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Armon kallion
Espoosta saapuneet Sonja
Hellén-Nieminen ja Pertti ”Pera”
Nieminen yhdistivät avajaisjuhlan
ja kesän ensimmäisen pitkän
moottoripyöräreissun.

➢ SIVU 16

Tampere 22.5.2013

Lukijapostia
Asta Kettunen

Tuhannet kiitokset
Urkuri Matti Hannulan tuntevat kaikki! Tai ainakin melkein,
niin monta vuosikymmentä hän on vaikuttanut tamperelaiseen kulttuurielämään. Matti Hannula syntyi Elimäellä tavalliseen savolaiseen perheeseen vuonna 1943. Perheeseen
syntyi kaksi lasta, Matti ja hänen siskonsa.
Mitkä olivat ne lapsuuden eväät, jotka ovat kantaneet
näin pitkälle? Matti Hannula muistaa äidin laulun. Äiti lauloi
askareita tehdessään.
– Kotini oli uskonnollinen. Äiti kävi paitsi kirkossa, myös
muissa hengellisissä tilaisuuksissa. Isä oli vakaita kirkon
miehiä.
Oli harvinaista, että Hannulan perheessä oli myös radio.
Matti muistelee, miten hänen vanhemmillaan oli tapana laulaa iltahartaudet: he lauloivat muutaman säkeistön radion
soidessa, napsauttivat sitten radion pois ja jatkoivat laulamista.
Kirkossa hienointa olivat Matin mielestä urut. Vanhemmat istuivat penkissä lapset välissään. Matti muistelee, että hän oli nelivuotias, kun äiti antoi luvan mennä katsomaan
urkuja. Hämmästys oli suuri, kun urkuri soitti sekä käsillä että jaloilla. Uran valinta taisi olla valmis.
Matti Hannula haki ja pääsi Sibelius-Akatemian kirkkomusiikkiosastolle. Häntä opettivat professorit Ensio Forsblom
ja Matti Tuloisela. Tuohon aikaan kouluttaminen oli aikamoinen ponnistus. Isä rahoitti opinnot kanttorintutkintoa varten.
Mutta kun Forsblom ehdotti, että nuori mies tekisi diplomitutkinnon heti perään, Matti päätti, että hän ei enää pyydä
vanhemmiltaan apua.
Joka tapauksessa vaatimaton koti antoi Matti Hannulalle juuret ja siivet. Hän on matkustanut ympäri Eurooppaa sekä Yhdysvaltoihin ja Japaniin. Hänestä on tullut kosmopoliitti.
Hannula on saanut joukon tunnustuksia, kuten vuonna
2007 tasavallan presidentin myöntämän musiikkineuvoksen
arvonimen. Palkinnot eivät kuitenkaan ole Hannulaa ylpistäneet. Hän on ollut valmis auttamaan toisia niin ammatillisesti
kuin muullakin tavalla. Nyt odottaa eläke, mutta tuskin Matti Hannula malttaa meitä kokonaan jättää.
Matti Hannula soittaa läksiäiskonserttinsa Tuomiokirkossa 26.5. kello 18.

Vettä ja saippuaa
EU-kerjäläiset tulevat tänne Pohjolaan joka kevät, onhan
heillä liikkumiseen täysi oikeus. Kun muutama viikko sitten
kerrottiin, että Tampereen seurakuntien diakoniatyö tarjoaa
kahdesti viikossa kerjäläisille tilan peseytyä ja pestä vaatteita, monet ihmiset olivat siitä hyvillään. Tulijoilla on mahdollisuus saada joskus myös ruokakasseja, EU-alueella kun ollaan.
Kaikkiaan kustannuksia on laskettu koituvan viidessä
kuukaudessa 700 euroa. Uskon, että kesäaikaan on mukava saada peseytyä kunnolla.
Moni on myös ehtinyt närkästyä tästä 700 euroa maksavasta palvelusta. Summa on pieni, kun vertaa sitä Tampereen
seurakuntien diakoniakeskuksen talousarvioon, joka on reilut kolme miljoonaa euroa vuodessa.

Hannu Jukola

Marja Rautanen
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Odotuksen tunnelmassa
Kevät kevyesti, lempein tuulin,
avaa meille kesää.
Kaikki kesän vihreät kasvit
ilon haluavat meille antaa.
Antaa aivan jokaiselle
lahjana Kaiken Luojan.
Kiitollisuus tästä olkoon
sydämemme lyönneissä.
Juhani Vuorinen

Autuas
Autuas on suomen kielessä lainasana. Oikea suomennos lienee onnekas tai onnellinen.
On kuitenkin käynyt niin kuin
monelle muullekin lainasanalle, että autuas on alkanut elää omaa elämäänsä. Se on muuttanut merkitystään. Niinpä ei voi sanoa enää,
että esimerkiksi lottovoittaja olisi
autuas, vaikka onkin onnekas tai
onnellinen.
Kysymys kuuluukin: Miten autuas tulisi nykyisin määritellä?
Muuten olen sitä mieltä, että
”autuaita ovat hengellisesti köyhät”
tulisi suomentaa seuraavasti: ”Onnellisia ovat henkisyyttä janoavat.”
Vai onko tällainen käännös gnostilaisuutta?
Se kai kuitenkin on selvää, että ”hengellisesti köyhät” on huonoa
suomen kieltä.

Markku Kiander

Uskonto ja
yhteiskunta
Monista etsinnöistäni ja kirkon
luottamustoimistani huolimatta
en ole onnistunut löytämään sellaista tietä, joka olisi johtanut uskon lähteille.
Alan viisaus ei siis ole lähtökohtanani, kun ihmettelen sitä intoa,
jolla monenlaiset yhteiskunnalliset
vaikuttajat asettavat nykyisin vaatimuksia kirkolle ja kristinuskolle.
Mielestäni kirkon tehtävä ei ole
seurata yhteiskunnassa tapahtuvia
muutoksia vaan syventää omaa sanomaansa. Mitä tekemistä maal-

lisen yhteiskunnan muuttumisella on iankaikkisen elämän kanssa?
Miksi piispan pitäisi esiintyä yhtä
reippaasti kuin kaupunginvaltuutetun?
On syytä muistaa, että kirkko
huolehti köyhistä jo kauan ennen
kuin mitään kuntajärjestelmää oli
olemassakaan.
Kun poliitikko käy konservatiivien kimppuun, hän politikoi. Jos
kirkko muistuttaa laupeudesta, on
kysymys kirkon alkuperäisestä aatteesta. Tietysti kirkko ja kunta ovat
saman yhteiskunnan jäseniä, mutta
niillä on myös omat tehtävänsä. Poliitikko on väärässä, jos hän asettelee siihen koetinkiviä.

Laila Halme

Etsijä, Tampere

nomiin ja Aamulehteen.
Jos itse ajattelen varmaa siirtoa, niin kopioin lähdetiedot ja liitän ne dokumenttiin sellaisenaan,
jos yleensä välitettävää tietoa pitää
käsitelläkään.
Oi jospa saisi elää edelleen aikaa, jolloin Messukylän seurakunnan lämmin kädenojennus - A5kokoinen hyvä tiedotuslehti - jaettiin koteihin! Sen teki lämpimäksi
oman seurakunnan tuore uutisointi ja tiedot olivat oikeat!
Miten tiedotuskäytäntöä voisi
muuttaa? Ainakin tarkkuuteen pitäisi panostaa todella!
Kovin montaa kertaa nykykansalainen turhaa reissua tilaisuuksiin ei tee.

Juhani Kärkkäinen

Dip.ins., eläkeläinen

Tilaisuus sama,
mutta eri aikaan
Monta henkilöä seisoo Kaukajärven seurakuntatalon suljetun oven
edessä. Yksi on tullut kahden kepin kanssa pikkuhiljaa. Ovat kuvitelleet tulevansa messuun. Kello 10 piti messun alkaa Kirkkosanomien ja Aamulehden ilmoitusten mukaan.
Katsonpa netistä kirkollisista
ilmoituksista. Siellä sanotaan, että
messu onkin kello 12! Samaa aikaa
näyttää kuukausitiedote netissä.
Tutkittuani asiaa totean, että lähes poikkeuksetta lähtötiedot
seurakunnasta ovat olleet oikeat,
mutta epäilen, että seurakuntayhtymän tiedotusportaassa on lipsaustilin piikki jatkuvasti auki. Esiintyvät virheet syntyvät yleensä siellä, mistä tiedot lähtevät Kirkkosa-

Kiitos palautteesta!
Olemme pahoillamme, että menitte Aamulehdessä ja Kirkkosanomissa olleen väärän kellonajan
vuoksi messuun, eikä siellä ollut
jumalanpalvelusta.
Aineisto Kirkkosanomiin ja Aamulehteen otetaan tapahtumatiedoista, jotka seurakunnat itse tallentavat verkkoon. Näin tapahtui
tässäkin tapauksessa. Kellonaika
oli väärä tässä aineistossa.
Ymmärrämme, että tämä asia
on aiheuttanut mielipahaa ja olemme erittäin pahoillamme tapahtuneesta. Kävimme asian läpi ja pyrimme jatkossa parempaan palveluun!

Marja Rautanen

Viestintäpäällikkö, päätoimittaja

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

Sanottua
Se että maksaa kirkollisveronsa ja osallistuu harvakseltaan elämänkaarijuhliin, on vakavasti otettava hengellisyyden muoto. Tämän
liikkeen jäseniä ei saisi nähdä vain
massana, jota täytyisi jollakin erityisellä tavalla aktivoida. Se, että ei
ole aktiivinen seurakunnan viikkopalvelujen käyttäjä, ei kerro mitään
jumalasuhteesta.
Kirkkohallituksen aikuistyön
työalasihteeri Juha Luodeslampi
Kotimaa 3.5.

Laulujen laulun eroottisen rakkauden ylistys, Jumalan Pojan, maailman Vapauttajan ilmestyminen.
Raamattu on todistusta Jumalaa kohti hapuilevasta ihmisestä ja
ihmistä etsivästä Jumalasta. Tähän valoa kohti vaeltavaan Jumalan kansan joukkoon on jokainen
kutsuttu sellaisena kuin on: pienet
ja suuret, homot ja heterot, mustat
ja valkoiset. Se on armoa.
Pastori Kai Sadinmaa
Sana 1.5.

Raamattuun mahtuu elämä
kaikessa raadollisuudessaan ja
kauneudessaan: murhaaja-Daavid,
Psalmien kauneus ja viha, syvään
luotaava Job, profeettojen tuomio,

Jos taivas on totta, sen pitää olla seikkailu, joka on vähintään yhtä
jännittävä kuin tämä elämä.
Toimittaja Tomas von Martens
Esse 25.4.

Tässä ajassa ei meistä kenestäkään tule valmiita. Keskeneräisyys
on kaunista, se on niin inhimillistä!
Lapsen tai nuoren keskeneräisyyttähän seurailee aina hyväntahtoisesti ja hellästi. Uskon, että Jumala katselee meitä samalla tavalla armollisesti.
Psykologi Satu Eerola
Askel 5/2013
Usein tuntuu, että me kirkon
ihmiset emme puhu suomea vaan
kirkkoa. Se on sellaista kieltä, jota
ihmiset eivät ymmärrä.
Nokian seurakunnan tiedottaja
Marko Honkaniemi
Aamulehti 7.5.

Asta Kettunen

Syrjitty asema

P

Keskustelu käy
kiivaana netissä

Tampereella soi ovikello. Oven
takana on puolalainen työmies
kauppaamassa taidetta.

Tasan eivät käy
tulon lahjat

Asta Kettunen

Tampereen seurakuntien diakoniakeskus avasi kesän ajaksi huoltopisteen EU-kansalaisille Mustan Lampaan tiloissa. Tästä seurasi kiivas
keskustelu monilla nettiareenoilla.
Joku muistuttaa Suomen olevan rikas maa, jolla on varaa auttaa, toinen taas pelkää avun olevan
pois omilta köyhiltä. On varoiteltu
sinisilmäisyydestä ja kiitelty kristillisestä lähimmäisyydestä.
On myös ehdotettu, että huoltopiste kartoittaisi syitä tänne tuloon. Eräs Mustan Lampaan asiakas huomautti, ettei heidän mielipidettään kysytty.
Vaatepalvelu ja suihku ovat käytettävissä kahdesti viikossa Mustan
Lampaan ollessa suljettuna.
– Meille tulee tällä hetkellä ihan
hyvin näitä lahjoitusvaatteita, joten
niitä kyllä riittää, Mustan Lampaan
työntekijät Salme Asunen ja Mirja
Vasara kertovat.

Mahdollisuuksien mukaan jaossa on myös ruokakasseja. Leipää
voidaan jakaa, jos sitä on tullut yli
oman tarpeen.
– Jaamme kaupoista tulleita
viimeisen myyntipäivän tuotteita.
Joskus tulee paljon, jonain päivänä
muutama jogurtti ja leipää.
Huoltopiste toimii vakituisten
työntekijöiden voimin. Heinäkuun
ajan toimintaan sitoutuneet vapaaehtoiset ovat poissa vahvuudesta.
Diakoniajohtaja Matti Helin
kertoo Tampereen seurakuntien
käyttävän ensi kesänä 700 euroa
huoltopisteen pyörittämiseen. Rahalla ostetaan saippuaa ja maksetaan sähkö- ja vesikustannukset.
Palkkakustannukset eivät kasva.
Seurakuntien on epäilty kerjäläisiä auttamalla tukevan rikollisuutta. Helinin mielestä asia on
päinvastoin.
– Tarjoamalla mahdollisuuden
peseytyä emme tue rikollisuutta, vaan autamme sen mahdollisia
uhreja.
Helsingissä vastaava huoltopiste Hirundo pullistelee kävijöitä. Helsingin Diakonissalaitos on
rahoittanut suurimman osan toiminnasta.
Romaniasta ja Bulgariasta tulevat romanit ovat suurimmat kävijäryhmät. Heistä vain pieni osa enää
kerjää. Suurin osa hankkii elantonsa kaupustelulla, pullojen keruulla
ja tilapäistöillä.

Daniela Balog on asunut Suomessa
viitisen vuotta. Tiberiu katselee
mielellään elämää Tampereen
keskustassa.

suutta arvioidaan loppuvuodesta, kun tehdään toiminta- ja taloussuunnitelmaa, kertoo yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takala.
Soitonopetuksessa oli viime
lukuvuonna 47 ulkopaikkakuntalaista. Heidän vanhemmiltaan on
tullut palautetta päätöksestä, jonka mukaan Kirkkomusikantit -toimintaan otetaan ainoastaan tamperelaisia lapsia. Kritiikkiä on herättänyt
se, että tieto päätöksestä on tullut sen jälkeen, kun ilmoittautumisaika musiikkiopistoihin oli jo päättynyt.
Musiikinopettajat voivat syyskaudella 2013 antaa ulkopaikkakuntalaisille lapsille yksityisopetusta seurakuntien tiloissa.

Asuinkunta voisi olla
eri kuin seurakunta

ajaa kerjäämään, hanttihommiin ja kaupusteluun
esen hiukset vessassa,
kertoo Elisa englannin
ja elekielen sekoituksella.
Hän kerjää Kauppahallin nurkalla Tampereen Hämeenkadulla. Ohi harppova mies kaataa kippoon kourallisen
kolikoita.
Elisa on tullut Bulgariasta muutama viikko sitten autolla. Hän
nukkuu autossa miehensä, sisarensa ja lastensa kanssa.
Rahojen hän kertoo menevän
ruokaan ja kahdelle lapselleen.
Ruuaksi hän hakee hampurilaisia.
Aion haastatella myös Tampereen kaduilla kerjääviä Romanian
romaneja. Sitä varten mukanani
on romanialaissyntyinen Daniela
Balog.
Löydämme kuitenkin kierroksellamme vain yhden kerjääjän, Elisan. Hänen haastattelemisensa on
vaikeaa, koska meillä ei olekaan yhteistä kieltä.
Mihin kerjääjät olivat kadonneet? Ehkä Keskustorin nurkkaan kaartaneella poliisiautolla on
osuutta asiaan. Ehkä he olivat huomanneet ihmisten suhtautumisen muuttuneen kielteisemmäksi
ja vaihtaneet maisemaa. Kerjäläisiä on nähty Pohjois-Suomessa asti.

Tampereen
seurakuntien
Kirkkomusikantit-toimintaan ote
taan lukuvuonna 2013–2014 yhteensä enintään 700 lasta ja nuorta. Asiasta päätti yhteinen kirkkoneuvosto.
Viime vuosina seurakuntien
musiikinopetuksessa soittamista on harrastanut noin 800 lasta ja nuorta. Harrastajien määrää
joudutaan karsimaan taloussyistä. Seurakunnat tukee instrumenttiopetusta vuosittain yli
200 000 eurolla.
Syyskaudella 2013
ovat voimassa aiemmin vuodelle 2013
hyväksytyt maksut.
Kirkkoon kuuluvilta lukuvuosimaksu
on 564 euroa ja kirkkoon kuulumattomilta 702 euroa.
– Koko musiikinopetuksen tulevai-

Rami Marjamäki

Elisa saapui Bulgariasta Suomeen elannon toivossa. Hän ei ollut kuullut Mustan Lampaan huoltopisteestä. Bulgaria on
Euroopan Unionin köyhin jäsenmaa.

