R E I L U S T I K R I S T I T T Y  

Vili Nissisestä tuntui luontevalta tehdä kesätyönä yhteisötaidetta nuorten kera.

➢ SIVU 4

Oliko Turussa esillä
Jeesuksen kasvokuva?
Professori emeritus Jouko
Martikainen selvitteli Torinon
käärinliinan saloja Pispalan
kirkossa.

Juha Leppänen

Ready – action – go
Jankan metsikössä

Asta Kettunen

Hannu Jukola
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➢ SIVUT 6–7

Maailma tarvitsee
vuoropuhelua
Hongkongissa uskontodialogista kertoo luterilaisen seminaarin kirkko, joka muistuttaa buddhatemppeliä.

➢ SIVUT 8–9

Suven elämykset
toivat voimia syksyyn

Hannu Jukola

Jenni Hakala kantaa vaakunaa, kun
ambarilaiset saapuvat ja joutuvat
paronin johtamina taisteluun
Tampereen seurakuntien Kymppileirillä.

➢ SIVUT 4 ja 16

Jokanaan ja enkeli etsivät teitään
Murhe yhdistää
Kulunut kesä on ollut ainutlaatuinen monella tapaa. Kesälomien
keskelle saimme Norjasta viestin, joka vaikutti jokaiseen. Kymmenien nuorten tappaminen oli jotakin niin käsittämätöntä, että ahdistus tuntui meidän suomalaistenkin sydämissä monta
päivää.
Norjan tapahtumia seuratessa huomasi, kuinka katastrofien kohdatessa haluamme liittyä yhteen. Norjassa kirkkojen ovet
avattiin, heti kun se oli mahdollista. Sikäläinen pappi kertoi, että Oslon tuomiokirkossa kävi pitkään joka päivä 800–900 ihmistä. Pappeja oli paikalla lohduttamassa surevia. Koko kansa
yhdistyi suremaan.
Monet tahot tekivät töitä miltei yötä päivää, jotta erilaiset tilaisuudet ja uhrien siunaaminen saatiin hoidetuksi.
Norja teki heti alusta lähtien selväksi, että se jatkaa avoimuuden, lehdistön vapauden ja moniarvoisuuden vaalimista.
Kansalle annettiin selkeä viesti, miten jatkaa eteenpäin. Maahan on lyöty kuitenkin haava, joka paraneminen kestää vuosia
tai vuosikymmeniä. ”Olemme heinäkuun 22. päivän nuoria koko ikämme”, sanoi eräs nuori kaaoksen keskellä.

Vihapuheesta
tekoihin
Elokuun ensimmäisessä viikonvaihteessa Helsingin piispa Irja Askola käänsi vihapuheen ystävyyspuheeksi puhuessaan Loviisan
Rauhanfoorumissa. Ystävyyspuhe on hänen mukaansa kristityn nettietiketti. ”Vihapuheella rikomme sekä itseämme että
toisiamme. Eristäytymällä ja kyräilemällä meistä tulee häviäjiä,
jopa hävittäjiä.”, piispa totesi.
Vihapuhe on viime vuosina lisääntynyt myös meillä Suomessa. Sillä tarkoitetaan yksinkertaisesti puhetta, joka edistää ennakkoluuloja jotakin yhteiskunnan ryhmää kohtaan.
Nämä puheet heikentävät koko yhteiskunnan ilmapiiriä.
Maahanmuuttajat kertovat, että heihin kohdistuu taas vihanpitoa ja väkivallan uhkaa enemmän kuin ennen.
Nyt kun koulut alkoivat, kannattaa tarkkailla, että koululaiset saavat käydä koulua rauhallisin mielin.
Naisena piispa Askola esitti myös käytännön vinkkejä edistää ystävyyspuhetta. Hänen mukaansa jokainen meistä voi löytää arkiset tapansa kutsua erilaisia ihmisiä samalle toimintakentälle tai yhteiseen ruokapöytään. On tullut aika opetella puhumaan ”uskonnoksi”, uskonnon kielellä toistemme kanssa.
Me suomalaiset emme ole kovin avoimia toinen toisiamme kohtaan. Se voi olla arkuutta, mutta myös laiskuutta. Vaikka Tampereellakin on jo aika paljon tänne muuttaneita, emme
hakeudu heidän seuraansa. Useimmilla meistä ei taida olla tuttavanaan yhtään ulkomaalaista. Löytyy varmasti tapoja, joiden
kautta tutustumme tänne kotinsa perustaneisiin.
Syksy on uusien harrastusten ja toiminnan aikaa. Saattaa
olla, että niistä löytyy ystävä, joka kaipaa kaveria ja yhteistä jakamista.

Hannu Jukola

Marja Rautanen

Päähenkilöiden joukkoa
kalvaa epäily: entä jos profeetan ilmoitus on sittenkin totta. Valtapyrkimykset, ahneus
ja laiskuus saavat kuitenkin sivuuttamaan tämän mahdollisuuden.

Asta Kettunen
Lue lisää: www.tampereenkirkkosanomat.fi

Älä koske minua -näytelmässä
on sekä komiikkaa että traagisia
käänteitä. Salomé ja enkeli kuuluvat päähenkilöihin – mutta kuka/
mikä vaaniikaan taustalla?

Lukijapostia

Kumpi käännös
uskosta oikea?

Usko oli aikaisemmin ”luja luottamus siihen mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan mitä ei näy”.
Uuden Raamatun käännöksen mukaan usko on ”sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä mitä ei
nähdä”.
Käännökset ovat siinä määrin
erilaisia ja erihenkisiä, että molemmat eivät voi olla oikeita. Vanhassa käännöksessä on huomaavinaan ihmiseen kohdistuvaa painostamista: luja luottamus, ojentautuminen.
Kumpi käännös on oikea? Onko
jommassa kummassa olleet huijarit asialla? Onko Raamatussa muita määritelmiä uskolle?

Markku Kiander

Tuomiorovasti Olli
Hallikainen vastaa:

Nykyisin käytössä olevan vuoden
1992 kirkkoraamatun kielelliseksi tavoitteeksi määritettiin ”selkeä, luonteva ja nykyaikainen suomen yleiskieli”. Käännöksen tuli olla alkutekstin sisältöä ja tyyliä noudattava nykykielinen käännös.
Käännöksen keskeistä ominaisuutta on kuvattu termillä dynaaminen vastaavuus. Se tarkoittaa, että alkukielen mukaisia sanoja ei ole pyritty kääntämään sanatarkasti. Yksittäisiä sanoja tärkeämpää on sujuva
ja ymmärrettävä suomen kieli, joka

tuo esille tekstin sisällön. Lisäksi on
pyritty välttämään tarpeetonta alkukielen rakenteiden toistoa. Tarkoitus on ollut siirtyä alkutekstisidonnaisesta lukijapainotteiseen tekstiin.
Hepr. 11:1 nykykäännös on kreikankielisen alkutekstin sisällön ja
tyylin mukainen: ”Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä.” Se ottaa huomioon myös tekstiyhteyden jossa viitataan muun muassa Nooaan ja Abrahamiin. Nämä noudattivat Jumalan heille antamaa käskyä, vaikka eivät tienneet mihin se johtaisi.
Raamatun kirjoitukset ovat syntyneet yli tuhannen vuoden aikana
erilaisissa tilanteissa. Niiden sanoman ymmärtämiseksi on hyödyllistä
tuntea historiaa ja kulttuuria. Yksittäisen jakeen sisältö avautuu, kun lukee tekstiyhteyden ja koko kirjoituksen. Silloin pystyy myös arvioimaan
tulkintoja joita tekstistä tehdään.

Hätähuuto vanhusten
ja hylättyjen puolesta
Hätähuuto vanhusten, vammaisten, psyyken vammaisten, köyhien ja kaikkien hylättyjen puolesta!
Äiti Teresa on sanonut, että pahin sairaus on hylättynä oleminen
ja että rikkaiden maiden köyhiä
ovat yksinäiset ja hylätyt ihmiset.
Eniten halveksuntaa saavat psyyken vammaiset. On psyykkisesti
sairaita, joilla ei ole ollenkaan niin
sanottuja terveitä ystäviä. Heitä jopa halveksivilla katseilla häädetään

pois jumalanpalveluksista.
On myös hyvin haavoittavaa olla hylättyinä laitoksissa. Siellä elämä pelkän henkilökunnan varassa
ei totisesti ole ihmisarvoista elämää. Ihminen voidaan rakastaa
terveeksi tai vihata ja hylätä sairaaksi. Pelkkä keskustelu, ääneen
lukeminen, hierominen ja hauskojen juttujen kertominen saavat aikaan ihmeitä vanhusten ja vammaisten parissa.
Skitsofreenejä turhaan kammoksutaan. Järjetöntä pelkoa –
eikä ollenkaan tiedetä, että heiltä
voi oppia iloa, lapsenmielisyyttä
ja huumoriakin, joka on kadonnut
monilta, erityisesti uskovaisilta,
jotka ovat turhan totista porukkaa.
Köyhiä maassamme on ihan liikaa. He elävät hyvin rankkaa elämää. On järkyttävää, että on liian
paljon aktiivikristittyjä, jotka eivät ole missään tekemisissä köyhien kanssa. Kaiken lisäksi he häpeävät Jeesuksen opetuksia: ”Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä kiellä
lainaamasta odottamatta saavasi
takaisin.”
300-luvulla elänyt kirkkoisä Johannes Hrysostomos on antanut
tärkeän opetuksen: ”Almujen antaminen on korkeampaa kuin neitsyys ja ahneus pahempaa kuin aviorikos.” Venäläinen sananlasku kertoo, että taivaaseen mennään pyhällä almun annolla – rikas ruokkii köyhän, joka taas pelastaa rikkaan esirukouksillaan.

Paula Puhalainen

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

Sanottua
Väkivalta on epätervettä uskonnollisuutta, jossa Jumalan vihollisella eli Saatanalla on näppinsä pelissä.
Usko Jeesukseen on annettu, jotta rakastaisimme ja auttaisimme toisiamme. Tuomarin paikkaa emme saa ottaa, sillä se kuuluu yksin Jumalalle.
Jos jotkut ihmiset ovat ottaneet sen
aseman, se on valitettavan väärin.
Kirjailija, yrittäjä Minna Kettunen
Kotimaa 28–29/2011
Kristillisyys on uskoa eikä ideologiaa. Uskoa harjoitetaan seurakunnassa eikä nettiväittelyissä. Väkivaltaa ei voi oikeuttaa millään aatteella,
kaikkein vähiten uskolla. Usko vie ihmisen itseään suuremman Tuomarin
eteen. Uskon kumppaneita ovat rak-

2

Birgitte Enguerand

Tampere 17.8.2011

Bretagnelaisteattelin esityksessä Noli me tangere Jokanaanin eli profeetta Johannes Kastajan kohtalo on väistyä, jotta
Jeesus voi kulkea oman tiensä. Näytelmä oli yksi Tampereen Teatterikesän Prosperoesityksistä.
Kautta historian sanomaansa toistanut ja sen välillä unohtanut enkeli irtisanoutuu. Hän ei kestä kaiken tietämistä. Eikä ”Jumalan hylkäämässä maassa tarvita enkeleitä.”
Juonessa muun muassa
pohditaan, mikä saa tytön vaatimaan profeetan päätä. Sille löydetäänkin tapahtumien
edetessä luonteva selitys.

kaus ja toivo. Viha ei kuulu joukkoon.
Äärimmäinen kristitty uhraa itsensä
vihamiestensä puolesta.
Piispa Matti Repo Aamulehti 25.7.
Kristillisyyden sisällä on niitä,
joille kristillisyys on kuin kilpaurheilua. Tavoite voi olla raamatullisista raamatullisin. Toiset taas kilpailevat hengen palavuudella ja karismaattisilla kokemuksilla. Tässä
kilpajuoksussa parantamiset ovat
mainio lisäbonus. Välillä ulkopuolisesta jopa tuntuu kuin joissakin
keskusteluissa uskon sokeus olisi
asetettu kilpailun kohteeksi.
Pastori Heikki Leppä blogissaan 26.7.
(”Miksi sana äärikristitty tökkii?”
www.kotimaa24.fi

Lapset ovat kiitollisia tavallisesta yhdessäolosta. Eikä elämä Jumalankaan kanssa ole niin kummallista: turvallista luottamusta vain.
Emerituspiispa Eero Huovinen
Kodin Kuvalehti 14–15
Ala-asteelta asti olen tiennyt
varmasti, että minusta tulee kanttori. Olen lapsuuteni haaveammatissa.
Siksi myös sydämeltäni olen tänäkin
päivänä ensisijaisesti kanttori. Pappeus on kyllä merkityksellinen asia,
mutta minua ärsyttää suunnattomasti aina kun pappeja nostetaan
tarpeettomasti jalustalle. Seurakunnan tärkein työntekijä on kanttori.
Pappi, kanttori, kuoronjohtaja
Samuli Korkalainen Askel 7–8

Leea Sistonen

Raili Mäkitalo tekee työtään lähetystyöntekijänä Solovetskin saarella Vienan Kemissä, Vienanmeren eli venäläisittäin Valkean meren rannalla.

Evankelisille kesäjuhlille
tultiin ympäri Suomen

E

lokuun ensimmäisessä
viikonvaihteessa Tampereen tuomiokirkko
sai vieraita, kun Evankelisen lähetysyhdistyksen (Ely) väkeä kokoontui neljänsille kesäjuhlilleen. Iloinen joukko tapasi toisiaan, kertoi kuulumisiaan,
lauloi Siionin Kanteleen lauluja ja
rukoili yhdessä.
Evankelinen lähetysyhdistys
on vielä nuori. Se perustettiin 28.
maaliskuuta vuonna 2008.
– Heti samana kesänä polkaistiin ensimmäiset kesäjuhlat Ilmajoelle. Sen jälkeen kesäjuhlia on pidetty Kauhajoella ja Hyvinkäällä, kertoo Pohjanmaan aluesihteeri Sirpa Keski–Antila.
– Jäsenmäärä nousee koko ajan,
jäseniä tällä hetkellä on noin 620.
Reilu puolet jäsenistä asuu Pohjanmaalla, mutta myös Hämeenlinnassa ja sen ympäristössä. Salon
seudulla ja Haminan tienoilla on
paljon jäseniä.
Elyn hallituksen puheenjohtaja
Pekka Knuutti korosti, että Ely on
maallikkoliike. Kaikkialla Suomessa ei voida toimia.
– Työkenttää riittää. Jokin aika sitten saimme kutsun Venäjältä
Kostamuksen kirkkoherralta.

Tupa täyttyi
laulavista aikuisista

Tanja Mikkola

Keskiverto pirkanmaalainen ei taida tuntea kovinkaan hyvin evankelisten laulukirjaa, Siionin Kannelta.

Evankelisilla laulukirja on verissä. Laulun alkaessa oli kuin lämmin
tuulahdus olisi täyttänyt kirkon. Tätä oli odotettu, yhdessä laulamista.
Helena Ylikotila on kotoisin
Toholammilta, Keski-Pohjanmaan
evankeliselta alueelta.
– Lapsuudessani oli tapana kokoontua eri taloihin laulamaan Siionin Kannelta. Muistan vieläkin
tuvassa laulavat aikuiset, ja sen iloisen tunnelman.
– Muutenkin toiminta oli vilkasta.
– Meillä annettiin yökylä kulkeville matkasaarnaajille. Kesällä
eri taloissa pidettiin lapsille leirejä.
Pohjalaiset jatkavat nyt perinnettä Tampereella koti- ja mökkiseuroja pitämällä.

Seurakunta Valkean
meren rannalla
Valtimolainen Raili Mäkitalo oli
muutama vuosi sitten tilanteessa,
jossa työrupeama oli päättymässä
eikä uutta ollut näkyvissä.
– Ajattelin, että ainoa työnantaja taitaa olla työvoimatoimisto.
Yläkerran Isännän ajatukset olivat kuitenkin toiset. Raili on sekä lapsi- että nuorisotyönohjaaja.
Samoin hänellä oli diakonin pätevyys.
– Eräänä päivänä pääsihteeri
Antero Rasilainen soitti ja kysäisi,
olisinko valmis lähtemään lähetystyöhön Vienan Kemiin. Railille tämä oli rukousvastaus.

Evankelisen lähetysyhdistyksen (Ely) väkeä kokoontui neljänsille kesäpäivilleen Tampereen tuomiokirkkoon elokuun ensimmäisenä viikonloppuna.
Yhdistys on
vielä nuori.

Vienan Kemissä, Papinsaaressa,
odotti pieni, lähes 40 jäsenen seurakunta ja kirkko, joka kuuluu Inkerin kirkolle.
Jumalanpalveluksissa käy 20–
25 henkeä. Koska Papinsaaressa ei
asu luterilaista pappia, Suomen Lähetysseuran lähetti, diakoni ja Inkerin kirkon pappi Olavi Raassina
ajaa 180 kilometrin matkan Segezasta ja toimittaa kirkossa ehtoollisjumalanpalveluksen.
Kemin kaupunkiin kuuluva Papinsaari on paikka, jonne 1949–
1950 houkuteltiin ihmisiä sahoille töihin.
Muuttoliikkeen takia suomen
kieltä kuulee jonkin verran. Raili
sanoo kuitenkin, että tärkeintä on,
että nuori polvi oppii Jumalan sanaa venäjäksi. Vain sillä tavalla usko säilyy ja kasvaa myös Vienassa.

Lapset tulivat
nopeasti tutuiksi
–Pääsin aika nopeasti mukaan lasten
toimintaan, Raili Mäkitalo kertoo.
– Lapsia on paljon ja monet
heistä tulevat mielellään pyhäkouluun. Alakoulun opettaja oli jo aiemmin sitoutunut seurakunnan
pyhäkoulunopettajaksi. Nyt tuen hänen työtään havaintomateriaalin hankinnassa ja käydessäni
myös raamatunkerronnassa.
Ensi kertaa pyhäkouluun tulleet saavat mukaansa pienet Lasten Raamatut.
Diakonina Mäkitalo tekee kotikäyntejä ja tapaa vanhuksia ja muita ihmisiä, joiden luona pyydetään
käymään.
Raili on helposti lähestyttävää
sorttia, joten hän saa ihmiset helposti avautumaan.

Marja Rautanen
Vuoden aikana Ely on tilittänyt lähes
10 000 euroa lähetystyölle. Tilitykset
hoidetaan Suomen Lähetysseuran ja
Sanansaattajien kautta. Angolassa toimivan arkkitehti Kristiina Erelän ja Raili Mäkitalon lisäksi Ely tukee muun muassa maasaityötä Tansaniassa ja Angolan kirkon työtä.

