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Pekka Simojoki tuo
gospelia kouluihin
”Maailmassa on niin paljon
ihanaa… Se, ken tahtoo jakaa
ne, hän antaessaan saa.”

Kirsikka Lyhteilä otti
vastaan Kesätyötorille
tulevia nuoria.
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Turvatalo
tukee nuoria
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Nuorten yksinäisyyttä ja
syrjäytymistä torjutaan viime vuoden
Yhteisvastuukeräyksen varoilla.
Riikka Luukkonen (vas.),
Mari Uusi-Niemi, Mari-Anne Eerikäinen
ja Johanna Riiheläinen esittelevät
Tampereen Nuorten turvatalon
kuvataideryhmäläisten tekemää kollaasia.
Lue lisää Yhteisvastuukeräyksestä
ja tule mukaan!

Tampere 15.2.2012

Hyvä aloitus presidentiltä

Mitä on siunaus?

VIELÄ PRESIDENTINJUHLIEN ollessa kesken presidentti Sauli Niinistö yllätti juhlaväen kertomalla, että hän haluaa perustaa työryhmän, joka selvittää, miten ilman työtä tai koulutuspaikkaa
olevia nuoria voitaisiin auttaa.
Tämä presidentin huoli on varmasti aitoa. Liian monet
nuoret ovat syrjäytymässä nuorelle normaalista elämänmenosta. Niinpä Sauli Niinistö sanoi yrittävänsä katsoa vielä kerran, miten näitä nuoria voitaisiin auttaa.
Muutama viikko sitten Suomen Nuorisoyhteistyö–Allianssi kertoi, että nykyisen taantuman aikana miltei kaikki hyvinvoinnin mittarit ovat kääntyneet nuorten kannalta huonompaan suuntaan. Nuorten enemmistön hyvinvointi on toki lisääntynyt, mutta peräti viidennes nuorista voi huonosti.
Nuoret ovat alkaneet oirehtia. He turvautuvat psyykenlääkkeisiin yhä useammin. Samoin lastensuojelun tarve on
kasvanut nopeasti.
Hiljakkoin uutisoitiin, että Suomessa on noin 150 000
nuorta ilman töitä tai koulutuspaikkaa. Luku on valtava.
Nuorten kotitaustalla ja vanhempien tukemisella on entistä isompi merkitys lapsen hyvän elämän kannalta.
Monille nuorille on selvää, että jossakin vaiheessa he
opiskelevat ulkomailla. Toisaalta moni hankkii itse opiskelurahansa ja pääsee näin eteenpäin. Suuri joukko vanhempia
ei osaa tai jaksa tukea lapsen koulutusta millään tavalla. Kun
perhe on hajalla eikä vakituista työtä ole vanhemmillakaan,
lapsikaan ei odota elämältä kovin paljoa.
Siksi presidentti Niinistön avaus on erinomaisen tärkeä.
Haluamme pitää Suomen kaikkien suomalaisten ja myös
maahanmuuttajien Suomena, jossa nuorille on löydettävä
tukea silloin, kun omat tai vanhempien voimat eivät riitä.

Olenko ainoa, jonka isä on vankilassa?
TAMPEREEN SEURAKUNNAT ja Tampereen Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys pyörittävät toimintakeskus Messiä. Se on paikka, jossa nuorille ja nuorille perheille tarjotaan matalan kynnyksen tukea.
Kahta samanlaista tilannetta ei ole. Nuori tarvitsee tukea
pienen lapsen kanssa. Toinen taas haluaa siirtyä kuntoutuksesta opiskeluun tai löytää motivaation aloittaa päihdehoito.
Nuorelta ei vaadita tiukkaa alarajaa kuntoutuksessa. Hän saa
rauhassa tervehtyä ja voimaantua.
Tuloksina nähdään esimerkiksi paluu opiskeluun, toive
käydä rippikoulu tai päättötodistuksen saaminen.”Näkymätön
nuori” löytää identiteettinsä ja rohkeutensa.
Kun perheestä joku joutuu vankilaan, perheen tuen tarve
voi olla suurempi kuin vankilaan joutuneella. Toinen vanhemmista joutuu yksin huolehtimaan toimeentulosta, arjen pyörittämisestä ja lasten kasvattamisesta. On häpeää, ahdistusta ja yksinäisyyttä.
Niinpä Messi on yhdessä Tampereen kaupungin sosiaalitoimen ja Kriminaalihuoltoyhdistyksen kanssa järjestänyt leirejä, joilla lapset ja vanhemmat voivat vapaasti keskustella
omasta tilanteestaan. Myös lapset otetaan huomioon.
Viime vuonna Messin ovi avattiin 4654 kertaa. Retkivuorokausia kirjattiin 51 ja ryhmiä oli 7. Messissä on viisi työntekijää.

Marja Rautanen

Hannu Jukola

Lukijapostia
Kertoisiko joku, mitä siunaus on?
Muistelen, että kirkolliskokouksen
piti vuosia sitten selvittää, mitä siunaus on. En ole kuitenkaan lukenut,
että asiasta olisi tullut valmista.
Vai tarvitseeko ihmisten tietää,
mitä sanat merkitsevät? Entä jos ihminen tulee onnelliseksi ja lohdutetuksi siunauksesta, vaikka ei tiedä, mitä se on. Silti kysyn.

Markku Kiander

Tulemista osalliseksi
Jumalan teoista
Siunaaminen ymmärretään usein
inhimilliseksi
hyväksymiseksi: ”Eduskunta siunasi hallituksen
esityksen.” Joskus siunausta toivotetaan kevyenä tervehdyksenä. Siunaus on kuitenkin enemmän kuin
ihmisten myötämielisyyttä. Se on
Jumalan teko, johon liittyy käsky ja
lupaus. Kun Jumala siunaa, hän antaa ihmiselle hyviä lahjojaan oman
tahtonsa mukaan. Siunauksen toivottaminen on Jumalan rukoilemista ja hänen lupauksiinsa vetoamista.
Raamatussa siunaus on monimerkityksinen käsite. Vanha testamentti liittää siunauksen ja kirouksen ihmisen eettis-moraaliseen toimintaan. Siunaus on elämän kaikinpuolista hyvinvointia, rauhaa,
terveyttä ja jälkeläisiä. Mutta se on
myös Jumalan huolenpitoa silloin,
kun kaikki toivo näyttää menneen.
Siunaus voi olla kätkössä ja paljastua vastoinkäymisten takaa.
Uudessa testamentissa siunaus
liittyy erityisesti Kristuksen persoonaan ja hänen tuomaansa pelastukseen. Jeesuksen kerrotaan siunanneen lapsia (Mark. :). Hän
siunasi leivät ja kalat, joilla ruokki
tuhansia (Mark. :-). Jeesus siunasi leivän ja viinin asettaessaan
ehtoollisen muistokseen, ja astuessaan taivaaseen hän siunasi opetuslapsensa, joille antoi lähetystehtävän (Luuk. :-; :-).
Kirkolliskokous selvitti siunaamisen teologiaa v.  valmistaessaan uutta kirkollisten toimitusten käsikirjaa. Kahden professo-

Matti Repo
Tampereen hiippakunnan piispa

Vähän vielä
Henrikistä
Kirkkosanomissa (/) oli Ajassa ja hengessä -palstalla pikku juttu Piispa Henrikin muistopäivästä. Sinänsä hienoa muistaa meidän
katolista taustaamme, mutta silti
kommentin väärtti.
Juttu siteerasi Piispa Henrikin
surmavirttä, joka on suunnilleen
samoihin aikoihin (-luvun
puolivälissä) sepitetty kansanruno
kuin varsinainen Piispa Henrikin
legendakin, kuten Tuomas Heikkilä mainiossa teoksessaan Piispa
Henrikin legenda (SKS ) osoittaa. Hän toteaa, että kansa ja kirkkokin tarvitsivat sekä legendan että
kansanomaisen surmavirren. Kirkko tarvitsi legendan ihmeineen ja
kansa taas syyllisen.

Surmavirren mukaan Henrik muonitti joukkonsa ja Lallilan emännän Kertun mukaan jätti maksamatta. Kun Kerttu tämän
Lallillensa sitten kertoi, Lalli tästä
suuttuneena matkasi Henrikin perään ja surmasi tämän.
Legendan mukaan murhamies
taas oli talonpoika, joka ei taipunut kirkkokuriin – siis ei käynyt
säädettyinä aikoina kirkossa ja
Henrik häntä tästä nuhteli. Ja tästä
kimmastuneena talonpoika Henrikin surmasi.
Näin surmavirsi syyllisti siis
Henrikin katalaksi pakkokestitystä vaatineeksi ja erityisesti Kertun,
jonka valheellinen kertomus raivostutti Lallin.
Kun uskomme Heikkilän oikeaan tulkintaan, joka perustuu tarkkaan tutkimukseen Pyhän Henrikin legendasta, voimme samalla
nostaa vuosisataisen raskaan ikeen
suomalaisten naisten harteilta –
Kerttua ei tässä(kään) asiassa voi
syyllistää.

Lassi Saressalo

Oikaisu
Viime Kirkkosanomissa (KS /)
kerrottiin sekä sivulla  että sivulla
, että Virsilauluillassa .. vietetään Aleksanterin kirkon -vuotisjuhlaa. Kyseessä on kuitenkin Aleksanterin kirkon kuoron -vuotisjuhla.
Aleksanterin kirkko on rakennettu vuonna  ja vihitty
käyttöön adventtina . Kirkon
-vuotisjuhlaa vietettiin viime
vuonna.

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
Mistä tämä oman maan väheksyminen johtuu? Onhan muitakin
pieniä ja kovia kokeneita kansoja kuin Suomi. Onko syynä uskonnollisuuteen kuuluva ”mato matkamies maan” -valitus? Näkemys ylpeydestä itsekkyyden merkkinä on
otettu vakavasti. Kaikenlaista itsekehua on pidetty typeränä. Ihmisen kurjuutta ja syntisyyttä on korostettu monissa herätysliikkeissä.
Armo ei silloin ole halpaa, kun se
tulee todelliseen tarpeeseen.
Professori Markku Ojanen
blogissaan 24.1.
(”Myytti suomalaisten
huonosta itsetunnosta”)
www.seurakuntalainen.fi
Jo maineen menetys voi olla ihmiselle sosiaalinen kuolema. Kriisiaikoina vihapuhe on johtanut oikeasti kansanmurhiin. Tätä on syytä pitää esillä, vaikka en erityisesti pidä käsitteestä ”vihapuhe”. Siitä on tullut liian poliittinen käsite. Suvaitsevaisuuskin ymmärre-

2

rin asiantuntijalausunnot löytyvät
kirkolliskokouksen pöytäkirjoista. Tuolloin uusittiin muun muassa avioliiton siunaamisen sekä kodin siunaamisen kaavat, mutta laadittiin myös uusia, kuten kouluun
lähtevien siunaaminen, kylvön siunaaminen, aterian siunaaminen sekä oppilaitoksen, hoitolaitoksen tai
työpaikan siunaaminen. Kaikissa
siunauksen kohteena ovat ihmiset,
eivät rakennukset tai esineet.
Kun esimerkiksi uusi koti siunataan, se otetaan vastaan Jumalan
lahjana ja rukoillaan niiden puolesta, jotka kodissa asuvat tai vierailevat. Siunattaessa ateria tunnustetaan Jumala kaiken hyvän antajaksi ja annetaan oma elämä hänen
tahtoonsa.
Siunaus on tulemista osalliseksi
Kolmiyhteisen Jumalan teoista, joita hän tekee Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Se voi olla ajallista
tai iankaikkista hyvyyttä; Jumalahan antaa sekä maallisia että hengellisiä lahjoja. Kun kirkossa siunataan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, silloin rukoillaan, että
ihminen elää osana hyvän Jumalan
suunnitelmia. Eikä sitä tarvitse itse
osata ymmärtää eikä selittää.

tään valitettavasti kovin ryhmäkeskeisesti: ”emmehän me, vaan
nuo muut”. Jos omaa ryhmää sohaistaan, vain se on suvaitsemattomuutta. Vääristä eli ”turhista”
sanoista on meidän jokaisen joskus tehtävä tiliä.
Pastori Pentti Tepsa blogissaan 27.1.
(”Vihapostilla – vainojen
muistopäivänä”)
www.kotimaa24.fi

möydestä tai kevytmielisyydestä, mutta yhä useammin siitä, että maailma vain heilahti eri asentoon, suhdanteet muuttuivat tai ihmissuhteet särkyivät. Velkakuilun
pimeyteen putoavat eivät ole noita vaan meitä. He eivät ole eri lajia,
vaan samoja ihmisiä kuin mekin.
Piispa Kaarlo Kalliala
Saarnassaan yhteisvastuukeräyksen
avausjumalanpalveluksessa 5.2.

Sdp on vähän samanlaisessa tilanteessa kuin kirkko: harveneva
joukko uskollisia keskustelee keskenään opillisista kysymyksistä. Ja
ulkopuolella maailma menee menojaan.
Toimittaja Kari Huoviala
Aamulehti 6.2
.
Yhteisvastuukeräyksen idea on
yhteinen vastuunotto. Mitä monimutkaisempi yhteiskunta on, sitä pienemmästä on kiinni, kuka ja
mistä syystä putoaa. Joskus on kysymys omasta erinomaisesta höl-

Energian lähde? Rukous. Yksityinen ja yksinkertainen, ja se voi
tapahtua missä vain. Ei siihen tarvita erityistä kirkkoa eikä meininkiä.
Näyttelijä Samuli Edelmann
Anna 4/2012
Sdp on vähän samanlaisessa tilanteessa kuin kirkko: harveneva
joukko uskollisia keskustelee keskenään opillisista kysymyksistä. Ja
ulkopuolella maailma menee menojaan.
Toimittaja Kari Huoviala
Aamulehti 6.2.

Kirsikka Lyhteilä

Seurakuntien osasto
houkutteli Häämessuilla
Tulevat avioparit, häistä haaveilevat, kaasot ja monet muut
vierailivat Tampereen seurakuntien osastolla Häämessuilla Tampere-talossa .–. helmikuuta.
Osastolta haettiin esitteitä,
kuunneltiin häämusiikkia, katseltiin kuvia kirkoista ja juteltiin
pappien ja kanttoreiden kanssa.
Ensimmäistä kertaa messuosastolla oli myös seurakuntasihteeri, jonka avulla sai varata itselleen
hääkirkon ja vihkipapin.

Humu jatkuu myös keväällä:
häämusiikkia pääsee kuulemaan
Häämusiikin ja yhteisten askelten
illoissa huhti- toukokuussa ja kevään huipennus on Hääyö Aleksanterin kirkossa ..
Tarkemmat tiedot:
www.tampereenseurakunnat.fi/
palveluja/vihkiminen

Vatialan krematorioon
hankitaan elohopeasuodatin

Diakoniapastori Eva Kanerva veti kanavaa, jossa puhuttiin päihdekuntoutujan hengellisestä tiestä.
Syvästi päihderiippuvaisella ihmisellä raittiuden säilyminen edellyttää kokonaisvaltaista mielenmuutosta.

Kristillinen sielunhoito
tukee kokonaisvaltaisesti

Jumala läsnä
terapiatilanteessa
Tampereen konferenssin pääpuhuja oli eteläafrikkalainen psykologian
professori Nicolene Joubert Kristillisen Psykologian Instituutista. Hän
on perehtynyt traumaterapiaan ja
hengellisten interventioiden soveltamiseen osana terapiaprosessia.
Joubert lähtee siitä, että psykoterapia ja kristinusko ovat läheisessä vuorovaikutuksessa toisiinsa.
– Terapeuttisessa asiakastyössämme lisäämme luontevasti hengellisen ulottuvuuden sielunhoitoon.
– Ihmistä tulee katsoa terapiassakin ystävällisesti, hän on Jumalan
luoma olento. Otamme kristillisen
uskon huomioon tilanteessa, toisin
kuin maallisessa terapiaistunnossa.
– Näkemys pohjautuu siihen,
että Luojamme haluaa kaikella ta-

Kirsikka Lyhteilä

T

ampere-talossa kokoontui tammikuun
viimeisenä viikonloppuna parisataa terapeuttia ja sielunhoitajaa pohtimaan kristillisen uskon
sekä psykologisen tiedon vuorovaikutusta. Tapahtuman järjesti Suomen ACC, joka on osa eurooppalaista kattojärjestöä ACC-Europea.
Hallituksen varapuheenjohtaja
Toni Terho näkee Suomen ACC:llä
kaksi keskeistä tehtävää.
– Verkostoimme yhteen sielunhoidon ja kristillisen terapian alueella toimivia järjestöjä ja henkilöitä. Toisaalta kehitämme näitä
alueita muun muassa parantamalla toiminnan laatua sekä luomalla
yhteisiä pelisääntöjä ja eettisiä periaatteita.
– Taustalla näemme kristillisen ihmiskäsityksen, jonka yleisiä
linjauksia esiteltiin tässäkin konferenssissa, Terho kertoo.
Sielunhoidollisen auttamisen
päätasot ovat kristillinen psykoterapia, sieluhoitoterapia ja perustason sielunhoito. Jälkimmäinen
näistä on koulutettujen maallikoiden toteuttamaa sielunhoitoa, psykoterapia taas vaatii pitkällistä alan
koulutusta, Terho kuvaa.

Moni asia hyvinvoinnissamme liittyy
uskonnolliseen
puoleemme, sanoo
Nicolene Joubert.

valla auttaa sinua.
Hän on koko ajan
läsnä myös terapiaa toteutettaessa,
Joubert toteaa.

Usko tukee
hyvinvointia
Kristinusko pohjautuu uskoon ja
teologiaan, psykoterapia ja psykologia taas maalliseen
tiedekäsitykseen.
Joubert kaipaa
kosketuspintoja
näiden välille.
– Tämä on tärkeää, jotta voimme auttaa ihmistä kokonaisvaltaisemmalla tavalla. Jokaisella osa-alueella on merkitystä, hän painottaa.
Kuinka tärkeä osa hyvinvointia
hengellinen puoli on?
– Kristinusko sisältää paljon
asioita, jotka tukevat hyvinvointia.
Näitä ovat esimerkiksi rakkaus, toivo ja toisesta väittäminen.
Joubertin mukaan kristinusko
voi olla mielenterveydellekin hyväksi.
– Tutkimusten mukaan tietyt kristilliset uskomukset voivat
edistää mielenterveyttä. Siksi on
välttämätöntä, että me terapeutteina ja sielunhoitajina vahvistamme näitä alueita. Näin ihmisen mielenterveyskin voi kohentua, Joubert näkee.

Maallikot voivat
tehdä paljon
Sielunhoidon ja rukouspalvelun tila seurakunnissa oli yhden kanavan
aiheena.
Suomen Lähetysseuran Lapuan
hiippakunnan lähetyssihteeri Juk-

ka Jämsén on perehtynyt hoitavaan
rukoukseen seurakunnissa.
– Jos seurakunnassa on toimivaa yhteistä rukousta vaikkapa rukouspalvelun muodossa, ja muutenkin keskinäistä huolenpitoa,
niin sielunhoitoa ei tarvitse toteuttaa niin paljon henkilökohtaisella
tasolla, Jämsen on havainnut.
– Näin sielunhoitajilla riittää
paremmin aikaa niille, jotka ovat
varsinaisen sielunhoidon tarpeessa.
Tampereen Messukylän seurakunnan pastori Kaisa Yrjölä korostaa sielunhoitotyön merkitystä.
– Kaipaisin seurakuntiin lisää
näkemystä siitä, että maallikot voivat sielunhoidon alueella tehdä paljon. On nähtävä, mitkä ovat kunkin realistiset resurssit auttaa toista. Tampereen konferenssissa esiteltiin monenlaisia sielunhoitokoulutuksia. – Ne vaikuttivatkin oikein
hyviltä ja tarpeellisilta. Mutta pelkkä kurssin käyminen ei sinällään
voi pätevöittää sielunhoitotyöhön.
Siihen pitää aina saada valtuutus
seurakunnasta, Yrjölä painottaa.

