Hugo Simbergin siivet -esitys
nähdään jälleen Tampereella.
Näytelmässä päädytään kysymyksiin kutsumuksesta ja elämän merkityksestä.
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Opiskelijat ideoivat
Julkujärven ilmettä
Viileetä, mutta paljon työtä,
huokaa tsekkiläisopiskelija
Jan Skoumal, joka suunnittelee
kilpailutyötään TTY:n
Puustudiossa.
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Ella Korpinen
hoitaa hellästi
pikkuveljeään Oskaria.

”Kerrankin jaksoi kunnolla keskittyä”
Lasten vuosi
OMASSA PIHAPIIRISSÄNI on kymmenen vuoden aikana tapahtunut iso muutos. Vuosituhannen vaihteessa lapsia ei pihassamme juuri näkynyt. Mutta nyt on toisin. Pieniä lapsia on
tullut eri portaisiin. Pienet ihmiset ilahduttavat pelkällä olemuksellaan.
Virallisia numeroita edellisvuoden tilastoista ei ole vielä
tullut, mutta alustavien tietojen mukaan viime vuonna lapsia
syntyi, erityisesti pääkaupunkiseudulle, enemmän kuin pitkään aikaan.
Usein lasten saaminen liitetään taloudelliseen taantumaan, jolloin erityisesti naiset voivat joutua lomautetuiksi tai
kokonaan pois työelämästä.
Nyt näyttää siltä, että koko yhteiskunta on muuttunut lapsimyönteisemmäksi. Perhekeskeisyys on lisääntynyt ja nuoret perheet tuntuvat nauttivan uudesta tulokkaasta. Lapsi on
mukana vaikkapa harrastuksissa pienestä pitäen.
Varmastikaan arki univelkoineen ei ole muuttunut miksikään, mutta ainakin lähipiirissäni näyttää siltä, että nuoret vanhemmat osaavat ottaa yhteistä aikaa myös itselleen.

Ainakin vuosi lisäaikaa
KUN TAMPEREEN seurakunnissa saatiin viime viikolla tieto siitä,
että Tampereen seurakuntajaon välitön täytäntöönpano jätettiin tutkimatta, se herätti sekä tyytyväisyyttä että pettymystä. Ne henkilöt, jotka eivät kannattaneet 4+1 -mallia ja olivat
valittaneet kirkkohallitukseen, saivat nyt lisäaikaa.
Todennäköisesti suuri osa henkilökunnasta ja luottamushenkilöistä koki, että matto oli vedetty jalkojen alta. Olemme
tilanteessa, jossa emme tiedä seuraavaa ajankohtaa, jolloin
pääsemme jatkamaan kesken jäänyttä rakenneratkaisua.
Kuuden valituksen käsittely kestää ainakin vuoden 2013
alkupuolelle asti. Kun tämänkin jälkeen on mahdollisuus valittaa, aikaa voi kulua jopa 2–3 vuotta. Tämä aikana kaikki
rakenteemme pysyvät ennallaan.
Olemme syksystä lähtien tehneet innokkaasti töitä rakenneratkaisun jouduttamiseksi. Niistä kärkihankkeet ovat olleet
jo esillä. Hääyö ja ensimmäistä kertaa toteutettava Aamukaste, jossa lapsia kastetaan Aleksanterin kirkossa useampia, ovat tulossa.
Rakenneratkaisua alettiin työstää heti vuoden 2009 lopulla, kun uusi strategia hyväksyttiin yhteisessä kirkkovaltuustossa. Aikaa on kulunut, ja samanaikaisesti ympäristömme
on muuttunut niin sosiaalisesti ja henkisesti kuin hengellisestikin. Onkin tärkeää, että verkostoidumme erilaisten toimijoiden kanssa sekä kuulostelemme ja katselemme ympäristöämme valppain korvin ja silmin. Vuodessakin ehtii tapahtua paljon.
Tätä kirjoittaessani aikaa uutisesta on kulunut vasta vajaa vuorokausi. On selvää, että meidän on pidettävä huolta
erinomaisista työntekijöistämme.
Tähän asti seurakunnissamme on ollut mukava ilmapiiri. Pitkän työkauden jälkeen tarvitaan tukea, jotta jaksamme
lähteä uuteen tilanteeseen.

Hannu Jukola

Tampere 11.4.2012

Raamattuvisan aluekilpailu käytiin keskiviikkona . maaliskuuta
kymmenellä paikkakunnalla. Tampereella Seurakuntien talossa kilpaili
kymmenen joukkuetta.
Loppukilpailuun Pirkanmaalta selvisi Varilan koulu Sastamalasta.
Tamperetta edusti kaksi
Tammelan koulun joukkuetta, joista A-joukkueessa visasivat Elina
Urtti, Tiuku Toivonen
ja Ida Eerola sekä B-joukkuessa Eero Kaarsalo ja Lumi Lilja.
Joukkueet olivat lukeneet pyhää
kirjaa kotona. A-tiimi kertoo lukeneensa Raamattua myös sekä uskonnontunnilla että yhdessä, tehneensä listaa tärkeistä asioista ja
kyselleensä kysymyksiä toisilta.
– Jaoimme myös alueen pienempiin ryhmiin ja jokaisella oli
oma asiantuntija-alue, A-joukkueen jäsenet kertovat.
Osa kysymyksistä oli vaikeita,
kuten ne, joissa piti muistaa, kuka
oli sanonut mitä, missä ja kenelle.
– Mutta kyllä siellä oli helppojakin kysymyksiä. Aluksi tehtävän
annosta sai sellaisen käsityksen, että kysymykset ovat pohdiskelevia, ja
se yllättikin ensimmäisessä erässä.
Iidalle jäi parhaiten mieleen ensimmäinen ristikkotehtävä, sillä se

meni joukkueella hyvin. Elinaa taas
pohditutti ajankohtien ja tapahtumien yhdistäminen:
– Pelkäsin aluksi, että ne menisivät väärin, sillä ne kuuluivat
asiantuntija-alueeseeni ja minun
piti muistaa parhaiten.
– Parhaiten jäivät mieleen tehtävät, joissa piti soveltaa yleisesti Raamatun oppeja ja keksiä itse
vastauksia, sillä siinä saattoi käyttää luovuuttaan, Tiuku kertoo.
Eeron mielestä pohdittavat tehtävät olivat helppoja ja vastauksia
saatiin nopeasti.
Raamattu tuli kisan myötä tutummaksi, mikä onkin . kertaa
käytävän visan tavoite.
– Raamatun lukeminen ei ole
ennen houkutellut, mutta nyt kun
aloin lukea, se on kuin yksi iso romaani, jossa on monta eri näkökul-

Raamattuvisaan osallistuneet Tammelan koulun Ajoukkueen Tiuku Toivonen,
Elina Urtti ja Ida Eerola
kommentoivat palkintoja:
”Kirjat eivät aivan täyttäneet lukutottumuksia. Kirja oli varmaan tarkoitettu
nuoremmille tekstin ja kuvien puolesta, mutta juoni vaikutti ihan kivalta. Lisäksi saimme diplomit kiitokseksi siitä, että osallistuimme.”

maa samoista tapahtumista, miettii Ida.
– Kerrankin jaksoi kunnolla
keskittyä. Aiemmin on vain ajatellut, että se on vain uskonnollista jorinaa, kiittelee Elina.
– En itse ollut kuullut Ruutin
kirjasta aikaisemmin, joten siltä osin olen taas hieman viisaampi. Johanneksen kirja oli kuitenkin
jo suurilta osin tuttu, kertoo Eero.
Manga-raamattu sen sijaan ei
ole vielä tuttu.
– Nyt kuulin siitä, ja luokkakaverimme Donya lupasi itse asiassa tuoda sen koulullemme näytille,
kun asia tuli puheeksi, Ida kertoo.
Raamattuvisan juhlavuoden ﬁnaali järjestetään lauantaina ..
Helsingissä.

Asta Kettunen

Lukijapostia
Oikean uskonnon löytäminen
Joku aika sitten Aamulehti julkaisi ison artikkelin siitä, miten löytää sopiva/ oikea uskonto.
Lehden kaavailemat valintaperusteet hieman ihmetyttivät. Pitäisikö uskonto valita omien mieltymysten mukaan? Poimia eri näkemyksistä oma kooste, kuin valintamyymälän hyllyltä.
Useimmathan meistä eivät tätä
valintaa ole joutuneet tekemäänkään. Asuinalueemme tai vanhempiemme myötä olemme syntyneet
jonkin uskonnon piiriin.
Ei liioin jäsenmäärän pitäisi olla perusteena tosi uskonnon löytämisessä. Kristittyjä on maailmassa
, miljardia ja eri kirkkokuntia yli
 , muut ns. ei-kristilliset uskonnot sen lisäksi.
Suuri määrä ei tee uskonnosta
oikeaa, vaikka niin saatamme aja-

tella. Kun monet uskovat näin, sen
täytyy olla oikein.
Mutta eikö Jeesus ollessaan
maanpäällä sanonutkin, että ”portti on ahdas ja tie kaita ja vain harvat sen löytävät”.
Monet uskonnot tosin väittävät, että heidän oppinsa perustuvat Raamattuun, ja niinhän se pitää ollakin. Jeesus sanoi: ”Jos te pysytte minun sanassani, te todella
olette minun opetuslapsiani.” (Joh.
:–)
Miten uskonnot siis pysyvät Jeesuksen sanassa tai esimerkissä?
Uskonnon perusteet pitäisi löytää Raamatusta, Jumalan sanasta.
Uskontojen teot, ”hedelmät”, ratkaisevat, eivät puheet.
Sanoihan Jeesus: ”Ei jokainen,
joka sanoo minulle ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan

vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.” (Matt. :)
Voisitko kuvitella Jeesusta konekivääri kourassa tai pudottelemassa
ydinpommeja, olemaan mukana sodissa, hyväksymässä tappamisen…
Se lisäksi, että Jeesuksen seuraajat olisivat pieni vähemmistö, he eivät myöskään olisi suosittu uskontokunta. Matteus jatkaa: ”Te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni vuoksi.” (Matt. :)
Ei siis uskontokunnan koko tai
levinneisyys, eikä liioin puheet ja
julistukset vaan se mitä uskonto
käytännössä toteuttaa, mitä näemme omin silmin ja kuulemme omin
korvin – toimiiko se Jumalan sanan mukaisesti – siinä meille kriteeri tosi uskonnon valinnassa.

Pohdiskelija

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

Marja Rautanen

Hannu Jukola

Sanottua
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Suomen väestöstä karkeasti ottaen  prosenttia kuuluu kirkkoon. Kirkko on kuulemma kriisissä ja siellä on jäsenkato. Mistä tiedämme? Verrattuna mihin? En tiedä onko Suomessa yhtään yritystä,
jonka markkinaosuus olisi  prosenttia. Paitsi monopoliyrityksillä.
Kirkko ei ole monopoli.
Tuottaja, ohjaaja, kirjailija
Marko Kulmala
Sana 15.3.

vaa. Maallistuminen etenee instituutioissa, mutta ihmisten hengellinen mielenkiinto ei vähene. Siksi
toimittajan pitää tietää uskonnosta
ja osata kertoa uskosta osana uutisten taustaa ja ihmisten toimintaa.
Kristinuskokin voi joskus esiintyä myönteisessä valossa.
Ekumeenisen neuvoston pääsihteeri
Heikki Huttunen blogissaan
(”Lahkokirves joutaisi hävitettäväksi”)
www.ekumenia.fi

Uskonto on ilmiönä yhä tärkeämpi osa maailmanpolitiikkaa,
hyvässä ja pahassa. Se liittyy elämän
kaikkiin ulottuvuuksiin. Omassa
maassamme uskontojen kirjo kas-

Ihminen on pysynyt muuten
samanlaisena, mutta yksityisyys
on lisääntynyt näkyvästi. Ennen
vanhaan sairaalaan joutunut pyysi
kertomaan kaikille, että häntä pi-

tää tulla katsomaan. Nykyään pyydetään, että pappi ei kertoisi kenellekään, että on jouduttu sairaalaan.
Kirkkoherra Risti Ahti
Kotimaa 23.3.
Evankeliumi on kuin dynamiittia, joka räjäyttää kaikki esteet sisäisen ja ulkonaisen vapauden tieltä. Se tekee ihmisestä rohkean ja
riippumattoman. Tällä on myös
yhteiskunnallisia seurauksia, koska
jokaisella on ehdoton ihmisarvo Jumalan kuvana.
Perheneuvoja Leena Kuismin
Viikon sanassaan ”Maria”
www.kokkolansuomalainenseurakunta.fi

Tampereen seurakuntayhtymä ottaa kolmen miljoonan euron lainan krematorion rakentamista varten Vatialaan. Tarkoitus on, että uudessa krematoriossa tuhkataan tamperelaisvainajien lisäksi myös muita pirkanmaalaisia vainajia. Ulkopaikkakuntalaisilta peritään palvelumaksut.
Hankkeen rahoittamiseen lainalla on päädytty siksi, että yhtymällä on syytä säilyttää seurakuntayhtymän kassavarat vähintään nykyisellä tasolla. Lisäksi
korkotaso on alhainen, joten pitkällä tähtäimellä lainaaminen on
edullista verrattuna kassavarojen
käyttöön.

Lotta Willberg ja Juha Korpinen ovat iloisia siitä, että Oskarin kastaa perheelle entuudestaan tuttu pappi. Pertti Salminen
on suvun ”omapappi”, joka on muun muassa vihkinyt parin ja kastanut Ellan.

Kaste on syvään
juurtunut perinne

N

elivuotias Ella odottaa jo kovasti pikkuveljensä Oskarin
kastejuhlaa.
– Voisin ehkä
laulaa siellä Tuiki tuiki tähtönen,
Ella pohtii ja silittää samalla pikkuveljen päätä kuin olisi ollut isosisko aina.
Lotta Willbergin ja Juha Korpisen kuopuksen kastejuhlaa vietetään toukokuussa mökillä Näsijärven rannalla kolmenkymmenen
sukulaisen kesken. Arjen tiimellyksessä yhteydenpito sukulaisten
kanssa on vähäistä, mutta elämän
suurissa käännekohdissa on kiva
kokoontua yhteen, Lotta kertoo.
Kaste onkin perheelle ennen
kaikkea pienen oma ensimmäinen
juhla, jossa iloitaan yhdessä uudesta tulokkaasta. Toisaalta kaste on
myös tärkeä perinne, jota halutaan
vaalia.
– Meidän suvuissa lapset on aina kastettu, emmekä edes pohtineet kastamatta jättämistä, Juha
sanoo.
Perinteiden arvostus näkyy
myös siinä, että Oskari kastetaan
suvun vanhassa kastemekossa, ja
kastemaljakin on saatu perintönä.
– Minusta on myös tärkeää antaa lapselle mahdollisuus päästä ripille ja mennä naimisiin kirkossa.
Tuntuu luontevalta kastaa hänet
kirkkoon, kun mekin olemme kirkon jäseniä, Juha linjaa.

