo 19. Liput 30 €
Lippupisteestä ja tuntia ennen
ovelta. Kiertueen kuulumisia
voi lukea esiintyjien virallisilta
fanisivuilta Facebookissa.

Kolme nuorta saapuu Sairaala
Kolmoseen, jossa hoidetaan mieltä. Kun hoitaja kertoo nuorten olevan artisteja ja esittelee surrealistisen viikko-ohjelman, alkavat nuoret nähdä unia todellisuudesta ja
harhasta.
Artisti sairaalan ovesta tipahti on hauska ja jännittävä musiikkinäytelmä nuoruudesta, todellisuudesta ja harhasta. Se luo vaikutteita nykymaailman tosi-tv:stä, jossa jatkoon pääsevät vain parhaat.
– Musiikkinäytelmän tekemisessä tärkeintä on yhteinen prosessi ja matka, ei pelkkä esitys. Projektin ohjaajat sekä siihen osallistuneet nuoret ovat kokeneet luo-

Sopimusvuori ry:n Arts@-projektin
esitykset ovat ke 12.12. kello 18 ja
pe 14.12. kello 19
Pirkonhovin juhlasalissa,
Sukkavartaankatu 9.
Lippuvaraukset ja tiedustelut:
Mirva Leppäkoski, p. 046 682 1847.

Radio, tv ja netti
Soita saarna tai
kuuntele kotisohvaltasi

Tampereen tuomiokirkon sunnuntain jumalanpalvelusten saarnat ovat kuunneltavissa Tuomiokirkkoseurakunnan verkkosivuilla äänitiedostoina osoitteessa: www.tampereenseurakunnat.fi/
soitasaarna.
Myös Messukylän kirkon saarnoja voi kuunnella osoitteessa
www.tampereenseurakunnat.fi/messukyla/saarnat.
Tuomiokirkon jumalanpalveluksia voi kuunnella suorana lähetyksenä Radio Moreenissa kello 10 98,4 MHz. Radio Moreenissa on lähetystauko 17.12.–5.1. 2013. Viimeinen radioitava jumalanpalvelus ennen taukoa on sunnuntaina 16. joulukuuta. Ensi vuoden ensimmäinen radiointi kuullaan loppiaisena 6.tammikuuta 2013.

Jouluradio soi loppiaiseen saakka

Jouluradio tarjoaa jouluisia säveliä Tampereella taajuuksilla
104,50 ja 106,4 MHz. Joululaulut soivat tauotta loppiaiseen saakka. Verkossa Jouluradiota voi kuunnella osoitteessa www.jouluradio.fi.

Tule ja laula koko Suomen kansalle!

Nyt on hyvä tilaisuus tehdä hyvää, saada iloinen joulumieli ja kaupanpäälle päästä vielä valtakunnallisesti eetteriin.
Yleisradio radioi Aitolahden kirkon Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden, joka pidetään 16. joulukuuta kello 18. Nauhoitus kuullaan joulupäivänä 25.12. kello 18 Yle Radio 1 -kanavalla taajuudella 90,7 MHz.
Tilaisuuden juontavat pastori Kari Soukka ja pastori Virpi Vantakorpi. Kanttorina ja urkurina toimii Miia Moilanen ja trumpettia
soittaa Lotte Nyberg.
Ja kuten aina, myös tämänkin Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuden kolehdilla autetaan Aasian lapsia hankkimaan lukutaito.

Kauneimmat Joululaulut myös nuottikirjana
Kauneimmat Joululaulut kajahtavat kirkoissa tänä jouluna 40.
kerran. Suomen Lähetysseuran
joululaulutapahtumasta on tullut

– Ei siksi, että se on tunnelmallinen kirkko, vaan Cantores Minoreksen takia. Lauloin kuorossa
10 vuotta pikkupojasta asti.
– Kirkkokonserteista jää aina
jokin suhde kyseiseen kirkkoon,
Aalto sanoo.
Taannoin konsertti Viikin kirkossa teki lähtemättömän vaikutuksen.
– Väliseinät avattiin, jotta kaikki mahtuivat. Osa istui seurakuntasalin puolella, hän kertaa.
– Viikissä on upea yhdistelmä
vanhaa ja modernia. Se on sisältä
todella kaunis, Aalto lisää.
Aalto ja Metsäketo ovat vierailleet keskenään hyvinkin erilaisissa paikoissa laulajina ja näyttelijöinä. Taustalla on musikaaleja, mainoksia ja lastenelokuvien dubbausta eli jälkiäänittämistä. Metsäketo on dubannut animaatioita harvakseltaan ja Aalto tehnyt niitä neljä vuotta. Syksyllä julkaistiin kaksikin raitaa, joissa kuullaan hänen
heleää sopraanoaan. Gorō Miyazakin ohjaaman elokuvan Kukkulan

van prosessin myötä tunnetiloja epäonnistumisesta ja turhautumisesta aina niihin hienoihin onnistumisen ja yhteisen ilon hetkiin, jotka toimivat näytelmän tekemisen kantavana voimana, kertoo ryhmää ohjaava musiikkiterapeutti Marleena Varis.

J-P Virtanen

Saara Aaltoa odottaa Oulussa
perhejoulu, johon sisältyy paljon
lepäämistä.

puheenparsi ja keskuksena Ison Kirjan sanat todistavat väkevästi Luojan valtasuuruudesta ja jouluna alkaneesta uudesta luomakunnan opetussuunnitelmasta. Ja niin iankaikkisuuden ikkuna on hetken avoinna,
taivas koskettaa maata ja pyhä arkea, lausuu pastori Reijo Ylimys, joka vastaa jouluyön hartaudesta.
– Joulun Suuri Kertomus muistuttaa, että melskeisen ja levottoman ajan keskellä voi tavoittaa valon, lämmön, turvan. Hyvän voima
on sittenkin vahvempi.

olennainen osa suomalaista joulunviettoa.
Juhlavuoden kunniaksi Lähetysseura on julkaissut tavallista
paksumman lauluvihkon.
Säestykset kaikkiin vihkon lauluihin löytyvät nyt yksien kansien
välistä Lähetysseuran ja F-kustannuksen julkaisemasta Kauneimmat
Joululaulut -nuottikirjasta.
Teos sisältää kaikkiaan 72 rakastettua joululaulua. Monissa lauluissa on suomenkielisen tekstin lisäksi ruotsin-, englannin- tai saksankieliset sanat. Myös kirjan jouluiset ja talviset valokuvat ilahduttavat katselijaa.
Nuottikirja maksaa 28,60 euroa ja sitä voi ostaa Suomen Lähetysseuran verkkokaupasta: basaari.
mission.fi.

Avaa ovesi

Joulun jälkeen Tomi Metsäketo aloittaa hiljalleen valmistautumisen rooliin Tampereen Teatterissakin.

Kaarina Havian akvarelleja ja
kollaaseja on näytteillä Hervannan
seurakunnan Café Olohuoneessa
21. joulukuuta saakka.
Adventtina alkaa odotus, jossa me kaipaamme uutta elämään.
Näyttely muistuttaa, ettei suljettu
ovi ole läpipääsemätön seinä, vaan

ovi myös avautuu. Sen takaa paljastuu tie eteenpäin. Peilikollaasien äärellä voi tutkailla, minkä äärellä tuntee olevansa oma itsensä.
Café Olohuone on avoinna
ma–pe klo 10–19,
la klo 10–15 ostoskeskus Duossa.
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Ilo liekehtii Leinolan tonttujoukossa.

Opekin innostuu tinttidintti-tahdista
– On meillä keskusteltu kristillisen joulujuhlan viettämisestä,
mutta jouluevankeliumi
ja Enkeli taivaan ovat
edelleen juhlassa
mukana, Tiina Ilkka kertoo.
Koulussa on maahanmuuttajia ja eri uskontojen edustajia. Samoin osa oppilaista lukee elämänkatsomustietoa. Käytännöt sovitaan huoltajakohtaisesti, eikä erimielisyyksiä ole tullut.
– Koulussa koetaan tärkeäksi huomioida eri tavoin
ajattelevat, eikä ketään pakoteta osallistumaan esimerkiksi joulujuhlaan.
Toisaalta pidetään kiinni perinteistä.

Piirrok

luvat Leinolan lasten mielestä jouluun.
Se tosin ihan vähän harmittaa,
ettei joulun aikaan näe omaa opea.
Ekaluokkalaisilla on tietoa myös
siitä, mikä voi mennä pieleen. Kaikki ei mene putkeen, ellei jouluna sada lunta. Silloinhan ei tule joulupukkia eikä lahjojakaan. Vai tuleekohan?
Entä jos lunta tupruaa liikaa, ja
joulupukki tippuu reestä? Tai jumittuu rekeen ja pyllähtää reen kera jonkun niskaan. Silloin porotkin
putoaisivat taivaalta!
Porot eivät ehkä sen jälkeen
osaisi enää lentää, vaikka ponnistelisivatkin takaisin ilmaan. Huonoista uutisista
huolestuneella joulumuorilla palaisi puuro pohjaan, ja
pukki sairastuisi.
Perheen lemmikki voi
kuolla. Silloin tuleekin surullinen joulu.
uvine
kka A

set Rii

Entä jos joulupukki
putoaa reestä?

n

Joulumusiikki ja piparit,
laskettelu ja kaverit kuu-

Sivun tekstit:
Asta Kettunen

Hannu Jukola

Mistä tulee
iloa jouluna?
Vastaajina Leinolan
1A- ja 1B-luokkalaiset

Casper Karjalainen, Ida Hallia, Vili Peltonen, Aino Närhi, Leevi Laitinen ja Jesse
Tarkiainen koristelivat Hervannan seurakunnan nimikkokuusta kauppakeskus
Duossa. Tähtiä piti tehdä iltapäiväkotiin palattua vielä lisää.
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koulun

★ Ella Orell: tontuista
★ Marja-Terttu Pulkkinen: joulukuusesta
★ Jami Karjalainen: matkalle lähtemisestä
★ Miro Silanne: ruuasta
★ Emma Leeve: sydämestä
★ Niklas Koukkari: tunnelmasta
★ Hermanni Hänninen: jouluaatosta
★ Samuli Alku: hyvästä ruuasta
★ Anna Repo: siitä kun kaikki
ovat innoissaan, kun tulee joulu
★ Iida Ranta: tanssimisesta
★ Otso Rovio: siitä kun saa oman
perheen kanssa omaa aikaa
★ Helmi Rovio: siitä kun koristelee koko perheen kanssa joulukuusta
★ Asser Virtanen: kun saa mennä
joulupukin syliin
★ Lauri Ahonen: joulupukista,
kun se tulee ja on jännä tunnelma
★ Vilma Neva: kotoa, leluista
★ Mikael Vehmas ja Joni Greus:
lahjoista

Jouluevankeliumiksi sanotaan
Luukkaan
evankeliumin
toisen luvun
jakeita 1–20.
Kanttori Maria
Koivisto lukee
jouluevankeliumin
Hervannan
seurakunnan
kuusijuhlassa
15. joulukuuta.

Hannu Jukola

T

ulla tonttuset voi ilomielin... ainakin Leinolan koululle. 1A- ja
1B-luokkalaiset ovat
niin intoa täynnä,
että on vaikea kuvitella iloisempaa joulun odotusta.
Pilliä tarvitaan välillä menon hillitsemiseksi.
Nämä ovatkin jo taitavia tekijöitä. Mitä nyt joku vähän törmäilee ja joku toinen tekee varmuuden vuoksi kaksi kuperkeikkaa. Tonttumarssia on jo harjoiteltu, mutta joulujuhlaanhan on
vielä aikaa.
– Yks kaks kolme neljä ja stop,
apulaisrehtori Tiina Ilkka marssittaa B-luokkalaisia.
– Nyt te pyöritte tähän ja te toiseen suuntaan. Pitää mennä näin:
tintti-dintti-dintti, opettaja Minna Turunen innostuu näyttämään
mallia A-luokalle.
Perinteisesti tonttuleikin esittävät ykkösluokkalaiset ja jouluevankeliumin kolmosluokkalaiset. Kuutosluokille jää näyttelemisen riemu.

Tontun ja pukin historiaa
Joulua alettiin viettää nykyisellä
paikallaan 400-luvulla.
Kuusen vihreys viittaa paratiisin elämänpuuhun, ja sen koristeet
elämänpuun hedelmiin. Sen kynttilät kertovat valosta, jonka Jeesus toi maailmaan. Kerrotaan, että Martti Luther olisi keksinyt valaista kuusen kynttilöin ihastel
tuaan tähtitaivaan tuiketta.
Kuusen latvatähti ja ikkunoihin
ripustettavat joulutähdet kuvaavat
Betlehemin tähteä, joka johti itäisen maan tietäjät vastasyntyneen
luokse. Himmelit ja muut olkikoristeet taas muistuttavat seimen oljista, joille Jeesus-lapsi syntymänsä jälkeen kapaloitiin. Esimerkiksi Hervannassa seimeä voi ihailla kirkon
ja kirjaston välikön seinävitriinissä.
Tonttujen historiasta on monia
teorioita. Ne voivat olla kaivoksen
henkiä, mutta tonttu-nimitys juontuu sanasta tontti: kun talo pistettiin pystyyn, myös kodin haltija
asettui tontille taloksi.

Nykyinen joulupukkimme on
monien olentojen yhdistelmä. Kristillisen ajan joulupukin esikuvana
on Pyhä Nikolaus, joka eli 300-luvulla ja oli nykyisessä Turkissa sijaitsevan Myran piispa ja hyväntekijä.
Pukin nuttu alkoi punastua
1860-luvulla. Suomen kielen sana pukki periytyy hahmolta, joka maaseudulla kierteli pukinsarvet päässä talosta taloon kerjäten
ja pelotellen lapsia.
Joululahjat viittaavat sekä Itämaan tietäjien Jeesus-lapselle tuomiin lahjoihin että muinaisten suomalaisten vuoden vaihtumisen uhrilahjoihin, joiden avulla jumalilta
toivottiin hyviä satoja ja riistaonnea.
Joulurauha Tampereella on julistettu vuodesta 1945 alkaen.
(Lähteet: Kirkon tiedotuskeskus,
Tieteen Kuvalehti 2010,
suomalainenjoulu.fi/joulun-perinteet)

Mistä löytyy joulun ilo?
Vastaajina koululaiset Hervannan
seurakunnan iltapäiväkodista:
★ lumesta
★ Jeesuksen syntymäjuhlasta
★ lahjoista
★ lomasta
★ yhdessä olemisesta, perheestä
★ joulukuusesta ja sen koristelemisesta

★ yhdessä valmistellen
leipomisista, askarteluista
★ piparin tuoksusta
★ salaisuuksista, yllätyksistä, jännityksestä
★ juhlimisesta, kun saa valvoa vähän pidempään
Listan kirjasivat Johanna Pikkarainen ja Suvi Kallio.
Mieti itse lisää!

Tampereen seurakuntien tapahtumia 5.12.2012– 22.1.2013
Reijo Laamanen

Lapsiperheitä odotetaan kerhoon
Kolme sukupolvea kohtaa Kalevan kirkolla maanantaisin
Ainot ja Einot -ryhmässä.
Mukana on äitejä tai isiä alle kouluikäisten lasten kanssa sekä eläkeläisiä.
Lapset ovat saaneet ryhmästä lempimummoja ja
Ainot ja Einot -ryhmä teki
maaliskuun alussa retken
läheiseen leikkipuistoon,
jossa lapset ryömivät
putkessa varamummon luo.

Saarnavuoro
Kaikki on lopulta Jumalan käsissä
Mistä tekstistä saarnaat?
Luuk. 21: 25–33. Tekstissä Jeesus rohkaisee katsomaan eteenpäin tulevaisuuteen, jossa Jumalan valtakunta murtautuu lopullisesti ihmisten keskelle. Vapautuksenne aika on lähellä!

Mitä haluat saarnassasi viestiä?
Kaikki on lopulta Jumalan käsissä. Menneisyys, nykyhetki, tulevaisuus – mitään ei tapahdu Jumalan tahtomatta. Vapaus on tulevaisuudessa, mutta kristityn elämässä totta jo nyt. On siksi hyvä kysyä, mikä rajoittaa
ja kahlitsee elämää. Missä asiassa voisin vielä selvemmin ja kirkkaammin toteuttaa vapauttani, sitä vapautta, jonka Jumala lahjoittaa.
Vapaus on ihmisen ainutlaatuinen erikoisoikeus.
Karu tosiasia on kuitenkin tunnustettava; olemme
omassa varassamme kyvyttömiä elämään Jumalan
lahjan arvoisesti. Olemme taipuvaisia sitomaan itse
itseämme, vapaaehtoisesti luovuttamaan pois sen hyvän, mitä olemme saaneet. Ja kuitenkin Jumala tekee
meidät vapaiksi. Olemme lahjan varassa, mutta se riittää. Valo tulevasta näkyy jo – nostakaa päänne.
Oliko tekstissä jotain vaikeaa?
Viimeisten aikojen kuvia ei heti osaa yhdistää adventinajan tuntoihin, joulun odotukseen, kynttilöihin…
Miksi kannattaa tulla kirkkoon kuulemaan saarnaasi?
Kirkkoon kannattaa aina tulla, ja jumalanpalvelus on
kokonaisuus. Toivon, että saarnassa on jotakin kuulijoita puhuttelevaa, mutta jos ei ole, niin ehkä sitten
virret, rukoukset ja tekstit puhuttelevat. Kirkkovuoden
hetki, adventinaika, on puhutteleva jo itsessään, kun
se kuljettaa meitä katsomaan ja kokemaan evankeliumin avaamia näkökulmia.

Hannu Jukola

Minkä kirjan olet lukenut viimeksi?
Olen lukenut Haruki Murakamin kirjaa 1Q84.

Pastori Ilmo Käki saarnaa 2. adventtisunnuntaina
9. joulukuuta kello 11 Hervannan kirkossa.

mehun ja kahvin kanssa. Lopuksi pojat touhuavat autoleikeissä ja tytöt rakentavat
eläintarhaa varamummojen
ja varavaarin kanssa.
Kaisa Laakkonen tuli
ryhmään marraskuussa 2011
viisivuotiaan Saiman ja kolmevuotiaan Alpon kanssa,
myös helmikuussa syntynyt
Oiva-vauva on liittynyt mukaan joukkoon.
– Ryhmä toimii hyvin
ja vapaamuotoisesti. Äi-

Katso muut
tapahtumat
www.tampereen
seurakunnat.fi

Tuomiokirkkoseurakunnan Tiernapojat
ilahduttavat jälleen tamperelaisia adventinaikaan eri tilaisuuksissa ja laitoksissa. Perinne on jatkunut jo kolmisenkymmentä vuotta.
– On mukavaa heittäytyä pikkupojaksi ja esittää esimerkiksi suurta hallitsijaa Herodesta tai Murjaanien kuningasta. Tähtipoikanakin on mukava pyörittää tähteä. Haluamme tuoda näin hyvää
joulumieltä ihmisille, kertoo tuomiorovasti Olli Hallikainen, joka tänä vuonna nähdään Mänkin eli tähdenpyörittäjän roolissa.

Katso lisää joulunajan
ja uudenvuoden
tapahtumia joulu
liitteestä sekä
www.tampereenseura
kunnat.fi
AITOLAHDEN SEURAKUNTA
Messut Aitolahden kirkossa
6.12. Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus
klo 11 Aitolahden vanha kirkko
Juha Vuorio, Miia Moilanen,
Aitotahti-kuoro,
Karoliina Nisula, trumpetti.
Kunniakäynti ja seppeleenlasku
sankarihaudalla, kirkkokahvit
9.12. klo 10 Aitolahden kirkko
Mauri Nieminen, kanttori Anne
Nietosvaara. Pyhäkoulu messun
aikana
16.12. klo 10 Aitolahden
kirkko
Margit Helin, Miia Moilanen.
Pyhäkoulu messun aikana
23.12. klo 10 Aitolahden
kirkko
Mauri Nieminen, Miia Moilanen.
Pyhäkoulu messun aikana
Jouluaatto 24.12.
Hartaudet
klo 11.55 perheiden
jouluhartaus Atalan srk-koti
Juha Vuorio, kanttori Anne
Nietosvaara,
Aino Yli-Hannuksela, piano
klo 16 Aitolahden kirkko
Juha Vuorio, Miia Moilanen,
musiikkia Anna Mäkiranta
klo 17 Aitolahden vanha kirkko
Margit Helin, kanttori Anne
Nietosvaara,
musiikkia Paajasen perhe
klo 23 Jouluyön messu
Aitolahden kirkko
Mauri Nieminen, Miia Moilanen,
Aitotahti-kuoro,
Sanni Määttä ja Lila Arha, viulu,
Enni Ala-Mikkula, sello
Joulupäivä 25.12.
klo 11 perhemessu/
joulunäytelmä
Aitolahden kirkko
Margit Helin, Miia Moilanen,
Maisa ja Ronja Alatalo, laulu
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 Aitolahden vanha kirkko
Pekka Luukkala, kanttori Liisa
Ahlberg
30.12. klo 10 Aitolahden
kirkko
Mauri Nieminen, Miia Moilanen
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 12 Aitolahden kirkko
Margit Helin, Miia Moilanen
Loppiainen 6.1. klo 10
Aitolahden kirkko
Juha Vuorio, Miia Moilanen
13.1. klo 10 Aitolahden kirkko
Miia Moilanen. Pyhäkoulu
messun aikana
20.1. klo 10 Aitolahden kirkko
Juha Vuorio, kanttori Jussi

dit ovat tässä saamapuolella, kun voimme jutella keskenämme sillä aikaa kun varamummot hoitavat lapsia.
Täällä saa kahvia ja seuraa
ja sylejä on vapaana lapsille.
– Ei minulla ole monta
muuta paikkaa, mihin voisin
mennä kahden pienen lapsen
ja vauvan kanssa. Ryhmä toimii myös vertaistukena äideille. Tuntuu hyvältä huomata, että toistenkin lapset riehuvat ja heillä on sa-

moja vaikeuksia kuin itsellä,
Laakkonen kertoo.

