Tesoman kirkossa vaihdetaan
joka viikko kuulumisia
ruokatarjoilun lomassa.
Antimia noutamassa Heidi
Köngäs ja Mervi Paija.

Avilan Teresa neuvoi
rakastamaan paljon
Ulla Lumijärvi löysi sielun
sisaren 1500-luvulta:
hiljaisuudessa voi kohdata
Jumalan tai itsensä.
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Lilla Haapakoski (vas.) juttelee Petra Gröhnin kanssa aikuisten
asioista ja tuo vaihtelua Joona-vauvan äidin arkeen. Perhe- ja
nuorisodiakonian ohjaus- ja toimintakeskus Messi etsii perheitä,
jotka voisivat ryhtyä ystäväksi yksinäisille nuorille aikuisille.

Tanja Mikkola

Harju tuo jo
kirkkoa liki

Markku Niskanen

Hannu Jukola
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Agenttisalaisuuksia,
draamaa ja huisketta
Viime kesänä Roope Lehtinen
tutki ötökkäleirillä vaaksiaista.
Kesällä 2012 tarjolla on
luontoleiriä Isosaaressa ja
kalajuttua Torpalla.
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Tampere 14.3.2012

Lukijapostia

Kiitos työtoveruudesta!

Lapsen oikeus molempiin vanhempiinsa olisi aika turvata

MONISSA TYÖPAIKOISSA työntekijät jäävät eläkkeelle yhä enenevään tahtiin. Usein lähtijä on ollut töissä pitkään, vuosikymmeniä. Yhdessä on kuljettu tyvenet ja tyrskyt.
Työ on meille itse kullekin elämän peruspilari. Työ antaa
meille paitsi toimeentulon, myös työyhteisön, johon kuulua.
Olemme osa yhteiskuntaa.
Parhaimmillaan oma työyhteisö on paikka, jossa on kannustettu ja autettu, kuunneltu suruja ja iloittu hyvistä uutisista. Olemme muistaneet ylioppilaaksituloa tai ammattiin valmistumista. Monien pyöreitä vuosia on kukitettu.
Tunnemme työtoverimme hyvin. Tiedämme hänen tapansa hoitaa työnsä. Joku tekee mielellään työnsä etuajassa.
Toista saa odottaa viimeisille metreille, mutta kaikki hoituu!
Joku huolehtii niistäkin asioista, jotka eivät suorastaan hänelle kuuluisi.
Aina töissä ei ole mukavaa. Välillä otetaan yhteen ja ollaan eri mieltä. Pitkään samassa työpaikassa olleet osaavat
jo selvittää asiansa. Hyvä työtoveruus on kuitenkin liian kallis asia hukattavaksi.
Parhaimmillaan olemme saaneet työtovereiksemme ihmisen, joka antaa paljon myös itsestään.
Hän luo lämmintä ilmapiiriä kaikkialle ja valaisee olemuksellaan kurjankin aamun. Heitä on varmasti paljon eri työpaikoilla.
Eläkkeelle jäävä vie mennessään paljon sellaista tietoa,
jota kenelläkään muulla ei ole. Vaikka puhutaankin hiljaisen
tiedon siirtämisestä, se taitaa jäädä kuitenkin aika vähälle.
Eläkkeelle jääviä kannattaisi kuitenkin jututtaa ja kuunnella.

Tapahtui pari vuotta sitten pienessä satakuntalaiskaupungissa, että
äiti päätti hajottaa perheen ja vieraannuttaa pienen pojan isästään.
Äiti muutti toiseen asuntoon 
metrin päähän, eikä antanut isän
enää tavata puolitoistavuotiasta poikaansa. Poika huusi ”isiä” tämän kadulla nähdessään, mutta äiti vei hänet aina saman tien pois. Samalla äiti pyrki eristämään vanhemman tyttärensä isän vanhemmasta tyttärestä, jotka kumpikin olivat tulleet käytännössä siskoksiksi.
Isä kääntyi hädässään paikallisten sosiaalivirkailijoiden puoleen
ja sai kuulla ohjeen: ”Tyydy sinäkin
vain siihen joka toiseen viikonloppuun kuten muutkin eroisät”.
Isä ei tyytynyt, vaan lähti hakemaan oikeutta tuomioistuimen
kautta. Halusi säilyttää tiiviin suhteen poikaansa. Asia tuli Porin käräjäoikeuteen, jossa isä kertoi, ettei
halunnut eristää äitiä ja poikaa toisistaan, halusi vain yhä olla mukana poikansa elämässä.
Todistajiakin oli isällä ollut.
Perhetuttu oli kertonut oikeussalissa nähneensä äidin hakkaavan
vanhempaa tytärtään kaksi kertaa.
Toinen todistaja oli ollut iltapäiväkerhon työntekijä, joka oli kertonut
tyttären valittaneen, että äiti hakkaa päivittäin.
Tuomari, jo eläkeikäinen mies,
oli tehnyt ratkaisun, jonka mukaan
isä sai tavata pikkuistaan joka toisena viikonloppuna  tunnin ajan.
Päätöstään tuomari oli perustellut
sillä, että isä liioittelee.
Arkea ei suhteeseen siis jätetty.
Isä oli vaatinut kuljetusvastuun
puolittamista, koska arveli äidin
seuraavaksi muuttavan jonnekin
kauas, mutta tuomari oli ratkaissut
asian siten, että isän pitää vastata
kuljetuksen kustannukset -prosenttisesti. Mitenkähän tämä käytännössä toimisi?
Isä jatkaa oikeuden hakemista
hovioikeudesta. En voi olla kysymättä, mitä hyvää yksilöille ja yhteiskunnalle tuomarit kuvittelevat
tekevänsä tällaisilla päätöksillä?

Hyvinvointivaltion alastulo
MAALISKUUN ALUSSA tuli tieto, että maan hallitus voi lyhentää kotihoidon tukea kolmesta vuodesta kahteen vuoteen. Asiasta
päätetään hallituksen kehysriihessä 22. päivänä maaliskuuta. Äkkiseltään muutos on suuri.
Monet puolueet ovat valmiit suostumaan hallituksen esitykseen. Mutta asian perustelut tuntuvat aika oudoilta. Kun
naiset olisivat lapsen kanssa kotona vain kaksi vuotta, heidän olisi pakko siirtyä työelämään. Tämä lisäisi valtion verotuloja. Samoin tietysti myös kansalaisten ostovoima kasvaisi. Mikäli kotihoidon tuki lyhennetään kahteen vuoteen, valtio säästäisi 30–40 miljoonaa euroa vuosittain.
Hyvinvointivaltion idea on ollut vuosikymmeniä Suomen
lippulaiva. Haluamme olla muiden Pohjoismaiden kanssa yhteiskunta, jossa jokaisesta ihmisestä pidetään huolta.
Nyt on kuitenkin tullut luu vetävän käteen. Näyttää siltä,
että edessä ovat säästötalkoot, joissa joudutaan supistamaan miljardeja euroja, jotta taloutemme pysyisi vakaana ja
velkaantuminen saataisiin laskuun.
Onko nyt kuitenkin käymässä niin, että saimme pitää
hyvinvointivaltiota muutaman vuosikymmenen. Kun jo tänä
vuonna pitää säästää 3,4–5 miljoonaa, se kirpaisee moneen
eri kohteeseen. On selvää, ettei säästäminen tähän lopu,
vaan joudumme maksamaan erilaisia veroja ja ottamaan vastaan leikkauksia pitemmän aikaa.

Hannu Jukola

Marja Rautanen

sesti huomioitava inhimilliset näkökohdat ja toissijaisesti taloudelliset, niin onko nyt toimittu näin?
Mitä tämä kaikki tulee veronmaksajalle maksamaan? Syrjäytetyn vanhemman terveys rupeaa
usein oireilemaan, perässä voi seurata väliaikainen työkyvyttömyys,
aikaistunut eläkkeelle siirtyminen,
päihdeongelmia jne. Samassa sopassa ovat myös isovanhemmat ja
muut läheiset. Ennemmin tai myöhemmin oireilee myös lapsi, ja saattaa syrjäytyä ennen työelämää.
Terveydenhoitopuoli, sosiaalitoimi, poliisi ym. saavat lisää töitä. Kuitenkaan ei yksikään puolue, ministeri eikä kansanedustuslaitos tunnu
kiinnostuvan tästä ongelmasta.
Huomionarvoista on myös,
kuinka eriarvoisessa asemassa vanhemmat ja lapset ovat asuinpaikasta riippuen. Jos vaikka pääkaupunkiseudulla ja Päijät-Hämeessä ymmärretään jo vanhemman ja lapsen
suhteen tärkeys sekä sosiaalitoimessa että tuomioistuimissa, saatetaan Oulussa tai Porissa elää näissä asioissa vielä Kekkosen aikaa.
On siinä lapsella juhlaa, kun se
vastuuntuntoinenkin vanhempi
ajetaan tilanteeseen, jossa lasta lahjotaan karkeilla ja leluilla. Näin helposti käy, kun lapsi saa tavata etäistä vanhempaansa vain harvoin ja
lyhyen aikaa.
Mihin tutkimukseen perustuu
se, että on lapsen edun mukaista
nähdä toista vanhempaansa vain
harvoin? Eikö olisi mielekkäämpää siirtyä käytäntöön, jossa toinen vanhempi jää etäiseksi vain joko omasta halustaan tai niissä tapauksissa, joissa tällä on selkeitä vaikeuksia toimia vastuullisena
vanhempana?

Julle Tuuliainen
Tukihenkilö

Poikkeuksellisesti julkaisemme
Lukijapostia-tekstin
enimmäismitan ylittävän
kirjoituksen.

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
Kristikunta on tuhansien vuosien aikana joutunut muuttamaan
käsitystään monista luonnontieteellisistä asioista. Luther on sanonut, että usko on järjellä selittämätön, mysteeri. Luonnontieteissä
taas pitää käyttää järkeä. Siksi Jumala on antanut meille järjen, että
käyttäisimme sitä.
Oopperalaulaja Jorma Hynninen
Kotimaa 16.2.
Minut yllätti se, miten kahden
ensimmäisen päivän aikana käsitellyt asiat jäivät elämään mieleeni. Jäin miettimään hiljentymistä ja
suhdettani muihin ihmisiin. Mietiskelyt jatkuivat niiden viikkojen
ajan, kun emme tavanneet.
Näyttelijä Eeva-Leena Malander
kokemuksestaan aikuisrippikoulussa
Kirkko ja kaupunki 22.2.
Kirkon (ajallinen) menestys perustuu tänä päivänä siihen, että
kirkko tekee hyvää, julistaa lähim-
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Tässäkin tapauksessa äidille avattiin tie paljon tehokkaampaan kiusantekoon, eikä mennyt kuukauttakaan tuomioistuimen päätöksestä, kun tämä muutti lapsineen 
kilometrin päähän paikallisen lastensuojelun avulla.
Olen kuullut erään laamannin
viisastelevan tyyliin ”mistä me sen
tiedämme, kumpi vanhemmista on
liikkeellä vain kiusantekotarkoituksessa?” Ei pitäisi tarvita juristin koulutusta nähdäkseen, kumpi
vanhemmista käyttäytyy riidanhaluisesti. Luulisi sen näkyvän vanhempien vaatimuksista, kun toinen haluaa taata lapsen suhteen
toiseenkin vanhempaan ja toinen
sen taas minimoida.
En voi olla kyseenalaistamatta
maamme oikeuslaitoksen edustajien oikeudentajua, jos asianajajat lähtevät tukemaan tällaista vanhempaa
lapsen edusta piittaamatta ja saavat
vielä käräjätuomarit mukaansa.
Tyypillistä on sekin, että kun
toinen vanhemmista ei suostu
kommunikoimaan toisen kanssa, päättää tuomioistuin, että yksinhuolto on yhteishuoltoa parempi ratkaisu – ja antaa yksinhuollon
yhteistyökyvyttömälle. Käy joskus
niinkin, että hyvä äiti syrjäytetään
lapsensa elämästä ja huolto annetaan narsistiselle isälle.
Jos pahantahtoinen osapuoli on
ulkomaalainen, kuten esimerkkitapauksessamme, saa hän yksinhuoltajana viedä lapsen pois maasta ja
erottaa tämän toisesta vanhemmastaan kokonaan. Tällä tavalla
meillä ikään kuin laillistetaan kansainvälinen lapsikaappaus, jossa
pieni Suomen kansalainen lähetetään pois synnyinmaastaan ja rakkaidensa luota.
Ei ihme, että jotkut tämä uhan alla elävät vanhemmat epäilevät viranomaisten pelkäävän enemmän rasismisyytöksiä kuin lapsikaappausta.
Olen tullut isän tukihenkilöksi
Kaapatut lapset ry:n kautta ja seurannut tapauksen vaiheita tiiviisti. Kun lakia laadittaessa ja toteutettaessa tiettävästi on ensisijai-

mäisenrakkautta ja kaikkien ihmisten tasa-arvoa. Jos kirkko sitoutuu asiaan, jonka kansan enemmistö kokee vääryydeksi ja rasismiksi, se menettää tämän olemassaolonsa kannalta keskeisen elementin. Synti ja sen anteeksianto, eivätkö ne enää kuulu kirkon sanomaan?
Kyllä kuuluvat. Mutta niiden valikoiva käyttäminen vähemmistöjen
polkemiseen on evankeliumin vääristämistä sortavaksi laiksi ja rasismia. Yhdellä sanalla: syntiä.
Pastori Heikki Leppä blogissaan 29.2.
”Osaako kirkko lukea aikain merkkejä?”
www.kotimaa24.fi
Käytännön tasolla tapahtuva
lähimmäisen palveleminen nostaa
aina mielialaani. Kaikkeen kirkon
hyvään työhön nähden on irvokasta, kuinka paljon aikaa ja energiaa
menetetään naispappeus- ja homokysymyksistä tappelemiseen.
Kirjailija Kari Hotakainen
Sana 23.2.

Ei tarvita keinotekoisia syitä
juhlimiselle, koska elämä itse on
se syy, että voidaan istua yhdessä,
nauttia ruuasta, juomasta ja seurasta.
Kuopion uusi piispa
Jari Jolkkonen
Helsingin Sanomat 2.3.
Minulla on esirukoilijoita ympärilläni ja taivaassa. Jumala puhuu
minulle tuulen huminassa, ja nämä
pysähtymisen ja hiljentymisen hetket ovat elämäni perusta. Ymmärrän, että kaikella on tarkoituksensa: myös ammatillisilla kolhuilla ja
avioeron kaltaisilla vaikeilla asioilla. Jos kaikki olisi mennyt oman haluni mukaan, olisin ollut jo kymmenen vuotta maailman huipulla.
Se ei mennyt niin, ja sillä oli tarkoituksensa.
Oopperalaulaja
Johanna Rusanen-Kartano
Aamulehti Su Ihmiset 4.3.

Hannu Jukola

Kukkolan leirikeskuksen
myyntiä valmistellaan
Tampereen seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli Kukkolan leirikeskuksen
myynnistä, josta Saalem-lähetys
ja Tampereen rukoushuone ovat
jättäneet ostotarjouksen.
Kukkolasta on todettu voitavan luopua, ja tarjottu hinta on
suunnilleen arviohinnan suuruinen. Nuorisotyölle ennen kesää
tapahtuvasta vaihdoksesta olisi kuitenkin haittaa. Lopullisen
päätöksen tekee yhteinen kirkkovaltuusto ja vahvistaa kirkkohallitus. Myös kurssi- ja leirikeskusten kokonaissuunnitelma tulee käsittelyyn kevään aikana.
Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti esityksen lä-

Yhdessä syöminen yhdistää. Tesoman kirkossa tarjotaan joka viikko ruokaa työttömille ja ikäihmisille. Syömisen lomassa vaihdetaan kuulumisia niin muiden lounastajien kuin työntekijöidenkin kanssa. Ruokailemassa ovat Minna Savukoski (vas) ja Veikko Mäkipää. Keittiössä taustalla ahkeroi Susanna Hiltunen.

Seurakuntajakopäätöksestä
jätettiin kuusi valitusta

Lähikirkoilla luodaan
seurakuntaelämää yhdessä

Tesoman kirkkoon
monta polkua

Aitolahdella
tehdään yhdessä

Tesoman kirkko sijaitsee omassa
rauhassaan metsän keskellä, vaikka ympärillä levittäytyy yksi Tampereen suurimmista kaupunginosista. Tie kirkolle on tuttu monelle lähiseudun asukkaalle. Kirkko
on yksi Harjun seurakunnan kolmesta kirkosta ja Tesoman toimintapiirin keskus.
Pispalan ja Lielahden kirkoilla
on omat piirinsä. Ratkaisu muistuttaa lähikirkkoalueita.
Seurakuntapastori Riitta Laankoski kertoo, että piirin asukkaat
ovat perustamperelaisia. Asumisen
edullisuus tuo alueelle paljon pienituloisia, mutta   seurakuntalaisen joukkoon mahtuu monenlaisia ihmisiä.
– Toiminta on melko vakiintunutta ja erityisesti vanhukset on
otettu huomioon, hän kertoo.
– Tesomalla vapaaehtoistyö on
tärkeä voimavara. Vuosittain esimerkiksi pääsiäisen Via Dolorosaa
on järjestämässä iso joukko vapaaehtoisia.
Suntio Timo Lehto lisää, että
viime aikoina lapsia on tullut toimintaan yhä enemmän. Muskarissa käy  henkeä viikoittain.
Tesoman erikoisuus on oma keittiö, jossa valmistetaan ruokaa neljänä päivänä viikossa.
Maanantaisin ja keskiviikkoisin
järjestetään työttömien ateria, jossa käy jopa  henkeä. Vanhuksille
ruokaa tarjotaan tiistain Kirkontuvassa ja perjantain Olotilassa.

Aitolahden seurakunnassa on vuosikymmenten aikana syntynyt vahva vapaaehtoistyön kulttuuri. Seurakuntalaiset ovat itse paitsi toteuttamassa, myös suunnittelemassa toimintaa, lähikirkkojen
malliin. Pastori Terttu Haikka toteaa, että Aitolahden seurakuntaelämän monipuolisuudesta saa
kiittää vapaaehtoisia.
Esimerkiksi parisuhdetyö, rukouspiirit, Pysäkki-seurakuntaillat
ja Alfa-kurssit ovat vahvasti seurakuntalaisvetoisia. Työntekijöiden ja
seurakuntalaisten yhteisvoimin on
rakennettu muun muassa joulu- ja
pääsiäisnäytelmiä ja uutta Olkkarimessua.

Viime syksynä juhlittiin -vuotiasta Aitolahden kirkkoa, ja vapaaehtoiset olivat tiiviisti mukana juhlaviikon tapahtumissa. Haikan mukaan on tärkeää, että syntyy kokemus siitä, että tehdään yhdessä.
– Näytelmäproduktiot, Olkkarimessut ja muut isot, yhteiset ponnistuksen yhdistävät seurakuntalaisia eri tavalla kuin perinteinen,
melko passiivinen osallistuminen,
Terttu Haikka perustelee.
Aitolahdessa vapaaehtoistehtäviä järjestetään sen perusteella, mikä tekijää itseään kiinnostaa. Tehtävää löytyy perinteisistä kahvittamisista Olkkarimessun valkokankaan pystytykseen. Vapaaehtoisia
opastetaan tehtäviinsä, ja työntekijät pitävät vapaaehtoisia tärkeinä. Yhdessä toimitaan koko seurakunnan hyväksi, ja asenne on sama kaikilla.
– Aitolahdella tehdään se, mitä
katsotaan tarpeelliseksi, ja yhdessä
kääritään hihat.
Alueella on muodostunut yhdessä tekemisen työkulttuuri, jossa toimitaan sujuvasti eri ammattiryhmien ja vapaaehtoisten kesken.
Tällainen on tavoitteena myös lähikirkoissa, samoin mahdollisimman
kevyt hallinto.
Lähikirkkoalueet ovat uusi toimintamalli, johon ei löydy ohjeistusta kirkkolaista, joka tuntee vain
tapuliseurakunnat ja seurakuntapiirit. Seurakuntayhtymässä toimintayksiköitä voidaan kuitenkin
järjestää ja nimetä sopivimmalla tavalla kirkkolain sitä rajoittamatta.

tuksissa puututaan myös lähikirkko-käsitteen puuttumiseen kirkkolaista. Messukylässä eriävän
mielipiteen jätti viisi edustajaa,
joista neljä toteaa lähikirkot seurakuntapiirin tai alueen tapaisiksi.
Valituskäsittely voi kestää Helsingin hallinto-oikeudessa jopa
puolitoista vuotta.
– Odotamme kirkkohallituksen täydentävän rakennepäätöstään huhtikuun alussa niin, että
päätös voidaan panna täytäntöön
valituksista riippumatta. Hallinto-oikeus voi kuitenkin asettaa
päätöksen toimenpidekieltoon.
Silloin järjestelytoimikunnat eivät
voi kokoontua eikä hallinnollisia
päätöksiä tehdä ennen kuin päätös on saanut lainvoiman, tuomiorovasti Olli Hallikainen kertoo.
Valmistelua voidaan kuitenkin jatkaa, ja yhteisiä työmuotoja ja tukipalveluja koskevat päätökset ovat riippumattomia seurakuntarakenteesta.
Hallikainen toteaa, että osa
luottamushenkilöistä haluaisi
säilyttää oman seurakunnan itsenäisyyden.
– Monet puolestaan näkevät
muutoksessa mahdollisuuden etsiä uusia tapoja seurakuntatyössä. Työntekijät ovat pääosin ottaneet muutoksen vastaan levollisesti, jopa innostuneina.