Odotukset eivät
aina kohtaa
Lotan ja Juhan vastaukset edustavat hyvin syitä, joiden vuoksi lapsia Suomessa kastetaan. Perinteen
lisäksi kastamispäätökseen vaikuttavat tarve liittää lapsi seurakunnan jäseneksi ja halu juhlistaa merkittävää tapahtumaa.
Kirkon kannalta haastava tutkimustulos on, että vähiten vastauksissa painottuvat uskonnolliset
syyt. Sama ristiriita odotuksissa on
muissakin kirkollisissa toimituksissa: kirkko korostaa toimitusten
hengellisyyttä, vastaajat puolestaan henkilökohtaisia tarpeitaan.
Osittain kyse voi olla tulkinnasta, arvelee pastori Jussi Laine, jonka tehtävänä on muun muassa pa-

rantaa vuorovaikutusta vauvaperheen ja seurakunnan välillä.
– Kyse voi olla siitä, että vanhemmat eivät osaa sanoittaa tarpeitaan hengellisellä kielellä. Kirkon tulee vastata tähän muuttamalla kielenkäyttöään ymmärrettäväksi. Sen sijaan, että puhuisimme pelastuksesta, voisimme puhua huolenpidosta ja turvasta, joka jatkuu koko elämän ajan taivaaseen saakka.
Suomalaisista noin  prosenttia kastetaan. Kastettujen osuus on
laskenut kymmenen viime vuoden
aikana.
Osittain luvut selittyvät kirkosta eroamisella. Etenkin suurissa kaupungeissa on kuitenkin yhä
enemmän perheitä, jotka jättävät
kastamatta lapsensa, vaikka toinen ja jopa molemmat vanhemmat
kuuluvat kirkkoon.
Kastamatta jättämistä perustellaan sillä, etteivät vanhemmat halua tehdä valintaa lapsensa puolesta. Laine pitää perustelua ontuvana.
– Lapsen puolesta tehdään päätöksiä koko ajan, tietoisesti tai tiedostamatta. Arvotyhjiötä ei ole
olemassa. Lapsi tarvitsee arvoja
ja maailmankatsomuksen, joiden
pohjalta hän voi muodostaa oman
arvomaailmansa.
Laine myöntää, että tilastot pakottavat kirkon tarkastelemaan
myös omaa toimintaansa kriittisemmin.
– Me voimme palvella paremmin ja tehdä kastetilaisuuden järjestämisestä entistä helpompaa.
Meidän on myös pidettävä yllä vuo-

rovaikutusta vanhempien ja tulevien vanhempien kanssa siten, että
he kokevat kirkon ja kasteen merkitykselliseksi ja turvalliseksi ratkaisuksi.

Perinteet osa
uskontokasvatusta
Lotalle ja Juhalle uskontokasvatus on ennen kaikkea sitä, että eletään toisia kunnioittaen ja auttaen. Myös juhlapyhät ovat perheelle tärkeitä.
– Jouluna käydään kirkossa laulamassa kauneimpia joululauluja ja viedään kynttilöitä rakkaiden
haudoille. Joulutraditiot ovat etenkin minulle todella tärkeitä, enkä soisi mitään muutettavan. Jouluevankeliumikin kuulisin mieluiten vanhan raamatunkäännöksen
mukaan, Lotta naurahtaa.
Myös Juha arvostaa kirkon roolia perinteiden vaalijana.
– Kirkko edustaa pysyvyyttä
hektisessä maailmassa.
Nykyisin arki on kiireistä, eikä
perheellä ole aikaa osallistua seurakunnan toimintaan. Kirkon jäsenyyden merkitys ei silti ole ohentunut.
– Vaikka emme toimintaan
osallistukaan, arvostamme sitä, että kirkko tekee hyvää ja auttaa ongelmatilanteissa, Lotta kertoo.
– Tuntuu myös hyvältä tietää,
että apua on tarjolla, jos sitä itsekin joskus tarvitsee.

Eva Wäljas

Seurakunnat parantavat
yhteydenpitoa vauvaperheisiin

K

un tieto vauvan syntymästä
on saapunut seurakuntaan,
vanhemmat saavat kasteeseen rohkaisevan esitteen. Kasteen
jälkeen lapsi saa Pienen iltahetki
-cd-levyn, joka sisältää Sari Kaasisen laulamia tuutulauluja.
Myös kaste- ja kummitodistukset uudistetaan kevään aikana. Ju-

malanpalveluksia proﬁ loidaan entistä paremmin eri kohderyhmille,
kuten lasta odottaville, taaperoille,
kummeille ja isovanhemmille. Yhteiskasteperinne otetaan uudelleen
käyttöön.

Eva Wäljas

Kirkkolain mukaan lainan ottaminen kuuluu kirkkovaltuuston toimivaltaan. Hankesuunnitelma tuodaan yhteiseen kirkkoneuvostoon erikseen.
Yhteinen
kirkkoneuvosto
päätti ostaa krematoriolaitteiston
Tekmur Oy:ltä. Hinta on runsaat
  euroa.
Rakentaminen on tarkoitus
aloittaa tänä keväänä. Tavoite on,
että krematorio valmistuisi ensi
vuoden alussa.
Toinen yritys teki laitteiston
hankinnasta valituksen. Jos hankintapäätös ei saisi lainvoimaa,
rakentaminen siirtyisi.

Verotuloja kertyi
arvioitua paremmin
Vuoden 2011 toimintakertomus tilinpäätöksineen on valmistunut. Tilikauden tulos on
miinuksella   euroa ja tilikauden ylijäämäksi tulee 
 euroa. Se on muodostunut
toiminnan tulojen ylittymisestä,
toiminnan kuluissa saavutetuista
säästöistä ja arvioitua paremmasta verotulojen kertymästä.
Vuosikate muodostuu reilusti
positiiviseksi. Se ei kuitenkaan aivan riitä poistoihin. Ylijäämä ehdotetaan siirrettäväksi ylijäämätilille omaan pääomaan.
Yhteisen kirkkoneuvoston on
laadittava kalenterivuoden toimintakertomus seurakunnan

Herätys!
Joko on aika
siivota hauta?

hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta maaliskuun loppuun mennessä. Tämän jälkeen yhteinen
kirkkovaltuusto käsittelee asian.
Myös hautainhoitorahaston
tilinpäätös jäi noin   euroa
ylijäämäiseksi. Ainaishoitosopimukset ovat päättymässä vuonna .
Tampereen seurakuntien perheneuvontatyön uudeksi johtajaksi valittiin Heikki Syrjämäki.
Hänellä on pitkä kokemus perheneuvontatyöstä ja hänellä on ainoana viidestä hakijasta myös
johtajalta vaadittava erikoistumiskoulutus.

Asta Kettunen

Hannu Jukola

Krematorion rakentaminen
rahoitetaan lainavaroin

Mitä kaikkea haudoilta keväisin
löytyy, työnjohtaja Juha Katajamäki Tampereen seurakuntien hautaus- ja puistopalveluista?
– Syksyllä istutettuja kanervia, kallunoita ynnä muita syyskukkia,
kukkamaiden havutuksia ja jäkäliä, sekä muovisia että lasisia hautakynttilän kuoria. Led-kynttilöitä, metallisia kynttilälyhtyjä,
kukkamaljakoita, havuseppeleitä, kukkakimppuja...
Miten talven hoitotyöt ovat sujuneet?
– Talvi on ollut luminen, vaikka ei aivan viime talven veroinen.
Lumi teettää lisätöitä käytävien kunnossapidossa ja hautausten
yhteydessä. Siitä on kuitenkin myös hyötyä. Lumi suojaa istutuksia talven kuivattavalta viimalta.
Milloin lyhdyt olisi syytä hakea pois haudoilta?
– Huhti-toukokuun vaihteessa, kun maa on sulanut sen verran,
että lyhdyn saa irti.
Mihin haudoille kerääntyneet tavarat voi laittaa?
– Omaisia varten hautausmailla on keräyslaatikot sekajätteelle
sekä kompostoitavalle jätteelle. Kynttilät ja muut muovia, metallia tai lasia sisältävät roskat kuuluvat sekajätteeseen. Havut
ja kukat voi laittaa kompostiastiaan.
– Led-kynttilät ovat ongelma hautausmailla. Jos vaihtaa
tyhjenneiden paristojen tilalle uudet, voi led-kynttilää käyttää
monta kertaa. Ne kuitenkin ovat kaupoissa sen verran halpoja,
että monet jättävät käytetyn kynttilän lojumaan hautausmaalle. Sen sisältämät paristot ovat ongelmajätettä ja itse kynttilä
elektroniikkajätettä, eikä sitä saa heittää sekajätteen joukkoon.
Mikä on oikea aika tuoda kesäisiä kukkia ja koristeita?
– Kevätsiivouksen jälkeen toukokuun loppupuolella. On hyvä
muistaa, että hallalle herkkiä kukkia ei kannata tuoda ennen
kesäkuun . päivää. Tämän jälkeen yöhallojen riski on jo pieni.

Asta Kettunen
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Tampereen Teatteri/ Snoopi Siren

Hugo Simbergin
Siivet nähdään taas
Tampereella.
Vuonna 2007 kantaesityksensä saanut
näytelmä esitetään
kevään aikana
kolme kertaa
Tampereen Teatterin
Frenckell-näyttämöllä.
Yhden miehen näytelmän esittää
Tampereen Teatterin oma näyttelijä Ville Majamaa. Näytelmän on
käsikirjoittanut ja ohjannut Ville
Kurki.
– Näytelmä sai alkunsa, kun
Ville Majamaa ehdotti, että tehdään jotain yhdessä. Hän ajatteli lyhytelokuvaa, minä paikallisaiheista monologia. Majamaa ehdotti aiheeksi sisällissotaa tai Simbergin kirkon maalausprosessia. Tartuin heti Simbergiin, sillä herra
Majamaan arkiolemuksessakin on
Hugoa, samaa omituista lämmintä huumoria ja terävää älyä, kertoo
Ville Kurki.
Siivet on teatterin keinoja villisti hyödyntävä monologi, jossa Simbergille ominainen omituinen huumori lennättää taiteilijaa yli aikojen
ja paikkojen.

Pienen ihmisen taajuudella
Ohjaajan mukaan näytelmän intensiivinen tunnelma sekä Simbergin persoona hahmottuvat historiallisten faktojen, omaperäisen
dramaturgian ja Majamaan huikean näyttelijäsuorituksen yhteissummana. Käsikirjoitus keskustelee sekä historian että nykyelämän
kanssa.
Tapahtumien keskiössä ovat aikoinaan kovia kiistoja aiheuttaneet
Tampereen tuomiokirkon maalaukset, jotka edelleen koskettavat
ja kiinnostavat ihmisiä.

Hugo Simbergin Siivet esitetään kolme kertaa Tampereen Teatterin Frenckell-näyttämöllä kevään aikana. Monologin esittää näyttelijä Ville Majamaa.

Siivet vie Hugo Simbergin maailmaan
– Olen itsekin ihmetellyt, miksi sata vuotta sitten elänyt Simberg
on edelleen ajankohtainen. Siinä
olisi tohtorinväitöskirjan verran
pohdittavaa. Minuun hän esimerkiksi vetoaa enemmän kuin Akseli
Gallen-Kallela. Vaimoni mukaan
Gallen-Kallelan maalauksia joutuu
aina katsomaan jotenkin ylöspäin,
mutta Simberg on aina henkisesti
silmän tasolla, pienen ihmisen taajuudella. Näen hänen töissään mittaamatonta elämäniloa, rakkauttakin.

Kuolema tuo elämänhalun
Ohjaajan mukaan kyseessä ei ole
taiteilijaelämäkerta, vaan sukellus simbergiläiseen maailmaan,
tai vielä tarkemmin hänen tapaansa katsoa maailmaa. Hugo käy suoraa keskustelua teostensa kanssa.
Väistämättä päädytään kysymyksiin myös kutsumuksesta ja lopulta elämän merkityksestä.
– Simbergin maailma on ristiriitainen, mutta ennen kaikkea se
on lämmin. Kuoleman läsnäolo tuo
elämänhalun ja kaiken sadon vie-

Seela Sella ammentaa Raamatusta
sekä draamaa että huumoria

Seela Sella esiintyy aina mielellään
Tampereella.
– Juureni ovat Pispalassa, olenhan Pispalan tyttöjä itsekin. Vietin
kymmenen ensimmäistä elinvuottani Pispalassa.
Taiteilijan hengelliset juuret
ovat Pispalan pelastusarmeijassa ja Harjun seurakunnassa, joissa
hänen isoäitinsä toimi aktiivisesti.
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Kirsi Airikka

Kirsi Airikka

Esitykset: ke 25.4., pe 4.5. ja
to 10.5. klo 19 Tampereen Teatterin
Frenckell-näyttämöllä.
Ennen esitystä on mahdollista
vierailla Tuomiokirkossa tutustumassa Simbergin aitoihin taideteoksiin.
Tuomiokirkko on avoinna
esityspäivinä klo 18–18.45.
Liput: 23 €, Lippumyymälä Lipari,
p. (03) 216 0500 ja Lippupiste

Seela Sella lausuu tekstejä Raamatusta sunnuntaina 29.4. kello 18 Pispalan kirkossa. Kanttori Ville Karhula vastaa esityksen musiikkiosuuksista. Ilta on myös tämän vuoden
Yhteisvastuukeräyksen päätösjuhla
Harjun seurakunnassa.

Haluatteko juhlalliset ja tunnelmalliset kirkkohäät vähällä vaivalla? Hääyössä se on mahdollista. Riittää kun tulette paikalle ja
sanotte ”tahdon”, seurakunta järjestää kaiken muun. Hääyö pidetään kevään kauneimpaan aikaan
helatorstain aattona .. Finlaysonin kirkossa.
Kirkollinen vihkiminen edellyttää, että molemmat ovat Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon rippikoulun käyneitä
jäseniä. Jos toinen vihittävistä kuuluu muuhun
kristilliseen uskontokuntaan, ottakaa yhteys esteiden tutkintaan p. ()
 .
Vihkiparin pitää suorittaa avioliiton esteiden tutkinta omassa kotiseurakunnassa vähintään viikkoa ennen Hääyötä ja tuoda todistus esteiden tutkinnasta mukanaan Hääyöhön.
Ilmoittautuminen toukokuun Hääyöhön alkaa
.. ja päättyy .. Ilmoittautumisia ottaa vastaan
seurakuntasihteeri. Hääyöhön voi ilmoittautua ar-

kisin kello – ja –, soittamalla numeroon p.   .
Lisätietoja: www.tampereenseurakunnat.ﬁ/ajankohtaista/
haayo
Pastori Merja Halivaara vastaa
kysymyksiin Hääyö-sivulla Facebookissa.
Hannu Jukola

Pispalan tyttö
kymmenvuotiaaksi

– Juurieni ansiosta tunnen kristinuskon hyvin, kertoo myöhemmin juutalaiseksi kääntynyt Sella.
Pitkästä urastaan huolimatta
taiteilija jaksaa edelleen esiintyä
ja näytellä useissa rooleissa teatterissa ja televisiossa. Sella näyttelee kevään aikana Hannah ja rakkaus -näytelmässä, joka menee sekä Tampereen Työväen Teatterissa että Turun Kaupunginteatterissa. Helsingin Kaupunginteatterissa hän esiintyy Yökyöpelit-satumusikaalissa.
Seela Sella seisaallaan -esitys
nähdään jälleen Tampereen Teatterissa kevään aikana. Kansallisteatterissa taiteilijalla alkavat pian
harjoitukset Michael Baranin kirjoittamassa ja ohjaamassa näytelmässä Aie, jonka kantaesitys nähdään . syyskuuta.
– Näytteleminen on ainoa asia
isoäitiyden ohella, minkä osaan.
On hienoa, että saan edelleen tehdä työtä, josta nautin ja iloitsen,
kertoo Sella, joka kuitenkin aikoo pyhittää kesän läheisten kanssa olemiseen perheen kesäpaikassa Tottijärvellä.

Kajaanin Runoviikoilla ja Tampereen Teatterikesässä.