Pirjo Lääperi

Ainot ja Einot, kohtaamis
paikka lapsiperheille ja
eläkeikäisille maanantaisin
klo 9.30–11 Kalevan kirkolla,
Liisanpuisto 1. Tiedustelut:
diakoni Susanna Laitinen,
p. 050 541 5790. Ryhmä
kokoontuu ennen joulua
10.12. asti ja jatkuu keväällä
14.1.2013 alkaen.

Tiernapojat ilahduttavat jälleen

Hannu Jukola

Löysitkö tekstiin uuden näkökulman?
Aivan uutta näkökulmaa en varmaankaan löytänyt. Jeesuksen kuvaus lopunajan merkeistä on vakava ja pysäyttävä, mutta tarkoitettu kristitylle rohkaisuksi ja
toivon merkiksi. Jo sanojen alkuperäiset kuulijat ovat
eläneet monenlaisten uhkien, pelon ja sorron alla. Pelastusta on kaivattu ja Jeesus lupaa, että se tulee.
Vapaus on vanha asia, mutta aina uudelleen todeksi elettävä.

vaarikaverin. Se on tärkeää,
kun omat isovanhemmat
asuvat kaukana ja heitä tavataan harvoin. Ryhmään
mahtuu nyt lisää lapsiperheitä.
Alkuhartauden jälkeen
seuraa eri kerroilla vaihtuvaa ohjelmaa, kuten askartelua. Leipomisesta tuli lasten suosikki. Leivonnaiset
tehdään yhdessä ja emäntä
paistaa ne, sitten päästään
maistelemaan lämpimäisiä

Tuomiokirkon urkuri Matti Hannula
on useimmiten nähty kuningas Herodeksen roolissa, niin tänäkin vuonna. Knihtiä eli Herodeksen sotilasta esittää Kimmo Laine ja Murjaanien kuningasta pastori Antero Niemi.
Tiernapoika-perinteeseen liittyy myös
hyväntekeväisyys. Tänä vuonna yksi kolehtikohteista on Kirkon Ulkomaanavun
Naisten Pankki.
Kortensa hyväntekeväisyyskekoon
kantaa myös Tampereen Työväen Teatteri, josta Tiernapojat ovat jo vuosia saaneet lainaksi hienot rooliasunsa ilman
vuokraa.
Tiernapojat on vuosisatoja vanha suomalainen jouluperinne, laulunäytelmä,
jota nuoret pojat alun perin kiersivät taloissa esittämässä.
Kuvaelma perustuu pääasiassa Matteuksen evankeliumiin ja kertoo itämaan
tietäjien matkasta Jeesus-lapsen luo sekä
kuningas Herodeksesta, joka määrää sotilaansa surmaamaan kaikki pienet poikalapset toivoen siten saavansa hengiltä
myös vastasyntyneen Jeesuksen.
Tiernapojat voi nähdä esimerkiksi keskiviikkona 12. joulukuuta kello 19
Ilkon kurssikeskuksessa, jossa lauletaan
Kauneimpia Joululauluja sekä Kaiken
kansan joulujuhlassa torstaina 13. joulukuuta kello 13 Aleksanterin kirkossa.
Tuomiorovasti Olli Hallikainen (vas.)
nähdään tänäkin vuonna Mänkin eli
tähdenpyörittäjän roolissa Tuomiokirkon
Tiernapojissa. Urkuri Matti Hannula on
kuningas Herodes.

Kauranen. Pyhäkoulu messun
aikana
Muut
Eläkeläisten joulujuhla
14.12. klo 11–13 Aitolahden
kirkko
”Tulkoon joulu, riemuitkaa
nyt”. Lasten joulutervehdys,
yhteislaulua, Mummon
Kammarin tiernapojat,
kirkkoherran tervehdys,
joulupuuro ja kahvitarjoilu
Aitomiesten perinteinen
ohjelmallinen joulujuhla
18.12. klo 18.45–21
Aitolahden kirkko

Äitien punttis 7.1.
klo 17–20 Aitolahden kirkko,
jatkuen maanantaisin.
Tied. Ulla Keskinen
p. 050 374 4363
Lähetyspaja 9.1.
klo 12–15 Aitolahden kirkko,
jatkuen keskiviikkoisin. Käsillä
tekemisestä nauttiva, tule
askartelemaan lähetystyön
hyväksi. Tied. Irja Kuronen
p. 050 917 7449

Kynttiläkulkue ja
metsäkirkko 21.12. klo 18
Atalan srk-kodilta, katso lisät.
joululiitteestä.

Naisten raamattupiiri
9.1. klo 18 Aitolahden kirkko,
jatkuen parillisilla viikoilla.
Huom! Punttisali
klo 16.30–17.30 ja sauna
klo 17–18. Saunaan haluavat
ilm. ennakkoon.
Tied. Teresa Anttila
p. 040 771 5467

Kontemplatiivinen
rukoushetki ja luettu
messu 2.1. klo 19
Aitolahden kirkko
Kontemplaatio on hiljaista
ajatuksetonta rukousta jatkuen
luettuna ehtoollisena
klo 19.30–20, Mauri Nieminen.
Mahdollisuus yksinkertaiseen
ehtoollisen viettoon keskellä
arkea.

Gospel-lattarit 9.1.
klo 18 Aitolahden kirkko,
jatkuen keskiviikkoisin. Gospellattarit ovat reipasta tanssi
treeniä, jossa käydään läpi
erilaisia liikkumisen perus
asioita hengellisyyttä unohta
matt a. Lisät. www.tnnky.fi tai
www.tnnky.fi/glattari ja
Tampereen NNKY
p. (03) 254 4000

Siunauksen silmukat
10.1. klo 9–12 Aitolahden
kirkko jatkuen torstaisin.
Aloittelevat ja kokeneet kaikki
tervetuloa! Tied. Teresa Anttila
p. 040 771 5467
Aitotahti-kuoro 10.1.
klo 18–19.30 Aitolahden kirkko
jatkuen torstaisin. Uusia laulajia
otetaan mukaan.
Tied. kanttori Miia Moilanen p.
050 534 3032
Löydä elämä -ilta 13.1.
klo 17 Atalan srk-koti
Sana synnyttää ja hoitaa hen
gellistä elämää. Illassa puheen
vuoroja, seurakuntalaisen
sana. MOT hoitaa laulua ja
musiikkia. Esirukousta,
iltakahvit/tee
Naistenpiiri 14.1. klo 15–17
Aitolahden kirkko
jatkuen parittomilla viikoilla.
Ensimmäinen tunti hengellisiä
harjoituksia, toinen
kehollista kuntoilua.
Tied. Leena Lahtinen
p. 041 547 9399
Päivin tupa eläkeikäisille
23.1. klo 10–12 Atalan srkkoti jatkuen parillisilla viikoilla.
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Kuka on vastuussa köyhistä?
Mikä aiheutti sen, että Suomessa on köyhiä? Kenen tehtävänä on köyhien auttaminen? Tämän kaltaisia kysymyksiä saattaa nousta esille paneelikeskustelussa, joka järjestetään lauantaina
8. joulukuuta kello 13–14.30
otsikolla Köyhyys – kenen
on vastuu?
Tilaisuus järjestetään
työväenmuseo Werstaan
Bertel-salissa Väinö Linnan
aukiolla Finlaysonilla.

Alustajina
toimivat eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Hanna Tainio,
seurakuntien yhteiskunnallisen työn johtaja, vs.
diakoniajohtaja Ilkka Hjerppe, Pispalan kirkon sosiaalikahvila Silmukan vastaava,
sosiaaliohjaaja Satu Tahlo-Jortikka ja Kuule köyhää

Hannu Jukola

Itsenäisyyspäivää
juhlitaan ympäri kaupunkia
Tampereen seurakunnissa juhlitaan Suomen itsenäisyyspäivää 6. joulukuuta ympäri kaupunkia.
Kaukajärven seurakuntatalon itsenäisyyspäiväjuhla alkaa kello
12. Juhlapuheen pitää DI
Jarkko Tikka ja tilaisuuden juontaa Matti Heinivaho. Musiikista vastaa
Puhallinorkesteri.
Linnainmaan seurakuntakeskuksessa juhlitaan itsenäisyyttä ja vietetään Messukylän vanhustyönohjaajan
Heli Rinnan eläkkeellelähtöjuhlaa kello 13 alkaen. Rinta on toiminut
noin 40 vuotta Kirkontuvan vanhustyönohjaajana. Ohjelmasta vastaavat
kirkkoherra Jari Nurmi ja
Niilo Laaksonen.
Mummon Kammarissa nautitaan itsenäisyys-

Virkistävää yhdessäoloa,
mahdollisuus nauttia
ateriayhteydestä/lounas 4 e

Harjun seurakunta
Messut
Itsenäisyyspäivä 6.12.
klo 11 sanajumalanpalvelus
Lamminpään kappeli, Pasi
Hakkarainen, Jukka-Pekka
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päivän juhla-ateria kello
12–14.
Seurakuntien talon
Näsin salissa alkaa itsenäisyyspäivän juhla kello
13. Luvassa on isänmaallista ohjelmaa, kahvitarjoilu ja musiikkia. Puheen pitää tuomiorovasti Olli Hallikainen.
Juhlaan kutsutaan erityisesti omaishoitajia.
Lamminpään Rauhanportissa itsenäisyyspäivää vietetään perinteisten myyjäisten merkeissä
kello 12.30–14.30.
Lue lisää itsenäisyyspäivän messuista ja kunniakäynneistä sankarihau
doilla seurakuntien tapahtumatiedoista tästä
lehdestä sivuilta 9, 10 ja
15–19.
Itsenäisyyspäivän konsertit löytyvät Konserttitarjottimesta sivulta 6.

Ruusukallio, kanttori Tarja
Laitinen, klo 12 kunniakäynti
sankarihaudalla, Jukka-Pekka
Ruusukallio, Tarja Laitinen
Ei messua 9.12. klo 10
Tesoman kirkko
9.12. klo 11
Pispalan kirkko
Tuomiorovasti Olli Hallikainen
asettaa virkaan kappalainen
Markku Komulaisen ja
kanttori Elina Peuran, Tellus-

-toimikunnan puheenjohtaja, diakoni Antti Kulmala.
Yleisö voi
osallistua keskusteluun alustusten jälkeen.
– Meillä on aikomus järjestää keskusteluja ja mielenosoituksia niin kauan kunnes yleinen mielipide herää reagoimaan siihen, että jo useampi kuin joka seitsemäs suomalainen elää köyhyysrajan

alapuolella. Sellainen ei sovi näin vauraalle maalle, kertoo tilaisuuden juontaja Risto Koivisto.
Aulatilassa on pastori Ilmari Karjalaisen kehittelemä käpybarometri. Sen avulla voi valita parhaat ratkaisut tämän päivän köyhyysongelmaan.
Tilaisuus kuuluu Tampereen sosiaalifoorumin ohjelmaan. Keskustelun järjestävät Kuule köyhää -toimikunta ja Tampereen seurakuntien yhteiskunnallinen työ.

Tarjolla uusi harrastus
tyttö- ja poikatyössä
Kerhonohjaajien peruskurs si järjestetään tammi–helmikuun vaihteessa Tampereen seurakuntien nuorisotalossa, osoitteessa Kyttälänkatu 1A.
Kurssilla saa tietoa kerhon ohjaamisesta ja siellä on
mahdollisuus tavata muita
nuoria, jotka ovat kiinnostuneita ohjaajana toimimisesta. Kurssi on maksuton ja

siitä saa todistuksen!
Kokoontumisajat: to 31.1.
ja pe 1.2. 2013 klo 17–20.30.
La 2.2. retki Riihimäelle
kerhonohjaajapäivään.
Ilmoittautumiset viimeistään 9.1.2013 verkossa:
www.trevlut.net/kerhonohjaajat

kuoro. Messun jälkeen
keittolounas
EI MESSUA 9.12. klo 12
Lielahden kirkko
16.12. klo 10 Tesoman kirkko
Markku Komulainen, JukkaPekka Ruusukallio, kanttori
Janne Salmenkangas,
Harjun Laulajat esiintyvät.
Messun jälkeen rukouspalvelu
ja kirkkokahvit
klo 11 Pispalan kirkko,
Pasi Hakkarainen, Arni Hukari,
kanttori Maiju Häyrynen
Joululaulukirkko 16.12.
klo 12 Lielahden kirkko
Tarvo Laakso, kanttori
Tarja Laitinen, Sonore-kuoro
Varikkomessu 16.12.
klo 17 Pispalan kirkko
www.uusiverso.fi
Ei messua 23.12.
klo 10 Tesoman kirkko
23.12. klo 11 Pispalan kirkko,
Teuvo Suurnäkki, Martti Lammi,
kanttori Elina Peura
Ei messua 23.12.
klo 12 Lielahden kirkko
Jouluaatto 24.12.
Rauhallisen joulun toivotus
klo 11
Rientolan Setlementin piha,
Possijärvenkatu 2, Tarvo Laakso
klo 14 Lielahden kirkko
Tarvo Laakso, kanttori Elina
Peura
Hartaudet
klo 15 Tesoman kirkko
Marku Komulainen, kanttori
Tarja Laitinen
klo 16 Lielahden kirkko
Tarvo Laakso, kanttori Janne
Salmenkangas
klo 17 Pispalan kirkko
Markku Komulainen, kanttori
Tarja Laitinen. Kuljetus Pispalan
kirkon aattohartauteen.
Lähtö klo 16, (Barbus taksi).
Haukiluoma, Tyvikatu 11 Lamminpää, Rauhantie –
Tesoman ostoskeskus – Vanha
kirkkotie – Nokiantie – Pispan
palvelukeskus – Pispalan kirkko.
Paluukuljetus samaa reittiä.
Kuljetus tilataan numerosta
040 804 8152 (klo 9–15)
14.12. mennessä (väh. 5 en
nakkoilmoittautunutta).
Kuljetus on maksuton.
Harjun srk
Lamminpään kappelissa
hartaus tasatunnein klo 15–22.
Katso joululiite
klo 23 Jouluyön messu
Tesoman kirkko
Pastori Jukka-Pekka
Ruusukallio, kanttori Janne
Salmenkangas, lauluyhtye MILK
Joulupäivä 25.12.
joulukirkot
klo 8 Pispalan kirkko
Amélie Liehrmann, kanttori
Tarja Laitinen
klo 8 Lielahden kirkko
Veli-Pekka Järvinen, kanttori
Janne Salmenkangas
klo 8 Tesoman kirkko
Markku Komulainen, kanttori
Elina Peura
klo 10 Lentävänniemen srkkoti Talentin sali, Veli-Pekka

Järvinen, kanttori Janne
Salmenkangas
klo 10 Kalkun srk-talo
Amélie Liehrmann, kanttori
Tarja Laitinen
klo 11 Tesoman kirkko,
lapsiperheiden joulukirkko
Jukka-Pekka Ruusukallio,
kanttori Elina Peura
Tapaninpäivä 26.12.
klo 11 Pispalan kirkko
Veli-Pekka Järvinen, kanttori
Janne Salmenkangas
30.12. klo 11 Pispalan kirkko
Arni Hukari, Riitta Laankoski,
kanttori Elina Peura
Uudenvuodenaatto 31.12.
Vuodenvaihteen ehtoollinen
klo 23 Tesoman kirkko
Jukka-Pekka Ruusukallio,
kanttori Janne Salmenkangas
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 11 Pispalan kirkko
Markku Komulainen, Teuvo
Suurnäkki, kanttori Elina Peura
Loppiainen 6.1.
klo 10 Tesoman kirkko
Teuvo Suurnäkki, Riitta
Laankoski, kanttori Elina Peura
Rukouspalvelu ja kirkkokahvit
klo 11 Pispalan kirkko
Martti Lammi, Markku Komulai
nen,kanttori Tarja Laitinen
klo 12 Lielahden kirkko
Kristiina Hyppölä, Tarvo Laakso,
kanttori Maiju Häyrynen
klo 17 Taizé-messu Pispalan
kirkko
www.luottamuksenmessu.fi

Sururyhmä 11.12.
klo 18 Pispalan kirkko
Kristillinen toivo – tapaammeko
vielä?

Loppiainen 6.1.
klo 11, Hannu Vuorinen, Maarit
Kuusisto, Anne Nietosvaara.
Messu tulkataan englanniksi.
Lähetyspyhä: kirkonmäellä
messun jälkeen kahvitarjoilu,
lähetystietovisa sekä rukousta
seurakunnan lähettien puolesta
13.1. klo 11
Kaija Karvala, Juhani Räsänen,
Martti Syrjäniemi
Toinen messu 13.1.
klo 16 kirkossa
20.1. klo 11 Ilmo Käki, Hannu
Vuorinen, Riikka Heikkinen

13.1. klo 10 Tesoman kirkko
Jukka-Pekka Ruusukallio, Teuvo
Suurnäkki, kanttori Elina Peura,
Gideon-tervehdys
Rukouspalvelu ja kirkkokahvit
klo 11 Pispalan kirkko
Messun toimittaja Taina Paaja
nen, avustaja Veli-Pekka Järvi
nen, kanttori Maiju Häyrynen
klo 12 Lielahden kirkko
Tarvo Laakso, Rainer
Backström, kanttori Elina
Peura, Gideon-tervehdys
Varikkomessu 13.1.
klo 17 Pispalan kirkko
www.uusiverso.fi
16.1. klo 18 Arkimessu
Lentävänniemen srk-koti
Talentti
20.1. klo 10 Tesoman kirkko
Riitta Laankoski, Jukka-Pekka
Ruusukallio, kanttori Tarja
Laitinen
Rukouspalvelu ja kirkkokahvit
klo 11 Pispalan kirkko
Veli-Pekka Järvinen, Martti
Lammi, kanttori Janne Salmen
kangas, Gideon-tervehdys
klo 12 Lielahden kirkko
Rainer Backström,
Kristiina Hyppölä, kanttori
Tarja Laitinen
Aamumessut klo 8.30
Tesoman kirkko 12.12., 19.12.,
9.1., 16.1., 23.1.
Muut
Perinteiset itsenäisyys
päivän myyjäiset 6.12.
klo 12.30–14.30 Lamminpään
srk-koti Rauhanportti

Torpan miestenilta 11.12.
klo 19 Torpan kurssikeskus
Miesten majatalo, muusikko
Pekka Simojoki, sana Teuvo
Suurnäkki, isäntä, Risto Itämet
sä. Sauna klo 17, kahvi klo 18.15
Mielenterveyskuntoutujien
jouluinen päivä 19.12.
klo 11–13 Lielahden kirkko
Hartaus, musiikkia ja yhteistä
kivaa, suolaista ja makeaa
tarjottavaa pöydässä.
Mukana diakoniatyöntekijät
Ulla Pettinen ja Virpi-Hannele
Kianen, pastori JukkaPekka Ruusukallio sekä
kaupungin kotityöryhmän
työntekijöitä. Tied. ja ilm.
12.12. mennessä Ulla,
050 322 9973 ja Virpi-Hannele,
050 593 6453
Pyhäkoulu 13.1.
klo 12–13 Raholan kerhohuone
kerran kuussa
Äitien rukouspiiri 14.1.
klo 10–12.30 Raholan
kerhohuone jatkuen
maanantaisin kerhohuoneella
Kulmakammari 23.1.
klo 13 Lamminpään srk-koti
Rauhanportti
Ikäihmisten kohtaamispaikka
keskiviikkoisin Rauhanportilla

Hervannan seurakunta
Messut Hervannan kirkossa
Itsenäisyyspäivä 6.12.
klo 11 sanajumalanpalvelus,
Hannu Vuorinen, Martti
Syrjäniemi
9.12. Ilmo Käki, Juhani
Räsänen, Maria Koivisto
16.12. Hannu Vuorinen,
Kaija Karvala, Martti Syrjäniemi
23.12. Juhani Räsänen,
Ilmo Käki, Martti Syrjäniemi
Jouluaatto 24.12.
Hartaus klo 15
Markku Mustajärvi, Maria
Koivisto
klo 23 jouluyön messu
Maarit Kuusisto, Hannu
Vuorinen, Maria Koivisto
Joulupäivä 25.12.
klo 8 jouluaamun jumalan
palvelus
Kaija Karvala, Juhani Räsänen,
Martti Syrjäniemi
Tapaninpäivä 26.12.
klo 11 sanajumalanpalvelus
26.12. klo 11
Ilmo Käki, Maria Koivisto
30.12. klo 11
Hannu Vuorinen, Markku
Mustajärvi, Martti Syrjäniemi.
Messu tulkataan venäjäksi.
Uudenvuodenpäivä 1.1.
sanajumalanpalvelus klo 11
Juhani Räsänen, Martti
Syrjäniemi

Muut
Lähetys- ja raamattuluento
klo 9.30 Hervannan kirkko
9.12. Mitä Jeesus opetti
Jumalan valtakunnasta?
teol. kand. Arno Alajoki
16.12. Historian opetuksia.
Kuinka kristityt selvisivät
Jerusalemin hävityksestä?
kartoittaja Kimmo Piikkilä
Vaunujengi 11.12.
klo 14–15.30 Pelipuiston
srk-koti
Päivän aihe: Puuropadan
äärellä. Tied. ohjaaja Henna
Puhakka p. 050 366 2321
Raamattuopetus 11.12.
klo 18–19.30 Hervannan kirkko
Opetuslapsena kutsuttu,
Markku Mustajärvi
Evankeliumin ilta klo 18.30
Hervannan kirkko
keskiviikkoisin (ei 26.12.)
Koko seurakunnan
KUUSIJUHLA 15.12.
klo 15–17 kirkossa
Jouluista musiikkia yhdessä
laulaen ja kuunnellen. Enkelei
tä, evankeliumi kuvaelmana,
lapsille yllätyspussit. Lämmintä
yhdessäoloa Vapahtajan synty
mäjuhlan odotustunnelmissa.
Ohjelman jälkeen puurotarjoilu
Kansainvälinen joulujuhla
18.12. klo 18 Pelipuiston srkkoti. Syyskauden päätösjuhla ja
joulun tervetulotoivotus. Rentoa
ja iloista meininkiä koko
perheelle.
Vaelluksemme jouluun....
21.12. klo 18
Vaellamme Hervannasta Vuo
rekseen Tuomaanpäivän iltana
perjantaina 21.12. Lähtö käve
lylle klo 18 Hervannan kirkolta
ja klo 18.15 Pelipuiston srkkodilta. Määränpäänä Vuorek
sen srk-koti. Matkalla mm.
Ilmari Karjalainen ja Ilmo Käki
Iloinen joulu yhdessä
24.12. klo 16.30–21
Pelipuiston srk-koti
Kukapa joulua haluaisi viettää
yksin? Onneksi Pelipuiston srkkodille voi tulla
viettämään joulua yhdessä
muiden kanssa. Tarjolla joulu
ateria ja iloista yhdessäoloa.
Lisät. diakoniatyöntekijä Kaisa
Plomp p. 050 430 4473

