Susanne Lahdenmäen (oik.)
mielestä rahat pitäisi käyttää vaikka työllistämiseen eikä pankkien pelastelemiseen.
Jaana Alhoniemi esittelee kaupungin työpaikkoja.

➢ SIVU 3

Palmusunnuntain
helmi hioutuu

Hannu Jukola

Hannu Jukola

Haluan töitä, mitä vaan

Harjun Kamarikuoro esittää
Bachin Matteus-passion palmusunnuntaina. Mari Hinkka (vas.), Tuija Laurikka ja Leena Ristolainen esittelevät uusia pukuja.

➢ SIVUT 6–7

Leirikesä kutsuu
kivaan toimintaan

Tampereen seurakuntien leirikesä tarjoaa jälleen runsaasti
kivaa tekemistä lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen.
Ilmoittaudu pian mukaan!

➢ SIVUT 8–9

Huolenpitoa
ja hyvää mieltä
Jukka Jokinen (vas.),
Ulla Pettinen, Virpi-Hannele
Kianen, Kristiina Kovasiipi
ja Jyrki Mäntylä ovat
nauttineet yhteisistä
kotahetkistä
Lielahden kirkon
pihalla.

Tuomas Koskialho

➢ SIVU 4

Hannu Jukola
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Minkälainen on
kirkollisen lehdistön tulevaisuus?
Muutama viikko sitten me isojen seurakuntayhtymien viestintäpäälliköt kokoonnuimme miettimään, mitä tulevat vuodet tuovat tullessaan. Kokouksessa saimme käsiimme uudistetun Espoon Seurakuntasanomat eli Essen. Hiljakkoin myös Vantaan
Lauri oli uudistanut lehteään ja pudottanut nimensä pelkäksi
Lauriksi. Taputimme näille lehdille. Uskomme edelleen painetun sanan voimaan.
Samassa kokouksessa perustimme kaksi työryhmää pohtimaan kirkollisten lehtien tulevaisuutta. On hyvä yhdessä miettiä, mitä kirkollista antia voimme tarjota lukijoille sekä lehdissä
että verkossa. Edessä on isoja haasteita, samalla tapaa kuin
maallisissakin lehdissä. Kirkon toimintaympäristö voi kuitenkin
muuttua nopeastikin.
Tampereen Kirkkosanomilla on aina ollut vankka asema
Tampereen seurakunnissa. Onhan sitä toimitettu 1950-luvulta
lähtien. Myös lehden nimi on ollut sama kaikki nämä vuosikymmenet. Lehdellä on ollut myös hyviä tekijöitä, jotka ovat olleet
aluksi pappeja, mutta myöhemmin toimittajia.
Tamperelaiset tuntevat lehtensä. Kirkkosanomat on ollut aina maltillisella linjalla. Olemme halunneet kertoa tamperelaisille paitsi hengellisistä asioista, myös monipuolisesta toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta. Lehti on tähän saakka ollut erinomainen väline, varsinkin kun Tampereen Kirkkosanomat jaetaan ilmaiseksi joka kotiin.

Varat vähenevät
lehdenteossa
Nyt ovat edessä kuitenkin toisenlaiset ajat. Viime vuosituhannella kasvatettiin seurakuntalehtien määrää ympäri Suomea.
Rahasta ei ollut pulaa. Nyt tilanne on muuttunut täysin toiseksi.
Nyt ovat edessä pienemmät lehdet tai ainakin harvemmin ilmestyvä lehti. Toki isoilla ja vaurailla seurakuntayhtymillä on edelleen mahdollisuus tehdä lehteä entiseen malliin. Hyvä niin, sillä seurakunnat tarvitsevat julkisuutta ainakin yhtä paljon kuin
tähän asti.
Myös Tampereen Kirkkosanomat -lehteä uudistetaan parhaillaan. Tämä nykyinen lehti ilmestyy vielä tämän vuoden, mutta parhaillaan mietimme jo uutta lehteä. Lehti vanhenee paljon
nopeammin kuin ennen, joten nyt on uuden lehden aika. Sen
aika kestää muutaman vuoden. Sitten on jo mietittävä, milloin
käytetään pelkästään verkkoa ja mitkä asiat painetaan vielä
paperille.
Tämä merkitsee sitä, että kirkollisten lehtien on tiivistettävä yhteistyötä, jos ei aivan heti, niin muutamien vuosien päästä. Jo tähän mennessä monet lehdet ovat joutuneet harventamaan ilmestymiskertoja tai vähentämään sivumäärää. Moni lehti joutuu laittamaan seurakuntien uutiset paikallisen päälehden liitteeksi.
Uskon, että ensi vuonna ilmestyvä uudistunut lehti säilyy
vielä pitkään.

Hannu Jukola

Marja Rautanen

Evankelista Hilja Aaltonen pukeutui mielellään juhlaleninkiin ja helmiin.
– Olen aina ollut vähän sellainen hömpöttäjä, pitää olla koristeita, totesi Hilja Aaltonen Moro-lehden haastattelussa syksyllä 2012.

tuksissaan. Hiljalle Jumala oli pyhä, Jeesuksen sovitustyö ihmisen
ainoa pelastus ja evankeliumin levittäminen kirkkojen tärkein tehtävä.
Hilja Aaltonen otti mielellään
ihmisiä vastaan ja suunnitteli vielä
syksyllä 2012 uutta kirjaa. Hänelle
myönnettiin Tampereen kaupun-

gin kultainen ansiomerkki syyskuussa 2012.
Hilja nukkui rauhallisesti pois
huoneessaan Koukkuniemessä.

Pertti Kallio

Kirjoittaja on Hilja Aaltosen ystävä ja
Tampereen Sana soi -iltojen vastaava
Suomen Raamattuopistosta.

Lukijapostia
Elämänkoulu
Runoilija ja evankelista Hilja Aaltonen kuoli helmikuussa 2013,
105-vuotiaana.
Olin palvellut alkoholistihuoltolassa sairaanhoitajana yli 10
vuotta. Siirryin sieltä toiseen tehtävään.
Aika, jonka alkoholistihuoltolassa palvelin, oli varsinainen elämänkouluni, jota en antaisi pois.
Lähtiessäni sain asiakkailta lahjaksi Hilja Aaltosen ja Onni Terävän kuvitetun runokirjan Ja minä
näin…
Yksi osuva arvostelu kirjasta on:
”Kuva puhuttelee sanaa ja sana kuvaa.”

Seuraava lainaus on runo tästä kirjasta:
Pyysin kerran rohkeasti:
Tulesi, oi Herra, anna!
Vaikka kuinka ankarasti
taottavaks saat mun panna.
Luulin silloin, että kestän
ahjos kuuman, tulen liekin.
Tänään työtäsi jo estän,
kun se ahdistukseen viekin.

Jooga ei aiheuta
ristiriitaa kristitylle

Kuitenkin on liekki tulen
palvelija kädessäsi.
Arempana nyt mä kuljen,
voimani on veressäsi.
Vieläkin on pyyntö mulla:
Hoida, kanna kotiin saakka.
(Hilja Aaltonen)

Suurkiitos Tampereen Kirkkosanomissa olleesta jooga-artikkelista ja erityisesti joogaopettaja Martti Mäkisen haastattelusta
(KS 2/2013).
Ymmärtääkseni Suomen joogaharrastajat ovat pääosin luterilaisia, joilla ei ole minkäänlaista ristiriitaa upean harrastuksensa ja uskonsa välillä.
Ristiriitaa aiheuttavat ainoastaan ennakkoluuloisuus ja asenteellisuus, jotka syyllistävät harrastusta.
Seurakunnan kirkkaina ohjenuorina tulisi olla lähimmäisenrakkaus ja suvaitsevaisuus.

Leena Seppä, Tampere

Pirjo Myllymäki

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

Sanottua
Minusta kaikki kirkon työ on
kirkolle annetun mission toteuttamista. Siksi on kyse enemmästä kuin opin, elämän ja identiteetin
summasta. Kun seurakunnan haudankaivaja iskee lapionsa maahan
aloittaakseen uuden haudan kaivamisen, hän toteuttaa kirkon missiota. Kun emäntä seurakunnan keittiössä ryhtyy keittämään perunoita,
se kuuluu kirkon missioon. Kirkollisen lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestön työntekijä osallistuu aivan samaan tehtävään.
Piispa Tapio Luoma 8.2.
www.kotimaa24.fi
Vierastan puheita, jotka ovat
varttia pitempiä. Vierastan puheita, joissa asia pitää huutaa tai kailottaa jollakin hengellisellä tyylillä tai aksentilla. Joskus huutoakin
ehkä tarvitaan ilmaisemaan jotakin
voimakasta. Vielä enemmän tarvittaisiin hiljaisuutta ja sitä, mitä Jumala puhuu sydämiimme hiljaisuu-
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Pertti Kallio

Evankelista Hilja Aaltonen on poissa

Tamperelainen evankelista ja runoilija Hilja Aaltonen kuoli 105
vuoden iässä keskiviikkona 13. helmikuuta Koukkuniemen vanhainkodissa. Hän oli rakastettu sielunhoitaja ja julistaja.
Hilja Aaltonen (os. Lehtonen)
syntyi Multialla 27. syyskuuta 1907.
Hän ryhtyi evankelistaksi 27-vuotiaana ja teki aktiivista julistustyötä
noin 60 vuotta.
Aaltonen koki nuoruusvuosinaan kiintymystä teatteriin, mutta tulikin herätykseen. Hän kuului
Vapaakirkkoon ja toimi työvuosinaan uskollisesti Vapaakirkon
evankelioimistyössä.
Hilja koki samalla olevansa niin
sanottu ”valtakuntakristitty”, jolle
kaikki Suomen kristilliset kirkot
ja evankelioimisjärjestöt olivat yhtä rakkaita. Eri suunnat, luterilaiset papit, vapaaehtoistyöntekijät ja
seurakuntaiset kokivat Hiljassa raitishenkisen, kiireettömän kuuntelijan, läsnä olevan sielunhoitajan ja
rohkaisijan.
Aaltonen oli loppuun asti valoisa ja poikkeuksellisen selkeä aja-

dessa, sanan ja sakramenttien, musiikin, luomakunnan ja toisten ihmisten kautta.
Kirkkoherra Toivo Loikkanen
blogissaan 10.2.
(”Kieli, ymmärrys, yhteisö ja usko”)
www.kotimaa24.fi
Lapsilta kysellään kamalasti,
otatko tänään sitä vai tätä. Heillä
on mahdollisuus vaikuttaa, kun on
kuudenlaisia muroja tarjolla. Merkityksen kokeminen tulee kuitenkin tehtävien ja vastuun kautta.
Tämä pätee myös seurakunnassa. Luterilainen kirkko on työkeskeinen kirkko, niin että työntekijät tekevät asioita paljon itse. Köyhemmissä kirkoissa on selvää, että seurakuntalaisilla on tehtäviä ja
vastuuta.
Sosiaalipsykologi Saara Kinnunen
Rauhan Tervehdys 14.2.
Koko elämähän on kuoleman,
vääjäämättömän hyväksymistä.

Siitä kumpuaa kaikki, taidekin.
Mitä elämä olisi ilman kuolemaa?
Vaikka rakastan elämää ja haluaisin elää 300-vuotiaaksi, iankaikkinen elämä on pelottava ajatus.
Se on kuin maisema ilman varjoa. Minusta ihmisen ei pidä yrittää edes kuvitella sitä. Riittää, että käyttää aikansa täällä oikein ja
hyvin.
Taiteilija Riikka Juvonen
Vantaan Lauri 14.2.
Lenkki on minulle paras paikka rukoilla. Muutenkin liikkeen yhdistäminen rukoukseen on tärkeää. Autossa tai julkisissa matkustaminen on luonteva tilanne rukoilla. Kuvatkin auttavat rukoilemaan.
Saatan katsoa ystävien kuvia Facebookissa tai nimiä kännykän puhelinluettelossa ja huokaista nopean rukouksen: Siunaa tuotakin ihmistä!
Pastori Hanna Paavilainen
Helsingin Sanomat 14.2.

Hannu Jukola

Viisasten kiveä etsimässä

– tarttis saada nuorillekin töitä
– Tulee mieleen, että täytyykö ottaa kaikki työ, mitä tarjotaan?
Tämä on nimettömänä pysyttelevän työttömän nuoren miehen
päällimmäinen kysymys nuorisotakuusta puhuttaessa.
– Aika monet työnantajat käyttävät nuoria vastavalmistuneita
härskisti hyväkseen.
– Tuskin kukaan haluaa työtön
olla. Välttämättä kysymys ei ole
siitä, ettei halua tehdä töitä, mutta
ekassa työpaikassa on voinut saada
huonon kuvan. On nähnyt, millaista työ voi pahimmillaan olla.
Matias taas pohtii nuorisotakuun toimien kuulostavan vähän
liian tiukilta. Yrityksen antama
koulutus tai oppiminen työtä tekemällä kokeneemman mukana kyllä vaikuttaisivat hyviltä vaihtoehdoilta.
– Hieno idea kaikin puolin,
mutta ei se kyllä oikein…, epäröi
Jukka-Pekka Laine.
– Kuulostaa lähinnä siltä, että
pitää lähteä johonkin random uravalmennukseen, josta ei ole hyötyä,
Matti epäilee.
– … että vähän tilastot kaunistuisivat puoleksitoista kuukaudeksi, Jukka-Pekka päättää.
Koku ei ainakaan keksi lisäkeinoja nuorten työpaikkojen lisäämiseksi:
– Jos olis kauhean kekseliäs, ei
ehkä olisi hakemassa töitä.

Mahdollisuuksia
työhön pääsyyn
Pirkanmaan TE-toimisto halusi
järjestää myös muita värväystilaisuuksia Rekrytorin lisukkeeksi.
– Ohjaaja käski tulla tänne, virnuilee Alex Kivelä.
Cimson-uravalmennuksessa
oleva Alex kertoo juuri saaneensa
töitä. Hän ryhtyy myymään lehtiä
puhelimitse.
– Nuorisotakuu on hyvä homma, sen ansiosta pääsin Cimsoniin
ja nyt sain töitä. Enemmän vaan
näitä!

– ”Massi” (= raha) motivoi. Ja
nää rekrymessut on hyvä ajatus,
Alex sanoo.
Khorshid Mustafan mielestä
työn löytyminen on kiinni myös
omasta kiinnostuksesta. Jos ei ole
vielä työkokemusta, harjoittelupaikka on hyvä asia.
– Oppisopimuskin on hyvä, ei
välttämättä tarvi neljän vuoden
koulutusta.
Aito Säästöpankin tiskin takaa
oli jo löytynyt muutama mahdollinen töihin tulija. Samalla nuorille
on jaettu opiskeluvinkkejä.
– Persoona ratkaisee paljon vakituisen työn saamisessa, markkinointipäällikkö Kirsi Evilä myöntää.
Pankinjohtaja Mikko Haverinen kehuu Sanssin eli nuorten
palkkatuen tarjoamia mahdollisuuksia. Kontti-päällikkö Kristiina Ferriche taas kertoo SPR:n Konteilta löytyvän työkokeilupaikkoja
niin paljon kuin vain hyvällä asenteella varustettuja tekijöitä on tulossa.
Henkilöstöasiantuntija Lauri Erman kokemus on, että aina
kannattaa hyödyntää mitä tahansa
keinoja päästä töihin, vaikka aluksi ilman palkkaa. Itsekin hän päätyi
työhönsä sitä kautta.
Susanne Lahdenmäki valmistui kaksi vuotta sitten merkonomiksi ja ylioppilaaksi. Hän
miettii, kuinka työ- tai opiskelutakuu käytännössä toteutuisi – töitä kun on vähän tarjolla. Vai joutuisiko tekemään pajatöitä mihin
vain?
– Työpaikkoihin ei nuori itse
pysty vaikuttamaan. Pitäisi vain
käyttää määrärahat järkevämmin
eikä pelastella jotain pankkeja.

Kirkko voi tehdä
oman osansa
Kirkkohallituksen ja hiippakuntien Henki päällä -kiertueen tapahtuma järjestetään Tampereella 13. maaliskuuta. Kiertueella et-

sitään keinoja nuorten syrjäytymistä vastaan.
Mikko Mäkelä kirkkohallituksesta kertoo esimerkin Tanskasta: 8-luokkalainen saa oman yhteyshenkilön, joka seuraa häntä
25-vuotiaaksi.
Kirkon tavoitteena on entistä
tiiviimpi jalkautuminen sinne, missä nuoret jo ovat, esimerkiksi urheiluseuroihin ja ammattioppilaitoksiin. Hyvä esimerkki on joukkueurheilun toimintamalli Icehearts.
– Seurakunnilla on tekemätöntä työtä, ja sitä olisi hyvä tarjota
nuorille kaikilla keinoilla. Tiedottamismielessä olisi hyvä pitää yllä
kouluttautumisen ja työn merkitystä elämän keskeisenä sisältönä.
Sitten seurakunnilla on vielä henkisen tuen antamisen perinne, joka
on joskus tarpeen.
Näin vastaa palvelujohtaja Riku Immonen Pirkanmaan TE-toimistosta kysymykseen seurakuntien mahdollisuuksista.
Seurakunnat tekevät jo nyt paljon, huomauttaa puolestaan projektikoordinaattori Jari Rekola Silta-Valmennusyhdistyksestä.
– Messi on hyvä esimerkki. Mutta ehkä voisi olla enemmän matalan kynnyksen mahdollisuuksia –päivätoimintaa – pitämään nuoria pystyssä. On tärkeää,
että on jotain. Että ei vain jämähdä kotiin.
Pitempi juttu aiheesta:
www.tampereenkirkkosanomat.fi

Asta Kettunen

Tiedon lähteitä:
cimson.fi, ptvt.fi, nuorilletoita.fi, tavallisia.fi, nettinappi.fi/tietoalue/tyoelama,
siltavalmennus.fi, icehearts.fi
facebook.com/NytOnHenkiPaalla, tampereenseurakunnat.fi/sivustot/messi

Tampereen seurakuntien nuorisotyön leirien hinnoittelu on
muuttunut. Kirkkoon kuuluville
hinta on 20 prosenttia edullisempi kuin kirkkoon kuulumattomille
perheille. Uusi hinnoittelu astuu
voimaan tulevana kesänä.
Poikkeuksena ovat rippikoululeirit, joiden osallistumismaksut ovat edelleen samansuuruiset
jäsenyydestä riippumatta.
– Seurakuntien leiritoiminnan kustannuksista varsin merkittävä osa katetaan talousarviovaroin. Kirkkoon kuuluvat osallistuvat kustannuksiin kirkollisverojen kautta. Tästä syystä on
perusteltua, että kirkon jäsenet
saavat leirimaksuista alennusta,
kertoo yhteisen seurakuntatyön
johtaja Timo Takala.
Alennettua leirihintaa sovelletaan, kun vähintään toinen lapsen vanhemmista kuuluu kirkkoon 1. tammikuuta sinä vuonna, jolloin leiri pidetään.
Nuorisotyön johtajan Kari
Soukan mukaan seurakuntien
musiikinopetuksessa on jo tällä
hetkellä käytössä alennus kirkkoon kuuluville.
Jäseniä suositaan myös leiripaikkojen jaossa. Kasvatustyön
johtokunnan kannan mukaan jäsenillä on etusija leirin täyttyessä
hintaeron lisäksi.
– Johtokunta sanoi mielipiteensä myös hinnoittelusta. Sen
mukaan kirkkoon kuulumattomat eivät joudu missään tilanteessa maksamaan yli toiminnan todellisten kulujen, kertoo Soukka.

Kaksoishinnoittelu
laajenee ensi vuonna
Myös muussa seurakuntien toiminnassa laajennetaan kaksoishinnoittelun käyttöönottoa
vuonna 2014.

esite: Hanna Koivumäki

Samu Ahola etsi Pirkanmaan TE-toimiston rekrytointitilaisuudesta kesätöitä lukion ja armeijan väliseksi kuukaudeksi. Hänen
mielestään nuorisotakuu on ihan järkevä ajatus. Mutta entä jos menee sen kautta koulutukseen, johon ei olekaan tyytyväinen?

Seurakuntien jäsenet
pääsevät leireille edullisemmin

Tampereen seurakuntien nuorisotyö
tarjoaa jälleen runsaasti retkiä, leirejä ja muuta mukavaa kesätoimintaa kouluikäisille lapsille ja nuorille
sekä heidän perheilleen. Lue lisää
tarjonnasta tämän lehden sivuilta 8–9, alakouluissa viikolla 11 jaettavasta leiriesitteestä tai verkosta: www.tampereenseurakunnat.fi/
leirikesa.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee kirkon jäsenyyden merkitystä laajasti myös perittävien maksujen näkökulmasta seuraavassa kokouksessaan 7. maaliskuuta. Esitys perustuu seurakuntien asiasta antamiin lausuntoihin.
– Diakoniassa ja sielunhoidossa kirkko tarjoaa apua, tukea
ja turvaa jäsenyydestä riippumatta siellä, missä tarve on kaikkein
suurin. Myös seurakuntien tilaisuudet ovat luonnollisesti aina avoimia kaikille, sanoo Timo
Takala.
Lopulliset päätökset kaksoishinnoittelusta tekee yhteinen
kirkkovaltuusto hyväksyessään
loppuvuodesta vuoden 2014 talousarvion.