Itä-Afrikkaan tarvitaan lisää
apua kuivuuden uhreille
Suomen Lähetysseura ja Kirkon Ulkomaanapu (KUA) keräävät lisää katastrofiapua Itä-Afrikkaan kuivuuden uhreille. Pakolaisleirillä asuva ihminen saa
3,6 eurolla puhdasta vettä neljäksi kuukaudeksi. Kuuden hengen perheen kuukauden ruokapaketti kuljetuksineen Somaliassa maksaa 65 euroa.
Lähetysseura on myöntänyt
katastrofirahastostaan toisen,
70 000 euron suuruisen hätäapupaketin Etiopian kuivuuden uhreille. Lähetysseuran kokonaistuki nousee näin 140 000 euroon.
Uudella avustuksella vastataan pidentyneeseen avun tarpeeseen ja
viljan hinnannousuun.
Lähetysseura lähetti heinäkuussa katastrofirahastostaan
70 000 euroa hätäapua Etiopian
kuivuuden uhreille. Pääosin nälänhädän torjumiseen tähtäävä
avustus toimitettiin Gaseran alueelle maan kaakkoisosaan.
Lähetysseuran hätäapu kanavoidaan kirkkojen kansainvälisen
katastrofi- ja kehitysyhteistyöjärjestö ACT-allianssin kautta Lähetysseuran pitkäaikaiselle yhteistyökumppanille, Etiopian Mekane Yesus -kirkolle.

KUA auttaa koko
Afrikan sarvessa

Kirkon Ulkomaanapu toimittaa
humanitaarista apua Djiboutiin,

Etiopiaan, Keniaan ja Somaliaan
ACT-allianssin kautta.
KUA on avustanut kuivuudesta kärsiviä yhteensä 590 000 eurolla, josta 200 000 euroa on jo
aiemmin ulkoasianministeriöltä saatuja Somalian pakolaisten
avustamiseen tarkoitettuja varoja. Keräys Itä-Afrikan kuivuuden uhrien auttamiseen on tähän
mennessä tuottanut 300 000 euroa.
Pakolaisleireille saapuvat ihmiset ovat heikossa kunnossa
käveltyään päiviä tai jopa viikkoja ilman ruokaa. He kärsivät aliravitsemuksesta, nestehukasta ja
uupumuksesta sekä usein myös
rankasta psyykkisestä stressistä.
Tärkeintä apua saapuville uupuneille pakolaisille on vesi, ruoka, lääkintäapu, ja intensiivihoito varsinkin vakavasti aliravituille lapsille.
Lähetysseuran katastrofirahasto:
Sampo Pankki 800014–161130,
viestiksi AUTA.
verkossa: www.mission.fi,
keräyspuhelin 0600 02020 (19,95
euroa + pvm).
Kirkon Ulkomaanavun lahjoitustili: Nordea 157230–500504,
viite ”1025”
lahjoituspuhelin: 0600 12345
(15,11 e + pvm),
verkossa: www.kua.fi

Seurakuntien jalkapallon
Suomen mestaruus Tampereelle
Tampereen seurakuntia edustava St. Players on voittanut seurakuntien jalkapalloilun Suomen
mestaruuden. Turnauksessa toiseksi sijoittui Lahden Joutjärven
seurakunta ja pronssi meni Suur-

Helsingin seurakunnille.
Turnaus pelattiin Savonlinnan
kristillisellä opistolla heinäkuun
viimeisenä viikonloppuna. Tapahtuma on Suomen toiseksi suurin
kristillinen urheilutapahtuma.

Herätys!
Kasvaako musiikinopetuksen
ja muskarien suosio meilläkin?

Kirkon tiedotuskeskuksen tietojen mukaan seurakuntien
musiikkileikkikoulujen suosio kasvaa. Millainen tilanne on
Tampereen seurakunnissa, musiikinopetuksen johtaja Arja-Riitta Karppelin?
– Tuo pitää paikkansa meilläkin. Muskareihin on tulossa noin
650 lasta. Mahdollisesti useammallakin muskariopettajalla
tuntimäärät viime vuoteen nähden lisääntyvät.
– Ilmoittautuminen on siirtynyt todella paljon nettiin, netti-ilmoittautumisethan olivat auki koko kesän. Uusi muskaripiste aloittaa Lentävänniemessä, ehkä myös Levonmäessä.
Mitä soitonopetukseen kuuluu?
– Senkin kysyntä on aika lailla vakiintunutta, harmi vain että opetuspaikkoja emme ihan kaikille halukkaille pysty tarjoamaan. Tuntuma on, että entiseen malliin piano on vahva ykkönen (jopa 2/3 ilmoittautujista), seuraavana tulee kitara. Muista instrumenteista ainakin kanteleen suosio tuntuu kasvavan.
– Soitonopetuksessa netti-ilmoittautuminen oli käytössä
ensimmäistä kertaa. Suurin osa ilmoittautui nyt sitä kautta.
Soitonopetuksen syyskausi alkaa viikolla 36. Uusia 6–15
-vuotiaita oppilaita otetaan sen mukaan kuin opetuspaikkoja
on vapautunut. Paikkoja on jaossa noin 130.
Monipuolinen musiikkitoiminta tuo lisää osallistujia seurakuntiin. Muskareiden kautta kynnys tulla mukaan seurakunnan toimintaan on ehkä kaikkein matalin. Ne tuovat
perheitä mukaan myös jumalanpalveluksiin, kertoi Kirkon
jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan vs. musiikkisihteeri Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen Kirkkohallituksesta. Oletko samaa mieltä?
– Nämä asiat ovat meilläkin todettavissa. Muskariryhmiä ja oppilaita perheineen on melko säännöllisesti mukana jumalanpalveluksissa avustamassa. Myös musiikinopetuksen omia messuja alueilla on toteutettu hyvällä menestyksellä.

Asta Kettunen
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Hannu Jukola
Hannu Jukola

Mukana menossa

Pekka Kankkosta kiinnostaa kirkkotaide. Riitta-Leena Nurmisen mielestä Viinikan kirkon kiinnostavin yksityiskohta on alttarin kullattu Kristus-veistos.

Jankan metsikössä parodioidaan populaarikulttuuria: Olli Ojanen auttaa Saana Perälää pukeutumaan Ihmemaa Ozin Glindaksi,
Jenni Syväjärvi pitää huolta Toto-pupusta, Sylvia Mäkelä auttaa varusteiden kanssa ja ohjaaja Vili Nissinen tuo toivon tähtösen.

”Tee itse parempi video”
Tampereella ensi keväänä pidettävien Kirkon Nuorisopäivien teemana
on Yhden hinnalla.
Tekemällä videon pääsee halvemmalla mukaan tapahtumiin.
Porkkanoina toimivat esimerkiksi Vili Nissisen ohjaamat videopätkät, joissa näyttelee joukko tamperelaisnuoria. Tarvitsee vain tehdä
parempi, ja luvassa on ainakin mainetta, jollei kunniaa.
– Saa olla ylinäyteltyä, hän neuvoo keskellä kesäkuumaa ryteikköä.
”Kermakakku” (Saana Perälä)
neuvoo Toto-pupun kanssa harhailevaa nuorta (Jenni Syväjärvi), miten päästä takaisin nuorisopäiville.
Perälän kruunu ei tahdo pysyä päässä, mutta onneksi Sylvia Mäkelän
pinni auttaa.

– Oli tylsää, Olli Ojanen perustelee lähtemistään mukaan videoiden tekoon.
– Eikä tarvinnut mennä pakkaamaan; meillä on muutto, hän virnuilee.
Nissisen kuukauden mittainen kesäpesti alkoi kesäkuun alussa suunnittelulla. Levittämällä tietoa isosille, kesätyöntekijöille ja kavereille asia saatiin tiedoksi myös
nuorille.
Ensimmäinen kuvauspäivä pidettiin kesäkuun puolivälissä, ja välillä editoitiin. Kaikkiaan mukana
oli toistakymmentä nuorta.
– Hirveän palkitsevaa, että koko
ryhmä vaikutti omalla panoksellaan
lopputulokseen, Nissinen pohtii.
Musiikkivideoiden lisäksi Vili

Nissinen on opettanut editointia ja
kuvausta leffaleirillä sekä tehnyt yhteisöllisiä hankkeita nuorten kanssa. Ensi viikonloppuna hän on järjestämässä liveroolipelitapahtumaa
työväenmuseo Werstaalla, ja syksyllä jatkuvat kuvataiteen maisteriopinnot.
– Oli mukava saada oman alan
töitä, hän tunnustaa.
Kirkon Nuorisopäivät järjestetään kahden vuoden välein eri puolilla Suomea. Tampereella tapahtuma on 4.–6.5.2012.
Videoita ja tietoja tapahtumasta:
www.yhdenhinnalla.fi

Asta Kettunen

Kirkot kuuluivat
kesäohjelmaan
– Kirkkotaidetta täytyisi aina pysähtyä katsomaan, ajatella syitä
ynnä muuta, sanoo Pekka Kankkonen saavuttuaan tutustumaan
Viinikan tiekirkkoon.
Lempääläisten Kankkosen
ja Riitta-Leena Nurmisen kesäohjelmaan kuulunut tutustumiskierros kirkkoihin alkoi Kerimäeltä. Kankkonen laskee, että Tampereella käymättä oli kesän alussa ainakin viisi kirkkoa,
joihin Viinikan kirkko vielä äsken kuului.
– Eka kerran minäkin täällä
käyn, Nurminen tunnustaa.
Kankkosta ihmetyttää Suomen kirkkojen värittömyys.
Opas Anniina Käiväräinen selittää värin tässä kirkossa liittyvän 1930-luvun ajatteluun.
Entä miksi penkit ovat niin
vaikeita istua? Oliko syy ihmisten

Kesällä monenlaista menoa
Puukierros kiinnosti

Kuusivuotias
Viivi Ruusuvaara (vas.), kahdeksanvuotias
Linnea Kalela ja
10-vuotias Linda Ruusuvaara hyppivät kesäkerhossa niin
vaivattomasti
hyppynarua, että ihan kuin 30
asteen hellettä
ei olisikaan. Tytöt ovat viettäneet kerhossa kesäkuun keskipäiviä
askarrellen, leikkien ja ulkoillen. Ja kivaa on ollut. Jopa niin kivaa, että tytöt jo kyselivät, vetävätkö samat mukavat ohjaajat kerhoa myös
ensi vuonna. Kuvassa hyppynarua pyörittää Hallilan kesäkerhon ohjaaja Helena Pekkanen. Tampereen seurakunnat järjestivät kesäkuussa kesäkerhoja kuudessa eri seurakuntakodissa.

Hannu Jukola

Asta Kettunen
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Kerho hyppi narua

Puistokonsertti piristi
Jo joutui armas aika,
lauloivat muiden mukana Seija Lahtinen,
Raili Viljamaa ja Liisa
Tamminen partiolippukunta Tampereen Kotkien puhallinorkesterin konsertissa Murronkorventien puistossa Lamminpäässä. Omakotiyhdistyksen tervehdyksen toi
Jukka Petäjä, Harjun
seurakunnan puolestaan aluepastori Teuvo
Suurnäkki.

Rami Marjamäki

Hannu Jukola

Kymppileirillä Pättinniemen pelloilla oli neljä päivää todella hikistä
menoa. Merimiesradalla tehtiin merirosvotatuointeja. Elviira Alastalo (vas.) sai ristitatuoinnin ja Maisa Alatalo ankkurin.

Erik Rantakupari oli päässyt mummonsa moottoripyörän kyydissä nauttimaan auringonpaisteesta Keskustorin MotoRistimessuun. Mummo oli tehnyt viisivuotiaalle torniolaiselle pyörän takaosaan
oman istuimen, josta löytyivät kiinnipitokahvatkin.
Toista kertaa Kukkaisviikkojen yhteydessä järjestetty messu keräsi torille
noin 120 moottoripyörää
ja sankan joukon muita
kuuntelijoita.

Atte Savolainen (vas.) ja Iska Huotari kiikaroivat, millaisia ötököitä
Torpan leirikeskuksen kaislikosta löytyy. Pojat osallistuivat Ötökät
lomalla -leirille, jossa parikymmentä alakouluikäistä tutustui luonnon ihmeisiin, lauloi ötökkäaiheisia lauluja, askarteli mielikuvitusotuksia, tutustui luomiskertomukseen ja kaivoi eläimiä Raamatusta.
Tampereen seurakunnat järjestävät kesän aikana perheille ja lapsille yli 50 leiriä ja retkeä.

Telttapelto kuumotti

Asta Kettunen

Pörinä rentoutti
Tanja Mikkola

n Lue lisää kesän
tapahtumista osoitteista
www.tampereenseurakunnat.fi/juttugalleria
ja www.tampereenseurakunnat.fi/uutiset2011.

Lue lisää: www.tampereenseurakunnat.fi/juttugalleria/tiekirkot

Kesän kuvat kokosivat Asta Kettunen ja Heta Mäkelä.

Luonto paljasti saloja
Hannu Jukola

Vihreän viikon Hautausmaan puut -kierros kesäkuun alkupuolella kannusti arvostamaan puustoa.
Työnjohtaja Aila Putkonen
(vas.) opasti reilusti yli 20
osanottajan joukkoa. Komea metsäkuusi, joita alueella on noin 90, oli tutustuttavien puiden joukossa.
Kalevankankaalle muodon
loivat istutetut lehmukset,
koivut, pihlajat, tuomet ja
kuuset jo vuonna 1890.

pienuudessa vai haluttiinko epämukavuudella pitää kansa keskittyneenä?
Kiitosta saavat Tampereen
kirkkojen monipuolisuus ja Viinikan kirkon taiteen monimuotoisuus.
– Kirkko on tutustumisen arvoinen: omalaatuinen, yllättävä
ja täynnä yllättäviä yksityiskohtia, opas kannustaa vierailuun.
Viinikan kirkkoon voi yhä tutustua aukioloaikoina, vaikka tiekirkko-opastus on tältä kesältä
jo ohi. Kahdessa muussa Tampereen tiekirkossa eli Aleksanterin
ja Finlaysonin kirkoissa kesäopastus toimii elokuun loppuun asti.

Ajassa ja hengessä

Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Siunausta syksyyn
Joka syksy koulutiensä aloittaville järjestetään kirkoissa siunaustilaisuuksia. Syksyä, uutta työkautta aloitellessa siunausta kaipaisi
jokainen. Kouluun lähteviltä lainatulla rukouksella voi pyytää sitä omaankin arkeensa:

Rakas Jeesus.
Olemme tulleet luoksesi, koska meillä on tärkeä vaihe edessämme.
Me pyydämme: Rakas Jeesus, siunaa meitä.
Sinä otit lapset syliisi, panit kätesi heidän päälleen ja siunasit heitä.
Me pyydämme: Rakas Jeesus, siunaa meitä.
(Rukous kouluun lähtevien siunaamiskaavasta)

Sanat ja symbolit

Päiväunissani olen punaisen tuvan ja rehevän puutarhan emäntä. Todellisuudessa kaikki vaalimani kasvit kuolevat pystyyn ja kerrostalo-

Päivän evankeliumissa (Matt. 25: 14–30) ollaan saman aiheen paris-

tattiin. Uskalsivatko he ottaa riskin isäntänsä hyväksi? Viimeinen päätyi vain varmistelemaan omaa selustaansa. Hänelle kävi huonosti – menetti kaiken, vaikka kuinka koitti pelata varman päälle.

28.8.

Etsikkoaikoja

Olen käsittänyt etsikkoajan negatiiviseksi sanaksi. Useinhan sana liitetään ihmiseen, jolle on tapahtunut jotain järkyttävää tai joka muuten
vain on levottomalla mielellä. Tarkemmin mietittynä etsikkoaika onkin
synonyymi mahdollisuudelle: Jumala tarjoaa tilaisuutta. Uskallanko
tarttua siihen? (Luuk. 4: 23–30)

Helmi

Mikko Lihavainen oli pukeutunut kahviviittaan Mahdollisuuksien torilla. Kuva on vuoden 2008 Sosiaalifoorumista, jossa keskusteltiin muun muassa
oikeudenmukaisuudesta.

Lasten suusta

Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa

sa, mutta ihan toisesta näkökulmasta. Palvelijoiden uskollisuutta tes-

Emil Bobyrev

Raamatun kirjoittamisen aikoina
viitta oli arkinen vaatekappale. Nykyisin se taitaa taas olla ajankohtainen Harry Potter -ilmiön myötä.
Vanhassa testamentissa viitat ovat
saaneet niin monenlaisia merkityksiä, että osa niistä on aivan vastakkaisia toisilleen.
Viitta on ollut vertauskuvana
ainakin häpeälle, väkivallalle, pelolle, oikeudentunnolle ja Jumalan ylistämiselle. Jeesus käytti viittaa puheessaan havaintovälineenä:
”Ei kukaan ota kutistamattomasta
kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Viitta repeää sellaisen paikan vierestä, ja reikä on entistä
pahempi.” (Matt.9:16) Viitta liittyy myös Jeesuksen viimeisiin hetkiin, kun hänet pilkkaamistarkoituksessa puettiin purppuranpunaiseen viittaan.

21.8.

asunnonkin emännöiminen on vähän niin ja näin.

Tällä palstalla tutustutaan kristilliseen symboliikkaan kirkkovuoden mukana kulkien.

Symboli:Viitta

Tulevat pyhät

Poika juoksi pihamaalta kiljuen:
– Äiti, äiti, perhosesta on tullut Jeesus!
Äiti vähän kummastui, mutta onneksi poika kertoi tarkemmin:
– Pistin kuolleen perhosen purkkiin toissapäivänä. Sitä ei enää ole siellä,
se on varmasti noussut kuolleista.

Sinun liittosi on ihmeellinen, siksi minä tahdon uskollisesti pysyä siinä. Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä. Minä huohotan
suu auki, minä janoan sinun käskyjäsi. Katso puoleeni,
anna armosi – se on niiden oikeus, joille nimesi on rakas.