Suuren
ilon
aikaan!
Kauneimmat joululaulut

Keskiviikko 5.12.

klo 18 Koivistonkylän seurakuntatalo

Perjantai 7.12.

klo 13 Männistöntupa, Männistönkuja 4

Sunnuntai 9.12.
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo
klo

15
16
17
18
18
18
18
19
19

Takahuhdin seurakuntatalo
Kaukajärven seurakuntatalo
Messukylän kirkko
Tuomiokirkko
Peltolammin seurakuntakeskus
Uudenkylän seurakuntatalo
Linnainmaan seurakuntakeskus
Pispalan kirkko
Messukylän kirkko

Maanantai 10.12.

klo 18 Kalkun seurakuntatalo

Tiistai 11.12.

klo 12 Kansalaistalo Mustikkapaikka, Pohtolankatu 67

Keskiviikko 12.12.

klo 12 Café Olohuone, kauppakeskus Duo
klo 13 Kansalaistalo Mansikkapaikka,
Lentäväniemenkatu 6
klo 13 Viinikan kirkko
klo 19 Vanha kirkko: Christmas Carol Service –
perinteiset englanninkieliset joululaulut.
klo 19 Ilkon kurssikeskus; Tiernapojat

Torstai 13.12.

klo 13 Kotipirtti, Käräjätörmä 12
klo 17 Ilkon kurssikeskus:
Miesten kauneimmat joulusaunalaulut

Perjantai 14.12.

klo 17 Pelipuiston seurakuntakoti:
Kansainvälisin maustein
klo 19 Pub Kujakolli, Tahmelan viertotie 2

Lauantai 15.12.

klo 10–21 Vanha kirkko, Kauneimmat
Joululaulut 40 vuotta -yhteislaulumaraton:
klo 10–11 Tampereen Lapsi- ja nuorisokuoro,
klo 11–12 Mieskuoro Kelot
klo 12–13 Naiskuoro Katajaiset
klo 13–14 Händel-kuoro
klo 14–15 Kamarikuoro Camena
klo 15–16 Tampereen Yliopiston Laulajat
klo 16–17 Picantus
klo 17–18 Kamarikuoro Eternitas
klo 18–19 Kevätesikot
klo 19–20 Nuorisokuoro Sympaatti
klo 20–21 Tampere Chamber Opera Vocal Ensemble
klo 13 Lentävänniemen Talentti: Musiikinopetuksen
joulukonsertti ja Kauneimmat Joululaulut

Sunnuntai 16.12.

klo 12 ja klo 15 Finlaysonin kirkko:
Kauneimmat Joululaulut lasten kanssa
klo 15 Seurakuntakoti Katariina
klo 15 Kalevan kirkko: Lasten Kauneimmat Joululaulut
klo 15 Messukylän kirkko:
Lasten Kauneimmat Joululaulut
klo 15 Levonmäen seurakuntakoti
klo 16 Multisillan seurakuntakoti:
yhteislaulutilaisuus ja joulun avaus
klo 16 Kaukajärven seurakuntatalo
klo 16 Aitolahden kirkko:
Perheiden Kauneimmat Joululaulut
klo 16 Vuoreksen seurakuntakoti
klo 16.30 Finlaysonin kirkko:
Kauneimmat Joululaulut lasten kanssa
klo 17 Kalevan kirkko, ennen tilaisuutta glögiä
klo 17 Tesoman kirkko
klo 17 Messukylän kirkko
klo 18 Tuomiokirkko
klo 18 Lielahden kirkko; Harjun Nuorten kuoro
klo 18 Härmälän kirkko
klo 18 Hervannan kirkko

klo
klo
klo
klo

18
18
18
18

klo 18
klo 19
klo 19
klo 19
klo 20

Aleksanterin kirkko; PMO:n puhallinorkesteri
Viinikan kirkko
Aitolahden kirkko; Radio YLE1 äänittää
Finlaysons kyrka;
De vackraste Julsångerna med skolans Lucia
Teiskon kirkko; Pikku-Pääskyt ja Kirkkokuoro
Tesoman kirkko
Pispalan kirkko, yhteislaulutilaisuus;
Varikko-bändi
Messukylän kirkko; Lauluyhtye Uoma
Tuomiokirkko

Maanantai 17.12.

klo 18 Messukylän kirkko: Kauneimpia Joululauluja
Haiharan nukketeatterin kanssa

Tiistai 18.12.

klo 20 Salhojankadun pub

Keskiviikko 19.12.

klo 13 Nekalan seurakuntatalo
klo 19 Kalevan kirkko

Torstai 20.12.

klo 12 Keinupuiston palvelukoti

Sunnuntai 23.12.

klo 12 Lapinniemen kappeli, ei jumalanpalvelusta.
klo 13 Lapinniemen kappeli
klo 16 ja klo 18 Lamminpään iso kappeli;
Sauriat-kuoro
klo 18 Viinikan kirkko
klo 18, klo 20 ja klo 22 Aitolahden vanha kirkko,
sisään mahtuu 250 ensimmäistä

Sunnuntai 6.1.

klo 15 Finlaysonin kirkko: Joulusta nyt kiitän
– Joululaulut lasten kanssa
klo 18 Messukylän kirkko: Kauneimmat joululaulut
vielä kerran; Piccolon lapsikuoro

Tampereen seurakuntien yhteistyökuoro
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Suuren ilon aikaa
Lasten katedraali
Isoäidin nimipäivät -konsertti
9.12. Soitto-oppilaiden konsertit
tasatunnein klo 14, 15 ja 16
Joulupuu on rakennettu
– Kauneimmat joululaulut lasten kanssa
16.12. klo 12, 15 ja 16.30.
Joulu on jo ovella
– Joulukertomus nukketeatterin keinoin
22.12. tasatunnein klo 12–17
Joulu on jo ovella
– Joululauluvartit lapsille
23.12. tasatunnein klo 12–17
Lahjat rikkaat runsahat
– Pikkulapsiperheiden aattohartaus
24.12. klo 13
Lahjat rikkaat runsahat
– Perheiden aattohartaus
24.12. klo 15
Paras joululahjamme – Lasten joulukirkko
25.12. klo 15
Kaikki taivaan tavarat – Seimihartaus
26.12. klo 15. Ota oma pehmolelu mukaan
Joululoman kirkkoretki
30.12. klo 15
Lapsen rukous
– Uudenvuodenpäivän kirkkovartti
1.1.2013 klo 15
Joulusta nyt kiitän
– Joululaulut lasten kanssa
6.1.2013 klo 15

Lapset ja perheet
Perheiden jouluaskartelu
5.12. klo 17–19 Aitolahden kirkko
Materiaalimaksu 2 €/hlö tai 5 €/perhe
Ei ennakkoilmoittautumisia
Jouluseimi
esillä Ideaparkin vanhankaupungin
Ideakappelissa 7.12.–7.1.2013.
Nukketeatteriesitys
12.12., 13.12. ja 14.12. 10 minuutin välein
klo 15–19 Ideaparkin Ideakappelissa
Seurakuntien Lastenpäivä Joulutorilla
8.12. klo 10.30–15 Keskustori
klo 10.30 Harjun Lapsikuoro
klo 11 Satu Sopanen & Tuttiorkesteri
klo 12 Piccolon Lapsikuoro
klo 12.30 Mamselli Hydén & Lasten
Katedraalin muusikot
klo 13 Satu Sopanen & Tuttiorkesteri
klo 14 Mamselli Hydén & Lasten
Katedraalin muusikot
klo 14.30 tuomiorovastin
joulunodotustervehdys
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Enkelikirkot 28.12. klo 18:

Aleksanterin kirkko, järj. Mannerheimin
Lastensuojeluliitto
Pispalan kirkko: Amélie Liehrmann, Elina
Peura
Messukylän kirkko: Pirjo Tuiskunen, Katja
Viljamaa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Messukylän osasto, Antti Puisto.

Joulujuhlat
Kaiken kansan joulujuhla
Valmistu Herran kansa vastaanottamaan
13.12. klo 13 Aleksanterin kirkko
Tiernapojat, juhlapuhe tuomiorovasti
Olli Hallikainen, Musiikkia mm. pastori
Ulla Halttunen, yhteislaulua
Tervetuloa ympäri Tamperetta.
Järj. Pyynikin- ja Tuomiokirkko
-seurakunnat, Kansan Raamattuseura
Eläkeläisten joulujuhla
14.12. klo 11–13 Aitolahden kirkko
Lasten joulutervehdys, yhteislaulua,
Mummon Kammarin tiernapojat,
kirkkoherran tervehdys, joulupuuro ja
kahvitarjoilu
ICCK Christmas Party
Saturday, December 15th
2–6 pm at Katariinan seurakuntakoti
(Hatanpään puistokuja 20)
Fun for whole family! It is a bring-a-dish
party so please bring some food to share,
perhaps from your own culture.
More information:
ville.aalo@evl.fi / 050 468 8484
Koko seurakunnan Kuusijuhla
15.12. klo 15–17 Hervannan kirkko
Jouluista musiikkia yhdessä laulaen ja
kuunnellen
Enkeleitä, evankeliumi kuvaelmana
Lapsille yllätyspussit
Ohjelman jälkeen puurotarjoilu

Vanhemmanväen joulujuhla
18.12. klo 11 Tesoman kirkko
Joulujuhlalounas 10 €, liput etukäteen.
Tiedustelut Marja Kylä-Laaso,
p. 050 337 7985.

Kansainvälinen joulujuhla
18.12. klo 18 Pelipuiston seurakuntakoti
Syyskauden päätösjuhla ja joulun
tervetulotoivotus, koko perheelle
Aitomiesten perinteinen
ohjelmallinen joulujuhla
18.12. klo 18.45–21
Aitolahden kirkon seurakuntasali
Härmälän yhteinen joulujuhla
19.12. klo 17.30 Härmälän kirkko
Kalle Mäen puhe, seurakunnan
musiikkiryhmiä. Joulupuuroa.
Bussikuljetus: klo 17 Multisillan
seurakuntakoti – Peltolammin
seurakuntakeskus – Härmälän kirkko.
Klo 19.30 Härmälän kirkko – Peltolammin
seurakuntakeskus – Multisillan
seurakuntakoti
Työttömien jouluateria Kalevan kirkolla
to 20.12. klo 11-12.30
hinta 2 €, ilmoitt. työttömien ruokailussa
tai Anna-Leena Mansukoski,
p. 050 571 3104
Seurakuntalaisten joulujuhla
yksinäisille, vähävaraisille lapsiperheille
24.12. klo 11–13
Seurakuntien talon Näsin salissa
Sitovat ilmoitt. seurakunnan
diakoniatyöntekijöiden kautta
Joulun viettoa Pelipuiston
seurakuntakodilla
24.12. klo 16.30–21
Tarjolla jouluateria. Lisätied. Kaisa Plomp,
p. 050 430 4473.

Muut tapahtumat
Vanhan kirkon tapulissa on höyryävän
hyvää tunnelmaa! Tapulikuppilan Glögeria
on avoinna 5.– 21.12. arkisin klo 15–18
ja viikonloppuisin 10.30–15. Nauti kuppi
glögiä, herkuttele pipareilla ja tee pieni
lahjoitus tamperelaisten vähävaraisten
hyväksi!
Ilkon 121212 ovet avoinna
12.12. klo 12.12
Lounas, myyjäiset, musiikkia ja
Kauneimmat Joululaulut
12 sortin lounas, hinta 12 euroa.
Lounasvaraukset ja ilmoittautuminen
p. 03 364 5 734 tai 040 804 8008
Joulutulet
15.12. klo 18 Messukylän vanha kirkko
Perinteiset reserviläisten joulutulet
– hiljentymishetki. Olavi Heino,
Heikki Hinssa, Tampereen Seudun
Reserviläisnaiset ry.
Kirkomäellä glögiä ja piparkakkuja

Joululaulumessu
3. adventtisunnuntai 16.12. klo 10
Tuomiokirkko
saarna Olli Hallikainen, liturgia Antero
Niemi, urkuri Matti Hannula, Tuomiokirkon
kuoro, joht. Marja-Liisa Rautelo; pyhäkoulu
Joululaulukirkko
3. adventtisunnuntai
16.12. klo 12 Lielahden kirkko
toimittaja Tarvo Laakso, kanttori Tarja
Laitinen
Joulutori
16.12. klo 19 Viinikan kirkko
Kauneimpien Joululaulujen jälkeen
Viinikan kirkolla; glögiä ja Veisun pajojen
tuotteita lähetystyön hyväksi
Bikereiden joulukirkko
19.12. klo 19 Vanha kirkko
Isänmaallinen joulukonsertti
sotaveteraanien hyväksi
Päämajan Soittokunta
Vapaa pääsy
Yhteistyössä: Sons of Abraham MCC,
Tampereen ev.lut. srk, Sotiemme
Veteraanit, Bikers for veterans

Adventin kynttiläkulkue ja metsäkirkko
Lähtö 21.12. klo 18 Atalan srk-kodilta.
Hartaushetki Halimasjärven rannalla alkaa
kulkueen saavuttua noin klo 18.30. Pastori
Mauri Nieminen, kanttori Miia Moilanen
Lyhty tai taskulamppu mukaan
Vaelluksemme jouluun...
Kävely Hervannasta Vuoreksen
seurakuntakodille Tuomaan päivän iltana
21.12. Lähtö klo 18 Hervannan kirkolta ja
klo 18.15 Pelipuiston srk-kodilta. Matkassa
mm. Ilmari Karjalainen ja Ilmo Käki
Joululaulumessu
4. adventtisunnuntai
23.12. klo 10 Kalevan kirkko
saarna Tapio Virtanen, liturgia Sanna
Erkanaho, musiikki Terhi-Tuulia Keränen,
Sanna Toivola ja Vela-kuoro

Jouluaatto 24.12.
Aattohartaudet ja yökirkot
Rauhallisen joulun toivotus
klo 11 Rientolan Setlementti,
Possijärvenkatu 2
Perheiden jouluhartaus
klo 11.55 Atalan seurakuntakoti
Jouluaaton hartaus
klo 12.15 Vanha kirkko
English Service
klo 14 Old Church
Aattohartaus
klo 14 Lielahden kirkko

an!

Perheiden jouluhartaus
klo 14 Teiskon kirkko

Jouluyön messu
klo 22 Kalevan kirkko

Jouluaamun sanajumalanpalvelus
klo 8 Teiskon kirkko

Jouluaaton hartaus
klo 15 Seurakuntakoti Katariina

Jouluyön rukoushetki
klo 22 Messukylän vanha kirkko

Joulupäivän sanajumalanpalvelus
klo 9 Härmälän kirkko

Aattohartaus
klo 15 Hervannnan kirkko

Aattoyön musiikkihartaus
klo 23 Tuomiokirkko

Joulukirkko
klo 10 Lentävänniemen seurakuntakoti
Talentti

Aattohartaus
klo 15 Tesoman kirkko

Jouluyön messu
klo 23 Härmälän kirkko

Aaton joulukirkko
klo 15 Uudenkylän srk-talo

Joulukirkko
klo 10 Kalkun seurakuntatalo

Jouluyön messu
klo 23 Tesoman kirkko

Jumalanpalvelus
klo 10 Nekalan seurakuntatalo

Aaton joulukirkko
klo 23 Messukylän kirkko

Julmässa
klo 10.30 Finlaysons kyrka

Jouluyön messu
klo 23 Aitolahden kirkko

Lapsiperheiden joulukirkko
klo 11 Tesoman kirkko

Aaton joulukirkko
Nukketeatteri
klo 15 Linnainmaan seurakuntakeskus

Jouluyön messu
klo 23 Hervannan kirkko

Perhemessu/Joulunäytelmä
klo 11 Aitolahden kirkko

Jouluaaton hartaus
klo 16 Peltolammin srk-keskus

Jouluyön rukoushetki klo 24
klo 23.59 Messukylän vanha kirkko

Aattohartaus
klo 16 Lielahden kirkko

Jouluaaton kappelihartaudet

Tapaninpäivä
26.12.

Aaton joulukirkko – perhehartaus
klo 15 Messukylän kirkko
Jouluaaton hartaus
klo 15 Aleksanterin kirkko

Aaton joulukirkko
klo 16 Vehmaisten srk-tatalo
Aaton joulukirkko
klo 16 Kaukajärven srk-talo
Jouluhartaus
klo 16 Aitolahden kirkko

Lapinniemen kappeli klo 13
Kalevankankaan iso kappeli tasatunnein
klo 13-22
Lamminpään iso kappeli tasatunnein
klo 15-22
Vatialan kappeli klo 14, 15 ja 16

Hartaus
klo 16 Teiskon kirkko
Aattohartaus
klo 16 Kalevan kirkko
Jouluaaton hartaus
klo 17 Tuomiokirkko
Jouluaaton hartaus
klo 17 Härmälän kirkko
Perheiden jouluhartaus
klo 17 Viinikan kirkko
Aattohartaus
klo 17 Pispalan kirkko
Aaton joulukirkko
klo 17 Messukylän kirkko
Jouluhartaus
klo 17 Aitolahden vanha kirkko
Jouluaaton sanajumalanpalvelus
klo 17 Aleksanterin kirkko
Julbön
klo 17 Finlaysons kyrka
Messu, aattohartaus
klo 21 Viinikan kirkko

Joulupäivä 25.12.
Joulupäivän messu
klo 7 Tuomiokirkko
Joulupäivän sanajumalanpalvelus
klo 8 Kalevan kirkko
Jouluaamun jumalanpalvelus
klo 8 Hervannan kirkko

Messut
klo 10 Aitolahden vanha kirkko,
Aleksanterin kirkko, Härmälän kirkko,
Kalevan kirkko, Viinikan kirkko
klo 11 Pispalan kirkko
Sanajumalanpalvelukset
klo 10 Messukylän kirkko, Tuomiokirkko
klo 11 Hervannan kirkko
Iltakirkko ja ehtoollinen
klo 18 Teiskon kirkko
Kvällsbön
klo 18 Finlaysons kyrka

Uudenvuodenaatto
31.12.

Jumalanpalvelus
klo 8 Viinikan kirkko

Uudenvuodenaaton iltakirkko
klo 19 Messukylän kirkko
Jari Nurmi, Hanna Kataja, Tampereen
työväenyhdistyksen puhallinorkesteri.

Joulukirkko
klo 8 Pispalan kirkko

Tuomasmessu Jumalan varassa
klo 20 Aleksanterin kirkko

Joulukirkko
klo 8 Lielahden kirkko

Vuodenvaihteen ehtoollinen
klo 23 Tesoman kirkko
Jukka-Pekka Ruusukallio, Janne
Salmenkangas

Sanajumalanpalvelus
klo 8 Messukylän kirkko
Joulukirkko
klo 8 Tesoman kirkko
Joulupäivä
klo 8 Aleksanterin kirkko

Uudenvuodenaaton ehtoollinen
klo 23 Teiskon kirkko
Saila Munukka, Tuuli Muraja

Uudenvuodenpäivä
1.1.2013
Messut ja
jumalanpalvelukset:
Messu
klo 10 Aleksanterin kirkko
Jaakko Kentta, Säde Siira,
Riikka Viljakainen, Markku Haavisto,
Aleksanterin kirkon kuoro
Uudenvuodenpäivän messu
klo 10 Härmälän kirkko
Antero Eskolin, Maaret Manni-Korpi
Uudenvuodenpäivän messu
klo 10 Tuomiokirkko
Mari Korhonen-Hieta, Matti Hannula
Jumalanpalvelus
klo 10 Viinikan kirkko
Daniel Hukari, Jussi Mäkinen,
Veikko Myllyluoma
Messu
klo 10 Kalevan kirkko
Harri Luoma, Kati Eloranta, Eliina Lepistö
Messu
klo 11 Pispalan kirkko
Markku Komulainen, Teuvo Suurnäkki,
Elina Peura
Sanajumalanpalvelus
klo 11 Hervannan kirkko
Juhani Räsänen, Martti Syrjäniemi
Messu
klo 12 Aitolahden kirkko
Margit Helin, Miia Moilanen

Jouluradio
Jouluradio soi
ensimmäisestä adventista loppiaiseen
2.12.2012 – 6.1.2013
taajuudella Tampere 104,50 MHz (Elisa),
106,4 MHz (TeliaSonera).