Vesa Keinonen

Vatialan tuhkauslaitoksen eli
krematorion laitteiston toimittajaksi on valittu Tekmur Oy (Tabo). Laitteisto maksaa  
euroa. Tampereen seurakuntien
yhteinen kirkkoneuvosto päätti
asiasta . helmikuuta.
Uusi krematorio rakennetaan
Vatialan hautausmaan yhteyteen
tämän vuoden aikana seurakuntien investointisuunnitelman mukaisesti.
Tällä hetkellä Tampereen kahden vanhan uunin kapasiteetti ei
riitä vainajien tuhkaamiseen Pirkanmaan alueella. Nykyiset krematoriot sijaitsevat Kalevankankaan ja Lamminpään hautausmailla.
– Tampereen seurakuntayhtymä kustantaa investoinnin uuteen krematorioon ja ulkopaikkakuntalaiset osallistuvat kustannuksiin tuhkausmaksuissa,
kertoo Tampereen seurakuntien
hallintojohtaja Matti Ilveskoski.
Tarjoukset krematorion laitteistosta pyydettiin nykyaikaisen suodatustekniikan mukaisella laitekokoonpanolla, jolloin
laitteistossa on lupaviranomaisen edellyttämä elohopean poisto. Suodatinlaitteisto on ensimmäinen laatuaan Suomen krematorioissa.

Tarjouskilpailuun osallistui
kolme yritystä: Heinicke Gmbh,
joka toimittaa saksalaisia laitteita, Tekmur Oy, joka tarjoaa ruotsalaisen Tabon laitteita sekä paikallinen Termorak Oy, joka myy
suomalaisia tuotteita.
Tarjousvertailu perustui hintaan ja teknisten ominaisuuksien vertailuun. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen
jätti Tekmur Oy.
Tuhkauslaitoksen rakennuksen
kilpailutus tehdään tämän kevään
aikana. Koko hankkeen kustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa. Krematorion on määrä
aloittaa toimintansa vuonna .
Uusi laitos rakennetaan Vatialaan huoltorakennuksen yhteyteen, erilleen kappelista.
– Krematorio voi siten toimia
täydellä teholla myös loppuviikosta ilman, että se häiritsisi kappelissa pidettäviä siunaustilaisuuksia. Myös liikenteellisesti Vatiala
palvelee käyttäjäseurakuntia loistavasti, selvittää hautaustoimen
päällikkö Jyrki Lehtonen.
Vuonna  Pirkanmaalla haudattiin  vainajaa, joista reilut  tuhkattiin. Tampereella reilut  prosenttia hautauksista on tuhkauksia.

Herätys!
Mitä kannattaa
muistaa ympäristödiplomia hakiessa?
Kirkon ympäristödiplomin käsikirjan uusi laitos tuli voimaan vuoden
alusta. Tampereen seurakuntayhtymä uusii ympäristödiplomiaan. Mihin asioihin hakemuksessa kannattaa nyt erityisesti kiinnittää huomiota, vuoden papiksi valittu työalasihteeri Ilkka Sipiläinen kirkkohallituksesta?
– Uudistetussa käsikirjassa on kiinnitetty huomiota etenkin
ympäristökasvatukseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen
kirkon ilmasto-ohjelman mukaisesti. Ne ovat hyviä painopisteitä myös Tampereella. Sen lisäksi varmasti katsotaan omaan
seurakuntayhtymään ja sen seurakuntiin liittyviä erityisiä
haasteita ja mahdollisuuksia.
Tampereella auditointi on toukokuussa. Mitä auditoija tekee?
– Auditoija käy yhdessä seurakunnan edustajien läpi seurakunnan ympäristövastuun toteutumisen käyttäen apunaan ympäristödiplomin käsikirjaa. Kirkon omassa ympäristöjärjestelmässä laitetaan hyvään kuntoon ympäristövastuu muun muassa toimistoissa, kiinteistöissä, hautausmailla ja seurakunnan
tekemässä ympäristökasvatuksessa.
Millainen kohta valmistuvasta hiililaskurista on tulossa, ja
täytyykö Tampereen seurakuntienkin selvittää hiilijalanjälkensä ennen diplomin hakemista?
– Kirkon hiililaskuri on seurakunnille kehitettävä apuväline.
Se auttaa niitä selvittämään hiilijalanjälkeään ja asettamaan
tavoitteita sen pienentämiseksi. Kun laskuri valmistuu maaliskuussa, selvittävät diplomia hakevat seurakunnat hiilijalanjälkensä käyttäen laskuria.

Asta Kettunen
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Tarpeelliset Tuput auttavat nuoria
Tekstiviestein toimiva tukipuhelin kouluikäisille eli Tekstaritupu
ja uudempi tulokas Nettitupu tulevat tarpeeseen. Ne neuvovat nuoria, joilla on mennyt sormi suuhun
isommissa tai pienemmissä pulmissa.
Nettitupu on Tekstaritupun
chat-versio, jonka testaaminen
aloitettiin viime vuoden loppupuolella. Käyttöön se oli tulossa varsinaisesti toukokuussa, jolloin Tampereella pidetään kirkon nuorisopäivät. Nuorisotyönohjaaja Jussi ”Kaapo” Kosonen Viinikan seurakunnasta kuitenkin kertoo, että
toiminta aloitettiin heti, kun ohjelmat saatiin käyttöön.
Tarvetta on, vahvistaa Kuopion
Kallaveden seurakunnan nuorisotyönohjaaja Jari Alanen, joka oli
yksi Tampereella pidetyn valtakunnallisen Nettitupu-koulutuspäivän
osallistujista. Hän on ollut jo aiemmin mukana Tekstaritupun pyörittämisessä.

– Sama idea, mutta työvälineen
luonne on pikkuisen nopeampi.
– Ymmärrän nyt, millä periaatteella tämä toimii teknisesti, mutta
vaatii vielä harjoitusta, sanoi chattia kokeillut Maarit Hildén Pirkkalan seurakunnasta.

Nuori tarvitsee
aikuisten aikaa
Jari Alasen mukaan Tuput toimivat
”jokainen on tärkeä” -periaatteella:
– Jos yksikin ihminen saa apua,
tämä on täyttänyt tehtävänsä. Joku, joka ei ehkä muuten olisi uskaltanut tuoda ongelmiaan julki, löytää näin apua.
Nettitupun pääkoordinaattori, koulutussihteeri Juha Kinanen vahvistaa palvelun tarpeellisuuden:
– Nuorilla on vahva aikuisen ihmisen tarve. He arvostavat sitä, että joku aikuinen viitsii olla heidän
kanssaan.

Sama tarve näkyy myös muissa internetissä toimivissa auttamispalveluissa. Esimerkiksi joulun aikaan viestejä tuli paljon.
Viime vuonna aloittaneessa
Tekstaritupu-palvelussa kysymyksiä on tullut laidasta laitaan päivittäisistä pikkupulmista isoihin kysymyksiin.
– Vastaan on tullut monia tilanteita, joissa asia on kuulunut muille.
Silloin on ohjattu eteenpäin vaikka
kouluterveydenhoitajalle tai osoitettu apupyyntö siihen osoitteeseen, millaista apua tarvitaan.
Palvelusta on jaettu tietoa muun
muassa kouluissa.
Tupuissa toimitaan nimettöminä. Työntekijät ovat sielunhoitokoulutuksen saaneita ammattilaisia.
– Jokaiseen viestiin vastataan
asiallisesti, vaikka päivittäin tulee
myös pilaviestejä.
Tekstaritupussa eivät ole tulleet
esiin kouluammuntojen tyyppiset

isot katastroﬁt, vaan niissä on purettu omaa ahdistusta.

Kotoa uskaltaa
ottaa yhteyttä
Terapiaistunnot eivät nuoria tavoita.
– Verkko on suosittu yhteydenottoväylä ehkä siksi, että siinä olet
omassa turvallisessa ympäristössäsi. Kotisohvalta uskallat avata apupalvelun.
On puoli voittoa, kun nuori alkaa puhua ongelmistaan. Pilaviesti saattaakin olla maaston tunnustelua: ensin esitetään koekysymys
tai pari, ja jos niihin jaksaa vastata, kolmas kysymys voikin olla se
oikea.
Chatti pyrkii reaaliaikaiseen
toimintaan, mutta aina ei ehdi, ja
viestiin vastataan heti, kun Tupu
palaa paikalle. Toinen tapa on lähettää oﬄine-kysymys, johon vastataan myöhemmin. Tämä vaatii
sähköpostiosoitteen antamisen.

Nuorisotyönohjaaja Jussi Kosonen
Tampereen Viinikan seurakunnasta,
koulutussihteeri Juha Kinanen
Poikien ja tyttöjen keskuksesta,
nuorisotyönohjaajat Jari Alanen
Kuopion Kallaveden seurakunnasta,
Petri Ranta Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnasta, Maarit Hildén
Pirkkalan seurakunnasta ja
Leena Lähde Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymästä pohtivat
Nettitupun sisältöä. Koulutukseen
osallistui Tampereelta myös kuvasta
puuttuva nuorisotyönohjaaja
Janne Laitonen Harjun
seurakunnasta.

Kinasen mielestä virtuaaliauttamista ei pidä väheksyä.
– Kohtaamisen tason on sanottu näin jäävän ohueksi. Kuitenkin
naamakkainkin puheet voivat olla ohuita, ja toisaalta verkossa puhutaan syvällisiäkin. Muun muassa pelkoa isoisän kuolemasta ja hyväksikäyttöön liittyviä asioita on
käsitelty.
Kirkko on päässyt mukaan auttamistyyliin hitaasti. Vielä vuosikymmen sitten sielunhoito ei ollut
mahdollista sähköpostin kautta,
mitä perusteltiin turvallisuudella.
– Kuitenkin sielunhoitoa on
tehty kirjeitse iät ja ajat. Kirjeen
avaaminen höyrystämällä on aika
helppoa, mutta kuinka moni osaa
oikeasti avata toisen sähköpostin.
Sveitsissä huomattiin jo -luvulla, että netin kautta kirkko tapaa
ihmisiä, jotka eivät muuten osaisi
hakea siltä apua.
– Näin on hyvin matala kynnys
auttaa sekä lapsia että aikuisia, ja
tapa on sekä helppo että halpa. Mitä helpompi palvelua on käyttää, sitä enemmän sitä käytetään, Kinanen summaa.
Avun löytämisestä ei saa tehdä
liian monimutkaista:
– Itsemurhaa hautova ei kauan
yritä hankkia salasanoja.
HEV- eli Hengellinen elämä verkossa -hanke saa Kinaselta kiitosta,
koska se on astunut rohkeasti kaikille tiedonvälitysalueille.

Asta Kettunen
www.tekstaritupu.net
www.nettitupu.net
Eettiset periaatteet: www.puheet.net

Seurakuntien kesätyö kiinnosti lähes kolmeasataa nuorta
Tampereen seurakuntien kesärekrytapahtuma houkutteli paikalle
nuoria työnhakijoita. Nuoret täyttivät hakemuksia ja tutustuivat työmahdollisuuksiin.
Seurakuntien kesätyönhaku
päättyy . helmikuuta. Työpaikkoja on tarjolla kaikkiaan noin kaksisataa hautausmailla, kesäkerhoissa,
kurssi- ja leirikeskuksissa, kirkoissa
ja kiinteistöissä
1. Mistä sait tietää seurakuntien kesätyötapahtumasta?
2. Oletko aiemmin
työskennellyt seurakunnille?
3. Minkälaisia kesätöitä
haluaisit?

Kuvat ja haastattelut:
Kirsikka Lyhteilä
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Eetu Ketopelto, 16
1. Siskolta.
2. Olen ollut isosena.
3. Haluaisin apuisännäksi.

Ilari Savolainen, 16
1. Eetun (Ketopelto) siskolta.
2. Isosena.
3. Minäkin haluaisin apuisännäksi.

Tarja Niemimaa, 19
Jasmin Kaarne ja Heidi Putkinen

Eetu Ketopelto ja Ilari Savolainen

Jasmin Kaarne, 18

Heidi Putkinen, 21

1. Ystävän äiti luki lehdestä.
2. En ole.
3. Kesäkerhon ohjaaminen, vanhustyö ja puistotyöt kiinnostavat.

1. Lehdestä.
2. En.
3. Kesäkerhon ohjaaminen. En voi
ottaa hirveästi kesätöitä koska minulla on jo jonkin verran töitä kaupan alalta.

1. Tamperelaisesta
2. Aloitin kerhonohjaajana riparin jälkeen ja olen ollut kerhonohjaaja nyt  vuotta. Syksyllä muutin
Jämsään ja pääsin kerhonohjaajaksi siellä kun kävin kysymässä paikallisesta seurakunnasta.
3. Leirien tai kesäkerhojen ohjaajaksi.

Tarja Niemimaa

Lisätietoa:
www.tampereenseurakunnat.fi/
kirkko_tampereella/tampereen_
seurakuntayhtyma/tyopaikat/
kesatyot

Ajassa ja hengessä

Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Paastonaika – itsetutkiskelun
ja ripittäytymisen aika

Tulevat pyhät

Katolisen kirkon piirissä paastonaikaan liittyy olennaisena
osana ripittäytyminen. Ortodoksisessa kirkossakin suositellaan ”synnintunnustuksella käymistä” paastoon liittyen.
Meidän luterilaisten keskuudessa säännöllinen ripittäytyminen on unohtunut. Ripillä käymisellä voisi kuitenkin
olla postiviinen vaikutus ihmisen uskonelämän ja mielenterveydenkin kannalta. Syyllisyyden ja anteeksiantamuksen kokeminen voi tervehdyttää elä-

Usein me kristityt sorrumme pitämään itseämme uskomme ansiosta muita

mää, jos siihen uskaltaa rehellisesti heittäytyä.
Tunnustaessaan syntinsä itse
kunkin on hyvä miettiä kolmea
seikkaa: suhdetta Jumalaan, suhdetta lähimmäisiin ja suhdetta
omaan itseen.
Ripittäytymiseen ei aivan
välttämättä tarvita toista ihmistä. Paaston henkeen sopii aivan hyvin, että hiljentyy Jumalan edessä ja tunnustaa syntinsä sisimmässään. Vaikkapa näillä Kirkkokäsikirjan antamilla sanoilla:

19.2.

Armollinen Jumala.
Tunnustan edessäsi,
että synti on sitonut minut
enkä kykene vapauttamaan
itseäni.
Olen rikkonut pyhää tahtoasi
vastaan
ja torjunut käskyjesi
siunauksen.
Sinä näet kaiken väärän,
senkin, mitä itse en näe.
Armahda minua Poikasi
Jeesuksen Kristuksen tähden.
Aamen.

Jumalan rakkauden uhritie: laskiaissunnuntai

parempina. Jeesuksen seuraaminen on kuitenkin jotain aivan muuta. “Joka
tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija.” (Mark.
:-) Toisten palvelemisesta on kyse myös paastossa – ja itse asiassa
siitä on kyse koko elämässä.

22.2.

Katumus ja paasto: tuhkakeskiviikko

Tuhka on sanana tuttu jopa kerrostalossa kasvaneelle kaupunkilaiselle.
Tuhkan käyttötavat sen sijaan eivät ihan tuttuja ole. Tuhkasta voi valmistaa
lipeää, jota käytetään puhdistamiseen. Tuhka käy myös lannoitukseen
ja maanparannukseen. Raamatussa tuhka on ensisijaisesti katumuksen
symboli, mutta myös puhdistaminen ja lannoittaminen ovat hengellisessäkin

Ravinnoksi

elämässä tarpeellisia asioita. (Matt. : -)

26.2.

KULUVAN VUODEN AIKANA tällä palstalla ihmetellään erilaisia ruokaan ja kristilliseen uskoon liittyviä ilmiöitä.

Pyhän evankeliumiteksti on niukka: “Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan.

PAASTO

Lasten suusta

Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän
Kirsikka Lyhteilä

Paastonaika on tarkoitettu juhlaan valmistautumista varten. Kirkollisen kalenterin pisin
paasto on ennen vuoden suurinta juhlaa – pääsiäistä.  päivän paaston aikana ihmisellä
on mahdollisuus kiinnittää huomionsa ruokaan ja omaan hengelliseen tilaansa.
Kristillisessä paastossa ruoka ei ole pääasiassa. Jos paastonsa haluaa toteuttaa luopumalla joidenkin ruoka-aineiden syömisestä, olisi se hyvä tehdä jonkun toisen hyväksi. Paasto ei siis
ole vain yksityinen ja sisäänpäin
kääntävä asia.
Paastonaikana yritetään kohdata omat heikkoudet, mutta
niin, että se voisi olla lähimmäiselle hyödyksi. Apuaan voi antaa aineellisesti (vaikkapa Yhteisvastuukeräyksen kautta) tai
muuten. Vain mielikuvitus on
rajana, kun puhutaan tavoista
auttaa!

Jeesus, kiusausten voittaja: 1. paastonajan sunnuntai

eli villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta.” (Mark. :-)
Ilmeisesti autiomaassa kulunut aika oli valmistautumista edessäolevaan.
En osaa kuvitella, mitä on olla persoonallisen pahan kiusattavana, mutta
siinäkin tilanteessa Jeesuksesta pidettiin huolta.

Helmi
Vaikka ruokapaasto ei ole itsetarkoitus, on sekin ihan suositeltavaa. Syömistään yksinkertaistamalla voi raivata tilaa tärkeämmälle. Paastonajan yksinkertaisempaan ruokavalioon
kuuluvat esimerkiksi lihattomat

keitot, puurot ja kevyet kala- ja
sieniruuat.
Paastonajan syömiseen voi etsiä inspiraatiota esimerkiksi Rauni Väinämön kirjasta Paastosta
juhlaan ja arkeen. Ortodoksinen
keittokirja.

Aitolahden kerholapset ulkoilivat, ja kerrottiin
Karjala-muistomerkistä. Yksi lapsista innostui:
– Kyllä minä sen olutmerkin tiedän!

Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että
murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat
kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet,
etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi
puhkeaa näkyviin kuin aamunkoi ja hetkessä sinun haavasi
kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi ja
Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa,
kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo:
”Tässä minä olen.” Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi ja
lopetat sormella osoittelun ja pahat puheet, jos annat
nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta,
niin sinun pimeyteesi koittaa valo ja yön varjo muuttuu
(Jes.58:6-10)
keskipäivän kirkkaudeksi.

Poimi ruusut, hylkää piikit!
H

Hannu Jukola

uolimatta myöhäisantiikin
maailmankuvasta, jota nykyään pidämme naurettavan rajoittuneena, saattoi silloinkin esiintyä mitä terävimpiä ajattelijoita. Sellainen oli kirkkoisä Basileios Suuri. Olkoonpa sen ajan tiede kuinka ollut lapsenkengissään, ihmiset
olivat perusluonteeltaan samoja.
Ihmisen tietämys on kyllä kehittynyt
ja jalostunut. Sen sijaan ylpeys, itsekkyys
ja turhamaisuus ovat pysyneet. Monet
Basileioksen ajatukset tuntuisivat sopivan oikein hyvin nykyaikaankin.
Basileioksen elämänﬁ losoﬁa tuntuu
lohdulliselta poikamiehen näkökulmasta.
Avioliitto ei välttämättä kuulemma olekaan unelmien rauhansatama, vaan siinäkin on kipeät ongelmansa. Basileioksen sanoin ”poikamiestä ahdistavat kiihkeät halut ja onnettomat rakkaudenkau-

pat. Avioliitossa on muita suruja: lapsettomilla halu saada lapsia. Jos taas on lapsia, huoli niiden kasvatuksesta”..
Samaten kaikessa työssä on kirkkoisän
mukaan omat vaivansa: talonpojan riesana on kato ja huono sato, merimiehen yllättää myrsky, johtajia painaa raskas vastuu. Maanpäällistä paratiisia ei ole. Siksi kannattaa oppia näkemään oman elämäntilanteen valoisat puolet. Niitä kyllä
löytyy, jos tarkemmin miettii.
Basileioksen mukaan menestyjä kerää
jokaisesta asiasta olennaisen. Ei välttämättä sitä, mitä yleensä tärkeänä pidetään.
Mutta sen, josta juuri hänen kaltaisensa
persoona saa maksimaalisen hyödyn. Hän
kokoaa viisautensa monelta taholta kuten
suuret joet vesiä kerätessään.
Kuka voisi siis neuvoa, mikä on olennaista? Suosituksia voi antaa, mutta vali-

tettavasti ei ehdotonta. Basileioksen neuvo onkin, että kun on ensin kerännyt hyvän yleissivistyksen, tulee itse huomata,
mihin kannattaa panostaa.
Mikä on minun elämäntieni? Kun sen
on oivaltanut, kannattaa sitten kääntää
jokainen kivi, josta voi olla apua sen kulkemiseen. Muiden ihmisten, läheisimpienkään, intressejä ei kannata omaksua
noin vain. Siitä mistä paras ystäväni on
kiinnostunut, ei välttämättä ole minulle hyötyä.
Kun elämässä toisinaan rämmitään
kuin ruusupusikossa, kannattaa muistaa
Basileioksen vinkki: ”Poimi ruusut, hylkää piikit!”

