Toisen kunnioitus
antaa tilaa kohtaamisessa

Helluntaina 27. toukokuuta järjestetään aivan uudenlainen kastetapahtuma, Aamukaste, jossa
vanhemmatkin saavat keskittyä
olennaiseen.

– Omaa sopeutumistani auttoivat
asenteeni ja luonteeni, miettii chileläissyntyinen Simòn Riestra Aedo, joka
on asunut yli kolmasosan elämästään
Suomessa.

➢ SIVU 4

Hannu Jukola

Hannu Jukola

Aamukaste on
vaivaton kastejuhla

➢ SIVUT 6–7

Raamattu kiinnostaa
innostavasti esitettynä
Uskoon, arkeologiaan ja Lähi-idän
historiaan Raamatun pohjalta
perehtynyt Eero Junkkaala kiertää
luennoimassa näistä aiheista
ympäri maan.

Elämyksiä ja leipää elämän vuoristoradalle

Tule Kirkon Nuorisopäiville 4.–6.5.!
Juulia Valve (vas.) ja Nora
Iso-Kungas olivat mukana
videoprojektissa, joka sai
tehtäväkseen suunnitella
ja toteuttaa Kirkon
nuorisopäivien Yhden
hinnalla -tunnusvideon.

Hannu Jukola

➢ SIVU 16

➢ SIVU 8

Rami Marjamäki
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Lähetystyö kutsui
Mitä tiedät Etiopiasta? Ikivanhaa kulttuuria, kauniita ihmisiä ja upeita maisemia. Kaikkea tätä on Etiopia. Kääntöpuolena ovat köyhyys
ja kuivuus, joka on jatkunut jo pitkään.
Toimittaja Sari Lehtelä on ollut miehensä Vesa Lehtelän kanssa lähetystyössä Etiopiassa vajaan vuoden. Sari taitaa olla ensimmäinen lähetystyössä toimiva Journalistiliiton jäsen, jonka työnä on
tehdä juttuja suomalaismedioille.
Sari Lehtelä työskenteli Tampereen seurakuntien viestinnässä
2000-luvun alussa. Jo silloin hän puhui työtovereilleen kiinnostuksestaan kirkon kansainväliseen työhön. Kun lapset pääsivät omille
jaloilleen, oli aika tehdä haaveista totta.
Lehtelät asuvat Addis Abebassa, maan pääkaupungissa. Molemmilla on vielä kielikoulu kesken, mutta työ on täydessä vauhdissa.
Suomen Lähetysseuran lähettejä on ollut maassa nelisenkymmentä vuotta. Yhteistyötä tehdään maan evankelisen Mekane Yesus -kirkon kanssa.
Työ kirkon sisällä ei ole kuitenkaan ongelmatonta. Maan poliittiset ja yhteiskunnalliset jännitteet tuntuvat pinnan alla. Tämä näkyy
muun muassa siinä, että Mekane Yesus -kirkon sisällä toimivien lähettien määrä on vähentynyt dramaattisesti. Ruotsalaiset ja norjalaiset lähetit ovat miltei jättäneet maan. Vielä muutama vuosi sitten
kirkon sisällä toimivia lähettejä oli kaikkiaan yli 300. Tällä hetkellä heitä on noin 60, joista suurimpana ryhmänä ovat suomalaiset.

Tampereen seurakunnat
auttavat Etiopiaa
Etiopian suurimpia vitsauksia on veden puute. Lähetysseuran auttamiskohteita ovat Afrikan sarven ja Sahelinin alue Länsi-Afrikassa.
Lähetysseura tekee Etiopiassa yhteistyötä kirkon kehitysyhteistyöjärjestön DASSC:in kanssa. Näin taataan avun perillemeno ja tehokas käyttö.
Katastrofien määrä on viime vuosina lisääntynyt ja ne ovat pitkittyneet. Usein sade tulee sellaisella voimalla, että se tekee pikemminkin tuhoa. Syntyy mutavyöryjä, jotka vievät mennessään sadon
ja tekevät paljon tuhoa.
Lähetysseuran varainhankinta on laajaa. Seurakunnat, mutta
myös yksityiset henkilöt lahjoittavat varoja toimintaan. Suomen valtio antaa rahaa Lähetysseuran ulkomaisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin.
Viime viikolla Tampereen seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto antoi Etiopian kirkolle 10 000 euroa.
Etiopian Gasaraan Lähetysseura on kanavoinut viime ja tänä
vuonna yhteensä 108 000 euroa ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroja. Näillä varoilla on ostettu muun muassa siemeniä, työkaluja, vesipumppuja ja vuohia, jotta ihmiset saisivat ruokaa seuraavalle kaudelle.
Viime syksynä yksityiset henkilöt ja seurakunnat lahjoittivat hätäapua kaikkiaan 280 000 euroa.
Lähetysseuralla on oma arvopohja, johon kuuluvat lähetystehtävän pohjalta nouseva palvelu ja julistus. Katastrofityössä se noudattaa kansainvälisesti hyväksyttyjä humanitaarisen avun sääntöjä. Apua annetaan uskontoon, etniseen taustaan tai kansallisuuteen katsomatta.
Viime kesänä lähetystyöhön siunatut Sari ja Vesa ovat jo lähteneet takaisin Etiopiaan lyhyen Suomen-vierailun jälkeen. Heitä
odottavat monenlaiset ilot, mutta myös yhden maailman köyhimmän maan vaikeudet.
Onnea matkaan!

Hannu Jukola

Marja Rautanen

Aito yhteys perustuu kunnioitukseen
Kuuntelemisen armolahja ja ihmisten erilaisuuden aito kunnioittaminen luonnehtivat Tampereen ensimmäistä teollisuuspappia, rovasti Pekka Palhoa, jonka elämä päättyi 73-vuotiaana
Koukkuniemessä.
Päätettyään koulunsa Lapualla Pekka Palho aloitti teologian opinnot Helsingin yliopistossa. Valmistuttuaan hän sai papin
viran Jämsästä, josta hän siirtyi
pian Tampereen Harjun seurakuntaan. Vuonna 1967 hänet nimitettiin ensimmäiseen teollisuuspapin virkaan. Toimenkuvan mukaan teollisuuspapin tuli viedä ”evankeliumin julistusta
teollisuuspiireihin, toimia yhdyshenkilönä teollisuuden ja seurakuntien välillä”.
Pekka Palhon myötäsyntyinen sosiaalisuus ja verrattomat
verkostoitujan taidot rakensivat
perustan seurakuntien yhteiskunnalliselle työlle. Hänellä oli

kyky luoda yhteyksiä eri tavalla ajattelevien ja erilaisissa tehtävissä toimivien ihmisten välille. Hän osasi aidosti kunnioittaa
toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Hänellä oli taito rakentaa siltoja yli ennakkoluulojen. Hänessä oli myös herkkyyttä nähdä yhteiskunnallisia epäkohtia ja rohkeutta puuttua niihin.
Hänellä oli tärkeä rooli Tampereen yksinhuoltajien paikallisyhdistyksen ja Tampereen työkyvyttömyyseläkeläisten järjestön
perustamisvaiheissa. Hänellä oli
lukuisia luottamustehtäviä niin
kunnallisissa elimissä kuin järjestöissä ja Suomen Kirkon Pappisliiton hallituksessa.
Toimiessaan Suolahden kirkkoherrana vuodesta 1975 hän
joutui vakavaan liikenneonnettomuuteen vuonna 1980; sen seurauksena hän vietti yli kolmekymmentä vuotta pyörätuoliin
sidottuna.

Pekka Palho

Vaikka vammautuminen rajoitti elämää, Pekka Palho säilytti
lähes viime vuosiin saakka ystävällisen valoisuutensa ja kykynsä
koota lähelleen ihmisiä keskustelemaan.

Juhani Marjokorpi
Terttu Härkönen

Lukijapostia

Alta riman

Kirkkosanomat vetää nyt alta riman (ja navan) julkaistessaan koko
sivun jutun (KS 28.3.), jonka sanoma on: ”Jeesus ei kiellä homorakkautta”. Miten olisi kymmenen käskyn kertauksen laita?
Haureus eli kaikki avioliiton ulkopuolella tapahtuva seksin harjoittaminen rikkoo KAIKKIA
kymmentä käskyä, saati sitten homoseksin harjoittaminen! Jumala
kyllä rakastaa ihmisiä, mutta synnissä eläjä jää Jumalan rakkauden
ulkopuolelle kun lähtee tästä ajasta iäisyyteen.
Ville Vuolanto ja artikkelin kirjoittaja eivät näytä tuntevan Raamattua lainkaan ja sen merkitystä
kristityn elämään. Homoseksualismi ja avioliiton ulkopuolella tapahtuva seksin harjoittaminen ovat olleet aina syntiä Jumalaa vastaan ja
sitä se on myös tänään.
Molemmissa artikkeleissa sotketaan ihmisen tarve kokea hyväksyntää ja rakkautta – myös seksuaalisesti. Tämä ei kuitenkaan oikeuta tekemään sitä Jumalan tahdon vastaisesti. Se, että syntiin langenneessa maailmassamme ihmiset harhautuvat harjoittamaan mitä erilaisimpia seksin toteuttamistapoja ei tee niitä oikeiksi tai luonnollisiksi.
Paavali tiesi ja tunsi aivan hyvin
senaikaiset perversiot. Eikä ole kyse Paavalin mielipiteistä, vaan niinsanottu rakkauden apostoli Johannes sai ilmestyksen Jeesukselta, joka varoitti haureuksista Ilmestyskirjan luvuissa 2–3. Nämä olivat
Jeesuksen antamia sanoja! Pappi,
teologi tai kuka tahansa, joka tohtii vääntää elävän Jumalan sanoja, vetää ylleen melkoisen tuomion (Ilm. 22:18–19). Ihminen, joka
on kohdannut oikean Jumalan, ei
puhu eikä opeta tällaista eksytystä. Oikea rakkaus erottaa hyvän ja
pahan.

Juhani Ahola

Jeesus rakastaa
aviorikkojia ja homoja
Jeesuksen luo tuotiin aviorikkojanainen (Joh. 8 :1–11). Fariseukset
vetosivat Mooseksen lakiin, jonka
mukaan aviorikkojat oli surmattava. Jeesus totesi kivitystä vaativille:
”Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä,
heittäköön ensimmäisen kiven”. Fariseukset yksi toisensa jälkeen lähtivät pois. Jeesus sanoi naiselle: ”Eikö
kukaan tuominnut sinua? En tuomitse minäkään. Mene äläkä enää
tee syntiä.”
Samassa luvussa, jossa puhutaan
aviorikoksesta (3. Moos. 20), puhutaan miehen kanssa makaavista
miehistä, jotka tuli rangaista kuolemalla. Jeesus Jumalana saattoi antaa anteeksi aviorikoksesta tavatun
synnit, mutta esitti vaatimuksen, ettei nainen jatkaisi synnin tekemistä. Tältä pohjalta voidaan ymmärtää, että miesten kanssa makaaville
miehille Jeesus antaa anteeksi, mutta kieltää synninteon jatkamisen.
Risto Koivisto väittää (KS 28.3.),
että Jeesus ei kiellä homorakkautta.
Se ei ole totta eikä myöskään Ville
Vuolannon väite, että Raamattu ei
ota kantaa samaa sukupuolta olevien rakkauteen, jos homorakkaudella tarkoitetaan miesten kanssa makaavia miehiä. Jeesus ei tullut kumoamaan lakia vaan täyttämään
sen. Jeesus sitoutui täysin Vanhaan
testamenttiin ja tuli täyttämään sovituskuolemallaan VT:n profetiat.
Jeesus oli tiukempi kuin Mooses eikä hyväksynyt avioeroa ja hyväksyi
ainoastaan avioliiton miehen ja naisen välillä (Matt. 19).
Ville Vuolanto käyttää homorakkauteen liittyen kreikan agape-sanaa rakkaudesta. Se on ristiriidassa
sen kanssa, kuinka agape Uuden testamentin kreikassa on ymmärretty.
Perinteisesti sanan on ymmärretty
tarkoittavan Jumalan rakkautta.
Ison Raamatun Tietosanakirjan
mukaan: ”Agape tarkoittaa rakkautta, joka ei rakasta sen vuoksi, että se
etsii ja löytää kohteessaan jotain rakastettavaa, vaan vapaasti ilman pe-

rusteita, niin kuin Jumala rakastaa
Kristuksessa”. Kaksi muuta kreikan
sanaa rakkaudesta ovat: eros, intohimoinen sukupuolten välinen rakkaus ja filia, taipumuksesta ja sympatiasta johtuva rakkaus, huolehtiva ystävyyteen, sukulaisuuteen tai muuhun sellaiseen perustuva rakkaus.
Paavali kirjoittaa Timoteukselle
(1.Tim. 1) pyytäen häntä kieltämään
eräitä levittämästä vieraita oppeja.
Ne näyttävät liittyvän lakiin, joka
on kirjoitettu niitä varten, jotka lakia rikkovat. Lieneekö Paavali tarkoittanut ihmisiä, jotka sanovat, että Raamattu sanoo jotain muuta
kuin se todellisuudessa sanoo.
Tässä yhteydessä Paavali listaa
joukon syntejä mainiten muun muassa ”miesten kanssa makaavat miehet”. Sitten Paavali puhuu omista
synneistään ja kuinka Jumala armahti hänet, kun hän ennen uskoon
tuloaan oli niitä epäuskoisena tehnyt. Paavali antaa esimerkin, että
synnit voi saada anteeksi, kun ensin
tajuaa tekevänsä väärin, tunnustaa
syntinsä ja Jumalan avulla parannusta tehden pysyy kaidalla tiellä.

Asko Alajoki

Siunauksesta

Muistan, että kymmenisen vuotta sitten arveltiin siunauksen olevan hyvän puhumista, hyvän toivomista tai Jumalan hyvän toivomista. Ehkä muitakin määritelmiä
oli silloin esillä.
Kun käsite näyttää olevan useampiarvoinen, niin olisiko parasta
jättää sekä siunaukset että sovitukset Jumalan hoideltaviksi, ilman että vaivaamme niillä päätämme tai
suutamme.
Juutalaisten Raamatussa on oivallinen neuvo: ”Älä ole kerkeä kieleltäsi, ihmisen ajatus ei riitä Jumalan tarkoituksia tajuamaan, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan
päällä.”

Markku Kiander

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.
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Epävarmuus tulevasta vaikeuttaa
seurakuntien taloussuunnittelua

T

ampereen seurakuntarakenteista tehdyt valitukset jarruttavat myös
talouspäätöksiä. Kehyksiä ja säästötavoitteita ensi vuodelle voidaan jo pohtia, mutta ennen yksikkökohtaisia
päätöksiä odotetaan valituskierroksen lopullisia tuloksia.
– Epävarma tilanne vaikeuttaa
talouden ajattelua. Talousarvio-ohjeissa lähdetään nyt siitä, että suunnitelmat tehdään vanhojen rakenteiden pohjalta, vahvistaa hallintojohtaja Matti Ilveskoski.
– Taloudessa on vedettävä tiukkaa
linjaa, mutta paniikkiin ei ole syytä.
Uusittujenkin rakenteiden vaikutus riippuu siitä, miten hyvin niitä pystytään hyödyntämään. Säästöjä on ajateltu löytyvän henkilöstö- ja kiinteistökuluista. Myös tulopohjaa yritetään laajentaa ja johtamista tiivistää.
Tukea kirkon jäsenyydelle haetaan yhteisöllisyyden tunteesta ja
voimistuvasta vapaaehtoisuudesta.
Samalla vapaaehtoiset tukevat työntekijöiden työtä.

Toiminta suuntaa
uusille urille
Tampereella oli vuoden vaihteessa 148 741 kirkon jäsentä. Yhteisen
seurakuntatyön johtaja Timo Takala muistuttaa toiminnan olevan
ensisijaisesti muu kuin talouskysymys. Tosiasiat on kuitenkin tunnustettava.
– Vaikka jäsenmäärän väheneminen pysähtyisi, tulopohja pienenisi. Kirkosta eroaminen on painottunut nuoriin aikuisiin, jotka työllistyttyään toisivat tuloja ja
maksaisivat myöhemmin eläkkeistään veroa.

Kirkolliset toimitukset ovat yksi selkeä peruste kirkkoon liittymiselle. Nuorten aikuisten osuus liittyneistä kasvoi Tampereella viime
vuonna.
Muutoskoordinaattori Antti Sipola peräänkuuluttaa miettimään
toiminnan suuntaa. Kärkihankkeisiin kuuluvat Hääyö ja kastekokonaisuus sekä Pienelle Parasta ovat
jo osa sitä. Onnistumisista kannattaa ottaa mallia.
– On syytä arvostaa kirkkoon
kuulumista. Hääyö-projekti on
osoittanut, että kun toimintaa tarkastellaan uudella tavalla, voidaan
tavoittaa heitäkin, jotka eivät muuten tulisi kirkkoon, sanoo tuomiorovasti Olli Hallikainen.
Hän pitää tärkeänä yhteistyön lisäämistä yli seurakunta- ja työmuotorajojen. Samaa korostaa yhteiskuntatyön johtaja Ilkka Hjerppe:
– Resurssit pitää käyttää tehokkaasti, eikä ajatella, kuka sai mitäkin.
Toimintoja yhdistelemällä on
laskettu saavutettavan noin 1,5
miljoonan euron säästöt vuodessa. Talouspäällikkö Birgitta Bragge tiivistää toiminnan ja talouden
kulkevan käsi kädessä.
– Vuoteen 2009 asti oli monia
hyviä vuosia. Enää ei sen varaan
voida laskea, vaan sopeuttamista
on tehtävä. Eikä verotulojen kasvua ole näkyvissä. Säästöistä ei siis
voida luopua.
– Useana vuonna on tehty alijäämäinen budjetti. Tavoite saada
talous ensi vuoden osalta tasapainoon on kova haaste, eikä nollatuloskaan näytä onnistuvan. Tulossa
olevan ylimääräisen eläkemaksun
takia palkkapottia täytyy kasvattaa.
Palkkojen osuus yhtymän kuluista on kuluvan vuoden talous-

Mihin viime vuonna kului noin 207 euroa/ jäsen:
Kiinteistötoimi 34 €

Hautaustoimi 11 €
Lähetys /
kansainvälinen
diakonia 9 €

Diakonia 29 €

Yleishallinto 22 €

Kirkolliset
toimitukset 33 €

Aikuistyö 2 €
Tiedotus ja
viestintä 7 €
Musiikki 7 €
Varhaiskasvatus 13 €

Perhetyö 5 €
Nuorisotyö 35 €
Yhtymän toimintakate tehtäväalueittain

arviossa noin 26,4 miljoonaa euroa
eli 57 prosenttia. Eläkerahastomaksun ensi vuoden osuuden kirkollisverotuloista päättää syksyn kirkolliskokous. Osuudeksi on ennakoitu 1,2 prosenttia, mikä tarkoittaisi
Tampereella vajaat 400 000 euroa.