Jumalanpalvelusten ja muiden tapahtumien tarkemmat tiedot
löytyvät tämän lehden tapahtumasivuilta 9–10 ja 15–19 sekä osoitteesta
www.tampereenseurakunnat.fi/joulu
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Joulukonsertit

Harjusiskojen joulukonsertti
5.12. klo 17.30
Seurakuntien talon Näsinsali
Esiintymässä eri-ikäisiä harjusiskoja
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €
Tuotto Harjusiskojen 60-vuotisjuhlavuoden
tapahtumiin
Pirkanmaan musiikkiopiston
jousiorkestereiden joulukonsertti
5.12. klo 18 Messukylän kirkko
Joht. Tiina Kaukinen ja Reetta Sipilä
Soivan Joulutorin avajaiskonsertti
5.12. klo 19 Vanha kirkko
Joel Hallikainen
Vapaa pääsy
Hankien kätkemää
7.12. klo 19 Aleksanterin kirkko
Mieskuoro Euga Ensemble
joht. Visa Yrjölä ja Joonas Mikkilä
Anni Niemelä, sopraano;
Martti Anttila, tenori
Martinsillan soittajat
liput 15/10 €, ennakkoon Piletistä tai
tuntia ennen ovelta
Starwar – heviä joulua!
7.12. klo 19 Lielahden kirkko
Riffejä tulevalta levyltä joululaulujen
lomassa
ELVIS-Christmas
7.12. klo 22 Aleksanterin kirkko
Aron & Cool Company
Vapaa pääsy, kolehti asunnottomien
hyväksi
Järj. Sons of Abraham MCC
– Tampereen ev.lut. seurakunnat
Juhla Jeesuksen
8.12. klo 18 Messukylän kirkko
Elina Vettenranta, Matti Heinivaho,
Risto Hiltunen, Petri ja Anu Ahjokoski
Ohjelma 10 €
Autamme yhdessä
8.12.klo 19 Vanha kirkko
Pirkanmaan Laulajat
Ohjelma 10 € Naisten Pankin hyväksi
Yö enkelten
8.12. klo 19 Aleksanterin kirkko
Lauluyhtye Virtuoso
Juhana Suninen, tenori; Roope Pelo,
tenori; Topi Lehtomäki, baritoni; Riku Pelo,
baritoni.
Pianisti Kimmo Ruotsala
Ohjelma 15 €

Keskiajan ja renessanssin joulumusiikkia
9.12. klo 13.30 ja klo 14.30 Vanha kirkko
Vokaaliyhtye Lumous
ja Händel-kuoro
joht. Debra Gomez-Tapio
Vapaa pääsy
Ahjolan kansalaisopiston joulukonsertti
9.12. klo 17 Viinikan kirkko
Vapaa pääsy
Kauneimmat joululaulut -konsertti
9. 12. klo 18 Aleksanterin kirkko
Tampereen teatterin näyttelijöitä,
Jorma Pitkänen, Riikka Viljakainen
B. Britten: Ceremony of Carols
9.12. klo 19 Vanha kirkko
Tampere Chamber Opera Vocal Ensemble
Ohjelma 12/10 €

Taivainen sointu säilyy vaan
10.12. klo 18 Vanha kirkko
TAMK kirkkomusiikin opiskelijat matkalla
adventista jouluun
Vapaa pääsy
Puhallinorkesteri Mansetin
joulukonsertti
10.12. klo 18 Hervannan kirkko
Joulukonsertti
10.12. klo 19 Finlaysonin kirkko
Picantus-kuoro
joht. Emmi Kleemola
Jouluista barokkia ja klassista
11.12. klo 19 Vanha kirkko
Tampereen Kamarimusiikkiseuran
orkesteri, joht. Juhani Tepponen
Ohjelma 10 €

Joulukonsertti
11.12. klo 19 Teiskon kirkko
Mieskuoro Laulajien seniorikuoro Konkelot,
joht. Jussi Tamminen ja Tampereen
Naislaulajat, joht. Katja Pirttiaho
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.
Sydämeni joulu
12.12. klo 18 Messukylän kirkko
Tampereen Tekniikan Laulajat
Joulukonsertti
12.12. klo 18 Pispalan kirkko
Kamarikuoro Näsin Ääni, Tampereen
musiikkiakatemian kuoronjohdon
opiskelijat
Vapaa pääsy
Suomalainen joulukonsertti
13.12. klo 18 Vanha kirkko
Teuvo Oinas ja Carita Siniluoto
Liput 25 €
Virsiklubi Olkkari
13.12. klo 19 Lielahden kirkko
Hämy-trio, yhteislaulua
Iltamusiikkia Tuomiokirkossa
Joulun kellot
13.12. klo 19 Tuomiokirkko
Satakunnan sotilassoittokunta,
joht. Riku Huhtasalo, solisteina
Arja Koriseva ja Hannu Lehtonen
Liput 20/15/10 € Lippupalvelusta ja
tuntia ennen konserttia kirkon ovelta
Konsert
13.12. klo 19 Alexanders kyrkan
Konsert med kammarkören Camena,
dir. Juha Törmä med bekanta svenska
sånger. Frivilligt program 10 €.
Iltamusiikkia Tuomiokirkossa
Joulukonsertti
14.12. klo 18 Tuomiokirkko
Oskari-kuoro, joht. Aki Tulikari ja
Johanna Pitkänen
Ohjelma 10/5 €
Juhla Jeesuksen
14.12. klo 18 Pispalan kirkko
Elina Vettenranta, Matti Heinivaho,
Risto Hiltunen, Anu ja Petri Ahjokoski
Ohjelma 10 €
Lauluja talviyössä
pe 14.12. klo 21 Finlaysonin kirkko
Pirkanmaan musiikkiopiston pop/jazz-linja
ohjelma 10 €

Gaude! Jouluterveisiä Euroopasta
15.12. klo 18 Aleksanterin kirkko
Tampereen Yliopiston Laulajat
Käsiohjelma 12/7 €
Joulumielellä
15.12. klo 18 Kalevan kirkko
Jari Sillanpää ja lauluyhtye AiA
Lippuja Lippupalvelusta 35/32 € ja
klo 17 alkaen ovelta 40/37 €
Oi Jouluyö Juulako Rat
16.12. klo 19 Vanha kirkko
Pertti Palm
ohjelma 10 €
Iltamusiikkia Tuomiokirkossa
Joulukonsertti
17.12. klo 18 Tuomiokirkko
Nuorisokuoro Sympaatti,
joht. Emmi Kleemola
Nuorisokuoro Tactus,
joht. Olli-Taavetti Kankkunen
Ohjelma 12/6 €
Viulut soi!
17.12. klo 18 Pispalan kirkko
Tampereen musiikkiakatemian
viuluoppilaita,
ohjelma Peetelin-työn tukemiseen
Vapaa pääsy
Juha Tapion kirkkokonsertti
17.12. klo 19 Aleksanterin kirkko
Liput 29 € ovelta ja 26 € lippu.fi
Tummat tunteet
17.12. klo 18 Hervannan kirkko
Romanilaulajien joulukonsertti
Amadeus Lundbergin joulukonsertti
17.12. klo 19 Vanhan kirkko
Ohjelma 10 €
Tied. ja varaukset
p. 050 379 3723 tai 050 366 9246
Hermicante-kuoron joulukonsertti
18.12. klo 18 Hervannan kirkko
Mä kanssa enkelten
18.12 klo 18 Pispalan kirkko
Monalisa Kivelä, laulu ja
Maija Ruusukallio, piano
Vapaa pääsy, ohjelma Peetelin hyväksi
Rotarien Joulukonsertti
18.12. klo 18.30 Tuomiokirkko
Pirkanmaan Hoitokodin hyväksi
Seimen äärellä
18.12. klo 19 Viinikan kirkko
kanttorikvartetti
Minna Nappari, sopraano;
Hanna Penttinen, altto;
Heikki Hattunen, tenori;
Janne Salmenkangas, basso
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €
Puhallinorkesteri Mansetin
joulukonsertti
18.12. klo 19 Vanha kirkko
Ohjelma 7 €
Kuului laulu enkelten
19.12. klo 19 Aleksanterin kirkko
Tomi Metsäketo ja Saara Aalto
Liput ennakkoon 30 € Lippupiste,
ryhmät 28 € Indico
Myös tuntia ennen ovelta,
jos konsertti ei ole loppuunmyyty

Tampereen seurakuntien yhteistyökuoro
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Bikereiden Joulukirkko
19.12. klo 19 Vanha kirkko
Päämajan Soittokunta
Konsertin jälkeen myydään Sotiemme
Veteraanit Ry:n MOTTI-merkkiä
Järj. Sons of Abraham MCC, Tampereen
seurakunnat, Sotiemme Veteraanit ry
Jipun joulukonsertti
19.12. klo 19 Tuomiokirkko
Jorma Elorinne, Tuomas Laatu
Osa tuotosta KRIS-Tampereen tukemiseen.
Ohjelmia toimistolta 9 €
(Aleksanterink. 29 B, p. 050 435 3127),
ovelta 10 €
Iltamusiikkia Tuomiokirkossa
Joulukonsertti
20.12. klo 19 Tuomiokirkko
Mieskuoro Laulajat, joht. Juha Holma
Ohjelma 15 €
Pushkinin joulu 2012
21.12. klo 19 Pispalan kirkko
Pushkin Quintett: Joona Pulkkinen, sello;
Lauri Kankkunen, sello;
Joonas Mikkilä, piano;
Eero Seppä, kontrabasso;
Kristian Suninen, rummut
vierailijana Kalle Ruusukallio, laulu
Liput 10/5 €
ovelta tai ennakkoon www.piletti.fi
Pirkanpoikien
perinteinen joulukonsertti
21.12. klo 19 Tuomiokirkko
Joht. Jouni Rissanen
Liput 20/15€, Lippupalvelu
Harjun Kamarikuoron joulukonsertti
22.12. klo 18 Pispalan kirkko
Sympaatti-kuoron
jouluyön konsertti
24.12. klo 23 Aleksanterin kirkko
Viattomien lasten päivän konsertti
28.12. klo 19 Lielahden kirkko
Tunturipelimannit
Uudenvuoden aaton musiikkihetki
31.12. klo 21 Tuomiokirkko
Marja-Leena Potila, laulu;
Matti Hannula, urut
Vapaa pääsy
Uudenvuoden aaton musiikkihetki
31.12. klo 22 Tuomiokirkko
Toccata ja Fuuga sekä muut
Bachin kauneimmat
Matti Hannula, urut
vapaa pääsy
Uudenvuoden aaton musiikkihetki
31.12. klo 23 Tuomiokirkko
Ulla Hannula, viulu
Matti Hannula, urut ja laulu
vapaa pääsy
Musiikkia Tuomiokirkossa
ti 1.1. klo 15 Tuomiokirkko
Aale Lindgren, oboe; Matti Hannula, urut
Ohjelma 10 €
Iltamusiikkia Tuomiokirkossa
su 20.1. klo 18 Tuomiokirkko
Marjukka Tepponen, laulu
Matti Hannula, urut
Ohjelma 10 €

www.tampereenseurakunnat.fi
Sana soi -illat
Vuoden viimeistä Sana soi -iltaa vietetään teemalla Soikaa jouluvalon säveliä sunnuntaina 9. joulukuuta kello
18 Finlaysonin kirkossa.
– Illat ovat löytäneet kuulijansa. Yleisöpalaute on ollut käsittämättömän myönteistä ja rohkaisevaa. Se kertoo pitkäaikaisesta 19 vuoden työstä ja syvästä luottamuksesta. Ihmiset pitävät sisällöllisesti suunnitelluista,
yhteisöllisistä, koskettavista
Lapsikuoro Kultakellot
9.1. klo 16 kirkossa
Harjoitukset tiistaisin
Pyhäkoulu 13.1. klo 11–12
kirkossa
Kirkon pyhäkoulu sunnuntaisin
klo 11
Jumalan kämmenellä -ilta
15.1. klo 17.30 kirkossa
Joka toinen tiistai, alk. 15.1.
23.1. klo 16.30–18.30
Vuoreksen srk-koti
Joka toinen keskiviikko,
alk. 23.1.

Härmälän seurakunta
Messut Härmälän kirkossa
Itsenäisyyspäivä 6.12.
klo 10 sanajumalanpalvelus
Härmälän kirkko
Antero Eskolin, kanttorina
Markku Ylipää. VPK:n puhallin
orkesteri soittaa Matti Prepulan
johdolla
9.12. klo 10 Härmälän kirkko
Messun toimittaa Satu SaarelaMajanen, kanttorina Maaret
Manni-Korpi
14.12. klo 18 ”Tartu hetkeen”
-iltaehtoollinen Härmälän kirkko
Satu Saarela-Majanen, Gospel
Grove
16.12. klo 10 Härmälän kirkko
Messun toimittaa Mirja
Rautkoski, kanttorina Markku
Ylipää
23.12. klo 10
Härmälän kirkko
Messun toimittaa Päivi Repo,
kanttorina Markku Ylipää
Jouluaatto 24.12.
Hartaudet
klo 16 Peltolammin srk-keskus
klo 17 Härmälän kirkko
klo 23 Jouluyön messu
Härmälän kirkko
Antero Eskolin, kanttorina
Markku Ylipää ja Härmälä
kuoro
Joulupäivä 25.12.
klo 9 sanajumalanpalvelus
Härmälän kirkko
Kanttorina Markku Ylipää ja
Tikan perhe
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 Härmälän kirkko
Antero Eskolin, kanttorina
Markku Ylipää
30.12. klo 10 Härmälän kirkko
Satu Saarela-Majanen,
kanttorina Maaret Manni-Korpi
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 10 Härmälän kirkko
Antero Eskolin, kanttorina
Maaret Manni-Korpi
Loppiainen 6.1.
klo 10 Härmälän kirkko
Satu Saarela-Majanen,
kanttorina Markku Ylipää
13.1. klo 10 Härmälän kirkko
Mirja Rautkoski, kanttorina
Markku Ylipää
20.1. klo 10 Härmälän kirkko
Päivi Repo, kanttorina Markku
Ylipää
klo 15 Vauvakirkko Härmälän
kirkko

ja laadukkaista kirkkoilloista, miettii Pertti Kallio, joka vastaa Tampereen Sana
soi -illoista.
– Palaute osoittaa, että
kuulijoilla on asiaa, Jumala-kaipuuta, hätää, kiitosta
ja aitoa hengellistä avuntarvetta. He ovat yhä tavoitettavissa tässä kotikaupungissa. He kuuntelevat kirkossa
tarkasti sekä säveliä että sanomaa. Esirukousten määrä
on kasvanut.

Kalevan seurakunta
Messut Kalevan kirkossa
6.12. Itsenäisyyspäivä
klo 13 juhlajumalanpalvelus
Kalevan kirkko, ei ehtoollista,
Jukka Kuusisto, Veli-Pekka
Ottman, musiikki Terhi-Tuulia
Keränen, Sanna Toivola,
Pirkanmaan Musiikkiopiston
puhallinorkesteri, Windus
3. Musiikkiopiston
tukiyhdistyksen järjestämät
kirkkokahvit, tulot ko. opiston
nuorten stipendirahastoon
9.12. klo 10 Kalevan kirkko
Kati Eloranta, Salla Häkkinen,
musiikki Terhi-Tuulia Keränen,
Sanna Toivola ja Kehittyvät
laulajat
klo 12 Lapinniemen kappeli,
Kati Eloranta, Terhi-Tuulia
Keränen
9.12. klo 14, Järvensivun
srk-talo, Tilhentie 2,
Sanansaattajien joulujuhla,
Matti Korpiaho.
16.12. klo 10 Kalevan kirkko
Harri Luoma, Elina Rautavirta,
musiikki Terhi-Tuulia Keränen,
Sanna Toivola ja Vela-kuoro
klo 12 sanajumalanpalvelus,
Lapinniemen kappeli
Harri Luoma, Sanna Toivola
23.12. klo 10 joululaulumessu
Kalevan kirkko
Tapio Virtanen, Sanna
Erkanaho, musiikki Terhi-Tuulia
Keränen, Sanna Toivola ja Velakuoro
Jouluaatto 24.12.
Hartaudet
klo 13 Lapinniemen kappeli
Veli-Pekka Ottman, Terhi-Tuulia
Keränen
klo 16 Kalevan kirkko
Salla Häkkinen, Jukka Kuusisto,
Sanna Toivola
klo 22 Jouluyön messu Kalevan
kirkko
Harri Luoma, Tapio Virtanen,
musiikki Sanna Toivola
Joulupäivä 25.12.
klo 8 sanajumalanpalvelus
Kalevan kirkko
Jukka Kuusisto, Kati Eloranta,
musiikki Sanna Toivola,
Terhi-Tuulia, Keränen ja
seurakuntakuoro
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 Kalevan kirkko, Sanna
Erkanaho, Veli-Pekka Ottman,
musiikki Terhi-Tuulia Keränen
30.12. klo 10 Kalevan kirkko,
Veli-Pekka Ottman, Salla
Häkkinen, musiikki Terhi-Tuulia
Keränen
klo 12 sanajumalanpalvelus,
Lapinniemen kappeli
Veli-Pekka Ottman, kanttori
Terhi-Tuulia Keränen
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 10 Kalevan kirkko, Harri
Luoma, liturgina Kati Eloranta,
musiikki Eliina Lepistö
Loppiainen 6.1.
klo 10 juhlamessu Kalevan
kirkko. Kalevan seurakunta
60 vuotta. Emerituspiispa
Juha Pihkala, liturgina Salla

Jouluisen illan puhujavieraaksi on saatu rovasti Esa
Eerola, joka pitkään toimi iltojen pappina. Muina esiintyjinä ovat laulaja, kirjailija Hanna Ekola sekä laulaja, pianisti Virpi Lahti. Kaksikon musisoinnin lisäksi luvassa on yhteislaulua.
Sana soi -iltojen järjestelyistä vastaavat Tuomiokirkkoseurakunta ja Suomen
Raamattuopisto. Kolehti kerätään Raamattuopistolle.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Häkkinen, musiikki Terhi-Tuulia
Keränen ja Sanna Toivola
sekä seurakunnan kuorot.
Ennen messu lipunnosto klo
9.45 kirkon pihalla, Kalevan
Suuntatytöt ja Kalevan Karhut.
Muskaripyhäkoulu kirkon srktiloissa, Terhi Ruuskanen ja
Riitta Sompa-Hokkanen. Lapset
liittyvät messun viettoon
ehtoollisen vieton aikana ja
esittävät messun loppulaulun.
Juhlakahvit. Seurakunnan
60-vuotisjuhla srk-salissa
n. klo 12.30. Lisät. s. 20.
13.1. klo 10 Kalevan kirkko,
Jukka Kuusisto, Elina Rautavirta
klo 12 Lapinniemen kappeli,
Jukka Kuusisto
20.1. klo 10 Kalevan kirkko,
Salla Häkkinen, Sanna
Erkanaho ja Eliina Lepistö.
Uusien nimikkolähettien,
Marija ja Niko Ijäksen sekä
heidän lastensa siunaaminen
lähetystyöhön. Kirkkokahvit ja
lähetystilaisuus
klo 12 sanajumalanpalvelus,
Lapinniemen kappeli
jumalanpalveluksen toimittaa
Salla Häkkinen, Eliina Lepistö
Muut
Sanansaattajien piiri
9.12. klo 14 Järvensivun srktalo. Vieraana Matti Korpiaho
Hiljaisuuden kirkkoilta
11.12. klo 19 Kalevan kirkko
”Nöyryys ja hiljaisuus on
valtasi salaisuus”. Marja-Liisa
Laaksonen, musiikki Vesa
Vahtola
Jumalan kämmenellä
-perhepyhäkoulu klo 17.30
Kalevan kirkon srk-sali
18.12. joulujuhla
15.1. askartelua, temppurata,
leikkejä/pelejä
Hiljaisuuden kirkkoilta
18.12. klo 19 Kalevan kirkko
”Jeesus, sä Herramme, sua
seurata tahdomme”. Riitta
Sompa-Hokkanen, musiikki
Merja Rantamaa
Työttömien jouluateria
on 20.12. klo 11–12.30
Kalevan kirkolla ja hinta 2 €.
Ilm. työttömien ruokailussa tai
p. 050 571 3104 Anna-Leena
Mansukoskelle
Kalevan seurakunnan
60 vuotisjuhlat 5.–
6.1.2013. Lisät. s. 20.
Piirit
Anjan iloiset askartelijat
Kalevan kirkolla salissa 10
maanantaisin klo 9.30–13,
pieni materiaalimaksu kotiin
vietävistä askarteluista,
aloitamme 14.1.
Ruokapiiri aikuisille
Kalevan kirkon ruokakeittiöllä
maanantaisin klo 10, hinta 2 €,
piiri alkaa 14.1.

Matka Beetlehemiin
kahdeksalla kielellä

Hanna Ekola ja Virpi Lahti esiintyvät Sana soi
-illassa 9.12. kello 18 Finlaysonin kirkossa.