Soitonopetukseen pääsee
700 kirkkomusikanttia

Daniela Balog muutti Suomeen
vanhempiensa tultua tänne töihin.
Myöhemmin myös poikaystävä sai
töitä rakennuksilta. Nyt pariskunnalla on kaksi lasta, ja Daniela jatkaa äitiyslomansa jälkeen töitä hotelli Ilveksessä.
Hän kertoo, että Romaniassa
romaneja kutsutaan tiganeiksi.
– Kaikissa ihmisissä on niitä,
jotka tekevät väärin. Mutta kun uutisissa kerrotaan, että jotain huonoa
on tapahtunut, ainakin puolessa tapauksista tekijät ovat romaneja.
– Eivät kaikki romanit ole sellaisia. Kun olin lapsi, naapurissa
asui tosi hienoja ihmisiä, ja leikimme yhdessä.
Huonojen uutisten kierre voi syventää kuilua valtaväestöön.
– Jos tapahtuu jotain kivaa, uutinen ei myy. Jos olisin televisiossa
johtajana, kertoisin vain sen, jos jotain hyvää tapahtuu.
Romanian parinkymmenen
miljoonan asukkaasta arviolta alle
kymmenesosa on tiganeja. Heidän
koulutustasonsa on heikko.
Daniela Balog on kotoisin itäRomaniasta. Hän kertoo maan eteläosan romanikylistä, joissa on linnamaisia rakennuksia. Hänen mielestään maan johtajien pitäisi kysellä, mistä niiden omistajien varallisuus on peräisin.
– Luulen, että myös valtio pelkää vähän.
Yksi kirjan HUOMIO! Romaneja
tiellä (Like, 2012) kirjoittajista, Anca Loredana Enache, perehtyi köyhyyden kierteeseen, joka sai romanit
lähtemään kauas toiseen maahan,
”Firlandaan”. Kyösti Roth puhuu
kirjassa kerjäämisestä työnä. Tekevätkö kaikki kerjääjät sitä vapaasta
tahdostaan, on vaikea kysymys.
– Jotain on tehtävä, mutta en
tiedä, mikä olisi oikea menetelmä,
Daniela Balog miettii.

Asta Kettunen
Romani-sana tulee romanikielen
sanasta rom eli ihminen.

Kirkolliskokous päätti kevätistunnossaan, että seurakunnan
jäsenen mahdollisuutta kuulua
seurakuntayhtymän sisällä erityistapauksissa muuhun kuin
asuinkuntaan tutkitaan.
Kirkon hallinto uudistuu pääosin ”Seurakuntayhtymä 2015”
-mallin mukaisesti kuntauudistuksen aikataulussa.
Äänestyksen jälkeen voitti esitys, jonka mukaan kaikki seurakunnat kuuluvat jatkossa yhtymään. Yhtymän hallintoa kevennetään, mutta yhteistä kirkko-

neuvostoa ei lakkauteta.
Seurakunnan johtamisjärjestelmä pysyy ennallaan. Yhtymärovasti vastaa hengellisestä johtamisesta ja yhteisten työmuotojen
johtamisesta, edustaa yhtymää sekä toimii yhtymän talouden ja hallinnon johtavan viranhaltijan esimiehenä. Tuomiokapituli määrää
tehtävään jonkun yhtymän seurakuntien kirkkoherroista.
Seurakuntaneuvoston puheenjohtajan ja jäsenen on oltava vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä.

Herätys!
Onko Verkonpaino vastaveto
konservatiivisemmalle ryhmälle?

Kirkko on avannut Facebookiin nuorille suunnatun yhteisön
nimeltä Verkonpaino. Se on kaikille avoin, ja kohderyhmänä ovat erityisesti ne, joille kirkko on vieras. Onko tämä vastaveto Uskovaiset nuoret -ryhmälle, hankepäällikkö Hannu
Majamäki kirkkohallituksesta?
– Tätä on suunniteltu pitkään siitä ryhmästä riippumatta.
Verkko ja sen nuorisokulttuuri, kristillinenkin, tarvitsee erilaisia tapoja olla läsnä. Tässä jutussa johtotähtenä on suvaitsevaisuus, toisen tukeminen ja aikuisen uskonnollisuuden kynnyksellä oleminen. En tarkoita sanoa tällä mitään mistään muusta
ryhmästä tai palvelusta!
Miten yhteisöä on valmisteltu?
– Idea on tehdessä kehittynyt. Lopulta päädyttiin kirkkohallituksen, Kotimaa-yhtiöiden ja Nuorten Keskuksen yhteistyöhön. Tarkoitus on katsoa, millaisen roolin tämä saa rippikouluissa – joihin sosiaalinen media rynnii – nuorisotyössä ja ennen kaikkea isosten joukossa.
Mikä sen tavoite on?
– Ajatus on tehdä keskustelevaa, avaraa ja hengellistä kasvua
tukevaa juttua niin, että mikään aihe ei ole kielletty tai arka.
Miten Verkonpaino eroaa muista kirkon yhteisöistä?
– Tässä on tarkoitus tehdä nuorten omaa mediaa kirkossa, niin
että sisältö olisi mahdollisimman paljon nuorten itse tekemää.
Hommaa kuitenkin valmennetaan muutenkin, ja Fleim säilyy
merkittävänä toimitetun sisällön tekijänä. Siis tarjotaan nuorille hyvä, kiinnostava ja tekemisen mahdollistava uusi media,
ollaan mukana siellä missä kirkon nuorisotyökin, festareilla ja
tapahtumissa.
– Samalla halutaan tavoittaa etenkin ne, joiden suhde kirkkoon tai uskontoon ei ole mitenkään selvä tai yksiselitteinen,
etsijät ja kyselijä, epävarmat ja elävät.
Onko tullut palautetta?
– Koko tarpeen näkee vasta vuoden päästä. Palautetta otetaan vastaan!

Asta Kettunen
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Hannu Jukola

Tampereen normaalikoulun yläkoulun
kahdeksannen luokan oppilaan
Venla Rosenqvistin työ Kalastaja on
yksi Viinikanpuiston Hiljaisuuden
polun kuvista.

vi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.
Reitin aloituskohta on Viinikan
kirkolla, joka on monella tapaa aikansa edelläkävijä. Kirkon kiinnostava arkkitehtuuri ja esineistö sekä
runsas symboliikka houkuttelevat
kävijöitä ulkomaita myöten.

Pyhiinvaellusta
kaupungin keskellä

Hiljaisuuden polku
avaa aisteja pyhään
Viinikan Hiljaisuuden polku kutsuu ihmisiä
tutustumaan viehättävään puutarhakaupungin
osaan ja luonnonympäristöön. Reitti tarjoaa
myös mahdollisuuden hiljentymiseen.
Toukokuun loppupuolella Viinikanpuistoon pystytetään kuusi taulua, joiden kuvat ja ajatukset
houkuttelevat kävijöitä pysähtymään ja hiljentymään.
Tiekirkon avautuessa kesäkuussa on valmiina myös noin

kahden kilometrin reitti, jota voi
kulkea esitteen kanssa. Polku kulkee Viinikan kirkon ympärillä olevissa puistoissa sekä Iidesjärven
maisemissa. Esite sisältää kartan,
tietoa alueesta sekä hiljentymisajatuksia.

– Viinikan kirkon ympärille
syntynyt kaupunginosa on ainutlaatuinen monestakin syystä. Viinikka on Tampereen ensimmäinen
suunniteltu esikaupunki, joka syntyi 1920-luvulla, kertoo Hiljaisuuden polku Viinikassa -koordinaattori Anne Kärkkäinen.
Kärkkäisen mukaan Viinikka on
Tampereen kaupunginosista puutarhamaisin. Luonto on lähellä.
– Rehevyys on syntynyt vuosikymmenien kuluessa asukkaiden vaaliessa kotiensa pihoja. Lisäksi Viinikassa on noin kymmenen puistoa ja puistikkoa. Iidesjär-

Hiljaisuuden polun ajatukset tauluihin ja esitteeseen on tehnyt
Tampereen seurakuntien hengellisen ohjauksen pastori Marjatta
Malmberg.
– Hiljaisuuteen kutsuvat ajatukset ja pienet mietiskelytehtävät, kuvat sekä luonto keskellä kaupunkiympäristöä voivat toimia kulkijan
omien tunteiden peilinä ja oman
kokemisen paikkana.
Malmbergiä viehättää ajatus
historian ja nykypäivän kohtaamisesta. Reitti kulkee välillä päällystettyä ja vilkasliikenteistä katua
pitkin. Sitten sukelletaan taas puistoon ja kuljetaan vanhojen talojen
keskellä. Viinikanojan ylittäminen
muistuttaa entisaikojen kirkkoreitistä. Joki oli aikoinaan niin vuolas, että sitä pitkin kuljettiin veneillä Iidesjärvelle ja järven yli Messukylän kirkkoon.
Marjatta Malmberg on saanut
ideoita hiljaisuuden polkuun maailmalta.
– Polku on syntynyt pienistä
löydöistä, sieltä täältä. Muun muassa Vadstenassa ja Lindköpingissä
Ruotsissa kirkko ja kaupunki ovat
tehneet yhteistyössä hiljaisuuden
polkuja. Myös Englannissa on runsaasti hiljaisuuden puutarhoja.
Läheltäkin löytyy esimerkkejä.
Mari ja Mika Leijo ovat jo vuosien
ajan kutsuneet ihmisiä vaelluksille
maatilalleen Pirkkalassa.

Malmberg toivoo, että polun
kulkijat päättäisivät vaelluksensa
Viinikan kirkkoon, jota on viime
vuosina tietoisesti viritetty hiljaisuuden kirkoksi. Sen luostarimainen olemus ja kristilliset vertauskuvat tarjoavat mahdollisuuden
omatoimiseen hiljentymiseen.
– Kulkija voisi hengähtää hetkisen, juoda kupillisen kuumaa ja tutustua kirkkoon.

Yhteistyötä
nuorten kanssa
Hiljaisuuden polku on yhteisöhanke. Anne Kärkkäistä ja Marjatta Malmbergia ilahduttaa, että yhteistyötä on tehty monien nuorten
kanssa.
Seurakuntayhtymän ja Viinikan seurakunnan lisäksi mukana
ovat Tampereen kaupunki, Pirkanmaan liitto, Silta-valmennuksen
Silta-metalli sekä Tampereen normaalikoulun yläkoulu ja lukio.
Hiljentymistaulujen kuvat on
valittu normaalikoulun oppilaiden
töistä. Lisäksi nuorten töistä on jälleen koottu kuvataidenäyttely Viinikan kirkon alakertaan. Taulutolppien toteuttamisesta ovat huolehtineet Silta-Valmennuksen nuoret.
Hiljaisuuden polku -hankkeeseen on saatu rahoitusta Euroopan
aluekehitysrahastosta.

Kirsi Airikka
Hiljaisuuden polun avajaisjuhla
tekijöille järjestetään perjantaina
24.5. kello 13 Viinikan
kirkon seurakuntasalissa ja
Viinikanpuistossa.
Kaikille avoin ohjattu
tutustumiskävely järjestetään
sunnuntaina 9.6. messun jälkeen.
Lähtö on klo 11.45 Viinikan kirkon
pääovelta. Esitettä on jaossa
Viinikan kirkossa.
Viinikan Tiekirkko on avoinna
10.6.–16.8. ma–pe kello 11–18.
Osoite on Kaartotie 1.

Vihreä viikko edistää vastuuta luomakunnasta
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Kirkko kantaa
ympäristövastuuta
Kristinuskon sanomaan kuuluu ihmisen vastuu luomakunnasta.
– Raamatun luomiskertomusten pohjalta kirkon on helppo lähteä mukaan Vihreän viikon toimintaan. Jumala antoi ihmiselle
tehtävän viljellä, varjella ja huolehtia luomistyöstään, miettii pastori Ilmari Karjalainen Tampereen
seurakuntien yhteiskunnallisesta
työstä.
Tampereen seurakunnat on tehnyt ensimmäisen ympäristöohjelmansa jo 1990-luvun alussa. Seurakuntayhtymä hakee kirkon ympäristödiplomia uudelleen tämän
vuoden aikana.
– Uusi ympäristöohjelma alkaa
olla valmis. Ympäristökatselmus
tehdään 27.–28. toukokuuta, kertoo Karjalainen.
Keskiviikkona 29.5. veisataan
Suvivirttä Hervannan Metsäkirkolla, jonne lähdetään kävellen kello 17.30 Hervannan kirkolta. Iltahartaus alkaa kävelijöiden pääjoukon saavuttua noin kello 18.30.
Ekomessua vietetään sunnuntaina 2.6. kello 10 Tuomiokirkossa. Luomakunnan sunnuntaissa
maistellaan lettuja kirkon pihalla ja
keskustellaan Reilusta Kaupasta ja
Naisten Pankista sekä saadaan lukuvinkkejä ekoteologiaan. Sama-

na päivänä on ympäristöaiheinen
Tuomasmessu kello 18 Aleksanterin kirkossa (lue lisää s. 10).
Luomakunnan messua ja Hiljaisuuden polku -reitin avajaisia vietetään sunnuntaina 9.6. kello 10 Viinikan kirkossa. Polulle lähdetään
kello 11.45 kirkon pääovelta.
Vihreän viikon perinteinen Ympäristötori järjestetään maanantaina 3.6. kello 16–18 Tammelantorilla. Maailman ympäristöpäivänä
keskiviikkona 5.6. järjestetään Ympäristön tulevaisuus ja tulevaisuuden ympäristö -yleisötapahtuma
kello 9–17 TR1 Taidehallissa. Ympäristöpäivänä voi myös tutustua
ilmanlaadun mittausasemaan kello 14.30 –17 Kalevan mittauskopilla, Hälläpyöränkatu 8.
Vihreän viikon ohjelmassa on
myös vaellusretkiä, kalastusta,
näyttelyitä, kompostointia, huussiasiaa ja viljelyopastusta.

Kirsi Airikka
Koko viikon ohjelma:
www.tampere.fi/vihreaviikko

Vihreällä viikolla tehdään luontoretki
sunnuntaina 2.6. Kintulammelle
ympäristöasiantuntija Jere
Niemisen opastuksella. Retkelle on
ennakkoilmoittautuminen. Kuva on
viime vuoden vaellukselta.

Anja Virkki

Vihreää viikkoa vietetään Tampereella 1.–9. kesäkuuta. Viikon järjestää Tampereen kaupungin ympäristönsuojelu yhteistyössä noin
20 toimijan kanssa. Mukana on
muun muassa Tampereen seurakunnat.
– Tavoitteena on saada ihmiset
kiinnostumaan ympäristöasioista.
Toiveena on saada ihmiset pohtimaan muun muassa ruokailutottumuksiaan, liikkumista, kierrätystä, kompostointia, roskaamisen vähentämistä ja luonnon tuntemusta, kertoo ympäristösuunnittelija Katri Laihosalo Tampereen kaupungin ympäristönsuojelusta.
– Vihreä viikko tarjoaa myönteisen lähestymistavan asiaan: itse
kokemista, tekemistä, näkemistä,
pohtimista. Kun tuntee luontoa paremmin, oppii myös arvostamaan
ja kunnioittamaan sitä.
Katri Laihosalon mielestä isoin,
ympäristöön liittyvä huolenaihe
Tampereella on viheralueiden vähentyminen.
– On nähtävissä, että kaupunkirakenteen eheyttäminen eli uusien
asuinalueiden sijoittaminen nykyiseen kaupunkirakenteeseen supistaa edelleen kaupungin viheralueita. Viheralueilla on virkistyspalveluiden lisäksi tärkeä merkitys myös
luonnon monimuotoisuuden säilymisessä.

Ajassa ja hengessä

Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Tulevat pyhät

Pyhä kolminaisuus
– uskon järjettömyys?
Huone, johon tullaan kolmesta
ovesta. Kolmilehtinen kasvi, vaikkapa apila. Yksi Jumala, jolla on
kolmet kasvot. Näillä ja monilla
muilla kielikuvilla on yritetty tehdä kolminaisuusoppia järjelle ymmärrettävämmäksi.
Oppi yhdestä Jumalasta, jolla
on kolme persoonaa, on yksi kristinuskon ”järjettömyyksistä”. Jumalan kolminaisuus on ihmisjärjen yläpuolella. Siitä huolimatta tai
ehkä juuri siksi se on turvallinen ja
kiehtova ajatus. Jumala on enemmän kuin ihminen käsittää. Silti
Hän on lähellä, jokaisen tavoitettavissa.
Kolminaisuus on uskon salaisuus tai järjetön yksityiskohta,
mutta silti se on kristinuskon kes-

keinen kohta. Tutuinkin uskontunnustuksemme, apostolinen, on
muotoiltu kolminaisuuden pohjalle. Tämä useimmiten kirkossamme
käytetty uskontunnustus keskittyy
kuitenkin kolminaisuutta enemmän uskoon ja evankeliumiin.
400-luvun ja 500-luvun vaihteessa tehty Athanasioksen uskontunnustus taas keskittyy kolminaisuuteen vielä enemmän:
Niin kuin kristillinen totuus vaatii
meitä tunnustamaan kunkin persoonan erikseen Jumalaksi ja Herraksi, samoin yhteinen kristillinen usko kieltää meitä puhumasta kolmesta Jumalasta tai Herrasta. Isää ei kukaan ole tehnyt, luonut eikä synnyttänyt. Poika on yksin

Isästä, häntä ei ole tehty eikä luotu,
vaan hän on syntynyt. Pyhä Henki
on lähtöisin Isästä ja Pojasta, häntä ei ole tehty eikä luotu eikä hän
ole syntynyt, vaan hän lähtee. Isä
on siis yksi, ei ole kolmea Isää, Poika on yksi, ei ole kolmea Poikaa, Pyhä Henki on yksi, ei ole kolmea Pyhää Henkeä.
Tässä kolminaisuudessa ei ole
mitään aikaisempaa eikä myöhempää, ei mitään suurempaa eikä pienempää, vaan kaikki kolme persoonaa ovat yhtä ikuisia ja keskenään
samanarvoisia, näin on siis palvottava niin kuin on sanottu – kolminaisuutta joka on yksi, ja ykseyttä
joka on kolminaisuus.
(Katkelma Athanasioksen
uskontunnustuksesta)

Kuluvan vuoden aikana tällä palstalla ihmetellään erilaisia ruokaan ja kristilliseen uskoon liittyviä ilmiöitä.
Kotimaiset Kasvikset ry / Sanna Peurakoski

Möykky, jossa elämä on tallessa –
sellainen on sipuli. Tietosanakirja
tietää sipulin olevan talvehtimis
elin tai sipulilajien syötävä muodostuma. Uskon rintamalla se on
tärkeimpiä ylösnousemuksen ja uuden elämän vertauskuvia.
Sipulissa kasvi on varastoituna odottamassa maahan pääsyä
ja uutta kasvun kautta. Elämä jatkuu tai alkaa taas uudestaan; syksy
kaataa kasvin, mutta kevät saa sen
taas heräämään uudelleen. Pääsiäisen kukista monet ovat sipulilajikkeita: krookukset, tulppaanit, narsissit ja liljat.