Väki vähenee,
tilat tiivistyvät
Seurakuntastrategiaan on kirjattu sadan henkilötyövuoden vähennys vuoteen 2015 mennessä. Muutaman kymmenen hengen vähennys on toistaiseksi kohdistunut eniten tukipalveluihin.
– Väen vähentäminen ei ole itsetarkoitus, mutta taloustilanteen
takia enää ei pystytä tekemään
kaikkea sitä, mitä ennen on tehty,
Ilveskoski sanoo.
Strategiassa puhutaan myös
prosessiorganisaatiosta.
– Samat hommat hoituvat helpommin ison porukan kesken. Esimerkiksi sairaustapauksissa ei heti
tarvita ulkopuolista sijaista.
Vähennykset toteutetaan ilman
irtisanomisia, mutta vuosina 2014–
2015 eläkkeelle siirtynee hallintopäällikkö Matti Järventien mukaan nykyistä useampi.
Säästökeinoihin kuuluu lähellä
nykyisiä seurakuntarajoja sijaitsevien toimitilojen käytön yhdistely.
Esimerkiksi Atalan seurakuntakoti Aitolahden seurakunnassa on lähellä Linnainmaan seurakuntakeskusta Messukylässä.
Kukkolan leirikeskuksen myynti on meneillään ja Lukonmäen seurakuntakoti vuokrattu ulos. Seuraavien kolmen vuoden aikana ehdotetaan myytäväksi tai vuokrattavaksi muitakin kohteita.
Luopumisesta saadaan varoja
muiden tilojen korjaukseen, ja niiden käyttö saattaa muuttua. Kiinteistökuluja karsittaessa tiloista ei
välttämättä luovuttaisi, vaan annettaisiin vuokralle. Mahdollista on myös myydä kiinteistö ja jatkaa toimintaa vuokralaisena osassa kiinteistöä.
Vuoreksen kirkko on yhä mukana kaavailuissa, mutta rakentamisen ajankohdasta ei ole tietoa. Toiminta Vuoreksessa aloitetaankin
vuokratiloissa.

Asta Kettunen
Lisää seurakuntien taloustilanteesta:
www.tampereenkirkkosanomat.fi
evl.fi/kirkkonumeroina

Tampereen seurakuntien musiikinopetus on muuttunut arvonlisäveron alaiseksi toiminnaksi. Korkein hallinto-oikeus
teki asiasta lopullisen päätöksen
helmikuussa. Päätöksestä aiheutuu vuodessa noin 80 000 euron
lisäkulut seurakuntayhtymälle.
Tampereen seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto päätti säästöistä ja opetusmaksujen korottamisesta 19. huhtikuuta. Lisäksi se
päätti lakkauttaa nykyisen musiikkileikkikoulutoiminnan kesäkuussa. Sen sijasta perheille tarjotaan mahdollisuutta osallistua uudentyyppiseen kirkkomuskaritoimintaan syyskuussa.
Päätös arvonlisäverollisuudesta kasvattaa musiikinopetuksen kuluja syyskaudella noin
40 000 euroa. Soitonopetuksen
säästöillä siitä katetaan runsaat
28 000 euroa.
– Säästöt toteutetaan niin, että niiden vaikutus itse toimintaan jää mahdollisimman vähäiseksi, vakuuttaa yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takala.

Oppilasmaksuihin
3,5 prosentin korotus
Soitonopetuksen maksut nousevat noin 3,5 prosenttia. Esimerkiksi 30 minuutin soitonopetus,
joka nykyisin maksaa kirkon jäsenelle 257 euroa kaudelta, nousee 266 euroon. Kirkkoon kuu-

Herätys!
Miksi mummot
seikkailevat
t-paidoissa?

lumattomilta perittävä vastaava
maksu nousee 320 eurosta 331,20
euroon.
Takalan mukaan kirkkomuskaritoiminnan aloittamisella selkeytetään ja vahvistetaan edelleen kristillistä varhaisiän musiikkikasvatusta.
– Kokonaiskirkon tasolla on
tehty yhteistyötä kirkkomuskaritoiminnan kehittämiseksi osana kristillistä kasvatusta. Tampereen seurakunnat ovat olleet mukana tässä valmistelutyössä.
– Lasten Keskuksen tuottama
Kirkkomuskari-materiaali on tässä hyvänä tukena ja antaa kristilliselle musiikkikasvatukselle uutta kirkkovuoden sisältöihin liittyvää ohjelmistoa, jota toki muskareissamme on ollut aina ennenkin. Nimenä kirkkomuskari
kertoo perheille heti, mistä toiminnassa on kysymys.
Timo Takalan mukaan musiikki on edelleen merkittävä osa
seurakuntien kristillistä kasvatusta.
– Kehitämme toimintaa myös
seurakuntalaisilta tulevan palautteen perusteella käytettävissä
olevien resurssien puitteissa. Toiminnan muutoksista tiedotamme
sitten, kun ratkaisuja on tehty.
Soitonopetukseen osallistuvien lasten vanhemmille on lähetetty tiedote asiasta. Syksyn ilmoittautumista on jatkettu toukokuuhun loppuun.

Hannu Jukola

Aava Anttinen

Seuraavien kolmen vuoden aikana myydään tai vuokrataan kuvassa olevan Kalevan seurakuntatalon lisäksi Pyynikin pappila,
Uudenkylän seurakuntatalon tontin osa, Ilkon alueen tontit ja Kalevankankaan kasvihuoneiden alue. Osaan hankkeista liittyy
myös kaavasuunnittelua. Siksi tarkemmat aikataulut selviävät myöhemmin.

Musiikinopetus siirtyy
arvonlisäveron alaiseksi

Tampereen seurakuntien
vapaaehtoisen vanhustyön
keskus Mummon Kammari
aloitti 13. huhtikuuta t-paitakampanjan. Mistä idea syntyi, toiminnanjohtaja Maarit
Tammisto?
– Mummon Kammarista on
kyselty t-paitoja. Kun sitten
näin sarjakuvakirjan Mummo,
oli idea paidan kuvitukseen
Sarjakuvataiteilija Anni Nykänen
valmis. Sarjakuvataiteilija An(vas.) ja Maarit Tammisto Mumni Nykänen innostui asiasta ja
mon Kammarista pukeutuivat itlähti talkoilla tukemaan Kamsekin Viel on virtaa -paitoihin.
marin toimintaa. Nanso lupasi
tehdä paidat voittoa tavoittelemattomaan hintaan.
– Räväkkä tietsikkamummo ja Viel on virtaa -sauvakävelijäpari näkyvät kesäisessä katukuvassa ja edistävät vanhuksista
välittämisen ilosanomaa. Paidat sopivat myös aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaiseen teemavuoteen.
– Kampanjan keulakuviksi lupautuivat näyttelijät Seela Sella, Ahti Jokinen ja Veera Degerholm. Valokuvaaja Kimmo
Torkkeli teki talkoilla mainoskuvat. Aamulehden Moron hauska sivu kolmikosta oli Aamulehden tuki kampanjalle. Tavaratalo Anttila antoi aulatilansa myyntipaikaksi.
Mihin paitojen tuotto käytetään?
– Tuotto käytetään lyhentämättömänä nuorten työllistämiseen
vanhusten ulkoiluapuna.
Kuinka paljon t-paitoja on tehty?
– Paitoja on painettu yhteensä tuhat. Myynti on lähtenyt vilkkaasti käyntiin. Niitä on mennyt lahjoiksi, mökkiviemisiksi ja
lenkkipaidoiksi. Tilauksia on tullut ympäri Suomea myös Kammarin kotisivujen kautta www.mummonkammari.fi.

Kirsi Airikka
Myynti jatkuu Mummon Kammarissa, Otavalankatu 12 A,
ma klo 10–17, ti–to 10–14. Lauantaina 28.4. klo 11–15 Anttilan
aulassa. Muita aikoja voi kysellä toimistosta, p. 03 219 0455.
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Sen piti olla tarkoin varjeltu salaisuus. Retu Hartikainen ja Mari Walden olivat päättäneet astella
avioon kenenkään tutun tietämättä. Edes vanhemmille ei ollut kerrottu.
– Halusimme, että vihkiminen
olisi meidän oma kahdenkeskinen
ja romanttinen hetkemme, vieraille
järjestäisimme juhlan sitten myöhemmin, Mari kertaa marraskuisia
mietteitään.
Molemmille oli selvää, että naimisiin mennään kirkossa. Maistraattivihkiminen olisi tuntunut arkiselta virastokäynniltä.
– Kai ne kirkkohäät ovat aina olleet sellainen pikkutytön unelma,
Mari naurahtaa.
– Ja kyllä meillä kaikki tärkeät
juhlat on pidetty kirkossa, se tuntuu arvokkaalta ja oikealta, Mari
pohtii.
Sen sijaan kummallekaan ei
olisi juolahtanut mieleen mennä
naimisiin Hääyössä, ellei Retu olisi
huomannut tapahtuman ilmoitusta paikallislehdessä. Mielikuva
massavihkimisestä ja liukuhihnasta vaihtui uteliaisuuteen, kun pariskunta tutustui aiheeseen seurakuntien nettisivuilla. Pienen vauvan vanhemmille ajatus valmiiksi järjestetyistä häistä tuntui houkuttelevalta ja päätös oli sitä myötä selvä.

Kuin elokuvasta
Marraskuun iltana 11.11. kaikki
oli valmista. Marin isä vaimonsa
kanssa oli saapunut lapsenvahdiksi, jotta Retu ja Mari pääsisivät ”illastamaan” yhdessä.

Pariskunta saapui Aleksanterin kirkon sakastiin, jossa tarkastettiin esteettömyystodistukset ennen vihkikeskustelua papin kanssa.
Mari empi hetken, ottaisiko laukkunsa mukaan, mutta päätti jättää
sen odottamaan sakastiin. Hyvä
niin, sillä päätöksellä oli ratkaiseva
vaikutus tarinan lopun kannalta.
Vihkikeskustelun jälkeen Retu
ja Mari siirtyivät pääovelle odottamaan kolmen muun pariskunnan
kanssa omaa vihkivuoroaan. Tunnelma oli kaikin puolin lämmin ja
miellyttävä, Retu muistelee.
– Kirkko oli kauniisti koristeltu
ja tunnelma juhlallinen. Kaikki järjestelyt oli hoidettu niin hyvin, ettei meidän tarvinnut enää jännittää mitään.
Vihkimisen jälkeen Retu ja Mari
päättivät nauttia seurakunnan tarjoamat leivoskahvit kirkon kryptassa ja samalla kuvauttaa itsestään
hääkuvan. Marin lompakko oli kuitenkin jäänyt sakastissa odottavaan
laukkuun, ja niinpä Marin täytyi
käydä hakemassa se maksaakseen
kuvat. Sakastissa odotti yllätys.
– Aloin kaivaa laukusta lompakkoa ja kun nostin katseeni, olin
pyörtyä! Retun äiti Marja miehensä Hannun kanssa istui edessäni. Nostin kukkakimpun kasvojeni eteen ja yritin hiipiä sakastista, mutta eihän siitä enää mitään
tullut, Mari nauraa muistellessaan
hämmentävää kohtaamista.
Seurasi mahtava naurunremakka, joka houkutti paikalle myös Retun ja valokuvaaja Hannu Jukolan,
joka onnistui nappaamaan elokuvamaisesta kohtauksesta ensimmäiset kuvat.

Hannu Jukola

Hääyössä
on tunnelmaa

Mari Walden-Hartikainen ja Retu Hartikainen sekä Marja ja Hannu Heikkilä kokivat hauskan yllätyksen, kun molemmat parit
olivat tulleet vihittäviksi Hääyöhön 11. marraskuuta.

Hannu ja Marja Heikkilä olivat
saapuneet Kuopiosta asti Tampereelle, sillä kotikaupungissa vastaavaa tapahtumaa ei järjestetty. Sattuman kaupalla he olivat paikalla jo
reilusti etuajassa.
– Kohtaus oli kyllä kuin elokuvasta, että kaikki ajoitukset menivätkin niin kohdalleen. Vaan mitäpä sitä voisi äidiltä salassa pitää,
Marja naurahtaa.
Tuoreet avioparit juhlistivat iltaa nostamalla maljat molempien
liitoille ja naurua riitti pitkälle yli
puolenyön.
Eikä se vihkiminen olisi kyllä
pysynyt salassa muutenkaan. Kun
Mari ja Retu palasivat seuraavana
aamuna kotiin, heitä odotti pöydällä vastaleivottu hääkakku.

Hääyö järjestetään kevään kauneimpaan aikaan helatorstain aattona 16. toukokuuta Finlaysonin kirkossa. Mukaan voi ilmoittautua arkisin kello 9–11 ja
13–15, soittamalla numeroon p. 040 804 8155. Ilmoittautuminen päättyy
9. toukokuuta.
Kirkollinen vihkiminen edellyttää, että molemmat ovat Suomen evankelisluterilaisen kirkon rippikoulun käyneitä jäseniä. Jos toinen vihittävistä kuuluu
muuhun kristilliseen uskontokuntaan, on otettava yhteys esteiden tutkintaan,
p. (03) 219 0228. Vihkiparin pitää suorittaa avioliiton esteiden tutkinta omassa kotiseurakunnassa vähintään viikkoa ennen tilaisuutta ja tuoda todistus
esteiden tutkinnasta mukanaan Hääyöhön.
Pastori Merja Halivaara vastailee kysymyksiin Hääyön tapahtumasivulla
Facebookissa.
Lue lisää: www.tampereenseurakunnat.fi/haayo

Eva Wäljas

Hannu Jukola

Aamukasteessa myös
vanhemmat saavat rentoutua
Valvomista, vaippojen vaihtoa,
syöttämistä ja uuden elämän ihmettelyä. Ensimmäiset viikot vastasyntyneen vauvan kanssa voivat olla ihanuudestaan huolimatta myös uuvuttavia. Kaiken uuden
keskellä pitäisi vielä järjestää vauvalle kastejuhla.
Tampereen seurakunnissa vanhempien väsymys on otettu vakavasti. Helluntaina 27. toukokuuta
kello 13 järjestetään aivan uudenlainen kastetapahtuma, Aamukaste, jossa vanhemmatkin saavat keskittyä olennaiseen, lupaa pastori
Jussi Laine.
– Pienten vauvojen vanhemmat
ovat usein väsyneitä, ja kastejuhlan
järjestäminen voi tuntua raskaalta. Me haluamme tulla vanhempia
vastaan ja tehdä kastejuhlan viettämisen mahdollisimman vaivattomaksi. Tarjoamme kauniit puitteet
ja hyvät kakkukahvit, perheen tar-

Tampereen seurakunnat haluaa
tulla vanhempia vastaan ja tehdä
kastejuhlan viettämisen perheille
mahdollisimman vaivattomaksi.
Helluntaina 27. toukokuuta kello
13 järjestetään aivan uudenlainen
kastetapahtuma, Aamukaste.
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Seuraava Hääyö
helatorstain aattona

vitsee vain ilmoittautua ennakkoon
ja tulla paikalle.
Seurakunnalta saa tarvittaessa
lainaksi kastemekon vauvalle. Jos
lapsi on jo isompi, kastemekkoa ei
tarvita.
– Mukavat ja siistit vaatteet sopivat oikein hyvin tilaisuuteen, Laine kertoo.

Pienet ja isommat
ovat tervetulleita
Yksi Aamukasteen iloisesti vastaan
ottanut ryhmä ovat monikkoperheet, joilla väsymystä on usein tuplasti, joillakin kolminkertaisesti.
– Jos vastaava tapahtuma olisi ollut tarjolla kaksi vuotta sitten,
kun omat kaksospojat olivat pieniä,
olisin varmasti harkinnut sitä vaihtoehtoa, kertoo kaksosten äiti Marika Könkäänniska.
– Monikkoperheiden alkutaival
voi olla hyvinkin rankka, ja kaikki
auttavat käsiparit otetaan tervetulleina vastaan.
Aamukasteeseen ovat lämpimästi tervetulleita myös isommat
pienet, muistuttaa Laine.
– On perheitä, joissa lapsi on
jäänyt vauvana kastamatta. Kasteen järjestäminen myöhemmin ei
ole enää tuntunut luontevalta, kos-

ka suurin osa lapsista kastetaan
Suomessa vauvoina. Nyt heille tarjoutuu vaivaton tapa kastaa lapsi ja juhlistaa tapahtumaa lähipiirin kesken.
Ainakin toisen vanhemmista
tulee kuulua kirkkoon. Kastettavalla täytyy olla vähintään kaksi kummia, joiden tulee olla konfirmoituja kirkon jäseniä. Seurakunta voi auttaa kummien etsimisessä, jos perheellä on vaikeuksia
löytää heitä. Kummien ei välttämättä tarvitse olla paikalla, sillä
tilaisuudessa riittää kasteelle todistajia.
– Tietysti mielellämme otamme
kummit mukaan siunaamaan omia
kummilapsiaan, Laine rohkaisee.
Lapsia on jo ilmoitettu Aamukasteeseen mukavasti. Laine kuitenkin lupaa, että kaikki halukkaat
pääsevät mukaan.