Kirkontupa Myötätuuli,
Ilmarinkatu 10, keskiviikkoisin
klo 10–11.30, ohjelmaa ja
yhdessäoloa, kahvi ja pulla
1 €, alkaa 16.1.
Kalevan Kirkontupa Kalevan
kirkolla salissa 10, tiistaisin
klo 11–12.30. Ohjelmaa,
yhdessäoloa ja lounas 4 €.
Aloitamme 15.1.
Kissanmaan
kohtaamispaikka
Kissanmaan seurakuntakodilla,
Sudenkatu 6, joka toinen
torstai (parittomat viikot)
klo 13–14.30. Kahvi ja pulla
1 €. Ohjelmaa ja yhdessäoloa.
Aloitamme 17.1.
Hyvän mielen kerho
mielenterveyskuntoutujille
Myötätuulessa, Ilmarinkatu 10,
ensimmäinen kerta 23.1. Tied.
Heli Haavisto p. 050 571 3106
Ainot ja Einot – kohtaamispaikka lapsiperheille ja
eläkeikäisille Kalevan kirkolla
salissa 5 maanantaisin klo
9.30–11. Mukavaa puuhastelua,
laulelua ja hiljentymistä
yhdessä. Kahvi 0,50 € ja
mehu, pulla 0,50 €. Aloitamme
14.1. Katso lisät. s. XX
Raamattuluennot
tiistaisin klo 18 Kalevan
kirkon eteisessä. Pekka
Paakkanen luennoi Luukkaan
evankeliumista, vuoden
viimeinen 19.12., jatkuu
8.1.2013

Messukylän seurakunta
Messut
Itsenäisyyspäivä 6.12.
sanajumalanpalvelus, Olavi
Heino, Jari Nurmi, kanttori Petri
Karaksela, Kirkkokuoro.
Klo 11.15 sankarihaudat, puhe
professori Jouko Shvo.
9.12. Anne-Maarit Rantanen,
Touko Hakala, kanttori Hanna
Kataja
klo 12 Linnainmaan srk-keskus,
Pirjo Tuiskunen, kanttori Heikki
Hinssa
16.12. Heidi Peltola, Janne
Häkkinen, kanttori Heikki
Hinssa.
klo 12 perhemessu Kaukajärven
srk-talo, Tuula Haavisto, kanttori
Petri Karaksela, päiväkerholaiset.
klo 16 Iltamessu Uudenkylän
srk-talo
Kaisa Yrjölä. Pyhäkoulu (3+) ja
kouluikäisille varkkikerho
23.12. Juha Klaavu, Jarkko
Vikman, kanttori Hanna Kataja
Jouluaatto 24.12.
Joulukirkot
klo 15 Uudenkylän srk-talo
Juha Klaavu, Katja Viljamaa
klo 15 Linnainmaan srk-keskus
Nukketeatteri
Kaisa Yrjölä, Petri Karaksela,
Anneli Ylijoki-Vilen

Tampereen seurakuntien varhaiskasvatus ja
yhteiskunnallinen työ tekevät joulun alla cd:n, jolla lapsille suunnattu kertomus
Matka Beetlehemiin (A Journey to Bethlehem) kerrotaan kahdeksalla kielellä.
Suomen lisäksi teksti luetaan ruotsiksi,
englanniksi, venäjäksi, ranskaksi, arabiaksi, farsiksi ja kiinaksi. Laulun ja musiikin
on tehnyt Jyrki Kiviniemi.
Levyä käytetään esimerkiksi seurakunta- ja lähetystyössä sekä monikulttuurisessa työssä. Se tulee myös myyntiin.

klo 15 Messukylän kirkko,
perhehartaus
Touko Hakala, Heikki Hinssa
klo 16 Vehmaisten srk-talo
Pirjo Tuiskunen, Petri Karaksela
klo 16 Kaukajärven srk-talo
Tuula Haavisto, Heikki Hinssa
klo 17 Messukylän kirkko
Olavi Heino, Katja Viljamaa,
Matti Heinivaho
klo 22 jouluyön rukoushetki
Messukylän vanha kirkko
Heidi Peltola, Hanna Kataja,
Choralia-kuoro
klo 23 Messukylän kirkko
Janne Häkkinen, Heikki Hinssa
klo 24 jouluyön rukoushetki
Messukylän vanha kirkko
Jarkko Vikman, Hanna Kataja
Joulupäivä 25.12.
klo 8 sanajumalanpalvelus
Messukylän kirkko
Jari Nurmi, Petri Karaksela,
Kirkkokuoro
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 sanajumalanpalvelus
Messukylän kirkko
Anne-Maarit Rantanen, Katja
Viljamaa
Joululaulumessu 27.12.
klo 18.30 Messukylän kirkko
Kaisa Yrjölä, bändi
30.12. klo 10 Messukylän
kirkko, Riitta ja Olavi Heinon
lähetystyöhön siunaaminen
Olavi Heino, Jari Nurmi,
kanttori Katja Viljamaa.
Uudenvuodenaatto 31.12.
klo 19 iltakirkko Messukylän
kirkko
Jari Nurmi, Hanna Kataja
klo 10 kirkko,
sanajumalanpalvelus, Juha
Klaavu, Heikki Hinssa.
Loppiainen 6.1.
klo 10 kirkko, teol.tri Risto
Ahonen, Jari Nurmi, Hanna
Kataja.
klo 17 Linnainmaan srk-keskus,
KIPINÄ! –messu
13.1. klo 10 kirkko, Pirjo
Tuiskunen, Katja Viljamaa.
klo 12 Kaukajärven srk-koti,
Tuula Haavisto, Petri Karaksela.
klo 17 Uudenkylän srk-koti,
iltamessu, Heidi Peltola.
20.1. klo 10 kirkko, Janne
Häkkinen, Petri Karaksela,
Katajaiset-kuoro, joht. Jussi
Tamminen.
klo 12 Vehmaisten srk-koti,
perhemessu, Touko Hakala,
Hanna Kataja.
Muut
Itsenäisyyspäiväjuhla
6.12. klo 12 Kaukajärven
srk-talo
Juhlapuhe DI Jarkko Tikka,
puhallinorkesteri. Juontaa Matti
Heinivaho
Itsenäisyyspäiväjuhla ja
vanhustyönohjaaja Heli
Rinnan lähtöjuhla 6.12.
klo 13
Linnainmaan srk-keskus, Jari
Nurmi, Niilo Laaksonen
Iidat ja Kallet – Kohtaamispaikka isovanhemmille ja

lapsiperheille 11.12.
klo 9.30–11 Linnainmaan
srk-keskus. ”Nyt sytytämme
kynttilän” – joulun valmisteluja
Tied. Ritva Fabrin
050 586 5183 tai Janne
Kankainen 050 560 8361
Pyhän tanssin ryhmä
11.12. klo 18–19.30
Uudenkylän srk-talo
Kokoontuminen 4.12., 11.12. ja
18.12. klo 18–19.30. Teemoina
mm. adventin aika, jouluun
valmistautuminen. Ryhmää
ohjaa pastori Heidi Peltola
Miesten kahvitupa
klo 10–12 Messukylän srk-talo
12.12. Mihin mies uskoo, Jari
Nurmi.
19.12. Miehen suhde jouluun
Joulutulet 15.12. klo 18
Messukylän vanha kirkko
Perinteiset reserviläisten
joulutulet, hiljentymishetki
joulun aikaan. Olavi Heino,
Heikki Hinssa, Tampereen
Seudun Reserviläisnaiset
ry. Kirkomäellä glögiä ja
piparkakkuja
Ikäihmisten virkistyspäivä
9.1. klo 11.30 Linnainmaan
srk-keskuksessa. Ehtoollinen,
keittolounas, ohjelmatuokio
Arkimessu 9.1. klo 12.30
Kaukajärven srk-kodissa
Miesten saunailta 17.1.
klo 17.30 Ilkon kurssikeskuksen
lampisaunalla. Lenkille lähtö
klo 17.15. Kohtaamista,
keskustelua, illan sanaa.
Iltapala. Oma pyyhe
Iltaveisuu 20.1. klo 18
Kaukajärven srk-kodissa
Miesten vuosihuolto
26.–27.1. Ilkon kurssikeskuksessa. Ilm. ja tied.
touko.hakala@evl.fi

Pyynikin seurakunta
Messut Aleksanterin kirkossa
Itsenäisyyspäivän
sanajumalanpalvelus
6.12. klo 10
Raimo Nuutinen, Säde Siira,
kanttori Markku Haavisto,
Solenne-kuoro
9.12. klo 10 Säde Siira,
Jorma Pitkänen, kanttori Riikka
Viljakainen, Nuorisokuoro
Sympaatti
16.12. klo 10 Ari Rantavaara,
Säde Siira, kanttorit Riikka
Viljakainen, Markku Haavisto
Aleksanterin lauluryhmä
Kauneimmat joululaulut
-messu 23.12. klo 10 Jorma
Pitkänen, Ari Rantavaara,
kanttori Markku Haavisto
Jouluaatto 24.12.
hartaus klo 15, Jorma Pitkänen,
Markku Haavisto ja Päiväkuoro
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 5.12.2012– 22.1.2013
Beatles-messu Yhteisvastuun asialla
Tuomiokirkossa järjestetään Beatles-messu lauantaina 19. tammikuuta kello 11. Tiettävästi Tampereen ja
Suomen ensimmäinen The Beatlesyhtyeen musiikkia tarjoileva messu
kuuluu Tampereen Beatles happeningin oheisohjelmaan.
Messun otsikkona on suositun
Beatles-laulun mukaan With a Little
Help from My Friends.
– Tämä kertoo siitä, että messu
on hyväntekeväisyystapahtuma. Yhteisvastuu ja kirkon sanoma kohtaavat tässä laulun viestin. Olemme tässä

maailmassa lähimmäisiämme varten,
kertoo Yhteisvastuukeräyksen keräysjohtaja Tapio Pajunen, joka itse on ollut mukana Beatles-musiikin ympärille rakennetussa jumalanpalveluksessa Liverpoolin katedraalissa.
Messun järjestelyistä vastaavat
Tuomiokirkkoseurakunta, Tampereen Beatles happening ja Yhteisvastuukeräys.
– Yhteisvastuukeräyksessä ylitetään ihmisten ja ihmisryhmien välisiä raja-aitoja. Beatles-messu myös
ylittää rajoja. Se voi välittää uskoa ja

toivoa tulevaisuuteen sekä auttaa toimimaan heikoilla olevien
ihmisten puolesta Jeesuksen esimerkin ja opetuksen mukaisesti,
miettii tuomiorovasti Olli Hallikainen.
Messun musiikkina on sellaisia
Beatles-kappaleita, jotka sanomaltaan ja melodialtaan sopivat Tuomiokirkon ja messun henkeen sekä arvokkuuteen. Musiikista vastaavat Pirkanpojat-kuoro, Jousimiehet, amerikkalainen artisti Jay
Goeppener sekä paikalliset muu-

sikot Maiju Lepomäki ja Juha
Kinnunen. Messussa on sekä musiikkiesityksiä että yhteislaulua.
Messu toteutetaan viikkomessun kaavan mukaisesti ja sen toimittaa Tapio Pajunen.
– Varsinaista saarnaa ei ole,
vaan sen sijaan pidän kolehtipuheen. Tilaisuuden kolehti kannetaan Yhteisvastuukeräykselle,
jonka teemana vuonna 2013 on
Ihmisarvoinen vanhuus.
Samana viikonloppuna Tampereella järjestetään suuri Beat-

les-tapahtuma, johon kokoontuu
pari tuhatta The Beatles-yhtyeen
ystävää.

klo 17 sanajumalanpalvelus
Piispa Matti Repo, Ari Rantavaara,
Riikka Viljakainen, Markku Haavisto
Joulupäivä 25.12.
klo 8 Säde Siira, Jorma Pitkänen,
Riikka Viljakainen, Markku Haavisto,
Aleksanterin kirkonkuoro.
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10, Ari Rantavaara, Säde Siira,
kanttori Anssi Pyykkönen
30.12. klo 10, Jorma Pitkänen, Ari
Rantavaara, kanttori Markku Haavisto
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 10, Jaakko Kentta, Säde Siira,
kanttorit Riikka Viljakainen ja Markku
Haavisto, Aleksanterin kirkon kuoro
Loppianen 6.1.
klo 10, Sami Uusi-Rauva, Jorma
Pitkänen, kanttori Riikka Viljakainen,
Aleksanterin lauluryhmä
13.1. klo 10 Jorma Pitkänen, Ari
Rantavaara, kanttori Markku Haavisto
20.1. klo 10 Ari Rantavaara, Säde
Siira, kanttorit Riikka Viljakainen ja
Markku Haavisto, PMO:n puhallin
orkesteri

26.12. klo 18 kvällsbön Finlaysons
kyrka, Stefaniedagens kvällsbön,
Antero Eskolin och Paula Sirén.
30.12. klo 18 kvällsbön Finlaysons
kyrka, Gunnar Weckström och Paula
Sirén
6.1. klo 10.30 högmässa Finlaysons
kyrka, Trettondagens högmässa, Kim
Rantala och Paula Sirén

käsitöitä ja Kirkon Ulkomaanavun
(KUA) tuotteita.
Perheiden jouluaskarteluilta
10.12. klo 17.30 Kämmenniemen
kerhohuone alkuhartaus
Joukontuvan Adventtikahvit
11.12. klo 13
Kotilinnan kerhohuoneella,
Ullakonvainio 5. Kotilinnan
asukkaat, Kämmenniemen eläkeläiset
ja Joukontuvan vapaaehtoiset kaikki
lämpimästi tervetulleita!

Jouluaaton hartaus 24.12.
klo 10 Peurankallion palvelutalossa,
Peurankallionkatu 10, Ari Rantavaara
Muut
Pyynikin kirkontupa
Mustalahdenkatu 21 A
12.12. tuo mukanasi joulurunoja,
luetaan niitä, klo 12 päivähartaus
Jorma Pitkänen
Klo 12.30 lounas.
Joulutauko 18.12.12–13.1.13.
Toiminta jatkuu ma 14.1.2013.
Rukouksen ja ylistyksen ilta
klo 18.30 Pyynikin kirkontupa
12.12., 19.12., 2.1., 9.1. , 16.1., 23.1.
Ehtoollishartaus klo 17
Aleksanterin kirkko
13.12. Reijo Ylimys
20.12. Säde Siira
27.12. Reijo Ylimys
3.1. Ari Rantavaara
10.1. Merja Halivaara
17.1. Säde Siira

Svenska församlingen

uuteen
Jouluksi

kotiin

VVO:n vuokra-asunto on turvallinen asua ja asioiminen on
helppoa ja vaivatonta. Tutustu vuokra-asuntotarjontaamme
ja täytä asuntohakemus jo tänään: www.vvo.fi.
Tutustu samalla myös avainasiakasetuihimme!
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Gudstjänst/högmässa i Finlaysons
kyrka
6.12. klo 10.30 Självständighets
dagens högmässa Finlaysons kyrka
Kim Rantala och Paula Sirén, stråkar
från Tampereen Kamarimusiikki
seuras orkester uppträder
9.12. klo 10.30 gudstjänst
Finlaysons kyrka
Kim Rantala och Paula Sirén
16.12. klo 10.30 gudstjänst
Finlaysons kyrka, gudstjänst, Kim
Rantala och Paula Sirén
23.12. klo 10.30 högmässa
Finlaysons kyrka, Kim Rantala och
Hanna-Maarit Kohtamäki-Pentikäinen
Julbön i Nokia kyrka 24.12.
klo 15, Kim Rantala, Paula Sirén och
Marianne Roponen, cello
24.12. klo 17 julbön Finlaysons
kyrka, Kim Rantala och Paula Sirén
25.12. klo 10.30 julmässa
Finlaysons kyrka, med julglögg, Kim
Rantala och Paula Sirén

Teiskon seurakunta
Messut klo 10 Teiskon kirkossa
Itsenäisyyspäivä 6.12.
klo 10 sanajumalanpalvelus
Teiskon kirkossa
Tero Matilainen, Tuuli Muraja. Teiskon
Mieslaulajat, johtajana Jussi Tammi
nen. Kunniakäynti sankarihaudalla.
Teiskon srk-kodilla juhla ja kirkkokahvit. Juhlapuhujana Matti Sääksi
9.12. klo 18 iltakirkko
Kämmenniemen kerhohuone
Saila Munukka, Tuuli Muraja. Nuorten
joulujuhla. Olohuoneilta ja tarjoilu
klo 16 alkaen Kämmenniemen
kerhohuoneella
16.12. klo 10 sanajumalanpalvelus
Teiskon kirkko
Saila Munukka, Tuuli Muraja
19.12. klo 11 vanhemman väen
joulujuhlahartaus
Hartauden jälkeen joulupuuro,
kahvit ja ohjelmaa Teiskon srkkodilla. Kirkosta pääsee tarvittaessa
autokyydillä srk-kodin ovelle!
Vapaaehtoisia avustamassa. Tilaisuus
päättyy klo 13.30. Voit kysyä
Johanna Kohoselta myös kuljetusta
kotoa, p. 050 501 2970 miel. 13.12.
mennessä
23.12. klo 10 Tero Matilainen,
kanttori Saija Siuko
Jouluaatto 24.12.
Hartaudet
klo 14 perheiden jouluhartaus
Teiskon kirkko
Tero Matilainen, Tuuli Muraja
klo 16 Teiskon kirkko
Tero Matilainen, Tuuli Muraja
Joulupäivä 25.12.
sanajumalanpalvelus klo 8 Tero
Matilainen, kirkkokuoro, joht. Saija
Siuko
Tapaninpäivä 26.12.
klo 18 Teiskon kirkko, iltakirkko ja
ehtoollinen
Saila Munukka, Tuuli Muraja
30.12. klo 10 sanajumalanpalvelus
Teiskon kirkko
Saila Munukka, Tuuli Muraja
Uudenvuodenaatto 31.12.
ehtoollinen klo 23
Saila Munukka, Tuuli Muraja
Loppiainen 6.1.
klo 10, Tero Matilainen, Tuuli Muraja,
Jäämien kuoron laulukvartetti
13.1. klo 10, Tero Matilainen,
kanttori Saija Siuko
20.1. klo 18 iltakirkko
Kämmenniemen kerhohuone
Saila Munukka, Tuuli Muraja.
Olohuoneilta ja tarjoilu klo 16 alkaen
Kämmenniemen kerhohuoneella
Muut
Teiskon joulumarkkinat 9.12.
klo 12–15 Kämmenniemen koululla,
Paavolantie 4. Paikalla Teiskon srk:n
työntekijöitä. Myynnissä lähetystyön

Pirkanpojat on ennenkin laulanut
Beatles-musiikkia. Kuoro on
mukana myös Beatles-messussa
19.1. kello 11 Tuomiokirkossa.

Saarentuvan Joulujuhla 12.12.
klo 10–13.30 Kämmenniemen
kerhohuone. Tied. ja kuljetukset:
Johanna Kohonen, p. 050 501 2970,
loma-aika 21.12.–6.1.
Ehtoollishartaus ja kahvit
18.12. klo 13 Kotilinnan
kerhohuoneella, Ullakonvainio 5
Diakonian Jouluhartaus ja
puurotarjoilu 19.12. klo 12.30–14
Kämmenniemen kerhohuone
Kuorannan kotipyhäkoulu 6.1.
klo 15 Hakamaalla, Kuorannantie 511
Naisten jumppa 7.1.
klo 19–20.30 Terälässä, Niemikylän
tie 14, jatkuen maanantaisin
Naisten jumppa 7.1.
klo 19.30–21 Kämmenniemen
koululla, Paavolantie 4, jatkuen
maanantaisin
Saarentupa 9.1. klo 10–13.30
Kämmenniemen kerhohuone jatkuen
keskiviikkoisin. Monipuolinen ohjelma,
kahdet kahvit ja lounas. Paikalla joka
kerta työntekijä ja avustajia.
Tilaa on myös uusille kävijöille!
Tied. ja kuljetukset: Johanna Kohonen
p. 050 501 2970
Musiikkipyhäkoulu 13.1.
klo 13.30 Kämmenniemen
kerhohuone
Keski-Teiskon pyhäkoulu 13.1.
klo 15 Teiskon srk-talo
Avoin raamattupiiri 16.1. klo 18
Kämmenniemen kerhohuone jatkuen
parittomilla viikoilla keskiviikkoisin
Aunessalmen puoleisessa päädyssä
Lähetystyön rukousryhmä
21.1. klo 18 jatkuen parillisilla
viikoilla maanantaisin Ylä-Sääksissä,
Sääksniementie 118 A

Tuomiokirkkoseurakunta
Messut Tuomiokirkossa
Itsenäisyyspäivä 6.12
klo 10 Merja Halivaara, Olli
Hallikainen, urkuri Matti Hannula,
Pirkanmiehet, joht. Tuomas Laatu
9.12. klo 10 Reijo Ylimys, Mari
Korhonen-Hieta, urkuri Matti Hannula,
kanttori Tuomas Laatu, pyhäkoulu
16.12. klo 10 Joululaulumessu, Olli
Hallikainen, Antero Niemi, urkuri Matti
Hannula, Tuomiokirkon kuoro, joht.
Marja-Liisa Rautelo, pyhäkoulu

www.tampereenseurakunnat.fi
Pirkanpojat-arkisto/ Simo Turunen

Muut
HETI – hengellinen tiistaikerho
8.1. klo 13–14.30 Seurakuntien
talo, Emmaus, Seurakuntien
talo, kevätkauden aloitus. Kerho
kokoontuu parillisina viikkoina
Katariinan Seniorit 14.1.
klo 10–11.30 Srk-koti Katariina
Kevätkauden aloitus, jumppa klo 9.30
Tuolijumppa 14.1.
klo 10 Näsin sali, Seurakuntien talo
Ikäihmisille sopiva reipas tuoli
voimistelu, vetäjä Tuula Kivistö.
Kauden aloitus
UEER – uusia eväitä elämän
reppuun 15.1. klo 13–15
Seurakuntien talo, Emmaus,
Seurakuntien talo
Kevätkauden aloitus, toimintaa
erityisesti työttömille – ja muillekin
työikäisille, joilla on vapaata
päiväsaikaan, joka toinen tiistai

Ismo Kunnas, kanttori, Veikko
Myllyluoma
klo 21 Jorma Satama, Ismo Kunnas
Joulupäivä 25.12.
klo 8 jumalanpalvelus
Daniel Hukari, Ismo Kunnas, kanttori,
Veikko Myllyluoma, kirkkokuoro
klo 10 jumalanpalvelus Nekalan
srk-talo
Daniel Hukari, Ismo Kunnas, kanttori,
Veikko Myllyluoma, kirkkokuoro
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 Jorma Satama
30.12. klo 10
Jussi Mäkinen, Daniel Hukari, kanttori,
Sanna Loikas
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 10 jumalanpalvelus, Daniel Hukari,
Jussi Mäkinen, kanttori, Veikko
Myllyluoma
Loppiainen 6.1.
klo 10 Jorma Satama, Ismo Kunnas,
kanttori, Veikko Myllyluoma
klo 18 Iltamessu, Nekalan srk-talo,
Daniel Hukari
Hiljainen iltakirkko 10.1. klo 19
Ismo Kunnas
13.1. klo 10
Ismo Kunnas, Jorma Satama, kanttori,
Veikko Myllyluoma
20.1. klo 10
Jussi Mäkinen, Jorma Satama,
kanttori, Veikko Myllyluoma
Muut
Jouluaskartelupaja perheille
12.12. klo 18–20 Hallilan srk-koti
Tarjolla puuroa ja jouluista tunnelmaa.
Mukana varhaiskasvatus ja perhetyö
Työttömien ruokailun
joulutauko 14.12. klo 12–16.1.
klo 13 Nekalan srk-talon kirkko- ja
seurakuntasali, Nekalan srk-talo
Työttömien ruokailun vuoden
viimeinen kerta 13.12. ja toiminta
jatkuu 17.1.2013.
Torstaisin klo 12–13 Nekalan srktalolla.
Joulutori 16.12. klo 19 Viinikan
kirkko
su 16.12. klo 19 Kauneimpien
joululaulujen jälkeen Viinikan

kirkolla. Glögiä ja Veisun pajojen
myyntituotteita lähetystyön hyväksi.

