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Eeva-Liisa Mannerin
juhlavuonna uusitaan
hautamuistomerkki
Kalevankankaalle sekä
tehdään julkaisu.

Uskosta ja uskovaisuudesta
puhutaan monenlaisilla käsitteillä. Riviseurakuntalainen ihmettelee,
mihin joukkoon itse kuuluu.

➢ SIVUT 8–9

Löytyisikö Marialle
paikka luterilaisuudesta?
Tutkija Elina Vuola pohtii, olisiko
luterilaisuudessa tyhjiö Marialle.
Jeesuksen äiti on osa kirkon
perinnettä, mutta vähän
näkyvissä.

➢ SIVU 16

Rami Marjamäki

➢ SIVUT 6–7

Oletko tavallinen kristitty,
vai uskovainen?

Otava

Seura vaalii
kirjailijan työtä

Pirjo Silveri

Eeva-Liisa Manner -seuran arkisto
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Isosleirillä on
helmi meininki

➢ SIVU 4

Torpan kurssikeskuksen rannalle
pystytetty napakelkka oli
Messukylän seurakunnan
isosleiriläisten suosiossa. Mukana
menossa oli myös Joni Hietala.

Tasaus-kampanja tukee Nepalin alakastisia ja vammaisia

”Suru ja murhe on yhteinen”
Kun maailmassa tapahtuu kauhistuttavia asioita, se koskettaa
tiedonvälityksen ansiosta välittömästi valtaosaa ihmiskuntaa. Tavallisena perjantaiaamuna heräsimme maailmaan, joka on joka tapauksessa hyvinkin erilainen kuin ennen.
Kymmenet tuhannet japanilaiset ovat menettäneet omaisensa ja läheisensä. Tuhoalueella eloon jääneet ovat kadottaneet kaiken aineellisen. Edessä on valtava raivaustyö ja rakentaminen. Pahinta on kuitenkin pelko ydinvoimaloiden vuotamisesta ja räjähdysvaarasta.
Japanilaisilla on ydinonnettomuuksia kohtaan aivan erityinen suhde. Loppuihan toinen maailmansota vuonna 1945,
kun amerikkalaiset pudottivat ensimmäisen atomipommin Hiroshimaan. Tämän kauhun kokeneita on vielä paljon elossa.
Maailma on yhteinen myös hyvässä mielessä. Nopeasti
monet valtiot, Suomi mukaan lukien, olivat valmiit antamaan
apua Japanin tuhojen korjaamiseen.
Sanotaan, että japanilaiset eivät näytä tunteitaan. Tunteet eivät ehkä tule vielä pinnalle, mutta ulottuvat vuosia ja
vuosikymmeniä eteenpäin.

Jäisi vielä ylikin
Lapsuudenkodissani ruokaa pidettiin arvossa. Söimme tavallista arkiruokaa. Ruokaa ei jätetty lautaselle. Kotoa saadut yksinkertaiset ruokatavat ovat minulla oikeastaan vieläkin käytössä. Viikonloppuna laitan kunnolla ruokaa, jo senkin takia, että haluan sunnuntain erottuvan muusta viikosta.
Hiljakkoin Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
(MTT) selvitti, kuinka paljon elintarviketeollisuudessa ja kotitalouksissa heitetään ruokaa hukkaan. Kävi ilmi, että kodeissa ruokahävikki oli yli kaksi kertaa suurempi kuin kaupan alalla. Kotitalouksissa syömäkelpoista ruokaa jätetään syömättä noin 50–65 kiloa vuodessa.
Yksin elävä henkilö haaskaa henkeä kohti eniten, 20–30
kiloa. Hävikkiä syntyy muun muassa siksi, että ruokaa valmistetaan liikaa kerralla ja se ei enää maistu. Lautaselle jätetty ruokaa menee automaattisesti roskiin.
Perheissä tuotteiden viimeiset myyntipäivät menevät ohi,
ja ruoka heitetään sellaisenaan pois. Kuitenkin näistä ruuista miltei puolet on edelleen syömäkelpoisia.
Kaikkiaan ostamastamme ruuasta noin viisi prosenttia
päättyy hukkaan. Olemme tulleet aika hyvinvoiviksi, kun miljoonat eurot heitetään suoraan roskiin eikä kukkaroon. Toisaalta Tampereellakin moni talous elää esimerkiksi Ruoka
Nyssestä saatavilla elintarvikkeilla.
Parhaillaan ruuan hinta on nousussa myös maailmanlaajuisesti. Mikäli hävikki saataisiin lähes loppumaan, pystyttäisiin nykyisellä määrällä elintarvikkeita ruokkimaan nykyinen
maailman väestö ja jäisi ylikin.
Kristillinen paastonaika haastaa meitä luopumaan sellaisesta, joka on meille vaikeaa. Voisimme ehkä opetella ostamaan ruokaa vain sen verran kuin tarvitsemme. Silloin ehkä voisimme antaa paljostamme niille, joilta puuttuu jokapäiväinen leipä.

Hannu Jukola

Marja Rautanen
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Suomen Lähetysseura/ Salla Matilainen

Tampere 23.3.2011

Lähetysseuran vuotuinen Tasauskampanja alkoi jälleen kevätpäiväntasauksesta 21. maaliskuuta. Vuoden 2011 keräystuotolla autetaan
Nepalin alakastisia eli daliteja ja
vammaisia parantamaan koulutustasoaan, pääsemään terveydenhuollon pariin ja kehittämään elinkeinojaan. Tavoitteena on tarjota yhä useammalle lapselle mahdollisuus perus- ja ammattikoulutukseen.
Nepalissa syntyperä määrittää
ihmisen kohtalon: hänen koulutusmahdollisuutensa, ammattinsa, puolisonsa, ihmisten suhtautumisen ja ihmisarvon. Kastilaitos on
virallisesti kumottu, mutta käytännössä se elää vahvana.
Daliteja pidetään saastaisina, ylempien kastien ihmiset eivät suostu edes koskettamaan heitä. Köyhyyden ja syrjinnän vuoksi
he jäävät yhteiskunnan ulkopuolelle, ilman koulutusta, terveydenhoitoa, toimeentuloa ja ihmisarvoa.
Vammaisilla on sama tilanne.
Vammaisuutta pidetään Nepalissa usein jumalten tahtona tai seurauksena entisen elämän rikkomuksista. Monet elävät hävettyinä

Siskokset Sita (18) ja Pamba (19) ovat Nepalin alakastisia. He ovat hakanneet
kiviä rakennusteollisuuden käyttöön 6-vuotiaasta asti. Koulua he eivät ole käyneet. Päivä alkaa puoli seitsemältä kivien nostamisella joesta, töitä tehdään pimeän laskeutumiseen saakka. Päivän ansioiksi tulee noin euro.

ja piiloteltuina.
Suomen Lähetysseura tukee
useita nepalilaisia kansalaisjärjestöjä, jotka työskentelevät dalitien
ja vammaisten aseman parantamiseksi ja heidän elinolojensa kehittämiseksi.

Vuoden 2010 Tasaus-kampanja tuotti runsaat 400 000 euroa.
Kampanjan teemana oli ruokaturva ja aavikoitumisen estäminen Senegalissa ja Mauritaniassa.
Lisätietoja www.tasaus.fi

Lukijapostia
Kannatan 6+1
-seurakuntajakoa
Asiantuntijat sanovat Tampereen
olevan lähivuosina todellinen kasvukeskus. Asukasluku kasvaa huomattavasti.
Tampereen kaupunki kaavoituskatsauksessaan kertoo, kuinka paljon kaupunkia täydennys- ja
uudisrakennetaan.
Kuten tiedetään, kaupunki aikoinaan perustettiin kosken rannalle ja siitä se kasvoi länteen, myöhemmin rautatiestä aina Pyynikille asti.
Tammela–Kaleva on sittemmin kehittynyt aivan omanlaisekseen asuinalueeksi. Lähivuosina
yksin Tammelan täydennysrakentaminen tuo lisää noin 2000 asukasta. Paljonko tuokaan Sammon-

kadun ja Kalevanharjun uudisrakentaminen?
Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli esittää 4+1 seurakuntajakoa. Jos tämä toteutuisi, niistä
tulisi lähes mammuttiseurakuntia.
Kaupungin tulevan kasvun huomioon ottaminen on tärkeä peruste kapitulin päätöksen uudelleen
arvioimiselle.
Kannatan
tuomiokapitulin
asettaman selvitystyöryhmän raporttia, joka oli esityksessään yksimielinen. Raportissa Vahvemmat seurakunnat – kevyempi yhtymä esitetään kymmenen suomenkielisen seurakunnan sijaan kuutta seurakuntaa.

Marja-Liisa Laaksonen

Kalevan seurakuntaneuvoston jäsen

Tule tukihenkilöksi
lapselle tai nuorelle!
Tampereen kaupungin Ehkäisevän
työn yksikkö tarjoaa kiinnostavan
ja haasteellisen vapaaehtoistehtävän. Etsimme tasapainoisia aikuisia tukihenkilöiksi lapsille ja nuorille. Tukihenkilönä toimimisesta
maksetaan palkkio ja kulukorvaus.
Ehkäisevän työn yksikkö järjestää maksuttoman vapaaehtoistyön
peruskoulutuksen tukihenkilöille. Koulutus tapahtuu 9–10. huhtikuuta.
Jos olet kiinnostunut toimimaan tukihenkilönä, ota yhteyttä
Sosiaalipäivystykseen.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 1.4. mennessä, Sirpa Määttä
p. 050 557 4314 tai sirpa.maatta@
tampere.fi

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: toimitus@tampereenkirkkosanomat.fi tai osoitteeseen
Tampereen Kirkkosanomat, toimitus, PL 226, 33101 Tampere.

Sanottua
Kieltämättä joskus harmittaa,
ettei J. Nasaretilainen jättänyt selvempää sanaa siitä, mitä hän oikein
tarkoitti. Jos voisi kaivaa kirjahyllystä hänen itsensä kirjoittamat
Kootut teokset, ei tarvitsisi miettiä, mikä niissä on myöhempien
kirjoittajien tulkintaa ja mikä hänen omaa tekstiään.
Pastori Arto Köykkä
Aamulehti 26.2.

sät ovat olleet suomalaisille elintärkeitä, puita on kunnioitettu. Luonnossa liikkuminen on lohduttanut
ahdistuneita. Vanhan luontoa kunnioittavan hengellisyyden ja kristillisen perinteen yhdistäminen on
toivoa herättävän voimakas yhdistelmä.
Teologian tohtori Pauliina Kainulainen
Askel 3/2011

Haluan sanoa kaikille, joilla on
unelmia, että uskaltakaa. Mitä sitten, jos epäonnistuu, pääasia, että
on kokeillut. Minullekin sanottiin,
ettei Suomessa voisi elää luostarielämää ja että olisi hulluutta jättää virka.
Sisar Hannele,
Vartiosaaren luostari
Anna 3.3.

Jeesus oli lain rohkea tulkki. Hän vei vuorisaarnassaan lain
tulkinnan niin syvälle, että osoitti, ettei kukaan voi sitä noudattaa.
Joutuisimme repimään silmät pois
päästä ja irrottamaan kätemme.
Kaikki jäävät armon varaan.
Uskonnonopettaja
Rasmus Mäntymaa blogissaan 4.3.
(”Lain uskonnot ja Kristus”)
www.kotimaa24.fi

Pyhyyden tajuun liittyy kyky
aistia ja ihmetellä luonnon kauneutta. Kun kadotettu pyhyyden
taju palaa, se tuottaa aitoa luonnon
kunnioittamista ja todellisia muutoksia luontosuhteeseemme. Met-

Kristikunnan kuuluisimmassa paastorukouksessa ei ole sanaakaan makkaroista, piirakoista, leivoksista, kahvista, alkoholista, tupakasta tai suklaasta. Sen sijaan siinä puhutaan vallanhimosta, tur-

hanpuhumisesta ja lähimmäisen
tuomitsemisesta.
Voisi kokeilla vaikka turhasta puheesta paastoamista. Sanoisi
vain välttämättömimmät. Tai jos
tuntuu liian vaikealta luopua aivan
kaikesta turhasta puheesta, niin
voisiko yrittää välttää edes pahan
puhumista?
Kirjailija, pastori Jaakko Heinimäki
blogissaan 8.3.
(”Voisiko pahan puhumista välttää”)
http://jaakkoheinimaki.puheenvuoro.
uusisuomi.fi/
Kuolema on kätkettynä elämän
käsikirjoitukseen sen alkusekunneilta. Aika painuu ikuisuuteen. Jos
jokainen ero ja hyvästit on ”pieni
kuolema”, vastaavasti jokainen aito kohtaaminen on ”pieni ylösnousemus”. Elämä on kätkettynä pieneen siemeneen, lumen alla lepäävään silmuun. Ikuisuus pukeutuu
tähän hetkeen. Kevät on tulossa.
SLS:n Eteläisen Afrikan alue-edustaja, pastori Janne Hatakka blogissaan
9.3. (”Taivaskuvia tänään”)
www.kotimaa24.fi

Sosiaalisen yrityksen idea
sopii seurakuntien
toimintaan

T

ampereen evankelis-luterilaisessa seurakuntayhtymässä ja
Tampereen Kaupunkilähetys ry:ssä on
aloitettu selvitystyö, joka kartoittaa mahdollisuutta perustaa sosiaalinen yritys.
– Sosiaalinen yritys pyrkii etsimään tuettuja työpaikkoja osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille
ihmisille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä kokonaan työelämästä, kertoo hankkeen projektipäällikkö,
kauppatieteiden maisteri Merja
Kerttula, joka on aloittanut selvitystyön Martinus-säätiössä maaliskuun alussa.
Kerttula siirtyy säätiöön Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksiköstä, jossa hän on
tehnyt sosiaalisen yrityksen Tampereen Sarka Oy:n perustamiseen
liittyvän selvitystyön.
Martinus-säätiö eli Tampereen seurakuntien hallinnoima diakoniasäätiö saa rahoitustukea hankkeeseen Pirkanmaan
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY-keskus).
Sosiaalinen yritys toimii normaalin yrityksen tapaan, mutta sillä on
laissa määritelty työllistämistehtävä. Vaatimuksena on, että vähintään 30 prosenttia sosiaalisen yrityksen työntekijöistä on työhallinnon määrittelyn mukaisia osatyökykyisiä tai pitkäaikaistyöttömiä
ihmisiä. Pitkäaikaistyöttömällä
tarkoitetaan henkilöä, joka on ollut vähintään vuoden työttömänä.
Tampereen seurakuntien hallintojohtajan Matti Ilveskosken mukaan sosiaalisen yrityksen perusidea
sopii hyvin seurakuntien toiminnan
diakoniseen näkökulmaan.
Merja Kerttulan mielestä sosiaalinen yritys voi olla organisaatiolle tapa kantaa yhteiskuntavastuuta heikoimmista jäsenistä. Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus
tehdä työtä omien edellytystensä
mukaisesti.

Ilveskosken mukaan nyt on tärkeätä selvittää, voiko seurakuntayhtymä omistaa yritystä ja harjoittaa liiketoimintaa.
– Palvelujen ostajana voimme
tietysti olla. Asia täytyy arvioida
myös kirkkolain kannalta.
Sosiaalisen yrityksen perustamiseen liittyy myös haasteita.
– Selvitys tehdään, jotta voimme arvioida, pystymmekö todella
toimimaan muiden auttajina. Vaikeasti työllistyvien työllistäminen
vaatii erittäin hyvää ammattitaitoa
ja työkykyä, miettii Ilveskoski.

Toisilla liikaa töitä,
toiset jäävät ilman
Kerttulan mielestä suomalaista
työelämää leimaa tällä hetkellä on/
off -kulttuuri, eli toiset tekevät töitä todella paljon ja toisille niitä ei
riitä lainkaan.
– Toisaalta osa-aikatöiden
markkinat ovat vähäiset. Eri syistä
osatyökykyisten sekä pitkäaikaistyöttömien ihmisten on nykyisin
vaikeaa työllistyä ilman tukea.
Tällaisia ihmisiä on Tampereellakin tuhansia, pitkäaikaistyöttömiä
4600 ja osatyökykyisiä reilut 2000
(tilanne tammikuussa 2011). Osatyökykyisiä ihmisiä ovat esimerkiksi monet mielenterveyskuntoutujat
sekä erilaisista tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivät ihmiset.
– Työttömyyden purkuun tarvitaan monenlaisia työkaluja. Sellaisia ovat esimerkiksi kolmannen
sektorin eli seurakuntien, järjestöjen ja yhdistysten kuntouttavat työpajat ja sosiaalisen yrityksen tarjoamat tuetut työpaikat. Kyse ei välttämättä ole pysyvistä työpaikoista. Tavoitteena on, että pestit olisivat kuntoutuville ihmisille ponnahduslautoja, joiden avulla he
rohkaistuisivat etsimään töitä työmarkkinoilta, selvittää Kerttula.
Valtio haluaa kannustaa sosiaalista työllistämistä palkkatuella,
jota maksetaan yritykselle tai jär-

jestölle osatyökykyisen tai pitkäaikaistyöttömän ihmisen työllistämisestä.

Työllistämisestä
on jo kokemusta
Kerttulan mukaan ideana sosiaalisessa yrityksessä voisi olla myös
töiden järjestäminen siten, että
ammattilainen voisi käyttää aikansa erityistä ammatillista osaamista
vaativiin tehtäviin ja avustavia tehtäviä toteuttaisi sosiaalinen yritys.
Hallintojohtaja Ilveskosken mukaan hautausmailla, kiinteistöpalveluissa ja kurssikeskuksissa voisi olla mahdollisuuksia työllistämiseen.
– Näihin yksiköihin on tähänkin asti palkattu osatyökykyisiä ja
pitkäaikaistyöttömiä töihin ja työkokeiluihin.
Merja Kerttula kiertää kevään
aikana tekemässä selvitystä seurakuntayhtymän yksiköissä, lähinnä tukipalveluissa ja yhteisen seurakuntatyön työmuodoissa. Suuri
ideariihi järjestetään toukokuussa.
Selvitystyön tuloksena syntyy liiketoimintasuunnitelma. Sen pohjalta tehdään johtopäätökset siitä, ovatko yritystoiminnan aloittamisen edellytykset olemassa. Selvityksen on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä.
Sosiaalisia yrityksiä on Suomessa noin 150, joista suurin osa
on pieniä yksityisomisteisia yrityksiä. Tampereen kaupunki päätti oman sosiaalisen yrityksen Tampereen Sarka Oy:n perustamisesta
helmikuussa.
Tampereen kaupunki omistaa
yhtiön kaikki osakkeet. Sarka toimii in-house -yhtiönä eli yhtiö myy
palvelujaan aluksi ainoastaan Tampereen kaupungin yksiköille.

Kirsi Airikka

”Sosiaalinen yritys voi olla organisaatiolle tapa kantaa
yhteiskuntavastuuta heikoimmista jäsenistä. Jokaisella pitäisi olla
mahdollisuus tehdä työtä omien edellytystensä mukaisesti.”

Tampereen seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto esittää
lausuntoluonnoksessaan, että
neljä seurakuntaa on sopiva lukumäärä nykytilanteessa. Asiaa
käsiteltiin 10. maaliskuuta pidetyssä kokouksessa. Seurakuntayhtymän lausunnosta tuomiokapitulin esitykseen päättää yhteinen kirkkovaltuusto kokouksessaan 24. maaliskuuta.
Lausuntoluonnoksessa kannatetaan tuomiokapitulin esitystä seurakuntajaosta. Esityksen
virkajärjestelyistä todetaan, että
niihin ei voida ottaa kantaa, koska tiedot ovat puutteelliset. Seurakuntien nimiä esitetään kuhunkin seurakuntaan nimettävän järjestelytoimikunnan mietittäväksi.
Lisäksi ehdotuksessa todetaan, että yhtymän nykyinen perussääntö on kirkkohallituksessa
vahvistettu, vaikka se tuomiokapitulin esityksen mukaan vie liikaa valtaa seurakunnilta yhtymään. Hallinnon ja toiminnan
organisointi arvioidaan uudestaan rakennemuutoksen ja strategian valossa, mutta toimivat järjestelyt halutaan säilyttää.
Lausuntoa valmisteli työryh-

mä, johon kuuluivat YKN:n varapuheenjohtaja Anne Karhola,
YKN:n jäsen Anni Pälä, YKV:n
puheenjohtaja Kalle Mäki ja
YKV:n varapuheenjohtaja Marja Karvo. Työryhmä ei ollut yksimielinen, vaan Kalle Mäki jätti
muun työryhmän kannasta poikkeavan mielipiteen.