(Ps.119:129–132)

Kuvitus: Eila Blom-Nieminen

Parhaat kylvömaat
”P
appa, tule lukemaan
niitä ihmeellisiä.” Tämä kutsu kuuluu yleensä meillä aina, kun lastenlapsia on yökylässä.
Tiedän, että nyt ei pidä lukea jotain
outoja tekstejä puhelimista tai tietokoneista, saatikka peleistä, vaan
lapset haluavat kuulla Raamatun
kertomuksia.
Ja niin on luettu vedenpaisumuksesta, kielten sekoittamisesta, Daavidista ja Goljatista, Joosefin myymisestä Egyptiin, Mooses-lapsesta Niili-virrassa, Simsonin ihmeellisistä voimista, Joonasta valaan vatsassa, Danielista leijonien luolassa ja monesta muusta
Vanhan testamentin kertomuksesta. Oma lukunsa ovat Uuden testamentin tapahtumat ja Jeesuksen
vertaukset. Nämä kaikki tuntuvat
lapsista ihmeellisiltä.
Nämä iltahetket ovat olleet

minulle arvokkaita. Ja uskon, että lapsetkin ne muistavat – kenties koko elämänsä. Olen havainnut, että Raamatun kertomukset
kiehtovat lapsia. Ne alkavat elää
ajatuksissa, mielikuvissa ja viimein uskon todellisuudessa. Niissä on ihmeellinen Jumalan ilmoitus ja voima.
Omat kokemukset sen myös
vahvistavat. Muistamme parhaiten Raamatun tapahtumia opettajien näyttämistä piirrostauluista.
Kuvat ja kertomukset niiden rinnalla ovat tallentuneet sydämen
syvyyksiin ja olemme jo pienestä
pitäen oppineet turvautumaan Jumalan huolenpitoon.
Elämme nyt aikaa, jossa kaikilla
on kiire. Arkisin vanhemmat ovat
kiinni työhuolissaan, lapset yrittävät sovittaa koulua ja harrastuksia,
isovanhemmilla on omat menemi-

sensä. Viikonloppuina etsitään elämyksiä. Pyhäkouluista ja rauhallisista koti-illoista voi kohta enää
vain uneksia. Oravanpyörä pyörii
kiireen kaupalla.
Jeesuksen kylväjävertauksessa (Lk. 8:4–8) osa siemenistä putosi tien laitaan, osa kalliolle, osa ohdakkeisiin ja osa hyvään maahan.
Ainoastaan hyvään maahan kylvetty siemen tuotti sadon – jopa
satakertaisen.
Lasten sydämet ovat tätä hyvää
kylvömaata. Ne tuottavat paremmin kuin mitkään pörssisijoitukset. Löytyisikö kylvötyölle aikaa?

Eero Nieminen

Kirjoittaja on tamperelainen
kirkolliskokousedustaja.
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Avoin laulukoulu naisille
alkaa jälleen!

Ota onkeesi
Kuvia Tampereelta
Ahjolan kansalaisopiston luovan
valokuvauksen kurssin osallistujien
Tampere-aiheisia kuvia on nähtävilKaisa Pulju

Yksi näyttelyn kuvista on Kaisa Puljun
otos Ristiin rastiin Kalevankankaalla.

lä kesän ajan Raatihuoneella.
Valokuvaaja Leena Klemelän
opeilla 16 intohimoista harrastajakuvaajaa on toteuttanut kurssityönään 80 valokuvan näyttelyn, Kuvia Tampereelta – Näin näemme.
Kuvat näyttävät laajasti Tamperetta sieltä mistä emme sitä yleensä arjessa näe, muun muassa Kalevankankaalta. Kurssilaisten kuvia
julkaistaan myös Tammerkoskilehdessä teemalla ”tämä päivä on
huomisen historiaa”.
Näyttelyyn ovat kuvanneet Ti-

Konserttitarjotin

mo Eikkula, Eija Jokinen, Maarit
Kaihlanen, Petri Leinonen, Lauri
Klemetti, Janne Kortesaari, Sara
Koskivirta, Kati Mäkinen, Jonna
Nieminen, Kaisa Pulju, Elina Reinikka, Antti Sirèn, Mikko Sirèn,
Inna Thil, Amanda Tuukkanen ja
Risto Veijola.
Näyttely avoinna 26.8. saakka Tampereen raatihuoneella
Tampere-seuran tiloissa, Kauppakatu 1
arkisin klo 10–15.30
Vapaa pääsy

Odottaako sinua elämäsi harrastus? Händel-kuoron suosittu avoin
laulukoulu aloittaa jälleen syyskuussa. Kurssi pidetään maanantaisin 5.9.–10.10. kello 18–19 Seurakuntien talon Näsin salissa, osoitteessa Näsilinnankatu 26.
Laulukoulu on tällä kertaa tarkoitettu ainoastaan naisille. Opettajana kurssilla toimii Händelkuoron taiteellinen johtaja Debra Gomez-Tapio, opetuskielenä
on (helppo) englanti, tarvittaessa
myös suomi.
Avoimessa laulukoulussa osallistujia ohjataan luontevaan ää-

nenkäyttöön ja rohkaistaan heitä
tutustumaan oman äänensä ulottuvuuksiin. Kurssi sopii niin vastaalkajille kuin laulua aikaisemmin
harrastaneillekin; aiempaa kokemusta ei siis tarvita.
Laulukoulun opettaja Debra
Gomez-Tapio on kokenut ja taitava laulupedagogi, joka osaa ohjata
laulajan äänenkäyttöä käytännönläheisesti ja taitavasti mielikuvia
käyttäen.
Kurssin (6 x 55 min) hinta on 80
euroa. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 29.8. mennessä: toimisto@
handel-kuoro.fi tai p. 045 6569 509.

Janne Ruotsalainen

Salaperäinen käärinliina saa

T

urun Martinkirkossa keväällä jo toisen kerran esillä
ollut näyttely pistää ajatukset vauhtiin. Onko alkuperäinen Torinon liina kuulunut Jeesukselle? Miten voimme olla
siitä varmoja? Entä sitten, vaikka se
olisikin aito – tai vaikka ei?
Dosentti Juha Hiltunen ja professori emeritus Jouko N. Martikainen ovat vakuuttuneita vasta-

uksistaan. Martikainen luennoi aiheesta keväällä Pispalan kirkossa:
– Liinassa on kuva noin 180
senttiä pitkästä miehestä, jota on
ennen hautausta ruoskittu ja kidutettu. Siinä on siitepölyhiukkasia kasveista, joita löytyy Jerusalemin maaperästä. Silmien päälle on
asetettu Pontius Pilatuksen lyöttämät kolikot.
– Torinon, Oviedon ja Manop-

pellon liinat kertovat saman kuin
uskontunnustuksemmekin: Jeesus
kuoli ja haudattiin pitkänäperjantaina.
Hautausta ei ehditty tehdä kunnolla, sillä juutalaisen perinteen
mukaan vainaja olisi pitänyt pestä seitsemän kertaa. Sapatti oli kuitenkin alkamassa, ja vainaja vietiin
nopeasti kalliohautaan.
– Hautaruuhen pohjalle laitetHannu Jukola

Tamperelainen, Moskovasta Hervantaan muuttanut laulajatar Mariam
Men esiintyy Oi terve tumma vieno tähti-ilta -konsertissa sunnuntaina
28. elokuuta kello 18 Hervannan kirkossa.

Lounasmusiikkia

ke 17.8. klo 12
Aleksanterin kirkko |
Juha Yli-Knuuttila, tenori ja Riikka
Viljakainen, piano

Kesäillan urkumusiikkia
su 21.8. klo 19.30
Tuomiokirkko |
Markku Mäkinen, Helsinki
Ohjelma 10 euroa

Lounasmusiikkia

ke 24.8. klo 12
Aleksanterin kirkko |
Pétur Sakari, urut

Kivikirkko Soi – Ora pro
noblis

la 27.8. klo 20
Messukylän vanha kivikirkko
Huilisti Sami Junnonen ja Petri Kumela kitara, Tampereen huiluklubi
Konserttiin vapaa pääsy, ohjelma 5
euroa ovelta
helppo pääsy liikuntaesteiselle
helppo pääsy näkövammaiselle,

Oi terve tumma vieno
tähti-ilta – lauluja
pimenevään iltaan

su 28.8. klo 18
Hervannan kirkko |
Mariam Men laulu, Tatjana Lindell
piano, Juha-Matti Heimonen, Pekka Ketola ja Helge Nyman laulu, Lena Eklund piano
Järjestää Hervannan seurakunnan
yhdyskuntatyö ja Pirkanmaan Laulajat ry
Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.

Kesäillan urkumusiikkia
su 28.8. klo 19.30
Tuomiokirkko |
Matti Hannula, Tampere
Ohjelma 10 euroa

Lounasmusiikkia

ke 31.8. klo 12
Aleksanterin kirkko |
Annaleena Planman, huilu, Tuula
Tikkala, sello ja Eeva-Kaisa Todorov, urut

kuuntelulaite

Kesäkonsertilla tukea
musiikkikoulun perustamiseen
Kesäkonsertti ”Immanuel, Jumala meidän kanssamme” järjestetään
sunnuntaina 21. elokuuta kello 18
Linnainmaan seurakuntakeskuksessa. Konsertissa esiintyvät kanttori ja laulaja Päivi Vilpakka sekä
huilisti Eveliina Vilpakka. Raamatun tekstejä lukee Pauli Kassi.
Konsertin päätteeksi Messukylän seurakunta tarjoaa kesäkahvit.
Konsertti on ilmainen. Kolehti
kerätään kristillisen musiikkikoulun perustamisen hyväksi.
Konsertoijat ovat perustamassa uutta kristillistä Taivaankaarikulttuuriyhdistystä. Toiminta alkaa syyskuun alussa Multisillan
seurakuntakodissa.
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Lapsille on tarjolla Enkelinsiipimuskareita, ohjaajanaan Päivi Vilpakka sekä vauhdikkaita Töminätanskareita, ohjaajanaan Pauli Kassi. Aikuisille on tarjolla Lilja-laulutunteja.
– Toiminta on yhteiskristillistä ja ryhmien toiminnan punaisena lankana on pitää esillä kristillisiä arvoja laulujen, leikkien, tanssien ja muun mukavan ja luovan tekemisen avulla.
Toiminnan taustalla on ajatus;
’Jokainen ihminen on Jumalan taideteos, hänen paras luomuksensa,
ihana ihmislapsi’, kertoo Päivi Vilpakka.
Lue lisää: www.facebook.com/
taivaankaari

Perimätieto kertoo ristin olleen noin kolme ja puoli metriä korkea. Teloituspaikalle piti kantaa sen kaksimetrinen poikkipuu.
Kristus ristiinnaulittiin mahdollisimman kivuliaaseen asentoon, Juha Hiltunen selittää.

Henri Ilanen

Uudistajat törmäävät perinteisiin

Näytelmässä Papin perhe konservatiivinen pastori Henrik Valtari (Hannu Korpi) ja
hänen uudistusmielinen poikansa Jussi (Niklas Lento) joutuvat törmäyskurssille
näkemystensä vuoksi.

Minna Canthin klassikkonäytelmän Papin perhe teemat ovat ajankohtaisia yhä 120 vuotta ensi-illan
jälkeen. Konservatiivit vastustavat
tänäänkin kirkon uudistumista.
Näytelmässä vanha ja nuori sukupolvi asettuvat vastakkain. Perheen isä, pastori, edustaa vanhoillista näkemystä, jonka mielestä uudet tuulet tuhoavat perinteisen ajatusmallin ja tuovat rappiota. Pojan
mielestä kritiikin avulla mennään
kohti muutosta.
– Näytelmä kysyy, miksi ei voi
keskustella, vaikka ei olekaan samaa mieltä kaikista asioista? Peruskysymykseksi nousee, mikä on
elämässä oikeasti tärkeää ja min-

mielikuvituksen liikkeelle
tiin puhdas liina, jonka päälle vainaja asetettiin. Tämä tunnetaan
nyt Torinon käärinliinana.
Hautaan vietäessä ruumiin peitti väliaikainen kangas, ja kasvot liina, jonka väitetään olevan Oviedossa nykyisin esillä oleva. Vainajaa mentiin pesemään sapatin jälkeen.
– Mutta ennen kuin pesijät ehtivät perille, kiihtynyt Magdalan
Maria tuli juosten vastaan. Pellavaiset kääreet makasivat samassa
asennossa kuin mihin ne oli asetettu, vain mies oli poissa.
Martikaisen mukaan yksityiskohdat sopivat tapaukseen poikkeuksetta. Vainajia ei esimerkiksi
kohdeltu tällä tavalla muualla kuin
Golgatalla ja muulloin kuin tällä
ajanjaksolla.
– En ole koskaan kuullut näin
vaikuttavaa ja täynnä tietoa olevaa esitystä tästä aiheesta. Se sisälsi paljon yksityiskohtia ja myös uutta tietoa, innostui luentoa kuunnellut Tauno Kärkkäinen.

Salapoliisityö
yhä meneillään
Manoppellon hunnun sekä Oviedon ja Torinon liinojen vaiheissa
on monta dekkarimaista mutkaa.
Torinon liina on toistaiseksi selvinnyt sabotaasi-iskuista ja useasta tulipalosta. Sitä on palvottu ja
paheksuttu.
– Luterilainen skeptismi on voimakasta. Peruslähtökohta on, että
kuva on väärennös. On melkoinen
voitto, että kopio on ollut esillä Turussa, Hiltunen arvioi.
Martikainen huomauttaa, etteivät luterilaiset ole harrastaneet
kuvainraastoa. Meitä ennen eläneitä kohtaan on vallalla luonnollinen kunnioitus, joka ulottuu esineisiin. Seassa on toki myös uteliaisuutta.

Asta Kettunen

T

Eliisa-teatteri esittää Minna Canthin
näytelmää Papin perhe Pikkupalatsissa, Hämeenpuisto 7. Näytökset jatkuvat 9.10. asti. Tiedustelut: p. 040 511
7855, info@eliisateatteri.com

Pirjo Lääperi

Radio, tv ja netti
Radio tuo jumalanpalveluksen kotiin

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

Tee oma video Kirkon Nuorisopäiville

Kirkon Nuorisopäivät Yhden Hinnalla järjestetään Tampereella 4.–
6. toukokuuta 2012. Tee oma mainos- tai kutsuvideo tapahtumaan!
Videot julkaistaan nuorisopäivien nettisivuilla yhdenhinnalla.fi ja samannimisessä facebookin faniryhmässä.
Lue lisää: http://vimeo.com/24212408

Lähde lähetystyöntekijöiden matkaan

Tampereen seurakuntien lähetit ja yhteistyökumppanit kertovat arjestaan ja työstään maailmalla sanoin ja kuvin verkossa Menkää ja
tehkää -sivuilla. Lue muun muassa, mitä Maikki Ochieng on tehnyt
viime viikkoina Keniassa ja millaisia haasteita Erne Hakalalla on ollut autonsa kanssa Tansaniassa.
Uusina blogisteina ovat aloittaneet Thaimaan Bangkokissa työskentelevä Leena Waismaa ja Taizén veljesluostariin Ranskaan vuodeksi lähtenyt Eveliina Kujala.
Lähetystyöntekijöiden matkaan pääsee osoitteessa www.virrassa.blogikone.fi/blogi.

Kesätunnelmia juttugalleriasta

Tampereen seurakuntien kesätapahtumien ja leirien tunnelmasta
pääsee vielä nauttimaan verkossa osoitteessa www.tampereenseurakunnat.fi/juttugalleria ja www.tampereenseurakunnat.fi/uutiset2011

Pisara – Suuresta kertomuksesta

Pisara-ohjelmassa joka viikko eri henkilö lukee Raamattua erilaisissa paikoissa ja elämäntilanteissa sekä kertoo, miten teksti juuri hänelle avautuu, ja millaisia merkityksiä se hänen elämässään
on saanut.
Pipiliaseura on lahjoittanut ohjelmaa varten erinäköisiä Raamattuja, joista lukija saa valita mieleisensä.
Pisara esitetään lauantaisin kello 11.05 YLE TV1:ssä sekä katsottavana YLE Areena -palvelussa.
Heinä- elokuun jaksot on kuvattu Valtakunnallisilla Lähetysjuhlilla Porissa 10.–12. kesäkuuta.
Lauantaina 20. elokuuta äänittäjä, luennoitsija ja muusikko Suikki Jääskän mielestä anteeksi annon tärkeyttä tulisi korostaa. (Apt
12:1–11) Lauantaina 27. elokuuta pastori, opettaja Janne Dahlsten miettii aihetta ”Kristus tekee meistä Jumalan ystäviä.” (Room
5: 1–11)

Torinon käärinliina on laadukasta puuvillakangasta. Jouko Martikaisen ja Juha
Hiltusen takana oleva kangas on siitä Yhdysvalloissa tehty kopio. 4,4-metrisen
kankaan samettipeti on turkulaista tekoa.

Näyttelyä voi lainata
orinon liinan kopio on hankittu tutkija Barrie Schwortzin
ylläpitämältä STERA Inc:lta,
ja on Turussa ainakin toistaiseksi ainoana Pohjoismaissa.
Ensi kesänä näyttely on esillä
Savonlinnassa sata vuotta täyttävien oopperajuhlien aikaan. Jyväskylässäkin on oltu kiinnostuneita.
– Pitää kuitenkin olla varmuus

tettäväksi ilman väliaikaa.
– Korostan käsikirjoituksessa
isän ja lasten ristiriidan syntymistä. Katsojalle pitää myös tulla selväksi, miksi pastorin mieli muuttuu ja näytelmän lopussa saavutetaan sovinto. Erimielisyyksistäkin
voidaan keskustella rakastavassa
hengessä, Kurkinen sanoo.

Pekka Suomäki

Noin 20 viime vuoden aikana Torinon liinasta on ilmestynyt yli viisisataa kirjaa. Keskustelu internetissä käy vilkkaana. Hiltunen on laskenut, että aiheesta on nyt noin yhdeksän miljoonaa verkkosivua. Kun
hän viitisen vuotta sitten aloitti Valokuva Jeesuksesta? -kirjansa laatimisen, sivuja oli vasta 50 000.
Myös Hiltusen mielestä liinan
olemus sopii yhteen evankeliumin
kanssa ja todistaa Kristuksen toiminnasta. Jo se, että liina on säilynyt näihin päiviin, puhuu miesten
mielestä aitouden puolesta. Miksi
se muuten olisi säilytetty kulttuurissa, jonka käsityksen mukaan veren tahrima saastuttaa haltijansa?
Torinon käärinliina kiehtoo ennen kaikkea siksi, että tähän päivään mennessä ei ole pystytty selvittämään, miten kasvokuva on liinaan muodostunut. Vuonna 1898
italialainen valokuvaaja Secondo
Pia huomasi kuvan hahmon erotuvan selkeimmin valokuvanegatiivissa.

takunnan viholliseksi todettu olisi viskattu joukkohautaan.

Hannu Jukola

Mystisesti
muodostunut?