• Taide- ja harrastekirjat
• Romaanit, dekkarit ja
pokkarit

Diakoniapiirit 16.1. klo 12.30
Viinikan kirkko
Diakoniapiirit aloittavat toimintansa
kaudella 2013:
Keskiviikkopiiri keskiviikkoisina
Viinikan kirkolla klo 12:30–14,
16.1.–24.4.13

• Pelit, leimasimet ja

askartelutarvikkeet

• Paperinuket
• Kortit, kirjekuoret ja
postimerkit

Avoinna ma-pe 9 - 17, la 10 - 14
Sammonkatu 13, TRE
www.pienikirjakauppa.fi

Nekalan pysäkki perjantaisin
Nekalan srk-talolla klo 10–13,
18.1.–14.6.13

KOTI KAUNIIKSI

Torstaipiiri joka toinen torstai
Muotialantie 23 kerhohuoneella
klo 14, 24.1.–18.4.13
Lisät. Anne Järvinen
p. 040 804 8480

Verhoilua 30 vuoden kokemuksella
Hyvä valikoima huonekalukankaita

Sanasta Suunta 20.1.
klo 14–16 Viinikan kirkon srk-sali,
Viinikan kirkko
Jeesuksen ohjelma, Erkki Ranta.
Mahdollisuus henkilökohtaiseen
keskusteluun ja esirukoukseen.
Tied. Jorma Satama
p. 050 406 4370 ja Marja-Leena
Sippola p. 050 910 9080

ENGLISH SERVICE
With Holy Communion at the Old
Church every Sunday at 4 p.m. After
the service coffee and tea served.
Sunday School for kids, Bible
reflection
9.12. rev. Teuvo Suurnäkki
16.12. rev. Risto Korhonen
23.12. rev. Kati Eloranta
24.12. klo 14–15 Vanha kirkko
Christmas Eve Service of the word.
Rev. Ville Aalo
Christmas Carol Service –
perinteiset englanninkieliset
joululaulu 12.12. klo
19–20.15 Vanha kirkko, Piccolo
Chamber Choir, conductor Heikki
Hinssa
Lotte Nyberg, trumpet, Rev. Ville
Aalo.

Meiltä myös
joulukortit ja
lukemattomat lahjat!

℡ 010-666 5757

Verhoiluliike
Yli-Heikkilä
Nyyrikintie 1 Tampere

040 739 1822
www.kolumbus.fi/timylihe

KONSERTTI

Joulu

Jul

Lempäälän kirkossa tiistaina 11.12.2012 kello 19.30
Aleksanterin kirkossa torstaina 13.12.2012 kello 19
Mouhijärven kirkossa tiistaina 18.12.2012 kello 19

www.camena.fi

23.12. klo 10 Reijo Ylimys, Olli
Hallikainen, urkuri Matti Hannula
Jouluaatto 24.12.
Hartaudet
klo 12.15 Vanha kirkko, Antero Niemi,
Tuomas Laatu, Pirkanmiehet
klo 15 srk-koti Katariina, pastori Mari
Korhonen-Hieta, urkuri Matti Hannula
klo 17 Tuomiokirkko, Olli Hallikainen,
Tuomas Laatu, Matti Hannula
klo 23 Tuomiokirkko, musiikkihartaus
joulun sana Reijo Ylimys,
mezzosopraano Pirjo Turunen, urkuri
Matti Hannula
Joulupäivä 25.12.
klo 7, Merja Halivaara, Olli
Hallikainen, avustaa Reijo Ylimys,
urkuri Matti Hannula, kanttori Tuomas
Laatu
Tapaninpäivä 26.12.
sanajumalanpalvelus klo 10, Reijo
Ylimys, urkuri Matti Hannula
30.12. sanajumalanpalvelus klo 10,
Antero Niemi, urkuri Matti Hannula
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 10, Mari Korhonen-Hieta, urkuri
Matti Hannula
Loppiainen 6.1.
klo 10, pappisvihkimyksiä, piispa
Matti Repo, apuliturgi Mari KorhonenHieta, urkuri Matti Hannula

Ohjelma 10 €

TUNNETAITOKOULUTUS
Apua tunteiden ymmärtämiseen, nimeämiseen ja ilmaisemiseen.
Tunnetaitokurssista hyötyy erityisesti ihmissuhdetyötä tekevät,
mutta myös kuka tahansa muu, joka on kiinnostunut kehittämään
omia tunnetaitojaan.
1. Tunteiden dynamiikka 29.1.2013

Miten ja miksi tunteet toimivat mielessä ja kehossa? Miten välttyä tunteiden
liialta kuormittamiselta? Miten käyttää ja ilmaista tunteita asianmukaisesti?
Mikä on tunteen ja mielialan ero? Lisäksi perehdymme kahteen hankalaan
tunnemykkyrään; masennukseen ja ahdistukseen.

2. Pelko 12.2.2013

Rohkenetko pelätä? Torjuttu pelko ei pysy poissa vaan purkautuu väärällä
hetkellä. Käsittelemmme jännitystä, paniikkia ja muita pelon muotoja, sekä
keinoja käsitellä niitä.

3. Viha 26.2.2013

Viinikan seurakunta
Messut Viinikan kirkossa
Itsenäisyyspäivä 6.12.
klo 10 jumalanpalvelus, Daniel
Hukari, kanttori Veikko Myllyluoma,
Partiolaisten lupauksenantotilaisuus
9.12. klo 10 Jussi Mäkinen, Ismo
Kunnas, kanttori Sanna Loikas,
Picantus kuoro
Hiljainen iltakirkko 13.12.
klo 19 Ismo Kunnas
16.12. klo 10, Jorma Satama, Jussi
Mäkinen, kanttori, Veikko Myllyluoma,
lauluyhtye Kolmas Painos
23.12. klo 10
Ismo Kunnas, Jorma Satama,
kanttori, Veikko Myllyluoma
Jouluaatto 24.12.
Hartaudet
klo 17 perheiden jouluhartaus

Aggression hyvät ja hankalat puolet. Omaan tahtoon ja rajojen laittamiseen
tarvitaan positiivista aggressiota, mutta tunnistamaton viha vie voimia ja jopa
sairastuttaa. Vihan hallinta- ja käsittelykeinoja.

4. Suru 26.3.2013

Menetyksiin ja luopumiseen liittyvän surutyön myötä suru asettuu, mutta
käsittelemättömänä se jämähtää eikä irrota otettaan. Miten elää surun kanssa
ja käsitellä ja kohdata sitä itsessä ja toisissa?

5. Positiiviset tunteet ja unelmat  elämän voimavarana 9.4.2013

Onnellisuuteen liittyy paljon omaa vastuuta. Miten lisätä positiivisten tunteiden määrä ja voimaa? Miten kulkea kohti unelmia ja onnellista elämää?
Kurssin hinta on kokonaisena 150 €, tai osissa 35 €/kerta.
Kurssin järjestää Päivi Niemi yhdessä Tampereen NNKY:n kanssa.
Kurssin aika klo 18–20.30, sisältää pienen iltapalan. Osoite Hämeenpuisto 14 f.
ILMOTTAUTUMISET JA KYSELYT
Päivi Niemi, Kouluttaja,
RE-sielunhoitoterapeutti, Psyk.EAT,
Voimavarakeskeinen työnohjaaja, kirjailija
Paivi.niemi@tnnky.fi, p. 0400 946285
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 5.12.2012– 22.1.2013
Messukylän Perinneseuran
joululehti on oiva joululahja. Lehti on myynnissä Messukylän kirkossa ja seurakuntataloissa sekä Messukylän
kirjastossa viiden
euron hintaan.
Osa tuotosta menee diakoniatyön
hyväksi.
Tämän vuoden
numerossa kerrotaan esimerkiksi

Linnainmaan seurakuntakeskuksen 20-vuotistaipaleesta, lapsuudesta Messupuussa, Messukylän kansallispuvusta, Messukylän Marttojen historiasta ja
Messukylä-päivän
vietosta.
Kansilehdellä
historian havinaan johdattelee
kartta menneiltä
vuosilta.

LÄHETYSKAUPPA TASKU

Riikka Auvinen

The Finnish-British Society &
The Anglican Church in Finland
& The Lutheran Parishes
in Tampere
ICCK Christmas Party
15.12. klo 14–18
Saturday, December 15th
at Katariinan srk-koti
(Hatanpään puistokuja 20)
from 2–6pm. Fun for whole
family! It is a bring-a-dish party
so please bring some food
to share, perhaps from your
own culture. More information:
ville.aalo@evl.fi /
050 468 8484

AVOIN KIRKKO
Aleksanterin kirkko on avoinna
arkisin ma–pe klo 12–18,
jolloin paikalla on päivystävä
seurakuntalainen. Klo 16–18 on
myös pappi tavattavissa, klo 17
rukoushetki. Ehtoollishartaus
torstaisin klo 17. Junnukappeli
eli avoimet ovet kouluikäisille
Aleksanterin kirkon kappelissa
keskiviikkoisin klo 14–16
joulukuun 5. päivään asti.
16.1.13 alkaen junnukappeli
jälleen avoinna.

LÄHDEKAPPELI
Seurakuntien talossa,
Näsilinnank. 26, avoinna
hiljentymistä varten
LÄHDEKAPPELI avoinna
5.12.–21.12.12
ma–to klo 8–18 (6.12. ei auki),
perjantaisin 8–14.
Välipäivät suljettu.
Avoinna jälleen 7.1. 2013
alkaen ma–to 8–18,
perjantaisin 8–14.

Asta Kettunen

Messukylän Joulu ilmestyy jälleen

Lähetyskauppa Tasku
Kauppakatu 13,
p. 040 804 8720
Avoinna ma–pe klo 10–17.
Joulukuussa 1.–22.12.
palvelemme ma–pe klo 10–18
ja la klo 10–15.
Pe 23.12. klo 10–14.
Taskussa on joulumyyjäiset
joka päivä! Isoäidin kutomia
lämpimiä tumppuja, villasukkia,
myssyjä ja hartiahuiveja sekä
pehmeitä vauvan neuleita.
Yksilöllisiä kodin tekstiilejä:
poppanoita, pöytäliinoja,
pannulappuja ja esiliinoja.
Kauniita käsitöitä ja uniikkeja
lahjatavaroita itselle tai
lahjaksi. Runsas valikoima myös
käsintehtyjä joulukortteja.

MATERIAALIPALVELU
Kaikille avoin kirjasto
Kyttälänkatu 1 A,
p. 040 804 8281
Avoinna ma–ke, pe 9.30–15.30,
to 9.30–17.
Laaja valikoima uskonnollista
kirjallisuutta, musiikkia, elo
kuvia ja havaintomateriaaleja

MUMMON KAMMARI
Vapaaehtoisen
vanhustyön keskus
– Kyläpaikka
kaikenikäisille
Lähimmäisavunvälitys
vanhuksille p. 03-2190 711
ma–to 8.30–10.30.
Joulutauko
21.12.2012–2.1.2013.
Toimisto p. 03-2190 455
ma 9–17, ti–to 9–14.
Joulutauko
21.12.2012–6.1.2013.
Joulukuun näyttely:
Äiti Teresan peittoja.
Kyläpaikka,
Otavalankatu 12 A,
ma–to 10–14.
Joulutauko
14.12.2012–6.1.2013
Ma 10.12. klo 18 Leskien
Klubi –kahvila, vieraana Valon
Neito Reetta Laine.

Uusi iloinen kerhokausi alkaa!
Seurakunnan päiväkerhot ja avoimet päiväkerhot jäävät
joulutauolle 20.12. ja uusi kerhokausi alkaa tammikuussa.
Päiväkerhot ja avoimet päiväkerhot aloittavat kevät
kautensa viikolla 2, maanantaista 7.1. alkaen.
Tervetuloa mukaan!

Kaarina Mesiranta, Marketta
Könönen, Terttu Virtanen, Terhi Friman ja Martta Jyrinki löytävät uutukaisesta tuttuja aineksia.

Ke 12.12. klo 10 Leskien
Klubi –kahvila, Tiernapojat
klo 13 Laulajaiset, Eero Wallin
ja Raimo Jokinen.
To 13.12. Kotialttarin äärellä
klo 12.30 toivevirsiä ja
klo 13 Päivähartaus,
kirkkoherra Jussi Mäkinen.
Seuraava perehdytys
vapaaehtoiseen vanhus
työhön 8. ja 15.1.2013
klo 13–15. Tied. ja ilm. toimisto
p. 03-2190455 tai kotisivuilta
www.mummonkammari.fi
Viel on virtaa- ja tietsikkat-paitojen myynti
(á 20 €) toimiston aukiolo
aikoina. Uusi väri: punainen.
Paitojen tuotto käytetään
nuorten työllistämiseen
vanhusten ulkoiluavuksi.
kotisivut
www.mummonkammari.fi

MUSTA LAMMAS
asunnottomien ja
päihdeongelmaisten
päiväkeskus,
Pellavatehtaankatu 17 G,
p. 3891841.
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.
Vaatepalvelun lahjoitukset
p. 040 804 8143
Ilmainen puuro tai keitto
asiakaskortilla ma–to 10–12 ja
pe 9.30–11.
Lauantaiaukiolo
klo 10–13. Tarjolla puuroa,
leipää ja kahvia.
Pullakirkko klo 10–12.
Tarjolla leipää ja kahvia
maksutta
9.12. Ilmari Karjalainen
16.12. Katri ja Eero Nahkuri
13.1. Eero ja Katri Nahkuri

me jouluaattona kello 9.30 ja
suljemme ovet Tapaninpäivänä
kello 15. Asunnottomat voivat
yöpyä Lampaan tiloissa.
Jaamme lahjoituselintarvikkei
ta Mustan Lampaan asiakkaille
sunnuntaina 23.12
kello 13–16. Jouluaattona alam
me jakamaan lahjoitusruokia
kello 9, joko rekasta tai
pihasta. Jaamme niitä niin kau
an, kuin niitä riittää.
Jouluaattona ruokailu
on klo 10–20, myös yöllä on
syötävää tarjolla
Joulupäivänä ruokailu
klo 11–15
Tapaninpäivänä ruokailu
on klo 11–14
Ruokailut ovat ilmaisia
Ohjelmassa hartaushetkiä, mu
siikkia, joulusauna Rajaportin
saunalla, tietovisailuja ja jou
luista yhdessä oloa. Joulupukki
kin saattaa vierailla.
Jos haluat auttaa pukkia, tee
pieni paketti n. 3-5 euroa,
esim kahvipaketti, suklaarasia,
karamellipussi, sukat, yms. Tuo
paketit Mustaan Lampaaseen
ennen joulua aukioloaikona.
Musta Lammas kiittää kaikkia
lahjoittajiaan ja toivottaa
kaikille rauhallista ja siunattua
joulun aikaa

MYÖTÄTUULI
Yhteinen vammaistyö
Kuurojentyö
Viittova olohuone
Iidesrannan srk-koti,
Iidesranta 5
Ke klo 13–15 19.12 asti.
2.1.2013 alk. joka keskiviikko
Yhteistä olemista ja viittomista.
Ma 10.12. klo 12.30–15
Muistikahvila Yhdistyksellä,
Tuomiokirkonkatu 34 B 16

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
12.12. Jari Ihalainen ja Anne
Rantala, KRIS Tampere
19.12. Päivi Sylvin,
Kalevan srk
9.1. Eila-Sisko Kanerva,
Svenska församlingen
16.1. Eveliina Ruokolahti,
Viinikan srk

Ma 10.12. klo 18
Kuurosokeiden raamattu- ja
keskustelupiiri
Kuurosokeiden toimintakeskus,
Insinöörinkatu 10

6.12. Itsenäisyyspäivän
juhla-ateria klo 12–14

Su 16.12. klo 14
Joulukirkko ja Joulujuhla
Iidesranta 5. Ilmoittautumiset
viim.11.12. Sirpa Toivo
p.050 561 1028 tai
sirpa.toivo@evl.fi

Keskiviikkoklubi
keskiviikkoisin klo 13–14.45
Hengellinen avoin keskustelu
ryhmä päihteistä eroon
pyrkiville naisille ja miehille.
Mustan Lampaan joulu
Järjestämme joulun perintei
seen tapaan. Musta Lammas
on avoinna yötä päivää. Avaam
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Ennen koulussa syötiin tattaripuuroa tai klimppisoppaa. Herkuksi oli joskus rippanaa. Nykyisin seurakuntatalolla valmistuu keittoa
ronskisti maustaen.

Ke 12.12. klo 10–12
Viittomakielinen perhekerho
Iidesrannan srk-koti,
Iidesranta 5

Näkövammaistyö
Ilmarinkatu 10
To 6.12. klo 13
Itsenäisyyspäivän juhla
Näsin seurakuntasalilla,
Näsilinnank. 26

Isänmaallista ohjelmaa, musiik
kia, puhe tuomiorovasti Olli
Hallikainen, kahvitarjoilu.
Juhla on yhteinen
omaishoitajien kanssa.
To 13.12. klo 13 Joulujuhla
joululauluja ja puurotarjoilu
Ke 9.1.2013 klo 13
Miestenpiiri
To 10.1.2013 klo 13
Toimintakauden avaus

MYYJÄISET
Ti 11.12. klo 12–15
Nekalan monikulttuurisen
työelämävalmennuspaja
Nemon myyjäiset Näsin
salissa, Seurakuntien talossa.
Myytävänä pajalla valmistettuja
ompelu- ja käsitöitä. Euroopan
Unionin kotouttamisrahasto
osallistuu hankkeen
rahoittamiseen

PALVELEVA PUHELIN
Keskusteluapua su–to
klo 18–01 sekä
pe ja la klo 18–03,
p. 010 190 071 sekä
www.evl.fi/palvelevanetti

PÄIVÄRAAMATTUKOULU
Päiväraamattukoulu
torstaisin klo 9.30–13
Kalevan kirkon srk-salissa
Omin voimin yksikään menesty.
Tied. pastori Ville Aalo
p. 050 468 8484
ville.aalo@evl.fi
Kevään aihe on ”Kautta
kärsimysten voittoon”
– 2. Samuelin kirja.
10.1. luennon aihe on:
2. Samuelin kirja avautuu,
yleiskatsaus: Tapio Virtanen;
Roomalaiskirje avautuu, yleiskatsaus: Seppo Lappalainen.
17.1. Daavidista tulee
kuningas, 2.Sam.1-3: Ville Aalo;
Syntiinlankeemus: Olli Aumala.

Viinikan-Nekalan omakotiyhdistyksen pitkän taipaleen kunniaksi on saatu kansiin Terhi Frimanin
toimittama keittokirja Luu
soppaa ja lipstikkaa, tarinoita Iidesjärven rannalta. Siinä
nuoret ja vanhat nekalalaiset
kertovat reseptejään.
Kirja kulkee sotien jälkeisestä ajasta tähän päivään
muistojen kera. Joku kertoo
talon tärinästä, toinen kannustaa dyykkaamaan ja kolpäivänä, aamiainen, retkieväät
ja päivällinen sekä liinavaat
teet. Varaukset ja tied.
p. 050 520 9012, Yrjö E Sep
pälä yrjoeseppala@gmail.com,
p. 040 584 0369 sekä Hannu
Kilpeläinen, p. 040 535 6789
Matka Israeliin
14.–21.4.2013. Pääkohteet
Jerusalem ja Tiberias, joista
tehdään päivittäin retkiä
Raamatun pyhille paikoille.
Matkalla Pirkko ja Terttu Väli
mäki sekä Olli Seppänen
KRS:sta. Opas Imad Garaisi.
Hinta puolihoidolla 1460 € +
retket. Tied. ja ilm. Pirkko ja
Terttu Välimäki,
puh 050 044 9884.
Matkanjärjestäjä Toiviomatkat

RUKOUKSEN TALO
Tammikuu
Keskusta, Kyttälänk. 1
Yhteistä rukousta joka
arkiaamu klo 9–11, 7.1. alkaen
Nuorten Praisekuoro- ja bändi
parillisten viikkojen maanantai
klo 18, 7.1. alkaen
Nuorten rukouskoulu
Preikkari parittomien
viikkojen maanantai klo 18,
alkaen 14.1.
Rukous- ja paastopäivä 7.1.
klo 9–15
Aamurukoussolu
Joulutauko viikot 52/2012 ja
1/2013
Viimeinen kokoontuminen
ke 19.12. Vuoden 2013
ensimmäinen tapaaminen ma
7.1.2013
Kokoontumiset
ma klo 7–8 Kissanmaan srk-koti
Tied. Kirsti Jokihaara
p. 040 590 3256
ma ja ke klo 6–7:30
Koivistonkylän srk-koti
Tied. Anne Tuhkanen
p. 044 218 0010

SEURAKUNTIEN TALO
RETKET/MATKAT
Perheiden lumileiri
Kittilässä 23.2.–1.3.2013
Hinta 190 €/hlö,
alle 15 v. 140 € sis. bussi
matkat ja majoituksen Lapin
täysihoidolla. Tied. ja ilm. Maria
Seppälä p. 050 4333694.
Järj. Harjun srk
Talvilomamatka Tunturi
hotelli Vuontispirtille
23.2.–2.3.
Alueella on hyvin hoidettu latu
verkosto. Majoitus 2hh aik.
297 €, lapset 4–14v. lisävuo
teessa 148 € ja vuodepaikalla
220 €. Bussikuljetus 140 €/
hlö. Hintaan sis. iltapala tulo

Näsilinnank. 26
PL 226, 33101 Tampere
p. 03 219 0111
(vaihde), avoinna 8.30–15.45

Riikka Auvinen

Tampereen ev.lut. seurakuntien Varhaiskasvatus
www.tampereenseurakunnat.fi/lapset

Soppa porisi kirjaksi

Erään suomalaisen perheen tarina
mas muokkaa reseptin runoksi.
Idean äiti on Nekalan
kirjastonhoitaja Marketta ”Marke” Könönen. Jussi
Kiiskilä on ideoinut värityksen keväästä syksyyn. Maistuisiko jamaikalais-nekalalainen mangoldimuhennos?
– Toiveena on innostaa
muutkin kaupunginosat tekemään omia kirjojaan, Friman sanoo.

Patriarkka on ajatuksia herättävä draama ja taitava kuvaus lähihistoriasta, kahden
sukupolven eroista, suuntaansa etsivästä maasta ja
rakkaudesta.
Heimo viettää leppoisia
eläkepäiviä vaimonsa Virpin
kanssa Normandiassa. Mittavan uran politiikassa ja liike-elämässä tehnyt mies haluaa vielä yhden elämän ja
päättää palata Suomeen.
Isänmaa ei enää ole sama,

josta he lähtivät. 1970-luvulla syntyneet lapset eivät ole
löytäneet paikkaansa maailmassa. Sukupolvien kuilu
osoittautuu luultua syvemmäksi.
Patriarkka on Kansallisteatterin 140-vuotisjuhlanäytelmä, jonka on kirjoittanut ja ohjannut tamperelaissyntyinen Juha Jokela. Hänen aiemmat näytelmänsä Mobile Horror, Fundamentalisti ja Esitystalous

ovat olleet menestyksiä.
Teppo Järvisen lavastus
ja Timo Teräväisen videosuunnittelu tekevät toteutuksesta kiinnostavan.