Salattu Jumala: Pyhän Kolminaisuuden päivä

talon katolla, jossa iltaa usein vietettiin. Yön hiljaiset äänet ja
tumma taivas taustanaan miehet liikkuvat sanojen syvissä vesissä.
Tunnelmasta huolimatta puheet menevätkin toistensa ohi, viisas
mies ei ymmärrä Jeesusta. Tuuli puhaltaa silti. Jumalan Henki toimii,
vaikkemme paljoa ymmärräkään.

2.6.

Katoavat ja katoamattomat aarteet

Päivän evankeliumissa (Luuk.16:19-31) rikas mies ja kerjäläinen
Lasarus kuolevat. Toinen päätyy tuskiin, toinen lohduttavaan syliin.
Ensimmäinen kysymys tämän tekstin äärellä on, miksi Jumala on
järjestänyt näin – eikö Jumala olekaan täydellisen hyvä?
Tosin Jumalasta ei tässä yhteydessä puhuta mitään, taivaan ääntä
käyttää Abraham. Tarina kertoo myös siitä, mitä elämäntapa voi
ihmiselle aiheuttaa. Maallinen rikkaus ei sinänsä ole huono juttu,
vaan se, mitä se meille voi tehdä.

Ravinnoksi
Sipuli

26.5.

Jeesus ja Nikodemus istuvat viileässä yössä (Joh.3:1-15), ehkä

Helmi
Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus,
kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa!
Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa
ja jäljittämättömät hänen tiensä!
Kuka voi tuntea Herran ajatukset,
kuka pystyy neuvomaan häntä?
Kuka on antanut hänelle jotakin,
mikä hänen olisi maksettava takaisin?
Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki.
Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen.

(Room. 11:33–36)
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Katson sinun kättesi töitä

eireillä pidän siitä, että päivä on täynnä ohjattua toimintaa. Sen vastapaino-

na leiri-illan hiljentyminen on käsin kosketeltavaa. Itselleni merkittävimpiä hetkiä kesän leireillä
ja retkillä ovat ne, kun lapset ovat

teltoissaan nukkumassa ja leirielämä hiljenee iltaan ja yöhön. Illan
leiripalaveri on pidetty ja iltatoimet tehty. On aikaa istua rauhas-

sa, hiljaa. Kiittää päivästä ja laittaa
kädet ristiin.

Harri Halmejärvi

Hiljaa painan pääni ja
vaikenen.
Katson sinun kättesi töitä.
Tunnen kuinka pieni on
ihminen.
Katson sinun kättesi töitä.
Seison rannalla ikuisuuden.
Luojan suuruutta ihmettelen.
Saan tehdä työtäni taitavien,
vapaaehtoisten nuorten ja aikuisten kanssa. Opin jokaisella leirillä
ja retkellä jotain uutta joko itsestäni tai muista.
Partiossa yhdessä tekeminen on
valtava voimavara. Vaikeistakin tilanteista selviytyy paremmin yhdessä. Luonnon olosuhteet asettavat toiminnalle tietyt haasteet ja
riskien arviointi on tarpeellista leirin turvallisuuden kannalta.
Parhaiten mieleen jääneitä kokemuksia ovat kuitenkin olleet ne,
joissa olen kokenut epäonnistumista. Kaikki ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, mutta selvittiin.
Rankkasateella ovat tavarat kastuneet, helteellä on tullut auringonpistos, on kompastumisia, palovammoja ja monenlaista pientä haaveria. Vaihtelevat sääolosuhteet ovat asettaneet lisähaastetta

leirielämään. Partiossa olen oppinut luottamaan Korkeimman varjelukseen ja toisiin ihmisiin.
Sinä piirsit taivaat ja auringon.
Katson sinun kättesi töitä.
Sinun luomisvoimaasi
kaikki on.
Katson sinun kättesi töitä.
Seison rannalla ikuisuuden.
Luojan suuruutta ihmettelen.
Luomakunnan sunnuntaita vietetään yhtenä pyhänä. Luomakunnan pyhyys on läsnä jokaisena päivänä. Jumala on antanut kaikille
meille vastuun luomakunnan huolenpidosta.
Sinä jätit voiman ja kirkkauden.
Katson sinun kättesi töitä.
Sinä tulit veljeksi heikkojen.
Katson sinun kättesi töitä.
Seison rannalla ikuisuuden.
Luojan suuruutta ihmettelen.

Laulunsanat: Pekka Simojoki,
Katson sinun kättesi töitä

Kati Arppe-Perämäki
Nuorisotyönohjaaja,
Tampereen keskustan seurakuntien
partiotyöntekijä
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Ota onkeesi
Kirkkokonserttien sarja haastaa kuulijan
Yhdeksättä kertaa järjestettävä Tampere Guitar Festival alkaa Kirkkokonserttien sarjalla, joka
haastaa kuulijat tutustumaan sekä
klassisen kitaramusiikin mahdollisuuksiin että idyllisiin miljöihin.
Sarjan käynnistää thaimaalainen kitaravirtuoosi Ekachai Jearakul, joka konsertoi maanantaina
3.6. Pirkkalan vanhassa kirkossa.
Jearakul on vahva klassisen musiikin tulkitsija, joka on nuoresta iästään huolimatta voittanut jo toistakymmentä kitarakilpailua, viimei-

simpänä J.K. Mertzin nimeä kantavan kilpailun Bratislavassa. Voitto tuo Jearakulin esiintymään Suomeen ensimmäistä kertaa.
Jearakul innostui opiskelemaan
klassista kitaraa kuultuaan taitavana jazzmuusikkona tunnetun Thaimaan kuninkaan Bhumipol Adulyadejn kitarasävellyksen H.M.
Blues. Kotimaassa 25-vuotiaan taiteilijan säihkyvä kansainvälinen
ura on saanut paljon tunnustusta.
Tiistaina 4.6. Ylöjärven kirkossa
kuullaan eteläamerikkalaisen mu-

siikin taitajaa Renato Serranoa, joka on Chilen johtavia klassisia kitaristeja. Hänen erityisalueensa on
eteläamerikkalainen ja erityisesti chileläinen musiikki, jota kuullaan myös hänen Suomen-ensivierailullaan.

Tähtikonsertti
Tuomiokirkossa
Klassisten kitaristien eturivin
muusikoihin lukeutuva espanjalainen Marco Socías konsertoi keskiviikkona 5.6. Tampereen tuomiokirkossa. Konsertissa kuullaan espanjalaisten Emilio Pujolin ja Federico Moreno Torroban teoksia.
Muita säveltäjänimiä ovat John
Dowland, Johann Kaspar Mertz,

Carlo Domeniconi ja Toru Takemitsu.
Vuonna 2012 Socías väitteli tohtoriksi Bratislavan musiikkikorkeakoulussa Slovakiassa. Soolosoiton
lisäksi hän on aktiivinen kamarimuusikko, ja häneltä on julkaistu kaikkiaan kahdeksan albumia.
Konsertti, jonka YLE radio taltioi,
järjestetään yhteistyössä Tampereen tuomioseurakunnan kanssa.
Kirkkokonserttien sarja päättyy torstaina 6.6. Nokian kirkossa
kuultavaan konserttiin, jossa esiintyy kitarataituri Lazhar Cherouana, yksi Ranskan nousevista kitaralupauksista. Hänen soittonsa on
hyvin herkkää ja harkittua, tarvittaessa myös tulista ja virtuoosista.
25 vuoden iästään huolimatta

Marco Socías on syntynyt pianistiperheeseen

Cherouana on menestynyt kitarakilpailuissa. Viimeisin voitto Italian Alessandriassa toi mukanaan
palkintokonsertin Tampere Guitar
Festivalilla.

Konserttitarjotin
Kesäkonsertti

su 26.5. klo 15
Teiskon seurakuntatalo
Satu Turunen, piano ja Saija Siuko, laulu. Ohjelmassa mm. Sibelius, Merikanto, Kaski, Melartin
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €

Häämusiikki-konsertti

su 26.5. klo 16
Aleksanterin kirkko
Kanttorit Riikka Viljakainen,
Jussi Kauranen

Laulajaiset 60+

su 26.5. klo 16
Pispalan kirkko
Yhteislaulutilaisuus, jossa Juhani
Marjokorpi laulattaa ja kertoilee
lauluista ja niiden taustoista.

Tahdon-ilta

su 26.5. klo 19
Aitolahden vanha kirkko
Asiaa ja säveliä kaikille vihille
aikoville ja häämusiikista nauttiville. Kanttori Miia Moilanen

Klassista Unkarille
-kahvikonsertti

ke 29.5. klo 18
Kalevan kirkko, ala-aula
Merikannon, Sibeliuksen, Rossiinin
ym. yksinlauluja, duettoja.
Jukka Säilä, Marja-Leena VatulaPimiä, Auli Aaltonen, Timo Pimiä,
Sari Jokiniitty, Leena Touru, Simo
Koho: Unkarin ystävyysseurakuntatyön info. Tuotto Sárszentlörincin
seurakunnan tukemiseen. Järj. Kalevan seurakunta/Unkaripiiri

Yhteistä ylistystä
yhteislauluilta

pe 31.5. klo 18.30 Laikunlava
Arto Ovaska & Lauluryhmä

Sonaatteja sellolle ja
pianolle -konsertti

pe 31.5. klo 19
Vanha kirkko
Dina Bolshakova, sello ja
Antti Terävä, piano
L. van Beethoven: Sonaatti sellolle
ja pianolle no. 3 A-duuri, op.69
C. Debussy: Sonaatti sellolle ja
pianolle
E. Grieg: Sonaatti sellolle ja
pianolle a-molli, op. 36
Vapaa pääsy, vapaaehtoinen
ohjelma 5 €

Kesäkonsertti

Toisen maailman ääni
su 2.6. klo 19
Aitolahden
vanha kirkko
Päivi Franke, laulu, Vesa Nippala, laulu, Sirpa Leppänen, laulu ja
viulu, Vesa Kemi, piano.
Vapaa pääsy

Kitarakonsertti

ke 5.6. klo 19
Tuomiokirkko
Marco Socías, Espanja
Liput 20 €
Liikuntarajoitteiset

Ei ainakaan pätkätyöläisiä: Jorma Hynninen ja Matti Hannula ovat pitkien uriensa aikana esiintyneet Tampereella yhdessä monet kerrat. Tutustuminen tapahtui vuonna 1969 Lappeenrannan laulukilpailujen jälkeen.

Kuulokojeet

Lorulaari leikittää ja laulattaa
Tuoreen Lorulaari -kirjan julkaisemista juhlitaan maanantaina
3. kesäkuuta kello 18 Seurakuntien
talon Näsin salissa. Juhlaan kutsutaan iästä riippumatta kaikkia loruista ja lauluista sekä riimeistä ja
rytmeistä kiinnostuneita.
Kirja sisältää 56 lorua ja 21 laulua. Näsin salissa kuullaan ja leikitään otteita kirjan materiaalista.
– Opetan tilaisuudessa loruja
käsileikkeineen, ja moniin lauluihinkin on helppo osallistua. Kyseessä on siis vuorovaikutteinen
esitys iloisissa tunnelmissa, kertoo
toimittaja ja lastenohjaaja Merja
Salonen, joka on kirjoittanut kirjan lorut.
Laulut on säveltänyt muusikko
Jukka Salminen, joka on tunnettu lastenlaululevyistään sekä hengellisestä musiikistaan. Salonen ja
Salminen ovat tehneet yhteistyössä lauluja jo seitsemäntoista vuoden ajan.
Kirjan mukana tulee opetus-cd,
joten lauluja voi kuunnella kotona
tai ryhmässä ja niitä pystyy hyö-
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dyntämään nuotteja tuntemattakin. Kahteentoista loruun on mietitty valmiit käsileikkiehdotukset.
– Omiakin leikkiversioita saa
toki keksiä niin loruihin kuin lauluihinkin, vinkkaa Salonen.
Tilaisuuden järjestää Tampereen seurakuntien varhaiskasvatus.
– Myös aikuiset ilman lapsia
ovat tervetulleita mukaan juhlimaan ja virkistymään viikon alkajaisiksi, kutsuu Merja Salonen.

Lähdön tunnelmassa
kiiltää kiitollisuus

uopumisen tunnelma on
pikemminkin kiitollinen
kuin haikea. Diplomiurkuri Matti Hannula kiteyttää
sen sanomalla:
– Minulle on ollut suuri lahja
saada tehdä töitä tällaisessa paikassa ja tällaisten taiteilijoiden
kanssa.
Tampereen tuomiokirkon urkuri Matti Hannula ja oopperalaulaja, professori Jorma Hynninen ovat
pitkäaikaiset tutut, ystävät ja työtoverit. Ensimmäinen yhteinen konsertti ajoittuu 1970-luvun alkupäähän, ja siitä lähtien yhteistyö on jatkunut miltei vuosittain.
Molemmilla on takanaan pitkä
ura, jonka päätöspaaluihin kuuluu
Hannulan läksiäiskonsertti Tampereen tuomiokirkossa sunnuntaina 26. toukokuuta. 72-vuotias Hynninen lopettelee tänä vuonna ooppera-uraansa esittämällä Kimmo
Hakolan Akseli-oopperaa. Sen jäl-

keen hän aikoo omistautua maalaamiselle.
Hannulalla on eläkepäivilleen
matkustussuunnitelmia. Hän jää
kuitenkin haaveilemaan, että joskus vielä musisoidaan...
– Kummallinen sairaus, kun aina vaan haluaisi jatkaa, hän virnistää.

Tervaskantona
urkujen maailmassa
Nyt vajaata kuukautta vaille seitsemänkymppinen Hannula aloitti työnsä Aleksanterin kirkossa vuonna 1967 ja siirtyi Tuomiokirkkoon seitsemän vuotta myöhemmin. Hän oli sopinut nuoren
urkuvirtuoosin, Markku Ketolan
kanssa, etteivät molemmat hae samaa paikkaa.
– Pakko minut oli ottaa, kun
olin ainoa hakija.
Hynninen sanoo Hannulan ole-

van tervaskanto suomalaisten urkujen maailmassa.
– Meillä on samanlaiset savolaiset juuret, samanlainen elämänasenne ja samanlaiset savolaiset jutut. Huumori on leppoisaa ja rentoa, hän lisää hymyn kera.
– Jorma oli kyllä nuorena yllättävän jäyhä ollakseen savolainen,
Hannula kuitenkin paljastaa.
Urkurilla riittää monipolvisia
tarinoita matkan varrelta. Huumori on tärkeä asia ammattilaisen
työskentelyssä. Se, että voi luottaa
toisen ja tuntea hänen työskentelytapansa, tuo turvallisuutta ja inspiroi omaakin tekemistä.
– Yhteistyökumppani vaikuttaa hyvinkin paljon. Matin tulkinta ja lähestymistapa musiikkiin on
persoonallinen. Parhaimmillaan
yhteistyö on juuri tällaista: kuunnellaan toista ja tehdään sen hetken tapahtumaa. Silloin musiikki
on kaikkein elävimmillään.

bassoa. Missa symbolum apostolorum on messumuotoinen, viisiosainen a cappella -teos, joka on valmistunut viime vuonna.
– Uuden kirkkomusiikin säveltäminen on mielestäni hyvin tärkeää – vain siten vuosisatojen perinne
pysyy elossa ja uudistuu. Osittain
siksi valitsin sävellykseni kohteeksi messun, ja myös, jotta saan tuoda kuultavaan muotoon oman näkemykseni messun eri osista, Salmenkangas perustelee.
– Valitsin instrumentiksi sekakuoron, sillä se on minulle soittimista rakkain. Sävellys oli kirkkomusiikin maisterivaiheen opintojeni lopputyö.

Vastikään Matteus-passion
ponnistanut Harjun Kamarikuoro
ei lähtenyt vielä kesälomalle, vaan
tarttui uuteen haasteeseen. Kuoro kantaesittää Janne Salmenkankaan Missa symbolum apostolorum -teoksen lauantaina 25.5. kello 18 Pispalan kirkossa.
Esityksen yhteydessä pidetään
jumalanpalvelus, ja teoksen osat
esitetään osana messua. Kuoroa
johtaa Heikki Liimola, jonka säveltämät kaksi psalmia kuullaan konsertissa myös.
Janne Salmenkangas toimii
Harjun seurakunnan kanttorina,
johtaa Harjun Nuorten Kuoroa sekä laulaa Harjun Kamarikuorossa

Tekstiksi Salmenkangas valitsi messusävellyksissä yleisimmin
käytetyn Nikean uskontunnustuksen sijaan
apostolisen uskontunnustuksen.
Lauluyhtye
Fiori
esittää
Salmenkankaan sävellyksen Regina Coeli (2011) Tampereen Sävelen yhtyelaulukilpailussa Tamperetalossa 5.6. kello 11.30–
11.45, sekä kilpailee päätöskonserttiin pääsystä.