Eva Wäljas
Aamukasteeseen voi ilmoittautua
maanantaihin 21.5. asti
Jussi Laineelle, p. 050 302 7781.
www.facebook.com/
AamukasteTampere
www.tampereenseurakunnat.fi/
aamukaste

Ajassa ja hengessä

Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Tulevat pyhät

Suojeluspyhimys
lainasi vapulle nimensä
Nykyisin vappu on kevään juhla, jolloin erityisellä juhlatuulella
ovat työväki ja ylioppilaat. Vapulla on kuitenkin pitkä historia, joka
alkaa muinaiseurooppalaisesta tavasta juhlia kevään alkamisen juhlaa toukokuun alussa.
Suomessa kevään juhla tunnettiin nimellä hela tai toukojuhla. Sen juhlimiseen kuului kokkojen eli helavalkeiden polttaminen,
siman juonti ja tanssiminen.
Keskiajalta lähtien vappua on
juhlittu Suomessa toukokuun ensimmäisenä päivänä. Tuona päivänä on vapulle nimensä antaneen
Valburgin pyhimykseksi julistamisen päivä. Valburg tai Walburga

syntyi 700-luvulla Englannissa varakkaan perheen tyttärenä. 10-vuotiaana hänet laitettiin luostariin,
joka oli tunnettu erityisen hyvästä koulutuksesta.
Myöhemmin Valburg lähetettiin lähetystyöhön Saksaan. Laivamatka lähestyskentälle oli myrskyisä, mutta Valburg rukoili polvillaan laivan kannella koko matkan
yli Englannin kanaalin. Siitä hyvästä hänet tunnetaan nykyisinkin suojeluspyhimyksenä myrskyä
vastaan.
Reilun vuosikymmenen kuluttua Valburgista tuli silloisen Saksan lähetystyön tärkeän tukipaikan, Heidenheimin miesluostarin,

johtaja – ja sitä kautta yksi kristillisen Euroopan tärkeimmistä naisista.
Kuten kaikkiin pyhimyksiin,
myös Valburgiin liittyy ihmetarinoita. Hänen kerrotaan pelastaneen
lapsen nälästä kolmella tähkällä,
rauhoittaneen raivotautisen koiran
ja parantaneen lapsivuodekuumetta
potevan äidin. Näillä ansioilla Valburgista tuli sairauksia, raivotautia
ja nälänhätää vastaan taisteleva suojeluspyhimys sekä sairaiden, vastasynnyttäneiden ja maanviljelijöiden
suojelija. Nykyisin vappu ei ole kirkollinen juhla, vaikka viime vuosina
Jeesus-marssit ovatkin tuoneet vappuun hengellisen vaihtoehdon.

29.4.

Jumalan kansan koti-ikävä

Kolmannen pääsiäisen jälkeisen sunnuntain nimi on latinaksi jubilate
eli riemuitkaa. Kirkkovuosi siis jatkaa pääsiäisiloa, vaikka arjessa
pääsiäisen ihme on jo jäänyt kaiken muun jalkoihin. Kristitty on
matkalla kohti kotia Jeesuksen jalanjäljissä. Välillä matkanteko sujuu,
välillä kompastellaan. Pieni koti-ikävä kaihertaa ja saa matkan
jatkumaan. (Joh. 14: 1–7)

6.5.

Taivaan kansalaisena maailmassa

Raamatun sanat ovat aina olleet osa elämääni. Puhe Jumalan
rakkaudesta on tuttua kauempaa kuin minne muistini kantaa.

Ravinnoksi

Ilosanomaan on tottunut ja turtunut. En aina muista, miten hieno

Kuluvan vuoden aikana tällä palstalla ihmetellään erilaisia ruokaan ja kristilliseen uskoon liittyviä ilmiöitä.

Viini

juttu on olla Jumalan sydänystävä. Tosin järkyttäviä asioita uutisissa
ja lehtien sivuilla nähdessäni jostain mieleni pohjalta pompahtaa

Kirsikka Lyhteilä

Raamattu kertoo Nooan istuttaneen vedenpaisumuksen jälkeen
ensimmäisen viinitarhan (1.Moos.
9:20). Olipa Nooalla osuutta viininvalmistuksen taidon keksimisessä
tai ei, vanha keksintö viini joka tapauksessa on. Arkeologisten kaivausten mukaan nykyisen Iranin
alueella valmistettiin viiniä ainakin 7000 vuotta sitten.
Kaanaan häissä Jeesus osoitti jumalallisen olemuksensa ja ehkä myös myönteisen suhtautumisensa viiniin muuttamalla kuusi
suurta kiviastiallista vettä viiniksi
(Joh.2:1–11). Kaanaan häiden kertomuksessa esiintyvät rinnakkain
vesi ja viini. Tämä on tulkittu viitteeksi Jeesuksen inhimillisestä ja
jumalallisesta puoleen.
Viini on myös olennainen osa
kirkollista elämää ehtoollisen myötä. Jeesus sanoi viimeisellä ateriallaan viinistä ”tämä on minun vereni”. (Matt. 26:28)

Luterilainen ehtoollisteologia
on yksinkertainen vaikkapa katoliseen transsubstantaatio-oppiin
verrattuna (katolisen opin mukaan
leipä ja viini muuttuvat ehtoollisessa olemuksellisesti Kristuksen ruumiiksi ja vereksi).
Luterilaisen teologian mukaan
viini pysyy viininä ja leipä leipänä, mutta silti uskova saa ehtoollisessa Kristuksen ruumiin ja veren. Leipä ja viini ovat ehtoollisessakin tavallisia ruoka-aineita,
mutta Jumala on niissä läsnä sanansa kautta.
Varsinkin runsasta viinin
nauttimista on pidetty epäkristillisenä, mutta Raamatussa viini
tunnetaan Jumalan ihmisille antamana ilon lähteenä: ”Sinä kasvatat viinin ihmisen iloksi, öljyn
hänen kasvojansa kaunistamaan
ja leivän hänen ruumiinsa voimaksi.” (Ps.104:15)

ajatus: ”Mitä jos joku olisi ollut Jumalan käsinä rakastamassa tuon
kouluampujan / tappajan / hakkaajan elämässä?” (Joh. 15: 10–17)

Helmi
Lapseni, älkäämme rakastako sanoin ja puheessa, vaan
teoin ja totuudessa. Siitä me ymmärrämme, että totuus on meissä, ja me voimme hänen edessään rauhoittaa sydämemme, jos se meitä jostakin syyttää. Jumala
on meidän sydäntämme suurempi ja tietää kaiken.
(1.Joh.3:18–20)

Kiitoskirje James Finlaysonille
T

ehtaanjohtaja James Finlayson, yhä nimesi valaistu katolla on.
Tiiliseinät ja pilareita tallella, veet Tammerkosken rannoilla,
mutta täällä jos tänään kulkisit, ehkä hieroisit silmiäs kahdesti.
Kerran katselit Tampereen maisemaa, näitä rantoja, koskea kuohuvaa.
Ja silloin liikemiehenä aavistit: Tässä tehtaan paikka on, tehtaasi.
Olit uskonmiehiä, kveekari, ja se uskosi muuttui todeksi.
Kiitos. Monelle perheelle leipää toit.
Sinä hetken viivyit ja teit, minkä voit.
Kehruukoneita käyttämään opittiin, sinä lähdit ja palasit Skotlantiin.
Toiset töitäsi täällä jäi jatkamaan, tehtaan työläiset, Pumpulin patruunat.
Sinun kankaasi on yhä maineessa, vaikka tänään ne tehdään jo muualla.
Olit rohkea mies ajan kuohuntaan. Sinä turvasit reilusti Jumalaan.
Olit kristitty mies, et pakana. Nimesi jäi. Jäi pyyhe – ja lakana!
Pertti Kallion lauluruno kokoelmasta
Lauluja Finlaysonin tehtaan historiasta.
Kirjoittaja on laulaja ja kirkkotrubaduuri,
joka vastaa Tampereen Sana Soi -illoista.

(Mt. 5:14,16)

Pertti Kallio

”Te olette maailman valo …
Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisille,
jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne
ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa. ”
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Ota onkeesi
Hengellistä musiikkia katulasten hyväksi
Janne Ruotsalainen

Mariam Men on yksi
hyväntekeväisyyskonsertin esiintyjistä
6.5. kello 15 Kalevan kirkossa.

Kalevan kirkossa voi nauttia
hengellisestä musiikista ja samalla tehdä hyvän teon sunnuntaina
6. toukokuuta kello 15. Konsertissa esiintyvät laulaja Mariam Men,
säestäjä Tatjana Lindell, lauluntekijä Hanna-Riikka Rissa ja viulisti
Kimmo Kivivuori.
Konsertissa kuullaan klassista musiikkia, juutalaisia hengellisiä lauluja, viulumusiikkia ja Hanna-Riikka Rissan omia hengellisiä
lauluja.
Konsertin kolehti kannetaan
Viipurin katulapsityön hyväksi.
Työtä tekee vapaaehtoisryhmä, jota koordinoivat Helena ja Raimo
Björkqvist.
Mariam Men on Venäjältä lähtöisin oleva, nykyisin Suomessa

asuva mezzosopraano, joka on valmistunut Moskovan Musiikkiakatemiasta.
Tatjana Lindell on syntynyt ja
tehnyt ammattitutkinnon Ukrainassa. Suomeen hän on tullut kolme vuotta sitten Karjalasta, jossa
hän on tehnyt säestäjän ja opettajan työtä. Hän toimii säestäjänä ja
antaa musiikinopetusta.
Kimmo Kivivuori on Tampereen Filharmonisen orkesterin alttoviulisti ja muusikko, joka aktiivisesti osallistuu moniin konserttiprojekteihin.
Hanna-Riikka Rissa on lauluntekijä, joka jatkaa suomalaisten virsien perinnettä ja säveltää ylistys-,
rukous- ja kiitosaiheisia lauluja.

Kevään säveliä
Ruusun päivänä
Kevään sävelistä, ruusuista ja
rakkaudesta voi nauttia Ruusun
päivän konsertissa, joka järjestetään perjantaina 4. toukokuuta kello
18 Tampereen ortodoksikirkon vieressä sijaisevassa Nikolain salissa,
osoitteessa Tuomiokirkonkatu 27 B.
Mezzosopraano Mirja Rantanen ja baritoni Reino Turunen säestäjänään pianisti Marjatta Hannula ovat jo useana vuonna
osallistuneet Gambian Busumbalan kylän lasten tulevaisuuden turvaamiseen musiikin voimalla. Tänä vuonna mukana on myös viulisti Ulla Hannula.

Konserttitarjotin
Hannu Jukola

Juha Tapion elämänmakuiset laulut ja
tarinat tarjoavat kosketuspintaa sekä
nuorille että varttuneemmille. Tapio
esiintyy Tampereen seurakuntien
Ristirockissa, joka järjestetään
lauantaina 5. toukokuuta kello 18
Tampere Areenalla. Tapahtuma
on osa Kirkon Nuorisopäiviä.
Lue lisää s. 16 ja www.ristirock.net.

Kansanlaulumessu

ti 1.5. klo 15
Hervannan kirkko
Messun toteuttajina seurakuntien
musiikinopetuksen opettajia ja oppilaita

Lounasmusiikkia
60+ laulajaiset
su 29.4. klo 16
Pispalan kirkko

Lähetyskonsertti

su 29.4. klo 16
Hervannan kirkko
Solenne-kuoro, Hermicante-kuoro
ja Messukylän kirkkokuoro

Häämusiikin ja yhteisten
askelten ilta

su 29.4. klo 18
Aitolahden vanha kirkko
Miia Moilanen, urut
Tampereen Kristillinen Teatteri
Katriina Hallikainen, juonto

Raamatun runoutta ja
musiikkia

su 29.4. klo 18
Pispalan kirkko
Seela Sella ja Ville Karhula
Vuoden 2012 Yhteisvastuukeräyksen päätös ja kiitosjuhla

Vapunaaton musiikkijuhla
ma 30.4. klo 19
Aleksanterin kirkko
Lue lisää s. 10

Liikuntarajoitteiset
Kuulokojeet

ke 2.5. klo 12
Aleksanterin kirkko
TAMK Kirkkomusiikki

Häämusiikin ja
yhteisten askelten ilta

su 6.5. klo 16
Aleksanterin kirkko
Leena Riihimäki, laulu ja Riikka
Viljakainen, urut
Tampereen Kristillinen Teatteri
Katriina Hallikainen, juonto
Lastenhoito järjestetty (ilm. tarja.
roivainen@evl.fi)

Runon ja laulun ilta

6.5. klo 19 Teiskon kirkko
Runoja, Anita Fellman. Teiskon
Mieslaulajat, joht. Jussi Tamminen. Teiskottaret ja Kirkkokuoro,
joht. Anna Stina Nyman, Satu Turunen, piano

Picantus-kuoron
kevätkonsertti

ma 7.5. klo 19
Viinikan kirkko
Kuoroa johtaa Emmi Kleemola

Suomalaisnamibialaisissa tunnelmissa
10.5. klo 18
Finlaysonin kirkko
Trio Sakari Löytty, Matilda Löytty,
Juho Simojoki. Kahvitarjoilu
Järj. Opettajien Lähetysliitto ja
Tuomiokirkkoseurakunta

Greensleeves-kahvikonsertti
Verstaan nuorten hyväksi
Scaramella-yhtye toteuttaa
perinteisen kevätkonserttinsa tällä kertaa yhteistyössä Sopimusvuoren Verstaan nuorten kanssa. Verstas tuottaa avomielenterveyskuntoutusta 16–30-vuotiaille nuorille
ja nuorille aikuisille.
– Nuoret valmistavat mainoksen, myyvät ohjelmia, järjestävät
kahvitarjoilun konserttiin sekä
myyjäiset. Tapahtumasta kertyvät
ohjelma- ja myyjäistulot he käyt-
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tävät tulevaan matkaansa, kertoo
Scaramella-yhtyeen jäsen, kanttori Tarja Laitinen.
Konsertti järjestetään torstaina
10. toukokuuta kello 18 Pirkon Hovissa, Sukkavartaankatu 9.
Ohjelma maksaa viisi euroa ja se
sisältää kahvin.
Esillä on myös Tarja Laitisen öljyvärimaalauksia, jotka ovat konsertin jälkeen esillä Silmukassa,
Pispalan valtatie 16.

Anna toiselle tilaa

M

aailmantango-festivaalin johtaja, chileläissyntyinen käsitetaiteilija Simòn Riestra Aedo, 36, on asunut yli
kolmasosan elämästään Suomessa.
Hän tuli samoihin aikoihin, kuin
maahamme muutti vuosittain noin
13 000 ulkomaalaista.
Riestra Aedo on äidin puolelta
italialainen ja isän puolelta espanjalainen. Vanhemmat olivat vastarintaliikkeessä ja äiti oli sissi, joka
karkotettiin Chilestä.
– Minun kotipaikkani on maailma. On aivan sama, missä maailmankolossa asun. Näin minua on
kasvatettu, Riestra Aedo toteaa.
Ensimmäiset Suomi-vuodet hurahtivat Varkaudessa, jossa Riestra Aedo opiskeli käsi- ja taideteollisuutta, teki kuvaamataidon opettajan sijaisuuksia ja työskenteli kesäisin retkeilymajassa. Sopeutuminen pieneen teollisuuskaupunkiin
oli mutkatonta. Vieras kielikään ei
tuottanut ongelmia, sen nuori mies
oppi vuodessa.
– Olin yksi harvoista ulkomaalaisista koko kaupungissa, mutta

minulla oli siellä paljon ystäviä ja
on vieläkin, Riestra Aedo hymyilee.
– Onneksi en ole musta tai muslimi, hän puuskahtaa ja myöntää,
että silloin olisi ollut vaikeampaa.
– On surullista, että moni maahanmuuttaja hakee bling-blingiä.
Se on maailmanlaajuinen ilmiö,
hän lisää.
– Omaa sopeutumistani auttoivat asenteeni ja luonteeni. Olen
maailmankansalainen ja työväen
jälkeläinen. Ei ole aikaa laiskotella,
täytyy tehdä töitä, hän vakavoituu.
Riestra Aedo ei muista kohdanneensa arjen ongelmia yhteisöissä,
joissa on ollut.
– On perusasia, että antaa toiselle tilaa. Tietenkin on ollut tavallisia ihmisten välisiä työongelmia,
hän myöntää.

Arvostusta ja turvaa
Simòn Riestra Aedon arki Tampereella poikkeaa silti kovasti entisen
kotimaan tunnelmista.
– Olen matriarkaalisesta perheestä. Miehet olivat töissä ja pyörittivät maata, naiset arkea. Ei-

vät naisten oikeudet ja viisipäiväinen työviikko ole itsestäänselvyyksiä. Sanon sitä kahdeksanvuotiaalle tyttärellenikin, hän muistuttaa.
– Meidän perheessämme minä osallistun enemmän kotitöihin
kuin avovaimoni, virnistää Riestra
Aedo, joka asuu Maailmantangon
tuottajan Anna Toivosen kanssa.
Riestra Aedo näkee, että kaikenmaalaiset ihmiset pärjäisivät keskenään arvostamalla toisiaan.
– Elämän suola on, että opimme
kunnioittamaan toisiamme. Kyse
on kunnioittamisesta, ei suvaitsemisesta, hän huomauttaa.
Eniten ristiriitoja maahanmuuttajan ja kantaväestöön kuuluvan
välille aiheuttaa hänen kokemuksensa mukaan huono kotikasvatus.
– Jos et ole pienenä saanut oikeita arvoja, et osaa toimia missään, hän tiivistää ajatustaan.
Monikulttuurisissa työyhteisöissä ajatellaan silti helposti, että
ongelmat johtuvat ulkomaalaisista.
– Kun maailmassa on kriisi, se
on juutalaisten syy. Kun suomalaisella menee huonosti, syy on ulkomaalaisen. Eikä täällä ole kuin kou-

Kivenkantajat-musiikkinäytelmä
kertoo Tuomiokirkon rakentamisesta

Tarjolla on upeasti tulkittuja
niin tuttuja kuin vähän tuntemattomampiakin lauluja. Itse kukin voi
hyräillä mielessään vaikkapa Paimentytön sunnuntaita tai Kesäpäivää Kangasalla.
Konsertin järjestää tamperelaisnaisten perustama Maailma, me
kaikki ry, jonka ylläpitämän lastentarha-esikoulun kautta on avautunut koulutie jo yli 50 köyhälle lapselle. Koulumaksuista huolehtivat
suomalaiskummit.
Ohjelman ja väliaikatarjoilun
sisältävän lipun hinta on 15 euroa.
Konsertissa on myytävänä myös
gambialaista hiekkatauluja, koruja,
kasseja ja mekkoja.

Johanneksen koulu valmistaa
tänä keväänä musiikkinäytelmän
Kivenkantajat. Esitys tutustuttaa
katsojat Tampereen paikallishistoriaan ja elämään noin sata vuotta
sitten, kun Tampereen tuomiokirkkoa rakennettiin.
Monitaiteellisen draaman päähenkilöitä ovat tuon ajan lapset,
jotka pestautuvat kirkon rakennuskivien kantajiksi. Näytelmä sivuaa
myös Hugo Simbergin työskentelyä Tuomiokirkon maalausten parissa Tampereella.
Teatteriesityksen valmistamiseen osallistuu koko Johanneksen
Hannu Jukola

Arki sujuvaksi

K

Maahanmuuttaja käy törmäyskurssia ja yhteisön jäsenet kummastelevat hänen outoja tapojaan.
– Tämä on usein se, mikä viilentää välejä. Vierasta kieltä puhuva sotkee rutiinit. Herkästi ajatellaan, että ulkomaalaisen takia
menee huonosti. Saattaa olla kohtuutonta asennoitumista. Ei välttämättä ymmärretä, mikä mättää,
Pitkänen muotoilee.
Vyyhdestä voi selvitä avoimuudella ja myönteisellä asennoitumisella.
– Jo hyvällä tahdolla pääsee pitkälle. Kantaväestöön kuuluvilla pitäisi olla halu oppia ja ottaa selville. Olisi hyvä, että osapuolten kokemukset selvitettäisiin mahdollisimman alkuvaiheessa, Pitkänen
sanoo.
– Pitää myös saada uusia yhteistoiminnan muotoja, jotta kaikilla
olisi hyvä olla, hän ehdottaa.