Katutason asiakaspalvelupiste
• Keskusrekisterin
asiakaspalvelu
• Hautaustoimen
asiakaspalvelu
Avoinna arkisin klo 8.30–15,
torstaisin klo 17 asti

Avoimessa kahvilassa voit
lukea päivän lehden tai hoidella
puhelimitse virallisia asioitasi.
Käytössäsi tietokone. Kun
tarvitset neuvoja tai opastusta
sosiaalitoimeen, työttömyyteen
ym. liittyvissä asioissa,
tervetuloa juttusille!
Tied. sosiaaliohjaaja
Satu Tahlo-Jortikka
p. 050 558 0231.

Sinkkujen oloilta
Nekalassa 15.12.
klo 17–21 Nekalan srk-talo.
Kuoppamäentie 23, alakerta,
sisäänkäynti Kuismantien
puolelta. Yhdessäoloa,
keskustelua, sisäpelejä,
saunomista, nyyttärit.
Keskustorilta bussilla 15,
pysäkki talon edessä.

Kalevan kirkon srk-salissa
maanantaisin klo 18.30
10.12. Kolossalaiskirje,
Erkki Ranta

SILMUKKA
Pispalanvaltatie 16 C.
Avoinna ma, ti, to klo 9–13,
ke klo 9–17, pe suljettu.
Silmukan joulutauko
21.12.12–01.01.13.
Avoinna 2.1.2013 klo 9–17.
Vuoden viimeinen aamupala
tarjoilu Pispalan kirkolla
to 20.12.klo 9.30–11.
Aamupalatarjoilut alkavat
to 10.01.2013 klo 9.30.

SINKUT
Sinkkujen joulujuhla
11.12. klo 18–20
Aleksanterin kirkon krypta
Joululauluja, jouluista ohjelmaa,
joulukahvit. Tuo mukanasi
ohjelmaa juhlaan ja max 5 €
arvoinen pikkupaketti.

Kysy lisää ja lähetä ideoitasi:
sari.peltonen@evl.fi
050 381 7177
www.tampereensinkut.fi

TAMPEREEN
RAAMATTUKOULU

Kirsi Airikka

Kirsti Wallasvaara ja Raimo
Grönberg esittävät pääosia
Patriarkka-näytelmässä.

TUOMASMESSU
Uudenvuodenaattona
31.12.2012
klo 20 Aleksanterin kirkko,
Jumalan varassa
20.1.2013 klo 18
Aleksanterin kirkko,
Yhdessä vahvoja.
Pappi tavattavissa tuntia
ennen messua. Lastenhoito ja
pyhäkoulu kirkon alasalissa
www.tuomasmessu.net

www.tampereenraamattukoulu.
net

Annukka Laine avaa ikkunoita kirkkovuoteen
Kirkkovuosi antaa rytmin
vuoden kululle. Tamperelaistaiteilija Annukka Laine
on tehnyt suurtyön kuvittamalla kaikki kirkkovuoden
pyhäpäivät taideteoksillaan,
jotka avaavat kristinuskon
maailmaa. Kuvat on koottu
teokseen Pyhät kuvat – Ikkunoita kirkkovuoteen.
– Kuva ja sana ovat yhdessä vahva väline ilosanoman
viejinä. Kuva voi tarkentaa ja
tehdä evankeliumista konkreettisella tavalla näkyväksi sellaistakin, mitä teksti ei
suoraan kerro, miettii Laine,
jonka mukaan kirjassa mukanaolevien kuvien tekeminen
on ollut kaikkiaan 13 vuoden
matka.

Kansallisteatteri/ Stefan Bremer

www.tampereenseurakunnat.fi

Laineen töitä on esillä
myös Tampereen seurakuntien tiloissa. Viinikan kirkon
tornin kappelissa on vaeltajan virikkeenä taiteilijan
triptyykki Kotiinpaluu, joka
kertoo Tuhlaajapojan kertomuksen. Messukylän kirkon
lastenalttaria koristavat enkelit Gabriel ja Mikael.
Uusimmat Laineen työt,
Kristus kaikkivaltias -triptyyki, Immanuel – Jumala
on kanssamme -triptyyki sekä teos Aatami ja Eeva – Ennen häpeää ovat saaneet paikan Pispalan kirkosta. Laine
on tehnyt myös Espoon Leppävaaran kirkon alttaritaideteoksen.

Tampereen seurakuntien KIRKKOMUSKARIT
kevätkausi 2013 alkaa viikolla 2 (ma 7.1. alkaen). Uusia oppilaita
otetaan vapautuville paikoille, tarvittaessa perustetaan uusia ryhmiä.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
www.tampereenseurakunnat.fi/muskarit
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Seurakuntien musiikinopetuksen INSTRUMENTTIOPETUS
Kevätkausi 2013 alkaa viikolla 2 (ma 7.1. alkaen).
Uusia oppilaita 6–15-v. otetaan vapautuville oppilaspaikoille.
Lisätietoja ja ilmoittautuminen
www.tampereenseurakunnat.fi/soitonopetus
Ei ilmoittautumista puhelimitse. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetusaineet: kitara, harmonikka, laulu, kannel, sello, viulu,
trumpetti, poikkihuilu, nokkahuilu, klarinetti, saksofoni, rummut ja piano.

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!

Kirsi Airikka
Kirjan tekstiosuus on
koottu kirkkovuoden kolmen vuosikerran aineistosta; lisänä on uskon perintöä kauneimmin kantavia
rukouksia.
Professori Jouko Martikaisen artikkeli kuvan teologiasta ja Annukka Laineen
työn kokonaismerkityksestä
Annukka Laine toivoo lukijalle
siunaavia hetkiä kuviensa
parissa.

www.tampereenkirkkosanomat.fi
56. vuosikerta
Julkaisija
✦ Kustantaja: Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa
✦ Julkaisija: Tampereen ev. lut. seurakunnat, p. 03 219 0111

Herättäjä-Yhdistys
Siioninvirsiseurat
Tänään 5.12. klo 18.30
Punakylän seurat Kisakentänkatu 18 kerhohuone.
Ke 19.12. klo 19 jouluseurat
seurakuntien talolla, seurakuntasalissa, Näsilinnank. 26, Olli
Hallikainen, Sakari Suutala,
Jaakko Kentta. Torttukahvit
klo 18 alkaen.

täydentää teoksen upeaksi
kirkkovuoden alttarikuvastoksi.

Laineen töitä
useissa kirkoissa
Annukka Laine on taidemaalari, jonka tekniikka on
öljyväri kankaalle sekä guassi. Hänet tunnetaan kuvan
teologiaan syvästi perehtyneenä taiteilijana, jolle on
tärkeää erityisesti varhainen kirkkotaide.

Pyhät kuvat
– Ikkunoita kirkkovuoteen
Kirjapaja, 2012

✦ Toimitus: päätoimittaja Marja Rautanen
✦ Toimitussihteerit: Kirsi Airikka, p. 050 381 0970 ja
Asta Kettunen, p. 050 438 2716
s-posti: tampereenkirkkosanomat@evl.fi ja
etunimi.sukunimi@evl.fi
Osoite: Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26, PL 226,
33101 Tampere.
✦ llmoitusmyynti: Kotimaa-yhtiöt, PL 279, 00181 Helsinki,
Ilmoitusmarkkinointi Jaana Mehtälä,
puh. 020 754 2309, 040 509 4962,
jaana.mehtala@kotimaa.fi

SLEY
Luther-talo Pellavatehtaank. 19
Messu joka su klo 11,
6.1.2013 Olavi Rimpiläinen.

Myyjäiset 8.12. klo 12–15.
Joulujuhla 15.12. klo 17.
Aattohartaus 24.12. klo 16.
www.sley.fi/tampere
TAMPEREEN
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16
ja 17.45, keskiviikkoisin ja
lauantaisin klo 19.
To 6.12. klo 15
Itsenäisyysjuhla
Ma 10.12. klo 18-20 Nuorten
aikuisten raamattupiiri –
Tutustumme Raamattuun
Su 16.12. klo 16 Joulujuhla
Ei seuroja 22.–23.12.
Ke 26.12. klo 16 ja klo 17.45
Tapaninpäiväseurat
Ti 1.1.2013 klo 16
Uudenvuoden seurat
Tervetuloa!
Seura-aikoina seurat
kuunneltavissa osoitteesta
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
eri Pirkanmaan
rauhanyhdistyksiltä

✦ Ilmoitusvalmistus: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi.
Huom! s-postiviesteihin maininta Tampereen Kirkkosanomat
✦ Jakelu: Tampereen Ykkösjakelut Oy
✦ Jakeluhuomautukset: p. 03 3140 4200, www.ykkosjakelut.fi
✦ Taitto: Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa
✦ Tilaukset: tilauspalvelut@kotimaa.fi,
p. 020 754 2333, fax: 020 754 2342
✦ Painosmäärä: 103 500 kpl
✦ ISSN: 1237-9603, äänite: 1237-959X
✦ Seuraavat lehdet ilmestyvät: 23.1.2013, aineisto 9.1.2013
mennessä, 6.2.2013, aineisto 23.1.2013 mennessä
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Kaleva juhlii näyttävästi 60-vuotiasta
Kalevan seurakunta juhlii 60-vuotistaivaltaan loppiaisviikonloppuna 5.–6. tammikuuta 2013.
– Loppiainen on iso juhla, koska silloin muistellaan itämaan tietäjiä ja kirkon lähetystehtävää. Kun
seurakunta samaan aikaan täyttää
pyöreitä vuosia, haluamme järjestää kunnon juhlat seurakuntalaisille. Järjestelyt ovat tuoneet paljon
iloa ja innostusta, iloitsee Kalevan
vt. kirkkoherra Salla Häkkinen.
Myös lähetyssihteeri Jyrki Pikkarainen on vaikuttunut seurakuntalaisten innosta järjestää juhlaa, johon kutsutaan kaikki Kalevan
seurakunnan jäsenet sekä edustajia
ystävyysseurakunnista, Sárszentlörincistä Unkarista ja Varpaisjärveltä Pohjois-Savosta.
– Tarjoilua kyllä riittää! Luvassa on ohjelmaa kaikenikäisille seurakuntalaisille. Juhla näkyy seurakunnassa myös viikonvaihdetta pidempään. Kalevan kirkolle kootaan
lasten kuvataidenäyttely sekä seurakunnan historiasta kertova valokuvanäyttely, joihin voi tutustua
tammikuun loppuun saakka.
Seurakuntien rakenneratkaisun
viipyminen ei ole halvaannuttanut
Kalevan seurakuntaa.

– Odottelemme ratkaisua rauhallisin mielin ja sillä välin olemme keskittyneet työntekoon. Ajankohtaisimpia haasteita ovat seurakuntien tiukka talous ja tulevien
vuosien säästötoimet, sanoo Salla
Häkkinen.
– Seurakunta toimii aktiivisesti ja kirkko seisoo omalla paikallaan. Suhtaudumme tulevaisuuteen toiveikkaasti, sanoo Jyrki Pikkarainen.

Uusia avauksia
vapaaehtoisten ansiosta
Kalevan seurakunta on Tampereen kolmanneksi suurin seurakunta, jossa on yli 19 000 jäsentä. Seurakunnan alueella asuu yli 28 000
tamperelaista. Jäsenistö koostuu
pääasiassa eläkeikäisistä, nuorista
aikuisista ja lapsiperheistä.
– Kalevan seurakunnassa on
runsaasti vapaaehtoistyöntekijöitä,
joiden ansiosta on pystytty aloittamaan paljon uuttakin toimintaa,
kiittelee Salla Häkkinen.
Muun muassa Martan ja Marian kahvi- ja teetarjoilu toimii pääasiassa vapaaehtoisvoimin.
Lapsiperheille on tarjolla Ju-

Myös Härmälä, Pyynikki ja Viinikka
täyttävät 60 vuotta
Kalevan, Härmälän, Pyynikin ja Viinikan seurakunnat irtaantuivat
Tuomiokirkkoseurakunnasta 1. tammikuuta 1953. Seurakuntien yhteistä 60-vuotisjuhlaa vietetään loppiaisena 6. tammikuuta 2013 kello 18 Aleksanterin kirkossa.
Mukaan ovat lupautuneet piispa Matti Repo ja kirkkoherra Olli
Lehtipuu, joka kertoo juhlivien seurakuntien historiasta. Musiikista
vastaavat seurakuntien kanttorit. Kaikille avoimen juhlan jälkeen juodaan kakkukahvit Seurakuntien talon Näsin salissa.
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malan kämmenellä -iltoja sekä
Ainot ja Einot -ryhmä. Jumalan
Kämmenellä -illat ovat perheille
tarkoitettuja arki-iltojen pyhäkoulutuokioita. Ainot ja Einot -ryhmässä sukupolvet kohtaavat toisiaan, kun isovanhempia kaipaavat
lapsiperheet pääsevät tapaamaan
ikäihmisiä.
Seurakuntasali 5:een on koottu
12 sohvaa, jotka tarjoavat istumapaikan yhteensä 30 hengelle.
– Uusi kalustus antaa mahdollisuuden erilaisille uusille olohuoneille eli keskusteluun ja jakamiseen. Toivon mukaan siitä tulee
suosittu kohtauspaikka seurakuntalaisille, kertoo Pikkarainen, joka
aloittaa tilassa uuden keskusteluryhmän keväällä 2013.
Uusia avauksia on näkyvissä
myös seurakunnan lähetystyössä. Kylväjä ry:n nimikkolähettinä Mongoliassa työskennellyt diakoniatyöntekijä Päivi Vuorinen
palaa kotimaahan, ja matkaan lähtee Ijäksen perhe. Niko Ijäs on koulutukseltaan liikunnanohjaaja, joka
ryhtyy tekemään lähetystyötä urheiluseuroissa. Maria Ijäs on diakoniatyöntekijä, joka aluksi on hoitovapaalla.
– Urheiluseurayhteistyön lisäksi tavoitteena on perustaa kristillinen urheiluseura, kertoo lähetyssihteeri.

”Seurakunnassa toimiminen
on itsestäänselvyys”
Luokanopettaja Riitta SompaHokkanen on yksi Kalevan seurakunnan pitkäaikaisimmista seurakunta-aktiiveista. Hän on neljännen polven tamperelainen, joka on
saanut kipinän seurakuntatyöhön
suvultaan ja lapsuudenkodistaan.
Jo isänäiti piti pyhäkoulua Pispa-

lan rukoushuoneessa, ja koko suku
toimi aktiivisesti seurakunnassa.
– Osallistuminen on minulle
itsestäänselvyys, sillä juureni ovat
seurakuntatyössä, kertoo SompaHokkanen, joka lapsena oli mukana pyhäkoulussa, kuorossa ja tyttökerhossa.
Opiskeluaikaa ja viiden vuoden
Messukylä-jaksoa lukuunottamatta Riitta Sompa-Hokkanen on toiminut koko ikänsä Kalevan seurakunnan vapaaehtoistyöntekijänä ja
luottamushenkilönä. Nykyisin hän
on yhteisen kirkkovaltuuston, Kalevan seurakuntaneuvoston sekä
yhteisen diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunnan jäsen. Lisäksi hän kuuluu Kalevan seurakunnan moniin vastuuryhmiin.
– Luottamustoimet ovat olleet
mielekkäitä tehtäviä. Koen olevani
viestinviejä, joka toimii hallinnon
ja seurakuntalaisten välillä. Erityisesti diakonian vähävaraiset ja yksinäiset ihmiset sekä lapset ja nuoret ovat sydäntäni lähellä.
Vapaaehtoistyötä Riitta SompaHokkanen tekee jumalanpalveluksissa, hiljaisuudenkirkoissa, Martan ja Marian kahvi- ja teetarjoilussa sekä diakonialeireillä.
– Käytettyjä tunteja ei tule laskettua, sillä vapaaehtoistyö antaa
hyvän mielen. Yhteisöön kuuluminen on tärkeää.
Riitta Sompa-Hokkanen on kokenut seurakunnan 60-vuotisjuhlien järjestelyn virkistävänä. Hän
huolehtii juhlamessun aikana järjestettävästä muskaripyhäkoulusta lastenohjaaja Terhi Ruuskasen
kanssa.
– Toiveena on, että muskaripyhäkoulu alkaisi toimia säännöllisesti.
Riitta Sompa-Hokkanen on
mukana myös toimikunnassa, joka

valmistelee seurakunnan juhlakirjaa. Se ilmestyy vuonna 2016 Kalevan kirkon täyttäessä 50 vuotta.

Kirsi Airikka
Kalevan seurakunnan
60-vuotisjuhla
5.–6. tammikuuta 2013
• Tampereen akateemisen
sinfoniaorkesterin kamarimusiikki
ryhmän konsertti lauantaina 5.1.
klo 16 Kalevan kirkossa. Ohjelmassa
on Jean Sibeliuksen, Carl Nielsenin,
Edvard Griegin musiikkia.
Vapaa pääsy.
• Lipunnosto sunnuntaina 6.1.
klo 9.45 Kalevan kirkon pihalla.
Lipunnostosta huolehtivat
partiolippukunnat Kalevan
Suuntatytöt ja Kalevan Karhut.
• Kalevan seurakunnan
60-vuotisjuhlamessu ja
muskaripyhäkoulu sunnuntaina 6.1.
klo 10 Kalevan kirkossa. Liturgina
toimii kirkkoherra Salla Häkkinen,
saarna piispa Juha Pihkala. Messun
musiikista huolehtivat seurakunnan
omat kuorot sekä kanttorit TerhiTuulia Keränen ja Sanna Toivola.
• Messun jälkeen tarjotaan
juhlakahvit seurakuntasalissa.
• Kalevan seurakunnan
60-vuotisjuhla noin klo 13
Kalevan kirkon seurakuntasalissa.
• Puheet:
Kalevan entiset kirkkoherrat Simo
Koho ja Pekka Paakkanen sekä
ystävyysseurakuntien edustajat,
Karl Jánosné Csepregi Erzsébet
Sárszentlörincistä ja Olli Kortelainen
Varpaisjärveltä.
• Lasten kuvataidenäyttely
esillä tammikuun loppuun.
• Kirkon historiallinen
valokuvanäyttely esillä
tammikuun loppuun.

Hannu Jukola

Kalevan kirkon
päiväkerholaiset tekivät
taidetta seurakunnan
juhlanäyttelyyn.
Lastenohjaaja Terhi
Ruuskanen (takana vas.)
seurasi, kun Maija, Sohvi,
Sisu, Saima, (edessä vas.)
Anni ja Hilla piirtävät.

Tue lukutaitoa ja
auta toimeentulossa
Suomen Lähetysseura on tukenut
aken kielen kehitys- ja kirjallisuustyötä vuodesta 2003. Myös kyläopettajia on koulutettu. Lukutaitotyö on olennainen osa myös raamatunkäännöstyötä.
Joulukeräykseen voi lahjoittaa pankissa tilille IBAN: FI 38
8000 1400 1611 30, BIC: DABAFIHH (viestiksi JOU12), lähettämällä tekstiviestin JOULU5 (5 €)
tai JOULU10 (10 €) numeroon
16155, soittamalla numeroon 0600
11315 (15,23 € + pvm)
tai verkossa: www.
kauneimmatjoululaulut.fi.
Viidellä eurolla saa aapisen
ja työkirjan yhdelle oppilaalle. Sadalla
eurolla saadaan hankittua peruskirjat kyläkoulun
kirjastoon.

Suomen Lähetysseura/ Nööza Gokhy

Raamatunkäännöstyö
edellyttää lukutaitoa

Lomy on pieni ake-vähemmistökansaan kuuluva poika Kokhyn
kylässä lähellä Thaimaan ja Myanmarin rajaa. Koulua ei kylässä ole,
mutta eipä Lomy osaisi koulussa
käytettävää maan virallista, valtaväestön kieltäkään.
Nyt kylässä on kuitenkin alkanut lukutaitoluokka, jossa lapset
voivat opiskella omalla äidinkielellään, aken kielellä.
Suomen Lähetysseuran joulukeräys tukee tänä vuonna lasten lukutaidon edistämistä Aasiassa. Koulutaipaleen aloittaminen on vaikeaa, jos alue on syrjäistä ja vaikeakulkuista ja jos koulut ovat kaukana kaupungeissa ja vieraalla kielellä.
Jokaisella lapsella on oikeus
koulutukseen ja lukutaitoon, äidinkielestä ja syntymäpaikasta riippumatta. Koulutus on tehokas keino katkaista köyhyyden
kierre.
– Lukutaitoluokat ovat olleet suuri menestys, kaikki
lapsista isovanhempiin
haluavat nyt
oppia lukemaan,
kertoo Tuula Kosonen,
joka työskentelee aken
kielen parissa Pohjois-Thaimaassa.

Ensimmäinen koulupäivä on aina jännittävä asia, niin myös Lomy-pojalle (toinen vas.) ja hänen tovereilleen, joiden
kotikylässä aloitettiin äidinkielinen lukutaitoluokka. Suomen Lähetysseuran joulukeräys tukee tänä vuonna lasten
lukutaidon edistämistä Aasiassa.

Tavoitteena 10 miljoonalla
Toisenlaisia Lahjoja
Kirkon Ulkomaanapu toi eettiset
Toisenlaiset Lahjat markkinoille vuonna 2005. Tähän mennessä
Toisenlaiset Lahjat ovat tuottaneet
9 117 955 euroa ja auttaneet tuhansia kehitysmaiden ihmisiä.
Toisenlaisten Lahjojen avulla on
toimitettu paljon katastrofiapua sekä autettu vähentämään köyhyyttä kehitysmaissa. Apua tarvitaan
edelleen kipeästi eri puolilla maailmaa.
Tavoitteena on tänä jouluna rikkoa 10 miljoonan euron raja.