Emil Bobyrev

Lähtemisen motot

Musiikki on osa
yhteyden kokemusta

Hynninen:
”Elämä ei saa olla
luopumista vaan uuden
löytämistä.”

Hannula on tunnettu tunnollisuudestaan sekä siitä, ettei hän ole
uransa aikana ollut varsinaisella sairauslomalla. Työtahti onkin
ollut melkoinen: useat häät samana lauantaina, noin 150 vihkimistä
vuodessa, konsertteja ja matkoja, iltamusiikkia, nauhoituksia…
Hän on lisäksi diplomilaulaja, joka on esiintynyt Tampereen
oopperassa neljässä roolissa. Vuosina 1986–2007 hän toimi tuntiopettajana Tampereen konservatoriossa. Hän on ollut myös järjestämässä useita kansainvälisen tason kursseja Tampereen kesäyliopiston kanssa.

Janne Salmenkangas osaa kertoa
elävästi myös musiikin taustoista.
Hän tietää, että ordinarium-messun
rakenne on säilynyt muuttumattomana
jo 700 vuotta.

duksen paratiisista, sitä vartenhan
me kirkkoon tulemme.
– Tämä ei sulje pois sitä, ettei
musiikki voisi olla iloista; esimerkiksi Bachin musiikki on sitä melkein kaikki.
Hynnisen mielestä markkinatouhulla ei kirkon suosiota paranneta, eikä ulkokirkollisella kosiskelulla. Viihteellä on oma paikkansa.

Hannula:
”Tietysti ikävä tulee,
mutta tämä kuuluu
elämään.”

Tunnollisuus
tunnusmerkkinä

Asta Kettunen

Kantaesitys Janne Salmenkankaan teoksesta

Kirkkomusiikin esittämisen luontevin paikka on kirkko, siitä taiteilijat ovat samaa mieltä. Siellä musiikki nivoutuu jumalanpalveluksen yhteyden kokemukseen.
Hynninen pelkää, että klassisen
musiikin esittämisen mahdollisuudet kirkoissa koko ajan vähenevät.
– On tämän päivän todellisuutta, että kaupallisesti organisoiduissa, näyttävissä viihdekonserteissa kirkot täyttyvät, ja myös kirkko
saa kipeästi tarvitsemiaan vuokratuloja. Kirkon olisi kuitenkin jaksettava tukea vakavamman musiikin arvoja.
Kirkon päättäjien on mietittävä, keiden pitää maksaa kirkon käytöstä ja minkä verran. Tilavuokra ei
saisi muodostua esteeksi klassisen
kirkkomusiikin esittämiselle.
Hannulan jäähyväiskonsertissa
ei peritä pääsymaksua, vaan kerätään ovikolehti seurakuntien musiikinopetustyön kehittämiseen.
Vaikka lukumääräisesti eniten
esiintymisiä onkin ollut kotipaikan
Leppävirran kirkossa, on Tampereen tuomiokirkko Hynniselle yksi keskeisimpiä esiintymispaikkoja. Kirkkosali on akustisesti loistava, ja urut ovat hyvät, vaikka pakkanen tekeekin niille talvisin tepposiaan. Hannula on pitänyt huolta niiden kunnosta.
Yksi Hannulan mieleenpainuvimmista kokemuksista oli kirkon
satavuotisjuhlassa 2007 esitetty Vihan päivät -draama. Siinä hän esitti valkoista rovastia.
Hynnistä esiintymiset eivät
enää jännitä, Hannula sen sijaan
tunnustaa jännittävänsä yhä joka
kerta.
– Jos ei yhtään jännitä, jää tietynlaista sähköä pois.

Hannula oli perustamassa Tampereelle Pirkanmaan Musiikkiopistoa ja toimi sen ensimmäisenä sivutoimisena rehtorina.
Hänelle on myönnetty Kalle
Kaiharin ja Rafael Ahlströmin säätiöiden kulttuuripalkinnot. Vuonna 2007 hän sai musiikkineuvoksen arvonimen.
Hannula on myös suunnitellut
ja tarkastanut yli kahdetkymmenet urut.
Häihin häntä on monet kerrat
tilattu periaatteella ”olet kuulemma isän ja äidinkin häät soittanut”.
On ymmärrettävää, että kun joku
soittaa kysyäkseen, mitä Hannula musisoi tietyissä häissä kolmekymmentä vuotta sitten, tietoa ei
välttämättä löydy muistilokeroista
– ainakaan heti.

Laatumusiikki
vie pois arjesta
Hannula sanoo kirkkomusiikin
olevan parhaimmillaan silloin, kun
se antaa kuulijalle pyhyyden kokemuksen.
– Minusta on aina hyvin tärkeää, että voisin osoittaa kuulijalle, kuinka hyvä tämä teos on – ei,
kuinka hyvä minä olen.
– Olemme vain pieniä renkejä suuren taiteen edessä, hän lisää.
Hynnisen mukaan kirkkomusiikin arvo on sen laadussa:
– Maallikonkin on helppo todeta, mikä on laadullista: sellainen,
mikä siirtää kuulijan pois tästä arjesta. Kirkkomusiikki tuo tuulah-

Mummon Kammarin Kyläpaikan kuukausinäyttelyjen sarjassa on tällä kertaa
esillä Heli Lahden maalauksia ja kalligrafiatöitä.
Runot ovat toimineet innoittajana hänen
maalauksiinsa, sillä runous ja lausunta ovat
olleet hänen harrastuksenaan jo pikkutytöstä lähtien. Aktiivinen maalausharrastus
alkoi vasta kahdeksan vuotta sitten.
Lahti maalaa mieluiten akvarellilla, akryylillä ja kuivapastellilla. Hän tekee myös
kalligrafiatöitä, jotka on useimmiten tekstattu akvarellityön päälle. Hänellä on ollut
useita omia yksityisnäyttelyitä.
Taulu kuin runo -näyttely on avoinna
30. toukokuuta asti. Toukokuun näyttely on
Kyläpaikan viimeinen ennen kesätaukoa, ja
seuraava on esillä syyskuussa.

Radio, tv ja netti
Luento lopunajan tapahtumista

Filosofian tohtori Arto Luoma luennoi lopunajan tapahtumista
Raamatussa sunnuntaina 26. toukokuuta kello 9.30–10.30 Hervannan kirkossa. Tarjolla on myös aamukahvia ja keskustelua.
Raamattuluentoja radioidaan Radio Dein Tampere 97,2 megahertsin kautta Sisä-Suomen kuuluvuusalueella kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 19.30.

Siunaa koko maailmaa tuoreena

Jaakko Löytyn sanoittama virsi Siunaa koko maailmaa esitetään
tuoreena versiona uudenlaisessa musiikillisessa asussa Lähetysjuhlilla 7.–9.6. Helsingissä. Musiikkivideo on kuitenkin jo ladattu Youtubeen.
Virren sävel on kotoisin Afrikasta. Musiikkivideo on tehty yhteistyössä Suomen Lähetysseuran, Kirkon Helsingissä ja Toivontuottajien kanssa. Sen on ohjannut Ville Nuoraho.
Videolla esiintyvät Jaakko Löytyn lisäksi räppäri Daikini,
tanssiryhmä Xaris Finlandin harjoittelijat, nigerialainen Olanrewaju Iwalehin afrikkalaisen lauluryhmänsä kanssa ja pop-laulaja Heidi Simojoki.
http://youtu.be/iqDGSQNqdvg

Aiheena populaarikulttuurin uskonnollisuus

Populaarikulttuurista on löydettävissä koko ajan enemmän uskonnollista symboliikkaa, teemoja ja merkityksiä, toteaa Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan uskontotieteen yliopistonlehtori Heikki Pesonen uusimman teologia.fi -numeron pääkirjoituksessa.
Palvelua ylläpitävät Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi ja Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osasto.
www.teologia.fi

Suvivirsi sirkuttaa netissä

Suvivirsi-kampanjalla tuetaan tänäkin keväänä Haitin koulujen jälleenrakentamista. Anna Puu laulaa Suvivirttä osoitteessa www.suvivirsi.fi, josta löytyy myös tietoa kampanjasta.
Suvilintu lentää myös Facebookissa:
www.facebook.com/suvivirsi.

S.W.A.N.
Ensemblen
ohjelmassa on
sekä suomalaisia
että englantilaisia
sävellyksiä, joista
osa on vielä
julkaisemattomia.

Asta Kettunen
Emil Bobyrev

Matti Hannulan
läksiäiskonsertti
26.5. klo 18 Tuomiokirkko

Matti Hannulan jalat ovat koskettaneet Tuomiokirkon urkujen polkimia monet
kerrat – ja Hannulan musiikki ihmisten sydämiä.

Taulu on kuin runo

Tommi Hakala, laulu
Jorma Hynninen, laulu
Tuomas Laatu, laulu
Aale Lindgren, oboe
Tapani Yrjölä, viulu
Lauri Voipio, sello
Matti Hannula, urut ja laulu
Vapaa pääsy, ovikolehti

Renessanssin runous kohtaa nykypäivän
Kitaristi Steven Wilkinsonin ja
säveltäjä-baritoni Antti Nissilän
muodostama kokoonpano S.W.A.N.
Ensemble esiintyy Aleksanterin
kirkon lounasmusiikkisarjassa 5.
kesäkuuta kello 12.
Duon konserttiohjelmisto ulottuu renessanssiajan musiikista oman aikamme teoksiin. Yhtye
valmistelee vuonna 2013 levytystä
englantilaisen John Rutterin laulusarjasta Shadows sekä Antti Nissilän sävellyksistä.
Nissilä on valmistunut PIRAMK

Musiikista säveltäjäksi. Hän on säveltänyt laajaa tyylikirjoa käyttäen
orkesteriteoksia, kamarimusiikkia,
kuoro- ja yksinlauluja, rytmimusiikkia ja näyttämömusiikkia, esimerkiksi oopperan Pyhät seinät.
Laulajana hänen laajimpia solistitehtäviään ovat olleet Don Giovannin, Figaron häiden ja Eliasoratorion nimiroolit.
Nykyisin Tampereella asuva kitaristi Steven Wilkinson toimii opiskelujensa ohella freelancemuusikkona ja yksityisopettajana.
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se paljon myös antaa

S

uomessa rikkaat eivät ole
roope ankkoja, jotka käyttäisivät rahaa vain omaksi huvikseen.Moni haluaa tehdä rahallaan hyvää,
mutta ei halua kerskua toiminnallaan. Toisaalta he miettivät, että
avoin lahjoittaminen toisi samalla
julkisuutta lahjoituksen kohteelle.
Suomessa rikkaat henkilöt lahjoittavat paljon rahaa hyväntekeväisyyteen. Useat kertovat lahjoituksistaan mielellään, mutta suurin osa nimettöminä, ja toiset eivät
halua nimettömänäkään lahjoituksiaan julki. He pitävät hyväntekeväisyyttä yksityisasiana, joka sellaisena sulkee pois kaikenlaisen julkisuuden.
Eräs lahjoittaja puolestaan toivoi, että lahjoitukset tehtäisiin useammin julkisesti, sillä samalla lankeaisi julkisuutta sen kohteelle. Julkisuus saattaisi auttaa kohteen ajamaa asiaa eteenpäin.
Rikkaat perustelevat lahjoituksiaan esimerkiksi kotikasvatuksella: hyväosaisten on auettava tarvitsevia mahdollisuuksiensa mukaan.
Tai kuten yksi heistä muotoili, hänen arvomaailmansa mukaista on
tehdä hyvää.

Lahjoituskohde
lähellä sydäntä
He tunnistavat kyllä väitteen, että
hyväntekeväisyydellä ostetaan hyvää omaatuntoa, mutta eivät allekirjoita sitä. He lahjoittavat rahaa
siksi, että kulloisenkin kohteen ajama asia on lähellä heidän sydäntään. He haluavat tukea kulloistakin kohdetta, jotta se voisi toimintaansa harjoittaa ja saavuttaisi tavoitteensa.
Eräs kertoi luonteenpiirteekseen halun auttaa muita, mikä saa
yhdeksi – mutta ei ainoaksi – kanavakseen hyväntekeväisyyden. Toinen taas mainitsi, että hän on varojen luovuttamisen lisäksi toisinaan
mukana kohteidensa vapaaehtoistyössä – milloin mitenkin.
Joku on puolestaan perustanut tahon ajamaan tärkeäksi katsomaansa asiaa. Tällöin hän tietää rahojensa menevän tarkoitettuihin asioihin, ja toiminta yhden asian puolesta on tuloksellista.
Hän pääsee lisäksi itse työskentelemään pelkän lahjoittamisen sijaan
hyväksi katsomansa asian parissa.

Arvot voivat
joskus törmätä
Joskus hyväntekeväisyys törmää
yhteen rikkaiden omien arvojen
kanssa. Eräs muisteli joutuneensa motivoimaan itsensä lähtemään
toimintaan, josta hän oli ollut ylpeä
verovaroin ylläpidettävänä toimintana. Hän perusteli osallistumisensa toteamalla, että hyvinvointiyhteiskunnassakin on puutteita, jolloin elinkeinoelämältä tuleva apu
on paikoin tarpeen.
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Janne Ruotsalainen

Kellä paljon on,

Tampereen seurakuntien
toimintayksiköistä Musta
Lammas ja Mummon Kammari
ovat tunnettuja toimintamuotoja.
Ne nousevat siten helposti
mieleen, kun henkilö
haluaa jättää omaisuutensa
seurakuntayhtymälle käytettäväksi
hyvään tarkoitukseen. Mummon
Kammari muun muassa yhdistää
vanhuksia ja vapaaehtoisia.
Kuvassa Linda Heinonen auttaa
Marja Tanneria.

Lahjoituksilla halutaan tukea hyvinvointiyhteiskuntaa sen
murentamisen sijaan.
Lahjoituskohteiden valitsemisperusteissa rikkailla vilahtaa
yllämainittujen seikkojen lisäksi useasti Suomen hyvinvointi. He
myös pitävät järjestötyötä tärkeänä - tukemisen arvoisena.
Kohteiden valinnassakin tulee
esiin hyvinvointiyhteiskunnan arvostus. Eräs muotoili, ettei halua
murentaa hyvinvointiyhteiskuntaa
ottamalla sille kuuluvista tehtävistä joitakin yksityishenkilöiden tuettaviksi.
Rikkaat tukevat muun muassa
eläinten, lasten ja nuorten suojelua. Toiset valitsevat kohteensa tukeakseen Suomen taloudellista menestystä – jotta rahaa riittäisi hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen. Jotkut tukevat lääketiedettä, jotta merkittävät edistysaskeleet sillä saralla mahdollistuisivat.
Lahjoituskohteiden joukossa mainitaan myös toiminta vammaisten
puolesta samoin kuin ympäristönsuojelu.

Apupyynnöt
eivät häiritse
Rikkaat saavat usein lahjoituspyyntöjä hyväntekeväisyyteen – joskus
päivittäin. Pyynnöt eivät heitä häiritse eivätkä kieltäytymisensä pyytäjiä. Toiset
rikkaista vastaavat
auliimmin myönteisesti pyyntöihin, ja toiset ovat
rajanneet tiukemmin hyväntekeväisyytensä tiettyihin
kohteisiin.
Eräs mainitsi, ettei halua tukea tuttaviensa hankkeita, sillä pelkästään tuttavuus ei ole suositus hankkeelle. Eikä hän halua vahvistaa hyvä veli -tyyppistä toimintaa pitäytymällä pienissä piireissä.
Kaiken kaikkiaan Suomessa rikkaat tukevat itselleen läheisiä asioita. Läheisyys konkretisoituu monesti toimintana, joka tapahtuu
Suomessa, mutta myös globaalien
ongelmien ratkaisu saa heiltä tukea. Rikkaat eivät tue pelkästään
rahalla hyviksi katsomiaan asioita, vaan myös ajallaan ja työpanoksellaan.
Vähemmänkin rikkaat voivat
harrastaa jälkimmäisiä muotoja.
Hyväntekeväisyyshän ei ole vain
hyväosaisten velvollisuus.

Mia Hemming
Toimittajan kyselyyn rikkaiden
hyväntekeväisyydestä vastasi
kymmenen henkilöä, joista neljä
vastasi kieltävästi. Kuutta henkilöä
toimittaja haastatteli juttua varten
sähköpostitse tai puhelimitse.

Tampereen seurakunnille

lahjoitetaan rahaa

T

erityisesti diakonia- ja lähetystyöhön

ampereen seurakunnille
lahjoitetaan rahaa keräyksissä ja kolehdein sekä tehdään testamenttilahjoituksia. Toisinaan ihmiset lahjoittavat useita satoja euroja keräyk
siin ja kolehtiin, mutta isommat
lahjoitukset tulevat testamentein.
Hallintojohtaja Matti Ilveskoski kertoo, että joinakin vuosina ei
tule yhtään testamenttilahjoitusta
ja toisina muutama.
– Rahan lisäksi testamentissa on usein mukana myös asuntoosake. Rahasummat ovat yleensä
50 000 ja 100 000 väliltä, Ilveskoski selvittää.
Rahat ja varat käytetään siten,
miten testamentissa on ohjeistettu. Yleensä tarkoitus on tarkkaan
määritelty.
– Testamentin laatijan tahtoa
noudatetaan tunnontarkasti. Jos
asunto myydään tai vuokrataan,

myös ne rahat käytetään tähän
määrättyyn tarkoitukseen.
Testamenttilahjoitukset kohdistuvat usein ulkomailla tapahtuvaan toimintaan. Kotimaahan jäävät rahavarat on yleensä osoitettu
tiettyyn seurakuntaan tai toimintayksikköön.
– Lahjoituksia annetaan diakoniatyöhön, kuten vanhustyöhön.
– Erityisesti päiväkeskus Musta Lammas on toimintayksiköistä
suosittu lahjoituskohde, sekä vanhustyön keskus Mummon Kammari. Heille lahjoitukset ovat toisinaan mahdollistaneet jotakin sellaista, mikä muuten olisi jäänyt toteuttamatta.