Asta Kettunen

Herätys!
Pysyvätkö lumet
kirkkojen katoilla?

Asta Kettunen

U

– Lähes jokaisen kävijän tuntee muutenkin kuin nimeltä, kertoo Tesoman kirkon emäntä Minna Mäkelä.
Diakoniatyöntekijä Antti Kulmala kertoo, että diakoniassa tavoitteena on matalan kynnyksen
asiointi. Samalla reissuilla kirkolle hoituu monta asiaa, ja ruokailun yhteydessä on helppo tulla
juttelemaan. Uusin toimintamuoto on varttuneen väen perjantainen Olotila. Harjun seurakunnan
vanhustyön ohjaaja Marja KyläLaaso kertoo, että Olotila on uutuus sekä osallistujille että työntekijöille.
– Päivään kuuluu tuolijumppaa,
hartaus, lounas sekä olotilatuokio.
Osallistujat kuljetetaan kirkolle,
joten heikkokuntoisetkin pääsevät
mukaan, hän kertoo.

Kuusi valittajaa hakee Tampereen seurakuntajaon muutospäätöksen kumoamista. Valituksen
jättivät muun muassa Hervannan,
Härmälän, Messukylän, Teiskon
ja Viinikan seurakuntaneuvostot.
Kirkkohallitus hyväksyi tammikuussa aloitteen seurakuntajaon muuttamisesta, päätti yhdeksän seurakunnan lakkauttamisesta ja kolmen uuden muodostamisesta. Nykyisellään pysyisivät
Harjun seurakunta ja ruotsalainen seurakunta.
Hervannan kirkkoneuvosto
toteaa muun muassa, ettei tuomiokapituli ole kuullut seurakuntia, seurakuntalaisia eikä selvitysmiehiä, ja että kirkkohallituksen esittelyssä ja tuomiokapitulin
aloitteessa oli asiavirheitä. Neljä
neuvoston jäsentä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
Teiskon perusteissa todetaan
aloitteiden tulleen vireille ja asiaa valmistellun hallinto- ja kirkkolain vastaisesti sekä asiaa koskevan viestinnän rikkoneen julkisuuslain vaatimusta.
Viinikan valitus perustuu
muun muassa kirkkohallituksen
esittelyn virheellisyyteen ja päätöksessä esitetyn hallintomallin
ongelmiin, esteellisyyteen sekä
valmistelun riittämättömyyteen.
Valittamispäätöksestä jätettiin
yksi eriävä mielipide.
Messukylän ja Viinikan vali-

Katoilta vyöryneet painavat lumimassat ja jäät ovat tänä talvena aiheuttaneet vaaraa myös Tampereella.

Anna-Mari Martikainen
Hannu Jukola

udet seurakunnat
aloittavat kirkkohallituksen päätöksen
mukaisesti ensi vuoden alussa. Ytimessä on ajatus lähellä toimivista seurakunnista, vaikka ne hallinnollisesti ovatkin isoja.Ratkaisuna ovat
lähikirkkoalueet, joiden keskuksena toimii kirkko tai seurakuntatalo.
Lähikirkoissa on vakituinen
työntekijäjoukko, ja toiminta rakentuu yhteistyössä seurakuntalaisten kanssa. Kun seurakuntalaiset ovat itse mukana suunnittelemassa ja järjestämässä toimintaa,
siitä tulee seurakuntalaisten näköistä ja omalle alueelle istuvaa.
Vielä ei ole tarkkaan selvillä,
mitä ja millaista lähikirkkotoiminta olisi käytännössä, mutta nykyisessä toiminnassa on jo ituja siitä.

hetyksen ja kansainvälisen diakonian määrärahojen jakamisesta
tänä vuonna. Jakoperusteisiin on
tulossa muutos, koska seurakunnille suoraan menevä osuus kasvaa. Talousarviossa lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan on varattu noin miljoona euroa, mikä on kolme prosenttia arvioiduista verotuloista.
Päätöksestä lopettaa hautojen ainaishoitosopimukset vuoden  lopussa on Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen määräaikaan mennessä tehty  valitusta. Joissakin ainaishoitohaudoissa on hoitopääomaa vielä jäljellä,
joten niille tehdään uusi määräaikainen hoitosopimus.

Kuka vastaa Tampereen seurakuntien
kiinteistöjen katoilla olevista lumista, kiinteistöpäällikkö Pekka Niemi
ja toimistoinsinööri Petri Salminen?
– Kiinteistöjen isännöitsijät vastuualueidensa mukaisesti.
Onko lumia nyt pudotettu?
– Lumia ovat pudotelleet eri kohteissa omat rakennusmiehet
sekä ulkopuoliset urakoitsijat.
Onko tämä kevättalvi ollut erityisen hankala?
– Talvi on ollut haasteellinen, koska lunta on satanut paljon.
Yritetään ennakoida, ettei kukaan joutuisi vaaratilanteeseen.
Millaiset katot ovat erityisen hankalia?
– Jyrkät peltikatot. Lumen pudotessa korkealta vauhti ja samalla vaara lisääntyy. Seurakunnilla on yli  kiinteistöä.

Tesoman kirkon aamumessussa on lämmin tunnelma. Lähikirkolla tullaan tutuiksi, ja tuttujen joukkoon on mukava tulla.

Asta Kettunen
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Messi etsii
ystäväperheitä nuorille aikuisille
Rami Marjamäki

Lilla Haapakoski (vas.)
on toiminut Petra Gröhnin
tukihenkilönä syksystä lähtien.
Myös Petran Joona-vauva saa
huomiota äidin ystävältä.

Voisiko perheesi ryhtyä ystäväksi yksinäiselle nuorelle aikuiselle?
Perhe- ja nuorisodiakonian ohjausja toimintakeskus Messi etsii perheitä, jotka voisivat kutsua yksinäisen nuoren kyläilemään kotiinsa.
– Hanke alkoi, kun huomasimme, että monilla Messin työpajoissa käyvillä nuorilla ei ollut paikkaa, mihin mennä viettämään joulua. Monet nuoret kärsivät yksinäisyydestä, sillä kaikilla ei ole kontaktia omiin vanhempiinsa tai suhde
omaan perheeseen on syystä tai toisesta hyvin heikko, kertoo Messin
nuorisodiakoni Hanna Kelokaski.
– Tarvetta tukihenkilöihin ja
-perheisiin todella on, sillä Tampereen kaupungin sosiaalitoimen tu-

kihenkilötoiminta suuntautuu alle -vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin.
Me etsimme ystäviä täysi-ikäisille
nuorille, korostaa Kelokaski.
Messin toiminnanjohtajan, erityisdiakoni Anne Kangasniemen
mukaan toiveena on, että tutustumisen jälkeen nuori saisi silloin tällöin kyläilykutsun perheeseen esimerkiksi viikonloppuna tai juhlapyhinä.
– Perheiltä ei vaadita mitään ihmeellisiä taitoja. Riittää, että nuori
saisi mallin normaalista perhe-elämästä ja viikonlopun viettämisestä. Yhdessäolo ja se, että joku välittää nuoresta, ovat tärkeintä.
Tukiperheitä etsitään erityisesti
keskustan ulkopuolelta.

– Eräs nuori mies haluaisi päästä paikkaan, jossa voisi kalastaa.
Toinen nuori haaveilee, että pääsisi maalle kyläilemään oman koiransa kanssa ja voisi puuhailla perheen eläinten kanssa, kertoo Kelokaski.

Ei tiukkoja vaatimuksia
Messin erityisdiakoni Veijo Kiviluoma korostaa, että Messi ei aseta
tukiperheelle tiukkoja vaatimuksia.
Kyseessä voi olla lapsiperhe tai esimerkiksi eläkeläispariskunta.
– Ennen kaikkea etsimme ihmisiä, joilla on aikaa ja mahdollisuuksia antaa sisältöä nuoren elämään.
Ystäväperheelle ja nuorelle järjes-

tetään aluksi tapaaminen. Jos kemiat kohtaavat, perhe ja nuori sopivat yksityiskohdista keskenään.
Kirkkohallituksen diakonia ja
yhteiskuntatyö KDY on myöntänyt tukea ystävähankkeelle.
– Tuki mahdollistaa sen, että
voimme korvata tukiperheelle joitakin nuoren vierailusta aiheutuvia kuluja, esimerkiksi kuljetuksesta tai yhteisestä harrastuksesta syntyneitä kustannuksia, kertoo
Kangasniemi.

Aikuinen ystävä kuuntelee
Lilla Haapakoski on toiminut
-vuotiaan Petra Gröhnin tukihenkilönä syksystä lähtien. Nykyi-

sin Petra on nelikuukautisen Joona-vauvan äiti.
Nuorisotyötä Tampereen kaupungilla tekevä Haapakoski asioi
työnsä puolesta Messissä ja innostui ystäväperhetoiminnasta. Tapaaminen nuoren kanssa järjestyi
pian.
– Jo ensimmäinen tapaamiskerta sujui hyvin, muistelee Gröhn.
– Ystävyytemme on tuntunut
tosi kivalta ja yhdessäolo on ollut
luontevaa. Haluamme kuitenkin
tutustua rauhassa, kertoo Haapakoski.
Lilla ja Petra ovat tähän saakka tavanneet kaupungilla, käyneet
syömässä ja kahvilla, soitelleet sekä keskustelleet Facebookissa. Lilla on myös vieraillut Petran luona
muutaman kerran. Nyt on tarkoitus aloittaa Petran viikonloppuvierailut Lillan kotona ja tutustuttaa
hänet muuhun perheeseen.
– Lillan ystävyys merkitsee minulle aikuisen ihmisen tukea, hänen kanssaan voin jutella aikuisten asioista. Hän tuo vaihtelua yksinhuoltajan arkeeni, miettii Petra.
Tukea ja juttuseuraa tarjoavat
edelleen myös Messin pajan työntekijät ja muut nuoret, joita Petra
käy vauvan kanssa tervehtimässä.
– Toivon, että voimme olla yksi
lisä Petran tukiverkostossa hänen
omien vanhempiensa lisäksi. Samalla hän toimii verkostona meidän perheelle, sillä muualta muuttaneina meillä ei ole sukulaisia
Tampereella, pohtii Haapakoski.

Kirsi Airikka
Nuorille ja nuorille lapsiperheille
tarkoitetun ohjaus - ja toimintakeskus Messin toiminnasta
vastaavat Tampereen seurakunnat ja
Tampereen Nuorten Miesten
Kristillinen Yhdistys.
Lisätietoja ystäväperhetukitoiminnasta: Anne Kangasniemi,
anne.kangasniemi@evl.fi,
p. 040 761 2925, www.messi.in

Hernan Ohaco

Musiikkia ja kohtaamisia
rasismin vastaisella viikolla
Rasismin vastainen viikko .–.
maaliskuuta rakentuu Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen
vuonna  julistaman rasismin
vastaisen päivän ympärille, jota
vietetään kaikissa YK:n jäsenmaissa . maaliskuuta.
Viikon aikana järjestettävät tapahtumat kutsuvat ihmisiä vastustamaan rasismia ja etnistä syrjintää
eri paikkakunnilla ympäri Suomea.
Kirkon perustehtävä on evankeliumin julistaminen kaikille kansoille. Kirkon tulee edistää kaikkien kansojen ja kansanryhmien yhteyttä ja yhteisymmärrystä.
– Kaikenlainen rasismi ja muu
syrjintä ovat täysin vastoin kristillisen uskon perusajatusta, jonka
mukaan Jeesus tuli yhdistämään
kaikki hajalla olevat Jumalan lapset. Siksi seurakunnan tulee olla
eturintamassa vastustamassa rasismia ja syrjintää, sanoo Tampereen seurakuntien yhteiskunnalli-
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sen työn johtaja Ilkka Hjerppe.
Tampereen seurakuntien yhteiskunnallinen työ järjestää rasismin vastaisen konsertin lauantaina
. maaliskuuta kello  Keskustorin Vanhassa kirkossa. Konsertissa esiintyvät saksofonisti Terry De
Coteau ja kitaristi Italo José, jotka
esittävät negrospirituaaleja ja muuta hengellistä musiikkia.
Rasmus-viikon ohjelmaan sopii myös kaksi English Service -jumalanpalvelusta, jotka järjestetään
sunnuntaina .. ja .. kello 
Vanhassa kirkossa. Englanninkielisiä messuja on järjestetty Tampereen seurakunnissa jo  vuotta.

Ystävyyden silta
yhdistää naisia ja lapsia
Ystävyyden silta on monikulttuurinen naisille ja lapsille suunnattu toiminnallinen kohtaamispaikka, joka kokoontuu parillisten viik-

kojen lauantaisin kello – Pelipuiston seurakuntakodissa Hervannassa, osoitteessa Teekkarinkatu .
Ystävyyden siltaa rakennetaan
yhteisten kokemusten kautta esimerkiksi voimistelemalla yhdessä,
laittamalla ruokaa, askartelemalla tai tekemällä käsitöitä. Toiveena
on, että mukaan uskaltautuu sekä
suomalaisia että muualta tulleita
naisia ja lapsia.
Rasmus-viikolla Ystävyyden sillassa järjestetään yhteinen lauluhetki lauantaina . maaliskuuta
kello . Samalla kylvetään siemeniä pääsiäistä ja kesää varten. Lapsille on järjestetty omaa ohjelmaa.
–Ystävyyden sillan ajatus lähtee uskosta maailman ihmisiin yhtenä Jumalan luomana perheenä.
Vain tutustumalla paremmin toisiimme voimme murtaa omia ennakkoluuloja ja auttaa erillään olevia kokemaan yhteyttä ja ystävyyt-

Saksofonisti Terry De Coteau ja kitaristi Italo José konsertoivat Rasmus-viikon
konsertissa 17.3. kello 18 Vanhassa kirkossa.

tä, pohtii diakoniatyöntekijä Kaisa
Plomp Hervannan seurakunnasta.
Esimerkiksi Hervannassa asuvat naiset voisivat tulla mukaan
ja tuoda tullessaan jonkun uuden
naapurin, jolle alue tai koko maakin on vielä uusi.
–Kun olet valmis kohtaamiseen
ja annat aikaasi tutustumiseen, olet

jo matkalla yhdessä toisten kanssa. Rasmus-viikon teemoja on, ettet anna erilaisuuden karkottaa tai
erottaa, vaan etsit sitä, mikä sinut liittää toiseen ihmiseen, miettii Plomp.

Kirsi Airikka

Ajassa ja hengessä

Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Maria – uskon esikuva
Ortodoksisessa ja katolisessa maailmassa Jeesuksen äidillä Marialla on tärkeä rooli uskovan ihmisen
esikuvana ja esirukoilijana. Luterilaisessa kirkossakin Marialla on
oma paikkansa, paljon pienempi tosin. Kirkkovuodessa on kaksi Mariaan liittyvää pyhää; Marian
ilmestyspäivä yhdeksän kuukautta
ennen joulua sekä neljäs adventtisunnuntai, joka on omistettu lasta
odottavalle äidille.
Luterilaisen uskon Mariaa kunnioittavat elementit ovat peräisin
nojautumisesta vanhaan kristilliseen uskoon, jonka mukaan Maria
on Jumalansynnyttäjä ja ikuinen

neitsyt. Tunnetuin luterilainen Mariaa ylistävä teksti on Martti Lutherin selitys Marianpäivän evankeliumitekstiin (Luuk. : -).
Lutherin mukaan Maria on uskon esikuva. Lutherin selityksessä
korostuu tavallisen ihmisen ja elämän arvo. Katolisiin kirkkokuntiin
verrattuna Lutherin tulkinta Mariasta on maanläheisempi ja riisuttu
taivaan kuningattaren glamourista. Tosin tälläkin saattaa olla oma
vaikutuksensa; Marian näkeminen tavallisena on saattanut omalta osaltaan vaikuttaa naisten tasaarvoisempaan asemaan luterilaisessa maailmassa.

Raamatussa seikkailee monia
Jumalan suunnitelmia pakenevia
ja Jumalalle vastaan väittäviä hahmoja (mietipä vaikka Joonaa tai
Moosesta!). Maria sen sijaan on
kuuliaisuuden esikuva:”Minä olen
Herran palvelijatar. Tapahtukoon
minulle niin kun sanoit.” (Luuk.
:)
Marian elämän vaiheet tarjoavat samaistumismahdollisuuksia
ehkäpä toisella tavalla kuin Raamatun miesten. Jotain tuttua voi
olla esimerkiksi siinä, mitä vanha
Simeon sanoi Jeesus-vauvan äidille: ”Sinun omankin sydämesi läpi
on miekka käyvä.” (Luuk.:)

Tulevat pyhät
18.3.

Elämän leipä: Neljäs paastonajan sunnuntai

Puolivälissä paastonaikaa puhutaan leivästä (Joh. : -). Antiikin
aikana leipä oli ruokavalion perusta. Jeesus kertoo olevansa elämän
leipä, perustarve ihmisen elämälle. Jeesus sanoi myös olevansa oikeaa
superfoodia, leipää, jota syömällä ei koskaan kuole. Juutalaisia
ihmetytti tällainen lupaus. Ihmeelliseltähän se kuulostaa, että joku
sanoo: “Minulta saa elämän se, joka minua syö.” Jostain syystä Jumala
on nähnyt hyväksi liittää pyhät asiat arkisiin. Ehkä arkinenkin on
pyhää?

25.3.

Ravinnoksi

Herran palvelijatar: Marian ilmestyspäivä

Hannu Jukola

Keskellä paastonaikaa, tiellä kohti Jerusalemia ja Jeesuksen elämän

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

loppua, muistetaankin Jeesuksen elämän alkua. Enkeli ilmestyi
Marialle, tavalliselle tytölle ja kertoi, mitä Jumala aikoi.
Kaipa Jumala olisi voinut toteuttaa pelastussuunnitelmansa jotenkin

MUNA

näyttävämminkin, mutta Jumala pyhitti tavallisuuden lähettämällä
Paastonaikaa on eletty jo puoliväliin ja pääsiäinen häämöttää. Muna
on pääsiäisruokien ykkönen, muodossa tai toisessa. Ortodoksisessa
perinteessä on ollut tapana, ettei
munia syödä paastonaikana, mutta pääsiäisenä sitäkin enemmän.
Toki muna kuuluu läntisenkin
kristikunnan perinteisiin. Jo ennen
kristinuskoa muna on ollut hedelmällisyyden ja kasvun vertauskuva, joka liittyy etenkin keväisiin
juhliin.
Kristityille muna on ikuisen
elämän ja ylösnousemuksen symboli. Legenda kertoo Magdalan
Marian ojentaneen ylösnousemusta epäilevälle keisari Tiberiukselle
punaiseksi maalatun munan. “Tämä muna on kuollut, mutta sen sisällä on elämä,” oli Maria sanonut.
Punainen väri kertoi ristillä vuotaneesta verestä.