Kirsi Airikka

Herätys!
Jatkuvatko rukouskokoukset Tampereella?
Viime viikolla Ylen MOT-ohjelmassa (25.2.2013) kuvattiin
Pirkko Jalovaaran rukouskokousta, jossa käsiteltiin demoneja, sairauksia ja lääkkeitä. Ohjelma kirvoitti vilkkaan keskustelun mediassa ja keskustelupalstoilla. Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan kirkko sanoutuu irti Jalovaaran demonipuheista.
Pirkko Jalovaara on järjestänyt rukouskokouksia myös
Tampereella. Onko demoneista ja sairauksista puhuttu
Tuomiokirkossa 10. helmikuuta järjestetyssä kokouksessa,
tuomiorovasti Olli Hallikainen?
– En ollut itse paikalla kokouksessa, mutta tietääkseni ei ole puhuttu. Henkivallat on mainittu, mutta riivaajien ulosmanaamisesta ei ole puhuttu. Kokouksissa on aina paikalla Tuomiokirkon oma pappi.
Järjestetäänkö Pirkko Jalovaaran rukousiltoja myös tulevaisuudessa Tampereella?
– Se ei ole vielä varmaa. Ensin on keskusteltava Pirkko Jalovaaran kanssa. On selvää, että luottamus hänen toimintaansa on seurakunnassa nyt järkkynyt. Sen palauttaminen voi olla vaikeaa.
Kuinka seurakuntalaiset voivat olla varmoja, että Jalovaaran rukouskokoukset vastaavat kirkon opetusta ja niihin on
turvallista osallistua?
– Olen saanut asiasta muutaman huolestuneen yhteydenoton
seurakuntalaisilta. Kokousten sisällöstä on keskusteltava etukäteen Pirkko Jalovaaran kanssa. Näin varmistetaan, että tilaisuuden sisältö vastaa kirkon opetusta.
Onko keskustelu rukousilloista aiheuttanut kirkosta eroamista Tampereella, Keskusrekisterin päällikkö Gun Toivonen?
– Mitään selvää eropiikkiä ei ole tällä hetkellä näkyvissä. Eroamiset kirjautuvat viiveellä, joten viikon 9 tilanne näkyy meillä lopullisesti muutamien viikkojen päästä.

Kirsi Airikka
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Huolenpitoa ja hyvää mieltä
Harjun seurakunnan diakoniatyö
ja Tampereen kaupunki ovat tehneet jo vuosia hyvää mielenterveysyhteistyötä Länsi-Tampereella. Tavoitteena on huolehtia mielenterveysongelmista kärsivistä ihmisistä kokonaisvaltaisesti.
Joukko Harjun seurakunnan
diakoniatyöntekijöitä ja Tampereen kaupungin psykiatrisen sairaanhoidon väkeä istui yhteiseen
kahvipöytään miettimään yhteistyötä jo vuonna 2004.
– Tarkoituksena oli pohtia, miten voisimme tehdä moniammatillista yhteistyötä alueella asuvien
mielenterveyskuntoutujien hoidossa ja huolenpidossa, kertoo Harjun
johtava diakoniatyöntekijä VirpiHannele Kianen.
Yhteistyökumppaniksi löytyi
Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden Länsi-Tampereen kotityöryhmä, joka
perustettiin vuonna 2006. Tehostetun psykiatrisen kotisairaanhoidon työryhmään kuuluvat psykiatri, sosiaalityöntekijä sekä viisi psykiatrista hoitajaa.
– Päätyötämme ovat kotikäynnit mielenterveyspotilaiden luona. He ovat psykiatrista erikoissairaanhoitoa tarvitsevia ihmisiä, joille hoito tarjotaan kotiin, selvittää
työryhmän sairaanhoitaja Kristiina Kovasiipi.
Työryhmän vastuulla on tällä hetkellä noin 130 kotona asuvaa
potilasta. Päivittäin tehdään 4–5
kotikäyntiä ja työ toteutetaan työparityönä.

Diakoniatyöntekijät
rientävät apuun
Kotityöryhmä on ollut tyytyväinen

yhteistyöhön seurakunnan diakoniatyöntekijöiden kanssa.
– Potilaamme ovat usein syrjäytymisvaarassa olevia tai syrjäytyneitä ihmisiä, joille voi kasaantua monenlaisia arjen ongelmia ja hätätilanteita. Seurakunta
on usein auttanut pyynnöstämme
tällaisissa tilanteissa, kertoo Kovasiipi.
Mielenterveyshoitaja Jukka Jokinen kertoo muutamia esimerkkejä vuosien varrella sattuneista arjen tilanteista.
– Eräälle kotikäynnille mennessämme asunnosta oli juuri katkaistu sähköt maksamattoman laskun
vuoksi. Seurakunnan työntekijät
riensivät apuun ja alkoivat järjestää perheelle sähköjä.
Myös diakoniantyön ruokakasseja on saatu toimitettua pikaisesti moneen talouteen, kun hätä on
suurin. Varsinkin seurakunnan lähettämät joulutervehdykset ovat
lämmittäneet kotityöryhmän asiakkaiden mieltä.
Taloudellisen ja aineellisen
avun lisäksi seurakunnan työntekijät ovat aina valmiita tarjoamaan
henkistä ja hengellistä tukea mielenterveyspotilaille.
– On ollut esimerkiksi tilanteita, jossa ahdistuneella potilaalla on
ollut kuolemaan liittyviä ajatuksia.
Keskustelu seurakunnan työntekijän kanssa voi olla tarpeen, koska
monet pohtivat näissä tilanteissa
elämän perimmäisiä kysymyksiä,
kertoo Jukka Jokinen.
Diakoniatyöntekijä Ulla Pettinen vahvistaa Jokisen esimerkin.
– Monet mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat henkistä tukea ja
hengellistäkin rohkaisua. Monet
toivovat, että seurakunnan työnte-

kijä rukoilee heidän puolestaan tai
yhdessä heidän kanssaan.

Koulutusta ja
virkistyspäiviä
Harjun seurakunnan diakoniatyöntekijät ovat hyötyneet kaupungin mielenterveyspalveluiden
työntekijöiden ammattitaidosta.
Yhdessä on järjestetty koulutus- ja
yhteistyöpäiviä.
– Myös monilla diakonian viranhaltijoilla on koulutuksensa
puolesta vahva tietämys mielenterveystyöstä. Yhteistyö on siksikin luontevaa. Olemme saaneet hyödyllistä tietoa esimerkiksi mielenterveyslaista ja akuutin psykoosin varhaisesta tunnistamisesta, kertoo Virpi-Hannele Kianen.

– Eräässä koulutuspäivässä puhuin diakoniatyöntekijöille menetelmästä, jonka avulla mielenterveyskuntoutujia rohkaistaan kertomaan sairaudestaan lapsilleen,
lisää Kristiina Kovasiipi.
Harjun seurakunta on järjestänyt mielenterveyskuntoutujille
ja työntekijöille yhteisiä joulujuhlia, jouluaterian sekä virkistyspäiviä Lielahden kirkon pihakodalla.
– Monille mielenterveyspotilaille yhteiseen tilaisuuteen tuleminen voi olla ylivoimainen ponnistus
ahdistuksen tai pelkojen takia. Kotatuokiot ja joulujuhlat ovat olleet
lämpimiä ja yhteisöllisiä tilaisuuksia, jotka ovat madaltaneet monen
potilaan osallistumiskynnystä, kiittelee Jukka Jokinen, jonka mukaan
yhteinen juhla on ollut koskettava
tuokio myös työntekijöille.

Uusin haaste
syrjäytyneet nuoret
Sekä Länsi-Tampereen kotityöryhmän että Harjun diakoniatyön uusin yhteinen haaste ovat syrjäytymisvaarassa olevat tai jo syrjäytyneet nuoret sekä heidän perheensä.
– Nuorten asiakkaiden määrä
on lisääntynyt kaupungin mielenterveyspalveluissa. Teemme nykyisin paljon perhetyötä, kertoo Kristiina Kovasiipi.
– Nuorten osuus on kasvanut
myös diakonian vastaanotoilla viime vuosina. Huomattavan moni
nuori kärsii syvästä masennuksesta, vahvistaa Virpi-Hannele Kianen.

Kotityöryhmä kyselee kuulumiset
Jyrki Mäntylä ja hänen vaimonsa
Mervi ovat jo vuosia olleet Tampereen kaupungin mielenterveysja päihdepalveluiden Länsi-Tampereen kotityöryhmän asiakkaita.
– Kotikäynnit sopivat meille, sillä vaimoni ei pysty sairauksiensa vuoksi liikkumaan julkisilla
kulkuneuvoilla. Samalla kotityöryhmä kyselee minunkin kuulumisiani, kertoo Jyrki Mäntylä.
Tutuiksi ovat tulleet myös Harjun seurakunnan diakoniatyöntekijät. Mäntylät ovat nauttineet
Harjun seurakunnan järjestämistä kotatuokioista.

– Ne ovat olleet miellyttäviä tilanteita, joista on jäänyt hyvä mieli. Siellä on laulettu yhdessä ja vaimoni on ruvennut kotonakin muistelemaan vanhoja lauluja
kotailtojen jälkeen.
Jyrki Mäntylän elämässä on
ollut monenlaisia vaiheita. Välillä
hän on ollut työelämässä ja välillä tehnyt vapaaehtoistöitä. Muutaman kerran mielenterveyden sairaus on vienyt myös sairaalahoitoon.
Nyt miehellä on meneillään
hyvä jakso, jolloin kotona asuminen on mahdollista.

– Minulla on nyt hyvä lääkitys,
joka antaa paljon elämänlaatua.
Olen huolellinen lääkkeiden kanssa. Laitan herätyskellon soimaan,
että muistan ottaa lääkkeeni säännöllisesti, hymyilee Mäntylä.

Kirsi Airikka
Seuraavaa kotatuokiota vietetään Lielahden kirkon pihalla 17. toukokuuta
klo 12–15. Väkeä laulattaa Harjun
kanttori Tarja Laitinen. Mukana menossa ovat myös Ulla Pettinen, VirpiHannele Kianen sekä kotityöryhmän
työntekijöitä.

Tuomas Koskialho

Jukka Jokinen (vas.), Kristiina Kovasiipi, Ulla Pettinen, Jyrki Mäntylä ja Virpi-Hannele Kianen ovat nauttineet yhteisistä kotahetkistä Lielahden kirkon pihalla. Makkaran paistuessa voi vaihtaa kuulumisia ja laulaa
yhteislauluja.
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Ajassa ja hengessä

Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Jumalan kanssa kahden

Jumala on mukana kaikissa arkisissa askareissasi. Uskon kuitenkin Jumalan iloitsevan erityisesti sinun
Hänelle omistamasta ajastasi.
Voit sytyttää kynttilän, jos se
auttaa keskittymään rukoukseen.
Hiljentyä voi kynttilän sijaan myös
ulkoa tuodun oksan äärellä – joka
paastonajan kuluessa alkaa pikku
hiljaa vihertää.

Kimmo Ahonen

Paastonaikana raivaamme elämästämme jotain pois, jotta hengelliselle elämälle olisi enemmän aikaa. Raivaaminen on helppo käsittää, mutta uskonelämän kasvattaminen ei aina suju itsestään.
Kirkossa on hyvä käydä, samoin
monessa muussa seurakunnan tilaisuudessa. On myös hyvä olla Jumalan kanssa ihan kahden. Totta kai

Jumalalle voit aina puhua omin
sanoin tai olla hiljaa Hänen edessään. Oma paastonajan hartauteni
on lyhimmillään rukous Jörg Zinkin kirjasta Rukouksen tie. Luen
rukouksen ääneen, säe kerrallaan.
Koetan keskittyä siihen, mitä sanon ja pitää muut ajatukseni kurissa, sillä tämän minä todella haluan
sanoa Jumalalle:
Ikuinen,
pyhä,
tutkimaton Jumala.
Tulen luoksesi.
Tahtoisin kuulla äänesi
ja vastata sinulle.
Tahtoisin luottaa sinuun
ja rakastaa sinua,
sinua ja kaikkia luotujasi.

Elämän leipä: 4. paastonajan sunnuntai

Iso joukko ihmisiä on kokoontunut kuuntelemaan Jeesusta (Joh. 6:1–
15). Puhutaan Jumalan valtakunnasta – hengellisten tarpeiden
maailmasta. Ruumiskin pitää ravita, ei se unohdu Jeesukselta.
Ruokaa on tarjolla kaikille paikallaolijoille, ketään unohtamatta.
Tällaista leipää Jeesus itsekin on: Jeesus on tarjolla kaikille ja hänestä
riittää jokaiselle.

17.3.

Herran palvelijatar: Marian ilmestyspäivä

Yhdeksän kuukautta ennen joulua muistelemme, miten Jeesuksen äiti

En voi tuoda uskoa
eikä minulla ole rauhaa.
Ota minut vastaan.

Maria suostuu Jumalan suunnitelmaan, jotta Jumalan Poika saa

Johdata minua,
että löytäisin sinut
ja sinun laupeutesi.
Sinulle tahdon kuulua,
sinua tahdon kiittää,
sinua ylistää.
Herra, minun Jumalani.

sai kuulla Messiaan olevan tulossa. (Luuk. 1:26–38)

tulla maailmaan tavallisen ihmisen tavoin. Jeesuksen syntyminen
ihmiseksi teki ihmiselämästä vielä enemmän pyhää.

Helmi
Onnellisia ovat ne, jotka saavat voimansa Sinusta,
ne, jotka kaipaavat pyhälle matkalle. Kun he kulkevat

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

Suolarinkeli

Kimmo Ahonen

10.3.

Sinun käsiisi
annan kaiken huolen,
epäilyksen ja ahdistuksen.

Ole luonani,
että minä olisin sinun luonasi
päivästä päivään.

Paastonaikana syödään yksinkertaisemmin; kevyemmin ja helpommin valmistettavia ruokia. Suolarinkeli edustaa paaston yksinkertaista ruokaa, sillä sen valmistusai-

Tulevat pyhät

neina ovat vain vesi, jauhot ja suola.
Rinkelin muoto muistuttaa rukoukseen ristityistä käsistä – paasto ja rukous kuuluvat yhteen. Suolan on uskottu karkottavan pahaa

pois ihmisestä. Se on myös viisauden ja kuolemattomuuden symboli. Kristittyjä myös kehotetaan olemaan ”maan suolana” (Matt.5:13).

vedettömässä laaksossa, sinne puhkeaa virvoittava
lähde, ja sade antaa heille siunauksensa. Askel
askeleelta heidän voimansa kasvaa ja he saapuvat
Siionin Jumalan eteen.
(Ps. 84:5–7 )

Kiittäen kohti ristiä
K
iittäkää Herraa,
sillä Hän on hyvä,
sillä Hänen armonsa
pysyy iankaikkisesti,
Kiittäkää jumalien Jumalaa,
sillä Hänen armonsa pysyy
iankaikkisesti!”

(Ps. 136:1–2
Raamattu, 1933)

Tuttu psalmi tulee mieleeni aika
ajoin Pekka Simojoen sävellyksen
ansiosta. Hyräilen sitä ajatuksissani, kunnes usein havahdun. Mistä kaikesta nyt olisi aihetta kiittää?
Aina ei ole niin hyvä päivä, että kiitos tulisi luonnostaan, mutta kiittäminenkin on laji, jossa voi
kehittyä. Koko sydämestä kiittäminen onnistuu, kun on ymmärtänyt
kaksi tärkeää asiaa: puhtaaksi pesty sydän on hyvä ja se on Jumalalle tärkeä.
Tätä on usein vaikea uskoa. Varsinkin, kun löytää itsensä tämän

tästä toimimasta Jumalan tahdon
vastaisesti. Meissä asuva synti saa
niin helposti unohtamaan sen, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme – pelastanut tuonelan syvyyksistä. Häpeä ja syyllisyys ovat
takuuvarmoja kavereita, jotka estävät tuomasta kunniaa ja kiitosta Jumalalle.
Synnin kanssa on kuitenkin
pakko olla päivittäin tekemisissä.
Mutta miten? Ristiinnaulitsemalla se! Syntiä vastaan tulee taistella,
sillä meidän vanha luontomme ei
pidä sisällään mitään hyvää, kuten
Paavali sanoo. Meidän tulee pyytää Jumalalta voimaa, jotta voimme
ottaa itsellemme sen aseman, jonka hän on meille tarkoittanut Jeesuksen sovitustyön kautta. Elämme paaston aikaa ja kuljemme kohti Jeesuksen ristiä. Muistammehan,
että työ on täytetty.
Jumalan kirkkaudessa eläminen
on sitä, että uskomme nytkin Jee-

suksen työn todeksi. Jeesus on vapauttanut ja parantanut sydämemme uudeksi ja saamme elää sen varassa. Tästä lähtökohdasta eläminen
tuo huulillemme kiitoksen ja kunnian Jumalalle. Siitä toivottavasti heijastuu kirkkautta toisillekin.
Arjen keskellä ehkä tarvitsemme konkreettisia ”muistuttajia” siitä, että sydämemme on hyvä ja Jumalalle tärkeä. Olisiko koristesydän kotona, korussa tai tarrana kalenterissa hyvä apu sinullekin? Itse olen näitä muistuttajia kiinnittänyt ja ripustellut sinne tänne, jotta muistaisin kiittää.

Tiina Mäkinen

Kirjoittaja on entinen Tampereen
keskustan seurakuntien
nuorisotyönohjaaja, joka toimii
nykyisin Kansan Raamattuseuran
kaupunkityöntekijänä Tampereella.

5

Huippu-urkuri
tarjoaa elämyksiä

Ota onkeesi
Barokkia Vanhassa kirkossa
– Mielenkiinto barokkimusiikkia kohtaan tuntuu Suomessa
olevan nousussa. Tampereen Kamarimusiikkiseuran orkesterissa
barokkia on soitettu jo 65 vuotta,
kertoo Olli Lehtipuu, yksi orkesterin jäsenistä.
Vanhan kirkon konsertissa
Barokki on parasta! sunnuntaina
10. maaliskuuta kello 19 orkesteria johtaa sen uusi kapellimestari Miika Jämsä. Hän työskentelee Tampere Filharmonian sellistinä ja on monipuolinen muusik-

ko omaa perheyhtyettä myöten.
Konsertissa kuullaan hieman harvinaisempaa puupuhallinta, fagottia. Solistina esiintyy
Tampereen Musiikkiakatemiassa
työskentelevä Timo Jäntti, joka
on Suomen ainoa päätoiminen fagotinsoiton lehtori. Kamarimuusikkona hän on konsertoinut Suomen ja Pohjoismaiden lisäksi Yhdysvalloissa.
Timo Jäntti soittaa konsertissa Vivaldin Fagottikonserton Bduuri. Muina orkesterin kappa-

Konserttitarjotin
Hannu Jukola

Yhteisvastuukonsertti

su 10.3. klo 17
Teiskon srk-talo
Yksinlaulua, Saija Siuko, Jäämien
kuoro,
Juhana Mattila, piano
Ohjelma 10 € sisältää kahvin.
ti 12.3. klo 18.30
Vanha kirkko
Lauri Rantamoijanen, sello,
Justas Stasevskij, piano
vapaa pääsy, ohjelma 10 €
Tuotto intialaisille orpolapsille
Järj. Sinapinsiemen ry

Yhteisvastuukonsertti

ke 13.3. klo 19
Kaukajärven srk-talo
Messukylän kuorojen yhteiskonsertti
Choralia-kuoro
Lauluyhtye Uoma
Messukylän kirkkokuoro
Messukylän lapsikuoro
Piccolon kamarikuoro
Vapaa pääsy, kolehti Yhteisvastuulle
Kahvit klo 18.30

Unkarilainen konsertti

pe 15.3. klo 17.30
Kalevan kirkon srk-Sali
Péter Kiss, piano
Peter Szucs, klarinetti
Lisää Unkari-päivästä s. 10–11

Konsertti

la 16.3. klo 18
Pispalan kirkko
Tuulikki Puranen, laulu
Tarja Laitinen, urut
Liikuntarajoitteiset

leina ovat Telemannin Alkusoitto
Perpetuum mobile, Lullyn Balettisarja jousiorkesterille sekä Händelin Concerto Grosso op.6, nro 5.
Ohjelmia saa kirkon ovelta 10
eurolla.