Tehdään hyvää
lähellä ja kaukana
Testamenttilahjoitukset ovat siten
pieni, mutta tärkeä osuus tuloista.

Lähetystyöhön määrätyt varat eivät näy Tampereen seurakuntien
toiminnassa, mutta niillä tehdään
hyvää erityisesti kehitysmaissa.
– Myös kolehdein kerätyistä rahoista suuri osa menee lähetystyöhön ja loput seurakuntien diakoniatyöhön. Kolehtirahoja menee
myös esimerkiksi kirkollisille järjestöille. Kolehtilahjoitukset ovat
pieniä, mutta niistä kertyy merkittäviä summia.
Seurakunnalle osoitetun testamentin laatija on useimmiten ollut
kyseisen seurakunnan jäsen. Ilveskoski arvelee, että tavallisesti testamentin laatijalla ei ole ollut perillisiä, joille varat siirtyisivät.
– Testamentin laatija on halunnut jättää omaisuutensa hyvään
tarkoitukseen sen sijaan, että se
menisi ikään kuin heitteille.

Mia Hemming

Tärkein tapahtuu

järjen ulkopuolella

V

asemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula, 36, varttui Pispalassa.
Naapurustossa asui vain
yksi perhe, jota Anna epäili oikeistolaisiksi. Myöhemmin selvisi, että he olivat SKDL:n enemmistöläisiä.
Kontulan äiti ja kasvatti-isä olivat taistolaisia vasemmistoradikaaleja. Perheessä painotettiin, että valistuneen kansalaisen velvollisuutena on vaikuttaa yhteiskuntaan.
Tytär jatkoi vanhempiensa aat
teellista perintöä. Yhteiskuntatie
teiden tohtoriksi valmistunut sosiologi on osallistunut ihmisoikeus
liikkeeseen sekä ammattiyhdistysja kansalaisjärjestötoimintaan.
Yhteiskuntakeskustelijan ja tutkijan aiheita ovat olleet työelämän
murros, feminismi, siirtolaispolitiikka ja harmaa työ. Polemiikkia herättänyt väitöskirja Punainen eksodus (2008) käsitteli prostituutiota.

Kommunistien lapsi
liittyi kirkkoon
Kansanedustajan mieltä ovat poltelleet myös uskonnolliset kysymykset. Teoksessaan Mistä ei voi
puhua (Into) hän käsittelee erittäin
kiinnostavasti uskon merkitystä.
Aiemmin Anna Kontula on katsonut velvollisuudekseen kirjoittaa
lähinnä yhteiskunnallisista ongelmista. Tätä teosta hän valmisteli
vain itseään varten.
Mutta kuten usein käy, henkilökohtainen on poliittista?
– Poliittista tässä on kyllä se,
että haluan osoittaa elämän olevan
paljon muutakin kuin mitä laskukoneella voi päätellä. Rationaalisuutta ylikorostetaan. Elämän tärkeimmät asiat tapahtuvat rationaalisen järjen alueen ulkopuolella: ne
tunteet, jotka meillä on läheisiämme kohtaan, kauneuden ja hengellisyyden kokemukset.
– Mystisistä kokemuksista puhuminen avaa tilaa ihmisen tunnemaailman ja hengellisen ulottuvuuden ilmaisemiselle, jota Suomessa pelätään tai pidetään epäuskottavan ihmisen merkkinä.
Annaa ei kastettu. Kun nainen
liittyi 18-vuotiaana kirkkoon, hän
perusteli asiaa sillä, että kirkko tekee paljon hyviä asioita yhteiskunnallisesti.
Nuoren Annan toinen peruste
hymyilyttää häntä yhä.
– Vanhojen kommunisti-ateistien lapsen on vaikeaa tehdä isäkapinaa sen paremmin kuin liittymällä kirkkoon!

Jumala lähestyy
kutakin persoonallisesti
Kirjassa uskosta väittelevät uskonnoton nuori nainen Saara ja hänen
kristitty kirjailijatätinsä Asta, jonka hengellisen tien alkusysäyksenä

on ollut kaksi kokemusta Jumalan
valosta. Niihin liittyy ilo, rauha ja
vaikeasti kuvailtava varmuuden tai
oivalluksen tunne.
Astakin oli ateisti, mutta uskonnollisen aarteiston avauduttua hänellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin lähteä etsijän tielle ja tarttua Raamattuun. Jumala lähestyy
kutakin tämän persoonallisuuteen
sopivalla tavalla.
”Minulle luonteenomaista on
ollut aina ahneus – ei tosin rahanhimo, mutta vaikeammin määriteltävä kyltymättömyys uusiin kokemuksiin. Parhaimmillaan taipumukseni on johtanut suuriin täyttymyksiin. Pahimmillaan siitä tuli sairaus, joka esti pysähtymästä,
vaikka kaikki tärkeä oli jo siinä.
Ajattelen mieluusti, että Jumala tunnisti tämän heikkouteni ja
päätti siksi paljastaa minulle jotain
jännittävämpää kuin ne proosalliset sattumukset, joita niin ylpeästi
kutsuin elämänkokemukseksi”, Asta lausuu.
Hän puhuu kirkosta ihmiskunnan uskonnollisena arkistona. Kirkkoon kuulumiselle on paljon perusteita: hengellinen etsintä
sujuu ihmiseltä niin hitaasti, ettei
elinikä riitä mihinkään. Siksi tietoa on kerättävä yhdessä.
”Jos ei mystisessä kokemuksessa kertynyttä tietoa tallenneta, pitää jokaisen aloittaa alusta.”

ainesta, joka vahvistaa sosiaalista
omaatuntoa. Hengellisen elämänmuodon ydin, mistä kaikki toimintakin lähtee, on kuitenkin toisaalla.

Vähäisempikin usko
pitää yhteyttä
Suurella osalla arjen keskellä rukoilevista ihmisistä on hengellisiä kokemuksia tai tuntemuksia Jumalasta, Kontula arvelee.
– Välttämättä nämä kokemukset eivät ole kovin isoja tai radikaaleja. Vähäisempikin usko ilmentää
kuitenkin yhteyttä Jumalaan ja kokemuksellista tietoa hengellisestä
maailmasta.
Kontula pitää Lutherin ajatuksesta, että usko tulee armosta. Ihminen ei ole sen parempi tai huonompi sillä perusteella, onko hänellä uskonnollisia kokemuksia vai

ei, koska usko annetaan ulkoapäin,
ansiotta.
– Samaan aikaan kun kirkosta
eroaminen jatkuu, kirkon ulkokehältä on kuultu useita puheenvuoroja, jotka kertovat uskon uudenlaisesta noususta ja rehellisistä yrityksistä pyrkiä ymmärtämään näitä asioita.

Sähläämisestä
uskon ytimeen
Anna Kontulaa on inspiroinut
apostoli Paavali, joka puki sanoiksi
mystiset näkynsä. Kansanedustaja
kaipaa kirkon edustajiltakin roh
keaa ja syvällistä hengellisen maailman sanoittamista.
– Etsijät ja kilvoittelijat tarvitsevat tukea, kuuntelijoita, vinkin antajia ja tien viitoittajia. Armoitettuja hengellisiä ohjaajia. Ei riitä, et-

tä pappi hallitsee äiti-suhteesta puhumisen ja kaikenlaisen ihmiskeskeisen sähläämisen, ellei hän osaa
kertoa, mistä uskon ydinasioissa on
kysymys.
Kirjoittajalle oli yllätys, kuinka
innokkaasti hänen teoksensa otettiin vastaan etenkin kirkon väen ja
”vasemmistolaisten kaappikristittyjen” piirissä.
Runsaan palautteen mukaan
kirkossa on puhuttu liian vähän
niistä hengellisistä kokemuksista,
jotka ohittavat järjen suojaukset.
Omaa tietään usein vastavirtaan kulkenut Anna Kontula on
uskaltautunut pohtimaan rohkeasti uskoa ja kristillisen tradition antia. Siksi hänen keskustelunavaukselleen oli suuri sosiaalinen tilaus.

Janne Villa

Hannu Jukola

– Yksilön kannalta uskossa on kysymys vallan
kumouksellisista asioista. Siksi on tärkeää,
että etsijä löytää kokemuksilleen sanoja ja
paikan, jossa uskonkysymyksiä voi työstää.
Usein uskon sanoja vain on etsittävä pitkään ja
umpikujien kautta, sanoo Anna Kontula.

Hyvän tekeminen
kuuluu kaikille
Yhteinen hengellinen tietomme on
myös rituaaleissa, symboleissa, rakennuksissa ja sävelissä. Uskonnon
pyhiin kirjoituksiin, paikkoihin ja
kirkkotaiteeseen tiivistynyt tieto avautuu kerroksittain etsinnän
eri vaiheissa oleville ihmisille, Anna Kontula ajattelee Astan tapaan.
Kirkon kantamaan viisauteen
kuuluu lihaksi tuleva lähimmäisenrakkaus ja diakonia.
– Myös kirkon yhteiskunnallinen työ voidaan ymmärtää paikkana, jossa säilytetään tietoa Jumalasta. Jumala voi näyttäytyä niissä teoissa, joita ihmiset tekevät toistensa hyväksi.
Voiko tehdä vertauksen, että
diakonia on kristinuskon elävä arkisto?
Uskolla ja käytännöllisellä toiminnalla on hengelliselle ihmiselle
elimellinen yhteys, Kontula vastaa
myönteisesti, mutta toisessa asiassa hän on muuttanut mielensä:
– En enää näe, että kirkko olisi ensisijaisesti yhteiskunnallinen
toimija. Kasvoin uskonnottomassa
yhteisössä, jossa esimerkiksi ympäristökysymyksiä ja köyhyyttä käsiteltiin osana eettistä elämäntapaa.
– Paremman maailman puolesta toimiminen on kaikkien ihmisten velvollisuus. Se ei ole uskonnon
erityinen funktio.
– Kristillisessä traditiossa on sisäänrakennettuna paljon sellaista

Olen liittynyt aikuisena luterilaiseen kirkkoon, mutten ole seurakunta-aktiivi. Myöhemmällä iällä myös äitini liittyi
ortodoksikirkkoon, ja koen olevani kummankin yhteisön reunalla, kertoo Anna Kontula Pispalan maisemissa.
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 22.5.–5.6.2013
Tuomasmessussa vietetään Vihreää viikkoa
Kesäkuun alun Tuomasmessu myötäilee luomakunnan sunnuntain, fransiskaanisen ilon, köyhyyden
ja armahtavaisuuden teemoja. Sunnuntaina 2. kesäkuuta kello 18 Aleksanterin kirkossa järjestettävä messu on
yksi Vihreän viikon tapahtumista Tampereella.
– Luomakunnan sunnuntai merkitsee minulle sitä, että hengellisyys ei ole elämässä
minään parempana tai irral-

lisena saarekkeena. Jumaluus
on läsnä kaikessa luodussa,
miettii Pentti Kuusjärvi, yksi Tuomasmessun kokoajista.
Kuusjärven mukaan Raamatun ”viljele ja varjele -ohje” ei rajoitu pelkästään luontoon ja ympäristöön.
– Se on oiva kehotus myös
elämän myötä- ja vastoinkäymisiin, ihmissuhteisiin, työhön ja rakkauteen. Kunnioittamalla kaikkea luotua kunnioitamme Luojaa.

Evankeliumi puhuttelee
aina uudella tavalla
Mistä tekstistä saarnaat?
Saarnateksti on Joh.3:1–15. Jeesus keskustelee Nikodemos-nimisen miehen kanssa. Sunnuntai on Pyhän
Kolminaisuuden päivä. Aiheena on Salattu Jumala.
Pyhänä vietetään myös valtakunnallista Suvivirren
sunnuntaita. Tervetuloa laulamaan yhdessä!
Löysitkö tekstiin uuden näkökulman?
Maailma muuttuu. Siksi evankeliumi puhuttelee meitä aina uudella tavalla. Jumala ei ole kaukana yhdestäkään meistä.
Mitä haluat saarnassasi viestiä?
Evankeliumin sanoma on aina ajankohtainen. Pyhän
Hengen työtä on yhdistää ihmiset, ei erottaa. Jeesus
on Vanhassa testamentissa ennustettu maailman pelastaja. Jeesuksen sanoissa kohtaamme hyvän ja armollisen Jumalan.
Oliko tekstissä jotain vaikeaa?
Raamatussa ihmiset eivät aina ymmärtäneet Jeesusta.
Emme mekään aina ymmärrä lukemaamme. Paljon tiivistyy Nikodemoksen sanoissa: ”Miten tämä kaikki on
mahdollista?”
Olennaista on, että Jeesus elää ja rakastaa meitä.
Miksi kannattaa tulla kirkkoon
kuulemaan saarnaasi?
Jumalanpalveluksessa tärkeää on kokonaisuus: Raamatun lukeminen, ehtoollisen vietto, rukous. Saarnassa selitän evankeliumia.
Minkä kirjan olet lukenut? Mitä siitä opit?
Minä, Zlatan Ibrahimovic. Kirja kertoo jalkapallosta, elämästä ja ihmisestä.
Messukylän seurakunnan pastori Janne Häkkinen
saarnaa sunnuntaina 26. toukokuuta kello 10
Messukylän kirkossa.

Helluntain jälkeisten sunnuntaiden keskeisiä aiheita
ovat Jeesuksen opetukset, elämä kristittynä Pyhän Hengen johdatuksessa ja kirkon todistus uskostaan. Tätä
ilmentää myös liturgisena värinä käytettävä vihreä; elämän, kasvun ja toivon väri.
Läntisessä kirkossa määrättiin vuonna 1334, että
helluntain jälkeistä sunnuntaita vietetään Pyhän Kolminaisuuden juhlana. Pyhäpäivän sanomassa kiteytyy kirkon opetus Jumalan kolmiyhteisyydestä. Raamatuntekstit puhuvat Jumalan salatusta olemuksesta, joka ylittää
kaiken ihmisymmärryksen.

Hannu Jukola

(Lähde: Kirkkokäsikirja, evl.fi)

Vuonna 1973 Messukylän
seurakunnan väkiluku oli jo
23 000 ja muutamaa vuotta
myöhemmin jo 35 000. Väestökasvuun liittyy myös
Kaukajärven seurakuntatalon rakentaminen.
Seurakuntatalon tontista puolet saatiin Kaukajärviosuuskunnan lahjoittamasta
maapalasta ja loput vuokrattiin kaupungilta 50 vuodeksi.
Pääsuunnittelijaksi kutsuttiin Arkkitehtitoimisto

Jaakko ja Antti Tähtinen.
Rakennustoimikunnan puheenjohtajana toimi pastori
Eero Veneskoski.
Talon sali oli paitsi kirkko- ja juhlasali myös täysi
mittainen lentopallosali.
Uudenaikaista salia käytiin
eri puolilta varta vasten katsomassa.
Vahtimestariksi valittiin
Hellä Nikola, joka hoiti virkaa eläkkeelle jäämiseensä asti.

Katso muut tapahtumat
ww.tampereenseura
kunnat.fi
Aitolahden seurakunta
Messut
klo 10 Aitolahden kirkossa
26.5. Valtakunnallinen
suvivirren sunnuntai
Lauletaan Suvivirsi ja muita
kevät- ja kesävirsiä. Terttu
Haikka, Miia Moilanen,
Sympaatti-kuoro. Kirkkokahvilla
lauletaan kevät- ja kesälauluja,
mukana Sympaatti-kuoro.
Katso www.suvivirsi.fi
2.6. Juha Vuorio, Miia Moilanen

HARJUN SEURAKUNTA
Messut
26.5. klo 10 Tesoman kirkko
Teuvo Suurnäkki, Riitta
Laankoski, kanttori Anssi
Pyykkönen, Mariam Men laulu
Rukouspalvelu ja kirkkokahvit
klo 11 Pispalan kirkko,
Suomalainen messu
Teologiharjoittelija Samu
Laaksonen, Jukka-Pekka
Ruusukallio, kanttorit Janne
Salmenkangas, Maiju Häyrynen,
Elina Peura, seurakunnan
kuorot
klo 12 Lielahden kirkko
Kristiina Hyppölä, Tarvo Laakso,
kanttori Kauko Konttinen
2.6. klo 10 Tesoman kirkko
Riitta Laankoski, kanttori Sanna
Vihervirta
Rukouspalvelu ja kirkkokahvit
klo 11 Pispalan kirkko
Jukka-Pekka Ruusukallio,
kanttori Elina Peura
klo 18 Lielahden kirkko,
Iltamessu
Kristiina Hyppölä, kanttori
Sanna Vihervirta
Aamumessu
22.5. ja 29.5. klo 8.30
Tesoman kirkko
Muut
Pohtijat ryhmä 22.5.
klo 18.30 Pispalan kirkko
60+ toimintaa. Ryhmässä pohditaan elämän monia kysymyksiä.
Laulajaiset yhteislaulu
tilaisuus 26.5. klo 16
Pispalan kirkko
60+ toimintaa. Juhani
Marjokorpi laulattaa
Hyväntekeväisyys
Suvilaulajaiset 4.6. klo 11
kanttori Sanna Vihervirran
johdolla Tesoman kirkolla
(Tesomankuja 5)
Kampanjan avulla kerätyt
varat lahjoitetaan koulujen
rakentamiseen Haitiin.
Kampanjasta vastaa Kirkon
ulkomaan apu
Keittolounas 4 €. Järj. Harjun
srk:n vanhustyö
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Kirsi Airikka

Aikansa uutuus juhlii

Kirkon Ulkomaanapu/ Anna Kauppila

Saarnavuoro

– Messussa teema näkyy
ja kuuluu sivualttareilla, lauluissa ja teksteissä. Rukiisen
maun messulle antavat ehtoollinen ja rukous, kuten
aina.
Ympäristöteeman ohella
messun alttareilla ja rukouksissa pohditaan Franciscus
Assisilaisen ajatuksia. Keskiajalla elänyt munkki on
katolisessa kirkossa nimetty
eläinten ja luonnonsuojelun
pyhimykseksi.