Poikansa maailmaan Marian kautta. Kiitosvirressäänkin tuleva äiti
sanoo: “Hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa.”
(Luuk. : -)

Helmi
Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat
Kristuksessa Jeesuksessa. Hengen laki, joka antaa
elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet
vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Jumala
teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen
turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton.
(Room.8:1-3

Piirros: Saana Niemi

Äideistä parhain
T

yttönen naitettiin itseään triplasti vanhemmalle miehelle. ”Hyvät kaupat”,
sanoi monilapsisen perheen köyhä
isä. Tuore pari alkoi odottaa lasta.
Esikoispoika syntyi perässään vuoden välein sisaria ja veljiä. Äiti varttui jälkikasvunsa kanssa.
Vanhimmasta lapsesta oli eniten huolta. Naapuritkin jo puhuivat
ja kuiskivat keskenään. ”Onhan tämä vanhin hiukan erilainen, aikava
ja itsenäinen. Ei tottele, ei ota kuuleviin korviinsa. Keksii aina uutta ja outoa. Huolta huolen perään.
Miksei hän voi olla kuin toiset?”
Äiti puolustaa ja kätkee katseet
sieluunsa. Mutta rakkain kaikista
heistä; huolen lapsi.
Esikoinen ei perusta perhettä, ei
kanna pienokaisiaan vanhempiensa
hoiviin. Hän matkustaa maasta toiseen, koska työ vie ja vaatii. Työ on
tärkein. Työ ensin, sitten kaikki muu,
jos sille muulle edes jää aikaa saati
voimia. Työn alttarille on uhrattuna

kaikki: ihmissuhteet, läheiset, omaisuus ja tulevaisuus. Onneksi on voimakas kutsumus, joka kantaa läpi
tunnontuskien ja epäilyksien.
Parhaassa miehuudessa elämänlanka katkesi kesken, murtui paineessa. Onko äidin elämässä suurempaa surua kuin haudata
oma lapsensa? ”Jos Jumala olet olemassa, miksi sallit kaiken tämän?
Miksi sallit minun synnyttää lapsen, kulkea hänen kanssaan läpi kipeiden vuosien ja sitten otat kesken
pois. Lapsen, joka ei koskaan ollutkaan omani. Hänet omisti maailma ja kaikki muut. Äitinä jäin elämän antajan ja sivustakatsojan
rooliin. Rakastin niin paljon, että
annoin hänen mennä.”
Ei ole mikään ihme, että Neitsyt
Maria on pyhä ja palvottu. Hän toimii kristimaailman naisten tunteiden tulkkina ja puolestarukoilijana
Isä Jumalalalle. Äiti Maria kun tietää. Hän tuntee kaikki vanhempana elämisen haavat. Hän jos kuka

uskoi, toivoi ja rakasti. Joi suostumisen ja luopumisen väkevän maljan. Riitti yksi kaikkien puolesta ja
se yksi oli oma esikoispoika Jeesus
Kristus. Jokainen häpeän naula iskettiin myös äidin sydämeen. Niin,
Maria tietää ja siksi häntä yhä huudetaan avuksi.
Kuluvan suuren pääsiäispaaston
aikana kuljemme, kuten Jeesuksen
äiti Maria aikoinaan, kohti peruuttamatonta. Aluksi tien päässä ei
näy valoa vaan mustaa tuskaa. Askel askeleelta totuus paljastuu; Jumalan uhratessa ainoan poikansa
koko ihmiskunnan puolesta Hän
samalla tahtoi vakuuttaa epäilevät
ainoalaatuisesta rakkaudestaan jokaista ihmistä kohtaan.
Äiti Marian elämä opettaa, että
lohdutus ja ilo ovat kuitenkin kaiken aikaa läsnä. Hyvää Marian ilmestyspäivää!

Outi Niemi
Ilkon kurssikeskuksen johtaja
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Anna Vatén

Anna Vatén

Ota onkeesi
Moderni gospelteos nappaa mukaansa
Every time I feel the Spirit on eurooppalaisen nykyjazzin sävyjä
kantava tulkinta gospelmusiikista.
Sen pohjana ovat koskettavat, kaikkien tuntemat gospelsävelmät, kuten Nobody knows the trouble I´ve
seen ja Sometimes I feel like a motherless child.
Tampereen Tuomiokirkossa
perjantaina . maaliskuuta kello
 esitettävän teoksen tulkinnassa korostuvat rikkaasti muuntuvat
sävyt ja mukaansa ottava rytminen
svengi. Sen sovittajana on toiminut

arvostettu saksalainen saksofonisti
ja säveltäjä Uwe Steinmetz.
Teoksen johtaa kapellimestari Tomi Väisänen, yhtyeenä on Ilmavoimien Big Band, laulusolistina
Reija Lang ja viulusolistina MikkoVille Luolajan-Mikkola.
Teos on kantaesitetty Urkuyö &
Aaria -kirkkomusiikkifestivaaleilla viime kesänä, jolloin se sai kriitikoilta ja yleisöltä erinomaisen vastaanoton.
Ohjelmamaksu on  €.
Reija Lang

Konserttitarjotin
Otsikko tulevat pyhät
”Yrjö Jylhä – kiirastulen
runoilija”

Pekka Simojoki

pe 23.3.klo 19
Lielahden kirkko
Kolehti Yhteisvastuulle

ke 14.3. klo 18
Hervannan kirkko
Talvisodan päättymisen
muistohetki sanoin ja sävelin

su 25.3. klo 16
Lentävänniemen srk-koti Talentti
Tilkkuset-kuoro
Tilaisuudessa myös Raija ja
Mikko Peuran tuntemuksia
lähetystyöstä. Heidät siunataan
kesäkuussa Suomen Lähetysseuran juhlilla lähetystyöhön Tansaniaan. Kahvitarjoilu ja arpajaiset
lähetystyön hyväksi.

la 17.3. tasatunnein klo 10–13
Ostoskeskus Duo
klo 10 Virsilauluryhmä, klo 11
Viestiveljet, klo 12 Gospelkuoro,
klo 13 Kristittyjen Teekkareiden
musiikkiryhmä

Latinorytmien
Gospelkonsertti

Nekalan koulun
musiikkiluokkien konsertti

la 17.3. klo 18
Vanha kirkko
Terry De Coteau ja Italo José
Rasisminvastaisen viikon
konsertti
Vapaa pääsy, kolehti

su 25.3. klo 17
Viinikan kirkko
Kolehti Yhteisvastuulle

Ave Mariaa ja tuutulauluja

– konsertti- ja
yhteislaulutilaisuus
su 25.3. klo 18
Hervannan kirkko
Tilaisuudessa kuullaan kauneimpia Ave Maria -lauluja vuosisatojen varrelta sekä lauletaan rakkaimpia tuutulauluja yhteislauluna. Laulajina ja säestäjinä toimivat Hervannan seurakunnan kanttorit Maria Koivisto ja Martti
Syrjäniemi.
Vapaa pääsy

Löydä oma äänesi
to 22.3. klo 19
Härmälän kirkko
Härmälän musiikkiryhmien ja
seurakunnan yhteinen Voimaa
musiikista -lauluilta.
Juontajana kanttori
Markku Ylipää

Rippikoululauluja
pe 23.3. klo 17
Viinikan kirkko
Tule laulamaan rippikoululauluja
yhdessä Pekka Simojoen ja
vuoden 2012 rippikoululaisten
kanssa.
Kolehti Yhteisvastuulle

Liikuntarajoitteiset
Kuulokojeet

Musiikillinen ilosanoman
ilta Tuomiokirkossa

Tampere Gospel Big Bandin
eturivissä puhaltimia soittavat
Juhani Mustakangas (vas.), Torsten
Grönstrand ja Jouko Partanen.
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Avilan Teresa oli suuri rukouksen
opettaja. Rukous liittyy toimintaan
ja Jumalan palvelu tapahtuu
palvelemalla lähimmäistä
tavallisessa elämässä.

Marianpäivän musiikkihetki

Lähetyksen toivelaulutori

suunaa. Esilaulajina toimii seitsemän solistia, kertoo Rami Helminen, yksi Tampere Gospel Big Bandin jäsenistä.
Illan ohjelmisto koostuu pääasiassa gospelmusiikista. Musiikki alkaa jo kello . ja lämmittelyosiossa
kuullaan muun muassa Tuomas Laadun oma sävellys Siinä on rakkaus.
Illan aikana toimii rukouspalvelu. Kolehti kannetaan TV:n työlle.
TV kuvaa illan ja esittää siitä
myöhemmin ohjelman.
Illan järjestävät Tuomiokirkkoseurakunta, TV ja Ristin Tuki ry.
Rami Helmisen arkisto

Ilosanoman iltaa vietetään perjantaina . maaliskuuta kello 
Tampereen tuomiokirkossa.
Tilaisuudessa puhuvat Tuomiokirkkoseurakunnan pastori Asko
Peltonen, kristillisen televisiokanavan TV:n toimitusjohtaja Martti
Ojares ja Ristin Tuki ry:n hallituksen jäsen Arvo Silventoinen.
Musiikkiin ja yhteislauluun johdattavat Tampere Gospel Big Band
johtajanaan Jutta Jelys sekä Tuomiokirkkoseurakunnan kanttori
Tuomas Laatu, joka myös soittaa
pianoa Big Bandissa.
– Soitamme koko kokoonpanolla eli rytmiryhmässä ovat piano, rummut, basso ja kitara. Torvisektioissa mukana on neljä saksofonia, neljä trumpettia ja neljä pa-

Mikko-Ville Luolajan-Mikkola

Avilan Teresa korosti
rakkautta ja rukousta
vilan Teresan neuvot
hengellisen tien kulkijoille ovat yhä ajankohtaisia. Elämän tarkoitus
löytyy, kun oppii rakastamaan, sillä Jumala on rakkaus.
Teresa sanoi: ”Ei ole tärkeää
ajatella paljon, vaan rakastaa paljon. Tehkää sen vuoksi sitä, mikä
eniten herättää teitä rakkauteen.”
Teresalaiseen elämänoppiin kuuluvat itsensä hyväksyminen, antautuminen Jumalalle ja rakastaminen.
Teresa eli Espanjassa –.
Hän oli nunna, mystikko ja kirjailija sekä rukouksen suuri opettaja.
Teresa meni -vuotiaana karmeliittaluostariin kotikaupungissaan Avilassa. Myöhemmin hän
perusti paljasjalkaisten karmeliittojen sääntökunnan ja ryhtyi noudattamaan karmeliittojen alkuperäisiä ihanteita, joita olivat Jumalan palveleminen rukouksessa,
kuuliaisuudessa, köyhyydessä, rak-
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kaudessa ja almujen varassa tasaarvoisina. Teresa perusti elinaikanaan  luostaria. Nykyisin näitä
luostareita on  eri puolilla maailmaa.
Teresa oli oppimaton nainen, joka kirjoitti puhekielellä neljä kirjaa.
Niistä keskeisin on Sisäinen linna,
joka sisältää yli   kirjettä, runoja ja rukouksia.
Teresan työparina Encarnacion
luostarissa ja sääntökunnassa toimi viiden vuoden ajan Ristin Johannes, jolla oli yliopistokoulutus. Hän koulutti rippi-isiä paljasjalkaisten karmeliittojen luostareihin ja perusti miehille luostareita
Etelä-Espanjaan.

Mystiikka
pakenee sanoja
Sana mystiikka tulee kreikan sanasta muo, vaikeneminen. Kristillinen mystiikka tarkoittaa Jumalan

syleilyä, mikä tapahtuu armosta.
Sanat eivät pysty ilmaisemaan
mystistä kokemusta, eikä sitä voida jakaa eikä siirtää toiselle. Se voidaan kokea vain välittömästi. Teresa pystyi kuitenkin kuvailemaan
kirjoissaan erilaisia mystisiä kokemuksia, joissa hän kohtasi Jumalan.

Sielun sisar
löytyi 1500-luvulta
Ulla Lumijärvi kiinnostui hiljaisuudesta toimiessaan eräoppaana
Kuusamossa .
– Ihmettelin, kun ihmiset eivät
malttaneet istua hiljaa iltanuotiolla, vaan alkoivat puhua kännykkäänsä.
Kun restonomiopiskelija teki
lopputyötä hiljaisuuden keskuksesta, hän otti yhteyttä tamperelaiseen pastori Mikko Peuraan, joka
kehotti menemään retriittiin. He-

Amerikkalainen monilahjakkuus Tuomiokirkossa
Urkuri, lyyrinen tenori ja kuorokapellimestari David Troiano konsertoi Tuomiokirkon Iltamusiikkisarjassa sunnuntaina . maaliskuuta kello . Troiano on kiertueella Suomessa huippuviulisti Tapani Yrjölän kanssa ja kiertueviikko huipentuu hänen Tampereenkonserttiinsa.
David Troiano on monipuolinen,
lahjakas muusikko. Hän opiskeli urkujensoittoa Michiganin yliopistossa Marilyn Masonin ja Edvard Parmentierin johdolla. Urkurina hän
on esiintynyt ympäri maailmaa.
Troiano tekee vuosittain yhteistyötä Tapani Yrjölän kanssa. Yhdessä he ovat esiintyneet konser-

teissa eri puolilla Yhdysvaltoja ja
Eurooppaa.
Lyyrisenä tenorina Troianoa on
kuultu orkesterisolistina lukuisissa oopperarooleissa, oratorioissa,
konserteissa ja opereteissa. Lisäksi
hän on osallistunut luennoitsijana
Espanjalaisen ja latinalaisen Amerikan musiikin festivaaleille Barcelonassa , ja tehnyt lähes  levytystä. Tällä hetkellä David Troiano toimii St. Clare of Montefalcon
kirkon musiikillisena johtajana.
Tuomiokirkon urkukonsertissa kuullaan muun muassa Johann
Sebastian Bachin komeaa barokkimusiikkia sekä amerikkalaista urkumusiikkia kuten Pamela Decke-

rin Ave Maris Stella. Konsertissa
kuullaan myös Theodore Duboisin Chant Pastorale.
Konserttiin myydään  € hintaisia ohjelmia ennen sen alkua.

kuulla Jumalaa. Pitää varata aikaa
hiljaisuudelle, jotta pystyy kuuntelemaan.
– Retriitissä vallitsee puhumattomuus, joka antaa itselle tilan vain
olla ja vapautua suorittamisesta ja
tehokkuuden vaatimuksista. Hiljaisuudessa ihminen voi kohdata Jumalan tai oman itsensä.
Lumijärvi on viettänyt retriiteissä eri pituisia jaksoja. Aika tuntuu loppuvan aina kesken.
– Retriitti on minulle Jumala-suhteen hoitoa, siellä ollaan rukouksessa, jonka voimakkuus vaihtelee. Ihmiset haluavat usein peitellä sanoilla ja luoda tietyn vaikutelman itsestään. Retriitissä tutustutaan toiseen sellaisena kuin hän on,
ilman sanoja. Tällöin tutustuminen voi olla syvällisempää ja seuraavan kerran tavatessa ollaan kuin
vanhoja ystäviä, Lumijärvi kertoo.

tanut meitä ensin sellaisina kuin
olemme. Jumala asuu jokaisessa ihmisessä ja Teresa kehottaa palvelemaan lähimmäistä, jolloin palvelee
myös Jumalaa.

Jumalanpalvelus omalta kotisohvalta

Rukous ja toiminta
liittyvät yhteen

Tampereen tuomiokirkon jumalanpalvelus lähetetään suorana lähetyksenä sunnuntaisin kello 10 Radio Moreenissa taajuudella 98,4 MHz.

David Troiano on esiintynyt
urkurina Suomen lisäksi
Englannissa, Kanadassa,
Italiassa, Portugalissa, Ruotsissa,
Norjassa ja osissa Meksikoa.

Teresa koki rukouksen keskusteluna Jumalan kanssa. Rukouksen tie
merkitsi hänelle aikuiseksi ihmiseksi kasvamista sekä Jumalan kuvaksi ja kaltaisuuteen kasvamista.
Teresa löysi Jeesuksesta ystävän, jota seurataan esikuvana. Kristus on
tie, totuus ja elämä.
Rukouksen tiellä ihminen kohtaa oman pienuutensa ja Jumalan
suuruuden. Rukouksessa tapahtuu
oman itsen unohtaminen, ja Jumala
kohdataan lähimmäisessä. Rukous
ja toiminta, Maria ja Martta, liittyivät Teresan mielestä yhteen. Jumalan palvelu tapahtuu palvelemalla
lähimmäisiä tavallisessa elämässä.
Teresa korostaa hyvän itsetuntemuksen merkitystä. Kun itsetuntemus paranee, rukous kohoaa korkeammalle asteelle ja toisaalta Jumalan läheisyyden kasvaessa itsetuntemus lisääntyy.
Jos ihmisellä ei ole suhdetta Jumalaan, sen tilalle voivat tulla pikkujumalat raha, valta ja kunnia.
Teresa mainitsee useita rukouksen lajeja: sisäinen, ääneen lausuttu ja meditatiivinen rukous, mielikuvien käyttö, mystiikka ja sielunkykyjen unen rukous.
Teresa kehottaa: opettele olemaan rakastettu ja rakasta.

Rakkaus ilmenee
lähimmäisen palveluna
Lumijärven mielestä sana rakkaus
on kokenut arvon alennuksen. Monet rakkauslaulut kertovat pettämisestä, mustasukkaisuudesta ja jättämisestä, eivät aidosta rakkaudesta.
Rakkaus ymmärretään väärin.
– Teresan opetuksen mukaan se
ei ole suurta mielihyvää, vaan päättäväisyyttä olla kuuliainen Jumalalle. Rakkaus on toisen hyväksymistä sellaisena kuin hän on.
Miten tähän päästään?
– Itsensä hyväksyminen auttaa
toisen hyväksymisessä. Kun näkee
omat huonot puolensa, kasvaa armollisuus lähimmäisille. Jumala on
luonut meidät kuvakseen ja rakas-

Hiljaisuudessa voi
kohdata Jumalan
Arjessa meitä ympäröi melu, häly
ja kiire. Jos ei malta hiljentyä, ei voi

Elämänkatsomuksen pohdintaa Horisontissa
Horisontti tarjoilee uskontojen ja kirkkojen ajankohtaisia kuulumisia eri puolilta maailmaa sekä uskon ja elämänkatsomuksen
pohdintaa. Ohjelma kuullaan Yle Radio 1:ssä taajuudella 90,7
MHz joka toinen sunnuntai kello 11–12, toinen lähetys seuraavana sunnuntaina kello 18–19. Katso ja kuuntele myös http://yle.
fi/radio1/asia/horisontti

Perheen aika Yle Puheessa
Yle Puheessa on joka torstai asiaa pikkulasten, päiväkoti- ja alaasteikäisten lasten vanhemmille. Kello 16.30 alkava Perheen aika
valottaa lapsiperheiden asioita mm. odotusajan unelmista, parisuhteen haasteista pikkulapsivaiheessa, kasvatuskysymyksistä,
lasten harrastuksista sekä perheiden rahankäytöstä.

Muista myös Yle Radio 1:n uskontosivut
Lisätietoa radion hartausohjelmista ja radiojumalanpalveluksista:
http://yle.fi/radio1/uskonto

Mobiilikirkko kulkee taskussa
Hartaudet, esirukoukset, virret, tekstit, kaikki tarvittava omaan
kännykkään: www.mobiilikirkko.fi

Seurakunnat myös
Facebookissa ja Twitterissä
Facebookista, www.facebook.com/tampereenseurakunnat, ja
Twitteristä, http://twitter.com/TampereEvlSrkt, löytyy menovinkkejä ja uutisia Tampereen seurakuntien tapahtumista.

Paastokalenterissa juuri nyt
Pirjo Lääperi

Johdatusta mystiikkaan
onet ihmiset etsivät mystisiä kokemuksia muista uskonnoista. Tämä kirja tutustuttaa kristilliseen mystiikkaan
ja on hyvä matkaopas hengellisen
kasvun tiellä.
Suomalainen luterilainen maallikko Ulla Lumijärvi ja espanjalainen Mystiikan yliopiston professori
Antonio Mas Arrondo kirjoittivat
yhdessä kirjan Uskon hiljainen vallankumous (Katharos Oy ). Se
perustuu Avilan Teresan teokseen
Sisäinen linna, joka on rukousopas
nunnille.