Hääyöhön ilmoittautuminen alkaa
Kimmo Torkkeli

– Haluan tuoda esille Raamatun
upeaa runoutta. Se on täynnä draamaa, elämänviisautta, iloa ja huumoriakin, miettii näyttelijä Seela
Sella, joka pitää lausuntaillan Raamatun teksteistä sunnuntaina .
huhtikuuta Pispalan kirkossa.
Sella on koonnut esitykseen itselleen tärkeitä Raamatun tekstejä,
joista rakentuu keskustelu Jumalan kanssa.
Taiteilijalle itselleen merkittävin
raamatunkohta on Psalmi , Luojan ylistys. Se muistuttaa hämmästyttävästi hänen toista lempitekstiään, Lauri Viidan Luominen-runoa.
– Näissä kahdessa tekstissä on
sanottu kaikki tarpeellinen!

vä halla voi olla sympaattinen. Hänellä oli valtava myötätunto ja ymmärrys ihmisen typeryyttä kohtaan. Ehkä se on se myötätunnon
tuntu, mikä hänessä meidän kivikovassa ajassamme ihmisiä puhuttelee, pohtii Kurki.
Esitys on kiertänyt teattereita
sekä festivaaleja koti- ja ulkomailla. Se on vieraillut muun muassa
Pariisin Suomi-instituutissa, MonoBaltija -festivaaleilla Liettuassa,
Uuden Suomalaisen teatterin festivaaleilla Venäjällä, Ateneumissa,

Ajassa ja hengessä

Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Tulevat pyhät

Kirkkovuodessa pääsiäisen jälkeinen ajanjakso on ilon aikaa. Kirkon
ilosta kertoo liturgisen värin pysyminen valkoisena. Alttarikynttilöitäkin on arkisunnuntain kahden
sijasta suuren juhlan tunnusmäärä kuusi tai vaihtoehtoisesti neljä
kynttilää. Pääsiäisen vietto jatkuu
aina helluntaihin asti – pääsiäisaika siis kestää  päivää.
Raamatun mukaan Jeesus oli
maan päällä helatorstain taivaaseenastumiseensa asti. Tämän 
päivän aikana opetuslapset näkivät
Jeesuksen ainakin kymmenen, ehkä jopa kaksitoista kertaa. Ilmestymisten silminnäkijöinä oli kerrallaan väkeä yhdestä ihmisestä yli
viiteensataan (.Kor.:).
Jeesuksen seuraajille pääsiäisen
jälkeiset tapahtumat olivat varmasti kunkin elämän hämmentävimpiä ajanjaksoja. Pelosta, pettymyksestä, surusta ja epätoivosta varo-

vaiseen iloon. Voisiko se olla totta?
Elääkö Jeesus todella? Miten se on
mahdollista?
Kuoleman voittaminen on asia,
joka ravistelee meitä kirkkovuoden
ajankohdasta riippumatta. Järki sanoo, että jokainen kuolee joskus.
Ruumis vanhenee, kuihtuu, elämä
lopahtaa, ruumis mätänee ja maatuu – eikä todisteita muusta näy.
Paitsi Raamatussa. Paitsi miljoonissa ihmisissä, jotka ovat päättäneet ripustaa toivonsa siihen, ettei
Jumalalle mikään ole mahdotonta.
Onko sinun silti vaikea uskoa
kuoleman voittamiseen? Niin on
minunkin toisinaan. Niin oli Tuomaankin. Siitä huolimatta Tuomas
sai nähdä Jeesuksen ja vakuuttua.
”Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.” (Joh.:) Autuaita kaiketi ovat nekin, jotka kaipaavat uskoa ja kurkottelevat Jumalan
puoleen.

Pauliina Hannuniemi

Pääsiäisen jälkeen

Hannu Jukola

Hyvä paimen

Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa keskellä ja
sanoi: ”Rauha teille.” He pelästyivät suunnattomasti,
sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi
heille: ”Miksi te olette noin kauhuissanne?
Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa
minun käsiäni ja jalkojani: minä tässä olen, ei kukaan
muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aaveella ole
lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan.”
Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa.
Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin
iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus
kysyi: ”Onko teillä täällä mitään syötävää?”
He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät,
kuinka hän otti sen käteensä ja söi.

SUOLA
Kansanuskon mukaan suola karkottaa pahan ihmisestä. Ruuan maustajana ja säilöjänä sen on ajateltu symboloivan myös kuolemattomuutta ja viisautta.
-luvulle asti Suomessakin oli tapana antaa kastetoimituksen yhteydessä suolakide kastettavan suuhun. Tapa kertoi kasteen synnistä puhdistavasta merkityksestä.
Suolan antamiseen liittyi rukous, jossa
pyydettiin, että kastettava saisi viisautta kilvoitella ikuiseen elämään. Samalla muistutettiin Jeesuksen sanoista kristityistä maan
suolana: ”Te olette maan suola. Mutta jos
suola menettää makunsa, millä se saadaan
suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään: se
heitetään menemään, ja ihmiset tallaavat
sen jalkoihinsa.” (Matt.:)

(Luuk.24:36-43)

Hannu Jukola

Yhteys ja
kohtaaminen
K

22.4.

Helmi

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

kautena tunnekieltä, tätä tässä tapahtuu, olen turvanasi, kannan ja
jaan kanssasi pelon ja epävarmuuden. Niin lapsi saa voimaa ja uskaltaa lähteä kasvuun aikuisen tukemana.
Pitkin elämää kaikissa ihmissuhteissa kohtaamme nämä alkukokemusten merkittävät tunteet,
jotka antavat luottamusta ja turvaa, joskus pelkoakin, emme ole
täydellisiä. Kohtaamisessa on voima, joka synnyttää tunteita, joiden
varassa tulkitsemme erilaisia kieliämme. Tällöin on hyvä ottaa puhelu Jumalalle, saadakseen yhteyttä ja tukea kokemaansa, punnittaessa sen arvoa ja merkitystä sekä
suhtautumista kanssaihmisiin sekoittamatta liikaa omia kokemuksia toisen kokemuksiin. Lapsi tarvitsee aikuisen opetusta ja neuvoa
selvitäkseen viidakosta, oppien ratkomaan sisäisiä tuntojaan.

Ylösnousseen todistajia

On elämänvaiheita, jolloin ajatus hyvästä paimenesta
(Joh. : -) ärsyttää: haluaisin olla aktiivinen Jeesuksen seuraaja,
enkä vähäjärkinen määkijä. Joskus ajatus lauman pehmeistä villoista
ja paimenen lempeästi kaitsevasti sauvasta taas on lohduttava. Mutta
miten olla kuuliainen lammas? Miten sitä parhaiten voisi antautua
paimennettavaksi?

Ravinnoksi

ristillisyydessä yhteys on merkittävää.
Puhumme kolmiyhteisyydestä, sanotaan että
siellä missä kolme ihmistä kokoontuu, on Jumala läsnä. Isä, Poika ja
Pyhä henki on uskomme tunnustus, jossa sanoma ja merkitys kiteytyvät.
Ei ainoastaan usko, vaan myös
maallinen vaelluksemme on kohtaamisten kautta yhteyttä Jumalaan ja ihmisiin. Siihen kasvamme
kaiken matkaa. Tämä kohtaaminen
on läsnä kaikkialla rakentamassa
yhteyttä, jossa voimavarat kertyvät ja jaksamme kulkea arjen keskellä saaden ja antaen toisillemme.
Yhteyden alku on vanhemman
ja lapsen välisessä yhteydessä. Tietämätön vastasyntynyt lapsi on pelokas, ja etsii vanhempien silmistä
yhteyttä, jolloin he viestittävät ilmeillä, eleillä ja tunteilla vastarak-

15.4.

Kristinuskon väitetään suhtautuvan ihmisen ruumiillisuuteen
kielteisesti korostamalla sielun hengellisyyttä. Uskomme ydin
kuitenkin on, että Jeesus nousi kuolleista lihoineen päivineen.
Haudasta ei tullut ulos pelkkä aineeton olemus tai rakkauden
sanoma, vaan kokonainen Kristus, vieläpä ristiinnaulitsemisesta
jääneet reiät käsissään. Tietä uskolle on kai helpompi tasoittaa
järjen hämmästelyltä, kun ajattelee ylösnousemusta aineettomana
tapahtumana. Totuus on toisenlainen: Lihaa ja luuta oleva Herra,
joka syö paistettua kalaa. (Luuk. :-)

Työnohjauksessa yksilön tunnekokemusten mielikuvat ovat joskus hallitsemattomassa tilassa, jolloin yhteisö tai yksilö tarvitsee tukea niiden uudelleen jäsentelyyn.
Ohjaaja auttaa rakentamaan eheyttä tunteisiin ja asioihin kohti kokonaisuutta, käyttäen apuvälineenä menetelmiä. Se on usein tarinaa,
joskus teatteria, jossa otamme uudelleen haltuun kohtaamisten kokemukset, syväsyntyiset ja tilanteissa rakentuneet. Paluu yhteyteen tapahtuu monella tasolla, itse harjoittelin näyttelijänä kesäteatterissa mielikuvien haltuunoton.

Raija Naumanen
työnohjaaja
Yhteyden alku on vanhemman
ja lapsen välisessä yhteydessä.
Kuvassa Matleena Kaarne ja
äiti Pälvi Kaarne.
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Konserttitarjotin

Ota onkeesi

Raamatullisia ja muita
hengellisiä lauluja

Kirkkokuoron
kahvikonsertti

Meren laulu kuuluu Härmälän kirkossa

to 12.4. klo 18
Tuomiokirkko
Laulu Teuvo Suurnäkki,
urut Matti Hannula

Kaukajärven seurakuntatalo
su 15.4. klo 15
Messukylän kirkkokuoro,
johtaa Petri Karaksela,
solistit Hanne ja Petri Karaksela
Ohjelmat 10 euroa Yhteisvastuun
hyväksi

Voimaa musiikista -illan liedkonsertissa Härmälän kirkossa
. huhtikuuta kello  esiintyvät
Minna Nappari, laulu ja Elina Heinonen, piano.
Konsertti rakentuu Gösta Nyströmin laulusarjojen ympärille ja
niiden mukaan se on saanut myös
nimensä "Meren laulu".
Ruotsalaisen Gösta Nyströmin (–) tunnetuimpiin
sävellyksiin kuuluvat laulusarjat Sånger vid havet () ja Själ
och Landskap: Nya sånger vid havet (), joka kuullaan tässä konsertissa.
Sånger vid havet -sarja syntyi
Nyströmin asuessa Göteborgissa.
Hänen työhuoneensa ikkunasta
näkyi meri, jonka läheisyys näkyi

Starwar – Heviä ristin juhlaa
pe 13.4. klo 19
Lielahden kirkko
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle

Maailman lapset -konsertti
la 14.4. klo 16
Hervannan kirkko
Kristillinen torvisoittokunta
Pirkkalasta, laulaja Mariam Men,
Sergei Korelov, Maria Bergman

Tampere Chamberin
konsertti
la 14.4. klo 18
Tuomiokirkko
solistina sopraano
Marjukka Tepponen,
kapellimestari Kimmo Tullila
Konsertin käsiohjelma 20/15 €
Liikuntarajoitteiset
Kuulokojeet

Virsiklubi-olkkari
pe 20.4. klo 19
Lielahden kirkko
HÄMY-trio

Yhteisvastuukonsertti
VÄLILLÄ
su 22.4. klo 14
Linnainmaan
seurakuntakeskus
Sakari Löytty Trio,
mukana Matilda ja Juho.
Vapaa pääsy, ohjelma 10 euroa.
Kahvitarjoilu

Urkukonsertti
su 22.4. klo 18
Aleksanterin kirkko
Jan Lehtola, urut
Ohjelmassa Marcel Duprén
teoksia
Ohjelma 10 €

Arto Noras konsertoi Yhteisvastuulle
Sellisti Arto Noras esiintyy yhdessä urkuri Matti Hannulan
kanssa Tuomiokirkossa sunnuntaina . huhtikuuta kello . Konsertissa kuullaan muun muassa
Krzysztof Pendereckin Divertimento soolosellolle, Max Bruchin
Kol Nidrei sekä Johann Sebastian
Bachin musiikkia.

Arto Noras on perustanut Naantalin
Musiikkijuhlat sekä Paulon
kansainvälisen sellokilpailun ja toimii
molemmissa taiteellisena johtajana.
Nykyään hän toimii myös Hampurin
musiikkikorkeakoulussa vierailevana
sellonsoiton professorina.

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

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

Musiikki kuin rukous
Jan Lehtolan urkukonsertin ohjelmassa Aleksanterin kirkossa
sunnuntaina .. kello  on Marcel Duprén urkuteoksia.
Dupré syntyi vuonna 
Rouenissa. Säveltävänä urkurina
hänen maineensa saavutti ennen
näkemättömän suosion ja opettajana hän koulutti suuren määrän
merkittäviä urkureita.
Urkurinvirassa St. Sulpicessa Dupré toimi kuolemaansa 
saakka.
– Duprén urkusävellyksiä leimaa rikas mielikuvituksellisuus ja
kyky nostaa soittotekniset menetelmät uusiin sfääreihin, Lehtola
sanoo.
Ohjelmassa kuultava Le Chemin
de la Croix, Ristin tie, opus , rakentuu  teemalle, jotka kuvaavat
Kristuksen kärsimysnäytelmää. Lisäksi Dupré käyttää onomatopeettisia rytmejä, joilla hän kuvaa tarkasti

valikoituja kohtauksia Raamatusta.
Ristin tiestä tuli -luvun urkukirjallisuuden merkkiteos. Sävellys on laaja sinfoninen runo, jonka keskiössä ovat Kristus ja Neitsyt Maria.
– Siinä missä Neitsyt Maria on
taustalla, mutta läsnä kaikkialla,
Kristus on sekä uhri että voittaja.
Musiikki on kuin Duprén uskontunnustus ja sen kautta on nähtävissä yksilön kärsimys sekä yksityisessä että yhteisöllisessä mielessä.
Ilman kärsimystä ei olisi voittoa eikä ilman yksilöä olisi yhteisöä, Lehtola kertoo.
– Ristin siirtymistä kuvataan
köysi-teemalla. Kuviointia säestää
neljän nuotin motiivi, josta on aistittavissa vapahtaja-teema. Musiikki on kuin se rukoilisi.
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma  euroa Pyynikin seurakunnan musiikkityölle.

– Sanomukset sellaiset kuin
että ”ryhtykäme laulamahan, sukuvirttä suoltamahan” tai ”aina se
vain jaksaa veisata sitä samaa virttä” näyttävät, että suomen kielen
sana ”virsi” on tarkoittanut pitkään puhumista tai pitkään laulamista, vapaasti, ilman määrämuotoista tekstiä. Nerollisella tavalla
sana on sitten otettu kirkon käyttöön tarkoittamaan määrämittaista säkeistölaulua.
Näin johdattelee toimittaja
Hannu Taanila, joka avaa otsikkoa Bach, Buxtehude ja Kekkonen
Pispalan Urkukevään seuraavassa
konsertissa urkuri Markku Mäkisen kera sunnuntaina .. kello .
Ohjelmassa on samoja koraaleja Dietrich Buxtehuden ja Johann

Sebastian Bachinkin sävelkudelmina. Lisäksi kuullaan tulkinnat
Johann Christoph Bachin koraalista ja Felix Mendelssohn – Bartholdyn Urkusonaatista  Andante
religioso.
– Jos vain suostumme näkemään virsiteksteihin perehtymisen
vaivaa, meille aukeaa sellainen musiikin paratiisi, johon kaikilla ei ole
pääsyä, Taanila kannustaa.
Hannu Taanila on toiminut
Yleisradion toimittajana –
, jolloin hän siirtyi eläkkeelle.
Hän on tunnettu napakkasanaisista kolumneistaan ja värikkäästä ilmaisustaan.
Ohjelma  € Yhteisvastuulle,
vapaa pääsy. Tilaisuuden järjestää
Harjun seurakunta.
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Siurosta lähtöisin oleva Markku
Mäkinen on voittanut palkintoja
urkukilpailuissa ja opettanut monilla
mestarikursseilla. Vuodesta 2007
hän on toiminut Kansainvälisen
kirkkomusiikin kesäakatemian
taiteellisena johtajana Virossa.

Verkkosivujen taustakuvat esillä
Tiina Lammisen näyttelyä Tampereen kirkoista voi ihailla Seurakuntien talon ala-aulassa . huhtikuuta asti. Maalaukset ovat syntyneet seurakuntien uuden verkkosivuston taustakuviksi.
– Alun perin pyysimme Tiinaa
maalaamaan sivuille taustasilhuetin, mutta nähtyämme luonnoksia
saimme idean käyttää maalauksia
sivuston taustakuvina, kertoo verkkotoimittaja Virve Jylhäsalo.

Pisara pääsiäisen jälkeen
YLE/TV1:ssä 14. huhtikuuta kello 11.05. Kolmen tyttären äiti Jenny Belitz-Henriksson työskentelee toimittajana ja liikunnanohjaajana: ”Tärkeitä asioita elämässä ovat anteeksianto ja rakkaus.”
(1. Joh. 4:7-16)

Musiikin tohtori Jan Lehtola
työskentelee urkumusiikin lehtorina
Sibelius-Akatemian Kuopion
osastolla.