– Hän korosti yksinkertaisuutta, tyytyväisyyttä,
iloa, jakamista, kestävyyttä,
rukousta ja armoa. Kohtuullistaminen on muotisana,
jonka alta voisi löytyä Franciscuksen puumerkki. Hänen
monet ajatuksensa sopisivat
erittäin hyvin myös nykypäivään, pohtii Pentti Kuusjärvi.
Tuomasmessussa saarnaa
Arto Köykkä ja liturgina on
Laura Tuhkanen-Jukkola.
Esirukousjohtajana toimii
Markku Kuusjärvi.

Lapset opiskelevat edelleen pressuista kootussa koulussa St. Pierressä entisen koulun
tuhouduttua maanjäristyksessä. Kirkon Ulkomaanapu rakentaa Haitin St. Pierreen uuden
turvallisen koulurakennuksen.

Suvivirttä laulamalla
teemme kouluja Haitiin
Pian on taas aika juhlia koulun päättymistä. Toisella puolella maapalloa, Haitissa, puolestaan odotetaan, että koulu voisi alkaa. Vuoden 2010 maanjäristyksessä tuhoutui yli 4000 koulua, joista suurin osa on vielä korvattu teltoilla ja
väliaikaisilla rakennelmilla.
Rakkaalla Suvivirrellä on tänä keväänä kesälomalle saattamisen lisäksi toinenkin tehtävä: sen avulla kuka tahansa
voi tehdä lahjoituksen Haitin koulun jälleenrakentamiseen. Mitä useampi yhtyy
lauluun ja antaa siivet kampanjan tunnukselle, SUVI-linnulle, sitä nopeammin
uudet koulut nousevat Haitiin.
Rakennustalkoisiin voi osallistua lähtemällä laulamaan Suvivirttä kirkkoon
sunnuntaina 26. toukokuuta ja antamalla samalla tukea kolehtikeräykseen. Tuolloin Suvivirttä lauletaan kaikissa Tampereen jumalanpalveluksissa.

HERVANNAN SEURAKUNTA
Messut klo 11
Hervannan seurakunnassa
26.5. Kaija Karvala, Maarit
Kuusisto, Riikka Heikkinen, seu
rakuntakuoro ja gospelkuoro.
Suvivirren sunnuntai.
2.6. Soile Rantavuori-Kähärä,
Hannu Vuorinen, Riikka
Heikkinen.
Muut
Raamattuopetus
keskiviikkoisin klo 17.30–18.30
Hervannan kirkolla
22.5. Hengellisen kasvun
elementit, Arno Alajoki
29.5. Agape-rakkaus, Lauri
Martikainen
Katutapahtuma
Hervannassa la 25.5.
klo 10–14.30. Katso lisää
sivulta 12

Yhteislaulua Laikun lavalla

Suvivirren sunnuntaita juhlistetaan
Tampereella nyt ensimmäistä kertaa
myös ulkoilmatapahtumassa Laikun lavalla 26.5. kello 13. Suvivirren lisäksi lauletaan yhdessä kesäisiä lauluja ja nautitaan Tapulikuppilan tarjoiluista.
Mukana ovat pastorit Kari Soukka ja
Kati Eloranta, yhteisen seurakuntatyön
johtaja Timo Takala ja apulaispormestari Leena Kostiainen
Musiikista vastaavat suloiset suvipelimannit. Tapahtumassa kerätään kolehti Haitin koulujen jälleenrakentamiseen.
Suvivirsi-kampanja järjestetään Tampereella nyt toista kertaa. Sen ovat ideoineet Kirkon Ulkomaanapu ja Kirkko Helsingissä.
Lisätietoa: www.suvivirsi.fi

Lähetys- ja raamattu
luento sunnuntaisin
klo 9.30–10.30 Hervannan
kirkko
26.5. ”Lopunajan tapahtumat
Raamatussa”, FT Arto Luoma
2.6. ”Raamattu muutti
maailmamme ja on tärkeä
meille”, konsultti Asko Alajoki.
Kuuntele Radio Dei, 97,2 MHz
kuukauden ensimmäisenä
maanantaina klo 19.30.
Keskiviikkona 29.5.
Hervannan
Metsäkirkolla veisataan
Suvivirttä.
Lähtö kävellen Hervannan
kirkolta klo 17.30. Mukaan voi
liittyä matkanvarrelta tai
kävellä metsäkirkolle
omaan tahtiin. Iltahartaus
metsäkirkolla alkaa kävelijöiden
pääjoukon saavuttua n. klo
18.30. Mukana Kaija Karvala.
Katso lisää s. 4

Eva Wäjas

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA
Messut
klo 10 Härmälän kirkossa
26.5. Mirja Rautkoski, kanttori
Markku Ylipää
2.6. Hannu Ruuskanen,
kanttori Markku Ylipää
Muut
Riparilaulujen tartu
hetkeen -iltaehtoollinen
24.5. klo 18 Härmälän kirkko
Satu Saarela-Majanen,
GospelGrove, joht. Anne
Huhtala
Tervetuloa mukaan laulamaan
riparilauluja!

KALEVAN SEURAKUNTA
Messut
26.5. klo 10 Kalevan kirkko,
Motoristikirkko

– Talo tuli täyteen heti syksyllä, kun toiminta alkoi. Siinä kokoontuivat Messukylän nuoret, rippikoululaiset, raamattupiirit ja lähetyspiirit, muistelee Nikola talon historiaa.
Jumalanpalvelus pidettiin joka sunnuntai kello 10,
ja lisäksi koululaisjumalanpalveluksia. Päiväkerhoryhmiä oli paljon. Talolle siirtyi
myös partiolippukunta Kaukapartio, jolle oli rakennettu
oma partiokolo.
Alueen ensimmäiseksi

papiksi nimettiin Olli Kaskelma. Kesän tultua seurakuntatalolla pidettiin kesäkirkkoja, ja siitä tuli suosittu kaste- ja muistotilaisuuksien pitopaikka.
Talossa kokoontuu edelleen 50–60 ryhmää viikossa.
Kaukajärven seurakuntatalon 40-vuotisjuhlajumalanpalvelus alkaa ensi sunnuntaina 26.5. kello 12 seurakuntatalossa. Kirkkoherra
Jari Nurmi saarnaa ja liturgina toimii emeritus kappalainen Aaro Eerola. Kirkko-

kuoro esiintyy johtajanaan
kanttori Petri Karaksela.
Ruokailun jälkeen alkava 40-vuotisjuhla etenee yhdessä muistellen ja musisoiden. Juhlassa on mukana
alueen toimijoita, seurakunnan entisiä ja nykyisiä työntekijöitä sekä tietysti seurakuntalaisia.
Kaukapartiolla ja päiväkerholla on näyttely sekä ohjattua askartelua.

Kati Eloranta, Jukka Kuusisto,
musiikki Kari Nousiainen sekä
Ulla-Riikka Kuisma, sello ja
Jorma Vuopio, laulu
klo 12 Lapinniemen kappeli
sanajumalanpalvelus
Kati Eloranta, kanttori Kari
Nousiainen. Lapinniemessä
seuraavat jumalanpalvelukset
syyskuussa.
2.6. klo 10 Kalevan kirkko
Sanna Erkanaho, Veli-Pekka
Ottman, musiikki Maaret
Manni-Korpi

pyhäkoulu ja kouluikäisille
varkkikerho.
klo 18 Messukylän kirkko,
Kivikirkon messu
Jari Nurmi, Heikki Hinssa,
Messukylän perinneseura
Kirkkokahvit kirkonmäellä.

24.5. Tuolijumppa, JukkaPekka Ovaska
27.5. Kesäkenkien esittelyä
3.6. Yhteislauluja MaijaStinan kanssa. Astu Suveen
-tapahtuma Vanhassa kirkossa
4.6. Tampere-Seuran toimin
nanjohtaja Heidi Martikainen
muistelee vanhaa Tamperetta
5.6. Olotupapäivä, klo 12
päivähartaus, rovasti Jaakko
Kentta

Muut
Puistokirkko
Osmonpuistossa
Tammelassa
25.5. klo 11–13.
Kati Eloranta, Kari Nousiainen
ja Ahjolan pelimannit.
Varustauthan säänmukaisilla
vaatteilla. Mukaan voi ottaa
viltin tai istuinalustan. Tarjolla
mehua ja pullaa
Kalevan seurakunnan
Aamupiirin 25-vuotisjuhla
22.5. klo 7.30 Kalevan kirkon
kappeli, Kalevan kirkko
Hartaus kirkon kappelissa
klo 7.30, Jussi Mäkinen.
Juhlakahvit salissa 1
Hyvän mielen kerho
mielenterveyskuntoutujille
22.5. klo 13
Kalevan kirkko, sali 5
Myötätuulen (Ilmarinkatu 10)
remontin vuoksi kokoontuminen
Kalevan kirkolla. Tied. Heli
Haavisto p. 050 571 3106.

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA
Messut
26.5. klo 10 Suvirren
sunnuntai, Messukylän kirkko
Janne Häkkinen, Kaisa Yrjölä,
kanttori Hanna Kataja,
Choralia-kuoro
klo 12 Kaukajärven seurakunta
kodin 40-vuotisjuhla. Katso
lisää s. 10
klo 17 KIPINÄ!-messu,
Linnainmaan srk-keskus
Nuorten aikuisten
suunnittelema ja tekemä,
rohkeasti uudistettu messu.
Ajatonta ja ikuista sanomaa
uusissa puitteissa, bändin
säestyksellä. Kaikki ovat
tervetulleita, ikään katsomatta.
Antaa uutta kipinää!
2.6. klo 10 Messukylän kirkko
Heidi Peltola, Kaisa Yrjölä, Petri
Karaksela
klo 17 Iltamessu, Uudenkylän
srk-talo
Kaisa Yrjölä. Aamu-unisten
virkistävä messu kahdella
aterialla. Messu sisältää
Jumalan suuruuden
ihmettelemistä eli ylistystä,
opetusta, virkistävää ja
hoitavaa rukousta, ehtoollisen,
rukouspalvelua ja yhteisen
iltapalan. Pikkulapsille (3+) on

Muut
Miesten kahvitupa
29.5. klo 10 Messukylän srktalo
Pappilan puutarhajuhla
28.5. klo 18
Takahuhdin srk-talo
Namibian lähetit Jarmo ja Elise
Lehtinen, Piccolon Kamarikuoro,
moottoripyöräkerho
Gospel Riders, Jari Nurmi,
lähetysväkeä, lapsille omaa
ohjelmaa, makkaranpaistoa,
kahvia, mehua, munkkeja,
arpajaiset, tuotto lähetykselle.
Miesten saunailta
30.5. klo 17–21
Luhtaanrannan leirikeskus.
Sauna, pieniä talkootöitä,
alustus n. klo 19, rukousta.
Nyyttäriperiaatteella yhteiseen
pöytään toisella sana, toisella
leipä, jollakin laulu, jollakin
muuta evästä.
Kesäkirkko 4.6. klo 18
Ylisenkatu 6
Merja Mäkisalo, Virpi Pohjanen,
Valto Käkelä
Kesäkirkko 5.6. klo 18,
Lahdensivun kodin piha
paviljonki, Jaakonmäenkatu 5
Juha Klaavu, Hanna Kataja,
järj. Huikkaan-Ruotulan
Omakotiyhdistys
Miesten Alfa-kurssi
5.6. klo 18 Luhtaanrannan
leirikeskus
Alfa-kurssi alkaa ke 5.6. ja
jatkuu viikoittain elokuun
loppuun. Sauna, makkaran
paistoa, luento ja pienryhmä
keskustelua. Materiaalimaksu
8 € + retkipäivästä 6.7. tuleva
kustannukset.
Ilm. miesten.alfa@gmail.com tai
p. 040 508 0459

PYYNIKIN SEURAKUNTA
Messut
klo 10 Aleksanterin kirkossa
26.5. Säde Siira, Sami
Uusi-Rauva, kanttori Riikka
Viljakainen, Händel-kuoro
2.6. Ari Rantavaara,
Säde Siira, kanttori Riikka
Viljakainen, oopperalaulaja
Juha Uusitalo
Muut
Pyynikin kirkontupa,
Mustanlahdenkatu 21 A
klo 10 kahvit, klo 11 ohjelma,
aamunsana, klo 12.30 lounas
22.5. Lotta lukee kirjaa,
hartaus, rovasti Aulis Raunio

Asta Kettunen

Rukouksen ja ylistyksen
ilta 22.5. ja 29.5. klo 18.30
Pyynikin kirkontupa
Ehtoollishartaus torstaisin
klo 17 Aleksanterin kirkko,
23.5. Säde Siira,
30.5. Asko Peltonen
Kesätuokio 5.6. klo 12.30
Aleksanterin kirkon krypta,
Aleksanterin kirkko
Pyynikin srk ja Tuomiokirkkosrk
Rukouksen ja ylistyksen
ilta 5.6. klo 18.30
Aleksanterin kirkko

TEISKON SEURAKUNTA
Messut
klo 10 Teiskon kirkossa
26.5. Suvivirren sunnuntai,
Tero Matilainen, Tuuli Muraja
2.6. Tero Matilainen, Tuuli
Muraja
Muut
Hautojenhoitopäivän
hartaus 5.6. klo 11
Teiskon kirkko
Hannele Juutinen, Tuuli Muraja.
Taimimyyntiä ja Marttojen
kahvio Teiskon kirkon
parkkipaikalla klo 8 alkaen
Naisten
matkakumppanuusilta
30.5. klo 18 Kämmenniemen
kerhohuone ryhmätila,
Aunessalmen puoleinen pääty.
Lenkki, sauna, iltapala ja sana.
Tied. Pirjo Torikka
p. 050 563 3724
Kesäretki Helsinkiin
8.6. pyhäkoululaisille,
lapsikuorolaisille sekä heidän
perheilleen
Tutustumme Suomen
Lähetysseuran Lähetysjuhlien
ohjelmaan ja toimintapajoihin
Messukeskuksessa. Lähtö
Teiskosta Kaanaasta klo 8.20,
Terälahdesta klo 8.30 ja
Kämmenniemestä klo 8.45.
Takaisin Teiskoon lähdemme
n. klo 17. Retken hinta lapset
(4–15-v.) 10 €, aikuiset 20 €
(sis. matkat, lounas ja
ohjelma). Ilm. 31.5. mennessä
Elina Tarkkala p. 050 540 5282
tai Tuuli Muraja p.050 369
9355. Sähköpostilla etunimi.
sukunimi@evl.fi. Mainitse
viestissä mistä tulet kyytiin ja

Kaukajärven seurakeskus
vihittiin käyttöön 26.5.1973.
Piispa Erkki Kansanahon
avustajina alttarilla olivat
kirkkoherra Oke Tenhunen
ja seurakuntalaisten
edustaja. Kanttorina oli
Vesa Haapaniemi, joka johti
myös juhlassa esiintynyttä
Messukylän kirkkokuoroa.
(Tietoa piispan vieressä
seisovan avustajan nimestä
kaivataan Kirkkosanomien
toimitukseen. Kuva on tulossa
vuoden lopulla ilmestyvään
Tampereen seurakuntien
historiateokseen.)

mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Lisät. www.lahetysjuhlat.fi
Eläkeläisten
kesäretki
Valkeakoskelle 12.6.
Sääksmäen kirkko, Päivölän
kansanopisto lounas ja
Mannerheim-näyttely, Visavuori
näyttelyt ja kahvit Museokahvilassa. Retkimaksu 30 €
(sis. matkan, lounaan, päivä
kahvit ja pääsymaksut)
Lähtö Kaanaan risteyksestä
klo 8.30, Kämmenniemi
n. klo 8.50, matkanvarrelta
pääsee kyytiin. Paluu Kaanaa
n. 17.30. Ilm. ja lisätiedot
31.5. mennessä
Pirjo p. 050 563 3724 tai
Tuula p. 050 501 2970

TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA
Messut
klo 10 Tuomiokirkossa
26.5. Pappisvihkimysmessu,
piispa Matti Repo, Antero
Niemi, Mari KorhonenHieta, Merja Halivaara,
Amélie Liehrmann, urkuri
Matti Hannula, kanttori
Tuomas Laatu, Tampereen
Kamarimusiikkiseuran orkesteri,
joht. Miika Jämsä, Tuomiokirkon
kuoro, joht. Marja-Liisa Rautelo
2.6. Ekomessu, Amélie
Liehrmann, Olli Hallikainen,
kanttori Tuomas Laatu
Kirkkokahveilla keskustelua
Reilusta Kaupasta, Naisten
Pankista ja Kestävästä
kehityksestä.
Muut
Lähetysväen
kevätjuhla 25.5. klo 18
Finlaysonin kirkko
Terveisiä eri puolilta maailmaa!
Musiikkia, ohjelmaa, kahvia ja
iloisia kohtaamisia.
Mukana mm. Helena Soininen
(Angola), Katri Suhonen
(Botswana ja eteläinen Afrikka),
Leena Waismaa (Mekong-joen
alue, Thaimaa) sekä Marja ja
Jussi Hankela
Yhteistyössä Pyynikin srk:n
kanssa

VIINIKAN SEURAKUNTA
Messut
klo 10 Viinikan kirkossa
26.5. Viinikan kirkon
vihkimisen muistopäivä,
Suvivirren sunnuntai
Ismo Kunnas, Jorma Satama,
kanttori Veikko Myllyluoma
2.6. Daniel Hukari, Jussi
Mäkinen, kanttori Veikko
Myllyluoma
Muut
Aamurukoussolu 5.6.
aamurukous
Aamurukoussolu maanantaisin

TSA

www.tampereenseurakunnat.fi

10.6.–5.8. klo 6–7.30 Koiviston
kylän srk-kodissa. Tied. Anne
Tuhkanen p. 044 218 0010
Kesäkerho 4.–28.6.
klo 10–13 Hallilan srk-koti,
Männikönkatu 2.
Yli 7-vuotiaille tytöille ja pojille.
Ei ennakkoilmoittautumisia,
kerho on maksuton.
Juhannusaattona ei ole kerhoa.
Omat eväät mukaan.
Tied. p. 03 219 0377

klo 17 rukoushetki.
Ehtoollishartaus torstaisin
klo 17. Junnukappeli eli
avoimet ovet kouluikäisille
keskiviikkoisin klo 14–16
Aleksanterin kirkossa

ETSIJÄT JA EPÄILIJÄT
22.5. klo 17–19 Seurakuntien
talo, Emmaus. Kevätkauden
päättäjäiset

ENGLISH SERVICE

Kesärieha

With Holy Communion at the
Old Church every Sunday at 4
p.m. After the service coffee
and tea served. Sunday School
for kids, Bible reflection
26.5. Rev. Ville Aalo
2.6. Reader Emmanuel Eneh,
rev. Kati Eloranta

Risuharjun kesärieha 4.6.
klo 10–14, Suurmäenk. 5
Tampereen Kotkien Weteraani
soittajat klo 10, Puuwilla -bändi
klo 12, Kansantanssiryhmä
Riemukkaat. Hernekeittoa,
makkaraa, vohveleita. Buffetti,
arpajaiset, kirpputori, karaoke,
kukkamyynti

SVENSKA FÖRSAMLINGEN
Tammerfors svenska församling
firar tillsvidare gudstjänst/
högmässa varje söndag
kl 10.30 i Pyynikki församlings
hem, Kisakentänkatu 18.
Du är också alltid välkommen
att ringa kansliet
tel. 040 804 8150.