Elisa af Hällström

Simòn Riestra Aedo on
maailmankansalainen
Tampereelta.

Elisa af Hällström

to 26.4.
II ensi-ilta (II miehitys)
ke 2.5.
to. 3.5.
Liput 5 € aikuisilta ja lapsilta
(myös ovelta)
Lippuvaraukset:
vanhempainyhdistys@
jussinkoulu.net

Kuuntele Tuomiokirkon jumalanpalvelus
omalta kotisohvalta

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

Gospelraati

Gospelraati esittelee viikoittain uutta musiikkia Radio Deissä taajuudella 98,8 MHz. Toimittaja Ariel Neulaniemen seurassa uutuuslevyjä
arvioivat musiikin ammattilaiset, muun muassa Edu Kettunen, Eero
Raittinen, Johanna Iivanainen, Pekka Ruuska, Lasse Kurki, Heikki
Silvennoinen, Sinikka Svärd, Pave Maijanen ja Olli Ahvenlahti. Raadin ruodinnat kuulet lauantaisin kello 11. Ohjelma uusitaan maanantaisin kello 9, 13 ja 01.

Pisaran vieraat vievät Raamatun arkeen

Pisara lähetetään YLE TV1 -kanavalla lauantaisin kello 11.05 ja uusintana maanantaisin kello 14.55. Joka viikko vaihtuvat henkilöt vievät Raamatun oman elämänsä ympäristöön.
Lauantaina 28. huhtikuuta on vieraana gospel-lattareiden äiti Asta Lehtimäki. Hänen aiheenaan on ”Turva Jumalassa on kuin oma
kotisohva”.
Lauantaina 5. toukokuuta keskustellaan lastenkirjailija Satu Reinikaisen kanssa siitä, kuinka valokuvasta ja hyvästä tarinasta asiaa
voi lukea myös rivien välistä.
Mari-Anne Luukas on kahden ihmeellisen lapsukaisen Martan ja
vielä virallista nimeä vailla olevan Pojun äiti. Hän on äitiyslomalla Tampereen seurakuntien nuorisotyönohjaajan tehtävästä ja nyt
vahvasti kotiäidin virassa. Mari-Anne jakaa ajatuksiaan Äidin oppimispäiväkirja -blogissa www.tampereenseurakunnat.fi/blogit/oppimispaivakirja.

Kirkon verkkosivujen kielivalikkoon yksi kieli lisää

Kulttuurien kohtaamisia arjessa
Pirkko Pitkänen (toim.)
Vastapaino 2011

Kirkkohallitus on julkaissut kirkon viittomakieliset sivut osana kirkon
saavutettavuusohjelmaa, joka valmistuu vuonna 2012. Uusien sivujen myötä kaikki viittomakieliset Raamatun käännökset ovat ensimmäistä kertaa kootusti kaikkien saatavilla internetissä.
Sivuilla on Raamatun käännösten lisäksi muun muassa Isä meidän -rukous, Herran siunaus ja tietoa kirkollisista toimituksista, hartauselämästä ja kirkkovuodesta.
Kirkon saavutettavuussivusto http://sakasti.evl.fi/saavutettavuus

Jukka Salmisen arkisto

rallinen maahanmuuttajia, Riestra
Aedo kärjistää.
Tällä hetkellä ulkomaalaisten
osuus maamme väestöstä on noin
kolme prosenttia. Suomessa asuu
muihin läntisen Euroopan maihin
verrattuna vähiten ulkomaalaisia.
– Joskus kuulee sellaista, että ulkomaalainen mies vie meidän
naisia, Riestra Aedo hymähtää.
Solvaajana on aina ollut suomalainen mies.
– Sanon, ettei se ole minun vikani ja kysyn, mistä johtuu, että minulla on vaimo ja sinulla ei? Olen
saanut suomalaisia miehiä avautumaan, Riestra Aedo kuvailee.
Riestra Aedo löytää itse voimaa
siitä, mitä sydämessä on valmiina.
– Molemmat mummuni suojelivat minua miltä vain. Turva löytyy
täältä, hän sanoo ja puristaa kädet
rintaansa vasten.
– Olemme kaikki samanveroisia. Omaperäisyys on kauneinta,
hän päättää.

ke 25.4.
I ensi-ilta (I miehitys)

Tutustu Äidin oppimispäiväkirjaan

Puhutaan avoimesti
Tutkimuksessa olivat mukana terveydenhuollon ja metallin alat,
kulttuurin tuottaminen, korkean
teknologian yrityksiä ja tutkimuslaitoksia, korkeakouluopiskelijoita
ja työvoimakoulutettavia. Tutkijalle
vahvistui käsitys siitä, että nimenomaan arki alkaa häiritä niin kantaväestöä kuin ulkomaalaistakin.
– Rutinoituneet arjen käytännöt eivät toimikaan, Pitkänen kiteyttää.

koulu. Tanssit, musiikkiesitykset,
julisteet ja lavastus syntyvät eri
luokkien työstäminä. Koulun teatterikerho valmistaa näytelmäosuudet. Rooleissa nähdään 3.–6. luokkien oppilaita.
Näytelmän on kirjoittanut ja
ohjaa luokanopettaja Riitta Kurkela. Näytelmän laulut ja tanssiesitysten musiikin on säveltänyt tamperelainen muusikko Eero Pekkonen.
Tanssit ohjaa ja koreografiasta vastaa tanssitaiteilija Elsa Heikkilä.

Radio, tv ja netti

Hannu Jukola

asvatustieteen
professori
Pirkko Pitkänen on tutkinut
maahanmuuttajien elämää 15
vuotta. Sulkeutuuko Suomi? -tutkimushankkeen tiimoilta valmistui
vastikään artikkelikokoelma Kulttuurien kohtaamisia arjessa.
Kirjassa käsitellään vuorovaikutuksen onnistumista monikulttuurisissa yhteisöissä Helsingissä,
Tampereella ja Joensuussa. Olennaisin viesti on, että arki pitää saada luistamaan missä yhteisössä tahansa.
– Toivon, että lukijalle syntyisi
samanlainen oivallus kuin minulle.
Ymmärsin arjen merkityksen, kertoo kirjan toimittanut Pirkko Pitkänen.
Kirjassa arvioidaan sekä Suomessa syntyneiden että ulkomailta Suomeen muuttaneiden kokemuksia.
– Usein puhutaan ainoastaan
asenteista. Se on vinoutunutta. Pitäisi lähteä siitä, miten pienet arjen asiat sujuvat ruohonjuuritasolla. Päivittäisen yhteistyön sujuminen lisää onnistumisen kokemuksia, hän herättelee.

Esitykset Johanneksen
koulun juhlasalissa
klo 18:

Tämä Hetki -yhtyeessä soittavat Jukka
Salminen, kitara, kosketinsoittimet,
laulu (vas.), Terho Asikainen, viulu,
laulu, Pekka Riikonen, basso, laulu
ja Timo Sollo, lyömäsoittimet, laulu.
Yhtye esiintyy 6.5. kello 18 Viinikan
kirkossa.

Jukka Salminen kertoo tarinoita aikuisille
Hämeenlinnalainen pitkän linjan lauluntekijä ja laulaja Jukka
Salminen konsertoi Tämä Hetki -yhtyeensä kanssa konsertissa
sunnuntaina 6. toukokuuta kello
18 Viinikan kirkossa.
Salminen tunnetaan erityisesti
lastenlaulujen tekijänä, mutta hä-

nen yli 800 lauluunsa sisältyy paljon lauluja myös aikuisille. Tunnetuin lienee Liisa Pukkilan sanoittama Saviruukku.
– Luvassa on tarinakonsertti aikuisille. Mukana on läsnäolon lauluja, joissa kuljemme kaipauksesta kivun kautta kohtaamiseen. Su-

kellamme lauluissamme ihmisen
sisimpiin tunteisiin ja hämmästelemme kuulijoiden kanssa tätä hetkeä, kertoo Salminen.
Laulut ovat kuin pyhiinvaellusta, jotka vievät myös Santiago de
Compostelan poluille.
Jukka Salminen vaelsi syksyl-

lä 2011 800 kilometriä Pohjois-Espanjan halki. Kesällä häneltä ilmestyy kirja sekä sisäisestä että ulkoisesta vaelluksestaan noilla pyhillä
poluilla. Samalla ilmestyy myös aikuisille tarkoitettu levy Hiljaisuuteen vie – pyhiinvaeltajan lauluja.
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Rami Marjamäki

Miehet voivat ehkä uskaltaa avautua, jos naisia ei ole läsnä. Ajatus johti Eero Junkkaalan luennoimaan miesten iltaan Ylöjärvelle Siivikkalan Torpalle.

Kyllä Raamattu kiinnostaa

E

8

keskittyä tekstiensä tekstien taustahistorian tutkimiseen, eikä tarjontaakaan ole kovin paljon.

Näkökulmia
maan povesta
Eero Junkkaala on tehnyt Israelissa kaivauksia kahdenkymmenen
vuoden ajan ja kirjoittanut aiheesta useita kirjoja. Israeliin hänet
johti tunne, että tuota maata tulisi
tuntea paremmin, jos aikoo opettaa Raamattua.
Halu ottaa selvää vei kaivaustyöhön Israeliin. Samalla tuntui,
että kaivauksille olisi mukava saada muitakin suomalaisia.
Kurssikaveri Mikko Louhivuori
oli muuttanut Israeliin papiksi ja
opiskelemaan; hänen kauttaan asia
järjestyisi, ”jos hoidat ryhmän sinne”. Ryhmä saatiin kasaan, ja parinkymmenen hengen porukka matkasi maahan asiantuntijan johtamana. Sen jälkeen kaivauksille ja
tutustumismatkalle lähti pitkään
yksi ryhmä vuodessa.
Rami Marjamäki

ero Junkkaalan luentojen otsikot ovat iskeviä:
niistä löytyvät Raamatun kauneimmat naiset,
sen henkilöiden pahimmat mokat ja surullisen hahmon ritarit. Löydä itsesi Raamatusta -luennot hänen uusimpien kirjojensa pohjalta keräsivät esimerkiksi Tampereen Seurakuntien talon
Näsin salin täyteen kuulijoita.
Miehen puheet kiehtovat ja tilaisuudet vetävät senkin takia, että
hän on kaivautunut Israelin maaperään. Hän tuntee myös Israelin
ja palestiinalaisten konfliktin taustoja ja nykytilannetta. Hän kuitenkin vierastaa nyky-Israelin politiikan perustelemista Raamatulla.
– Jumalan omaisuuskansa ei ole
kristityn näkökulmasta yhdentekevä, eikä maa, joka on lahjoittanut
Raamatun, ole mikä maa tahansa.
Mutta palestiinalaisissa on paljon
kristittyjä, jotka jäävät näiltä osin
unohduksiin.
Lähi-idän ongelmien taustaa
hän käsitteli esimerkiksi vuonna
2002 ilmestyneessä kirjassaan Kenen luvattu maa, joka tarjoaa tietoa myös arkeologisista löydöistä.
Myös pari vuotta tuoreempi teos
Luvatussa maassa käsittelee Israelin historiaa ja Lähi-idän kysymyksiä Raamatun valossa.
– Kyllä Raamattu kiinnostaa ihmisiä, jos se esitetään kiinnostavasti. Helsingissä Raamattu-luentosarjan ensimmäiseen luentoon tuli 330 ihmistä. Se osoitti, että jonkinlaista tilausta on.
– Luennoissa on oltava kohtuullisesti tietoa, ja mukana hengellistä ja sielunhoidollista ainesta, hän
opastaa.
Junkkaala arvelee joidenkin järjestäjien olevan niin työllistettyjä,
etteivät nämä välttämättä jaksa

– Ammattitaitoa kertyi vähitellen. Työ antoi syvyyttä Raamatun
historiaan, vaikka kaivauskohteet
eivät olleet selkeästi Raamatun tapahtumapaikkoja.
Näihin pohjautuvat esimerkiksi
Mikko Louhivuoren kanssa koottu kirja Raamatun maa (1993) sekä
Mitä arkeologia kertoo Raamatun
historiallisuudesta? (2006).
– Raamatun ulkopuolisen tiedon merkitystä saa yli- eikä aliarvioida, mutta sitä tarvitaan. Ei Raamatun lukemiseen eikä saarnaamiseen, mutta se on tuonut valtavasti lisäarvoa omaan opetustyöhöni.
Junkkaalalla on sanottavaa
myös siihen, miksi kristityt lukevat Raamattua niin eri tavoin.
– Uskon peruskysymyksissä ei
ole isoja eroja. Mutta kun mennään
kauemmas keskiöstä, eroja löytyy ja
yksityiskohdista kiistellään.
Tämä on Junkkaalan mukaan
inhimillistä monesta syystä. Yksi syy on länsimaisen yliopistoteologian reilu irtiotto kirkon uskosta, mistä seuraa jännitteitä ja
näkemyseroja.
– Raamatun suhteen usko ja tieto ovat samassa paketissa. Lisäksi tiede on yllättävän subjektiivista.
Raamatussa on tapahtumia, joita ei voi liittää mihinkään tiettyyn
paikkaan. Raamatun ajanjaksojen mittaamisessa Junkkaala sanoo
edustavansa enemmistön ”teistisen
evoluution näkemystä”, jossa maan
luomisen päivät voivat olla miljoonia
vuosia. Hän pitää kuitenkin tärkeänä kunnioittaa erilaisia näkemyksiä.

Elämän suunta
nuorisoherätyksestä
Voiko mies uskoa näkemättä? Pertti
Puronen (oik.) on Eero Junkkaalan juttusilla.

Eero Junkkaalan polun alku löytyi Lempäälän nuorisoherätyksestä 1960-luvulla.

– Uskoon tulo alta rippikouluikäisenä vaikutti eniten elämäni
suuntaan, hän sanoo.
Tärkeä vaikuttaja oli nuorisonohjaaja Torsti Lettoranta. Tämä
ei loistanut itse, vaan nosti nuoria
esiin ja sai tuntemaan toisetkin tärkeiksi.
– Siinä opittiin kantamaan vastuuta, mikä myöhemminkin vaikutti uskon näkemykseeni.
Lukio jäi uskon innossa kesken. Myöhemmin Junkkaala jatkoi
opintietä Helsingin Raamattukoulussa, opiskeli nuorisonohjaajaksi
ja työskentelikin uralla muutaman
vuoden. Se tie ei kuitenkaan tuntunut omalta.
Hän päätyi teologian opintojen
pariin, mutta papin urakaan ei innostanut.
– Pyrin lähetystyöntekijäksi vaimoni Pirkon kanssa, joka oli
samalta kurssilta. Kaikkina näinä
vuosina olen miettinyt lähetyskutsua. Mutta minun elämääni on ohjattu näin.
Kutsu toteutui vasta 40 vuotta myöhemmin, kun Eero ja Pirkko Junkkaala matkustivat kolmeksi
vuodeksi Tansaniaan Harjun seurakunnan nimikkolähetteinä. Ha
palasivat Suomeen viime elokuussa.
Tansaniassa Eero Junkkaala
työskenteli Suomen Lähetysseuran
alaisena yliopisto-opettajana. Vuoden alussa hän aloitti Suomen Raamattuopiston teologisen linjan vastaava opettajana.
– Koinkin, että tämä on omin
juttuni: opettaa.

Hengellinen sanoma
tiedon rinnalla
Matkan varrella on syntynyt jo 34
kirjaa.

– Lukiossa olin aika huono ainekirjoituksessa. Ehkä opettaja ei
tykännyt tyylistäni, ja varmaan
olin aika ärsyttäväkin. Myöhemmin eräs aineistani palkittiin parhaana, ja rohkaistuin: osaan sittenkin kirjoittaa.
Rohkaisua lisäsi ensimmäisestä,
vuonna 1979 julkaistusta Armolahjat-kirjasta saatu palaute. ”Selväjärkistä tekstiä”, viestittivät lukijat.
– Kirjoitan paljon, mielelläni
ja kansantajuisesti, Junkkaala hymyilee.
– Kirjoissani olen aika paljon
yhdistänyt tietoa ja uskoa. Olen
yrittänyt popularisoida ja samalla
kertoa hengellistä sanomaa.
Viime vuonna julkaistiin Itse
valtiaat – Esseitä Raamatun johtajista ja toissa vuonna Eedenistä
itään – esseitä Raamatun paikkakunnista.
Tuoreisiin aikaansaannoksiin
kuuluvat myös kuusikymppisen
miehen päähän kurkistava Mies
tässä iässä sekä Raamatun naiskuvia penkova Ihanat naiset.
Raamatun naisista kirjoittaminen oli kustantajan idea, mutta
Junkkaalan mielestä hauska haaste.
Neljäs mies-aiheinen kirja on
työn alla.
– Siitä ei tule ihan pakinatyylinen, mutta kuitenkin kevyehkö.
Asiat ovat vakavia, mutta otan aika rennosti. Ehkä tästä syystä minua pyydelläänkin mukaan miesten iltoihin.
– Enemmän toivoisin palautetta, myös negatiivista.

Asta Kettunen
Katso myös:
http://eerojunkkaala.net

Hellyydelle ei ole
parasta ennen -päiväystä
Ihminen kaipaa toista ihmistä ja haluaa
hänet lähelleen. Halu
ei katoa iän myötä, ja
vanhuksillakin on oikeus kokea rakkautta.
Lapset ja lastenlapset
voivat kummastella,
jos vaari tai mummo
rakastuu ja alkaa seurustella.