Tuomo Komulainen
Kirjoittaja opiskelee teologiaa
Helsingin yliopistossa.
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Kauneinta musiikkia uusilla uruilla
Kauneinta urkumusiikkia kuulijoille lupaa urkuri Marko Hakanpää,
joka esiintyy sunnuntaina . helmikuuta kello  Pispalan kirkossa.
Turun Mikaelinkirkon johtavana kanttorina toimiva Hakanpää on suorittanut urkujensoiton
A-tutkinnon Sibelius-Akatemiassa vuonna . Hän on osallistunut useille urkujensoiton mestarikursseille ja opiskellut urkuimprovisaatiota Saksassa sekä suorittanut Hollannin Improvisaatiotaiteen Säätiön diplomikurssin.

Marko Hakanpää on perehtynyt urkujen rakenteeseen ja toiminut urkujen rakennustyön valvojana. Hän on konsertoinut niin kotimaassa kuin maailmallakin. Näistä kokemuksista on muotoutunut
hänen linjansa ja mottonsa soittaa kuulijoille maailman kauneinta musiikkia.
Nytkin ohjelmassa on kiinnostavia teosnimiä, kuten J.A. Blancin
moniosainen teos Myrsky yllättää juhlakulkueen. Ohjelmassa on
myös virsisovituksia sekä improvi-

saatioita. Vanhemman aikakauden
musiikkia edustaa Georg Frideric
Händelin teoksen Occasional Oratorio alkusoitto.
Konsertin päätteeksi on luvassa Pispalan uusien Gottfried Silbermann -tyylisten urkujen esittely yleisölle. Hakanpää on havainnut, että urut soittimena kiinnostavat ihmisiä, mutta he harvoin uskaltautuvat kyselemään askarruttavia asioita. Kotikirkossaan Hakanpää on järjestänyt säännöllisesti urkuesittelyjä yleisölle.
Ohjelma hinta  euroa menee
kokonaisuudessaan Yhteisvastuukeräykselle. Konserttiin on vapaa
pääsy. Marko Hakanpään cd-levyjä
on saatavana konsertin yhteydessä.

Uolevi Salonen

Ota onkeesi

Turun Mikaelinseurakunnan johtavalla
kanttorilla Marko
Hakanpäällä
ovat tällä kertaa
esittelyvuorossa
Pispalan kirkon
uudet urut.

Lisätietoja: www.hakanpaa.net

Konserttitarjotin
Elämäni Psalmit – ilon ja
surun laulujakonsertti
pe 17.2. klo 19
Finlaysonin kirkko
Markku Ylipää, uudet sävellykset
Minna Hokkanen, lausunta
Laulu- ja soitinyhtye 4M;
Tuija Tiitta-Ylipää, Eija Apunen,
Jutta Jelys, Silja Lassila,
Sirpa Leppänen Ohjelma 10 €

Perinteinen Lions Clubin
hyväntekeväisyyskonsertti
la 18.2. klo 18
Pispalan kirkko
Sampo Liukko, sello ja Antti
Terävä, piano.Sonaatteja sellolle
ja pianolle, Beethovenin,
Debussyn ja Rahmaninovin
musiikkia. Ohjelma 12 €,
väliajalla kahvitarjoilu
Järjestää Harjun seurakunta

Apua Gambian lapsille
to 23.2. klo 18
Finlaysonin kirkko
Mieskuoro Viestiveljet
Kolehdin ja gambialaisten
tuotteiden myynnin tuotto MMK.
Maailma, me kaikki ry:n kautta
Gambian vähävaraisten
perheiden lapsille.

Iltamusiikkia
su 26.2. klo 18
Tuomiokirkko
Aale Lindgren, oboe, Matti
Hannula, urut Ohjelma 10 €

Liikuntarajoitteiset
Kuulokojeet

Oboetaiteilija hurmaa Tuomiokirkossa
Tuomiokirkon Iltamusiikkisarjassa kuullaan sunnuntai-iltana
. helmikuuta oboisti Aale Lindgrenin ja urkuri Matti Hannulan
konsertti alkaen kello .
Lindgrenin musiikillinen ura
alkoi poikasopraanona kuoroissa ja
solistitehtävissä. -vuotiaana hän
siirtyi Puolustusvoimien Soittajakouluun sekä opiskeli myöhemmin
oboensoittoa Sibelius-Akatemiassa ja Saksassa.
Lukuisat esiintymisen koti- ja ulkomailla ovat tehneet hänestä merkittävän puhallintaiteilijan Skandinaviassa. Hän on tunnettu myös
kirkkokonserteistaan ja levytyksistään professori Kari Jussilan kanssa.
Nykyään hän toimii Helsingin kaupunginorkesterin soolo-englannin-

Antti Koli

torvistina ja toisena oboistina.
Diplomiurkuri ja -laulaja Matti Hannula on toiminut urkurina
Tampereella vuodesta , ensin
Aleksanterin kirkossa ja vuodesta
 Tuomiokirkossa. Hän oli perustamassa Pirkanmaan Musiikkiopistoa ja toimi tämän opiston ensimmäisenä sivutoimisena rehtorina seitsemän vuotta.
Kalle Kaiharin säätiön kulttuuripalkinto Hannulalle myönnettiin
vuoden  tammikuussa ja Rafael Ahlströmin säätiön kulttuuripalkinnon hän sai vuonna .
Vuonna  tasavallan presidentti myönsi Matti Hannulalle musiikkineuvoksen arvonimen.
Konsertissa kuullaan oboe- ja
urkumusiikkia muun muassa Jeremiah Clarkelta, Oskar Merikannolta sekä Johann Sebastian Bachilta. Lisäksi
kuullaan kaksi Helvi
Mäntyvaaran laulua
Raamatun valitusvirsien teksteistä Matti
Hannulan laulamana
ja Aale Lingrenin englannintorvella säestämänä.
Luvassa on myös
Melodia
Järnasta,
Taalainmaalta uruilla
ja accordinalla.  euron hintaisia ohjelmia
myydään ennen konsertin alkua.

Aale Lindgren toimi
Helsingin kaupunginorkesterin soolooboistina 30 vuoden
ajan.
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Mekin halutaan laulaa! Lähinnä mikkiä Aada Pasanen, Derek Ndubuaku ja Paavo Jokinen, oikealla lähinnä kameraa
Roni Ahvenjärvi, takana Viivi Saarenrinne, Erin Malinen ja Eevertti Koski.

”Kannattaa olla
rohkeasti sä!”
okainen on kaunis, kuuluu
Sammon koulun salista.
Gospelmuusikko Pekka
Simojoki käy esityksessään
kohti nuorten kipeitä kohtia, kuten änkyttämistä ja ulkonäköpulmia.
Odottavan ja varovaisenkin
oloinen yleisö lämpenee vähän.
Kohta käsiä nousee eturivistä, sillä
monella alaluokkalaisella olisi välttämättä jotain sanottavaa. Myös
HAA-ilmeitä on näkyvissä.
– On joskus kyyneleitä ja joskus
naurattaa.…
Simojoki muistuttaa, ettei ole ketään, joka ei jotain osaisi. Joku pärjää
urheilussa, toinen osaa kirjoittaa tarinoita ja kolmas räplätä tietokoneita
Esityksen jälkeen nuorin yleisö
jää luontevasti esiintyjän juttusille.
Pitäisi jo saada sali tyhjäksi, mutta
kun olisi asiaa…
– Ihan ookoo, ihan hyvin se meni, kommentoi Kim Palomäki konserttia.

J

Derek Ndubuakun mielestä esitys oli hauska.
– Se laineella-juttu ja purje-juttu (Jäähyväiset-biisi) olivat hyviä,
hän muistelee
– Ja hyvästelyt ja sellatteet, lisää Kim.
Derekin mielestä on tärkeää,
ettei olisi esimerkiksi kiusaamista. Pojat ovat sitä mieltä, että riitaa
on Sammon koulussa aika harvoin.
– Paitsi mun ja Derekin välillä
kaksi kertaa kuussa, lisää Kim virnistäen.
Sitten A:n pojat jo kiiruhtavat
musiikin tunnille.

Lapset lähtevät
helposti vauhtiin
Pekka Simojoki on tehnyt koulukeikkoja jo vuosien ajan.
– Urani alkuvaiheessa kävin lähinnä yläasteella ja lukiossa. Kun
sain pyyntöjä ala-asteille, en ollut
varma, pärjäänkö ja onko sellai-

sia lapsia, jotka haluavat kuunnella
musiikkiani. Mutta lapset lähtivät
helposti mukaan ja myös kuuntelivat, mitä lauluissa sanottiin.
Tampereen-keikat lähtivät yhteen kouluun tehdystä pääsiäishartaudesta. Syksyllä alkoi kiertue,
ja vuodenvaihteessa vierailulistalla oli jo odottamassa parikymmentä koulua.
Nyt keikkoja on sekä ala- että
yläkouluissa. Viime aikoina punaisena lankana on ollut, että jokainen
on arvokas ja tärkeä.
– Kannattaa olla iloinen ja ylpeä
itsestään, olla rohkeasti sä. Laulun
sanoin: Minä oon se, mikä oon.
– Mutta kyllä minä pidän huolen siitäkin, että Jumalasta uskalletaan puhua, Simojoki lisää.
Perussetti muuttuu hieman
kuulijakunnan mukaan:
– Käytetään sellaista musaa, joka puree siihen kuulijakuntaan. Sekin on hyvä palaute, kun joku sanoo jälkeenpäin, että ”musa ei ollut

Monenvärisiä kukkia kasvaa kahvila Amurin Helmessä, johon Pispalan kirkossa maalaava ryhmä Yläsalin akvarellistit on pystyttänyt
näyttelynsä. Teoksia voi ihailla kahvilan seinillä huhtikuun alkuun asti.
Näyttelyn aihe on Isoäidin kukkasia, ja se liittyy Amurin käsityöläismuseon Vanhoja huonekasveja
-teemaan.
– Eiväthän nämä toki täydellisiä ole, niin kuin Luojan työt, mutta olemme pyrkineet laittamaan
omaa itseämme näihin töihin, sanoo ryhmän perustaja ja ohjaaja,
taidemaalari Riitta Ranta.
– Tärkeintä on välittää iloa, valoa ja elämänuskoa.
Hannu Jukola

jat voivat tulla tutustumaan työskentelyyn torstaisin kello - Pispalan kirkon yläsaliin.

Esiintyjän ikä ei tunnu lasten ja nuorten parissa haittaavan,
-vuotias musiikintekijä arvioi
iloisena.
Kerran koulukeikan päätteeksi kokoontui porukka poikia. Yksi
toimi puhemiehenä: ”Pekka, me ollaan ajateltu, että tulisitko meidän
koulun uskonnonopettajaksi?”

että sekin päivä on edessä, kun
Suomessa demokratiaan vedoten
ei enää voi mennä kouluun laulamaan. Toivottavasti olen siinä väärässä, sillä kristillisyys on tärkeä
osa meidän kulttuuriamme.

Seurakunnan syytä
sijoittaa kouluihin

Simojoki on uransa ajan pyrkinyt
muuttamaan jumalanpalvelus- ja
muuta hengellistä musiikkia iloisempaan suuntaan. Syynä on varmasti miehen lähetystausta: isä ja
äiti olivat – -luvuilla lähetteinä Ambomaalla, missä perheen
lapsetkin tottuivat yhteisöllisyyteen ja iloiseen tapaan laulaa.
– Jumalanpalvelukset ovat meillä jäykkiä, ja monet hengelliset biisit ovat surumielisiä.
Muuan opettaja loukkaantui siitä, että kirkossa pidetyssä konsertissa taputettiin.
– Kaikkia ei voi miellyttää, Simojoki hymähtää.
Hän myöntää olevansa Raamatun suhteen konservatiivi, mutta
musiikin suhteen hyvin moderni.
Simojoella on tutka päällä siitä, mikä musassa toimii ja mikä ei.
– Lasten kanssa et voi olla falski, eikä lapsia voi myöskään aliarvioida.
Koulukierroksella voi olla kolme tai neljäkin koulukonserttia
päivässä.
– Sitä ei kukaan jaksa viikkoja
putkeen, välillä täytyy pitää taukoa.
Onneksi saan leipäni työstä, josta
tykkään.
Simojoki haluaa piilottaa musiikkiinsa kerroksia, joissa ensi kuulemalla tempautuu mukaan
melodiaan, mutta tarkempi kuulija bongaa sanoman menon takana.
Tällaisia ovat esimerkiksi Yksi plus
yksi- ja Muna vai ankka -biisit.
Hän on kuitenkin tosissaan liikkeellä, ja kokee vahvasti saaneensa
tehtävän Jumalalta:
– Elämä vaatii tietynlaista heittäytymistä sen
varaan, mihin uskoo.
– Joskus sitä kyllä on
miettinyt, että etkö helpommalla sais leipääs.
Mutta tykkään ihmisten
kohtaamisesta, oli tämä
lapsi tai aikuinen.
– Näissä Jumalan
hommissa jokainen kohtaaminen on tärkeä, koska se voi muuttaa jonkun
elämän.
Lopuksi terveiset kaikille:
– Älä kiusaa ketään,
se on typerää räkänokkien pelleilyä!

Toisinaan tiedustellaan etukäteen
varovaisin sanankääntein, että eiväthän laulut vain ole liian uskonnollisia. Jälkeenpäin on kyllä käynyt rehtorikin halaamassa.
– Hän kysyi, että miksi me –
koulu ja seurakunta – teemme niin
vähän yhteistyötä.
Seurakuntien kannattaakin Simojoen mielestä satsata kouluihin.
Siellä myönteisellä läsnäololla saadaan hyvää aikaan.
– Nuorissa kirkko kasvaa.
Esiintymisten yhteydessä on
myös joutunut ihmettelemään,
miksi uskonnonvapauslain nimissä poljetaan enemmistön oikeuksia, kun joissain kouluissa jopa pelätään järjestää mitään uskonnolliseen viittaavaa. Kuitenkaan esimerkiksi muslimeille ei kristillisyys kouluissa ole vaikuttanut olevan ongelma, ja musliminuoriakin on ollut mukana kouluesityksiä kuuntelemassa.
Kerran joukko nuoria, joiden
mukana olon heidän vanhempansa ovat kieltäneet, jäi ulos mennessään kuuntelemaan koko konsertin ovensuuhun, takit jo valmiiksi päällä.
– Säälittää lasten puolesta, jos
isän ja äidin traumat näkyvät näin.
Lapsilta viedään mahdollisuus
nähdä ja kokea monenlaista.
– Minulla on sellainen kutku,

Asta Kettunen

Anja Takanen, Pirkko-Anneli Virtanen,
Elina Laaksi, Anneli Rusanen, Sirkka
Saarikivi, Marja-Leena Salonen,
Jouko Salonen, Pirjo Saunamäki,
Riitta Ranta sekä Janna Pesonen
kertovat kokoontumisten ilman
tiukkoja tavoitteita tai aikarajoja
olevan huvia, mutta myös terapiaa.
Äidin sylissä oma muusa Uljas
Pesonen mukanaan Nipa.

Afrikassa oli
eri meininki

Hannu Jukola

ehkä ihan sellasta, mitä kuuntelen,
mutta se oli hyvä tyyppi”.
Haastavimpia ovat yhtenäiskoulut – kuten juuri Sammon koulu – koska alakoululaisille leikki on
tärkeää, mutta teinareille puhutaan jo lähes kuin
aikuisille.
Toisinaan koulukeikalle lähtijää pyydetään
keskittymään lähetystyöhön, kansainvälisiin
aiheisiin tai Afrikkaan,
jossa Simojoki vietti ison
osan lapsuuttaan ja jonne hän on palannut myöhemminkin.
– Joskus koulu on
harjoitellut esityksen,
tai vaikka koulun bändi
esiintyy.
Jälkikäteen lapsilta
saa usein palautetta hyvästä keikasta. Opettajat
taas ovat iloinneet avoimesta ilmapiiristä. Toki
kielteistäkin palautetta
tulee joskus, mutta onpa
Simojokea sanottu myös
parhaaksi vieraaksi, joka
koulussa on käynyt.
– Yksikin nuori poika sanoi innoissaan keikan jälkeen: ”Löit muuten Lordin mennen tullen”.

Pääosa näyttelyn yli  teoksesta oli aiemmin esillä Pispalan kirkon diakoniatila Silmukassa.
Näyttelyiden yhteydessä myytävien korttien, huivien tai muiden
tulot tilitetään lähetystyölle.
Lähetysvarojen keruun tehostaminenkin on mietinnässä.
Akvarellistit ovat kokoontuneet
neljän talven ajan Pispalan kirkon
yläsalissa. Eri puolilta Tamperetta
kokoontuvien innostuneiden harrastajien ikähaitari on noin  vuodesta yli  vuoteen.
Vesiväreillä työskentelyn lisäksi on opeteltu muitakin tekniikoita.
Seuraavana aiheena ryhmällä
on talvimaisema. Uudet harrasta-

Asta Kettunen

Sinisiä punasia ruusunkukkia

Asta Kettunen
Mitä kaikkea ihanaa
maailmassa on? Sammon
koululaisilla on ehdotuksia.

Radio, tv ja netti
Ystävänpäivä sai alkunsa valeavioliitoista
Ystävänpäivän tarinan uskotaan palautuvan roomalaiseen Ternin
piispaan, joka eli 200-luvulla. Hän kärsi marttyyrikuoleman kutsumuksensa vuoksi helmikuun 14. päivänä. Horisontissa Ternin
piispan Valentinuksen vaiheista ja legendoista kertoo pastori, kirjailija Jaakko Heinimäki.
Ohjelmassa tavataan myös Kuopion hiippakunnan piispanvaalin toiselle kierrokselle selviytyneet professori Miikka Ruokanen
ja piispainkokouksen pääsihteeri Jari Jolkkonen. Mistä päin Suomea he ovat kotoisin? Milloin he tulivat ensi kertaa ajatelleeksi
iäisyysasioita?
Kuuntele Horisontti osoitteessa http://yle.fi/radio1/asia/horisontti

Tampereen seurakunnat netissä ja radiossa
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
Vieraile Tampereen seurakuntien uusilla nettisivuilla osoitteessa
www.tampereenseurakunnat.fi
Sivuille on avattu seurakuntien rajojen ja organisaation uudistukselle oma osio osoitteessa www.tampereenseurakunnat.fi/uudistus2013.