”Aina se vain veisaa samaa virttä”

Hannu Jukola

Kuuntele Tuomiokirkon jumalanpalvelus
omalta kotisohvalta

raalidraamassa Tampereella ja
Lapualla. Kotipaikkakunnallaan
Tampereella hän on laulanut sekä
Harjun kamarikuorossa että Tampereen oopperan kuorossa.
Pianisti ja soitonopettaja Elina
Heinonen on viime vuosina toiminut säestäjänä ja musiikkipedagogina Keski-Pohjanmaan konservatoriossa, Länsi-Uudenmaan musiikkiopistossa, Savonia-Ammattikorkeakoulussa sekä Kallion musiikkikoulussa.
Heinonen on perehtynyt myös
vapaaseen improvisaatioon opinnoissaan Tallinnassa. Sopraano
Minna Napparin kanssa Heinonen on musisoinut vuodesta 
alkaen.

Magnus Löfving

Arto Noras kuuluu aikamme
sellotaiteen keskeisiin nimiin. Hänen huomattava kansainvälinen
uransa käynnistyi menestymisellä
Moskovan Tshaikovski-kilpailussa vuonna , ja sittemmin hän
on esiintynyt solistina kaikkialla
maailmassa useimpien merkittävien orkestereiden ja kapellimestareiden kanssa.
Noraksen pitkä ura professoria
Sibelius-Akatemiassa, mestarikurssit kaikkialla maailmassa sekä toiminta kansainvälisten sellokilpailujen tuomaristoissa ovat vaikuttaneet sekä Suomen että koko maailman sellonsoiton kehitykseen.
Osa konsertin tuotosta tilitetään Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Kymmenen euron hintaisia käsiohjelmia voi tiedustella ennakkoon
Tuomiokirkkoseurakunnan johtavalta diakoniatyöntekijältä Hanna
Välimaalta, p.   .

myös hänen sävellyksissään.
Själ och Landskap -sarjaan kuuluu kolme laulua, joiden tekstit on
kirjoittanut Ebba Lindqvist. Sekä säveltäjää että runoilijaa yhdisti vahva suhde mereen, joka kuuluu myös tässä haikeamielisessä
sarjassa.
Konsertissa kuullaan myös Johannes Brahmsin liedejä ja Toivo
Kuulan yksinlauluja.
Nokian seurakunnan kanttori Minna Nappari on aktiivinen
esiintyjä ja konsertoija. Hän on ollut myös monien kirkkomusiikkiteosten solistina.
Viimeisimpänä solistitehtävänään Nappari lauloi Jaakko Mäntyjärven säveltämässä, Heikki Liimolan johtamassa Salvat  -ko-

Taiteilija Tiina Lamminen maalasi
Tampereen kirkkoja viime kesänä.
Nyt kuvia voi ihailla Seurakuntien
talon aukioloaikoina osoitteessa
Näsilinnankatu 26.

– Tiina Lammisen tuotteliaisuus ja idearikkaus yllättivät meidät. Sivustoa varten hän luonnosteli useita kymmeniä kohteita, ja
nyt niistä osaa käytetään verkkosivuilla.
Lammisen mukaan työ oli sekä
haasteellinen että palkitseva. Hän
on opiskellut kristillistä ikonograﬁaa ja maalausta muun muassa Münchenin kuvataideakatemiassa ja valmistunut taiteen maisteriksi Taideteollista korkeakoulusta
. Seurakuntien talolla hänen
teoksiaan on esillä neljättä kertaa.
Kehystetyt maalaukset ovat
myös myytävinä. Teosten hinnasta
puolet menee Yhteisvastuukeräykseen. Lisätietoja Tiina Lammisesta:
www.tiinalamminen.ﬁ
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Akasia-säätiö

Riitta Lemmetyinen kertoo
luostarielämästään ja siitä
vapautumisesta Sanasta suunta
-luennolla 15.4. Viinikan kirkossa.

Katso muu tapahtumatarjonta
www.tampereen
seurakunnat.fi
Yhteisvastuu tapahtumat
merkitty sydämellä
AITOLAHDEN SEURAKUNTA
Messut klo 10 Aitolahden kirkossa
15.4. eläkeläisten kirkkopyhä, Juha
Vuorio, Miia Moilanen. Messun jälkeen
keittotarjoilu. Pyhäkoulu messun aikana
22.4. klo 16 Olkkarimessu Terttu
Haikka, Tampere Gospel Bigband,
Päivi Vuorinen. Messun jälkeen voit
tutustua Päivi Vuorisen johdolla aitoon
mongolialaiseen jurttaan, ruokaan ja
elämäntapaan
Muut tapahtumat
Pysäkki-ilta 15.4. klo 17 Atalan srkkoti. Rukouspalvelu
Ke 18.4. on Aitolahden kirkolla seurakuntalaisille avoin näyttely klo 20.
Aitoa mongolialaista asumusta, jurttaa,
esittelemässä on Mongolian lähetti Päivi
Vuorinen
Partiolaisten Yrjönpäiväjuhla
23.4. klo 18 Aitolahden vanha kirkko
Mauri Nieminen, Maiju Häyrynen
Jumalan kämmenellä -ilta
25.4. klo 18 Atalan srk-koti 3–8 -vuotiaille lapsille perheineen, jatkuen
parittomilla viikoilla. Lisät. Jyrki
Pikkarainen p. 050 527 9932
Diakonian asiakkaiden retki
pe 11.5. virkistyspäivään Teiskon srkkodissa. Hinta 5 €/hlö. Ilm. viim. 27.4.
Eija Heikkilälle p. 050 097 1579 tai
Jyrki Pikkaraiselle p. 050 527 9932
HARJUN SEURAKUNTA
Messut ja jumalanpalvelukset
15.4. klo 10 Tesoman kirkko, JukkaPekka Ruusukallio, Tarja Laitinen
klo 11 Pispalan kirkko, Varttuneen
väen kirkkopyhä. Veli-Pekka Järvinen,
Ville Karhula, Pispalan Piristys -kuoro.
Kirkkokahvit. Pispalan Leijonien
tarjoama kirkkokuljetus lähtee
Lentävänniemen Talentista klo 10 ja
ajaa reittiä Lielahden Teboil klo 10.05,
Länsiportin parkkipaikka klo 10.15
Raholan vanhustentalo, Voionmaankatu
klo 10.25, Pispan palvelutalo
klo 10.35, kirkko. Paluumatkalla
n. tunnin opastettu kiertoajelu
klo 12 Lielahden kirkko, Jukka-Pekka
Ruusukallio, Tarja Laitinen
22.4. klo 10 Tesoman kirkko, Yrjö Tala,
Peppi Sievers, Anssi Pyykkönen
klo 11 perhemessu Pispalan kirkko,
Ritva-Leena Hirvonen, Maiju Häyrynen,
Harjun lapsikuoro
klo 12 Lielahden kirkko, Jukka-Pekka
Ruusukallio, Pasi Hakkarainen, Lasse
Kautto
Varikkomessu 22.4. klo 17 Pispalan
kirkko
Aamumessu klo 8.30
18.4. ja 25.4. Tesoman kirkko
Muut tapahtumat
Kalkun flikat 23.4. klo 17–19 Kalkun

Armon ymmärtäminen pakotti lähtemään luostarista
TEOLOGI JA KOULUTTAJA Riitta Lemmetyinen saapuu luennoimaan
sunnuntaina . huhtikuuta kello  Viinikan kirkkoon. Hän pitää
myös saarnan jumalanpalveluksessa kello .
Lemmetyinen vietti kaikkiaan
 vuotta elämästään Saksassa ja
Norjassa Evankeliset Mariasisaret
-järjestön palveluksessa. Osan ajasta hän työskenteli myös Suomessa.
– Suomessa sain kokea armollista julistusta ja lopulta ymmärsin
Jumalan ansaitsemattoman armon

ja rakkauden merkityksen. Luostarissa opetettiin ihan toisin. Siellä
ihmisen on loputtomasti suoritettava ja ponnisteltava ollakseen hyvä kristitty ja ansaitakseen armon,
kertoo Lemmetyinen.
Hän palasi luostariin ja kirjoitti
kirjeen armosta luostarin johdolle.
– Suunnittelemani uskonpuhdistus ei kuitenkaan onnistunut, vaan
minut karkotettiin luostarista seuraavana aamuna, hymyilee Lutherin
hengenheimolaiseksi tunnustautuva
Lemmetyinen.

srk-talo. Keskustelunomainen ohjattu
ohjelma sekä iltakahvit. Diakoniatyöntekijät Minna Savukoski ja Pia Ojalahti

22.4. diakonian kirkkopyhä. Juha
Heikkilä, Päivi Repo, Markku Ylipää.
Kirkkokahvit.
Maksuton linja-autokuljetus, lähtö klo
9.20 Multisillasta Vuoreksenkatu 1,
Lempääläntie, Peltolamminkatu,
Peltolammin R-kioski, Lempääläntie,
Lahdenperänkatu, Nuolialantie, kirkko.
Paluukuljetus lähtee klo 12.15. Lisäksi
pikkuautokuljetuksia, yhteydenotot
diakoniatyöntekijöihin

KokoNainen -teemailta
23.4. klo 18.30
Pispalan kirkko. Katso lisätied. s. 11
Anna & Arvo -kahvila 24.4.
klo 13 Raholan Kotilinna, Voionmaankatu 44, A-talon kerhohuone.
Kirja, jonka muistan, Maaria Rautio.
Kahvit, yhteislaulua, hartauksia,
tuolijumppaa, keskustelua ym.
Ohjaajina toimivat vapaaehtoiset
Marja Koivisto ja Maaria Rautio.
Tied. Arja Tikka, p. 050 593 6455
Tapulinmäen Tupa 25.4.
klo 10–12 Lielahden kirkko. Tuvassa
voit keskustella, laulaa ja syödä
keittolounaan. Keitto+kahvi 3 €.
Sinua odottavat diakoni Ulla Pettinen
p. 050 322 9973 ja lähetyssihteeri
Riitta Laiho p. 041 548 0150
Tiedotustilaisuus
velka-asioista 25.4. klo 11 Tesoman
kirkko. Tampereen kaupungin talousja velkaneuvoja Leeni Rauta. Tilaisuus
järjestetään yhteistyössä Harjun srk:n
diakoniatyön kanssa
Wanhan ajan kahvila 25.4.
klo 13–15 Pispalan kirkon kirkontuvalla.
Tarjolla täytekakkua, ja Pispalan Piristys
esiintyy. Isäntänä toimii laulava leipuri
Matti Laine, emäntinä Marja Kylä-Laaso
ja Arja Tikka. Tuotto Harjun seurakunnan
vanhustyölle. Tied. Marja Kylä-Laaso
p. 050 337 7985 ja Arja Tikka
p. 050 593 6455
HERVANNAN SEURAKUNTA
Messut
Hervannan kirkossa klo 11
15.4. Kaija Karvala, Juhani Räsänen,
kanttorina Martti Syrjäniemi
22.4. Ilmo Käki, Markku Mustajärvi,
kanttorina Martti Syrjäniemi
Muut tapahtumat
Lähetys- ja raamattuluento
klo 9.30 kirkossa
15.4. Luojan luoma, pastori Jari Kuusi
22.4. Jeremia – aikansa toisinajat telija,
FT Arto Luoma
Raamattuluentoja radioidaan Radio,
Dein, Tampere 98,8 MHz kautta SisäSuomen kuuluvuusalueella kuukauden
ensimmäisenä maanantaina klo 19.30.
Jumalan kämmenellä -ilta
17.4. klo 17.30 kirkossa.
Askartelu ja temppurata, kynttilähetki ja
iltapala. Aiheena Kymmenen
käskyä
Raamattuilta klo 18 kirkossa
17.4. kaste, Jari Kuusi
24.4. Isä meidän, Kari Kuusisto
Evankeliumin ilta
18.4. ja 25.4.
klo 18.30 kirkossa

Muut tapahtumat
Torstaitupa 12.4. klo 9.30–13.30
Peltolammin srk-keskus. Torstaisin
mukavaa yhdessäoloa seniori-ikäisille.
Ohjelmahetki klo 11. Ruoka 4,50 €,
kahvi 1,50 €. Tied. Päivi Weckström
050 591 6557 tai Seija Huttunen
050 559 3414
KEVÄTRETKI VIVAMON
RAAMATTUKYLÄÄN
helatorstaina 17.5. Lähde mukaan
Lohjan Vivamon keväisiin maisemiin
katsomaan kahta mielenkiintoista
näytelmää: Salomo ja Tuhlaajapoika.
Hinta 30 €/ aikuiset ja yli 12-vuotiaat,
23 €/ 3–12-vuotiaat, alle 3-vuotiaat
ilmaiseksi. Hintaan sis. molemmat
näytelmät, lounas sekä kahvi/mehutarjoilu sekä bussimatka. Lähtö klo 8
Härmälän kirkko, klo 8.15 Peltolammin
R-kioski. Takaisin Tampereella klo 19
tienoilla. Ilm. (ruoka-aineallergiatietoineen) srk-toimistoon 9.5.
mennessä, puh. 040 804 8159 tai
03 219 0705. Matkasta voi tiedustella
myös pastori Mirja Rautkoskelta,
puh. 050 414 2212.
KALEVAN SEURAKUNTA
Messut
klo 10 Kalevan kirkossa
15.4. Tapio Virtanen, Harri Luoma,
musiikki Eliina Lepistö
klo 12 sanajumalanpalvelus,
Lapinniemen kappeli Tapio Virtanen,
Eliina Lepistö
22.4. Kalle Peltokangas, Tapio
Virtanen, musiikki Eliina Lepistö, TerhiTuulia Keränen ja lauluryhmät YxLysti ja
Arctos
22.4. klo 12 sanajumalanpalvelus,
Lapinniemen kappeli
Kalle Peltokangas, Terhi-Tuulia Keränen
Muut tapahtumat
Sanan ja rukouksen ilta 17.4.
klo 18.30 Kalevan kirkon srk-sali, Jyrki
Pikkarainen, rukouspalvelu
Tullaan tutuksi -ryhmä
eläkeikäisille 19.4. klo 13 Kalevan
kirkon sali 10. Israelilaisia tansseja
Jeesus maailmalle -piiri
22.4. klo 15
Kalevan kirkon sali 9. Terveisiä
Etiopiasta, Tuula Sysimies
Jumalan kämmenellä
-perhepyhäkoulu 24.4. klo 17.30
Kalevan kirkon srk-sali kaiken ikäisille
Kalevan kirkon alakerrassa joka toinen
tiistai.

Kristus-ilta 21.4. klo 17 kirkossa
HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA
Messut klo 10 Härmälän kirkossa
15.4. Päivi Repo, Markku Ylipää

Eläkeikäisten virkistyspäivät
Ilkossa 18.–21.6. Hakuaika
15.5.saakka, hakulomakkeita saa
Kalevan kirkolta ja diakoniatyöntekijöiltä. Tied. Anne Joronen
p. 050 345 1162

Mukana vapauteen lähti myös
Marianne Jansson. He ovat julkaisseet kokemuksistaan yhdessä
kirjat Kun luostarin muurit murtuvat ja Uskolla alistetut – Matkalla eheyteen. Molemmat työskentelevät nykyisin Akasia-säätiön kouluttajina.
Haastattelupäivänä . maaliskuuta luostarista lähdöstä on kulunut päivälleen  vuotta. Pitkän
ajan jälkeen Lemmetyinen on huomannut, että luostarielämässä oli
myös hyviä asioita.

