Tuomiorovasti Olli Hallikaisen
mukaan on välttämätöntä
lähteä eteenpäin, vaikka seurakuntapäätöksestä ei oltu yksimielisiä.

Toimitaan yhdessä
ilman diagnooseja
Kansalaistoiminnan
keskus Puisto on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa voi vaikka
harjoitella esiintymistä.

➢ SIVUT 3 ja 4

➢ SIVUT 6–7

Kulttuurit ja
ihmiset kohtaavat
Maailmojen
Messussa ➢
SIVU 8

Sergei Korelov (vas. takana), Arto Pietiläinen,
Sakari Löytty, Seija Pietiläinen, Sanna Lindholm,
Liisa Puronen, Pia Ojalahti, Viktor Ibe, Riitta Laiho,
Olise Simon Onyemechi (edessä vas.), Mikko Ohra-aho
ja Tarja Laitinen harjoittelivat musiikkia
Maailmojen Messuun, joka järjestetään 5.2. kello 11
Pispalan kirkossa.

Hannu Jukola
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Sitoutuminen vapauttaa
– siunaus kantaa
Kirkolliseen vihkimiseen ja
häiden järjestämiseen saa
vinkkejä Häämessuilta 4.–5. 2.
Tampere-talossa sekä tämän
lehden keskellä olevasta hääliitteestä.

Kastepuu muistuttaa omasta kasteesta
Päätöksestä muutokseen

TAMPEREEN SEURAKUNTIEN rakenneratkaisun työstäminen on ollut eri osapuolille pitkä ja uuvuttava aika. Kun kirkkohallitus
päätti 24. tammikuuta, että Tampereelle tulee neljä suomenkielistä ja ruotsinkielinen seurakunta, suuri osa niin luottamushenkilöstä ja työntekijöistä sai heille mieluisan päätöksen.
Asiasta käytiin kirkkohallituksessa tiukka äänestys. Kirkkohallitus totesi, että Tampereen hiippakunta on harkinnut
asiaa siksi perusteellisesti, että tältä pohjalta voidaan tehdä myös lopullinen päätös.
Henkilöstölle pidettiin tiedotustilaisuus heti päätöstä seuranneena päivänä. Muutos koskee jokaista työntekijää, mutta irtisanomisia ei ole tiedossa. Samalla kuulimme, millaisin
askelin kuluva vuosi mennään. Vuoden 2013 alussa olemme
jo uusissa seurakunnissa.
Miksi Tampereella sitten päädyttiin tähän seurakuntien lukumäärään? Syitä on monia. Tampereella on hyvin erikokoisia seurakuntia, joista pienempien on miltei mahdoton tulla
toimeen talousarvioista saaduilla määrärahoilla. Näin ei voida jatkaa eteenpäin.
Neljän seurakunnan mallissa kaikki seurakunnat ovat tarpeeksi suuria. Näihin isoihin yksiköihin valikoituu myös monenlaista osaamista. Isommissa yksiköissä syntynee myös
uusia hankkeita ja avauksia.
Iso uudistus on myös luoda ne noin 15 lähikirkkoa, joissa paikallinen seurakunnallinen elämä versoo.
Neljä kirkkoherraa on myös hallinnollisia johtajia, joiden
tehtävänä on luoda lähikirkoille hyvät eväät tehdä työtä.
Seurakunnissa on jo aloitettu muutostyön suunnittelu ja
toteuttaminen. Töitä joudutaan tekemään paljon, mutta nyt
tiedämme millaiseen seurakuntayhtymään olemme menossa. Parempaa kohti.

Kultaiset vuodet
– miten nopeasti ne kulkivat

K ATSELEN ISÄÄNI, kun hän ottaa keittoa suuhunsa. Keskittynyt
ilme kertoo, että ruokailu on tärkeä hetki samanlaisten päivien ketjussa. Syömiseen kuluu aikaa, mutta sillä ei ole väliä. Kohta 92-vuotiaalla on aikaa.
Seinällä on valokuvakollaasi, jossa on eri vuosikymmeninä otettuja kuvia. Olemme tehneet kollaasin sen vuoksi, että isäni voisi muistaa asioita vuosikymmenten takaa. Pieni
huone hoitokodissa ei paljoa virikkeitä anna.
Näissä kuvissa isäni on miehuutensa voimissa. Meillä, kuten muuallakin maalaistaloissa, tehtiin töitä aamusta iltaan.
Vanhempani halusivat, että lähdemme lukemaan, kuten
silloin sanottiin. Tällaisista taustoista lähdimme opiskelemaan. Elämä oli edessä. Rahaa oli niukalti, mutta intoa sitäkin enemmän.
Nykyisin nuoret puhuvat ruuhkavuosista, kun lapset ovat
pieniä. Samaan aikaan on huolehdittava toimeentulosta ja
urasta. Monet perheet ovat ahtaalla.
Elämän toisessa päässä on samanlainen ruuhka-aika,
kun me jo ikääntyneet lapset huolehdimme vanhemmistamme. Usein se merkitsee satojen kilometrien ajoa lapsuuden
maisemiin. Vuorot ovat vaihtuneet, vanhempamme ovat lapsia jälleen.

Hannu Jukola

Marja Rautanen

Puuhun mahtuu kerralla noin
 kastetun tiedot. Puun ”hedelmät” eli nimikiekot voi noutaa
vauvakirkosta, joka järjestetään .
syyskuuta. Härmälässä toimitetaan
vuosittain noin  kastetta.
– Härmälän kirkko soveltuu
erinomaisesti kastejuhlien järjestämiseen. Lapsiperheet ovat lämpimästi tervetulleita jumalanpalvelukseen. Meillä on kaunis lastennurkkaus, jossa lapset voivat ratsastaa Pilvi- ja Päkä-lampailla tai piirtää, kutsuu Repo.
Lastennurkkauksen on suunnitellut lastenohjaaja Satu Halkosaari.
Härmälän kirkon kastepuun
on suunnitellut Liisa Peri.

Lukijapostia
Kerro rukouksesta
Kirkkosanomissa julkaistaan kevään aikana Uskon ytimessä -sarjan juttu rukouksesta. Kerro juttua
varten omasta rukouksestasi! Miten, missä ja millaisessa tilanteessa
rukoilet? Mitä rukous sinulle mer-

kitsee? Millaisia rukousvastauksia
olet saanut?
Lähetä lyhyt, muutaman virkkeen kertomuksesi sähköpostitse: kirsi.airikka@evl.ﬁ tai postitse:
Tampereen Kirkkosanomat, Kir-

si Airikka, PL ,  Tampere. Vastausten tulisi olla perillä viimeistään tiistaina .. Kerro nimesi ja ikäsi toimitukselle. Lehdessä mainitaan kuitenkin vain kirjoittajan sukupuoli ja ikä.

Psykoterapiaa vihaisuuteen
Tampereen yliopiston psykologian opetusklinikka tarjoaa psykoterapiaa hyvinvoinnin edistämiseksi. Hoidettavia ongelmia ovat
ärtymykseen, suuttumukseen, vihaisuuteen ja katkeruuteen liittyvät tunteet.
Hoitojen pituus on kahdeksan
käyntiä. Terapeutteina toimivat
opintojensa loppuvaiheessa olevat

psykologian opiskelijat, jotka suorittavat ammattityön opintoja.
Asiakasterapian aikana opiskelijat
saavat jatkuvaa työnohjausta.
Terapiassa olevat asiakkaat
osallistuvat samalla hoitomuotojen
kehittämistä koskevaan tutkimukseen. Terapiat alkavat sopimuksen
mukaan helmikuun alussa. Yhden
terapiakäynnin hinta on  euroa.

Terapia tapahtuu psykologian
opetusklinikassa, Kalevantie , .
kerros. Ilmoittautumiset .., .. ja
.. klo – ja –, p.  .

Martti T. Tuomisto
professori
Yhteiskunta- ja
kulttuuritieteiden yksikkö
Tampereen yliopisto

Juhani Räsänen ja Sateenkaarimessu
Nimimerkki Kaikkien kirkko? lainaa Kirkkosanomien .. Lukijapostissa allekirjoittanutta kohta viiden vuoden takaisesta kirkkoherranvaalihaastattelusta irrottamalla
Sateenkaarimessua koskevan lauseen laajemmasta kokonaisuudesta.
Mielestäni tärkein jäi sanomatta:
Itse haluaisin kehittää ennen muuta messua kaikille yhteiseksi juhlaksi. Erityismessuilla (esim. Tuomasmessu ja Leipäsunnuntain jumalan-

palvelus) on toki ollut oma myönteinen merkityksensä… Homoseksuaalit ovat tervetulleita yhteiseen messuun yhdessä muiden kanssa, se on
todellinen sateenkaarimessu.
Kirkossamme suhtaudutaan nykyään ristiriitaisesti homoseksuaalisuuteen, vaikka virallinen opetus
asiassa ei ole muuttunut. Valitettavasti myös suhtautuminen homoseksuaaleihin on usein kaksijakoista. Toisaalta on torjuvaa asenteelli-

suutta, toisaalta ajan hengessä hyväksytään kaikki.
Tämä johtuu siitä, että aihe on
ollut kirkossamme vuosisatoja tabu ja todellista homoseksuaalien kohtaamista tapahtuu harvoin.
Tätä kohtaamista ei mielestäni auta Raamatusta ja kirkon perinteisestä opetuksesta luopunut, hyvittelevä teologia.

Juhani Räsänen
kirkkoherra

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
Sekä synti että Vapahtaja, joka
meidät siitä pelastaa, tulivat maailmaan naisen kautta. Ja molemmissa kertomuksissa miehet jäävät
yllättäen täysin sivuosaan. Se on
kiinnostava yksityiskohta kristinuskossa, jota kovin patriarkaalisena usein pidetään. Olisiko siis kuitenkin niin, että maailmankaikkeuden Luojalla ja naisella on jokin yhteisymmärrys, joka jää muilta tajuamatta?
Toimittaja Freija Özcan
Sana 12.1.
Ei ole niin, että joku on synnynnäisesti paha ja toinen parempi,
vaan jokaisessa ihmisessä on mahdollisuus mihin tahansa, hyvään ja
huonoon. Jos joku on murhaaja, hä-
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Tampere 1.2.2012

Härmälän kirkon kirkkosalia koristaa kastepuu, joka otettiin käyttöön
kastepyhänä . tammikuuta. Puuhun lisätään kaikkien jumalanpalveluksen esirukouksessa muistettujen kastettujen nimet.
– Puun tehtävänä on muistuttaa
ihmisiä omasta kasteesta. Olemme kristittyjä ja kasteessa meidät
on liitetty Kristus-puuhun. Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo: ”Minä olen viinipuu, te olette
oksat”. Samalla kastetut ovat ”läsnä” ja seurakunnan esirukouksen
aiheena jumalanpalveluksessa, kertoo seurakuntapastori Päivi Repo
Härmälän seurakunnasta.
Kastepuun on suunnitellut ja
valmistanut sisustussuunnittelija
Liisa Peri.

nelle on vain käynyt niin. Joku toinen ihminen olisi samoissa olosuhteissa tehnyt samoin, mutta on armosta välttynyt semmoiselta.
Nuorisopappi Arto Köykkä
Kotimaa 12.1.
Rukouksessa on aina tunne siitä, että ei ole yksin. Usein päivän
mittaan omia ja läheisteni asioita ajatellessa mielessä pyörii vain
pyyntö: ”Herra. armahda”. Huokauskin on rukousta.
Sairaalapastori Kirsi Hiilamo
Kotiliesi 2/2012
Ulkopuolisen on varottava asettumasta arvioimaan toisen ihmisen elämää. Jos toivoa ei enää ole,
on tärkeää saada puhua myös sii-

hen liittyvistä tunteista, kaikesta,
mitä mielessä liikkuu. Sairaalapapin tehtävä on olla rauhassa vierellä ja kuunnella. Uskon, että sellaisina hetkinä myös Jumala on läsnä.
Sairaalapappi Tuula Pasuri
Kirkko ja kaupunki 25.1.
Sanat kilvoittelu ja solidaarisuus pitäisi palauttaa museo-osastolta arkipäivään. Ei kaikki ole
helppoa ja kivaa. Joskus solidaarisuus edellyttää, että suostuu luopumaan myös sellaisesta, mistä on
vaikea luopua. Huonoista rutiineista on joskus vaikea oppia pois. Mutta kyllä kilvoittelu ja ponnistelu tekevät ihmiselle välillä ihan hyvää.
Piispa Irja Askola 5.1.
www.ekopaasto.fi

Hannu Jukola

Kammarin avunvälitys
alkanut vilkkaasti
Kimmo Torkkeli

Huhtikuussa
Maarit Tammisto
matkustaa Hannoveriin pitämään mummonkammari-koulutusta Saksassa asuville suomalaisille.

Neljän seurakunnan mallilla tavoitellaan hallinnon vähentämistä, jotta voimavaroja voidaan keskittää seurakuntalaisten
kohtaamiseen sekä omassa toiminnassa että laajemmin koko kaupungissa. Viime vuonna kanttori Hanna Kataja (vas.),
pastori Ritva-Leena Hirvonen ja pastori Kristiina Hyppölä (oik.) tapasivat vihkipareja häämessuilla. Häitään suunnittelivat Niina Laaksomaa ja Erkki Anttila.

Tampereella on ensi vuoden
alusta viisi seurakuntaa

Iso muutos
herättää tunteita
Seurakuntarakenteen muuttaminen on osa isompaa kokonaisuutta,
jossa tarkastellaan Tampereen seurakuntien koko organisaatiota ja
johtamista. Tavoitteena on vähentää hallintoa ja vahvistaa toimintaa lähellä seurakuntalaisia. Seurakuntien lukumäärän karsimi-

nen asetettiin tavoitteeksi jo vuonna , kun seurakuntayhtymän
strategia hyväksyttiin.
– Edessä on melkoinen muutos,
joka koskettaa niin yhtymä- kuin
seurakuntatasoakin. Myös kirkon
toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja asettaa meille omia haasteitaan, Olli Hallikainen toteaa.
– Me lähdemme kuitenkin hyvillä mielin eteenpäin.

Monia näkemyksiä
uudistamisesta
Tuoreeltaan kirkkohallituksen päätös sai ristiriitaisen vastaanoton.
Vaikka muutoksen tarve on ollut
seurakunnissa selvä jo pitkään, kolmen viime vuoden aikana on syntynyt monenlaisia käsityksiä siitä, mikä olisi parasta tapa vähentää byrokratiaa ja tuoda toimintaa
seurakuntalaisten lähelle.
Tampereen tuomiokapituli päätyi lokakuussa esittämään kirkkohallitukselle nyt hyväksyttyä, niin
sanottua + -mallia. Muillekin
vaihtoehdoille on riittänyt kannatusta, eivätkä seurakuntaneuvostojen ja yhteisen kirkkovaltuuston
lausunnot tukeneet juuri neljän
seurakunnan mallin valintaa.
Koko prosessin demokraattisuudesta onkin keskusteltu, vaikka kirkossa piispalla ja tuomiokapitulilla on oma päätösvaltansa myös
seurakuntia koskevissa asioissa.
Taustalla oli kuitenkin yhteinen
tyytymättömyys nykytilanteeseen.
– Kaikki ovat yhtä mieltä hallinnon vähentämisestä ja toiminnan lisäämisestä, ja tuomiokapitulin mukaan tämä toteutuu parhaiten + -mallissa, kertoo hiippakuntadekaani Ari Hukari Tampereen tuomiokapitulista.
– Tässä mallissa myös johtamisjärjestelmä on selkeä, ja tiedetään,
kuka päättää mistäkin asiasta.

Keskustellen
eteenpäin
Seurakuntaorganisaation uusiminen toteutetaan avoimesti ja keskustellen. Erilaisia kysymyksiä ja mielipiteitä kuunnellaan herkällä korvalla. Tuomiokapitulin esitys luo uudelle organisaatiolle perustan, mutta
sen päälle koostetaan uutta yhdessä luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa.
Uudistusten etenemisestä tiedotetaan aktiivisesti, ja seurakuntien verkkosivuille luodaan oma
osio muutosasioille. Uutta muutoksessa ovat avoimet keskustelutilaisuudet, joita järjestetään kuukausittain Seurakuntien talossa.
Ensimmäinen tilaisuus pidetään . helmikuuta kello , ja mukaan keskustelemaan ovat tervetulleita kaikki halukkaat seurakuntalaiset, luottamushenkilöt ja työntekijät. Tilaisuuksissa on paikalla muutoksen eteenpäin viejiä kertomassa uusimmat kuulumiset ja
vastaamassa kysymyksiin. Samanlaisia tilaisuuksia järjestetään myös
seurakunnissa. Niiden aikataulut
tarkentuvat kevään aikana.
Uusissa seurakunnissa muutoksen vetureina ovat järjestelytoimikunnat, joihin nykyiset seurakuntaneuvostot esittävät jäseniä. Tuomiokapituli nimittää järjestelytoimikunnat .., ja ne vastaavat
hallinnollisesti kaikista ratkaisuista, joita uusissa seurakunnissa tehdään. Harjun seurakunnassa muutosta toteuttaa nykyinen seurakuntaneuvosto. Seurakuntayhtymässä
muutosta johtaa johtoryhmä, jonka yhteinen kirkkoneuvosto nimittää . helmikuuta.

Anna-Mari Martikainen
Seurakuntakartta sivulla 4

”Edessä on melkoinen muutos, joka koskettaa niin yhtymäkuin seurakuntatasoakin. Myös kirkon toimintaympäristö muuttuu
jatkuvasti ja asettaa meille omia haasteitaan.”

sen Mummon Kammari järjestää
keväällä yritysyhteistyönä.
”Tuhannelle vanhukselle villasukat” -talkoiden tavoitteena
on saada jouluun mennessä tuhat paria aikuisten sukkia, jotka
voi neuloa kotona tai tulla Kyläpaikkaan tiistaisin kello kymmenen. Jos kysyntää on, järjestetään
myös iltatilaisuuksia. Lankalahjoituksiakin otetaan vastaan.
Sukkia lahjoitetaan Koukkuniemen vanhainkotiin. Osa myydään Mummon Puodissa, ja varat käytetään nuorten työllistämiseen vanhusten ulkoiluavuksi.
Keväällä - ja -luvuilla
syntyneet muistelevat Kyläpaikassa lapsuuttaan vanhoja lehtiä
lukien.
Lue lisää: www.tampereenkirkkosanomat.ﬁ

Herätys!
Miksi ja miten etsiä
kirkon yksimielisyyttä?
Aarne Ormio

K

irkkohallitus hyväksyi
. tammikuuta äänestyksen jälkeen Tampereen tuomiokapitulin
esityksen, jonka mukaan Tampereen seurakuntayhtymän muodostaa viisi seurakuntaa.
Harjun seurakunta ja Ruotsalainen seurakunta jatkavat nykyisellään. Uudet kolme seurakuntaa
rakennetaan nykyisen seurakuntajaon pohjalle. Tampereen eteläinen seurakunta koostuu nykyisistä
Hervannan, Härmälän ja Viinikan
seurakunnista, Messukylän seurakunta Aitolahden, Messukylän ja
Teiskon seurakunnista ja Tuomiokirkkoseurakunta Kalevan ja Pyynikin seurakunnasta sekä Tuomiokirkkoseurakunnasta. Muutos astuu voimaan vuoden  alusta.
Samalla Tampereelle luodaan
nykyisten kirkkojen ja seurakuntatilojen ympärille noin  lähikirkkoaluetta. Lähikirkot ovat seurakuntatoiminnan keskuksia, joihin on
helppo tulla. Niissä on tutut työntekijät ja tuttua toimintaa. Seurakuntien toiminta jatkuu siis, kuten ennenkin, vaikka taustalla organisaatiota järjestellään uuteen uskoon.
– Kirkon työ jatkuu katkeamatta, siihen tämä muutos ei vaikuta, sanoo tuomiorovasti Olli Hallikainen.
– Toivottavasti tulevaisuudessa
pystymme toimimaan vielä vahvempana.

– Sosiaalineuvoksen arvonimeni on kiitos kaikille niille ihmisille, vapaaehtoisille ja yhteistyökumppaneille, joiden kanssa
olen lähes kolmekymmentä vuotta saanut työtäni tehdä, Mummon Kammarin toiminnanjohtaja Maarit Tammisto sanoo.
Hän kertoo avunvälityskeskuksen arjen alkaneen vilkkaasti. Viime vuonna kodeista tuli yli
kolmetuhatta avunpyyntöä.
– Yhä useammat vanhukset
tarvitsevat saattajaa päästäkseen
kotinsa ulkopuolelle. Myös hoitolaitoksissa kaivataan juttukavereita ja ulkoiluseuraa. Uusia vapaaehtoisia tarvitaan koko ajan.
Seuraavat perehdytyskurssit
alkavat .. Nyt vietetään Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien
välisen solidaarisuuden teemavuotta, johon liittyvän tempauk-

Yksitoista kirkolliskokousedustajaa esitti työryhmää pohtimaan kirkon ykseyttä. Taustalla ovat keskustelut naispappeudesta sekä homoseksuaalien, herätysliikkeiden ja järjestöjen asemasta kirkossa.
Jyri Komulainen

Mitä asioita piispainkokouksen lähetekeskustelussa korostettiin, kokouksen teologinen sihteeri Jyri Komulainen?
– Asian nähtiin vaativan monella tasolla tapahtuvaa, pitkäjänteistä työskentelyä kirkossa. On myös syytä pohtia, millainen
käsitys Raamatusta luterilaisessa kirkossa pitäisi vallita.
Miksi ykseys on ajankohtaista?
– Suomalainen yhteiskunta on nopeasti muuttumassa yhä moniuskontoisemmaksi. Samalla monilla kirkon jäsenillä on ohut
kosketus kirkon elämään.
– Nyt olisi keskityttävä yhdessä rakentamaan tulevaisuutta
ja tuomaan esille kristillisen uskon sanomaa. On vahingollista,
jos kirkossa vallitsee kyvyttömyyttä ymmärtää toinen toisiaan.
Miten tahto kristittyjen moniäänisyyden kunnioittamiseen
saataisiin säilytettyä näkyvissä?
– Moniäänisyydestä uhkaa tulla merkityksetön sana, jos jokainen käyttää sitä eri merkityksessä. Ehkä sanalla pyritään tuomaan esiin se, etteivät edes Uuden testamentin aikana kristityt olleet yksimielisiä.
– Täydellistä yksimielisyyttä emme tässä ajassa saavuta, joten jonkinlaisen moniäänisyyden kanssa tulee oppia elämään.
Surkeinta on, jos halutaan savustaa kirkosta ulos niitä, jotka
sattuvat ajattelemaan eri tavoin kuin oma kuppikunta.
– Uskon, että rintamalinjojen molemmin puolin on aitoa
pyrkimystä seurata Jeesusta. Mitä se käytännössä merkitsee
esimerkiksi seksuaali- ja perhe-etiikassa, siitä on ristiriitaisia
näkemyksiä.
Toimia käsitellään piispainkokouksessa .–. helmikuuta.
Onko niistä jo jotain sanottavaa?
– Ensin pitää ideoida. Toimenpiteisiin voivat kuulua seminaarit
ja kohtaamiset eri tavoin ajattelevien välillä. Olennainen rooli uuden ykseyden tavoittelemisessa on hengellisellä elämällä ja rukouksella.