Radiopyhäkoulu laajeni valtakunnalliseksi
Kymmenen vuotta täyttävä Oulun seurakuntien Radiopyhäkoulu
kasvatti kuulijakuntaansa vuodenvaihteessa. Vuoden alusta alkaen se on lähetetty Radio Dein valtakunnallisessa ohjelmistossa
joka sunnuntai kello 8.45.
Radiopyhäkoulu on noin kymmenminuuttinen hartaushetki. Tampereella sen radiotaajuus on 98,8 MHz. Sen voi kuulla suorana
lähetyksenä myös nettiradioissa www.radiodei.fi.

Mitä kaikkea mummarissa on meneillään?
Mummon Kammarin vapaaehtoisten ja vanhusten blogi jakaa
kokemuksia toiminnasta. Blogi on osoitteessa
www.mummonkammari.fi/blogi.html

Virtuaalijumalanpalvelus netissä
Lastenkirkko.fi -sivustolla on aloittanut toiminnallinen virtuaalijumalanpalvelus Verkkovaeltajan taukopaikka. Jumalanpalvelukset järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa sunnuntaisin kello
16 Lastenkirkon kirkkosalissa.
Suurin osa sen lauluista nähdään musiikkivideoina. Jumalanpalvelukset rakennetaan mahdollisimman toiminnallisiksi.
Tänä keväänä sivustolla on alkanut myös kaksi uutta pyhäkoulua. Tampereen seurakuntayhtymäkin on mukana Lastenkirkossa.

Virsiä haetaan kännykällä
kasteisiin ja hautajaisiin
Evl.fi -palvelun verkkovirsikirjasta haetaan matkapuhelimilla ja
tabletti-tietokoneilla parhaimmillaan sata virttä päivässä. Mobiililaitteiden osuus sivuston käytössä
on kasvanut.
Käyntejä on noin  päivässä.
Palveluun tullaan eniten hakukoneilta. Suosituimpia virsiä ovat perhejuhlissa usein lauletut Jumalan
kämmenellä (), Ystävä sä lapsien (), Herra, kädelläsi ()

ja Päivä vain ja hetki kerrallansa
().
Verkkovirsikirja avattiin vuonna . Se sisältää lähes kaikki
nykyisin käytössä olevan virsikirjan virret sekä jumalanpalvelus- ja
toimituslaulut. Virret ovat vuoden
 virsikirjasta.
suomeksi: http://evl.fi/virsikirja
ruotsiksi: http://evl.fi/psalmbok
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Säästöryhmän avulla kiinni elämään
Olga Temonen

uolaat kyynelnorot virtaavat pitkin ugandalaisen Grace Layetin, ,
poskia. Hän on joutunut
kohtaamaan elämässään
asioita, joita yhdenkään ihmisen ei
soisi koskaan kokevan.
LRA-sissit kaappasivat -vuotiaan Gracen ja hänen perheensä
-luvun puolivälissä. Gracen sisarukset yrittivät paeta, mutta heidät
ammuttiin välittömästi tytön silmien eteen. Isä ja äiti kuolivat myöhemmin. Grace naitettiin yhdelle
LRA:n johtohahmoista, ja hän synnytti vankeudessa itseään kymmeniä vuosia vanhemmalle miehelle
kolme lasta.
– Kapinallisleirit liikkuivat jatkuvasti, ja meidät pakotettiin etsimään ruokaa hinnalla millä hyvänsä, Grace kertoo. Usein hintana oli
toisen ihmisen henki.
– Odotimme kylien liepeillä, että ihmiset menevät nukkumaan ja
sytytimme heidän talonsa tuleen,
Grace kuvailee hirmutekoja, joihin
hänen oli pakko suostua – muuten
hänet olisi tapettu.

V

Ugandalaisten säästöryhmien jäsenet perehdytetään yleisiin taloustaitoihin kuten säästämiseen, talouden suunnitteluun,
vastuulliseen velanottoon ja -hoitoon sekä riskeihin.

Tulevaisuus
täynnä tavoitteita

Ville Asikainen

Grace, 29, oli sissien vankina
lähes 15 piinaavaa vuotta.
Säästöryhmään liityttyään Grace
on saanut elämänsä raiteilleen.

voin puhua ja joilta saan tarvittaessa neuvoja, Grace kertoo. Ryhmästä nostamillaan pienlainoilla
Grace ostaa tomaattieriä ja myy
niitä lähialueen asukkaille. Säästämillään myyntituotoilla hän aikoo vuokrata maata maissin kasvatukseen ja maksaa lastensa koulumaksuja.
Pitkän tähtäimen säästötavoitteena Gracella on oman maapalstan hankkiminen viljelyä varten
sekä vuokrauskäyttöön aikoman-

Lahjoita tai tule kerääjäksi!

Yhteisvastuu torjuu ylivelkaantumista

Yhteisvastuun lipaskerääjiä
kaivataan muun muassa seuraavissa keräyskohteissa. Ilmoittaudu yhteyshenkilölle tai kysy
keräyksistä oman seurakuntasi
diakoniatyöntekijöiltä.

Harju
pe .. CM klo –
pe .. Prisma klo –
pe .. Länsiportti klo –
la .. CM klo –
la .. Prisma klo –

17– 18.2. Kalevan Prisma
Heli Haavisto, p.    tai
Anne Joronen, p.  ,
Kalevan seurakunta

pe .. Länsiportti klo –
pe .. Prisma klo –
pe .. CM klo –
pe .. Valintatalo Wintterin
mutka klo –
la .. CM klo –
la .. Prisma klo –

Takuu-Säätiö on käynnistänyt
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.

18.2. Koivistonkylän Prisma
Härmälän seurakunta,
Johanna Asikainen,
p.   
Keskusta:
Eija Heikkilä, p.   ,
eija.m.heikkila@evl.ﬁ,
Tuomiokirkkoseurakunta
Linnainmaan Prisma:
to .. klo –
la .. klo –
to .. klo –
pe .. klo –
Linnainmaan CM-tavaratalo:
.. klo –
.. klo –
Jyrki Pikkarainen,
p.   ,
Aitolahden seurakunta
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Grace odotti nuorinta, nyt kolmivuotiasta lastaan, kun kapinallisleiriin hyökättiin. Ugandan hallituksen sotilaat kiidättivät tulitaistelussa haavoittuneen, tajuttoman Gracen sairaalaan. Hän toipui,
mutta elämän kokoaminen oli aloitettava täysin tyhjästä.
– Minulla ei ollut kotia, johon palata, koska kaikki läheiseni oli-

vat kuolleet. Sen sijaan minulla oli
kolme lasta, joita en ikimaailmassa olisi halunnut saada tällä lailla ja joiden tulevaisuudesta olisin
nyt vastuussa, Grace kuvailee katkeria tunteitaan. Vajaa vuosi sitten
Grace liittyi kotikylässään toimivaan säästöryhmään, jossa hän on
oppinut taloudenhallinnan taitoja
ja saanut monenlaista käytännön
apua elämäänsä.
– Oloni on nyt paljon parempi. Ryhmässä on ihmisiä, joille

pe .. CM klo –
pe .. Prisma klo –
la .. CM klo –
la .. Prisma klo –
Arja Tikka, p.    ja
Ulla Pettinen, p.   ,
Harjun seurakunta

Seurakunnat tarjoaa
raha-asianeuvontaa
Tampereen seurakuntien Suurella sydämellä -vapaaehtoisverkos-

to aloitti raha-asianeuvonnan talousvaikeuksiin ajautuneille ihmisille lokakuussa.
Tapaamiset järjestetään tiistaisin kello  Diakoniakeskuksessa Seurakuntien talon . kerroksessa, osoitteessa Näsilinnankatu .
Neuvontaan voi hakeutua
Pyydä Apua! -palvelussa. Sähköisessä lomakkeessa kannattaa kuvailla ongelmaa. Siten palaveriin
jää enemmän aikaa ratkaisujen
pohtimiseen. Palaveriin on hyvä
ottaa mukaan selvityksiä omista
tuloistaan ja menoistaan.

sa, rahan puutteen vuoksi kesken
jääneen talon viimeistely.

Salla Peltonen
Yhteisvastuukeräyksen 2012
ulkomaisena kohteena on Uganda,
jossa tuetaan pienrahoitustoimintaa.
Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu,
joka toimii Ugandassa yhteistyössä
Luterilaisen Maailmanliiton kanssa.

Yhteydenotot: www.tampereenseurakunnat.ﬁ/tukea_ja_
apua tai p.   .
Neuvontaringissä on joukko
vapaaehtoisia, joista osa on rahoitus- ja liike-elämän ammattilaisia. Raha-asianeuvontaan etsitään parhaillaan lisää vapaaehtoisia neuvojia. Jos neuvontatyö
kiinnostaa, ilmoittaudu verkossa
Suurella sydämellä -sivuston työpaikkatorilla: tampere@suurellasydamella.ﬁ .

Laskiaisriemua Yhteisvastuun hyväksi
Perheitä ja muita mäenlaskusta
innostuneita kutsutaan pulkkamäkeen laskiaistapahtumissa laskiaissunnuntaina . helmikuuta.
Uudenkylän seurakuntatalon laskiaistapahtuma alkaa perhekirkolla kello , jonka jälkeen
on luvassa ohjelmaa ulkona ja sisällä. Hienon pulkkamäen lisäksi on tarjolla hyvän mielen pöytä, lasten leikkihuone, käsitöiden
myyntipöytä ja arpajaiset.
Tapahtumassa on myynnissä makkaraa, herne- ja porkka-

nakeittoa sekä vohveleita. Päivän
tuotto menee lyhentämättömänä
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Uudenkylän seurakuntatalo sijaitsee osoitteessa Ali-Huikkaantie .
Myös Aitolahden kirkolla vietetään talvitapahtumaa laskiaissunnuntaina. Olkkarimessu alkaa kello , jonka jälkeen vietetään Yhteisvastuu-tapahtumaa.
Toimintaansa esittelevät poliisi, palokunta sekä partiolaiset.
Luvassa on muun muassa pomp-

pulinna, metsäseikkailua, liukurimäki, ilmakiekkoa, pöytäjalkapalloa, onnenpyörä , yllätyspaketteja, askartelua ja kasvomaalausta. Yhteisleikkejä järjestetään kello .,  ja .. Lava ja mikrofoni ovat vapaita esiintyjille.
Myynnissä on soppaa, kahvia,
mehua ja kakkua. Nuotio viritellään makkaranpaistajille. Päivän
tuotto menee Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.
Aitolahden kirkko sijaitsee
osoitteessa Jenseninkatu .

Turvatalo lievittää nuorten yksinäisyyttä
Hannu Jukola

on ollut tärkeää omaan asuntoon
muuttaessa. Olen oppinut täyttämään erilaisia papereita ja kantamaan vastuuta omasta elämästäni, miettii nuori nainen, joka lukion suoritettuaan suunnittelee hakevansa opiskelemaan hoitoalaa.
Riikka saa turvatalosta edelleen
tukea ja osallistuu talon ryhmätoimintaan. Hän on mukana sekä kuvataideryhmässä että matkaryhmässä.
Nuorten yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseksi turvataloille on perustettu nuorille erilaisia toimintaryhmiä. Niiden vetäjiksi koulutetaan vapaaehtoisia täysi-ikäisiä
nuoria sekä aikuisia. Uusia nuoria
etsitään mukaan sekä osallistujiksi että vetäjiksi muun muassa Punaisen Ristin ystäväkurssien, -välitysten ja koulutusten avulla. Kaikki
vapaaehtoistyöstä Nuorten turvatalolla kiinnostuneet voivat olla yhteydessä myös suoraan turvatalolle.
Tänä keväänä Tampereen turvatalossa on myös tarjolla kuntosaliryhmä, joogaryhmä, talliryhmä
sekä Syömään!-ryhmä, jossa opetellaan arjen askareita ja sosiaalisia
taitoja yhteisellä aterialla.

Mari-Anne innostui
vapaaehtoistyöstä

Johanna Riiheläinen (vas.), Riikka Luukkonen, Mari-Anne Eerikäinen ja Mari Uusi-Niemi iloitsevat, että Tampereen Nuorten turvatalossa toimii nykyisin
muun muassa Syömään!-ryhmä, jossa nuoret voivat opetella arjen askareita ja sosiaalisia taitoja yhteisellä aterialla.

uorten yksinäisyys on
tuttu asia Suomen Punaisen Ristin Nuorten
turvatalossa Tampereella.
– Aitojen ihmiskontaktien vähäisyys tai puute voi johtaa nuoren
syrjäytymiseen ja väliinputoamiseen. Myös toimeentulo-ongelmat
ovat usein syynä syrjäytymiseen,
kertoo Tampereen Nuorten turvatalon johtaja Mari Uusi-Niemi.
– Sosiaalisten taitojen opetteleminen ei ole nuorelle aina helppo
juttu. Moni voi jäädä yksin ja kokea myös kiusaamista. Se voi johtaa
syrjäytymiseen, lisää Tampereen
turvatalon kriisi- ja perhetyöntekijä Johanna Riiheläinen.
Nuorten yksinäisyyttä torjutaan Suomessa ja Mosambikissa
muun muassa viime vuoden Yhteisvastuukeräyksen varoilla. Suomessa apua tarjotaan nuorille
Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Suomen Punaisen Ristin, Suomen Mielenterveysseuran ja seurakuntien kautta.
Yksinäisyydestä kärsivät nuoret
pyritään saamaan entistä aiemmin
avun piiriin tiivistämällä toimijoiden yhteistyötä.

N

Ystävätoimintaa
lisätään turvatalossa
Tampereella Yhteisvastuuvaroja käytetään muun muassa SPR:n
Nuorten turvatalossa, jossa aiotaan
lisätä nuorten ryhmä- ja ystävätoimintaa.
– Ystävätoimintaa kehitetään
tavoittamaan entistä paremmin sekä nuoret toimijat että ystävää tarvitsevat nuoret. Yksikin ystävä voi
olla merkityksellinen nuoren hyvinvoinnin kannalta, kertoo Riiheläinen, joka on nimetty Yhteisvastuun turvatalojen hanketyöntekijäksi.
Mukana olevat järjestöt saivat
 prosenttia viime vuoden Yhteisvastuu-varoista. Riiheläisen
mukaan hankkeen toteutukseen on
varattu noin   euroa. Kukin
turvatalo saa ystävätoiminnan kehittämiseen noin  euroa.
Punaisella Ristillä on yhteensä
viisi nuorten turvataloa Suomessa.
Ne toimivat Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Tampereella ja Turussa. Nuoret hakevat tukea, turvaa ja neuvoja muun muassa kouluun ja perheeseen liittyviin murheisiinsa.

Yksinäisyyttä torjutaan myös
verkkopalvelun avulla. Nettiauttaminen ja tarvittaessa myös kriisikeskus palvelevat nuoria osoitteessa www.tukinet.net.
– Nettipalvelu on etenkin niille
nuorille, jotka eivät asu isoissa kaupungeissa ja pysty hakeutumaan
turvataloihin, kertoo Riiheläinen.

Turvataloon on
helppo tulla
Turvataloissa tarjotaan keskusteluapua vapaaehtoisten ja ammattilaisten voimin sekä nuorelle että
hänen perheelleen. Työskentelyn
tavoitteena on vahvistaa voimavaroja ja tukea perheen omaa selviytymistä. Taloilla voi myös yöpyä
tilapäisesti. Palvelu on nuorille ilmaista. Taloille voi hakeutua omaaloitteisesti, ja myös puhelimitse
saa apua.
– Tavoitteena on, että turvatalo
on matalan kynnyksen paikka, johon on helppo tulla kaupungin keskustassa. Nuoret saavat apua nopeasti. Jos nuorta ei voida auttaa meillä, hänet ohjataan eteenpäin. Työntekijät tekevät koko ajan tiivistä yhteistyötä perheen kanssa, koros-

taa Mari Uusi-Niemi, jonka lisäksi
Tampereen turvatalossa työskentelee kuusi kriisi- ja perhetyöntekijää.
Viime vuonna Tampereen turvatalossa kirjattiin  palveluvuorokautta kriisimajoituksessa ja vajaat  perhe- ja verkostoneuvottelua. Yli  prosenttia tulijoista on
–-vuotiaita. Tyttöjä on  prosenttia ja poikia .
– Nuoret tuntuvat tarvitsevan
paljon tukea itsenäistymisvaiheessa täysi-ikäisyyden kynnyksellä.
Noin  prosenttia nuorista tulee
perheessä syntyneiden ristiriitojen
takia ja  prosenttia omien mielenterveysongelmien vuoksi. Myös
vanhempien yhteydenotot ovat tavallisia, kertoo Uusi-Niemi.

Riikka sai tukea
itsenäistymiseen
-vuotias Riikka Luukkonen tuli Tampereen turvataloon psykologin lähetteellä kaksi vuotta sitten.
Alussa hän yöpyi talossa ja sai tukihenkilön. Riikan asioista pidettiin
myös perhe- ja verkostokokouksia.
– Tarvitsin tukea akuuttiin elämäntilanteeseen sekä itsenäistymiseen. Arkirytmin löytäminen

Turvatalon palkattujen ammattilaisten rinnalla työskentelee suuri joukko vapaaehtoistyöntekijöitä.
Tampereella heitä on tällä hetkellä
noin , joista yksi on Mari-Anne
Eerikäinen.
Hän on ollut mukana toiminnassa seitsemän vuotta. Eerikäinen
innostui asiasta ystävänsä kanssa
lehtijutun perusteella. Nykyisin vapaaehtoistyö vie häneltä – tuntia
viikossa. Hän on tehnyt opinnäytetyönsä turvatalon asiakaskunnasta
Tampereen yliopistoon.
– Kriisipäivystyksen lisäksi olen
toiminut nuorten tukihenkilönä ja
ryhmissä. Tästä työstä saa itse paljon enemmän kuin se vie, muuten
tätä ei jaksaisi, miettii Eerikäinen.

Kirsi Airikka

Tampereen Nuorten turvatalon
osoite on Hämeenkatu 22 C.
Lisätietoja: www.nuortenturvatalo.fi
Turvatalon taidehuutokauppa pidetään 15.2. klo 18.30 Café Solossa
Tampere-talossa. Myytävinä on
nuorten, vapaaehtoisten sekä taiteilijoiden lahjoittamia töitä. Teoksiin
voi tutustua verkossa: www.punainenristi.fi/taidehuutokauppa. Tuotto
käytetään turvatalon matkaryhmän
opintomatkan rahoittamiseen.

Seurakunnat tekevät perhetyötä
Järjestöjen ohella seurakunnat käyttävät viime
vuoden Yhteisvastuu-varoja nuorten yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn esimerkiksi diakoniatyössä. Myös seurakuntien nuoriso- ja rippikoulutyöntekijöillä on tärkeä rooli tunnistaa yksinäiset nuoret ja kertoa heille, mistä apua saa.
– Teiskon seurakunnassa vuoden  Yhteisvastuu-varoja on käytetty diakoniseen perhetyöhön, muun muassa perheretkeen ja avustuksiin,
kertoo diakoniatyöntekijä Pirjo Torikka.
Samoin Harjun seurakunnassa varoja on suunnattu
lapsiperheiden taloudelliseen tukemiseen. Diakoniatyöntekijä Arja Tikan mukaan seurakunta on maksanut esimerkiksi nuorten leirimaksuja.

Aitol
Aitolahden
seurakunnassa on vuoden  aikana
avustettu joitakin opiskelijoita ja lapsiperheitä.
av
– Pieni määrä siirrettiin vuodelle , jotta voidaan tukea lasten harrastustoimintaa leirimaksun tai harrastusvälineiden muodossa,
kertoo diakoniatyöntekijää
Jyrki Pikkarainen.
Diakoniatyöntekijä Heli Haavisto Kalevan seurakunnasta
kertoo, että seurakunnan Yhteisvastuuosuus on suunnattu TAYS:n nuorisopsykiatrian poliklinikan toimintaan.
Tuomiokirkkoseurakunta käytti Yhteis-

vastuu-rahaa diakonia-avustuksiin tukea tarvitsevien perheiden hyväksi.
– Osa summasta käytetään tänä vuonna diakonisessa perhetyössä joko leiripäivä- tai retkitoimintaan, kertoo
diakoniatyöntekijä Eija Heikkilä.
Ohjaus- ja toimintakeskus Messi tekee jatkuvasti työtä nuor
nuorten yksinäisyyden lievittämiseksi. Viime vuonna
on aloit
aloitettu muun muassa nuorten viikonloppuperhetoimintaa, joka on saanut rahoitusta Kirkon Diakoniarahastosta. Messi on Tampereen seurakuntien perhe- ja nuorisodiakonian sekä Tampereen Nuorten Miesten Kristillisen Yhdistyksen
toimintapiste.