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA
Messut klo 10 Messukylän kirkossa
15.4. konfirmaatiomessu Messukylän
kirkko, Tuula Haavisto, kanttori Hanna
Kataja.
klo 12 Linnainmaan srk-keskus,
Anne-Maarit Rantanen, kanttori
Petri Karaksela. Kirkkokahvit.
Messun jälkeen myydään
leivonnaisia YV:n hyväksi
22.4. Messukylän kirkko, Olavi Heino,
Tuula Haavisto, kanttori Hanna Kataja,
Katajaiset-kuoro, Jussi Tamminen
klo 12 perhemessu Kaukajärven srktalo, Heidi Peltola, kanttori Heikki
Hinssa, Piccolon Kamarikuoro, Tytti
Heiskanen, viulu
klo 17 Iltamessu Uudenkylän srktalo, Kaisa Yrjölä. Pikkulapsille (3+)
pyhäkoulu ja kouluikäisille varkkikerho
Muut tapahtumat
Miesten saunailta 12.4. klo 17.30
Ilkon kurssikeskus. Lenkki klo 17.15,
sauna klo 17.30, klo 19 miesten jutut,
iltapala. Tied. touko.hakala@evl.fi tai
p. 050 327 6302
Avoin kahvila 13.4. klo 10–12
Levonmäen srk-koti. Tervetuloa
kahville ja juttelemaan! Mahdollisuus
rukoukseen
Naisten aamukahvit klo 9.30
18.4. Kaukajärven srk-talo. Vaellusta,
nuorisotyönohjaaja Tytti Jauhiainen
25.4. Messukylän srk-talo. Hyvä
Paimen, kirkkoherra Jari Nurmi
Siionin Kannel -seurat 22.4.
klo 18.30 Kaukajärven srk-talo.
Jari Nurmi, Helena ja Pauli Ylikotila.
Kahvit klo 18.

– Tietty kurinalaisuus ja säännöllisyys elämässä voivat edistää ihmisen hengellistä elämää. Kun annan pienen hetken arjestani rukoukseen ja Raamatun sanan mietiskelyyn, se palkitsee minua hengellisesti, miettii Lemmetyinen, jonka luennon aiheena on kurinalainen elämä.
Akasia-säätiön toiminta on julistus-, opetus- ja sielunhoitotyötä ja toteutuu yhteistyössä seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Oppiperustana on Raamattu ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
tunnustus.

Kirsi Airikka

Uskomme juuret -tilaisuus
22.4. klo 11.20 Aleksanterin kirkon
krypta, Pekka Luukkala, Raamatun
juhlakalenteri, osa 2. Musiikki Anssi
Pyykkönen, Säde Siira, kirkkokahvit
UEER Uusia eväitä elämän
reppuun 24.4. klo 13 kokoushuone
Emmaus, Seurakuntien talo
Toimintaa erityisesti työttömille ja
muillekin työikäisille, joilla on vapaata
päiväsaikaan. Puuhastelemme
leivonnaisten ääressä. Koristelutalkoot
Rukouksen ja ylistyksen ilta
25.4. klo 18.30 Pyynikin kirkontupa
Pyynikin kirkontupa
Mustalahdenk. 21 A
klo 10 kahvit, klo 11 luento
13.4. tuolijumppaa Kaarina Lukkaroinen
16.4. Markku Rinta soittaa ja laulaa
17.4. klo 11.30 Ikääntyvän ravitsemus,
Johanna Vuorenmaa ja Heidi Turunen,
sairaanhoidon opiskelijat
18.4. runohetki, Lahja Viljanen
20.4. kirjanlukua, Raija UtukkaSyrjänen
23.4. klo 10–11 verenpaineitten
mittausta, Päivi Sylvin, yhteislaulua
Maija-Stina Uotilan kanssa
23.4. diakuvia Kreetalta, Mauno
Puntalo
25.4. klo 9 aamupäiväretki kaupungin
bussilla Härmälän kirkolle, lähtö klo 9,
klo 12 hartaus Päivi Sylvin
TEISKON SEURAKUNTA
Messut klo 10 Teiskon kirkossa
15.4. Saila Munukka, kanttori Tuuli
Muraja
22.4. klo 18 Partiolaisten iltakirkko
ja ehtoollinen, Saila Munukka, Teiskapartio

Jumalan kämmenellä -ilta
lapsiperheille 24.4. klo 17.30
Levonmäen srk-koti. Perhehartaus.
Aiheena ”Ruut”

Muut tapahtumat
Musiikkipyhäkoulu 15.4. klo 13.30
Kämmenniemen kerhohuone

Miesten kahvitupa ke klo 10–12
Messukylän srk-talo, alakerta

Keski-Teiskon pyhäkoulu 15.4.
klo 15 Teiskon srk-talo

PYYNIKIN SEURAKUNTA
Messut klo 10 Aleksanterin kirkossa
15.4. Raamattu-sunnuntai, Suomen
Pipliaseuran 200-vuotisjuhlavuosi.
Raamattu kädessä kirkkoon. Toivomme,
että otat messuun oman Raamatun
mukaan. Sami Uusi-Rauva, Ari
Rantavaara, Anssi Pyykkönen
22.4. Lähetyspyhä, kirkkokahvit ja
tilaisuus kryptassa, Pekka Luukkala,
Säde Siira, Riikka Viljakainen,
Aleksanterin lauluryhmä
Muut tapahtumat
Ehtoollishartaus klo 17 Aleksanterin
kirkko
12.4. Ari Rantavaara
19.4. Merja Halivaara
Lähetyksen Yhteinen Pöytä 15.4.
klo 16 Ravintola Rosso, Koskipuisto
Riitta Laiho kertoo 200-vuotiaan
Suomen Pipliaseuran työstä ja
toiminnasta lähellä ja kaukana.
Yhteistyössä Tuomiokirkkosrk:n kanssa
Rukouksen ja ylistyksen ilta
18.4. klo 18.30
Pyynikin kirkontupa

Kuorannan kotipyhäkoulu 22.4.
klo 15 Hakamaalla, Kuorannantie 511
Lähetyksen rukousryhmä
16.4. klo 19 Ylä-Sääksissä,
Sääksniementie 118 A
Diakonian ruokailu, kahvi sekä
eril. palveluita 25.4. klo 12–14
Kämmenniemen kerhohuone
Diakoniatoimistolla/ryhmätila
Hiljaisuuden retriittipäivä
17.5. klo 9–17 Ilkon kurssikeskus.
Rukoushetket rytmittävät päivän ja
antavat hiljaisuudelle ravintoa.
Mattila rakennuksessa jokaiselle on
varattu oma huone lepoa varten.
Päivän hinta 27 €, omin kyydein/
kimppakyydein. Ilm. ja lisät. sekä
ruokavaliot 4.5. mennessä vetäjille
past. Saila Munukka
p. 050 5553 342 diakoniat. Pirjo
Torikka p. 050 563 3724
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Messut klo 10 Tuomiokirkossa
15.4. piispa Matti Repo, Risto
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Häämusiikkia ja yhteisiä askelia
askeleita yhteen sovitellen ja
tulevaan luottaen. Illat juontaa oppilaitospastori Katriina Hallikainen.
Aikataulu:
Keskustorin vanha kirkko
18.4. klo 19
Tuomiokirkko 20.4. klo 18
Messukylän kirkko 22.4. klo 18
Aitolahden vanha kirkko
29.4. klo 18
Aleksanterin kirkko 6.5. klo 16

Saarnavuoro
Hyvä Paimen johdattaa
turvaan elämän laitumilla
MISTÄ TEKSTISTÄ SAARNAAT?
Päivän evankeliumi on Joh. 10:1-10 ja aiheena Hyvä
Paimen.
MITÄ HALUAT SAARNASSASI VIESTIÄ?
Mielestäni on tärkeätä nähdä tässä tekstissä sanoma turvallisuudesta ja luottavaisesta suhteesta Jeesukseen Vapahtajana ja Hyvänä Paimenena. Ensiksikin hän pitää huolen, että hänen luokseen tulevat kasteessa ristin merkillä merkityt ihmiset. Hän pitää heistä huolta ja johdattaa heitä elämän erilaisilla laitumilla.
Kun maailmassa on niin paljon riistoa, pettämistä ja juonitteluja, on hyvä tietää, että meidän Herramme on ilmaissut toimintaohjeensa jo kaksi vuosituhatta sitten. Hän ei myöskään ole muuttanut toimintatapojaan. Yhä edelleen meillä on sama evankeliumi ja
sama lupaus hänen huolenpidostaan. Turvallinen luottamus mielestäni on tämän päivän evankeliumin sanoma meille.
OLIKO TEKSTISSÄ JOTAIN VAIKEAA?
Saarnaan on joskus vaikea löytää sopivaa ajankohtaista sanottavaa. Sanoman soveltaminen tuntuu saarnaajalle vaikealta. Joskus oma kokemus, olosuhteet ja
ajan tapahtumat vain osuvat kohdalle ja se antaa hyvän sovellusmahdollisuuden.
MIKSI KANNATTAA TULLA KIRKKOON KUULEMAAN SAARNAASI?
Kirkossa kerron Kiinan kirkon kasvamisesta ja pappisseminaarista radion välityksellä. Kannattaa tulla kuulemaan uutisia Kiinan kristityiltä.
MINKÄ ELOKUVAN OLET KATSONUT VIIMEKSI? MITÄ SIITÄ OPIT?
Ehkä vaikuttavin elokuva, jonka vaimoni kanssa hiljattain katsoimme, on Intian Slummien miljonääri. Se
mielestäni kuvaa hyvin sitä, mitkä mahdollisuudet hyvinkin vaikeissa oloissa elävillä ihmisillä on. Tarvitaan
vain Jumalan hyvää johdatusta ja sitkeyttä.
MITÄ HARRASTAT JA MIKÄ HARRASTUKSESSASI SINUA VIEHÄTTÄÄ?
Harrastuksiini kuuluu sukututkimus, jota olen aktiivisesti tehnyt jo kohta 20 vuotta. Se antaa minulle mahdollisuuden tutustua suvun erilaisiin ihmisiin ja asettaa minut elämän ketjussa tiettyyn kohtaan. Voidakseen ymmärtää elämänsä kulkua ihmisen on hyvä tietää edes muutama sukupolvi taaksepäin. Nykyisiä sukulaisiani asuu Tampereella paljon.

Lastenhoito on järjestetty Aleksanterin kirkossa ja Tuomiokirkossa. Ilmoita lasten määrä ja ikä mielellään viikkoa ennen tapahtumaa osoitteeseen tarja.roivainen@evl.ﬁ tai soita ()
  

Korhonen, Merja Halivaara,
urkuri Matti Hannula, Pirkanpojat C-kuoro, joht. Jouni
Rissanen. Pyhäkoulu. Pipliaseuran juhlajumalanpalvelus
Pipliaseuran johtaja Markku
Kotila kertoo kirkkokahveilla
Pipliaseuran toiminnasta
klo 15 Srk-koti Katariina, Marita
Hakala, urkuri Matti Hannula.
Kirkkokahvit
YV-keräyksen hyväksi,
pieni käsityömyyntipöytä
22.4. Marita Hakala, Olli Hallikainen, urkuri Matti Hannula,
kamarikuoro Cantionale, joht.
Marja-Liisa Rautelo. Katso
lisätietoja s. 6
Muut tapahtumat
Kylväjän raamattupiiri
12.4. klo 18 kokoushuone
Emmaus, Seurakuntien talo.
Lisät. Pirjo Metsähonkala
p. 040 506 0266. Järj.
Tuomiokirkkoseurakunta ja
Ev.lut.Lähetysyhdistys Kylväjä
Katariinan Seniorit 16.4.
klo 9.30–11.30 Srk-koti
Katariina, Pirjo mukana. Vetäjinä
Pirkko Leivonniemi ja Laila
Kamula
Raamatun opetus
21.–22.4. klo 13–17 Näsin
sali, Seurakuntien talo.
Lisät. s. 8 ja 9
Katariinan Seniorit 23.4.
klo 9.30–11.30 Srk-koti
Katariina. Vanhene viisaasti,
Viinikan seurakunnan kappalainen Jorma Satama. Vetäjinä
Pirkko Leivonniemi ja Laila
Kamula
Yhteisvastuun lipaskeräys
y
20.4. klo 9–16
keskustan alueella.
Ilmoittaudu kerääjäksi
Hanna Välimaalle,
p. 050 329 5336
VIINIKAN SEURAKUNTA
Messut klo 10 Viinikan
seurakunnassa
15.4. Riitta Lemmetyinen,
Jorma Satama, Markku Haavisto
19.4. klo 19 Hiljainen iltakirkko
Viinikan kirkko. Ismo Kunnas
22.4. Sansan kirkkopyhä ja
lähetystilaisuus. Matti Korpiaho,
Jorma Satama, kanttori Veikko
Myllyluoma, Picantus-kuoro,
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus.
Katso Saarnavuoro s. 8
Muut tapahtumat
Sanasta Suunta 15.4. klo
14–16 Viinikan kirkon srk-sali.
Mahdollisuus henkilökohtaiseen
keskusteluun ja esirukoukseen.
Kahvi- ja teetarjoilu. Tied. Jorma
Satama p. 050 406 4370 ja
Marja-Leena Sippola
p. 050 910 9080

Rovasti Matti Korpiaho saarnaa Viinikan kirkossa
sunnuntaina 22. huhtikuuta kello 10.
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien kirkkopyhään
kuuluvan messun jälkeen on lähetystilaisuus.
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TURKULAINEN ROVASTI Jorma
Kalajoki käsittelee viikonvaihteen raamattutapahtumassa Nasaretin miehen
merkitystä ja tehtäviä otsikolla Jeesuksen viisi virkaa.
Kokenut Raamatun opettaja lähtee liikkeelle kysymyk-

Ari Koivulahti

MELARTIN VAI MENDELSSOHN?
Ehkäpä Kuula tai kuitenkin
Bach? Tule kuuntelemaan
häämusiikkivaihtoehtoja ja
hakemaan yhteisiä askelia
avioliittoon.
Häämusiikin ja yhteisten askelten illoissa kuullaan musiikin lisäksi pieniä
infoiskuja parisuhteen kysymyksistä kevyellä sketsillä höystettynä.
Siis rohkeasti kohti alttaria mielimusiikkia valiten,

Jeesuksella oli viisi virkaa

Veisun pajojen
kevätmyyjäiset 21.4. klo
13, Penttilänkatu 9. Alkuhartaus
Jorma Satama

Rukousilta – Seppo Juntunen
22.4. klo 18 Viinikan kirkko

Jeesus Nasaretilainen
oli sekä kiistelty että
ihailtu, seurattu ja vihattu,
muistuttaa Jorma Kalajoki.

ma–to klo 8.30–11.30,
pe 8.30–10.30.
Toimisto p. 03 219 0455
ma 9–17, ti–to 9–14.