Vainajakuvan synnystä on monia hurjia teorioita. Martikaista kiehtoo erityisesti kasvojen ilme: liinaan kuvautunut mies näyttää olevan hereillä ja valveilla yhtä aikaa.
Myös liinan iästä käydään sananvaihtoa. Vain harvat ovat ylipäätään saaneet tutkia kangasta.
Martikainen muistuttaa puolueettoman tarkastelutavan olleen
ennen valistuksen aikaa tuntematon.
Hiltunen uskoo, että vuonna
1988 tehdyn radiohiiliajoituksen
tulokset oli kiire julkistaa ennen
niiden kriittistä tarkastelua.
– Näytteen leikkaajia oli jo etukäteen varoitettu ottamasta reunapaloja, koska niitä on saatettu paikkailla.
2000-luvun alussa huomattiin
kuva liinan toisellakin puolella.
Vastikään Barbara Frale totesi selvittäneensä kääntöpuolella olevan
kirjoituksen Jeesuksen hautausluvaksi. Lupa saatiin ehkä rahan
voimin – ilman sitä Rooman val-

kä asian puolesta kannattaa taistella. Minna Canth korostaa, että perheyhteys ja rakkaus merkitsevät kuitenkin eniten, ohjaaja Johanna Virsunen kuvailee näytelmän sanomaa.
Näytelmän esityspaikka Pikkupalatsi on valmistunut 1890-luvulla
ja entisöity alkuperäiseen asuunsa.
– Pikkupalatsi sopii hyvin huoneteatterin esittämiseen, siellä
syntyy intiimi tunnelma ja katsoja tuntee olevansa kylässä pappilan salissa, toteaa Teatteriyhdistys
Eliisan puheenjohtaja Merja Kurkinen.
Tehdyn analyysin perusteella
Kurkinen lyhensi näytelmän esi-

sen sijoittamisesta riittävän suureen sakraalitilaan ja näytteille
asianmukaisesti, Hiltunen sanoo.
Turku sai luvan esillepanoon
viime tipassa ennen viime vuonna pidettyä ensimmäistä näyttelyä. Ensi kerta sai varovaisen vastaanoton, mutta tämän vuoden keväällä siihen perehtyi kolmisentuhatta kävijää. Näyttelyssä oli myös
tietoa Manoppellon hunnusta ja

Taiteilija Pekka Suomäen teos
Kansallismaisema on yksi
Metsästä-näyttelyssä esillä
olevista töistä.

Metsän taikaa
Oviedon hikiliinasta, ristin poikkipuun näköiskappale, kuvatauluja ja paljon muuta.
Katolisen kirkon tunnetuin pyhäinjäännös oli Torinossa viime
vuonna esillä julkisesti ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Sitä
kävi katsomassa yli kaksi miljoonaa
ihmistä. Seuraavan kerran tilaisuus
nähdä alkuperäinen on tällä tietoa
vasta vuonna 2025.

Metsällä on eri ihmisille erilaisia merkityksiä. Monille metsä on
kirkko ja hiljentymispaikka, toisille kuntoa kehittävä lenkkimaasto
tai mystinen satumaisema.
Haiharan taidekeskuksessa
esillä oleva Metsästä-kutsunäyttely nostaa esiin kansainvälisen teemavuoden, sillä YK:n yleiskokous
on julistanut tämän vuoden metsien vuodeksi. Haiharaan on koottu
runsas näyttely, jonka työt valotta-

vat suomalaisen suhdetta metsään
monesta eri näkökulmasta.
Teoksissa on esillä monipuolinen kirjo taiteen eri tekniikoita aina maalauksista, valokuvista ja videoista tila- ja ympäristötaiteeseen
saakka.
Metsästä-näyttely Haiharan taidekeskuksessa, Haiharankatu 30,
28.8. saakka. Avoinna ti–su klo 12–18.
Vapaa pääsy.
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Uskon ytimessä

Kovaa räiskintää
sanoilla
Mutta miten ymmärtää, hyväksyä,
sietää – saati kunnioittaa ja rakastaa – toisesta kulttuurista tulevaa,
toisin ajattelevaa ja uskovaa, ja tulla
toimeen hänen kanssaan, kun välillä tuntuu, että kristityssä Suomessa
riviseurakuntalaisetkin ovat sotajalalla keskenään?
Dialogiin antautuminen on
haastavaa, vaikeaa, jopa pelottavaa. Mielen pohjalta nousee monenlaista. Vastaanko mieluummin
kuin kysyn? Puhunko mieluummin
kuin kuuntelen? Olenko vilpittömästi valmis kunnioittamaan toista
vai tunnenko vain minä totuuden?
Voisinko oppia toiselta jotakin itsestäni, elämästä ja Jumalasta sen sijaan, että yritän opettaa toista? Onko oma kristityn identiteettini tarpeeksi vahvalla pohjalla? Mikä minulle on pyhää ja loukkaamatonta?
Kristillinen usko on kertomus
siitä, miten Jumala rakastaa ihmistä, synnistä huolimatta. Meidän
ei tarvitse puolustaa Jumalaa eikä
kirkkoa, vaan kertoa toivostamme.
Kun Norjan massamurhaaja pal-

jastui tavalliseksi pohjoismaalaiseksi eikä ääri-islamistiksi, hänestä ruvettiin puhumaan termillä äärikristitty. Mies itse julisti olevansa kulttuurikristitty, ei tunnustava kristitty. Ilmauksia voi tulkita eri tavoin,
ja ne haastavat pohtimaan, millaista on minun kristillisyyteni.
Nykypäivänä mielipiteen ilmaiseminen on helppoa, jokainen saa
näkemyksensä julki. Kirkollisessa
keskustelussa on ammuttu sanoilla kovaa, ja taidon osaavat sekä niin
sanotut konservatiivit että liberaalit. Verkossa ja muuallakin mediassa
on käyty uskonkysymyksistä joskus
niin kiivasta sanasotaa, että satunnaisesti paikalle osuva on hämillään. Mitä armottomasta menosta
pitäisi ajatella? Onko kaikki mielipiteisiin kätketty halveksunta, vihjailu, vähättely ja loukkaaminen tosiaan kristillistä?
Pinnan alla on kuplinut ja kuohunut pitkään, ja hyviä sytykkeitä
ovat olleet naispappeus, homoliittojen siunaaminen, herätysliikkeet
ja seurakuntien taloudellisen tuen
vähentäminen tietyiltä lähetysjärjestöiltä.
Kun massamurhaaja iski Osloon
ja Utoyalle, viimeisetkin pidäkkeet
poistuivat, kun ruvettiin kiihkoilemaan fundamentalismista, muslimeista sekä islamiin ja kristinuskoon liitetyistä ääriliikkeistä. Kaikki mahdolliset pelot, ennakkoluulot
ja uhkakuvat on tuotu esiin. Samalla on paljastunut, paljonko me oikeasti siedämme erilaisuutta.
Terroritekojen jälkeen piispa Irja Askola piti radiossa iltahartauden, rukouksen muotoon puetun.
Kun teksti ilmestyi verkkolehden
uutiseen, jutun perään singahti oitis kommentteja, kuinka vääräuskoinen piispa on, ja kuinka hän ym-

Sekä poliitikkoja että tavallista kansaa
kuvia edustavien uskontojen kannattaja
Viimeistään Norjan traagiset tapahtuma
dialogille on yhteiskunnallinen tilaus.

märtää liikaa muslimeja ja johtaa
Suomen luterilaista kirkkoa harhaan.
Medialukutaidon lisäksi nyt pitäisi hallita uskontolukutaito.

Pirjo Silveri

Suomen Lähetysseuran johtaja Seppo Rissanen on huolissaan Suomessa vallitsevasta asenneilmastosta. Heti Norjan tragedian jälkeen
hän otti blogissaan (www.mission.
fi/ajankohtaista/blogit) kantaa julkisen vihapuheen suitsimisen välttämättömyyteen.
”Kirkolla on erityisen suuri vastuu toimia suvaitsemattomuutta vastaan oman sanomansa takia;
varsinkin tilanteessa, jossa monet
vetoavat Raamattuun perusteluna
vihapuheilleen. Meidän Herramme oman kohtalon pitäisi olla jatkuva muistutus jokaiselle kristitylle siitä, mitä suvaitsemattomuudesta seuraa”, hän kirjoitti.
Suurimmalla ja vanhimmalla lähetysjärjestöllä on paljon kokemusta ja osaamista monikulttuurisuuteen ja uskontodialogiin liittyvissä
kysymyksissä. Rissanen on aitiopaikalta katsonut asiaa.
– Olen seurannut Suomessa käytyjä keskusteluita hyvin huolestuneesti jo kauan. Kirkossa meillä on
liikaakin ajateltu, että täytyy suvaita suvaitsemattomuutta. Olen toista
mieltä. Aina on niitä, jotka ryhtyvät
sanoista tekoihin, jos vihaan kiihottavien puheitten annetaan vapaasti
levitä. Kristillisen etiikan mukaista on, ettei toista ihmistä ja hänen
ihmisarvoaan millään lailla poljeta. Sananvapaus ei tarkoita oikeutta loukata.
Rissanen pitää tärkeänä, että
kristillinen media siivoaa nyt nurkkiaan. Jokainen löytää runsaasti
esimerkkejä ylilyönneistä, eivätkä
verkkosivustojen ylläpitäjät saa luikerrella vastuustaan.
– Jos kaikki sallitaan, se on selkeä signaali, että hyväksymme vihapuheet.
Rissasen mielestä kristitty toimii
kuten Raamattu opettaa.
– Jeesus antoi vain yhden käskyn, rakkauden käskyn. Rakkaus on
kristillisyyden ydintä, ja se mikä on
vastoin tätä, ei voi olla oikein. Kaikki, mikä liittyy esimerkiksi vihaan
kiihottamiseen, on ristiriidassa Jeesuksen opetuksen kanssa.

Pirjo Silveri

”Kirkolla erityisen
suuri vastuu”

Nepalissa kristityt, hindut, buddhalaiset, muslimit, baháit, bonit ja muiden uskontojen ed
tiivisia yhteisellä foorumilla. Lähtökohtana on, että demokratia toteutuu maassa parhait
Meri Öhman

M

onikulttuurisessa moniarvoisessa moniuskoisessa maailmassa
on yhä enemmän tarvetta toista kunnioittavalle vuoropuhelulle. Aito kohtaaminen edellyttää oman kristillisen perustan ja
pyhän tuntemista.
Jeesus opetti näkemään jokaisessa lähimmäisessä Jumalan kuvan –
ja rientämään hädän hetkellä hänen
avukseen, riippumatta siitä, millainen ihminen on. Tähän kristinuskon ajatukseen kätkeytyy jatkuvasti
myös lähetystyön perushaaste.

”Hyväksykää siis

Liian vähän välineitä
kohtaamiseen?

Aasialaislapsia – Jumalan kuvia.
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Lähetystyössä on kautta aikojen totuttu kohtaamaan monien uskontojen kannattajia. Kyse on aina paitsi
ideologisesta tai uskonnollisesta oppijärjestelmästä myös sen yksittäisistä kannattajista. Jokainen ihminen tulee Jumalan tahdon mukaan
kohdata ihmisenä, lähimmäisenä
eikä vain jonkin uskonnon edustajana.
Suomessa, kuten monissa länsimaissa, epäluulot etenkin muslimeja kohtaan ovat suuria, jopa kirkon
sisällä. Seppo Rissanen löytää ainakin osaselityksen: hengellisessä perinteessämme on totuttu painottamaan oikeassa olemista.
– Siksi meillä on liian vähän välineitä kohdata positiivisessa hengessä, rakastavasti ja rakentavasti niitä
ihmisiä, jotka tulevat merkittävästi
toisesta kulttuurista, ja jotka usko-

40 000 partiolaista kokoontui juuri Ruotsiin maailmanjamboreelleen. Arjessa rakennett
Ohjelmassa oli myös tutustumista eri uskontoihin ja elämänkatsomuksiin. Kuva on Light
laisuus päättyi Lundin piispan Antje Jackelénin puheeseen, jossa hän kannusti partiolai

s toinen toisenne”

dustajat ovat pitkään kokoontuneet säännöllisesti. Kristityt ovat olleet aloitteellisia ja akten poliittisten puolueiden, uskontojen ja eri etnisten ryhmien yhteistyöllä.

tiin ystävyyttä ja keskinäistä ymmärrystä yli rajojen, koska leiriläiset tulivat 150 maasta.
thouse Celebration -juhlasta, jossa parhaillaan esiintyy mormonikuoro Yhdysvalloista. Tiisia näyttämään maailmalle sekä toivoa että valoa.

vat eri tavalla ja joilla on aivan erilaiset traditiot.
Rissasen mielestä nyt on tarvetta perusteelliseen itsekritiikkiin ja
peiliin katsomiseen.
– Apostoli Paavali antoi hyvän
ohjeen ”Hyväksykää toisenne niin
kuin Kristuskin on teidät hyväksynyt”. Siihen sisältyy vahva ajatus,
mitä on kristillinen usko.
– Olen toiminut yli 30 vuotta
muslimien kanssa eri yhteyksissä,
eikä minua vastaan ole tullut mitään epämiellyttävää. Valtaosa muslimeista on tavallisia rauhaa rakastavia ihmisiä kuten me kristitytkin.
Kummankin piirissä on myös pieniä ryhmiä, jotka suhtautuvat toisiin suvaitsemattomasti, eikä siltä tietenkään pidä sulkea silmiään,
Rissanen sanoo.
Vähemmistövaltuutetun toimistossa työskentelevä ihmisoikeusjuristi Husein Muhammed, muslimi, poliitikko ja aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, oli Kotimaa24.fi:n haastattelussa (25.7.) samoilla linjoilla.
– Kumpikaan ääriliikkeistä ei
halua, että muslimit ja kristityt tai
eurooppalaiset eläisivät rauhassa rinnakkain, vaan väittävät, että
olisi olemassa jokin yleinen muslimien ja kristittyjen välinen konflikti. Sekä äärioikeisto että ääri-islamistit ovat vaarallisia ja tuomittavia, syyllistyvät raakaan väkivaltaan. Meidän suuren, joskin hiljaisen, enemmistön pitää muistaa tämä ja tukea toisiamme yli uskonto- ja kulttuurirajojen, Muhammed
kommentoi.
Seppo Rissanen jää vielä miettimään sanaa ’äärikristitty’.
– Se on huono termi terroritekoihin liitettynä. Kukaan ei voi tällä tavoin olla ’liikaa kristitty’, koska kristillisyyden kriteerinä on rakkaus ja sen osoittaminen.
Lähetysjohtaja arvelee, että aitoon uskontodialogiin on vielä pitkä tie. Edessä on paljon työtä, joka
vaatii avoimuutta, luottamusta ja
kärsivällisyyttä.
– Suomessa uskontojen kohtaamiset ovat toistaiseksi olleet lähinnä opillisia. Suuri haaste on se, miten opimme arjessa toimimaan yhdessä. Siihen pitäisi löytää uudenlaisia tapoja, koska on paljon asioita,
joita voisimme tehdä yhdessä. Kehitykselle on kuitenkin jarruja ja vastustusta myös kirkon sisällä. Monessa maassa kristityt ja muslimit
voivat yhdessä rukoilla, meillä se ei
onnistu.

Kiitos ei leimoja
ja luokittelua
Harjun seurakunnan kirkkoherra
Veli-Pekka Järvinen arvelee, että ne, jotka eniten pelkäävät tuntematonta ja esimerkiksi islaminuskoa, eivät välttämättä tunne tai ole
koskaan tavanneet yhtään muslimia. Käsitykset perustuvat mutuun
ja tietoon, joka on hankittu yksipuolisesti ja tietyllä tavalla värittyneestä suunnasta.
Norjan massamurhaajan uskonnollisuuden perusteella ei Järvisen
mielestä parane liikaa yleistää, kyse oli poikkeuksellisesta ja sairaasta teosta. Suomessa ei ole ollut aggressiivista joukkoliikehdintää poliittisesti tai uskonnollisesti eri tavalla ajattelevien kesken.
– Kyllä suurin osa haluaa elää sovussa kaikkien kanssa. Jos ihminen

haluaa pitää yllä vihaa ja pelkoa, sillä tiellä löytyy kyllä ehtymättömästi lähteitä.
Uskonnollisten johtajien tapaamiset näyttävät muille vuoropuhelun esimerkkiä, mutta myös tavallisten seurakuntalaisten täytyisi
uskaltautua kohtaamaan toisiaan ja
nimenomaan ihmisinä, ei vain jonkin uskonnon edustajina.
Aikanaan Jordaniassa lähetystyössä ollut Järvinen myöntää, ettei
sujuvan ja rauhanomaisen rinnakkaiselon löytämiseen ole viisastenkiveä. Jokaisen on lähdettävä liikkeelle itsestä, koska vain itseään voi
muuttaa.
– Siitä se lähtee, että tervehditään toista! Katsekontakti ja muutama ystävällinen sana, puolin ja
toisin. Parasta lääkettä on, kun otetaan toinen ihminen sellaisena kuin
hän on.
Järvinen rohkaisee kohtaamiseen, tutustumiseen ja sovinnollisuuteen.
– Pitää antaa toiselle mahdollisuus omista lähtökohdistaan kertoa, mikä ja kuka on. Samaa mieltä
ei tarvitse olla, mutta ei erimielisyys
tarkoita vihaa. Kaikenlaista leimaamista, luokittelua ja ihmisten niputtamista on syytä välttää.

”Ei mustamaalaamista,
parjaamista tai vääristelyä”
Kirkkojen maailmanneuvoston,
Vatikaanin ja Maailman Evankelisen Allianssin edustajat pohtivat
yli viisi vuotta, millaista on kristillinen todistus moniuskoisessa
maailmassa.
Prosessin päätteeksi annettiin
julkilausuma, jossa ohjeistetaan
kirkkoja ja niiden jäseniä esimerkiksi näin:

”Vaikka jokaisella on oikeus kutsua toisia ymmärtämään uskonsa,
sitä ei pitäisi toteuttaa vahingoittamalla toisten oikeuksia ja uskonnollisia tunteita. Uskonnonvapaus velvoittaa meitä kaikkia tasapuolisesti yksiselitteiseen vastuuseen kunnioittaa myös muita uskontoja kuin
omaamme, eikä koskaan mustamaalaamaan, parjaamaan tai vääristelemään niitä oman uskon ylemmyyden todistamiseksi.”
Kannanotossa muistutetaan
kristillisistä hyveistä: kristityn
esiintymiseen kuuluu rehellisyys,
lähimmäisenrakkaus, myötätunto,
nöyryys ja kaiken julkeuden, alentuvuuden ja väheksymisen voittaminen. Samoin korostetaan kaikenlaisesta väkivallasta luopumista.
”Kristittyjä kutsutaan sitoutumaan ja työskentelemään kaikkien
ihmisten kanssa toisiaan kunnioittaen ja edistäen yhdessä oikeudenmukaisuutta, rauhaa ja yhteistä hyvää. Uskontojenvälinen yhteistyö on
sellaisen sitoutumisen olennainen
ulottuvuus. Kristittyjen puheen on
oltava vilpitöntä ja kunnioittavaa,
heidän on kuunneltava oppiakseen
ja ymmärtääkseen toisten uskomuksia ja käytäntöjä.”
Kirkkoja ja niiden jäseniä suositetaan myös rukoilemaan lähimmäisten ja heidän hyvinvointinsa
puolesta. ”Rukoileminen on olennaista Kristuksen missiolle ja sille,
keitä me olemme ja mitä me olemme.”
(Lähde: Kristillinen todistus moniuskoisessa maailmassa, 2011)

Pirjo Silveri

Pirjo Silveri

kiinnostaa, miten erilaisia maailmanat voisivat elää rauhassa keskenään.
at osoittivat, että arjen uskonto-

Auki vai kiinni? Millä tavalla sinä kristittynä haluat kohdata muslimin, hindun tai buddhalaisen – oletko valmis avoimeen keskusteluyhteyteen?