9

Tampereen seurakuntien tapahtumia 15.–28.2.2012
K ALEVAN KIRKOSSA saarnaa
sunnuntaina . helmikuuta
kello  lähetysjohtaja Pekka
Mäkipää lähetysyhdistys Kylväjästä. Messun jälkeen seurakuntatiloissa ovat tarjolla
soppalounas, kahvit, raamattutunti ja lähetystilaisuus.
Pekka Mäkipään Raamattutunnin aiheena kello
. alkaen on ”Teidän elämänne on Kristuksen kanssa
kätketty Jumalaan” Kirjeestä
kolossalaisille :.

Kello . alkavassa Lähetysjuhlassa ylilääkäri Ulla Tulisalo kysyy ja vastaa,
mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan
tekoja.
Mukana Kalevan seurakunnan järjestämässä tilaisuudessa ovat myös Mongolian-lähetti, diakoni Päivi
Vuorinen sekä pastori Sanna Erkanaho. Seurakuntasalissa musisoivat Pekka ja
Heini Mäenpää.

Kohtaamme lähimmäisen
kylmässä talvisäässä

Hannu Jukola

MISTÄ TEKSTISTÄ SAARNAAT?
Laskiaissunnuntain otsikkona on ”Jumalan rakkauden
uhritie”. Evankeliumiteksti (Mark. 10: 32-45) kutsuu
meidät kylmään talvisäähän kohtaamaan toistemme
arkea Jeesuksen kanssa ja hänen kauttaan.
LÖYSITKÖ TEKSTIIN UUDEN NÄKÖKULMAN?
Rakkauden uhritiellä nähdään lähimmäinen. Katse taivaassa, jalat maassa. Eihän se uusi näkökulma ole,
mutta jos se toteutuisi, se loisi uutta elämää.
MITÄ HALUAT SAARNASSASI VIESTIÄ?
Jeesus kulkee edellä, tien näyttäjänä. Kun opetuslapset ovat ymmällä, etten sanoisi ummella omasta pöhöttyneisyydestään, perässä kulkijat alkavat pelätä.
Jos seuraajilla on pallo hukassa, mihin seurakuntalaiset silloin keskittyvät!
Haluaisin muistuttaa itselleni, kuulijalle ja tämän
lukijalle, muutamasta asiasta.
1) Jeesus on suunnan näyttäjä. Hän kulkee edellä.
2) Jeesus tulee meidän riidanhakuisten ja oikeaoppisten seuraajiensa rinnalle.
3) Hän on uskollinen loppuun asti meidän vajavuudestamme huolimatta tai juuri siitä syystä.
4) Hän itse lähettää meidät (oho) palvelijoina jakamaan hyvää sanomaa ja lähimmäisyyttä tähän maailmaan.
OLIKO TEKSTISSÄ JOTAIN VAIKEAA?
Jeesus kysyy, ovatko opetuslapset valmiit juomaan
sen maljan, minkä Kristus juo, ja voivatko he ottaa hänen saamansa kasteen. Mitäköhän opetuslapset siitä ymmärsivät – entä minä hänen seuraajanaan tässä
arkisessa vaelluksessa?
MIKSI KANNATTAA TULLA KUULEMAAN SAARNAASI?
Kauniissa talvisissa olosuhteissa on hienoa saada yhdessä tavallisten ihmisten kanssa ihmetellä Jumalan
suuria tekoja.
Haihara luo oivalliset puitteet moottorikelkka-ajeluun, lumiukkojen tekoon ja leijanäytökseen muun mielenkiintoisen ohjelmatarjonnan ohella. Paikalliset järjestöt yhdessä seurakunnan kanssa valmistavat kaikenikäisille hurjan hienon talvipäivän!
MITÄ HARRASTAT JA MIKÄ HARRASTUKSESSASI SINUA VIEHÄTTÄÄ?
Ruumiillisesta kurituksesta on hyötyä vain vähän, mutta kuitenkin vähän. Olen löytänyt ohjatut jumpat ja venyttelysessiot. Tuntuu, että ne antavat fyysisiä rakennusaineksia myös henkiseen ja hengelliseen jaksamiseen ja skarppaamiseen.

L ASTENVAUNUJEN KANSSA liikkuvat äidit sekä mukana hyppelevät muut pirtsakat ovat tervetulleita vaeltamaan Pelipuiston seurakuntakodin vieressä leimuavalle
nuotiolle.
Hervannan seurakunnan
Vaunujengi järjestää laskiaistiistaina . helmikuuta
nuotiohetken kello –..
– Tämä on Vaunujengin
normaali kokoontumisaika,
nyt vain olemme ulkona. Jos

on kova pakkanen, voidaan
mennä välillä sisälle lämmittelemään, sanoo toinen
vaunujengiläisten leikittäjistä, diakoniatyöntekijä Virpi
Savela-Saarinen.
Nuotion ympärillä myös
lauletaan ja leikitään. Mukana vauhdittamassa on myös
Henna Puhakka.
Jo vuosikymmeniä toimineeseen Vaunujengiin mahtuu aina uusia tulijoita. Toiminta on kohdistettu erityi-

sesti niille äideille, jotka ovat
saaneet esikoisensa, mutta
myös jo useamman lapsen
kanssa voi tulla mukaan.
Tapaamisissa on esimerkiksi muskaria, askartelua,
loruja tai jumppaa. Välillä käy vierailijoita, toisinaan
ollaan omalla porukalla.
– Näkee muitakin aikuisia, Savela-Saarinen tiivistää
toimintaideaa.

Katso muu
tapahtumatarjonta
www.tampereen
seurakunnat.fi
Yhteisvastuutapahtumat
merkitty
sydämellä.
Osallistu
Yhteisvastuukeräykseen,
katso vinkit miten voit
auttaa s. 8–9.

AITOLAHDEN SEURAKUNTA
Messut ja
jumalanpalvelukset
klo 10 Aitolahden kirkossa
19.2. klo 16 Olkkarimessu
Huom! Aitolahden kirkossa.
Johanna Porkola, Miia
Moilanen, Heikki Päätalo, Joona
Päätalo, Johannes Mäkinen,
AitoTaitolapset ja Aitotahti-kuoro.
Yv-tapahtuma alkaa
26.2. Mauri Nieminen,
Miia Moilanen,
pyhäkoulu messun aikana
Muut tapahtumat
Talvitapahtuma su 19.2.
klo 16 Aitolahden kirkolla.
Tapahtuman tuotto
käytetään Yv-keräyksen
hyväksi.
Tied. jyrki.pikkarainen@evl.fi,
p. 050 527 9932, yhteisvastuu.fi
Katso lisät. s. 8
Virtaa Välillämme
-parisuhdekurssi sunnuntaisin
11.3.–6.5. klo 16–19
Aitolahden kirkolla. Kurssille
voidaan ottaa mukaan kuusi
pariskuntaa. Kurssin hinta on
30 €/pariskunta, mikäli
lastenhoitoa tarvitaan,
lisäkustannus on 20 €/perhe/
kurssi. Ilm. 28.2. mennessä ja
tied. Anne Karhola,
anne.karhola@sci.fi tai
p. 050 522 0620
11.3. Tunteiden tunnistaminen
18.3. Rakastumisesta
rakastamiseen
1.4. Suuttumus ja ristiriitojen
ratkaisu
15.4. Intohimo, seksuaalisuus
ja hellyys
29.4. Arkirakkaus, Kuoppalat
6.5. Vanhemmuus ja loppujuhla

HARJUN SEURAKUNTA

Touko Hakala saarnaa 19. helmikuuta kello 10
Haiharan kartanossa (Haiharankatu 30).
Sanajumalanpalvelus liittyy Kaukajärven
talvipäivä -tapahtumaan.

Vaunukansa kokoontuu nuotiolle

Karjalan Apu ja Suomen Lions -liitto

Saarnavuoro
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Janne Ruotsalainen.

Kylväjän talvipäivä Kalevassa

Messut ja
jumalanpalvelukset
19.2. klo 10 Tesoman kirkko,
Jukka-Pekka Ruusukallio, Maiju
Häyrynen, Harjun Kamarikuoro
klo 11 Pispalan kirkko, Tarvo
Laakso, Pasi Hakkarainen, Tarja
Laitinen, Lasse Kautto
klo 12 Lielahden kirkko, Rainer
Backström, Ville Karhula
26.2. klo 10 Tesoman kirkko,
Teuvo Suurnäkki, Riitta Laankoski
klo 11 Pispalan kirkko, RitvaLeena Hirvonen, Martti Lammi,

Karjalan Apu ja Suomen Lions -liitto toimittavat tavaraa muun muassa Petroskoin kehitysvammalaitokseen. Asukkaat iloitsevat keräyskuormassa tulleesta tietokoneesta. Tampereella kerätään tavaraa Karjalan asukkaiden hyväksi 7.–10. maaliskuuta Pyynikin rollikkahallilla.

Talvikeräyksellä apua
Karjalan asukkaille
Karjalan Apu -yhdistys järjestää Tampereella talvikeräyksen Karjalan asukkaiden auttamiseksi.
Keräys järjestetään viikolla  eli .–.
maaliskuuta. Keräyspaikkana on Pyynikin rollikkahalli, Pirkankatu .
Keräykseen toivotaan erityisesti lasten ja aikuisten kesä- ja talvivaatteita sekä kenkiä, liinavaatteita, superlon-patjoja, taloustavaraa, toimistohuonekaluja sekä keinonahkaisia tai aitoja nahkahuonekaluja. Joustinpatjoja ei voida ottaa vastaan. Pakkaukseksi riittää jätesäkki, muovikassi tai pahvilaatikko.
– Keräyksen jälkeen tavarat viedään
Joensuuhun lajittelua varten ja edelleen
toimitettavaksi Laatokan ja Venäjän Karjalaan, kertoo Leinolan koulun opettaja
Pertti Laanti, joka johtaa keräystä Tampereella.
Karjalan Apu ry on kansalaisjärjestöjen ja yksityisten ihmisten perustama yhdistys. Avun saajina ovat kuntien sosiaalitoimistot, sairaalat, koulut, lastenkodit,

Ville Karhula. Peetel-pyhä
klo 12 Lielahden kirkko, Teuvo
Suurnäkki, Maiju Häyrynen
klo 17 Pispalan kirkko,
Varikkomessu, Arni Hukari
Aamumessu 22.2. ja 29.2.
klo 8.30 Tesoman kirkko
Muut tapahtumat
Wanhan ajan kahvila
22.2. klo 13 Pispalan kirkko.
Laskiaispullat, Epilän trio
Hartaus 26.2. klo 16 Raholan
kerhohuone, Ritva-Leena
Hirvonen
Tapulinmäen Tupa 29.2.
klo 10 Lielahden kirkko. Tuvassa

vanhainkodit ja hoitolaitokset koko Karjalan alueella, mutta erityisesti Sortavalan, Suojärven ja Petroskoin suunnalla
Laatokan Karjalassa.
Karjalan Avun ja Leinolan koulun lisäksi keräyksessä on mukana Suomen
Lions -liitto. Projekti kuuluu leijonien
kansainvälisen Baltic Sea Lions -verkoston toimintaan.
Lisätiedot: Pertti Laanti, p. 040 587 7722
tai pertti.laanti@suomi24.fi
Lisätietoa ja kuvia Karjala-projektista:
www.lions.fi/index.php/fi/lions-apuakarjalaan
Tampereen keräysajat:
ke 7.3. klo 16–20
to 8.3. klo 16–20
pe 9.3. klo 16–20
la 10.3. klo 10–15
Pyynikin rollikkahalli, Pirkankatu 37

voit tavata päivän vieraan,
keskustella, laulaa ja syödä
keittolounaan
(keitto + kahvi 3 €)

26.2. Ilmo Käki, Juhani
Räsänen, Maria Koivisto
Pe 24.2. klo 19 perjantai-illan
iltakirkko

Tesoman Olotila varttuneelle
väelle perjantaisin klo 10.30–14
Tesoman kirkko. Voit olla mukana
koko toiminta-ajan tai sen mikä
Sinulle on hyvä! Halutessasi
voit tilata ajan jalkahoitajalle tai
hierojalle

Muut tapahtumat
Raamattuilta
to klo 18 kirkolla
21.2. Hesekiel – Herran
koskettama, Kaija Karvala
28.2. Jumalan katseen alla –
Aamos, Arto Luoma

HERVANNAN SEURAKUNTA
Messut
Hervannan kirkossa klo 11
19.2. Markku Mustajärvi, Hannu
Vuorinen, Martti Syrjäniemi

Lähetys- ja raamattu-luento
su klo 9.30 kirkolla
19.2. Kokonaan syntinen,
kokonaan armahdettu, Juha
Heimonen
26.2. Mitä tämän jälkeen?
Hannu Uusmies

www.tampereenseurakunnat.fi
Palvelujen vastattava iäkkäiden tarpeisiin
PERUSSÄÄNTÖ ON, että ikäihmisille on oltava oikeita palveluja oikeaan aikaan oikealla tavalla, sanoo geriatrian
professori Jaakko Valvanne.

Iäkkäiden palvelujen tulisi
vastata iäkkäiden ja heidän
omaistensa tarpeisiin,
ei organisaation, on yksi
Jaakko Valvanteen luennon
keskeisistä ajatuksista.

Rukousvuorokausi kirkolla
la 18.2. ja su 19.2. klo 11
Ihmiseksi-iltapäivä kirkolla
su 19.2. klo 16–18

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA
Messut
Härmälän kirkossa klo 10
19.2. Satu Saarela-Majanen,
Markku Ylipää
26.2. Antero Eskolin, Maaret
Manni-Korpi

ma–to klo 17–18.30.
Seurakunnan työntekijä on
paikalla keskiviikkoisin
Hyvässä hengessä ilta
ke 15.2. klo 18 Kalevan kirkon
srk-salissa, aiheena ”Kaikella
ystävyydellä”, järj. diakoniatyö
Sanan ja rukouksen ilta ti
21.2. klo 18.30 Kalevan kirkon
srk-salissa, mm. Päivi Vuorinen,
rukouspalvelua
Hiljaisuuden kirkko
ke 29.2. klo 19 Kalevan
kirkossa, jatkuen paastonajan
keskiviikkoina

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA
Pe 24.2. klo 18 ”Tartu
hetkeen -iltaehtoollinen”,
vapaamuotoisesta
iltaehtoollisesta virkistystä ja
voimaa viikon lopulla, Satu
Saarela-Majanen, Markku Ylipää,
Härmälän nuorten musiikkiryhmä
Gospel Grove
Muut tilaisuudet
Löydä Oma Ääni -kuoro
oman äänensä kadottaneille,
laulutaidottomille ja omaa
musiikillista ilmaisuaan etsiville
Härmälän kirkolla torstaina
klo 18.30: 16.2., 23.2., 8.3.,
15.3. ja 22.3.
Torstaitupa klo 9.30–13.30
Peltolammin srk-keskuksessa,
16.2. kanttori Markku Ylipää
laulattaa
1.3. sairaanhoidon
opiskelijat alustavat aiheesta
”Turvallisuuden tunne”
Diakoniapiiri keskiviikkoisin
(pääsääntöisesti) parillisilla
viikoilla klo 13–14.30,
tuolijumppa klo 12.30
22.2. mukana kirkkoherra
Antero Eskolin

KALEVAN SEURAKUNTA
Messut klo 10 Kalevan kirkossa
19.2. Pekka Mäkipää, Sanna
Erkanaho, Eliina Lepistö,
Eternitas-kuoro, joht. Petra
Perttula, lähetyspyhä, Kylväjän
Talvipäivä. Messun jälkeen srktiloissa soppalounas, kahvit ja
ohjelmaa
klo 12 sanajumalanpalvelus,
Lapinniemen kappelissa, Tapio
Virtanen, Eliina Lepistö
22.2. klo 18 Tuhkakeskiviikon
messu, Elina Rautavirta, Tapio
Virtanen, Eliina Lepistö
26.2. Jukka Kuusisto, Elina
Rautavirta, Terhi-Tuulia Keränen
klo 12 sanajumalanpalvelus,
Lapinniemen kappelissa, Jukka
Kuusisto, Terhi-Tuulia Keränen
Muut tapahtumat
Martan ja Marian kahvia ja
teetä tarjolla Kalevan kirkon alaaulassa

Messut
klo 10 Messukylän kirkossa
19.2. klo 10 Messukylän kirkko,
Heidi Peltola, Jari Pulkkinen,
Katja Viljamaa.
klo 11 Uudenkylän srk-koti,
Kaisa Yrjölä, Visa Yrjölä, Pappilan
ja Uudenkylän päiväkerhot.
Laskiaistapahtuma
klo 10 Haiharan kartano,
sanajumalanpalvelus, Touko
Hakala, Heikki Hinssa, Piccolon
Kamarikuoron kvartetti.
Kaukajärven talvipäivä
26.2. klo 10 Messukylän kirkko,
Touko Hakala, Anne-Maarit
Rantanen, Petri Karaksela
klo 12 Kaukajärven srk-koti,
Olavi Heino, Petri Karaksela,
lähetysväki, Merja Mäkisalo
klo 17 Uudenkylän srk-koti,
iltamessu, Kaisa Yrjölä
Arkimessu 21.2. klo 12.45
(Kirkontuvan jälkeen, ennen
ruokatuntia) Kaukajärven
srk-koti, Tuula Haavisto,
diakoniatyöntekijät
Muut tilaisuudet
Kaukajärven lähetyspiiri
23.2. klo 14 Kaukajärven srkkoti. Aktiomatka Siperiaan, Matti
Laine
Diakonia- ja lähetyspiiri
16.2. klo 14 Linnainmaan srkkeskus. Mongolian lähetti Päivi
Vuorinen
Miesten saunailta 16.2.
Ilkon kurssikeskus. Lenkille
lähtö klo 17.15, sauna lämpiää
klo 17.30, klo 19 Miesten jutut.
Iltapala. Oma pyyhe
Siionin kannel -lauluseurat
19.2. klo 18 Kaukajärven srkkoti, Seija Kuisma, Valto Käkelä
Perinteinen laskiaistapahtuma 19.2. klo 11
Uudenkylän srk-koti.
Yhteisvastuutapahtuma
Katso lisät. s. 8
Jumalan kämmenellä -ilta
lapsiperheille 21.2. klo
17.30 Levonmäen srk-koti.