Fagotinsoittaja Timo Jäntti esiintyy solistina Tampereen Kamarimusiikkiseuran orkesterin konsertissa.

Passion pitkä
matka pääsiäiseen

H

Hyväntekeväisyyskonsertti

Muusikko Joel Hallikainen esiintyy
Sana Soi -tilaisuudessa sunnuntaina
10.3. kello 18 Finlaysonin kirkossa.
Illan aiheena on Koti nimeltä
rakkaus. Lue lisää s. 13.

Marianpäivän
musiikkihetki

su 17.3. klo 16
Lentävänniemen Talentti
Musiikkia, arpajaiset, kahvit, lähetysterveiset

Yhteisvastuukonsertti
su 17.3. klo 18
Messukylän kirkko
JAAKKO LÖYTTY & TRE
Kolehti Yhteisvastuulle

Valoa kohti

ke 20.3. klo 18
Pispalan kirkko
Pirkanmaan musiikkiopiston laulajat ja Harjun srk
Kolehti Yhteisvastuulle

Ilpo Laspas (s. 1984) on yksi
merkittävimmistä nuorista urkureista tällä hetkellä. Hän konsertoi marianpäivänä 17. maaliskuuta kello 18 Pispalan kirkossa.
– Hän on hyvin kysytty konsertoija, joka säestää myös merkittäviä solisteja. Kolmen kosketinsoittimen – urut, piano, cembalo – taitajana hän on vertaansa
vailla. Tiedossa on kiinnostavaa
urkurismia, kun Laspas, Mendelssohn ja Pispalan uudet Silbermann-urut kohtaavat, innostuu Harjun kanttori Tarja Laitinen.

arjun Kamarikuoro on
viime keväästä asti hionut barokkimusiikin
helmeä palmusunnuntaita varten. Sekakuoro
tulkitsee Johann Sebastian Bachin Matteus-passion Tampereen
tuomiokirkossa Suomalaisen barokkiorkesterin, kaksien urkujen ja
seitsemän solistin kanssa.
– Odotan hyvin elämyksellistä
konserttia, myöntää 130-henkistä joukkoa luotsaava kuorokapellimestari Heikki Liimola.
Matteus-passioon päädyttiin
hyvän sattuman kautta.
– Tampereen Filharmoninen
Kuoro esitti Johannes-passion
viime vuonna. Oli luontevaa jatkaa Matteuksella, jota on kuultu vähemmän. Pitää ajatella kaupungin konserttitarjontaa, Liimola sanoo.
Produktio on mittava. Kamarikuoron yhdistyksen tuottaman
konsertin budjetti on 50 000 euroa
ja tavoite 1500 kuulijaa. Nuottikirjan 200 sivussa on 68 musiikillisesti vaativaa osaa ja kesto on kolme
tuntia. Liimola harjoituttaa orkesteria ja solisteja Helsingissä ja kuoroa Tampereen Epilässä. Tapaamisia on kymmeniä.

Eväinä paljon hyvää
Kuorolaisille passion tekeminen on
monipuolista vapaaehtoistyötä. On
julistejakoa, lipunmyyntiä, tavallista useampia kahvitettavia, voileipiä
ja viikonloppuharjoituksia, joiden
ennätys on 13 tuntia. Erään kerran
pohdittiin kuumeisesti lausumis-

ta. Seuraavana aamuna sähköpostiin oli tullut kuorossa olevalta saksan kielen opettajalta Bachin ääntämisohjeet.
Jaksamiseen auttaa yhdessä laulamisen ihanuus. Oman stemman
vuoroa odotellessa voi lepäillä, kutoa, lukea. Tauolla voi vaihtaa kuulumisia ja huumorikin keventää
tunnelmaa.
– Olen istunut kuin kottarainen parvessa, tuijotellut ja yrittänyt äänelläni matkia mustia pallukoita, jotka roikkuvat eri korkeuksilla viiden vaakaviivan muodostamilla puhelinlangoilla, hersytteli
yksi altoista, Tiina Nyrhinen.
Kiehtova Bach on kantava voima. Matteus-passiota kuoro esitti
viimeksi 90-luvun lopulla. Taasen
ollaan sen lumoissa, ja hyvissä käsissä, sillä Liimola tuntee barokin ja
laulutaiteen kuin taskunsa.
– Muistakaa barokin hirmu intensiivinen kohotahtisuus!
– Rohkeammin, enemmän kropan käyttöä, imu ylös, korvat mukaan, hän opastaa.
Tänä vuonna on säädetty myös
hameita ja käännettäviä hihansuita.
– Uudesta kuoropuvusta on
haaveiltu pitkään, kertoo pukuvastaava Susanna Pakula.
Puvut saadaan Pispalan Rukoushuoneyhdistyksen avustuksella ja
ompelija Kristiina Hämäläisen
käsityönä. Kiva yksityiskohta on
hameen taskut, joihin sopii huulikiilto, nenäliina tai pastilli.
50 pukuun tarvittiin 135 metriä kangasta.
– Sanoin ompelijalle, että toi-

Musiikillinen Israel-ilta Pispalassa

Suvi Lehtonen-Gräsbeck ja Folke Gräsbeck esiintyvät Laulujen laulu -konsertissa torstaina 21. maaliskuuta kello 18
Pispalan kirkossa.
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Sopraano Suvi Lehtonen-Gräsbeck ja pianotaiteilija Folke Gräsbeck esiintyvät Laulujen laulu
-konsertissa torstaina 21. maaliskuuta kello 18 Pispalan kirkossa.
Suvi Lehtonen matkusti Israeliin jo 8-vuotiaana, ja sen jälkeen
hän on ahkerasti keräillyt heprealaisia lauluja. Pispalassa esitettävän
ohjelman laajimman ryhmän muodostaa niin sanotut Yad HaShmona-laulut.
Pianotaiteilija Folke Gräsbeck
on monen vuoden ajan levyttänyt Sibeliuksen ohjelmistoa. Näistä hän esittää Sibeliuksen harvoja
Raamattuun liittyviä sävellyksiä,
neliosaisen sarjan Belsazarin pidot.
Illassa käyttää puheenvuoron
pastori Juha-Pekka Rissanen, joka on uskonnollisesti ja poliittisesti
riippumattoman Suomi–Israel -yhdistysten liiton puheenjohtaja.

vottavasti hän ei näe violetteja painajaisia, Pakula hymyilee.

Pääsiäinen sydämessä
Konsertin solistit ovat maailmanluokan tähtiä. Jeesuksena on baritoni Jorma Hynninen. Pääsiäisen
aikaan hän laulaa roolin kolmesti
pääkaupunkiseudullakin. Jeesus on
ollut Hynnisen tärkeä rooli vuodesta 1970 lähtien ja se on syventynyt
vuosien mittaan.
– Olen koko ajan pyrkinyt tekstin sisälle ja etsinyt painotuksia.
Keskeistä on Jeesuksen sanoma, jota voi hienovaraisesti yrittää nostaa, Hynninen kertoo.
– Voi olla, että tämä on henkilökohtaisesti poikkeuksellisen merkittävä, juhlava ja koskettava mahdollisuus ja varmasti viimeinen
Matteus-passio, jonka laulan, hän
uskoo.
Hynninen muistuttaa, että
teoksen upeat aariat käsittelevät
henkistä kokemusta.
– Passio on seurakunnan yhteinen hengellinen kokemus kaikille, jotka tulevat kuulemaan. Samalla se on Bachin nerokasta taidetta. Tästähän se yhteinen iso elämys tulee ja tätä ihminen aina pohjimmiltaan etsii, 71-vuotias laulaja
tähdentää.
– Väkevä ja syvällinen passiomusiikki vie esiintyjätkin vastustamattomasti mukanaan pääsiäistunnelmaan, sanoo Matteuksen baritoni- ja bassoaariat laulava Arttu Kataja.
Kataja on solistina myös tuoreella, kapellimestari René Jacobsin johtamalla Matteus-passio -levyllä.
– Aarioissa pääsee musisoimaan oikein kunnolla, hän innostuu.
Berliinin valtionoopperassa
kiinnityksellä oleva 34-vuotias Kataja vierailee maaliskuussa Tampereen Oopperan Madama Butterflyssa. Hynninen hyvästelee lavoja
Kimmo Hakolan Akseli-oopperalla, jota voi nähdä vielä Helsingissä
ja Turussa. Loppukeväästä hän laulaa Tuomiokirkossa.

Kuoro elää mukana

Arttu Kataja valmistautuu voimainponnistukseen syömällä
riittävästi. Bassosolistin hienoimmat aariat ovat loppupuolella, eikä heikotus saa
iskeä, hän kertoo.

Bachin kärsimysnäytelmät, joista kokonaisina säilyivät Johannespassio (1724) ja Matteus-passio
(1727), pohjaavat evankeliumeihin
ja käsittelevät pääsiäisen tapahtumia. Kuoroa Bach käyttää kommentoijana; tuttu tyylikeino jo Antiikin Kreikan teatterista. 80-henkinen kaksoiskuoro laulaa vuorotellen ja yhdessä.

Joni Kuusisto

Iltamusiikkisarjan saksofonisti vaihtuu
Tuomiokirkon iltamusiikkisarjassa kuullaan sunnuntaina 10. maaliskuuta uutta artistia, kun JuhaMatti Katajamäen sijaan solistiksi
saapuu Joakim Berghäll. Kello 18
alkavassa konsertissa kuullaan monipuolista musiikkia kauneimmista klassikoista kotimaisiin nykysävellyksiin. Urkurina toimii Matti
Hannula.
Sävellystä pääaineenaan opiskeleva Berghäll aloitti soitonopinnot kolmevuotiaana sellolla, mutta lukioiässä instrumentti vaihtui
saksofoniin. Kuopion Musiikki- ja
tanssiakatemiassa sekä Tanskas-

Bach-soittajana
tunnettu muusikko on koonnut ohjelmaansa mielenkiintoisia teoksia
marianpäivän teeman lisäksi. Säveltäjänimiä ovat Scheidemann,
Vivaldi, Bach, Mendelssohn ja
Känkänen.
Useita arvostettuja palkintoja
saavuttanut Laspas esiintyy aktiivisesti sekä soolokonsertein että kamarimusiikki- ja orkesterikokoonpanoissa kaikilla kolmella soittimellaan. Suomen lisäksi
hän on konsertoinut myös Ranskassa, Virossa ja Saksassa.

sa Länsi-Jyllannin konservatoriossa suoritettujen opintojen jälkeen
Berghäll aloitti sävellyksen opinnot
Helsingissä Stadian pop/jazz-koulutusohjelmassa.
Berghäll tunnetaan multi-instrumentalistina useissa jazz- ja
maailmanmusiikkiyhtyeissä, kuten Tsuumi Sound System, Auter
Jazz ja Far Side Orchestra. Säveltäjänä Berghäll on rikkonut rajaaitoja muun muassa vuonna 2009
kantaesitetyllä, ilmastonmuutokseen kantaa ottavalla teoksellaan
A Meal Beneath The Surface (jousikvartetille ja tenorisaksofonille).

Hannu Jukola

Elämä kantaa sittenkin
Karisto

Tuore esikoisteos Pispalan kiviä on hieno romaani 1950-luvun
elämänmenosta Tampereen Pispalassa. Kirjan on kirjoittanut tamperelainen vapaa toimittaja Kristiina Harjula, joka itsekin on kotoisin Pispalasta.
Kirjan päähenkilö Raili asuu
isän ja äidin kanssa Pispalan rinteessä pienessä talossa, jonka kivijalassa mummulla on kauppa.
Kaikki on Railin elämässä kohdallaan, kunnes naapuriin muuttaa ihana Eedit, taiteilija, jolla on
mustavalkoruudulliset Lana Turner -housut ja jonka mukana Pispalaan tulee Pariisi.
Juhlahetkinä Näsijärvi kimaltelee, sireenit tuoksuvat ja keittiössä
juodaan vahvaa pannukahvia. Arki
on totisesti läsnä, kun raskas pyykkikuorma saa selän kaarelle Pispalan mäissä ja sora ropisee polkupyörän renkaiden alla. ”Pispalan
kakaroilla on aina polvet ruvella…”
Pispalan kiviä on hienovireinen kuvaus pienen tytön turvallisen arjen horjumisesta. Vastavoimina ovat sodanjälkeisen aikakauden toivorikas tunnelma ja naapuruston luoma vahva yhteisöllisyys.
Parasta kirjassa on tamperelainen puheenparsi ja mummun elämänviisaus. Mummu arvostaa sivistystä ja ammentaa voimia kirjallisuudesta. Hiljaisessa rukouksessaan hän toivoo, että enkelit varjelisivat hänen lapsenlastaan.
Kirjan koskettavimpia repliik-

Kristiina Harjula
Pispalan kiviä
Karisto 2013

kejä ovat mummun lähtösanat
poismuuttavalle miniälleen:
”… Ei tässä kukaan ole toistaan
paremmin osannu ja ollu. Tämmöstä tää on tää ihmisen elämä.
Tulee sanotuks semmosta mitä ei
tarttis, eikä tu sanotuks taas semmosta mitä tarttis. Siinä sitte kolhitaan ja satutetaan vaikkei tarkoteta, kun me ei osata toinen toistemme kolhuja ja syvempiä haavoja tiätää.”

Kirsi Airikka

Monologi Johanneksen evankeliumista

Passioita voi verrata oopperaankin. Niissä on selvä draamasisältö.
– Luonteiltaan ja näkökulmiltaan passiot ovat hyvin erilaiset,
kuvailee Heikki Liimola.
Matteuksen alussa on Betanian
ennustus, jossa Jeesus tulkitsee ristinkuolemansa. Ensimmäinen osa
huipentuu Jeesuksen vangitsemiseen, toinen osa kuolemaan ja hautaamiseen. Kertovia jaksoja seuraa resitatiivi sekä koraali tai aaria. Matteuksen aariat ovat pidempiä kuin Johanneksen. Tärkein ko-

raali Herzlich tut mich verlangen
kuullaan viidesti. Päätöskoraali on
Wir setzen uns mit Tränen nieder –
polvistumme kyynelehtien ja huudamme sinulle hautaan: lepää rauhassa!
Harjun Kamarikuoro on Tampereen seurakuntien kuoro. Pääsiäispäivänä kuoro osallistuu Lielahden kirkon jumalanpalvelukseen ja
TV1 lähettää sen suorana.

Elisa af Hällström

Johann Sebastian Bach, Matteuspassio Tampereen tuomiokirkossa
24.3.2013 klo 18.
Harjun Kamarikuoro, Suomalainen
Barokkiorkesteri, Jorma Hynninen, Jussi Myllys, Jussi Lehtipuu, Arttu Kataja,
Niall Chorell, Marjukka Tepponen, Essi
Luttinen. Johtaa Heikki Liimola.
Liput 34/29 € Epesistä sekä p.
06 822 9800, myynti@lipputoimisto.fi
ja kirkosta ennen konserttia.

Johanneksen evankeliumia tutkitaan radioraamiksessa, joka alkaa 19.3. Tesoman kirkossa kokoontuen parillisilla viikoilla tiistaisin klo 18–19.30. Oppaana käytetään Eero Junkkaalan teosta
Opas Johanneksen evankeliumiin.
Tiedustelut: Seija Pietiläinen, p.
045 265 3463.
Sari Behm

Mari Hinkka (vas.), Tuija Laurikka, Leena Ristolainen, Ari-Pekka Pura (ylh.vas.), Lasse Kautto ja Jussi Malkamäki tunnelmoivat
Tuomiokirkossa ennen h-hetkeä. Värilasi-ikkunassa on Pyhän hengen kyyhkynen.

Näyttämöllä on lavasteina vain
kynttilä ja vesilasi, kun näyttelijä Mikael Kokko vie Valo loistaa
pimeydessä -monologissaan katsojat keskelle Johanneksen evankeliumin tapahtumia. Esitys nähdään sunnuntaina 10. maaliskuuta
kello 15 Tesoman kirkossa.
Nykyajan kertojana nahkatakissa ja farkuissa hän johdattaa yleisön erilaisiin kohtaamisiin Jeesuksen kanssa. Teksti on pääosin suoraan Raamatusta.
Tiivis esitys on näyttelijälle monin tavoin vaativa.
– Monologissa kaikki roolit on
tehtävä itse ja esityksen pitää kantaa alusta loppuun. Yksi näyttelijä
luo ilmapiirin ja energia on osattava jakaa oikein.
Raamatun tekstin ja Jeesuksen
esittäminen tuovat nekin omat erityishaasteensa, koska monilla katsojilla on aiheesta vahvoja ennakkoajatuksia. Esitys antaa tutulle
tekstille uusia ulottuvuuksia.
– Toivon, että esitykseni vie uusien löytöjen äärelle, Kokko sanoo.
Monologin on ohjannut Kimmo Lavaste.
Ohjelma maksaa 5 euroa. Kahvio on avoinna klo 14–14.45 seurakuntasalissa, jossa esitellään Suomen Pipliaseuran työtä.

Näyttelijä Mikael Kokko johdattaa
katsojat keskelle Johanneksen evankeliumin tapahtumia 10.3. kello 15
Tesoman kirkossa.
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Tule mukaan lasten

Leireille ja retkille ilmoittaudutaan 13.3.–10.4.2013 verkossa,
osoitteessa www.tampereenseurakunnat.fi/leirikesa. Sivustolta voi myös
tulostaa paperisen ilmoittautumislomakkeen ja postittaa sen 10.4.2013
mennessä osoitteella Tampereen ev.lut. seurakuntien Nuorisotoimisto,
PL 226, 33101 Tampere. Merkitse kuoreen ”Leirikesä”.
Hinnoittelu: Jos hinta on merkitty esim. Hinta 55/62 €, ensimmäinen hinta
on alennettu hinta kirkkoon kuuluville, jälkimmäinen on normaalihinta.
Lue lisää verkosta: www.tampereenseurakunnat.fi/leirikesa

RETKET
1. Lasten ja perheiden
retki Heurekaan ja Vivamon
kurssikeskukseen 11.–12.6.
Tutustutaan Heurekan näyttelyihin
ja Vivamon kurssikeskuksessa
Lohjalla osallistumme monipuoliseen
ohjelmaan, kuten Raamattukylän
näytelmiin ”Kuningas Salomo” ja
”Kalastajat”. Luvassa on myös
uimista, saunomista ja yhteisleikkejä.
Kirkkomuusikko Endrias Hussien laulaa
ja laulattaa matkalaisia sekä kertoo
seikkailuistaan työssään Etiopiassa.
Retki on suunnattu yli 9-vuotiaille
lapsille. Alle 9-vuotiaat huoltajan
kanssa.
Hinta: Lapset 50 € Aikuiset 75 €
Retken ohjaajat: Maria Seppälä ja
Riitta Laiho
2. Retki Korkeasaareen ke 12.6.
Vietä kiva kesäpäivä Korkeasaaressa
tutustumalla eri maanosien eläimiin.
Mukaan voivat lähteä 10 vuotta
täyttäneet lapset sekä alle 10-vuotiaat
aikuisen seurassa. Retkellä pidetään
yhteinen hartaus.
Hinta: Lapset 25/30 € Aikuiset
32/38 €
3. Perheretki Linnanmäelle
la 15.6.
Tule viettämään vauhdikasta päivää
Linnanmäen huvipuistossa. Alle
10-vuotiaat vain täysi-ikäisen
seurassa. Matkalla pidetään hartaus.
Hinta: 55/62 €
4. Koko perheen melontaretki
ma 1.7.
3–6-vuotiaat lapset kahden
vanhemman (tai muun aikuisen)
kanssa, 7–9-vuotiaat lapset yhden
aikuisen kanssa, 10–14-vuotiaat voivat
osallistua itsenäisesti.
Melonta on leppoisa tapa viettää
kesäpäivää. Opettelemme aluksi
melonnan perustekniikat ja
turvallisuusseikat, minkä jälkeen
teemme retken läheiseen saareen
paistamaan makkaraa. Osallistuminen
ei vaadi aikaisempaa kokemusta.
Hinta: aikuiset 20/25 €, lapset 15/
20 €
5. ”Käy Muumilaaksoon” – koko
perheen retki Muumimaailmaan
la 6.7.
Matkataan Naantalin
Muumimaailmaan tapaamaan
Muumeja ja tutkailemaan, mitä
laaksossa tapahtuu. Matkalla
hartaushetki kirkossa. Retki on
tarkoitettu perheille ja yli 10-vuotiaille.
Alle 10-vuotiaat vain huoltajan
seurassa.
Hinta: 45/50 € (Alle 3-vuotiaat
ilmaiseksi). Hintaan sisältyy
bussikuljetus ja päiväranneke
Muumimaailmaan.
6. Flowpark-retki ke 24.7.
Riemuitse seikkailusta Turun
Flowparkissa! Puistoon on rakennettu
erilaisia ratoja puihin 3–14 metrin
korkeuteen. Radoilla liikutaan
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asianmukaisilla kiipeilyvarusteilla,
jotka saadaan paikan päällä. Ennakkoosaamista ei tarvita. Uskallatko lähteä,
kestääkö kaverinkin kantti? Alle
10-vuotiaat vain vanhemman seurassa.
Yhteinen hartaus.
Hinta: lapset alle 15-v. 43/48 €,
aikuiset 47/52 €, hinta sisältää lipun
ja kuljetuksen.
7. Koko perheen retki
Heurekaan ti 30.7.
Koko päiväksi Heurekan näyttelyjä
ihmettelemään! Mukaan voivat lähteä
yli 10-vuotiaat, sekä alle 10-vuotiaat
lapset aikuisen seurassa.
Hinta: 6-15-v. 41/46 €, aikuiset
48/53 €, hintaan sisältyvät kuljetus,
pääsyliput näyttelyihin ja yhteen
planetaarioesitykseen.
8. Perhepäivä koirien kanssa
su 4.8. Pättinniemessä
Alle 10-vuotiaat vain vanhemman
seurassa. Rally tokoa, agilitya,
tottista, luento ja hartaus. Koirien
oltava rokotettuja, eikä nartuilla saa
olla juoksuaika. Päivä toteutetaan
yhteistyössä Koirakoutsin kanssa.
Hinta sisältää ruuan ja ohjelman.
Hinta: aikuiset 15/20 €, alle 15-v.
10/15€
9. Seikkailumatka Tukholmaan
ja Kolmårdeniin 5.–8.8.
Upea seikkailumatka Ruotsiin! Retki
on suunnattu alakoululaisille ja heidän
perheilleen.
Lähtö 5.8. laivalla Tukholmaan ja
seuraavana päivänä tutustuminen
Tukholman nähtävyyksiin, Vasamuseoon. Ilta vietetään Gröna
Lundin huvipuistossa. Yöpyminen
hotelli Scandic Kungens Kurvassa .
7.8. Kolmårdenin eläintarha. Illalla
palaamme satamaan ja lähdemme
kohti kotia.
Hinta on arvio, varmistuu kesäkuuhun
mennessä. 3–11-vuotiaat 350 €
12–17-vuotiaat 380 € Aikuiset 390 €
/ 4 hlö hytti / huone. Hintaan sisältyvät
laiva-matkat, bussikuljetus, majoitus
ja sisäänpääsyliput (rannekkeet) ja
ruokailut (3 aamupalaa + 1 ateria 6.6.
ja 7.6.)