Asta Kettunen
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Tampereen seurakuntajako vuonna 2013

Harjun seurakunta = Harju
Tuomiokirkkoseurakunta = Tuomiokirkko, Kaleva ja Pyynikki
Messukylän seurakunta = Messukylä, Aitolahti ja Teisko
Eteläinen seurakunta = Hervanta, Härmälä ja Viinikka
Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi Tampereen seurakuntajaon Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin esityksen mukaisesti 24. tammikuuta. Tampereen seurakuntayhtymän muodostavat yhteisten
työmuotojen ja yhden ruotsinkielisen seurakunnan lisäksi neljä suomenkielistä seurakuntaa: Tuomiokirkkoseurakunta (nykyiset Tuomiokirkko, Pyynikki ja Kaleva), Tampereen eteläinen seurakunta (nykyiset Härmälä, Viinikka ja Hervanta), Messukylän seurakunta (nykyiset Messukylä, Aitolahti ja Teisko) sekä Harjun seurakunta. Kirkkoherroiksi tulevat Tuomiokirkkoseurakuntaan tuomiorovasti Olli Hallikainen sekä eteläiseen seurakuntaan kirkkoherra Jussi Mäkinen (Viinikka), Messukylän seurakuntaan kirkkoherra Juha Vuorio (Aitolahti) ja Harjun seurakuntaan nykyinen kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen. Esityksen mukaan seurakunnat aloittavat toimintansa 1. tammikuuta 2013. Lisää asiasta sivulla 3.

Tukea tuoreelle äidille
ampereen seurakuntayhtymän Hatanpään ja Vihilahden alueiden diakonissa
Pirjo Heikkinen on työskennellyt pitkään perheiden hyvinvoinnin eteen tekemäl-

T

lä yhteistyötä Hatanpään neuvolan
kanssa. Viime syksystä tammikuulle hän veti terveydenhoitajien kanssa äiti–vauva -ryhmää neuvolassa.
– Vertaisryhmän tarkoituksena
on, että äidit saavat tukea toisistaan

ja löytävät kirkon tilaisuuksiin, Pirjo Heikkinen kiteyttää.
Hatanpään neuvolan piiriin
syntyy vuosittain noin  vauvaa.
Alueella on voimakas muuttoliike ja monen ystävä asuu muualHannu Jukola

la. Ryhmä suunnattiin esikoislapsen kesä-elokuun aikana saaville äideille. Ryhmän kahdeksan äitiä huomasi painiskelevansa samankaltaisten kysymysten äärellä.
Yhdessä keskusteltiin odotusajasta, synnytyksestä, arjesta ja jaksamisesta. Huomattiin, että ”samassa veneessä” ollaan.
– Ihanaa, kun sanotte noin,
tuollaista meilläkin on, muistaa kätilö-terveydenhoitaja Mari Kyyhkynen kuulleensa.

Mennään rinnakkain
Kokoontumisten alkuvaiheessa
koostettiin äitien sähköpostilista ja vaihdettiin puhelinnumerot.
Tavoite on, että jatkossa äidit voivat tavata neuvolan tilojen ulkopuolella.
Heidi Lindholm ja Elina Hirvasoja ystävystyivät saman tien syksyllä. Heitä yhdistivät esikoispojat,
mutta myös kantoreppu, josta vaihdettiin kokemuksia. Villen ja Micon äidit eivät tunteneet ennestään,
Heidi ja Mico Lindholm sekä Elina ja
Ville Hirvasoja ystävystyivät neuvolan
kerhossa. Terveydenhoitajat
Susanna Niemisen (takana vas.)
ja Mari Kyyhkysen (takana oik.)
yhteistyö diakonissa Pirjo Heikkisen
kanssa kantaa hedelmää.
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vaikka asuvat parin minuutin kävelymatkan päässä toisistaan.
– Elina tuli meille käymään, ja
meillä oli heti paljon juteltavaa,
kertoo Heidi Lindholm.
– Ystävystyimme pian Facebookissakin, jossa chattailemme, Elina
Hirvasoja hymyilee.
Äidit pohtivat usein arkisia,
vaikkapa lastensa syömisiä. Joskus
jaetaan leluvinkkejä. Neuvolan kerhossa on käsitelty vauva-arjen lisäksi alkutaivalta äitinä.
– Täällä on saanut purkaa ja
kertoa ajatuksiaan, kuvailee Lindholm.
Vanhemmat voivat tarvittaessa
keskustella elämän solmuista kahden kesken diakonissan kanssa.
– Diakonian tehtävä on rinnalla kulkeminen, muistuttaa Heikkinen.
Äiti–vauva -ryhmässä hän on
kertonut seurakunnan tapahtumista ja kerhoista.
– Olimme juuri ensi kertaa
avoimessa päiväkerhossa ja oli tosi mukavaa, tuoreet äidit kertovat.
Neuvolassa on aiemmin toiminut avoin kahvila perheille. Keväälle suunnitellaan uutta ryhmää.
– Pirjon ja neuvolan yhteistyö
jatkuu aivan varmasti kuten aiemminkin, iloitsee Mari Kyyhkynen.

Elisa af Hällström

Ajassa ja hengessä

Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Esipaasto hivuttaa kohti pääsiäistä
Paastoon liu’utaan laskiaissunnuntaina, joka tänä vuonna on . helmikuuta. Todellinen paastonaika
alkaa varsinaisesti vasta tuhkakeskiviikosta (..). Loppiaisen jälkeen kirkkovuodessa aletaan hiljalleen hivuttautua kohti paastoa
ja sen myötä vuoden suurinta juhlaa; pääsiäistä.
Helmikuun alkuvaiheilla alkaa
esipaastoksi kutsuttu aika. Kolme
pyhäpäivää johdattelee paastoon.
Sunnuntait ovat saaneet nimikseen
septuagesima, sexagesima ja quinguagesima. Pyhien nimet ovat la-

tinaksi luvut ,  ja . Ne kertovat, kuinka monta päivää pääsiäiseen on. Tosin luvut ovat vähän
sinnepäin, koska oikeastaan päivien välit ovat ,  ja  päivää.
Kristitylle paasto ei ole pakko tai velvollisuus, vaan mahdollisuus. Paasto on parhaimmillaan
lahjaa omalla hengelliselle hyvinvoinnille ja jumalasuhteelle. Paastoon liittyy myös omasta jakamisen ja toisten hyväksi luopumisen
ajatus.
Esipaaston aika on otollista aikaa tutkiskella omaa elämäntilan-

netta paaston toteuttamisen kannalta. Millaiseen paastoamiseen
pystyn tänä keväänä? Paastoaisinko perinteisesti joistakin ruuista
luopumalla? Vai olisiko tänä vuonna paikallaan siivota komeroita ja
antaa tarpeetonta tavaraa tarvitsevalle? Jättäisinkö Facebookin avaamatta? Ottaisinko tavoitteeksi lukea jonkin Raamatun kirjan? Tapoja paaston toteuttamiseen on yhtä paljon kuin on paastoajia. Tärkeintä on rukoukseen suuntautuva asenne.

Tulevat pyhät
5.2.

Kristus, Jumalan kirkkauden säteily:
kynttilänpäivä

Viime viikolla tuntematon vanhempi nainen pysähtyi katsomaan
lasteni mäenlaskua. ”Vanhemmiten sitä näkee kaikissa ihmisissä
palan Jumalaa. Lapsissa se näkyy selvimmin”, hän totesi. Itse
olin arkisirkuksen, tappeluiden ja väsymyksen aikaansaamassa
mielentilassa. Jumalan sijasta näin kaksi riiviötä. Vanha Simeonkin
näki Jeesus-vauvassa Jumalan. Joosef ja Maria ihmettelivät

Ravinnoksi
KULUVAN

VUODEN AIKANA

(Luuk. : –). Jeesus taisi siis olla ihan tavallinen vauva itkuineen

tällä palstalla ihmetellään erilaisia ruokaan ja kristilliseen uskoon liittyviä ilmiöitä.

Raamatussa leipä on ihmisen perusruoka. Leivän päälle on kasattu paljon symbolimerkitystä. Kun
kristinuskossa puhutaan leivästä,
harvoin ajatellaan vain jauhoista
valmistettua särvintä.
Kirkkotaiteessa voi joskus nähdä leivän Jeesuksen syntymästä kertovien kuvien yhteydessä.
Tämä johtuu siitä, että Jeesuksen
syntymäpaikka Betlehem on suomennettuna “leivän talo”. Jeesuksesta puhutaan oman vertauksensa
mukaan myös elämän leipänä,”joka
tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämän”.
Elämän leipä -vertauksen
voi ymmärtää monella tavalla. Uuden oivalluksen sain
rippikoululaisilta, joilla oli
ryhmätyön aiheena elämän leipä. Nuoret olivat
muotoilleet pahvista osiin
jaetun reikäleivän, jonka
jokaiseen osaan oli piirretty Jeesuksen elämänvaiheita
tai opetuksia. Selitys kuului, et-

tä “Jeesuksesta löytyy sopivaa ravintoa jokaiseen nälkään”.
Leipä kertoo kristitylle myös
siitä, että kaikki hyvät asiat tulevat
Jumalalta. Kun Isä meidän -rukouksessa pyydämme jokapäiväistä
leipäämme, emme pyydä vain leipää, vaan kaikkea, mitä arkeemme
tarvitsemme. Luther selitti Herran
rukousta ja katsoi jokapäiväisen
leivän olevan: “Ruoka, juoma, vaatteet, kengät, koti, pelto, karja, raha,

omaisuus, kelpo aviopuoliso, kunnolliset lapset, kunnollinen palvelusväki, kunnolliset ja luotettavat
esimiehet, hyvä hallitus, suotuisat
säät, rauha, terveys, järjestys, kunnia, hyvät ystävät, luotettavat naapurit ja muu sellainen.”
Olennainen leipään liittyvä asia
on sen jakaminen. Uuden testamentin mukaan Jeesuksella oli tapana jakaa leipää jokaiselle yhteisissä ateriointitilanteissa. Tästä tavasta opetuslapset myös tunsivat Jeesuksen
hänen ilmestyttyään kuolemansa jälkeen (Luuk. :–).
Omaa ”leipäämme”
jakamalla viemme ilosanomaa
eteenpäin; annamme toisillekin sitä
hyvää, mitä
olemme itse
Jumalalta saaneet.

ja märkine vaippoineen.

12.2.

Jumalan sanan kylvö

Jeesus puhui usein siitä, millainen Jumalan valtakunta on
(Matt. :–). Se on kuin mikroskooppisen pieni virus, joka saa
aikaan jotain suurta ja silminnähtävää. Olisi hienoa oppia näkemään
ne Jumalan valtakunnan idut, mutta usein niistä kasvanut metsäkin
jää näkemättä. Jumalan teot ja niiden aikaansaama kasvun ihme
jäävät niin helposti muiden puskien varjoon.

Helmi
Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta.
Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden
mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin
juutalaisille kuin kreikkalaisillekin,ristiinnaulittu

Kirsikka Lyhteilä

Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan

Lasten suusta

Finlaysonin Lasten katedraalissa pieni poika toi keltaisen helmen
alttarille:
– Rukoilen Kreikan talouden puolesta.

hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous
ihmisiä voimakkaampi.
(1.Kor.1:23–25)

Kimmo Ahonen

Jokainen aamunkoitto on uusi ihme
U

Kynttilänpäivänä pohditaan Jumalan olemusta. Jeesus Kristus on maailman valo. Kynttilänpäivänä muistetaan myös sitä, miten ihmisen ymmärrys voi avautua uskolle. On kuin valo syttyisi pimeään huoneeseen, tai kuin aurinko nousisi ja ajaisi yön hämärän pois.

sein vasta läheisen kuoleman, onnettomuuden
tai vakavan sairauden
kohdatessa tulee ajatelleeksi elämän arvokkuutta. Tuolloin katsoo elämäänsä taaksepäin,
eivätkä tehdyt valinnat tunnu aina tyydyttäviltä. Niin monta kertaa
on laiminlyönyt ihmissuhteitaan ja
asettanut omat tarpeensa muiden
edelle, ja sitten onkin vaarassa menettää mahdollisuuden elää läheistensä kanssa.
Tällaisessa tilanteessa tulee ajatelleeksi myös asioita, jotka ovat
vielä kokemattomien asioiden tai
toteutumattomien suunnitelmien ja haaveiden listalla. Tulee kiire nähdä ja kokea kaikki! Jokainen eletty hetki voi olla viimeinen,
ja silloin saattaa ryhtyä priorisoimaan asioita ja jakamaan niitä tärkeisiin sekä vähemmän tärkeisiin.

Voi tulla ajatelleeksi sitä, mihin
siihen mennessä tehdyillä valin
noilla joutuukaan, kun kerran joutuu vastaamaan teoistaan. Joskus
syntyy vahva halu tehdä parannus
ja tehdä viisaampia valintoja vastaisuudessa.
Joskus käy niin, että selviää vakavasta sairaudesta ja saa näin jatkaa elämäänsä. Tuolloin ihmisestä
tuntuu siltä kuin saisi uuden mahdollisuuden, elämän uudelleen
lahjaksi. Noissa hetkissä on tuttua
vahva elämänhalu ja -ilo sekä valtava kiitollisuus.
Vanhempien ihmisten seurassa vietetty aika havahduttaa ihmisen rajallisuuteen ja kuolevaisuuteen. Syntyy tietoisuus siitä, miten
nuori ja elinvoimainen vielä itse on.
Eräs sukulaiseni sanoi kerran, että sen hän voi varmasti sanoa, että
elämää on enemmän takana kuin

edessäpäin. Se sai minut hiljaiseksi. Ajattelin, että jos Luoja suo, itselläni asia on mahdollisesti vielä
toisinpäin.
Se, ettemme ole kaikkivoipia,
on hyvä asia. Jos olisimme ikuisesti nuoria ja terveitä, saattaisi meissä
kuolla se vähäinenkin arvostus, jota tunnemme elämää kohtaan. Joskus on hyvä saada muistutus siitä,
ettei kaikki aina mene kuten haluamme. Joskus meidän täytyy takoa
päähämme tietoisuus siitä ilosta ja
kiitollisuudesta, jota meidän tulisi tuntea paitsi kuluvasta hetkestä
myös saamastamme mahdollisuudesta ikuiseen elämään.

Kati Pitkälä
Kirjoittaja on tamperelainen
opiskelija.
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Ota onkeesi
Kuusi naista kertoo psalmien tarinoita
Elämäni psalmit on musiikkia ja
draamaa yhdistävä teos, jonka kantaesitys on perjantaina . helmikuuta kello  Finlaysonin kirkossa.
Teoksen esittää laulu- ja soitinyhtye M, jossa esiintyvät Eija
Apunen (piano), Jutta Jelys (klarinetti), Sirpa Leppänen (viulu),
Silja Lassila (sello) ja Tuija Tiitta-Ylipää (laulu ja perkussiot) sekä
näyttelijä Minna Hokkanen.
Esityksen musiikin on valtaosin
säveltänyt kanttori Markku Ylipää. Mukana ovat myös laulut Pekka Simojoelta, Petri Laaksoselta ja

Kristiina Tanhua-Laiholta.
M-yhtyeen jäsenet, jotka ovat
käsikirjoittaneet ja sovittaneet
teoksen, uskovat, että teos avaa
psalmit katsojalle ja kuuntelijalle
aivan uudella tavalla. Psalmit ovat
alun perin ylistyslauluja, valitusrukouksia ja katumusvirsiä, joita on
laulettu kielisoitinten säestyksellä.
– Teos kuvaa ihmisen elämänkulkua, jota psalmien ajattomat
tekstit heijastavat. Esityksen pohjana olevat psalmit eivät välttämättä ole nykyihmiselle tuttuja. Teos
tuo esiin psalmien kerronnallisen

Sana soi -illassa
Jobin postia

ulottuvuuden, joka on paljon monivivahteisempi kuin virsilauluista
voisi päätellä, kertoo Eija Apunen.
M koostuu sekä teatterin ja
musiikin ammattilaisista että pitkään musiikkia harrastaneista naisista, joita yhdistää paitsi ystävyys
myös yhteinen unelma.
– Saamme soittaa ja laulaa. Haluamme musiikillamme välittää
ihmisille elämän kauneutta, toivoa,
rohkeutta ja uskoa omiin unelmiin.

Sana Soi -iltoja on toteutettu
vuodesta  alkaen, ensin Kauniaisissa, vähän myöhemmin Tampereella ja vuodesta  lähtien eri puolilla Suomea. Kaikkiaan
näitä iltoja on järjestetty lähes 
kertaa.
– Sana Soi -illat ovat olleet tapahtumia, johon on kokoontunut
aina hyvin väkeä. Monesti seurakunnan työntekijät ovat sanoneet,
että illassa on ollut paljon heille
tuntemattomia ihmisiä. Se on eräs
illan vahvuuksista, toteaa rovasti
Pauli Tuohioja Suomen Raamattuopistosta.

4M-laulu- ja soitinyhtyeen Elämäni
psalmit -teoksessa esiintyvät
Tuija Tiitta-Ylipää (takana vas.),
Jutta Jelys, Eija Apunen, Silja Lassila
(edessä vas.), Minna Hokkanen ja
Sirpa Leppänen.

Konserttitarjotin
Brahmsin jumalallinen innoitus -konsertti järjestetään torstaina 9. helmikuuta kello 19 Vanhassa kirkossa.
Konsertissa esiintyvät mezzosopraano Pirjo Turunen sekä pianistit Merja
ja Kauko Konttinen. Musiikin lomassa kuullaan mestarisäveltäjä Johannes Brahmsin elämäntyöstä pastori
Reijo Ylimyksen kertomana.
Konsertin ohjelma maksaa 10 euroa. Konsertin järjestää Ruotsalainen
seurakunta.

Runebergin virret
su 5.2. klo 18
Kaukajärven seurakuntatalo
Olavi Heino, Petri Karaksela,
Virpi Pohjanen, Merja Mäkisalo

Salvat 1701
Harjun Kamarikuoro
su 5.2. klo 19
Lapuan tuomiokirkko
Liput 10 €
Ryhmämyynti: p. 040 479 7001
salvat@harjunkamarikuoro.net

Sinä verhoudut valoon
ke 8.2. klo 18
Hervannan kirkko |
Juha-Matti Heimonen tenori,
Pekka Ketola baritoni,
Jaakko Sorri baritoni, sello,
Martti Syrjäniemi urut ja piano,
helppo pääsy liikuntaesteiselle
helppo pääsy näkövammaiselle,

Maria Koivisto urut ja piano,
Virpi Savela-Saarinen tekstit.
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Virsilauluilta
ke 8.2. klo 19
Aleksanterin kirkko |
Aleksanterin kirkon 95-vuotisjuhla

Virsiklubi-olkkari
pe 10.2 klo 19
Lielahden kirkko |
HÄMY-trio
Kolehti Yhteisvastuun hyväksi

Urkukonsertti
su 19.2. klo 18
Pispalan kirkko |
Marko Hakanpää
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle

kuuntelulaite

Taide näyttää sen, mikä on piilossa
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Maarit Hedman,
Matka, 2009,
akryyli kankaalle.

Sisäiset maisemat -näyttelykokonaisuudessa Marja
Pirilä sekä Tomoko
Kurahara ja Satoko Sai tuovat ulkomaailman sisätilaan valokuvan,
keramiikan, äänen ja videon kautta.
Katsoja pääsee sukeltamaan
yhdeksän turkulaisen vanhuksen
henkilökohtaisiin muistoihin ja
elämäntarinoihin, jotka avautuvat
albumikuvien avulla.
Eilen me – tänään me -näyttely
koostuu taiteilijapariskunta Sampsa Virkajärven ja Riikka Lenkkerin teoksista, jotka käsittelevät taiteilijan ja isän suhdetta ja isän menettämistä. Kuolema tekee pysyvän aukon sukupolvien ketjuun ja
näyttely kuvaa sitä todellisuutta,
kun puoliso, isä ja isoisä on lopullisesti poissa.

Astu rohkeasti
Puistoon
uore Kansalaistoiminnan
keskus Puisto osoitteessa
Näsilinnankatu  tarjoaa
mahdollisuuden toimia yhdessä ilman diagnooseja. Se
on osa Muotialan asuin- ja toimintakeskuksen kuntoutumista edistävää ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Aiemmin se toimi parin vuoden ajan Hämeenpuistossa.
– Paikka ei vaadi mitään jäsenyyttä, eikä mielenterveyden tarvitse olla leimaava juttu, sanoo
avoimessa ryhmätoiminnassa sekä vapaaehtoistoiminnan parissa
työskentelevä Eija Jyllilä.
Sisään Puistoon voivat astua yhtä hyvin Mustan Lampaan asiakkaat kuin kaupungin johtohenkilöt
ja kymmenvuotiaat yhtä lailla kuin
seitsemänkymppisetkin.
– Voi vaikka poiketa kahvilaan
ja ehkä siten löytää toimintaan mukaan, Jyllilä perustelee.
Helppo astua ovesta -tavoitetta
palvelee myös alakertaan perustettu kahvila, jossa voivat viettää aikaa niin satunnaiset kävijät kuin jo
toiminnassa mukana olevat. Lähiseudun muut kahvilat eivät ole kokeneet teemapaikkaa kilpailijakseen. Yläkertaan taas voi tulla oleilemaan, käyttämään tietokonetta
tai lueskelemaan lehtiä ja kirjoja.