Valvanne sanoo.
Kun iäkkään vointi muuttuu, tulisi selvittää ja tutkia
hyvin, mistä muutos johtuu,
eikä tulkita muutosta iästä
johtuvaksi. Nopeasti tapahtuvan muutoksen takana on
aina sairaus, joka usein on
myös hoidettavissa tai ainakin lievitettävissä.
Valvanne kertoo esimerkkinä, että lonkkamurtuman saaneiden tai muuten äkillisesti sairastunei-

Perhehartaus – askartelu /
temppurata – kynttilähetki –
iltapala (vapaaehtoinen maksu).
Illan aiheena Joona

Pyynikin kirkontupa
Mustanlahdenk. 21 A
maanantaisin, tiistaisin,
keskiviikkoisin ja perjantaisin
klo 9–15
Aamukahvit klo 10, ohjelma
klo 11 ja lounas
20.2. vohvelikahvit, yhteislauluja
Maija-Stina Uotilan kanssa
21.2. Syrjäytymisen ehkäisy,
Johanna Vuorenmaa ja Heidi
Turunen, terveyden hoidon
opiskelijat, 17.2. vieraana soittaa
ja laulaa Markku Rinta
15.2. leikkimielistä aivojumppaa
Aino Tenkku,
klo 12 hartaus, Päivi Sylvin
29.2. Lotta Häyrinen lukee Antti
Tuurin kirjasta Ikitie,
klo 12 hartaus Irja Kivimäki
28.2. Elias Lönnrot, Kalevalaisia
runoja ja kertomuksia
27.2. tutustutaan Kalevala
koruihin (tuo Kalevala koru
mukaasi)
24.2. Sirkka Heinäluoto soittaa
ja laulaa meille omia lauluja
22.2. runohetki Lahja Viljanen

“Kokkipapat” 28.2. klo 9–12
Linnainmaan srk-keskus. Tule
valmistamaan ja nauttimaan
ateriayhteydestä! Kanssanne
keittiössä hääräävät Sirkka-Liisa
ja Ritva
Naisten aamukahvit
22.2. klo 9.30
Kaukajärven srk-koti. ”Paastoten
paremmaksi?” tuomiorovasti Olli
Hallikainen
29.2. klo 9.30 Messukylän srkkoti, ”Karkuteillä” Tuula Haavisto
Ikäihmisten virkistyspäivä
”Kalevalaa ja karkausta”
29.2. klo 11.30 Linnainmaan
srk-keskus. Aloitamme
ehtoollisen vietolla,
jatkuen keittolounaalla ja
ohjelmatuokiolla. Ritva Fabrin,
Heli Rinta ja Katariina Taipale
Ikäihmisten virkistysleiri
Ilkon Eerolassa 5.–8.3.
Tied ja ilm. Ritva Fabrin
p. 050 586 5183 tai Heli Rinta
p. 050 408 4684
Alfa-kurssi perjantaisin
Linnainmaan srk-keskuksessa
klo 18. Kurssiin sisältyy yhteinen
viikonloppu
23.–24.3. Ilta koostuu
ruokailusta, luennosta ja
pienryhmäkeskustelusta.
Materiaalimaksu 8 € ja osa
viikonlopun kustannuksista.
Ruokailusta vapaaehtoinen
maksu. Ilm. sähköpostilla
hjar.paajanen@gmail.com

PYYNIKIN SEURAKUNTA
Messut
klo 10 Aleksanterin kirkossa
19.2. Ari Rantavaara, Jorma
Pitkänen, Riikka Viljakainen,
Aleksanterin lauluryhmä
26.2. Säde Siira, Ari
Rantavaara, Anssi Pyykkönen,
Kirsi Mäki
Ehtoollishartaus klo 17
Aleksanterin kirkossa
16.2. Jorma Pitkänen
23.2. Asko Peltonen
Lähetyksen Yhteinen
Pöytä 19.2. klo 16,
Sointu Lanki: Mitä Naisten
Pankille kuuluu? Ravintola Rosso,
Koskipuisto
Uusia eväitä elämän
reppuun 28.2. klo 13,
Seurakuntien talossa, Näsilinnankatu 26, 2. krs, kokoushuone Emmaus. Ulkoilupäivä
Rukouksen ja ylistyksen
ilta Pyynikin kirkontuvalla,
Mustalahdenk. 21
15.2., 22.2. ja 29.2.

TEISKON SEURAKUNTA
Messut
klo 10 Teiskon kirkossa
Ke 15.2. Hiljaisuuden
viikkomessu klo 18 Saila
Munukka
Su 19.2. Laskiaissunnuntain
perhekirkko Saila Munukka,
Anna Stina Nyman, lapsikuoro
Pikku-Pääskyt, Avoin päiväkerho,
lastenohjaajat. Pullaa ja mehua
tarjolla jumalanpalveluksen
jälkeen
Su 26.2. Sanajumalan-palvelus
Saila Munukka
Muut tapahtumat
Avoin raamattupiiri
15.2. klo 18 Kämmenniemen
kerhohuoneella Aunessalmen
puoleisessa päädyssä
Lähetyksen
rukousryhmä 20.2.
klo 19 Ylä-Sääksissä,
Sääksniementie 118 A
Lähetyksen
käsityöpiiri 21.2. klo 10
Kahvi ja kudin Teiskon srk-kodilla
Kuorannan
kotipyhäkoulu 26.2. klo 15
Hakamaalla, Kuorannantie 511

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Messut
Tuomiokirkossa klo 10
19.2. saarna Gilly Myers, Olli
Hallikainen, Kimmo Laine, Anssi
Pyykkönen, Pyhäkoulu
26.2. Merja Halivaara,
Antero Niemi, Matti Hannula,
Pirkanmiehet, joht. Tuomas
Laatu, Pyhäkoulu
26.2. klo 15 Srk-koti Katariina,
Antero Niemi, Tuomas Laatu

paikasta toiseen avun tarpeen kasvaessa.
Vapaaehtoistoiminnan
koordinaattori Liisa Reinman alustaa jaksamisesta.
Hän muistuttaa, että vapaaehtoisen täytyy pitää hyvää
huolta myös itsestään.
Kammarin laulajien tervehdystä johtaa Sinikka
Mölsä.
Tilaisuuden järjestävät
Tampereen seurakuntien
vapaaehtoisen vanhustyön
keskus Mummon Kammari
ja diakoniakeskus.

Asta Lehtimäki

Ilta miehille ke 15.2.
klo 18.30 kirkolla. Mies ja ero,
miten selvitä erosta elossa, Kari
Vilkko Miessakin ry:stä

Hän puhuu kirjastotalo Metsossa järjestettävässä
Arvokkaan vanhuuden puolesta -iltapäivässä tiistaina
. helmikuuta. Tilaisuus alkaa noin kello  ja päättyy
noin kello ..
– Iäkkäille tulee tarjota sellaisia palveluja, joiden
tiedetään parantavan heidän elämänlaatuaan ja elinennustettaan, kuten ryhmäkuntoutusta yksinäisyydestä
tai masennuksesta kärsiville,

den monisairaiden ikäihmisten tulee päästä laajaalaiseen selvitykseen geriatriseen yksikköön. Perusteellinen selvitys edellyttää geriatrian erikoislääkärin ja
moniammatillisen tiimin
tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta.
Kun iäkäs tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja
hoivaa, se tulee järjestää kodinomaisessa asumispaikassa, jonne järjestetään kulloinkin tarvitta apu, niin ettei iäkkään tarvitse muuttaa

Kati Kujanpää ohjaa aavikon vaeltajat
gospel-lattarin vauhtiin.

Seurakunnat tarjoaa
sushia ChillHousessa
Tampereen seurakuntien nuorisotyö on joka päivä paikalla ”aavikolla”. Aavikko puolestaan on järjestöjen kerroksen nimi hiihtolomaviikolla ..–.. Tampere-talossa järjestettävässä ChillHouse -nuorisotapahtumassa.
Tämän vuoden teema kulttuureiden kohtaamisesta ja
kerrosten nimet ovat nuorten itsensä kehittelemiä. Teemaan tarttui myös Tampereen seurakunnat.
– Mietimme, millä eri tavoilla kulttuurit voisivat kohdata, ja päädyimme musiikkiin ja ruokaan, kertoo Teiskon seurakunnan nuorisotyönohjaaja Sanna Kallioinen.
– Kristinuskon sanoman johtotähti ihmisten tasavertaisuudesta ja ihmisarvon kunnioittamisesta on näkyvillä, hän tiivistää.
Seurakuntien pisteessä pääsee karkauspäivänä keskiviikkona kokeilemaan gospel-lattaria ja torstaina valmistamaan ja maistamaan sushia Ari Hukarin neuvojen kera. Senegalilainen Ismaila Sane pitää torstai-iltana
rumputunnin, ja rumpuja pääsee myös itse kokeilemaan.
Muuten voi tavata työntekijöitä, saada tietoa toiminnasta sekä kirkon nuorisopäivistä, ja tehdä Yhden hinnalla -rintanappeja. Tarjolla on pinssejä, kilpailuja ja arvontaa. Näkyvillä on lyhyitä tietoiskuja, ja yllätysvieraitakin saattaa olla luvassa.
Tampere-talossa toimintaa järjestetään muun muassa musiikki-, kädentaito-, liikunta, peli- ja media-alueilla. Lisäksi päivittäin tarjotaan esiintyjiä sekä Tampere Ilmiö -bändikisan ﬁnaali.
Pääkohderyhmää ovat pirkanmaalaiset – -vuotiaat nuoret, mutta hieman nuoremmat ja vanhemmatkin ovat tervetulleita, samoin kuin kaverit Pirkanmaan
ulkopuolelta.
ChillHouse on avoinna keskiviikkona .. ja torstaina .. kello – ja perjantaina .. kello –.
Tapahtuma on päihteetön, savuton ja maksuton.
Osalla kädentaito-toimintapisteistä kerätään pieni materiaalimaksu, jonka voi maksaa vain käteisellä. Myös tapahtuman kahviloissa on kaivettava kuvetta.
ChillHousen pääjärjestäjä on Tampereen kaupungin
nuorisopalvelut. Tapahtuman sivut löytyvät osoitteesta
www.nuortentampere.ﬁ/index.php/chillhouse.
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 15.–28.2.2012
Hervannan kirkolla
rukoillaan 24 tuntia

Siunaukselassa laskiaisohjelmaa
SATAVUOTISEN TOIMINNAN kunniaksi Nokian Siunaukselakoti järjestää avoimien ovien
päivän laskiaistiistaina ..

Ohjelmassa on rekiajelua,
makkaranpaistoa, kahvittelua, arpajaisia ja musiikkia.
Päärakennus Einola vihittiin orpokodiksi vuonna . Vanhusten hoito- ja
hoivakodiksi toiminta muuttui vuonna .
Pääjuhlaa vietetään elokuussa. Se alkaa Jumalanpalveluksella Siuron kirkossa.
Siunauksela on
33-paikkainen hoitokoti.

Sanan Lähteillä 16.2.
klo 18.30 Finlaysonin kirkko.
Seksi ja Elämä, psykologi
Satu Eerola, evankelista Ilkka
Puhakka, musiikki Minna ja Jussi
Pyysalo

klo 18 ehtoolliskirkko Viinikan
kirkossa, Jussi Mäkinen, Veikko
Myllyluoma

Lähetyksen Yhteinen
Pöytä – Lähetysaiheinen
kokoontuminen kaikenikäisille, keskustelua ja
rukousta ym. 19.2. klo 16
Koskipuiston Rosso. Mitä Naisten
Pankille kuuluu? Sointu Lanki.
Yhteistyössä Pyynikin srk:n
kanssa

Muut tapahtumat
Pyhäkoulu 16.2.–19.4.
torstaisin klo 17.30–18.30
Koivistonkylän srk-kodilla.
Kevyttä iltapalaa tarjolla.
Tied. Päivi Manninen
p. 050 536 5424

Katariinan Seniorit
20.2. klo 9.30–11.30
Srk-koti Katariina, alussa
jumppa, Seniori-ikäisten
liikunta, Tampereen kaupungin
liikunnanohjaaja Anne Lahtinen.
Vetäjinä Pirkko Leivonniemi ja
Laila Kamula
Käsityö- ja askartelukerho
– kaiken ikäisiä käsitöiden ja
askartelun ystäviä
20.2. ja 27.2. klo 14–17
Tuomiokirkon alasali. Tuotteita
myydään lähetystyön hyväksi
mm. Lähetyskauppa Taskussa,
Viikinsaaren kappelissa ja
seurakuntamme myyjäisissä.
Mukaan voi tulla milloin vain,
olet lämpimästi tervetullut
joukkoomme! Tied. Sanna
Kramer p. 050 574 4920
HETI – hengellinen
tiistaikerho 21.2.
klo 13–14.30 Seurakuntien talo,
kokoushuone Emmaus
Paastonaikaa lähestyttäessä, Olli
Hallikainen

16.2. klo 19 Hiljainen iltakirkko,
Viinikan kirkossa, Ismo Kunnas

Sanasta Suunta su 19.2.
klo 14–16 Viinikan kirkon srksalissa. Yöllinen keskustelu
Nikodemoksen kanssa, Daniel
Hukari. Musiikki: Heidi ja Maria
Hietaharju. Mahdollisuus
henkilökohtaiseen keskusteluun
ja esirukoukseen. Kahvi- ja
teetarjoilu. Tied. Jorma Satama
p. 050 406 4370 ja Marja-Leena
Sippola p. 050 910 9080
Perheleiri Torpan kurssikeskuksessa 30.3.–1.4. Hinta:
Aikuiset 25 €, kouluikäiset 15 €,
2–6v. 10 € tarvittaessa kuljetus Viinikan kirkolta (kerro ilmoittautumisen yhteydessä). Koko
viikonloppu yhteistä olemista ja
mukavaa tekemistä, nuotioilta,
saunomista, ulkoilua, pelejä. Ohjelma tarpeeksi vapaata jotta yhdessäolollekin 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

Kirkon rippikoulusali sisustetaan tätä tapahtumaa varten
”Rukouksen huoneeksi”, jossa osallistujat voivat viettää
parhaaksi katsomansa ajan Jumalan kanssa keskustellen.

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

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

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

LÄHETYSKAUPPA TASKU

Messut
Viinikan kirkossa klo 10
19.2. Jorma Satama, Daniel
Hukari, Veikko Myllyluoma
26.2. Jussi Mäkinen, Ulla
Halttunen, Veikko Myllyluoma

With Holy Communion
at the Old Church every Sunday
at 4 p.m. After the service coffee
and tea served. Sunday School
for kids, Bible reflection
19.2. Canon Gilly
26.2. Teuvo Suurnäkki

MATERIAALIPALVELU
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

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.

HUOMA RYHMÄ

ENGLISH SERVICE
VIINIKAN SEURAKUNTA

Kauniita käsitöitä talven juhliin.
Vastaanotamme myös vanhoja
postikortteja ja – merkkejä
lähetyksen hyväksi myytäväksi

Kauppakatu 13,
p. (03) 219 0420
Avoinna ma–pe klo 10–17.
Isoäidin kutomia tumppuja,
villasukkia ja hartiahuiveja sekä
pehmeitä vauvan neuleita.

Iltaperehdytyskurssi
ma 5.3. ja ti 13.3 klo 17–19
uusille vapaaehtoisille. Tied. ja
ilm. p. 219 0455 tai
www.mummonkammari.fi
Helmikuun näyttely: ”Taas
Tamperetta”, Helmi Syvälahti.
Kyläpaikka
Otavalankatu 12 A
Maanantaisin
klo 10 Äiti Teresan peittotalkoot
klo 12.30 Pöytälaatikkorunoilijat
klo 14 Kirjojen ystävät
20.2. VM Leena Nivanka
kertoo levynäyttein Georg Otsin
elämänlauluista ”Saarenmaan
valssista Mustalaisprimakseen”
27.2. Aforismilöydöt kiertoon
klo 14 Shakki vai matti, seniorit
pelaavat, 2. krs
20.2. klo 17
Dementiakoulutusta
Mummon Kammarin
vapaaehtoisille: Muistisairaan

HERVANNAN KIRKOLLA alkaa lauantaina . helmikuuta kello
 jatkuvan rukouksen vuorokausi. Tavoitteena on katkeamaton  tunnin mittainen rukouksen ketju.
Rukouksen huoneessa
voi hiljentyä, maalata, laulaa, tanssia tai soittaa.
Rukouksen huoneeseen
on vapaa pääsy lauantaina
kello – ja sunnuntaina

kello –, yöaikaan ainoastaan vuoron varanneilla
on mahdollisuus osallistua.
Vuoroja voi varata tunnin
tai kahden jaksoissa. Kävijät kommentoivat usein, että
tunti rukoushuoneessa tuntuu vain hetkeltä. Vuoroja
voi varata Café Olohuoneesta, Hervannan kirkon toimistosta tai Teija Lätiltä, p.
  .

kanssa, hoivapalveluyrittäjä Elina
Westergren-Erkkilä

asiakaskortilla ma–to 10–12 ja
pe 9.30–11.

Tiistaisin
klo 10 Askartelutalkoot ja
tumpputiistai
21.2. klo 13 Arvokkaan
vanhuuden puolesta -iltapäivä
kirjastotalo Metsossa.
Katso s. 11

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

Keskiviikkoisin
22.2. klo 10 Leskien Klubi
-kahvila. Tervetuloa mukaan, kun
pahin surusi on hellittänyt.
klo 10 Nettinurkassa Atk-Seniorit
Mukanetin opastajat
klo 13 Nyt laulajaiset on,
laulattajina
22.2. Antero Holma
29.2. Mauri Kuusinen ja Hilkka
Malm
Torstaisin
klo 10 Sudokun ratkojaiset, 2. krs
klo 11 Muisti- ja tuolijumppa
Kotialttarin äärellä
klo 12.30 Toivevirsiä, Maija-Stina
Uotila
klo 13 Päivähartaus
16.2. kirkkoherra Jussi Mäkinen
23.2. pastori Sami Uusi-Rauva
Tuhannelle vanhukselle
villasukat -talkoot
v. 2012.
Anna kerä – autat paljon! Tuo
sukat tai lahjoita kerä villalankaa:
sukkalangoista huutava pula!
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

Pullakirkko klo 10–12.
Tarjolla leipää ja kahvia maksutta
19.2. Pauli Hakala,
Kalevan srk
26.2. Veijo Nyman, Tampereen
Helluntaiseurakunta
Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
22.2. Eveliina Ruokola,
Viinikan srk
29.2. Johanna Raitanen,
Kangasalan srk
Keskiviikkoklubi
keskiviikkoisin klo 13–14.45
Hengellinen avoin
keskusteluryhmä päihteistä eroon
pyrkiville naisille ja miehille.

MYÖTÄTUULI
Yhteinen vammaistyö
Ti 21.2. klo 17–19.30
Aurinkoklubi
Iidesrannan seurakuntakoti,
Iidesranta 5
Nuorille ja nuorille aikuisille
tarkoitettu ryhmä.
Ota yhteys etukäteen ohjaajiin
avustajatarpeen vuoksi.
Mari Tuominen p. 050 5351139
Liisa Hoikkanen
p. 050 4131909
Omaishoitajien
vertaistukiryhmä
To 16.2. klo 10–12
Takahuhdissa, Laidunkatu 5
Kuurojentyö
Su 26.2. Viittomakielinen
messu klo 15–17 Aleksanterin
kirkossa, Pyynikin kirkkopuisto.
Kirkkokahvit
Ma 27.2. Kuurosokeiden
raamattu- ja keskustelupiiri
klo 18–20

Haku kauden 2012–2013 päiväkerhoihin on 15.2.–15.4.

Seurakunnan varhaiskasvatus tarjoaa lapsille tavoitteellista ryhmätoimintaa, ei hoitoa. Pienimpien
lasten kohdalla toimintaan sisältyy myös hoidollisia elementtejä. Tavoitteenamme on taata kaikille
seurakuntalaisille mahdollisimman yhdenmukaiset ja
tasavertaiset palvelut asuinpaikasta riippumatta.

Kerhomaksut
R5/,%/(((5$ä-(#&&5#&'#((85
R5 *-#65$)(%50("''#-.5%/'*#%(5#5)&508&/.85
seurakunnan jäsen peritään 40 € 1–2 kertaa kokoontuvasta ryhmästä tai 60 € 3 kertaa viikossa kokoontuvasta
ryhmästä/lukukausi.

Päiväkerhot kokoontuvat 2–3 tunniksi 3 kertaa,
3-vuotiaat 1–2 kertaa viikossa. Elokuussa alkavaan
toimintaan voidaan hakea päiväkerhopaikkaa
31.7. mennessä 3 vuotta täyttävälle ja sitä vanhemmalle lapselle.

Päiväkerhopaikkojen täyttämisjärjestys
1. Nykyiset päiväkerholaiset
2. Ikäjärjestyksessä vanhemmasta alkaen uudet lapset, joiden vanhemmista ainakin toinen on ev.lut.
seurakunnan jäsen.
3. Ikäjärjestyksessä vanhemmasta alkaen uudet lapset, joiden vanhemmista kumpikaan ei ole ev.lut.
seurakunnan jäsen.