Maailman uskonnot 2011
Koko maailman 6,9 miljardista ihmisestä kolmannes eli 2,3 miljardia
on kristittyä. Kaikista kristityistä 49 prosenttia on roomalaiskatolisia.
Kristityt.............................................. 2306,6 miljoonaa (33,0 %)
Muslimit..............................................1578,4 miljoonaa (22,5 %)
Hindut...................................................951,5 miljoonaa (13,6 %)
Uskonnottomat.................................... 657,8 miljoonaa
(9,4 %)
Buddhalaiset........................................468,4 miljoonaa
(6,7 %)
Kiinalaisperäiset uskonnot................. 457,8 miljoonaa
(6,5 %)
Kansanuskonnot..................................269,4 miljoonaa
(3,8 %)
Ateistit................................................... 137,5 miljoonaa
(1,9 %)
Uudet uskonnot...................................... 63,8 miljoonaa
(0,9 %)
Sikhit....................................................... 24,0 miljoonaa
(0,3 %)
Juutalaiset.............................................. 14,8 miljoonaa
(0,2 %)
>Muut..................................................... 58,0 miljoonaa
(1,2 %)
(Maailman uskonto- ja lähetystilasto 2011)
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 17.8.–31.8.2011
Parisuhteen palikat kohdalleen

Tukea painonhallintaan
Tampereen seurakunnat tarjoaa syksyn aikana tukea
ylipainon ja painonhallinnan kanssa kamppaileville ihmisille. Syyskuussa alkaa kaksi painonhallintaryhmää.
Ryhmien ohjaajana toimii hyvinvointivalmentajakoulutuksen käynyt Maila
Kettunen.
– Olen itse kamppaillut vuosia turhaan ylipainoa
vastaan. Kun lopulta onnis-

tuin, hämmästyin, miten
monella tavalla terveyteni ja
hyvinvointini paranivat. Minulla on halu jakaa muille
hyvät asiat, joita omaan elämääni löydän. Jo vuosia olen
haaveillut tämäntyyppisestä
ryhmästä.
Kettusen mukaan painonhallinta soveltuu hyvin
seurakunnan toimintaan.
– Uskon, että on Jumalan tahto, että hänen omansa voisivat hyvin ja pitäisi-

Jokainen kristitty
on lähetystyöntekijä
Mistä tekstistä saarnaat ?
Evankeliumiteksti on Luukas 4:23–30. Jeesus on kotikaupungissaan Nasaretissa ja kaupunkilaiset haluaisivat nähdä oman kylän pojan tekevän ihmetekoja. Jeesus toteaa, ettei kukaan ole profeetta omalla maallaan ja
kertoo esimerkin, jossa Elia lähetettiin vieraaseen maahan leskivaimon avuksi. Kaupunkilaiset joutuivat raivon
valtaan ja halusivat syöstä Jeesuksen jyrkänteeltä alas.
Löysitkö tekstiin uuden näkökulman?
Ketä me olemme syöksemässä jyrkänteeltä alas? Eikö
siellä jyrkänteellä ole vuoroin homojen, maahanmuuttajien ja naispappeuden vastustajat ja puolustajat? Miten
Jeesus toimi tilanteessa? Hän jatkoi matkaansa eikä jäänyt kiistelemään tai vatvomaan, vaan meni niiden luokse, jotka kuulivat ja ottivat hänet vastaan.
Mitä haluat viestiä saarnassasi?
Voisiko yksityisen kristityn, seurakunnan, kirkon asiat selkiytyä, jos keskityttäisiin kristinuskon perusasioihin? Jokaisen kristityn pitäisi tietää, mihin uskoo ja antaa sen
vaikuttaa niin, että usko olisi luonteva osa arjen elämää.
Vaikka onkin vaikea olla ”profeetta omalla maallaan”, niin
rakkaudellinen asenne ja toiminta puhuvat usein enemmän kuin sanat. Jokainen kristitty on lähetystyöntekijä.
Miksi kannattaa tulla kirkkoon kuulemaan saarnaasi?
Ainakin olen uusi kasvo Teiskon kirkon saarnatuolissa.
Jumalanpalveluksessa Pyhä voi koskettaa monella tavalla.

Hannu Jukola

Mitä teit kesälomallasi?
Ihastelin ja istuin monessa kirkossa Pariisissa. Liikkeellä
oli paljon aasialaisia turisteja. Olisi ollut mielenkiintoista
tietää, mitä heille välittyi kirkoissa kristillisestä uskosta.
Työskennellessäni Hongkongissa vierailin monissa kiinalaisissa temppeleissä. Mielestäni ymmärrykseni ja tietoni kiinalaisista uskonnoista lisääntyi – toivottavasti näin
kävi myös aasialaisille turisteille kristinuskon suhteen!

Ryhmät:
Atalan srk-koti, Pulkkakatu
6: ryhmä alkaa 2.9.
Linnainmaan srk-keskus,
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Ryhmiin ilmoittaudutaan
paikan päällä. Lisätietoja:
p. 050 3745707 ja maila.kettunen@nic.fi

Parisuhteen palikat on kirkkohallituksen kehittämä kurssi parisuhteen hoitamiseen.
Kurssin tavoitteena on saada ihmiset keskustelemaan
parisuhteestaan ja hoitamaan sitä.
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää omaa parisuhdetta iästä
riippumatta, myös työvälineeksi ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Se sopii myös
monikulttuurisille pareille.

Katso muu
tapahtumatarjonta
www.tampereenseurakunnat.fi

Kurssin kehittämistyöstä
on vastannut laaja kristillinen työryhmä. Kristillisestä
taustastaan huolimatta Parisuhteen palikat sopii moniin
viitekehyksiin.
Palikoiden aiheina ovat
sitoutuminen, tunteet, sanat, teot, riidat, seksuaalisuus, luottamus, anteeksianto, rakkaus.
Syksyn uusi Parisuhteen
palikat -kurssi alkaa sunnuntaina 18. syyskuuta kello

AITOLAHDEN SEURAKUNTA
Messut Aitolahden
kirkossa klo 10
21.8. Pekka Luukkala, Maiju
Häyrynen
28.8. Terttu Haikka, Maiju
Häyrynen
Aamurukouspiiri
klo 6–7, Atalan srk-koti, jatkuu
keskiviikkoisin
Diakonian aamukahvit/
kohtaamispaikka
parittomien viikkojen
keskiviikkona klo 9–11
Atalan srk-koti. Yhdessäoloa,
aamiainen maksuton. Tied.
Irmeli Nylander p. 050 599
7345
Aikuinen–lapsipuutyökerho 23.8.
klo 17.30–19.30 Aitolahden
kirkko, jatkuu tiistaisin. Ilm.
Pekka Kettunen p. 050 360
6284
Etuovi – eläkeläisten
tapaamispaikka 24.8. klo
12–14 Atalan srk-koti, jatkuu
keskiviikkoisin parill. vko.
Keskustelua eri aiheista, hartaus
ja kahvitarjoilu. Tied. Irmeli
Nylander p. 050 599 7345
Naisten raamattupiiri
24.8. klo 18 Aitolahden
kirkko, jatkuen keskiviikkoisin
parillisilla. viikoilla. Huom!
Punttisali klo 16.30–17.30 ja
sauna klo 17–18. Saunoville
ennakkoilmoittautuminen. Tied.
Teresa Anttila p. 040 771 5467
Lähetysnäyttely Ilo sulle
– ilo mulle 31.8. Aitolahden
kirkko. Esittelyt: klo 18
perheille, klo 19 aikuisille.
Runsaasti nähtävää eri
maanosista
Jumalan kämmenellä -ilta
31.8. klo 18–19.30 Atalan
srk-kodilla, jatkuu parittomilla
viikoilla. 3–8 -vuotiaille lapsille
perheineen. Kirkkohetki,
askartelua, temppurata ja
ilmainen iltapala. Tied. Jyrki
Pikkarainen p. 050 527 9932

HARJUN SEURAKUNTA

Lähetyksen hiippakuntasihteeri Riitta Sandberg
saarnaa Teiskon kirkossa 28.8. klo 10 seurakunnan
lähetystyön 50-vuotisjuhlassa. Katso lähetysjuhlien
ohjelma Teiskon tapahtumatiedoista sivulta 11.

Korpikodinkatu 2: ryhmä
alkaa 9.9.
Molemmat ryhmät kokoontuvat perjantaisin klo
18–20 noin kolmen viikon
välein, yhteensä viisi kokoontumiskertaa.

Lempäälän seurakunta

Saarnavuoro

vät hyvää huolta kehostaan,
joka Raamatun mukaan on
Pyhän Hengen temppeli.
Kristittyinä voimme pyytää myös Jumalalta voimaa
ja apua terveytemme vaalimiseen, pohtii Maila Kettunen.

Messut ja
jumalanpalvelukset
21.8. klo 10 Tesoman kirkko,
Jukka-Pekka Ruusukallio,
avustaja Teuvo Suurnäkki,
kanttori Janne Salmenkangas
21.8. klo 11 Pispalan kirkko,
Martti Lammi, avustaja Pasi
Hakkarainen, kanttori Lasse

Birgitan kirkkovaellus kokosi viime vuonna Lempäälän teille ja
poluille 260 pyhiinvaeltajaa eri puolilta Pirkanmaata. Tänä vuonna vaellus on 27. elokuuta.

Kirkkovaelluksella pohditaan
oman elämän jälkiä
Suosittu Birgitan kirkkovaellus järjestetään lauantaina 27. elokuuta Birgitan polulla Lempäälässä. Vaellukselle voi vielä
ilmoittautua 19. elokuuta saakka.
Tämän vuoden teemana on ”Pyhä
maa – maan pyhät”. Luonto ja rukoushetket reitin varrella haastavat pohtimaan
omaa elämänkaarta ja oman elämän jälkiä. Millaisen jäljen minä jätän ympäristööni? Millainen on Luojan jälki luonnossa ja minussa?
Kirkkovaelluksessa on erilaisia reittejä vaeltajan kunnon ja kiinnostuksen
mukaan. Perusreittien lisäksi vaelluksen voi kulkea virsilauluryhmässä laulaen tai hiljaisessa vaelluksessa aivan ääneti. Omia reittejä on myös pariskunnille ja perheille.
Taipaleiden pituudet vaihtelevat kahdesta 16:een kilometriin. Pyhiinvaellukselle osallistuu myös kirkkovenekunta
Pirkkalasta.
Kautto, Peetelin lapsikuoro
21.8. klo 18 Lielahden kirkko,
Iltamessu, Tarvo Laakso,
kanttori Janne Salmenkangas
28.8. klo 10 Tesoman kirkko,
Miia Nokka, avustaja Pasi
Hakkarainen, kanttori Janne
Salmenkangas, nuorten syksyn
aloitus
28.8. klo 11 Pispalan kirkko,
Teuvo Suurnäkki, avustaja
Jukka-Pekka Ruusukallio,
kanttori Lasse Kautto
28.8. klo 17 Pispalan kirkko,
Varikkomessu
28.8. klo 18 Lielahden kirkko,
Iltamessu, Peppi Sievers,
kanttori Tarja Laitinen
Muut tapahtumat
Lähetyksen kesäkerho
24.8. klo 18 Lentävänniemen
srk-koti Talentti.
Lyhtyjen ilta 24.8. Katso
sivu 14
Evankelista Pirkko

Pyhiinvaellus huipentuu Lempäälän
Pyhän Birgitan kirkon iltamessuun kello 19.30. Jo ennen messun alkua on mahdollisuus hiljentyä kirkossa. Messun jälkeen syttyvät Birgitan tulet kirkon lähellä Myllyrannassa.
Vaelluksen järjestävät Lempäälän,
Nokian, Pirkkalan, Sääksmäen ja Tampereen seurakunnat.
Ilmoittautuminen ja lisätietoja reiteistä: www.lempaalanseurakunta.fi tai
p. 050 544 3314 (ma–to klo 10–15 ja pe
10–12). Osallistumismaksu 10 €, joka sisältää opastetun vaelluksen, ruokailun ja
vaeltajan rukousvihkon. Maksu maksetaan lähtöpaikassa mieluiten tasarahalla.
Jokaisesta maksusta tilitetään kaksi euroa Etiopian aids-orpojen kummiohjelmaan. Perhevaellukselle ei ole ennakkoilmoittautumista eikä maksua.

Vesavaaran tilaisuus
27.8. klo 15 Pispalan kirkko.
Raamattutunti, rukousta,
musiikkia ja kahvitarjoilu.
Tilaisuus on kaikille avoin. Tied.
Meeri Ruohonen p. 040 539
6160. Järj. Pispalan Hannat.
Tervetuloa!
Naistenkerho Lielahden
kirkolla parittomien viikkojen
keskiviikkona klo 14, alkaa
31.8. Tervetuloa naiset
mukaan!

HERVANNAN SEURAKUNTA
Messut Hervannan
kirkossa
21.8. klo 11
konfirmaatiomessu, Soile
Rantavuori, Juhani Räsänen,
Maria Koivisto.
21.8. klo 17 Toinen messu,
Hannu Vuorinen, Kaija Karvala,
translation into English.

28.8. klo 11
konfirmaatiomessu, Kaija
Karvala, Jari Kuusi, Anne
Nietosvaara.
Seurakuntalaisten yhteinen
toimintakauden alkajaismessu
ke 31.8. klo 11 Hervannan
kirkossa. Ilmo Käki, Martti
syrjäniemi, Katri Ikonen.
Kirkkokahvit
Muut tapahtumat
Raamattutunti
keskiviikkoisin klo 17.30
Hervannan kirkossa.
17.8.”Miten Jumala puhuu
profetian kautta”, Soile
Rantavuori, 24.8.”Pyhä Henki”,
Jari Kuusi
Evankeliumin ilta
keskiviikkoisin klo 18.30
Hervannan kirkossa
Lähetys- ja raamattutunti
21.8. klo 9.30, Hervannan
kirkko. ”Uudestisyntyminen”,

www.tampereenseurakunnat.fi
16–19 Aitolahden kirkossa.
Seuraavat
kokoontumispäivät ovat 9.10., 16.10.,
30.10. ja 6.11. Kurssin loppujuhla on viimeisellä kokoontumiskerralla. Kurssin maksaa 30 €/pari ja lastenhoito
20 €/perhe.

Hannu Jukola

Lyhdyt syttyvät Pispalassa ja Härmälässä
Syysiltojen pimetessä on mukavaa hiljentyä ja tunnelmoida yhdessä ulkona lyhtyjen valossa.
Pispalassa vietetään lyhtyjen iltaa keskiviikkona
24. elokuuta kello 20 Pispalan kirkolla. Iltaan voi ottaa
oman lyhdyn. Illan päätteeksi vietetään kirkossa ehtoollishetki, jonka pitävät pastori Ritva-Leena Hirvonen ja
kanttori Tarja Laitinen.
Härmälän kirkon piha-

maalla sytytetään lyhdyt tiistaina 30. elokuuta kello 18. Illan hämärtyessä lyhtyjen loisteessa pidetään musiikillinen
ilta, josta vastaavat pastori Satu Saarela-Majanen ja
kanttori Markku Ylipää. Ehtoollishetkeä vietetään kirkossa kello 20. Ota mukaan
piknik-kori ja viltti.

ekonomi Esko Pusa.
Raamattuluennot radioidaan
Radio Dein, Tampere 97,2 kautta
Sisä-Suomen kuuluvuusalueella
kuukauden ensimmäisenä
maanantaina klo 19.30

Uudenkylän seurakuntatalo.
Kaisa Yrjölä.

keskiviikkoisin klo 18.30

Ismo Kunnas, Veikko Myllyluoma

Venäjänkielinen pyhäkoulu
25.8. klo 18, Pelipuiston
seurakuntakoti. Jatkuu parill.
vko torstaisin

Muut tapahtumat
Kirkontupa klo 10–13,
ma Uudenkylän srk-koti, ti
Kaukajärven srk-koti ja ke
Linnainmaan srk-keskus.

Kesäraamattupiiri
Aleksanterin kirkon kryptassa
torstaisin klo 14.30.
18.8.”Mark. 13”, Jorma
Pitkänen, 25.8. ”Mark. 16”,
Säde Siira.

Muut tapahtumat
Aamurukoussolu
Koivistonkylän srk-koti.
Aamurukoussolu ma ja ke klo
5.30-7. Tied. Anne Tuhkanen p.
044 218 0010

Ehtoollishartaus
Aleksanterin kirkossa torstaisin
klo 17. 18.8. Jorma Pitkänen,
25.8. Merja Halivaara

Työttömien ruokailu
torstaisin klo 12–13 Nekalan
srk-talo. (2 €). Tied.: Sirpa
Lemmetti p. 050 591 8699

Ilmoittautumiset 11.9. mennessä ja tiedustelut: Anne
Karhola, p. 050 522 0620,
anne.karhola@sci.fi

Jumalan kämmenellä -ilta
30.8. klo 17.30, Hervannan
kirkko. Aiheena ”Vettä
kalliosta”, Raamatun opetusta,
askartelua, temppurata,
kynttilähetki ja iltapala.

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA
Messut Härmälän
kirkossa klo 10
21.8. ”Luomakunnan
sunnuntai”, Satu SaarelaMajanen, Markku Ylipää. Huom.
sään salliessa messu pidetään
ulkona
28.8. Juha Heikkilä, Markku
Ylipää
Muut tapahtumat
Päihteetön
kohtaamispaikka Multisillan
srk-kodissa perjantaisin klo 12–
13.30. Tied. Johanna Asikainen
p. 050 560 6096.
Lyhtyjen ilta 30.8. Katso
juttu yllä!