PERHELEIRIT
10. Isovanhempien ja
lasten-lasten leiri 1
7.–9.6. Torppa
Mukavaa leirihenkistä laatuaikaa
isovanhemmille ja kouluikäisille
lastenlapsille. Leikkejä, kilpailuja,
uimista, saunomista, soutelua ja
nuotiotarinoita Näsijärven kauniissa
rantamaisemissa.
Hinta: Aikuiset 44/54 € Lapset 34/
41 €. Hinta sisältää majoituksen,
ruoat, materiaalit ja vakuutuksen.
11. Perheleiri 1
17.–19.6. Ilkko
Hauskaa yhdessäoloa koko perheelle!
Hinta: Aikuiset 51/61 € 15–17vuotiaat 47/56 € 6–14-vuotiaat
43/52 € 4–5-vuotiaat 33/40 €
2–3-vuotiaat 29/35 €

Kuva Tampereen seurakuntien Kymppileiriltä kesällä 2012.

12. Perheleiri 2
17.–19.6. Isosaari
Koko perheen rento ja hauska leiri
saaressa. Vietämme aikaa yhdessä.
Leikit, uiminen, tarinat ja hartaudet
ovat osa ohjelmaa. Tehdään yhdessä
ihana kokemus!
Hinta: Aikuiset 53/63 € 15–17vuotiaat 49/58 € 6–14-vuotiaat
45/54 € 4–5-vuotiaat 35/42 €
2–3-vuotiaat 31/37 €
13. Äidit ja pienet tytöt
5.–7.7. Isosaari
Äidit ja 6–9 -vuotiaat tytöt
Hauskaa äitien ja tyttöjen yhdessäoloa,
huippukivoja kesäisiä päiviä leireilyn
merkeissä. Askarrellaan, puuhaillaan,
leikitään ja touhutaan yhdessä.
Hinta: äidit 53/63 € lapset 45/
54 €
14. Äidit ja isot tytöt
7.–9.7. Isosaari
Äidit ja 10–14 -vuotiaat tytöt
Kesän ykköspäiviä äitien ja tyttöjen
kesken. Yhdessä olemista, tekemistä ja
kokemista, ikimuistoista leirielämää.
Hinta: äidit 53/63 € lapset 45/
54 €
15. Kummileiri 1
8.–10.7. Ilkko
Kummit ja kummilapset viettävät
laatuaikaa Ilkon leirikeskuksessa.
Hinta: Aikuiset 51/61 € 15–17vuotiaat 47/57 € 6–14-vuotiaat 43/52
€ 4–5-vuotiaat 33/40 € 2–3-vuotiaat
29/35 €
16. Isovanhempien ja
lastenlasten leiri 2
10.–12.7. Ilkko
Mukavaa yhteistä tekemistä lapsille ja
heidän isovanhemmilleen kesäisissä
leiritunnelmissa.
Hinta: Aikuiset 51/61 € 15–17vuotiaat 47/57 € 6–14-vuotiaat 43/52
€ 4–5-vuotiaat 33/40 € 2–3 -vuotiaat
29/35 €
17. Äidit ja pienet pojat
20.–22.7. Pättinniemi
Äidit ja 6–9-vuotiaat pojat
Kesän ykköspäiviä äitien ja poikien
kesken. Yhdessä olemista, tekemistä ja
kokemista, ikimuistoista leirielämää.
Hinta: äidit 51/61 € lapset 43/
52 €

18. Äidit ja isot pojat
22.–24.7. Pättinniemi
Äidit ja 10–14-vuotiaat pojat
Hauskaa äitien ja poikien yhdessäoloa,
reipasta leirielämää ja tekemistä.
Hinta: äidit 51/61 € lapset 43/
52 €
19. Isät ja pienet lapset
27.–29.7. Ilkko
Riemukasta yhdessä tekemistä ja
leirielämää isien ja 6–10-vuotiaiden
lasten kanssa.
Hinta: isät 51/61 €, lapset 43/52 €
20. Isovanhemmat ja
lastenlapset leiri 3
2.–4.8. Torppa
Tervetuloa Näsijärven rannalle
viettämään laatuaikaa! Isovanhemmat
ja lastenlapset pääsevät yhdessä
uimaan ja saunomaan. Aikaa voi
viettää myös soudellen, leikkien,
laulaen ja nuotion loimusta nauttien.
Hinta: Aikuiset 51/61 € 15–17vuotiaat 47/57 € 6–14-vuotiaat
43/52 € 4–5-vuotiaat 33/40 €
2–3-vuotiaat 29/35 €
21. Isät ja isot lapset
5.–7.8. Isosaari
Riemukasta yhdessä tekemistä ja
leirielämää isien ja 10–14-vuotiaiden
lasten kanssa.
Hinta: Hinta: isät 53/63 € lapset
45/54 €
22. Perheleiri 3
7.–9.8. Isosaari
Loppukesän yhteistä kivaa koko
perheelle. Ratkiriemukas leiri
saaressa!
Hinta: Aikuiset 53/63 € 15–17vuotiaat 49/58 € 6–14-vuotiaat
45/54 € 4–5-vuotiaat 35/42 €
2–3-vuotiaat 31/37 €
23. Kummileiri 2
5.–7.8. Torppa
Kummit ja kummilapset viettävät
elokuun ihania päiviä Torpalla uiden,
pelaten, leikkien ja askarrellen. Iltaisin
nauretaan hauskoille iltaohjelmille.
Hinta: Aikuiset 51/61 € 15–17vuotiaat 47/57 € 6–14-vuotiaat
43/52 € 4–5-vuotiaat 33/40 €
2–3-vuotiaat 29/35 €

KOULUIKÄISTEN
LEIRIT KESÄKUUSSA
24. Sporttileiri
3.–5.6 Marttinen
Kisailua ja musailua ulkoilmasta
nauttien. Leiri on suunnattu
8–12-vuotiaille pojille.
Hinta: 49/59 €
25. Pakomatka 1
3.–5.6. Julkujärvi
Tervetuloa 7–9-vuotiaat pojat ja tytöt.
Mahtavassa Julkujärven maastossa
seikkailemme, pelailemme ja
nautimme kesäisestä olemisesta.
Tule kokemaan nuotion tuoksu,
hauskanpitoa kavereiden kanssa sekä
oppimaan uusia kädentaitoja.
Hinta: 43/52 €
26. Aarresaari 1
3.–5.6. Torppa
1.–3.-luokkalaisille tytöille ja
pojille. Lähde mukaan kesäloman
ensimmäiseen seikkailuun!
Aarresaari-leirillä nautitaan mukavista
leiripuuhista ja löydetään monenlaisia
aarteita.
Hinta: 43/52 €
27. Päiväleiri 1
3.–7.6. Julkujärvi
Riemukasta leireilyä päiväsaikaan
kivojen kavereiden kanssa. Lähdemme
joka aamu klo 9 ja palaamme
kaupunkiin n. klo 16.30. Yli 7-vuotiaille
tytöille ja pojille.
Hinta: 55/65 € /vko
28. Musiikkipäiväleiri 1
3.–7.6. Kalevan kirkko
Yli 7-vuotiaille. Leirillä on
soitonopetusta, instrumentteina
kitara, kantele ja harmonikka, sekä
yhteistä ohjelmaa päivisin klo 9–13.15.
Leiriläisellä tulee olla mukana oma
instrumentti, josta ainakin alkeet
hallussa. Ota omat eväät mukaan.
Muista ilmoittautuessa kertoa myös
instrumenttisi!
Hinta: 25/30 €
29. Aarresaari 2
5.–7.6. Torppa
4.–6.-luokkalaisille tytöille ja pojille.
Lähde mukaan kesäloman
ensimmäiseen seikkailuun! Aarresaarileirillä nautitaan mukavista

n ja nuorten kesätoimintaan!
leiripuuhista ja löydetään monenlaisia
aarteita.
Hinta: 43/52 €
30. Tohinaa ja taiteilua
5.–7.6. Pättinniemi
7–9-vuotiaille tytöille ja pojille. Leirin
aikana touhuamme yhdessä Taivaan
Isän suojelevan käden alla mukavia
kesäpuuhia: leikimme, askartelemme
ja pulahdamme välillä uimaan.
Hinta: 43/52 €
31. Sirkusteluleiri
7.–10.6. Isosaari
Lähde mukaan historiamme
ensimmäiselle leirille, joka painottuu
sirkustemppuilun kiehtovaan
maailmaan. Kaikki orastavat jonglöörit,
tämä on teille!
Hinta: 57/67 €
32. Yökylä
9.–10.6. Torppa
Tervetuloa Yökylään harjoittelemaan
leirillä oloa. Ohjelmassa askartelua,
Raamattu-hetkiä, ulkona oloa ja
leiritunnelmaa. 1. luokan käyneille.
Hinta: 30/36 €
33. Lekar och plaskning
10.–12.6. Torppa
För flickor och pojkar i klasserna 1–6.
Kom med på församlingens barnläger!
Vi ska simma, leka, pyssla, sjunga och
ha det trevligt tillsammans medan vi
också lär att stilla oss.
Pris: 43/52 €
34. Vauhtikesä
10.–12.6. Pättinniemi
8–12-vuotiaille tytöille ja pojille
Tule riemuitsemaan kesästä
Pättinniemeen! Pidetään hauskaa,
leikitään ja leireillään kaikki yhdessä.
Hinta:43/52 €
35. Päiväleiri 2
10.–14.6. Julkujärvi
Yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille tarjolla
riemukasta leireilyä päiväsaikaan
kivojen kavereiden kanssa. Lähdemme
joka aamu klo 9 ja palaamme
kaupunkiin n. 16.30.
Hinta: 55/65 € /vk
36. Musiikkipäiväleiri 2
10.–14.6. Kalevan kirkko
Yli 7-vuotiaille. Leirillä on
soitonopetusta, instrumentteina kitara,
sello ja viulu, sekä yhteistä ohjelmaa
päivisin klo 9–13.15. Leiriläisellä
tulee olla mukana oma instrumentti,
josta vähintään yhden vuoden
soittokokemus takana. Ota omat eväät
mukaan. Muista ilmoittautuessa kertoa
myös instrumenttisi!
Hinta: 25/30 €
37. Kesäseikkailu
12.–14.6. Torppa
9–11-vuotiaat tytöt ja pojat! Lähde
mukaan yhteiseen seikkailuun! Leirillä
touhutaan sisällä ja ulkona sekä
vauhdikkaasti että hiljentyen.
Hinta: 43/52 €
38. Pienten tyttöjen leiri
14.–16.6. Torppa
7–9-vuotiaat tytöt! Luvassa kesäistä
leiri-iloa kavereiden kanssa. Vietä
päiväsi uiden, leikkien, laulaen ja
askarrellen.
Hinta: 43/52 €
39. Keskikesän kemut
17.–19.6. Torppa
8–13-vuotiaat tytöt ja pojat! Tule
viettämään huippuhauska leiri
juhannusta juhlien, uiden ja valosta
nauttien!
Hinta: 43/52 €

40. Ihan kipsissä 1
17.–19.6. Torppa
8–10-vuotiaat askartelusta
innostuneet tytöt ja pojat! Viime
kesänä suuren suosion saanut
”kipseily” saa nyt jatkoa. Tule
askartelemaan kipsistä. Leirillä on
kaikenlaista muutakin perinteistä
leirimenoa.
Hinta: 43/52 €
41. Neiti Kesäheinä 17.–19.6.
Aitolahden vanha pappila
7–14-vuotiaat neidit! Leirillä nautitaan
suvituulesta tyttömäisyyksiä tehden.
Hinta: 43/52 €
42. Poikien koottavaleiri
18.–20.6. Torppa
Hoblaa pienoismallien bygääjät!
Takuuhauskaa koottavien kasaamista
ja leppoisaa leirielämää 9–14-vuotiaille
pojille.
Hinta:43/52 €
43. Ihan kipsissä 2
24.–26.6. Torppa
Kipsileiri tulee taas! 10–12-vuotiaille
askartelusta kiinnostuneille tytöille ja
pojille. Viime kesänä suuren suosion
saanut ”kipseily” saa nyt jatkoa. Tule
askartelemaan kipsistä. Leirillä on
kaikenlaista muutakin perinteistä
leirimenoa.
Hinta: 43/52 €
44. Leffaleiri
25.–27.6 Rajala
10–14-vuotiaat tytöt ja pojat!
Tulkaa tutustumaan leffamaailmaan
ja kokeilemaan muun muassa
näyttelemistä ja kuvausta.
Hinta: 43/52 €

KOULUIKÄISTEN
LEIRIT HEINÄKUUSSA
45. Maatilan elämää 1.–3.7.
Kanniston kotieläintila
9–13-vuotiaille tytöille ja pojille. Tule
mukaan osallistumaan maatilan
elämään ja hellimään eläimiä!
Kanniston kotieläintilalla tutustumme
tilan päivittäisiin askareisiin ja
pääsemme hoitamaan eläimiä.
Hinta: 115/130 €

50. Seikkailuleiri pojille
12.–14.7 Ilkko
10–14-vuotiaat pojat! Seuraamme
Raamatun punaista lankaa seikkailun
keinoin, etsimme aarretta ja nautimme
kesästä. Luvassa on runsaasti kivaa
tekemistä mielikuvituksekkaille pojille.
Hinta: 43/52 €
51. Vilinä ja Vilske 13.–15.7
Pättinniemi
Hyppää mukaan kesäleirin vilinään
ja vilskeeseen nauttimaan kesästä
ja uusista kavereista monipuolisen
ohjelman merkeissä! 8–10-vuotiaille
lapsille.
Hinta: 43/52 €
52. Hulina ja Huiske
15.–18.7. Pättinniemi
11–14-vuotiaille on nyt luvassa
keskikesän hulinaa ja huisketta
rennolla leirimeiningillä. Lähde
ihmeessä mukaan!
Hinta: 57/67 €
53. Agenttitehtävä
17.–19.7. Rajala
9–14-vuotiaat! Lähde mukaan
agenttiseikkailuun! Metsän keskellä
vietämme vauhdikkaita leiripäiviä
uusien kavereiden kanssa.
Hinta: 43/52 €
54. Aurinkomatka 18.–20.7.
Pättiniemi
Laita aurinkolasit silmille ja sortsit
jalkaan, hyppää mukaan kesäiseen
menoon uimisen, leikkien ja askartelun
merkeissä! 8–12-vuotiaille tytöille ja
pojille.
Hinta: 43/52 €
55. LARP-leiri nuorille
21.–24.7. Rajala
Live-roolipelaamisesta (Live Action
Role-Playing) kiinnostuneille 12–16vuotiaille nuorille. Ota siis isoveljesi
tai siskosi mukaan ja lähde
yhdessä larppaamaan! Tutustumme
pelivälineiden rakentamiseen,
vietämme mukavaa aikaa yhdessä ja
suunnittelemme yhdessä larpin. Leiri
vaatii jonkin verran erähenkisyyttä,
mutta aikaisempaa kokemusta
harrastuksesta ei vaadita.
Hinta: 57/67 €

46. Suuri saariseikkailu
2.–5.7. Isosaari
9–12-vuotiaat tytöt ja pojat! Koetaan
mahtavia seikkailuja leikkien ja
pelaillen. Leirillä ratkotaan myös
saaren salaisuus.
Hinta: 57/68 €

56. Draamaleiri
25.–27.7. Ilkko
9–14-vuotiaille tytöille ja pojille
Innostutaan porukalla ilmaisusta ja
kesäriemuista!
Hinta: 43/52 €

47. Tyttöjen pyjamapartyt
9.–11.7. Torppa
7–12-vuotiaille tytöille mukavaa
yhdessä oloa ja tekemistä tyttöjen
kesken. Kesäisiä askareita ja pientä
hemmottelua leirioloissa. Leiri
huipentuu pyjamapartyihin!
Hinta: 43/52 €

57. Jauhopeukaloleiri
29.–31.7. Julkujärvi
Sinä 9–12-vuotias! Tule mukaan
leipomaan, vatkaamaan,
pyörittelemään, paistamaan ja
maistamaan sekä suolaisia että
makeita herkkuja. Lisäksi luvassa on
kaikenlaista muuta kesäkivaa!
Hinta: 43/52 €

48. Yökylä 2
11.–12.7. Torppa
Tervetuloa Yökylään harjoittelemaan
leirillä oloa. Ohjelmassa askartelua,
Raamattu-hetkiä, ulkona oloa ja
leiritunnelmaa. 1. luokan käyneille.
Hinta: 30/36 €
49. Merirosvojen aarre
12.–14.7. Torppa
Lähde mukaan etsimään merirosvojen
aarretta! Aarteenetsinnän lomassa
vietetään myös tavallista leiriarkea
pelaillen ja leikkien. 8–12-vuotiaille
tytöille ja pojille.
Hinta: 43/52 €

58. Tyttöjen kesäleiri
30.7.–1.8. Torppa
Tyttömäisen mukavaa kesäistä
yhdessäoloa 8–12-vuotiaille tytöille.
Hinta: 43/52 €

KOULUIKÄISTEN
LEIRIT ELOKUUSSA
59. Aitolahden Arvoitus
6.–8.8. Pättinniemi
Seikkailuja 8–12-vuotiaille tytöille
ja pojille. Hyppää mukaan mainioon
seikkailuun kivojen kavereiden
kanssa! Matkakohteessa valloitetaan
niemennokka ja ratkaistaan pulmia
hyvällä meiningillä.
Hinta: 43/52 €
60. Pakomatka 2
7.–9.8. Rajala
Pakomatkaa pukkaa... 10–14-vuotiaat
pojat ja tytöt; Tulkaa mukavaan
porukkaan nauttimaan kesäisestä
leirimeiningistä! Leikimme,
retkeilemme ja pidämme yhdessä
hauskaa koko leirin voimin!
Hinta: 43/52 €
61. Isojen tyttöjen leiri
9.–11.8. Torppa
10–12-vuotiaille tytöille on luvassa
kivaa leirioloa Näsijärven rannalla
uiden ja saunoen, leikkien ja laulaen,
kisaillen ja nuotiolla nauttien yhdessä
mukavien leirikavereitten kanssa.
Hinta: 43/52 €