Hakeminen 15.2–15.4.
1. Verkossa osoitteessa
www.tampereenseurakunnat.fi/lapset
2. Lomakkeella, jota saa kerhopaikoista ja varhaiskasvatuksen toimistosta (Seurakuntientalo, Näsilinnankatu 26, 5. krs.) Palautus samaan paikkaan.
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Kerhoryhmät ja kerhoajat
Kerhoon päässeiden lasten nimet ja ryhmien
kokoontumisajat ilmoitetaan viikolla 22 vain kerhopaikkojen ulko-ovessa ja osoitteessa www.tampereenseurakunnat.fi/lapset. Kotiin ei postiteta erillistä
ilmoitusta.

Aitolahden seurakunta
Aitolahden uusi kirkko, Jenseninkatu 4
Atalan srk-koti, Pulkkakatu 6
Harjun seurakunta
Epilän srk-talo, Suurmäenkatu 5
Kalkun srk-talo, Pitkäniemenkatu 9
Lamminpään srk-koti, Rauhanportti, Rauhantie 21
Lielahden kirkko, Ollinojankatu 2
Lentävänniemen srk-koti,Talentti, Männistönkuja 2
Tesoman kirkko, Tesomankuja 5
Tahmelan srk-koti, Selininkatu 5
Hervannan seurakunta
Hervannan kirkko, Lindforsinkatu 7
Pelipuiston srk-koti, Teekkarinkatu 17
Härmälän seurakunta
Härmälän kirkko, Antinkatu 3
Multisillan srk-koti, Multisillankatu 2
Peltolammin srk-koti, Tilkonmäenkatu 4
Kalevan seurakunta
Kalevan kirkko, Liisanpuisto 1

Messukylän seurakunta
Kaukajärven srk-koti, Keskisenkatu 20
Levonmäen srk-koti, Hikivuorenkatu 63
Linnainmaan srk-keskus, Korpikodinkatu 2
Messukylän srk-koti, Aakkulankatu 2* Huom! Remontin
vuoksi ryhmä aloittaa Aakkulankadulla vasta tammikuussa
2013. Kerho alkaa elokuussa mahd. Kaukajärven srk-kodilla.

Takahuhdin pappila, Tanhuankatu 40
Uudenkylän srk-koti, Ali-Huikkaantie 13
Vehmaisten srk-koti, Kauppilaisenkatu 26
Teiskon seurakunta
Kämmenniemen kerhohuone, Kämmenniementie 46
Teiskon srk-koti, Teiskon kirkkotie 113
Tuomiokirkko seurakunta
Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26
Srk-koti Katariina, Hatanpään puistokuja 20
Viinikan seurakunta
Hallilan srk-koti, Männikönkatu 2
Koivistonkylän srk-koti, Koivistontie 46
Viinikan kirkko, Kaartotie 1

www.tampereenseurakunnat.fi
Free Production Oy

Rukousvuorokausi päättyy sunnuntaina kello  ehtoollisjumalanpalvelukseen.
Rukousvuorokausi aloittaa  päivän rukousmatkan, jonka aikana opetellaan Jeesuksen elämäntapaa. Lisätietoja  päivän
rukousmatkasta antaa pastori Hannu Vuorinen, p.
  .

Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarink. 10
To 16.2. klo 13 Ystävänpäivän
merkeissä
mm. Kalevi Hakala lausuu runoja
Pe 17.2. Vertaistukiryhmä
-keskustelua klo 10–12
-sanomalehdenlukua
-asiointimahdollisuus lähialueella
-päivähartaus
To 23.2. klo 13 Paastonaika
rovasti Lauha Peltola
Pe 24.2. klo 10–12
Vertaistukiryhmä
Ke 29.2. klo 13 Miestenpiiri

NAISTEN TAPAHTUMAT
Naisten ilta Kuuselan Palvelukeskuksessa, Nuolialantie 46
14.3. ”Herätelkäämme yhdessä
vanhoja käsityötaitoja”. Opetamme toinen toisiamme. Voit ottaa
mukaan oman ”taidonnäytteesi”
tai lahjaksi saamasi käsityön

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

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.
– Ylistyslauluja ja rukousta
Rukousvuorokausi
Lausu 18.–19.2.
Hervannan kirkolla
– Vuorokauden kestävä
rukoustapahtuma koko srk:lle
Varhaisaamun rukoushetket
Koivistonkylän srk-koti
ma ja ke klo 6–7.30. Tied. Anne
Tuhkanen p. 044 218 0010
Kissanmaan srk-koti
ma klo 7–8. Tied. Kirsti Jokihaara
p. 040 590 3256

SENIORIFOORUM
– USKOSTA JA ELÄMÄSTÄ
PÄIVÄRAAMATTUKOULU
torstaisin klo 9.30–13
Kalevan kirkon srk-salissa
16.2. Ruut, luku 1 (anopin
menetys), Säde Siira,
Miten Jumala johdattaa meitä?
Kaija Erkkilä
23.2. Ruut, luku 2 (miniän
uskollisuus), Ilmari Karjalainen.
Kuka Pyhä Henki on? Seppo
Lappalainen
1.3. hiihtolomaviikko
Tied. Kati Eloranta, kati.
eloranta@evl.fi,
p. 050 431 6627

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

”VASTA SITTE, ko elämässä
menne kaikki piehleen ja
päin mäntyä, se ihminen havahtuu, ettei tässä kannatakhaan olla niin mie itte.”

Nilsan Jussan usko -monologi
kertoo poromiehestä, joka
alkaa käydä vuoropuhelua
Jumalan kanssa. Esitys on
19.2. kello 18 Finlaysonin
kirkossa.

Lisätietoja
rukousvuorokaudesta:
Teija Lätti,
p. 050 574 4941.

Kuurosokeiden toimintakeskus,
Insinöörinkatu 10
Ke 22.2. Viittomakielinen
perhekerho klo 10–12
Iidesrannan seurakuntakoti,
Iidesranta 5

Nilsan Jussa kertoo saamelaisen uskosta

16.2. klo 13 Aleksanterin kirkon
kryptassa
edullinen kahvitarjoilu klo 12
alkaen
16.2. Perinteet kantavat,
psykologi Ritva Laitinen
Isäntänä toimii Asko Peltonen,
emäntänä Anneli Rautakorpi,
juontajina Vuokko Krannila
ja Mirja Vahteristo. Järj. KRS,
Tuomiokirkkosrk ja Pyynikin srk

SATEENKAARIMESSU
18.2. klo 18–20
Finlaysonin kirkko
Messussa saarnaa Olli Hallikainen, litrugina toimii Sofia Tuomenvirta, vierailevana pastorina
Gilly Myers Manchesterista.
Musiikista vastaavat Anssi Pyykkönen, Anna Arola ja

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

musiikkiryhmä.
Sateenkaarimessu toteutetaan
yhdessä Setan hengellisen
ryhmän kanssa. Messuun ovat
kaikki tervetulleita, erityisesti
seksuaalivähemmistöihin
kuuluvat ja heidän läheisensä.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja
hetki vapaata keskustelua ja
yhdessäoloa.
Järj. Tuomiokirkkosrk

SEURAKUNTIEN TALO
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!

SINKUT
Kristillinen paritanssi-ilta
pe 17.2. klo 18:30–20
Seurakuntien talo, Näsilinnankatu
26, Näsin sali. Puolitoista tuntia
tanssin opetusta, vapaata
tanssia ja yhdessäoloa sekä
hetki rukousta ja hiljentymistä.
Tule opettelemaan yksin tai
yhdessä! Opettajina toimivat
kristillisen tanssiverkoston
jäsenet. Tanja Ylikärppä
gospelliikunta@tnnky.fi,
gospeldancers@gmail.com.
Järjestää: TNNKY, Kristillinen
tanssiverkosto ja Tampereen
ev.lut., seurakuntayhtymä/
Sinkkutyö
Sinkkujen oloilta 18.2.
klo 17–21 Nekalan srk-talossa,
Kuoppamäent. 23.
Yhdessäoloa, keskustelua, sisäpelejä, saunomista, nyyttärit.
Illan aikana tapaat muita yksin
eläviä, jotka Sinun tavoin
kaipaavat juttuseuraa myös
viikonloppuisin. Biljardia, pingistä, koronaa, liitokiekkoa ja muita pelejä. Saunomismahdollisuus.

Nilsan Jussa tulee kirkkoon rujo, honkainen risti
mukanaan. Matka on ollut
pitkä ja vaikea kotimökin ja
kirkon välillä. Vastuksia Jussan elämässä on ollut muutenkin enemmän kuin pieni ihminen jaksaisi kantaa.
Kaikella on kuitenkin tarkoituksensa luomakunnan suopungissa…
Näistä lähtökohdista alkaa Nilsan Jussan usko -monologi, joka esitetään sunKeskustorilta paikalle pääset
bussilla 15
Sinkkuilta
Ti 21.2. klo 18–20 Aleksanterin
kirkon kryptassa, sisäänkäynti
koulunpuoleisesta sivuovesta.
Suosikkikirjat. Ota mukaasi
jokin kirja, josta haluat kertoa
myös muille. Mitä sinä toivot
sinkkuilloilta? Ehdota ohjelmaaiheita! Kysy lisää ja lähetä
ideoitasi: sari.peltonen@evl.fi
p. 050 381 7177
www.tampereensinkut.fi

nuntaina . helmikuuta kello  Finlaysonin kirkossa.
– Jussa on vilpitön ja vaatimatonta elämää viettävä
poromies, joka alkaa käydä kirkkosalissa elämänmakuista vuoropuheluaan Jumalansa kanssa, kertoo monologin esittäjä, näyttelijä
Hannu Friman. Tampereelta syntyisin oleva Friman on
elänyt  viime vuotta Rovaniemellä.
Kirkkonäytelmän teks-

TAMPEREENRAAMATTUKOULU
www.tampereenraamattukoulu.
net
Kalevan kirkon srk-salissa
maanantaisin klo 18.30
20.2. Hannu Karvonen,
Matteuksen evankeliumi
27.2. Erkki Ranta,
Kolossalaiskirje

Esityksen ohjelma maksaa
15 euroa.
Kesto noin 1 h 10 min,
ei väliaikaa.

KRISTILLISET
JÄRJESTÖT
ESIKOISLESTADIOLAISET
Kurjentaival 22, 33100 Tampere
(Vastapäätä Viinikan kirkkoa)
Seurat
Pyhäpäivisin klo 15.00
Kanssapuheet (raamatun
tutkiminen)
Tiistaisin klo 13.00 ja torstaisin
klo 18.30
Nuortenilta
Tiistaisin klo 19.00
Tervetuloa!

SURURYHMÄ
torstaina 15.3. klo 18
Kalevan kirkon salissa 1, käynti
Liisanpuiston puolelta.
Ryhmässä pastori Jukka
Kuusisto, puh. 050 537 4732 ja
diakonissa Heli Haavisto
8.3. klo 17 Seurakuntien talo,
Emmaus, 2. krs. Ohjaajat, Varpu
Lipponen ja Veikko Parkkinen.
Tied. Minna Sormunen
p. 050 518 4683

ti on legendaarisen Kalervo
Uutun eli kaikkien tunteman Uuttu Kallen käsialaa.
Kallen tunnetuimpia teoksia
ovat Welho-oopperat ja Pieni Kansani Laulu -musiikkinäytelmä.

EVANKELINEN
LÄHETYSYHDISTYS – ELY
Siionin kannel -lauluseurat
su 19.2. klo 18 Kaukajärven
seurakuntatalolla, Keskisenkatu
20. Seija Kuisma ja Valto Käkelä.
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat
Ke 15.2. klo 18.30 Pyynikin
pappilassa, Kisakentänkatu 18.
To 16.2. klo 19 seurat ja
paik.osaston vuosikokous
Seurakuntien talo, Ateena-sali,
Heikki Jussila, Erkki Nieminen,
Sakari Suutala.
La 10.3. bussiretki Raumalle
Herättäjä-Yhdistyksen Talviveisuisiin yhdessä lähiseurakuntalaisten kanssa. Lähtö
K-torin Vanha kko klo 10.30.
Ilm. Kangasalan k-herranvirasto
puh. 040 309 8000
24.2. mennessä.

anneli.rautakorpi@sana.fi
Naisten ilta 22.2. klo 18
Puistosali, Hämeenpuisto 14 F.
Naisen elämä –jaksamisen
vaiheet, Satu Eerola.
Opiskelijaillat perjantaisin
klo 19 Glooria Sali, Kyttälänkatu 1, 2. kerros.
KRISTILLINEN
ELÄKELÄISYHDISTYS
IKINUORET RY
Vuosikokous Kalevan
kirkolla 21.02. klo 12.00.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvit 12.30. Kuukausitilaisuus
klo 13.00. Vierailijana Liisa
Pura. Lausunta- ja lauluryhmä.
Retki- ja leiritietoa. Olet
lämpimästi tervetullut.
OPETTAJIEN
LÄHETYSLIITTO
Hallituskatu 29 A 20
Lähetystilaisuus toimistolla
16.2. klo 17.00
Mukana Raija ja Mikko Peura.
Tansiania kutsuu, lähtö lähestyy!
Tervetuloa!
SLEY
Luther-talo Pellavatehtaank. 19
Messu joka su klo 11.
Päiväpiiri ke klo 13.
Ristin keidas la 18.2. klo 18.
Tervetuloa! www.sley.fi/tampere

TUOMASMESSU
22.2. klo 18 Tuhkakeskiviikon
Tuomasrukous Aleksanterin
kirkossa. Rippiäiti- ja isä
tavattavissa tuntia ennen
rukoushetkeä. Ei lastenhoito
eikä teejatkoja. Tervetuloa
aloittamaan yhteinen
paastomatka kohti pääsiäistä,
ylösnousemusjuhlaa

USKON AKATEMIA
kirjastotalo Metson Pietilä
-salissa
21.2. klo 18.30 professori
emeritus Antti Eskola, Epäilevä
usko

✦ 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 / 050 381 0970 ja
219 0275 / 050 438 2716. 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

KANSAN
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28,
p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi
Seniorifoorum 16.2. klo 13
Aleksanterin kirkon krypta.
Perinteet kantavat, Ritva
Laitinen. Kahvitarjoilu klo 12
alkaen.
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

TAMPEREEN
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16,
sekä keskiviikkoisin ja
lauantaisin klo 19.
To 16.2. klo 19 seurat Linnainmaan seurakuntakeskuksessa
La 18.2. klo 18 alueellinen
nuorten keskusteluilta
Lempäälässä
Su 19.2. klo 16 seurat ja
vuosikokous
Ma 27.2. klo 16.30 seurat
Koukkuniemen vanhainkodilla,
osasto 15
Ti 28.2. klo 18.30 naisten ilta
Tervetuloa!

✦ Taitto: Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa
✦ Tilaukset: tilauspalvelut@kotimaa.fi,
puh. 020 754 2333, fax: 020 754 2342.
✦ Jakelu: Tampereen Ykkösjakelut Oy
✦ Jakeluhuomautukset: p. 03 3140 4200, www.ykkosjakelut.fi
✦ Painosmäärä: 103 500 kpl
✦ Painopaikka: Sanomapaino Oy, Hämeen Paino Oy, Forssa
✦ ISSN: 1237-9603, äänite: 1237-959X
✦ Seuraavat lehdet ilmestyvät:
29.2. aineisto 15.2. mennessä, 14.3., aineisto 29.2. mennessä
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Kaihdin Sampo

Sammonkatu 18, TRE P. (03) 255 0858, 0400 736 716
ks@kaihdinsampo.ﬁ
www.kaihdinsampo.ﬁ

$6,$1$-272,0,672.1887,1(1.<
$VLDQDMDMDYDUDWXRPDUL3DXOLLQD.QXXWLQHQ
* perhe-ja perintöoikeusasiat * asuntokauppa- ja kiinteistöriidat ym.

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

343 9700

Sähköposti:
pianonviritys@gmail.com
Asianajotoimisto

Arja Luoma Oy
Rongankatu 4 D,
33100 Tampere
Puh. (03) 2633 500
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
Sisä- ja Ulkomaalaukset + Kattomaalaukset. Remontti- ja Rakennustyöt
Sisällä ja Ulkona. 040 712 8888
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www.kotimaa24.ﬁ
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Kattokorjaukset, Kattojen Uusimiset,
Peltisepäntyöt, Vesikourut, Tikkaat,
Lumiesteet.
040 712 8888
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Kaikki lakiasianne
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com
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Juhlat tulossa?
Kodinavux Oy on Suomen suurin kodinhoitopalveluja tarjoava yritys. Pidämme siistinä jo
yli 2000 asiakkaamme kodit Tampereella ja
pääkaupunkiseudulla.

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

Virrassa
Virrassa

PIANONVIRITYKSET
Juha Yli-Knuuttila
Puh. 0400 669 799

Syntymäpäivät, muistotilaisuudet, kokoukset,
koulutukset…
yksityisille, yrityksille ja
yhteisöille ammattitaitoisesti maistuvien
tarjoilujen kera.
Ravintolassamme
on A-oikeudet.

Saatana
saapuu Tampereelle
SAATANAN SAAPUESSA Tampereelle joudumme toteamaan Goethen Faustin tavoin ”mi tahtoo pahaa vain, ja aikaan saa vain
hyvää”. Tästä ajatuksesta lähti venäläinen kirjailija Mihail
Bulgakov kehittelemään ihmiselämän kuvausta romaanissaan Saatana saapuu Moskovaan.
Kun Luther saapui Tampereelle, joudumme me tamperelaiset
toteamaan, että ”Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia”. Näin opettaa vanha Katekismus.
Tuskinpa Hänen majesteettinsa, kuningas Kustaa III, perusti kaupunkimme saatanan rusikoitavaksi tai Jumalan lapseksi pääsemistä varten. Armollinen hallitsija näki koskemme ja ymmärsi, että sen partaalla ihmisen on hyvä elää. Sinne mihin elämää syntyy, siellä Jumalan lapset viljelevät ja varjelevat maata, kasvattavat jälkeläisiään, taistelevat, rakastavat ja vihaavat. Siellä saatana heitä kiusaa, mutta siellä he
myös saavat rakentaa elämää Jumalan lapsiksi päässeinä.
Miten niin päässeinä? Kerrataanpa kristinoppia, niin ymmärrämme Goethea, Bulgakovia ja Lutheria. Kun Jumalan
alkuperäinen luomisajatus meni myttyyn, asetti hän ihmisen tekemään työtä otsa hiessä. Ihmisen kohtalona oli eläminen. Sitten veli surmasi veljensä, hän oli kade siitä, että
toisella elämä meni paremmin. Hän tahtoi elää leveämmin.
Saatana oli alkanut luikertelunsa Paratiisista Moskovaan ja
Tampereelle.
Ja tiedämmehän me seuraukset. Tampereen Nokialla saneerataan työtätekeviä kilometritehtaalle, Koukkuniemessä
on liian vähän hoitajia, Ilves majailee jääkiekkoliigan jumbona, sudeettisavolaiset ja muut maahanmuuttajat lorauttavat mustanmakkaran päälle ketsuppia Tammelantorin Tapolan kojulla, seurakuntia yhdistellään niin etteivät härmäläläiset saa olla enää olla härmäläläisiä ja teiskolaiset ulkomaalaisia. Ja kaiken kukkuraksi Tampereen suosituin – tai ainakin toiseksi suosituin – kansanedustaja on homo, olisikohan sivarikin?
Kaikki näyttää menevän pieleen, kun ei enää eletä niin
kuin Minä haluaisin. Juuri näin saatana iskee ja veli tappaa
veljensä, kuka kiusaamalla, kuka hylkäämällä – kaveri jätetään. Näin se vain on kristinopin mukaan. Kun tällaisessa onnelassa elämässään epäonnistuvat ajetaan jäähypenkille tai
suihkuun, on meillä kahtiajakautunut ja polarisoitunut yhteiskunta. Veli ajetaan kurimuksen kurkkuun, nykysuomeksi hänet syrjäytetään. Bulgagovin Moskovassa saatana ei uskaltanut iskeä kirkkoihin ja proletaariteettiin, se tunnisti helpoksi saaliikseen ahneet ja omaneduntavoittelijat.
Paratiisinjälkeisen elämän tarkoituksena oli, että teemme
maailmassa oman työmme, raadamme leipämme eteen, kasvatamme jälkeläisemme ja yhdessä yritämme hankkia oman
onnemme. Jumala kyllä antaa tukensa ja ymmärryksensä,
niin kuin Aatamille, Eevalle ja Kainillekin. Ei elämämme tarkoitus ole enää hampaat irvessä hankkia Jumalan lapseutta, se on annettu meille jo. Elämä ei ole uskoa varten, vaan
usko on elämää varten.
Meidän on tultava toimeen omillamme ja saatava saatana aisoihin. On kyllä hienoa olla hyväosainen, mutta juuri meidän hyvin toimeentulevien kiusaajana saatana on julma. Iskeköön hän meihin ja saakoon aikaan vain hyvää (Goethe).