Rakennemuutostyöryhmä
valitaan 14. huhtikuuta
Yhteisen kirkkoneuvoston mukaan on tärkeää, että rakennemuutoksen suunnittelu aloitetaan mahdollisimman pian. YKN
päätti kuitenkin valita rakennemuutostyöryhmän jäsenet vasta,
kun tuomiokapitulin lausunnon
lopullinen muoto on selvillä.
Työryhmä päätti kuitenkin
siirtää päätöksentekoa siksi, kunnes on tiedossa, missä muodossa
tuomiokapituli lähettää Tampereen lausunnon kirkkohallitukseen. Yhteinen kirkkoneuvosto
valitsee rakennemuutostyöryhmän 14. huhtikuuta.
Johtavat virkamiehet ovat jo
aloittaneet rakennemuutoksen
työstämisen.

Seurakuntien kesätyöpaikat
kiinnostivat nuoria
Tampereen seurakuntien kesätyöpaikkoihin tuli tänä vuonna 2 583 hakemusta. Hakemusten
määrä on suurempi kuin vuotta
aiemmin, jolloin kesätyöpaikkoja haki yhteensä 2484 kiinnostunutta.
Eniten hakijoita kiinnostivat
työmahdollisuudet hautausmailla. Hautaustoimeen hakemuksia
tuli yhteensä 1446. Toiseksi suosituimpia olivat Tampereen seu-

rakuntien nuorisotyön tarjoamat
kesätyöpaikat. Niitä haki yhteensä 389 kiinnostunutta.
Kesätyönhaku oli käynnissä
helmikuun ajan. Tampereen seurakunnilla on jaossa lähes 200
kesätyöpaikkaa seurakunnan yksiköissä. Pestit kestävät kuukaudesta puoleen vuoteen.
Haastatteluun valitut saavat
kutsun 15. huhtikuuta mennessä.

Herätys!
Miten Vanha kirkko
komistuu kesällä?

Hannu Jukola

Hannu Jukola

Tampereen seurakunnissa ja Tampereen Kaupunkilähetys ry:ssä on aloitettu selvitystyö, joka kartoittaa mahdollisuutta
perustaa sosiaalinen yritys. Hanketta johtaa projektipäällikkö Merja Kerttula Martinus-säätiössä.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää
neljän seurakunnan mallia

Vanha kirkko maalataan ulkopuolelta 28. maaliskuuta alkavassa remontissa. Mikä on töiden aikataulu, työpäällikkö Taisto Eronen Tampereen
seurakuntien kiinteistöpalveluista?
– Ensin tehdään telineet ja aidataan työmaa-alue. Huhtikuussa
aletaan poistaa vanhaa maalia, ja sitten päästään maalaamaan.
Kunnostus kestää syyskuun loppuun.
Vaikuttavatko työt kirkon käyttöön?
– Kirkko on suljettuna korjaustöiden ajan. Se menee hupun sisään.
Pysyvätkö värit samoina?
– Pysyvät, mutta väri on ajan kuluessa himmentynyt. Siksi se
varmasti näyttää aluksi kirkkaammalta.
Ketkä työn tekevät?
– Seurakuntien työntekijöiden kanssa työskentelee opiskelijoita Tampereen ammattiopistosta. Heistä otetaan myös muutamia kesätöihin.
Tehdäänkö samalla muita korjauksia?
– Puiston puolelle tulee invaluiska. Myös kaikki puuportaat
kunnostetaan tai uusitaan.
Mitkä ovat kustannukset?
– Budjetti on 220 000 euroa.
Vanhan kirkon kello ei jossain vaiheessa soinut, miksi?
– Kovilla pakkasilla kelloja ei ole voitu soittaa halkeamisvaaran
vuoksi. Pakkasraja on noin –20 °C.
Mitä muuta seurakuntien kiinteistöille tehdään ensi kesänä?
– Kesän aikana painopiste on ulkopintojen ja -rakenteiden
huollossa ja korjauksessa. Myös lämpö-, vesi- ja ilmastointitöitä tehdään.

Asta Kettunen
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Leena Rauhala
– eduskuntaan Pirkanmaalta
Ihmisläheistä
päätöksentekoa
kristilliseltä arvopohjalta.
Kokemuksella ja
luotettavuudella
turvattomuutta
vastaan!

Messukylän seurakunnan isosleiri järjestettiin toissa viikonloppuna Torpan kurssikeskuksessa Siivikkalassa. Leirille kokoontui 120
rippikouluisoseksi tai apuopettajaksi kouluttautuvaa nuorta. Isosleirin teemana oli tällä kertaa rippikoulun iltaohjelma.
Hyvällä fiiliksellä isosleirille oli
lähtenyt ainakin apuopettajakoulutuksessa oleva Esa Kankaanpää,
18. Isosena Kankaanpää oli ehtinyt
olla jo kolmena vuonna.
– Hyvä peruspoppoo, mukava
fiilis ja riittävästi tekemistä. Ripari ei ollut niin helmi, mutta jatkisleirillä (isosleiri) tunsin jo vetäjät niin hyvin, että oli tosi helmeä. Kotona olisi vain jököttänyt viikonlopun. Täällä taas näkee niitäkin kavereita, joita ei tavallisesti näe.
Apuopettajien tehtäväksi oli
asetettu muun muassa leirin yörauhan valvominen. Vaikka yöunet jäivätkin Kankaanpäältä vähäisiksi, ei nuorukainen ollut asiasta moksiskaan.
– Meidän nakkina on vahtia,
että nuoremmat menevät ajoissa
nukkumaan. Kyllä ne yleensä kerrasta uskovat.

maksaja Leena Rauhala

www.leenarauhala.fi
W W W.MARCOROTH.NET

Valitse tulevaisuuden tekijä

”Marcolla on tahtoa,
taitoa ja kokemusta tehdä
arvoistasi politiikkaa
Arkadianmäellä!”

Maapallon puolesta vietettävää Earth Hour -tuntia vietetään jälleen lauantaina 26. maaliskuuta kello 20.30–
21.30. Kysyimme seurakuntakoti Katariinan avoimessa
päiväkerhossa:
1) Pitääkö kirkon ja seurakuntien
toimia ympäristön hyväksi?
2) Miten?
3) Mitä teillä kotona tehdään?
4) Miten luonto ja uskonto sopivat yhteen?

– europarlamentaarikko Sari Essayah

Hannu Jukola

Suosittelijoita:

Marco Roth,

TERVE YSTIE TEID EN MAISTERI, SAIR A AN HOITA JA, HY VINVOINTIPALVELUKEHIT TÄ JÄ
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tunniksi, mutta Sami Hintsanen ja
Louie So, Risto Ylihärsilä ja Flamma pitävät huolen säpinästä. Samaan
aikaan Tampereen tuomiokirkko riisuu valaistustaan. Tukea tarjoavat
Tampereen URSA:n tähtikaukoputket, Vegaaniliitto ja Ecoscout. Tunnin juontaa Perttu Pesä.
Kello 21.30–22 mielet valaisee
Vanhassa kirkossa puoleksi tunniksi
iltahetki, jossa esiintyvät Vokaaliyhtye Lumous, Janek Öller nokkahuiluineen ja Marjatta Malmberg.
Ilta jatkuu ravintola Jack the
Roosterissa. Porkkanamafia tempaisee Valossa ilmastovastuullisella illalla, joka kestää puolestapäivästä
kello 02:een. Kello 20.30 siellä esiintyy Kimmo ”Toothpaste” Kortelainen.

Kirsi Jortikka ja
Olli Pulkkinen
Hannu Jukola

Earth Hour -tapahtumat alkavat
26.3. kello 15–18 ympäristötietokeskus Moreeniassa WWF:n Toiveajatteluako-näyttelyllä, Ilmankos-ilmastosuunnistuksen rasteilla ja mehulla.
Kello 18–19.30 ja 20.30–21.30
Vanhassa kirkossa näkyvät nuorten ympäristöaiheiset lyhytelokuvat. Tuore Pormestarin sinkit ja pasuunat- yhtye soittaa kirkossa vaskimusiikkia 1500- ja 1600-luvuilta kello 19.30–20. Yhtyeessä esiintyvät Suvi Aho (sinkki), Jaakko Saarinen (sinkki), Antti Hirvonen (alttobarokkipasuuna), Mihail Kapustin
(tenoribarokkipasuuna) ja Lauri Solin (laulu).
Näyttelijä Ahti Jokinen lausuu
Vanhassa kirkossa runoja kello 20–
20.30.
Kello 20.30 Keskustori hämärtyy

Hannu Jukola

Jukka ja Eino
Ala-Leppilampi

Earth Hour 2011
-tapahtumat Tampereella:

– Leireillä tapaa omaa jengiä. Ei
yhtään harmita, että viikonloppu
menee täällä. Jos olisin jäänyt kotiin, en ehkä olisi keksinyt tekemistä, selvitti Bella Karvinen.
Bella, 16, ja Anniina Salminen, 17, sekä Juulia Järvistö, 16,
olivat niin ikään mieltyneitä leirimeininkiin. Isoseksi Bella oli lähtenyt alun perin isosiskon kannustamana ja Anniina sekä Juulia
omien isostensa esimerkistä.
– Omalla riparilla isosten touhuaminen näytti niin hauskalta,
että halusin kokea saman, Anniina naurahti.

– Isoskavereiden kanssa iltaohjelmien suunnittelua voi pitää melkeinpä vapaa-aikana, Juulia lisäsi.
– Nuoret ovat osoittautuneet
todella aktiivisiksi ja innokkaiksi,
ovathan he olleet syksystä saakka isostoiminnassa mukana, nuorisopappi Jari Pulkkinen kertoi.
Pulkkisen mukaan Messukylän
seurakunta järjestää vuoden aikana neljä isosleiriä ja yhteensä seitsemän nuorille suunnattua leiriä.
– Nuoret tulevat leireille yleisesti ottaen hyvällä fiiliksellä, tapaamaan kavereita ja oppimaan
jotakin uutta isosena olemisesta.

Antti Kotaniemi

Luojan luomaa kohdeltava hyvin

– teol. tri Erkki Ranta

Terhi Hakala, diakonissa
Riitta Kavander, perushoitaja
Sergei Korelov, lähihoitaja
Kari Kuusisto, yrittäjä
Irmeli Merikanto, ESH
Outi Mäki, KM
Auli Peltola, DI
Tuula Poussa, erikoislääkäri
Jorma Satama, kappalainen
Marja-Leena Sippola, diakonissa
Erkki Vappula, rovasti
Jaana Viitakangas-Klemola,
lähetys-ja tiedotussihteeri
Maija-Liisa Vänninmaja, sosiaaliohjaaja
Markku Ylipää, kanttori

Muiden esimerkki
kannusti osallistumaan

Päivi Koskela ja
Enni Turppa

1) Siinä määrin, kuin pystyy
vaikuttamaan, samoin kuin
muidenkin isojen yhteisöjen
ja yritysten, sanoo Jukka AlaLeppilampi.
2) Kierrätyksessä ja energiaasioissa: seurakunnilla on kuitenkin kirkkoja ja muita vanhoja, isoja rakennuksia. Tiettyjä
asioita tehdään fiksusti jo nyt.
3) Paremminkin voisi olla.
Meillä kierrätetään, mutta ei
esimerkiksi käytetä kestovaippoja. Töissä ympäristöasiat
on aika tarkkaan määritelty ja
sertifioitu.
4) Sopivat tosi hyvin yhteen,
kuin nenä päähän. Luojan luomaa pitää kohdella hyvin.
1) Kyllä pitää, painottaa Kirsi Jortikka.
2) Käytännön jutuissa, kuten
kierrätyksessä. Muutenkin ihmisten pitää harjoittaa kierrätystä.
3) Biojätteet, paperit ynnä
muut kierrätetään, eikä vettä
valuteta turhaan. Olen myös
osallistunut Earth Houriin.
4) Luonto kuuluu isona osana
uskontoon. Jumala on luonut
kaiken, ja luonto on osa sitä.
Ja meitä kaikkia.
1) Ilman muuta pitää, sanoo
Päivi Koskela.
2) Voisi järjestää tempauksia
ja ympäristökerhoja. Muissakin harrastekerhoissa voisi
korostaa kestävän kehityksen
asioita ja kierrätystä.
3) Paperit, pullot ja muut kierrätetään. Olen kaupassa töissä, ja siellä korostetaan energiansäästöä. Viime päivien

ydinvoimalatapahtumat ovat saaneet meidät keskustelemaan siitä, että pitäisi vähentää sähkön käyttöä ja esimerkiksi käyttää vähemmän vettä suihkussa. Olen myös
seurannut keskustelua Kangasalan tuulivoimalasta.
4) Sopivat yhteen. Luontoa ja ihmisiä pitää suojella.
Luontoasiat tulivat tutuiksi seurakunnan kerhoissa ja
partioretkillä jo lapsena.
Hannu Jukola

– kirkon nuorisotyön ohjaaja
Annuska Domke Laurén

”Marcolla on syvä
kristillinen vakaumus
ja juuri sitä tietämystä
ja kokemusta, mitä
eduskunnassa tarvitaan.
On aika nuorempien
ottaa vastuu. Näistä syistä
kannatan Marcoa.”

Anniina Salminen, Esa Kankaanpää, Juulia Järvistö ja 120 muuta 15–19-vuotiasta nuorta osallistuivat Messukylän isosleirille.

Mia Heinonen ja
Kasper Aho

Hannu Jukola

”Marco on sosiaalisissa
taidoissaan huippuluokkaa
oleva ihminen, joka näkee,
kuulee, tuntee, tietää ja
ottaa asioista selvää ja on
sanansa mittainen!”

Rami Marjamäki

Isosleirillä
on helmi
meininki

SYDÄN NÄHDÄ – TAHTO TEHDÄ!

Tellervo Yntälä ja
Sonja Toivonen

1) Kyllä pidän sitä tärkeänä,
miettii Mia Heinonen.
2) Kun kevät tulee, voisi järjestää kevättalkoita, joissa
ihmisillä olisi yhteistä tekemistä. He pääsisivät paremmin tutustumaan toisiinsa ja
omaan seurakuntaan. Samalla alue saataisiin talkoovoimin
siistiksi. Kierrätys toimii samoilla periaatteilla kuin kouluissakin.
3) Kotona lajittelemme jätteet, kuten lasin, metallin ja
patterit.
4) Nämä asiat kulkevat käsi
kädessä. Viime keväänä olin
kevättapahtumassa Viikinsaaressa. Se oli aivan ihana tapahtuma, jossa oli toimintaa,
leikkiä ja lopuksi hartaus. Meinataan mennä tänäkin keväänä, ja Kasper pääsee mukaan.
1) Kyllä, vastaa Tellervo Yntälä.
2) Reilua kauppaa suosimalla, ja asian pitää näkyä kirkon
viestinnässä. Kun kirkon kokonaistilanne uudistuu, ihmiset
odottavat, ettei näissäkään
asioissa hyssytellä.
3) Sonjan luona lajitellaan, ja
yhtä lailla mummu kierrättää.
Heillä on myös mainoskielto,
mutta itse en ole sitä laittanut, koska sitten ei tule Kirkkosanomatkaan. Tiedän Earth
Hour -tapahtuman, hyvin voisin osallistua siihenkin.
4) Erinomaisesti: suojellaan
suomalaista luontoa.

Asta Kettunen
Lisätietoja maapallon tunnista:
www.earthhour.fi, www.facebook.com/
wwfearthhourfinland ja twitter.com/EarthHour_Suomi

Ajassa ja hengessä

Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Tulevat pyhät

Mikael Agricolan
päivistä siukkiksiin
Huhtikuun yhdeksäntenä vietetään
Mikael Agricolan päivää. Agricolaa kunnioitetaan tavallisesti suomen kirjakielen luojana. Suomea
oli toki kirjoitettu jo ennen Agricolaakin, mutta hänen tuotantonsa
oli paljon laajempaa kuin aiemmin
yrittäneiden. Mikael Agricolan saavutuksiin kuuluu muiden muassa
Raamatun suomentaminen. Hän
loi käännöstyötä tehdessään tietoisesti suomeen joukon uusia sanoa
– tai sitten lainasi sopivia muista
kielestä. Agricolan luomasta sanastosta on vielä nykyisinkin käytössä yli puolet.
Useimmiten kieltä ei luoda tietoisesti kuten Mikael Agricola teki.
Toki uusia sanoja tarvittaessa muovataankin, mutta usein kieli kehittyy sattumanvaraisemmin. Mie-

lenkiintoinen maailmansa ovat erilaisten ryhmien ja yhteisöjen ”omat
kielet”. Kieli liittyy olennaisesti yhteisöihin, tarkoittaahan jo kommunikoinnin latinankielinen kantasana communicare yhteiseksi tai yhdessä tekemistä. Kielen avulla voidaan yhdistää ryhmiä, mutta luoda
myös ulkopuolisuutta.
Suomessa kristittyjen slangia
on tapana kutsua kaanaan kieleksi.
Nimitys on lähtöisin vanhoillislestadiolaisuuden piiristä, mutta sitä
käytetään muissakin kristillisissä
suuntauksissa. Usein kaanaan kieli pohjautuu Raamatussa käytettyihin sanoihin ja sanontoihin. Hengellisiin piireihin juurtunut aktiiviseurakuntalainen tuskin edes huomaa puhuvansa peruskielestä poikkeavilla sanoilla. Kuitenkin sellai-

27.3.

setkin ilmaukset kuin ”olla uskossa” tai ”olla uskomassa” kuulostavat salakieleltä satunnaisen kirkossakävijän korvaan. Entäs sitten kun
joku sanoo ”olevansa elävässä uskossa”? Jumalan siunausta toisen
elämään saatetaan toivotella sanomalla ”siukkiksia” tai tekstiviestissä ja netissä vain ”siu”.
Tietysti arkisessa kielenkäytössä on helpompi huikkaista ”siu”
kuin alkaa selvittää toiselle, mitä
kaikkea hänelle siunauksen toivotuksellaan haluaisi antaa. Hengellistä kieltä puhuvanakin alkaa kuitenkin välillä kammottaa, miten
paljon tavalliseen puheeseen sisältyy ”sisäpiirin” sanontoja. Ai, miten niin kirkon kynnys on korkea
ja seurakunta tuntuu monesta vieraalta?

Herran palvelijatar: Marian ilmestyspäivä

Kun itse tulin äidiksi, Jeesuksen äitikin alkoi tuntua jotenkin
läheisemmältä, kollegalta. Ennen Maria oli pyhimys, taivaan
kuningatar valtaistuimella ja esikuvallinen ihminen. Sittemmin aloin
nähdä hänessäkin uuden elämän ihmeen edessä hämmentyneen
naisen, jonka suurin ansio käy ilmi Elisabetin sanoissa: ”Autuas sinä,
joka uskoit!” (Luuk. 1: 39-45)

3.4.

Elämän leipä: 4. paastonajan sunnuntai

Nälkä – tekosyy tai ihan oikea – on jokaisen ihmisen tunnistama
tila. Nälän iskiessä kyse on ruuan puutteesta. Tarvitaan energiaa,
polttoainetta, jotta taas jaksettaisiin eteenpäin. Jeesus kertoo olevansa
vastaus nälkään. ”Minä olen elämän leipä”, hän sanoo paaston

Sanat ja symbolit

taittavan leipäsunnuntain evankeliumissa (Joh. 6: 24-35). Tänään
tämä Raamatun kohta kolahti. En tarvitsekaan pikahelpotuksia,

Tällä palstalla tutustutaan kristilliseen symboliikkaan kirkkovuoden mukana kulkien.

rahaa, tavaroita, kauneutta ja menestystä, sieluni nälkään, vaan

Vyö

reilua, tuoretta, elävää Jeesus-leipää.