MUITA
KESÄMENOJA
Helatorstain perheretki
to 9.5. Sealife ja Linnanmäki
Harjun srk:n poika- ja tyttötyön
järjestämä iloinen Helsingin retki
koko perheelle. 10 vuotta täyttäneet
voivat lähteä matkaan myös ilman
omaa aikuista. Ilmoittautuminen ja
retken lisätiedot: www.harjunlapset.fi/
leiritjaretket
Hinta: yli 15-v. 29 €, 3–14-v. 24 €,
alle 3-v. 16 €, hinta sisältää matkat,
Sealifen pääsymaksun sekä seurakunnan vakuutuksen
Kesäkerhot
4.6.–28.6.
Yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille arkisin
klo 10–13:
Hallilan seurakuntakoti,
Männikönkatu 2
Linnainmaan seurakuntakeskus,
Korpikodinkatu 2
Atalan koulu, Pulkkakatu 3,
toteutetaan yhteistyössä koulun
vanhempainyhdistyksen kanssa
Pelipuiston seurakuntakoti,
Teekkarinkatu 17
Raholan kerhohuone, Jurvalankatu 4
Multisillan seurakuntakoti,
Multisillankatu 2
Ristiaallokossa 10-leiri
26.–29.6. Pättinniemi ja
Aitolahden Vanha pappila
Neljä vauhdikasta päivää Pättinniemen
ja Aitolahden Vanhan Pappilan
mailla. Ohjelmassa mm. askartelua,
Raamattu-hetkiä, lauluja, larppausta
ja monenlaista muuta. Hinta sisältää
leiripaidan. Leiri on suunnattu kaikille
vuoden 2013 aikana 10 vuotta
täyttäville. Kutsu lähetetään kaikille
kirkkoon kuuluville kevään aikana.
Hinta: 65 € (sisältää leiripaidan)

upeiden uimarantojen äärellä.
Yöpyminen tapahtuu omissa
teltoissa ja luvassa on runsaasti
ohjelmaa. Leiri on 10–14-vuotiaille,
perheille ja isä–lapsi -ryhmille.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen www.
tampereenseurakunnat.fi/pihka3
Leirimaksu: 70 €
Perhemaksut: Aikuinen + lapsi 2hlö:
100 € 3hlö 130 € 4+ hlö 150 €
Bittileiri 7.–11.8. Torppa
Bittileiri on yli 12-vuotiaille pojille
järjestettävä leiri, jossa harrastetaan
yhdessä tietokoneita ja pelataan
pelejä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen
www.bittileiri.fi.
Hinta: 80 €
Messukylän perheleirit
Torpalla 4.–5.5. (ilmoitt. viim. 26.4.)
ja 31.8.–1.9. (ilmoitt. viim. 23.8.)
Tulkaa koko perhe viettämään
kotitöistä vapaa viikonloppu Torpan
perheleirille! Vauhdikkaassa
leiriohjelmassa on leikkiä, laulua,
askartelua, oma tuokio vanhemmille
ja lapsille erikseen. Annamme tilaa
myös rauhalliseen yhdessäoloon
oman perheen kesken ja yhteisen
hiljentymisen hetkissä.
Hinnat: 20 €/aikuinen, 15 €/lapset
6–12-v., 10 €/lapset 2–5-v.
alle 2-v. ilmainen. Ilm. ja tiedustelut
pirjo.tuiskunen@evl.fi tai
p. 050 327 6254.
Yhteistyöleirit
urheiluseurojen kanssa
TPV-urheiluleiri 17.–20.6. Julkujärvi
Mukana Ari Santaharju
Ilves-urheiluleiri 25.–27.6. Julkujärvi
Mukana Tuomas Perkiö ja Ari
Santaharju
Ilmoittautumiset seurojen toimistoon.
Tampereen NMKY:n
kesätoimintaa
Kesäkenttä 3.–20.6.
Tampereen NMKY ry järjestää
kesäkenttätoimintaa 7–10-vuotiaille
tytöille ja pojille joka arkipäivä
3.–20.6. klo 9–15 Tampereen NMKY:n
tiloissa osoitteessa Hämeenpuisto 14 F.
Mukaan otetaan 23 lasta
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ohjelmassa retkiä, liikuntaa,
kädentaitoja, pelailua ja yhdessäoloa.
Omat eväät mukaan!
Hinta: 100 €.
Ilmoittautumiset 3.5. mennessä ja
tiedustelut Anni Lötjönen,
anni.lotjonen@tanmky.fi ja
p. 040 354 7315
Hellejengi 1.–12.7.
Tampereen NMKY ry järjestää
kesätoimintaa 7–10-vuotiaille tytöille
ja pojille 1.–12.7. joka arkipäivä
klo 9–15 Tampereen NMKY:n tiloissa
osoitteessa Hämeenpuisto 14 F.
Mukaan otetaan 12 lasta
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ohjelmassa retkiä, liikuntaa,
kädentaitoja, pelailua ja yhdessäoloa.
Omat eväät mukaan!
Hinta: 70 €.
Ilmoittautumiset 3.5. mennessä ja
tiedustelut Anni Lötjönen,
anni.lotjonen@tanmky.fi ja
p. 040 354 7315

Pihka 3 18.–22.7.
Partaharjun leirikylä
Pihka on telttaleiri Partaharjun
mahtavassa leirimaastossa,
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 6.–20.3.2013
Talvisodan päättymisen
kirkkoilta Tuomiokirkossa
Tampereen tuomiokirkossa vietetään kirkkoiltaa talvisodan päättymisen muistoksi 13. maaliskuuta kello
18. Saarnan pitää emerituskenttäpiispa Hannu Niskanen.
Musiikista vastaavat Pirkanmaan musiikkiopiston
vaskiyhtye, kamarikuoro
Eternitas ja mieskuoro Kelot. Päätösliturgina on rovas-

ti Esa Eerola ja urkusäestyksestä huolehtii kanttori Tuomas Laatu.
Kolehti kerätään sotiemme veteraanien ja kaatuneiden omaisten hengellisen
työn tukemiseen.
Illan järjestävät Tampereen seurakunnat ja Sotiemme 1939–45 Perinneyhdistys.

Saarnavuoro
Puolivälin krouvi
tarjoaa elämän leipää
Mistä tekstistä saarnaat ?
Ajankohta on 4. paastonajan sunnuntai. Sitä on nimitetty myös puolipaastosunnuntaiksi tai ”leipäsunnuntaiksi”.
Olemme kuin puolivälin levähdyspaikalla matkalla pääsiäiseen. Evankeliumissa Jeesus ravitsee 5000 ihmistä viidellä ohraleivällä ja kahdella kalalla. Salatulla tavalla Jeesus on itse elämän leipä meille. Miten?
Löysitkö tekstiin uuden näkökulman?
Kyllä sikäli, että ”jokapäiväinen leipä”, jota me Isä meidän -rukouksessa pyydämme, muuttaa muotoaan tajunnassamme. Ei ole kysymys vain ruoasta, vaatteista ja rahasta – jotka toki ovat elinehto ja usein suuri huolenaihe
– vaan yhä enemmän ihmissuhteiden ja turvallisuuden
kipeistä kysymyksistä. Jokapäiväisiä asioita hoidetaan
usein kännyköiden ja tietokoneiden välityksellä. Mutta
ymmärrämmekö me sittenkään toisiamme?
Mitä haluat saarnassasi viestiä?
Haluan kysellä leipäihmeen avautumista tänä päivänä. Miten Jeesus toimii meidän maailmassamme vuonna 2013? Mistä on kysymys, että meillekin riittäisi jokapäiväinen leipä lumisessa Suomessa, kun valtionvelkaa pitäisi leikata ja Yhteisvastuukeräys haastaa lähimmäisyyteen.
Evankeliumi avaa meille tien leivän salaisuuden äärelle. ”Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi...” Tätä salaisuutta elämme todeksi, myös ehtoollisessa.
Oliko tekstissä jotakin vaikeaa?
Ehkä se, ettei meidän järkeilevä ajatuksemme pysty selittämään kaikkea. On kysymyksessä ihme.
Miksi kannattaa tulla kirkkoon kuulemaan saarnaasi?
Yhdessä on hyvä kysellä ja tulla ravituksi. Itselleni Aleksanterin kirkko on tullut läheiseksi Tuomasmessun ja
Avoimen Kirkon tapahtumissa.
Minkä elokuvan olet viimeksi katsonut ja mitä siitä opit ?
Olen katsonut elokuvan Kaikella rakkaudella. Se kertoi
hyvien näyttelijäsuoritusten avulla ihmisestä, joka elää
toivottoman juurettomassa maailmassa. Missä on eheyden leipä?

Valokuvanäyttely ja konsertti juhlistavat Unkari-päivää
Tampereen seurakunnat
järjestää juhlavan Unkaripäivän perjantaina 15. maaliskuuta Kalevan kirkolla.
Luvassa ovat konsertti sekä
raamattuaiheinen valokuvanäyttely, joihin ovat tervetulleita kaikki Unkarista ja ystävyyssuhteista kiinnostuneet.
Maaliskuun 15. päivä on
yksi Unkarin kolmesta kansallisuuspäivästä.
– Tampereen seurakun-

nat liittyvät Unkariin ystävyyssuhteiden kautta. Lisäksi tänä vuonna on Tampereen kaupungin ja Miskolcin ystävyyskaupunkisuhteen 50-vuotisjuhlavuosi, kertoo Härmälän
seurakunnan pastori Päivi
Repo, joka on mukana kaupungin ja yhteistyötahojen
ystävyyskaupunkityöryhmässä.
Tuomiokirkkoseurakunta ja Pyynikin seura-

kunta ovat Miskolcin ystävyysseurakuntia. Härmälän seurakunnan ystävyysseurakunta on Oroshàzan
seurakunta.
Vuosikymmenien vahva
Unkari-yhteys on ollut Kalevan seurakunnalla, jonka
entinen kirkkoherra Paavo
Viljanen oli innokas Unkarin ystävä. Ystävyystoimintaa Sárszentlörincin seurakunnan kanssa ovat jatkaneet seuraavatkin työnteki-

jät, erityisesti entinen kirkkoherra, rovasti Simo Koho, joka on opiskellut unkarin kielen.
Hän avaa raamattuaiheisen valokuvanäyttelyn
Unkari-päivänä kello 17.30
Kalevan kirkon seurakuntasalissa. Avajaisissa esittää tervehdyksensä Unkarin suurlähettiläs Kristóf
Forrai.
Näyttely sisältää valokuvaaja László Harisin va-

Katso muu tapahtumatarjonta
www.tampereen
seurakunnat.fi

rippikoulu, Pasi Hakkarainen,
kanttori Tarja Laitinen
klo 12 Tapulinmäen messu
Lielahden kirkko, Rainer
Backström, Jukka-Pekka
Ruusukallio, kanttori Janne
Salmenkangas

Wanhan ajan kahvila 20.3.
klo 13–15 Pispalan kirkko. Pispalan Piristys Janne Salmenkankaan johdolla. Vieraita Hervannan Kirkontuvalta. Täytekakkuarpajaiset Matin malliin. Kahvilaherkkuina lettivehnänen,
pikkuleipiä ja Arjan gluteeniton
vaihtoehto. Ohjelmatuokio kirkossa Pispalan Piristyksen johdolla. Kahvilan isäntinä laulava leipuri Matti Laine ja Pekka
Ahomäki, emäntinä Marja KyläLaaso ja Arja Tikka. Tuotto Harjun vanhustyölle.

Yhteisvastuu -soppatykki
15.3. klo 11–13
Multisillan srk-kodin
pihalla

Yhteisvastuu
tapahtumat
merkitty sydämellä
Aitolahden seurakunta
Messut
klo 10 Aitolahden kirkossa
10.3. Mauri Nieminen, kanttori
Jussi Kauranen, Camena-kuoro
17.3. klo 16 Olkkarimessu,
Margit Helin, Miia Moilanen,
Heikki Päätalo Band
Muut
Löydä Elämä -ilta 10.3.
klo 17 Atalan srk-koti. ”Täyttä
elämää”, Asko Peltonen, Reino
Talvio ja Riitta Vesanen.
Illassa MOT-musiikkiryhmä,
rukouspalvelua
Etuovi – eläkeikäisten
olohuone 13.3.
klo 12–13.45 Atalan srk-koti.
Muistot kantavat, kerätään niitä
talteen ja jaettaviksi/Terttu
Honkanen, Irma Karppinen
ja Rauni Niemelä. Tied. Eija
Heikkilä p. 0500 971 579
Kontemplatiivisen
rukouksen päivä 16.3.
klo 9–15 Aitolahden kirkko
Päivä koostuu henkilökohtai
sesta hiljaisuudesta, virike
puheesta, yhteisestä
lounashetkestä ja lyhyestä
ehtoollisesta. Hinta
10 € sis. aamuteen ja
kasviskeittolounaan.
Tied. ja ilm. Mauri Nieminen
p. 050 405 5204
Päivin tupa eläkeikäisille
20.3. klo 10–12 Atalan srk-koti
Toivo on pylväs, joka pitää maailmaamme pystyssä/Eija Heikkilä ja Päivi Mikkola. Virkistävää yhdessäoloa, mahdollisuus
nauttia ateriayhteydestä/lounas 4 €

Tuomas Koskialho

Jumalan kämmenellä -ilta
20.3. klo 18 Atalan srk-koti
Jeesus ratsastaa. Kirkkohetki,
temppurata, iltarukous ja
ilmainen iltapala. Laulamme
myös tuttuja lasten virsiä.
Tied. diakoniatyöntekijä Merja
Lehtinen p. 050 527 9932

Harjun seurakunta

Pastori Seppo Laaksi saarnaa
sunnuntaina 10. maaliskuuta kello 10
Aleksanterin kirkossa.

10

Messut
10.3. klo 10 Tesoman kirkko,
Lähetyspyhä, Martti Lammi,
kanttori Maiju Häyrynen.
Lähetysterveiset Tansaniasta
tuo Päivi Arola.
Rukouspalvelu ja kirkkokahvit
klo 11 konfirmaatiomessu
Pispalan kirkko, hiihtoloma

Varikkomessu 10.3. klo 17
Pispalan kirkko
www.uusiverso.fi
17.3. klo 10 Tesoman kirkko,
Jukka-Pekka Ruusukallio, Riitta
Laankoski, kanttori Elina Peura.
Messun jälkeen rukouspalvelu
ja kirkkokahvit
klo 11 Pispalan kirkko,
Setlementtien kirkkopyhä, VeliPekka Järvinen, Martti Lammi,
kanttori Tarja Laitinen
Musikanttien messu
17.3. klo 12 Lielahden
kirkko, Kristiina Hyppölä,
Rainer Backström, kanttori
Maiju Häyrynen. Musikanttien
kahvikonsertti
Aamumessu 13.3. klo 8.30
Tesoman kirkko
Muut
Monologi Johanneksen
evankeliumista 10.3.
klo 15 Tesoman kirkko, Mikael
Kokko. Lue lisää s. 7
Kahvio klo 14–14.45. Suomen
Pipliaseuran työn esittelyä
Anna ja Arvo -kahvila 12.3.
klo 13 Raholan Kotilinna.
Senioreiden yhdessäoloa
ohjelman kera
Arvaa mitä? Marja Koivisto,
Maaria Rautio
Kahvit, yhteislaulua, hartaus,
keskustelua, tuolijumppaa,
yhdessäoloa, ym. Anna ja Arvoprojekti
Torpan miestenilta 12.3.
klo 19 Torpan kurssikeskus
Isoisän rooli kasvatuksessa,
professori Eero Ropo, sana
Teuvo Suurnäkki, isäntänä Kari
Itkonen. Sauna klo 17, kahvit
klo 18.15.
60+ ikäisten toimintaa
13.3. klo 18.30 Pispalan
kirkko. Pohtijat -ryhmä
yläsalissa
Radioraamis Tesoma
19.3. klo 18–19.30 Tesoman
kirkon takkahuoneessa!
Jatkuu parillisen viikon
tiistaisin. Piirissä edetään
Junkkaalan Opas Johanneksen
evankeliumiin mukaisesti.
Tied. Seija Pietiläinen,
puh. 045 265 3463.
Tapulinmäen tupa 20.3.
klo 11 Lielahden kirkko. Kohti
pääsiäistä, Olli Lehtipuu.
Tuvassa voit virkistäytyä päivän
vieraan seurassa, aterialla
(3 €) tai ystäviä kohtaamalla.

Hervannan seurakunta
Messut
klo 11 Hervannan kirkossa
10.3. Maarit Kuusisto, Hannu
Vuorinen, Riikka Heikkinen,
gospelkuoro
klo 16 Toinen messu Hervannan
kirkko
17.3. Kaija Karvala, Soile
Rantavuori, Martti Syrjäniemi,
lapsikuoro Kultakellot.
klo 15 Vauvakirkko Hervannan
kirkko. Vauva- ja taaperoikäi
sille tarkoitettu oma pikku
messu, mukana Maarit-pappi
Muut
Lähetys- ja raamattu
luento klo 9.30–10.30
Hervannan kirkko
10.3. Elämän leipä, rovasti
Raimo Naumanen
17.3. Kysymyksiä ja ajatuksia
rukouksesta, rovasti Urho Koski.
Kuuntele Radio Dei, 97,2 MHz
kuukauden ensimmäisenä
maanantaina klo 19.30
Jumalan kämmenellä -ilta
klo 17.30–19 koko perheelle
12.3. Hervannan kirkko
Marianpäivä
20.3. klo 16.30 Vuoreksen srkkoti. Aiheena: Miksi
kuolema on olemassa?
Raamattuopetus 20.3.
klo 17.30 Hervannan kirkko.
Katekismus – osa 1, Kari
Kuusisto

Härmälän seurakunta
Messut
klo 10 Härmälän kirkossa
10.3. Mirja Rautkoski,
kanttorina Maaret Manni-Korpi.
17.3. diakonian kirkkopyhä ja
toivevirsimessu, Satu SaarelaMajanen, Hannu Ruuskanen ja
Sakari Suutala, kanttori Jussi
Kauranen. Kirkkokuljetus ja
Martat kahvittaa, kahvituksen
lomassa ohjelmaa
klo 15 viittomakielinen messu,
Maria Saukkonen, kirkkokahvit
Muut
Yhteisvastuu -lipaskeräys
9.3. klo 10–14 Härmälän
kauppojen edustoilla

Yhdessä kohti kevättä
-pienryhmä
Härmälän kirkolla kokoontuva
pienryhmä to 21.3.
klo 11.30–13. Sinulle, joka
olet mielenterveyskuntoutuja
tai mielesi on masentunut
yksinäisyyden tai muun elämäntilanteen vuoksi tai haluat
seurakunnan yhteyteen.
Ryhmässä iloista yhdessäoloa.
Lisät.Taina Nuorto
050 364 6192 ja Johanna
Asikainen 050 560 6096

Kalevan seurakunta
Messut
klo 10 Kalevan kirkossa
10.3. konfirmaatiomessu,
(Kuortaneen leiri), Veli-Pekka
Ottman, Harri Luoma, musiikki
Kari Nousiainen ja Eliina
Lepistö
klo 12 Lapinniemen kappeli,
Salla Häkkinen, kanttori Eliina
Lepistö
klo 15 vauvakirkko Kalevan
kirkon srk-sali, pastori Sanna
Erkanaho, kanttori Eliina
Lepistö. Ota lapselle oma
helistin tai pehmolelu mukaan.
Lämpimästi tervetuloa vauvat,
vanhemmat, sisarukset,
isovanhemmat ja kummit! Järj.
Kalevan seurakunnan perhetyö
17.3. Harri Luoma, Elina
Rautavirta, musiikki Eliina
Lepistö
klo 12 sanajumalanpalvelus,
jumalanpalveluksen toimittaa
Harri Luoma, kanttorina Eliina
Lepistö
Muut
Hyvän mielen kerho
mielenterveyskuntoutujille
toimitila Myötätuulessa,
Ilmarinkatu 10,
6.3. ja 20.3. klo 13–14.30.
Tied. Heli Haavisto
p. 050 571 3106
Jumalan kämmenellä
-perhepyhäkoulu 12.3.
klo 17.30 Kalevan kirkon srkSali. “Leipiä viisi ja kaloja
kaksi”. Kirkkohetki, askartelua,
temppurata tai leikkejä/pelejä
Hyvässä hengessä
-iltapäivä 13.3. klo 15–17
Kalevan kirkon srk-sali. “Kohti
pääsiäistä”
Tule vetämään henkeä Hyvässä
hengessä -iltapäivään.
Mahdollisuus ehtoolliseen.
Järj. diakoniatyö
Hiljaisuuden kirkkoillat
- pääsiäisen sanoman äärellä
klo 19 Kalevan kirkossa
6.3. ”Oi rakkautta näin suurta,
kun meitä sääli hän”, Marja-

www.tampereenseurakunnat.fi
Rasismin vastainen viikko lisää tietoa
lokuvia Vizsolyin Raamatusta, joka on ensimmäinen täydellinen unkarinkielinen raamatunkäännös. Se
painettiin vuonna 1590 Vizsolyissa.
Unkari-päivä jatkuu juhlakonsertilla, jossa esiintyvät Péter Kiss, piano, Péter Szűcs, klarinetti ja Csilla Szilvay, sello. Muusikot
esittävät unkarilaista musiikkia.