– Toisenlainen Lahja on loistava vaihtoehto joululahjaksi, koska meillä suomalaisilla usein on jo
kaikki tarvitsemamme. Suomalaisilta myös löytyy paljon halua auttaa, kunhan se käy vaivattomasti,
Kirkon Ulkomaanavun varainhankinnan koordinaattori Hanna Lassila sanoo.
Tänä vuonna lahjavalikoimaan
on otettu mukaan 11 uutta lahjaa.
Uutuuksia ovat esimerkiksi Sata
sikaa, Syntymätodistus ja Naisten
Pankin pienlaina.
Toisenlainen Lahja on aineeton
lahja, jolla voi ilahduttaa lähimmäistään ja samalla antaa kehitysmaiden

ihmisille mahdollisuuden esimerkiksi riittävään ruokaan, puhtaaseen
veteen tai toimeentuloon.
Jokaisesta lahjasta saa sähköisen tai perinteisen postikortin, jossa kerrotaan lahjan merkityksestä
kehitysmaiden ihmisille.
http://www.toisenlainenlahja.fi
http://www.facebook.com/toisenlainenlahja
Tamperelaisten vähävaraisten
ihmisten auttamiskeinoista löytyy
lisätietoa tämän lehden sivulta 24
tai verkosta :
www.suurellasydamellakauppa.fi
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Kotimaa-lehti on lahja, jonka voi avata usein.
Anna lahjaksi lukemisen iloa – joka torstai.
2011

|

HINTA : 3,00€

|

107. VUOSI KERTA

|

00435 95–11–

52
PASI LEINO

2 2. JOULU KUUTA

Juurevaa hengellisyyttä – Kotimaa on kirkon jäsenen pää-äänenkannattaja arjessa ja juhlassa.
Kiinnostavia ilmiöitä – Seurakunnissa tapahtuu koko ajan. Kotimaa kertoo taustat ja seuraukset.
Koskettavia haastatteluja – Jokainen ihminen on Jumalan luoma ihme. Lue lisää Kotimaasta.

Nauti lehdestä, jossa on sisältöä ja luottamusta tulevaisuuteen
– tilaa itsellesi tai ystävällesi Kotimaa.

LAULU TUO
ON
JOULUILmeli
n
a Num
Maskulainen Alin
yksillä
kerää laulutervehd
Sivulla 27
rahaa lähetystyölle.

Tilauskortti
Kyllä kiitos! Tilaan Itselleni
Tilaan Kotimaa-lehden määräaikaisena
tilauksena 4 kk hintaan 25 € (norm. 44 €).
Tilaus alkaa tammikuun 2013 alusta.
TILAAJA/MAKSAJA

ARKKIPIISPA
oikeuden-

Yhteiskunnallinen
uneessa
mukaisuus on kovent
tärkeämpää.
ilmapiirissä yhä
SIVULLA 6

E
LIEKSAN IHM
kaupungin.
Rasistit leimasivat
ollaan
Oikeasti Lieksassa
rtäväisiä.
ystävällisiä ja ymmä
SIVULLA 10

KODIN PERINTÖ
Kuusniemi

na
Näyttelijä Matlee
at, millaiset
ja viisi muuta kertov
miltaan.
arvot he saivat vanhem
SIVULLA 16

Tilaa
Kotimaa
4 kk

25€
(norm. 44 €)

TK 20/12

Lahjaksi
Voit tehdä tilauksen myös:
Puhelimitse: 020 754 2333
Sähköpostilla: tilauspalvelut@kotimaa.fi
Verkosta: www.kotimaa.fi/joulutarjous
SAAJA (jos eri kuin maksaja)

Nimi

Nimi

Osoite

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Puhelin

Sähköposti
Allekirjoitus (alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus)

Kotimaa
maksaa
postimaksun.

Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia
sähköpostilla ja tekstiviestillä.

Kotimaa-yhtiöt
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Tilaus päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua. Tarjous on voimassa 31.12.2012 saakka ja koskee vain uusia tilaajia Suomessa.
Alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan lupa lehden tilaamiseen. Yhteystietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin
henkilötietolain mukaisesti. Vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 9 % ja Digilehden 23 %.
1.1.2013 lähtien sanoma- ja aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.
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“Köyhä kuin kirkon rotta” tää on aivan totta!
Jäädessäni ns. eläkeputkeen
Lämpimät kiitokset kaikille asiakkaille ja Hyvää Joulua!
T: Saunasaneerauksen Hannu

Oikeudellinen puhelinpalvelu
0600 30 6060

Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo.

Sarita Vuontisvaara

Asianajotoimisto

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

Jalkojenhoidon
ammattitutkinnon
suorittanut
lähihoitaja

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI
Kaikki lakiasianne

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

Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

Jalkahoito
Kynsien leikkaus

45 €
25 €

Myös lahjakortit meiltä!

TILAA JOULUSIIVOUS!
KAUNEUSHOITOLA

Yli 10 vuoden kokemus!
Mahdollisuus kotitalousvähennykseen.

Suvantokatu 13
040 913 4394
www.sininenhuone.ﬁ

LÄHETYSTYÖN ESIKOULUTUS
Kirkon kansainvälisen työn mahdollisuudet ja haasteet.
Kurssi koostuu lähijaksoista ja etätyöskentelystä.
Hinta 190 e sisältää opetuksen, materiaalit ja ruokailut.
Hakuaika 2.1.2013 saakka.
Lisätietoja ja haku: www.suomenlahetysseura.fi/esikoulutus
tai tiina.rankila@suomenlahetysseura.fi, 0400 426 140.

Juhlat ja tilat

Juhlat Linkosuon juhlasaleissa. Tuomme juhlat ja tuotteet myös kotiin
tai seurakuntasaliin. Tilaa ja nouda laajasta valikoimastamme.
LINKOSUON JUHLAPALVELUT

Buffet & Café Linkosuo Näsilinnankatu 26

p. 020 770 2483
- juhlapalvelut -

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

Virrassa
Virrassa

ILMAINEN NEUVO OY:n

PUOLUSTAJA

- elämän eri vaiheissa

HALUATKO KESKUSTELLA
PARISUHDETTASI ASKARRUTTAVISTA KYSYMYKSISTÄ?
PARISUHDEPYSÄKIN toiminta on
tarkoitettu yli 60-vuotiaille naisille,
miehille ja pariskunnille, jotka haluavat keskustella parisuhteeseen,
seksuaalisuuteen ja erilaisiin elämäntilannemuutoksiin liittyvistä
kysymyksistä ammattitaitoisen
työntekijän kanssa. Ongelmien käsittelemisen myötä avautuu usein
uusia mahdollisuuksia.
Parisuhdepysäkille voi tulla joko
yksin tai puolison kanssa yhdessä
tai osallistua ohjattuihin keskusteluryhmiin. Tarkoituksena on
löytää uusia voimavaroja, edistää
seksuaaliterveyttä ja lisätä elämänhallintataitoja.
Keskustelut ovat luottamuksellisia
ja maksuttomia.
Lämpimästi tervetuloa!
PARISUHDEPYSÄKKI
Käyntiosoite:
Tuomiokirkonkatu 15 D 43, 4. krs
Soita ja varaa aika: 040 592 6496

Suomen Pipliaseura 1812-2012 • www.piplia.fi • markkinoiden laajin raamattuvalikoima

Jeesus-lapsi ja
nokkahuilu
K aikki taisi saada alkunsa vuonna 1984. Tai ei ihan, olinhan itsekin saanut alkuni Helsingin Pohjois-Haagassa Hämäläisosakunnan opiskelijataloissa vajaat kymmenen vuotta aiemmin.
Joka tapauksessa, joulu oli tulollansa. Syystä, jota en
enää ihan tarkkaan muista, päädyin Karkun työväentalon
näyttämölle urheiluseuran pikkujouluihin muovisen nokkahuilun kanssa. Tuolloin elettiin vielä vanhaa kunnon kahtiajakautuneisuuden aikaa. Paikka oli työväentalo ja urheiluseura
kuului Suomen Työväen Urheiluliittoon, TUL:iin.
Vanha esirippu avattiin edestä ja siinä seisoi kaksi pientä
miestä nokkahuilut kädessä. Ohjelmistossa oli Heinillä härkien kaukalon, vanha joululaulu sävellajeista surullisimmassa: D-mollissa.
Soitimme biisin läpi kaksi kertaa, kaksiäänisesti ja muistaakseni se meni hyvin, vaikka sormet olivat hikiset, tärisivät hiukan ja henki ei meinannut kulkea. Keikkapalkkana oli
puhvetista pari Suku-lakua ja pillimehu.
Monen vuoden ajan nokkahuilu ja jouluun valmistautuminen näyttivät kuuluvan yhteen. Soitin Kauneimmissa Joululauluissa koulun kuoron kanssa täpötäydessä Karkun kirkossa. Se ei mennyt niin hyvin.
Minun piti soittaa nokkahuiluintro Kuului laulu enkelten
-klassikossa ja se alkoi hienosti. Mutta opettaja näytti, että piti lopettaa ja kesken intron. Tämä siksi, että paikalla oli
myös arkkipiispa Vikström, jolle vanhan koulukunnan opettaja halusi vielä erikseen kumartaa. Toisella kerralla introa ei
keskeytetty ja muovinen Suzuki-merkkinen nokkahuilu pääsi
kertosäkeessä soittamaan Glooriaa in excelsis Deolle.
Tosin on pakko myöntää, ettei nokkahuilua kaivettu esiin
vain jouluisin. Joskus kutsu kävi yleisön eteen myös kesällä. Soitin Vanhan kirjallisuuden päivien pääjuhlassa Vammalassa.
Yhtään en muista, mikä kappale oli kysymyksessä, mutta sen muistan, että juhlaesitelmä oli järkyttävän pitkä. Eikä
soittaja saanut ilmaisia lakuja puhvetista. Sen muistan, että samassa tilaisuudessa esiintyi nykyinen kansanedustaja
Mikko Alatalo, jonka tapasin Kukkaisviikkojen Tammerkosken
kirkolla -tapahtuman merkeissä viime kesänä. En kehdannut
kysyä, muistaako kansanedustaja toimineensa lämmittelijänä nokkahuilukeikallani vuonna 1985.
Vuoden 2012 joulu alkaa olla kohta käsillä. Muovinen Suzuki on kadonnut ja päässyt varmaankin nokkahuilujen taivaaseen. Sen seuraaja, vähän kalliimpi puinen, on kuitenkin
tallessa. Ehkä tänäkin adventinaikana tai joulunpyhinä puolivahingossa kaivan sen lipaston laatikosta esiin ja soitan vähän. En urheiluseura Karkun Iskulle tai arkkipiispa Vikströmille. En edes kansanedustajalle.
Taidan soittaa kahdelle lapselle. Sille pienelle pojalle, joka aikoinaan Suzuki valmiina kädet märkänä odotti, että työväentalon näyttämön esirippu avataan. Ja sille vielä pienemmälle, joka tänäkin jouluna lepää tallissa härkien heinäkaukalossa. Koko maailman Vapahtajalle.

PIPLIAT PAKETTIIN

Jussi Laine
Kirjoittaja on Tampereen seurakuntien
kärkihankekoordinaattori

HannuKuvaaja
Jukola

RAAMATTU
Keskikokoinen, kattavat
liiteosat, 92 -käännös.
Laadukkaat nahkajäljitelmäkannet.
Saatavana 3 uutuusväriä. 26 €

LÄPPÄKIRJA

Piplia pikkuisille
Avaa 48 luukkua ja ylläty!
Hauska lukukokemus
alle kouluikäisille. 15 €

NAHKAKANTINEN RAAMATTU
Tilaukset: myynti@piplia.fi
puh. 010 838 6520

Tilaa kultainen nimipainatus lahjansaajan Raamattuun. Koko valikoima
www.pipliakauppa.fi

PL 54 | 00241 HELSINKI | www.piplia.fi | www.raamattuvuosi2012.fi | www.pipliakauppa.fi
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Kolumneja voi kommentoida osoitteessa
www.tampereenkirkkosanomat.fi/blogi.

ASIANAJOTOIMISTO KNUUTINEN KY

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
JALKAHOITOON!
Ikurin Jalkahoitola
040 558 3355

Asianajaja, varatuomari Pauliina Knuutinen

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

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

343 9700

PSYKOTERAPEUTTI
AILA MARTTILA

Jalkahoito kotikäyntinä
45-50€
Kotisiivous 30 €/tunti
Lahjakortit jouluksi,
myös kotisiivoukseen

Muutoksen, motivaation
ja hyvinvoinnin
asiantuntija

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon
suorittanut sairaanhoitaja

Kuninkaankatu 30 A, Tre
KK-Kunto Oy:n tilat
P. 050 913 0825
www.ailamarttila.net

Satu Laurell
p. 050 558 0232

Esitykset Pispalassa:

- matka joulun

Sammonkatu 33 A, Tampere
Raivaajantie 11, Tampere
www.ikurinjalkahoitola.fi

rauhaan

yli 3-vuotiaille

ke 5.12. klo 10.00
pe 7.12. klo 10.00
ja 18.00
la 8.12. klo 11.00
ja 16.00
su 9.12. klo 16.00
ma 10.12. klo 10.00
ti 11.12. klo 10.00
ja 18.00
ke 12.12. klo 10.00
la 22.12. klo 11.00
ja 16.00
Tiedustelut ja ryhmämyynti: (03) 3124 1300

Tiloissamme
asiakaspaikkoja
70 hengelle

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

Pitopalvelua
myös
haluamiinne
tiloihin

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

KESKUSTA
Näsilinnankatu 21
(03) 222 6821

Klikkaa netissä: www.teatterimukamas.com
Pispalan valtatie 30, Tampere

TAMMELA
Tammelan puistok. 37
(03) 255 7502

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
- palveleva perheyrityksemme

Teitä palvelevat myös:
Pekka Jokiranta
Jukka Mäenanttila
Mika Leinonen

Juhani Mäkipää

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

Leena Mäkipää-Koivumäki

HERVANTA
Insinöörinkatu 30
(03) 715 6337

Paikallispuhelun hinnalla.

Auttamisesta on tehty helppoa
– osta Fidalta

www.lahetystorit.fi

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

l

l

www.tampereenhautauspalvelu.fi
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Seurakuntien Lastenpäivänä
jaetaan jouluiloa kaikille
Rami Marjamäki

13-vuotias Ruotsin ardenneri
Cabina harjoittelee
vetämään uutta vossikkaa
pitkin Tampereen katuja.
Lastenpäivänä joulutorille
pitäisi kyyditä
oikein mamselli.
Ohjaimissa on
Markku Saari.

L

apset ovat pääosassa lauantaina 8. joulukuuta,
kun Keskustorin Joulutorilla vietetään Seurakuntien Lastenpäivää. Satu
Sopanen ja Tuttiorkesteri laulavat ja laulattavat Kauneimpia Joululauluja.
Jouluisen musiikkitervehdyksen torille tuovat myös Harjun
Lapsikuoro, Piccolon Lapsikuoro
sekä Lasten Katedraalin muusikot.
Vanhan ajan tunnelmaa torille luo
Mamselli Hydén, joka saapuu paikalle hevosrattailla. Tuomiorovasti Olli Hallikainen lausuu kaupunkilaisille joulunodotustervehdyksensä.
Seurakuntien panos Joulutorilla on tänä vuonna muutenkin erityisen vahva: Joulutorille tuodaan
Pyhän yön tapahtumista kertova pyörivä joulupyramidi, joka on
erzgebirgeläistä käsityötä. Lisäksi
Tampereen seurakunnat teettää
torille oman portin, joka yhdistää
Joulutorin ja Vanhan kirkon ympäristön entistä kiinteämmin toisiinsa.

DVD-elokuvat tuotaisiin keräyk
seen ilman käärettä. Kuoriin on
hyvä merkitä selvästi, mihin lahjakortti on tarkoitettu.
Tänä vuonna lahjan voi antaa
keräyspisteiden lisäksi myös Tampereen seurakuntien verkkokaupan kautta osoitteessa www.tampereenseurakunnat.fi/joulupuu.
Samasta osoitteesta löytyvät lahjavinkit ja keräyspisteet. Lahjat jaetaan lapsille nuorten toiminta- ja
ohjauskeskus Messin kautta.
Vanhan kirkon tapulissa on
tänäkin jouluna höyryävän hyvä
tunnelma! Tapulikuppilan Glögeria on avoinna Seurakuntien Lastenpäivänä. Siellä voi nauttia kupin kuumaa, herkutella pipareilla
ja tehdä pienen lahjoituksen tamperelaisten vähävaraisten hyväksi.
Kertyneet tuotot ohjataan RuokaNyssen toimintaan. Joulunaikaan
Glögeria on avoinna 5.–21.12. arkisin kello 15–18 ja viikonloppuisin
kello 10.30–15.

Eva Wäljas

Annetaan hyvästä
myös muille
Seurakuntien Lastenpäivässä on
mahdollista myös jakaa jouluiloa
muille. Nuorkauppakamarin Joulupuukeräys välittää lahjoja niille lapsille, joiden läheisillä ei ole
mahdollisuutta toteuttaa heidän
lahjatoiveitaan. Lahjoja voi tuoda Tampereen teatterin ravintola Kulttuuriravintola Kiveen kello 12–18.
Lahjat jaetaan 0–17 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Lahjojen on
oltava uusia tai itse tehtyjä. Lahjat tuodaan keräykseen joko lahjapussiin tai lahjakääreeseen paketoituna.
Erityistoiveena on, että konsoli- ja tietokonepelit, CD-levyt ja

K

Laula itsellesi
hyvä joulumieli
Suomen Lähetysseuran Kauneimmat Joululaulut kajahtavat tänä
jouluna 40. kerran. Suositusta seurakuntatilaisuudesta on tullut koko kansan jouluperinne, joka saa
vuosittain miljoona suomalaista
laulamaan.
Samalla voi tehdä hyvää ja auttaa Aasian lapsia hankkimaan lukutaidon. Anna lahjasi kolehtihaaviin tai lahjoita keräykseen. Viime
vuonna kampanja tuotti ennätystuloksen, yli miljoona euroa.
Tänä vuonna lauluvihkossa on
huomioitu myös lapset, ja Tampereellakin järjestetään Lasten kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia.
Jos oikein laulattaa, kannattaa
suunnata Vanhaan kirkon joulu-

Elvis-Christmas yhdistää
musiikin ja auttamisen

E

tisivuilla ja valitse itsellesi sopiva
tapa auttaa lähimmäistä: www.
suurellasydamella.fi.

Lähetysseuran musiikkisihteerin Päivi
Mattilan kädessä on ensimmäinen ja
kampanjakoordinaattori Ruut Lemmetyisen kädessä tämänvuotinen Kauneimmat Joululaulut -lauluvihko.

laulumaratoniin lauantaina 15.
joulukuuta kello 10–21. Maratonin aikana joululauluja lauletaan
tauotta koko päivä, ja yhteislaulua
ovat vauhdittamassa monet tamperelaiskuorot. Tapahtumaan voi
osallistua vain hetkeksi tai laulaa
mukana niin kauan kuin oma ääni kestää.
Tampereen seurakuntien Kauneimmat Joululaulut löydät osoitteesta www.tampereenseurakunnat.fi/joulu ja tämän lehden joululiitteestä sivuilta 11–14.

lvis-fanien kannattaa suunnata Aleksanterin kirkkoon
perjantaina 7.12. kello 22. Juha Leppäsen yhtye Aron & Cool
Company soittaa Elviksen tunnetuksi tekemiä gospel-kappaleita ja
joululauluja. Konsertin vapaaehtoinen kolehti ohjataan vähävaraisten tamperelaisten hyväksi.
Viime vuonna ensimmäistä
kertaa järjestetty Elvis-hyväntekeväisyyskonsertti oli niin suosittu, että yli 300 kuulijaa kuunteli
konserttia kirkon pihalla.
Tapahtuman järjestäjinä toimivat Tampereen seurakunnat ja
moottoripyöräkerho Sons of Abraham MCC, joka tukee toiminnallaan muun muassa kristillistä nuorisotyötä, pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä ja järjestää hyväntekeväisyystapahtumia asunnottomiAronin Elvis-show on vetänyt
Tampereen kirkkoja täyteen.
Käykö niin taas?

www.tampereenseurakunnat.fi/joulu/auta
24

klo 10.30 Harjun Lapsikuoro
klo 11 Satu Sopanen &
Tuttiorkesteri
klo 12 Piccolon Lapsikuoro
klo 12.30 Mamselli Hydén &
Lasten Katedraalin
muusikot
klo 13 Satu Sopanen &
Tuttiorkesteri
klo 14 Mamselli Hydén &
Lasten Katedraalin
muusikot
klo 14.30 tuomiorovastin
joulunodotustervehdys

en, vähävaraisten ja sotaveteraanien hyväksi.
Sons of Abraham järjestää
myös perinteisen Bikereiden Joulukirkkokonsertin 19.12. kello 19
Vanhassa kirkossa. Sotaveteraanien kunniaksi järjestetyssä konsertissa esiintyy Päämajan Soittokunta. Konsertin jälkeen
myynnissä
on Sotiemme
Veteraanit
Ry:n MOTTI-merkkiä
sekä muita
tuotteita.

Hannu Jukola

ääri kahvipaketti tai sukat paperiin ja tuo lahjasi Tampereen seurakuntien päiväkeskus Mustaan Lampaaseen. Jouluviikolla voit lahjoittaa myös jouluruokaa ja leivonnaisia.
Harjun seurakunnan avoin
kahvila Silmukka toivoo kävijöilleen pieniä joulupaketteja, joihin
voi pakata hygieniatarvikkeita, kuten suihkusaippuaa, hammastahnaa ja deodoranttia. Myös miesten
sukkia ja talvialusvaatteita voi lahjoittaa.
Tampereen seurakunnat järjestää jouluaattona juhlan yksinäisille ja vähävaraisille tamperelaisille
Seurakuntien talossa. Osta jouluateria tai lahjoita vähävaraiselle perheelle jouluherkkukori Hyvien tekojen Verkkokaupasta osoitteessa
www.suurellasydamellakauppa.fi.
Kaikki työntekijät ovat vapaaehtoisia ja voit itsekin ilmoittautua mukaan vapaaehtoiseksi. Käy
Suurella Sydamellä -verkoston net-

Jarmo Kulonen

Laula, lahjoita tai
anna lahjaksi aikaasi

Lastenpäivän aikataulu