KALEVAN SEURAKUNTA
Messut Kalevan kirkossa
klo 10
21.8. Veli-Pekka Ottman,
Salla Häkkinen, Eliina Lepistö
ja Kari Nousiainen, Ulla-Riikka
Kuisma, sello. Kalevan kirkon
vihkimisestä käyttöön 45 vuotta.
Kirkkokahvit seurakuntatiloissa.
28.8. Harri Luoma, Kati
Eloranta, Eliina Lepistö ja Kari
Nousiainen
Muut tapahtumat
Sanan ja rukouksen ilta
23.8. klo 18.30 Kalevan kirkon
srk-sali. Rukouspalvelua.

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA
Messut ja
jumalanpalvelukset
21.8. klo 10 Messukylän
kirkko. Touko Hakala, AnneMaarit Rantanen, Anssi
Pyykkönen.
21.8. klo 18. Kivikirkon
Messu, Messukylän vanha
kirkko, Jouni Gustafsson,
Janne Häkkinen, Heikki Hinssa,
esikoislestadiolaiset
28.8. klo 10 Messukylän
kirkko Heidi Peltola, Tuula
Haavisto, Petri Karaksela.
28.8. klo 17 Iltamessu,

28.8. klo 18 Kivikirkon Messu,
Messukylän vanha kirkko, Pirjo
Tuiskunen, Anssi Pyykkönen.

Ruokatunti Uudenkylän srkkoti ma klo 13.15, Kaukajärven
srk-koti ti klo 13.15 ja
Messukylän srk-koti to klo 13
Pappapiiri yli 70-vuotiaille
Linnainmaan srk-keskuksessa
ti 23.8. klo 10–12.
Matkakumppanina ja tied. Ritva
Fabrin p. 050 586 5183
Diakonia- ja lähetyspiiri
parittoman viikon ke klo 14
Linnainmaan srk-keskuksessa,
alk. to 18.8. klo 14.
Diakoniasta ja lähetystyöstä
kiinnostuneille. Keräämme
varoja kummikohteillemme
Thaimaassa ja Nepalissa.
Töppösmummot parittoman
viikon to klo 14 Linnainmaan
srk-keskuksessa, alk. to 25.8.
Tule mukaan iloiseen käsistään
kätevien joukkoon – uudet
käsityöideat tervetulleita!
Ikäihmisten retki Isojärven
kansallispuistoon pe 9.9.
Lähtö klo 8.30 Uudenkylän
srk-talo–8.45 Kaukajärven
srk-talo–9.00 Linnainmaan
srk-keskus. Paluu n. klo 15.
Eväät nautimme ulkona,
säänmukainen varustus. Hinta
25 €. Ilm. 31.8. mennessä
Heli Rinta p. 050 408 4684 tai
Ritva Fabrin p. 050 586 5183.

PYYNIKIN SEURAKUNTA
Messut Aleksanterin
kirkossa
21.8. klo 10 Säde Siira, liturgi
Ari Rantavaara kanttorit Riikka
Viljakainen, Kirsi Mäki
21.8. klo 18 Tuomasmessu
”Vähässä uskollinen” Rippiäiti
ja -isä ovat tavattavissa tuntia
ennen messua. Lastenhoito ja
pyhäkoulu kirkon alasalissa.
Teejatkot heti messun päätyttyä
kirkon alasalissa.
28.8. klo 10 Hannu Uusmies,
liturgi Jorma Pitkänen, kanttori
Riikka Viljakainen
Muut tapahtumat
Kesätuokio Aleksanterin
kirkon kryptassa keskiviikkoisin
klo 12.30. 17.8. Jorma Pitkänen
ja Kirsi Mäki, 24.8. Ulla
Halttunen
Rukouksen ja ylistyksen
ilta Pyynikin kirkontuvassa

Tampereen seurakunnissa vietetään yhteistä
henkilöstöpäivää torstaina 1.9.2011, jolloin
emme voi palvella asiakkaita ja kaikki
toimitilamme, Seurakuntien talo, kirkot, seurakuntatalot ja kerhotilat ovat kiinni.
Pappi päivystää Aleksanterin kirkossa kello 16–18.
Perjantaina 2.9. työmme jatkuu normaaliin tapaan.
Pahoittelemme häiriötä.

Tunnelmallista lyhtyjen iltaa voi
viettää elokuussa sekä Pispalan
että Härmälän kirkolla.

TEISKON SEURAKUNTA
Messut ja
jumalanpalvelukset
Teiskon kirkossa klo 10
21.8. sanajumalanpalvelus,
Saila Munukka
28.8. Teiskon Lähetysjuhlien
messu, Riitta Sandberg, Tero
Matilainen, Anna Stina Nyman
Muut tapahtumat
Teiskon Lähetysjuhlat
28.8. Teiskon kirkossa ja srktalossa. Klo 10 messu, jonka
jälkeen seurakuntakodilla
on tarjolla teiskolaisten
seurakuntapiirien valmistama
lounas. Lähetysjuhlilla
vieraana Tampereen
hiippakunnan lähetyssihteeri
pastori Riitta Sandberg.
Lapsille pyhäkouluhetki
Teiskon seurakuntakodilla.
10 euron hintainen kuljetus
Teiskon lähetysjuhlille lähtee
Tampereelta Vanhan kirkon
edestä 28.8. klo 9.15 ja
paluu samaan paikkaan
juhlien jälkeen. Kuljetukseen
ilmoittautumiset viimeistään
23.8. lähetyssihteeri Elina
Tarkkala p. 050 540 5282 tai
elina.tarkkala@evl.fi.

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Messut Tuomiokirkossa
klo 10
21.8. Marita Hakala, Antero
Niemi, Matti Hannula, Tuomas
Laatu
28.8. Asko Peltonen, Merja
Halivaara, Matti Hannula,
Tuomas Laatu, Pirkanpojat
A-kuoro, joht. Jouni Rissanen
Muut tapahtumat
Ehtoollishartaus 25.8. klo
17 Aleksanterin kirkossa, Merja
Halivaara

VIINIKAN SEURAKUNTA
Messut ja
jumalanpalvelukset
Viinikan kirkossa
18.8. klo 19 Hiljainen
iltakirkko, Ismo Kunnas
21.8. klo 10 Daniel Hukari,
Jussi Mäkinen, Veikko
Myllyluoma
28.8. klo 10 Jussi Mäkinen,

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
www.tampereenseurakunnat.fi

Nekalan pysäkki 19.8.
klo 11–13 Nekalan srk-talo.
Seuraavat kerrat: 26.8., 2.9.,
9.9.
Pyhäkoulu 26.8. klo 15
Nekalan srk-talo. Pyhäkoulu
perjantaisin Nessun
yhteydessä. Tiedustelut Päivi
Manninen p. 050 536 5424

ENGLISH SERVICE
With Holy Communion at the
Kaleva Church (from April till
September), every Sunday at
4 p.m. After the service coffee
and tea served. Sunday School
for kids, Bible reflection
21.8. Rev. Risto Korhonen,
28.8. Rev. Teuvo Suurnäkki

SVENSKA FÖRSAMLINGEN
Gamla kyrkan får ny fasad
och vi firar därför gudstjänst
varje söndag kl 10.30 i
Finlaysons kyrka fr.o.m. 1.4.till
den 2.10.2011. Välkommen!
För annan verksamhet se
Kyrkpressen eller ring oss på
(03) 219 0298

AVOIN KIRKKO
Aleksanterin kirkko on avoinna
arkisin ma–pe klo 12–18,
jolloin paikalla on päivystävä
seurakuntalainen. Klo 16–18 on
myös pappi tavattavissa, klo 17
rukoushetki. Ehtoollishartaus
torstaisin klo 17.

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

LÄHETYSKAUPPA TASKU
Kauppakatu 13, puh.(03) 2190 420
Avoinna ma–pe klo 10–17.
Pehmeitä neuleita vauvoille,
kastekenkiä ja -liinoja. Kauniita
käsitöitä kaiken ikäisille
”isoäidin aarrearkusta”.

MATERIAALIPALVELU
Kaikille avoin kirjasto
Kyttälänk. 1 A, p. (03) 219
0281
Avoinna elokuun loppuun ma–
pe klo 9.30–15
Laaja valikoima uskonnollista
kirjallisuutta, musiikkia, elokuvia
ja havaintomateriaaleja.
Meiltä löydät myös luonto- ja
retkeilyoppaita.

veteraaneille 6.–13.9. Ilkon
kurssikeskuksessa, Kangasalla
Hakukaavakkeita saa
Tampereen Sotaveteraanien
Huoltoyhdistyksen toimistosta
ja seurakuntien toimipaikoista,
Näsilinnankatu 26 ja
Otavalankatu 12 B. Lisätietoja
kurssista ja ilmoittautumisesta
antaa diakonissa Helena
Kuisma 050 561 1027

PALVELEVA PUHELIN
MUMMON KAMMARI
Mummon Kammari –
Vapaaehtoisen vanhustyön
keskus – Kyläpaikka
kaikenikäisille
Lähimmäisavunvälitys
vanhuksille p. (03) 219 0711
ma–to klo 8.30–11.30, pe klo
8.30–10.30
Toimisto p. (03) 219 0455 ma
klo 9–17, ti–to klo 9–15
Kyläpaikka avoinna
maanantaisin klo 10–13, Äiti
Teresan peittotalkoot.
Toiminnan syyskausi alkaa ma
5.9.
Syksyn ensimmäinen
perehdytyskurssi
vapaaehtoiseen
vanhustyöhön ti 6.9. ja
13.9. klo 13. Tied. ja ilm. p.
(03) 219 0455 tai kotisivuilta
www.mummonkammari.fi
Otavalankatu 12 A
(Rautatienkadun risteys)

MUSTA LAMMAS
asunnottomien ja
päihdeongelmaisten
päiväkeskus,
Pellavatehtaankatu 17 G, p.
(03) 219 0372.
Avoinna ma–to klo 7.30–13, pe
klo 7.30–11.30.
Vaatepalvelu avoinna ma–to
7.30–12, pe klo 7.30–11.
Ilmainen puuro tai keitto
asiakaskortilla ma–to klo 10–12
ja pe klo 9.30–11.
Keskiviikkoklubi
keskiviikkoisin klo 13–14.45.
Hengellinen avoin keskusteluryhmä päihteistä eroon pyrkiville
naisille ja miehille.
Keskiviikkohartaudet alkavat 7.9.
Lauantaiaukiolot alkavat 8.10.
ja Pullakirkot 9.10.

MYÖTÄTUULI
Yhteinen vammaistyö,
Otavalankatu 12 B
Sotaveteraanit
Kuntoutuskurssi sotiemme

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

KIRKKOVAELLUKSIA
Birgitan kirkkovaellus
27.8.
Katso s. 10
Pieni pyhiinvaellus halki
kaupungin lauantai-iltana
10.9. klo 17–19. Vaelletaan
hiljaisuudessa Tuomiokirkosta
Finlaysonin kirkon kautta
Aleksanterin kirkkoon. Kussakin
kirkossa vietetään sille
ominainen pieni rukoushetki.
Aloitus Tuomiokirkossa klo 17.
Ei ilmoittautumista.

LEIRIT / RETKET
Pidetään yhtä -perheleiripäivä la 10.9. Heinäkallion
leirikodissa Kangasalla.
Etusijalla haastavassa
elämäntilanteessa olevat
perheet. Iloista yhdessäoloa
ja maittavaa ruokaa. Pieni
osallistumismaksu, kuljetus
järjestetty. Ilmoittaudu alueesi
diakoniatyöntekijälle pe 19.8.
mennessä.
Härmälä, diakoni Johanna
Asikainen p. 050 560 6096
Kaleva, diakoni Susanna
Laitinen p. 050 541 5790
Tuomiokirkko, Pirjo Heikkinen p.
050 322 1398
Viinikka, diakoni Eveliina
Ruokola, p. 050 464 8089
Aitolahden ja Teiskon
seurakuntien yhteinen
diakonian retki Kuruun,
Rajalan leirikeskukseen
la 10.9. Mahdollisuus mm.
marjastaa, sienestää ja saunoa.
Retkimaksu 5 €. Ilm. 30.8.
mennessä Irmeli Nylander/
Aitolahti p. 050 599 7345 tai
Pirjo Torikka/ Teisko p. 050
563 3724

RUKOUKSEN TALO
Keskusta, Kyttälänk. 1
Toiminta jatkuu 5.9.
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 17.8.–31.8.2011
Toivon pilkahduksia Naistenilloissa
jelma kello 19.15.
Keskiviikkona 28. syyskuuta Leena Siponkoski
kertoo omasta elämästään
ja pitkäaikaisesta työstään
näkövammaisena näkövammaisten parissa, runojen kera.
Keskiviikkona 26. lokakuuta teemana on ”Särkynyt saviruukku Mestarin
käsissä”. Pienten lasten äiti
Tuulia Haikarainen kertoo
elämästään ja toivon löyty-

misestä, jota hän esittää illassa ylistystanssin välityksellä.
Marraskuun 2. päivänä
vietetään naisten ja miesten yhteistä iltaa. Aiheena
on ”Kolmisäikeinen lanka ei
katkea”. Liisa ja Seppo Lindell kertovat ja musisoivat.
Keskiviikkona 23. marraskuuta pidetään ”Hyvän
olon ilta” ja vieraita on kutsuttu Härmälän kirjastosta.
Iltaa vietetään pikkujoulun

Anne Kärkkäinen

Nekalan
seurakuntatalon emäntä Sirpa
Lemmetti
riemuitsee
Veisun pajalla tehdyn viljelylaatikon
lämmössä
jättiläisiksi
kasvaneista
kesäkurpitsoista.

Viljelyn onnistumista
juhlitaan Nekalassa
K aupunkiviljely on päivän teema Nekalan
seurakuntatalolla Kuoppamäentie 23:ssa
lauantaina 27. elokuuta kello 14–16.
Elojuhlissa talo tarjoaa kahvit ja pikkupurtavaa. Laatikkoviljelyn esittelyn lisäksi ohjelmassa on musiikkia. Tilaisuudessa
voi ostaa perunoita, omenoita ja ompelupajan tuotteita pikkuhinnalla.
Toukokuisena istutuspäivänä maahan
kätketty jättikurpitsansiemen on tuottanut hedelmän, jonka ympärys on kasvanut
jo kuuteenkymmeneen senttiin.
– Sato on onnistunut. Kesäkurpitsat,
mansikat, tomaatit, persilja, kehäkukat
ja pillisipuli ovat kasvaneet hyvin, kertoo
Nekalan seurakuntatalon yhteisöpuutarhahankkeen koordinaattori Anne Kärkkäinen.

– Lämpöä suosivat kasvit, kuten kesäkurpitsa ja tomaatti, ovat selvästi hyötyneet lehtikuusesta tehdyistä kuudesta laatikosta.
Ensi kevääksi tavoitteena on saada tarpeen mukaan 12–20 laatikkoa ja joka laatikolle kolme tai neljä viljelijää. Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Sirpa Lemmettiin, sirpa.lemmetti@evl.fi tai p. 050 591
8699.
Mukaan toivotaan etenkin Nekalan ja
Viinikan alueen asukkaita. Tarjolla ovat
ilmaiset laatikot, mullat, siemenet ja viljelyopastus.
– Maksaa vain hoitamisen vaivan, ja
sato tulee viljelijän omaksi iloksi, Kärkkäinen kannustaa.

VARHAISAAMUN
RUKOUSHETKET

Hervanta
Hervannan kirkko, Lindforsink. 7
Marian aamu ti ja to 9–10
Cafe Olohuone
Aamurukous ke klo 8–9 Cafe
Olohuone
Rukouskävely Hervannassa
to klo 14 (lähtö kirkolta)
Rukousta kodeissa ja
luonnossa
Kysy lisää Teijalta,
p. 050 574 4941

Koivistonkylän srk-koti ma
ja ke klo 5.30–7. Tied. Anne
Tuhkanen p. 044 218 0010
Kissanmaan srk-koti ma klo
7–8. Tied. Kirsti Jokihaara p.
040 590 3256

Haukiluoma
Haukiluoman kerhohuone,
Tyvik. 11
Toiminta jatkuu 1.9.

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

• Keskusrekisterin
asiakaspalvelu
• Hautaustoimen asiakaspalvelu
Avoinna arkisin klo 8.30–15,
torstaisin klo 17 asti

SILMUKKA
Pispalanvaltat. 16 C (kirkon
yhteydessä, sisäänkäynti
länsipäädystä) avoinna elokuun
loppuun ma–to klo 9–13. Pe
suljettu. Aamupalatarjoilu klo
9.30. Tied. Satu Tahlo-Jortikka
p. 050 558 0231. Tervetuloa
avoimeen kahvilaan!

ja adventin alkamisen merkeissä.
Iltojen emäntänä toimii
Rea Maakanen ja hengellisestä annista vastaa pastori
Mirja Rautkoski. Tilaisuudet järjestää Härmälän seurakunta.

Tule mukaan hyvään ja mielenkiintoiseen kerhoon, jossa kädentaidot lisääntyvät ja jossa
jokainen saa rakentaa oman
lennokin. Tampereen seurakunnat järjestää viisi lennokkikerhoa eri puolilla kaupunkia.
–Kerhoiltojen lisäksi teemme lennätysretkiä ja voimme
osallistua kilpailuihin. Kerhoissa on hyvät ja osaavat ohjaajat,
kertoo kerhotoiminnasta vastaava Timo Pajunen.
Kerho on tarkoitettu van-

hemmille ja 8–12 -vuotiaille
lapsille.
Lennokin hinta on 20 euroa. Muut tarvikkeet ja välineet saat kerhosta.
Kerhot alkavat viikolla 36
ja niihin voi ilmoittautua paikan päällä.