T

Valttina kokemus
Puisto tarjoaa koulutusta ja valmennusta, tietoja, taitoja ja vertaistukea. Samalla voi edistää omaa
kuntoutumista ja käsitellä omaa
elämäntilannetta. Toimintamuodoista avoimessa ryhmätoimin-

nassa oli viime vuonna toista tuhatta käyntiä.
Toiminnan valttina on mielenterveyden kokemusasiantuntijuus,
jolla vaikutetaan myös asenteisiin.
Sen keinoina ovat kouluttaminen,
tiedottaminen ja osallistuminen
palveluiden kehittämiseen. Tätä
on toteutettu Muotialassa yhtäjaksoisesti vuodesta .
– Nyt on ympäri Suomen innostuttu siitä, että asiakkaat ovat mukana palveluiden suunnittelussa,
huomauttaa kokemusasiantuntijatoimintaa Suvi Nousiaisen kanssa
vetävä Katri Keskinen.
– Ennen potilas oli pelkästään
hoidon kohde. Nyt tavoitteena on
ammattilaisen ja asiakkaan kumppanuus, jossa molemmat tietävät,
mutta eri asioita. Tähän ammattilaisetkin haluavat nykyään sitoutua
sekä kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa että laajemmin suhteessa
asiakkaisiin, Nousiainen sanoo.
Keskinen teroittaa kuitenkin,
ettei kokemusasiantuntijuus palvele vain kuntoutumista, vaan on
rinnastettavissa muuhun asiantuntijuuteen:
– Siksi myös palkkiot ja työnohjaus ovat tärkeitä, Nousiainen lisää.
Kokemustensa jakaminen on vapaaehtoista. Siksi mukana kannattaa olla niin kauan, kuin siitä kokee
saavansa jotain – olipa kyse parista
päivästä tai kymmenestä vuodesta.
Kokemuksilla on monenlaista
käyttöä valtakunnallisista foorumeista intiimeihin opiskelijaryhmiin. Suurin koulutusten tilaaja
ovat kuitenkin sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset.

Valpuri Tauriainen

Näyttelyt esillä 19.2. saakka
TR1 Taidehallissa,
Väinö Linnan Aukio 13.
Lisätietoja: www.tr1.tampere.fi

Avoimuuden periaatteeseen sopii myös yhteistyö monien tahojen
kanssa. Esimerkiksi seurakunnat
ovat tilanneet kokemusasiantuntijoita puhumaan koulutustilaisuuksiinsa.

Tärkeä saada liikkeelle

Rami Marjamäki

TR1 Taidehallin kolme näyttelyä käsittelevät elämän suuria kysymyksiä, vanhenemista ja kipeitä menetyksiä lämpimällä, koskettavalla
tavalla. Teokset laajenevat yksityisestä kokemuksesta yleisemmälle tasolle, kun taiteilijoiden henkilökohtaiset aiheet avaavat väyliä katsojan
tunteisiin tai vastaavanlaisiin kokemuksiin. Teoksia yhdistää moniaistisuus sekä liikkuminen sisäisen ja
ulkoisen maailman rajapinnalla.
Katseen takana -näyttelyssä kuvataiteilija Maarit Hedman ja valokuvaaja Leena Louhivaara kysyvät toisiltaan ”Mitä sellaista sinä näet, mitä minä en näe?” Valokuvaaja on kuvannut kuvataiteilijaa
eri ympäristöissä ja näkönsä menettänyt kuvataiteilija on tallentanut ”kymmenellä tuntevalla siveltimellä” sen, minkä aistii.
Eri aistien avulla saavutettu kokemus näkyy lopputuloksessa: valokuvan pehmeä, herkullisen vihreä sammalpeitteinen kivi on vain
pintaa. Kosketus kiveen paljastaa
kylmän ytimen ja maalauksen värimaailma poikkeaa täysin nähdystä.

Koordinaattorit Katri Keskinen,
Suvi Nousiainen, Risto
Lahtinen ja Eija Jyllilä ihailevat
rautalankakurssin kolmen tunnin
aherruksen tuloksia.

Teatteri Puiston ryhmäläiset ovat tutustuneet teatterin ja draaman perusteisiin
teatteri-ilmaisun osa-alueita kehittävien harjoitusten parissa. Kuvassa Kaarina
Uotila, Terttu Rouhenta, Pia Airio-Huuhtanen ja Taru Kiiski improvisoivat ruusun.

Puistossa myös välitetään ja koulutetaan vapaaehtoisia mielenterveystyöhön. Tukihenkilötoiminta oli
aiemmin osa kaupungin mielenterveystoimiston palveluja, mutta
siirtyi Muotialalle -luvun alkupuolella.
Tukihenkilösuhteet ovat määräaikaisia, ne tehdään vähintään
puoleksi vuodeksi kerrallaan. Se
voi toki purkautua elämäntilanteen muuttuessa. Kirjallisesti sovitaan siitäkin, miten usein tavataan.
Tukihenkilö ei ole terapeutti:
– Tukisuhde ei välttämättä liity sairauteen, vaan toisen kanssa
voi vaikka leipoa tai mennä elokuviin. Se ei siis lähtökohtaisesti ole
sairaan kannattelemista. Sillä ehkä saa toisen liikkeelle kotoa, Keskinen ja Jyllilä kertovat.
Tukipariksi koetetaan löytää
samanhenkisiä, esimerkiksi puhumis- tai tekemishaluisia. Yhteiset
harrastukset auttavat.
Puistosta myös välitetään vapaaehtoisia yhdistyksen eri yksi-

Sopraano Soile Isokoski laulaa Kynttiläkirkossa

Tampereella seuraava Sana Soi
järjestetään sunnuntaina . helmikuuta kello  Finlaysonin kirkossa. Teemana on Jobin postia.
Puhujavieraana on taloustieteen
maisteri Simo Setälä sekä musiikkivieraana muusikko Peter Joukainen. Joukainen kertoo tarinoita kristityn miehen elämästä melodisten, osin haikeidenkin kappaleidensa välityksellä. Kaiken takana
on kuitenkin kristityn toivo.
Lisäksi illasta vastaavat Tuomiokirkkoseurakunnan pastori
Marita Hakala sekä Maila Böhm,
Pertti Kallio ja Sointu Lanki.
Tapahtuman järjestävät Tuomiokirkkoseurakunta ja Suomen
Raamattuopisto.

man kuuluisimmilla ooppera- ja
konserttilavoilla. Marita Viitasalo on ollut yksi ahkerimmin esiintyvistä suomalaisista pianotaiteilijoista viime vuosikymmeninä.
Konsertissa kuullaan suomalaisia rakastettuja klassikkoja Oskar Merikannolta, Aarre Merikannolta, Jean Sibeliukselta sekä Toivo Kuulalta.
Konsertissa esiintyy myös Tuomiokirkon diplomiurkuri Matti
Hannula, joka soittaa kaksi urkusooloa. Puheen pitää pastori, toimittaja Hilkka Olkinuora. Kuulijat pääsevät osallistumaan tunnelman luomiseen sytyttämällä tuohuksen alttarille.

Tunnelmallisessa, kynttilöiden valaisemassa Tuomiokirkossa on järjestetty Kynttiläkirkkotilaisuuksia jo vuodesta . Nyt
on vuorossa kansainvälinen huippusopraano Soile Isokoski, joka
konsertoi diplomipianisti Marita
Viitasalon kanssa kynttilänpäivänä . helmikuuta kello  Tuomiokirkossa.
Soile Isokoski on pitkään esiintynyt menestyksekkäästi maail-

Sopraano Soile Isokoski laulaa
kynttilänpäivänä 5.2. kello 18
Tuomiokirkossa.

Tilaisuuden järjestävät Lions
Club Tampere/Siilinkari ja Lions
Club Tampere/Ruotu yhteistyössä Tampereen seurakuntien ja Kirkon Ulkomaanavun Naisten Pankin kanssa.
Ohjelma maksaa ennakkoon 
euroa ja ovelta tuntia ennen konserttia  euroa. Konsertin tuotto
menee lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen.
Ohjelmien ennakkomyynti:
Tampereen Musiikki, Kuninkaankatu , ja Ohjelmanaiset Oy, Sorinkatu 

Hannu Jukola

Radio, tv ja netti
Radio Novassa puhutaan Yhteisvastuusta
Radio Novassa on Yhteisvastuu-teemapäivä maanantaina 6. helmikuuta. Silloin puhutaan koko päivä Yhteisvastuusta, ylivelkaantumisesta ja pienlainoista. Yhteisvastuun radiospottikampanja
jatkuu taajuudella viikon loppuun. Novan taajuus Tampereella on
104,7 MHz.
Lisätietoja keräyksestä: www.yhteisvastuu.fi ja Kirkon Ulkomaanavun sivuilla www.kua.fi. Askel-lehti järjestää 12.–13. helmikuuta Yhteisvastuu-risteilyn, josta lisätietoa osoitteessa www.askellehti.fi/ystavaklubi. Yhteisvastuu on myös Facebookissa: www.
facebook.com/yhteisvastuu

Uskon akatemia -luennot radiossa
Ovatko eri uskonnot ja ateismi peruuttamattomasti toisensa pois
sulkevia ajatusjärjestelmiä, vai voiko niiden välille syntyä aitoa
vuoropuhelua? Radio Moreeni (98,4Mhz , kaapelissa 101.5 MHz)
lähettää Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ja Tampereen työväenopiston järjestämän elämän ja uskon kysymyksiin paneutuvan luentosarjan keväällä 2012.
Luennot kuullaan niitä seuraavana lauantaina noin kello 16.15
alkaen. Ensimmäisenä aalloilla on metropoliitta Ambrosiuksen
luento Ortodoksisuus ja sen haasteet tänään.

Ekopaasto tukee ilmastopainon pudotusta
Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen ympäristökeskus
ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto käynnistivät yhteisen Ekopaasto-kampanjan, johon voi osallistua verkkosivustolla ekopaasto.fi ja siitä voi tykätä myös Facebookissa. Varsinainen paaston
aika on tuhkakeskiviikosta pääsiäiseen eli 22.2.–8.4.

Missä mennään, mitä tapahtuu?

köihin, esimerkiksi ryhmien vetäjiksi. He voivat lupautua vaikka yhdelle keikalle kerralla, ja heille järjestetään koulutusta ennen toimintaan mukaan lähtemistä.

Ryhmät vetävät
Avoin ryhmätoiminta on tarkoitettu kenelle tahansa itsensä kehittämisestä ja harrastamisesta kiinnostuneelle. Puistossa halutaan Jyllilän
mukaan tarjota mielekkäitä kokemuksia pienissä, enintään kymmenen osallistujan ryhmissä. Harrastaminen myös tukee hyvinvointia.
Tänä keväänä tarjolla on esimerkiksi kädentaitoja, rautalankakurssia, draamaa, kamerakurssia
ja bändisoittoa, painonhallintaa ja
kuvallista ilmaisua.
– On tärkeää, että joka ryhmässä on hyvä ohjaaja, esimerkiksi pitkään harrastanut tai alaa opiskeleva, koordinaattori Risto Lahtinen
muistuttaa.
– Varsinaisia lapsiryhmiä meillä
ei ole, mutta esimerkiksi soittoryhmässä nuorimmat ovat olleet kymmenvuotiaita.
Teatteri Puiston näyttelijät ovat
aikuisten draamaryhmästä, joka
on kokoontunut viikoittain viime
marraskuusta alkaen. Kurssin vetäjänä on toiminut draamaohjaaja
Valpuri Tauriainen.

Ryhmä esittää Puistossa näytelmän Putoilevat mummot ystävänpäivänä . helmikuuta kello .
Puolituntinen näytelmä rakentuu
ryhmäläisten kehittämistä ideoista,
roolihahmoista ja improvisaatiosta.
Sen jälkeen kahvila on avoinna.
Kolmen euron lippuja on myynnissä Kahvila Puistossa, joka on

avoinna arkisin kello –. Karaokea Puistossa lauletaan perjantaina . helmikuuta kello –. Luvassa on myös kesätapahtuma, teemailtoja ja retkiä.

Asta Kettunen

Kaunista ostettavaa
– ei ostopakkoa
iereiseen taloon, Näsilinnankatu :een, avautui marraskuussa myymälä, joka tarjoaa
Iideshovin työpajassa valmistuneita tuotteita.
Tarjolla on monenlaista sisustus- ja lahjatavaraa kietaisupyyhkeistä kärpässienijakkaroihin ja videonauha-poppanakangaskasseihin. Korjauskuntoisia lahjoitushuonekaluja noudetaan kotoa.
– Meillä ei ole ostopakkoa,
vaan tänne voi vain tulla tutustumaan. Tämä on Muotialan toimintakeskuksen yksi käyntikortti, kertoo vuoroin myymälässä ja Puiston kahvilassa työskentelevä Sirpa Valolahti. Yhteistyössä toimi-

V

taan monien tahojen kanssa. Tätä
kuvastaa esimerkiksi se, että välillä kävijöitä on neuvottu esimerkiksi
Seurakuntien talossa toimivaan lähetysmyymälä Taskuun tai viereiseen helluntaiseurakuntien lähetysjärjestö Fidan kirpputorille, jos
on arveltu hakijan niiltä paremmin
löytävän etsimänsä.
– Mielenterveystyötä tukeva
myynti tarjoaa lähinnä oman tuotekehittelyn tuloksia. Samalla tiedotamme mielenterveystyön tärkeydestä.
– Toimimme ihmisten kanssa ihmisten hyväksi, Valolahti tiivistää.

Tampereen tuomiokirkon jumalanpalvelus lähetetään suorana lähetyksenä sunnuntaisin kello 10 Radio Moreenissa taajuudella 98,4 MHz.
Facebookista ja twitteristä löydät Tampereen seurakuntien tuoreimmat uutiset ja menovinkit www.facebook.com/tampereenseurakunnat, http://twitter.com/TampereEvlSrkt
Lue uutisia myös Tampereen seurakunnista: www.tampereenseurakunnat.fi/kirkko_tampereella/uutiset_ja_media

Mielenkiintoisia blogeja
Tampereen seurakuntien lähetit ja yhteistyökumppanit kertovat arjestaan ja työstään maailmalla Menkää ja tehkää -blogissa
osoitteessa http:// virrassa.blogikone.fi
Syntyikö Jeesus neitseestä? Onko homous syntiä? Kuka on
pätevä pitämään radiohartauden? Muun muassa näistä aiheista löytyy blogeja osoitteesta www.kotimaa24.fi. Lue, kommentoi
ja bloggaa itse!

Kirkko Facebookissa
Kirkko Suomessa on kaikille avoin kohtaamispaikka Facebookissa. Suomen ev. lut. kirkon perustama sivu tarjoaa kävijöille reaaliaikaista yhteyttä kirkon työntekijöihin. Kysy, kommentoi, nosta
esiin, pohdiskele, kyseenalaista ja ihmettele.
Sivulla on käytössä reaaliaikainen chat. Toiminto on käytettävissä silloin, kun kirkon työntekijöitä on paikalla.

Musiikkijumalanpalvelus ennakoi kesää
Sunnuntaina 5. helmikuuta
kuullaan maistiaisia ensi kesän
Lauluista kaunein -kiertueesta.
Tampereen helluntaiseurakunnassa järjestettävässä musiikkijumalanpalveluksessa kuullaan Toisen
maailman ääni -ryhmää, joka kiertää laulattamassa ensi kesän yhteislaulutilaisuuksissa.
Ryhmään kuuluvat Apa AliLöytty (laulu), Päivi Ollikainen
(kannel, laulu), Jutta Jelys (klarin-

etti, laulu) ja Joonas Mikkilä (koskettimet, laulu).
Yhteislaulutilaisuuksissa musiikille itselleen annetaan koskettajan, puhuttelijan, välittäjän ja kertojan rooli.
Musiikkijumalanpalvelus
Lauluista kaunein
5.2. klo 18
Tampereen Helluntaiseurakunta,
Aleksanterinkatu 18
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Kulttuurit rikastuttavat toisiaan

Maailmojen Messussa

nsimmäinen monikulttuurinen ja ekumeeninen Maailmojen Messu – Worlds
Within Worship järjestetään kynttilänpäivänä . helmikuuta kello  Pispalan kirkossa.
Messuun kutsutaan eri kulttuurien edustajia kohtaamaan ja viettämään yhteistä juhlaa jumalanpalveluksen, musiikin ja ruokailun
merkeissä.
Valmistelut aloitettiin jo tammikuussa. Maailmojen Messun ja
musiikkipajan järjestävät Harjun
seurakunta ja Suomen Lähetysseura.
– Perustimme matalan kynnyksen musiikkipajan, johon kut-

E

suimme soittamisesta ja laulamisesta kiinnostuneita ihmisiä – sekä maahanmuuttajia että suomalaisia. Messun musiikki on alkanut
jo syntyä niistä ideoista ja aineksista, joita ihmiset ovat tuoneet mukanaan, kertoo musiikkipajaa ohjaava muusikko, lähetystyöntekijä
Sakari Löytty.
– Ajatuksena on, että maahanmuuttajat voivat rikastuttaa suomalaisen messun musiikkia monikulttuurisilla rytmeillä ja sävelillä.
Samalla suomalaiset voivat tutustuttaa maahanmuuttajia esimerkiksi suomalaiseen virsiperinteeseen ja muuhun hengelliseen musiikkiin, miettii Löytty.
– Tilanne on jännittävä, mutta
myös mielenkiintoinen, kun ryh-

mäläisiä ei vielä tunne. Mutta yhdessä tekemällä ja toimimalla tutustuu, pohtii klubin toinen ohjaaja, kanttori Tarja Laitinen Harjun
seurakunnasta.
Musiikkiklubilaisilla on ollut
tuliaisinaan niin nigerialaisia lauluja, venäläisiä tekstejä tuttuihin
lauluihin kuin anglomaiden sävelmiä. Messussa on myös tuttuja,
suomalaisia virsiä ja tuttuja liturgisia lauluja.

Kultturien kirjo
esillä musiikkipajassa
On keskiviikkoilta Pispalan kirkolla. Ensimmäisenä ovesta astuu venäläissyntyinen Sergei Korelov kitaralaukku kädessään.

– Musiikkipaja ja messu ovat
hieno juttu. On mahtavaa, että eri
kulttuureista tulevat ihmiset ylistävät yhdessä Jumalaa.
Löytty ja Korelov alkavat viritellä kitaroitaan. Pikkuhiljaa saliin alkaa saapua muitakin. Mikko Ohra-aho kaivaa laukustaan lyömäsoittimia ja Arto Pietiläinen bassokitaran.
– Musiikkipajassa on ollut mukavaa ja monipuolista. Se, että voidaan tehdä jotakin yhdessä, avaa
ihmisten ja kulttuurien välisiä raja-aitoja, miettii Pietiläinen.
Alkurukouksen jälkeen aloitetaan. Laulukuoroon tulevat Liisa
Puronen, Seija Pietiläinen, Sanna
Lindholm, Riitta Laiho ja Pia Ojalahti. Hetken päästä heidän seu-

Palaute kehittää jumalanpalveluselämää
arjun seurakunta on valittu yhdeksi jumalanpalveluselämää kehittäväksi
seurakunnaksi Suomessa. Kokeiluseurakuntia on .
– Tahdomme kehittää jumalanpalveluksia erilaisten ja eriikäisten ihmisten yhteiseksi messuksi. Jumalanpalveluselämä on
sitä rikkaampaa, mitä laajemmin
siihen osallistuu kaikenlaisia ihmisiä erilaisista taustoista ja sosiaaliluokista, sanoo Harjun kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen.
– Tarvitsemme kipeästi samanmielisten tai samaa elämänvaihetta elävien erityisiä ”meidän
heimomessuja”. Vielä enemmän
tarvitsemme eri heimot yhteen
kokoavia messuja.
Harjun kokeilu niveltyy Tampereen seurakuntayhtymän Monipuolistuva jumalanpalveluselämä -projektiin, joka on yksi strategian kärkihankkeista.

H
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– Messussa tärkeintä on ihmisen kohtaaminen, kuuleminen,
vierellä kulkeminen ja hengellinen
syventyminen. Osallistujalle on
tarjolla syvintä mahdollista apua,
tukea ja turvaa elämän arkeen.
Samalla voimme olla tueksi muille vaikkapa rukoilemalla ja osallistumalla kolehtiin. Uskon määrä
tai laatu ei vaikuta oikeuteen tulla
kirkkoon. Jokainen syy on yhtä oikea, tiivistää yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takala.
Kärkihankkeen myötä lähikirkkoalueilla eri puolilla kaupunkia vahvistuu kirjo erilaisia
messuja. Jumalanpalveluksia on
tarjolla sunnuntaisin vaihtelevina kellonaikoina. Myös muina viikonpäivinä on mahdollista poiketa kirkkoon joko omalla lähikirkkoalueella tai muualla.
– Tavoitteena on, että erilaiset
ihmiset voivat löytää heitä koskettavan ja heille merkittävän juma-

lanpalvelusyhteyden, kertoo Takala.
– Lähikirkko on kirkko lähellä. Hengellisen elämän syventymisen ja kasvun paras paikka on
monipuolinen yhteinen messu,
pohtii Järvinen.

Keskeistä on
yhteisöllisyys
– Tarkoituksena on entisestään
laajentaa ja syventää niitä mahdollisuuksia, joilla seurakuntalaiset voivat olla mukana messun toteutuksessa, selvittää Takala.
Kärkihankkeen tavoitteena
ovat myös erityismessut. Tampereellakin on järjestetty proﬁloituja messuja esimerkiksi nuorille aikuisille, perheille ja sateenkaariväelle.
– Muuttuvat elämäntapamme
ja -tilanteemme merkitsevät sitä,
että erilaisille messuille on aitoa

kysyntää. Messun keskeiset osatekijät ovat pysyviä eikä niiden
muuttamiseen ole tarvetta. Niitä
voidaan kuitenkin toteuttaa useilta osin erilaisin tavoin. Otamme
kirkon tradition rinnalle aiempaa vahvemmin seurakuntalaisten näkökulmat, tarpeet ja odotukset. Messuja kehitetään osallistujilta saadun palautteen pohjalta, lupaa Takala.
Takalan mielestä messun merkittävyyttä ei kaikilta osin voi mitata osallistujamäärällä.
– Halu tulla mukaan on toki
osoitus asian kiinnostavuudesta
ja merkittävyydestä. Monipuoliset jumalanpalvelukset ovat saaneet myönteisen vastaanoton jo
tähän mennessä. Se rohkaisee jatkamaan valittuun suuntaan, olipa kyse päiväjumalanpalveluksista tai muista messuista.