Eletään paastonaikaa, eli pyritään itsetutkiskeluun ja yksinkertaiseen elämään. Joillekin
paasto merkitsee vyön kiristämistä.
Liturgiseen vaatetukseen kuuluva vyö on
oikeastaan nyöri, jonka tehtävä oli alun perin muistuttaa Jeesuksen saamista raipaniskuista.
Myöhemmin vyössä on nähty monenlaisia
merkityksiä. Vyö voi liittyä totuuteen ”Kiinnittäkää vyöksenne totuus”. (Ef.6:14) Se on
myös suojeluksen, kieltäymyksen ja siveellisyyden vertauskuva.
Papin vyö tarkoittaa, että Kristus on hänet
”vyöttänyt” työhönsä, eikä siinä työssä kaikki aina suju viranhaltijan omien suunnitelmien mukaan.

Helmi
Koittaa aika – sanoo Herra Jumala – jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa, vaan Herran sanan kuulemisen nälän. Ihmiset
hoippuvat mereltä merelle, pohjoisesta itään he har-

Hannu Jukola

hailevat etsimässä Herran sanaa, mutta eivät löydä.

Jumala ja Tampere 1918

ampere syttyy taas
tuleen, kun Claes
Olssonin elokuvan
Taistelu Näsilinnasta
kuvaukset alkavat. Filmi
kertoo Tampereen taistelujen
viimeisistä päivistä vuoden 1918
kansalaissodassa.
Tampereen puolustuksen esikunnassa huudahdettiin epätoivoisesti: ”Jumalan nimessä, tehkää
jotain”, kun Kalevankangas, Kyttälä ja Tammela syttyivät.
Pohjanmaan rannikon pitäjistä
haetut asevelvolliset lankesivat polvilleen. Komppanian päällikkö oli
juuri sanonut: ”Jumala on jokaisen
syntymähetkellä määrännyt hänen
elämänsä kulun. Jos hetki on tullut
ja osa on jäädä taistelutantereelle, niin kukaan ei voi sille mitään.”
Ihmiset hakivat suojaa kirkoista
ja turvaa Jumalasta. Tuomiokirkko
täyttyi pakolaisista. Lasimaalaukset alkoivat elää. Kyyhkynen räpis-

teli liekkien päällä. Alttaritaulun
ylösnousseet näyttivät liekkien valossa liikkuvan. Ruusuköynnöksen
poikia ympäröi tulimetsä. Kuoleman puutarha ja Haavoittunut enkeli heräsivät eloon varhaisen kevään yössä. Tuntui kuin enkelin
kantajien silmistä valuisi kyyneliä.
Mustat varikset vartosivat.
Käärme katseli iskuvalmiina
mykkyrälle kääriytyneitä naisia ja
lapsia. Valkoinen ja punainen ratsu
korskivat vastakkain, kuningas ja
haarniskamies tuijottivat toisiaan.
Jugend-kirkon alttarimaalausten
taiteilija oli varmaankin profeetta.
Uuden elokuvan taitajat etsivät oman näkökulmansa menneisyyden savuverhon läpi. Koulutus
on lisännyt ihmisten tietoja, vahvistanut demokratiaa ja lieventänyt
luokkarajoja. Lähes joka suvussa on
valkoisten ja punaisten jälkeläisiä.
On yhä helpompi irrottautua
perityistä asenteista, pohtia itse,

mitä on tapahtunut ja antautua taiteilijoiden ja tutkijoiden hämmennettäväksi.
Runoilija Aaro Hellaakoskelle
Jumala antoi sanat jo vuonna 1921:

Oy Nallellaan

T

(Aam. 8: 11–12)

Nämä päivät on päiviä vainajien.
Niin ystävä kuin vihollinen,
nyt olkoon likellä meitä.
He saapuvat luoksemme haudoistaan.
Tilit vaativat meiltä he uhreistaan.
Voi jos emme kuuntele heitä!

Timo Malmi
FL, kirjailija

Näsilinna palaa Claes Olssonin
elokuvassa Taistelu Näsilinnasta.
Filmi kertoo Tampereen taistelujen
viimeisistä päivistä vuoden 1918
kansalaissodassa.
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Esa-Pekka Salonen ja muut
palkitut konsertoivat Tampereella
Vuoden 2011 kansainvälisten International Classical Music Award
-palkintojen saajat on valittu. Palkinnot jaetaan 6. huhtikuuta Tampere-talossa, ja palkittuja taiteilijoita voi kuulla Tampere Filharmonian solisteina gaalakonsertissa samana iltana.
Vuoden taiteilijaksi nimetty kapellimestari Esa-Pekka Salonen
johtaa konsertissa orkesteriteoksensa Helix. Konsertin muut teokset johtaa Tampere Filharmonian

ylikapellimestari Hannu Lintu.
Kansainvälisiä solistivieraita
ovat pianistit Menahem Pressler,
David Kadouch ja Philip Edward
Fisher, viulisti Lena Neudauer sekä kotimaisina taiteilijoina sopraano Anna-Kristiina Kaappola ja
pianisti Folke Gräsbeck.
Voittajat on valittu runsaasta 500:sta viime vuoden aikana
julkaistusta taidemusiikkilevystä
ja DVD-tallenteesta. ICMA-tuomaristo koostuu eurooppalaisten

musiikkilehtien ja mediayhtiöiden edustajista. Palkinnot jaetaan
nyt ensimmäisen kerran. Palkintojenjakotilaisuus pidetään jatkossa
vuosittain eri puolilla Eurooppaa.
Konsertti järjestetään keskiviikkona 6. huhtikuuta kello 20 Tampere-talon Isossa salissa. Yleisradio
radioi konsertin suorana lähetyksenä ja välittää sen Eurooppaan. Konsertin järjestävät ICMA ja klassinen
internetradio Viva Classica yhdessä
Tampere Filharmonian kanssa.
Liput 21/15/10 euroa, Tamperetalon Lipputoimisto ja Lippupiste.

Tampere Filharmonian arkisto

Ota onkeesi

Pianisti David Kadouch on yksi palkituista taiteilijoista, jotka konsertoivat
Tampere Filharmonian vieraina 6. huhtikuuta kello 20 Tampere-talossa.

Jeesuksen elämää
sanoin, kuvin ja
sävelin
Pispalan kirkossa on meneillään monipuolinen luentosarja, jossa käydään läpi Jeesuksen elämää
sanoin, kuvin ja sävelin kirkkovuoden kuluessa.
Kevään luennot jatkuvat sunnuntaina 27. maaliskuuta. Marian
päivän ja paastonajan teemana
on ristinmuotoinen rakkaus. Tilaisuus alkaa Taizé-messulla kello 17,
luento noin kello 18.30.
– Luentojen lähtökohtana on
Raamatun sana. Vaikka osallistujat saavat tilaisuuden aikana pal-

Konserttitarjotin
Marianpäivän musiikkihetki
Toivon lähteellä

su 27.3. klo 16 Lentävänniemen
seurakuntakoti Talentti
Vieraana Sanansaattajien työntekijä Mervi Viuhko ja musiikkivieraana näyttelijä Kristiina
Hakovirta. Kahvitarjoilu ja
arpajaiset lähetystyön hyväksi

Harjun Kamarikuoron ja
Polyteknikkojen Kuoron
yhteiskonsertti

la 2.4. klo 19,
Tuomiokirkko |
Ohjelmistossa Sibeliusta,
Sidoroffia, Kortekangasta ja
Mylläristä
Harjun Kamarikuoro esittää
makupaloja ensi syksyn pääprojektista: Jaakko Mäntyjärven
modernista koraalidraamasta
SALVAT 1701.
Liput 15 /10 euroa

Muusikko ja lähetystyöntekijä Sakari Löytty konsertoi lauantaina 2. huhtikuuta kello 18 Hervannan kirkossa.
Kolehti kannetaan lähetystyöntekijän
Erne Hakalan työn tukemiseksi Tansaniaan. Konsertin aikana otetaan
myös puhelinyhteys Hakalaan Tansaniassa. Konsertti on yksi Hervannan
seurakunnan lähetystapahtuman konserteista. Lue lisää Hervannan lähetysviikon tapahtumista sivulta 10.

Yhteisvastuukonsertti

Lounasmusiikkia

ke 6.4. klo 12,
Aleksanterin kirkko |
Pasi Järvimäki, tenori ja Riikka
Viljakainen, urut
Vapaa pääsy

su 3.4. klo 14, Kalevan
kirkon ala-aula |
Auli Aaltonen, sopraano sekä
musiikkioppilaita Pirkanmaan
musiikkiopistosta
helppo pääsy liikuntaesteiselle
helppo pääsy näkövammaiselle,

kuuntelulaite

Rauman Kaupunginteatteri
www.raumanteatteri.fi
ESITYSPÄIVÄT:
to 31.03. klo 14
to 31.03. klo 19
pe 01.04. klo 19
la 02.04. klo 14
la 02.04. klo 19
pe 15.04. klo 19
la 16.04. klo 14
la 16.04. klo 19
pe 29.04. klo 19
la 30.04. klo 14
la 30.04. klo 19

!

KSET
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VII

LIPUT 23e/19e/9e
“Luodetuulen maa on Rauman teatterin juhlaa.”
Satakunnan Kansa / Johnny-Kai Forssell
“Länsirannikon teatteritapaus”
Suomen Kuvalehti / Jouko Grönholm
KATSO KOKO OHJELMISTOMME:
www.raumanteatteri.fi

LIPUNMYYNTI
Puhelinvaraukset
puh. (02) 8376 9900
ma-pe klo 9-16

6

Lippumyymälä:
ti-pe klo 12-17
sekä 2h ennen näytöstä

Eeva-Liisa Manner,

tamperelainen ja eurooppalainen

M

oni tamperelainen
muistaa Eeva-Liisa Mannerin muutaman vuosikymmenen takaa. Hän kiiruhti Ojakadun lumisohjossa sandaaleissaan ja vähäpukeisena läheiseen kahvilaan puurolle tai kävi
Linkosuon Grillissä puolenyön jälkeen ostamassa hotdogin ja pienen
kahvin. ”Hän oli hyvin hiljainen, ystävällinen ja rauhallinen. Hän vaikutti yksinäiseltä mutta lempeältä”, kuvailee silloinen nuori grillimyyjä.
Eeva-Liisa Manner olikin sydämellinen ja huolehtivainen niitä
kohtaan, joiden kanssa hän oli tekemisissä. Tapaamisesta oli kuitenkin sovittava postitse, sillä hänellä
ei ollut koskaan puhelinta. Tavallisesti hän lähetti kuvattoman posti-

kortin, jolla tiedotti sopivan päivän
ja kelloajan.
Eeva-Liisa Manner otti harvat
vieraansa hyvin vastaan, tarjoili erikoista cocacola-kahviaan tai
muuta pientä. Kirjailija oli myös
varsin huumorintajuinen ja viljeli
mielellään vitsejä tai sanaleikkejä,
mikä näkyy erityisesti hänen ironisissa kissarunoissaan.
Manner puhui usein ikään kuin
sisäänpäin, mutisten, välillä naurahdellen. Puhelias hän ei tosiaankaan ollut, mutta vihelteli silloin
tällöin ja saattoi innostua lyhyeksi
hetkeksi melkein lörpöttelemään.

Työtä ja musiikkia
Eeva-Liisa Manner kuunteli paljon musiikkia, erityisesti Bachia ja
Mozartia, mutta myös jazzia. The

Modern Jazz Quartett oli yksi hänen suosikeistaan. Joskus hän kutsui ystävän tai pari kotiinsa kuuntelemaan musiikkia. Tunteja saatettiin istua ja kuunnella puhumatta – kuin konsertissa ainakin.
Professori Aarne Kinnunen on kuvannut näitä tilanteita: ”Keskustelu rajoittui minimiin, kuunneltiin
musiikkia. (…) kolme mykkää hahmoa keskiyöllä Mozartin tai Bachin ääressä oli kokoontumista nauttimaan yhteisesti – ei niinkään leipää ja viiniä – vaan pyhää musiikkia. Samalla se oli loiva regressio
aikojen taakse esikielelliseen kulttuuriin: piiri tulen ympärillä, jossa
kontakti on täysi.”
Eeva-Liisa Manneria on pidetty
erakkona tai ainakin ihmisiä karttavana. Itse hän sanoi, että kirjailijan
työ vaati yksinäisyyttä: ”..elämä on

jon tietoa taidehistoriasta, Jeesuksen elämää käydään läpi myös hartaudenomaisesti, kertoo luennoista vastaava taiteilija Annukka Laine, joka on toistakymmentä vuotta tutkinut ja työstänyt Raamatun
sanalle uskollista kuvan teologiaa.
Toisena pääsiäispäivänä 25.
huhtikuuta kuullaan luento Käärinliinat – valokuva Jeesuksesta?
Luennoitsijavieraana on professori
Jouko Martikainen. Tilaisuus alkaa Taizé-messulla kello 17, luento
noin kello 18.30.

Vokaaliyhtye Lumous ja Fioretto Ensemble esiintyvät Marianpäivän matineassa sunnuntaina 27. maaliskuuta kello 15 Pikkupalatsissa, osoitteessa Puuvillatehtaankatu 8. Konsertin järjestää
Naisten Pankki.
– Lumouksen ja Fioretto Ensemblen yhteistyö Naisten Pankin
kanssa on jatkoa viime syksyn Pyhä Pohjolan Birgitta -konsertille.
Kuulijat pääsevät musiikin ja tällä
kertaa myös tanssin avulla pyhiinvaeltajien matkassa kohti Santiago
de Compostelaa, johon Birgittakin
lähti vaeltamaan Ruotsista, kertoo

Lumous-yhtyeen tuottaja ja jäsen
Elina Aho-Kuusama.
Vokaaliyhtye Lumous on seitsemän naislaulajan kokoonpano, jota kiehtoo keskiajan ja renessanssin mystinen, värikäs musiikki. Lumous kertoo tarinoita menneitten
aikojen elämästä. Niissä kuljetaan
pyhiinvaeltajien matkassa, seurataan voimanaisten elämänkohtaloita, astutaan luostarin hiljaisuuteen ja kuullaan balladeja linnojen
liepeiltä.
Marianpäivän matineassa laulavat yhtyeen taiteellisen johtajan,
harpisti-laulaja Debra Gomez-Ta-

”Lähden pitkälle matkalle

tehnyt minusta erakon. Voidakseen
tehdä tätä työtä on oltava yksin.”
Kirjailija työskenteli öisin ehkä juuri siksi, että silloin ympäröivä maailma rauhoittui. Hän aloitti kirjoittamisen illansuussa ja lopetteli aamun varhaisina tunteina.
Mäntykatu 3:n kellariasunnossa ja
myöhemmin Ojakatu 1:n ylimmässä kerroksessa syntyi runoja, näytelmiä ja maailmankirjallisuuden
käännöksiä, jotka jäävät kirjallisuudenhistoriaan. Lisäksi Manner esitteli ja arvosteli muun muassa Aamulehdessä monien eri
kielialueiden tärkeitä teoksia.

tä kuin Espanjastakin. Suomalaisen
luonnon kirkkaus, kuulaus ja syvyys avautuvat Niin vaihtuivat vuoden ajat -teoksessa. Espanjalaiset
kylät valkoisiksi rapattuine pikkutaloineen ja aukioineen toivat Mannerille muistumia lapsuuden Viipurista esimerkiksi Kirjoitetussa kivessä: ”Tämä samastuminen edellyttää kuitenkin toista toria, joka on
ollut olemassa tätä ennen.”
Luonto ja eläimet olivat Mannerille tärkeitä. Hän näki luonnon
syvästi merkitsevänä, sellaisenaan,
ilman vertauskuvia. Monet runot
tuovat mieleen japanilaisen tussipiirroksen, jonka muutamat vedot
ilmaisevat kaiken tarpeellisen.

itseeni, siihen itseen

Tämä matka hätkähdytti

jossa en ole koskaan käynyt,
aina olen paennut toisia teitä
luotuihin puutarhoihin,
tunteellisuuteen, älyllisyyteen,
luuloteltuun ristiriitaan.”
(Kaksoisteema teoksesta
Kirjoitettu kivi)

Eeva-Liisa Manner -seuran arkisto

Kirjailija Eeva-Liisa Manner ei aina
pystynyt Tampereella keskittymään lukuisiin töihinsä, vaan etsi työrauhaa
niin Kangasalan Havisevalta, Ruovedeltä kuin Espanjastakin. Luonto
ja eläimet olivat Mannerille tärkeitä.
Hän näki luonnon syvästi merkitsevänä, sellaisenaan, ilman vertauskuvia.

Eeva-Liisa Mannerin runokokoelma Tämä matka (1956) oli suomalaisen modernismin merkkitapaus. Manner oli julkaissut jo kaksi runokokoelmaa ja romaanin,
mutta niiden ilmaisutavassa ei ollut mitään uutta ja erityistä. Myöhemmin esiin nousevat teemat tosin olivat jo idullaan. Tämä matka
hätkähdytti tiheillä, kirkkailla kuvillaan, vapaarytmisillä runoillaan,
jotka tuntuivat ammentavan syvältä olemassaolon ytimestä. Arvostelijat totesivat, että suomalainen runous on irrottautunut vanhasta ja
siirtynyt uuteen aikaan.
Teos teokselta tyyli tiheni. Kirjailija käsitteli samoja teemoja: yksinäisyyttä, kaipausta, rakkautta, kuolemaa, yhä ankarammin ja
avarammin. Hän ei päästänyt teoksia käsistään oikeastaan koskaan,
vaan hioi niitä vielä ilmestymisen
jälkeenkin.
Kirjailijan työtahti oli varsinkin
1960- ja 70-luvuilla valtava. Manner on kirjoittanut 11 runokokoelmaa, 13 näytelmää ja kuunnelmaa
sekä 3 romaania. Teosten käännöksiä on toistasataa.

Haviseva, Ruovesi, Churriana
Manner ei aina pystynyt Tampereella keskittymään lukuisiin töihinsä, vaan etsi työrauhaa niin
Kangasalan Havisevalta, Ruovedel-

Kirjeet kuin runoja
Eeva-Liisa Mannerin kirjeet olivat
lähes yhtä taidokkaita kuin runot
tai näytelmätekstit. Joskus kirjeen
kuvaukset, kuvat, näkyivät myöhemmissä runoissa, kuunnelmissa tai näytelmissä. Merkittävimmät kirjeensä Manner on kirjoittanut Anna-Liisa Mäenpäälle, joka kirjallisuuden tuntijana ja opettajana varmasti käsitti luottamuksen merkityksen.
Hän seurasi läheltä Mannerin
työskentelyä, kamppailua oman
itsen ja ilmaisutavan etsimisessä.
Mäenpään on täytynyt myös nähdä oma merkityksensä Eeva-Liisa Mannerin merkittävien teosten syntyprosessissa. Tuon tiedon
tuoman vastuun ja taakan hän on
kantanut uljaasti, minkä voi lukea
Tuula Hökän toimittamasta kirjekokoelmasta Kirjoittamisen aika.
Anna-Liisa Mäenpää oli valtakunnallisesti kunnioitettu pedagogi ja kirjallisuuden tuntija. Ei ole
ihme, että Eeva-Liisa Manner häikäistyi Anna-Liisa Mäenpään valovoimaisuudesta ja näki hänessä
syvällisen, kirjailijan erityislaatua
ymmärtävän läheisen.

Marja-Leena Tuurna
Eeva-Liisa Manner -seuran
puheenjohtaja

Kirjailijan työtä vaalitaan
lavuoden tapahtuma muun muassa Tampereella ja taltioida uusimpia sävellettyjä runoja sekä toimittaa julkaisu. Hankkeiden toteuttamiseksi pienen seuran on saatava apuraha, mikä ei hakemuksista huolimatta vielä kuluvan talven aikana ole onnistunut. Tampereen kaupunki on ainoana kuitenkin jo tukenut hautakiven uudistamishanketta.
Eeva-Liisa Manner -seura on
koonnut yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa talteen
kirjailijaan liittyviä muistikuvia ja
erilaisia aineistoja, kuten kirjeitä
ja postikortteja. Edelleen etsitään

Manneriin liittyviä vähäisiäkin tietoja ja muistoja.
Yhteydenotot:
miia.toivio@gmail.com
Aineistot voi toimittaa myös
suoraan SKS:n kirjallisuusarkistoon, osoitteeseen Mariankatu 19
E, 00170 Hki.
Eeva-Liisa Mannerista kertovaa
näytelmää Manner esitetään
Tampereen Työväen Teatterin Kellarinäyttämöllä. Näytelmän on ohjannut
Auvo Vihro ja rooleissa nähdään
Marja Skaffari (Eeva-Liisa Manner) ja
Annina Ärölä (Anna-Liisa Mäenpää).