M

Markku Niskanen

poniemen Hiljaisuuden keskuksessa Lumijärven käteen osui Teresan
kirja Sisäinen linna.
– Kirja herätti rakkautta ensi lukemalta. Teresa kertoi sielun kehittymisestä, jota olin itsekin pohtinut ja ihmetellyt, miksi siitä ei kukaan puhu. Teresa antoi vastauksen pitkään etsintääni. Löysin sielun sisaren -luvulta, kuvailee
Lumijärvi, joka toimii nykyisin Heponiemen Hiljaisuuden keskuksen
päällikkönä.
Lumijärvi työskenteli aikaisemmin myyntitehtävissä ja asui Euroopan eri maissa, minkä ansiosta hän osaa useita kieliä. Opiskelusta kiinnostunut nainen lähti Espanjaan seuraamaan Teresan jalanjälkiä. Hän opiskeli vuoden Mystiikan yliopistossa Avillassa.
Palattuaan Suomeen hän aloitti teologian opinnot Helsingin yliopistossa. Nyt on meneillään kolmas opiskeluvuosi ja tekeillä kandidaatintyö Teresan rakastettuna olemisesta. Gradun aihe liittyy
myös Teresaan.

Radio, tv ja netti

Maallikolle teos on vaikeatajuinen, se vaatii miettimistä ja useamman lukukerran. Tosin Teresa havainnollistaa mystisiä kokemuksiaan vertaamalla suhdetta Jumalaan ihmisten välisen parisuhteen
kehittymiseen tutustumisesta kihlaukseen ja avioliiton solmimiseen.
Teresa vertaa sielua linnaan, jossa on seitsemän sisäkkäistä asuntoa lukuisine huoneineen. Kirjassa
kuvataan asuntoihin kuuluvia viittä
huonetta, Jumalan, Jeesuksen, rukouksen, oman muuttumisen ja toiminnan tai palvelun huoneina. Niiden avulla kerrotaan vaikeuksista,
haasteista ja iloista, joita kohdataan
hengellisen etsimisen tiellä. Seitsemännessä asunnossa, sielun sisimmässä, kohdataan Jumala. Jatkuva
Jumalan läsnäolo sisimmässä tuottaa suuren rauhan kokemuksen.
– Länsimaisessa yhteiskunnassa uskotaan, että hyvä löytyy itsen ulkopuolelta ja onnea voi ostaa. Teresa kehottaa katsomaan sisäänpäin hiljaisuudessa ja löytämään Jumalan rukouksessa, Heponiemen Hiljaisuuden keskuksen päällikkö Ulla Lumijärvi sanoo.

”Kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin tekopyhät. He
muuttavat muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti huomaisivat
heidän paastoavan. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä paastoat, voitele hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin sinuna paastoasi eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa, palkitsee sinut.” Matteus 6:16-18.
www.ekopaasto.fi, www.facebook.com/ekopaasto, http://ekopaasto.blogspot.com

Olli Porthan tuo yllätyksiä uruilla
Urkukevät Pispalassa saa sunnuntaina . maaliskuuta kello 
vieraakseen erään Suomen tunnetuimmista urkutaiteilijoista, Sibelius-Akatemian urkuprofessorin
Olli Porthanin.
Hän on konsertoinut pitkän
uransa aikana laajalti Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä, Baltian maissa sekä Japanissa,
ja opiskellut Suomen lisäksi myös
Hollannissa.
Kilpailuvoitoista tunnetuin on
Lahden urkuviikon voitto vuonna . Urkumusiikin professorina hän on toiminut vuodesta 
lähtien. Sibelius-Akatemian kirkkomusiikkiosaston johtajana Porthan oli vuosina –.
Olli Porthan on laajasti kiinnostunut eri tyylikausien musiikista ja

erityisesti vanhasta musiikista, jollaiseksi hän lukee myös -luvun
teokset. Hän on Janakkalan barokkikesän taiteellinen johtaja ja Kotkan kansainvälisen urkukilpailun
ja urkuviikon tuomariston jäsen.
Hän on myös toiminut asiantuntijana useissa urkurakennusprojekteissa.
Torsti Heleniuksen juontamassa konsertissa muun muassa J.S.
Bachin, Dietrich Buxtehuden ja
Felix Mendelssohnin sävelmät soivat Pispalan kirkon uusilla uruilla,
jotka on rakentanut Olli Porthanin
veljen Martti Porthanin urkurakentamo.
Konsertissa on luvassa urkumusiikkia, puhetta musiikista ja ohjelmayllätyksiä. Ohjelma  € Yhteisvastuulle.
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Taas tarjolla pal
Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Retket

Perheleirit

1. ”Nooan matkassa” – koko
perheen retki Korkeasaareen
Torstaina 7.6.
Mukaan voivat lähteä 10 vuotta
täyttäneet sekä alle 10-vuotiaat
aikuisen seurassa.
Aikuiset 35 €, lapset alle 17-v. 30 €,
sisältää bussikuljetuksen ja pääsylipun
alueelle. Retkellä pidetään yhteinen
hartaus. Vetäjä Ulla Keskinen

8. Kummileiri 1
18.–20.6. Torppa
Kouluikäisille ja heidän kummeilleen
yhteistä tekemistä ja mukavaa
yhdessäoloa. Aaikuiset 47 €, lapset
15–17 v. 43 €, 7–14 v. 39 €.
Vetäjät Nina Mikkola ja Iro Kautonen

20. Kouluikäisten ja heidän
perheidensä luontoleiri
25.–27.7. Isosaari
Ihmetellään Luojan luomistyötä,
valmistetaan ruokaa nuotiolla ja
retkeillään, uidaan ja saunotaan.
Aikuiset 49 €, lapset; 15–17 v. 45 €,
6–14 v. 41 €. Vetäjät Sanna Kallioinen
ja Sanna Hirvonen

9. Eräleiri isille ja isoille pojille
18.–20.6. Rajala
Isille ja yli 9-vuotiaille pojille.
Vaellusreitti, jonka varrella pääsee
kokeilemaan monia harrasteita.
Aikuiset 47 €, lapset; 15–17 v. 43 €,
9–14v. 39 €. Vetäjä Eero Kettunen

21. Isät ja isot tytöt
26.–28.7. Kukkola
Isien ja 10–14 -vuotiaiden tyttöjen
leireilyä, yhdessäoloa, tekemistä ja
kokemista. Isät 47 €, tytöt 39 €.
Vetäjä Pepe Lindqvist

2. Koko perheen retki
Heurekaan
Tiistaina 12.6.
Mukaan voivat lähteä 10 vuotta
täyttäneet sekä alle 10-vuotiaat
aikuisen seurassa.
Aikuiset 45 €, lapset alle 16-v.
38 €, sisältää bussikuljetuksen ja
pääsylipun. Retkellä pidetään yhteinen
hartaus.Vetäjä Niina Pohjoisaho
3. Linnanmäen retki
koululaisille ja perheille
Lauantaina 16.6.
Alle 10-vuotiaat vain huoltajan
kanssa. Retkellä pidetään yhteinen
hartaus. Hinta 60 €, lapset alle 120
cm 50 € sisältää bussikuljetuksen ja
rannekkeen. Vetäjä Niina Pohjoisaho
4. Seikkailumatka
Rakvereen, Viroon
18.–21.6.
Alakoululaisille ja heidän
perheilleen bussilla ja laivalla.
Kohteessa on ritarikierros keskiaikaisessa Tallinnan vanhassa
kaupungissa, kylpyläilakointia ja
vierailu Lahemaan kansallispuistossa.
Aikuiset 320 €, lapsi alle 12-v.
245 €, jos matkaan lähtee 30
retkeilijää. Hintaan sisältyvät
matkat, majoitukset, aamiaiset ja
lounaat (paluumatkalla laivassa
seisovapöytä). Vetäjät Anne-Katriina
Niemi ja Jaana Kanninen-Niemi
5. Koko perheen retki
Muumimaailmaan
Lauantaina 21.7.
Lähdetään yhdessä Muumien
vieraaksi Naantaliin ihmettelemään,
mitä laaksosta löytyy. Matkalla
vierailemme myös kirkossa ja
pidämme hartauden. Alle 10-vuotiaat
vain huoltajan seurassa. Hinta 45 €/
hlö, alle 3-vuotiaat ilmaiseksi, sis.
bussikuljetuksen ja päivärannekkeen.
Vetäjä Sanna Lehtisaari
6. Perhepäivä koirien kanssa
Pättinniemessä
Sunnuntaina 22.7.
Alle 10-vuotiaat vain vanhemman
seurassa. Rally toko, agilitya,
tottista, luento ja hartaus. Koirien
oltava rokotettuja. Nartuilla ei saa
olla juoksuaika. Päivä toteutetaan
yhteistyössä Koirakoutsin kanssa.
Hinta sisältää ruuan ja ohjelman.
Ei yhteiskuljetusta.
Aikuiset 15 €, alle 15-v. 10 €. Vetäjä
Pia Korri
7. Koko perheen melontaretki
Maanantaina 6.8. Näsijärvi
3–6 -vuotiaat lapset kahden aikuisen
kanssa, 7–9 -vuotiaat lapset vain
vanhemman kanssa, 10–14 -vuotiaat
voivat osallistua itsenäisesti.
Opettelemme aluksi melonnan
perustekniikat ja turvallisuutta. Sen
jälkeen retki läheiseen saareen.
Osallistuminen ei vaadi aikaisempaa
melontakokemusta. Aikuiset 20 €,
lapset 15 €. Vetäjä Eero Kettunen

8

10. Perheleiri 1
27.–30.6. Kukkola
Isät, äidit, yksinhuoltajat tai
isovanhemmat kaikenikäisten lasten/
lastenlasten kanssa! Aikuiset 47 €,
lapset 15–17 v. 43 €, 6–14 v. 39 €,
4–5 v. 31 €, 2–3 v. 27 €, alle 3 v.
17 €. Vetäjä perhetyön pastori Marita
Hakala
11. Isovanhempien ja
lastenlasten leiri 1
30.6.–2.7. Kukkola
Aikuiset 47 €, lapset; 15–17 v. 43 €,
6–14 v. 39 €, 4–5 v. 31 €, 2–3 v.
27 €. Vetäjät Raija-Liisa Vuorio ja
Anne Ryyppö-Prami
12. Kummileiri 2
2.–4.7. Kukkola
Kummeille ja lapsille kivaa yhdessäoloa ja tekemistä. Aikuiset 47 €,
lapset 15–17 v. 43 €, 6–14 v. 39 €,
4–5 v. 31 €, 2–3 v. 27 €. Vetäjä Maria
Pusa
13. Isien ja poikien lauttaleiri
6.–8.7. Isosaari
Isien ja yli 10-vuotiaiden poikien leiri,
jossa rakennetaan jokaiselle lautan
pienoismalli ja vietetään leirielämää.
Aikuiset 49 €, lapset; 15–17 v. 45 €,
10–14 v. 41 €. Vetäjä Paula Taipalus
14. Isät ja pienet tytöt
14.–16.7. Kukkola
Isien ja 6–9 -vuotiaiden tyttöjen
yhteistä aikaa. Isät 47 €, tytöt 39 €.
Vetäjä Minna Lekkermäki
15. Äidit ja pienet tytöt
16.–18.7. Kukkola
Äitien ja 6–9 -vuotiaiden tyttöjen
yhdessäoloa. Askarrellaan, puuhaillaan
ja touhutaan yhdessä. Äidit 47 €, tytöt
39 €. Vetäjä Sari Sassi
16. Äidit ja pienet pojat
18.–20.7. Kukkola
Äitien ja 6–9 -vuotiaiden poikien
yhdessäoloa ja tekemistä. Vetäjä
Sanna Lehtisaari
17. Äidit ja isot tytöt
20.–22.7. Kukkola
Äitien ja 10–14 -vuotiaiden tyttöjen
ikimuistoista leirielämää. Istutaan
nuotiolla ja syödään hyvin. Äidit 47 €,
tytöt 39 €. Vetäjä Sari Sassi
18. Äidit ja isot pojat
22.–24.7. Kukkola
Äitien ja 10–14 -vuotiaiden poikien
reipasta leirielämää. Äidit 47 €, pojat
39 €. Vetäjä Sanna Lehtisaari
19. Perheleiri 2
24.–26.7. Kukkola
Aikuiset 47 €, lapset; 15–17 v. 43 €,
6–14 v. 39 €, 4–5 v. 31 €, 2–3 v.
27 €. Vetäjä Pepe Lindqvist

22. Isovanhempien ja
lastenlasten leiri 2
30.7.–2.8. Kukkola
Leiri järjestetään yhteistyössä Kansan
Raamattuseuran kanssa. Aikuiset
47 €, lapset; 15–17 v. 43 €, 6–14 v.
39 €, 4–5 v. 31 €, 2–3 v. 27 €. Leirin
vetävät Puroset

Kouluikäisten leirit
kesäkuussa
23. Pakomatka 1
4.–6.6. Pättinniemi
11–14 -vuotiaille tytöille ja pojille
menoa ja meininkiä hiljentymistä
unohtamatta. 40 €, vetäjä Janne
Laitonen
24. Ihan kipsissä 1
– askarteluleiri
4.–6.6. Torppa
8–10 -vuotiaille tytöille ja pojille. Tule
yhdessä askartelemaan kipsistä ja
vähän muustakin. Muutakin perinteistä
leirimenoa, uimista unohtamatta.
40 €, vetäjä Ulla Keskinen
25. Likkaleiri Kukkolassa
4.–6.6. Kukkola
4–7. luokkalaisille tytöille askartelua,
leikkiä, Raamattujuttuja ja uimista.
39 €, vetäjät Mirva Mäkelä ja Kimmo
Salonen
26. Päiväleiri 1
4.–8.6. Aitolahden vanha pappila
Yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille. Lähtö
joka aamu klo 9 Aleksanterinkatu 18:n
edestä ja paluu samaan paikkaan
n. klo 16.30. 45 €, vetäjä Petra
Minkkinen
27. Leffaleiri 1
6.–8.6. Kukkola
8–11 -vuotiaille tytöille ja pojille.
Tutustutaan yhdessä elokuvien
tekemiseen; käsikirjoitetaan, tehdään
lavasteita, kuvaillaan, maskeerataan
ym. Myös perinteistä leirielämää.
41 €, vetäjä Jaakko Pulkkinen
28. Torpan vauhtikesä
6.–9.6. Torppa
7–10 -vuotiaille tytöille ja pojille
kesäkujeita ja muuta hauskaa. 52 €,
vetäjä Jaakko Vanhatalo
29. Neiti Kesäheinä
9.–11.6. Kukkola
1.–6. -luokkalaisille tytöille, 39 €.
Vetäjä Jaana Kanninen-Niemi
30. Yökylä
9.–10.6. Torppa
Leirielämän
harjoittelua
ensimmäisen luokan
käyneille tytöille ja
pojille.
26 €, vetäjä Helena
Pekkanen
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31. Päiväleiri 2
11.–15.6. Aitolahden vanha pappila
Yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille. Lähtö
joka aamu klo 9 Aleksanterinkatu 18:n
edestä ja paluu samaan paikkaan
n. klo 16.30. 45 €, vetäjä Petra
Minkkinen
32. Noas ark
11.–13.6. Kukkola
För flickor och pojkar i klasserna 1–6.
Vi ska pyssla, sjunga, leka, simma
och ha det trevligt medean vi kommer
bekanta med Noa och hans familj. Pris
40 €, ledare Kaisa Leppälä
33. Ihan kipsissä 2
– askarteluleiri
12.–14.6. Torppa
10–12 -vuotiaille tytöille ja pojille.
Tule yhdessä askartelemaan kipsistä
ja vähän muustakin. Perinteistä
leirimenoa, uimista unohtamatta.
40 €, vetäjä Ulla Keskinen
34. Lähetysleiri ”Karibuni”
17.–19.6. Kukkola
7–14 -vuotiaille tytöille ja pojille
Savanni ja rummut kutsuvat sinua
tutustumaan Afrikkaan ja Tansaniaan.
Lähetysleiri ”Karibunilla” tutustutaan
tansanialaisen lapsen elämään,
opitaan laulamaan swahilin kielellä,
maistellaan paikallista ruokaa ja
kuullaan mitä lähetystyöntekijät
siellä tekevät!
Askarrellaan,
leikitään,
uidaan ja
tehdään
kaikkea kivaa.
39 €, vetäjät:
Maria Seppälä
ja Riitta Laiho

35. Isojen likkojen leiri
18.–20.6. Torppa
10–12 -vuotiaille tytöille. Pelaillaan,
askarrellaan, saunotaan ja uidaan,
istutaan nuotiolla ynnä muuta. 39 €,
vetäjä Annuska Laurén
36. Agenttien salaisuuksien
saari
18.–20.6. Isosaari
8–12 -vuotiaille tytöille ja pojille
seikkailua ja salaisuuksien selvittelyä.
41 €, vetäjä Sakari Huttunen
37. Poikien koottavaleiri
19.–21.6. Kukkola
9–14 -vuotiaille pojille. Hoblaa
pienoisamallien bygääjät: koottavien
kasaamista ja rentoa leirielämää.
41 €, vetäjä Petri Ranta
38. Pienten likkojen leiri
25.–27.6. Kukkola
7–9 -vuotiaille tytöille. Puuhaillaan
askarrellen, pelaten, uiden, leikkien ja
nuotiolla tunnelmoiden. 39 €, vetäjä
Annuska Laurén
39. Poikien kalajuttu
26.–28.6. Torppa
9–14 -vuotiaille pojille. Tarinointia,
esiintymistä, näyttelemistä ja
kalajuttuja leirimeiningillä! 39 €,
vetäjä Jaakko Pulkkinen
Tuulta purjeisiin! 10-leiri
27.–30.6. Pättinniemi ja
Aitolahden vanha pappila
Tänä vuonna 10 vuotta täyttäville
tytöille ja pojille. Yhteisiä
Raamattuhetkiä, larppausta, musiikkia,
askartelua, uintia ja muuta.
Huom! Ilmoittautuminen erillisellä
kirjeessä tulevalla lomakkeella tai

jon kivaa kesälomatoimintaa!
netissä 12.3.–9.4. osoitteessa www.trevlut.net/leirikesa
osoitteessa www.kymppileiri.net.
60 €, leirin johtaja Mirva Mäkelä

Kouluikäisten leirit
heinäkuussa
40. Vilinä ja vilske
28.6.–1.7. Torppa
7–9 -vuotiaille tytöille ja pojille vilinää
ja vilskettä. 52 €, vetäjä Petra
Minkkinen
41. Hulina ja huiske
1.–4.7. Torppa
10–14 -vuotiaille tytöille ja pojille
hulinaa ja huisketta. 52 €, vetäjä
Sirkku Borg
42. Sporttileiri
4.–6.7. Isosaari
8–12 -vuotiaille tytöille ja pojille pelejä,
leikkejä ja iloa liikunnasta. 41 €,
vetäjä Sakari Huttunen
43. Pihapartyt
6.–8.7. Aitolahden vanha pappila
7–9 -vuotiaille tytöille ja pojille.
Leirielämän lomassa suunnitellaan ja
vietetään hauskat pihajuhlat. 39 €,
vetäjä Kaisa Leppälä
44. Poikien seikkailuleiri
8.–10.7. Isosaari
9–14 -vuotiaille pojille vauhdikkaita
leiripäiviä. 43 €, vetäjä Jaakko
Vanhatalo
45. Kesäjuttu
10.–13.7. Isosaari
7–14 -vuotiaille tytöille ja pojille
iloisia kesäpäiviä. 54 €, vetäjä Marjo
Majlund
46. Musaleiri
11.–14.7. Kukkola
8–12 -vuotiaille tytöille ja pojille.
Innostutaan musiikista laulaen,
soittaen, leikkien ja iloiten. 52 €,
vetäjä Jukka Peranto
47. Poikien pelileiri
17.–19.7. Pättinniemi
7–10 -vuotiaille pojille. Liikutaan,
pelataan, spurttaillaan ja vietetään
reipasta leirielämää. 39 €, vetäjä
Sakari Huttunen
48. Draamaleiri
17.–20.7. Rajala
9–14 -vuotiaille tytöille ja pojille
ilmaisutaitoharjoituksia, yhdessäoloa
tra
ja leireilyä. 52 €, vetäjä Petra
Minkkinen
49. Taideleiri
19.–22.7. Pättinniemi
8–12 -vuotiaille tytöille ja pojille
taiteilua, taiteen eri muotoihin
tutustumista, luovuudesta nauttimista
ja leirielämää. 54 €, vetäjä Anna
Koskinen
50. Leffaleiri 2
20.–23.7. Rajala
12–14 -vuotiaille tytöille ja pojille.
Tutustutaan elokuvien tekemiseen;
käsikirjoitetaan, tehdään lavasteita,
kuvaillaan, maskeerataan ja vietetään
leirielämää.54 €, vetäjä Emmi Erkkilä
51. Luontoleiri saaressa
23.–25.7. Isosaari
10–14 -vuotiaille tytöille ja
pojille. Kalastellaan, opetellaan
pilvibongausta, uidaan ja saunotaan.
Leiriin sisältyy saaren yöseikkailu ja
ekoaskartelua. Mahdollisuus pelata
frisbeegolfia. 43 €, vetäjät Sanna
Kallioinen ja Sanna Hirvonen