Kokoontumispaikat:
Levonmäen srk-koti, Hikivuorenkatu 63, maanantaisin klo 17.30, aloitus 5.9.
Pelipuiston srk-koti, Teekka-

Tule laulamaan seurakunnan kuoroon!
Lapsi- ja nuorisokuorot

AitoTaitoLapset
keskiviikkoisin alkaen 7.9. klo 17–18 Aitolahden
kirkolla
Harjun Lapsikuoro
keskiviikkoisin alkaen 17.8. klo 17 Lamminpään
Rauhanportilla (1–6-luokkalaiset)
Harjun Heleät
koelaulu uusille laulajille 18.8. klo 17
Rauhanportilla, jonka jälkeen kuoroharjoitukset
vanhoille ja uusille laulajille klo 18 Rauhanportilla.
Kuoro jatkuu torstaisin 25.8. klo 17 Lamminpään
Rauhanportilla
Harjun Nuorten Kuoro
keskiviikkoisin alkaen 17.8. klo 16.30 Pispalan
kirkolla
Lapsikuoro Kultakellot
keskiviikkoisin alkaen 7.9. klo 16 Hervannan
kirkolla
Piccolon Lapsikuoro Kaukajärvi
tiistaisin alkaen 6.9. klo 17.30 Kaukajärven
seurakuntatalossa
www.piccolokuorot.fi
Piccolon Lapsikuoro Linnainmaa
keskiviikkoisin alkaen 7.9. klo 17.30 Linnainmaan
seurakuntakeskuksessa
www.piccolokuorot.fi
Piccolokuoro
tiistaisin alkaen 6.9. klo 15.45 Messukylän
kirkolla
www.piccolokuorot.fi
Poikakuoro Pirkanpojat
www.pirkanpojat.com
Lapsikuoro Pikku-Pääskyt
alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin

Gospelkuorot ja bändi

Gospel Groove – nuorten bändi perjantaisin
alkaen 12.8. klo 17 Härmälän kirkolla. Tiedustelut
Anne Huhtala, p. 0400 178636
Hervannan gospelkuoro
torstaisin alkaen 8.9. klo 16.30 Hervannan kirkolla
Tuomas-kuoro
tiedustelut ja ilmoittautumiset Elina Orjatsalo p.
044 2755 054, www.tuomasmessu.net

Kamarikuorot

Harjun Kamarikuoro
www.harjunkamarikuoro.net
Piccolon Kamarikuoro
maanantaisin alkaen 5.9. klo 17.30 Aleksanterin
kirkon kryptassa
www.piccolokuorot.fi
Kamarikuoro Solenne
torstaisin alkaen 18.8. klo 18 Pyynikin pappilassa
www.solenne.fi
Kamarikuoro Cantionale
tiistaisin alkaen 23.8. klo 18.30 Tuomiokirkon
alasalissa

Muut sekakuorot

Aitotahti
torstaisin alkaen 18.8. klo 18 Aitolahden kirkolla
Choralia-kuoro
torstaisin alkaen 8.9. klo 18 Messukylän
seurakuntakodilla
Sonore-kuoro
torstaisin alkaen 25.8. klo 18.30 Lielahden kirkolla
Hervannan seurakuntakuoro
torstaisin alkaen 8.9. klo 18.30 Hervannan
kirkolla
Härmälä-kuoro
keskiviikkoisin alkaen 24.8. klo 17 Härmälän
kirkolla
Kalevan seurakuntakuoro
keskiviikkoisin alkaen 7.9. klo 14 Kalevan kirkon
salissa 10

Rami Marjamäki

Suositut Härmälän Naisten illat alkavat jälleen iltojen
pimetessä Kuuselan seniorikeskuksessa, osoitteessa Nuolialantie 46. Syksyn
keskiviikkoiltojen teemat
käsittelevät selviämistä erilaisista elämänkriiseistä ja
toivon löytymistä.
Illat tarjoavat mahdollisuuden virkistäytyä saunoen ja uiden ennen illan
ohjelmaa kello 18. Teetarjoilu alkaa kello 18.45 ja oh-

Lennokkikerhot alkavat taas!

Tuomiokirkon kuoro harjoittelee keskiviikkoisin alkaen 31. elokuuta kello 18 Tuomiokirkon alasalissa.

Projektikuoro
torstaisin 27.10., 3.11. ja 10.11. klo 19 Kalevan
kirkon salissa 10
Messukylän kirkkokuoro
keskiviikkoisin alkaen 31.8. klo 18 Kaukajärven
seurakuntatalolla
Aleksanterin kirkon kuoro
keskiviikkoisin alkaen 31.8. klo 18 Pyynikin
pappilassa (leiri 27.–28.8.)
Aleksanterin lauluryhmä
maanantaisin alkaen 5.9. klo 17 Pyynikin
seurakuntakodilla.
Uudet laulajat, ottakaa yhteys kuoronjohtaja
Riikka Viljakaiseen, p. 050 4302002
Tuomiokirkon kuoro
keskiviikkoisin alkaen 31.8. klo 18 Tuomiokirkon
alasalissa
Teiskon kirkkokuoro
alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin
Viinikan kirkkokuoro
alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin

Naiskuorot

Työikäisten naisten lauluryhmä YxLysti
keskiviikkoisin alkaen 7.9. klo 17.30 Kalevan
kirkon salissa 10
Naiskuoro Teiskottaret
alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin

Mieskuorot

Työikäisten miesten lauluryhmä Arctos
keskiviikkoisin alkaen 7.9. klo 19 Kalevan kirkon
salissa 10

Muut kuorot

Kehittyvät Laulajat
torstaisin alkaen 8.9. klo 18 Kalevan kirkon
salissa 10
Laulukoulu – projektikuoro
keskiviikkoisin alkaen 17.8. klo 18 Pispalan
kirkolla
Löydä Oma Ääni
oman äänensä kadottaneille, laulutaidottomille ja
omaa musiikillista ilmaisuaan etsiville torstaisin
8.9., 15.9., 29.9. ja 6.10. klo 18.30 Härmälän
kirkolla
Taize-kuoro
kokoontuu 4.9., 16.10., ja 13.11. klo 15.30 ja
9.12. klo 17.30 Pispalan kirkolla
Pispalan Piristys
keskiviikkoisin alkaen 21.9. klo 14 Pispalan kirkon
alasalissa
Pyynikin päiväkuoro
alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin.
Keskiviikkoisin klo 13 Aleksanterin kirkon
kryptassa.
Lisätietoja kuoroista: www.
tampereenseurakunnat.fi/musiikki/kuorot

www.tampereenseurakunnat.fi
rinkatu 17, tiistaisin klo 17.30,
aloitus ti 6.9.
Multisillan srk-koti, Multisillankatu 2, tiistaisin klo 17.30,
aloitus ti 6.9.
Talentti, Männistönkuja 2,
torstaisin klo 17.30, aloitus
to 8.9.
Vehmaisten srk-koti, Kauppilaisenkatu 26, perjantaisin
klo 17.30, aloitus pe 9.9.
Tiedustelut: Timo Pajunen p.
040 543 3394

Tarjolla on uusi harrastus
Tampereen seurakuntien
tyttö- ja poikatyössä! Tampereen seurakuntien nuorisotyö järjestää elokuussa
kaksi kerhonohjaajan peruskurssia, toisen keskustassa,
Kyttälässä ja toisen Pispalassa, Lataamolla.
Kurssilla kerrotaan, mikä seurakunnan kerho on ja
mitä siellä tehdään. Kurssilta voi saada myös uusia kavereita.

Kurssin laajuus on yhteensä 16 oppituntia. Kurssilaiset saavat todistuksen,
mutta sen saaminen edellyttää läsnäoloa koko kurssin ajan.
Seurakuntien nuorisotalon
kurssi:
18.–20.8.2011, Kyttälänkatu 1
Kokoontumisajat:
to 18.8. ja pe 19.8. klo 17–
20.30,
la 20.8. klo 10–16.

Hannu Jukola

Kiinnostaisiko kerhon ohjaaminen?
Ilmoittautumiset nuorisotoimistoon p. (03) 219 0377
Kurssi on maksuton! Mukaan omat eväät.
Lataamon kurssi:
Harjun seurakunnan nuorisotila, Pispalan valtatie 91
Kokoontumisajat:
ti 23.8., ke 24.8., to 1.9. ja to
8.9. klo 17–20
Ilmoittautumiset: www.harjunlapset.fi/kerhonohjaajakurssi

Henri Kauppinen (vas.), Eevi Hakala ja Ella Nousiainen viihtyivät seurakunnan päiväkerhossa Hervannassa syksyllä 2010.

Elojuhlan ohjelma:
kirkossa
klo 13 Ikkuna Taivaaseen
Lasten kirkko ja Lasten katedraalin ikonin siunaaminen
klo 14 Pieni päivänkukka kerrohan

Lasten lauluvartti
klo 15 Ennenvanhaan
Maria-mamsselli ja Katariina-neittyt
kertovat
klo 16 Tulin pitkin Turun tietä, hämäläisten härkätietä
Mamssellin kanssa perinneleikkejä pihalla ja vossikkakierroksella
klo 17 Paljon onnea vaan
5-vuotiaiden juhlavartti, erityisesti
kummeille ja kummilapsille
klo 18 On ilo olla yhdessä
Lasten katedraalin kesämuusikoiden
konsertti
Klo 13.30–17.45
Mamsellin mehupuoti
– mehua ja Mamssellin sokerikakkua
– kahvia ja sokerikorppua kastettavaksi
Tallipiha on elojuhlissa mukana hevosajeluin ja poniratsastuksin. Putiikit
ovat auki klo 11–16.

Hannu Jukola

Elojuhla vie vanhoihin perinteisiin Finlaysonin Lasten katedraalissa ja Tallipihalla
sunnuntaina 28. elokuuta. Päivä rakentuu Finlaysonin tehdasyhteisön muisteluista ja nykyisen Lasten katedraalin
toiminnasta. Toimintaa on tasatunnein
kello 12–17 kirkossa ja pihalla.
Tehtaassa oli jo 1800-luvun puolivälissä oma lastenkoulu, mamssellin koulu. Juhlassa ”Mamsselli” kertoo menneistä ajoista ja perinneleikit viihdyttävät pihamaalla. Tarjolla on myös lasten
kauppaleikkiin sopiva tehtaan lähetysneittyeiden lankapuoti, mamssellin mehukekkerit ja käden työn paja.

Vielä on kesää jäljellä...

Perinteinen Elojuhla kutsuu Finlaysonin alueelle

Koko perheen Elojuhla vie vanhoihin
perinteisiin Finlaysonin Lasten katedraalissa ja Tallipihalla sunnuntaina 28.
elokuuta.

Kierrokset alkavat klo 18 ja päättyvät klo 19.45
alkavaan iltahartauteen.
• Pyynikin kirkkopuisto 17. ja 24.8. Kokoontuminen Aleksanterin kirkon pääovella, hartaus
ennen opastusta • Kalevankangas, torstaisin 1.9.
saakka, aloitus hautausmaan pääportilta Hautausmaankadulta • Messukylän hautausmaat 17. ja
31.8. aloitus Messukylän vanhalta kirkolta
• Vatialan hautausmaa 24.8. aloitus kappelilta
• Lamminpään hautausmaa 25.8., aloitus portilta

pihakirkOt

17.8. klo 18 Lielahden kirkko, Laulattaa ja lapsettaa, Jukka Salmisen konsertti lapsille, askartelua
ja ylläreitä, purtavaa ja naposteltavaa. järj. Lietsun
aluetiimi
17.8. klo 18 Irjalan makasiini, Irjalankuja
17.8. klo 19 Anttosilla, Raivaajantie 3
18.8. klo 14.30 Pispan palvelukeskus, Simolank. 4

miesten saunailta 18.8. klo 17
Luhtaanrannan leirikeskus, Luhtaanrannantie 62

AV OI ME T PÄ IV Ä KE RHOT

KRISTILLISET
JÄRJESTÖT

Tampereen seurakuntien avoimet päiväkerhot aloittavat toimintansa viikolla 34.
Lasten ja aikuisten yhteinen kerho kokoontuu kerran viikossa kahdeksi tunniksi
kerrallaan ja on avoin kaikille. Kerhoihin ei ole ikärajaa eikä niihin tarvitse ilmoittautua. Lapset ja aikuiset leikkivät, laulavat, askartelevat ja hiljentyvät yhdessä kirkkovuoden aiheiden ääreen. Kerhossa lapsi on oman aikuisen vastuulla. Osallistuminen on
ilmaista. Kerhossa on mahdollisuus syödä omia eväitä tai ostaa kahvia ja kahvileipää.
Sisäjalkineet on hyvä olla mukana. Kerhot eivät kokoonnu to 1.9. eivätkä syyslomaviikolla 42 ma ja ti.

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat su
11.2. klo 18 Linnainmaan
seurakuntakeskuksessa,
Korpikodinkatu 2. Kahvit
klo 17.30. Katja Valaskivi, Liisa
Käkelä, Valto Käkelä ja Sakari
Suutala.

TIISTAISIN

Atalan srk-koti, Pulkkakatu 6, klo 9.30–11.30
Hallilan srk-koti, Männikönkatu 2, klo 9.30–11.30
Iidesrannan srk-koti, Iidesranta 5, klo 9.30–11.30
Peltolammin srk-koti, Tilkonmäenkatu 4, klo 9.30–11.30
Srk-koti Katariina, Hatanpään puistokuja 20, klo 13.30–15.30 (vauva-avoin)
Multisillan seurakuntakoti, Multisillankatu 2, 9.30–11.30
Teiskon kirkon seurakuntasali, Teiskon kirkkotie 113, 9.30–11.30



KESKIVIIKKOISIN

hoitoa ja huolenpitoa
apua arjen askareissa
omaishoitajien lomitusta


   






Kojolankatu 3, 33900 TAMPERE

puh. 010 400 9848





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

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

Kalevan kirkko, Liisanpuisto 1, klo 9.30–11.30
Kalkun srk-talo, Pitkäniemenkatu 9, klo 9.30–11.30
Kissanmaan srk-koti, Sudenkatu 6, klo 9.30–11.30
Lamminpään srk-koti, Rauhantie 21, klo 9.30–11.30
Levonmäen srk-koti, Hikivuorenkatu 63, klo 9.30–11.30
Pispalan kirkko, Pispalanvaltatie 16, klo 9.30–11.30
Srk-koti Katariina, Hatanpään puistokuja 20, klo 9.30–11.30

Opettajien
LähetysliitTO
Syyskauden avajaiset
1.9.2011 kello 17.00 toimistolla, Hallituskatu 29 A 20.
Mukana Annukka ja Esa
Latvala, jotka tuovat terveisiä
Tanskasta Pohjoismaisilta
Opettajien Lähetysliittojen
päiviltä.
Tervetuloa!

TORSTAISIN



SYYSSIIVOUSTA , IKKUNAN PESUT

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

Tampereen seurakuntien varhaiskasvatuksen päiväkerhoryhmät ovat aloittaneet
syyskauden kokoontumisensa.
Useimmat paikat ovat
täynnä, mutta mahdollisia
vapaita paikkoja voi tiedustella varhaiskasvatuksen toimistosta. p. (03) 2190257.

Opastetut kiertOkävelyt hautausmailla

KUTSUVAT LAPSIA JA AIKUISIA



Vielä voi kysyä
päiväkerhopaikkoja!

Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4, klo 9.30–11.30
Hervannan kirkko, Lindforsinkatu 7, klo 9.30–11.30
Härmälän kirkko, Talvitie 26, klo 9.30–11.30
Kämmenniemi, Kämmenniemenkatu 46, klo 9.30–11.30
Linnainmaan srk-keskus, Korpikodinkatu 2, klo 9.30–11.30
Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26, klo 9.30–11.30
Tesoman kirkko, Tesomankuja 5, klo 9.30–11.30
Viinikan kirkko, Kaartotie 1, klo 9.30–11.30

PERJANTAISIN

Atalan srk-koti, Pulkkakatu 6, klo 9.30–11.30
Lielahden kirkko, Ollinojankatu 2, klo 9.30–11.30
Pyynikin pappila, Kisakentänkatu 18, klo 9.30–11.30

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

TAMPEREEN
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16,
sekä keskiviikkoisin ja
lauantaisin klo 19.
Su 28.8. klo 16 kodin ilta.
Tervetuloa!

✦ Taitto: Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa
✦ Tilaukset: tilauspalvelut@kotimaa.fi,
puh. 020 754 2333, fax: 020 754 2342.
✦ Jakelu: Tampereen Ykkösjakelut Oy
✦ Jakeluhuomautukset: p. 03 3140 4200, www.ykkosjakelut.fi
✦ Painosmäärä: 103 500 kpl
✦ Painopaikka: Sanomapaino Oy, Hämeen Paino Oy, Forssa
✦ ISSN: 1237-9603, äänite: 1237-959X
✦ Seuraavat lehdet ilmestyvät:
31.8. aineisto 17.8. mennessä, 14.9., aineisto 31.8. mennessä
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ASIANAJOTOIMISTO KNUUTINEN KY
Asianajaja, varatuomari Pauliina Knuutinen

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

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

PERUNKIRJAT

343 9700

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

Kauppakirjat. Testamentit ym.
ASIOINTIPALVELU

PEKKA VALTONEN

P. 375 3218, 0400 335 443

KOTIPALVELUA yksilöllisen palvelusuunnitelman
mukaisesti, kun palvelun tarve on
1 - 2 kertaa viikossa tai satunnaisesti.
Vankka kokemus dementiatyöstä

- OSTETAAN AUTOJA Käteisellä /loppuvelan lunastus.
NYT MYÖS: Hinta-arviointi palvelu.
Teiskontie 61 Ark. 10-17.00
p. 0400 628 138 / -ota talteen
www.autoauto.fi
TERVETULOA
Asianajotoimisto

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

Tuulahdus Turusta
Suomen Kotiseutuliiton, nykyisen työnantajani, vuotuiset Valtakunnalliset kotiseutupäivät järjestettiin tänä vuonna Turussa,
Euroopan kulttuuripääkaupungissa. Tapahtumapaikkana oli Turun keskiaikainen Vanha Suurtori, jonne jo varhaisena keskiaikana tulivat eurooppalaiset vaikutteet pitkin Aurajokea. Ne levisivät sitten torilta lähteneitä teitä pitkin Satakuntaan ja Pohjan-

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

Kunnon Kotihoiva Elina Westergren-Erkkilä
050 - 325 1654
www.kunnonkotihoiva.fi

Virrassa
Virrassa

maalle, Härkätietä Hämeeseen ja Kuninkaantietä Viipurin suuntaan kohdatakseen siellä itäiset kulttuurivaikutteet.
Vanhan Suurtorin ympäristössä tapaa keskiaikainen koulutuskeskus, Katedralskolan, jossa suomalainen varhainen sivistyneistö sai peruskoulutuksensa kuninkaan ja kirkon palvelukseen, Vanhan Raatihuoneen, josta kaupunkia hallittiin. Vanha

Parturi-kampaamo Marian

HAUTAKIVIKAIVERRUS JA HUOLTO

PEKKA VIRSIHEIMO
PIRKANMAA P. (03) 377 0445.