Vokaaliyhtye Lumouksen ja
Fioretto Ensemblen johtaja on
newyorkilaissyntyinen laulaja,
harpisti ja kuoronjohtaja Debra
Gomez-Tapio.

Radio, tv ja netti
Jumalanpalvelus suorana lähetyksenä
Tuomiokirkosta

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

Liturgisen kulttuurin lehti
Selebrantti aloitti verkossa

Selebrantti on uusi ja nuorekas, digitaalisesti julkaistava lehti jumalanpalveluselämän rikastamiseksi. Lehdessä painottuvat käytännönläheisyys ja jumalanpalveluksen merkitys tavallisen seurakunnan elämän keskuksena.
Lehti on toistaiseksi ilmainen ja vapaassa levityksessä. Ensimmäinen numero on ladattavissa lehden internet-sivuilta. Selebrantti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
Lehteä julkaisee Myrskykallio-Filmi.
Lehden internet-sivut: http://www.selebrantti.net
Lehden Facebook-sivu: http://www.facebook.com/selebrantti

Lue juttu seurakuntien
vaalikeskustelusta verkosta!

Tampereen seurakuntien yhteiskunnallinen työ ja Kalevan seurakunta järjestivät eduskuntavaalikeskustelun maanantaina 21.
maaliskuuta.
Jokainen vaaleissa mukana oleva puolue nimesi yhden ehdokkaan kertomaan keskeisimmät asiat vaaliohjelmasta ja osallistumaan paneelikeskusteluun. Muut ehdokkaat olivat tervetulleita
mukaan yleisön joukkoon.
Lue juttu vaalikeskustelusta verkosta: www.tampereenseurakunnat.fi.

Koeteltua elämänviisautta tarjolla paaston aikana

Kristityt ovat laskeutuneet paastonaikaan, jolloin jokainen voi tarkistaa asenteitaan ja elämäntapojaan ennen pääsiäisen juhlaa.
Peilausta paastonajan omaan kilvoitteluun voi hakea uudelta Kirkko65+ -sivustolta.
Muun muassa emeritusarkkipiispa John Vikström, professori
Raija Sollamo ja näyttelijä Matti Ranin jakavat verkkosivuilla pitkän elämän ja työuran opettamaa elämänviisautta. Miten elämässä oppii uutta, kuinka elämäntapa ja asenteet muuttuvat?
Sivusto on Kirkon tiedotuskeskuksen radiotoimituksen tuotantoa.
Kirkko65+ -sivusto: http://evl.fi/kirkko65

Sellistivirtuoosi konsertoi
Tuomiokirkon Iltamusiikkisarjassa on vuorossa sunnuntaina 3.
huhtikuuta kello 18 sellotaiteilija
Erkki Rautio. Hän on kansainvälisesti tunnettu sellisti ja menestyneimpiä suomalaisia instrumentalisteja maailmalla. Rautio on toiminut myös Sibelius-Akatemian proErkki Raution arkisto

E

eva-Liisa Manner -seuran tarkoituksena on vaalia Mannerin elämäntyötä. Seuraava tilaisuus on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran SKS:n juhlasalissa Helsingissä 12. huhtikuuta kello 16.
Jäseneksi voi liittyä jokainen
kirjailijan työstä ja teoksista kiinnostunut ottamalla yhteyttä seuran
sihteeriin Miia Toivioon. Ajankohtaisena tavoitteena on saada Mannerin 90-vuotisjuhlavuoden 2011
aikana kirjailijan haudalle muistomerkki, niin että leposija on helpompi löytää Kalevankankaan hautausmaalla.
Suunnitteilla on järjestää juh-

pion lisäksi sopraanot Kaisa Kelloniemi, mezzosopraano Johanna
Laukkanen sekä kontra-altto Elina Aho-Kuusama.
Fioretto Ensemblessa esiintyvät
Debra Gomez-Tapio, Mikael Heikkilä ja Janek Öller.
Naisten Pankki on kehitysmaiden naisyrittäjyyden kannatusyhdistys, joka toimii Kirkon Ulkomaanavun osana. Naisten Pankin
toimintaan voi tutustua konsertin
jälkeen. Kahvirahan 15 euroa Naisten Pankille voi maksaa ovella.

Carita Berg

Pauliina Hannuniemi

Marianpäivän matineassa soivat
keskiaikaiset Birgitta-laulut

fessorina ja vaikuttanut merkittävästi suomalaisen sellotaiteen kehitykseen.
Rautio on pitänyt konsertteja
ja mestarikursseja kotimaassa sekä ulkomailla. Lisäksi hän on toiminut kansainvälisten kilpailujen
tuomaristossa sekä levyttänyt yhdessä Izumi Tatenon kanssa duolevyjä. Rautio palkittiin Pro Finlandia -palkinnolla vuonna 1968 sekä
valtionpalkinnolla vuonna 1990.
Konsertissa urkurina toimii
Matti Hannula, joka soittaa urkusoolona Boëllmannin Rukous Notre-Damen kantedraalissa. Konsertissa kuullaan lisäksi Raution ja
Hannulan soittamana muun muassa Bachin Air, Marttisen Andante
religioso, Kuulan Sanaton laulu sekä Faurén Elegia.
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma maksaa 10 euroa.
Sellotaiteilija Erkki Rautio esiintyy
3. huhtikuuta kello 18 Tuomiokirkossa.
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Uskon ytimessä
Hannu Jukola

Matkalla
samaan taivaaseen

maisi pienokaisen siirtyvän taivasten valtakunnan logiikkaan.
– Hänet otetaan mukaan yhteisöön ja uskon maailmaan, jossa asiat ovat aivan toisin. Siellä maailma
jäsentyy näkyväiseen maailmaan
nähden vallankumouksellisesti. Jumalan todellisuus on vaihtoehtoinen ja radikaali simppelisti avautuvaan todellisuuteen nähden.

Turun piispa Kaarlo Kalliala
tyynnyttelee, ettei kristillinen usko ja Jumalaan uskominen ole jatkuvaa katekismuskuulustelua. Kyse
on Luojan ja ihmisen välisestä luottamussuhteesta.
– Jumalanpalveluksen osiin sisältyy oikeastaan kaikki olennainen, ja jos aikuinen ihminen katsoo voivansa niihin yhtyä, se riittää. Toki saa tietää kaikenlaista, saa
pohdiskella, mutta tie taivaaseen on
auki vajavaisilla rippikoulutiedoillakin.
Luterilaisen käsityksen mukaan
kasteessa Jumala antaa uskon. Kun
piispa Kalliala kastoi omia lapsenlapsiaan, toimituspuheessa hän il-

Pirjo Silveri

Pirjo Silveri

tavallinen kristitty? Kenen mielipidettä tässä pitäisi kuunnella, kun en
aina millään ymmärrä teologiaa ja
monimutkaisia oppikiistoja? Eikö se
riitä, että minut on kastettu, uskon
Jumalaan, käyn joulukirkossa?
Kysymyksiä herää paljon.

Useimpien herätysliikkeiden
taustalla vaikuttaa pietistinen perinne, johon kuuluu henkilökohtaisen ratkaisun tekeminen. Uskoontulo on monelle järisyttävä kokemus ja koko elämää muuttava hetki, mutta ilman voimakkaita kääntymiskokemuksiakin voi uskoa.
Usko ja uskonnollisuus eivät ole
pysyvä olotila, vaan pikemmin prosessi, joka jatkuvasti muuttuu. Lapsuudessa omaksuttu usko säilyy
harvoin sellaisenaan hamaan hautaan asti.

Kun suomalainen määrittelee
uskonnollisen identiteettinsä, hän
on arviossa varovainen. Kirkkomonitor 2007 -tutkimuksessa useimmat käyttivät ilmausta ’kristitty’ (68
%). Kakkosena oli ’suomalainen perusluterilainen’ (55 %) ja kolmosena
’luterilainen’ (55 %).
Yli 70 prosenttia kansasta kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon,
mutta uskovaisena itseään pitää vain
15 prosenttia, uskovana 31 prosenttia. Fundamentalistiksi itsensä mieltää 1 prosentti, karismaattiseksi
kristityksi 2 prosenttia, uudestisyntyneeksi kristityksi 6 prosenttia suomalaisista. Muita ilmauksia ovat uskonnollisesti konservatiivinen tai liberaalinen, kirkollinen, hengellinen
tai henkinen ihminen.
Uskonasiat
ovat pitkälle kielipeliä. Jos joku
kysyy sinulta, oletko uudestisyntynyt, tiedustelija todennäköisesti haluaa
tietää, oletko tehnyt parannuksen
ja tahdonalaisen uskonratkaisun.
Kuulutko meihin vai heihin – oletko elävässä uskossa vai maallistunut
nimikristitty?
Jos pidät itseäsi kansankirkollisena taivasmatkalaisena, saatat är-

Pirjo Silveri
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U

skosta ja uskovaisuudesta puhutaan niin monenlaisilla käsitteillä, että viidakkoon uhkaa välillä eksyä.
Monet termit ovat värittyneitä
ja tarkoittavat eri ihmisille eri asioita. Samanmieliset tuntevat sisäpiirinsä koodikielen, joka ei ulkopuoliselle välttämättä avaudu samalla tavalla. Nimityksiä käytetään surutta myös lyömäaseina toisin ajattelevia kohtaan.
Yksi ilmoittaa kannattavansa
klassista kristinuskoa, toinen on
raamatullinen. Kolmas uskoo liberaalisti, modernisti tai postmodernisti. Neljäs puolustaa konservatiivista, perinteistä tai vanhakantaista uskoa, viides on fundamentalisti.
Jonkun usko on karismaattista, jonkun kansankirkollista.
Riviseurakuntalainen on ihmeissään: kuinka luterilaisessa kirkossa
voi olla niin monia erilaisia uskoja?
Olemmeko kaikki matkalla samaan
taivaaseen? Hämmennyksen vallassa hän seuraa uutisointia ja kiivailua
keskustelufoorumeilla: ”Kirkko ajaa
uskovaiset ulos”, ”Joukko pappeja irtisanoutuu harhaoppisista piispoista”, ”Kirkko on luopunut Raamatun
Sanasta”.
Miksi uskon äidinkieli tuntuu
niin vaikealta? Mihin joukkoon itse
kuulun, kun koen olevani vain ihan

syyntyä utelusta ja puolestasi pitää kysyjää tiukkapipoisena, muita tuomitsevana tosiuskovana. Sekin on mahdollista, ettet täysin ymmärrä kysymystä, ja siksi vastaaminen tuntuu vaikealta.
Kirkkososiologian yliopistonlehtori Liisa Lampela Helsingin
yliopistosta sanoo, että vastauksista on mahdoton päätellä kenenkään
uskon määrää, laatua tai syvyyttä.
– Vain kyseinen ihminen itse voi
sanoa tai tietää, mitä termi juuri hänelle merkitsee.
Joillakin tuntuu olevan pakottava tarve osoittaa toisen usko vääräksi tai mitätöidä hänen vakaumuksensa.
– Tällainen suhtautuminen kertoo enemmän persoonasta kuin hänen uskostaan. Ehkä on olemassa
tietty ihmistyyppi, joka haluaa olla
aina oikeassa. Ehkä taustalla on epävarmuutta. Oma usko ei kestä, että
asiaa voisi tarkastella toisin. Ei siinä puolusteluja tarvita, jos usko on
vahva. Totuus on.
Teologian tohtori, pastori Lampela vakuuttaa, että kristitty saa
turvautua armoon, luottaa siihen,
että Jumala pitää minusta huolen,
vaikken osaisi yksityiskohtaisesti
selittää tai edes perustella uskoani.
Herätyskristillisyys on piispa
Kaarlo Kallialan sanoin suomalaiseen perintöön liittyvä tapa tulla

Lisää aiheesta verkkolehdessä: www.tampereenkirkkosanomat.fi

”Me tavikset olemme uskovaisia”
Kysyimme sekalaiselta seurakunnalta,
kuka on uskovainen ja kuka sen määrittelee.
Vastaajat ovat taustaltaan erilaisia, iältään 19–64 -vuotiaita
ja heidän seurakunnallinen aktiivisuutensa vaihtelee
– kaikki ovat kuitenkin luterilaisen kirkon jäseniä. Nimet on muutettu.
Sellainen, joka uskoo ja pyrkii elämään
uskoaan todeksi. Se ei perustu mihinkään
ulkoiseen tai tekoihin, joten uskovaiseksi voi ihmisen määritellä ainoastaan hän
itse.

Maria

Auli

Olen aikoja sitten luopunut typerästä ilmauksesta, koska ei sitä ihminen voi määritellä.

Matti

Ennen vanhaan luokittelin tarkkaan
mustavalkoisesti mielessäni, kuka on uskovainen, kuka ei. Kriteerit olivat syntyneet päähäni omasta elämänkokemuksesta, jumalakuvasta ja monista muista asioista. Nyttemmin maailmankuvani on avartunut – ja samalla käsitys uskovasta henkilöstä.
Kysymys on kuitenkin vaikea. Yksinkertaisesti ilmaisen jotenkin näin: se joka
suullaan tunnustaa Jeesuksen Kristuksen
Herraksi ja sydämessään uskoo sen. Usko
ei katso henkilöön eikä ole minun määriteltävissäni.

Pentti

Yhteistä määrittelyä ei ole (tietääkseni?) missään sovittu, ja jo termit sinänsä
ovat omiaan aiheuttamaan ristiriitoja. Minusta uskovainen on se, joka uskoo Jumalaan. Määrittelyä ei maan päällä voi tehdä
kukaan muu kuin henkilö itse.

Helena

Usko on jokaisen henkilökohtainen asia.
Se lähtee itsestä, sydämestä, eivätkä toiset
voi sitä määritellä. Uskovainen saa ohjeet
hyvään elämään Raamatusta.

Aleksi

Joka uskoo Jeesukseen, näin yksinkertaisesti vastaan. ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että Hän antoi ainoan
Poikansa, jottei yksikään joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.” (Joh. 3:16). Kuka sen
määrittelee? Kukaan ei tunne toisen sydäntä ja usko annetaan lahjaksi. Isä lapsensa tuntee.

Leena

Sellainen, joka laittaa toivonsa Jumalaan
ja luottaa silloinkin kun lumi on tullut etei-

temmatuksi uskon sisuksiin. Seuraako tunteikasta ”Jumalaan ihastumisen” vaihetta automaattisesti
kasvaminen tai kypsyminen?
– Aikuisen ihmisen on hyvä
huomata, että on muutakin kuin
musta ja valkoinen. Loppujen lopuksi suurin osa on erilaisia harmaan sävyjä. Tai voi ajatella niin, että elämä on värikuva, jossa on kaikenlaisia värejä. Sellainen on Jumalan maailma, johon meidät on luotu
elämään, Kalliala maalailee.
Usein iän myötä ehdottomuus ja
valmiit vastaukset karisevat. Keskeisin korostuu, armahtavasta Jumalasta tulee entistä tärkeämpi. Samalla evankelioiva ja julistava asenne vähenee.
– Ikääntyminen on siirtymistä
kohti yhä suurempaa yksinkertaisuutta. Tämä johtuu varmaan siitä,
että ikääntyminen auttaa näkemään
paremmin. Elämän kuvion suuret
linjat nousevat selkeämmin esille, pohtii emeritusarkkipiispa John
Vikström Kirkko65+ -sivustolla.
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Rauno Träskelin

Piispa Kalliala sanoo ymmärtävänsä ihmisiä, jotka jossakin vaiheessa alkavat varoa puhumasta,
kuinka ”mä tulin uskoon” tai ”mä
otin Jeesuksen mun elämään”.
– Taustalla on vahva kokemus
omasta kannanotosta ja aktista, eikä
sitä pidä ollenkaan kieltää tai vähätellä. Vanhemmiten se vain saattaa
ruveta maistumaan oudolta. Moni
huomaa, ettei se taidakaan olla tässä olennaista. ”Mun valinta” kuulostaa ohuelta verrattuna siihen, että
”mut valittiin”.
Uskoontulo, herätys ja seuraamaan lähteminen on ollut alkupiste tai tienristeyksen kaltainen kohta, missä kenellekään ei anneta valmista mallia.
– Matkalla kannattaa huomata, että meidät kaikki on kutsuttu
eri tavoin. Minä kuljen tämän tien,
mutta en voi ajatella, että se on ainoa oikea ja nuo toiset kulkevat vääriä teitä, Kalliala sanoo.

Joskus usko on erottamaton osa
persoonaa syntymästä saakka. Ju-

sestä tuvan puolelle. Sydämen uskoa ei voi
nähdä muut kuin itse Jumala.

Marjatta

Sellainen joka edes ajoittain tuntee sisimmässään uskon ja luottamuksen toiseen todellisuuteen tämän meille näkyvän
lisäksi. Uskovaisuus ei rajaudu tiettyyn uskontoon tai uskon sisältöihin. Uskovainen
luottaa, että hänen elämänsä on korkeammassa kädessä.
Uskovaisuus on asenne, ja uskovaiseksi määrittely vain ja ainoastaan ihmisen itsensä tehtävissä suhteessa itseensä. Kenenkään muun puolesta ei tätä voi tehdä – täydellistä varmuutta siitä, onko joku toinen
uskovainen, ei voi ikinä saavuttaa. Vielä vähemmän kukaan voi toiselta evätä uskovaisuutta, vaikka kovin monet tuntuvat haluavan itselleen tällaista määrittelyvaltaa.

Kalle

Ensimmäiset uskontunnustukset olivat lyhyitä ja kristuskeskeisiä, vähän kuin
huudahduksia. Alkukirkossa oltiin monesta asiasta eri mieltä, mutta uskottiin Jeesus
Nasaretilaisen olevan Jumalan poika. Uuden testamentin todistus keskittyy Jeesuksen persoonaan. Tältä pohjalta ymmärrän
uskovaisuuden.
Jälkimmäinen osa kysymystä on vaikea.
Siitä seuraa jatkokysymys: kuinka tarpeellista määrittely on? Kirkko voi määritellä
mitä on Kristus-usko, mutta ei arvioida yksittäistä ihmistä. Kirkko kaikessa epämää-

malasuhteen malli tulee vanhemmilta, uskoon kasvaminen kodin
perintönä.
– Sosialisaatioteoria selittää,
että usko saatetaan imeä jo äidinmaidossa. Ihmisen ei tarvitse tehdä erityistä henkilökohtaista ratkaisua. Vaikka uskonnollisuuteen olisi
vahva kasvutausta, silti jokainen voi
tehdä elämässään erilaisia valintoja. Esimerkiksi lestadiolaiseen liikkeeseen kuuluminen kulkee suvussa ja lapset yleensä seuraavat vanhempiensa jälkiä. Huolimatta siitä,
että heidät on sosiaalistettu, he tekevät myös oman valintansa, pysyvätkö mukana vai eivät, sanoo kirkkososiologi Lampela.
Useissa tutkimuksissa on todettu ihmisen herkistyvän hengellisille asioille elämän taitekohdissa, vaikeassa tilanteessa tai hädän hetkellä. Ei vain kuoleman tai sairauden
läheisyydessä, vaan vastaavasti esimerkiksi syntymän ihme ja muut
iloiset asiat saavat pohtimaan pyhää, perimmäistä, elämän tarkoitusta.
– Jos tapahtuu jotain mullistavaa, haluaa löytää suurempia merkityksiä kuin vain sen, että täällä synnytään, käydään töissä, kuollaan pois. Kriisitilanne kyseenalaistaa omankin elämän merkityksen.
Kun arkipäivän kuviot muuttuvat,
se saa pohtimaan kysymyksiä, joita ei ehkä ennen ole edes ajatellut.

räisyydessään määrittelee uskon. Ja silloin
minimalismi on hyve, koska koskaan ei ole
kirkossa ollut pitkälle menevää yksimielisyyttä.