52. Kokkileiri
28.–30.7. Kukkola
9–14 -vuotiaille tytöille ja pojille.
Opitaan kokkailua ja vietetään
leirielämää. Leirillä ei valitettavasti
voida huomioida ruoka-aineallergioita
eikä erityisruokavalioita. 39 €, vetäjä
Paula Taipalus

Kouluikäisten leirit
elokuussa
53. Olipa kerran tarinaleiri
31.7.–3.8. Rajala
8–12 -vuotiaille tytöille ja pojille
Suuren Tarinan metsästystä! Kuullaan,
nähdään, tehdään, luetaan ja koetaan
kaikenlaisia tarinoita. 52 €, vetäjä
Minna Lekkermäki
54. Askarteluleiri
2.–4.8. Kukkola
10–14 -vuotiaille tytöille ja
pojille. Askarrellaan ja nautitaan
kesämeiningistä. 41 €, vetäjä Paula
Taipalus

paikallisverkkoon. Verkosta on myös
internetyhteys.
Leiriläiset voivat koneilla ollessaan
pelailla keskenään verkkopelejä.
Vanhempia pyydetään varmistamaan,
että lapsilla on lupa pelata näitä
pelejä.
Leiriläiset voivat keskustelupalstan
avulla sopia muun muassa peleistä
tai majoitusratkaisuista ennen
leiriä. Leirillä on myös ulkoilua,
iltaohjelmaa, hartauksia, larppi ja
muuta yhdessäoloa. Leiri päättyy aina
jumalanpalvelukseen. Lisätiedot ja
ilmoittautumiset www.bittileiri.fi.
75 € sisältää täysihoidon, ei
kuljetuksia. Vetäjä Jussi Kosonen

Retkille ja perheleireille
ilmoittautuminen
- Jokainen voi hakea enintään neljälle
perheleirille tai retkelle.
- Osallistuvan aikuisen tiedot: tähän
osoitteeseen lähetetään leirikirje
- Puhelinnumero: retkelle/leirille
osallistuvan aikuisen puhelinnumero
- Lapsen huoltajan nimi, s-posti ja
puh: retkelle/leirille osallistuvan
lapsen huoltajan tiedot
- Mikäli lapset hakevat keskenään
retkelle, on heidän molempien
täytettävä oma lomake ja nidottava ne
yhteen. Perheleireillä ei voida
ottaa kaveritoiveita
huomioon.

Lomakkeiden
täyttöohjeet

Kouluikäisten leireille ilmoittautuminen
- Jokainen voi hakea enintään neljälle ja
vähintään kahdelle kouluikäisten leirille.
- Näille leireille otetaan lapsia, jotka ovat
käyneet ainakin yhden vuoden koulua.
- Jos lapsi hakee yhdessä ystävänsä
kanssa, leirivaihtoehtojen tulee olla täysin
samat ja lomakkeiden nidottuna yhteen.
Kaveritoiveet (2–3 sisarusta/kaveria)
kulkevat arvonnassa yhdessä.
Lomakkeet postitetaan kirjekuoressa
osoitteeseen:
Tampereen ev.lut. seurakunnat
Nuorisotoimisto
PL 226
33101 Tampere
Tieto retkelle ja leirille pääsystä
ilmoitetaan viikon 18 loppuun mennessä.
Osallistujat leireille ja retkille arvotaan,
mikäli hakijoita on enemmän kuin mukaan
mahtuu.

Leireille ilmoittaudutaan 12.3.–
9.4.2012 ensisijaisesti osoitteessa
www.trevlut.net.
Sieltä voi myös tulostaa paperisen
ilmoittautumislomakkeen. Ilmoittautua
voi myös postittamalla alla olevan
lomakkeen.

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

Sukupuoli:

Lapsen syntymäaika:

55. Lyylit leirillä
4.–6.8. Kukkola
10–14 -vuotiaille tytöille. Lyylit leireilee
pelaten, askarrellen ja hiljentyen.
39 €, vetäjä Mari Ylikangas
56. Pakomatka 2
7.–9.8. Kukkola
7–10 -vuotiaille tytöille ja pojille.
Kesäniityille loman loppusuoralla!
Menoa ja rentoilua hiljentymistä
unohtamatta. 40 €, vetäjä Virve
Nokkonen
57. Tyttöjen kesäleiri
8.–10.8. Ilkko
8–12 -vuotiaille tytöille. 40 €, vetäjät
Anne-Katriina Niemi ja Irmeli Paalaste

Osallistuvan aikuisen tiedot leirikirjettä varten:
Nimi:
Osoite:
Puhelinnumero:
Lapsen huoltajan nimi:
Lapsen huoltajan s-posti ja puh.:
Ruoka-aineallergiat, erityisruokavaliot ja diagnosoidut sairaudet (esim. astma, ADHD, Asberger):

Muita kesämenoja
Kesäkerhot
5.6.–29.6.
Yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille arkisin
kello 10–13 seuraavissa paikoissa:
Hallilan seurakuntakoti,
Männikönkatu 2
Linnainmaan seurakuntakeskus,
Korpikodinkatu 2
Multisillan seurakuntakoti,
Multisillankatu 2
Pelipuiston seurakuntakoti,
Teekkarinkatu 17
Raholan kerhohuone, Jurvalankatu 4
Vehmaisten seurakuntakoti,
Kauppilaisenkatu 26
Kerhot alkavat tiistaina 5.6. ja
jatkuvat perjantaihin 29.6. asti.
Juhannusaattona ei ole kerhoja.
Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita
ja kerhot ovat maksuttomia. Omat
eväät mukaan. Tarkemmat tiedustelut
nuorisotoimistosta, p. 03 219 0377.

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

tyttö

poika

Syntymäaika:
Katuosoite:
Postinumero:
Kotiseurakunta:

Postitoimipaikka:
Uimataito:

Huoltajan nimi ja puh.:
Huoltajan s-posti:
Ruoka-aineallergiat, erityisruokavaliot ja diagnosoidut sairaudet (esim. astma, ADHD, asberger):

Bittileiri
3.–7.8. Torppa
yli 12-vuotiaille pojille
Leiriläiset tuovat mukanaan omat
tietokoneensa, jotka yhdistetään
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 14.–27.3.2012
Aikuisena rippikouluun

Laulava leipuri piristää Wanhan ajan kahvilaa
Hannu Jukola

Jäikö rippikoulu aikoinaan käymättä?
Sinulla on mahdollisuus suorittaa rippikoulu myös
aikuisena. Mikä tahansa kiinnostuksesi syy rippikoulun
käymiseen aikuisiällä onkaan, olet lämpimästi tervetullut
aikuisrippikouluun.
Seuraava aikuisrippikouluryhmä käynnistyy
maanantaina 26.3.2012 klo 18 Yliopiston kappelissa,
Kanslerinrinne 1 (Pinni B-rakennus, 5. krs.)
Mukaan voit ilmoittautua 23.3.2012 mennessä
osoitteessa www.tampereenrippikoulut.fi/aikuiset

Ehtoollisen vietto on
tärkeää jokaisessa messussa
MISTÄ TEKSTISTÄ SAARNAAT?
Evankeliumitekstinä on Joh.6. 48–58. Jeesus on elämän leipä. Se joka ei syö Ihmisen Pojan lihaa ja juo hänen vertaan, hänellä ei ole elämää. Se joka syö, hänet
Jeesus herättää viimeisenä päivänä.
LÖYSITKÖ TEKSTIIN UUDEN NÄKÖKULMAN?
Löysin ihan sen vanhan vain, mutta kouriintuntuvasti.
MITÄ HALUAT SAARNASSASI VIESTIÄ?
Vakuutuin taas siitä, miten tärkeää ehtoollista on viettää jokaisessa jumalanpalveluksessa. Sitä ei saisi jättää pois pituuteen vedoten, vaikkapa perhejumalanpalveluksessa. On ensiarvoisen tärkeää, että lapset tuodaan alttarille siunattavaksi ja ovat siten mukana perheväen yhteisellä aterialla. Lutherin vastaisesti, kuulun myös niihin ”hurjiin”, jotka soisivat ehtoollista jaettavan myös lapsille. Ymmärränkö aikuisena paremmin ehtoollisen merkityksen? Onko usko muka ymmärrystä? Uskon, että lapsi on lähempänä Jeesusta kuin minä.

Matti Laine ilahduttaa
soitollaan ja leivonnaisillaan
Pispalan kirkontuvassa.

Katso muut tapahtumat
www.tampereenseurakunnat.fi
Yhteisvastuu tapahtumat
merkitty sydämellä
ä

AITOLAHDEN SEURAKUNTA
Messut ja
jumalanpalvelukset
klo 10 Aitolahden kirkossa
18.3. Johanna Porkola, Miia
Moilanen. Pyhäkoulu messun
aikana
25.3. klo 16 Olkkarimessu
Aitolahden kirkko
Terttu Haikka, Miia Moilanen.
Katso lisätiedot s. 16
Muut tapahtumat
Pysäkki-ilta 18.3. klo 17
Atalan srk-koti, rukouspalvelu

HARJUN SEURAKUNTA

MIKSI KANNATTAA TULLA KIRKKOON KUULEMAAN SAARNAASI?
Evankeliumitekstin hengessä kirkkoon pitää aina tulla ehtoolliselle. Ehtoollisella jo unohtuu huonompikin saarna.

Messut
18.3. perhemessu klo 10
Tesoman kirkko
Jukka-Pekka Ruusukallio, Martti
Lammi, Lasse Kautto
klo 11 Pispalan kirkko
Pasi Hakkarainen, Ritva-Leena
Hirvonen, Tarja Laitinen
klo 12 Lielahden kirkko
Tarvo Laakso, Veli-Pekka
Järvinen, Lasse Kautto
25.3. klo 10 Tesoman kirkko
Teuvo Suurnäkki, Riitta
Laankoski, Lasse Kautto
klo 11 Pispalan kirkko
Sami Uusi-Rauva, Jukka-Pekka
Ruusukallio, Tarja Laitinen
21.3. ja 28.3. Aamumessu
klo 8.30 Tesoman kirkko

MITEN ITSE VIETÄT PAASTOA?
Olen aikaisempina vuosina kokeillut erilaisia tapoja
paastota. Olen jättänyt makean syönnin tai television
katselun. Tällä hetkellä parasta olisi laittaa naftaliiniin
läppäri netteineen, joka on aikasyöppö ja terveyden tuho. Tämän jälkeen voisi sitten etsiä uutta työpaikkaa.
Koen itseni aina epäonnistujaksi paaston äärellä. Ehkä se on tarkoituskin.

Muut tapahtumat
18.3. Sopeutuminen luopumisiin klo 17, rovasti Mauri
Virtanen Lamminpään srkkoti Rauhanportissa. Keskustelua luopumisista elämän eri vaiheissa. Lauluyhtye Pirtinpojat.
Kahvitarjoilu,
vapaaehtoinen maksu
Yv-keräykselle

OLIKO TEKSTISSÄ JOTAIN VAIKEAA?
Raamatun tekstissä on aina jotain vaikeaa. Johanneksen evankeliumi on jo saarna itsessään. Kyseinen
evankeliumiteksti liittyy suureen kristologiseen ”minä
olen” -kuvapuheeseen, jonka aiheena on elämän leipä.
Tämäntasoiselle teologille teksti on kovin haastava.

Hannu Jukola

Tapulinmäen Tupa 21.3.
klo 10 Lielahden kirkko
Tuvassa voit tavata päivän
vieraan, keskustella, laulaa.
Keitto+kahvi 3 €. Sinua
odottavat diakoni Ulla
Pettinen p. 050 322 9973 ja
lähetyssihteeri Riitta Laiho
p. 041 548 0150

Pastori Johanna Porkola saarnaa Aitolahden
kirkossa sunnuntaina 18. maaliskuuta kello 10.
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Hannu Jukola

Saarnavuoro

WANHAN AJAN kahvila kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona . maaliskuuta kello – Pispalan kirkon kirkontuvassa. Luvassa on muun
muassa kirkontuvan ruletin
pyöritystä hyvään tarkoitukseen eli Harjun seurakunnan
vanhustyölle.

Kahvilan isäntänä toimii
laulava leipuri Matti Laine,
jolla on tällä kertaa tarjolla
rusinaleivoksia.
Laine on tehnyt päivätyönsä Helsingissä sokerileipurina eli kondiittorina.
Tampereelle muutettuaan
hän on liittynyt myös lauluryhmä Pispalan Piristykseen, joka harjoittelee kirkon tiloissa sopivasti keskiviikkoisin. Hän piristää kokoontumisia soittamalla ja
laulattamalla kansanlauluja
ja iskelmiä.

Wanhan ajan kahvila
21.3. klo 13–15 Pispalan kirkon kirkontupa, Rusinaleivos ja
Ruletti. Kahvilan isäntänä toimii laulava leipuri Matti Laine,
emäntinä Marja Kylä-Laaso ja
Arja Tikka. Tuotto Harjun seurakunnan vanhustyölle. Tied. Marja Kylä-Laaso p. 050 337 7985
ja Arja Tikka p. 050 593 6455

Sergei Korelov (vas.), Sakari Löytty ja Tarja Laitinen musisoivat musiikkipajassa, joka tekee
musiikkia Maailmojen Messuun.

Palmusunnuntain
Maailmojen Messu
kokoaa ihmiset yhteiseen juhlaan
Monikulttuurinen ja ekumeeninen Maailmojen Messu – Worlds Within Worship
järjestetään palmusunnuntaina . huhtikuuta kello  Pispalan kirkossa.
Messuun kutsutaan eri kulttuurien
edustajia kohtaamaan ja viettämään yhteistä juhlaa jumalanpalveluksen, musiikin ja yhteisen ruokailun merkeissä. Pääsiäisen lähestyminen ja palmusunnuntain tapahtumat tuovat tällä kertaa oman
lisänsä keväiseen messuun.
– Kynttilänpäivänä järjestetty ensimmäinen Maailmojen Messu sai hyvän
vastaanoton. Kirkko oli täynnä väkeä ja
eri kielet, musiikki ja kulttuurien kohtaaminen viehättivät jumalanpalvelukseen
osallistuneita, kertoo lähetystyöntekijä
ja muusikko Sakari Löytty, yksi messutiimin jäsenistä.
Messun musiikkia valmistellaan musiikkipajassa, joka kokoontuu keskiviikkoisin kello  Pispalan kirkolla. Mukaan
voi tuoda omia soittimia. Palmusunnuntain messuun on näillä näkymin valmisteilla afrikkalaista musiikkia sekä kiinanja venäjänkielisiä lauluja.

osallistujien omilla kielillä. Lapsille pidetään pyhäkoulua messun aikana.
Löytyn mukaan toiveena on, että
Maailmojen Messu jättäisi pysyvän ja
virkistävän jäljen osallistujien ja Harjun
seurakunnan jumalanpalveluselämään.
– Uskon yhteiseen tekemiseen. Messu on hyvä tilaisuus kotouttaa maahanmuuttajia suomalaiseen kulttuuriin. Samalla heidät kutsutaan seurakunnan
keskelle, kristillisen rakkauden ympäröimäksi. Lisäksi messu on eri kulttuurien kohtaamista ja toisten kulttuurista
rikastumista.
Messun jälkeen nautitaan yhdessä yhteinen ateria. Palmusunnuntain aterialle
on suunnitteilla afrikkalaista ja kiinalaista ruokaa. Ruokaa valmistetaan jo edellispäivänä kokkausryhmässä, jota ohjaavat
lähetyssihteeri Riitta Laiho ja diakoniatyöntekijä Pia Ojalahti.
Maailmojen Messun ja musiikkipajan
järjestävät Harjun seurakunta ja Suomen
Lähetysseura. Palmusunnuntain jumalanpalveluksesta vastaavat Ritva-Leena
Hirvonen ja Veli-Pekka Järvinen.

Yhteisö syntyy
kaikenlaisista ihmisistä

Yhteystiedot:
musiikkipaja:
Sakari Löytty, p. 043 824 3271 ja
Tarja Laitinen, p. 050 330 6942
Kokkausryhmä kokoontuu la 31.3.
klo 10–16 Pispalan kirkolla,
ilmoittautuminen ma 26.3. mennessä:
Riitta Laiho, 041 548 0150

Maailmojen Messu on tavallinen päivämessu, jonka tarkoitus on koota kaikenlaisia ihmisiä yhteisölliseen messuun.
Messu toteutetaan suomeksi ja englanniksi, mutta Raamatun tekstit luetaan

Opetuksen ja
rukouksen ilta 22.3.
klo 18.30
Tesoman kirkko
Teol.tohtori Seppo Löytty
puhuu. Musiikista vastaavat
Arto ja Seija Pietiläinen sekä
Mikko Ohra-aho.
Esirukouspalvelu

Hartaus 25.3. klo 16
Raholan kerhohuone,
Veli-Pekka Järvinen
Kalkun flikat 26.3.
klo 17–19 Kalkun srk-talo,
keskustelunomainen ohjattu
ohjelma. Diakoniatyöntekijät
Minna Savukoski ja Pia Ojalahti

HERVANNAN SEURAKUNTA
Messut
Hervannan kirkossa klo 11
18.3. Ilmo Käki, liturgi Hannu
Vuorinen, kanttorina Maria
Koivisto
25.3. Juhani Räsänen, liturgia

Vuoden alussa toimintansa aloittanut Wanhan ajan
kahvila on jo osoittautunut
suosituksi. Kerran kuussa
kokoontuvan kahvilan pöytiä
on somistettu vanhoin pöytäliinoin, tarjottu rievää tai pistetty grammari soimaan.
Emäntinä häärivät vanhustyön ohjaaja Marja KyläLaaso ja diakoniatyöntekijä
Arja Tikka.
– Kaikki saavat tulla käymään kahvilassa iästä riippumatta, kannustaa KyläLaaso.
Kaija Karvala, kanttori Martti
Syrjäniemi, lapsikuoro
Kultakellot
Pitkä Perjantai – Good Friday
23.3. klo 19 Hervannan kirkko
Tarkoitettu niille, jotka etsivät
yhteisöä ja hengellistä kotia.
Messu, musiikkia, opetusta
Paavalin kirjeistä, ylistystä ja
rukousta, ehtoollinen, ym.
Muut tapahtumat
Lähetystapahtuma kirkolla.
Katso lisätiedot s. 15
Lähetys- ja
raamattuluento
klo 9.30 Hervannan kirkko
25.3. Millaisia parisuhteita
Jumala siunaa? osastopäällikkö
Risto Rautkoski
Radio Dei, 98,8 MHz
kuukauden ensimmäinen ma
klo 19.30
Jumalan kämmenellä -ilta
20.3. klo 17.30 Hervannan
kirkko
Opetusta Raamattuun
perustuen, askartelua ja
temppurata,
kynttilähetki ja iltapala.
Lähetysviikko
Evankeliumin ilta
klo 18.30 Hervannan kirkko
21.3. ja 28.3.
Raamattuilta 27.3.
klo 18–19.30 Hervannan kirkko
Veren merkki, Hannu Uusmies

Tasaus-kampanja parantaa
naisten taloudellisia oikeuksia
SUOMEN L ÄHETYSSEURAN Tasaus-kampanja alkaa jälleen
. maaliskuuta. Tänä vuonna keräystuotolla parannetaan naisten taloudellisia oikeuksia tukemalla naisten
koulutusta ja pienyrittäjyyttä muun muassa Tansaniassa.
Eniten köyhyydestä kärsivät naiset ja tytöt, jotka
sukupuolensa vuoksi jäävät
paitsi yhteiskunnan kehityk-

sestä. Enemmistö maailman
lukutaidottomista ja köyhistä on naisia.
Naiset tuottavat puolet maailman ruoasta, mutta omistavat vain kaksi prosenttia maasta. Joka kolmas
tyttö maailmassa naitetaan
alle -vuotiaana.
Naisten ja tyttöjen köyhyys johtuu usein siitä, että
he kohtaavat syrjintää kou-

kirkon srk-sali, Kalle
Peltokangas, Eliina Lepistö
25.3. emerituspiispa Jorma
Laulaja (ELY), liturgia Sanna
Erkanaho, musiikki Eliina
Lepistö, Terhi-Tuulia Keränen ja
Picantus-kuoro.
Evankelisen Lähetysyhdistyksen
vuosijuhla Kalevan kirkolla
klo 12 sanajumalanpalvelus,
Lapinniemen kappeli, Jukka
Kuusisto, Eliina Lepistö

Muut tapahtumat
Hartaus 15.3. klo 11
”Kotosalla”-talo, Hannulank. 1
past. Janne Häkkinen

Muut tapahtumat
Kylväjän lähetystilaisuus
18.3. klo 15 Kalevan kirkon
sali 9

Marttojen ja Messukylän
seurakunnan Sanan Ilta
18.3. klo 18 Kaukajärven
srk-talo, Viestiveljet, puhujina
Lauha Peltola, Sakari Suutala,
Reijo Pyykönen. Martat tarjoavat kahvia alkaen klo 17.30.