Kirsi Airikka

Viktor Ibe (vas.), Olise Simon
Onyemechi, Sergei Korelov,
Mikko Ohra-aho, Arto Pietiläinen,
Sakari Löytty ja joukko muita
musiikkipajalaisia harjoittelivat
musiikkia Maailmojen Messuun,
joka järjestetään
5. helmikuuta kello 11
Pispalan kirkossa.
Maailmojen Messu on
Yhteisvastuukeräyksen
avaustapahtuma Harjun
seurakunnassa.
Maailmojen Messu on
Yhteisvastuukeräyksen
avaustapahtuma Harjun
seurakunnassa.

raansa liittyvät nigerialaiset nuorukaiset Viktor Ibe ja Olise Simon
Onyemechi.
Lämmittelyksi lauletaan englanninkieliset laulut Lord hear us ja
He holds me tight, johon Tarja Laitinen soittaa nokkahuiluosuudet.
Korelov jää miettimään, saisiko
hän tehtyä venäjänkielisen säkeistön afrikkalaistyyliseen lauluun.
Sitten siirrytään harjoittelemaan Iben ja Onyemechin edelliskerralla tuomia nigerialaisia rukouslauluja. Nuorukaiset opettavat
ryhmälle laulun melodiaa ja igbon
kielen lausumista. Pian Odi ro nye
di kagi sekä Mma mma dirigi -kappaleet taipuvat jo ryhmältä.
– Intohimoni on laulaa kirkossa, hymyilee Viktor Ibe, joka on
asunut Tampereella reilut kolme
vuotta. Hän opiskelee ympäristötekniikkaa Tampereen teknillisessä yliopistossa.
Laulamisesta nauttii myös Iben
ystävä Olise Onyemechi.
– Olemme kaikki kristittyjä,
vaikka meillä onkin erilainen tausta. Laulamalla ja soittamalla yhdessä teemme Jumalan työtä.
Sakari Löytty iloitsee kohtaamisesta.
– Ihmiset ovat kohdanneet toisiaan täällä musiikkipajassa. Samoin kohtaamista syntyy ihmisten kesken messussa ja lisäksi ihmisillä on messussa mahdollisuus
kohdata Jumala.

Yhteisö syntyy
kaikenlaisista ihmisistä
Maailmojen Messu on päiväjumalanpalvelus, jonka tarkoitus on
koota kaikenlaisia ihmisiä yhteisölliseen messuun. Raamatun tekstit
luetaan osallistujien omilla kielillä. Osallistujat voivat ottaa mukaan
oman Raamattunsa.
Tulkkaus järjestetään tarvittaessa englanniksi ja muillekin kielille. Lapsille pidetään pyhäkoulua
messun aikana.
Messun jälkeen nautitaan yhdessä yhteinen ateria.
– Tarkoituksena on vahvistaa
yhteisöllisyyttä ruokayhteydellä ja
valmistaa talkoovoimin yhteinen
ateria, kertoo lähetyssihteeri Riitta
Laiho Harjun seurakunnasta.
Laihon ohella ateriavalmisteluista kantaa vastuuta Pia Ojalahti,
joka on työskennellyt Harjun seurakunnan diakoniatyöntekijänä kesästä lähtien.
– Valmistamme aterialle monenlaista ruokaa eri kulttuureista.
Messusta tulee takuulla mielenkiintoinen.

Kirsi Airikka
Ruokaryhmä kokoontuu
4.2. klo 10–16 Tesoman kirkolla.
Ruuanvalmistuksesta kiinnostuneet
voivat tulla mukaan, valmistetaan
ruokaa myös messulounaalle.
Ateriamaksu lauantaina 4 €.
Ilm. 2.2. mennessä, Pia Ojalahti, p.
050 434 3315 tai Riitta Laiho,
p 041 548 0150.

Sitoutuminen vapauttaa – Siunaus kantaa

Meidän häät!
Te, jotka olette Jumalan
valittuja, pyhiä ja hänelle
rakkaita, pukeutukaa siis
sydämelliseen armahtavaisuuteen,
ystävällisyyteen, nöyryyteen,
lempeyteen ja kärsivällisyyteen.

Pitäkää huolta, että tulette toimeen
keskenänne, antakaa anteeksi
toisillenne, vaikka teillä olisikin
moittimisen aihetta.
Niin kuin Herra on antanut teille
anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta
kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus,
sillä se tekee kaiken täydelliseksi.
Kol. 3: 12–14

Hannu Jukola

Sitoutuminen vapauttaa – Siunaus kantaa
Kihloihin Vatikaanissa ja

Kot
Kirk
Mets
Mök

vihille Pyynikin Näkötornissa

Kirkolliset häät voi järjest
oikeastaan vain hääparin
rajana. Kirkkojen lisäksi s
täviä ja tunnelmallisia kap
larikappeli, Lähdekappeli
Kalevan kirkon kappeli.

Kirkollisen vihkimisen vo
sässä tai järvenrannalla ei
poistua, sillä pappi tulee v
Vihkimisen voi myös yhd
siin, kuten kasteeseen tai k
Kirkollisen vihkimisen yd
sen ympärille rakennettu
Emil Bobyrev

Tietoa vihkimisestä:
www.tampereenseuraku
evl.fi/avioliitto
haat.helsinginseurakunn

Hanna-Mariaa ja Jukkaa ei voi ainakaan syyttää mielikuvituksen puutteesta, sen verran hohdokkaissa paikoissa he ovat juhlistaneet
yhteiseloaan. Kihloihin pariskunta meni Vatikaanin torilla ja lopullinen sinetti liitolle annettiin Pyynikin näkötornissa.

Häämusikkia: www.hak

P

Annin kastetilaisuudessa ilmoittanut haluavansa olla myös Jukan ja
Hanna-Marian vihkipappi. Silloin
Hanna-Maria ei vielä häistä innostunut, sillä hän oli päättänyt, ettei
koskaan menisi naimisiin.
– En vain ajatellut olevani sellaista häätyyppiä. Kaikki häävouhotus tuntui itsestä vieraalta.
Olin kai katsonut liikaa amerikkalaisia hääohjelmia, joissa morsiamista tulee aina hirviöitä. En
halunnut sellaiseksi, Hanna-Maria
nauraa.
– Innostuimme asiasta vasta
sitten, kun ymmärsimme, että naimisiin voi mennä pienestikin, jopa
kokonaan ilman hääjuhlaa.

ajatellen. Ongelma ratkesi, kun
kävi ilmi, että häät voidaan pitää
myös Pyynikin näkötornissa.
Vihkitilaisuus onnistui molempien mielestä yli odotusten.
– Ilma oli tyyni, aurinko oli
juuri laskemassa ja taivas oli upean punainen. Musiikista vastasivat
linnut ja joutsenparvi, joka sattui
juuri liitämään tornin yli, kun meidät vihittiin, Hanna-Maria kertoo.

Intiimit häät
suuren yleisön edessä

Suurimman kiitoksen onnistuneesta vihkitilaisuudesta pariskunta haluaa antaa pappi Kati
Elorannalle, jonka lämmin ja henkilökohtainen puhe kruunasi hetken.
– Katilla on todella hyvä ihmistuntemus, eikä hän päästä itseään
helpolla. Puhe oli huolellisesti laadittu ja se todella kosketti meitä
kaikkia, Jukka kiittelee.
Jukan ja Hanna-Marian oli
tarkoitus mennä naimisiin salaa,
vain perheen ja muutaman lähiomaisen läsnä ollessa, mutta toisin
kävi.
– Emme tienneet varausta tehdessämme, että 1.10. vietetään
Tampere-päivää. Silloin Pyynikin
näkötorniin on ilmainen sisäänpääsy! Onneksi ihmiset kunnioittivat tilaisuuttamme ja malttoivat
odottaa vihkimisen ajan portaikossa, Hanna-Maria nauraa.

Pastori Kati Elorannan
lämminhenkinen puhe
kosketti hääparia ja
vieraita.

Kotonak
T

iina Kerminen… eiku…
siis Tiina Autio, huudahtaa tuore aviovaimo esitellessään itseään. Häistä on vasta
kolme päivää eikä uusi sukunimi
vielä ole iskostunut muistiin.
Häät sen sijaan ovat tuoreessa

Rami Marjamäki

Jukalle ja Hanna-Marialle oli itsestään selvää, että jos häät pidetään,
ne pidetään kirkollisesti.
– Kirkkohäissä on arvokkuutta ja perinteitä, joita maistraatti ei
pysty tarjoamaan, Jukka pohtii.
Pariskunta oli jo varannut Finlaysonin kirkon, mutta se tuntui
liian suurelta tilalta pieniä häitä

Emil Bobyrev

yynikin näkötornissa käy
kuhina, vaikka on vasta
aamupäivä. Munkit häviävät tarjottimilta sitä mukaa kun
uusia valmistuu keittiössä. Pieni
Anni, 10 kk, joutuu vielä odottamaan munkkielämystä muutaman kuukauden, mutta mutustaa
tyytyväisenä leivänpalaa vanhempiensa Hanna-Maria Grannin ja
Jukka Mustaniemen sylissä.
Pyynikin näkötorni on perheelle tärkeä paikka. Lasten kanssa on
retkeilty Pyynikin metsissä ja kallioilla ja usein on tultu vain nauttimaan herkullisia munkkeja. Lokakuun ensimmäisenä päivänä näkötorni sai todistaa ainutlaatuista
hetkeä, kun Jukka ja Hanna-Maria
vihittiin tornin huipulla.
– Olimme monta vuotta pelleilleet ajatuksella, että jos joskus
menemme naimisiin, teemme sen
tuolla ylhäällä, Jukka kertoo ja
osoittaa kohti näkötornin kattotasannetta. Sitten kun avioliitto
tuli ajankohtaiseksi, päätimme
kysyä, olisiko se oikeastikin mahdollista.
Papiksi pyydettiin tuttu kastepappi Kati Eloranta, joka oli jo

Tiina ja Pasi Aution mielestä avioliitossa pa
– Saa luottaa siihen, että molemmat ovat y
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Tuplajuhlat!
tona?

kossa?
sässä?
killä?

Vesa ja Annika Rasku saivat
toisensa ja Vili-Veikko kasteen
ja nimen Finlaysonin kirkossa.
Kuvassa myös pastori Merja
Halivaara.

Häät ja kaste

tää lukuisissa paikoissa,
oma mielikuvitus on
eurakunnilla on viehätppeleita, kuten Ilkon keli Seurakuntien talossa ja

unnat.fi/vihkiminen

nat.fi/haat.html

kanpaa.net

Emil Bobyrev

oi järjestää myös metikä kotoakaan tarvitse
vihkimään myös kotiin.
distää muihin toimitukkodin siunaamiseen.
dinsisältö on sama, on
juhla pieni tai iso.

H

Häät voidaan yhdistää
toiseen kristilliseen toimitukseen, kuten kasteeseen tai kodinsiunaamiseen.
Tämän keksivät myös Vesa ja Annika Rasku, jotka vihittiin syksyllä Finlaysonin kirkossa. Samassa
tilaisuudessa kastettiin heidän lap-

kin voi mennä naimisiin
muistissa. Edellisenä lauantaina
multisiltalainen kerrostaloasunto
muutettiin viehättäväksi vihkitilaksi. Olohuoneeseen tuotiin
tuolit 22 vieraalle ja alttarina palveli valkoisella liinalla peitetty
pöytä.

arasta on turvallinen olo.
yhdessä tosissaan, sanoo Pasi.

Tiina ja Pasi Autio halusivat
kotoisat, omannäköisensä häät ilman stressiä ja suuria järjestelyjä.
Kotivihkiminen tuntui molemmista hyvältä ratkaisulta.
– Kaikki kolme lastamme on
kastettu kotona ja halusimme
nytkin pienimuotoisen perhetilaisuuden lähimpien sukulaisten ja
ystävien kesken, Tiina perustelee.
– En halua olla huomion keskipisteenä ja ajatus suurista kirkkohäistä tuntui jo sen vuoksi vieraalta.
Myös maistraattia pohdittiin,
mutta varsinkin Pasille oli tärkeää, että liitto saa kirkollisen siunauksen.
– Maistraatti tuntui jotenkin
liian arkiselta vaihtoehdolta. Olisimme vain kirjoittaneet nimemme papereihin ja siinä se. Ei kovin
romanttista, Pasi miettii.

sensa, nyt viisikuinen Vili-Veikko.
– Olimme olleet yhdessä jo 14
vuotta, mutta naimisiinmeno tuli
ajankohtaiseksi vasta, kun aloimme odottaa vauvaa. Ristiäisiä
suunnitellessamme
keksimme,
että voisimmekin mennä samalla
naimisiin.

Vihkimisen ja kasteen yhdistäminen ei vaatinut pariskunnalta
mitään erityisjärjestelyjä. Pappi hoiti kaavan ja pariskunta vastasi musiikin ja ohjelman suunnittelusta.
– Tilaisuus oli kaunis ja koskettava. Saimme juuri sellaisen juhlan
kuin toivoimme, Vesa kiittelee.

Kavereita jo
seurakunnan kerhossa

malta ystäväni työpaikalla. Se oli
sitten sitä myöten selvä juttu, Tiina
nauraa.
Kihloihin mentiin 4.7.2007 –
jotta saatiin televisiosta ilmainen
ilotulitus, historianystäväksi tunnustautuva Pasi virnistää. Seuraavana vuonna syntyi Leevi ja siitä
kahden vuoden kuluttua Iiris.
Kuuden yhteisen vuoden kunniaksi tuntui sopivalta juhlistaa
yhteiseloa menemällä naimisiin.

Pasi ja Tiina tapasivat ensimmäisen kerran jo viisivuotiaina seurakunnan kerhossa. Asia selvisi
vasta vuosia myöhemmin, kun
Pasin äiti esitteli ylpeänä poikansa
lapsuudenkuvia tulevalle miniälle.
Kerhokuvassa Pasin yläpuolella hymyilee pieni tutunnäköinen
tyttö. Tiina ja Pasi olivat myös
luokkakavereita, mutta rakkaus
antoi odotuttaa itseään. Tiinalla oli
jo kolmevuotias lapsi, nyt yhdeksänvuotias Jarkko, kun kohtalo
vihdoin kuljetti pariskunnan yhteen.
– Aina minua on viehättänyt
Pasin kohtelias käytös. Hän on
sellainen vanhanajan herrasmies.
Jotenkin silmät kuitenkin avautuivat vasta, kun tapasin hänet sattu-

Maailman
rennoin morsian
– Taidan olla maailman rennoin
morsian, sillä aloin vasta viikkoa
ennen häitä pohtia tarjoiluja ja
muita järjestelyjä. Hääpuvustakaan ei tullut stressiä, koska halusimme avioitua oman itsemme näköisinä ihan tavallisissa vaatteissa.

Tilaisuutta varattaessa
ilmoitetaan, että kyseessä
on kasteen ja vihkimisen
yhdistäminen. Kirkkojärjestys
suosittaa, että vauva kastetaan
viimeistään kahden kuukauden
ikäisenä. Mitään pakkoa tähän ei
kuitenkaan ole. Kirkon voi hyvin
varata ennen lapsen syntymää,
ja suosittujen kirkkojen kohdalla
on toimittavakin ajoissa.
Toisaalta kasteen ja vihkimisen
voi hyvin suorittaa myös
esimerkiksi kotona.
Käytännöllisintä on vihkiä
vanhemmat ensin. Näin lapsi
saa automaattisesti perheen
yhteisen tai jommankumman
vanhemman sukunimen.
Muuten lapsen sukunimen
saattaa myöhemmin joutua
vaihtamaan ilmoittamalla siitä
kotikunnan maistraattiin.
Ammattitaitoinen pappi osaa
suunnitella parin kanssa
toimivan kokonaisuuden, jossa
molemmat juhlanaiheet saavat
tarpeeksi huomiota.

Kutsuvieraille oli ilmoitettu, että hääpari pukeutuu perinteitä rikkoen ja niinpä vieraatkin osasivat
tulla paikalle arkivaatteissa.
Vaikka vihkitilaisuudesta oli
karsittu kaikki ylimääräinen pois,
tilaisuus oli molempien mielestä
silti koskettava ja kaunis.
– Tuntui hienolta, kun isä saattoi minut olohuoneeseen ja luovutti Pasille, Tiina muistelee.
Myös pappi, Härmälän kirkkoherra Antero Eskolin, saa pariskunnalta kiitosta.
– Pappi oli kotoisa ja hän puhui
hyvin.
Aivan ilman stressiä ja jännitystä ei näistäkään häistä selvitty:
– Itse vihkimishetkellä jännitti
niin kauheasti, että en muistanut
sanaakaan papin puheesta. Onneksi saimme vihkipuheen myös
kirjallisena, Pasi kiittelee. 
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11 kysymystä vihkimisestä:
Hääyö helatorstain aattona
16.5. ja 12.12.12.

Haluamme naimisiin!
Mitä meidän pitää tehdä?
Ottakaa yhteys seurakuntasihteeriin, joka
varaa teille papin, kanttorin ja vihkitilan.
Kirkon voi varata vuotta ennen vihkipäivää. Varaukset: p. 03 291 0705

Haluatteko juhlalliset ja tunnelmalliset
kirkkohäät vähällä vaivalla? Hääyössä
se on mahdollista. Riittää kun tulette
paikalle ja sanotte ”tahdon”, seurakunta järjestää kaiken muun. Tänä vuonna
Hääyö pidetään kevään kauneimpaan
aikaan helatorstain aattona 16. toukokuuta Finlaysonin kirkossa sekä joulun
alla 12.12.12 Aleksanterin kirkossa.
Kirkollinen vihkiminen edellyttää, että
molemmat ovat Suomen ev.lut. kirkon
rippikoulun käyneitä jäseniä. Jos toinen
vihittävistä kuuluu muuhun kristilliseen uskontokuntaan, ottakaa yhteys
esteiden tutkintaan p. (03) 219 0228.
Vihkiparin pitää suorittaa avioliiton
esteiden tutkinta omassa kotiseurakunnassa vähintään viikkoa ennen Hääyötä
ja tuoda todistus esteiden tutkinnasta
mukanaan Hääyöhön.
Ilmoittautuminen toukokuun Hääyöhön alkaa 16.4. ja päättyy 9.5. Ilmoittautumisia ottaa vastaan seurakuntasihteeri. Hääyöhön voi ilmoittautua
arkisin kello 9–11 ja 13–15, soittamalla
numeroon p. (03) 219 0521.
Lisätietoja:
www.tampereenseurakunnat.fi/haayo

Mitä muuta pitää tehdä
ennen vihkipäivää?
Avioliiton esteiden tutkinta pitää tehdä
viimeistään viikkoa ennen häitä. Esteidentutkintalomakkeen voi tulostaa
seurakuntien verkkosivuilta
www.tampereenseurakunnat.fi/vihkiminen
tai käydä täyttämässä sen Seurakuntien
talon katutason asiakaspalvelupisteessä,
Näsilinnankatu 26.
Esteiden tutkinnalla varmistetaan, että
kihlakumppanit voivat avioliittolain
mukaan solmia keskenään avioliiton,
ja ettei heillä ole avioesteitä. Tutkinta
vie aikaa viikon, minkä jälkeen todistus
esteidentutkinnasta lähetetään pariskunnalle kotiin.
Ups, rippikoulu on jäänyt käymättä!
Mitäs nyt?
Ei hätää. Jos rippikoulu on jäänyt syystä
tai toisesta käymättä, pappi järjestää
vihittävälle aikuisrippikoulun, jonka
päätteeksi vihittävä konfirmoidaan.
Ottakaa yhteys seurakuntasihteeriin tai
rippikoulupastoriin.

Haluamme pienet häät
Vihkiminen voidaan toimittaa vain kahden todistajan läsnä ollessa tai molempien sukujen ja ystäväjoukon todistaessa tilaisuutta. Kirkollisen vihkimisen
ydinsisältö on sama, on sen ympärille
rakennettu juhla pieni tai iso.
Mieheni on ortodoksi ja minä kuulun
evankelis-luterilaiseen kirkkoon,
voidaanko meidät vihkiä?
Kyllä. Yleensä kirkollinen vihkiminen
edellyttää, että molemmat ovat Suomen
ev.lut. kirkon rippikoulun käyneitä
jäseniä. Jos toinen vihittävistä kuuluu
muuhun kristilliseen uskontokuntaan,
ottakaa yhteys esteiden tutkintaan p. (03)
219 0228. Jos toinen vihittävistä kuuluu
muuhun kuin kristilliseen uskontokuntaan, vihkiminen suoritetaan maistraatissa ja avioliitto voidaan siunata kirkossa.

Hannu Jukola

Haluamme naimisiin Näsinneulassa,
onnistuuko?
Onnistuu! Tampereella voi avioitua
lukuisissa muissakin paikoissa kuin
kirkossa – oikeastaan vain hääparin
oma mielikuvitus on rajana. Kirkkojen
lisäksi seurakunnilla on viehättäviä ja
tunnelmallisia kappeleita, kuten Ilkon
kellarikappeli, Lähdekappeli Seurakuntien talossa ja Kalevan kirkon kappeli.
Kirkollisen vihkimisen voi järjestää myös
ulkona kuten metsässä tai järvenrannalla eikä kotoakaan tarvitse poistua, sillä
pappi tulee vihkimään myös kotiin.

Häämusiikin ja
yhteisten askelten illat

Mari ja Retu Hartikainen sanoivat tahdon Aleksanterin kirkon hääyössä 11.11.11.

Mikä on avioliiton siunaus?
Kun avioliitto on solmittu esimerkiksi
maistraatissa, liitolle voidaan antaa kirkollinen siunaus. Avioliiton siunaaminen
muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä.
Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa.
Olemme rekisteröineet parisuhteemme
ja toivomme, että pappi rukoilisi puolestamme, onnistuuko?
Onnistuu. Pappi rukoilee yhdessä teidän
kanssanne ja teidän puolestanne. Ottakaa
yhteyttä seurakuntasihteeriin.
Haluaisimme, että lapsemme laulaisi
kirkossa ja että mummi lukisi runoja,
sopiiko?
Sopii. Vihkikaavaan voidaan sisällyttää
ohjelmaa, kuten musiikkia ja tilanteeseen
sopivia tekstejä. Musiikkiesityksistä ja
tekstivalinnoista on aina keskusteltava
papin ja kanttorin kanssa etukäteen. Vihkikaava löytyy osoitteesta www.evl.fi.

Voiko alttarille astella paljain varpain?
Miksi ei? Pukeutumisessa noudatetaan
hyviä tapoja ja kohteliaisuutta. Samalla kunnioitetaan vihkiparin juhlaa
ja toiveita. Morsiamen isä noudattaa
asussaan sulhasen pukeutumista, kuten
myös sulhasen isä. Häissä ei yleensä
pukeuduta kokonaan mustaan, kesällä
miehet voivat pukeutua myös valkoiseen
pukuun.
Haluan kuuluttaa naimisiinmenostani
koko maailmalle, onnistuuko?
Ehkei koko maailmalle, mutta omalle
seurakunnalle kyllä! Sunnuntain päiväjumalanpalveluksessa rukoillaan niiden
puolesta, joiden avioliittoaikomus tai
solmittu avioliitto ilmoitetaan seurakunnalle. Aviopari saa itse valita missä ja
milloin ilmoitus luetaan.