Eero

Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Usko ilman tekoja on turha. Näitten oppien noudattamiseen yhdistän uskovaisen.
Olenko uskovainen vai en, sitä ei pysty kukaan sanomaan. Näennäisuskovaisuus
kansan keskuudessa havaitaan kyllä helposti ja jotkut pitävät sitä suuressa arvossa.

Pauli

Uskovainen = uskossa oleva = sen tuntee sydämessään. Sydämen kyllyydestä suu
puhuu, sanotaan. Kukaan ulkopuolinen ei
voi eikä saa määritellä asiaa.

Kaarina

Vältän termiä uskovainen, koska se on
saanut niin negatiivisen sävyn, kristittynä oleminen tai tunnustuksellinen kristillisyys ei ole muodikasta. Uskovaisia pidetään hihhuleina, jotka eivät saa tehdä mitään hauskaa ja jotka saarnaavat kadunkulmissa tai jakavat lippusia rautatieasemalla.
Käytän mieluummin sanaa uskova, se ei ole
yhtä värittynyt.
Uskovaisen määrittelee vain jokainen
itse, omasta itsestään. Joku toinen voi olla heikko uskossaan, mutta tuntee silti olevansa uskova tai uskovainen. Joku toinen
taas kokee, että uskoo kyllä Jumalaan mutta ei halua nimittää itseään uskovaiseksi,
koska ei tunne tietävänsä tarpeeksi kristinuskosta.
Minusta uskova on se, joka uskoo Jumalaan ja Jeesuksen pelastustyöhön, koska se on kaikkein tärkeintä. Muu tulee vasta sen jälkeen.

Saksalaisteologi Paul Tillichin
mukaan jokainen ihminen on pohjimmiltaan turvaa hakeva homo religiosus.
– Kaipuu Jumala-yhteyteen on
meihin syvälle sisäänrakennettu,
jälkimodernissa ajassa se vain saa
erilaisia muotoja, Lampela sanoo.
Vaikka kirkosta eroaminen on lisääntynyt, uskonnollisuus ei silti ole
vähentynyt. Kuten muilla elämänalueilla, myös uskonnollisuudessa
nykyihminen arvostaa individualismia ja hakee itsensä näköistä tulkintaa suuriin kysymyksiin; sellaista joka sopii hyvin yksiin omien näkemysten kanssa.
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Jokainen joka itse niin tuntee. Usein kuvitellaan, että voidakseen olla uskovainen,
täytyy olla muita parempi ja pitää käydä ahkerasti esim. seurakunnan tilaisuuksissa.
Suomalainen ei uskalla sanoa, että uskoo.
Ei ymmärretä, että se riittää luterilaisille!
Uskovainen ei ole vain nutturapäinen, seuroissa käyvä mummeli. Me tavikset olemme uskovaisia, useimmat meistä. Näin luulen.
Raamatulla päähän lyövät ”tosiuskovat”
ovat asia erikseen. Jos taivasten valtakunta on heidän kaltaisensa, se on ahdistava
paikka. En usko, että Jumala on homman
niin ajatellut.

Itä-Suomen yliopiston professori Antti Räsänen selvitti väitöstyössään suomalaista uskonnollisuutta (Aikuisen uskonnollisuus,
2002). Hän kyseli käsityksiä Jumalasta, kypsästä uskonnollisuudesta,
uskonnollisesta kehityksestä ja uskonnosta luopumisesta.
Haastateltavien joukossa oli niitä, jotka olivat tulleet nuoruudes-

Anna

sa uskoon. Kokemus oli järisyttävä
muutos aiempaan elämään verrattuna, siirtyminen epävarmuudesta
turvallisuuteen ja kokonaan uuden
käsitteistön pariin.
Osa haastateltavista oli lapsesta
kasvanut kristinuskoon, eikä kristillisen vakaumuksen omaksumisessa ollut dramaattisia käänteitä, tunnekuohuja tai tahdonalaista uskonnollista ratkaisua. Usko oli
kulkenut luonnollisena osana koko
elämän ajan. Tällä ryhmällä oli pari yhdistävää tekijää: kotitausta oli
usein harmoninen ja isän merkitys
uskontokasvattajana tärkeä.
Yleisesti uskoontulokokemuksissa ja käsityksissä kristinuskoon juurtumisesta oli suuria yksilöllisiä eroja.
Vivahde-erot olivat suuria myös uskovaksi tunnustautuvien välillä.
Vakaumuksen omaksuminen
osoittautui sekä yksilöllisten että
sosiaalisten tekijöiden summaksi.
Lapsuuden ja nuoruuden kokemusten yhteys myöhempään uskonnollisuuteen nousi selvästi esiin.
Räsäsen mielestä oman uskonnollisuuden arviointi on osa itsetuntemusta. Ajattelutapojensa tiedostaminen ja uskonnollisen elämänkaarensa pohtiminen voivat
auttaa elämän uudelleen jäsentämisessä varsinkin kriisitilanteessa.

Pirjo Silveri
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 23.3.–6.4.2011
Evankelista uskoa pohditaan seminaarissa
Evankelinen lähetysyhdistys
ELY ry ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta järjestävät
teologisen seminaarin 26.–
27. maaliskuuta Näsin salissa,
Seurakuntien talossa. Evankelinen usko tänään -seminaarin avaa kello 10 ELY ry:n
puheenjohtaja Pekka Kiviranta ja alustuksen pitää uskoon kasvamisesta ja hengellisestä herätyksestä TT Minna Valtonen.
Ohjelma jatkuu lounas-

tauon jälkeen kello 12.30, kun
TT Ari Hukari puhuu aiheesta Opillinen lujuus – rakkaudellinen hyväksyminen. Kello
14.30 Teemu Kakkuri esitelmöi aiheesta Hedbergin usko
– hedbergiläisen usko.
ELY:n 3-vuotisjuhlamessu pidetään sunnuntaina 27.
maaliskuuta kello 10 Aleksanterin kirkossa.
Jumalanpalveluksessa
saarnaa ELY:n pääsihteeri
Antero Rasilainen ja litur-

Saarnavuoro
Kiireinen yrittäjä saa levon kirkossa
Mistä tekstistä saarnaat?
Tekstin (1.Moos. 3:8–15) tapahtumat sijoittuvat heti syntiinlankeemuksen jälkeiseen hetkeen. Ihmiseen
on jo luomisessa istutettu tietoisuus hyvästä ja pahasta. Aadam ja Eeva tiesivät, että he olivat menetelleet väärin, minkä seurauksena he yrittivät piiloutua
Jumalalta. Jumala antoi mahdollisuuden tulla esiin ja
myöntää erheen. Mutta ihmiset alkoivat syytellä toisiaan. Tuosta alkoi pakoilun ja syyttelyn kierre, joka jatkuu vielä tänäänkin.
Jae 15 on koko Raamatun tärkeimpiä jakeita, koska se on ensimmäinen jae, joka sisältää evankeliumin.
Onhan siinä viittaus Kristukseen.

Oliko tekstissä jotain vaikeaa?
Vanhan testamentin teksti on aina vaikeaa saarnattavaa.
Miksi kannattaa tulla kirkkoon kuulemaan saarnaasi?
Kirkkoon kannattaa tulla aina. Onpahan senkin aikaa
poissa muusta pahuudenteosta! Kiireiselle liikemiehelle se on niitä harvoja paikkoja, jossa kännykkä ei soi,
eikä kukaan nyi hihasta. Saa olla omien ajatusten parissa sekä kuulla sanaa ja säveltä.
Minkä kirjan olet viimeksi lukenut?
Neljä Mannerheimiä käsittelevää kirjaa, sillä olin juhlapuhujana talvisodan päättymisen muistojuhlassa Seinäjoella. Luen teologisten kirjojen ohella kaikkea mahdollista kirjallisuutta, joista esimerkkeinä Reino Leväslaihon Läpimurto sekä John Simonin kirjoittama Koneen ruhtinas – Pekka Herlinin elämä. Lisäksi luen paljon runoja.

Suomen Raamattuopisto

Suomen Raamattuopiston vapaaehtoinen julistustyöntekijä,
ekonomi Heikki Mäki-Pesola saarnaa yrittäjien kirkkopyhässä 27.3. kello 10 Tuomiokirkossa. Päiväjuhlassa hän puhuu
yrittäjän hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Lue lisää yrittäjien
kirkkopyhän tilaisuuksista sivulta 12.
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Katso muu
tapahtumatarjonta
www.tampereen
seurakunnat.fi
Yhteisvastuu
tapahtumat
löytyvät sydämen
alta

AITOLAHDEN SEURAKUNTA
Messut
Aitolahden kirkossa klo 10
27.3. Terttu Haikka, Maiju
Häyrynen
3.4. Mauri Nieminen, kanttori
Jonna-Mari Koikkalainen
klo 16 vauvakirkko Aitolahden
kirkossa, Mauri Nieminen
Muut tapahtumat
Reto-toimintakerho
isille ja lapsille 26.3.
klo 12 Pättinniemen
leirikeskuksessa. Ohjelmassa
mm. nuotiomakkaran paistoa
kodassa. Tied. ja ilm. Antti
Kulmala p. 050 527 9932
Miesten iltavapaa 5.4.
klo 18.30 Aitolahden kirkossa.
”Ahjossa opittua”, Jari Peurala
Jumalan kämmenellä -ilta
6.4. klo 18 Atalan srk-kodissa.
”Mooseksen seikkailu”. Mukavaa
tekemistä koko perheelle
Kontemplatiivinen
rukoushetki ja luettu
messu 6.4. klo 19 Aitolahden
kirkossa, Mauri Nieminen.
Mahdollisuus yksinkertaiseen
ehtoollisen viettoon keskellä
arkea. Liturgia luetaan ja virret
veisataan ilman säestystä

HARJUN SEURAKUNTA
Messut ja jumalanpalvelukset
27.3. klo 10 perhemessu, Peetelin kirkkopyhä Tesoman kirkossa. Jukka-Pekka Ruusukallio,
Riitta Laankoski, Tarja Laitinen.
Kirkkokahvilla kerrotaan ystävyysseurakuntatyöstä Tallinnan
Peetelin kanssa
klo 11 Pispalan kirkossa. Setlementtien sunnuntai, Ritva-Leena
Hirvonen, Veli-Pekka Järvinen,
Lasse Kautto
klo 12 Lielahden kirkossa. Rainer Backström, Riitta Laankoski,
Suvi-Tuulia Raittinen
klo 16 hartaus Raholan kerho
huoneessa. Veli-Pekka Järvinen
klo 17 Taizé-messu Pispalan kirkossa. Messu kestää noin tunnin, jonka jälkeen teejatkot
3.4. klo 10 Tesoman kirkossa. Riitta Laankoski, Arni Hukari, Suvi-Tuulia Raittinen. Saarnan
aikana lapsille kirkkopyhäkoulu
klo 11 perhemessu Pispalan kirkossa. Ritva-Leena Hirvonen,
Lasse Kautto
klo 12 Lielahden kirkossa. Mirella
Lehtola, Kristiina Hyppölä, Harjun
Heleät, joht. Tarja Laitinen
klo 17 Varikkomessu Pispalan
kirkossa

Viinikassa vietetään naisten päivää lauantaina 2. huhtikuuta kello 11 Nekalan seurakuntatalossa, osoitteessa
Kuoppamäentie 23.
Päivän aikana perehdytään tämän vuoden Yhteisvastuukeräykseen, jolla tuetaan nuorten yksinäisyyden poistamista Suomessa
ja Mosambikissa.
– Osallistujat pääsevät
tutustumaan Yhdessä työhön -hankkeeseen ja kur-

kistamaan Nekalan
työpajaan, joka saa
hankerahoitusta
Yhteisvastuukeräyksestä. Basaari on
avoinna kello 12 eli
osallistujilla on mahdollisuus ostaa työpajassa valmistettuja käsitöitä, muun muassa laukkuja
ja huiveja, kertoo diakoniatyöntekijä Eveliina Ruokola
Viinikan seurakunnasta.
Yhteinen lounaspöytä on

katettuna kello 13. Kello 14.30 Kansan
Raamattuseuran työntekijä Ulla Halttunen laulaa ja puhuu aiheesta ”Voima jaksaa, lupa levätä.”
Lisäksi päivä sisältää yllätysarvonnan osallistujien kesken sekä kahvitarjoilun. Osallistumismaksu on
10 euroa Yhteisvastuun hyväksi.

Hervannan lähetystapahtuma
tarjoaa sanaa ja musiikkia
Hervannan vuosittainen lähetystapahtuma järjestetään 2.–10. huhtikuuta. Teemana on ”Rakas risti”.
– Lähetystapahtumassa on tänä vuonna paljon musiikkia, eli tapahtuma sisältää kaksi konserttia sekä perinteisen Lähetyksen toivelaulutorin Hervannan ostoskeskus Duossa. Toivelaulutorin tarkoituksena on tuoda kristilliset laulut sekä
lähetystyö ihmisten keskelle, kertoo pyhäkoulu- ja lähetyssihteeri Kirsi Juntunen Hervannan seurakunnasta.
Toivelaulutori aloittaa lähetysviikon
lauantaina 2. huhtikuuta kello 10–14, ja
mukana ovat muun muassa Viestiveljetkuoro, Virsilauluryhmä sekä Kristittyjen
Teekkareiden Musiikkiryhmä. Samana
iltana on Sakari Löytyn konsertti kello
18 Hervannan kirkossa.
Lähetysviikko päättyy Lähetyskonserttiin sunnuntaina 10. huhtikuuta kello 17 Hervannan kirkossa. Konsertissa
esiintyvät muun muassa Sotaveteraanien
sekakuoro, Hermicante-kuoro ja Solenne-kuoro.
Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy.
Lähetysviikon järjestelyistä vastaavat Hervannan seurakunta, Suomen Lähetysseura, Operaatio Mobilisaatio, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys,
Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys
Kylväjä, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ja Tampereen Kristityt
Teekkarit.

Lähetysillat Hervannan kirkolla
kello 18 (ellei toisin mainita)
Ma 4.4. Nepal, Eero Haltia, Lähetysseura
Ti 5.4. klo 18.15 Risti ja lähetys,
Juhani Ahola, OM; yhteistyössä Kristittyjen
Teekkareiden kanssa Teknillisellä yliopistolla
(Festia pieni sali 1)
Ke 6.4. Kansanlähetys sekä srk:n pastori
Jari Kuusi
To 7.4.nuorten ilta Jeesus japanilaisille,
Lea Lukka, Kylväjä sekä Lasse Räty, Sley
Lähetysnäyttely Hervannan
kirjastossa 29.3.–8.4.
Ti 29.3. klo 14 näyttelyn avajaiset
Suomen Lähetysseura/ Joanna Lindén

Löysitkö tekstiin uuden näkökulman?
Hyvä kysymys! Muutankin jo valmista saarnaani sen
verran, että puhun menneistä vaalirahasotkuista. Olen
varma, että asiat olisivat olleet pois julkisuudesta jo
kauan sitten, jos ”syylliset” olisivat tunnustaneet tekonsa – sen sijaan, että alkoivat ”unohdella” tapahtumia, muuttaa edellisiä kertomuksiaan ja syytellä ketä milloinkin.

gina toimii Pyynikin pastori Jorma Pitkänen. Messun
musiikista huolehtivat Solenne-kuoro sekä kanttorit Liisa
Ahlberg ja Kirsi Mäki.
Kello 12.30 Seurakuntien
talossa alkavan päivätilaisuuden teemana on Raamattu. Puhujina ovat Sirpa Keski-Antila ja Matti Aho. Kello 15 alkavassa iltapäivätilaisuudessa tutustutaan järjestön lähetystyöhön Vienan
Karjalassa ja Sambiassa.

Pidetään yhtä, ihanat naiset!

Lähetysviikon ohjelma:

Avajaistapahtuma
Hervannan kirkolla su 3.4.:
9.00 Lähetysrukous
9.30 Raamattuluento ”Rakas risti”
11.00 Jumalanpalvelus
11.00 Lähetyspyhäkoulu
12.30 Lähetyslounas (3 €/ lapsi, 5 €/
aikuinen)
13.30 Lähetysviikon avaus ja suora
puhelinyhteys lähetystyöntekijöihin
14.30 Paneelikeskustelu ”Kuinka kannan
ristini?” (1–1,5 h)
17.00 Toinen messu + jatkot

Arkimessu 6.4. klo 18
Lentävänniemen Talentissa,
Kristiina Hyppölä, Lasse Kautto
Aamumessu
30.3. ja 6.4.
klo 8.30 Tesoman kirkossa
Muut tapahtumat
Käsi kädessä
26.3. klo 17
Pispalan kirkossa. Olet terve
tullut yhteiseen iltaan. Kuunte
lemme ja laulamme hengellistä
musiikkia. Henkilökohtaisia
todistuksia elämää
kohdanneista muutoksista.
Ateria ja kahvit. Tilaisuus on
maksuton. Tied. Keijo Svart,
p. 040 077 3010 ja Arto
Pietiläinen, p. 050 588 5334

Etelä-Nepalissa asuvan musar-heimon lapsista vain harva pääsee kouluun. Nepalin alakastisten eli dalitien ja vammaisten tilanteesta
keskustellaan Hervannan lähetystapahtumassa maanantaina 4. huhtikuuta kello 18 Hervannan kirkolla. Vieraana on Eero Haltia Suomen Lähetysseurasta. Lue lisää Lähetysseuran Tasauskampanjasta sivulta 2.

Marianpäivän musiikki
hetki 27.3. klo 16 Lentävän
niemen srk-koti Talentissa.
”Toivon lähteellä”. Vieraana
Sansan työntekijä Mervi Viuhko
ja musiikkivieraana näyttelijä
Kristiina Hakovirta. Kahvitarjoilu
ja arpajaiset lähetystyön hyväksi
Sanasta kuviksi
– Jeesuksen elämä kirkkovuodessa 27.3. klo 17–20
Pispalan kirkossa. ”Ristinmuotoinen rakkaus”, taiteilija Annukka
Laine. Taizé messu klo 17, luento
klo 18.30
Pohtijat -ryhmä 30.3.
klo 18.30 Pispalan kirkossa.
Tule pohtimaan elämän monia
kysymyksiä

KokoNainen -teemailta
4.4. klo 18.30 Pispalan kirkos
sa. Isovanhemmuuden haasteet.
Alkupuheenvuorot Kaarina Sotamaa, Eeva Kaipainen ja Aune
Starkman. Keskustelua, pientä
tarjoilua ja iltahartaus
Anna ja Arvo -kahvila,
Voionmaank. 44 A, kerhohuone
5.4. klo 13 ”Runon aika,
kevät!” Eeva Sinerviita.
Hartauksia, yhteislaulua,
keskustelua, tuolijumppaa ym.
yhdessäoloa. Ryhmän ohjaajina
Marja Koivisto, p. 040 061 1020
ja Maaria Rautio
Raamattuopetus 6.4.
klo 18 Tesoman kirkossa.
”Meidän Isän ruokaa” kolmena

www.tampereenseurakunnat.fi
Tunnista omaishoitotilanne!