Sanan ja rukouksen ilta
20.3. klo 18.30 Kalevan
kirkon srk-sali, Harri Luoma,
rukouspalvelua
Hiljaisuuden kirkko
21.3. klo 19 Kalevan kirkko.
Nöyränä ja hiljaisena kannat
piikkikruunua (virrestä 56).
Pauli Hakala, sana. HannaRiikka Rissa, musiikki
Tullaan tutuksi -ryhmä
eläkeikäisille 22.3. klo 13
Kalevan kirkon sali 10
Isä meidän rukouksesta, Jukka
Kuusisto (ota oma katekismus
mukaan)
Jumalan kämmenellä
perhepyhäkoulu 27.3.
klo 17.30 Kalevan kirkon
srk-sali kaiken ikäisille joka
toinen tiistai. Opetustuokio,
askartelua, temppurata tai
leikkejä/pelejä, iltapala

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA
Messut
Härmälän kirkossa klo 10
18.3. klo perhemessu, Päivi
Repo, Antero Eskolin, Markku
Ylipää
25.3. Satu Saarela-Majanen,
Markku Ylipää
Muut tapahtumat
Soppatykistä
keittoa Yhteisvastuun hyväksi
16.3. klo 11–13 Multisillan
srk-koti
Yhteisvastuulipaskeräystä
23.3. klo 14
Toteutetaan Härmälän alueella
kauppojen edustoilla klo 14
alkaen

KALEVAN SEURAKUNTA
Messut
klo 10 Kalevan kirkossa
18.3. Harri Luoma, liturgia
Kalle Peltokangas, musiikki
Eliina Lepistö ja Katajaisetkuoro
klo 12 sanajumalanpalvelus,
Lapinniemen kappeli, Harri
Luoma, Eliina Lepistö
klo 15 vauvakirkko Kalevan

Hiljaisuuden kirkko
28.3. klo 19 Kalevan
kirkko. Sydämeeni syvään
auta kärsimykses kätkemään
(virrestä 56), Tuula Ryhänen,
sana ja Vesa Vahtola, alttoviulu

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA
Messut
klo 10 Messukylän kirkossa
18.3. klo 10 Messukylän
kirkko. DI Valto Käkelä, Jari
Nurmi, kanttori Hanna Kataja.
Gideonien kirkkopyhä.
klo 12 perhemessu
Linnainmaan srk-keskus
Pirjo Tuiskunen, kanttori Heikki
Hinssa, Piccolon lapsikuorot,
päiväkerholaiset
25.3. klo 10 Messukylän
kirkko, Jari Nurmi, Pirjo
Tuiskunen, kanttori Katja
Viljamaa, Choralia-kuoro
klo 12 Kaukajärven srk-talo,
Tuula Haavisto, kanttori Hanna
Kataja.
Messun jälkeen ruokailu ja
kahvit. ”Mariana maailmalla” päiväjuhla klo 14 alkaen.
klo 17 Iltamessu Uudenkylän
srk-talo, Kaisa Yrjölä.
Pikkulapsille (3+) on pyhäkoulu
ja kouluikäisille varkkikerho

Miesten saunailta 15.3.
klo 17.30 Ilkon kurssikeskus
Lenkille lähtö klo 17.15. Sauna
lämpiää klo 17.30, klo 19
miesten jutut, iltapala.
Tied. touko.hakala@evl.fi tai
p. 050 327 6302

”Iidat ja Kallet”
-kohtaamispaikka
isovanhemmille ja lapsiperheille
ti 20.3. klo 9.30 – 11.30 Pirjo
Tuiskunen ja Janne Kankainen
Jumalan kämmenellä -ilta
lapsiperheille 20.3. klo
17.30 Levonmäen
srk-koti, perhehartaus,
askartelu / temppurata,
kynttilähetki, iltapala
(vapaaehtoinen maksu).
Aiheena pääsiäinen

lutuksessa, terveydenhuollossa, työelämässä ja oikeudessa hallita omaisuutta.
Naisten oikeuksia polkevat
asenteet estävät yhteisöjen
taloudellisen kehityksen ja
ylläpitävät siten köyhyyttä.
Lähetysseuran tukee ulkomaantyössään useita järjestöjä, jotka työskentelevät
naisten aseman parantamiseksi. Yksi näistä järjestöistä
on tansanialainen Tanganyika Christian Refugee Service,
jonka ohjelmakoordinaattori
Emmanuel Shangweli saa-

puu keväällä Suomeen. Syksyllä Tasaus-vieraiksi saapuvat järjestön kenttätyöntekijät Kellen Machibya ja Rehema Samuel.
Tasaus on Suomen Lähetysseuran vuosittainen kampanja, jolla tuetaan ulkoministeriön osittain rahoittamaa kehitysyhteistyötä eri
puolilla maailmaa. Lisätietoa www.tasaus.ﬁ

mm. Hämeenlinnan
tykistömuseoon ja Tyrvännön
kirkkoon. Retken hinta 55 €,
sis. kyydin, ruokailun, kahvit,
museon pääsymaksun.
Matkalla mukana ja ilm. Heli
Rinta puh. 050 408 4684 ja
Ritva Fabrin
puh. 050 586 5183

ylikonstaapeli evp. Olli
lehtimäki kertoo aiheesta
Vanha Valamo,
lounas
Kirkontupa 26.3. klo 10
Pyynikin kirkontupa
klo 10 aamukahvit
klo 10–11 verenpaineitten
mittausta, Päivi Sylvin
klo 11 aamunsana, jumppaa
Terttu Setälä, lounas
Kirkontupa 27.3. klo 10
Pyynikin kirkontupa
klo 10 vohvelikahvit
klo 11 aamunsana, jutustelua
lemmikeistä, lounas
Kirkontupa 28.3. klo 10
Pyynikin kirkontupa
klo 10 aamukahvit
klo 11 aamunsana Lotta
Häyrinen lukee Antti tuurin
kirjasta Ikitie, lounas

PYYNIKIN SEURAKUNTA
Messut
klo 10 Aleksanterin kirkossa
18.3. Säde Siira, Ari
Rantavaara, kanttori Anssi
Pyykkönen
Camena-kuoro, joht. Elina
Pitkäkoski
25.3. Jorma Pitkänen, Ari
Rantavaara, Riikka Viljakainen
Muut tapahtumat
Ehtoollishartaus klo 17
Aleksanterin kirkko
15.3. Säde Siira
22.3. Merja Halivaara

Naisten aamukahvit 21.3.
klo 9.30–11 Kaukajärven srktalo, Psalmien äärellä,
kanttori Heikki Ali-Löytty

Lähetyksen Yhteinen
Pöytä 18.3. klo 16
Ravintola Rosso, Koskipuisto.
Kirsi Mikkola kertoo työstään
Thaimaan ev.lut. kirkon
Aids-tukikeskuksessa
sekä Thaimaassa
tehtävästä diakoniatyöstä
(SLS), yhteistyössä
Tuomiokirkoseurakunnan
kanssa

Kaukajärven lähetyspiiri
22.3. klo 14 Kaukajärven srktalo, Terveiset Tansaniasta,
nimikkolähetti Erne Hakala

Ylistyksen ja rukouksen
ilta klo 18.30 Pyynikin
kirkontupa
21.3. ja 28.3.

“Mariana maailmalla”
-Naistenpäivä 25.3.
klo 12–15.30 Kaukajärven
srk-talo, klo 12 Naisten Messu.
Tuula Haavisto, Hanna Kataja,
diakoniatyöntekijöitä,
lähetyssihteeri ja vapaaehtoiset. Ruokailu ja kahvit.
Klo 14 päiväjuhla,
lähetystyöntekijä Riitta Heino.
Arpajaiset. Myyntipöydissä
YV-tuotteita ja Makondeveistoksia. Päivän tuotto
YV-keräykselle. Ilm. 19.3.
mennessä p. 03 219 0310
(ark. 9–15) ja s-postilla
merja.makisalo@evl.fi tai
tekstiviestillä numeroon
050 356 3120. Päivään
kuluu keittoruokailu, joten
ilmoitathan myös mahdollisen
ruokavaliosi. Tämä ilo
maksaa Sinulle 5 €

Pyynikin Kirkontupa
Mustalahdenk. 21 A
Kirkontupa 16.3. klo 10
Pyynikin kirkontupa
Klo 10 aamukahvit
Klo 11 aamunsana, tuo
mukanasi kangasnenäliinoja
niin katsellaan ja muistellaan,
lounas
Kirkontupa 19.3. klo 10
Pyynikin kirkontupa
klo 10 aamukahvit
klo 11 aamunsana yhteislauluja
Maija-Stina Uotilan kanssa,
lounas
Kirkontupa 20.3. klo 10
Pyynikin kirkontupa
klo 10 aamukahvit
klo 11 aamunsana
klo 11.30 Turvallisuuden
tunteesta kertovat Johann
Vuorenmaa ja Heidi Turunen,
Sairaanhoidon opiskelijat,
lounas
Kirkontupa 21.3. klo 10
Pyynikin kirkontupa
klo 10 aamukahvit
klo 11 aamunsana
klo 11.30 runtohetki Lahja
Viljanen, lounas
Kirkontupa 23.3. klo 10
Pyynikin kirkontupa
klo 10 aamukahvit
klo 11 aamunsana

Lähetyksen opintopiiri
aikuisille 28.3. klo 18
Messukylän srk-talo
Oikeus omaan uskoon / Kiinan
raamattutyö.
Lähetyssihteeri Merja Mäkisalo
ja kappalainen Olavi Heino
Pappojen, yli 70v.
kevätretki to 19.4.

Suomen Lähetysseura

www.tampereenseurakunnat.fi

Naiset tekevät yli
60 prosenttia maailman töistä,
mutta saavat tuloista vain
10 prosenttia.

TEISKON SEURAKUNTA
Messut
klo 10 Teiskon kirkossa
18.3. Leipäsunnuntain messu,
Tero Matilainen, kanttori Saija
Siuko
25.3. Marian ilmestyspäivän
messu, Marttojen kirkkopyhä,
Saila Munukka, Anna Stina
Nyman, Vox Audiens -kuoro,
joht. hiippakuntakanttori AijaLeena Ranta. Teiskon srk-kodilla
kirkkokahvit ja Kämmenniemen
Marttojen 80-vuotisjuhla,
Teiskottaret
Muut tapahtumat
Yhteisvastuutempaus
18.3. klo 13 Kämmenniemen
kerhohuone
Kokoontuminen
Kämmenniemen
kerhohuoneella. Kesto n.2 h.
Ole arkienkeli ja osallistu
tempaukseen!
Musiikkipyhäkoulu 18.3.
klo 13.30 Kämmenniemen
kerhohuone
Keski-Teiskon pyhäkoulu
18.3. klo 15 Teiskon srk-talon
kahvio
Lähetyksen rukousryhmä
19.3. klo 19 Ylä-Sääksissä,
Sääksniementie 118 A
Sururyhmä 26.3. klo 13
Kämmenniemen kerhohuone
Aunessalmen puoleisessa
päädyssä. Sinulle, joka haluat
käsitellä suruasi pienessä
ryhmässä. Kokoontumisia 4 –5.
Lisät. Pirjo Torikka
p. 050 563 3724 ja Johanna
Kohonen p. 050 501 2970
Pääsiäisaskarteluilta
26.3. klo 17.30
Kämmenniemen kerhohuone
Lähetyksen käsityöpiiri
Kahvi ja kudin 27.3. klo 10
Teiskon srk-talon sali

Päivähartaus ja
ehtoollinen 28.3. klo 12.30
Teiskon kirkko
Avoin raamattupiiri 28.3.
klo 18 Kämmenniemen
kerhohuone Aunessalmen
puoleisessa päädyssä

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Messut
klo 10 Tuomiokirkossa
18.3. Asko Peltonen, Nona
Lehtinen, urkuri Matti Hannula,
kanttori Tuomas Laatu, Big
band, Pyhäkoulu
25.3. Olli Hallikainen, Merja
Halivaara, urkuri Matti Hannula,
Pirkanpojat A-kuoro, joht. Jouni
Rissanen, Pyhäkoulu
25.3. klo 15 Srk-koti
Katariina, Sami Mustakallio,
Olli Hallikainen, urkuri Matti
Hannula
Muut tapahtumat
Katariinan Seniorit
klo 12.30 Srk-koti Katariina
19.3. Yhteisvastuu
umyyjäiset, kahvila,
arpajaiset. YV-laulelot,
Marja-Liisa Rautelon johdolla.
Verenpaineen mittausta
yhteisvastuun hyväksi
26.3. Omaa ohjelmaa
Vetäjinä Pirkko Leivonniemi ja
Laila Kamula
HETI kerho klo 13 Emmaus,
Seurakuntien talo
20.3. Välittävä yhteisö, Minna
Sormunen ja Eija Heikkilä
3.4. Nuori kristitty tänään,
Nona Lehtinen
17.4. Kirkon lähetystyö, Sanna
Kramer
15.5. Kevään sanomaa meille,
Asko Peltonen

VIINIKAN SEURAKUNTA
Messut
klo 10 Viinikan kirkossa
18.3. Jussi Mäkinen, Daniel
Hukari, kanttori Veikko
Myllyluoma
25.3. Perhemessu,
kummikirkko, Ulla Halttunen,
Jorma Satama,kanttori Veikko
Myllyluoma. Perhemessun
jälkeen tarjolla kirkkomehut ja
kahvit srk-salissa
15.3. klo 19 Hiljainen iltakirkko Viinikan kirkko, Ismo Kunnas
18.3. klo 18 Iltamessu
Nekalan srk-talon kirkko- ja srksali, Daniel Hukari
Muut tapahtumat
Ruokamyyjäiset
Yhteisvastuun
hyväksi 23.3.
klo 12.30–14 Nekalan srk-talon
kirkko- ja srk-sali
- myynnissä ruokaa ja
leivonnaisia
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 14.–27.3.2012
Helena Ranta pohtii pahuutta
OIKEUSHAMMASLÄÄKÄRI, PRO FESSORI Helena Ranta Helsingin yliopiston Hjelt-instituutista pohtii ihmisen pahuutta Uskon akatemia -sarjan luennossa tiistaina .
maaliskuuta.
– Luentoni otsikko ”Uskomaton totuus” on monikerroksinen, ja totuus joskus hyvin ihmeellinen.
– Pohdin puheenvuorossani ihmisen pahuutta ja sitä, mikä saa ihmisen kään-

tymään toista vastaan. Eli
en mieti omaa ”uskonnottomuuttani”, se ei ole tärkeää,
Ranta kertoo.
– Meidän on tärkeää tiedostaa, että ihminen pystyy
käsittämättömiin julmuuksiin toista ihmistä kohtaan.
Ihminen oppii tekemällä, ja
jos hän valitsee pahuuden
tien, paluuta ei välttämättä ole. Miten pystyn uskomaan, että ihminen kuitenkin on pohjimmiltaan hyvä?

Rannan pohdinnan pohjana on eteläafrikkalaisen
teloitusryhmän johtajan
elämäntarina: miten yksilö saadaan toimimaan epäinhimillisesti, ja voiko siitä
saada armahdusta.
Luento pidetään Tampereen pääkirjasto Metson
suuressa salissa kello  alkaen. Lopussa on mahdollisuus myös keskusteluun.
Luennon voi kuunnella myös Radio Moreenista

Elmo Allén

HämäläisOsakunnan
Laulajat tutki The
Little Match Girl
Passion -teosta
ensi kertaa viime
syksynä.

HÄMÄLÄIS-OSAKUNNAN L AULAJAT eli HOL tuo pääsiäisen
alla ensi kertaa Suomeen
kuultavaksi David Langin
Pulitzer-sävellyspalkinnon
saaneen teoksen The Little
Match Girl Passion.
HOL:n kanssa Tampereen-konserttiin lauantaina . maaliskuuta kello 
Aleksanterin kirkossa tuovat lapsikuvansa myös tamperelainen lapsikuoro Tactus johtajanaan Olli-Taavetti
Kankkunen sekä nuorisokuoro Sympaatti, jota johtaa Emmi Kleemola.
Näyttelijä Rosa Hautala alustaa lukemalla H.C. Andersenin tulitikkutyttösadun.
Pienen tulitikkutytön kärsimyskertomus on vakiintunut Yhdysvalloissa osaksi
kirkkojenkin pääsiäispassioiden perinnettä. Säveltäjä itse kuvaa teoksen sanomaksi kiinnittää huomiota ihmisten kärsimykseen ympärilläsi.
– Huomioni kiinnitti aluksi teoksen
lapsiin ja köyhyyteen kohdistuva sanoma, vaikka teos rinnastuukin sisällöllisesti Johann Sebastian Bachin Matteus-passioon, HOL:n johtaja Esko Kallio sanoo.

Kuorot lahjoittavat konsertin tuotot Pelastakaa
Lapset ry:n hätäapurahastoon. Rahastolla tuetaan
haavoittuvissa oloissa eläviä lapsia ja nuoria sekä kotimaassa että maailmalla
Konsertissa J.S. Bachin
teos Ich lasse dich nicht ja
Johann Ludwig Bachin Unsere Trübsal sivuavat teksteissään lapsen hylkäämistä ja toisaalta kykyä nähdä näkymättömiäkin asioita.
Konsertin pääteos, Langin passio, on
kerännyt ylistyksiä ympäri Yhdysvaltoja.
– Tyylillisesti tätä voisi luonnehtia vaikkapa yhdistelmäksi Arvo Pärtin staattista,
kellomaista sointia ja pohjoisamerikkalaista minimalismia. Siinä on sekä soivaa kauneutta, voimakkaita näkyjä että hiljaisuutta, pysähtynyttä ja paikoin ahdistavaakin
tunnelmaa, Kallio kuvailee.
HOL on palkittu muun muassa Tampereen sävelen kolmella kultaleimalla vuonna . Lisätietoja kuorosta: www.hamalais-osakunta.ﬁ/kerhot/hol
Liput / euroa etukäteen Tiketistä
sekä ovelta.

ENGLISH SERVICE

AVOIN KIRKKO

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
18.3. rev. Risto Korhonen
25.3. Mark Leveri from
Tanzania sermon, rev. Kati
Eloranta

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

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
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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

Kolme kuoroa tukee lapsia
tulitikkutytön tarinalla

SVENSKA FÖRSAMLINGEN

(,Mhz) seuraavana lauantaina kello ..
Uskon akatemia  tutkii uskon olemusta eri uskontojen ja ateismin näkökulmasta. Kevään viimeisessä luennossa .. teologian tohtori, professori Jaana
Hallamaa pohtii, voiko uskoa määrittää? Luennot järjestävät Tampereen ev.lut.
seurakuntayhtymä ja Tampereen työväenopisto.

HUOMA-RYHMÄ
Henkirikoksen uhrien
läheiset eli HUOMAryhmä kokoontuu
kuukauden viimeinen tiistai
klo 17–20 Seurakuntien talo,

Näsilinnankatu 26, 2. krs.
Kevään kokoontumiskerrat ovat
27.3., 24.4. ja 29.5.