Melartin vai Mendelssohn? Ehkäpä
Kuula tai kuitenkin Bach? Tule kuuntelemaan häämusiikkivaihtoehtoja ja
hakemaan yhteisiä askelia avioliittoon.
Häämusiikin ja yhteisten askelten
illoissa kuullaan musiikin lisäksi pieniä
infoiskuja parisuhteen kysymyksistä
kevyellä sketsillä höystettynä. Siis
rohkeasti kohti alttaria mielimusiikkia
valiten, askeleita yhteen sovitellen ja
tulevaan luottaen. Illat juontaa oppilaitospastori Katriina Hallikainen. Lastenhoito järjestetty Aleksanterin kirkossa ja
Tuomiokirkossa. Ilmoita lasten määrä ja
ikä mielellään viikkoa ennen tapahtumaa osoitteeseen tarja.roivainen@evl.fi
tai soita (03) 219 0521.
Vanha kirkko, Keskustori 18.4. klo 19
Tuomiokirkko 20.4. klo 18
Messukylän kirkko 22.4. klo 18
Aitolahden vanha kirkko 29.4. klo 18
Aleksanterin kirkko 6.5. klo 16

Papin, kanttorin ja vihkitilan
varaaminen sovitaan Seurakuntien
talon 6. kerroksessa,
p. (03) 219 0705.
Esteiden tutkinta tehdään
katutason
asiakaspalvelupisteessä,
p. (03) 219 0228.
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Puoli vuotta Espanjan aurinkoa
Saarihyppely ja tehtävä turistikirkossa yhdistivätt

R

Perhe kierteli saaria kaksi ja
puoli kuukautta, kunnes heille
avautui mahdollisuus palvella Las
Palmasin turistikirkon työssä Gran
Kanaria -saarella.
– Olimme tutustuneet reissullamme kansainvälisiin seurakuntiin ja suomalaisiin turistikirkkoihin. Niiden monimuotoisuus yllätti meidät, joten iloitsimme saadessamme itse astua palvelukseen. Oli
mukava laulaa ja soittaa kokouksissa kahdestaan. Lapsetkin osallistuivat innokkaasti kirkkokahvien valmisteluihin, kynttilöiden sytyttämiseen ja laulukirjojen jakamiseen kirkkovieraille, Hanna Palomäki muistelee.
Hannan mielestä oli hienoa saada jakaa tällainen ulkomaankokemus lastensa kanssa. Perhearjen
eläminen yhdessä / oli samalla kuitenkin sen verran erilaista
normaaliin arkeen verrattuna, että niin lasten kuin vanhempienkin

jaksaminen loppui usein
ein
paljon nopeammin.

Tommin mielestä heidän
To
avio
avioliitossaan
on parasta,
kun he onnistuvat toisku
te
tensa
erilaisuuden arv
vostamisessa,
varsink
kin,
jos se näkyy käyttännössä.
– Meillä on hien
no mahdollisuus täydentää toisiamme. Mid
nä olen nopeampi rean
goimaan asioihin, Hango
na taas tekee asiat perusteellisemmin. Tarvitsemteel
me yyhteistä hyväksyvää aikaa päästäksemme
pä
hyvään
yhteistoi
yhteistoimintaan. Iloitsemme
silloin, kun homma toimii.

Saarihyppely
kouli parisuhdetta

Tommi Palomäki

annan hienoinen tuuli ja
hiekan tuntu jalkapohjissa hyväilevät lempeästi
aamulenkkeilijää, joka jo
suuntaa askeleensa kohti perheen majapaikkaa. Uusi päivä
Fidan lähetysharjoittelijana odottaa.
– Olen oppinut täällä, kuinka
tärkeitä omat henkireiät arjen keskellä ovat, perheen isä, Tommi Palomäki sanoo.
Tamperelainen Palomäen perhe, eli vanhemmat Tommi ja Hanna sekä lapset Saara ja Miika irtisanoi syksyllä  kotinsa ja pakkasi laukkunsa, taskussaan menoliput Espanjan Fuerteventuralle.
Tommille myönnettyä vuorotteluvapaata aiottiin viettää yhdessä Espanjan Kanarian saaria ”hypellen”,
(island hopping) sekä vapaaehtoispalvelupaikkaa kysellen. Lähdön
kynnyksellä olo oli kuin Pietarilla veden päällä, samalla kuitenkin
luottavainen.

Tommi muistaa kuinka he alussa matkasivat kaikkien tavaroiden kanssa hikisinä
saarelta toiselle.
Ja olivat väsyneitä.
– Koska elimme reissun ajan vuorottelukor-vauksillani, lapsilisillä ja
mme
kotihoidontuella, käytimme
busseja ja kävelimme. Välillä
tunsimme olomme niin naateiksi, että äksyilimme lapsillee ja toisilnkin muulemme. Tähän tuli kuitenkin
tos, kun tiedostimme uupumuksemme. Joka kerta oli yhtä ihanaa lysähtää uuden majapaikan sängylle.
Toisen äärirajojen tullessa matkalla tutuiksi oppii pikkuhiljaa nä-

Saara ja Miika oleskelivat
Espanjan auringossa.

Sanna-Maria Tiusanen

kemään, mitä toinen kestää ja mihin asti venyy väsyttävissä ja koettelevissa tilanteissa. Tärkeää on
tunnistaa myös oma väsymyksensä
ja suhtautumisensa stressiin, elämänmuutoksiin ja -vaihteluihin.
Kun yhteistä päätöksentekoa tarvitaan monessa käänteessä, kouliintuu siinä parisuhdekin.

Avioliittotyötä
alusta asti
Palomäet ovat toimineet avioliittonsa alusta asti parisuhde- ja avioliittotyössä. Ryhmänjohtamisesta he ovat saaneet Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen leirillä Pieksämäellä. Tommi ja Hanna
kuuluvat myös Tampereen helluntaiseurakunnan avioparityöryhmään sekä johtavat aviopari(perhe)
solua. Yhteiskristillinen tapahtuma Pirkanmaan parisuhteen palikat tuli heille ryhmänjohtajina
myös tutuksi.
– Parisuhteen vaaleanpunaisuus karisi jo suhteemme alussa,
kun osallistuimme tuoreena avioparina ensimmäiselle leirillemme
vuonna . Kääntöpuolena oli
kuitenkin se, että meidän piti alusta asti alkaa kehittää yhteisiä kommunikaatiotapojamme. Viime leiri
oli jälleen kerran antoisa ja käynnisti tärkeitä muutosprosesseja
suhteessamme, Hanna kertoo.

Espanjan aauringosta
takkatulen lämpöön
Palomäet viettivät Espanjassa yhteensä reilut puoli vuotta.
– Turistityössä keskeisintä oli
ihmisten kohtaaminen ja evankeliumin kertominen oman elämän
avulla. Opimme siellä, että Jumala haluaa olla siellä missä ihmisetkin. Niissä elämäntilanteissa, joissa kulloinkin olemme, lapsena, eläkeläisenä tai ruuhkavuosien keskellä, Hanna sanoo.
Uuteen kotiinsa, Tampereen
Olkahisiin perhe muutti kesällä
. Kun matkalaukut saatiin purettua, jäljellä oleva vuorotteluvapaa-aika kului kodin pintaremontin parissa.
– Kun viimeisetkin huonekalut
löysivät paikkansa, syntyi vihdoinkin tunne kotiinpaluusta, Tommi
sanoo.
Hanna on erityisesti iloinnut
omasta pihasta, sen marjapensaista ja hedelmistä. Kun syksyn sato
oli korjattu pakastimeen, oli syyspimeillä, lasten jo nukkuessa, mukava istahtaa kahdestaan miehensä
kanssa takkatulen lämpöön.
– Jaamme päivän ajatuksia puolin ja toisin. Kun Tommi haluaa
viettää näin aikaa kanssani, ymmärrän minä tuota rakkauden kieltä. Kun samalla silittelen Tommin
olkapäätä, hän taas ymmärtää sellaista. Lopuksi tuntuu luonnolliselta rukoilla yhdessä, Hanna päättää.

Sanna-Maria Tiusanen

Perheasiain neuvottelukeskus tukee
ampereen seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojan Jaana Lähteensuon mielestä parisuhteen
hoitaminen on osa arkista elämää.
– Olenko kiinnostunut puolisoni ajatuksista, tunteista, tarpeista ja toiveista? Jos oma puoliso ei
kiinnosta, taustalla on yleensä monia tekijöitä ja ulkopuolinen apu voi
olla tarpeen. Parisuhde on aikuiselämän suuri mahdollisuus. Lähtökohtaisesti pariskunnat haluavatkin pysyä yhdessä. Väsymys, ajoittainen ahdistus tai erilaisuus puolison kanssa kuuluvat elämään. Ne
sellaisinaan eivät ole merkki yhteensopimattomuudesta.
Yleinen syy parisuhteen kariutumiselle on yhteisen tekemisen ja
puhumisen puuttuminen sekä tämän rinnalla kokemus puolison
psyykkisestä etäisyydestä.
– Tuomme mukanamme parisuhteeseen monenlaisia luonnolli-

T

Tommi, Hanna, Saara ja Miika Palomäki nauttivat nyt oman pihan rauhasta rankan reissaamisen jälkeen. Uuteen kotiinsa, Tampereen Olkahisiin perhe muutti kesällä 2011.

sia kasvupaineita, kasvuperheen ja
ympäröivän kulttuurin meissä synnyttämiä odotuksia ja oletuksia sekä sukumme ratkaisemattomia kysymyksiä. Oleelliseksi muodostuu
se, onko parisuhteessa siinä määrin
turvallisuutta ja joustavuutta, että
väistämätön muuttuminen ja kasvaminen yksilöinä, parina ja perheenä onnistuvat.
Vuosittain perheasianneuvottelukeskuksessa palvellaan noin
 asiakasta. Tampereen seurakuntayhtymä haluaa olla apua, tukea ja turvaa antava yhteisö. Tätä
asennetta voi soveltaa myös oman
perheen sisällä.

Sanna-Maria Tiusanen
www.tampereenseurakunnat.fi/
tukea_ja_apua/perheessa_tai_parisuhteessa
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 1.–14.2.2012
Tule kuulemaan uutislyhteen heilutusjuhlasta

Kohti avoimempia rikosseuraamuksia
YHTEISTYÖSSÄ RIKOKSETTOMAAN
E LÄMÄÄN -yhteistyöryhmä
(YRE) järjestää verkostokoulutuksen keskiviikkona . helmikuuta Seurakuntien talossa, osoitteessa Näsilinnankatu . Koulutuspäivän teema
on Turvallisesti kohti avoimempia rikosseuraamuksia.
– Tarkoituksena on luoda erilaisia näkökulmia
avoimiin rikosseuraamuksiin. Päivän aikana pohdimme, mitä avo- ja yhdyskunta-

seuraamukset ovat ja miten
niistä rakennetaan turvallisia. Viime vuoden kesällä
asiasta käytiin varsin kiivasta julkista keskustelua, kertoo apulaisjohtaja Jari Myllylä Kylmäkosken vankilan
Rikosseuraamuslaitoksesta.
Myllylän mukaan yhteiskunnallisen turvallisuuden
kokemuksen ohjailussa median osuus on merkittävä.
– Tästä kuulemme päivän aikana. Päivän loppuun

Saarnavuoro
Pelastus ja siunaus
kuuluvat kaikille
MISTÄ TEKSTISTÄ SAARNAAT?
Kynttilänpäivän teksti (Luuk 2:22–33) on harvoja Jeesuksen lapsuutta käsitteleviä tekstejä. Tässä katkelmassa Jeesuksen vanhemmat vievät lapsen Jerusalemin temppeliin. Temppelissä lapsen otti syliinsä vanha
Simeon ja hän ylisti Jumalaa saatuaan nähdä Jumalan
kansoille valmistaman pelastuksen.
LÖYSITKÖ TEKSTIIN UUDEN NÄKÖKULMAN?
En tiedä uudesta, mutta muistan vieläkin, miten ihmeissäni nuorena olin Simeonista. Nuoren elämännälkäisen ihmisen on vaikea ymmärtää sitä, miten elämä
voi tulla niin valmiiksi, että voi rauhassa todeta ”nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä.”

OLIKO TEKSTISSÄ JOTAIN VAIKEAA?
Nämä tekstit, jotka toistuvat joka vuosi, ovat siinä mielessä hankalia, että niihin uuden näkökulman löytyminen on tavallistakin hankalampaa.
MIKSI KANNATTAA TULLA KIRKKOON KUULEMAAN SAARNAASI?
Messuun kannattaa tulla aina, oli saarnaaja kuka hyvänsä, ja onhan tänä pyhänä Yhteisvastuun avauskin.
Olen aika yksinkertainen saarnaaja. Uskoisin, että minun saarnani on aika helppo ymmärtää. En osaa ajatella enkä myöskään puhua kovin monimutkaisia.
MITEN OSALLISTUN YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN?
Perinteisesti rahapussia avaamalla, ja jos aikaa jää,
voisin osallistua Yhteistä hyvää -tapahtumaan 10.
maaliskuuta Kalevan kirkossa.

Hannu Jukola

Pastori Sanna Erkanaho saarnaa kynttilänpäivän
messussa 5. helmikuuta kello 10 Kalevan kirkossa.
Liturgina toimii Veli-Pekka Ottman. Musiikista huolehtivat
kanttori Eliina Lepistö, Terhi-Tuulia Keränen sekä
lauluryhmät Yxlysti ja Arctos. Tarjolla on kirkkokahvit ja
Yhteisvastuukeräys-asiaa messun jälkeen.
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Aamukahvitarjoilu klo 8.30,
seminaari klo 9, lounastauko
klo 12, seminaari jatkuu klo 13,
paneelikeskustelu klo 13.45.

Katso muu
tapahtumatarjonta
www.tampereen
seurakunnat.fi
Yhteisvastuutapahtumat
merkitty
sydämellä.

AITOLAHDEN SEURAKUNTA
Messut ja jumalanpalvelukset
klo 10 Aitolahden kirkossa
5.2. Juha Vuorio, Miia
Moilanen
12.2. lähetyspyhä, saarna
Tansanian lähetti Riitta Laakio,
Terttu Haikka, kanttori Maaret
Manni-Korpi, Sympaattikuoro, joht. Emmi Kleemola.
Kirkkokahveilla Riitta Laakio
kertoo kuulumisia Tansaniasta

P YYNIKIN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖ järjestää kevään aikana kaksi Uskomme juuret -tilaisuutta, sunnuntaina . helmikuuta ja . huhtikuuta.
Tilaisuuksissa etsitään ja syvennytään uskomme juuriin;
ne juontuvat Vanhaan testamenttiin ja juutalaisuuteen.
– Molemmissa päivissä
on aiheena Raamatun juhlakalenteri. Omat kirkolliset
juhlamme löytyvät jo Vanhasta testamentista, joskin

usein toisilla nimillä kuin
mitä me käytämme. Raamatun juhliin kannattaa perehtyä, koska se tuo lisäymmärrystä, ulottuvuutta ja
hengellistä syvyyttä omien
juhliemme viettoon ja koko
hengelliseen elämään, kertoo pastori Säde Siira Pyynikin seurakunnasta.
Tilaisuus alkaa sunnuntain kello  messun ja kirkkokahvin jälkeen Aleksanterin kirkon kryptassa. Tilai-

Elämän ja uskon kysymyksiä sy-ventävä Uskon akatemia -luentosarja tutkii uskon olemusta eri uskontojen ja
ateismin näkökulmasta.
– Sarjassa pohditaan,
ovatko eri uskonnot ja ateismi peruuttamattomasti toisensa pois sulkevia ajatusjärjess
telmiä, vai voiko niiden välille syntyä aitoa vuoropuhelua, joka voisi johtaa
yhä lähemmäs ”oikeaa totuutta”, kertoo
Tampereen seurakuntien yhteiskunnallisen työn johtaja Ilkka Hjerppe.
Klassisen tiedon teorian mukaan ”tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus”. Tämän mukaan tietokin perustuu viime kädessä uskomuksiin. Tietoteorian mukaan
uskomus muuttuu tiedoksi, kun se on hyvin perusteltu ja voidaan osoittaa todeksi.

Muut tapahtumat
n
Tule Yhteisvastuun
lipaskerääjäksi.
Katso lisää s. 20
Pysäkki-ilta su 5.2.
klo 17 Atalan srk-kodissa.
Tie taivaaseen, pastori
Saila Munukka, Jaakko
Niemi, musiikki MOT-yhtye.
Rukouspalvelu, iltatee
Kontemplatiivinen rukoushetki ja luettu messu 8.2.
klo 19 Aitolahden kirkossa.
Muutaman minuutin johdanto
ja 20 min. kontemplaatio. Kontemplaatio on hiljaista ajatuksetonta rukousta jatkuen luettuna ehtoollisena klo 19.30–20,
Mauri Nieminen. Mahdollisuus
yksinkertaiseen ehtoollisen
viettoon keskellä arkea. Liturgia
luetaan ja virret veisataan ilman
säestystä
Jumalan kämmenellä
-ilta 15.2. klo 18 Atalan srkkodilla 3–8 -vuotiaille lapsille
perheineen, jatkuen parittomilla
viikoilla. Kirkkohetki,
askartelua, temppurata,
iltarukous ja iltapala. Laulamme
lasten virsiä. Tied. Jyrki
Pikkarainen p. 050 527 9932

HARJUN SEURAKUNTA
Messut ja
jumalanpalvelukset
5.2. klo 10 Tesoman kirkko,
Arni Hukari, Riitta Laankoski,
Maiju Häyrynen
klo 11 Pispalan kirkko, Maailmojen messu, katso juttu s. 8
klo 12 Lielahden kirkko,
Tarvo Laakso, Peppi Sievers,
Lasse Kautto
klo 17 Taizé-messu Pispalan
kirkko
12.2. klo 10 Tesoman kirkko,
Mia Patana, Jukka-Pekka Ruusukallio, Ville Karhula

suudessa on opetusosuus ja
israelilaista musiikkia. Tilaisuus päättyy kello .
.. aiheena on Raamatun
juhlakalenteri, osa . Esillä
ovat pääsiäinen, happamattoman leivän juhla, uutislyhteen heilutusjuhla sekä helluntai. Silloin opetuksesta
vastaa Säde Siira. Israelilaisia lauluja laulaa ja laulattaa
muusikko Vesa Kemi.
.. aiheena on Raamatun
juhlakalenteri, osa . Täl-

Mihin uskot, jos et usko?
– Usko liitetään yleensä uskontoihin. Uskonto määritellään yleensä jumalauskoksi tai
uskoksi muuhun yliluonnolliseen. Väljimmillään uskonnoksi määritellään kaikenlainen pyhyyden kokemus tai kuten Paul Tillichin mukaan käsit perimmäisistä kysymyksissitys
tä, joka sisältää vastauksen kysymykseen elämän tarkoituksesta. Uskonnolliselle uskolle ominaisena pidetään sitä, että ihmisen maailmankatsomus perustuu
jumalan tai muun yli-inhimillisen mahdin olemassaoloon ja siihen turvautumiseen, selvittää Hjerppe.
Uskon akatemia -luentosarja järjestetään kaupunginkirjasto Metson Pietiläsalissa tiistaisin klo .–.
Janne Ruotsalainen

MITÄ HALUAT SAARNASSASI VIESTIÄ?
Pelastus on tullut maailmaan Jeesuksessa ja tämä pelastus kuuluu kaikille kansoille. Aion myös puhua siunauksen merkityksestä.

on sijoitettu paneelikeskustelu, jossa esiin nousseita
ajatuksia ja teemoja voi vielä erikseen kysyä.
Koulutustilaisuus
on
maksuton ja se on suunnattu
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät lainrikkojataustaisten ihmisten kanssa.

Kevään ohjelma:
14.2. Ortodoksisuus ja sen haasteet
tänään, metropoliitta Ambrosius
21.2. Epäilevä usko, professori
emeritus Antti Eskola
13.3. Minun uskoni, lähihoitaja,
valmentaja Atik Ismail
27.3. Uskomaton totuus, oikeushammaslääkäri, professori
Helena Ranta, Helsingin yliopisto
17.4. Voiko uskoa määrittää,
teologian tohtori, professori
Jaana Hallamaa, Helsingin yliopisto

Oikeushammaslääkäri, professori
Helena Ranta luennoi 27. maaliskuuta
Uskon akatemiassa.

klo 11 Kansanlaulumessu Pispalan kirkko, Pasi Hakkarainen,
Veli-Pekka Järvinen, Tarja Laitinen, Tampereen seurakuntien
musiikkikasvatus, Olli Pylkkäsen musiikkiryhmä
klo 12 Lielahden kirkko, lähetyspyhä, Martti Lammi, Lasse
Kautto, Sonore-kuoro
klo 17 Pispalan kirkko,
Varikkomessu
8.2. Arkimessu klo 18 Talentti,
Peppi Sievers, Lasse Kautto
Aamumessut 1.2. ja 8.2.
klo 8.30 Tesoman kirkko

Radio Moreeni (98,4Mhz) lähettää
luennot seuraavana lauantaina kello
16.15. Luentosarjan järjestävät Tampereen
seurakuntien yhteiskunnallinen työ ja
Tampereen työväenopisto.

aiheena ”Kuuntele kehoasi –
sillä on asiaa”, fysioterapeutti
Tiina Suikki. Pientä iltapalaa,
keskustelua sekä iltahartaus

telua, maksullinen hernekeitto
lounas tai laskiaispulla. Kahvit
ja myyjäiset alueen diakoniatyön hyväksi

Omaishoitajien
keskusteluryhmä 13.2.
klo 10–12 Kalkun SRK-talolla

Rauhanportin laskiaistapahtuma 21.2. klo 18–20.
Laskettelua, ohjelmaa ja
laskiaiskahvit. Lisät. Pia
Ojalahti 050 434 3315

Anna ja Arvo -kahvila,
Voionmaankatu 44 A –
kerhohuone
ti 14.2. klo 13 Runeberg,
Maaria Rautio.

Perjantairukous pe klo 17
Tesoman kirkko

Miesten ilta ti 14.2.
Torpan kurssikeskuksessa
”Voiko mies uskoa näkemättä?”, alustus sekä illan sana TT
Eero Junkkaala, illan isäntä Ilmari Karjalainen. Saunat lämpimänä klo 17 alkaen, kahvit klo
18.15, tilaisuus alkaa klo 19. Ilta päättyy n. klo 20.30.