ENGLISH SERVICE
With Holy Communion at the Old
Church every Sunday at 4 p.m.
After the service coffee and tea
served. Sunday School for kids,
Bible reflection.
15.4. Rev. Kati Eloranta,
University Singers
22.4. Rev. Risto Korhonen
SVENSKA FÖRSAMLINGEN
Gudstjänst/Högmässa i Gamla
kyrkan varje söndag kl 10.30
För annan verksamhet eller
eventuella ändringar (t.ex. under
jultiden) se vårt programblad
som finns i kyrkan, Kyrkpressen
eller ring
03 219 0298
AVOIN KIRKKO
Aleksanterin kirkko on avoinna
arkisin ma–pe klo 12–18,
jolloin paikalla on päivystävä
seurakuntalainen.
Klo 16–18 on myös pappi
tavattavissa, klo 17 rukoushetki.
Ehtoollishartaus torstaisin klo
17. Junnukappeli eli avoimet ovet
kouluikäisille Aleksanterin kirkon
kappelissa maanantaisin ja
keskiviikkoisin klo 14–16 alkaen
LÄHDEKAPPELI
Seurakuntien talossa,
Näsilinnank. 26, avoinna
hiljentymistä varten ma–to klo
8–18 ja perjantaisin klo 8–14
LÄHETYSKAUPPA TASKU
Kauppakatu 13
Avoinna ma–pe klo 10–17.
Uusi puhelinnumeromme on
040 804 8720. Kauniita lahjoja
ja onnittelukortteja kevään juhliin. Yksilöllisiä kodin tekstiilejä:
pöytäliinoja ja poppanoita, pannulappuja ja esiliinoja. Laaja valikoima isoäidin kutomia saapassukkia. Meiltä nyt myös käsintehtyjä suruadresseja
MATERIAALIPALVELU
Kaikille avoin kirjasto
Kyttälänkatu 1 A,
p.03 219 0281
Avoinna ma–pe klo 9.30–15 ja
torstaisin klo 9.30–17.
Laaja valikoima uskonnollista
kirjallisuutta, musiikkia, elokuvia
ja havaintomateriaaleja
MUMMON KAMMARI
Vapaaehtoisen vanhustyön keskus – Kyläpaikka
kaikenikäisille
Lähimmäisavunvälitys
vanhuksille p. 03 219 0711

Tuhannelle vanhukselle
villasukat -talkoot v. 2012.
Anna kerä – autat paljon! Tuo
sukat tai lahjoita villalankaa:
sukkalangoista huutava pula!
Tule kesäystäväksi
vanhukselle! Iltaperehdytys
ma 7.5. klo 17–19 jatkuen
ma 14.5. klo 17–19.
Tied. ja ilm. 03 219 0455 tai
www.mummonkammari.fi
Huhtikuun näyttely:
Lapsuudesta tähän päivään,
Raija Kukkonen
Kyläpaikka, Otavalankatu 12 A
Maanantaisin
klo 10 Äiti Teresan peittotalkoot
klo 12.30 Pöytälaatikkorunoilijat
klo 14 Kirjojen ystävät
16.4. FM Maijaliisa Mattila,
”Uni valvoo yöllä kun minä
nukun”, näkökulmia Eeva-Liisa
Mannerin runouteen.
23.4. Olli-Pekka Ulkuniemi
kertoo syksyn teatteritarjonnasta
Tampereella: esitysten taustoittamista, ennakkospekulaatioita.
klo 14 Shakki vai matti, seniorit
pelaavat, 2. krs
16.4. klo 18–20 Leskien
Klubi -kahvila. Musiikkituokio
Elisabeth Koivikko, piano.
Tervetuloa mukaan kun pahin
surusi on hellittänyt.
Tiistaisin
klo 10 Askartelutalkoot ja
tumpputiistai
Keskiviikkoisin
18.4. Leskien Klubi –kahvila.
Runotuokio Päivikki Dahlman.
klo 10 Nettinurkassa AtkSeniorit Mukanetin opastajat
klo 13 Nyt laulajaiset on,
iloista yhteislaulua suosittujen
laulattajien johdolla
18.4. Anja Kulokorpi ja Raimo
Jokinen
25.4. Mauri Kuusinen ja Hilkka
Malm
Torstaisin
klo 10 Sudokun ratkojaiset,
2. krs
klo 11 Muisti- ja tuolijumppa
Kotialttarin äärellä
klo 12.30 Toivevirsiä, MaijaStina Uotila
klo 13 Päivähartaus
12.4. pastori Timo Uotila
19.4. Matti Heinivaho ja Risto
Hiltunen
Perjantai 13.4.
klo 11–14 Välitämme yhdessä
-kampanjan t-paitojen myynti
alkaa Mummon Kammarin
kyläpaikassa. Tiedotustilaisuus
klo 11. Sarjakuvataiteilija Anni
Nykänen. Paitojen tuotto
käytetään nuorten työllistämiseen vanhusten ulkoiluavuksi.
Otavalankatu 12 A
(Rautatienkadun risteys)
kotisivut
www.mummonkammari.fi

sestä, oliko Jeesus ensisijaisesti terävä eetikko.
– Riittääkö kristinuskon
sisällöksi vuorisaarna ja rakkauden kaksoiskäsky? Entä
kun itsekkyys pukkaa pintaan yhä uudelleen? Tai kun
sielu on haavoilla ja ruumis
rapistuu.
Silloin voidaan etsiä yhdessä opetuksen sisältöä.
– On hyvä muistaa, että
Jeesus oli myös tiukka totuuden puhuja ja syvällinen profeetta. Sitä hän on Raamatun Sanan kautta edelleen-

MUSTA LAMMAS
asunnottomien ja päihdeongelmaisten päiväkeskus,
Pellavatehtaankatu 17 G,
p. 219 0372.
Avoinna ma–to klo 7.30–13,
pe klo 7.30–11.30.
Vaatepalvelu auki ma–to
7.30–12, pe klo 7.30–11.
Ilmainen puuro tai keitto
asiakaskortilla ma–to 10–12 ja
pe 9.30–11.
Lauantaiaukiolo klo 10–13.
Tarjolla puuroa, leipää ja kahvia.
Pullakirkko klo 10–12. Tarjolla
leipää ja kahvia maksutta
15.4. Kari Kuusisto, Suomen
Raamattuopisto
22.4. Ilmari Karjalainen,
Yhteiskunnallinen työ
Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
18.4. Veijo Nyman, Tampereen
Helluntaiseurakunta
25.4. Johanna Asikainen,
Härmälän srk
Keskiviikkoklubi
keskiviikkoisin klo 13–14.45
Hengellinen avoin keskusteluryhmä päihteistä eroon pyrkiville
naisille ja miehille
MYÖTÄTUULI
Yhteinen vammaistyö
Omaishoitajien
vertaistukiryhmä
Ma 16.4. klo 10–12 Kalkun
srk-talo, Pitkäniemenkatu 9
Kuurojentyö
Ma 23.4. Viittomakielinen
päivätoiminta, yhteistyössä
Kotipolun kanssa.
Pyynikin kirkontupa,
Mustanlahdenkatu 21 A
klo 12.30 lounas
klo 13.30 verenpaineenmittausta, jumppaa, ym.
klo 15 kahvit
Ti 24.4. klo 16–18
Viittomakielinen seurakuntapiiri
Myötätuulessa, Ilmarinkatu 10
Ke 18.4. klo 10–12 Viittomakielinen perhekerho. Aiheena
lapsen murrosikä. Iidesrannan
srk-koti, Iidesranta 5
Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarink. 10
vk 15 suljettu
To 19.4. klo 13 Saavutettava
seurakunta, vieraana diakonissa
Liisa Hoikkanen
Pe 20.4. klo 10–12
Vertaistukiryhmä
- keskustelua
- sanomalehdenlukua
- asiointimahdollisuus
lähialueella
- päivähartaus
Ke 25.4. klo 13 Miestenpiiri
vieraana Seppo Ahokainen
NAISTEN ILTA
25.4. klo 18–20.30 Kuuselan

www.tampereenseurakunnat.fi
kin, hänellä on asiaa myös
Suomen kansalle ja yhteiskunnalle.
– On turvallista ajatella,
että ihmiseksi syntynyt Jumalan Poika on jo nyt pahan
valtojen voittaja, joka historian lopussa palaa takaisin
kuninkaana ja tuomarina,
Kalajoki muistuttaa.
Näitä teemoja on mahdollista tulla kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta .–.
huhtikuuta kello – Seurakuntien talon Näsin saliin,
Näsilinnankatu .

Voimasanoja 200 vuotta
Suomen Pipliaseura on ollut  vuotta kirkon tahdosta kirkon asialla. Se vietti -vuotispäiväänsä maaliskuussa. Syntymäpäiväsankari
on paitsi moderni raamattulähetysjärjestö myös
maamme vanhin
edelleen toimiva
kirjakustantaja ja
vanhin kristillinen
järjestö.

Raamattua juhlitaan tänä vuonna muistakin syistä.
Suomenkielinen Raamattu
täyttää  vuotta ja nykyinen kirkkoraamattu  vuotta.
Pääsihteeri
Markku Kotila on miettinyt,
mikä on Pipliaseuran olemassaolon perimmäinen syy.

– Raamattu on kirja, joka panee ihmiset liikkeelle odottamattomalla tavalla.
Siinä on kontrolloimatonta
voimaa, joka vapauttaa yksilöitä ja yhteisöjä.

Seniorikeskuksessa,
Nuolialantie 46. Musiikin lehtori,
Anne Huhtala laulaa sekä
laulattaa meitä. Olisiko musiikki
sinunkin luovuusjuttusi?
Saunomismahdollisuus klo 18
alkaen, uima-allas ei ole
käytössä.
Iltateet klo 18.45 ja ohjelmallinen osuus alkaa klo 19.15. Rea
Maakanen ja Mirja Rautkoski

ravintola Signessä ja ostosmahdollisuudet herkkujuustolassa ja
hunajatilalla.
Lähtö klo 9.45. Pyynikintorin kellon alta ja klo 10 Kirkontuvalta.
Paluu n. klo 17.
Hinta 50 €. Sitovat ilm. 27.4.
mennessä, Kaisu-Leena Taulu
p. 050 5542 428

Vastaanotto-ilta
su klo 19 Rukousta, ylistystä,
Raamatun sanaa 29.4.,
27.5. Yhteistyössä Uuden
verson kanssa

yhdessä Setan hengellisen
ryhmän kanssa. Messuun ovat
kaikki tervetulleita, erityisesti
seksuaalivähemmistöihin
kuuluvat ja heidän läheisensä.
Messun jälkeen kirkkokahvit ja
hetki vapaata keskustelua ja
yhdessäoloa.
Tutustu http://www.evl2.
fi/sanasto/index.php/
Sateenkaarimessu

PALVELEVA PUHELIN

27.–29.4. Lintu- ja talkoo retriitti Ikaalisten Metsäkestilässä. Ohj. Jussi Hankela ja Metsäkestilän ystävät. Hinta 50 €.
Ilm. p. 050 523 2104

Keskusteluapua su–to
klo 18–01 sekä pe ja la
klo 18–03, p. 010 190 071 sekä
www.evl.fi/palvelevanetti
PÄIVÄRAAMATTUKOULU
torstaisin klo 9.30–13 Kalevan
kirkon srk-salissa
12.4. Joona, luku 3 (uusi
kutsu ja julistuksen sisältö)
Ismo Kunnas. Vieläkö Jumala
parantaa? Armi Taponen
19.4. Joona, luku 4 (Joona
suuttuu Jumalan armoon).
Entä siten seurakunta? Seppo
Lappalainen
RETKET/MATKAT
UEER, Uusia eväitä
elämän reppuun, tekee
kevätretken Tyrväälle
22.5. Tyrvään kirkko, Rudolfin
keidas ja Herra Hakkaraisen talo.
Lähtö klo 10 Näsilinnankatu 26,
paluu noin klo 16.30.
Hinta 10 €. Ilm. Kaisu-Leena
Taulu p. 050 5542 428 .
Loma meren rannalla
to 24.5.–pe 25.5. yhdessäoloa ja nautintoja Reposaaren Junnilassa. Hinta 85 € tai
mahd. alhaisempi. Tied. Pirkko
Partanen 050 406 7170
Retki Mouhijärvelle
– Villa Royaliin 6.6.
Egyptin aarteet näyttely ja kahvit pyramidileivoksella, lounas

+#  %

RETRIITTEJÄ

25.–27.5. Helluntain
hiljaisuuden retriitti
Ikaalisten Metsäkestilässä.
Ohj. Tytti Jauhiainen ja Terhi
Törmä. Hinta 90 €
Ilm. p. 050 468 8482
Lisät. retriiteistä
www.tampereenseurakunnat.fi/
hengen _ravintoa
tai p. 050 539 3175/Marjatta
Malmberg
8-10.6. Hiljaisuuden
retriitti
Ohj. Pirkko Raipala ja Harri
Virtanen. Hinta 90 €. Ilm.
p. 040 745 3393 tai pirkko.
raipala@keokarkku.fi
RUKOUKSEN TALO
Keskusta
Kyttälänk.1
Yhteistä rukousta
joka arkiaamu klo 9–11
Nuorten rukouskoulu
Preikkari parittomien viikkojen
maanantai klo 18
Nuorten Praisekuoro- ja
bändi parillisten viikkojen
maanantai klo 18
Rukouksen ja ylistyksen
jatkokurssi
Ke klo 17.30– 20.30
18.4., 9.5. Seurakuntien talo,
Näsilinnankatu 26
Yhteistyössä Uuden verson
kanssa

   #$$"   #""''.

Muotinäytös
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Liput 3 €
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www.tampereenkirkkosanomat.fi
56. vuosikerta
✦ Kustantaja:
Kustannus-Osakeyhtiö
Kotimaa
✦ Päätoimittaja: Marja Rautanen, marja.rautanen@evl.fi

Haukiluoman Rukouksen
talo, Tyvikatu 11
Käy peremmälle, sinua varten
on paikka. Tule rakentamaan
seurakuntaa rukouksin.
Perjantaisin Lähteellä -illat
klo 18.30 ”Kuulkaa, kaikki
janoiset! Tulkaa veden ääreen!”
Jes 55
Pe 13.4. Jorma Satama
Pe 4.5. Mauri Virtanen,
ehtoollinen
Torstaisin rukouspäivystys
klo 18–18.30 Tule hetkeksi hiljentymään, puolestasi rukoillaan.
Voit myös lähettää viestin numeroon 040 743 9919
Armolahjoja etsimässä,
Varustetut palvelemaan
-illat klo 18.30
19.4. Reino Virtanen alustaa
armolahjoista. Rukouspäivystys
näinä iltoina klo 18–18.30
Hervannan Rukouksen
talo, Hervannan kirkko,
Lindforsink.7
Aamurukous Ke klo 9–10 Café
Olohuoneessa, Insinöörinkatu 23
Rukousta mm. srk:n ja yhteisten
asioiden puolesta
Rukouskävely
To klo 14 Ahvenisjärven ympäri,
lähtö kirkolta Rukousta mm. Hervannan ja srk:n puolesta
Kristus -ilta
La klo 17 Hervannan kirkolla
21.4.
Ylistyslauluja ja rukousta
Lisät. Kirsi Juntunen
050 574 4943 ja Teija Lätti
050 574 4941

Pipliaseuraa juhlitaan
myös Tampereella
Myös Tampereella juhlitaan
-vuotiasta Pipliaseuraa ja vietetään Raamattu
kädessä kirkkoon -messua

SENIORIFOORUM
- uskosta ja elämästä
klo 13 Aleksanterin kirkon
kryptassa edullinen kahvitarjoilu
klo 12 alkaen
12.4. Luomihuolia, tietoa
ihosyövistä ja luomien tarkastuksista, Ritva Lahdenperä,
sairaanhoitaja.
26.4. Värit, asusteet, mielen
ja pukeutumisen virkistäjänä,
Riitta Yräys-Jussila, tyylikouluttaja
SEURAKUNTIEN TALO
Näsilinnank. 26
PL 226, 33101 Tampere
p . (03) 219 0111 (vaihde),
avoinna 8.30–15.45
Katutason asiakaspalvelupiste
• Keskusrekisterin asiakaspalvelu
• Hautaustoimen asiakaspalvelu
Avoinna arkisin klo 8.30–15,
torstaisin klo 17 asti
SILMUKKA

Koivistonkylän srk-koti ma ja ke
klo 6–7.30. Tied. Anne Tuhkanen
p. 044 218 0010
Kissanmaan srk-koti
ma klo 7–8. Tied. Kirsti Jokihaara
p. 040 590 3256

Pispalanvaltatie 16 C.
Avoinna ma, ti, to klo 9–13,
ke klo 9–17, pe suljettu.
Avoimessa kahvilassa voit
lukea päivän lehden tai
hoidella puhelimitse virallisia
asioitasi. Käytössäsi tietokone
(tulostusmahdollisuus). Kun
tarvitset neuvoja tai opastusta
sosiaalitoimeen, työttömyyteen
ym. liittyvissä asioissa,
tervetuloa juttusille! Tied.
sosiaaliohjaaja Satu TahloJortikka p. 050 558 0231.
Tervetuloa avoimeen kahvilaan!