Rakkaus muuttuu
kiintymykseksi
Ikäihmisten yleisin ongelma seksuaalisuuden alueella on kumppanin puute ja yksinäisyys. Kun eletään parisuhteessa, ongelmaksi voi
tulla taito puhua seksistä ja silloin
joudutaan ”etäsuhteeseen”. Monet
sairaudet ja lääkitykset vaikuttavat seksuaaliseen kykyyn, lisäksi miehen ja naisen halut ovat erilaiset.
– Seksi ei tarkoita vain yhdyntöjä. Kumppania voi kiihottaa monin tavoin leikitellen. Iän myötä
hellyys tulee tärkeämmäksi. Tun-

Kuvitus: Minna-Elina Hakomäki

– Jälkeläisistä tilanne voi tuntua
nololta. Mitä se pappa nyt noin
ihastui? Onkohan niillä intiimiäkin kanssakäymistä? Kyllä sokeri sulaa vielä vanhankin suussa,
seksologi Tarja Sandberg Väestöliitosta kertoo.
Lapsia saattaa pelottaa perinnön menetys, jos vanhempi solmii
uuden avioliiton.
– Kysyn, miten vanhaksi ihmisen pitää elää, että hän saa itse päättää rakastumisestaan? Sitä
paitsi seksistä on hyötyä terveydentilankin kannalta, sillä se vähentää
sydäntautien ja joidenkin syöpien
riskiä sekä stressiä ja kuolleisuutta,
Sandberg sanoo.

lehtia toisesta. On olemassa myös
katkeria suhteita, joita pitää yllä
esimerkiksi pelko yksinäisyydestä,
jos erotaan.
On huomattu, että 65+-ikäiset
käyvät entistä enemmän sekä yksilö- että pariterapiassa seksuaaliterapeutin vastaanotolla.
– Luonani on käynyt yli 80-vuotiaitakin, ikä ei ole olennainen,
vaan asia. Vastaanotolla voi tulla
esille Matti J. Kurosen kuvaamia
”tuoreeltaan pakastettuja traumoja 40 vuoden takaa”, joista nyt voi
vihdoin puhua.

tuu ihanalta ottaa toinen viereen
ja helliä häntä, rakkaus ei ole enää
niin seksiväritteistä kuin nuorempana. Hellyydelle ei ole parasta
ennen -päiväystä, Sandberg sanoo.
– Lääketiede on tullut avuksi
erektiohäiriöiden hoidossa, ja miehet menevät jo rohkeasti lääkärille. Kehotankin käymään lääkärin
vastaanotolla, sillä netistä ei kannata tilata erektiolääkkeitä. Niitä
mainostetaan netissä paljon, mutta ne voivat olla tehottomia väärennöksiä tai jopa terveydelle vaarallisia tuotteita.
– Vanhusten kumppanuudessa
tulee olennaiseksi yhteys toiseen.
Aistillisuuteen ei välttämättä kuulu enää tarve yhdyntään. Rakkaus
muuttuu kiintymykseksi, joka ilmenee haluna olla yhdessä ja huo-

Kerro toiveistasi ja
kuuntele kumppania
Pariskunnan ikääntyessä molemmille tulee usein sairauksia, eikä

halu pysy samanlaisena kuin suhteen alussa.
– Ikääntyessä on tärkeää oppia
nauttimaan seksistä sellaisena kuin
se onnistuu nyt. Nautinnon kokemus saattaa tuntua jopa syvemmältä kuin ennen. Kannattaa rohkeasti kertoa kumppanille, mikä tuntuu
hyvältä ja mitä toivon juuri tänään.
Sekä mies että nainen haluavat tulla kuulluiksi ja nähdyiksi. Voi sanoa ääneen toiselle: näytät ja tunnut hyvältä tänäänkin, Sandberg
kehottaa.
Kumppania voi auttaa puhumaan seksitoiveistaan. Kun itse
uskaltaa kertoa, mikä tuntuu hyvältä ja mitä toivoisin, toinenkin
rohkaistuu helpommin kertomaan
omista haluistaan.
Väestöliitosta saa tilata I love

-peliä, jota pelataan korttipelin tavoin.
– Pelissä voi tulla esille uusia
asioita kumppanista, vaikka on oltu yhdessä 40 vuotta. Selviää, mistä hän pitää oikeasti, eikä vain se,
mitä toinen on luullut. Pariskunta
voi sopia keskenään, että nyt on minun toivomuspäiväni, ensi viikolla sinun. Tehdään yhdessä sitä, mikä toista miellyttää hyvällä tavalla,
Sandberg suosittelee.
Ikääntyneiden parisuhteita käsittelee myös Merete Mazzarellan
kirja Ainoat todelliset asiat, jossa
hän kertoo rakastumisestaan jäätyään eläkkeelle.

Pirjo Lääperi

Parisuhdepysäkki auttaa aukomaan suhteiden solmuja
Hannu Jukola

– Jos vuorovaikutus ei suju parisuhteessa, silloin kannattaa hakea
apua. Rohkaisen paria puhumaan
toisilleen omista toiveista, haluista
ja unelmista sekä hoitamaan parisuhdetta, eihän kasvimaakaan tuota satoa hoitamattomana. Kun vuorovaikutus toimii hyvin, se vaikut-

Parisuhdepysäkille tulon syinä asiakkaat mainitsevat ongelmat parisuhteessa, vuorovaikutuksessa tai seksissä, myös sukulaissuhteet voivat olla
ongelmallisia. Projektityöntekijät Päivi
Nikkilä (vas.) ja Outi Pesonen auttavat
aukomaan suhteiden solmuja yhdessä
asiakkaiden kanssa.

taa usein myönteisesti myös seksielämään, projektityöntekijä Outi Pesonen Tampereen Kaupunkilähetyksen Parisuhdepysäkiltä sanoo.
– Vanhemmalla iällä koskettelu, sylikkäin- ja lähekkäinolo tuntuvat hyvältä, mutta sen ei tarvitse
johtaa yhdyntään, ja toisen on hyvä
ymmärtää tämä. Seksistä puhuminen voi tuntua hävettävältä ja nololta, mutta kun työntekijä puhuu
asioista oikeilla nimillä, se tuntuukin luonnolliselta ja puhumista voidaan jatkaa kotona, projektityöntekijä Päivi Nikkilä toteaa.
Parisuhdepysäkki avattiin toukokuussa 2011 ja toiminta on alkanut hyvin. Asiakkaina on käynyt
noin 170 naista ja 90 miestä. Miesten määrä on noussut alkuvuodesta. Asiakkaille tarjotaan yksilö- ja
parikäyntejä sekä keskusteluryhmiä.
Toukokuussa alkavat teemaluennot, joissa asiantuntijat kertovat eläkkeelle jäämisestä, nais-

ten ja miesten vaihdevuosista tai
ikääntymisestä.
Toiminta on maksutonta ja ajan
voi tilata puhelimitse. Kävijöiden
ikähaarukka on 51–79 vuotta, parista ainakin toisen tulee olla 60
täyttänyt. Myös yksin elävät voivat
tulla Parisuhdepysäkille.
– Kun ihmiset ovat uskaltaneet
tulla käymään täällä, he ovat huomanneet, että saavat apua. Asiakkaat saavat rauhassa puhua, heitä
kuullaan ja he tulevat kuulluiksi,
Nikkilä kertoo.

Pirjo Lääperi
Lisätietoa kirjasta Osmo Kontula,
Tarja Sandberg: Halut jäissä, 2012
Väestöliitto
Parisuhdepysäkki 60+vuotiaille
Tuomiokirkonkatu 15 D 43, 4.krs
ajanvaraus p. 040 592 6496, auki
arkisin klo 9–16
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 25.4.–8.5.2012
Tuomasmessussa ollaan matkalla kotiin
metellä, tuntea Jumalan
kansan koti-ikävää ja Taivaan kodin kaipuuta sekä
riemua siitä, että tie sinne
on valmis. Matkan aikana
meillä voi täällä maan päällä olla paljon vaille jäämistä, vaikeaa, tuskaa, ristiriitoja ja sairautta, pohtii Riitta Sointu, yksi messutiimin
jäsenistä.
Messussa valmistetaan
sijaa, tilaa ja kotia niin, että näissä ahdingoissakin ih-

Saarnavuoro
Rakkaus laskeutuu
sydämeen rukouksessa
Mistä tekstistä saarnaat ?
Jeesuksen jäähyväispuheesta (Joh. 15). Hän sanoo pitävänsä opetuslapsiaan ystävinään ja kertoneensa heille kaiken, minkä on Isältään kuullut. Sitten hän lähettää
heidät ja kehottaa heitä rakastamaan kuten hän on rakastanut heitä.
Löysitkö tekstiin uuden näkökulman?
Salaisuuksia jaetaan vain lähimpien kanssa. Kenelle salaisuus kerrotaan, se tehdään osaksi ystäväpiiriä. Jeesus
paljastaa omilleen suunnitelman, joka Jumalalla on koko
ihmiskuntaa varten. Näin hän tekee kaikista ihmisistä ystäviään ja ottaa kaikki lähimpiensä joukkoon.
Mitä haluat saarnassasi viestiä?
Jumalan toiminnan sisältönä on rakkaus. Jeesus on
osoittanut Isän rakkauden antamalla itsensä kuolemaan
toisten edestä. Jumala jakaa rakkauttaan vapaasti, mutta Hän käyttää ihmisiä sen osoittamisessa. Sille asialle
Jeesus lähettää opetuslapsensa.
Oliko tekstissä jotain vaikeaa?
Lyhyt katkelma on täynnä lämpimiä lauseita. Niitä ei voi
lukea eikä kuunnella kuin uutissähkeitä, vaan niitä pitää
mietiskellä ja rukoilla. Niistä ei voi saarnata kuin tiedotteita julistamalla. Ne laskeutuvat silmistä ja korvista sydämeen ja valtaavat ihmisen.

Hannu Jukola

Minkä kirjan olet lukenut viimeksi ja mitä siitä opit ?
Britannian juutalaisten päärabbi Jonathan Sacksin The
Great Partnership: God, Science and the Search for
Meaning (2011). Sacks tähdentää, että tiede ja usko
ovat yhdessä muodostaneet länsimaisen kulttuurin. Tiede erittelee ja selittää, usko yhdistää ja tulkitsee. Tiede
ei tarjoa merkityksiä. Usko kokoaa tiedoista kertomuksen ja luo yhteisöjä, joissa ihmiset löytävät elämän mielekkyyden.

Tampereen piispa Matti Repo saarnaa
Kirkon Nuorisopäivien Huvipuistomessussa
sunnuntaina 6. toukokuuta kello 10 Särkänniemessä.
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Katso muut tapahtumat
www.tampereen
seurakunnat.fi
Aitolahden seurakunta
Messut
klo 10 Aitolahden kirkossa
29.4. Pekka Luukkala,
Miia Moilanen, pyhäkoulu
6.5. Mauri Nieminen,
Miia Moilanen, pyhäkoulu
Muut
Kontemplatiivinen
rukoushetki ja luettu
messu 2.5. klo 19
Aitolahden kirkko
Muutaman minuutin johdanto
ja 20 min. kontemplaatio.
Kontemplaatio on hiljaista
ajatuksetonta rukousta jatkuen
luettuna ehtoollisena
klo 19.30–20, Mauri Nieminen.
Mahdollisuus yksinkertaiseen
ehtoollisen viettoon keskellä
arkea. Liturgia luetaan ja virret
veisataan ilman säestystä
Jumalan kämmenellä -ilta
9.5. klo 18 Atalan srk-koti
3–8 -vuotiaille lapsille
perheineen jatkuen parittomilla
viikoilla. Kirkkohetki,
askartelua, temppurata,
iltarukous ja ilmainen iltapala.
Laulamme myös lasten virsiä.
Lisät. Jyrki Pikkarainen
p. 050 527 9932
Eläkeläisten kevätmatka
ke 16.5.
VIRRAT – Satojen järvien
kaupunki
Matkakohteina mm. Matiaskappeli, Rajaniemen
lomakeskus, Killinkosken
vanha tehdasmiljöö, erilaisia
näyttelyitä, myymälä. Tied.
ja ilm. 2.5. mennessä
diakoniatyöntekijät
Eija Heikkilä, p. 050 097 1579,
Päivi Mikkola, p. 050 308
9401, Jyrki Pikkarainen,
p. 050 527 9932

Harjun seurakunta
Messut ja
jumalanpalvelukset
29.4. klo 10 Tesoman kirkko,
Tarvo Laakso, Teuvo Suurnäkki,
Lasse Kautto
klo 11 Pispalan kirkko,
Harjun uusien lähettien,
Raija ja Mikko Peuran
siunaaminen lähetystyöhön
Tansaniaan. Mikko Peura.
Rainer Backström, RitvaLeena Hirvonen, Ville Karhula.
Tervetuloa tutustumaan uusiin
lähetteihimme! Lähetysjuhla ja
-lounas 5 €.
klo 12 Lielahden kirkko
Peppi Sievers, Teuvo Suurnäkki,
Maiju Häyrynen, Peetel-pyhä
6.5. klo 10 Tesoman kirkko
Johannes Melander, Jukka-

Vapunaaton musiikkijuhlaa vietetään maanantaina 30. huhtikuuta kello 19 Aleksanterin
kirkossa.
Esiintyjinä ovat Sari ja
Leo Louhivaara, Kristillisen
Työväenyhdistyksen puhallinorkesteri sekä Viestiveljetkuoro. Puheen pitää Lasse
Jussila. Virsien säestyksestä huolehtii Vilho Salomaa.
Viestiveljet-kuoro on ollut
mukana järjestämässä vappujuhlaa jo viime vuositu-

hannen loppupuolelta. Tällä hetkellä veljiä on kokoonpanossa viitisenkymmentä,
mutta kuoro laulaa aina sillä porukalla, mikä kulloinkin
kokoon saadaan. Kuoro kokee
tärkeimmäksi tehtäväkseen
laulaa Vapahtajasta syntiemme anteeksiantajana.
Tilaisuuden järjestäjinä
ovat Pyynikin seurakunta,
Tampereen Kristillisen Työväen yhdistys ja Viestiveljetkuoro.

Viestiveljet-kuoro vie ilosanomaa ihmisille niin kirkoissa kuin
kauppakeskuksissakin. Vapunaattona kuoro esiintyy kello 19
Aleksanterin kirkossa.

Viidestoista Valotykki
jännittää bändiskabaa
Nuorille suunnattu kristillisen musiikin
Suomea kävijämäärä on vähentynyt huitapahtuma Valotykki juhlistaa viidettämasti. Me toivotaan ja rukoillaan, että
toista vuottaan bändikisalla.
monen tie veisi Valotykkiin.
– Väkeä on käynyt tosi vähän viime
Sanctify ainakin
vuosina, sen takia piti keksiä jotain uutta. Päädyttiin sitten, että pidetään bänYksi mukana olevista bändeistä on Sancdiskaba. Halutaan saada nuoret liikkeeltify, joka soittaa suomenkielistä rokkia ja
on ollut nykyisellä kokoonpanolla kasassa
le ja antaa tilaa sellaisille bändeille, jotka
vuoden 2009 alusta. Viime vuonna yhtye
eivät ole vielä saanut tilaisuuksia näyttää
Jumalalta saamiaan lahjoja, kertoo tämän
julkaisi levyn Matkalla täydellisyyteen.
vuoden pääjärjestäjä Ulrika Walter.
– Tehdään hommaa reilusti omalla
Valotykki on Tampereen yhteiskoutavallamme ja omana itsenämme, sanoo
lun lukion oppilaiden ja musiikinopettasoolokitaraa näpräävä Jussi-Petteri Peräinen, 20.
jan Seppo Lindellin järjestämä. Tarkoi– Halutaan lisätä bändin näkyvyyttä
tuksena on Jeesuksen ilosanoman lisäkja saada nimeä laajemmalle, hän perustesi löytää uusia artisteja ja kuulla puhetta
lee osallistumista.
nuorilta nuorille.
Muut bändin jäsenet ovat Laura Ylä– Me ollaan kaikki kristittyjä ja haluMäihäniemi, 19, laulu, kitara; Jaakko
taan viedä sanomaa eteenpäin. Uskoisin,
Mäkinen, 19, basso ja Timo Kivilahti,
että moni meistä on myös kiinnostunut
20, rummut. Menoa on hieman hidastamusiikista. Tiimi koostuu eri ikäluokisnut se, että miehet ovat olleet viime ajat
ta, eli ykkösistä abeihin, Walter kertoo.
Lukiolaisia kuitenkin jännittää liian
armeijan harmaissa.
Lauantaina 19. toukokuuta kello 15–21
pieni ilmoittautumisten määrä: virallinen ilmoittautumisaika päättyi 24. huhpidettävä tapahtuma on tällä kertaa Tampereen yhteiskoulun lukion Tyllin kiintikuuta. Siksi vielä voi kysellä tilannetta
teistössä, Hallituskatu 30.
osoitteesta valotykki@gmail.com tai nuLisää: www.valotykki.fi ja
merosta 044 271 8304.
http://www.myspace.com/sanctifyyh– Tietysti hieman stressaa, saadaantye, molemmat myös Facebookissa.
ko ollenkaan pidettyä sitä skabaa. Mutta
olen melko luottavaisin mielin. Ja annetaan tämäkin asia Jumalan käsiin.
Asta Kettunen
Tuomareina toimivat muun muassa
kls.-bändin Perttu
Läykki ja Stage-kisasta tuttu tykkiläinen Heidi Simojoki.
Voittajalla on illalla puolen tunnin
setti ennen kls.:n
pääsyä
lauteille. Ohjelmassa on
myös nuorten puheenvuoroja.
– Me mietitään
kyllä, millä tavalla me voitais vielä
värittää meidän tapahtumaa. Tuntuu
siltä, että gospelta- Valotykin järjestäjistä kuvaan pääsivät Ulrika Walter, Heidi Simojoki, Anpahtumissa ympäri ni Kemppainen, Maria Räty, Annukka Säätelä ja Seppo Lindell.