KokoNainen -ilta ma 6.2.
klo 18.30 Pispalan kirkontuvalla, Pispalanvaltatie 16,

Laskiaistapahtuma 19.2.
klo 11–14. Kalkun srk-talolla
Lapsi Näkyväksi esitys, askar-

Muut tapahtumat
60+ -ikäisten retki
Lahteen su 12.2. Kysy
vapaita paikkoja p. 219 0214

Tesoman diakonipiiri
HUOM! torstaisin
klo 12.15–14 parillisilla viikoilla
Tesoman kirkossa
Piiritoiminta jatkuu.
Ks. tiedot 18.1. ilmestyneestä
Kirkkosanomista

HERVANNAN SEURAKUNTA
Messut
Hervannan kirkossa klo 11
5.2. perhemessu, Kaija
Karvala, Jari Kuusi, Maria
Koivisto

www.tampereenseurakunnat.fi
Sanan lähteillä puhetta elämästä
löin esillä ovat pasuunansoiton juhla, suuri sovituspäivä
ja lehtimajanjuhla. Silloin
opetuksesta vastaa Pekka
Luukkala ja musiikista vastaa kanttori Anssi Pyykkönen.
Molempiin tilaisuuksiin
on vapaa pääsy. Vapaaehtoisella kahvirahalla tuetaan
radiolähetysjärjestö Sanansaattajien Israelissa kuultavaa Pelastuksen ääni -ohjelmaa.
12.2. Juhani Räsänen, Kaija
Karvala, Martti Syrjäniemi
10.2. klo 19 perjantai-illan
Toinen messu
Muut tapahtumat
Raamattuilta ti klo 18
kirkolla
7.2. Jesajan profetioita, Lauri
Martikainen
14.2. Joona – itsepäinen
profeetta, Pirjo Alajoki
Evankeliumin ilta
ke klo 18.30 kirkolla
Lähetys- ja
raamattuluennot
su klo 9.30 kirkolla
Ihanien naisten ilta
ke 1.2. klo 18 kirkolla
Vanhemmuus ja lapsen
rajat – keskustelu ja
luentotilaisuus
ti 14.2. klo 18 kirkolla
Ke 15.2. Ilta miehille
klo 18.30 kirkolla. Mies ja ero,
miten selvitä erosta elossa,
Kari Vilkko Miessakit ry:stä
Jumalan kämmenellä -illat
parilliset ti klo 17.30 kirkolla

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA
Messut
klo 10 Härmälän kirkossa
5.2. Juha Heikkilä, Markku
Ylipää. Yhteisvastuukeräys
alkaa. Messun jälkeen
keittolounas ja
yhteisvastuu-info
12.2. Mirja Rautkoski,
Markku Ylipää
Viikkomessu to 2.2.
klo 11 Peltolammin srk-keskus,
Satu Saarela-Majanen, Markku
Ylipää
Muut tilaisuudet
Miesten ilta 1.2. klo 18
Kuuselan Seniorikeskuksessa,
Nuolialantie 46. Aiheesta,
”Elämämme kallein asia”,
puhuu rovasti Sakari Suutala.
Klo 18 sauna, uinti ja
kahvitarjoilu (lähetystyön
hyväksi), klo 19.15 alustus
illan aiheesta, keskustelua,
iltahartaus
Ystävänpäiväjuhla
ke 8.2. klo 13
Peltolammin
srk-keskuksessa. Arpajaiset ja
kahvitarjoilu yhteisvastuun
hyväksi
Diakoniapiiri ke 8.2.
klo 13 Härmälän kirkolla
ystävänpäivän merkeissä,
vieraana rovasti Sakari Suutala.
Arpajaiset ja
kahvitarjoilu
yhteisvastuun hyväksi

PSYKOLOGI SATU EEROLA ja
evankelista Ilkka Puhakka
käsittelevät elämän keskeisiä asioita kahdesta näköalasta nähtynä. Satu Eerola lähestyy asiaa psykologin

Sanan lähteillä -iltoja ohjaavat
Satu Eerola ja Ilkka Puhakka.

Piiritoiminta jatkuu joulutauon jälkeen. Ks. tiedot 18.1. ilmestyneestä Kirkkosanomista

KALEVAN SEURAKUNTA
Messut
klo 10 Kalevan kirkossa
5.2. Sanna Erkanaho, VeliPekka Ottman, Eliina Lepistö,
Terhi-Tuulia Keränen, lauluryhmät Yxlysti ja Arctos.
Kirkkokahvit ja
Yhteisvastuukeräysasiaa kirkonmäellä
12 messu Lapinniemen
kappelissa, Sanna Erkanaho,
Eliina Lepistö
12.2. Elina Rautavirta, Harri
Luoma, Eliina Lepistö, TerhiTuulia Keränen
12 messu Lapinniemen
kappelissa, Elina Rautavirta,
Eliina Lepistö
Muut tapahtumat
Martan ja Marian kahvia
ja teetä tarjolla Kalevan
kirkon ala-aulassa ma–to
klo 17–18.30. Seurakunnan
työntekijä on paikalla
keskiviikkoisin
Sanan ja rukouksen ilta
ti 7.2. klo 18.30 kirkon
srk-salissa. Veijo Piipponen
ja Aulikki Hartikainen,
rukouspalvelua
Sanansaattajien
radiolähetyspiiri
su 12.2. klo 14 Järvensivun
srk-talossa, Tilhentie 2, Pirjo
Salminen
Jumalan kämmenellä -ilta
perheille
ti 14.2. klo 17.30 kirkon
srk-salissa, opetustuokio,
askartelua, temppurata tai
leikkejä, pelejä, iltapala.
Seuraavan kerran 13.3.
Hyvässä hengessä ilta
ke 15.2. klo 18 Kalevan
kirkon srk-salissa, järj.
diakoniatyö
Sururyhmä alkaa to 15.3.
klo 18 Kalevan kirkon salissa 1,
käynti Liisanpuiston puolelta.
Ryhmässä pastori Jukka
Kuusisto, p. 050 537 4732 ja
diakonissa Heli Haavisto
Tule Yhteisvastuun
lipaskerääjäksi!
Tied. Heli Haavisto puh..
050 571 3106 tai Anne Joronen
puh. 050 345 1162 tai
etunimi.sukunimi@evl.fi

Yhteisvastuukeräyksen avaus
klo 12 Uudenkylän
srk-koti, Janne Häkkinen, Petri
Karaksela
klo 17 Linnainmaan srk-keskus,
KIPINÄ! –messu, Heidi Peltola
12.2. klo 10 Messukylän
kirkko, Pirjo Tuiskunen, Janne
Häkkinen, Katja Viljamaa,
Choralia-kuoro.
klo 12 Kaukajärven srk-koti,
Tuula Haavisto, Katja Viljamaa
klo 17 Uudenkylän srk-koti,
Iltamessu, Jari Pulkkinen
Muut tilaisuudet
Lähetyksen opintopiiri
aikuisille. ”Härkävankkureista
nettiaikaan” teesien
perusteella, tutustutaan
nimikkokohteiden työhön ja
rukoillaan Jumalan lähetyksen
puolesta. Merja Mäkisalo ja
Olavi Heino
15.2. klo 18 Messukylän srktalo, ”Sen te olette tehneet
minulle” /KUA,
Yhteisvastuukeräys,
kehitysapu
”Kansainvälinen diakonia on
olennainen osa lähetystyötä”
”Iidat ja Kallet” –
kohtaamispaikka
isovanhemmille ja
lapsiperheille 14.2. klo 10
Linnainmaan srk-keskus. Tied.
Ritva Fabrin 050 586 5183
Kaukajärven pappapiiri
yli 70-vuotiaille 2.2.
klo 10 Kaukajärven srk-koti,
Heli Rinta
Iltaveisuu 5.2. klo
18 Kaukajärven srk-koti,
”Runebergin virret”, Olavi Heino,
Petri Karaksela, Virpi Pohjanen,
Merja Mäkisalo
Pappapiiri yli 70v. 7.2.
klo 10 Linnainmaan srk-keskus,
Ritva Fabrin
Naisten aamukahvit 8.2.
klo 9.30 Kaukajärven
srk-koti. ”Ole arkienkeli”, Touko Hakala
Kaukajärven
lähetyspiiri 9.2. klo 14
Kaukajärven srk-koti.
”Jeesuksen jalanjäljissä
Israelissa”, Riitta Laiho
Siioninvirsiseurat 12.2.
klo 18, Johanna Porkola, Sakari
Löytty, Sakari Suutala. Kahvit
klo 17.30.

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA

Naisten aamukahvit 15.2.
klo 9.30 Messukylän srk-koti.
”Kohtaamisia” Diakoni Mari
Tuominen

Messut
klo 10 Messukylän kirkossa
5.2. klo 10 Messukylän kirkko,
Jari Nurmi, Touko Hakala,
Petri Karaksela, Kirkkokuoro.

Ikäihmisten virkistysleiri
Ilkon Eerolassa
5.–8.3. Tied. ja ilm. Ritva
Fabrin p. 050 586 5183 tai
Heli Rinta p. 050 408 4684

PYYNIKIN SEURAKUNTA
Messut
klo 10 Aleksanterin kirkossa
5.2. Jorma Pitkänen, Säde
Siira, Kirsi Mäki ja Riikka
Viljakainen, Katajaiset kuoro,
joht. Jussi Tamminen,
12.2. Antti Sipola, Säde Siira,
Riikka Viljakainen ja Kirsi Mäki,
Ehtoollishartaus klo 17
Aleksanterin kirkossa
2.2. Ari Rantavaara
9.2. Merja Halivaara
1.2. klo 12 Lounasmusiikkia,
TAMK kirkkomusiikki,
Aleksanterin kirkko
Rukouksen ja ylistyksen
ilta klo 18.30
1.2. Aleksanterin kirkko
8.2. ja 15.2. Pyynikin kirkontupa, Mustanlahdenk. 21 A
5.2. klo 11.20 Uskomme juuret
– tilaisuus Aleksanterin kirkko,
kirkkokahvit, aiheena Raamatun
juhlakalenteri, osa 1, Säde
Siira, musiikki Vesa Kemi
7.2. klo 17 Kaiken maailman
kirjoja – lukupiiri, Seurakuntien
talo, Näsilinnankatu 26, 2.krs.
kokoushuone Emmaus

silmin huomioiden tunteet,
kokemukset, etsien kasvunpaikkaa ja tapaa.
Evankelista Ilkka Puhakka luotaa asiaa Raamatun
maailmasta, ei sen uskontomoraalisesta näkökulmasta, vaan siitä miten Jumalan
Hengen kosketus vapauttaa
elämään ja iloon.
Tilaisuuksissa musiikki
kuljettaa puheiden lomassa
opetusta eteenpäin Minna
ja Jussi Pyysalon vetämänä.

Tilaisuudet järjestetään
torstaisin kello . Finlaysonin kirkossa. Järjestäjinä ovat Tuomiokirkkoseurakunta ja Kansan Raamattuseura.

klo 13–14 keittolounas
+ ystävänpäivä leivos
ja kahvi 6 €,
Yhteisvastuun hyväksi
ke 15.2. leikkimielistä
aivojumppaa Aino Tenkku, klo
12 hartaus, Päivi Sylvin

13.2. Paasto, tuomiorovasti
Olli Hallikainen Vetäjinä Pirkko
Leivonniemi ja Laila Kamula

TEISKON SEURAKUNTA
Messut klo 10 Teiskon
kirkossa
5.2. Kynttilänpäivän messu,
Tero Matilainen, Anna
Stina Nyman, Kirkkokuoro,
Yhteisvastuukeräyksen
aloitus. Teiskon srkkodilla keittolounas,
kahvit sekä ohjelmaa
12.2. Iltakirkko klo 18
Kämmenniemen kerhohuoneella, Tero Matilainen, Anna
Stina Nyman
Pyhäkoulut 12.2.
klo 13.30 Musiikkipyhäkoulu
Kämmenniemen kerhohuoneella
klo 15 Keski-Teiskon pyhäkoulu
Teiskon srk-kodilla
Muut tapahtumat
Avoin raamattupiiri 1.2.
klo 18 Kämmenniemen
kerhohuoneella Aunessalmen
puoleisessa päädyssä

Virsilauluilta 8.2. klo 19
Aleksanterin kirkon 95-vuotisjuhla Aleksanterin kirkossa

Isät – lapset pizzailta
6.2. klo 17.30 Teiskon srkkodilla. Ilm. 3.2. Sanna
Kallioiselle p. 050 551 1879 tai
lastenohjaajille

14.2. klo 13 Uusia eväitä
elämän reppuun, Seurakuntien
talo, Näsilinnankatu 26, 2.
krs, kokoushuone Emmaus.
Ystävänpäivän askartelu

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

Pyynikin kirkontupa
Mustanlahdenk. 21 A
maanantaisin, tiistaisin,
keskiviikkoisin ja perjantaisin
klo 9–15
Aamukahvit klo 10,
ohjelma klo 11 ja lounas
pe 3.2. kirjakatsaus Leila
Tuominen
ma 6.2. yhteislaulua MaijaStina Uotilan kanssa
ti 7.2. klo 10.30–13
Yhteisvastuutapahtuma,
Myynnissä leivonnaisia,
a
yhteisvastuutuotteita,
arpajaiset, vohvelikahvila,
verenpaineen mittausta.
Keittolounas Yhteisvastuun
hyväksi 5€.
ke 8.2. Lotta Häyrinen lukee
Antti Tuurin otteita kirjasta Ikitie
pe 10.2. ohjelman päivä,
Raija lukee kirjaa
ma 13.2. Yk. Olli Lehtimäki,
Australia kuulumisia
ti 14.2. Ystävänpäivätapahtuma,
klo 12–14 Kahvimatinea,
klo 12–13 lauluja ja runoja
ystävyydestä, Inkeri Hyrri ja
Kaisu-Leena Taulu,

Joukontupa eläkeläisille
7.2. klo 13–14.30 Kotilinnasäätiön kerhohuoneella,
Ullakonvainio 5
Ehtoollishartaus 14.2.
klo 13 Kotilinnan kerhohuoneella, Ullakonvainio 5. KeskiTeiskon srk-piiri tarjoaa kahvit

TUOMIOKIRKKO
SEURAKUNTA
Messut
Tuomiokirkossa klo 10
5.2. YV-keräyksen
avausmessu, Marita
Hakala, Nona Lehtinen,
urkuri Matti Hannula, kanttori
Tuomas Laatu, Pyhäkoulu
12.2. saarna Eero Junkkaala, liturgia Asko Peltonen, urkuri Matti Hannula, kamarikuoro
Cantionale, joht. Tuomas Laatu,
Pyhäkoulu. Messun jälkeen ystävänpäivämyyjäiset alasalissa
kirkkokahvien yhteydessä
Katariinan Seniorit srk-koti
Katariinassa klo 9.30–11.30
6.2. Ihmisen kokoinen
elämäntarina, diakonissa Eija
Heikkilä

Iltojen teemat:
.. Seksi ja Elämä
.. Kuolema ja Elämä
.. Usko ja Elämä

Käsityö- ja askartelukerho
6.2. ja 13.2. klo 14–17
Tuomiokirkon alasalissa.
Tuotteita myydään lähetystyön
hyväksi mm. Lähetyskauppa
Taskussa, Viikinsaaren
kappelissa ja seurakuntamme
myyjäisissä. Tied. Sanna
Kramer p. 050 574 4920
HETI hengellinen tiistaikerho 7.2. klo 13–14.30
Seurakuntien talo, kokoushuone
Emmaus. Mikä armossa on niin
ihmeellistä? Jorma Satama
Kaiken maailman kirjoja
-lukupiiri 7.2. klo 17–19
kirjallisuuden ystäville
Seurakuntien talo, kokoushuone
Emmaus. Tutustumme eri
maihin ja maanosiin lukien
ja keskustellen. Lisät. Sanna
Kramer p. 050 574 4920
Uusia eväitä elämän reppuun UEER 14.2.
klo 13–15 – toimintaa erityisesti työttömille ja muillekin
työikäisille, joilla on vapaata
päiväsaikaan, Seurakuntien talo, kokoushuone Emmaus. Ystävänpäiväaskartelua. Tied. Minna Sormunen p. 050 518 4683
Helenan piiri 14.2. klo 17
Seurakuntien talo, kokoushuone
Emmaus. Lähetyskuulumisia.
Lisät. Sanna Kramer,
p. 050 574 4920

VIINIKAN SEURAKUNTA
Messut Viinikan
kirkossa klo 10
5.2. Yhteisvastuukeräys alkaa. Jussi
Mäkinen, Jorma Satama,
Markku Haavisto
klo 12 messu, diakonian
kirkkopyhä Koivistonkylän srkkodilla,
Jussi Mäkinen, Jorma Satama,
Markku Haavisto, Lauluyhtye
Kolmas Painos, kirkkokahvit
12.2. Ulla Halttunen, Daniel
Hukari, Veikko Myllyluoma
klo 18 Iltamessu Nekalan srktalolla, Daniel Hukari
Muut tapahtumat:
Esirukoustunti ma 6.2.
klo 11 Nekalan srk-talolla.
Tied. Merja Lehtinen
p. 050 441 3943
Isien ja lasten Pizzaparty
to 9.2. klo 18 Nekalan srktalolla, konsertti, pelejä,
yhdessä Pizzan valmistamista.
Vapaaehtoinen pizzamaksu
sen mukaan miten hyvää tuli!
Ilm. www.isalapsi.fi/sivuston
lomakkeella. Lisät. Jussi
Kosonen p. 050 303 3478 tai
kaapok@gmail.com
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 1.–14.2.2012
Alfa-kurssilla saa kysellä ja epäröidä
simmäinen tapaaminen on
.. ja viimeinen ..
Lauantaina .. on Alfapäivä, jolloin kokoonnutaan
kello –.

Seniorifoorumi järjestetään joka toinen torstai klo  Aleksanterin kirkon
kryptassa.

Kevään ohjelma:
2.2. Vanhustenhoito,
Sirpa Salin, terveystieteiden
tohtori
16.2. Perinteet kantavat,
Ritva Laitinen, psykologi
1.3. Kun näkö heikkenee,
Maria Joutsen, toiminnanohjaaja
15.3. Tallinnassa järisee,
Ilkka Puhakka, evankelista,
virolaisia vieraita
Kuvaaja

29.3. Elämäni passiot,
Marjukka Dyer, yliopettaja
12.4. Luomihuolia – tietoa ihosyövistä
ja luomien tarkastuksista,
Ritva Lahdenperä, sairaanhoitaja
26.4. Värit, asusteet mielen ja
pukeutumisen virkistäjänä,
Riitta Yräys-Jussila, tyylikouluttaja
Vapaa pääsy. Edullinen kahvitarjoilu
kello  alkaen.

Ilkka Puhakka vierailee myös
Seniorifoorumissa.

Perheleiri Torpan kurssikeskuksessa 30.3.–1.4.
Hinta: Aikuiset 25 €, kouluikäiset 15 €, 2–6v. 10 €,
tarvittaessa kuljetus Viinikan
kirkolta (kerro ilmoittautumisen
yhteydessä). Nuotioilta, saunomista, ulkoilua, pelejä. Yhdessäololle ja rentoutumiselle jää
aikaa. Mukaan aikuinen/lapsi
tai perhekunnittain. Leirikirje
n. 1–2 viikkoa ennen leiriä.
Ilm. www.isalapsi.fi/sivuston
lomakkeella. Lisät. Jussi
Kosonen p. 050 303 3478 tai
kaapok@gmail.com
Pyhäkoulu 16.2.–19.4.
torstaisin klo 17.30–18.30
Koivistonkylän srk-kodilla,
Kevyttä iltapalaa tarjolla.
Tied. Päivi Manninen
p. 050 536 5424

ENGLISH SERVICE
With Holy Communion at the
Old Church every Sunday at 4
p.m. After the service coffee
and tea served. Sunday School
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Tulevat retket: .. Turku, .. Orisberg ja .. Sanan Suvipäivät, Hämeenlinna. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: p.
()   , anneli.rautakorpi@sana.ﬁ

for kids, Bible reflection
5.2. The Revd Tuomas Mäkipää
12.2. The Reader Emmanuel
Eneh and Revd. Kati Eloranta

SVENSKA FÖRSAMLINGEN
Gudstjänst/Högmässa i Gamla kyrkan varje söndag kl 10.30
För annan verksamhet eller
eventuella ändringar (t.ex. under jultiden) se vårt programblad som finns i kyrkan, Kyrkpressen eller ring 03 219 0298

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

HUOMA-RYHMÄ
Henkirikoksen uhrien läheiset
eli HUOMA-ryhmä kokoontuu
kuukauden viimeinen tiistai
klo 17–20 Seurakuntien talo,
Näsilinnankatu 26, 2. krs.
Kevään kokoontumiskerrat ovat
31.1, 28.2, 27.3, 24.4 ja 29.5.

ILKON KURSSIKESKUS
www.ilkko.fi
Ilkontie 8–10, Kangasala
Puh. 050 322 0868
Naisten hengellinen
teematiistai 7.2. klo 18–20
Wanhassa huvilassa. Leila
Vuorinen luennoi oikeanlaisesta
itsekkyydestä ja kiltteydestä.
Lopuksi avantosaunamahdollisuus, oma pyyhe kainaloon

KYMPPISYNTTÄRIT
Kymppisynttärit 12.2.

klo 15–17 Kalevan kirkko. Vauhtia, pelailua, kisailua, synttärikakkua, askartelua, hyviä tyyppejä. Pekka Laukkarinen

tumppuja, villasukkia, myssyjä
ja hartiahuiveja sekä pehmeitä
vauvan neuleita. Kauniita
käsitöitä itselle tai lahjaksi

LASKIAISRIEHA

MATERIAALIPALVELU

Ystävänpäivän laskiaisrieha su 12.2.
klo 11.30–14.30 Torpan kurssikeskuksessa Siivikkalassa.
Klo 13.45 laskiaisen sana ja
sävel, Tarvo Laakso. Arvontaa,
liukumäki, hevos-ajelua, moottorikelkka- ja mönkijäajelua,
kirpputori, kahvia, makkaraa,
hernekeittoa (myös omiin astioihin) ym. Hyvät ulkoilumahdollisuudet. Järj. partiolippukunta
Harjun veikot ry

Kaikille avoin kirjasto
Kyttälänkatu 1 A,
p.(03) 219 0281
Avoinna ma–pe klo 9.30–15 ja
torstaisin klo 9.30–17.
Laaja valikoima uskonnollista
kirjallisuutta, musiikkia, elokuvia ja havaintomateriaaleja

LEIRIT
Aitolahden ja Teiskon
seurakuntien Paras kaveri
-leirit Kukkolan leirikeskuksessa Pälkäneellä
Paras kaveri 1
5.–7. -luokkalaisille 17.–18.2.
Alustavat lähtö- ja paluuajat:
pe klo 17.30 Terälahti, klo 18
Aitolahden kirkko ja paluu
la klo 13.30/14. Kyytiin
on mahdollista tulla myös
Kämmenniemen kerhohuoneen
edestä. Leirin hinta 18 €
Paras kaveri 2
1.–4.-luokkalaisille 18.–19.2.
Alustavat lähtö- ja paluuajat
la klo 11.15 Terälahden
koululta, 11.45 Aitolahden
kirkolta ja su 13/13.30. Kyytiin
on mahdollista tulla myös
Kämmenniemen kerhohuoneen
edestä. Hinta 25 €
Ilm. molemmille leireille 6.2.
mennessä netti-ilmoittautumisella www.trevlut.net/aitolahti
tai puh . 03 2190 377/
nuorisotoimisto
Lisät. leiristä Ulla Keskinen,
p. 050 3744 36 (Aitolahden
srk) tai Sanna Kallioinen,
p. 050 551 1879 (Teiskon srk)
Leirille ilmoittautuneille
postitetaan leirikirje 10.2.