SATEENKAARIMESSU

SINKUT

VARHAISAAMUN
RUKOUSHETKET

14.4. klo 18–20 Finlaysonin
kirkko. Messussa saarnaa OlliPekka Silfverhuth ja litrugina
toimii Taina Paajanen. Musiikista
vastaavat Anssi Pyykkönen,
Anna Arola ja musiikkiryhmä.
Sateenkaarimessu toteutetaan

Sinkkujen oloilta
14.4. klo 17–21 Nekalan
srk-talon nuorisotilat,
Kuoppamäentie 23, alakerta,
sisäänkäynti. Kuismantien
puolelta. Illan aikana tapaat
muita yksin eläviä, jotka Sinun

✦ Toimitussihteerit: Kirsi Airikka, kirsi.airikka@evl.fi
ja Asta Kettunen, asta.kettunen@evl.fi
✦ Toimitus: Tampereen ev. lut. seurakuntien viestintä,
tampereenkirkkosanomat@evl.fi, puh. 050 381 0970 ja
050 438 2716. Osoite: Seurakuntien talo,
Näsilinnankatu 26, PL 226, 33101 Tampere.
✦ llmoitusmyynti: Kotimaa-yhtiöt, PL 279, 00181 Helsinki,
Ilmoitusmarkkinointi Jaana Mehtälä, puh. 020 754 2309,
040 509 4962, jaana.mehtala@kotimaa.fi
✦ Ilmoitusvalmistus: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi.
Huom! s-postiviesteihin maininta Tampereen Kirkkosanomat

sunnuntaina . huhtikuuta
kello . Messuun voi ottaa
oman Raamatun mukaan.
Aleksanterin kirkossa
messun toimittavat Sami
Uusi-Rauva, Ari Rantavaara ja Anssi Pyykkönen.
Tampereen Tuomiokirkossa saarnaa piispa Matti Repo ja liturgina toimii
Risto Korhonen. Musiikista huolehtivat urkuri Matti
Hannula sekä Pirkanpoikien
C-kuoro johtajanaan Jouni

Rissanen. Lapsille on pyhäkoulu. Pipliaseuran pääsihteeri Markku Kotila kertoo
kirkkokahveilla Pipliaseuran
toiminnasta.
Lähetyksen Yhteinen
Pöytä kokoontuu .. kello
 Koskipuiston Rosso-ravintolassa. Luvassa on ajankohtaista tietoa, keskustelua
ja rukousta. Harjun lähetyssihteeri Riitta Laiho kertoo
Suomen Pipliaseuran työstä
ja toiminnasta.

tavoin kaipaavat juttuseuraa
myös viikonloppuisin. Voit
myös pelata biljardia, pingistä,
koronaa, liitokiekkoa ja muita
pelejä. Sauna lämmitetään
miehille ja naisille. Nyyttärit.
Keskustorilta paikalle pääset
bussilla 15, pysäkki on aivan
talon edessä

maanantaisin klo 18.30
16.4. Jussi Mäkinen,
Taivasten valtakunta
23.4. Turkka Aaltonen,
Isä meidän rukous. Vuosikokous
klo 19.30

TAMPEREEN
RAAMATTUKOULU
www.tampereenraamattukoulu.
net
Kalevan kirkon srk-salissa

USKON AKATEMIA
kirjastotalo Metson Pietilä
-salissa klo 18.30
17.4. Voiko uskoa määrittää?
teol. tri, professori Jaana
Hallamaa

KRISTILLISET
JÄRJESTÖT
ESIKOISLESTADIOLAISET
Kurjentaival 22,
33100 Tampere
(Vastapäätä Viinikan kirkkoa)
Seurat
Pyhäpäivisin klo 15.00
Kanssapuheet (raamatun
tutkiminen)
Tiistaisin klo 13.00 ja torstaisin
klo 18.30
Nuortenilta
Tiistaisin klo 19.00
Tervetuloa!
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat
Ti 17.4. klo 19 seurakuntien
talo, Näsilinnank. 26 Ateenasali, Minna-Maarit Polvinen, Olli
Hallikainen, Raimo Naumanen.
Ke 18.4. klo 18.30 Pyynikin
pappila, Kisakentänk. 18,
kerhohuone.
KANSAN
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28,
p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi
Seniorifoorum 12.4.
klo 13 Aleksanterin kirkon
krypta. Luomihuolia – tietoa
ihosyövistä ja luomien tarkastuksista,R itvaL ahdenperä.
Kahvitarjoilu klo 12 alkaen.
Naisten ilta 18.4. klo 18
Puistosali, Hämeenpuisto
14 F. Naisen elämä – jaksamisen vaiheet, Satu Eerola.
Sanan lähteillä 19.4.
klo 18.30 Finlaysonin kirkko.
Usko ja Elämä, Satu Eerola,
Ilkka Puhakka. Musiikki Minna
ja Jussi Pyysalo.

Raamatun opetus
21.–22.4. klo 13–17
Seurakuntien talo,
Näsilinnank. 26. Jeesuksen viisi
virkaa, Jorma Kalajoki.
Opiskelijaillat perjantaisin
klo 19 Glooria Sali,
Kyttälänkatu 1, 2. kerros.
KRISTILLINEN
ELÄKELÄISYHDISTYS
IKINUORET RY
Kevätmyyjäiset Kalevan
kirkolla 17.04.
klo 11.00.–13.00. Myyjäispöydissä paljon leivonnaisia,
ruokaa mukaan otettavaksi,
käsitöitä jne. Keväisen kevyt
ateria seisovasta pöydästä.
Arpajaiset. Kuukausitilaisuus
klo 13.00, vieraina Viestiveljet,
oma raamatunlukuryhmä.
Kuulet vielä kevään- ja kesän
retkistä, myös kesäleirille
Vivamoon voit lmoittautua. Olet
lämpimästi tervetullut mukaan!
TAMPEREEN
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16 ja
17.45, sekä keskiviikkoisin ja
lauantaisin klo 19.
Su 15.4. klo 19 Sävelhartaus,
Kalevan kirkko
Ma 16.4. klo 18–20 Nuorten
aikuisten raamattupiiri
– Tutustumme Raamattuun
La 21.4. klo 18 Nuorten
keskusteluilta ry:llä
Tervetuloa!

✦ Taitto: Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa
✦ Tilaukset: tilauspalvelut@kotimaa.fi,
puh. 020 754 2333, fax: 020 754 2342.
✦ Jakelu: Tampereen Ykkösjakelut Oy
✦ Jakeluhuomautukset: p. 03 3140 4200, www.ykkosjakelut.fi
✦ Painosmäärä: 103 500 kpl
✦ ISSN: 1237-9603, äänite: 1237-959X
✦ Seuraavat lehdet ilmestyvät:
25.4. aineisto 11.4. mennessä, 9.5., aineisto 25.4. mennessä
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Kaihdin Sampo

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

HEINÄKALLION LEIRIKODISSA
KANGASALLA TAPAHTUU
13.–15.4.
29.4.–1.5.
16.–17.5.
18.–20.5.

Tapahtumat ovat avoimia kaikille.
Miestenpäivät
Lisätietoja p. 045 2722 413
Vappu- ja talkooleiri
ja www.heinakallio.ﬁ
Helatorstaiseurat
Talkooretriitti
(työtä ja hiljaisuutta)

36<.27(5$3(87,1
9$67$$12772
<.6,/g$6,$..$,//(
3$5(,//(-$
3(5+(,//(
1LQD.LONNX
6DLUDDQKRLWDMD SV\N 
3V\NRWHUDSHXWWL
SHUKHWHUDSLD 7W7
 LOW
ZZZSV\NRWHUDSLDQLQD
kilkku.ﬁ

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

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com
MITOIN KUIN MITOIN
UUSI ILME KEITTIÖÖN
- ovet, tasot, rungot
- vetimet, saranat
Runsas valikoima
ILMAINEN TARJOUS

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

Asianajotoimisto

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

HAUTAUSPALVELU
MIELONEN
Kauppakatu 9, Tampere
p. 050 5022 044
Avoinna: ma-pe 9-17
Palvelemme teitä kaikissa
hautaukseen liittyvissä asioissa
yli 20 vuoden kokemuksella.
www.hautauspalvelumielonen.ﬁ
KESKUSTA
Näsilinnankatu 21
(03) 222 6821

lu
lve

a

o

nn

e
ain

p
uto

TAMMELA
Tammelan puistok. 37
(03) 255 7502

Ilm

Tuotoilla autetaan
HERVANTA
2 miljoonaa
ihmistä vuosittain Insinöörinkatu 30

PIANONVIRITYKSET
Juha Yli-Knuuttila
Puh. 0400 669 799
Sähköposti:
pianonviritys@gmail.com
-80$/$3$5$17$$
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

6XNOR
9LLQLNDQNLUNNR7DPSHUH

3$6725,6(332-81781(1

3XKXXDLKHHVWD

³3V\NRSDDWLQSDDWLVVD´
6HXUDNXQWDYDDUDVVD

7LODLVXXGHQMlUM
5XNRXVSDOYHOXU\MDVUNW

382/867$-$

HOlPlQHULYDLKHLVVD

(03) 715 6337

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

ARJEN AARTEITA
- sinulta ja sinulle

www.lahetystorit.ﬁ

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
- palveleva perheyrityksemme

Teitä palvelevat myös:
Pekka Jokiranta
Jukka Mäenanttila
Mika Leinonen

Juhani Mäkipää

WĂƌŝƐƵŚĚĞƉǇƐćŬŝůůĞǀŽŝƚƵůůĂũŽŬŽ
ǇŬƐŝŶƚĂŝƉƵŽůŝƐŽŶŬĂŶƐƐĂǇŚĚĞƐƐć
ƚĂŝŽƐĂůůŝƐƚƵĂŽŚũĂƩƵŝŚŝŶŬĞƐŬƵƐͲ
ƚĞůƵƌǇŚŵŝŝŶ͘dĂƌŬŽŝƚƵŬƐĞŶĂŽŶ
ůƂǇƚććƵƵƐŝĂǀŽŝŵĂǀĂƌŽũĂ͕ĞĚŝƐƚćć
ƐĞŬƐƵĂĂůŝƚĞƌǀĞǇƩćũĂůŝƐćƚćĞůćŵćŶͲ
ŚĂůůŝŶƚĂƚĂŝƚŽũĂ͘
Leena Mäkipää-Koivumäki

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

●

●

www.tampereenhautauspalvelu.ﬁ
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WZ/^h,Wz^ </EƚŽŝŵŝŶƚĂŽŶ
ƚĂƌŬŽŝƚĞƩƵǇůŝϲϬͲǀƵŽƟĂŝůůĞŶĂŝƐŝůůĞ͕
ŵŝĞŚŝůůĞũĂƉĂƌŝƐŬƵŶŶŝůůĞ͕ũŽƚŬĂŚĂͲ
ůƵĂǀĂƚŬĞƐŬƵƐƚĞůůĂƉĂƌŝƐƵŚƚĞĞƐĞĞŶ͕
ƐĞŬƐƵĂĂůŝƐƵƵƚĞĞŶũĂĞƌŝůĂŝƐŝŝŶĞůćͲ
ŵćŶƟůĂŶŶĞŵƵƵƚŽŬƐŝŝŶůŝŝƩǇǀŝƐƚć
ŬǇƐǇŵǇŬƐŝƐƚćĂŵŵĂƫ
ƚĂŝƚŽŝƐĞŶ
ƚǇƂŶƚĞŬŝũćŶŬĂŶƐƐĂ͘KŶŐĞůŵŝĞŶŬćͲ
ƐŝƩĞůĞŵŝƐĞŶŵǇƂƚćĂǀĂƵƚƵƵƵƐĞŝŶ
ƵƵƐŝĂŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵŬƐŝĂ͘

Virrassa
Virrassa

Paluun ilo ja ikävä
PALASIN SUOMEEN pari viikkoa sitten. Ehdin nähdä ennen lähtöäni Egyptin Nile tv:n uutisten välittämän suuren surun, joka kohtasi maan koptiyhteisöä. Kristittyjen koptien uskonnollinen johtaja paavi Shenouda III menehtyi lauantaina 17. maaliskuuta. Itkevät ihmiset kokoontuivat maan eri puolilla muistamaan johtajaansa.
Egyptin-kotini alakerran kauppias Hani oli vakava. Hän sanoi, ettemme me maan ulkopuolella asuvat ymmärrä, miten
tärkeä johtaja heidän papansa oli kristityille. Hän oli sovitteleva ja pystyi puhumaan myös Muslimiveljeskunnan kanssa
silloin, kun maan poliittinen johto sulki yhteydet ja vaikeni.
Uuden koptipaavin valinta on kahden kuukauden päästä,
suunnilleen samaan aikaan kuin egyptiläiset valitsevat maalle presidentin.
Jätin Suomeen-paluustani asianmukaisesti tiedon talon
doormanille, eräänlaiselle monitoimitalonmiehelle. Hän oli turvallisuussyistä kaiken aikaa perillä, missä liikuin, olinko kotona hänen ”vastuutalossaan”, Kairossa tai jossain muualla.
Istuin usein taloni aurinkoisella katolla lukemassa ja kirjoittamassa. Hän kysyi, pelkäätkö. Kerroin, että kirjoitan kaikessa rauhassa, voin hyvin enkä pelkää mitään, olenhan kotona.
Minulle on vuosi vuodelta hankalampaa palata Suomeen.
Kyse ei ole petturuudesta. En tarkoita sitä, etteikö täällä voi
elää. Yhä konkreettisemmin tajuan, että maapallomme on
seitsemän miljardin ihmisen maailma. Suurin osa ei voi unelmoidakaan vakaudesta eikä demokratiasta. Hetkittäin tieto
tästä kaikesta musertaa.
Paunun yöbussi kuljetti meidät myöhäiset Tampereen linja-autoasemalle. Vantaalla satoi vettä, Tampereen tienoilla
perhosen kokoisia räntäläpysköitä. Kun hyvästelin ystäviäni siellä jossakin auringon paahteessa, he varoittivat nousemasta mihinkään yöbussiin tai taksiin!
Mikä ilo olla Suomessa, kun tietää, ettei bussinkuljettaja kaiva esiin puukkoa eikä kinua lisäliksaa ja taksi tuo kotiovelle asti. Tämä turvallisuus on sitä demokratiaa, johon arabimaailma nyt kurottaa.
Mallit puuttuvat ja tieto pohjoismaisesta demokratiasta
on kaukainen unelma.
KOTIOVEN AVATTUANI minua tervehtivät viikkojen ajalta kertyneet
lehdet. Oivalsin, että lukutaitoista kansaa ei noin vain jymäytetä.
Kannattaa muistaa, että Egyptin väestöstä noin 30 prosenttia on lukutaidottomia. Me voimme tarkistaa maamme
ja maailman tilan päivittäin kotiin kannetuista sanomalehdistä. Lehtien tilaaminen ja kotiinkanto ovat outo asia useimmille egyptiläisille.
EMME OSAA ajatella, että sanomalehdet ovat arjen ylellisyyttä. Niitä kyllä löytyy toreille levitettyinä mattoina tai katujen
ja kujien varsille pystetyillä pikapöydillä. Ne näyttävät olevan
miesten kiinnostuksen kohteita. Lehdet eivät julista enää yhtä virallista totuutta. Sen huomaa, kun kuuntelee miesten ärhäkkää keskustelua niiden sisällöstä.
Jokaisen kotiinpaluun jälkeen kahmaisen kasan lehtiä kainalooni, istun lattialle ja antaudun uutisvirran vietäväksi. Ei
haittaa, vaikka se virta kantaa vanhoja uutisia. Poissaolon
jälkeen ne ovat kumman tuoreita, olkoonkin että niiden maailma on kapeampi kuin todellisuus. Eläköön sanomalehti ja
lukutaito!

Maila-Katriina Tuominen
kulttuuri- ja ihmisoikeustoimittaja

HannuKuvaaja
Jukola

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

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

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

Pro Kala

KokoNainen-illassa
asiaa ravitsemuksesta
Ravitsemus ja hyvinvointi ovat
aiheena KokoNainen-illassa, joka järjestetään maanantaina .
huhtikuuta kello . Pispalan
kirkolla.
– Olen koululääketieteen
edustaja ravitsemusasioissa, mutta ymmärrän myös sen, että ihmiset ovat yksilöllisiä. Kukin voi elää
omien mieltymystensä mukaisesti, kertoo illan luennoitsija Paula Huikkola, joka on vastikään

jäänyt eläkkeelle Tampereen yliopistollisen sairaalan ruokapalvelujohtajan virasta.
Huikkola puhuu illan aikana
muun muassa erityisruokavalioista, karppaamisesta, Itämeren
ruokakolmiosta, painonhallinnasta, kuiduista, kalan syönnistä,
rasvoista, lautasmallista ja ateriarytmistä.
Alustuksen jälkeen osallistujat saavat ratkottavaksi tehtävän,

PERUNKIRJAT

Kauppakirjat. Testamentit ym.
ASIOINTIPALVELU

PEKKA VALTONEN

P. 375 3218, 0400 335 443

$6,$1$-272,0,672.1887,1(1.<
$VLDQDMDMDYDUDWXRPDUL3DXOLLQD.QXXWLQHQ

jonka jälkeen käydään keskustelua
illan aiheista.
Illan ohjelmaan kuuluvat myös
kahvitarjoilu ja hartaus. Iltaa
emännöivät pastori Ritva-Leena
Hirvonen ja diakoni Arja Tikka
Harjun seurakunnasta.