Pekka Ruusukallio
klo 11 Vauvakirkko Pispalan
kirkko
Ritva-Leena Hirvonen, VeliPekka Järvinen, Tarja Laitinen
klo 12 Meidän mäen messu
Lielahden kirkko
Rainer Backström, Peppi
Sievers, Ville Karhula
klo 17 Varikkomessu Pispalan
kirkko
9.5. klo 18 Arkimessu
Lentävänniemen srk-koti
Talentti
Aamumessu klo 8.30
2.5. ja 9.5. Tesoman kirkko

Muut
Vapputapahtuma 27.4.
klo 11 Tesoman kirkko
Muistojen muotinäytös
- Mummon Kammarin
vapaaehtoisten esittämänä.
Haitari soi, laulu raikaa ja helmet
heiluu. Esitys kestää n. 1 h.
Lopuksi vappuinen lounas, 5 €,
jälkkärinä sima ja munkki
60+ laulajaiset 29.4.
klo 16 Pispalan kirkko

Hervannan seurakunta
Messut ja

TYK

Miksi kannattaa tulla kirkkoon kuulemaan saarnaasi?
Messuun kannattaa aina tulla, oli saarnaaja kuka tahansa. Siellä Jumala hoitaa ihmistä rakkaudellaan ja vetää
hänetkin rakastamaan. Olennaisempaa kuin ennen kuulemattomien näkökulmien odottaminen saarnaajalta on
antaa itsensä rukouksessa Jumalan ja lähimmäisen palvelemiseen. Tällä kertaa voi lisäksi jäädä messun jälkeen
huvittelemaan, sillä messu pidetään Särkänniemen huvipuistossa osana Kirkon nuorisopäivien ohjelmaa.

minen voi saada apua ja tulla hyväksytyksi sellaisena
kuin on.
– Kutsu Taivaan kotiin
tuo ilon ja riemun. Jo nyt,
täällä armon ajassa, Kristus
voi olla ihmisen sydämen
kodissa tuomassa häivähdyksen kotoisasta, kohteliaasta ja läheisestä Jumalasta.

Viestiveljien arkisto

Tuomasmessua vietetään sunnuntaina 29. huhtikuuta kello 18 Aleksanterin kirkossa.
Teemana on Matkalla kotiin.
Evankeliumiteksti Joh.
14:1–11 kertoo siitä, miten
Jeesus lupaa opetuslapsilleen
menevänsä valmistamaan
heille sijaa ja palaavansa hakemaan heidät luokseen,
Isän Kotiin. Tuomas ihmettelee ja kyselee.
– Messussa on sija ih-

Vapunaaton musiikkijuhla Aleksanterin kirkossa

jumalanpalvelukset
klo 11 Hervannan kirkossa
29.4. Hannu Vuorinen, Markku
Mustajärvi, kanttorina Maria
Koivisto
6.5. Juhani Räsänen, Hannu
Vuorinen, kanttorina Martti
Syrjäniemi,
lapsikuoro Kultakellot
Muut
Lähetys- ja raamattu_
luento klo 9.30–10.30
kirkossa
29.4. ”Seuraa minua”, ekonomi
Esko Pusa
6.5. ”Sovitus”, rovasti Urho
Koski

www.tampereenseurakunnat.fi
Maalauksissa elämän polkua
K angasalalaisen Raija Kukkosen työt teemalla Lapsuudesta tähän päivään ovat
esillä Mummon Kammarissa. Näyttelyyn ehtii juuri ja
juuri tutustua, sillä viimeinen aukiolopäivä on huomenna torstaina 26.4. kylä-

Leena Häyry

Vene odottaa on
vuodelta 1996.

Evankeliumin ilta 2.5. ja
9.5. klo 18.30 kappelissa
Ihanat naiset kokoontuvat
2.5. klo 18.30 kirkossa
Naistenlehdet ja media
jauhavat siitä kyllästymiseen
asti. Kirkko vaikenee siitä
kuoliaaksi. Mikä se on?
Naisen seksuaalisuus.
Tule uteliaalla ja rohkealla
mielellä kuuntelemaan
ja keskustelemaan tästä
seurakunnassa vaikeasti
lähestyttävästä aiheesta.
Illan alustaa pidetty, rento ja
rohkea puhuja Kikka Tuokko.
Aloitamme illan klo 18.30
alustuksella ja keskustelulla.
Saunomismahdollisuus.

Raamattuilta 8.5.
klo 18–19.30 kirkossa.
Kuulijasta tekijäksi, Riitta
Paajanen

Härmälän seurakunta
Messut
klo 10 Härmälän kirkossa
29.4. Antero Eskolin, Maaret
Manni-Korpi
6.5. Satu Saarela-Majanen,
Markku Ylipää. Gideonien
tervehdys
”Tartu hetkeen”
-iltaehtoollinen 27.4.
klo 18 Härmälän kirkko
Mirja Rautkoski, musiikista
vastaa Härmälän nuorten oma
musiikkiryhmä Gospel Grove
Muut
Miesten ilta 2.5. klo 18

Kuuselan Seniorikeskuksessa,
Nuolialantie 46
Talouspäällikkö Hannu Varhi,
Wycliffe Raamatunkääntäjät
-järjestöstä.
Sauna klo 18 alkaen (uimaallas ei käytössä). Kahvitarjoilu
lähetystyön hyväksi. Klo 19.15
alustus aiheesta, keskustelua
ja iltahartaus. Aimo Tikka ja
Antero Eskolin

Kalevan seurakunta
Messut ja
jumalanpalvelukset
klo 10 Kalevan kirkossa
29.4. Jukka Kuusisto, Salla
Häkkinen, musiikki Terhi-Tuulia
Keränen, Maarit Kuusisto, laulu
klo 12 sanajumalanpalvelus,
Lapinniemen kappeli, Jukka
Kuusisto, Terhi-Tuulia Keränen
6.5. Salla Häkkinen, Jukka
Kuusisto, musiikki Eliina Lepistö
klo 12 sanajumalanpalvelus,

KUUT
6. LOKA

A 2011

|

HINTA :

3,00€

|

IKERT
106. VUOS

A

|

00435

my auttaa, Kukkonen mainitsee.
Hän on kuvannut myös
Pirkanmaan näkötorneja.
Maakunnan näkeekin hänen
mukaansa parhaiten juuri
kiertämällä sen näkötornit.
Kukkonen oli mukana tekemässä Mummon Kammarin ensimmäistä runokirjaa
Enkeleitä elämääsi, ja on julkaissut omia runokirjoja.
73-vuotias Kukkonen on
tehnyt pitkään vapaaehtois-

työtä. Nykyään hän osallistuu toimintaan kirjoittamalla muisteluitaan Kammarin
kotisivujen blogipalstalla.
Lisää: www.raijakukkonen.com
Toukokuuksi on luvassa taideopiskelija Anna Aution näyttely. Silloin seinillä on hänen luonnoksiaan,
jotka on piirretty Mummon
Kammarin harjoittelutyönä.

Lapinniemen kappeli
Salla Häkkinen, Eliina Lepistö

Virkistyspäivät ikäihmisille
Ilkon kurssikeskuksessa
18.–21.6.
Hinta 80 €/hlö/2 hh ja
100 €/hlö/1 hh. Hakuaika
15.5. asti. Hakemuksia
saa Kalevan kirkolta ja
diakoniatyöntekijöiltä. Tied.
Anne Joronen p. 050 345 1162

Jari Nurmi, Hannele Koivisto,
Heikki Hinssa, Pertti
Harmainen, tekstit. Diakoni
Martta Honkosen lähtöjuhla.
Keittolounas
klo 17 KIPINÄ! -messu
Linnainmaan srk-keskus. Jari
Nurmi, Heidi Peltola. Ajatonta
ja ikuista sanomaa uusissa
puitteissa, bändin säestyksellä.
Kaikki ovat tervetulleita, ikään
katsomatta. Antaa uutta
kipinää!
6.5. Anne-Maarit Rantanen,
Pirjo Tuiskunen, kanttori Katja
Viljamaa
klo 15 Perhemessu Levonmäen
srk-koti. Touko Hakala,
kanttori Petri Karaksela.
Päiväkerholaiset
klo 17 Iltamessu Uudenkylän
srk-talo, Janne Häkkinen.
Aamu-unisten virkistävä
messu kahdella aterialla.
Pikkulapsille (3+) on pyhäkoulu
ja kouluikäisille varkkikerho

Muut
Perheiden vappuaatto
30.4. klo 16–18 Kalevan kirkon
ala-aulassa.
Ohjelmassa kasvomaalausta,
ilmapallojen täyttöä, ongintaa
ym. Riesa-pelle esiintyy
klo 17.30. Kahvia, simaa,
munkkeja. Tilaisuuden tuotto
lähetystyön hyväksi
Sanan ja rukouksen ilta
1.5. klo 18.30 Kalevan kirkon
srk-sali
Jumalan kämmenellä
-perhepyhäkoulu 8.5.
klo 17.30 Kalevan kirkon
srk-sali, Kalevan kirkko
kaiken ikäisille Kalevan kirkon
alakerrassa. Ohjelmassa:
opetustuokio, askartelua,
temppurata tai leikkejä/pelejä,
iltapala

Työttömien retki
Kankaanpäähän 24.5.
Retki on tarkoitettu Kalevan
kirkon työttömien ruokailussa
kävijöille. Ilm. ruokailuissa
torstaisin Anna-Leena
Mansukoskelle, hinta 15 €

Messukylän
seurakunta
Messut
klo 10 Messukylän kirkossa
29.4. Pirjo Tuiskunen, Olavi
Heino, kanttori Katja Viljamaa,
Picantus -kuoro
klo 12 Uudenkylän srk-talo

CKPHOTO

Jakamisen päivä to 26.4.
klo 16 Pelipuiston srk-koti.
Katso lisää s. 12

Lisät. Aino Vuorinen,
aino.vuorinen@pluscom.fi

95–11 –41

SCANSTO

Kuuntele Radio Dei, 98,8
MHz kk:n ensimmäisenä
maanantaina klo 19.30

paikan aukioloaikana kello
10–14.
Maalausten aiheina ovat
kukat, maisemat ja muotokuvat. Parikymmentä työtä ovat samalla 20-vuotisnäyttely, sillä ensimmäisen
näyttelynsä Kukkonen piti
Mummon Kammarissa kesällä 1992.
– Tauluissa on nimikkokukkani lemmikki, Tuntematon tulevaisuus Hämeenkadulta ja henkilökuva Hy-

LASTENMAA
3/2012

Kotimaa-yhtiöt on johtava suomalainen
kirkollisen viestinnän ja henkisen hyvinvoinnin viestintätalo. Kotimaa, Askel ja
Lastenmaa ovat Kotimaa-yhtiöiden lehtiä,
joita yhdistää kristillisyys ja välittäminen.

A
RUOKA
LE
KAIKIL

voi
kaostoksilla ää.
Omilla ruo
n nälk
a maailma
helpotta
8–13
Sivuilla

40

I
TTOLAK
n
AVIOLII
yhteiskunna

Kirkon ja
t avioliitosta
myötä.
määritelmä
uuden lain
eroaisivat
4
SIVULLA

OITTA
ntelee
APUA EHD
ola työske

ttujen
Pekka Tuom
rinä ja kidute
päihdelääkä skuksessa.
kuntoutuske 16
SIVULLA

EKSTRA
TALOUS unnat
Miten seurak päin
eteen
pääsevät
gosta?
talousahdin
LIITE

Tule kanssamme myymään lehtiä,
joissa on sanomaa.
Haluatko olla tekemisissä ihmisten kanssa? Myymällä lehtiämme, pääset samalla
asiamiesyhteisömme jäseneksi. Asiamiehenä voit osallistua erilaisiin tapahtumiin
ja kilpailuihin, joissa on mm. matkapalkintoja. Maksamme myyjillemme puhelinkorvaukset ja tilauspalkkioilla voit tienata mukavasti lisäansioita.
Tule kokeilemaan olisiko tämä sinun tapasi tehdä seurakuntatyötä?

”Olen löytänyt myyntityössä asiamiehenä
uuden perspektiivin elämääni. . .
Saan keskustella ihmisten kanssa,
joita en olisi muuten kuvitellut kohtaavani.”
Soile Ritakallio-Tähtinen

Odotamme sinulta myönteistä suhtautumista lehtiimme ja kiinnostusta esitellä niitä
uusille lukijoille. Perehdytämme sinut myyntityöhösi, annamme osoitetukea kontaktien
löytämiseen ja autamme pääsemään haluamiisi tavoitteisiin.

Ole yhteydessä kello 10.00–16.00 välisenä aikana markkinointikoordinaattori Anne Mutaseen 040-570 1875 tai
myynti- ja markkinointipäällikkö Pauli Saukkoseen 040-060 1386, niin keskustellaan lisää tulevasta työstäsi.
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 25.4.–8.5.2012
Jakamisen päivää vietetään
torstaina 26. huhtikuuta kello 16–18 Pelipuiston seurakuntakodissa Hervannassa, osoitteessa Teekkarinkatu 17.
– Jakamisen päivä on hyvän mielen tapahtuma, joka
järjestettiin ensi kertaa viime syksyllä. Tapahtumassa
kävi silloin lähes 500 osallistujaa, kertoo pastori Hannu
Vuorinen Hervannan seurakunnasta.

Tarjolla on hernekeittoa.
Osallistujilla on mahdollisuus poimia mukaansa vaatteita käytettyjen vaatteiden
valikoimasta.
Tapahtumassa voi saada hiuksensa leikatuiksi, hierontaa, rukouspalvelua ja verenpaineen mittausta tarpeen mukaan.
Lapsille on oma toimintapisteensä. Myös EU-ruokapaketteja on jaossa tarvitseville.
– Paikalla saa myös in-

foa Pelipuiston seurakuntakodin toiminnasta ja erilaisista uusista ryhmistä. Pelipuisto on tilojen suhteen
pessyt kasvojaan, ja pyrkii
vahvistamaan paikkaansa
Hervannan seurakunnan
eteläisenä toimintapisteenä, jossa maahanmuuttajatyön lisäksi on toimintaa
tarjolla kaikenikäisille perushervantalaisille. Tervetuloa tutustumaan, kutsuu
Vuorinen.

Uutena toimintamuotona
on kahvila/olohuone, joka on
auki päivittäin.
Tapahtuman järjestävät
yhdessä Hervannan seurakunta, Jakamisen paikka ry
ja Adra Finland.
Jakamisen päivää vietettiin ensimmäisen kerran syyskuussa 2011 Pelipuiston seurakuntakodissa. Hely Kurki (vas.) sai
hemmottelevan käsihoidon Eevi Kiimamaalta.

kerhohuoneella, Ullakonvainio
5
Jeesus-marssi Tampere ry

Vappuna järjestettävä Jeesus-marssi kokoaa ison joukon lähiseudun kristittyjä yhteen viettämään kevään juhlaa.

Jeesus-marssi on yhteiskristillinen, koko
perheelle tarkoitettu iloinen vapputapahtuma 1. toukokuuta.
– Marssi on yksi tapa tuoda esiin sekä
välittää uskovien yhteyttä ja Jumalan rakkautta muille ihmisille ja yhteiskunnalle.
Marssi ei ole mielenosoitus ketään vastaan, vaan kaikkien puolesta, miettii Metodistikirkon jäsen Jori Brander, joka vaimonsa Elisa Branderin kanssa, joka juontaa marssin tämänvuotisen loppujuhlan.
Branderit ovat olleet mukana Jeesusmarssilla sen alusta, vuodesta 1994 lähtien.
– Marssista on tullut perheellemme
vappuperinne. Viime vuosina olemme olleet mukana yhä enemmän järjestelytyössä.
Tapahtuma alkaa kello 11.30 Aleksanterin kirkkopuistossa. Ohjelmasta huoMuut
Avoin kahvila 27.4. klo
10–12 Levonmäen srkkoti. Tervetuloa kahville ja
juttelemaan! Mahdollisuus
rukoukseen
Iltaveisuu 29.4. klo 18
Kaukajärven srk-talo, Matti
Heinivaho, Virpi Pohjanen,
Merja Mäkisalo
Miesten kahvitupa 2.5.
klo 10–12 Messukylän
srk-talo keskiviikkoisin
klo 10–12 Messukylän srk-talon
alakerrassa
Ikäihmisten virkistyspäivä
2.5. klo 11.30 Linnainmaan
srk-keskus. Ehtoollinen,
Heidi Peltola, Heikki Hinssa.
Keittolounas ja ohjelmatuokio.
Diakoni Ritva Fabrin,
vanhustyönohjaaja Heli Rinta ja
keittäjä Katariina Taipale
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Pyynikin seurakunta

Teiskon seurakunta

Messut
klo 10 Aleksanterin kirkossa
29.4. Jorma Pitkänen,
Säde Siira, kanttorit: Riikka
Viljakainen, Anssi Pyykkönen
6.5. kaksikielinen messu
(suomen kieli ja viittomakieli)
Heikki Syrjämäki, Ari
Rantavaara, Riikka Viljakainen.
Viittomakanttori Liisa
Hoikkanen, Viittomakuoro

Messut
klo 10 Teiskon kirkossa
29.4. Vanhemman väen kirkko
pyhä, Saila Munukka, Anna
Stina Nyman. Teiskon srkkodilla kirkkokahvit ja ohjelmaa.
Vapaaehtoiset avustavat.
Tilaisuus päättyy klo 13.
6.5. Saila Munukka, Anna
Stina Nyman

Ehtoollishartaus klo 17
Aleksanterin kirkko
26.4. pastori Olli Halikainen
3.5. pastori Asko Peltonen

Messut
klo 10 Tuomiokirkossa
29.4. Merja Halivaara,
Olli Hallikainen, urkuri Matti
Hannula. Pirkanmiehet,
joht. Tuomas Laatu
6.5. Asko Peltonen, Merja
Halivaara, Matti Hannula,
kanttori Tuomas Laatu.
Pirkanpojat A-kuoro,
joht. Jouni Rissanen
Muut
Katariinan Seniorit 30.4.
klo 9.30 srk-koti Katariina.
Vetäjinä Pirkko Leivonniemi ja
Laila Kamula

Viinikan seurakunta

lehtivat Riku Rinne, Jaakko Ahvenainen, Martti Falck sekä Annika Pesonen
& Come Home -tiimi.
Marssi lähtee liikkeelle kello 12.10 kulkien Tampereen keskustan läpi. Loppujuhla alkaa kello 12.40 Tuomiokirkossa.
Tervetulosanat lausuu Tuomiokirkkoseurakunnan kappalainen Asko Peltonen.
Pääpuheen pitää Petteri Arasalo Tampereen helluntaiseurakunnasta.
Tämän vuoden Jeesus-marssin kolehtikohteena on SOS-Lapsikylä. SOS-Lapsikylä on vuodesta 1962 Suomessa toiminut lastensuojelun palveluita tarjoava yhdistys. Toimintaa on tarkoitus laajentaa
Tampereella.
Tapahtuman järjestää Jeesus-marssi
Tampere ry yhdessä alueen seurakuntien
ja kristillisten järjestöjen kanssa.