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

LASTEN KATEDRAALI
Finlaysonin kirkko
Puuvillatehtaankatu 2
Lasten katedraalin kesä on
alkanut ja jatkuu elokuun
loppuun saakka osoitteessa
Avoinna päivittäin klo 10–18
Kesän tapahtumista tarkemmin
5.6. ilmestyvässä lehdessä.

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

➢

Pihkaannu pihkaleiriin
Hiippakunnallinen telttaleiri Pihka3 tarjoaa elämyksiä Partaharjun leirikylän maastossa, Pieksämäen kupeessa 18.–22.7.
Leiri pidetään joka neljäs vuosi. Sille osallistuu
toista sataa lasta ja perhettä ympäri Tampereen
hiippakunnan.
Leirillä asutaan omissa teltoissa, ja keskuskeittiön tekemä ruokakin nautitaan ulkona.
Ohjelmassa on muun
muassa vesitoimintaa, elämysseikkailuja maastossa,
askartelua ja iltanuotioita. Tarvittaessa ovat käytössä sisävessat ja suihkut.
Tarvittaessa seurakunnalta voi lainata telttaa.
Leirille osallistuvat 10–
15 -vuotiaat, mutta nuoremmatkin pääsevät per-

heineen mukaan. Leirille voi osallistua vanhemman kanssa tai vaikka koko perheen voimin.
Hintaan (alk. 70 €) kuuluvat ohjelma, ruokailut
omilla astioilla, kuljetukset Tampereen keskustorilta, pieni leirivakuutus
(ei kuitenkaan tavaroille),
leirilääkärin palvelut ja
telttapaikka.
Leirin järjestävät Poikien ja Tyttöjen Keskuksen Hämeen piiri sekä
Tampereen hiippakunnan
seurakunnat.
Ilmoittaudu toukokuun loppuun mennessä.
Lisätietoja: Jussi ”Kaapo” Kosonen, p. 050 303
3478, kaapok@gmail.com,
www.tampereenseurakunnat.fi/pihka3
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 22.5.–5.6.2013
Anna palaa – rakasta ja halaa
Mykkäkoulu on yksi tapa reagoida hankalaan tilanteeseen puolison kanssa.
Silloin parisuhteen voi viedä
vuosihuoltoon vaikka avioparileirille.
– Hyvä ja toimiva parisuhde edellyttää itsensä tuntemista, niin hyvine
kuin huonoine puolineen.
Ja mitä paremmin tulen itseni kanssa toimeen, sitä paremmin voin myös läheisteni kanssa. Yllättävää oli ym-

märtää, miten paljon oma
lapsuus vaikuttaa parisuhteeseen, kommentoi kokemuksiaan eräs viime kesänä
leirillä ollut.
– Asioiden sanoittaminen selkokielellä on auttanut
meitä hurjasti, ja kun on välillä väännetty melkein rautalangasta asioita toisillemme, läheisyys ja yhteisymmärrys ovat lisääntyneet.
– Arjen karikoissa amor
ja humor voivat kadota, mut-

ta yhteisellä tahdolla ja puhumisella reitti selville vesille voi löytyä jälleen, toteaa leirejä vetävä Anu Mattsson Kansan Raamattuseuran Samassa Veneessä -avioparityöstä.
Pariskunnat voivat leireillä pohtia alustusten, pari- ja ryhmätehtävien avulla
suhteensa tilaa.
Avioliittoleirileiri Karkussa 25.–29.6. on ”täsmäisku” pariskunnille, jotka tahtovat arjessakin löytää aikaa
parisuhteelleen. Leiri sopii

LÄHETYSKAUPPA TASKU

MUSTA LAMMAS

PALVELEVA PUHELIN

Kauppakatu 13,
puh. 040 804 8720.
Avoinna vielä toukokuun
loppuun ma–pe klo 10–17.
Tasku on kiinni muuton vuoksi
koulujen kesäloman ajan. Uudet
tilat valmistuvat Seurakuntien
talon pääsisäänkäynnin
yhteyteen elokuussa.
Valikoimissamme yksilöllisiä
lahjoja ja käsintehtyjä kortteja
kesän juhliin. Kauniita käsitöitä
mökille ja tuliaisiksi. Laaja
valikoima isoäidin kutomia
saapassukkia ja vauvan
neuleita.

Kaikille avoin kirjasto
Huom! Palvelemme uudessa
toimipisteessä.
Yliopistonkatu 56, sisäänkäynti
Åkerlundinkadun puolelta.
Tampere-taloa vastapäätä.
p. 040 804 8281
Avoinna ma–ke, pe klo 9.30–
15.30, to klo 9.30–17
Laaja valikoima uskonnollista
kirjallisuutta, musiikkia ja
elokuvia

MUMMON KAMMARI

Lauantain aukiolo ja sunnuntain
Pullakirkko kesätauolla.
Lauantain aukiolot jatkuvat
lokakuussa 5.10. alkaen ja
Pullakirkot 6.10. alkaen.
Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
29.5. Sari Peltonen
6.6. Vapaaehtoisten
kesäretki Porvooseen
Keskiviikkoklubi
keskiviikkoisin klo 13.00–14.45
Hengellinen avoin
keskusteluryhmä päihteistä
eroon pyrkiville naisille ja
miehille.

MYÖTÄTUULI

Vapaaehtoisen
vanhustyön keskus –
Kyläpaikka kaikenikäisille
– Lähimmäisavunvälitys
vanhuksille p. 03 219 0711
ma–to 8.30–10.30.
– Toimisto p. 03 219 0455
ma 9–17, ti–to 9–14.
– Kyläpaikka ja Mummon Puoti
ma–to 10–14.
Kyläpaikka, Otavalankatu 12 A,
ma–to 10–14.

Yhteinen vammaistyö
Ke 12.6. klo 10–15
Omaishoitajien Kesäpäivä
Luhtaanrannassa,
Luhtaanrannantie 62.
Mukavaa yhdessäoloa, kahvit,
makkaranpaistoa ja sauna
lämmitetään.
Ilm. 7.6. mennessä Kyllikki
Kautto 050 3433118

Kyläpaikan ohjelma ym.
tiedustelut kotisivuilta
www.mummonkammari.fi
tai toimisto p. 03 219 0455.

Kuurojentyö
Viittova Olohuone
keskiviikkoisin klo 13–15,
Iidesranta 5.

Jo joutui armas aika
– musiikkihartaudet
Vanhassa kirkossa
ma 3.6.
klo 10 diakoniajohtaja Matti
Helin, Martti Yli-Krekola ja Pauli
Laulainen,
klo 12 kanttori Tuomas Laatu ja
Stephen Evans,
klo 14 rovasti Jaakko Kentta,
Ella Sipilä, huilu, Maija-Stina
Uotila ja Veikko Rantalainen.
Tilaisuudet ovat osa Astu Suveen
tapahtumaa yhteistyössä
Elonpolkuja -verkoston kanssa.

Kesäkahvila kesäkuussa
keskiviikkoisin alk. 5.6.
klo 13–15, Iidesranta 5.

Viel on virtaa- ja tietsikkat-paitojen myynti (á 20 €)
toimisto 2.krs. Tuotto nuorten
työllistämiseen vanhusten
ulkoiluavuksi. Kotisivut
www.mummonkammari.fi
Mummon Kammari suljettu 3.6.
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Viittomakielinen
Perhekerho
Ke 29.5. klo 10–12
Iidesrannan srk-koti,
Iidesranta 5.

NUORET AIKUISET/
UUSI VERSO
Varikkomessu 2.6.
klo 17 Pispalan kirkko
Hyvää musaa ja Jumalan sanaa
rennossa ilmapiirissä
Saarnan ajaksi on lapsille
pyhäkoulua kahdessa ryhmässä
(2,5–5v ja 6v–), pienemmille
lapsille on leikkipaikka.
Tule rohkeasti tutustumaan
uudenlaiseen messuun!

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

RETKET/MATKAT
Retki Medialähetys
Sanansaattajien
kesäpäiville Hyvinkäälle
la 15.6. Retken hinta 20 €,
sis. bussikuljetuksen. Bussin
lähtöpysäkit: klo 8 Keskustorin
Vanhan kirkko, klo 8.05
Kalevankankaan Tarkonpuiston
pysäkki (4000) Kalevantiellä,
klo 8.10 Messukylän kirkon
pysäkki (4018) Messukylän
kadulla. Paluu n. klo 21.
Ilm. lähetyssihteeri Jyrki
Pikkarainen, p. 050 326 2388

torstaisin yhteistä rukousta
klo 9–11

SEURAKUNTIEN TALO
Näsilinnank. 26
PL 226, 33101 Tampere
p. 03 219 0111
(vaihde), avoinna 8.30–15.45
Katutason asiakaspalvelupiste
• Keskusrekisterin
asiakaspalvelu
• Hautaustoimen asiakaspalvelu
Avoinna arkisin klo 8.30–15,
torstaisin klo 17 asti

Köyhän kuulemisen idea leviämässä
Kuule köyhää -päivästä
on syntymässä maanlaajuinen tapahtuma. Tänä vuonna mukana ovat jo Tampereen lisäksi Helsinki, Turku
ja Mikkeli.
Kuule köyhää -toimikunta ja Tampereen ev.lut. seurakuntien yhteiskunnallinen
työ järjestävät teemapäivän
toistamiseen 25. toukokuuta kello 14–16.30 Tampereen
keskustan alueella.
Tapahtuma jakautuu kol-

meen osaan: marssiin, kansalaiskokoukseen ja messuun. Laulava kulkue lähtee Sorin aukiolta kello 14 ja
suuntaa Keskustorin kansalaiskokoukseen. Ehtoollismessu alkaa Vanhan kirkon
edustalla kello 16.
Kansalaiskokouksessa puhuvat kansanedustaja Anna Kontula, apulaispormestari Pekka Salmi ja hiippakuntasihteeri Airi Raitaranta. Yleisöllä on mahdollisuus

SILMUKKA

SINKUT

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

Sinkkujen ulkopeli-ilta
28.5. klo 18–20 Aleksanterin
kirkon krypta ja puisto
Pelataan ulkona petankkia,
krokettia, mölkkyä ja muita
pihapelejä. Mahdollisuus
lähteä myös iltakävelylle
porukalla. Aloitetaan kryptassa
kahvitellen. Sinkkuillassa
voit tavata muita yksin tai
yksin lastensa kanssa eläviä
aikuisia. Sinkkuilloissa käy
noin 20–40 monen ikäistä

Elina Pihlajaniemi

MATERIAALIPALVELU

asunnottomien ja
päihdeongelmaisten
päiväkeskus,
Pellavatehtaankatu 17 G,
p. 3891841.
Avoinna ma–to klo 7.30–13,
pe klo 7.30–11.30.
Vaatepalvelu auki
ma–to 7.30–12,
pe klo 7.30–11.
Vaatepalvelun lahjoitukset
p. 040 804 8143
Keitto 1 € ma-to 10–12 ja pe
9.30–11.

hyvin erityisesti ensi kertaa
parisuhdeleirille lähteville. Lapsille on oma ohjelma,
josta vastaavat seurakunnan
lastenohjaajat.
Leirin järjestävät Pyynikin ja Tuomiokirkkoseurakunta sekä Kansan Raamattuseura. Täysihoitohinta 450 euroa per pari sisältää
kurssimaksun. Lapset 1–2 v.
95 euroa ja 3–15 v. 150 euroa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 26.5. mennessä Tiina
Mäkinen, tiina.makinen@
sana.fi.

Ruskamatka Kansan
Raamattuseuran
toimintakeskukseen
Parikkalan Oronmyllylle
16.–20.9. Patikointia, teol. tri
Erkki Rannan raamattuopetusta
ja mukavaa yhdessäoloa.
Täysihoito matkoineen koko
ajalta majoituksen tasosta
riippuen 260–380 €. Tied. ja
ilm. Pirkko ja Terttu Välimäelle,
p. 050 044 9884 tai sähköpos
ti: ptvalimaki@kotiposti.net
Harjun seurakunta

KEVÄÄN JA ALKUKESÄN
RETRIITTEJÄ
Ikaalisten Metsä
kestilässä 7.–9.6.
Hiljaisuuden retriitti
Ohjaajina Tytti Jauhiainen ja
Anne-Marie Grundsten.
Hinta 100 €. Ilm. ja lisät.
p. 040 742 3838,
p. 0400 309 854,
tytti.jauhiainen@kolumbus.fi
12.–16.6. Henkilökohtai
sesti ohjattu retriitti
Ohjaajina Liisa Erkiö ja Tuula
Sääksi. Hinta 200 €
Lisät. ja ilm. p. 050 5232 104,
liisa.erkio@saunalahti.fi
Huom! Tulossa mm.
28.7.–4.8. Ignatiaaninen
8 päivän retriitti,
ohjaajina Aija Kaartinen ja Esa
Kekki. Hinta 400 €. Lisätietoa
ja ilm. p. 050 3722 776
aija.kaartinen@evl.fi
Lisää kesän retriittejä 5.6.
lehdessä sekä tutustu
www.tampereenseurakunnat.fi/
retriittikalenteri

RUKOUKSEN TALO
Hämeenkulma,
Hämeenpuisto 15 A 4
Kesäkuussa keskiviikkoisin ja

Viestiveljet ovat ahkeria esiintyjiä. Hervannassa kuoro esiintyy katutapahtumapäivän
kaikissa tilaisuuksissa.

Hervannassa lauletaan
ja tehdään taas hyvää
Hervannan seurakunta, Jakamisen Paikka -yhdistys ja Viestiveljet järjestävät tapahtumapäivän Hervannassa lauantaina
25. toukokuuta.
Kello 13.15–14.30 on avustustapahtuma Pelipuiston seurakuntakodilla, Teekkarinkatu 17.
Vaatteita ja ruoka-apua tarvitseville
jaetaan kuitenkin jo kello 12 alkaen.
Avustustapahtuma järjestetään neljättä kertaa. Viime kerralla kävijöitä oli paikalla sadoittain.
Pöytään katetaan lämmintä ruokaa.
Palvelupisteissä on tarjolla hiustenleikkuuta, rukouspalvelua, keskustelua, verenpaineen mittausta ja EU-ruokakasseja.
Tapahtumaa koordinoi ohjaaja Antti
Vanhala Hervannan seurakunnasta. Hän
kertoo, että vapaaehtoisten nimiä on kertynyt listaan mukavasti, mutta lisää otetaan mieluusti mukaan.
– Lahjoituksia otetaan vastaan mielellään jo aikaisemmin tällä viikolla.
Esimerkiksi käyttökelpoisia tavaroita,
vaatteita, muita tekstiilejä ja astioita kaivataan. Syötävää ja hygieniatuotteita on jo

luvassa leipomoilta, kaupoilta ja yrityksiltä, ja esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hervannan osasto on kerännyt ison otoksen kirpputoreilta.
– Kaikki ovat tervetulleita tilaisuuteen kuulemaan Viestiveljiä tai muuten
mukaan.
Lahjoja Pelipuistossa otetaan vastaan
koko ajan. Avustukset on kohdennettu vähävaraisille, työttömille ja maahanmuuttajaperheille.
– Pyrimme pitämään täällä pientä diakonian varastoa. Lahjoituksia on saatu kivasti, Vanhala kertoo.