Rippikouluun ehtii aikuisenakin
Ryhmämuotoinen aikuisrippi koulu on suositeltava tapa
suorittaa rippikoulu aikuisiällä. Tänä keväänä järjestetään Tampereella jälleen
uusi ryhmä, jonka kokoontumiset alkavat keskiviikkona 20. huhtikuuta.
Siitä eteenpäin ryhmä kokoontuu keskiviikkoina 27.4.,
4.5., 11.5. ja 25.5. kello 18–20
Tampereen yliopiston Taivaankansi-kappelissa (Pinni B, 5 krs.). Näiden kokoon-

tumisten lisäksi opetukseen
kuuluu itsenäisiä tehtäviä.

keskiviikkona. Minä olen ihme,
suuri ihme – Jumalan kuvaksi
luotu. Pastori Ulla Halttunen

musiikkia. Esko Pusa, Urho
Koski, Raimo Kortesoja, Juhani
Räsänen. Kirsi Kaivola kertoo
Evankeliumin illan vaiheista,
vapaa sana, kahvitarjoilu

SPR:n Verenluovutus 6.5.
klo 14–18 Tesoman kirkon srksalissa, Tesomankuja 5

HERVANNAN SEURAKUNTA
Messut
Hervannan kirkossa klo 11
27.3. Ilmo Käki, Jari Kuusi,
Maria Koivisto, messu tulkataan
venäjäksi.
klo 15 Vauvakirkko. Kaija
Karvala, Martti Syrjäniemi
3.4. Juhani Räsänen, Soile
Rantavuori, Maria Koivisto,
seurakuntakuoro, messu
tulkataan englanniksi
klo 17 Toinen messu. Markus
Alajoki, Jari Kuusi, gospelkuoro,
messu tulkataan englanniksi
Evankeliumin ilta 20
vuotta -juhla su 27.3.
klo 18 kirkossa, yhteislaulua,

Muut tapahtumat
Lähetys- ja
raamattuluento
klo 9.30 kirkossa
27.3. Uskon elämän
harhapolut, pastori Hannu
Uusmies
3.4. Rakas risti, konsultti Asko
Alajoki
Kuuntele luennot kuukauden
ensimmäisenä maanantaina klo
19.30 Radio Dei 97,2 MHz
Jumalan kämmenellä
-ilta 29.3. klo 17.30
kirkossa. Perhepyhäkoulu,
raamatunopetusta, askartelua,
temppurata, kynttilähetki,
iltapala. Illan aiheena Jaakob
Evankeliumin ilta
30.3. ja 6.4. klo 18.30
kirkossa

Konfirmaatio on 29.5. kello
13 Kalevan kirkossa.
Opettajina toimivat papit Tampereen seurakuntien
kasvatustyöstä, ryhmää vetävät rippikoulupastori Jussi Laine ja oppilaitosteologi
Risto Korhonen.
Ryhmään voi ilmoittautua ensimmäiseen kokoontumiseen asti. Kyselyt ja ilmoittautumiset lomakkeella, joka löytyy sivulta www.
aikuisrippikoulu.fi.

Yli miljoona suomalaista auttaa jollakin tavalla omaistaan tai läheistään. Stakesin
selvityksen mukaan heistä
noin kolmanneksella on vaativia huolenpitotehtäviä – he
ovat omaishoitajia.
Apua tarvitsevan henkilön kotikunta voi myöntää
perheelle omaishoidon tukea, mutta vain runsaat kymmenen prosenttia omaishoitajista on tämän tuen piirissä.
Suuri osa omaisista aut-

taa läheistään huomaamatta,
että he elävät omaishoitotilanteessa. Huolenpito on voinut jatkua vuosikausia. Eräänä päivänä omainen huomaa,
että hänen arkensa on kokonaan täyttynyt toisen ihmisen auttamisesta. Uupuminen on lähellä ja omaisen
oma terveydentila uhattuna.
Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry on Raha-automaattiyhdistyksen tuella aloittanut Ovet-projektin

Sanan ja rukouksen ilta
31.3. klo 18.30 kirkossa.
Lasse Jussila

kirkko. Paluukuljetus klo 12.30.
Kuljetuksissa yhteydenotot diakoniatyöntekijöihin, myös pikkuautokuljetuksissa

sauna, uinti ja kahvitarjoilu (lähetystyön hyväksi),
klo 19.15 alustus illan aiheesta,
keskustelua, iltahartaus.
Antero Eskolin ja Aimo Tikka

Gospel-lattarit (naisille)
3.4. klo 14
Pelipuiston srk-kodissa.
Hinta 2 €/hlö, vetäjänä NNKY:n
ohjaaja Heidi Posti.
Tied. p. (03) 318 1560
Lähetystapahtuma,
katso tarkemmat tiedot s. 10.

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA
Messut
Härmälän kirkossa klo 10
27.3. Antero Eskolin, Janne
Salmenkangas
3.4. diakonian kirkkopyhä, Juha
Heikkilä, Janne Salmenkangas.
Kirkkokahvit. Maksuton kirkkokuljetus (Atro Vuolle): klo 9.20
Multisilta Vuoreksenk. 1, Lempääläntie, Peltolammink., Peltolammin R-kioski, Lempääläntie, Lahdenperänk., Nuolialantie,

Muut tapahtumat
Torstaitupa 24.3. ja 31.3.
klo 9.30 Peltolammin srk-keskuksessa. Ikäihmisten kohtauspaikka. Hartaus, mukavaa
yhdessäoloa, jumppaa ja
maukasta kotiruokaa. Mahdollisuus jalkahoitoon ja hierontaan.
Vetäjinä Päivi Weckström
p. 050 591 6557 ja Seija
Huttunen p. 050 559 3414

KALEVAN SEURAKUNTA

Päihteetön
kohtaamispaikka 25.3.
ja 1.4. klo 12 Multisillan
srk-kodissa. Kokoonnumme
perjantaisin. Tied. Johanna
Asikainen p. 050 560 6096

Messut
Kalevan kirkossa klo 10
27.3. Kati Eloranta, Elina
Rautavirta, Eliina Lepistö, Kari
Nousiainen
klo 12 sanajumalanpalvelus
Lapinniemen kappelissa. Kati
Eloranta, Eliina Lepistö
3.4. Elina Rautavirta, Harri
Luoma, Kari Nousiainen, Leena
Pärssinen, sopraano
klo 12 sanajumalanpalvelus
Lapinniemen kappelissa. Elina
Rautavirta, Kari Nousiainen

Miesten ilta 6.4. klo 18 Kuuselan Seniorikeskuksessa, Nuolialantie 46 ”Taivaan Isä
pitää huolta lapsistaan...”, evankelista Seppo Kohvakka. Klo 18

Muut tapahtumat
Ainot ja Einot, lapsiperheiden ja eläkeikäisten
kohtaamispaikka klo 9.30
Kalevan kirkon salissa 5

omaishoitaja-tietoisuuden
herättämiseksi.
Tampereen
Seudun
Omaishoitajat ry, Pirkanmaan Omaishoitajat ry, PIONI ja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry järjestävät
omaishoitajille 16 tunnin
valmennusjakson, joka on
peruskurssi omaishoidosta.
Kurssi järjestetään 5.4.– 17.5..
Yhteydenotot: Omaishoitajat
ja Läheiset -Liitto ry/ Maria
Malmi
maria.malmi@omaishoitajat.fi
tai p. 020 780 6589

28.3. Oman lelun päivä
4.4. lastenlauluja, Mari Paija
säestämässä ja laulattamassa
Ryhmän ohjaaja diakoni
Susanna Laitinen
p. 050 541 5790
Hiljaisuuden kirkko klo 19
Kalevan kirkon kappelissa
30.3. paastonajan
hiljentymishetki. ”Minkä tähden
kaiken vaivan Jeesus kärsinyt
on niin” sanat Marja-Liisa
Laaksonen
6.4. ”Miksi tuskan kalvaa annat
sieluas, sä syntinen?” sanat
Tuula Ryhänen
Sanan ja rukouksen ilta
5.4. klo 18.30 Kalevan kirkon
srk-salissa

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA
Messut
Messukylän kirkossa klo 10
27.3. Jari Nurmi, Pirjo
Tuiskunen, Heikki Hinssa

alk.
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 23.3.–6.4.2011
Hannu Jukola

Iltapäivä aviopareille
pöydästä niin suolaisErilaisina sitoutuneet
on keidasiltapäivä
ta kuin makeaa. Taraviopareille lauanjoilu maksaa 15 eutaina 9. huhtikuuroa/ aviopari.
ta kello 16–18 KanTilaisuuden aikasanlähetyksen Lähena järjestetään lapsilKansanlähetys
tyskodissa, osoitteessa
le omaa ohjelmaa MartHämeenpuisto 41.
talan tiloissa, osoitteessa Hämeenpuisto 39 A:ssa, aivan
Päivän aiheesta alustavat
Lähetyskodin naapurissa.
Hanna ja Tuomo Mattsson
Kangasalta. Säveliä iltaan
Luvassa on raamattuopetusta, pelejä, leikkiä, eri-ikäisiltuo Eveliina Kaitainen. Ohjelmallisen osuuden jälkeen
le sopivia kristillisiä elokuvia
nautitaan runsaasta herkkusekä kiva iltapala.

Yrittäjät puhuvat kirkkopyhässä jaksamisesta
Yrittäjien kirkkopyhää vietetään Tampereella sunnuntaina 27. maaliskuuta. Tapahtuma alkaa Tuomiokirkossa kello 10
jumalanpalveluksella, jossa saarnaa Suomen Raamattuopiston vapaaehtoinen julistustyöntekijä, ekonomi Heikki MäkiPesola. Liturgina toimii kappalainen Asko Peltonen ja tekstinlukijana Pirkanmaan Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja ja Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja
Mauri Kivistö.
Musiikkia jumalanpalvelukseen tuo
Pirkanpojat-kuoro Jouni Rissasen johdolla.
Kirkkopyhä jatkuu kirkon alasalissa
kello 11.30 yrittäjien tapaamisella ja kahvitarjoilulla. Paikalla ovat Asko Peltosen
lisäksi juontajana Tampereen Yrittäjänaisten sidosryhmävastaava Sointu Lanki. Ekonomi Heikki Mäki-Pesola alustaa
klo 12 perhemessu Kaukajärven
srk-talossa. Olavi Heino, Petri
Karaksela
klo 17 Iltamessu Linnainmaan
srk-keskuksessa
3.4. Hannu Kilpeläinen, Touko
Hakala, Anna-Julia Peippo,
Choralia- kuoro
klo 18 Tuomasmessu Linnain
maan srk-keskuksessa. Pirjo Tuiskunen, Janne Häkkinen, Heikki
Hinssa, Piccolon Kamarikuoro
Muut tapahtumat
Naisten aamukahvit 23.3.
klo 9.30 Kaukajärven srk-talossa. ”Iloa ja eloa”, Pirkko Partanen
”Töppösmummot” 24.3.
klo 14 Linnainmaan srk-keskuk
sessa. Kaikille sukkapuikkojen
ja virkkuukoukkujen ystäville
Päivähartaus 24.3.
klo 14.30 Lahdensivun kodissa,
Anne-Maarit Rantanen
Kohtaamispäivä 27.3.
klo 13–17 Linnainmaan srkkeskuksessa. Lounas, yhteistä
ohjelmaa ja Iltamessu klo 17.
Päiväkahvit nyyttikesteinä.
Ilm. jk.korpinen@gmail.com
Sururyhmä 29.3. klo 14.30
Linnainmaan srk-keskuksessa
Naisten aamukahvit
klo 9.30
30.3. Messukylän srk-kodissa.
”Jumalan silmissä kaunis”,
diakoni Sirkka Salminiemi
6.4. Kaukajärven srk-talossa.
”Senteillä tehdään ihmeitä”,
hiippakuntasihteeri Maria
Pitkäranta
Pappapiiri
yli 70-vuotiaille klo 10
31.3. Kaukajärven srk-talossa
5.4. Linnainmaan srkkeskuksessa. Ritva Fabrin
Ikäihmisten virkistyspäivä
6.4. klo 11.30.
Ehtoollinen. Keittolounas ja
ohjelmatuokio. Ritva Fabrin, Heli
Rinta ja Katariina Taipale
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aiheesta ”Yrittäjän hyvinvointi ja jaksaminen”. Puhetta kommentoi Tampereen
Kauppakamarin toimitusjohtaja Tommi Rasila. Tilaisuudessa musisoivat laulajat Pertti Kallio ja Kari Kuusisto Suomen Raamattuopistosta. Tarjoilusta huolehtii Naisten Pankin Tampereen-aluesolu. Kirkkopyhässä on myynnissä kristillisiä kirjoja.
Yrittäjien päivä huipentuu iltaseuroihin kello 18 Tuomiokirkossa. Ohjelmasta
huolehtivat Asko Peltonen, Kari Kähäri,
Heikki Mäki-Pesola. Musiikista vastaavat
Markku Tuomikorpi ja Jussi Tarri.
Yrittäjien kirkkopyhän järjestelyistä vastaavat Tuomiokirkkoseurakunta ja
Suomen Raamattuopisto sekä iltaseurojen järjestelyistä lisäksi Tampereen vapaakirkkoseurakunta.

Perheleirit Pälkäneen
Kukkolassa 20.–22.5. ja
19.–21.8. Ilm. srk-toimistoon
p. (03) 219 0310 (ark. 9–15).
Hinnat: 30 €/aikuinen, 20
€/5–12v. 10 €/2–4v. ja alle 2v
ilmainen. Järj. Messukylän srk

den ystäville 5.4. klo 17–19,
Emmaus, Seurakuntien talossa.
Tutustumme eri maihin ja maanosiin lukien ja keskustellen aina
kuukauden ensimmäisenä
tiistaina. Lisät. Sanna Kramer
p. 050 574 4920

Torstaisin Pappilassa
klo 17–18 Olkkari-solu
klo 18–22 nuortenilta
www.menuoret.net

Pyynikin kirkontupa
Mustalahdenk. 21 A
klo 10 kahvit, klo 11 ohjelma,
klo 12.30 lounas
24.3. miesten raamattupiiri
25.3. lukupiiri
28.3. klo 11.30 uutisia
ravinnosta, Arja-emäntä
29.3. klo 11.30 Markku ja Jorma laulavat kitaran säestyksellä
30.3. klo 10.15 kuntopiiri,
klo 11 terveydenhoitajan tunti,
Paula Viitaniemi, klo 12 päivän
sana, Jorma Pitkänen
31.3. miesten raamattupiiri
1.4. kylämatka Pispalan
kirkontuvalle, lähtö Keskustorilta
bussilla nro 26 klo 9.52.
Pyynikin kirkontupa suljettu
4.4. klo 11.30 yhteislaulua,
Maija-Stiina Uotila
5.4. lähetystyötä Namibiassa,
Marja Hankela
6.4. klo 11.30 Antti Punkarin
aiheena Edvin Linkomies

PYYNIKIN SEURAKUNTA
Messut
Aleksanterin kirkossa klo 10
27.3. Antero Rasilainen ELY:stä,
Jorma Pitkänen, Solennekuoro, kanttorit Liisa Ahlberg ja
Kirsi Mäki. Sirpa Keski-Antilan
tehtävään siunaaminen messun
yhteydessä
3.4. klo 10 kehitysvammaisten
kirkkopyhä, Margit Nyman, Säde
Siira, Riikka Viljakainen ja Kirsi
Mäki
Muut tapahtumat
Ehtoollishartaus klo 17
Aleksanterin kirkossa
24.3. Nona Lehtinen
31.3. Jorma Pitkänen
Lähetyksen Yhteinen Pöytä
27.3. klo 16. Koskipuiston
Rossossa Keskustelua ja
rukousta ym. Kaisu-Leena
Taulu kertoo St Claran kirkon
toiminnasta keskellä Tukholmaa
Uusia eväitä elämän
reppuun 29.3. klo 13
Emmaus, Seurakuntien
talossa. Toimintaa työttömille
ja muillekin työikäisille, joilla
on vapaata päiväsaikaan.
Kädentaidot – Jokaisessa on
luovuutta – Minna Sormunen
Rukouksen ja ylistyksen
ilta klo 18.30
30.3. Pyynikin kirkontuvassa
6.4. Aleksanterin kirkossa
Kaiken maailman kirjoja
– uusi lukupiiri kirjallisuu-

TEISKON SEURAKUNTA
Messut
Teiskon kirkossa klo 10
27.3. Anu Perälä, Anna Stina
Nyman, Teiskottaret. Teiskon srkkodissa kirkkokahvit Viitapohjan
Marttojen järjestämänä
3.4. sanajumalanpalvelus, Tero
Matilainen, kanttori Tuuli Muraja
Muut tapahtumat
Kuorannan kotipyhäkoulu
27.3. klo 15. Hakamaalla,
Kuorannantie 511
Lähetyksen rukousryhmä
28.3. klo 19. Ylä-Sääksissä,
Sääksniementie 118 A
Musiikkipyhäkoulu
3.4. klo 13.30 Kämmenniemen
kerhohuoneessa

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Messut
Tuomiokirkossa klo 10
27.3. Yrittäjien kirkkopyhä,
saarna Heikki Mäki-Pesola,
Asko Peltonen, Matti Hannula,
Pirkanpojat A-kuoro, joht. Jouni
Rissanen, pyhäkoulu
klo 15 Mukulamessu srk-koti
Katariinassa, mukana mm.
kappalainen Antero Niemi, Kiisi
Isotalo, Petri Ranta ja Mari-Anne
Luukas. Askartelua ja tarjoilua!
3.4. Marita Hakala, Merja Hali
vaara, Matti Hannula, pyhäkoulu
Muut tapahtumat
Katariinan Seniorit klo 9.30
srk-koti Katariinassa
28.3. jumppa, omaa ohjelmaa
4.4. jumppa, miten virkistän
muistiani, diakonissa Minna
Sormunen vierailee
Seniori-foorum – uskosta
ja elämästä 31.3. klo 13
Aleksanterin kirkon kryptassa.
Aivoverenkiertohäiriöt,
neurologiaan erikoistuva lääkäri
Jukka Saarinen. Isäntänä Asko
Peltonen, emäntänä Anneli
Rautakorpi ja juontajina Jarmo
Linne ja Mirja Vahteristo.
Edullinen kahvitarjoilu klo 12
alkaen, vapaa pääsy
HETI-hengellinen
tiistaikerho 5.4. klo 13
Emmaus, Seurakuntien talossa.
Aivot kuntoon, Minna Sormunen

VIINIKAN SEURAKUNTA
Messut
Viinikan kirkossa klo 10
27.3. perhemessu, kummien
pyhä. Jussi Mäkinen, Daniel Hukari, Veikko Myllyluoma, Sympaatti- kuoro. Tervetuloa erityisesti kummit kummilapsineen!
Kirkkomehut ja -kahvit
klo 18 Iltamessu Nekalan srk-talossa. Daniel Hukari
3.4. Suomen Lähetysseuran
kirkkopyhä, Matti Huotari,
Daniel Hukari, Veikko Myllyluoma, Picantus-kuoro, kirkkokahvit, lähetystilaisuus. Terveisiä
Hong Kongista, Matti Huotari
Muut tapahtumat
Rukoustunti
seurakunnan puolesta
28.3. klo 11–12 Nekalan
srk-talossa. Tied. Merja Lehtinen
p. 050 441 3943
Naistenpäivä 2.4. klo 11
Nekalan srk-talossa. Katso tar
kemmat tiedot tapahtumasta
s. 10

ENGLISH SERVICE
With Holy Communion in the
Old Church of Tampere, every
Sunday at 4 p.m. After the
service coffee and tea served.
Sunday School for kids, Bible
reflection. NOTICE THE CHANGED

Vauvakirkossa
aistitaan pyhän kosketus
Tampereen seurakuntien varhaiskasvatus järjestää vauvaja lapsiperheille vauvakirkon
marianpäivänä 27. maaliskuuta kello 15 Finlaysonin
kirkon Lasten katedraalissa.
– Tervetuloa aistimaan
pyhän kosketus käden, katseen ja sylin välityksellä,
kutsuu varhaiskasvatuksen
johtaja Kirsi Hakala, joka
pitää pienen saarnan vauva-

kirkossa.
Tilaisuus on tarkoitettu koko kaupungin vauvaperheille. Kirkkohetki noudattaa vauvakirkon kaavaa.
Tuokioon kuuluu muun muassa rukous, vauvojen körötystä, silityslauluja ja lasten
virsiä. Lopuksi vauvat ja vanhemmat siunataan alttarilla.
Tilaisuus kestää noin 40 minuuttia.