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

LÄHETYSKAUPPA TASKU
Kauppakatu 13,
p. (03) 219 0420
Avoinna ma–pe klo 10–17.
Sydämellisiä ystävänpäiväkortteja ja -lahjoja.
Isoäidin kutomia lämpimiä

MUMMON KAMMARI
Vapaaehtoisen
vanhustyön keskus –
Kyläpaikka kaikenikäisille
Lähimmäisavunvälitys
vanhuksille p. 219 0711
ma–to klo 8.30–11.30,
pe 8.30–10.30.
Toimisto p. 219 0455
ma 9–17, ti–to 9–14.
Helmikuun näyttely, Taas
Tamperetta, Helmi Syvälahti
Kyläpaikka
Maanantaisin
klo 10 Äiti Teresan peittotalkoot
klo 12.30 Pöytälaatikkorunoilijat
klo 14 Kirjojen ystävät
6.2. vieraana FM Kirsti
Häppölä, Tuntematon emäntä
13.2. vieraana Liisa Ritanen,
Dan Hughesin teos Kiintymyskeskeinen vanhemmuus.
Toimivuutta kasvatukseen.
klo 14 Shakki vai matti, seniorit
pelaavat, 2. krs
13.2. klo 18–20 Leskien
Klubi -kahvila, musiikkituokio
Hilkka Malm ja huuliharpistit.
Tervetuloa mukaan, kun pahin
surusi on hellittänyt
Tiistaisin
klo 10 Askartelutalkoot ja
tumpputiistai
7. ja 14.2. klo 13–15
Perehdytyskurssi uusille
vapaaehtoisille. Tied. ja ilm.
p. 219 0455 tai
www.mummonkammari.fi
Keskiviikkoisin
8.2. klo 10 Leskien Klubi
-kahvila. Tervetuloa mukaan,
kun pahin surusi on hellittänyt.
klo 10 Nettinurkassa AtkSeniorit Mukanetin opastajat
klo 13 Nyt laulajaiset on,
laulattajina
8.2. Veikko Rantalainen ja
Hanna
15.2. Anja Kulokorpi ja Raimo
Jokinen
Torstaisin
klo 10 Sudokun ratkojaiset,
2. krs
klo 11 Muisti- ja tuolijumppa
Kotialttarin äärellä
klo 12.30 Toivevirsiä, MaijaStina Uotila

klo 13 Päivähartaus
2.2. seurakuntapastori Jorma
Pitkänen
9.2. tuomiorovasti Olli
Hallikainen
Otavalankatu 12 A
(Rautatienkadun risteys)
kotisivut
www.mummonkammari.fi

MUSTA LAMMAS
asunnottomien ja
päihdeongelmaisten
päiväkeskus,
Pellavatehtaankatu 17 G,
p. 219 0372.
Avoinna ma–to klo 7.30–13,
pe klo 7.30–11.30.
Vaatepalvelu auki
ma–to 7.30–12, pe klo 7.30–11.
Ilmainen puuro tai keitto
asiakaskortilla ma–to 10–12 ja
pe 9.30–11.
Lauantaiaukiolo klo 10–13.
Tarjolla puuroa, leipää ja kahvia
Pullakirkko klo 10–12.
Tarjolla leipää ja kahvia
maksutta
5.2. Seppo Ahokainen,
Ruokapankki
12.2. Kari Kuusisto, Suomen
Raamattuopisto
Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
8.2. Musta Lammas suljettu
15.2. Päivi Ranta, Viinikan srk
10.–12.2. Retki
Katulähetyksen
talvipäiville Huittisiin
Keskiviikkoklubi
keskiviikkoisin klo 13–14.45
Hengellinen avoin keskusteluryhmä päihteistä eroon
pyrkiville naisille ja miehille

MYÖTÄTUULI
Yhteinen vammaistyö
Ti 7.2. klo 17–19.30
Aurinkoklubi Iidesrannan srkkoti, Iidesranta 5
Nuorille ja nuorille aikuisille
tarkoitettu ryhmä. Ota yhteys
etukäteen ohjaajiin avustajatarpeen vuoksi. Mari Tuominen
p. 050 535 1139, Liisa Hoikkanen p. 050 413 1909
Omaishoitajien
vertaistukiryhmä
Ma 13.2. klo 10–12 Kalkun
srk-talo, Pitkäniemenkatu 9
To 16.2. klo 10–12
Takahuhdissa, Laidunkatu 5
Kuurojentyö
Ti 7.2. klo 16–18
Viittomakielinen seurakuntapiiri
Myötätuulessa, Ilmarinkatu 10
Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarink. 10

niemi

Tiedustelut ja
ilmoittautumiset:
Reino Talvio,
p. 040 731 3380

Seniorifoorumi on
värikäs kuin elämä itse
Seniorifoorumi tarjoaa kevään aikana
mielenkiintoisia teemoja ja vierailijoita
elämän eri aloilta.
– Tervetuloa mukaan! Sinulla on paikka toiminnassamme. Tule kasvamaan,
viihtymään ja saamaan uusia ystäviä,
kutsuvat pastori Asko Peltonen Tuomiokirkkoseurakunnasta ja kaupunkityöntekijä Anneli Rautakorpi Kansan Raamattuseurasta. Lisäksi järjestelyissä on mukana Pyynikin seurakunta.
Seniorifoorumin juontajina toimivat
Vuokko Krannila ja Mirja Vahteristo
ja lisäksi erilaisissa tehtävissä on joukko
muita vapaaehtoisia.
Luentojen ohella ohjelmassa on yhteislaulua, musiikkia, arpajaisia, päivän Sana,
rukousta, yhdessäoloa ja mielenkiintoisia
retkiä.

TAMPEREEN SEURAKUNTIEN
VARHAISKASVATUS ja musiikkileikkikoulu
ovat mukana Tampereen Päivähoitotorilla torstaina . helmikuuta kello
– Tullikamarin pakkahuoneella,
osoitteessa Tullikamarin aukio .
Tapahtumassa esitellään päivähoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen
vaihtoehtoja lapsiperheille.
Paikan päältä saa myös hakemiseen ja
maksuihin liittyvää ajankohtaista tietoa.

Hannu

tulematta torjutuksi. Tarkoitus on esittää kristillisen
uskon asiat helposti ymmärrettävällä tavalla. Kurssi sisältää katsauksen kristinuskon keskeisestä sisällöstä
ja perusteista, kertoo Reino
Talvio, yksi kurssin järjestelyistä vastaava seurakuntalainen.
Alfa-kurssi järjestetään
lähes joka viikko perjantaiiltaisin kello –. Atalan seurakunta-kodissa. En-

a
Pauliin

JOKAINEN POHTII JOSKUS elämän syvimpiä kysymyksiä,
tarkoitusta, olemassaoloa ja
Jumalan todellisuutta.
Näistä asioista voi tulla kuulemaan ja keskustelemaan yhdessä toisten kyselevien kanssa Alfa-kurssille, joka järjestetään perjantai-iltaisin Aitolahden seurakunnassa.
– Kurssin ilmapiiriin
kuuluu, että saa kertoa epäilyksensä, epävarmuutensa

Seurakuntien varhaiskasvatus ja
muskarit Päivähoitotorilla

Mitä meille kertovat Raamatun kauniit naiset?
TEOLOGIAN TOHTORI, pastori Eero
Junkkaalan luennoissa Seurakuntien talon Näsin salissa .–. helmikuuta tavataan
kauniita naisia, huippujohtajia
ja elämän kolhimia kulkijoita.
Viikonlopussa pohditaan, mitä
Raamatun henkilökuvat voivat
opettaa meille tänään ja miten
löytää omat lahjansa.
Ensimmäisen luennon aiheena ovat elämän kiertotiet.
Jumala ei johdattanut kansaansa suorinta tietä, eikä omassaKe 1.2. klo 13 Miestenpiiri
rovasti Simo Koho
To 2.2. klo 13 Runebergin
virsiä ja runoja
kanttori Hanna Kataja
Pe 3.2. klo 10–12
Vertaistukiryhmä
– keskustelua
– sanomalehdenlukua
– asiointimahdollisuus
lähialueella
– päivähartaus
– yhteislaulua, laulattajana Tuija
Kurki
To 9.2. klo 13 Tampereen
seudun näkövammaiset ry
pj. Kari Vähänen ja
palveluohjaaja Taina Alanen
Pe 10.2. klo 10–12
Vertaistukiryhmä

NAISTEN TAPAHTUMAT
Naisten ilta Kuuselan
Palvelukeskuksessa,
Nuolialantie 46
8.2. Löydätkö itsestäsi luovuutta?, laitetaan pensselit heilumaan musiikin siivittäminä. Ohjaaja Rauni Rautanen
(Huom! Materiaalit ohjaajalta)
14.3. ”Herätelkäämme
yhdessä vanhoja
käsityötaitoja”. Opetamme
toinen toisiamme. Voit
ottaa mukaan oman
”taidonnäytteesi” tai lahjaksi
saamasi käsityön
25.4. ”Jumala, sävelteni
lähde”. Musiikin lehtori Anne
Huhtala laulaa ja laulattaa
meitä kertomansa lomassa.
Illat alkavat saunomisella ja
uimisella klo 18.
Iltatee n. klo 18.45 ja
ohjelma 19.15.–20.30
Mirja Rautkoski, pastori,
p. 050 414 2212,
Rea Maakanen iltojen emäntä,
p. 050 586 0674

kaan elämässämme suorin polku aina ole paras.
– Jos mutkat sillä hetkellä
tuntuvatkin turhilta, jälkeenpäin voi huomata niillä olleen
tarkoituksensa, Junkkaala tähdentää.
Toisessa luennossa katsotaan kauneutta ja kolmannessa tutkaillaan Raamatun henkilöiden pahimpia mokia. Sarja
jatkuu tutkimalla luonnetyyppejä, surullisen hahmon ritareita ja lopuksi erilaisia armo2.2. Tuomarien kirja: Gideon,
Jorma Pitkänen, Miksi ja miten
rukoilen? Terttu Lappalainen
9.2. Matt 13:31-33, Erkki
Ranta, Miksi ja miten
lukisin Raamat tua? Seppo
Lappalainen
16.2. Ruut, luku 1 (anopin
menetys), Säde Siira, Miten
Jumala johdattaa meitä? Kaija
Erkkilä

lahjoja – jotka ovat jokaisella
omansa.
– Aiheet vaikuttavat humoristisilta, mutta asiat ovat kuitenkin vakavia. Niitä lähestytään Raamatun henkilökuvien
kautta, Junkkaala sanoo.
– Vaikka kulttuurit ovat erilaisia, pohjimmiltaan ihminen
on aina samanlainen. Painimme kaikkialla samantapaisten
kysymysten parissa.
Molempina päivinä kello – pidettävät luennot

VARHAISAAMUN
RUKOUSHETKET
Koivistonkylän srk-koti
ma ja ke klo 5.30–7. Tied. Anne
Tuhkanen p. 044 218 0010
Kissanmaan srk-koti
ma klo 7–8. Tied. Kirsti
Jokihaara p. 040 590 3256

Tied. Kati Eloranta,
kati.eloranta@evl.fi,
p. 050 431 6627

SEURAKUNTIEN TALO

RUKOUKSEN TALO
Keskusta, Kyttälänk. 1
Yhteistä rukousta
joka arkiaamu klo 9–11
Nuorten rukouskoulu
Preikkari parittomien
viikkojen maanantai klo 18
Nuorten Praisekuoro- ja
bändi parillisten viikkojen
maanantai klo 18
Hervannan seurakunnan
Rukouksen talo
Aamurukous
Ke klo 9–10 Café Olohuoneessa
– Rukousta mm. srk:n ja
yhteisten asioiden puolesta
Rukouskävely
To klo 14 Ahvenisjärven ympäri;
lähtö kirkolta
– Rukousta mm. Hervannan ja
srk:n puolesta
Kristus -ilta
La klo 17 Hervannan kirkolla;
31.3., 21.4.2012
– Ylistyslauluja ja rukousta
Rukousvuorokausi
Lausu 18.–19.2.2012
Hervannan kirkolla
– Vuorokauden kestävä
rukoustapahtuma koko srk:lle

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

SILMUKKA
Pispalanvaltatie 16 C.
Avoinna ma, ti, to klo 9–13,
ke klo 9–17, pe suljettu.
Tied. sosiaaliohjaaja
Satu Tahlo-Jortikka
p. 050 558 0231. Tervetuloa
avoimeen kahvilaan!

SINKKUILTA
Ti 7.2. klo 18–20 Aleksanterin
kirkon alasalissa Pyynikin
kirkkopuistossa
Rentoutumista ja itsetuntemusta kehollisin menetelmin. Pue
yllesi joustava ja lämmin vaatetus. Vierailijana kehopsykoterapiaharjoittelija Satu Vaarula
Lisäinfo www. luonne.fi

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

PÄIVÄRAAMATTUKOULU
torstaisin klo 9.30–13 Kalevan
kirkon srk-salissa

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän

KESÄTYÖPAIKKOJEN HAKU

järjestää Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan lähetystyö. Junkkaala myös saarnaa
Tuomiokirkossa sunnuntaina
.. kello . Messun jälkeen
ovat lähetyksen kirkkokahvit ja
myyjäiset.
Tämän vuoden alussa Suomen
Raamattuopiston teologisen
linjan vastaavana opettajana
aloittanut Eero Junkkaala
käyttää luentojensa pohjana
Raamatusta laatimiaan kirjoja.

Pikadeitit
Seuraava Pikadeitti-tapahtuma
on la 4.2.
Klo 13 kokoontuvat
30–40-vuotiaat
Klo 17 kokoontuvat
20–30 -vuotiaat
Ilm. viim. 2.2. osoitteessa
www.suurellasydamella.fi
Tampere/Vapaaehtoistyöpaikat/Ilmoittaudu Pikadeiteille
tai puhelimitse 050 381 7177.
Osallistumismaksu 10 €
maksetaan paikan päällä
ilmoittautumisen yhteydessä.
Kysymykset ja terveiset
osoitteeseen pikadeitit@evl.fi

Tervetuloa KESÄTYÖTAPAHTUMAAMME torstaina 2.2.
klo 11-17 Näsin saliin (Seurakuntien talo, Näsilinnankatu
26, 2. kerros) kysymään lisätietoja tarjolla olevista
kesätöistä!

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

Lisät. www.tampereenseurakunnat.fi/pikadeitit

TAMPEREEN
RAAMATTUKOULU
www.tampereenraamattukoulu.
net
Kalevan kirkon srk-salissa
maanantaisin klo 18.30

TUOMASMESSU
12.2. klo 18 Tuomasmessu
Aleksanterin kirkossa, ”Onko
Itua?” Rippiäiti ja -isä ovat
tavattavissa tuntia ennen
messua. Lastenhoito ja
pyhäkoulu kirkon alasalissa

6.2. Daniel Brecher, Juutalaisin
silmin -luentosarja
13.2. Riitta Lemmetyinen,
Valittuja psalmeja

Varaa hääkirkkosi Häämessuilla
Hääkirkon voi ensimmäistä kertaa varata
Häämessuilla Tampere-talossa .–. helmikuuta. Tule Tampereen seurakuntien
messuosastolle katselemaan kuvia kirkoista ja varaa mieleisesi.
Samalla voit kuunnella häämarsseja,
kysellä mieltäsi askarruttavia kysymyksiä
papilta tai vaikkapa liittyä kirkkoon!

Messuosastolta saat mukaasi myös paljon hyödyllistä häämateriaalia. Messuilla tavataan!
Kirkollisesta vihkimisestä ja häiden
järjestämisestä löydät tietoa myös Kirkkosanomien hääliitteestä, joka löytyy tämän lehden keskeltä.

KRISTILLISET
JÄRJESTÖT
ESIKOISLESTADIOLAISET
Kurjentaival 22, 33100 Tampere
(Vastapäätä Viinikan kirkkoa)
Lähetysseurat
- la 11.2. klo 12.00 ja klo 18.00
- su 12.2. klo 12.00 ja klo 18.00
- ma 13.2. klo 12.00 ja
klo 18.00
Saarnaajina Pekka Liuksiala ja
Sakari Siltala
Kanssapuheet (raamatun
tutkiminen)
Tiistaisin klo 13.00 ja torstaisin
klo 18.30
Nuortenilta
Tiistaisin klo 19.00
Tervetuloa!

Hakuaika on 1.–29.2.2012
Haettavana on kaikkiaan noin 200 työpaikkaa mm.
hautausmailla, kurssi- ja leirikeskuksissa, kesäkerhoissa ja
kirkoissa. Katso www.tampereenseurakunnat.fi/kesatyo

Suomen Lähetysseuran arkisto

www.tampereenseurakunnat.fi

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat
Su 12.2. klo 18 Linnainmaan
seurakuntakeskuksessa, Korpikodinkatu 2. Kahvit klo 17.30.
Johanna Porkola, Sakari Löytty
ja Sakari Suutala.
To 16.2. klo 19 seurat ja

✦ Toimitussihteerit: Kirsi Airikka, kirsi.airikka@evl.fi
ja Asta Kettunen, asta.kettunen@evl.fi
✦ Toimitus: Tampereen ev. lut. seurakuntien viestintä,
tampereenkirkkosanomat@evl.fi, puh. 219 0324 ja 219 0275
Osoite: Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26, PL 226,
33101 Tampere.
✦ llmoitusmyynti: Kotimaa-yhtiöt, PL 279, 00181 Helsinki,
Ilmoitusmarkkinointi Jaana Mehtälä, puh. 020 754 2309,
040 509 4962, jaana.mehtala@kotimaa.fi
✦ Ilmoitusvalmistus: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi.
Huom! s-postiviesteihin maininta Tampereen Kirkkosanomat

po:n vuosikokous seurakuntien
talossa, Näsilinnank. 26 Ateenasalissa.
KANSAN
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28,
p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi
Krito-startti 1.2. klo 18
Hämeenkulma, Hämeenpuisto
15 A 4.
Seniorifoorum 2.2. klo 13
Aleksanterin kirkon krypta.
Vanhustenhoito, Sirpa Salin.
Kahvitarjoilu klo 12 alkaen.
Aviopari-iltapäivä 5.2.
klo 15 Hämeenkulma,
Hämeenpuisto 15 A 4. Avioparin
arkea ja juhlaa, Katja VolantoLumppio ja Esa Lumppio.
Löydä itsesi – Raamatusta
11.–12.2. klo 13–17 Seurakuntien talo, Eero Junkkaala.
Sanan lähteillä 16.2.
klo 18.30 Finlaysonin kirkko.

Seksi ja Elämä, Satu Eerola ja
Ilkka Puhakka. Musiikki Minna ja
Jussi Pyysalo.
Vahvista parisuhdettasi
alk. 21.2. klo 18–20
Seurakuntakoti Katariinassa.
Jatkuu 6.3., 20.3., 3.4. ja 10.4.
Kurssimaksu 30 €/pari.
Lastenhoito 20/perhe. Ilm.
p. 223 1771 tai
anneli.rautakorpi@sana.fi
Opiskelijaillat perjantaisin
klo 19 Glooria Sali, Kyttälänkatu 1, 2. kerros.
TAMPEREEN
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16,
sekä keskiviikkoisin ja
lauantaisin klo 19
La 4.2. klo 19 Raamattuilta
Su 5.2. klo 17 seurat
Sahalahden seurakuntatalossa

✦ Taitto: Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa
✦ Tilaukset: tilauspalvelut@kotimaa.fi,
puh. 020 754 2333, fax: 020 754 2342.
✦ Jakelu: Tampereen Ykkösjakelut Oy
✦ Jakeluhuomautukset: p. 03 3140 4200, www.ykkosjakelut.fi
✦ Painosmäärä: 103 500 kpl
✦ Painopaikka: Sanomapaino Oy, Hämeen Paino Oy, Forssa
✦ ISSN: 1237-9603, äänite: 1237-959X
✦ Seuraavat lehdet ilmestyvät:
15.2. aineisto 1.2. mennessä, 29.2., aineisto 15.2. mennessä
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KEVÄTTÄ ODOTELLESSA.27,.817221
.RWLVLLYRXNVHWNDQJDVYHUKRLOWXMHQKXRQHNDOXMHQSHVXW
SRUUDVVLLYRXNVHWMDODWWLDQYDKDXNVHW
<OLYXRGHQNRNHPXV
0DKGROOLVXXVNRWLWDORXVYlKHQQ\NVHHQ

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

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

,/0$,1(11(8922<Q

2LNHXGHOOLQHQSXKHOLQSDOYHOX


3XKHOXQKLQWD€ PLQSYPPSP

ZZZLOPDLQHQQHXYR¿
MITOIN KUIN MITOIN
UUSI ILME KEITTIÖÖN
- ovet, tasot, rungot
- vetimet, saranat
Runsas valikoima
ILMAINEN TARJOUS

SOITA: ARI 044 0806 631
ERKKI 050 0503 357
MIKKO 040 9311 466

/$.,72,0,672
5$-$0b.,
Kaikki lakiasianne
Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
- palveleva perheyrityksemme

Teitä palvelevat myös:
Pekka Jokiranta
Jukka Mäenanttila
Mika Leinonen

Juhani Mäkipää

Leena Mäkipää-Koivumäki

Meillä on yhteensä yli 70v. hautausalan kokemusta Tampereella.
PÄIVYSTYS YMPÄRI VUOROKAUDEN: 050 362 9690

Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

Ilmoittaja,
ota
yhteyttä

Kalevan puistotie 17 (03) 255 4102
Kauppakatu 12 (03) 253 1720
Aleksanterinkatu 15 (03) 212 2137