Hannu Kilpeläinen
Kirjoittaja jäi vuoden alusta eläkkeelle Messukylän papinvirasta ja
kokoaa itäisimmän luovutetun alueen Salmin historiaa.

HannuKuvaaja
Jukola

s Säle-, rulla- ja puukaihtimet
s Taite- ja peiliovet
s Terassi- ja ikkunamarkiisit
s Parvekekaihtimet ja pystylamellit
s Pimennys- ja paneeliverhot
s Lufalex-vekkikaihtimet
SUUNNITTELU, MITTAUS, ASENNUSPALVELU

Edulliset ryhmäruokailut
esim. ennen teatteriesitystä.

&ravintola

kahvila

WILLA VIOLA

www.kodinavux.ﬁ
Hämeenkatu 5 A,
33100 Tampere
tampere@kodinavux.ﬁ
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Tampellan esplanadi 4
33100 Tampere
Puh. (03) 3141 5360
marja.hietala@viola-koti.ﬁ

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

Ooppera rakkaudesta ja sitkeydestä

0$$1.259(66$.8/.(9,
- hengellinen kansanooppera

. ohj. Tapio Parkkinen
. sov. ja säv. Pentti Tynkkynen
. mus. johto Arto Nieminen

Keskustelun paikoissa
pääsee vaikuttamaan

Lippuja: 1 1/2 tuntia ennen ovelta ja kuorolaisilta. Liput 20 euroa.
Tied. ja varaukset p. 050 554 2412/Perkiömäki tai 040 484 9361/
Hamadi, aune.hamadi@heiskary.ﬁ. Kysy myös ryhmälippuja!
Tervetuloa!

Järj. Heiska ry www.heiskary.ﬁ

Antti Sipola
toimii muutoskoordinaattorina
ja on virkavapaalla
sairaalasielunhoidon johtajan
tehtävästä.

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Jaana Mehtälä
020 754 2309, 040 509 4962
jaana.mehtala@kotimaa.ﬁ

Hannu Jukola

Nyt on tilaisuus kertoa, mitä toivot seurakuntien toiminnalta.
Tampereen seurakuntauudistuksen perustana on vuorovaikutus, keskusteleminen ja varsinkin
kuunteleminen.
Seurakuntien työtä halutaan
ohjata suuntaan, jota seurakuntalaiset toivovat. Nyt, kun seurakuntarajoja ja koko toimintaa rakennetaan uusiksi, on hyvä hetki
pysähtyä kuuntelemaan tamperelaisten tarpeita ja toiveita.
– Meillä on nyt kuuntelun
paikka Tampereen seurakunnissa, toteaa muutoskoordinaattori Antti Sipola, joka on pestattu
viemään muutosprosessia eteenpäin tämän vuoden ajan.
Toiveena on, että kaikki osapuolet haluavat kuulla toisiaan.
Sipola kertoo, että kuuntelun
paikkoja avataan monella tasolla.
Sisäisesti kuullaan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä, kuuntelukanavia on viritetty auki nettisivuille, ja kaikille avoimia Keskustelun paikka -tilaisuuksia järjestetään kuukausittain Seurakuntien talossa.
Seurakunnissa järjestetään
omia Kuuntelun paikkoja kevään aikana. Päivämäärät selviävät, kun uusien seurakuntien rakentamisesta vastaavat järjestelytoimikunnat pääsevät työnsä
alkuun. Tampereen tuomiokapituli nimittää järjestelytoimikunnat uusiin seurakuntiin eli Eteläiseen seurakuntaan, Messukylän seurakuntaan ja Tuomiokirkkoseurakuntaan . helmikuuta.
Harjun seurakunnassa ja Ruotsalaisessa seurakunnassa uudistusasioista vastaavat nykyiset seurakuntaneuvostot.
– Ennen kaikkea kyse on siitä,
että pyritään yhteistyössä erilaisten näkemysten huomioon ottamiseen, Antti Sipola valottaa vuorovaikutuksen taustoja.
Onkin tärkeää, että kaikki
tamperelaiset antavat palautetta
joko suoraan työntekijöille, tulemalla mukaan Keskustelun paikkoihin tai muulla tavalla. Palau-

Ooppera kertooo vammaisen, murre- ja kansanperinteen
kerääjän, Martti Myllyharjun tarinan. Uskonnollisen perheen ja ystävien tuki auttoivat. Suuren suosion saavuttaneen oopperan esitykset jatkuvat.
Pääosissa Inga Sulin, Ahti Jokinen, Matti Hannula,
Taisto Polvi, Tuija Pajunen ja Sami Penttilä. Lisäksi
Kyröskosken Mieskuoro, Saurion Sävel, Tays:n Tinnituskuoro ja Parkanon Korsukuoro, orkesteri ja solisteja,
yhteensä n. 80 esiintyjää.
Seuraavat esitykset: la 10.3. klo 14 ja 18 Tampereen
Tuomiokirkko ja su 29.4. klo 14 Oriveden kko

tetta voi lähettää myös nettisivujen kautta tai vaikka kirjeitse.

Lähikirkot toimivat
työn keskuksina
Uudessa seurakuntajaossa seurakunnan toiminnan keskuksia
ovat lähikirkot. Lähikirkko on
kirkon tai seurakuntatilan ympärille rakentuva yhteisö, jossa ovat
tavattavissa tutut työntekijät. Siinä työntekijät ja vapaaehtoiset yhdessä huolehtivat toiminnasta, joka vastaa lähialueen ihmisten tarpeisiin.
– Lähikirkkotoiminta rakennetaan sellaiseksi, jota juuri sen
lähikirkon alueella tarvitaan ja
toivotaan, Sipola sanoo.
Siksi on tärkeää saada kuulla,
mikä nykyisestä toiminnasta on
toimivaa ja hyvää ja mitä uutta
toivottaisiin.

Tule juttelemaan
muutoksesta
Tampereen seurakuntauudistuksessa seurakuntien rajat muuttuvat, ja koko organisaation toimintaa muokataan. Muutosta tehdään
kuunnellen ja keskustellen, ja seurakuntalaiset kutsutaan mukaan
rakentamaan uutta.
Ensimmäinen Keskustelun
paikka -tilaisuus on torstaina ..
kello  Seurakuntien talon Näsin salissa, ja paikalle voivat tulla
kaikki kiinnostuneet. Ohjelmassa
on tietoa uudistuksen etenemisestä sekä aikaa kysymyksille ja keskustelulle.
Verkkosivuille on avattu uudistushankkeelle oma osio osoitteessa www.tampereenseurakunnat.
ﬁ/uudistus. Sivuja kasvatetaan sitä mukaa kuin hanke etenee.
Tällä hetkellä sitä löytyvät esimerkiksi uusien seurakuntien kartat ja
rakennemuutoksen uutisarkisto.
Sivuilla on myös lomake, jolla voi kysyä tai kommentoida. Jos
lähettäjä antaa luvan, kysymys tai
mielipide vastauksineen julkaistaan verkkosivuillamme nimettömänä.
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Laatokan
vanha Valamo
28.–30.6. ja 1.–3.8.

Majoitus Valamossa.
Bussireitti:
Tampere – Helsinki – Kouvola –
Lappeenranta – Sortavala
Asiantuntijaopas Risto Aikonen.
Hinta 440 `

Slovenian kiertomatka
19.–23.4. ja 6.–10.9.
Asiantuntijaopas Marketa Sindelova.
Hinta 1095 `
Pääsiäismatka

Lutherin ja Bachin
jäljillä 5.–9.4.
Wittenberg, Lutherhaus,
Tuomaankirkko ja Matteus-passio,
Leipzig, Erfurt, Eisenach, Potsdam.
Asiantuntijaopas
Terttu Busse-Lunkka.
Hinta 1188 `
Bysantin ja Ottomaanien

Istanbul
5.–9.4. ja 20.–24.9.

Anna-Mari Martikainen

sis. Top Kapin palatsi, Hagia Soﬁa,
Sininen Moskeija, turkkilainen ilta,
risteily Bosporin salmella, Mika
Waltarin suosikkikohteet…
Asiantuntijaopas Senni Sollo.
Hinta 1395 `

Ole mukana uudistuksessa!
Kerro tai kysy:
www.tampereenseurakunnat.fi/
uudistus2013
Lähetä postia: Uudistus 2013,
Tampereen seurakunnat, PL 226,
33101 Tampere

Pyhiinvaellus Santiago
de Compostelaan

Portugalin tie 12.–19.5.
Asiantuntijaopas Liisa Väisänen.
Hinta 1485 `

RAK
ENN
AM
ME
UUTTA

Junalla Kiinaan
Manchurian halki

Varaukset:

Trans Siperia
8.–20.6. ja 7.–19.9.

Junalla Moskovasta Pekingiin.
Unohtumaton elämys!
Asiantuntijaoppaat Leena Kakko
tai Nadja Ripatti.
Hinta 2696 `

Ratinanlinna, Aleksanterinkatu 32,
33100 Tampere 010 289 8100
010 289 8101 ryhmät

Puhelut 8,21 snt/puh + 17,04 snt/min.
Palvelumaksu 14 E
Lomalinjan matkoja voi varata 24 h verkkokaupasta
www.lomalinja.ﬁ
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Hannu Jukola

Kampaaja Carita Hietaranta
tekee vapaaehtoistyötä
vanhusten parissa, koska
arvostaa vanhoja ihmisiä.
Keinupuiston palvelukodin asukas
Helena Mäkinen, 95, nauttii
hiustenhoidosta.

Puhe
puhdistaa
pelosta

Pappi sai taas
uskomaan hyvään

Perhepappi tekee
töitä sydämestä
Carita Hietaranta on ammatiltaan parturi-kampaaja, joka pitää yritystään Keinupuiston palvelutalossa Hervannassa. Jo vuosia sitten hän sai asiakkaakseen
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pastori Ulla Luukkasen. Asiakassuhde on muuttunut ystävyydeksi. Luukkanen on nykyisin myös
Hietarannan perhepappi.
– Ulla saa minut taas uskomaan kaikkeen hyvään. Hän
muun muassa uhrasi kesälomapäivänsä, jotta saimme rakkaan
anoppini siunattua viimeiselle
matkalleen omassa kotipihassa.
Ulla tekee töitä sydämestään ja
oikeasti tekee sitä, mistä puhuu,
kiittelee Hietaranta.
Luukkanen puolestaan ihailee Hietarantaa, koska tämä tekee monenlaista vapaaehtoistyötä vanhusten parissa. Hän esimerkiksi käy hoitolaitoksissa leikkaamassa vanhusten hiuksia.
– Lisäksi Carita on ’adoptoinut’ muutaman vanhuksen, joilla
ei ole omia läheisiä, ja käy tapaamassa heitä. Hän järjestää retkiä
ja muuta mukavaa palvelutalon väelle ja on siellä varsinainen sielunhoitaja monelle vanhukselle, kertoo Luukkanen.

Vanhusten auttaja
ja puolestapuhuja
Tuttu kampaaja on monille palveluasuntojen asukkaille turvallinen lähimmäinen ja kuuntelija,
jonka luokse tullaan vaihtamaan
kuulumisia tai hakemaan apua.
Caritaan turvaudutaan esimerkiksi silloin, kun kännykän kanssa
tulee pulmia tai sauna ei lämpene.
Hietaranta auttaa ja kuuntelee
vanhuksia mielellään, vaikka tukihenkilönä toimiminen usein lohkaiseekin yrittäjän päivästä ison
osan.

– Olen jo kauan pitänyt mottonani lausetta, joka taitaa olla uskontotunneilta jäänyt mieleeni:
Tehkää niin kuin haluaisitte ihmisten teille tekevän. Se mielessä
ei tarvitse kauaa miettiä viitsinkö
tai jaksanko. Vaihdan mielessäni
osia vastapuolen kanssa ja toimin
sitten sen mukaan.
Hietaranta viihtyy hyvin vanhusten parissa.
– Arvostan heitä valtavasti.
Heiltä kuulee paljon vanhoja tarinoita ja oppii elämästä, hymyilee
Hietaranta.
Hänen mielestään vanhuksia
on kohdeltava yksilöinä ja persoonallisina ihmisinä elämän loppuun saakka. Heitä ei saa tunkea
samaan vanhusmuottiin vain sen
takia, että ihminen ikääntyy.
Vanhusten puolestapuhuja on
huolissaan huolenpidon vähentymisestä.
– Vanhojen ihmisten yksinäisyys on lisääntynyt. Tähänkin
kaupunkiin suunnitellaan pikaratikkaa ja tunnelia, mutta vanhusten huonoista oloista ei monillakaan päättäjillä ole käsitystä, napauttaa Hietaranta, joka on tottunut sanomaan asiat suoraan.
Jos Hietaranta voittaisi lotossa,
hän perustaisi yksityisen hoitokodin vanhuksille.
– Jokainen asukas saisi persoonallisesti tuunatun rollaattorin.
Veisin vanhukset mielikuvamatkalle. Videolta katseltaisiin mukavia
maisemia ja jalat upotettaisiin lämpimään hiekkaan. Fööni puhaltaisi
lämmintä ilmaa, ideoi Hietaranta.

Kirsi Airikka

Puheenvuorojen, ryhmäkeskustelujen ja erilaisten tempausten myötä Pussinen ja muut paikalla olleet
saivat voimaa ja rohkeutta puhua.
– Keskusteluissa mietimme, että ennakkoluulot ja syrjintä johtuvat hämmennyksestä, pelosta ja
keskustelun puutteesta. Avoin tila
puheelle ja kuuntelulle onkin keino hälventää erilaisuuden pelkoa,
Pussinen pohtii.
Uskonnonopettajaksi opiskeleva Pussinen koki vaikuttavan hetken tapahtumassa, kun hän kuuli
käytännössä esimerkin uskontojen
luonteen monimuotoisuudesta:
– Eräässä ryhmäkeskustelussa puhuimme siitä, mitä uskonto on. Islaminuskoiset, kristityt ja
uskontokuntiin kuulumattomat
Erik Lindroos

– Haluan liittyä takaisin kirkkoon, koska olen tavannut papin,
joka saa minut taas uskomaan
kaikkeen hyvään. Hän tekee töitä sydämellään. Toivon, että pieni
kirkollisveroni auttaisi seurakunnan työntekijöitä tekemään työtä siellä, missä kaivataan ihmistä,
miettii Carita Hietaranta.
Hietaranta erosi kirkosta kymmenisen vuotta sitten Kurussa.
Hyvää tarkoittava seurakuntalainen oli järjestämässä konserttia kirkkoon, mutta hanke kaatui
näkemyseroihin kanttorin kanssa. Mielenosoituksena hän erosi
kirkosta.
– Erostani huolimatta olen
kuitenkin aina arvostanut kirkon työtä. Esimerkiksi päiväkerhoissa, nuorisotyössä ja diakoniassa tehdään hienoa työtä ihmisten parissa.
Hietaranta on seurannut tarkasti kirkossa ja sen ympärillä
käynyttä keskustelua. Moni asia
mietityttää.
– Minua hämmästyttää etenkin tämä naispappeuskeskustelu. Naispappeus on hyväksytty
jo vuonna  ja asiasta väännetään vieläkin. Lisäksi ihmettelen, miksi ihmiset erosivat kirkosta Päivi Räsäsen kommenttien takia TV:n Homoillan jälkeen.

Voimaa ja rohkeutta
puhumiseen

Erik Lindroos

Pelko, puhumattomuus ja suvaitsemattomuus punoutuvat toisinaan
yhteen erilaisuutta kohdatessa.
Tuon kolmikon tuhoavasta voimasta koettiin musertava esimerkki viime heinäkuussa Norjan surmissa.
Vastaavia ääritapauksia ei haluta enää tapahtuvan, mutta mitkä
ovat keinot siihen? Tähän ruotsalainen Ola Nilsson halusi selvittää
vastauksia järjestämällä seminaarin nimeltään To Oslo, With Love
eli suomeksi Rakkaudella Osloon.
Yhden miehen ideasta rakentui
Osloon viikonlopun mittainen tapahtuma viime marraskuussa. Paikalle saapui silloin noin  henkeä
ympäri maailmaa: suuri osa heistä oli pohjoismaisia nuoria, mutta
mukana oli ihmisiä myös Afrikan
maista, Kanadasta ja Singaporesta saakka.
Suomesta osallistujia oli neljä, ja
Tampereen Lokit -partiolippukuntaan kuuluva Meeri Pussinen oli
yksi heistä.
– To Oslo, With Love -tapahtuman tarkoituksena oli avata keskustelu: pohdimme siellä, miten
vihapuheet saataisiin lopetettua ja
avointa ja asiallista keskustelua lisättyä. Osallistujat olivat eri kulttuureista ja uskontokunnista, minkä vuoksi vuoropuhelulle oli hedelmälliset ainekset, Pussinen sanoo.

Tampereen Lokit -partiolippukuntaan
kuuluva Meeri Pussinen oli yksi Oslotapahtuman neljästä suomalaisesta
osallistujasta.

kertoivat asiasta omia näkemyksiään. Saavutimme erilaisista lähtökohdista huolimatta yhteisymmärryksen. Keskustelu oli päättymäisillään, kunnes afganistanilainen poika joutui myöntämään, että hän ei tunnista uskonnoksi ilmiötä, josta puhuttiin. Hänen mukaansa uskonto liittyy aivan kaikkeen elämässä, eikä se ole rajattavissa omaan henkilökohtaiseen lokeroonsa, Pussinen kertoo.

Kuunteleminen
on arvokasta
Tapaus osoittaa lisäksi kuuntelemisen arvon. Erilaisten ihmisten
puhetta seuratessaan on mahdollista kokea uudenlaista ymmärrystä. Keskusteluissa onkin mentävä
mukavuusalueensa ulkopuolelle.
– Joskus on helpompi olla hiljaa, ettei joudu konﬂiktitilanteisiin
ja pahoita mieltä. Hiljaa olemalla
ei kuitenkaan saavutakaan mitään.
Itsensä täytyy haastaa, ja on oltava rohkea niin puhuessaan kuin
kuunnellessaankin.
To Oslo, With Love -tapahtuma
oli ainutlaatuinen, sillä sitä ei ainakaan näillä näkymin ole tarkoitus
järjestää uudelleen. Viikonlopun
aikana syntyneet ajatukset lähtivät
kuitenkin elämään, kun osallistujat ovat omissa maissaan järjestäneet samantyyppisiä tapahtumia.
Myös Meeri Pussisen elämään
partiolaisena ja
tulevaisuudessa
uskonnonopettajana kuuluvat
Oslon keskustelujen mietteet
erilaisuuden
hyväksymisestä ja puhumisen tärkeydestä.

Mari Tiensuu

To Oslo, With
Love -tapahtuma
keräsi Osloon
noin 70 henkeä
ympäri maailmaa. Valokuvausryhmäläiset
muodostivat
piirin.