VENUE! ICCK English Service is
at the Kaleva Church from April
3rd till September 25th!
27.3. Risto Korhonen, the Old
Church
3.4. Rupert Moreton, the
Kaleva church

Toimisto p. 219 0455
ma 9–17, ti–to 9–15
Maaliskuun näyttelynä
Isokorvaiset peikot,
Tuulikki Salonen
Huhtikuun näyttelynä
Kuninkaan puutarhassa,
Tarja Asikainen
Kyläpaikka
Maanantaisin klo 10–14
klo 10–14 Äiti Teresan
peittotalkoot
klo 11 Saksan lukijat, 2. krs
klo 12.30
Pöytälaatikkorunoilijat, 2. krs
4.4. klo 12 Kuninkaan puu
tarhassa –näyttelyn avajaiset.
klo 14 Shakki vai matti (2. krs)
klo 14 Kirjojen ystävien vieraina
28.3. Katariina Ahtiainen,
suomenruotsalainen kirjallisuus
4.4. Matti Kuusela
4.4. klo 18–20 Leskien Klubi
–kahvila, musiikkituokio,
tervetuloa mukaan, kun pahin
surusi on hellittänyt
Tiistaisin klo 10–14
klo 10 Tumpputiistai ja
askartelutalkoot
5. ja 12.4. klo 13–15
Perehdytys vapaaehtoiseen
vanhustyöhön, tied. ja ilm.
p. 219 0455
Keskiviikkoisin klo 10–14
6.4. klo 10–12 Leskien Klubi
–kahvila, Raili Väisänen,
Maailma Me Kaikki, matkalla
Busumbalassa.
klo 10–12 Pelko pois atk:sta,
ikäihminen, tukiopetusta 2. krs
klo 13 Nyt laulajaiset on...,
iloista yhteislaulua
30.3. Maija-Stina Uotila ja
Veikko Rantalainen
6.4. Raimo Waren ja Hanna
Torstaisin klo 10–14
klo 10 Sudokun ratkojaiset
klo 10.30 Englannin aktivointi,
2. krs
klo 12 Muisti- ja tuolijumppa
klo 13 Kotialttarin äärellä
päivähartaus ja toivevirsiä
24.3. pastori Päivi Repo
31.3. kappalainen Kaija Karvala

SVENSKA FÖRSAMLINGEN
Gudstjänst i Gamla kyrkan
varje söndag kl 10.30
För annan verksamhet se
Kyrkpressen eller ring oss på
(03) 219 0298

AVOIN KIRKKO
Aleksanterin kirkko on avoinna
arkisin ma–pe klo 12–18,
jolloin paikalla on päivystävä
seurakuntalainen.
Klo 16–18 on myös pappi
tavattavissa,
klo 17 rukoushetki.
Ehtoollishartaus torstaisin klo 17.
Lapsille ja nuorille ohjattua
toimintaa ma ja ke klo 13–15

ILTASEURAT
su 27.3. klo 18
Tuomiokirkossa. Sinulle on viesti
Jumalalta. Asko Peltonen, Kari
Kähäri, Heikki Mäki-Pesola.
Musiikki: Markku Tuomikorpi ja
Jussi Tarri. Järj. Tuomiokirkkosrk,
SRO ja Tampereen vapaakirkkosrk

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

LÄHETYSKAUPPA TASKU
Kauppakatu 13, p. 219 0420
Avoinna ma–pe klo 10–17
Käsintehtyjä pääsiäiskortteja
ja -koristeita. Isoäidin kutomia
villasukkia ja tumppuja sekä
kauniita kodin tekstiilejä.
Käsinmaalattuja käyttöesineitä
itselle tai lahjaksi

MATERIAALIPALVELU
Kaikille avoin kirjasto
Kyttälänk. 1 A, p. 219 0281
Avoinna ma–ke ja pe
klo 9.30–15.30 ja to 9.30–17
Voit lainata laajasta ja moni
puolisesta valikoimastamme:
uskonnollista kirjallisuutta,
musiikkia, elokuvia ja erilaisia
havaintomateriaaleja

MUMMON KAMMARI
Vapaaehtoisen vanhustyön
keskus – Kyläpaikka
kaikenikäisille
Lähimmäisavunvälitys
vanhuksille p. 219 0711
ma–to klo 8.30–11.30,
pe 8.30–10.30

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

MUSTA LAMMAS
asunnottomien ja
päihdeongelmaisten
päiväkeskus,
Pellavatehtaank. 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
27.3. Merja Halivaaran tilalle
Anwar Masih, DIAK Järvenpää ja
Ilmari Karjalainen

www.tampereenseurakunnat.fi
Kansainvälisiä vieraita
raamatunkäännöstyön maailmasta
– Wycliffe-järjestöperheen
tulevaisuuden tavoitteena
on, että Raamatun kääntäminen aloitetaan vuoteen
2025 mennessä kaikille tarvittaville kielille. Näitä kieliä on jäljellä noin 2 100, kertoo Suomen Wycliffen toiminnanjohtaja Jaakko Hautamäki Tampereelta.
Tätä näkyä kokoontuvat pohtimaan Tampereel-

le huhtikuun alussa pohjoismaiden järjestöt, kansainvälisen Allianssin sekä Euroopan alueen johtajat yhdessä Suomen toimiston väen
kanssa. Wycliffe Global Alliancen johtaja Kirk Franklin saapuu Suomeen ensimmäistä kertaa.
Lauantaina 2. huhtikuuta järjestetään raamatunkäännöstyöstä kiinnostu-

3.4. Kari Kuusisto, Suomen
Raamattuopisto
Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
30.3. Tuula Laitinen, Myötätuuli
6.4. Marita Aho, Musta
Lammas

- asiointimahdollisuus lähialueella
- päivähartaus
- yhteislaulua, Marketta
Lindströmin
Ke 30.3. klo 13 Rukous-ja
elämäntarinaryhmä
vetäjinä Tuula ja Mikko
To 31.3. klo 13 Torstairyhmä
vieraana tuomiorovasti Olli
Hallikainen
Ke 6.4. klo 13 Raamattupiiri
pastori Kati Eloranta

Keskiviikkoklubi
keskiviikkoisin klo 13–14.45
Hengellinen avoin
keskusteluryhmä päihteistä
eroon pyrkiville naisille ja
miehille.

MYÖTÄTUULI
Yhteinen vammaistyö
Ti 29.3. klo 17–19.30
Aurinkoklubi
Iidesrannan srk-koti, Iidesranta 5
Nuorille ja nuorille aikuisille
tarkoitettu ryhmä. Ota yhteys
etukäteen avustajatarpeen vuoksi. Laura Masih p. 050 413 1909
tai Mari Tuominen
p. 050 535 1139
Kuurojentyö
Ma 28.3. Viittomakielinen
Päivätoiminta
Yhteistyössä Kotipolun kanssa
Pyynikin kirkontupa, Mustan
lahdenk. 21 A. Ruokailumahd.
klo 12.30. Ohjelma klo 14
Kuurosokeiden raamattuja keskustelupiiri
Kuurosokeiden toimintakeskus,
Insinöörink. 10
Ma 4.4. klo 18–20 Ehtoollinen
Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarink. 10
To 24.3. klo 13 Torstairyhmä
Paula Munne-Ojala aiheenaan
Aleksanterin kirkon taide
Pe 25.3. klo 10–12
Vertaistukiryhmä
- keskustelua
- sanomalehden lukua

PÄIVÄRAAMATTUKOULU
”Usko ja teot”
torstaisin klo 9.30–13
Kalevan kirkon srk-salissa
24.3. Joosuan kirja: luvatun
maan valloitus, luvut 6–12
- Pekka Luukkala; kirje
efesolaisille 4.luku – Seppo
Lappalainen. (Huom! Kalevan
srk-talossa, os. Väinölänk. 26.)
31.3. Joosuan kirja: maan jako,
luvut 13–22 – Ilmari Karjalainen;
kirje efesolaisille 5.luku – Seppo
Lappalainen
Lisät. Ville Aalo p. 050 468 8484
ville.aalo@evl.fi

RETRIITTEJÄ
Ikaalisten Metsäkestilässä
29.4.–1.5. Linturetki ja talkoot
Hiljaisuuden maisemissa,
Liisa Erkiö ja Jussi Hankela.
Hinta 50–90 €
Ilm. p. 050 523 2104
20–22.5. Hiljaisuuden
retriitti, Anne-Marie Grundsten
ja Pirkko Raipala. Hinta 90 €
Ilm. p. 040 745 3393
Kesän hiljaisuudesta ks. www.
tampereenseurakunnat.fi/retriitit

neille Wycliffe Day -tapahtuma Tampereen Tullikamarilla, jossa puhujina ovat
muun muassa Kirk Franklin, Norjan Wycliffen johtaja Sigmund Evensen ja Suomen Wycliffen entinen toiminnanjohtaja, raamatunkääntäjä Olavi Vesalainen.
Tullikamarin Wycliffe
Day -tapahtumassa musiikista vastaavat Mika Piirto
ja Liisa Niininen.
Kaikille avoimet tilaisuudet ovat kello 16 ja 18.

RUKOUKSEN TALO
Keskusta, Kyttälänk. 1
Yhteistä rukousta joka
arkiaamu klo 9–11
Rukouksella palvelemisen ilta
parittomien viikkojen ti klo 18
Rukous- ja ylistyspäivä kerran
kuussa la klo 12–16
26.3., 30.4.
Nuorten rukouskoulu
Preikkari parittomien viikkojen
maanantai klo 18
Nuorten Praisekuoro- ja
bändi parillisten viikkojen
maanantai klo 18
Hervanta
Hervannan kirkossa,
Lindforsink. 7
Aamurukous ke 8–9
Cafe Olohuone
Rukouskävely to klo 14–15,
lähtö Hervannan kirkolta
Aamurukous pe ja la klo 9–10
Rukousvartio kerran kuussa
klo 17–21
Kodeissa 26.3., 21.5. ja
seurakunnan kerhohuoneessa
Elementinpolku 13, 16.4.
Tied. Kirsi Juntunen
050 574 4943/ Teija Lätti
050 574 4941
Kävele rukoillen oma kotikatusi!
Rukouskävelyt Hervannan alueel
la to/pe iltaisin klo 18–19.30
Ensin ylistys- ja rukoushetki
kirkolla, sitten rukouskävely
to 24.3, to 31.3, to 7.4, to 14.4,
to 21.4 klo 16, to 28.4,
pe 6.5, pe 13.5, to 26.5.
(pe 3.6, to 9.6)
Erityisiä rukouskohteita voi
kertoa Soilelle
p. 041 440 4650
Haukiluoma
Haukiluoman kerhohuone,
Tyvik. 11

Pääsiäinen juutalaisin juurin
Haluaisitko aloittaa pääsiäisen vieton monta tuntia kestävällä seder-aterialla, johon
sisältyy ehtoollisen vietto,
hiljentyä aamuisin hetkipalvelukseen sekä maalata pääsiäismunia? Kaikki tämä on
tarjolla Pääsiäistapahtumassa 21.–24. huhtikuuta Heinäkallion leirikodissa Kangasalla.
Tapahtumaan odote-

taan kaikenikäisiä osallistujia. Lastenhoitoa ei ole järjestetty, mutta raamattutuntien aikana lapsille järjestetään omat raamattuhetket. Hiljaisuuden laulut
sekä juutalaiset laulut ovat
myös osa viikonlopun ohjelmaa. Lankalauantain iltana
eläydytään pääsiäiseen haudalla bibliodraaman keinoin.
Pääsiäistapahtuman ohjel-

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

masta vastaavat muun muassa pitkäaikaiset Israelin lähetit Eeva ja Mika Pouke sekä
heidän neljä lastaan.
Pääsiäistapahtumassa
kuljetaan yhdessä matkan
kiirastorstain aterialta pääsiäisaamun riemuun.
Tapahtuman järjestää
Lestadiolainen Uusheräys ry.
Lisätietoja: www.uusherays.fi / heinakallio

Uskon-päivän soppatykki tarjoaa ilmaiset rokat
Uskon - päivän soppatykki porisee keskiviikkona 30. maaliskuuta kello 11–14 Keskustorilla.
– Tarjoamme tamperelaisille ilmaiseksi hernekeittoa, pannukakkua ja kahvia
yhteiskristillisessä hengessä. Haluamme tuoda kadulla kulkeville ihmisille hyvää
mieltä ja toivottaa kaikille
hyvää Uskon-päivää, kutsuu
Tuomiokirkkoseurakunnan
kappalainen Asko Peltonen.

Kello 12 ja 13 kaupunkilaisilla on mahdollisuus hiljentyä sekä nauttia sanasta ja
sävelistä Vanhassa kirkossa.
Keskustelutuokiota kaipaavat
voivat pistäytyä
Helluntaiseurakunnan kahvibussissa.
Uskon lauluja lauletaan
myös illalla,
kello 18 Finlaysonin kirkossa.

Laulattajina ovat pastori Ulla Halttunen Kansan Raamattuseurasta sekä kanttori
Tuomas Laatu Tuomiokirkkoseurakunnasta.
Tuomiokirkkoseurakunnan
lisäksi tapahtuman järjestäjinä
ovat Vapaakirkko, Helluntaiseurakunta, Metodistikirkko ja Kansan
Raamattuseura.

Maanantaisin klo 18–19
Tule hetkeksi hiljentymään,
puolestasi rukoillaan. Voit
myös lähettää rukouspyyntösi
numeroon 040 743 9919
tai s-postilla rukouksentalo.
haukiluoma@gmail.com

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

Opeta meitä rukoilemaan
-iltahetki torstaisin klo 18
Teuvo Suurnäkki alustus
25.3. Sirkka Pelander,
15.4. Lea Kranz,
20.5. Jukka Partala

SILMUKKA

peutti Taina Paajanen. Sinkku
illat tarjoavat mahdollisuuden
tavata muita yksin eläviä. Iltoi
hin voit tulla mukaan silloin kun
haluat ja olet tervetullut myös
valmistelemaan yhdessä toimint aa. Mitä sinä toivot sinkkuilloil
ta? Ehdota ohjelma-aiheita
sari.peltonen@evl.fi tai
p. 050 381 7177

Härmälä
Härmälän kirkossa, Talvitie 26
Rukouskoulu torstaisin klo 18
Herra opeta meitä rukoilemaan
31.3., 14.4., 28.4., 12.5.

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

Pispalanvaltat. 16 C
(kirkon yhteydessä, sisäänkäynti
länsipäädystä) avoinna ma, ti,
to klo 9–13
ke klo 9–17, pe suljettu.
Tied. Satu Tahlo-Jortikka
p. 050 558 0231. Tervetuloa
avoimeen kahvilaan!

SINKKUILTA
5.4. klo 18–20 Aleksanterin
kirkon kryptassa. Sisäänkäynti
koulun puoleiselta sivulta
metallisesta sivuovesta.
Keskustelua seksuaalisuudesta.
Mukana pastori, seksuaalitera-

TAMPEREEN
RAAMATTUKOULU
Kalevan kirkon srk-salissa
ma klo 18.30
28.3. ja 4.4. Jussi Mäkinen,
Paavali ja opetuslapseus

USKON AKATEMIA
Pääkirjasto Metso, luentosali 1
klo 18.30–20.30
31.3. Mikä tulevaisuus? Dr.
phil. Burkhard Auffermann

KRISTILLISET JÄRJESTÖT
ESIKOISLESTADIOLAISET
Kurjentaival 22, 33100 Tampere
(Vastapäätä Viinikan kirkkoa)
Seurat

Pyhäpäivisin klo 15.00
Kanssapuheet (raamatun
tutkiminen)
Tiistaisin klo 13.00 ja torstaisin
klo 18.30
Nuortenilta

Tiistaisin klo 19.00
Tervetuloa!
Evankelinen Lähetys
yhdistys – ELY ry
”Evankelinen usko tänään”
– Teologinen seminaari
kaikille la 26.3. Näsin
salissa, Näsilinnankatu 26

Klo 10.00 Uskoon kasvaminen
– hengellinen herätys. Minna
Valtonen, Maiju Vuorenoja.
Ruokatauko klo 11.30–12.30
Cafe Linkosuo.
Klo 12.30 Opillinen lujuus
– rakkaudellinen hyväksyminen.
Ari Hukari, Leo Norja.
Kahvitauko 14.00–14.30
Klo 14.30 Hedbergin usko – hed
bergiläisen usko. Teemu Kakkuri.
ELY:n 3 v. -juhla su 27.3.
Messu klo 10 Aleksanterin
kirkossa. Antero Rasilainen,

Jorma Pitkänen.

✦ Toimitussihteerit: Kirsi Airikka, kirsi.airikka@evl.fi
ja Asta Kettunen, asta.kettunen@evl.fi
✦ Toimitus: Tampereen ev. lut. seurakuntien viestintä,
toimitus@tampereenkirkkosanomat.fi, puh. 219 0324 ja 219 0275
Jakelu: fax: 219 0388. Osoite: Seurakuntien talo,
Näsilinnankatu 26, PL 226, 33101 Tampere.
✦ llmoitusmyynti: Kotimaa-yhtiöt, PL 279, 00181 Helsinki,
Marita Lyyra, p. 014-641 481, gsm 040 729 2119,
fax: 014-616 035, marita.lyyra@kotimaa.fi.
✦ Ilmoitusvalmistus: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi.
Huom! s-postiviesteihin maininta Tampereen Kirkkosanomat

Seurakuntien talossa,
Näsilinnankatu 26:
Ruoka ja kahvit messun jälkeen
Cafe Linkosuolla.
Klo 12.30 Näsin sali, teemana
Raamattu: S. Keski-Antila,
M. Aho, A. Rasilainen ja Aarre
arkku DVD-esitys, Tampereen
kööri, P. Pikäranta sekä runoja
A. Lähdesmäki ja H. Kuhalampi,
säestys J. Laine
Klo 14 Kahvitauko.
Klo 15.00 Päivätilaisuus,
teemana lähetys: R. Mäkitalo,
U. Kakkonen ja Tedite-hanke,
runoja A. Lähdesmäki ja
H. Kuhalampi, Tampereen kööri.

Jukka Saarinen. Kahvitarjoilu
klo 12 alk.
Opiskelijaillat perjantaisin
klo 19 Glooria sali,
Kyttälänkatu 1, 2. kerros.

KANSAN
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28,
p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi

TAMPEREEN
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16,
sekä keskiviikkoisin ja
lauantaisin klo 19.
Pe 25.3. klo 18 aikuisten ilta.
La 26.3. klo 16
opistomyyjäiset.
La 2.4. ei seuroja (nuorten
keskusteluilta Lempäälässä)
Tervetuloa!

Uskon päivä -tapahtuma
30.3. klo 11–14 Keskustorilla.

Tarjolla ilmaiseksi hernekeittoa,
pannaria ja kahvia.
Klo 12 ja 13 Sanaa ja säveliä
Uskosta Vanhassa kirkossa.
Klo 18 lauletaan Uskon lauluja
Finlaysonin kirkossa.
Seniorifoorum 31.3. klo 13
Aleksanterin kirkon krypta.
Aivoverenkiertohäiriöt,

SLEY
Luther-talo Pellavatehtaank. 19
Messu joka su klo 11.
Päiväpiiri ke klo 13.
Nuorten aik. Keidas

la klo 18.

Pieni suuri Raamattukurssi

VT:sta 1.-3.4. ym.
Tervetuloa!

www.sley.fi/tampere

✦ Taitto: Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa
✦ Tilaukset: tilauspalvelut@kotimaa.fi,
puh. 020 754 2333, fax: 020 754 2342.
✦ Jakelu: Tampereen Ykkösjakelut Oy
✦ Jakeluhuomautukset: p. 03 3140 4200, www.ykkosjakelut.fi
✦ Painosmäärä: 103 500 kpl
✦ Painopaikka: Sanomapaino Oy, Hämeen Paino Oy, Forssa
✦ ISSN: 1237-9603, äänite: 1237-959X
✦ Seuraavat lehdet ilmestyvät:
6.4. aineisto 23.3. mennessä, 20.4., aineisto 6.4. mennessä
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Keittiö-, kylpyhuone-, sauna- ja huoneistojen korjaukset...
Ok-ja huvilatyöt... Pienetkin korjaustyöt...
Vesieristesertifikaatti... Kotitalousvähennyskelpoinen
Yhteistyössä sähkö-putki ja lukkosepän palvelut.

www.saunasaneeraus.com p. 0400 623 463

PERUNKIRJAT

PEKKA VALTONEN

P. 375 3218, 0400 335 443

Kangasalan jäähallissa,
Finnentie 38

* Puffetti * Jippii-tuotteita myynnissä *
* Jippii-paita päälle, jos on *
* Tule kaverin kanssa luistelemaan
iloisen Jippii-musiikin soidessa *
* Ota kypärä mukaan *
* Vapaa pääsy *

www.aarrearkku.fi

an luona.
Joustavasti asiakka
nloppuisin
Myös iltaisin ja viiko
uvonta
Ilmainen puhelinne

Kauppakirjat. Testamentit ym.
ASIOINTIPALVELU

• Säle-, rulla- ja puukaihtimet
• Taite-, peili- ja lasiliukuovet
• Terassi- ja ikkunamarkiisit
• Parvekekaihtimet ja aurinkokalvot
• Pimennys- ja paneeliverhot
• Pystylamellit
SUUNNITTELU, MITTAUS, ASENNUSPALVELU

Kaihdin Sampo

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI
Kaikki lakiasianne
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

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

KEVÄTSIIVOUSTA , IKKUNAN PESUT
Kotisiivoukset, kangasverhoiltujen huonekalujen pesut,
porrassiivoukset ja lattianvahaukset, erikoispatjapesut.
Yli 10 vuoden kokemus!
Mahdollisuus kotitalousvähennykseen.