Liisa Laaksonen, musiikki Vesa
Vahtola
13.3. “Nyt, köyhä, syntinen,
riennä luo Herran Jeesuksen”,
Helka Korpela
20.3. “Myös laulun oppia
uuden saat tiellä taivahan”,
Riitta Sompa-Hokkanen,
musiikki Merja Rantamaa
Jeesus maailmalle
-lähetystilaisuus 17.3.
klo 15 Kalevan kirkon sali 9,
Kalevan kirkko Kylväjä,
www.kylvaja.fi

Messukylän
seurakunta
Messut
10.3. klo 10 konfirmaatioessu
Messukylän kirkko
Touko Hakala, liturgia AnneMaarit Rantanen, kanttori Petri
Karaksela
klo 12 Kaukajärven srktalo, Tuula Haavisto, kanttori
Katja Viljamaa, Messukylän
lapsikuoro
klo 17 iltamessu Uudenkylän
srk-talo, Janne Häkkinen.
Aamu-unisten virkistävä
messu kahdella aterialla.
Pikkulapsille (3+) on pyhäkoulu
ja kouluikäisille varkkikerho
17.3. klo 10 Messukylän
kirkko, Anne-Maarit Rantanen,
liturgia Juha Klaavu, kanttori
Katja Viljamaa, Anna-Julia
Peippo, viulu
klo 12 Linnainmaan srk-keskus,
Janne Häkkinen, kanttori Heikki
Hinssa, Tarja Mäki-Latvala,
sopraano. Kirkkokahvit
Muut
Siioninvirsiseurat 10.3. klo
18 Linnainmaan srk-keskus.
Riitta Birck, Raimo Naumanen
ja Sakari Suutala.
Kahvit klo 17.30!
Naisten aamukahvit
13.3. klo 9.30–11 Messukylän
srk-talo
”Antaisinko sittenkin anteeksi”,
pastori Kaisa Yrjölä
20.3. klo 9.30–11
Kaukajärven srk-talo.
”Lähimmäisenrakkauden
kansanliike”, keräysjohtaja
Tapio Pajunen
Miesten saunailta 14.3.
klo 17.30 Ilkon kurssikeskuksen
lampisaunalla. Klo 17.15
lenkille lähtö, sauna klo 17.30
lähtien, yhteisen aiheen äärellä
n. klo 19
Naistenpäivä 17.3.
klo 12–15.30
Kaukajärven srk-talo
”Me kaikki Mariat”. Vieraana
raamatuntutkija Outi Lehtipuu.
Mukana Tuula Haavisto,
diakoniatyöntekijöitä, lähetys
sihteeri ja vapaaehtoiset.
Arpajaiset, myyntipöydässä

Valokuvanäyttely Vizsolyin Raamatusta on esillä Unkari-päivänä
15.3. lähtien Kalevan kirkon seurakuntasalissa. Näyttely on avoinna kuukauden ajan.

YV-tuotteita. Päivän tuotto
YV-keräykselle. Ilm. 12.3.
mennessä virastoaikana
p. 040 804 8154 ja s-postilla
merja.makisalo@evl.fi.
Keittoruokailu ja kahvit 5 €.
Messukylän srk:n diakonia- ja
lähetystyö
”Etnistä iltaa ruoan
merkeissä” -aikuisten
kokkikerho 18.3. klo 17
Uudenkylän srk-talo
Tämän runsaan iltapalan
mukana vierailemme
Israelissa, Nepalissa ja muissa
mielenkiintoisissa maissa.
Lisät. s. 14
Pyhän tanssin ryhmä
19.3.ja 26.3. klo 18–19.30
Vehmaisten srk-talo
Ryhmässä tutustutaan vanhaan
kirkolliseen perinteeseen
ilmaista uskon ja elämän
kysymyksiä tanssin keinoin.
Teemoina ovat mm. vuodenajat
ja hengellinen kasvu. Ryhmää
ohjaa pastori ja ryhmätanssin
ja pyhän tanssin ohjaaja Heidi
Peltola.
Jumalan kämmenellä -ilta
20.3. klo 17.30–19 Levonmäen
srk-koti
Perhe voi yhdessä hiljentyä
raamatunkertomuksen äärellä,
jatkaa siitä leikkiin/peleihin/
askartelun

Pyynikin seurakunta
Messut
klo 10 Aleksanterin kirkossa
10.3. Seppo Laaksi, Jorma
Pitkänen, kanttorit Riikka
Viljakainen, Terhi-Tuulia
Keränen, Solenne-kuoro
17.3. Antti Punkari, Säde Siira,
kanttori: Riikka Viljakainen,
Katajaiset-naiskuoro, joht. Jussi
Tamminen
Muut
Lähetyksen yhteinen pöytä
10.3. klo 16 Ravintola Rosso,
Koskipuisto. Antti Punkarin
aiheena Valo Raamatussa
Rukouksen ja ylistyksen
ilta 13.3. ja 20.3. klo 18.30
Pyynikin kirkontupa
Pyynikin kirkontupa
Mustalahdenkatu 21 A
aamukahvit, klo 11 ohjelma,
klo 12.30 lounas
11.3. lauletaan yhdessä
Maija-Stinan kanssa
12.3. Namibian terveisiä
kertoo lähetystyössä toiminut
diakoni Päivi Löytty
13.3. Lotta lukee kirjaa,
päivähartaus Säde Siira
19.3. Mauno Puntalo esittää
diakuvia Istanbulista ja
Patmokselta
20.3. Irja Kivimäki kertoo
pääsiäisestä

Teiskon seurakunta
Messut
klo 10 Teiskon kirkossa
10.3. Laura Tuhkanen-Jukkola,
Tuuli Muraja
17.3. Marttojen kirkkopyhä,
Tero Matilainen, kanttori Anna
Stina Nyman, Teiskon Martat.
Teiskon srk-kodilla kirkkokahvit
Muut
Musiikkipyhäkoulu 10.3.
klo 13.30 Kämmenniemen
kerhohuone
Keski-Teiskon pyhäkoulu
10.3. klo 15 Teiskon srk-talo

Tuomiokirkko
seurakunta
Messut
klo 10 Tuomiokirkossa
10.3. konfirmaatiomessu,
Jari Pulkkinen, liturgia Amélie
Liehrmann, avustaa Merja
Halivaara, urkuri Matti Hannula,
kanttori Tuomas Laatu
17.3. Antero Niemi, Merja
Halivaara, urkuri Tuomas Laatu,
Tuomiokirkon kuoro, joht.
Marja-Liisa Rautelo
klo 15 srk-koti Katariina, Mari
Korhonen-Hieta, kanttori
Tuomas Laatu
Muut
Helenan piiri 12.3.
klo 17 Seurakuntien talo,
Emmaus, joka kuukauden
toinen tiistai. Kokoonnumme
kuulemaan tuoreita terveisiä
nimikkoläheteiltämme,
jakamaan tietoa lähetystyöstä
heidän kentillään
Sururyhmä 14.3. klo 17–20
Seurakuntien talo, Emmaus
27.3. klo 17–20 kokoushuone
Ateena,
16.4. klo 17–18 Tuomiokirkko,
25.4. klo 17–20 kokoushuone
Emmaus,
8.6. klo 9–16 Ilkko,
14.8. klo 17–20 kokoushuone
Emmaus,
28.8. klo 17–20 kokoushuone
Emmaus. Ryhmänvetäjinä Varpu
Lipponen ja Veikko Parkkinen.
Tied./Ilmoittautumiset
diakoniatyöntekijä Hanna
Välimaa p. 050 329 5336
YV-tapahtuma srkkoti Katariinassa 18.3.
maanantaina
klo 12.30–14.
Kahvila, myyntipöytä
(leivonnaisia ja käsitöitä),
verenpaineen mittausta,
yhteisvastuukeräyksen esittely
ja hartaushetki sekä päätteeksi
arpajaiset. Tuotto Yv-keräykselle

Tampereen seurakunnat on
jälleen mukana rasisminvastaisessa viikossa, joka järjestetään 16.–24. maaliskuuta
koko Suomessa.
RASMUS eli Rasismin
ja muukalaispelon vastainen verkosto toimii monin
tavoin rasismia ja syrjintää
vastaan monikulttuurisen
yhteiskunnan edistämiseksi. Tampereella viikkoa vietetään kymmenissä eri tapahtumissa.

Viinikan seurakunta
Messut
klo 10 Viinikan kirkossa
10.3. Jorma Satama, Daniel
Hukari, kanttori: Veikko
Myllyluoma
klo 18 Iltamessu Nekalan srktalo, Daniel Hukari
17.3. Jussi Mäkinen, Jorma
Satama, kanttori: Veikko
Myllyluoma
Aamurukousjumalan
palvelus 20.3. klo 6–7.30
Koivistonkylän srk-talo, Jorma
Satama.
Maanantaisin ja keskiviikkoisin
klo 6–7.30 Koivistonkylän
srk-kodilla. Tied. Anne Tuhkanen
p. 044 218 0010
Muut
Lepopäivän ratoksi,
perheiden iltapäivä 10.3.
klo 16–18 Nekalan srk-talo.
Tied. Eveliina Ruokola
p. 050 464 8089
Ruokamyyjäiset –
YV:n hyväksi 15.3. klo 13
Nekalan srk-talo.
Leivonnaisia ym.
myytävänä. Tuotto YVkeräykselle.
Sanasta Suunta 17.3.
klo 14–16 Viinikan kirkon
srk-Sali. ”Kasvakaa meidän
Herramme Jeesuksen
Kristuksen armossa ja
tuntemisessa”, Jorma Satama.
Mahdollisuus henkilökohtaiseen
keskusteluun ja esirukoukseen.
Kahvi- ja teetarjoilu.
Tied.: Jorma Satama
p. 050 406 4370 ja
Marja-Leena Sippola
p. 050 910 9080

Tampereen seurakuntien
ja yhteistyökumppaneiden
tapahtumia rasismin vastaisella viikolla:
 English Service -messu
su 17.3. klo 16 Vanha kirkko
 Maailman lauluja -konsertti venäläisen iltapalan
kera pe 22.3. klo 17.30 –19
Seurakuntien talon Näsin
salissa, Näsilinnankatu 26.
Esiintyjinä oopperalaulaja
Mariam Men ja pianotaiteilija Tatjana Lindell.

 Maailmojen messu su
24.3. klo 10 Härmälän kirkossa
 Keskustelutilaisuus rasismista su 24.3. klo 17.15
–19.30 Aleksanterin kirkon
kryptassa
 Tampereen seudun adoptioperheiden vertaistukea ja
kohtaamisia -tilaisuus su 24.3.
klo 16–18 Seurakuntien talossa, Näsilinnankatu 26.
Koko viikon ohjelma:
www.rasmus.fi

program se programbladet
eller nätet. Du är också alltid
välkommen att ringa kansliet
tel. 040 804 8150

ke 3.4. klo 10–12
Tervetuloa mukaan kun
pahin surusi on helpottanut.
Musiikkituokio. Järj.
Mummon Kammari,
Tuomiokirkkoseurakunta ja
Elonpolkuja-verkosto.

AVOIN KIRKKO
Aleksanterin kirkon
urkuremontin vuoksi Avoin
kirkko on tauolla 24.3. saakka.
Toiminta jatkuu ma 25.3.

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

LÄHETYSKAUPPA TASKU
Kauppakatu 13,
p. 040 804 8720
Avoinna ma–pe klo 10–17.
Käsintehtyjä pääsiäiskortteja
ja -koristeita. Isoäidin kutomia
neuleita sekä kauniita kodin
tekstiilejä. Käsinmaalattuja
käyttöesineitä itselle tai lahjaksi.

MATERIAALIPALVELU
Seurakuntien materiaalipalvelussa on muuttokiireitä
ja se palvelee vain osittain.
Myöhästymisiä ei kirjata
muuton aikana, vaan
palautusaikaa jatketaan.
Pahoittelemme muutosta
aiheutuvaa haittaa. Tervetuloa
asioimaan 18.3. alkaen uuteen
osoitteeseen Yliopistonkatu 56.

MUMMON KAMMARI

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
10.3. Rev. Teuvo Suurnäkki
17.3. Rev. Ville Aalo

Vapaaehtoisen vanhustyön
keskus – Kyläpaikka
kaikenikäisille
- Lähimmäisavunvälitys
vanhuksille p. 03-2190 711
ma–pe 8.30–10.30.
- Toimisto p. 03-2190 455
ma 9–17, ti–to 9–14.
- Kyläpaikka ja Mummon Puoti
ma–to 10–14,
ma 18.3. klo 10–18.

ETSIJÄT JA EPÄILIJÄT

Kyläpaikka, Otavalankatu 12 A,
ma–to 10–14.

ENGLISH SERVICE

keskiviikkoisin joka toinen
viikko klo 17–19 Seurakuntien
talo, Emmaus
13.3. Vanhuus

SVENSKA FÖRSAMLINGEN
OBS! Fr.o.m. den 10.3.
firar gudstjänst/högmässa
i Pyynikki församlingshem,
Kisakentänkatu 18 på söndagar
kl 10.30. Undantag den 14.4.
med högmässa i Finlaysons
kyrka kl 10.30. För påskens

Seuraava perehdytys
vapaaehtoiseen
vanhustyöhön ti 5.3.
klo 13–15 jatkuen ti 12.3.
Kyläpaikan ohjelma, tiedustelut
ja kurssille ilmoittautuminen:
kotisivuilta
www.mummonkammari.fi
tai toimisto p. 03-219 0455
ma 9–17, ti–to 9–14.
Leskien Klubi – kahvila
ma 18.3. klo 18–20
ke 20.3. klo 10–12

Villasukkien ym.
käsitöiden sekä Viel
on virtaa- ja tietsikkat-paitojen myynti (á 20 €)
Mummon Puodista,
ma–to 10–14, kerran kuussa
ma 10–18 (18.3, 22.4.).
Tuotto nuorten työllistämiseen
vanhusten ulkoiluavuksi.
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
10.3. Pentti Olkkonen ja Kari
Kuusisto
17.3. Katri ja Eero Nahkuri
Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
13.3. Anne Rantala, Diak Länsi
/ Porin yksikkö
20.3. Juha Mattila,
Yhteiskunnallinen työ
Luovan kirjoittamisen
ryhmä ti 12.3. klo 13–14.30.
Ohjaajana Ronja Mäkinen.
Keskiviikkoklubi
keskiviikkoisin klo 13-14.45
Hengellinen avoin keskustelu
ryhmä päihteistä eroon
pyrkiville naisille ja miehille.

MYÖTÄTUULI
Yhteinen vammaistyö
Kuurojentyö
Ke 20.3. klo 10–12
Viittomakielinen Perhekerho
Iidesranta 5.
Su 17.3. klo 15
Viittomakielinen messu
Härmälän kirkko, Talvitie 26.
Kirkkokahvit.
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– Haluaisin herättää
kuulijoissa rakkauden Raamattuun ja
innon paneutua siihen pintaa syvemmältä, miettii Riitta Keskimäki, joka
opettaa raamattuviikonlopussa 16.–
17.3. Seurakuntien
talossa.

Ma 18.3. klo 18–20
Kuurosokeiden raamattu- ja
keskustelupiiri
Kuurosokeiden toimintakeskus,
Insinöörink. 10
Näkövammaistyö
Ilmarinkatu 10
To 7.3. klo 13 Tietoa
ravitsemuksesta, vieraana
emäntä Arja Savolainen
Pe 8.3. klo 10–12
Kohtaamispaikka
- vertaistuellista yhdessäoloa,
sanomalehdenlukua, asiointia
lähialueella.
Ke 13.3. klo 13 Miestenpiiri
Bulgarian luostareista kertoo
Olli Lehtimäki, mukana Mikko
Voutilainen
To 14.3. klo 13 Musiikin iloa
vieraana Heli ja Markku Rinta,
mukana sisar Tuula Laitinen

NUORET AIKUISET/
Uusi Verso
Varikkomessu 10.3. klo 17

Pispalan kirkko
Hyvää musaa ja Jumalan
sanaa rennossa ilmapiirissä.
Varikkomessu on perinteisestä
jumalanpalveluksesta
muokattu, rohkeasti uudistettu
versio. Muutos näkyy mm.
musiikissa, ilmapiirissä,
vapaaehtoisten määrässä,
puhetyylissä, tarjoilussa,
tekniikassa ja vähän kaikessa.
Erityisenä painotuksena on
rakentaa messun ympärille
yhteisö, jossa tulee aidosti
kohdatuksi.
Varikkomessu päättyy aina
iltapalaan. Saarnan ajaksi on
lapsille pyhäkoulua kahdessa
ryhmässä (2,5–5v ja 6v–),
pienemmille lapsille on leikkipaikka. Varikkoa vietetään
joka toinen sunnuntai klo 17
Pispalan kirkolla. Tule rohkeasti
tutustumaan uudenlaiseen
messuun!
Voimala-messu 15.3. klo
19 Tuomiokirkko. Mukana
Peter Joukainen Band. Messu

Tilauskortti

Israelin ja maailman toivon
tähden on raamattuviikonlopun aiheena 16.–17. maaliskuuta Seurakuntien talon
Näsin salissa.
Paavali kertoi aikoinaan
Roomassa olevansa kahleissa ”Israelin toivon tähden”. Kieltenopettaja Riitta Keskimäki johdattaa
kuulijoita pohtimaan, mitä
Paavali tällä ilmaisulla tarkoitti.
– Mihin perustuu toivo,

joka on kantanut juutalaista kansaa läpi monien ahdistusten ja kautta vuosisatojen kansojen keskellä. Mikä on Israelin paikka historian, maailman ja Jumalan
kartalla?
Riitta Keskimäki toimii
työnsä ohella raamatunopettajana, joka haluaa saada kuulijansa myös itse tutkimaan Raamattua.
– Raamatusta avautuu myös näkökulmia tä-

män päivän uutisiin. Israelin ja juutalaisuuden tunteminen puolestaan avaa tärkeitä ulottuvuuksia uskomme juuriin ja Raamatun ymmärtämiseen.

sisältää kaikki perinteisen
messu palikat, muuta olemme
toteuttaneet niitä uusilla
tavoille. Raamattuopetusta,
musiikkia, ehtoollista ja
rukousta. Messu järjestetään
parittomilla viikoilla perjantaina
klo 19 Tuomiokirkossa

(2.Sam.16–18) – Jorma
Pitkänen;
Turva kuoleman edessä
(Room.8:31–39) – Eija Taurén.
Lisät. Ville Aalo 050 468 8484,
ville.aalo@evl.fi

Hiihtomatka tunturihotelli
Vuontispirtille 16.–23.3.
Liity leppoisaan ja valoisaan
hiihto- ja kuntoilijajoukkoomme.
Kaunis luonto, hyvät latuja kävelyreitit, rauha, hyvä
huolenpito. Bussikuljetus,
täysihoito perillä, aamupala,
retkieväs, päivällinen ja sauna.
Hinnat 2 hh hotellihuone tai
2 hh mökki 550 €/hlö.
Mökki 3–4 hh 450 €/hlö.
Ilm. 040 581 5857 tai marjariitta.rantanen@luukku.com.
Ennakkomaksu 100 €
varauksen yhteydessä ja
loppumaksu 19.3. Matkan järj.
Asiointi Rantanen Oy. Matkalla
mukana Sastamalan pastori
Olavi Sorva. Järj. Harjun srk
     
Seurakuntaretki
kiirastorstaina 28.3.
Vivamoon ”Ihmisen Poika”
pääsiäisvaellukselle.
Lounas ja päiväkahvit
Vivamossa. Vaellus ULKONA
alkaen klo 14. Retken hinta

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

RETKET/MATKAT
PÄIVÄRAAMATTUKOULU
torstaisin klo 9.30–13 Kalevan
kirkon srk-salissa
”Kautta kärsimysten voittoon”
7.3. Daavid ja Absalom
(2. Sam. 13–15) – Elina
Rautavirta;
Uusi henki (Room. 8:14–17)
– Armi Taponen
14.3. Daavid ja Absalom

Kotimaa
maksaa
postimaksun.

Tilaa
Kotimaa
Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Kyllä kiitos!

Tilaan Kotimaa-lehden etuhintaan:
4 kuukaudeksi vain 29 € (norm. 44 €)
Tilaus on määräaikainen ja päättyy automaattisesti tilausjakson loputtua.
Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta ja maksetaan yhdessä erässä.