Jaana Mehtälä

www.tampereenhautauspalvelu.ﬁ

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

●

●

●

Kotimaan matkaklubi

Virrassa
Virrassa

Asianajotoimisto

382/867$-$HOlPlQHULYDLKHLVVD

,>hd<K<^<h^d>>
WZ/^h,dd^/^<ZZhdͲ
ds/^d<z^zDz<^/^d ͍

Oodi suurille ikäluokille
VIIKONLOPPUNA PÄÄDYIN laulamaan oman viidesluokkalaiseni
kanssa kilpaa. Kyseessä oli suositun konsolipelin suomalaisia lauluja sisältävä paketti, jota sitten kilpaa hoilotimme.
Pisteitä saa laulun puhtaudesta ja rytmistä. Minähän hävisin
kaikki laulut, jotka on tehty tällä vuosituhannella. Sen sijaan
viime vuosituhannen lopun laulut hoidin suvereenisti kotiin.
Yksi näistä kultaisista 90-luvun tuotoksista oli Maija Vilkkumaan Satumaa-tango. Se oli aikanaan silloisen teologian
ylioppilas Laineen mielestä uskomattoman hieno kappale, joka vielä osuvalla tavalla kritisoi senaikaista elämänmenoa.
Se arvosteli edeltävää sukupolvea, sotien jälkeen syntyneitä suuria ikäluokkia. Niitä oli siihen aikaan kovin muodikasta arvostella. Ne olivat kaikessa rauhassa saaneet 70-luvulla radikalisoitua ja taistolaistua sekä sittemmin 80-luvulla
kerätä suuret omaisuudet inflaation syödessä asuinlainat.
90-luvulla ne ajoivat meidät, ETYK:in aikaan syntyneet, talouslaman kouriin.
Nykyään olen täysin eri mieltä, vaikka kyseinen laulu nostalgiahermoon osuikin mukavalla tavalla.
Kerronpa muutaman esimerkin. Parhaat päivänsä nähnyt Opel Corsa ei lähtenyt käyntiin, virtalukosta vain nousi
kauhea käry. Otin puhelun suurten ikäluokkien edustajalle,
eli isälleni, joka oli myös taannut Corsan autolainan. Hän otti toisen puhelun ja tunnin päästä kaksi kätevää 40-luvulla
syntynyttä ronskia miestä kurvasi pihaan. He ohittivat virtalukon, porasivat reiän ja vetivät johtoja. Corsa käynnistyi painamalla kojelaudan alla olevaa valokatkaisijaa.
Ystäväni ostivat rintamamiestalon, joka kaipasi pientä
laittoa. Seuraavan kolmen vuoden ajan useimpina viikonloppuina kaksi suurten ikäluokkien edustajaa saapui paikalle.
Toinen hoiti lapsia ja toinen rakensi sekä opetti tapetoimaan,
laatoittamaan ja tekemään kaikkea sitä, mitä rintamamiestalossa tulee tehdä.
Erään ystäväni avioliitto ei sitten onnistunutkaan. Piti nopeasti löytää uusi asunto ja saada sinne perusvarusteita.
Kaksi suurten ikäluokkien edustajaa saapui paikalle ja pian
alettiin hipoa luottokorttien luottorajoja.
Singstarista pitävä viidesluokkalainen tai hänen pikkuveljensä sairastuu. Kello 7.45 soitetaan puhelu ja kello 8.15
saapuu suurten ikäluokkien edustaja valmiina hoitamaan isovanhemman tehtävää. Tekisi mieli jopa puhua kutsumuksesta. Tampereen kaupunki ja seurakunnat ovat säästäneet melkoisen määrän euroja ja sairaan lapsen hoitopäiviä.
Joten suuret ikäluokat: Soittakaa vaan Satumaa-tangoa
joka yö. Emme me olisi tähän saakka päässeet ilman teitä, emme lähellekään. Yritämme aikanaan itse neuvoa, miten tehdään tapettiin työntösaumat ja mitä jäähdytysnestettä autoon kuuluu laittaa. Lupaamme myös hoitaa lapset ja
lapsenlapset yhtä suurella taidolla ja kutsumuksella. Kiitos.
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin Herra, sinun Jumalasi,
on sinua käskenyt, että saisit elää kauan ja menestyisit siinä
maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
(5 Moos 5: 16)

WZ/^h,Wz^ </EƚŽŝŵŝŶƚĂŽŶ

HELMIKUU
Ystävänpäiväristeily 12.-13.2. Askel-lehden ja Yhteisvastuun risteily
m/s Isabella. Hinta alkaen 59 € riippuen hyttiluokasta.
Lomalinja p. 010 289 8100

MAALISKUU

Lontoo 16.-19.3. Hinta 1185 €. Kotimaan matkaklubin matkanjohtajana Tuija Tiihonen Kotimaa-lehdestä.
Lomalinja p. 010 289 8100

HUHTIKUU

Pääsiäismatka Roomaan 4.-8.4. Hinta 1395 €.
Kotimaan matkaklubin matkanjohtajana rovasti Osmo Ojansivu.
Lomalinja p. 010 289 8100
Amsterdam ja tulppaanien Hollanti 20.4.-23.4. Hinta 1055 €.
Kotimaan Matkaklubin matkanjohtajana Kylli Kuusisto.
Matkapojat / Mervi Aho, p. 010 2323 864.
Tiedustelut ja varaukset matkatoimistoista.
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WĂƌŝƐƵŚĚĞƉǇƐćŬŝůůĞǀŽŝƚƵůůĂũŽŬŽ
ǇŬƐŝŶƚĂŝƉƵŽůŝƐŽŶŬĂŶƐƐĂǇŚĚĞƐƐć
ƚĂŝŽƐĂůůŝƐƚƵĂŽŚũĂƩƵŝŚŝŶŬĞƐŬƵƐͲ
ƚĞůƵƌǇŚŵŝŝŶ͘dĂƌŬŽŝƚƵŬƐĞŶĂŽŶ
ůƂǇƚććƵƵƐŝĂǀŽŝŵĂǀĂƌŽũĂ͕ĞĚŝƐƚćć
ƐĞŬƐƵĂĂůŝƚĞƌǀĞǇƩćũĂůŝƐćƚćĞůćŵćŶͲ
ŚĂůůŝŶƚĂƚĂŝƚŽũĂ͘

Jussi Laine
Kirjoittaja on Tampereen seurakuntien
rippikoulupastori.

HannuKuvaaja
Jukola

Lähde mukaan matkalle 2012

ƚĂƌŬŽŝƚĞƩƵǇůŝϲϬͲǀƵŽƟĂŝůůĞŶĂŝƐŝůůĞ͕
ŵŝĞŚŝůůĞũĂƉĂƌŝƐŬƵŶŶŝůůĞ͕ũŽƚŬĂŚĂͲ
ůƵĂǀĂƚŬĞƐŬƵƐƚĞůůĂƉĂƌŝƐƵŚƚĞĞƐĞĞŶ͕
ƐĞŬƐƵĂĂůŝƐƵƵƚĞĞŶũĂĞƌŝůĂŝƐŝŝŶĞůćͲ
ŵćŶƟůĂŶŶĞŵƵƵƚŽŬƐŝŝŶůŝŝƩǇǀŝƐƚć
ŬǇƐǇŵǇŬƐŝƐƚćĂŵŵĂƫ
ƚĂŝƚŽŝƐĞŶ
ƚǇƂŶƚĞŬŝũćŶŬĂŶƐƐĂ͘KŶŐĞůŵŝĞŶŬćͲ
ƐŝƩĞůĞŵŝƐĞŶŵǇƂƚćĂǀĂƵƚƵƵƵƐĞŝŶ
ƵƵƐŝĂŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵŬƐŝĂ͘

<ĞƐŬƵƐƚĞůƵƚŽǀĂƚůƵŽƩĂŵƵŬƐĞůůŝƐŝĂ
ũĂŵĂŬƐƵƩŽŵŝĂ͘
>ćŵƉŝŵćƐƟƚĞƌǀĞƚƵůŽĂ͊
WZ/^h,Wz^ <</
<ćǇŶƟŽƐŽŝƚĞ͗
dƵŽŵŝŽŬŝƌŬŽŶŬĂƚƵϭϱϰϯ͕ϰ͘ŬƌƐ
^ŽŝƚĂũĂǀĂƌĂĂĂŝŬĂ͗ϬϰϬϬʹϴϲϳϬϭϱ
ƚĂŝϬϰϬϬʹϴϲϯϱϰϬ

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

Päiväkummusta Tansaniaan
– työ nuorten parissa jatkuu

7LPR-RNLQHQ


$QQDPPHVXXOOLVHQKLQWDDUYLRQ
DVXQQRVWDVL$UYLRLQWLRQPDNVXWRQ
2XWL.RONND
HLNlHGHOO\WlVRSLPXNVHQWHNRD


2WD\KWH\WWl3XK
ZZZDVXQWRSDULQHW

Suomen Lähetysseura

Päiväkummun kasvatussihteerinä toiminut pastori Hanna OjaNisula vietti opiskeluaikana vuoden Makumiran yliopistossa Tansaniassa. Tammikuussa hän palasi maahan, tällä kertaa luterilaisen kirkon palvelukseen.
– Joskus vaihto-opiskeluvuoden jälkeen minulle tuli ajatus,
että olisi siistiä opettaa tansanialaisessa raamattukoulussa ja tehdä nuorisotyötä, Hanna Oja-Nisula muistelee kymmenen vuoden
takaisia paluutunnelmia.
Lähtö lähetystyöhön kypsyi
vähitellen. Viimeiset viisi vuotta Hanna toimi kasvatussihteerinä Lähetysseuran kurssikeskuksessa Päiväkummussa Längelmäellä.
Hanna siunattiin lähetystyöhön . tammikuuta Lähetyskirkossa Helsingissä. Sen jälkeen on
lähtö Tansaniaan; ensin kielikouluun Morogoroon ja sitten Victoriajärven itäisen hiippakunnan
evankelistakoulutukseen ja nuorisotyöhön Mwanzaan.

DVXQWRSDULR\ONY
.DOHYDQSXLVWRWLH7DPSHUH

(WVLWN|NULVWLWW\lWHUDSHXWWLDWDLW\|QRKMDDMDD"
6LHOXQKRLWRWHUDSLDRQDPPDWLOOLVWDNULVWLOOLVWlWHUDSLDW\|Wl
MRVVDSV\NRORJLQHQWLHWlP\VMDWHUDSHXWWLVHWWDLGRW
\KGLVW\YlWNULVWLOOLVHVVlYLLWHNHK\NVHVVl
9LLKW\LVlYDVWDDQRWWRWLODPPHVLMDLWVHH7DPSHUHHQ
NHVNXVWDVVD



3lLYL1LHPLS
SDLYLQLHPL#WQQN\¿




+DQQD,NRQHQS
KDQQDLNRQHQ#VLHOXQKRLWRWHUDSLDQHW




/LLVD3XURQHQS
OLLVDSXURQHQ#NROXPEXV¿
6XRPHQVLHOXQKRLWRWHUDSHXWLW¿

Nyt on aika avata
R A A M A T T U

Kielen oppiminen
avaa mahdollisuuksia
Vaihto-opiskelijavuonna Hanna
keräsi materiaalia pro gradu-työtään varten, joka käsittelee tansanialaisten naisteologien raamatunkäyttöä ja -tulkintaa. Nyt paikallisen kielen oppiminen antaa
mahdollisuuden monipuoliseen
kanssakäymiseen maan asukkaiden kanssa.
– En malta odottaa, että opin
swahilin niin, että voin keskustella ihmisten kanssa. Näin pääsen
tekemään teologiaa ruohonjuuritasolta. Raamatun ja Vanhan testamentin elämänpiiri on lähempänä tansanialaisia kuin meitä.

.XQROHWSllWWlQ\W
P\\GlDVXQWRVL
NXWVXPHLGlWSDLNDOOH

Kirjeelliset raamattukurssit auttavat ymmärtämään oman yhteiskuntamme, Euroopan ja koko maailman tapahtumien merkitystä. Ne johtavat yksityistä ihmistä löytämään evankeliumin sanoman ja sen kautta toivon paremmasta tulevaisuudesta.



Kurssi myös

Postita kuponki!

Päiväkummun kasvatussihteerinä monille tamperelaisillekin tutuksi tullut
pastori Hanna Oja-Nisula lähtee lähetystyöhön Tansaniaan.

Hannan silmissä näkyy innostus.
– Odotan, että saan heittäytyä
työhön kokonaisvaltaisesti. Toivon myös, että elämäni Tansaniassa on yksinkertaisempaa kuin

täällä Suomessa. Tansanialainen
elämänrytmi sopii tapaani olla.
Toivon, että minun on helppo soljahtaa sinne.

Ensimmäiset opintokirjeet saat
paluupostissa. Kurssi tarjotaan
maksuttomasti, ilman sitoumuksia.
Valittavanasi on yksi seuraavista
kursseista:

OMaailman Valo internetissä!
25 opintovihkoa Jeesuksen
elämästä ja opetuksista

OLöytöjä Raamatusta
26 opintovihkoa
ORaamattu avautuu
25 opintovihkoa
OIlmestyskirja avautuu
16 opintovihkoa
OElämää ja terveyttä
18 opintovihkoa

_________________________________________________________________________
Nimi
_________________________________________________________________________
Lähiosoite
_________________________________________________________________________
Postinumero
_________________________________________________________________________
Osoitetoimipaikka
Voit ilmoittautua myös puhelimitse, sähkopostitse tai internetissä.

O

Jag vill ha bibelkursen på svenska.

Paula Laajalahti
Kirjekursseja jo 60 vuoden ajan

Raamattuopisto, PL 200, 00121 Helsinki
www.media7.ﬁ, raamattuopisto@media7.ﬁ
Puh. 09 612 0360, 0400 200 770

Nyt lehtipisteessä.

www.askellehti.ﬁ
Voit tilata Askelen myös kotiisi
Tilauspalvelu 020 754 2333 tilauspalvelut@kotimaa.ﬁ
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Hannu Jukola

Harjun Yhteisvastuu-työryhmän jäsenet Irma Petäjä (vas.), Jukka Petäjä, Marja Koivisto, kirkkoherra VeliPekka Järvinen, diakoniatyöntekijä Arja Tikka, pastori Tarvo Laakso (takana), diakoniatyöntekijä Ulla Pettinen
(takana), Pentti Valtonen ja Maija Valtonen tutustuvat tämän vuoden keräyskohteisiin. Kuvasta puuttuvat ryhmän jäsenet kanttori Tarja Laitinen ja
nuorisopappi Pasi Hakkarainen.

Ryhmä innostaa
ja antaa tukea

Harjun Yhteisvastuu-työryhmä kannustaa keksimään

uusia ideoita auttamistyöhön
Harjun seurakunnan Yhteisvastuu-työryhmä
on hyvä esimerkki siitä, mitä kaikkea
saadaan aikaan, kun asialla on joukko asiasta
innostuneita ja kekseliäitä ihmisiä.
hteisvastuukeräys
onnistuu, kun tehdään paljon työtä ja verkostoidutaan hyvin. Yhteisvastuu
ei ole seurakunnassa vain
diakoniatyöntekijöiden kontolla,
vaan mukana ovat kaikki työntekijät. Heidän rinnallaan toimii suuri
joukko seurakuntalaisia, jotka ovat
ideoimassa ja toteuttamassa keräystä, selvittää kirkkoherra VeliPekka Järvinen.
Vuosien varrella Harjussa on
järjestetty Yhteisvastuun hyväksi monenlaisia tapahtumia ja konsertteja. Yhteisvastuu-kirje tilinumeroineen postitetaan jokaiseen
talouteen Harjun alueella. Lipas-
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kerääjiksi ryhtyvät vuosittain monet vapaaehtoiset seurakuntalaiset.
Mukana on ollut myös rippikouluryhmiä ja nuorten aikuisten Varikko-messulaisia.

Auttaminen antaa
enemmän kuin ottaa
– Tulin aikoinaan mukaan Yhteisvastuukeräykseen halusta auttaa.
Vaimoni Maija minut tähän värväsi
mukaan. Aluksi kierrettiin keräyslistojen kanssa ovelta ovelle, mutta
nykyisin lipaskeräykset hoidetaan
alueen marketeissa, kertoo Pentti
Valtonen, joka on ollut mukana keräystiimissä jo  vuotta.

Valtosen perheessä kerätään
Yhteisvastuuta jo toisessa polvessa. Pentin puoliso Maija Valtonen
on onnistuneesti saanut keräykseen mukaan muitakin perheenjäseniä. -vuotias lapsenlapsikin
on nykyisin mukana lipaskerääjänä mummon käskystä.
Marja Koivisto tuli mukaan
Yhteisvastuu-työryhmään kymmenisen vuotta sitten.
– Minua pyydettiin mukaan rahanlaskentahommiin. Lupasin ensin tulla vasta sitten, kun pääsen
eläkkeelle, mutta minut suostuteltiin tulemaan heti. Työ Yhteisvastuun hyväksi antaa tosi hyvän
mielen. Saan tästä paljon enemmän
kuin se minulta vaatii.
Tampereen seurakuntien luottamusmiehenä tunnettu Jukka Petäjä on toiminut Yhteisvastuu-työryhmässä toistakymmentä vuotta,
joista kymmenen viime vuotta ryhmän puheenjohtajana. Yhtä innokkaasti Yhteisvastuussa on ollut mukana hänen puolisonsa Irma Petä-

Tule Yhteisvastuukeräyksen lipaskerääjäksi!
Aitolahden seurakunta järjestää Yhteisvastuun
lipaskeräyksen Linnainmaan marketeissa
helmikuussa. Varaa oma keräysaikasi!

Lipaskerääjiä kutsutaan lipaskeräysinfoon,
joka järjestetään sunnuntaina .. klo 
messun jälkeen Aitolahden kirkon srk-salissa.

Linnainmaan Prismassa kerätään:
to .. klo –
la .. klo –
to .. klo –
la .. klo –
to .. klo –
pe .. klo –

Keskustan alue
Ilmoittaudu lipaskerääjäksi diakoniatyöntekijä
Eija Heikkilälle, p.   ,
eija.m.heikkila@evl.ﬁ, Tuomiokirkkoseurakunta

Linnainmaan CM-tavaratalossa kerätään:
pe .. klo –
la .. klo –
pe .. klo –
la .. klo –
Varaa oma keräysaikasi (h/kerta) diakoni
Jyrki Pikkaraiselta, p.   .
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Kalevan alue
Tule Yhteisvastuun lipaskerääjäksi!
Tiedustelut Heli Haavisto, p.    tai
Anne Joronen, p.   tai
etunimi.sukunimi@evl.ﬁ,
Kalevan seurakunta
Keräysaikoja voi kysyä
seurakuntien
diakoniatyöntekijöiltä!

jä, jolle keräys on tuttu jo lapsuudenkodista.
– Auttamistyössä on hyötyä laajasta verkostosta. Olemme entisiä
yrittäjiä ja lisäksi toimimme monissa yhdistyksissä. Tässä työssä on avuksi, että tunnemme paljon ihmisiä, miettivät Petäjät, jotka
kannustavat ihmisiä rohkeasti ideoimaan ja keksimään uusia tapoja
kerryttää Yhteisvastuu-pottia.
Petäjät ovat esimerkiksi järjestäneet kahvikonsertin kotonaan Yhteisvastuun hyväksi. Samoin Liikennelauantai-tapahtuman avulla he keräsivät rahaa poliisien huumeidenvastaiseen työhön sekä Yhteisvastuulle.
– Jos maljakkoja on jo kertynyt
tarpeeksi, ystäviä ja sukulaisia voi
hyvin pyytää merkkipäivän muistamiseksi antamaan lahjoituksen
Yhteisvastuulle tai muuhun hyväntekeväisyyteen, vinkkaavat Petäjät,
jotka itse juhlavieraidensa kera lahjoittivat  ruokakassia vähävaraisille perheille joulun alla.

Tänä vuonna Harjun ryhmä on
ideoinut jälleen uusia tapahtumia
Yhteisvastuun hyväksi. Muun muassa toimittaja, urkumusiikin harrastaja Hannu Taanila ja urkutaiteilija Markku Mäkinen nähdään
yhteisessä konsertissa . huhtikuuta Pispalan kirkossa.
Luennoitsijavieraiksi saadaan
.. arkkipiispa emeritus Jukka
Paarma ja .. Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli. Taiteilija
Seela Sella lausuu psalmeja ..
Pispalan kirkossa.
– Oma roolini YV-ryhmässä
on jo toistakymmentä vuotta ollut
isojen konserttien ja tapahtumien
järjestäminen musiikin ammattilaisena ja sekatyömiehenä. Vastaan myös siitä Yhteisvastuu-kirjeestä, jolla tavoitetaan kaikki taloudet, kertoo Harjun pastori Tarvo Laakso.
Lielahden kirkon konsertti-illoissa nähdään tänä keväänä muun
muassa Pekka Simojoki .. sekä
Outi ja Lee Müller ..
Työryhmä toimii Yhteisvastuukeräyksen moottorina, ja samalla ryhmän jäsenet saavat arvokasta tukea toisiltaan. Lipaskerääjät
kohtaavat myös ennakkoluuloja ja
saavat kielteistä palautetta. Ikäviä
kokemuksia voi onneksi purkaa yhdessä ryhmässä.
– Samoin ryhmässä mietitään
yhdessä, kuinka kyseisen vuoden
keräyskohteesta voisi selkeästi ja
tiiviisti kertoa keräykseen osallistujalle, lisää Irma Petäjä.
Ryhmä haluaa antaa kiitosta etenkin nuorille miehille, jotka
yllättävän usein pysähtyvät antamaan lahjoituksen Yhteisvastuulle.

Kirsi Airikka
Suomalaiset lahjoittivat Yhteisvastuukeräykselle viime vuonna lähes
4,4 miljoonaa euroa.
Euroilla mitaten Harjun seurakunta
sijoittui 26 933 euron keräystuloksella valtakunnan tilastossa sijalle
16. Seurakuntalaista kohti kertyi
82 senttiä. Koko Tampereella kerättiin Yhteisvastuulle 106 553 euroa.

Yhteisvastuu 2012
torjuu ylivelkaantumista
Takuu-Säätiö käynnistää vuoden 
Yhteisvastuu-varoin pienluottohankkeen, jonka
tavoitteena on ehkäistä suomalaisten ylivelkaantumista.
Halpakorkoisia pienluottoja voivat hakea taloudellisessa ahdingossa
olevat ihmiset, joilla ansiotulojen puuttuminen tai menetetyt luottotiedot estävät luottojen saamisen.
Kansainvälisen diakonian kohteena on Uganda, jossa Yhteisvastuu niin ikään tukee pienrahoitustoimintaa. Avun vie perille Kirkon
Ulkomaanapu, joka toimii Ugandassa yhteistyössä Luterilaisen Maailmanliiton kanssa.
Keräyksen tuotosta  prosenttia käytetään Ugandaan ja kansainvälisen diakonian kohteisiin Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kotimaassa erityiskohteena oleva pienluottohanke saa  prosenttia keräyksen tuotosta ja hiippakuntien avustustyö sekä Kirkon diakoniarahasto yhteensä  prosenttia.Loput  prosenttia käytetään keräävän
seurakunnan päätösten mukaisiin diakonisiin tarpeisiin.
Yhteisvastuukeräys  alkaa . helmikuuta ja on voimassa koko
vuoden. Aktiivisin keräysaika jatkuu huhtikuun loppuun asti.