Muut
Rukouksen ja ylistyksen
ilta klo 18.30
2.5. Aleksanterin kirkko
9.5. Pyynikin kirkontupa

Tuomiokirkkoseurakunta

Esirukousilta 6.5. klo 17
Tuomiokirkko, Pirkko Jalovaara,
pastori Marita Hakala

Jeesus-marssi kokoaa
kristittyjä vappuna

Muut
Teiskon kuorojen
kevätkonsertti/ Runon ja
laulun ilta 6.5. klo 19 Teiskon
kirkko. Runoja, Anita Fellman.
Teiskon Mieslaulajat, joht.
Jussi Tamminen. Teiskottaret,
joht. Anna Stina Nyman.
Kirkkokuoro, joht. Anna Stina
Nyman. Satu Turunen, piano
Joukontupa eläkeläisille
8.5. klo 13 Kotilinnasäätiön

Hannu Jukola

Pelipuistossa vietetään jakamisen päivää

Messut
klo 10 Viinikan kirkossa
29.4. Daniel Hukari, kanttori
Veikko Myllyluoma
klo 18 Iltamessu Nekalan srktalo, Daniel Hukari
6.5. Jussi Mäkinen, Ismo
Kunnas, kanttori Veikko
Myllyluoma
3.5. klo 19 Hiljainen iltakirkko,
Ismo Kunnas
Muut
Esirukoustunti 7.5.
klo 11–12 Nekalan srk-talo.
Tied. Merja Lehtinen
p. 050 441 3943

DEUTSCHER
GOTTESDIENST
in der Krypta der Domkirche am
6.5. um 15 Uhr, Röker

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.
29.4. Teuvo Suurnäkki
6.5. Emmanuel Eneh

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
Sydämellisiä lahjoja ja kauniita
käsintehtyjä onnittelukortteja
äitienpäiväksi ja kevään juhliin.
Keväisiä kodin tekstiilejä kotiin
ja mökille

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
ma–to klo 8.30–11.30,
pe 8.30–10.30.
Toimisto p. 03 219 0455
ma 9–17, ti–to 9–14.
Välitämme yhdessä –
kampanjan t-paitojen
myynti (á 20 €) Mummon
Kammarin kyläpaikassa
ma–to 10–14, ja lauantaina
28.4. Anttilan aulassa
klo 11–15. Paitojen tuotto
käytetään nuorten työllistämiseen vanhusten ulkoiluavuksi.
Tuhannelle vanhukselle
villasukat -talkoot
v. 2012.
Anna kerä – autat paljon!
Tuo sukat tai lahjoita

villalankaa: sukkalangoista
huutava pula!
Toukokuun näyttely:
Anna Autio, piirroksia.
Katso s. 11
Kyläpaikka,
Otavalankatu 12 A
Maanantaisin
klo 10 Äiti Teresan peittotalkoot
klo 12.30
Pöytälaatikkorunoilijat, ei 30.4.
klo 14 Kirjojen ystävät, ei 30.4.
klo 14 Shakki, 2 krs., ei 30.4.
7.5. vieraana Toni P. Järvinen:
Elämästä ihmiselle
– 130-vuotiaan Aamulehden
historiikki
7.5. Tule kesäystäväksi
vanhukselle! Iltaperehdytys
klo 17–19 jatkuen ma 14.5.
klo 17–19. Tiedustelut ja
ilmoittautuminen 03 219 0455
tai www.mummonkammari.fi
Tiistaisin (ei 1.5.)
klo 10 Askartelutalkoot ja
tumpputiistai
Keskiviikkoisin
2.5. Leskien Klubi -kahvila.
Mukavat -näytelmäryhmän
musiikillinen näytelmä
”Näsijärven lumoissa”
klo 10 Nettinurkassa AtkSeniorit Mukanetin opastajat
klo 13 Nyt laulajaiset on,
iloista yhteislaulua suosittujen
laulattajien johdolla
2.5. Veikko Rantalainen ja
Maija-Stina Uotila
9.5. Seppo Suojanen ja Tauno
Honkala
Torstaisin
klo 10 Sudokun ratkojaiset,
2. krs
klo 11 Muisti- ja tuolijumppa
Kotialttarin äärellä
klo 12.30 Toivevirsiä, MaijaStina Uotila
klo 13 Päivähartaus
26.4. rovasti Martti Mäkituuri
3.5. Vuokko Lehtimäki
Otavalankatu 12 A
(Rautatienkadun risteys)
kotisivut www.
mummonkammari.fi

MUSTA LAMMAS
asunnottomien ja
päihdeongelmaisten
päiväkeskus,
Pellavatehtaankatu 17 G,
p. 3891841.
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.

www.tampereenseurakunnat.fi
Tampereen diakoniatyö esittäytyy Terve–Sos -päivillä
Tampereen seurakuntien diakoniatyö ja Kirkkohallitus
ovat mukana Terve–Sos -päivillä 8.–9. toukokuuta Tampere-talossa.
Terve–Sos on Suomen
suurin sosiaali- ja terveysalan
koulutus- ja messutapahtuma. Se järjestetään vuosittain ja tänä vuonna se pidetään Tampereella. Päivien
teemana on Aktiivinen kansalainen – vireä elämä.
– Päivien teemaan sopien

esittelemme tamperelaista ja
myös koko kirkon vapaaehtoistyötä, Suurella Sydämellä
-vapaaehtoistyötä ja Mummon Kammarin vapaaehtoista vanhustyötä. Erilaista
muutakin materiaalia on jaossa, kertoo Tampereen seurakuntien diakoniasihteeri
Katariina Mylläri.
Messuosasto on avoinna tiistaina kello 9–17.30 ja
keskiviikkona 9–16. Mukana on yli sata näytteilleaset-

tajaa ja tapahtumalavalla on
kymmeniä asiantuntijoiden
tietoiskuja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osastolla voi tavata asiantuntijoita sekä tutustua palveluihin ja julkaisuihin. Suomen
Palopäällystöliiton osastolla
ovat esillä turvallisuusasiat.
Messuilla kulkee kumpanakin päivänä messupappi kello 11–15. Messuhartaus
on kumpanakin päivänä kello 12. Kirkon messuosastolla

Pullakirkko klo 10–12.
Tarjolla leipää ja kahvia
maksutta
29.4. Seija & Arto Pietiläinen
ja Mikko Ohra-aho, Harjun srk
6.5. Teppo Lehtonen ja Mari
Paija, Musta Lammas

Pe 4.5. klo 10–12
Vertaistukiryhmä

8.–10.6. Hiljaisuuden
retriitti
Ohj. Pirkko Raipala ja Harri
Virtanen. Hinta 90 €.
Ilm. p. 040 745 3393 tai
pirkko.raipala@keokarkku.fi

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
2.5. Kari Kuusisto, Suomen
Raamattuopisto
9.5. Ismo Kunnas
Keskiviikkoklubi
keskiviikkoisin klo 13–14.45
Hengellinen avoin
keskusteluryhmä päihteistä
eroon pyrkiville naisille ja
miehille.

MYÖTÄTUULI
Yhteinen vammaistyö
Ti 8.5. klo 17–19.30
Aurinkoklubi
Iidesrannan seurakuntakoti,
Iidesranta 5
Nuorille ja nuorille aikuisille
tarkoitettu ryhmä.
Ota yhteys etukäteen ohjaajiin
avustajatarpeen vuoksi.
Mari Tuominen
p. 050 535 1139
Liisa Hoikkanen
p. 050 413 1909
Kuurojentyö
Su 6.5. Kuurojentyön
kevätjuhla ja Tertun eläkkeelle
lähtöjuhla
Klo 10 Messu Aleksanterin
kirkossa, jonka jälkeen
keittolounas ja juhla Näsin
seurakuntasalissa.
Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarink. 10
Ke 25.4. Miestenpiiri
vieraana Seppo Ahokainen
To 26.4. klo 13 Kansallinen
veteraanipäivä
vieraana toiminnanjohtaja
Raimo Nuutinen
Pe 27.4. klo 10–12
Vertaistukiryhmä
-keskustelua
-sanomalehdenlukua
-asiointimahdollisuus
lähialueella
-päivähartaus
- yhteislaulua, Tuija Kurki
To 3.5. klo 13 Silmälääkäri
Heidi Murtomäki

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

PÄIVÄRAAMATTUKOULU
torstaisin klo 9.30–13
Kalevan kirkon srk-salissa
26.4. päätösjuhla
Tied. kati Eloranta
p. 050 431 6627

RETKET/MATKAT
Retki Reposaarelle.
Lähtö to 24.5. klo 9 Hervannan
kirkko, klo 9.30 Vanha kirkko.
Matkan hintaan, 85 € 2hh,
sis. matkat ja täysihoito
perillä. Majoittuminen srkyhtymän leirikeskuksessa
Junnilassa, meren rannalla,
kauniilla rauhallisella paikalla.
Tutustuminen Reposaareen.
Paluu Tampereelle pe 25.5.
iltapäivällä. Ilm. 11.5. asti
Katri Ikonen 050 345 0655 ja
14.5. lähtien myös Pirkko
Partanen 050 406 7170
Bussimatka Pipliaseuran
200 v. juhlille Turkuun
26.5.
Lähtö klo 7.30 Talentin edestä,
Halkoniemenkatu 1, ajetaan
Pispalan kautta. Keskustorilta
Vanhan kirkon edestä klo 8.
Turusta lähdemme pääjuhlan
jälkeen n. klo 18.30. Matkan
hinta 20 €/hlö, sis. kulj.
Ilm. Riitta Laiho 16.5.
mennessä, p. 041 548 0150.
Matkan järjestää Harjun srk ja
Pipliaseura

RETRIITTEJÄ
25.–27.5. Helluntain
hiljaisuuden retriitti
Ikaalisten Metsäkestilässä.
Ohj. Tytti Jauhiainen ja Terhi
Törmä. Hinta 90 €
Ilm. p. 050 468 8482

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

Lisät.
www.tampereenseurakunnat.fi/
hengen _ravintoa
tai p. 050 539 3175/Marjatta
Malmberg

RUKOUKSEN TALO
KESKUSTA
Kyttälänk. 1
Yhteistä rukousta joka
arkiaamu klo 9–11
Nuorten rukouskoulu
Preikkari parittomien
viikkojen maanantai klo 18
Nuorten Praisekuoroja bändi parillisten
viikkojen maanantai klo 18
Vastaanotto-ilta su 27.5.
klo 19 Rukousta, ylistystä,
Raamatun sanaa. Yhteistyössä
Uuden verson kanssa
Haukiluoman
Rukouksen talo,
Tyvikatu 11
Käy peremmälle, sinua varten
on paikka. Tule rakentamaan
seurakuntaa rukouksin.
Torstaisin rukouspäivystys klo 18–18.30
Tule hetkeksi hiljentymään,
puolestasi rukoillaan.
Voit myös lähettää viestin
numeroon 040 743 9919
Hervannan
Rukouksen talo, Hervannan
kirkko, Lindforsink.7
Aamurukous
Ke klo 9–10 Café Olo
huoneessa, 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
Lisät. Kirsi Juntunen
050 574 4943 ja
Teija Lätti 050 574 4941
Varhaisaamun
rukoushetket
Koivistonkylän srk-koti ma
ja ke klo 6–7.30. Tied. Anne
Tuhkanen p. 044 218 0010
Kissanmaan srk-koti

on myös mahdollisuus jättää
esirukouspyyntö. Ne luetaan
Tuomiokirkon messussa helatorstaina 17. toukokuuta.
Messuille on vapaa pääsy.
Pääsylipun voi tulostaa verkko-osoitteesta. Alan ammattilaisille tarkoitetut seminaarit ja koulutustilaisuudet
ovat maksullisia.
Lisää tietoa löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta:
www.thl.fi/fi_FI/web/fi/
ajankohtaista/tapahtumat/
terve_sos/messut
ma klo 7–8. Tied. Kirsti
Jokihaara p. 040 590 3256

SENIORIFOORUM
– uskosta ja elämästä
klo 13 Aleksanterin kirkon
kryptassa, edullinen
kahvitarjoilu klo 12 alkaen
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

Tarjolla 32 ilmaista
konserttia ympäri kaupunkia!
Tampereen seurakuntien musiikinopetuksen kevään konserteissa voi nauttia lasten ja
nuorten musiikkiesityksistä aivan ilmaiseksi. Tarjolla
on 32 konserttia eri puolilla
kaupunkia.
Luvassa on muun muassa pianolla, kitaralla, kanteleella sekä puhallin-, jousija lyömäsoittimilla esitettyä
musiikkia.

SILMUKKA
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
Tahlo-Jortikka p. 050 558
0231. Tervetuloa avoimeen
kahvilaan!

TAMPEREEN
RAAMATTUKOULU
www.tampereenraamattukoulu.net
Kalevan kirkon srk-salissa
maanantaisin klo 18.30
30.4. Daniel Brecher,

Eeva Koskisen pianosoitto-oppilaiden konsertissa
27.4. kello 18 Linnainmaan
seurakuntakeskuksessa yleisö voi tukea halutessaan Yhteisvastuukeräystä.
Katso konserttiohjelma:
www.tampereenseurakunnat.fi/toimintaa/musiikki/
soitonopetus

Juutalaisin silmin -luentosarja
Huom! Kalevan kirkossa
7.5. Turkka Aaltonen, Isä
meidän rukous

TORPAN KURSSIKESKUS
Torpantie 29, 33450 Siivikkala
Äitienpäivälounas
su 13.05. klo 13
Torpan kurssikeskuksessa,
Siivikkalassa
aikuiset 25 €,
nuoret (13– 17 v. ) 15 €,
lapset (3–12 v.) 10 €
Musiikki Seppo ja Liisa Lindell.
Ennakkovaraukset,
puh. 03 348 7200

TUOMASMESSU
29.4. klo 18 Aleksanterin
kirkko
Teemana Matkalla kotiin. Katso
lisät. s. 10

KRISTILLISET
JÄRJESTÖT
ESIKOISLESTADIOLAISET
Kurjentaival 22, 33100 Tampere
(Vastapäätä Viinikan kirkkoa)
Lähetysseurat
- la 28.4. klo 12.00 ja
klo 18.00
- su 29.4. klo 12.00 ja
klo 18.00
- ma 30.4. klo 12.00 ja
klo 18.00
Saarnaajina Heikki Purtanen ja
Pauli Nuutinen
Kanssapuheet (raamatun
tutkiminen)
Tiistaisin klo 13.00 ja torstaisin
klo 18.30
Nuortenilta
Tiistaisin klo 19.00
Tervetuloa!
HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat
Su 29.4. Herättäjän pyhä
Pirkkalassa. Klo 10 messu
kirkossa,kahvit ja seurat, Jaakko
Löytty, Olli-Pekka Silfverhuth ym.
Ke 9.5. klo 19 seurakuntien
talo, Näsilinnank. 26 Ateenasali, Maarit ja Jukka Kuusisto,
Antti Saarelma, Sakari Suutala.

✦ 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

KANSAN
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28,
p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi
Seniorifoorum 26.4. klo 13
Aleksanterin kirkon krypta. Värit,
asusteet mielen ja pukeutumisen
virkistäjänä, Riitta Yräys-Jussila.
Kahvitarjoilu klo 12 alkaen.
Kevätretki Orisbergiin
Isoonkyröön 10.5. Lähtö klo 8
ja paluu klo 20. Tutustutaan
mm. Orisbergin leirikeskukseen,
Johan Puuhun, Napuen muistomerkkiin ja palatessa Juustoporttiin. Hinta 50 €/hlö
(matkat, lounas, kahvi, Juustoportissa kahvi ja leipäjuusto).
Ilm. p. 223 1771 tai
040 778 2863,
anneli.rautakorpi@sana.fi
Opiskelijaillat perjantaisin
klo 19 Glooria Sali,
Kyttälänkatu 1, 2. kerros.
SLEY
Luther-talo Pellavatehtaank. 19
Messu joka su klo 11.
Päiväpiiri ke klo 13.
Päivärukous pe klo 14.

Ristin Keidas la 28.4. klo 18,
Lasse Räty.
Tervetuloa! www.sley.fi/tampere
TAMPEREEN
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16 ja
17.45, sekä keskiviikkoisin ja
lauantaisin klo 19.
Pe 27.4. klo 18.30
Aviopuolisoilta; Tukea
vanhemmuuteen
La 28.4. klo 15
Vapputapahtuma
klo 19 Seurat
Su 29.4. klo 16 Kirjan
julkaisutilaisuus ry:llä
klo 17.45 Seurat
klo 17 Seurat Kangasalan
Kirkonkylän seurakuntakodissa
Su 6.5. klo 10 Jumalanpalvelus,
Kangasalan kirkko
klo 12 Seurat Kangasalan
Kirkonkylän seurakuntakodissa
klo 16 Seurat 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:
9.5. aineisto 25.4. mennessä, 23.5., aineisto 9.5. mennessä
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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

pa

n
ine

to
ou

n

TAMMELA
Tammelan puistok. 37
(03) 255 7502

a

Ilm

Tuotoilla autetaan
HERVANTA
2 miljoonaa
ihmistä vuosittain Insinöörinkatu 30

(03) 715 6337

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

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

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

ILMAINEN NEUVO OY:n

Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm
www.lahetystorit.fi

Kodinavux Oy on Suomen suurin kodinhoitopalveluja tarjoava yritys. Pidämme siistinä jo
yli 2000 asiakkaamme kodit Tampereella ja
pääkaupunkiseudulla.

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

www.kodinavux.fi
Hämeenkatu 5 A,
33100 Tampere
tampere@kodinavux.fi

Yhden Hinnalla
Mikä on kallista ja mikä on halpaa? Tässä kysymys, jota jokaisen
tulee mietittyä useamman kerran päivän aikana. Välillä tuntuu,
että joillekin hinta-arvioinnit ja edulliset hankinnat ovat elämäntehtävä. Valitettavasti joskus kuulun itsekin tuohon joukkoon.
Näiden teemojen ajattelemisen viemä aika- ja ajatusmäärä
kertoo jotain siitä, että halpuus tai kalleus on suhteellinen käsite. Esimerkiksi monen sadan euron illallinen hienossa ravintolassa on kyllä todella kallista. Monen sadan euron viimeisen
päälle hieno älypuhelin, jonka takaosassa on pala haukatusta
hedelmästä, ei tunnu ollenkaan niin kalliilta. Ainakin tätä itselleni selitin, kun tein tilausta. Toisaalta kolme euroa maksava lou-

Oikeudellinen puhelinpalvelu
0600 30 6060

ARJEN AARTEITA
- sinulta ja sinulle

Virrassa
Virrassa

Asianajotoimisto

www.ilmainenneuvo.