Lisäksi osallistun automaattisesti 1 500 euron
arvoisen matkalahjakortin arvontaan!
Nimi

__________________________________________________
Osoite

__________________________________________________
Postinumero ja -toimipaikka

__________________________________________________
Puhelin

__________________________________________________
Sähköposti

__________________________________________________
Minulle saa lähettää tietoa ja tarjouksia sähköpostilla ja tekstiviestillä.
Tarjous on voimassa 31.5.2013 saakka ja koskee vain uusia tilauksia.
Tarjous koskee vain Suomeen lähetettäviä tilauksia, ulkomaisiin tilauksiin lisätään
postikulut. Alle 18-vuotiaalla täytyy olla lupa lehden tilaamiseen. Osoitteita ja
puhelinnumeroita voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilötietolain
mukaisesti. 1.1.2013 lähtien vähintään kuukauden ajaksi tilattavien sanoma- tai
aikakauslehtien verokanta on 10 % ja Digilehden 24 %.
Arvonnan säännöt: 1 500 euron arvoisen matkalahjakortin arvotaan osallistuvat
31.12.2013 mennessä saapuneet tilaukset. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti
kirjeitse. Arvonnan tulos julkaistaan Kotimaa- ja Askel-lehdissä. Kotimaa-yhtiöt
maksaa arpajaisveron. Kotimaa-yhtiöiden henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.
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Näsin salissa, Seurakuntien
talossa
16.–17.3. la ja su klo 13–17
Lisää s. 12

Retki Lahteen ti 12.3.
Lähtö Hervannan kirkolta klo
8.30. Opastus Rudolf Koivun
näyttelyyn “Kuin silloin ennen”,
lounas ravintola Voitossa,
kiertoajelu oppaan johdolla,
runohetki Ristin kirkossa,
kahvit. Hinta 44 € mukana
Katri Ikonen ja Pirkko Partanen.
Ilm. p. 050 406 7170

Teemat lauantaina klo 13–
17:
– Kestääkö liitto?
– Kaikki tiet vievät Jerusalemiin.
– Juutalaisen kansan sydänääniä

Teemat sunnuntaina klo 13–
17:
– Messiaskansan messiaskriisi
– Juutalainen juhlakalenteri
ja pelastushistoria
– Juutalaisten kuningas
Väliajalla on kahvitarjoilu
ja mahdollisuus kirjaostoksiin. Tapahtuman järjestävät
Tuomiokirkkoseurakunta ja
Kansan Raamattuseura.

55 €. Ilm. 15.3. mennessä
diakoniatyöntekijöille Ritva
Fabrin 050 5865 183 tai
vanhustyöntekijä Sisko-Helena
Miettinen 040 804 8672
Retki Ateneumiin Linnan
aarteet -näyttelyyn to
18.4. Presidentinlinnan
taidekokoelma, opastus. Eero
Järnefeltin 150 v. -näyttely,
tunti omaa aikaa. Luento
bussissa. Lähtö: Vanha kirkko
klo 8.20 – Hervannan kirkko
klo 8.45. Hinta 47 € sis.
matkat, pääsymaksu, opastus,
lounas (Botta). Ilm. Pirkko
Partanen 050 406 7170.
18.5. Kaikille avoin retki
Helsingin Musiikkitaloon.
Hinta n. 60 € sis. matkat,
konserttiliput, ruokailun ja
opastuksen Musiikkitalossa.
Ilm. ja tiedustelut 2.4.
mennessä Tapio Raukola
p. 040 505 4592. Järj. Teiskon
seurakunnan kirkkokuoro

Tilaa lehti, josta saat
voimaa ja uskoa
tulevaisuuteen.
Kotimaa on lämminhenkinen lehti
tavalliselle arjen kristillisyyttä elävälle suomalaiselle. Haastatteluissa
heikommat ja vahvemmat, julkkikset
ja tavalliset ihmiset ovat samassa asemassa: omaa ainutkertaista tarinaansa
jakamassa. Kotimaan arvoihin kuuluvat
myötätunto ja elämänilo. Tilaa Kotimaa
arkesi iloksia ja arvomaailmasi tueksi.

4 kk

Tilaa Kotimaa

29

€

Vain

(norm. 44 €)

Voit tilata myös puhelimitse: 020 754 2333* tai sähköpostilla: tilauspalvelut@kotimaa.fi.
Muista kertoa tilaustunnus TK 4/13 Tai tilaa verkosta www.kotimaa.fi/kansi
(Puhelun hinta lankaverkosta: 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min, matkapuhelimesta: 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.)

Voita
matka!

Voita unelmiesi matka! Tilaa Kotimaa-lehti ja olet mukana 1 500 euron arvoisen matkalahjakortin arvonnassa.

Kansan Raamattuseura

Israelin ja maailman toivon tähden

www.tampereenseurakunnat.fi
Lähetyslento toteutetaan tänä vuonna 20. kerran Tampereella. Tapahtuma järjestetään sunnuntaina 17. maaliskuuta kello 12, 14 ja 16 Tullikamarin Pakkahuoneella. Jokaisessa tuokiossa on mukana noin 500 rippikoululaista.
– Lähetyslento syntyi
polttavasta lähetysopetuksen tarpeesta ja sieltä täältä
saaduista virikkeistä, kertoo
eläkkeellä oleva lähetystyöntekijä Vuokko Lipponen, jo-

ka on yksi tapahtuman alkuunpanijoista.
Lähetyslento järjestettiin
ensimmäisen kerran vuonna
1992 sekä Tampereella että
Ylöjärvellä. Tänä vuonna on
juhlavuosi, koska tapahtuma on jäänyt yhden kerran
toteuttamatta.
Vuokko Lipponen oli juuri
palannut Tampereelle lähetystyöstä Hongkongista, jossa hän työskenteli seurakuntatyössä vuosina 1981–2001.

– Yhteistyökirkkomme
Evangelical Lutheran Church
of Hong Kong kasvaa yhä. Se
ei ole iso kooltaan, mutta se
kasvaa joka vuosi, iloitsee
Lipponen.
Lähetystyön eri kohdemaista kertova kolmen näytelmän tapahtuma on koonnut vuosien varrella tuhansia rippikoululaisia tutustumaan lähetystyöhön. Tapahtumaa on toteuttamassa iso
joukko isosia, vapaaehtoi-

Ystävyysseurakuntamatka
Tallinnaan, Peetelin,
8.–9.6. Matkan hinta
180–200 € osallistuja
määrästä riippuen. Hinta sis.
matkat, majoitus Tallink City
hotellissa 2 hh, ruokailut.
Tied. matkanjohtaja Risto
Itämetsä p. 050 073 7128.
Ilm. Marja Oksanen,
p. 040 804 8152.
Harjun seurakunta

3.–5.5. Lintu- ja talkoo
retriitti Ikaalisten
Metsäkestilässä.
Ohjaajina Liisa Erkiö ja Jussi
Hankela. Ilm. ja lisätietoa
p. 050 523 2104
tai Liisa.erkio@saunalahti.fi

Tied. Anne Tuhkanen
p. 044 218 0010

Seurakuntaretki
Orisbergiin ja Vaasaan
23.–24.7. Kohteita mm.
Jokipiin pellava, Orisbergin
kartanomiljöö ja kirkko,
Napuan taistelun muistomerkki,
Pohjankyrön keskiaikainen
kirkko, pläkkiverstas,
yöpyminen Vaasan Sokoshotellissa 2hh, Raippaluoto,
maailamanperitölounas
ravintola Bernyssä, Tikanojan
taidekoti ja Jalasjärven kautta
Tampereelle. Matkan hinta
155 €. Ilm. Elvi Koskinen
050 337 1728 tai Antti Punkari
050 525 8536. Järj. Pyynikin
srk.
Opintomatka Nepaliin
marraskuussa 2013.
Matkalla tutustumme SLS:n
työhön Kathmandussa
ja Pokharassa. Oppaana
Maria Westerling. Matkalla
vierailemme mm. Gandaking
sisäoppilaitoksessa, kiven
hakkaajien kylässä ja Grace
Home-kodissa. Tutustumme
maan kulttuuriin, nähtävyyksiin
ja kristillisen kirkon toimintaan.
Mahdollisuus trekkaukselle.
Matkan kesto 12 vrk ja hinta
noin 2200 €/ puolihoidolla.
Lisät. ja ilm. matkanjohtajille
Riitta Laiho p. 041 548 0150
tai pastori Martti Lammi
p. 050 307 1402

RETRIITIT
KEVÄÄLLÄ JA
ALKUKESÄLLÄ
12.–14.4. Hiljaisuuden
retriitti Kangasalan
Heinäkalliolla.
Ohjaajina Anneli Hukari ja
Päivi Lapinoja. Hinta 100 €.
Ilm. p. 040 902 2813.
Järj. SLS ja Heinäkallion ystävät
ry.

7.–9.6. Hiljaisuuden
retriitti Ikaalisten
Metsäkestilässä,
ohjaajina Tytti Jauhiainen ja
Anne-Marie Grundsten.
Hinta 100 €.
Ilm. p. 040 742 3838
tai 0400 309 854 tai
Tytti.jauhiainen@kolumbus.fi

SANAN LÄHTEILLÄ
14.3.2013 klo 18.30
Vanha kirkko
Miksi kannan kipeitä muistoja?
psykologi Satu Eerola,
evankelista Ilkka Puhakka,
musiikki Minna ja Jussi Pyysalo
järj. Tuomiokirkkoseurakunta ja
Kansan Raamattuseura

SENIORIFOORUM

12.–16.6. Henkilö
kohtaisesti ohjattu
retriitti Ikaalisten
Metsäkestilässä,
ohjaajina Liisa Erkiö ja Tuula
Sääksi. Hinta 200 €. Lisätietoa
ja ilm. p. 050 523 2104 tai
liisa.erkio@saunalahti.fi

klo 13 Aleksanterin kirkon
krypta
(kahvitarjoilu alk. klo 12)
14.3.”Lääkärin usko”, Vili-Pekka
Joki-Erkkilä

Lisää retriittejä, ks.
www.tampereenseurakunnat.fi/
retriittikalenteri

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

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

SEURAKUNTIEN TALO

Nuorten Praisekuoro- ja
bändi parillisten viikkojen
maanantai klo 18
Nuorten rukouskoulu
Preikkari parittomien
viikkojen maanantai klo 18
Haukiluoma
Esirukousillat torstaisin
klo 18.30. Illan lopuksi
mahdollisuus henkilökohtaiseen
esirukoukseen.
21.3., 4.4., 25.4.
Tulevaisuuden ja toivon
illat perjantaisin klo 18.30
8.3. Mauri Virtanen,
gospelryhmä
12.4. Jukka Partala
3.5. Kiitosjuhla, Teuvo
Suurnäkki, ehtoollinen
Koivistonkylän srk-talo
Aamurukoussolu klo 6–7.30
maanantaisin ja keskiviikkoisin

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

sia ja seurakuntien työntekijöitä.
– Lennon teho, jos sitä
yhä on, perustuu mielestäni moneen tekijään. Leirille menevät kiertävät omissa
ryhmissään, ei isossa massassa. Heille esiintyvät lähes
ikätoverit. Ilmeisesti siinä on
oma juttunsa. Esittäjät ovat
vastuussa homman onnistumisesta. Lisäksi he saavat itse
mojovan lähetysrokotuksen,
arvelee Vuokko Lipponen.

SILMUKKA
Pispalanvaltatie 16 C. Avoinna
ma, ti, to klo 9–13,
ke klo 9–17, pe suljettu.
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 TahloJortikka p. 050 558 0231

Hannu Jukola

Rippikoululaisten Lähetyslento järjestetään jo 20. kerran

Hongkongin huumeidenkäyttäjien tarina koskettaa Lähetyslento-tapahtumassa vuosi toisensa jälkeen. Kuva on vuodelta 2009.

terveytesi hoitamisesta. Mikä
saa mielesi, sielusi ja ruumiisi
terveelliselle tuulelle?
Kahvia/teetä. Kysy lisää:
sari.peltonen@evl.fi
p. 050 381 7177

TAMPEREEN
RAAMATTUKOULU
www.tampereenraamattukoulu.net
Kalevan kirkon srk-salissa
maanantaisin klo 18.30
11.3. Juutalaisin silmin -sarja,
Daniel Brecher
18.3. 60 v. juhlasarjan luento,
Lassi Stenman

SINKUT
Oloilta 16.3. klo 17–21
Nekalan srk-talon nuorisotila
Yhdessäoloa, keskustelua.
Illan aikana tapaat muita yksin
eläviä, jotka Sinun tavoin
kaipaavat juttuseuraa myös
viikonloppuisin. Voit myös
pelata biljardia, pingistä,
koronaa, liitokiekkoa ja muita
pelejä. Saunomismahdollisuus.
Nyyttärit. Keskustorilta bussi 15.
www.tampereensinkut.fi
Sinkkujen terveysilta
19.3. klo 18–20 Aleksanterin
kirkon krypta. Tule jakamaan
ajatuksiasi ja kokemuksiasi

TUOMASMESSU
www.tuomasmessu.net
17.3. klo 18 Aleksanterin
kirkko. ”Mitä ihmettä!”
Pappi tavattavissa tuntia
ennen messua. Lastenhoito ja
pyhäkoulu kirkon alasalissa

USKON AKATEMIA
Arvot mekin ansaitsemme
Elämän ja uskon kysymyksiä
syventävä luentosarja
tiistaisin klo 18.30–20
Kaupunginkirjasto Metson
Pietilä-salissa

19.3. Synti vai eettinen
valinta? Kansanedustaja, YTT
Anna Kontula
Luennot kuunneltavissa netistä
www.tampereenseurakunnat.fi/
luennot
Yhteistyössä Tampereen ev.lut.
seurakunnat ja Tampereen
seudun työväenopisto

Narkkari
kertoo tarinansa
Muusikko Joel Hallikainen
ja Pentti Olkkonen ovat vieraina Sana Soi -illassa sunnuntaina 10. maaliskuuta kello 18 Finlaysonin kirkossa. Illan teemana on Koti nimeltä
rakkaus, joka juontaa Pentti
Olkkosen elämäkertakirjasta.
Olkkonen on entinen narkomaani ja alkoholisti. Vankila- ja huumekierteen katkaisi kohtaaminen Jeesuksen
Kristuksen kanssa.
– Nykyisin teen vierailuja kouluissa, vankiloissa ja
rippikouluissa ja pyrin tekemään ennalta ehkäisevää valistustyötä aineiden vaikutuksista. Haluan kertoa Kristuksen sovitustyöstä ja evankeliumin ilosanomasta.
Illan järjestävät Tuomiokirkkoseurakunta ja Suomen
Raamattuopisto.

KRISTILLISET
JÄRJESTÖT
ESIKOISLESTADIOLAISET
Kurjentaival 22,
33100 Tampere
(Vastapäätä Viinikan kirkkoa)
Seurat
Pyhäpäivisin klo 15.00
Kanssapuheet (raamatun
tutkiminen)
Tiistaisin klo 13.00 ja torstaisin
klo 18.30
Nuortenilta
Tiistaisin klo 19.00
Tervetuloa!
Herättäjä-Yhdistys
Siioninvirsiseurat su
10.3. klo 18 Linnainmaan
seurakuntakeskuksessa,
Korpikodinkatu 2. Kahvit
klo 17.30. Riitta Birck, Raimo
Naumanen ja Sakari Suutala.

Tule laulamaan Tampereen
körttikuoroon! Tampereen
körttikuoro jatkaa toimintaansa,
ohjaajana Marjukka Manner.
Harjoitukset su klo 18.30–20,
Kisakentänkatu 18. Veisaamme
Siionin virsiä 3–4-äänisesti,
aikaisempi kuorokokemus ei
välttämätön.
KANSAN
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28,
p. 020 768 1671
www.kansanraamattuseura.fi
Seniorifoorum 14.3.,
Sanan lähteillä –ilta 14.3.
ja Raamattuviikonloppu
16.–17.3. kts. edellä oleva
muu tapahtumatarjonta
Retki Vivamoon 21.3.

✦ 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,
p. 020 754 2309, 040 509 4962,
jaana.mehtala@kotimaa.fi

Monipuolinen ohjelma:
mukana mm. Maija Nyman,
Anna-Mari Kaskinen, Kalevi
Rautjoki, Leena Lehtinen, Matti
Kolehmainen. Retkimaksu 55 €
sis. matkat, ruokailun, kahvit ja
iltapalan. Ilmoittautumiset
Tiina Mäkiselle 14.3. mennessä
p. 040 778 2863
Nuoret aikuiset kokoontuvat
perjantaisin klo 19 parillisilla
viikoilla Hämeenkulmassa
ja parittomilla viikoilla
Tuomiokirkossa.
TAMPEREEN
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16
ja 17.45, keskiviikkoisin ja

lauantaisin klo 19.
Nuorten päivät 9.–10.3.
La 9.3. klo 18 messu
Kalevan kirkossa, kirkon
jälkeen puheenvuoro nuorille
rauhanyhdistyksellä Su 10.3.
klo 13.30 seurat ja klo 16
alustus
Ma 11.3. klo 18–20 nuorten
aikuisten raamattupiiri –
Raamattupiiri
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: 20.3.2013, aineisto 6.3.2013
mennessä, 10.4.2013, aineisto 26.3.2013 mennessä
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Tuomas Koskialho

Virrassa
Virrassa

Hillanpoiminnassa
hiihtolomalla

Tampereen seurakuntien hallintojohtajan Matti Ilveskosken (oik.) muotokuvan on maalannut taiteilija Pasi Tammi.

Muotokuva on
tunnustus koko joukkueelle
– Kirkko ei häviä mihinkään Suomesta, vaikka ovi käykin nyt tiheään molempiin suuntiin nuorten
aikuisten parissa. Uskon kuitenkin, että ihmiset etsivät hengellisyyttä elämäänsä ja monet palaavat
kirkkoon, miettii Tampereen seurakuntien hallintojohtaja Matti Ilveskoski, jonka muotokuva paljastettiin perjantaina 22. helmikuuta
Seurakuntien talossa.
Muotokuvan julkistaminen on
hallintojohtajalle pieni tuumaustauko, jonka aikana on hyvä tarkastella sekä mennyttä elämää että tulevaisuutta.
– Tuskin olisin nuorena diplomi-insinöörinä 1970-luvulla uskonut, että lopulta löydän itseni kirkon töistä. Koen, että tämä on ollut johdatusta, hymyilee Ilveskoski, jolla on pitkä kokemus sekä kirkon luottamustehtävistä että hallintojohtajan työstä.
Ilveskoski on toiminut seurakuntien luottamushenkilönä Tampereella 1980-luvulta lähtien. Lahden seurakuntayhtymän hallintojohtajana hän työskenteli vuodesta
1997, kunnes hänet valittiin Tampereen seurakuntayhtymän hallintojohtajaksi elokuussa 2003. Työnsä ohella hän on hoitanut valtakun-

nallisia luottamustoimia sekä kirkolliskokouksessa vuosina 1997–
2008 että kirkkohallituksessa vuosina 2000–2012.

Tiukat vuodet jatkuvat
Hallintojohtaja suhtautuu suhteellisen rauhallisesti Tampereen seurakuntien tulevaisuudennäkymiin,
vaikka monet asiat myös harmittavat ja turhauttavat.
– Näköpiirissä ei ole katastrofia,
vaikka taloudellisesti yhtymä onkin tiukoilla. Lähivuodet ovat tasaista niukkuuden jakamista. Toivoisin, että jokainen yksikkö miettisi huolellisesti kustannustehokkuutta ja sitä, mistä vielä voitaisiin
tinkiä jokapäiväisessä työssä.
Seurakuntien rakenneratkaisun
pitkittyminen on yksi niistä asioista, jotka harmittavat Ilveskoskea.
– Päätös helpottaisi merkittävästi säästötoimien suunnittelua
nykyisessä taloustilanteessa. Esimerkiksi toimitilojen kohtalosta
päättäminen olisi helpompaa, kun
rakenneasiasta saataisiin selvyys.
Vähän on sellainen olo, että koko
ajan ajetaan käsijarru päällä.
Hallintojohtajan mukaan valitusten käsittelyaika korkeimmas-

sa hallinto-oikeudessa on noin 10–
12 kuukautta. Käsittelyn aikataulu
tarkentunee toukokuussa.