LASTEN KATEDRAALI
Finlaysonin kirkossa ko 11-17,
Marianpäivän vauvakirkko 25.3.
klo 15, Anne Ryyppö-Prami

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

LÄHETYSKAUPPA TASKU
Kauppakatu 13,
p. (03) 219 0420
Avoinna ma–pe klo 10–17.

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.
Tuhannelle vanhukselle
villasukat -talkoot
v. 2012.
Anna kerä – autat paljon!
Tuo sukat tai lahjoita
villalankaa: sukkalangoista
huutava pula!
Perehdytys vapaaehtoiseen vanhustyöhön
ti 10.4. klo 13–15 jatkuen
ti 17.4. klo 13–15. Tied.
ja ilm. 219 0455 tai www.
mummonkammari.fi
Maaliskuun näyttely Alla
prima – maalauksia, Matti
Mattiniemi
Kyläpaikka, Otavalankatu
12 A
Maanantaisin
klo 10 Äiti Teresan peittotalkoot
klo 12.30
Pöytälaatikkorunoilijat
klo 14 Kirjojen ystävät
19.3. Mihin meidät
kasvatettiin? Anna Kaija
Karhu ja Maijaliisa Mattila
tarkastelevat vanhoja
koulukirjoja
26.3. Tästä kirjasta tahdon
puhua, Minna Lindgren:
Sivistyksen turha painolasti
klo 14 Shakki vai matti, seniorit
pelaavat, 2. krs
Tiistaisin
klo 10 Askartelutalkoot ja
tumpputiistai
Keskiviikkoisin
21.3. klo 10 Leskien Klubi
–kahvila, musiikkituokio:
Adime Rakadzhieva säestää
yhteislaulua. Tervetuloa
mukaan, kun pahin surusi on
hellittänyt.
klo 10 Nettinurkassa AtkSeniorit Mukanetin opastajat
klo 13 Nyt laulajaiset on,
iloista yhteislaulua suosittujen
laulattajien johdolla
21.3. Eero Wallin ja Raimo
Jokinen
28.3. Jukka Silin ja Lauri Salo

Koivistonkylässä vietetään
happamattoman leivän ateriaa
KOIVISTONKYLÄN SEURAKUNTAKO DIN salissa vietetään sederateriaa palmusunnuntaina .
huhtikuuta. Sen järjestelyistä vastaavat Koivistonkylän
aamurukoussolu ja Viinikan
seurakunnan lähetystö.
Jeesus vietti seder-ateriaa kiirastorstaina opetuslastensa kanssa. Heprean sana
seder tarkoittaa järjestystä.
Aterian salaisuuksia avaa

pastori Pekka Luukkala.
– Seder-ateria pohjautuu
juutalaisen vaelluskansan
perinteisiin ja kulttuurin.
Opetuksen sisältö käsittelee kristillisen seurakunnan
keskeisen sakramentin, ehtoollisen asettamista, Anne
Tuhkanen Koivistonkylän
aamurukoussolusta kertoo.
Anneli Kuusisto Koivistonkylän aamurukoussolus-

Torstaisin
klo 10 Sudokun ratkojaiset,
2. krs
klo 11 Muisti- ja tuolijumppa
Kotialttarin äärellä
klo 12.30 Toivevirsiä, MaijaStina Uotila
klo 13 Päivähartaus
15.3. Juhani Marjokorpi
22.3. kirkkoherra Kim Rantala

Saunomismahdollisuus
ja iltapala, mukana Risto
Hoikkanen.
Tiedustelut Liisa Hoikkanen
p. 050 413 1909 tai liisa.
hoikkanen@evl.fi
Ke 21.3. klo 10–12
Viittomakielinen perhekerho
Yhteistyössä Kotipolun kanssa.
Aiheena jaksaminen Äitinä ja
Isänä. Iidesrannan srk-koti,
Iidesranta 5
Ma 26.3. klo 18–20
Kuurosokeiden raamattu-ja
keskustelupiiri
Kuurosokeiden toimintakeskus,
Insinöörinkatu 10

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

MUSTA LAMMAS
asunnottomien ja päihdeongelmaisten päiväkeskus,
Pellavatehtaankatu 17 G,
p. 219 0372.
Avoinna ma–to klo 7.30–13,
pe klo 7.30–11.30.
Vaatepalvelu auki ma–to
7.30–12, pe klo 7.30–11.
Ilmainen puuro tai keitto
asiakaskortilla ma–to 10–12 ja
pe 9.30–11.
Lauantaiaukiolo klo 10–13.
Tarjolla puuroa, leipää ja
kahvia.
Pullakirkko klo 10–12.
Tarjolla leipää ja kahvia
maksutta
18.3. Ilari Luoma, Tampereen
Vapaakirkko
25.3. Heikki Jussila, Musta
Lammas

Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarink. 10
To 15.3. klo 13 Kanttorin
lauluhetki
Pe 16.3. klo 10–12
Vertaistukiryhmä
-keskustelua
-sanomalehdenlukua
-asiointimahdollisuus
lähialueella
-päivähartaus
To 22.3. klo 13 ”miälin,
kiälin..” tamperelaisittain
Tampere-seuran toim.johtaja
Heidi Martikainen
Pe 23.3. klo 10–12
Vertaistukiryhmä
Ke 28.3. klo 13 Miestenpiiri

NAISTEN TAPAHTUMAT

Keskiviikkoklubi
keskiviikkoisin klo 13.00–14.45
Hengellinen avoin
keskusteluryhmä päihteistä
eroon pyrkiville naisille ja
miehille.

Naisten ilta Kuuselan
Palvelukeskuksessa,
Nuolialantie 46
14.3. Herätelkäämme
yhdessä vanhoja käsityötaitoja.
Voit ottaa mukaan oman
taidonnäytteesi tai lahjaksi
saamasi käsityön
Illat alkavat saunomisella
klo 18 (ei uintimahdollisuutta!).
Iltatee n. klo 18.45 ja ohjelma
19.15.–20.30
Mirja Rautkoski, pastori,
p. 050 414 2212, Rea
Maakanen iltojen emäntä,
p. 050 586 0674

MYÖTÄTUULI

PALVELEVA PUHELIN

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
21.3. Jukka Kuusisto, Kalevan
srk
28.3. Kari Kuusisto, Suomen
Raamattuopisto

Yhteinen vammaistyö
Ti 20.3. 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
Kuurojentyö
Su 18.3. klo 15–17
Viittomakielinen messu
Aitolahden kirkossa,
Jenseninkatu 4. Kirkkokahvit
Ti 20.3. klo 18–21 Viittomakielisten miesten ilta Torpalla,
Torpantie 29, Siivikkala.

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

PÄIVÄRAAMATTUKOULU
torstaisin klo 9.30–13 Kalevan
kirkon srk-salissa
15.3. Ylistysmusiikki
Raamatussa, Markku Ylipää.
Miten voi täyttyä Pyhällä
Hengellä? Ismo Nokelainen
22.3. Joona, luku 1 (Joonan
kutsu ja pako), Jussi Mäkinen,
Miten voin vastustaa pahaa?
Seppo Lappalainen
Tied. Kati Eloranta,
kati.eloranta@evl.fi,
p. 050 431 6627

www.tampereenseurakunnat.fi

ta sanoo Raamattuun pohjaten, että seder-ateria kuuluu
pääsiäisen viettoon:
– Raamattu puhuu pääsiäisestä, että se on happamattoman leivän juhla: ei syö-

RETKET/MATKAT
Itä-Vironmaan
kiertomatka 12.–14.6.
Lähtö Tampereelta klo 6.30
Helsinkiin, Tallinnassa klo 12.30,
jossa suomalainen opas
vastassa. Matka jatkuu
Narvaan. Tutustumiskohteita
mm. Narva-Joensuu, Sillamäen
kaupunki, Kuremäe Pyhitsan
nunnaluostari, Rakveren
kaupunki. Matkan hinta 310 €
sis. hotellimajoittautus 2 hh,
bussikulj. ja laivamatkat.
Tied. Elvi Koskinen
p. 050 337 1728 ja Antti
Punkari p. 050 525 8536.
Ilm. 21.3.mennessä.
Pyynikin srk

ja bändi parillisten viikkojen
maanantai klo 18
Rukouksen ja ylistyksen
jatkokurssi
Ke klo 17.30– 20.30
28.3., 18.4., 9.5.
Seurakuntien talo,
Näsilinnankatu 26
Yhteistyössä Uuden verson
kanssa
Vastaanotto-ilta su klo 19
Rukousta, ylistystä, Raamatun
sanaa 25.3., 29.4., 27.5.
Yhteistyössä Uuden verson
kanssa
Haukiluoman Rukouksen
talo, Tyvikatu 11
Käy peremmälle, sinua varten
on paikka. Tule rakentamaan
seurakuntaa rukouksin.

RETRIITTEJÄ
23.–25.3. Marianpäivän
hiljaisuuden retriitti
Kangasalan Heinäkalliolla.
Ohj. Anneli Hukari ja Katri Helin.
Järj. SLS ja Heinäkallion ystävät
ry. Hinta 100 €.
Ilm. p. 040 902 2813.
27.–29.4.
Lintu- ja talkooretriitti
Ikaalisten Metsäkestilässä.
Ohj. Jussi Hankela
ja Metsäkestilän ystävät.
Hinta 50 €.
Ilm. p. 050 523 2104.
25.–27.5. Helluntain
hiljaisuuden retriitti
Ikaalisten Metsäkestilässä.
Ohj. Tytti Jauhiainen ja Terhi
Törmä. Hinta 90 €.
Ilm. p. 050 468 8482.
Lisätietoa retriiteistä:
www.tampereenseurakunnat.fi/
hengen _ravintoa
tai p. 050 53 93 175/
Marjatta Malmberg

RUKOUKSEN TALO
KESKUSTA

Irene Roivainen aloittaa seurakuntien blogistina
YHTEISKUNTATIETEIDEN TOHTO RI Irene Roivainen aloittaa
blogistina Tampereen seurakuntien verkkosivuilla.
Tekstit löytyvät osoitteesta
www.tampereenseurakunnat.ﬁ/blogit/ireneroivainen.
Roivainen työskentelee Tampereen yliopistossa
määräaikaisena sosiaalityön
professorina. Hän on tutkinut lähiöitä, setlementtija yhteisösosiaalityötä sekä
tamperelaisten köyhyyttä.
lähtö kirkolta
Rukousta mm. Hervannan ja
srk:n puolesta
Kristus -ilta
La klo 17 Hervannan kirkolla
31.3., 21.4.
Ylistyslauluja ja rukousta
Lisät. Kirsi Juntunen
050 574 4943 ja
Teija Lätti 050 574 4941
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
Perjantaisin Lähteellä
-illat klo 18.30
”Kuulkaa, kaikki janoiset!
Tulkaa veden ääreen!” Jes 55
Pe 13.4. Jorma Satama
Pe 4.5. Mauri Virtanen,
ehtoollinen
Torstaisin rukouspäivystys
klo 18–18.30
Tule hetkeksi hiljentymään,
puolestasi rukoillaan. Voit myös
lähettää viestin numeroon
040 743 9919. Armolahjoja
etsimässä, Varustetut
palvelemaan -illat klo 18.30
15.3. Teuvo Suurnäkki alustaa
aiheesta
”Rukous Vanhassa ja Uudessa
Testamentissa”.
22.3.ja 19.4. Reino Virtanen
alustaa armolahjoista
Rukouspäivystys näinä iltoina
klo 18–18.30
”Varustaakseen kaikki
seurakunnan jäsenet
palvelutyöhön, Kristuksen
ruumiin rakentamiseen.”
Ef.9:12
Hervannan Rukouksen talo,
Hervannan kirkko, Lindforsink.7

– uskosta ja elämästä
klo 13 Aleksanterin kirkon
kryptassa, edullinen kahvitarjoilu klo 12 alkaen
15.3. Tallinnassa järisee,
Ilkka Puhakka, evankelista,
Virolaisia vieraita. Järj. KRS,
Tuomiokirkkosrk ja Pyynikin srk

Irene Roivainen toimii
muun muassa puheenjohtajana Tampereen kaupunginvaltuustossa (vihr.) ja
Suomen Setlementtiliitossa sekä jäsenenä Tampereen
Kaupunkilähetyksen hallituksessa.
Hän on toiminut yhden
kauden Tampereen seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston jäsenenä/varajäsenenä, kaksi kautta kirkkovaltuutettuna sekä Messukylän

seurakuntaneuvoston jäsenenä. Hän oli ehdokkaana
äskeisissä kirkolliskokousvaaleissa ja on toiminut kolumnistina sekä Kotimaalehdessä että Tampereen
Kirkkosanomissa.
– Kirkko on minulle globaali arvoyhteisö, jota luonnehtivat ekumeeniset oikeudenmukaisuuden, rauhan ja
luomakunnan eheyden arvot. Seurakunta on armon ja
välittämisen yhteisö, jossa ei

USKON AKATEMIA

SINKUT

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!

tunut kaupungin maineikkaista mieskuoroista, Pirkanmiehistä ja mieskuoro Laulajista. Ohjelmisto koostuu kansanlauluista, isänmaallisista lauluista, serenadeista ja hengellisistä lauluista.
Harjoitusten tahti on
kuitenkin verkkaisempi
kuin vanhemmissa kuoroissa. Harjoituspaikkana
toimii Pyynikin seurakuntatalo, ja kuoro ottaa uusiakin jäseniä.
Konsertin liput  €

Rukouskävely
To klo 14 Ahvenisjärven ympäri,

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

TAMPEREEN
RAAMATTUKOULU
www.tampereenraamattukoulu.
net
Kalevan kirkon srk-salissa
maanantaisin klo 18.30
19.3. Hannu Karvonen,
Matteuksen evankeliumi

Vuonna 2010 Kelot
harjoitteli ja esiintyi
Ruskealan kirkossa, joka
on rakennettu paikallisten
talkootyönä, ja Suomesta
on tullut myös lahjoituksia.
Lasse Kautto johti kuoroa.

✦ 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

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

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat
Tänään ke 14.3. klo 18.30
Pyynikin pappilan kerhohuone,
Kisakentänkatu 18.
To 15.3. klo 19 seurakuntien
talo, Näsilinnank. 26, Ateenasali, Antero Holma, Mikko
Peura, Sakari Suutala.

Anneli Erlamo

Nuorten rukouskoulu
Preikkari parittomien
viikkojen maanantai klo 18
Nuorten Praisekuoro-

Aamurukous
Ke klo 9–10 Café Olohuoneessa, Insinöörinkatu 23
Rukousta mm. srk:n ja
yhteisten asioiden puolesta

26.3. Turkka Aaltonen, Isä
meidän rukous

TUOMASMESSU
Tuomasmessu 25.3. klo 18
Aleksanterin kirkko
Ihmeen äärellä. Rippiäiti ja
-isä ovat tavattavissa jo tuntia
ennen messua. Lastenhoito ja
pyhäkoulu kirkon alasalissa.
Teejatkot heti messun päätyttyä
kirkon alasalissa.

VERENLUOVUTUS
ke 21.3. klo 15–18 Tesoman
seurakuntasalissa,
Tesomakuja 5. Luovuttajainfo
p. 0800 0 5801,
www.sovinkoluovuttajaksi.fi
www.veripalvelu.fi

KRISTILLISET JÄRJESTÖT

Mieskuoro Kelot juhlii konsertilla
Tampereen Kansallisten
Seniorien mieskuoro Kelot
on saavuttanut  vuoden
ikäpaalun. Sen kunniaksi
kuoro pitää juhlakonsertin
palmusunnuntaina . huhtikuuta kello  Tampereen
Yhteiskoulun juhlasalissa.
Kuoroa johtaa Jussi
Tamminen ja puheenjohtajana toimii Antti Tuurna. Konsertin yhteydessä
julkaistaan kuoron historiikki, jonka on ahkeroinut
Kalevi Joki.
Noin -jäseninen kuoro on suurelta osin valikoi-

tehdä eroa uskovien ja ei-uskovien välillä. Oma hengellinen kotini on herännäisyydessä.

SEURAKUNTIEN TALO

Kyttälänk.1
Yhteistä rukousta joka
arkiaamu klo 9–11

Oloilta 17.3. klo 17–21 Nekalan srk-talon nuorisotila, Kuoppamäentie 23, alakerta. Illan
aikana tapaat muita yksin eläviä, jotka Sinun tavoin kaipaavat juttuseuraa. Voit myös pelata biljardia, pingistä, koronaa,
liitokiekkoa ja muita pelejä.
Saunomismahdollisuus. Nyyttärit. Bussi nro 15 Keskustorilta

kirjastotalo Metson Pietilä
-salissa klo 18.30
27.3. Uskomaton totuus,
oikeushammaslääkäri Helena
Ranta
Radio Moreeni (98,4Mhz)
lähettää luennot aina
tapahtumaa seuraavana
viikonvaihteena.

Hannu Jukola

Seder-aterian soseeseen käytetään omenoita ja viikunoita.

ty leipää, joka oli hapatettu
vaan valkoista vehnäleipää
eli matsa-leipää.
Aterian hinta on  euroa,
ja tilaisuuden tuotto jaetaan
puoliksi Luukkaloiden ja Sansan juutalaistyön kesken.
Kello  alkava tilaisuus
kestää kolmisen tuntia.
Ilmoittautumiset viimeistään .. lähetyssihteeri Tiina Sarkapalolle, tiina.sarkapalo.evl.ﬁ. Puhelimitse hän
on tavoitettavissa ti, ke, to p.
  . Kerro samalla
ruoka-aineallergioista.

KANSAN
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28,
p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi
Seniorifoorum 15.3. klo 13
Aleksanterin kirkon krypta.
Tallinnassa järisee, Ilkka
Puhakka virolaisine vieraineen.
Kahvitarjoilu klo 12 alkaen.
Sanan lähteillä 15.3.
klo 18.30 Finlaysonin kirkko.
Kuolema ja Elämä, Satu Eerola,

Ilkka Puhakka. Musiikki Minna
ja Jussi Pyysalo.
Retki Turkuun 22.3.
Lähtö klo 8.30 ja paluu
n. klo 19. Tutustutaan mm.
Tuomiokirkkoon ja Aboa Vetus
& Ars Novaan. Hinta 50 €/hlö
(matkat, sisäänpääsymaksut,
lounas ja kahvi).
Ilm. p. 040 778 2863 tai
anneli.rautakorpi@sana.fi
Opiskelijaillat perjantaisin
klo 19 Glooria Sali,
Kyttälänkatu 1, 2. kerros.