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

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

Seurakuntalaiset saavat laulaa Tuomiokirkossa
Cantionale-kuoron kanssa esimerkiksi laulut Pyhäaamun rauha, On Jeesus nimi ihanin, Mun kanteleeni ja Tuhansin kielin.

343 9700

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

Messuun yhdessä laulamaan
Messuun, jossa suurin
osa virsistä on korvattu kauneimmilla hengellisillä lauluilla, voi
osallistua Tuomiokirkossa sunnuntaina
. huhtikuuta kello
 alkaen. Esilaulajaryhmänä toimii kamarikuoro Cantionale.
– Ajatus tällaisesta lähti siitä, kun
olemme viettäneet
Tuomiokirkossa erilaisia teemamessuja,

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

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

Taize-, joululaulu-, hiljaisuuden
laulu- ja niin edelleen. Nyt on siis
tarkoitus pitää messu kauneimpien hengellisten laulujen mukaan.
Tänä päivänä näitä vanhoja tuttuja lauluja ei kuule enää kovin
usein, joten nyt siihen tarjoutuu
tilaisuus, kertoo kuoroa johtava
Marja-Liisa Rautelo.
Messussa saarnaa Marita Hakala ja liturgina toimii Olli Hallikainen.
– Sydämellisesti tervetuloa
Hengellisten Laulujen Messuun
kuuntelemaan ja osallistumaan,
Rautelo toivottaa.

Miten Jumala johdattaa?
Anne Pohtamo-Hietanen on
evankelistana kiertänyt Suomea
vuodesta . Yhteistyö Suomen Raamattuopiston kanssa alkoi pastori Pauli Tuohiojan kanssa pidetyistä Sana soi -illoista.
Vuosien myötä toiminta laajeni ja suosittuja tilaisuuksia pi-

detään nykyään ympäri Suomea.
Finlaysonin kirkossa sunnuntaina . huhtikuuta kello  olevassa illassa Pohtamo-Hietanen puhuu aiheesta ”Miten kuljen Jumalan johdatuksessa?”.
– Puheeni sisältää paljon Raamatun tekstejä ja Jeesuksen lu-

pauksia meille. Eli tuon esille esimerkkejä, miten usko vaikuttaa
arkeemme, Pohtamo-Hietanen
kertoo.
Illan musiikista vastaavat Laulavat Kulkurit Leo Louhivaara ja
Pertti Kallio.

Parempaa hoitoa
ESPERI CARE

Ratinassa on hyvä asua
Tarjoamme turvallista ja virikkeellistä ympärivuorokautista
palveluasumista. Tervetuloa tutustumaan uuteen Hoivakoti
Ratinaan ti 17.4. klo 15 –18, Voimakatu 5, Tampere. Geriatri
Katriina Aitokari luennoi klo 15 al kaen.
010 4088 136 | myynti@esperi.ﬁ | esperi.ﬁ













MRNDDDPXNOR





.XQROHW\NVLQlLQHQWDL
NDLSDDWOXRWHWWDYDD
NHVNXVWHOXNXPSSDQLD
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SlLYlQl


3DLNDOOLVSXKHOXQKLQQDOOD

Kattokorjaukset, Kattojen Uusimiset,
Peltisepäntyöt, Vesikourut, Tikkaat,
Lumiesteet.
040 712 8888
Sisä- ja Ulkomaalaukset + Kattomaalaukset. Remontti- ja Rakennustyöt
Sisällä ja Ulkona. 040 712 8888

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

Seniori,
tarvitsetko kotiapua?
Sivinalta saat apua kotisiivoukseen, kodinhoitoon, asiointiin ja
vaikkapa ulkoiluun. Sivina Oy on rekisteröity yksityisen sosiaalipalvelun tuottaja ja meillä on mahdollisuus tarjota arvonlisäverotonta palvelua senioriasiakkaillemme.
Kodinhoito- ja avustuspalvelut ovat kotitalousvähennykseen
oikeuttavaa palvelua.
Ota yhteyttä alueesi palveluesimieheen ja kerro miten voimme
auttaa juuri sinua tai lähimmäistäsi.
Sivina Epilä
epila@sivina.ﬁ
puh. 050 369 0485
Sivina Viinikka
viinikka@sivina.ﬁ
puh. 050 306 8096
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Hannu Jukola

Julkujärven leiri keskus
sijaitsee tunnelmallisessa
maastossa Ylöjärvellä.
Kaksikerroksisessa
päärakennuksessa
on majoitustiloja
28 hengelle ja
kokoustiloja.
Alueella on myös
kaksi rivitaloa ja
kuusi lomamökkiä,
sauna ja luokkatila.

Julkujärvelle etsitään uutta ilmettä
– Puurakentaminen on iso osa
suomalaista kulttuuria, sanoo
maassa ollessaan suomalaisia sukujuuriaan metsästävä Räisänen.
Espanjalainen Diego Garcia
Cano muistuttaa, ettei vihreä arkkitehtuuri voi olla vain maalia. Sen
pitää olla oikeasti ympäristöön sopivaa.
Gotti ja Garcia Cano sanovat,
ettei puun käyttö rakentamisessa
ole näin yleistä muualla, vaikka onkin lisääntymässä. He ovat samaa
mieltä puurakentamisen kuulumisesta suomalaiseen kulttuuriin.
– Muualla puu helposti peitetään, mutta Suomessa se on sekä
julkisivu- että rakennemateriaali.
Opiskelijavaihtoon he tulivat lähinnä uteliaisuudesta.
– En aluksi halunnut erityisesti
tälle kurssille, mutta olin onnekas,
koska kurssi on kiinnostava, Garcia
Cano sanoo.
Rakennusopissa on järjestetty näitä kursseja jo kymmenkunta vuotta. Tulokset ovat professori
Kari Salosen mukaan aina yllättäneet myönteisesti.
Aloite kilpailuun tuli leirikeskuksen omistajalta, Tampereen
seurakunnilta.
Opiskelijoiden mielestä kirkollisen omistajan ei tarvitse erikseen
näkyä rakennusten ilmeessä; riittää, kun alueella on kappeli tai muu
sakraalitila. Heille on muodostunut mielikuva, etteivät suomalaiset
seurakunnat ylikorosta leirien uskonnollista luonnetta vaan tarjoavat yhteisöllisyyttä sekä kokemuksia olemisesta luonnon keskellä, irti jokapäiväisestä elämästä.
– Leirillä olo sinänsä voi olla hengellinen kokemus, Räisänen
arvioi.

Mahdollisuus kärkeen

Vaativa työ

Yhdysvaltalaisen Troy Räisäsen
mielestä Suomella on mahdollisuus
olla kehityksen kärjessä, koska uusiutuvien luonnonvarojen käyttö ja
vihreä rakentaminen kiinnostavat
maailmalla.

Puurakentaminen kiinnostaa ulkomaisia opiskelijoita selvästi. TTY
on toteuttanut kilpailuja yhteistyössä yhteisöjen kanssa jo monena vuonna. Voittajatöistä on toteutettu esimerkiksi Mouhijärven kir-

T

Asta Kettunen

ampereen Teknillisen Yliopiston yli kolmellakymmenellä vaihto-opiskelijalla on hahmollaan monenlaisia suunnitelmia Julkujärven leirikeskuksen tulevasta ilmeestä. Ympäri maailmaa arkkitehtuurin laitokselle saapuneet
opiskelijat osallistuvat rakennusopin kurssilla kilpailuun, jonka
tarkoituksena on löytää leirikeskuksen uusi ilme.
Tarinat kertovat Julkujärvellä majailevasta kummituksesta.
Jos jokin ideakilpailutöistä toteutetaan, voi haamun pitää loitolla vaikka ”naama”- , ”nauha”- tai ”joutsen”
-työniminen uudisrakennus.
Kilpailu on osa englanninkielistä suomalaisen puuarkkitehtuurin kurssia. Opiskelijat osallistuvat
kisaan nimimerkein. Osa töistä on
vielä hyvin alkuvaiheessa.
– Keep it simple, tutkija-opettaja Malin Moisio patistaa, kehuen samalla opiskelijoita kiinnostavasta, leikkisästä arkkitehtuurista.
– Pidän kilpailusta, koska siinä
voi leikitellä avoimien alueiden ja
virikkeiden kanssa. Suunniteltava
alue koostuu monesta osasta, joiden
kanssa voi kokeilla, keskittyä mihin
haluaa, ilmaista itseään ja käyttää
luovuuttaan, innostuu Italiasta kotoisin oleva Francesca Gotti.
Ranskalainen Cloé Gouron kertoo kilpailutyönsä lähtökohdaksi
maiseman suojelemisen.
– En halua muuttaa ympäröivää
luontoa paljon, vaan pitää sen nykyisellään, hän kuvailee.
Ranskalaisen Sylvain Noizetin lähtökohtana oli rakennusten
sijaintipaikka, kun taas Gabrielle
Lauzon Kanadasta lähti liikkeelle
uskon ilmentämisestä.

Diego Garcia Cano, Francesca Gotti ja Troy Räisänen ovat samaa mieltä puurakentamisen olennaisuudesta suomalaisessa kulttuurissa. Opiskelijoita kiinnostaa edellisten kilpailujen sato.

jasto. Rahoitustaan odottaa lukuvuoden – kilpailukohde,
Pirkkalan seurakunnan Pappilanniemen alue.
Usea Tampereen seurakuntien
leirikeskuksista on kunnostuksen
tarpeessa. Rajalaa ja Ilkkoa on jo
remontoitu, mutta jatkon suuntaa odotetaan pian valmistuvasta leirikeskusten kokonaisselvityksestä.
-luvulta peräisin oleva Julkujärvi tuli Tampereen seurakuntien omistukseen -luvulla.
Kiinteistöpäällikkö Pekka Niemi
arvioi alueen uudistamiskustannukset viiden-kuuden miljoonan
euron luokkaan. Alueelle sijoitettaisiin päärakennuksen lisäksi kolme tai neljä itsenäistä majoitusyksikköä.
Kilpailutöissä alueelle on sijoiteltava toiminnat ja rakennukset.

Lisäksi on suunniteltava tarkemmin päärakennus ja yksi majoitusrakennus.
– Lähes  hehtaarin maastoon
on mahdollista sijoittaa isokin kokonaisuus, yliopisto-opettaja Maria Pesonen kertoo.
Kun opiskelijat kävivät paikalla,
huomattiin rakennusten pilaantunut haju, vihjaa opettaja Ari Rahikainen. Mieleen jäi myös, että joku opiskelijoista saattoi kotimaansa kokemusten perusteella jopa pelätä metsää.
Paikalla vierailun jälkeen on
analysoitu maankäyttötapoja ja
tehty rakennuskannan luonnoksia.
Salonen sanoo, ettei -luvun perään kannata haikailla, vaan työt
kannattaa suunnata vastaamaan
nykyvaatimuksia.
– Maankäyttö on kilpailussa aivan keskeisellä sijalla. Toinen on

kokonaisuus, johon tavoitellaan yhtenäistä ilmettä. Se on melko vaativa työ jo ammattilaisellekin.
– Kansainvälinen joukko voi
saada aikaan ennakkoluulottomia
ratkaisuja. Toisaalta nuorilla on
kansallista ajattelua, joka voi poiketa meidän omastamme, ja sitä kautta voi löytyä jotain uutta.
– Opiskelijoille on annettu aika vapaat kädet. Enemmänkin on
potkittu kokeilemaan: älkää tyytykö tavanomaiseen, Pesonen sanoo.
Tulokset julkistetaan toukokuussa. Kilpailulla ei tähdätä valmiisiin suunnitelmiin.
– On rahoittajan ja opiskelijan
asia, miten suunnitelmia hyödynnetään, Salonen muistuttaa.

Asta Kettunen

Tampereen seurakuntajaon toimeenpano siirtyy
Kirkkohallituksen täysistunto jätti
tutkimatta Tampereen tuomiokapitulin esityksen kirkkohallituksen
aiemman seurakuntajakopäätöksen välittömästä täytäntöönpanosta. Tuomiokapituli toivoi kirkkohallituksen täydentävän päätöstään
niin, että se olisi voitu panna täytäntöön valituksista riippumatta.
Kirkkohallitus päätti tammikuussa Tampereen seurakuntajaon
muuttamisesta kapitulin aloitteen
mukaisesti. Nyt kirkkohallitus toteaa, ettei toimeenpanopäätös enää
kuulu sen toimivaltaan, koska päätökseen on haettu muutosta hallinto-oikeudesta.
Tuomiorovasti Olli Hallikaisen
mukaan päätös oli pettymys isolle
joukolle henkilöstöä ja luottamushenkilöitä.
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– Kyllä tämä päätös siirtää toimeenpanoa ainakin loppuvuoteen
tai jopa vuodella eteenpäin.
Hallinto-oikeuden päätöksestäkin voi vielä valittaa, joten lopullinen päätös voi siirtyä jopa kahdella–kolmella vuodella, Hallikainen
arvioi.
Tuomiokapitulin aloitteessa
esitettiin yhdeksän seurakunnan
lakkauttamista. Niiden tilalle luotaisiin kolme uutta seurakuntaa
eli Tampereen tuomiokirkkoseurakunta, Tampereen eteläinen ja
Messukylän seurakunta. Harjun
seurakunta ja Tampereen ruotsalainen seurakunta säilyisivät jaossa ennallaan.
Seurakuntajakopäätöksestä on
jätetty Helsingin hallinto-oikeudelle kuusi valitusta. Niissä vaaditaan

sekä päätöksen kumoamista että
asettamista toimenpidekieltoon.
Järjestelytoimikunnat eivät voi
kokoontua eikä hallinnollisia päätöksiä voi tehdä, ennen kuin valitukset on käsitelty ja päätös on
lainvoimainen.
– Nykyrakenteilla on jatkettava
siihen asti, sanoo Hallikainen.
Monia toimintoja, kuten Hääyötä tai helluntaina ensimmäistä kertaa pidettävää Aamukaste-yhteiskastetta, voidaan kuitenkin kehittää rakenteista riippumatta.

Keskustelun paikassa
pohditaan tulevaisuutta
Seuraava Tampereen seurakuntauudistuksen keskustelutilaisuus järjestetään . huhtikuuta kello  Seu-

rakuntien talon Näsin salissa. Keskustelun paikka on samalla yhteisen
kirkkovaltuuston seminaari, ja tilaisuudessa käsitellään seurakuntauudistuksen tilannetta ja jatkoa.
Keskustelemaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet, seurakuntalaisista työntekijöihin: jokaisen mielipide on tärkeä.
Seurakuntarakenteita mietitään
myös valtakunnallisesti. Taustalla
ovat sekä kuntarakenteiden muutosesitykset että seurakuntien talouden kiristyminen.
Viime vuoden loppuun toiminut seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmä päätyi suosittamaan uutta rovastikuntamallia.
Rovastikunnat noudattaisivat kuntarajoja, ja niiden toiminta muistuttaisi nykyistä yhtymämallia.

– Yhtymät on monin paikoin
koettu hankaliksi, ja siksi myös
Tampereella koetetaan keventää
hallintoa, piispa Matti Repo sanoo.
Kirkkohallitus hyväksyi seurakuntarakenteiden kehittämiseksi
laaditun hankesuunnitelman sekä
nimesi hankkeelle ohjausryhmän ja
projektiryhmät.
Ohjausryhmä ja rakennemuutoksen tukeminen -työryhmä toimivat vuoden  loppuun. Vuoden  loppuun toimivat seurakuntarakenteiden työryhmä ja seurakuntatalouden työryhmä.
Seurakunnat ja yhtymät, hiippakuntavaltuustot, tuomiokapitulit ja Kirkon työmarkkinalaitos
pohtivat nyt palautetta loppuraporttiin. Johtopäätökset viedään
kirkolliskokoukseen marraskuussa.