Tunnustus koko joukkueelle
Ilveskosken mukaan muotokuva on
osa Tampereen seurakuntien perinnettä, jossa tuomiorovasteista ja
hallintojohtajista on teetetty muotokuvat Seurakuntien talon seinille. Muotokuva on yhteisön kiitos
työntekijälle.
– Minulle on suuri kunnia, että
saan liittyä tähän ketjuun. Samalla koen, että tämä huomionosoitus
on tunnustus koko joukkueelle, ei
vain johtajalle. Tukitoiminnoissa ja
hallinnossa tehdään tärkeää taustatyötä, joka mahdollistaa kirkon
varsinaisen työn eli evankeliumin
julistamisen.
– Olen kiitollinen, että olen saanut tehdä tätä tärkeäksi kokemaani työtä Tampereen seurakunnissa, miettii Matti Ilveskoski, joka ei
vielä ole tehnyt päätöstä eläkkeelle jäämisestä.
Hallintojohtaja Matti Ilveskosken muotokuvan on maalannut taiteilija Pasi Tammi.

Kirsi Airikka

Tule kokkaamaan etnistä ruokaa
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Marjaana Malkamäki

Hannu Kilpeläinen

Kirjoittaja on teologian tohtori
ja eläkkeellä oleva pastori,
joka nauttii hiihtämisestä.
HannuKuvaaja
Jukola

Etnistä iltaa ruoan merkeissä vietetään aikuisten kokkikerhossa
maanantaina 18. maaliskuuta kello
17 Uudenkylän seurakuntatalossa,
osoitteessa Ali-Huikkaantie 13.
– Idea sai alkunsa, kun pitämälleni Makuja maailmalta -lasten kokkikerhoon olisi ilmoittautunut aikuisiakin, eikä heitä voitu
ottaa mukaan, kertoo lähetyssihteeri Merja Mäkisalo Messukylän
seurakunnasta.
Runsaan iltapalan mukana ryhmä vierailee Israelissa, Nepalissa,
Lähi-Idässä, Tunisiassa ja Pakistanissa. Ruokina on avokadokeittoa, pita-leipiä, minttu- ja tahinakastiketta, arabialainen salaatti sekä jälkiruoaksi marjalassia ja juustokakkua.
– Maat valikoituivat etupäässä ruokien mukaan, jotta saataisiin
hyvä iltapala. Kaikista maista kerään pienen esittelyn; tietoa ja esineitä. Muuta ohjelmaa hartauden
lisäksi ei ole, jotta ehtisimme tehdä

Nykyajan kiehtovimpia keksintöjä on vempain, jota kutsutaan älypuhelimeksi. Ideansa ja käyttötarkoituksensa perusteella moisen esineen joutaisi nimetä oitis aikakautemme turhakkeeksi.
Älyn siirtäminen ihmisen päästä koneeseen symboloi ajattelun siirtämistä teolliseksi tuotteeksi, joka vapauttaa ihmisaivojen kyvyn muista ihmisen kyvyistä, kuten tunteista, keksimisen riemusta, yritysten ja erehdysten kautta tapahtuvasta sosiaalisesta oppimisesta ja siitä kuuluisasta maalaisjärjestä. Älypuhelin ajattelee puolestamme.
Kehittyessään älypuhelimet voisivat ottaa tieteiskirjallisuudesta ja -elokuvista tutun robotin roolin. Se kääntyy kehittäjäänsä vastaan ja syrjäyttää ihmisen. Tätä ajatusmallia voisi
soveltaa tietysti kaikkeen tietotekniikkaan, tekoälyyn. Pitäisikö siis ennustaa tulevaisuutta, jossa vallan ottaneita koneita
vastaan taistelee pieni joukko elossa selviytyneitä, ilman älypuhelimia tietysti.
Toisaalta voisi ajatella, että muinaisten aikojen maailmankaikkeuden suurimmat salaisuudet kätkeneet ihmelaitteet, kuten Graalin malja ja Kalevalan Sampo, olivat itse asiassa älypuhelimia, siis esineitä tai järjestelmiä, joiden haltijalla olisi kaikki valta, viisaus ja kyvyt. Sampo vain jauhamaan ihmisunelmia,
kaikki ihmisen kaipaama tulee sen jälkeen ilman ihmisyyttä ja
inhimillistä ponnistelevaa älyä. Olisiko tällaisten älypuhelimien
omistaminen taivas vai helvetti?
Tätä mietin sananmukaisesti tunturin juurella, keskellä arktista erämaata. Taskussani on älypuhelin. Se liittää minut sivilisaatioon, siinäkin tapauksessa, että joutuisin pulaan tai eksyisin. Näppäilisin sampoani vain hetken, saisin esille kartan, joka paitsi näyttää sijaintini, myös johdattaa minut siihen maailmaan, joka loi tekoälyn. Samalla voisin huojentuneena tarkistaa, mitä osakkeita minun kannattaisi ostaa ja missä pakasteissa on hevosenlihaa tai peräti kanannahkaa.
Mietin, miten näillä kairoilla eläneet ihmiset selviytyivät vuosituhannesta toiseen ilman tekoälyä. Ruuan saalistamisen täytyi tapahtua ihan vain omalla älyllä. Metsästäjä ei pyydystänyt
vain itselleen. Hänellä oli perhe, suku ja yhteisö. Heitä yhdistivät tunnesiteet, se tunnetaan nykyään käsitteellä sosiaalinen
toiminta. Pohjoisen kansan oli pakko ottaa huomioon oman ympäristönsä karuus ja säiden ankarat vaihtelut; huomenna ja ensi talvenakin on syötävä. Selviytyjän oli pakko käyttää älyään ja
säädellä luonnonvarojen käyttöä.
Ja ihminen selviytyi. Hänen ei tarvinnut maksimoida kaikkea. Hänen ei tarvinnut tuhota elinympäristöään vain siksi, että hänellä olisi ylitsepursuavasti kaikkea minkä saisi irti. Graalin maljalla, Sammolla ja tekoälyllä saisi lopulta kuunkin taivaalta. Mutta mihin se kuu sitten pantaisiin?
Tunturin juurella pistäytyvä hiihtolomalainen voi oppia paljonkin, jos hän rohkenee katsoa hiihtokeskuksen kupeesta tunturin toiselle puolelle. Sesongin loputtua hiihtohissit pysähtyvät
ja kaivoksessa louhinta jatkuu, mutta molemmin puolin tunturia on talvella syötävä kesällä poimittua hillaa.

kaikki ruokalajit ja yhdessä ne vielä
rauhassa nauttia.
Seuraava etnistä iltaa ruoan
merkeissä – aikuisten kokkikerho
on 15.4. klo 17 Uudenkylän seurakuntatalossa. Silloin teemana on

afrikkalainen ruoka.
Otathan oman essun mukaan!
Ruokailun hinta 5 euroa. Ilmoittautuminen: 14.3. mennessä, p. 050
356 3120 tai merja.makisalo@evl.
fi

Kolumneja voi kommentoida osoitteessa
www.tampereenkirkkosanomat.fi/blogi.

Kampaaja löysi itsestään
Suurella Sydämellä -puolen

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI

Asianajotoimisto

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

Tuomas Koskialho

www.kotimaa24.fi

• perunkirjoitukset ja perinnönjaot
• avioerot ja ositukset
• lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat
• testamentit ja avioehdot
• kauppakirjat ja sopimukset
• riitaoikeudenkäynnit
• rikosoikeudenkäynnit
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta
Itsenäisyydenkatu 2, Tre
Puh. 010 666 4433
vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

Kunnon Kotihoiva
Elina Westergren-Erkkilä
Yksilöllisesti suunniteltua,
toimintakykyä ylläpitävää
kotiapua ja -hoivaa
erityisesti muistiasiakkaille
Puh: 050 325 1654
www.kunnonkotihoiva.fi

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
JALKAHOITOON
KALEVAAN TAI IKURIIN!

Annika Simola tyylitteli Esa Mäkelän hiukset.

– Ihan loistavasti meni, hehkutti
kampaamo Bläkin omistaja Leena Huhtala.
– Sekä meille että asiakkaille
jäi hyvä mieli.
Liikkeen yrittäjät ja kolme
parturi-kampaajaopiskelijaa
Pyynikin ammattikoulusta urakoivat kampauksia ja meikkejä
päivän ajan ilmaiseksi. Tiloissa vallitsi pitkin päivää melkoinen säpinä.
Nelisenkymmentä asiakasta oli saanut lahjakorttinsa diakoniatyöntekijöiden kautta.
– Jumala ei jää velkaa, muistuttaa Viinikan seurakunnan diakoniatyöntekijä Anne Järvinen.
– Olen erittäin kiitollinen, ja
suosittelen tätä muillekin yrityk-

sille. Meidän kauttakin löytyy ystäviä.
Myös lapsia oli mukana, ja
kampaamoon oli saanut parin
viikon ajan tuoda käytettyjä leluja. Sponsoreilta oli saatu kampaamotuotteita.
Huhtalan mielestä oli herättävää huomata, miten iso asia kaunistautumaan pääsy oli joillekin.
Idea oli kypsynyt jo hyvän aikaa,
kun hän otti yhteyttä Tampereen
seurakuntien Suurella Sydämellä -toiminnan työntekijään Ilkka
Kalmanlehtoon ja kyseli, kuinka
hyvän tekemistä olisi mahdollista
järjestää. Hänen mukaansa kyse ei
ollut mainostempauksesta.
– Tällainen tekeminen on itsellekin mielekästä, mekin saim-

me tästä todella paljon.
– Itse tehdyllä työllä voi konkreettisesti auttaa. Löysin itsestäni
Suurella Sydämellä -puolen.
Äiti Sirpa Huhtala oli saapunut toiselta paikkakunnalta auttamaan käytännön järjestelyissä.
Hän vahvistaa, että tytär on ollut
ennenkin pistämässä tempauksia
toimintaan.
Leena Huhtala toivoo, että muut yrittäjät seuraisivat esimerkkiä ja järjestäisivät oman
Suuren Sydämen tempauksensa.
– Ja ihan mielellään haluaisin
tehdä tämän uudelleenkin.
Opiskelijat olivat samaa mieltä.

Asta Kettunen

Kenelle 10 000 euron NNKY-tunnustuspalkinto?
Suomen NNKY-liitto eli Nuorten
Naisten Kristillisten Yhdistysten
liitto etsii tunnustuspalkintoehdokkaita. Tänä vuonna palkinnon kohteena on nuorten aikuisten mielenterveyttä edistävä työ.
10 000 euron suuruinen palkinto luovutetaan Maailman NNKY
-päivänä Helsingissä 24. huhtikuuta.

Palkintoa ei jaeta yksityishenkilöille eikä NNKY-yhdistyksille,
mutta se voidaan jakaa usean ehdokkaan kesken. Tunnustuspalkinto ei ole apuraha, vaan se on
nimensä mukaisesti tunnustus
ansiokkaasti toteutuneesta työstä.
Vuotuinen NNKY-tunnustuspalkinto jaetaan tänä vuonna yhdennentoista kerran. Ehdokkai-

den nimeämisaika päättyy 20.
maaliskuuta 2013.
Kirjalliset, allekirjoitetut esitykset lähetetään postitse osoitteella:
Suomen NNKY-liitto ry
Tunnustuspalkinto 2013
Pohjoinen Rautatiekatu 23 B
00100 Helsinki
Lisätietoja: www.ywca.fi

Anne-Maarit Putaja
Jalkojenhoidon AMT
Terveydenhoidon perusopinnot

Ikurin Jalkahoitola
040 558 3355
Sammonkatu 33 A, Tampere
Raivaajantie 11, Tampere
www.ikurinjalkahoitola.fi

Tiloissamme
asiakaspaikkoja
70 hengelle

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

Pitopalvelua
myös
haluamiinne
tiloihin

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

Apua kotiisi Länsi-tamperelainen?
Tilaa meiltä
* peseytymis- ja pukeutumisapua
* asiointiapua mm. apteekki, kauppa ja kela
* ulkoilutusta ja seurustelua
* lääkkeenjako ja haavahoidot
* kodin muutostöiden kartoitus
* päiväkeskuspäivä omaishoidon palvelusetelillä
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere
puh. 050 403 5657 tai 050 493 3235
kotihoiva@kotipirttiry.fi
www.kotipirttiry.fi

Ilmoittaja,
ota yhteyttä.
Ilmoitusmarkkinointi
Jaana Mehtälä
020 754 2309,
040 509 4962
jaana.mehtala@
kotimaa.fi
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Teatteri- ja televisiotuotanto KP-Ideat Oy

Näyttelijä Seela Sella nähdään seuraavan
kerran teatterin lavalla
näytelmässä Ottaa sydämestä, joka saa ensi-iltansa 14. maaliskuuta Tampereen Teatterin Frenckell-näyttämöllä. Näytelmä on
hauska ja koskettava kabaree tämän päivän julkisesta terveydenhuollosta. Toisessa
pääosassa nähdään
Arttu Kapulainen. Näytelmän on kirjoittanut
Leena Tamminen ja sen
on ohjannut Kari Paukkunen.

Rohkean epäonnistumisen kautta voittoon
Epäonnistuminen ei
merkitse kaiken loppua, vaan siitä voi tulla uusi alku.

J

okainen on joskus epäonnistunut elämässään ja hävennyt
sitä. Ero häviäjän ja menestyjän välillä on siinä, että luuseri toistaa mokiaan, mutta menestyjä ottaa niistä opikseen ja korjaa toimintaansa.
Uusia keksintöjä syntyy vain
epäonnistumisten kautta, samoin
kaikki tekevät virheitä opetellessaan uutta taitoa. Epäonnistumisen voi kääntää voitokseen, kun
pohtii, mikä meni pieleen ja miksi
ja kuinka voi toimia toisin seuraavalla kerralla.

Käännä heikkoudet
vahvuuksiksi
Näyttelijä Seela Sella osallistui
Kantapään kautta -kirjan tekoon.
Siinä hän kertoo, että melkein kaikilla taiteilijoilla on joku este tai
pelko, joka on pitänyt voittaa.
– Minulla oli lapsena ärrävika
ja isän perintönä sain ison nenän,
lisäksi olen pienikokoinen. Käänsin nämä heikkoudet vahvuuksiksi.
Seelalla on pieni kieli, joka vaikeutti ärrän lausumista. Äiti vei hänet kuusivuotiaana loistavalle puheopettajalle Klaara Näre-Keskiselle, joka auttoi korjaamaan puhevian. – Kuulin, kuinka takanapäin
puhuttiin isosta nenästäni ja sekin
kokemus on eduksi tässä ammatissa, Sella muistelee.

Moka kannattaa
myöntää, ei peitellä
Epäonnistumista on kahta tyyppiä: epäonnistuminen omissa tai
toisten silmissä. Omissa silmissä
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epäonnistuminen johtuu siitä, että
on asettanut riman liian korkealle.
Muut eivät ehkä huomaakaan epäonnistumista, eikä siitä Sellan mielestä kannata kertoa heille.
Näyttelijä on työssään esiintymislavalla yleisön huomion kohteena eikä voi peittää epäonnistumistaan.
– Kun teen mokan näyttämöllä, kerron sen rehellisesti ja pyydän
anteeksi. Huumori auttaa myös,
sillä yleisö rakastaa hauskoja tilanteita. Yleisö ei suutu mokista, jos
tietää, mille näyttelijä nauraa. Jos
näyttelijä unohtaa vuorosanansa,
oma keskittyminen menee sekaisin ja se suututtaa, mutta yleisöltä
saa myötätuntoa silloinkin.
– Yksi keino selvitä mokasta
näyttämöllä on improvisointi. Kerran vakavassa näytelmässä kompastuin mattoon ja kaaduin rähmälleni näyttämölle. Jatkoin siitä
kuin se olisi kuulunut asiaan. Huumori auttaa, ilman sitä elämä olisi
paljon rankempaa, Sella hymyilee.
Mokan jälkeen ei kannata paeta
tai peitellä asiaa, koska se tulee ilmi
kuitenkin ja silloin siitä tulee vain
suurempi tapaus. On parempi pyytää heti anteeksi ja selvittää epäonnistumisen syyt, jolloin se unohtuu nopeammin. Itsekseen voi käydä tilanteen uudestaan läpi ja todeta, missä teki virheen ja ottaa opikseen siitä.
– Terve itsetunto auttaa tässä.
Itsetuntoa voi kehittää miettimällä, mitkä ovat omat hyvät ja huonot puolet.

pua. Jos tunnet itsesi epävarmaksi,
voit kertoa sen. Ole reilusti epävarma, sillä jos yrität näytellä varmaa,
se ei mene läpi.
Sella antaa pari esiintyvän taiteilijan vinkkiä vaikkapa juhlapuheen pitäjälle sukulaisen häissä tai
syntymäpäivillä.
– Harjoittele puhe etukäteen
niin hyvin, että osaat sen ulkoa, silloin voit esiintymistilanteessa improvisoida. Puhu kuin sydämestäsi, ei liian fiksusti.
Kun mainitsee nimiä, niiden
pitää olla oikein, sillä väärä nimi
loukkaa ihmistä. Kirjoita paperilapulle sukulaisten nimet, niin voit
sanoa: ”Sirkka-serkku tuli juhliin
Rovaniemeltä asti”.
– Puhu ihmisistä, älä itsestäsi, ota huomioon perheenjäsenten harrastukset ja lemmikit, Sella neuvoo.

Pitkä ura
jatkuu vielä
Pitkän taiteilijauransa aikana Seela Sella on esiintynyt myös kirkoissa lausuen psalmeja ja muita Raamatun tekstejä.

Esiintymispelon
voi voittaa
Monet tavalliset ihmiset kärsivät
esiintymispelosta. Mikä neuvoksi?
– Mieti ensin, mitä pelkäät
esiintymistilanteessa, mokaamista
vai unohtamista. Kun tunnet asian, silloin ei tarvitse pelätä. Jos pelkäät unohtamista, käytä muistilap-

Seela Sella ei lue enää lehtiarvosteluja
työstään, sen sijaan hän luottaa ohjaajien ja muiden näyttelijöiden arviointiin
ja ottaa niistä opikseen.

– Erään näytöksen jälkeen kuulija tuli sanomaan minulle, ettei
Raamattua saa esittää tällä tavalla.
Vastasin hänelle, että en ole pappi, vaan tämä on taiteilijan tulkinta psalmeista, jotka ovat Raamatun
runoutta. Jumala ei ole kirjoittanut
psalmeja, vaan ammattirunoilijat,
Sella sanoo.
Vielä seitsemänkymppisenäkin
Sella esiintyy ahkerasti ja aikoo
jatkaa niin kauan kuin jaksaa. Hänet nähdään jälleen maaliskuussa
Tampereen Teatterissa.
– Näytteleminen on minulle elämäntapa eli tapani elää, aja-

tella, tuntea, vihata ja rakastaa. Se
merkitsee kaikkea. Näyttelijä Eila
Roine sanoo: ’Ei elämästä voi jäädä
eläkkeelle’ ja se pätee minuunkin,
Sella miettii.
Seela Sellan motto perustuu
rabbien opetukseen Talmudissa.
Jos minä en ole itseäni varten,
niin ketä varten minä olen?
Jos olen vain itseäni varten, mikä minä olen?
Jos ei nyt, niin milloin?

Pirjo Lääperi

Suomalaisella sisulla
menestykseen
Tehdyt virheet voivat olla kohtalokkaita tai harmittomia, julkisia
tai salaisia, mutta aina he harmittavat jälkeenpäin. Epäonnistumisista yleensä vaietaan, niitä hävetään ja peitellään.
Kirjassa Kantapään kautta
15 tunnettua suomalaista kertoo rohkeasti omista epäonnistumisistaan. Heidän joukostaan
löytyy niin kansanedustaja kuin
pappi sekä muusikko ja urheilija.
Kertojat ovat osanneet kääntää mokansa vahvuuksiksi oppimalla virheistään. Kantapään
kautta oppiminenhan tarkoittaa,
että oppii jonkun asian kokemuksen kautta, yleensä ikävällä tai kivuliaalla tavalla.
Kirjan tekijät rohkaisevat lukijoita kokeilemaan uutta ja ottamaan riskin epäonnistumisesta.
Riski ei kuitenkaan saa vaarantaa
omaa tai toisten terveyttä ja henkeä. Luova toiminta sisältää aina
riskin virheen tekemisestä. Jos

asiat tehdään jatkuvasti varman
päälle, tutulla tavalla, ei kehity
mitään uutta. Keksinnöt syntyvät yritysten ja erehdysten kautta.
Jakamalla epäonnistumisen
kokemukset voimme oppia sekä
omista että toisten tekemistä möhläyksistä. Kirjan lukija kokee sekä
myötähäpeää että myötätuntoa
kirjoittajien kertoessa mokistaan.
Tarinoissa korostuu epäonnistumisen jälkeinen rehellinen pohdinta siihen johtaneista syistä,
peiliin katsominen ja opiksi ottaminen. Sitten yrittäminen jatkuu
uudelta pohjalta, jolloin voi onnistua entistä paremmin. Suomalainen sisu tarkoittaa lannistumattomuutta, periksi ei anneta.

Pirjo Lääperi
Tuuti Piippo, Miika Peltola:
Kantapään kautta, kirja rohkeista
epäonnistumisista
Tammi 2012