SLEY
Luther-talo Pellavatehtaank. 19
Messu joka su klo 11.
Päiväpiiri ke klo 13.
Ristin keidas la 18.3. klo 18.
Tervetuloa! www.sley.fi/tampere

TAMPEREEN
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16,
sekä keskiviikkoisin ja
lauantaisin klo 19.
La 17.3. klo 19.00 Lapsi- ja
nuorisotyön seurakuntapäivät
Pe 23.3. klo 18.30 Miesten
ilta
La 24.3. klo 19.00 Raamattuilta
Ti 27.3. klo 18.30 Naisten ilta

✦ 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
✦ ISSN: 1237-9603, äänite: 1237-959X
✦ Seuraavat lehdet ilmestyvät:
28.3. aineisto 14.3. mennessä, 11.4., aineisto 28.3. mennessä
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Kaihdin Sampo

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

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

$6,$1$-272,0,672.1887,1(1.<

Asianajotoimisto

$VLDQDMDMDYDUDWXRPDUL3DXOLLQD.QXXWLQHQ

Arja Luoma Oy

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

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

343 9700

KEVÄTSIIVOUSTA,..81$13(687
.RWLVLLYRXNVHWNDQJDVYHUKRLOWXMHQKXRQHNDOXMHQSHVXW
SRUUDVVLLYRXNVHWMDODWWLDQYDKDXNVHW
<OLYXRGHQNRNHPXV
0DKGROOLVXXVNRWLWDORXVYlKHQQ\NVHHQ

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

.$/(9$1.$1.$$1
+$87$860$$1.$+9,/$
$UN0XLVWRWLODLVXXGHW
NRNRXNVHW\P3

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

MITOIN KUIN MITOIN

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
- palveleva perheyrityksemme

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
Kattokorjaukset, Kattojen Uusimiset,
Peltisepäntyöt, Vesikourut, Tikkaat,
Lumiesteet.
040 712 8888

Teitä palvelevat myös:
Pekka Jokiranta
Jukka Mäenanttila
Mika Leinonen

Juhani Mäkipää

Leena Mäkipää-Koivumäki

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

●

●

www.tampereenhautauspalvelu.ﬁ

n
ine

top

u

no

KESKUSTA
Näsilinnankatu 21
(03) 222 6821
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TAMMELA
Tammelan puistok. 37
(03) 255 7502

Tuotoilla autetaan
HERVANTA
2 miljoonaa
ihmistä vuosittain Insinöörinkatu 30

/$.,72,0,672
5$-$0b.,
Kaikki lakiasianne
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

Sisä- ja Ulkomaalaukset + Kattomaalaukset. Remontti- ja Rakennustyöt
Sisällä ja Ulkona. 040 712 8888

382/867$-$

HOlPlQHULYDLKHLVVD

(03) 715 6337
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ARJEN AARTEITA
- sinulta ja sinulle

www.lahetystorit.ﬁ
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ŵćŶƟůĂŶŶĞŵƵƵƚŽŬƐŝŝŶůŝŝƩǇǀŝƐƚć
ŬǇƐǇŵǇŬƐŝƐƚćĂŵŵĂƫ
ƚĂŝƚŽŝƐĞŶ
ƚǇƂŶƚĞŬŝũćŶŬĂŶƐƐĂ͘KŶŐĞůŵŝĞŶŬćͲ
ƐŝƩĞůĞŵŝƐĞŶŵǇƂƚćĂǀĂƵƚƵƵƵƐĞŝŶ
ƵƵƐŝĂŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵŬƐŝĂ͘
WĂƌŝƐƵŚĚĞƉǇƐćŬŝůůĞǀŽŝƚƵůůĂũŽŬŽ
ǇŬƐŝŶƚĂŝƉƵŽůŝƐŽŶŬĂŶƐƐĂǇŚĚĞƐƐć
ƚĂŝŽƐĂůůŝƐƚƵĂŽŚũĂƩƵŝŚŝŶŬĞƐŬƵƐͲ
ƚĞůƵƌǇŚŵŝŝŶ͘dĂƌŬŽŝƚƵŬƐĞŶĂŽŶ
ůƂǇƚććƵƵƐŝĂǀŽŝŵĂǀĂƌŽũĂ͕ĞĚŝƐƚćć
ƐĞŬƐƵĂĂůŝƚĞƌǀĞǇƩćũĂůŝƐćƚćĞůćŵćŶͲ
ŚĂůůŝŶƚĂƚĂŝƚŽũĂ͘

Virrassa
Virrassa

Kärkihankekoordinaattori
Edellisen kolumnini alla luki vielä rippikoulupastori. Se oli sitä aikaa. Nykyään olen Tampereen seurakuntien kärkihankekoordinaattori.
Titteli on edellistä pidempi ja pitää sisällään itselleni entisenä ärrävikaisena huomattavan määrän haasteita pelkästään sen lausumisessa. Mutta toivon todella, että tällä hetkellä vuoden kestävän projektin aikana opin sanomaan virkanimikkeeni takeltelematta.
Lähes yhtä suuri toive on, että joskus sen sanoessani en joutuisi vastaamaan kysymykseen, että mitä ihmettä
se tarkoittaa. Siksi ajattelin tässä kolumnissa hieman valottaa, mistä on kysymys tässä kärkihankekoordinaattorin elämässä.
Ensinnäkin olen aina kannattanut riittävän nopeaa vaihtuvuutta tietyissä seurakunnan tehtävissä. Ehdin istua rippikoulutoimistossa mahtavat ja nopeasti menneet neljä vuotta. Ne olivat muuten erinomaisen hienoja vuosia.
Mutta kun on vastuulla suuren työalan koordinoiminen ja
kehittäminen, uskon, että neljässä vuodessa on jo antanut
suurimman osan annettavastaan. Siinä vaiheessa, kun hommat alkavat hoitua rutiinilla, kannattaa katsella jo aidan toiselle puolelle. Tässä tapauksessa Kyttälän toimistosta kohti
Näsilinnankatua, jossa työskentelen tämän vuoden loppuun.
Koska tehtävä on uusi ja äärettömän mielenkiintoinen, ei missään mielessä voi puhua rutiineista.
Olen näiden päivien aikana päässyt vastaamaan lukemattomia kertoja kysymykseen, että mitä kärkihankkeet ovat.
Jos aikaa on vähän, vastaan lyhyesti. Tavoitteena on saada
kasteprosentti ja kirkolliset vihkimiset nousuun.
Näiden lisäksi mahdollisimman monelle seurakuntalaiselle tulee löytyä paikka ja yhteisö, jossa on hyvä olla. Lyhyesti
ja yksinkertaisesti sanottu, mutta tekemistä on paljon. Kirkko ei ole tunnettu nopealiikkeisyydestään, toisin kuin se toimintaympäristö, jossa kirkko Tampereella toimii.
Kaupunkilaisten keskuudessa muutokset ja muuttujat
ovat nopeita. Itseäni ja perhettäni en pidä missään nimessä
kaikista nopealiikkeisimpänä, mutta jotain kertoo sekin, että aikuisikäni 18 vuotta olen ja olemme asuneet kolmessa
suuressa kaupungissa (jopa Turussa) kahdeksassa asunnossa kuuden eri seurakunnan jäseninä. Ja se on vielä kohtuullisen rauhallinen tahti.
Tähän kaupunkilaiseen toimintaympäristöön seurakunnissa yhdessä työstetyt kärkihankkeet hakevat kirkon ja kirkon sanoman merkitystä. Sitä, mikä nyt jo on kirkossa tamperelaiselle tärkeää, vahvistetaan ja vuorovaikutusta syvennetään.
Lisäksi etsitään aivan uusia mahdollisuuksia näkyä ja
kuulua tamperelaisessa elämässä. Vaikka ympäristö muuttuu, meillä on yhä sanottavaa Jumalasta, armosta ja lähimmäisistä. Kärkihankkeissa haetaan oikeita tapoja ja paikkoja näille isoille asioille.

Jussi Laine
Tampereen seurakuntien rippikoulupastori,
joka tällä hetkellä toimii kärkihankekoordinaattorin tehtävässä.

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
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ũĂŵĂŬƐƵƩŽŵŝĂ͘
>ćŵƉŝŵćƐƟƚĞƌǀĞƚƵůŽĂ͊
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<ćǇŶƟŽƐŽŝƚĞ͗
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^ŽŝƚĂũĂǀĂƌĂĂĂŝŬĂ͗ϬϰϬϱϵϮϲϰϵϲ
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Kolumneja voi kommentoida osoitteessa
www.tampereenkirkkosanomat.fi/blogi.

Hervannan . lähetystapahtuma
järjestetään aiheella Rakas perhe. Tapahtuman tarjonta on suunnattu lapsista ikäihmisiin, rakkaan
perheen kaikenikäisille.
Perheen pienimmät on huomioitu sunnuntain lähetyspyhäkoululla . maaliskuuta ja koko perheen Jumalan kämmenellä -illalla
tiistaina ..
Nuoret ja nuoret aikuiset saavat
omansa muun muassa Bass´n Helen -yhtyeen konsertissa lauantaina
.. kello  Hervannan kirkossa.
Konsertin jälkeen on kohtaamispaikassa yläkerran kahviossa myös
pelejä, yhdessä olemista ja hartaushetki kello .
Ikäihmiset saavat kirkontuvalle
vieraakseen Kiinan-lähetystyöntekijän Vuokko Lipposen keskiviikkona .. kello .
Viikon avajaiset sekä lähetysillat
tarjoavat lisätietoa. Perinteisen toivelaulutorin musiikkitarjonta ulottuu nuorekkaammasta Gospel-musiikista perinteisiin virsiin lauantaina .. ostoskeskus Duossa: kello  esiintyy Virsilauluryhmä, kello  Viestiveljet, kello  Gospelkuoro ja kello  Kristittyjen Teekkareiden musiikkiryhmä.

Kimmo Piikkilä

Lähetystapahtuma huomioi
lapset kulttuurien välissä

Viime vuoden Rakas risti -tapahtumaan kuului Kansanlähetyksen järjestämä lähetysilta.

Kolmannen
kulttuurin lapset
Lähetysviikon avajaistapahtuma
Hervannan kirkossa sunnuntaina
.. alkaa kello  rukouksella.
Lapsista, jotka elävät merkittävän osan lapsuudestaan ulkomailla, käytetään nimitystä ”kolmannen
kulttuurin lapset”. Tästä aiheesta
puhuu lähettihuollon työtä tekevä

psykologi Pirjo Alajoki Hervannan
kirkossa .. kello . alkaen.
– He oppivat elämään erilaisissa
kulttuureissa, mutta he eivät tunne
mitään niistä täysin omikseen. He
omaksuvat eri kulttuureista monia
asioita elämäänsä, mutta tuntevat
kuuluvansa yhteen lähinnä sellaisten ihmisten kanssa, jotka jakavat
Janne Ainesmaa

saman kokemuksen. Yhteinen
kokemus on se ”kolmas kulttuuri”, jossa he elävät kahden kulttuurin välissä.
– Asia on ajankohtainen, sillä meillä on kasvava määrä tällaisia lapsia ja nuoria keskellämme. Myös maahanmuuttajaperheiden lapset kuuluvat tähän ryhmään. On tarpeellista
oppia tuntemaan ja ymmärtämään myös heidän tilannettaan
Suomessa.
Asiasta käydään myös paneelikeskustelu samana päivänä kello ..
Sitä ennen on ehtoollisjumalanpalvelus ja lähetyspyhäkoulu
kello  sekä lounas kello .
( €/ lapsi,  €/aikuinen). Kello . tarjoutuu suora puhelinyhteys lähetystyöntekijöihin.

Lähetysillat

Bass’n Helen esiintyy 20-vuotiskiertueellaan Hervannan kirkossa lauantaina 24.3. kello 19. Konsertti on osa Rakas perhe -lähetystapahtumaa.

Hervannan kirkossa
(ellei toisin mainita)
Ma 19.3. klo 18 ”Mikä kestää,
kun kaikki sortuu
– Elämää maanjäristyksen ja
tsunamin jälkeen Japanissa.”
Lasse Räty, Sley.
Ti 20.3. klo 17.30 ”Elämää
Mongoliassa” Päivi Vuorinen,
Kylväjä: perheille suunnattu Jumalan kämmenellä -ilta.
klo 18 ”2000-luvun opetuslapset – lähikuvassa Tansania”. Erne Hakala, Lähetysseura: yhteistyössä Kristittyjen Teekkareiden kanssa TTY:n kappelisalissa.
Ke 21.3. klo 18 ”110 mahdollisuutta lähetystyöhön kaiken
ikäisille OM:n kautta”: Asko Alajoki ja Heidi Alajoki, OM; mukana myös Gospelkuoro.
To 22.3. klo 18 ”Elämää lähetyslapsena eri kulttuureissa”:
Johannes Koskinen, Kansanlähetys; mukana myös Jari Kuusi
ja Seurakuntakuoro.
Lähetysnäyttely Hervannan kirjastossa on 13.–23.3.

Evankelinen usko tänään

Aika: lauantaina 24.3.2012
Paikka: Kalevan kirkon seurakuntasali,
Liisanpuisto 1, Tampere
Järjestää: ELY ry ja Kalevan seurakunta
Alustajina Pekka Kiviranta, Antero Rasilainen, Pekka Knuutti
Seminaari on avoin ja tarkoitettu kaikille. Tarkempi ohjelma:
www.evankeliset.net – katso myös www.aarrearkku.fi

ELYn 4 v. juhla su 25.3. klo 10
Messu Kalevan kirkko, Jorma Laulaja, Sanna Erkanaho.
Päivätilaisuus Kalevan kirkon srk-sali, Liisanpuisto 1, Tampere.
Salla Häkkinen, Minna Valtonen, Ulla Kataja, Kari Lähdesmäki.
Tervetuloa - ELYn hallitus

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

Olkkari
MES
SU

su klo 16

O

Aitolahden seurakunnan
päiväkerholaiset lauloivat
Olkkarimessun aluksi laulun
Siunaa koko maailmaa.

Yhteisvastuuta
ja rukoushelmiä

di. Heikki Päätalo johti nyt bändiä
ja soitti kitaraa ja kosketinsoitinta
sekä lauloi. Hänen poikansa Joona Päätalo oli bassossa ja Johannes Mäkinen rummuissa. Viulisti
Lila Arha on soittanut  vuotta ja
aloitti jo viisivuotiaana.
Soittajiksi etsittiin aitolahtelaisia musiikin harrastajia. Kanttori Miia Moilanen johti Aitotahti-kuoroa.
– Valitsimme Olkkarimessuun
tuttuja lauluja. Virsiä sovitettiin uudelleen, samoin Pekka Simojoen lauluja, muutamia uusiakin lauluja otettiin mukaan. Tulevissa Olkkarimessuissa musiikin runko säilyy samana, mutta sitä muunnellaan eri kerroilla. Haemme nuorempaa ilmettä
soittoon, Heikki Päätalo kertoo.
– Satsaus musiikkiin on Olkkarimessussa voimakkaampi kuin

– Tytöt jaksoivat istua messussa ihmeen hyvin, vaikka se oli vähän liian pitkä lapsille. Heille riitti katseltavaa, kun istuimme bändin ja kuoron vieressä. Tytöt laittoivat punaisia ja valkoisia helmiä
maljaan rukousjaksolla, tyttöjen äiti Reeta Lintunen kertoo.
Perheen isä Jukka-Pekka Lintunen piti huolta kuopuksesta,
kun yksivuotias Elias ehti koluta
joka paikkaan.
– Tämä on hyvä tapahtuma ja
mukavaa, että se järjestettiin, Eliaskin tykkäsi olla täällä, toteaa isä.

Bändi esitti
rytmikästä musiikkia
Olkkarimessussa ei soiteta urkuja, vaan musiikista vastaa kanttori Miia Moilanen ja vaihtuva bän-

normaalisti. Ote on kevyempi ja
rytmisempi, mutta silti ei tingitä
hartaudesta. Pyhyys ei jää tässä vähemmälle. Jollekin kuulijalle urkujen puuttuminen voi olla pettymys,
mutta toisille tämä luo innostavan
ja kiinnostavan, erilaisen musiikkikokemuksen, Heikki Päätalo arveli etukäteen.

Vapaaehtoisia
toivotaan lisää
Seurakuntaneuvosto antoi kuusi tavoitetta vuodelle  ja niitä toteuttamaan asetettiin työryhmä, johon kuuluvat pastori Mauri Nieminen, diakoni Jyrki Pikkarainen ja seurakuntaneuvoston jäsen Anne Karhola, myöhemmin
myös pastori Terttu Haikka tuli
mukaan.
Rami Marjamäki

Rami Marjamäki

Lapset osallistuivat muutenkin
messun toteuttamiseen. Kuusi iltapäiväkerholaista luki Korinttilaiskirjeestä tutut jakeet, jotka usein
lausutaan hääparille. Sanoma tuli selväksi:
– Niin pysyvät nyt nämä kolme:
usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.
Pastori Johanna Porkola toimi liturgina ja saarnasi aiheenaan
Markuksen evankeliumin . luvusta lause ”Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon
toisten palvelija”. Hän kertoi myös
velkaantuneiden pienluottohankkeesta, joka on tämän vuoden Yhteisvastuukeräyksen kohteena.
Esirukousjakson aikana osallistujat saivat kiertää kirkossa ja poimia erivärisiä rukoushelmiä sivualttareilta ja pudottaa ne lasimaljaan. Kirjoitettuja esirukouksia
saattoi jättää koriin.
Iltapäiväkerholaiset avustivat,
kun rukoiltiin helmien avulla eri
asioiden puolesta. Punaiset helmet
kuvaavat rakkautta, siniset terveyttä, vihreät lapsia sekä kasvua ja valkoiset hiljaista rukousta. Kolehti
annettiin Yhteisvastuukeräykseen.
Messun päätteeksi kaikki lapset tulivat alttarin eteen ja lauloivat yhdessä Kiitos talvesta, heilutellen värikkäitä huiveja tai helistellen rytmisoittimia. Loppukulkuetta tahditti laulu Te kaikki kansat tulkaa.

Messutusta, mussutusta
ja hauskaa touhua lapsille
Messun jälkeen lapset vanhempineen hajaantuivat Yhteisvastuupäivän eri toimintapisteisiin. Tarjolla oli monia herkkuja, hernekeittoa ja vohveleita sekä makkaranpaistoa nuotiolla.
Pihalla esittäytyivät poliisi ja
palokunta autoineen sekä kaverikoirat. Liukumäki kuului tietysti
laskiaiseen. Kerhotiloissa oli mahdollisuus pelata pelejä tai askarrella. Esiintymislavan mikrofoniin sai
laulaa, soittaa tai kertoa juttuja.
– Odotan pääsyä kasvomaalaukseen ja pomppulinnaan, sanoo
viisivuotias Iida Lintunen. Kolmevuotias pikkusisko Sanni halusi mennä liukumäkeen.
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– Huomasimme, että Olkkarimessussa toteutuu viisi kuudesta
asetetusta tavoitteesta. Tämä kello :n messu on suunnattu lapsiperheille. Messun jälkeen tarjotaan
edullista kotiruokaa parin euron
hintaan. Lapsille järjestetään askartelua, satuja, pelejä ja muuta toimintaa. Nyt laskiaisena oli tavallista enemmän toimintaa Yhteisvastuu-päivän takia, Nieminen kertoo.
– Ensimmäinen messu venyi liian pitkäksi, tunti  minuuttia. Tavoite on, että se kestää korkeintaan
tunnin. Mietimme työryhmässä
tätä, Nieminen toteaa.
– Olkkarimessu on lyhyempi
kuin normaali ehtoollisjumalanpalvelus. Se on seurakuntamme
pääjumalanpalvelus, jossa messun
tietyt osiot ovat tarpeelliset kirkkojärjestyksen mukaan. Toivomme lisää vapaaehtoisia mukaan erilaisiin
tehtäviin, pastori Porkola kertoo.
– Ensimmäinen Olkkarimessu
sujui hyvin. Ihanaa, kun tuli näin
paljon väkeä ja lapsia. Tämä tehtiin erityisesti lapsiperheille, mutta muutkin viihtyvät täällä, iloitsee
messun jälkeen Anne Karhola, joka toimii vastuunkantajana seurakunnassa eri tehtävissä.

Pirjo Lääperi

Sanni Lintusen poskeen maalattiin
leppäkerttu.

Rukousjakson aikana Olkkarimessun osallistujat saivat poimia rukoushelmiä vietäväksi maljaan alttarille. Vihreät helmet kuvaavat lapsia sekä kasvua.

Seuraavat Olkkarimessut
järjestetään sunnuntaina
25.3. ja 22.4. klo 16.
Huhtikuun messussa soittaa
Tampere Gospel Big Band.
Diakoni Päivi Vuorinen kertoo
lähetystyöstä Mongoliassa ja
esittelee mongolialaista jurttaa.
Aitolahden kirkon osoite on
Jenseninkatu 4,
Pyynikintorilta linja-auto 28 tai 90.

Rami Marjamäki

lkkari on kotona se
huone, johon perhe kokoontuu oleskelemaan
yhdessä ja juttelemaan
oman väen tai vieraiden kanssa. Seurakunnan olkkari on kirkko, kohtaamisen paikka.
Aitolahden kirkossa pidetty ensimmäinen Olkkarimessu veti kirkon täyteen väkeä laskiaissunnuntaina. Etenkin lapsiperheet lähtivät
liikkeelle joukolla. Heitä houkutteli
osaltaan Yhteisvastuu-tapahtuman
monipuolinen ohjelma.
Olkkarimessu noudattaa perhemessun kaavaa. Sen jälkeen on
mahdollisuus ruokailuun, ja lapsille on järjestetty ohjelmaa.
Olkkarimessun aluksi Aitolahden kirkon ja Atalan seurakuntakodin päiväkerholaiset sekä Aitotahti-kuorolaiset saapuivat kirkkoon
ristikulkueessa Te kaikki kansat
tulkaa -laulun säestyksellä. Lapsiryhmä lauloi Siunaa koko maailmaa.