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI
Kaikki lakiasianne
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

nas on todella halpa.
Näiden juttujen halpuus tai kalleus on meille tässä mittakaavassa juuri näin. Mutta vain meille, eikä ehkä kaikille meistäkään. On monia ihmisiä, joille tämä suhteellisuus on jotain
ihan muuta. Kolme euroa voi olla todella iso raha, niin iso, että
elämä saattaa olla siitä kiinni. Se, mikä minun elämäni mittakaavassa ei ole juuri mitään, saattaa oikeassa paikassa pelastaa toisen koko elämän. Tämä ei koske pelkästään rahaa. Yksi
ystävällinen sana tai toisen huomaaminen ja huomioiminen voi
olla äärettömän arvokasta hänelle juuri tänään.
Kaikista kalleimmat asiat eivät ole rahalla ostettavissa. Sellaisia ovat ystävyys, rakkaus ja terveys sekä toiset ihmiset, juuri ne, joita sanotaan lähimmäisiksi. Puhumattakaan sinusta itsestäsi, sillä sinä olet arvokas. Ainahan ei siltä tunnu. Mutta

PSYKOTERAPEUTIN
VASTAANOTTO
YKSILÖASIAKKAILLE,
PAREILLE JA
PERHEILLE
Nina Kilkku
Sairaanhoitaja (psyk),
Psykoterapeutti
(perheterapia), TtT
045-891 4422 (ilt.)
www.psykoterapianina
kilkku.fi

niin vain on. Vaikka ajattelet, että toisten silmissä et ole mitään. Tai et ole omasta mielestäsi mitään. Siltikin: Sinä olet. Jumalan silmissä olet.
Näihin ajatuksiin päädyin ihan markkinointimielessä. Tampereella järjestetään toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna
todella hieno tapahtuma: Kirkon Nuorisopäivät. Näiden päivien
teemana on Yhden Hinnalla. Sillä halutaan kääntää ajatukset
juuri edeltäviin ajatuksiin: mikä on halpaa ja mikä kallista? Miten Jumala näkee meidät? Minkälaisen hinnan Jumala on meistä maksanut?

Suomen Pipliaseura 1812-2012 • www.piplia.fi • markkinoiden laajin raamattuvalikoima

JUHLITAAN PIPLIAA

Varmasti on tulossa hieno tapahtuma. Vaikka tapahtuma on
suunnattu nuorille, kannattaa näitä asioita miettiä myös omalla
kohdalla. Lisäksi kannattaa tutustua siihen, olisiko päivillä jotakin itseä kiinnostavaa, riippumatta iästä.
Itse olen mukana koko viikonlopun, mutta eniten odotan
sunnuntaita. Silloin on messu Särkänniemessä, piispa itse saar-

NahkakaNtiset
Raamatut ja viRsikiRjat

naa. Kuinka hienoa on, että ensin messuillaan ja sitten pidetään
hauskaa yhdessä! Kristityn elämän ei tarvitse olla synkeää ja

Anna arvostettu, henkilökohtainen
lahja. Tilaa Raamattu kultaisella
nimipainatuksella.

surullista. Siksipä ajattelin kysyä piispalta, olisiko Tornado mitään ennen kirkkokahveja.

Raamattu RistiiN RastiiN

Jussi Laine

Upeasti kuvitettu luku- ja hakuteos
jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle.
Erilaisten hakemistojen avulla etsit
helposti tuttuja raamatunkohtia.
36 €

Tampereen seurakuntien rippikoulupastori,
joka tällä hetkellä toimii kärkihankekoordinaattorin tehtävässä.

HannuKuvaaja
Jukola

heljäN muki
Heljä Liukko-Sundströmin
teemamukit. Valloittava
uutuusmuki ilmestyy kevään
aikana. 26 € /kpl

Psalmit
Voimasanoja pienessä lippakirjassa,
jonka aukeamat avautuvat yhdeksi
sivuksi. Huippumukava lukukokemus.
Ilmestyy toukokuussa. 10 €

Tilaukset: myynti@piplia.fi
puh. 010 838 6520

PL 54 | 00241 HELSINKI | www.piplia.fi | www.raamattuvuosi2012.fi | www.pipliakauppa.fi
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Kolumneja voi kommentoida osoitteessa www.tampereenkirkkosanomat.fi/blogi.

Mari Tiesuu

Marja Tikka ja
Raili Riihimäki
(etualalla) kerivät
lankaa yhteisvoimin.
Kerttu Nieminen,
Kerttu Pentikäinen,
Aino Kujala,
Terttu Savolainen
(selin) ja Leena
Nisula sekä muut
Lentävänniemen
naistenpiiriläiset
ahkeroivat viime
syksynä reilun
kuormallisen
sukkia ja muuta
lämmintä lahjaksi
diakoniakahvila
Silmukan asiakkaille.

Naistenpiiri tekee hyvää
Sananlaskun mukaan tosiystävä on henkilö, jonka kanssa saa
ajatella ääneen. Lentävänniemen
naistenpiiriin kokoontuu tosiystävien joukkio parittomien viikkojen torstaina kello 18 jakamaan
keskenään ilonsa, surunsa ja ajatuksensa mukavan tekemisen äärellä. Piiriläiset kokevatkin porukan olevan kuin samaa perhettä:
naiset ovat toisilleen tärkeitä ja
heidän kanssaan on kotoisaa olla.
– Naistenpiiri on kokoontunut 70-luvun alusta. Silloin toimittiin äiti–lapsi -kerhona, josta
pikku hiljaa muotoutui nykyinen
piirimme. Minun piti olla ryhmän vetäjänä vain kauden 1991–
1992 syksyn, mutta tässä hommassa vieläkin olen, Aino Kujala naurahtaa.

Maaliskuisessa kokoontumisessa porukassa oli neljä sellaista, jotka ovat olleet mukana aivan alusta saakka eli peräti neljän vuosikymmenen ajan. Tutun
ryhmän seurassa onkin mukavaa
viettää säännöllisesti aikaa.
– Yhdessä olemme laulaneet ja
kuunnelleet tekstejä tai esitelmiä,
tehneet käsitöitä, käyneet esimerkiksi teatterissa, sauvakävelyllä,
karkkikaupassa ja muotitalossa,
naiset listaavat piirin monipuolista toimintaa. Ohjelman naiset
suunnittelevat yhdessä aina syksyn ja kevään aluksi.
Sopuisalla porukalla syntyy
nopeasti yhteisymmärrys piirissä
koetuista huippuhetkistä:
– Retket erityisesti kirkkoihin
ovat olleet hyvin mielenkiintoi-

sia. Tärkeintä kuitenkin on se, että saamme olla yhdessä ja tehdä
jotain mielekästä, naiset pohtivat.
Lentävänniemen Talentissa
kokoontuvaan naistenpiiriin toivotetaan tervetulleiksi kaikki naiset. Uuteen ryhmään voi tuntua
vaikealta mennä mukaan, mutta
tämän piirin toiminnallisiin kokoontumisiin tullessa ei tarvitse
jännittää puhuttavaa. Siispä omaa
ystävien joukkiota kaipaavan kannattaa rohkaista mielensä 10. toukokuuta mennessä. Silloin on aika kevään viimeisen kokoontumisen, jota naiset viettävät kotaillassa makkaranpaiston merkeissä. Talentin osoite on Halkoniemenkatu 1.

Mari Tiensuu

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

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

Parantava rukous

Rukousilta Tampereen
tuomiokirkossa su 6.5. klo 17.00
Rukoilemme kanssasi!
Tampereen tuomiokirkkoseurakunta ja Rukousystävät ry

Tiloissamme
asiakaspaikkoja
70 hengelle

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

Pirkko
Jalovaara

Pitopalvelua
myös
haluamiinne
tiloihin

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

KAIKKI REMONTIT
Keittiö-, kylpyhuone-, sauna- ja huoneistojen korjaukset...
Ok-ja huvilatyöt... Pienetkin korjaustyöt...
Vesieristesertifikaatti... Kotitalousvähennyskelpoinen
Yhteistyössä sähkö-putki ja lukkosepän palvelut.

www.saunasaneeraus.com p. 0400 623 463

MUISTORIKAS MUSIIKKIJUHLA
30.4. KLO 19
ALEKSANTERIN KIRKKO
Sari ja Leo Louhivaara, Kristillisen työväenyhdistyksen
puhallinorkesteri, Viestiveljet ja paljon muita. TERVETULOA!
15.5 klo 18.00 Itsetunto ja identiteetti
22.5 klo 18.00 Tunteet ja temperamentti
29.5 klo 18.00 Tahto ja toipumisen askeleita

Luottamuksellinen ryhmä. 100% osallistuminen
edellytys. Hinta 60 e /hlö sis. iltapalan.

V

Vetäjänä sielunhoitoterapeutti,
kouluttaja, Psyk EAT Päivi Niemi
Ilmottautumiset ja tiedustelut:
p. 0400-946285
tai paivi.niemi@tnnky.fi

OIMAA
ITSETUNNOSTA

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

ryhmä Tampereella nuorille aikuisille

Paikka Tampereen NNKY, Hämeenpuisto 14 F, Puistosali

Sivut
sujuvasti
nettiin
www.sujuu.fi
kumppanina

Juhlat ja tilat

Juhlat Linkosuon juhlasaleissa. Tuomme juhlat ja tuotteet myös kotiin
tai seurakuntasaliin. Tilaa ja nouda laajasta valikoimastamme.
LINKOSUON JUHLAPALVELUT

Buffet & Café Linkosuo Näsilinnankatu 26

p. 020 770 2483
- juhlapalvelut -

www.linkosuo.fi
www.facebook.com/linkosuonjuhlapalvelut
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Nuorisopäivät kokoaa tuhansia
kristittyjä nuoria Tampereelle

Seminaarissa pohditaan
kirkon tulevaisuutta
Nuorisopäivät tarjoavat runsaan
kattauksen laadukasta ohjelmaa ja
kivaa tekemistä työpajoissa. Runsautta lisää se, että ohjelmatarjontaan on tänä vuonna sisällytetty
Tampereen vuosittaiset omat ta-

Hannu Jukola

– Pikkuhiljaa kaikki alkaa olla valmista eli valmistelut on pääpiirteittäin tehty, vakuuttaa Tampereen
seurakuntien nuorisotyön pastori
Kari Soukka, joka toivottaa kristityt nuoret ympäri maan tervetulleiksi Kirkon Nuorisopäiville
viikonloppuna 4.–6. toukokuuta
Tampereelle.
Nuorisopäivillä on ohjelmaa
rippikoululaisille, varttuneemmille nuorille ja jo aikuisikään ehtineille nuorille aikuisille.
Nuorisopäivien pääsihteerinä
toimivan Soukan mukaan tapahtumaan on jo ilmoittautunut noin
1000 nuorta ja lisäksi odotetaan
noin 1500 rippikoululaista.
– Yksittäistapahtumat, kuten
Ristirock, kasvattavat toki odotettavasti osallistujamäärää vielä useilla sadoilla tamperelaisilla
ja ympäristökuntalaisilla nuorilla.
Ympäristökunnista ja Tampereelta mukaan lähdetään viime hetkellä ilman ennakkoilmoittautumista.
Nuorisopäivät ovat iso ponnistus Tampereen seurakuntien nuorisotyölle, koska tapahtumaa on
valmisteltu normaalien työtehtävien ohessa.
– Kaikki reilut 50 työntekijää
on valjastettu töihin ja lisäksi mukaan on saatu iso joukko vapaaehtoistyöntekijöitä. Lisää väkeä kuitenkin tarvitaan toteuttamaan päiviä, innostaa Soukka.
Nuorisopäivien teema Yhden
hinnalla viittaa kristinuskon sanomaan Jumalan armosta ja rakkaudesta, joka todellistuu Pojassa. Yhden hinnalla saamme omaksemme kaiken, yhden hinnalla mukaan pääsee jokainen. Teema tahtoo myös kyseenalaistaa vallitsevan kulutuskulttuurin, jossa meitä yllytetään hankkimaan asioita ja
tavaroita yli oman tarpeemme.
– Suomen ainoat yleiskirkolliset Nuorisopäivät tarjoavat nuorille
mahdollisuuden kokoontua yhteen
ja tavata toisiaan. Tavoite on, että
nuoret löytäisivät palasia omaan
elämän tarkoituksen pohdintaansa ja saisivat kohdata jotakin Jumalan todellisuudesta tämän elämän
keskellä, miettii Soukka.

Juulia Valve (vas.) ja Nora Iso-Kungas (oik.) olivat mukana videoprojektissa, joka sai tehtäväkseen suunnitella ja toteuttaa Kirkon Nuorisopäivien Yhden hinnalla -tunnusvideon. Ryhmää ohjasi Aitolahden nuorisotyönohjaaja Ulla Keskinen (keskellä).

pahtumat Ristirock ja rippikoululaisten Lähetyslento.
Lauantaina järjestettävä Ristirock tarjoaa gospelmusiikkia Idän
Ihmeet -yhtyeen, TERA:n, Miriamin, RudiRokin ja Juha Tapion
esittämänä.
Nuorten tulevaisuusfoorumi,
Kirkko 2020, kokoontuu nuorisopäivillä lauantaina. Seurakunnista
toivotaan osanottajiksi kahta nuorta edustajaa visioimaan kirkon tulevaisuutta. Seminaarissa pohditaan nuorten mahdollisuutta olla
aktiivisia seurakuntalaisia ja saada äänensä kuuluviin kirkon toiminnoissa.
Kari Soukka toivoo, että keskustelussa nousisi esiin ilmiö, joka
kirkkoa erityisesti askarruttaa. Mihin kirkosta katoavat nuoret aikuiset, jotka vielä rippikoulussa ja sen
jälkeenkin ovat innokkaasti mukana toiminnassa?
– Toivomme, että kirkko saisi
vastauksia nuorilta ja nuorilta ai-

Kirsi Airikka
Kirkon Nuorisopäivien järjestäjinä
ovat Nuoren Keskus, Tampereen
evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, Tampereen hiippakunta,
Kirkkohallituksen Kasvatus- ja nuorisotyö sekä Suomen Lähetysseura.
Nuorisopäivien päätapahtumapaikkana on Tampere Areena, osoitteessa Jäähallinraitti 3.
Tapahtumakanslia palvelee pe 4.5.
klo 16–21. Nouda tai osta lippuja,
kysy neuvoa.
Koko ohjelma ja lisätietoja:
www.yhdenhinnalla.fi
Peukuta Kirkon nuorisopäiviä
www.facebook.com/yhdenhinnalla
Sivuilta voi katsoa nuorten tekemiä
videoita. Parhaimmat katsellaan
yhdessä Kirkon Nuorisopäivillä.

ki.
fikko Hanna Koivumä
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2015 ja 2016 nuorisopäivistä.
–Sellaista lupausta emme
kuitenkaan voi antaa, koska
meillä ei ole tietoa siitä, miten Tampereen seurakuntien
rakenneratkaisu vaikuttaa yhteiseen nuorisotyöhön, kertoo
Soukka.
Ensi vuonna Tampereen
seurakuntien nuorisotyö keskittyy ison juhla-Ristirockin
järjestämiseen. Ristirock juhlii 30-vuotistaivaltaan syksyllä 2013.

– Odotan Kirkon Nuorisopäiviä innokkaasti, koska en ole niillä aiemmin käynyt, miettii 16-vuotias Nora Iso-Kungas.
– Nuorisopäiviltä toivon uusia
kokemuksia ja hauskaa ajanvietettä. Kesän rippikoululta odotan uusia kavereita, sanoo 15-vuotias Juulia Valve.
Nora ja Juulia ovat Aitolahden seurakuntanuoria, jotka ovat
viime kesänä käyneet rippikoulun. Kumpikin on ensi kesän isonen. He osallistuvat nuorisopäivillä
rippikoulutapahtumaan oman ryhmänsä kanssa.
Tytöt ovat viihtyneet Aitolahden seurakunnan nuorten toiminnassa. Perjantai-iltaisin nuorisokahvila Apajassa voi jutella, pelail-

na kiertänyt nuorisopäivillä ympäri maata.

on suunnitellut graa

➤ Kirkon Nuorisopäivät järjestetään Tampereella myös
vuonna 2014.
–Tämän Tampereen seurakuntien yhteinen nuorisotyö
on luvannut Nuorten Keskukselle, kertoo nuorisotyön pastori Kari Soukka, joka toukokuussa siirtyy hoitamaan nuorisotyön johtajan virkaa Kari
Lähdesmäen jäädessä eläkkeelle.
Nuorten Keskus on toivonut, että Tampere ottaisi järjestelyvastuun myös vuosien

Uusia kokemuksia
nuorisopäiviltä

la ja ostaa kahvilan tuotteita. Isoskoulutuksessa olevat nuoret ovat
vastuunkantajina illoissa ja vuoroviikoin tiskin takana ”töissä”.
– Täällä käy kivaa porukkaa
ja ohjaajat ovat mukavia. Täällä
voi viettää iltaa turvallisesti kello
23:een saakka, kertovat tytöt.
Nora ja Juulia olivat mukana videoprojektissa, joka sai tehtäväkseen suunnitella ja toteuttaa Kirkon Nuorisopäivien Yhden hinnalla -tunnusvideon. Ryhmää ohjasi Aitolahden nuorisotyönohjaaja Ulla Keskinen.
– Nyt on tarkoitus aktivoida
kaikkia seurakuntanuoria mukaan
nuorisopäiville, osallistumaan ja
vapaaehtoistöihin, kertoo Keskinen, joka on mukana tapahtuman
tiedotusryhmässä.
– Nuorisopäiviä tarvitaan, jotta
kristityt nuoret voivat tavata toisiaan ja kokea yhteisöllisyyttä, miettii Keskinen, joka itse on aikoinaan
seinäjokelaisena seurakuntanuore-

Yhden hinnalla -logon

Nuorisopäivät Tampereella
myös vuonna 2014

kuisilta tähän ”nivelvaiheen jäsenkatoon”. Tarvitsemme ideoita siitä,
kuinka kirkko pystyisi löytämään
tiensä ja paikkansa siihen todellisuuteen, jossa nuoret kasvavat ja
hakevat omaa paikkaansa ja arvojaan elämässä.
Ohjelmassa on luvassa kajaanilaisten nuorten vahva Taivasallanäytelmä, joka Kari Soukan mukaan on hieno esimerkki seurakunnan ja teatterin yhteistyöstä.
– Nuoret ovat saaneet ohjausta
ja tekniikkaa käyttöönsä Kajaanin
kaupunginteatterista. Samoin Särkänniemessä sunnuntaina toteutettava, tiettävästi maamme ensimmäinen huvipuistomessu on
hieno osoitus huvipuiston myönteisestä suhtautumisesta seurakuntaan.
Huvipuistomessu tarjoaa elämyksiä ja leipää elämän vuoristoradalle. Saarnan pitää piispa Matti Repo ja liturgina toimii Marita
Hakala. Messun musiikista huolehtii Peter Joukainen Band.