HAUTAKIVIKAIVERRUKSET l ENTISÖINTITYÖT
l VANHOJEN KIVIEN ETUPINTOJEN HIONTATYÖT &
TEKSTIEN UUDELLEEN SUUNNITTELU JA KAIVERRUKSET
l

Akatemiantalo muistuttaa meitä Turun Akatemiasta, Ruotsin

palvelee os. Kyllikinkatu 9

kolmanneksi vanhimmasta yliopistosta. Ja mahtavana seisoo

(Tammelantorin laidalla)

Unikankareella hengellisestä elämästä oman tarinansa kerto-

Puh. 03212 1166 ja 0400-159 553.

va kansallispyhättömme Turun tuomiokirkko, jossa myös päivi-

Opiskelija- ja eläkeläisalennus 10 %
Tervetuloa t. Maarit

en juhlajumalanpalvelus pidettiin.
Päivillä puhuttiin luonnollisesti kotiseudusta, yhteisöllisyydestä ja paikallisuudesta – kaikki ikuisia teemoja ja samalla
myös tulevaisuuden keskusteluaiheita. Todettiin, kuinka koti-

Kotihoitoa ikäihmisille

seutuliikkeen tapainen kansanliike on pystynyt reagoimaan ulkoisiin ja myös sisäisiin uhkiin ohjaamalla ihmiset hakemaan
turvaa läheisistään ja tutusta kulttuuriympäristöstä.
Kotiseutuliikkeen alku asettuu sortokausiin, jolloin haettiin
isänmaallisuutta pienyhteisöistä, joihin tsaarin ohranan käsi ei
ulottunut. Sotien jälkeen etsittiin epävarmassa kansallisessa

Puh. 03 253 5310

tulevaisuudessa turvaa paikallisyhteisöistä ja kotiseutuyhdis-

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI
Kaikki lakiasianne
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

tysten perustaminen oli vilkkaimmillaan.
Europeikon uhatessa kansaamme 1990-luvun alun keskustelussa löydettiin uudelleen heimot ja maakunnat ja rakennettiin maakuntien Suomi. Nyt hallinto- ja palvelurakenteen mullistukset kuntakentällä ovat vilkastuttaneet kotiseutuharrastusta ja -liikettä. Tutun kuntansa menettäneet ovat joukolla perustaneet uusia yhdistyksiä ja vanhatkin ovat aktivoituneet. Taas
haetaan turvaa läheltä kaukaisen ollessa ainakin jossain määrin pelottavaa.

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

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

Tilaa ilmainen esite 0400 223 446
www.divisa.fi

LAADUKKAAT SIIVOUSPALVELUT
•
•
•
•
•

Kotisiivoukset, myös allergiasiivoukset
Ikkunanpesut, sohvien yms. pesut
Yrityssiivoukset, liiketilasiivoukset
Loppusiivoukset, suursiivoukset
Vahaukset, kiillotukset, kristalloinnit
Muista kotitalousvähennys!

Tämä sama prosessi on nähtävissä myös seurakunnallises-

KEITTIÖREMONTTI

sa muutosprosessissa. Kuntaliitokset ovat muuttaneet seurakuntarakennetta ja turvattomuutta luo muun muassa se, että

Kerralla kuntoon.
Ilmainen suunnittelu.

omassa kirkossa ei olekaan joka pyhä messua ja silloin kuin

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

tapaa. Diakoniatyö etääntyy avun tarvitsijoista ja seurakunta-

Soitto riittää!
www.nelko.fi

SUURET VALIKOIMAT

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

siellä sellainen on, ei ”omaa” pappia siellä enää välttämättä
työ tuntuu muutenkin olevan etääntymässä paikallisesta yhteisöstä.
Ratkaisua tähän etsitään monella tapaa, puhutaan lähikirkkojärjestelmästä, kirkonpalvelijoiden ja palvelutyön suuntaamisesta pienyhteisöihin, ”oman” yhteisön koheesion vahvistamisesta.
Piispa Kaarlo Kalliala totesi Kotiseutupäivien juhlamessun
saarnassaan kuitenkin sen, että meille kristityille on kuitenkin
ja loppujen lopuksi tarjolla yhteinen kotiseutu – taivaallinen koti.

CLIINEX

Lassi Saressalo

gsm 050 38 222 50
www.cliinex.fi
asiakaspalvelu@cliinex.fi
Viinikankatu 36, 03-3122 0900
www.kaihdinpukkila.fi
Kuunteleva puhelin

A
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HannuKuvaaja
Jukola

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
- palveleva perheyrityksemme

Kirjoittaja on filosofian tohtori ja
Tampereen seurakuntien luottamushenkilö.

0
03
3/
/2
21
13
33
35
53
33
3
Teitä palvelevat myös:
Pekka Jokiranta
Jukka Mäenanttila
Mika Leinonen

Juhani Mäkipää

joka aamu klo 5-9.

Leena Mäkipää-Koivumäki

Meillä on yhteensä yli 70v. hautausalan kokemusta Tampereella.
PÄIVYSTYS YMPÄRI VUOROKAUDEN: 050 362 9690

Kun olet yksinäinen tai
kaipaat luotettavaa
keskustelukumppania,
Aamukorva on kuulolla
vuoden jokaisena
päivänä.

Kalevan puistotie 17 (03) 255 4102
Kauppakatu 12 (03) 253 1720
Aleksanterinkatu 15 (03) 212 2137
l

Kolumneja voi kommentoida osoitteessa
www.tampereenkirkkosanomat.fi/blogi

l

l

www.tampereenhautauspalvelu.fi
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Paikallispuhelun hinnalla.

Jumppaohjaaja
Uuteenkylään

Messukylän seurakunta etsii
jumppaohjaajaa naisten kuntojumppaan Uudenkylän seurakuntatalolle.
Jumpat ovat keskiviikkoisin
klo 18 ja 19. Tehtävä on palkkiotoiminen.
Yhteydenotot: Anne-Maarit
Rantanen. p. 050 5702 039

Kävele
Naiselle Ammatti
Naisten Pankki järjestää kävelytapahtuman sunnuntaina 4. syyskuuta kello 14–17 Tampereella.
Valtakunnallisilla tempauksilla kerätään varoja kehitysmaiden
naisten ammattikoulutukseen.
Osallistumismaksu on 25 euroa ja sillä saa ammatin yhdelle
kehitysmaan naiselle. Auttamalla yhtä naista autetaan koko perhettä ja kylää. Tampereella on tavoitteena saada ammatti 200–300
naiselle.
Tampereella tapahtumapaikkana on Väinö Linnan aukio Finlaysonin alueella. Ohjelmassa on
lähtöpuheita, lauluja ja lämmittelyä, toiminnallinen Hämeenpuisto-promenaadi, tuotemyyntiä, arpajaiset ja loppuveryttely.

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 60 %
verovähennyksen palvelujemme
hinnasta.
Tilaa maksuton kodinhoitosuunnitelma
puh. 020 768 9761 tai internetistä

www.kodinavux.fi

Oikeudellinen puhelinpalvelu
0600 30 6060

Messukylän

KIVI
Padustaipaleentie 6, 34260 Terälahti
Puh. 363 2354 gsm 040 580 8713

Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo.

HEINÄKALLION LEIRIKODISSA TAPAHTUU
30.9.–2.10. Ruska- ja talkooleiri
7.–9.10.
Hiljaisuuden retriitti
28.–30.10. Profeetta Danielin
jalanjäljissä
Raamattuviikonloppu
yhteistyössä SANSAn
kanssa

2.–6.12.

Henkilökohtaisesti
ohjattu retriitti
23.–26.12. Heinäkallion joulu
Lisätietoja: www.uusherays.ﬁ/
heinakallio

25.–27.11. Hiljaisuuden retriitti

Hämeenkatu 5 A,
33100 Tampere
tampere@kodinavux.fi

Tiloissamme
asiakaspaikkoja
70 hengelle

ISRAEL

Tee elämäsi matka

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

Pitopalvelua
myös
haluamiinne
tiloihin

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

KOTIPIRTIN PALVELUTALO
Ikääntyvän voimavarakeskus

Palvelusetelillä tuotettavia palveluitamme ovat

omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito asiakkaan kotiin tai
Kotipirtin päiväkeskustoimintaan.
Tiedustelut Pia Ojala 050-403 5657

Ilmoittautuminen 4. syyskuuta
saakka:
yksityishenkilöt: p. 0600 308
085 / puhelun hinta 25 e.
Yritykset ja ryhmät: maksamalla osallistujien määrä x 25 e
tilille FI16 1146 3001 1284 19, viite 5005. Maksaa voi myös lähtöpaikalla käteisellä.
Lisätietoja p. 0400 684 416 ja
Naisten Pankki Tampere Facebook-sivuilta
Lisätietoja www.naistenpankki.fi/
kavele

ILMAINEN NEUVO OY:n

HAUTAKIVET JA KAIVERRUKSET

Uutena palvelusetelituotteena tehostettu palveluasuminen
palvelutalon asunnoissa ja muistisairaiden ryhmäkodissa.
Lisätietoja saat oman alueesi asiakasohjauksesta tai
kotisivuiltamme.

www.kotipirttiry.fi

Käräjätörmä 12, 33310 Tampere

Valitse rentouttava rantaloma Eilatissa tai historiallinen
Israelin kiertomatka. Lennämme Israeliin viikottain
27.10.-5.1. ja 16.2.-29.3.

Eilat 599 €
Israelin kiertomatka 1399 €
Israel-Jordania kiertomatka 1499 €
Hinta 1 vk alk/hlö (kiertomatkat 8 pv). Palvelumaksu 12e/varaus

lomamatkat.fi – varaa ilman palvelumaksua!
Matka-Vekan toimistot, valtuutetut jälleenmyyjät ja
puhelinmyynti 020 120 4100 (ma-pe 8-18, la ja su 10-14)
Puh.hinta 8,28 snt/puh+7 snt/min, matkapuh. 8,28 snt/puh+17 snt /min

Syksyllä kesäyliopistoon!
Poimintoja syksyn ohjelmasta:
Avoin yliopisto-opetus:
Gerontologian perusopinnot (25 op, JY) 360 €
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi (25 op, UEF) 360 €
Ravitsemustiede (25 op, UEF) 420 €
Taidehistoria (30 op, JY) 330 €
Muuta koulutusta:
• Anna lapsen onnistua - Janne Viljamaan koulutuspäivä 6.9.2011
130 €, ilmoittautumiset viim. 23.8.
• Lasten ja nuorten mediakulttuuri 6.9., 13.9. ja 20.9.2011 klo
17.00-20.30, 120 €.
• Feldenkrais® -tietoisuutta liikkeen kautta 17.9. ja 8.10. klo
10.00-15.30, 120 €. Menetelmä on kehollista oppimista, jossa
lisäät tietoisuuttasi liikkeestä ja olemisestasi.
• Voimauttavan valokuvan perusteet hoidollisten ja pedagogisten
alojen työntekjiöille, 9 koulutuspäivää alk. 24.11.2011. Haku
alkaa 31.8. Osallistumismaksu 1200 €.
• Ylivilkas lapsi - lennokas aikuinen: Markku Mutasen luento
3.10.2011 klo 18-20, 20 €.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.tampereenkesayliopisto.fi
puh. (03) 223 8433
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T

  a mpereen seurakuntien
sinkkutoiminta antaa yksineläville ihmisille mahdollisuuden yhdessäoloon, yhteisöllisyyden kokemiseen sekä tutustumiseen samassa elämäntilanteessa oleviin ihmisiin. Monien yksinelävien toive eli parisuhde
tai läheisen ystävän löytyminen on
kuitenkin toteutunut vain harvan
ihmisen kohdalla sinkkuilloissa.
Tampereen seurakuntien yhteiskunnallisen työn sinkkutoimintaa on tutkinut tamperelainen
Irma-Vappu Mikkonen, jonka sosiaalityön pro gradu -tutkielma
Sinkkutoiminnan merkitys yksinelävien selviytymisessä hyväksyttiin Tampereen yliopistossa toukokuussa.
– Yksinelävät kokevat sinkkutoiminnan varsin tarpeelliseksi ja
se sopii hyvin seurakuntien toimintaan. Työn luonne on sekä diakoninen että yhteiskunnallinen,
pohtii Mikkonen, joka on itse ollut mukana toiminnassa syksystä
2007 lähtien.
Tutkimustaan varten Mikkonen haastatteli kuutta yli 40-vuotiasta sinkkutoimintaan osallistunutta yksineläjää sekä kahta Tampereen seurakuntien yhteiskunnallisen työn työntekijää.

Yksinelävä on
usein yksinäinen
Tutkimus osoittaa, että monien
sinkkutoimintaan osallistuvien yksinelävien ihmisten elämää hallitsee sosiaalinen yksinäisyys.
– Joidenkin kohdalla kyse on sosiaalisten suhteiden vähäisyydestä,
mutta useimmiten sosiaaliset suhteet eivät ole laadullisesti tyydyttäviä. Lisäksi useimman kohdalla
fyysisesti läheisen ihmisen puute
aiheuttaa jonkintasoista ahdistusta, kertoo tutkija.
Suurin osa sinkkutoimintaan
osallistuneista on lähtenyt mukaan toiveenaan löytää vakituinen
kumppani.
– Todellisuus on kuitenkin
osoittanut, ettei syvällisempi ystävystyminenkään aina helposti toteudu, vaan seurauksena on edelleen emotionaalinen yksinäisyys,
erillisyyden tunne.
Mikkosen mukaan yhteinen tekijä eli ilman parisuhdetta eläminen kuitenkin riittää yhdistämään

sinkkutoimintaan osallistuvia.
– Silloin yksilö näkee, että on
muitakin yksineläviä. Se lisää perusturvallisuutta ja vahvistaa omaehtoista selviytymistä. Sinkkutyön
toiminta-ajatuksen mukaan jokainen ihminen tarvitsee yhteisöä.
Yhteisöllisyyden kokemuksen tarjoaminen ja olemassa olevan sosiaalisen verkoston tuki voivat ehkäistä ennalta stressiä, masennusta tai henkistä väsymystä ja siten
tuoda virkistystä yksinelävän arkeen, selvittää Mikkonen.
Seurakunnalliseen sinkkutoimintaan kuuluu myönteinen ja ihmisen sellaisenaan hyväksyvä hengellisyys.
– Haastateltavien mukaan hengellisyyttä ei kenellekään tuputeta,
eikä sen määrää keneltäkään kysellä. Se tulee esille laulettavaksi valituissa hengellisissä lauluissa tai perinteisissä virsissä ja joskus myös
ohjaajan pitämissä lyhyissä loppurukouksissa.

Hannu Jukola

Sinkkutoiminta vahvistaa
yksinelävien selviytymistä

Yksinelävät tärkeä
yhteiskunnallinen aihe
Suomessa on noin miljoona yksinasujaa. Isoissa kaupungeissa talouksista on jo runsas 43 prosenttia
yksineläjien talouksia. Tilastokeskuksen mukaan pienituloisuus ja
köyhyys on huomattavaa kaikissa
yksinasuvien ikäryhmissä.
Vuosi 2010 oli Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi.
– Yksinasuvien suureen ja alati kasvavaan määrään kiinnitetään kuitenkin julkisessa puheessa tuskin ollenkaan huomiota. Samoin pienituloisten yksinasuvien
toimeentulon ongelmia tulisi tutkia enemmän ja pyrkiä löytämään
niihin ratkaisuja. Yksinelävät nähdään usein vain asunnottomuuden
ja päihdeongelman kautta, vaikka yksineläjiä on paljon ja vaikka
useimmat ovat työikäisiä, pohtii Irma-Vappu Mikkonen, joka puhuu
yksinäisyydestä ja taloudellisista
vaikeuksista rohkeasti myös omien kokemustensa kautta.

Kirsi Airikka
Laajempi juttu aiheesta: www.tampereenseurakunnat.fi/uutiset2011

Irma-Vappu Mikkonen halusi kuvattavaksi sukulaissielunsa, kirjailija Minna Canthin patsaalla. Hämeenpuistossa sijaitsevan
teoksen Nuori Minna on tehnyt Lauri Leppänen vuonna 1951.

T

ampereen seurakuntien järjestämä Elvis-konsertti Finlaysonin kirkossa oli yksi suosituimmista Tapahtumien yön tilaisuuksista Tampereella. Finlaysonin kirkon noin 240
istumapaikkaa oli aivan täynnä yleisöä ja suunnilleen saman
verran ihmisiä kuunteli konserttia kirkon pihalla.
Konserttiyleisön hurmasi
Aron, joka esitti Elviksen tunnetuimpia gospeleita ja balladeita.
Taiteilijanimen takaa löytyy ylöjärveläinen artisti Juha Leppänen, joka tunnetaan lahjakkaana
Elvis-tulkkina.
Aronia säesti konsertissa hänen
oma yhtyeensä. Kokoonpanossa
soittavat Ari Nevala, kitara, Janne
Korja, basso, Tapio Häkli, rum-
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Elvis-konsertti hurmasi yleisön
mut ja Franc Toth, koskettimet.
Sirpa Raevaara oli todella
tyytyväinen konserttiin.
– On hyvä, että kirkko etsii
uusia väyliä ihmisten tavoittamiseen. Maailmassa tapahtuu koko
ajan kauheita asioita, muun muassa Norjan tapahtumat. Ihmiset tarvitsevat kirkon tukea elämäänsä.
Elvis-fani Jarmo Estama
kuunteli tyttärensä Hellevi Estaman kanssa konserttia pihamaalla. Hän kannattaa lämpimästi kevyen musiikin tuomista kirkkoon.
Elvis-tulkki Aron hurmasi
yleisön Finlaysonin kirkossa
Tapahtumien yönä.

– Jos jumalanpalveluksen musiikkiakin uudistettaisiin rohkeasti, kirkossa kävijöistä ei tule pulaa. Myös kevyt musiikki voi
koskettaa ihmisiä hengellisesti.

Kolehdilla ruokaa
vähävaraisille
Konsertin järjestivät Tampereen
seurakuntien diakoniatyö sekä
kristillinen moottoripyöräkerho
Sons of Abraham MCC.
– Halusimme tarjota ihmisille
päihteettömän ja ilmaisen vaihtoehdon nauttia Tapahtumien yöstä
kirkossa. On tärkeää, että seurakunnat on mukana kaupungin tapahtumissa, pohtii nuorisotyönohjaaja Ari Santaharju.
Konsertin kolehdilla kartu-

tetaan RuokaNyssen varastoja ja
suunnataan ruoka-apua kaupungin vähävaraisille ihmisille.
Muutkin Tampereen seurakuntien tilaisuudet kiinnostivat
ihmisiä Tapahtumien yössä.
Aleksanterin kirkossa järjestettyyn Kansanlaulu–Tuomasmessuun osallistui noin 400 henkeä. Hautausmaaopastus Kalevankankaalla sai mukaan 55 ihmistä. Tuomiokirkossa järjestetyt Sydänsuven säveliä -konsertit
keräsivät yhteensä 240 kuulijaa.

Kirsi Airikka
Laajempi juttu: www.tampereenseurakunnat.fi/uutiset2011