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

KEITTIÖREMONTTI
Kerralla kuntoon.
Ilmainen suunnittelu.

Soitto riittää!

Matti Saari 0400 631 128
Jarmo Lahti 0400 867 855
puh. 010 321 2400

www.nelko.fi

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

Jälleenmyynti Tampereella; PIATEEKKI,
Näsilinnankatu 27, 33200 Tampere, 03-212 1711

Tilaa ilmainen esite 0400 223 446
www.divisa.fi



NUKU HYVIN,
VOI PAREMMIN


hoitoa ja huolenpitoa

Kunnon vaahtomuovipatjat

apua arjen askareissa

(joista helppo nousta)

omaishoitajien lomitusta


   






Kojolankatu 3, 33900 TAMPERE

puh. 010 400 9848







”Evankelinen usko tänään”
Teologinen seminaari lauantaina 26.3.2011
Järjestää: Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry
ja Tampereen tuomiokirkkoseurakunta
Paikka: Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26, Tampere

Virrassa
Virrassa

-LUISTELURIEHA
la 2.4. klo 15-17

Suuri vastaan pieni
Tämän päivän maailmamme ihailee suuruutta. Suurvallat ovat
pienvaltoja mahtavampia, suurkunnat ovat pienkuntia väkevämpiä, suurmyymälät ovat pienkauppoja houkuttavampia,
suurseurakunnat ovat pienseurakuntia parempia.
Näinkö on? Olen työssäni päässyt kiertelemään kotomaatamme enemmän kuin runsaasti. Teen sitä mieluusti. Kaikkialla kohtaan jokapäiväisen ihmisen tarpeen jokapäiväiseen
yhteisöllisyyteen. Joka paikassa, jokaisen ihmisen kanssa voi
keskustelun kääntää kysymyksiin, kuka sinä olet, keihin sinä
kuulut, mistä olet kotoisin.
Ensimmäinen kysymys tuo luonnollisesti esiin keskustelukumppanin elämän vaiheet, annetun identiteetin, siis sukupuolen, nimen, kielen, uskonnonkin – ja saavutetun identiteetin, yhteiskunnallisen aseman, osaamisen, työn.
Toinen kysymys vaatiikin jo laajempaa pohdiskelua. Keihin
minä kuulun? Keitä ovat he, joihin minä voin samastua? Ketkä ovat meikäläisiä? Ja mitä oikein on meikäläisyyden taustalla? Kulttuurien tutkijat ovat asiaan vastanneet tarkkailemalla yhteisöjen syntyä ja muotoutumista ja hakevat yhteisökulttuuria elämäntavasta, yhteisistä arvoista, yhteisestä
uskomismaailmasta, historiasta.
Kolmas kysymys on sekin monimuotoinen. Vain harvoin
tämän päivän suomalainen on asunut samalla paikkakunnalla koko ikänsä. Kotiseudun hahmottaminen on prosessi, jossa liikutaan synnyinseudun ja lapsuuden maisemien tienoilla, katsellaan ehkä opiskeluympäristöä, työpaikkojen aiheuttamaa liikkumista osoitteesta toiseen, asuinpaikkojen muutosta. Mutta miten asuinpaikasta tulee kotiseutu? Kerrallako, vaiko hiljaa hivuttamalla?
Tampereella on käyty vilkasta keskustelua seurakuntien
koosta ja määrästä. Kahden, viiden, vaiko seitsemän seurakunnan kaupunki? Tässä palaan tekstini alkuun ja kysyn, onko seurakunnan koolla väliä. Jos seurakunta on hallinnollinen kokonaisuus – seurakuntayhtymä, sen pitää pystyä tuottamaan infrastruktuuripalvelut kustannustehokkaammin kuin
hajautetussa hallintomallissa. Tällöin onkin kyse kiinteistöistä, väestökirjanpidosta, hautaustoimesta, tietohallinto- ja
henkilöstöpalveluista sekä muista kokonaisuuksista, joissa
suuruuden tuleekin merkitä tehokkuutta.
Epäilen kuitenkin, ettei tämä suuruuden laki tuota yhteisöllisyyttä. Ei hallintokeskuksesta voi luoda sitä yhteisöllisyyden tunnetta, joka perustuu tuttuuteen, henkisen ja hengellisen turvallisuuden tunteeseen, ihmisten tapaamiseen ja yhdessä kokemiseen.
Tämän vuoksi onkin keskustelu seurakuntahallinnosta
käännettävä keskusteluksi seurakuntatyöstä. Sen tavoitteena on oltava riittävän pienten yhteisöjen muodostaminen ja
niiden tukeminen, ylläpitäminen ja kehittäminen.
Jotenkin tulevat mieleen amerikkalaiset, brittiläiset ja katoliset seurakunnat, joissa väki tuntee toisensa, jotka ovat riittävän pieniä tuttuuden tavoittamiseksi, jossa kirkonpalvelijat ja
seurakuntaväki tapaavat toisiaan ja joissa elää meikäläisten
yhteisöllinen henki. Tällainen kristittyjen yhteisö on yhtä tuttu ja turvallinen kuin Oivan rautakauppa keskellä Tamperetta.

Eterlon – Relax – Formax
Hygieniapäällisiä

Lassi Saressalo
Kirjoittaja on suullisen ja henkisen
kansanperinteen tutkimuksen tohtori sekä
Tampereen seurakuntien luottamushenkilö.

Perinteiset, hiostamattomat
puuvillapeitot, petauspatjat, tyynyt
Lapsille omat patjat ja petauspatjat
Kevyttä verhoilua,
istuimet, korokepalat ym.
ERIKOISKOOTKIN onnistuvat
Askarteluun mm.
vanut, kankaat ym.

Hannu Jukola

KAIKKI REMONTIT

SOITA TAI TULE KÄYMÄÄN
(Kysy kotiinkuljetusta)

Alustajina Minna Valtonen, Ari Hukari, Teemu Kakkuri, kommenttipuheenvuorot ja yleiskeskustelu, puheenjohtajana Pekka Kiviranta. Seminaari on avoin ja tarkoitettu kaikille. Tarkempi ohjelma: www.evankeliset.net – katso myös www.aarrearkku.fi

ELYn 3 v. juhla su 27.3. klo 10
messu Aleksanterin kirkko
päivätilaisuus seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26, Tampere
Tervetuloa - ELYn hallitus

14

(03) 364 5055
HEPOLAMMINKATU 36 B, TRE
MA-PE 8-15.30 tai sop. mukaan

www.laatupeite.fi

Kolumneja voi kommentoida verkossa:
www.tampereenkirkkosanomat.fi/blogi

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

SUURET VALIKOIMAT

Kaihtimet Markiisit Screenit
l Parveke- ja terassikaihtimet
l Verhokiskot- ja tangot
l Paneeli-rulla- ja laskosverhot
l Liuku- ja taiteovet, ym.
l

l

TUOMO
ISOKANGAS

TERVETULOA!

ELÄVÄN VEDEN VIRRET äänitteemme
julkaisutilaisuuteen Aleksanterin kirkkoon
Tampereelle la 26.3.2011 klo 16.00
Järjestäjänä Viestiveljet
KOTIPALVELUA yksilöllisen palvelusuunnitelman
mukaisesti, kun palvelun tarve on
1 - 2 kertaa viikossa tai satunnaisesti.
Vankka kokemus dementiatyöstä
Kunnon Kotihoiva Elina Westergren-Erkkilä
050 - 325 1654
www.kunnonkotihoiva.fi

Ilmoituksen maksaa Tuomo Isokangas

Asianajotoimisto

– Tervettä ajattelua yhteisten
asioiden hoitoon
– Sairaanhoitaja, kaupunginja maakuntavaltuutettu

Perus

http://aamulehdenblogit.ning.com/profile/TuomoIsokangas

Musiikin koulutusohjelma, Tampere
Muusikko (AMK)
• Kirkkomusiikki

Viinikankatu 36, 03-3122 0900
www.kaihdinpukkila.fi

Haku: www.amkhaku.fi 7.3.–12.4.2011

Lisätietoja: www.tamk.fi, hakutoimisto@tamk.fi
p. 03 245 2395, 03 245 2397

Kuunteleva puhelin

A
Aa
am
mu
uk
ko
orrv
va
a

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

Paikallispuhelun hinnalla.

JUMALA PARANTAA
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Su 27.3. klo 18
Aleksanterin kirkko, Tampere

Pastori Seppo Juntunen
Puhuu aiheesta:
”Voimat vastakkain”
Myös pastori
Ralf Lindström
puhuu ja rukoilee
Tilaisuuden järj.
Rukouspalvelu ry ja srk

PÄÄSIÄINEN
juutalaisin juurin

Heinäkallion leirikodissa
Kangasalla 21.–24.4.2011
Tule yksin tai perheen kanssa!
Mukana mm. SLS:n Israelin
lähetit Eeva ja Mika Pouke.
Lisätiedot www.uusherays.ﬁ
Ilmoittautumiset
8.4. mennessä: 06 4502 818,
toimisto@uusherays.ﬁ

Kotihoitoa ikäihmisille

Puh. 03 253 5310

HYVÄÄ ELÄMÄNLAATUA TUKEVAA
VANHUSTEN HOITOA
yli 3-vuotiaille
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Esitykset Pispalassa:

24.3. klo 10.15
25.3. klo 10.15
26.3. klo 16.00
30.3. klo 10.15
31.3. klo 10.15
1.4.		 klo 10.15
2.4.		 klo 16.00

Tiedustelut ja ryhmämyynti:

(03) 3124 1313
Klikkaa netissä: www.teatterimukamas.com

Lahdensivun koti tarjoaa vanhusasiakkaille virikkeellisen asuinympäristön ja ympärivuorokautisen huolenpidon. Luonnonläheisyys ja kodinomaiset puitteet
lisäävät asukkaiden viihtyvyyttä.
Mahdollisuus lyhyt-, ja pitkäaikaisiin asumispalveluihin
myös yksityispaikoilla.

Tiloissamme
asiakaspaikkoja
70 hengelle

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

Pitopalvelua
myös
haluamiinne
tiloihin

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

Tiedustelut ja varaukset:
Tampereen Naisyhdistys ry
Jaakonmäenkatu 5, 33560 Tampere
Sosiaalityöntekijä puh. 050-9177478/
Toimisto puh. 2538 122
www.lahdensivunkoti.fi

Pispalan valtatie 30, Tampere

Hallituskatu 7, Tampere
03-212 9645
www.jiwahlberg.fi
- Kellot
- Kihlat

- Tilaustyöt
- Korut

- Jalokivet
- Lahjaesineet
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Neitsyt
Maria

uskovien esikuvana

Marian ilmestyspäivää vietetään
luterilaisessakin kirkossa maaliskuun
lopulla sen muistoksi, että enkeli
Gabriel ilmestyi neitsyt Marialle ja
ilmoitti Jeesuksen syntymästä.

Silloin vanha leskimies Joosef määrättiin tytön holhoojaksi.
Kertomus Marian raskaaksi tulosta löytyy Luukkaan evankeliumista. Enkeli ilmestyy neitsyt Marialle ja kertoo, että hän synnyttää
pojan, jolle on annettava nimeksi Jeesus. Maria ihmettelee ensin,
mutta suostuu sanoen: ”Minä olen
Herran palvelijatar. Tapahtukoon
minulle niin kuin sanoit.”
Jeesuksen syntymän ja lapsuuskertomusten lisäksi Maria mainitaan Uudessa testamentissa Jeesuksen seuraajien joukossa, poikansa ristin juurella ja yhtenä alkuseurakunnan jäsenenä.

Jumalan äiti
ja ikuinen neitsyt
Kirjassaan Jumalainen nainen
Vuola kertoo: ”Neitsyt Marialla
on merkittävä asema sekä idän että lännen kirkon teologiassa. Katoliset, ortodoksit ja protestantit hyväksyvät kaksi Mariaa koskevaa

Kuuliaisuus ja äitiys korostuvat
Neljä maallikkonaista pohti,
mitä Maria merkitsee nykypäivän luterilaisille naisille:
”Minulle Neitsyt Mariasta tulee mieleen ikiaikainen pyhyys. Maria oli täydellisen äidin perikuva, eikä tehnyt mitään väärin. Maria sai suuren
lahjan ja joutui luopumaan siitä, kuten kaikki äidit luopuvat
lapsistaan, jotka ovat vain lainaa. Maria suostui toimimaan
Jumalan välikappaleena.”
”En ole pohtinut Mariaa, enkä
osaa sanoa hänestä mitään.”
”Olen maalannut Kazanin Jumalan äidin ikonin. Ikonimaalauksessa värit on määritelty
tarkkaan, Marian viitta on punainen ja aluspuku sinivihreä.
Mieheni sukulaiset ovat ortodokseja ja heillä on oma perinne, johon on vaikea päästä
sisälle. Mummolassa oli ikoni
nurkassa ja sen kautta puhutellaan Jumalaa.
Koulussa kerroin oppilail-

leni Marian ilmestyksestä ja
tietysti myös jouluevankeliumista ja pääsiäisestä. Kuuliaisuus oli Marialle tyypillinen
ominaisuus. Hän suostui synnyttämään aviottoman lapsen, joka oli Jumalan poika.
Nykyajan nuori nainen voisi
kieltäytyä tästä tehtävästä.”
”Juuri tänään lauloin kuorossa
Ave Mariaa. Minulle Maria on
Jumalan äiti, armoitettu nainen, jonka Jumala on ottanut
käyttöön. Hän on kuuliainen ja
tutkiskelee sydämessään asioita ja kuuntelee Jumalaa. Hän
on ristille saakka poikansa tukena.
Marian osa on vaativa. Minulla ei ole Mariaan samanlaista suhdetta kuin katolisilla, en rukoile häntä. Jumala
on oleellinen, hänellä on valta
ja voima, Maria oli vain ihminen, jota kunnioitan. Lapsettomanakin voin nähdä Marian
äitiyden symbolina, sillä äitiys
voi olla monenlaista, myös
hengellistä.”

Hannu Jukola

M

aria on
Raamatun
keskeinen
nainen. Luterilaisiin verrattuna
Marian asema on tärkeämpi katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa,
ja he myös rukoilevat neitsyt Mariaa ja pyytävät häneltä siunausta ja
apua jokapäiväisiin ongelmiin.
– Minulle Maria on kiinnostava
tutkimuskohde. Olen tutkinut häntä jo pitkään, ensin gradussa ja sitten väitöskirjassani. Latinalaisessa
Amerikassa tutkin katolista vapautuksen teologiaa, missä Maria on
keskeinen henkilö ja häntä rukoillaan paljon, kertoo teologian tohtori ja Latinalaisen Amerikan tutkimuksen professori Elina Vuola
Helsingin yliopistosta.
Kuka Maria oli? Raamattu kertoo Mariasta niukasti. Apokryfisen
Jaakobin evankeliumin mukaan
Marian vanhemmat Anna ja Joakim antoivat tyttärensä kolmevuotiaana temppeliin kasvatettavaksi
ja hän eli siellä 12-vuotiaaksi asti.

Neitsyt Mariaa koskevia loitsuja ja runoja on löydetty ympäri Suomea, ja osa niistä on talletettu Kalevalaan, osa löytyy
arkistoista. Mariaa on meilläkin pidetty lohduttajana, jolta on pyydetty apua esimerkiksi synnytyksessä. William Henry
Margetsonin (1861–1940) maalauksessa paimenet ovat tulleet katsomaan syntymän ihmettä. Jeesus ja paimenet -maalauksen kopio on yksi Lamminpään koulun perinteikkäistä opetustauluista.

ekumeenista dogmia. Ne käsittelevät Marian kutsumista Jumalan
äidiksi ja hänen ikuista neitsyyttään. Näiden lisäksi roomalaiskatolisilla on kaksi dogmia, joita
muut eivät tunnusta eli oppi Marian synnittömästä sikiämisestä ja
hänen taivaaseen ottamisestaan.”
”Kristuksen kaksiluonto-oppi
vahvistaa uskon siihen, että Kristus on samanaikaisesti sekä täysi ihminen että täysi Jumala. Hänen syntymänsä ihmisäidistä, Mariasta takaa hänen täyden ihmisyytensä. Mariaa voidaan kutsua Jumalan äidiksi vain poikansa vuoksi, muuten hän oli tavallinen ihmisäiti.”
Edelleen Vuola kirjoittaa: ”Kirkko korostaa Marian neitsyyttä. Hän
tuli raskaaksi ilman miestä ja eli
neitsyenä loppuelämänsä. Neitsyys oli niin miesten kuin naistenkin ihanteena varhaisessa kristinuskossa. Kyse ei ollut vain seksuaalisuudesta ja avioliitosta kieltäytymisestä, vaan ennen muuta hengellisestä sitoutumisesta, kokonaisvaltaisesta omistautumisesta Jumalalle.”

Eeva ja Maria
– vastakohtia vai ei?
Raamatun naisista Maria on rinnastettu Eevaan. Vastakkainaset-
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telussa tulkitaan, että Eeva oli tottelematon, söi kiellettyä hedelmää
ja aiheutti ihmisen kuolevaisuuden. Marian kuuliaisuus toi pelastuksen hänen poikansa Jeesuksen
kautta.
– Tämä on vanha käsitys. Marian teologinen asema on siinä, että hän takaa Jeesuksen ihmisyyden.
Marian kautta naista on arvostettu
äitinä. Käsitys naisesta seksuaalisena ja miehelle alisteisena taas liitetään Eevaan. Raamattu ei kuitenkaan kerro asiaa näin, vaan tämä
myöhempi tapa asettaa heidät vastakohdiksi toisilleen on palvellut
muita tarkoituksia, Vuola toteaa.

Mariaa kunnioitetaan,
ei palvota
Katolisessa ja ortodoksisessa kirkossa Marialla on elävä ja merkittävä teologinen asema, mutta vain
Jumalaa palvotaan. Mariaa ja pyhimyksiä kunnioitetaan, koska he
ovat kuitenkin vain ihmisiä. Myös
luterilaisessa kirkossa Mariaa pidetään uskovan ihmisen esikuvana ja
edelläkävijänä.
– Martti Luther oli alun perin
katolinen, ja neitsyt Maria oli hänelle tärkeä hahmo. Maria on myös
osa luterilaisuutta. Toisaalta Luther arvosteli Marian korottamista asemaan, jolle ei ole Raamatus-

sa perustetta. Olisi hyvä ottaa keskustelun alaiseksi, onko luterilaisuudessa joku tyhjiö, jonka Maria
voisi täyttää. Maria on osa kirkon
perinnettä, mutta vähän näkyvissä, Vuola pohtii.

Kansanhurskaudessa
pyydetään apua Marialta
Kansanhurskaudessa Maria liittyy
varsinkin naisten elämään. Vuola
kuvaa, miten Suomessakin Marian
kunnioitus on elänyt keskiajalta
pitkälle 1900-luvulle asti. Esimerkiksi synnyttäjä ja kätilö ovat voineet pyytää ”Mariaa, emoloista ensimmäistä” paikalle apuun ja tueksi. Sama koskee lapsen menetystä,
olihan lapsikuolleisuus yleistä ennen ja on vieläkin köyhissä maissa.
Suullisesta kansanperinteestä
löytyy myös kertomus Marjatasta,
joka tulee raskaaksi syötyään puolukan ja synnyttää pojan, josta tulee mahtimies. Tämä kertomus rinnastuu neitsyt Marian raskauteen.

Pirjo Lääperi
Lähde:
Elina Vuola: Jumalainen nainen
– Neitsyt Mariaa etsimässä.
Otava 2010