Siellä missä ihmiset ovat

Tapahtumapäivä alkaa kello 10 Viestiveljien laulutuokiolla kauppakeskus DUOssa.
Viestiveljiä johtaa Elna Muhonen.
Kello 11–12.30 on ulkoilmatilaisuus
Hervannan torilla. Siinä kuullaan puheita
ja nautitaan kenttälounasta. Tapahtumassa Viestiveljiä johtaa Tauno Vesterinen.

Asta Kettunen

tuksi ongelmaksi, vaan ymmärrettäisiin köyhyys osana
yhteiskuntarakennetta.

aikuista, naisia ja miehiä
suunnilleen saman verran.
Iltoihin voit osallistua silloin
kuin haluat ja olet tervetullut
myös valmistelemaan yhdessä
toimintaa.
Tied. sari.peltonen@evl.fi,
p. 050 381 7177

Matkanjohtajina diakoni Sari
Peltonen 050 381 7177 ja
Riitta Nääjärvi.
Ilm. anita.kuusela@evl.fi tai
050 420 7788, viimeistään
31.5.2013.
Järj.Tampereen ev. lut.
seurakuntien yhteiskunnallinen
työ/sinkkutoiminta www.
tampereensinkut.fi

Kesäretki Porvooseen
10.6.
Retkikohteita mm. Porvoon
tuomiokirkko, Runebergin
koti. Tutustumme Porvoon
kauniisiin maisemiin. Lähtö
klo 8 Tampereen keskustorilta
ja paluu klo 20. Hinta 45
€, sis. bussimatkat, lounas,
kahvit sekä pääsymaksu.
Maksu kerätään bussissa.

Masennus
teemana kesällä
Lauantaina 8. kesäkuuta kello 13–14.30 Kuule köyhää
-toimikunta ja Tampereen
seurakuntien yhteiskunnallinen työ järjestävät keskustelutilaisuuden Tampereen
sosiaalifoorumissa. Aiheena
on ”Kumpi oli ensin – köyhyys vai masennus?”.

Asta Kettunen

Viime vuoden marssi otti
kantaa köyhien asemaan.

Jason Lepojärven mukaan
ammattiteologit laiminlöivät
pitkään Lewisin tuotantoa,
syystä tai toisesta.

2.6. klo 18 Aleksanterin
kirkossa ”Luomuksi luotuna”
Katso lisää s. 10
www.tuomasmessu.net.

Katso vapaat paikat osoitteesta
www.tampereenseurakunnat.fi/leirikesa

KRISTILLISET
JÄRJESTÖT

KANSAN
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28,
p. 020 768 1671
www.kansanraamattuseura.fi/
kaupungeissa/tampere/
Miesten Raamattuilta
28.5. klo 18.30. Hämeenkulma
Avioliittoleirille ilmoittau
tuminen 23.5. mennessä

Köyhyysraja näissä laskelmissa on 1 228 euroa kuukaudessa. Tampereen eritysongelma on pitkäaikaistyöttömyys.

TUOMASMESSU

Kesän retkille ja leireille
ehtii vielä mukaan!

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

Aihetta alustavat Mielenterveyden keskusliiton
valtuuston varapuheenjohtaja Aila Dündar-Järvinen,
Messin toiminnanjohtaja
Anne Kangasniemi ja Kuule
köyhää -toimikunnan jäsen
Martti Höglund. Tilaisuuden juontaa Antti Kulmala.
Sosiaalityön professori
Jari Heinosen mukaan Tampereella köyhyysrajan alapuolella elää 40 000 ihmistä. Miltei puolet heistä joutuu turvautumaan toimeentulotukeen.

Sanan suvipäiville retki
15.6.
Nuoret aikuiset
www.opiskelijat.fi
TAMPEREEN
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16,
kesäkuussa sunnuntaisin klo 18,
keskiviikkoisin ja lauantaisin
klo 19.
Ma 27.5. klo 16 seurat
Koukkuniemen vanhainkodin
os. 31
Ti 28.5. klo 18.30 naistenilta
Su 2.6. klo 18 seurat ryllä
Tervetuloa!
Seura-aikoina seurat
kuunneltavissa osoitteesta www.
tampereenrauhanyhdistys.fi eri
Pirkanmaan rauhanyhdistyksiltä

www.tampereenkirkkosanomat.fi
56. vuosikerta
Julkaisija
✦ Kustantaja: Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa
✦ Julkaisija: Tampereen ev. lut. seurakunnat, p. 03 219 0111

Teologiaa pulliaisille ja ammattilaisille
C. S. Lewis (1898–1963) oli
kirjailija, kristitty ajattelija
sekä keskiajan ja renessanssin kirjallisuuden tutkija.
Hänen laaja kirjallinen tuotantonsa sisältää muun muassa kaunokirjallisuutta, kirjallisuustiedettä, runoteok
sia sekä kristinuskoa käsitteleviä tietoteoksia.
Lewisin tunnetuimpia
teoksia ovat Narnia-fantasiakirjat, joissa on runsaasti
kristillisiä teemoja. PohjoisIrlannissa syntyneen Clive
Staples Lewisin kuolemasta
tulee tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta.
Suomalais-kanadalainen
Jason Lepojärvi väittelee
Lewisin rakkauskäsityksestä loppuvuodesta Helsingin
yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Lepojärvi toteaa
Pohjois-Irlannissa syntyneen
Lewisin olevan vaikutusvaltaisin englanniksi kirjoittava kristillinen nykyajattelija.
– Lewis itse ajatteli, että hänet unohdettaisiin viisi
vuotta kuolemansa jälkeen.
Mutta suosio tuntuu yhä vain
kasvavan. Hän on luetuin, si-

teeratuin ja käännetyin moderni kristitty ajattelija.
Lewisin omasta elämästä
ja Narniasta tehdyt elokuvat
ovat lisänneet hänen kiinnostavuuttaan ja näkyvyyttään myös ei-kristillisessä
maailmassa.
Lepojärven mukaan Lewisin ajatukset ovat kestäneet aikaa.
– Hän näki ennakolta
monia yhteiskunnallisia muutoksia. Lewis osasi ilmaista
itseään viihdyttävästi ja ymmärrettävästi, niin että tavallinen pulliainenkin ymmärtää. Lewisin mielestä teologit
eivät tehneet työtään kunnolla, joten hänen piti täyttää tyhjiö.
– Nyt on käynnissä Lewis-renessanssi. Yksi huipputeologi toisensa jälkeen
on paljastanut ammentavansa Lewisilta. Suomessakin tämä alkaa olla aiempaa
suotavampaa.

Suomeen oma seura?
Lewisin juhlavuosi näkyy
ympäri maailmaa. Hänen

✦ Toimitus: päätoimittaja Marja Rautanen
✦ Toimitussihteerit: Kirsi Airikka, p. 050 381 0970 ja
Asta Kettunen, p. 050 438 2716
s-posti: tampereenkirkkosanomat@evl.fi ja
etunimi.sukunimi@evl.fi
Osoite: Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26, PL 226,
33101 Tampere.
✦ llmoitusmyynti: Kotimaa-yhtiöt, PL 279, 00181 Helsinki,
Ilmoitusmarkkinointi Jaana Mehtälä,
p. 020 754 2309, 040 509 4962,
jaana.mehtala@kotimaa.fi

kunniakseen pidetään konferensseja, kirjoista otetaan
uusia painoksia ja niistä tehdään myös uusia käännöksiä.
Suomessa Lewis oli teemana tammikuussa Perusta-lehden teologisilla opintopäivillä sekä Suomen teologisen instituutin 25-vuotisjuhlaseminaarissa. Kirjapaja on ottanut Lewisin kirjoista uusia painoksia tuorein esipuhein.
Syksyllä Kirjapaja julkaisee ensimmäistä kertaa suomeksi ilmestyvän Kasvoista kasvoihin -teoksen. Perussanoma julkaisee puolestaan suomeksi Alistair McGrathin tekemän tuoreen
elämäkerran, jonka nimi on
C.S. Lewis: Elämä.
Jason Lepojärvi on parhaillaan tutkijavaihdossa
Oxfordissa, jossa ystävien
keskuudessa Jackina tunnettu Lewis eli ja työskenteli 40
vuotta. Lepojärvi toimii puheenjohtajana Oxfordin yliopiston C. S. Lewis -seurassa.
– Juhlavuoden kunniaksi olemme saaneet tänne tavallistakin kovempia nimiä.

Meillä luennoivat muun muassa maailmankuulu teologi Alistair McGrath, uskonnonfilosofi William Lane Craig, Lewisin ottopoika
Douglas Gresham ja Lewisin sihteerinä toiminut Walter Hooper.
Juhlavuosi päättyy marraskuun 22. päivänä, jolloin
Lewisin kuolemasta tulee
kuluneeksi tasan 50 vuotta. Englannin kirkon pääkatedraalissa Westminster
Abbeyssa pidetään tuolloin
kahden päivän konferenssi, jonka päätteeksi kirkon
sisällä paljastetaan Lewisin
muistomerkki.
Lepojärven mukaan monissa suomalaisseurakunnissakin pidetään esimerkiksi Lewis-lukupiirejä.
– Olisi hienoa, jos joku
perustaisi Suomeen myös
oman C. S. Lewis -seuran,
joka kokoontuisi vaikkapa
kerran kuussa.

Juhana Unkuri

✦ Ilmoitusvalmistus: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi.
Huom! s-postiviesteihin maininta Tampereen Kirkkosanomat
✦ Jakelu: Tampereen Ykkösjakelut Oy
✦ Jakeluhuomautukset: p. 03 3140 4200, www.ykkosjakelut.fi
✦ Taitto: Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa
✦ Tilaukset: tilauspalvelut@kotimaa.fi,
p. 020 754 2333, fax: 020 754 2342
✦ Painosmäärä: 103 500 kpl
✦ ISSN: 1237-9603, äänite: 1237-959X
✦ Seuraavat lehdet ilmestyvät: 5.6.2013, aineisto 8.5.2013
mennessä, 14.8.2013, aineisto 1.8.2013 mennessä
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Lari Launonen

puheenvuoroihin. Tapahtuman yhteydessä tarjoillaan
ilmainen lohikeitto.
– Tapahtumalla pyritään
lieventämään lamaannusta,
joka on vallannut suurimman osan köyhistä ihmisistä. Tavoitteena on saada köyhät liikkeelle puolustamaan
oikeuksiaan, kertoo toimikunnan puheenjohtaja Antti Kulmala.
– Valistusta suunnataan
myös hyvinvoivaan kansanosaan, jotta köyhyyttä ei
enää luultaisi itse aiheute-

Tuomas Koskialho

www.tampereenseurakunnat.fi

Kaihdin Sampo

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

Meiltä kevätsiivoukset
ja ikkunanpesut
60 e / 2 h
Ota yhteyttä, tavataan

046 - 529 5806

ILMAINEN NEUVO OY:n

Oikeudellinen puhelinpalvelu
0600 30 6060

Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo.

KESÄÄ ODOTELLESSA,
KOTI KUNTOON.
• kotisiivoukset
• kangasverhoiltujen
huonekalujen pesut
• porrassiivoukset
• lattianvahaukset.
Yli 10 vuoden kokemus!

Jalkahoito
kotikäyntinä
46/51€

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon
suorittanut sairaanhoitaja

Satu Laurell
p. 050 558 0232

Mahdollisuus kotitalousvähennykseen.
Uusi Era Palvelut Oy • puh. 045 126 6938 • www.uusierapalvelut.fi

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
- palveleva perheyrityksemme

Leikin asia.
Tilaa:
www.kotimaa-yhtiot.fi/
tilaukset

Teitä palvelevat myös:
Pekka Jokiranta
Jukka Mäenanttila
Mika Leinonen

Juhani Mäkipää

Leena Mäkipää-Koivumäki

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

l

l

www.tampereenhautauspalvelu.fi

Juhlat ja tilat

Juhlat Linkosuon juhlasaleissa.
Tuomme juhlat ja tuotteet myös
kotiin tai seurakuntasaliin. Tilaa ja
nouda laajasta valikoimastamme.
. Juhlapalvelut, Näsilinnankatu 26

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI
• perunkirjoitukset ja perinnönjaot
• avioerot ja ositukset
• lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat
• testamentit ja avioehdot
• kauppakirjat ja sopimukset
• riitaoikeudenkäynnit
• rikosoikeudenkäynnit
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta
Itsenäisyydenkatu 2, Tre
Puh. 010 666 4433
Matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min,
lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min (alv 24%).

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

p. 020 770 2483

. Buffet & Café Linkosuo, Näsilinnankatu 26
p. 020 770 2481

. Frans Emil -sali, F.E. Sillanpäänkatu 2
p. 020 770 2481

- juhlapalvelut -

www.linkosuo.fi

www.facebook.com/linkosuonjuhlapalvelut

PUOLUSTAJA

- elämän eri vaiheissa

. Kalevanpaasi, Sarvijaakonkatu 3
p. 020 770 2484

. Ravintola Kaupinpuisto Ukk-instituutti,

Kaupinpuistonkatu 1, p. 020 770 2488

Virrassa
Virrassa

www.siivousfinclean.fi

HALUATKO KESKUSTELLA
PARISUHDETTASI ASKARRUTTAVISTA KYSYMYKSISTÄ?
PARISUHDEPYSÄKIN toiminta on
tarkoitettu yli 60-vuotiaille naisille,
miehille ja pariskunnille, jotka haluavat keskustella parisuhteeseen,
seksuaalisuuteen ja erilaisiin elämäntilannemuutoksiin liittyvistä
kysymyksistä ammattitaitoisen
työntekijän kanssa. Ongelmien käsittelemisen myötä avautuu usein
uusia mahdollisuuksia.

Meidän Herramme
ullakolla ja
Hämeenkadulla
Huhtikuun viimeisenä viikonloppuna tuli tehtyä historiaa. Ei
kovin suuressa mittakaavassa, mutta oman perheen suuruusluokassa kyllä. Lapset saivat jäädä isovanhempien kanssa Tampereelle jopa viideksi perättäiseksi yöksi, mikä oli heille ja meille historiallisen pitkä aika. Itse olen ollut lasteni elämästä rippileirillä yhteensä useampia kuukausia, mutta nyt
lähdettiin vaimon ja ystävien kanssa. Vietimme pitkän viikonlopun Amsterdamissa.
Tuon viehättävän kaupungin tunnuslause voisi olla lainattu tutusta lastenvirrestä. Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja
on. Joskus on tehnyt mieli alkaa laulaa kyseistä virttä myös
kireätunnelmaisessa kokouksessa, mutta toistaiseksi olen
jättänyt laulamatta.
Amsterdamissa silmiinpistävää oli se, että leppoisaa väkeä
oli liikkeellä todella paljon. Paikallisen Vilhelmin kruunajaispäivä saattoi tietysti vaikuttaa asiaan. Kujilla leijui vuorotellen poltettujen hampputuotteiden ja paistinrasvan hajut. Jokainen terassi oli täynnä iloisia hollantilaisia oluen ääressä. Yhdenkään kanavan reunalla ei ollut kaiteita eikä yhdelläkään vastaan tulleista noin miljoonasta pyöräilijästä ollut
päässä kypärää.
Pohjoismainen turisti toisaalta ihaili ja toisaalta paheksui moista menoa. En tähänkään mennessä ole varma siitä,
että oliko meininki hyvä vai ei. Silti näimme vain yhden sammuneen, jonka ympärillä hääräsi viisi poliisia ja ambulanssi
oli juuri tulossa paikalle.
Mutta aina ei ole ollut ihan niin. Kävimme museoksi muutetussa katolisessa salakirkossa, jonka nimi on Meidän Herramme ullakolla. Jokunen sata vuotta sitten katolisuus oli
kaupungissa kiellettyä ja uskoa harjoitettiin salaa. Tietysti
moinen kolmen talon vintit yhdistänyt kompleksi on ollut viranomaisten tiedossa, mutta poissa silmistä ja siten mielestä. Uskonnonvapaus muuten on hieno asia, jota kannattaa
puolustaa viimeiseen saakka. Kunhan se pitää sisällään sekö oikeuden uskoa tai olla uskomatta ja kunnioituksen toista kohtaan.
Poissa silmistä ja poissa mielestä näyttää olevan myös ajatus, jolla haluttaisiin suhtautua 400 vuotta myöhemmin Tampereella kerjääviin EU-kansalaisiin. Seurakunnissa päätettiin
tarjota näille vähimmille mahdollisuus peseytyä, käytettyjä
vaatteita ja kaupungin kanssa terveydenhuoltoa. Varsin negatiivinen nettikommenttivyöry alkoi välittömästi.
Ongelma tuskin ratkeaa paheksumalla, ylenkatseella tai
täydellisellä sivuuttamisella. Sen sijaan kannattaa kokeilla
välittämistä ja ihmisarvoista kohtelua. Luulenpa, että niin
Jeesuskin tekisi Hämeenkadulla.
Taisi kyseinen Herra Nasaretista, Amsterdamin vintiltä ja
Hämeenkadulta aikanaan sanoa, että sen minkä teette heille, teette myös minulle. Ihmisarvo on jotain, mitä hän puolustaisi viimeiseen saakka.

Jussi Laine

Kirjoittaja on Tampereen seurakuntien rippikoulupastori, joka toimii tällä hetkellä seurakuntien kärkihankekoordinaattorina.

HannuKuvaaja
Jukola

• Säle-, rulla- ja puukaihtimet
• Taite- ja peiliovet
• Terassi- ja ikkunamarkiisit
• Parvekekaihtimet ja pystylamellit
• Pimennys- ja paneeliverhot
• Luxaflex-sisustuskaihtimet
SUUNNITTELU, MITTAUS, ASENNUSPALVELU

Parisuhdepysäkille voi tulla joko
yksin tai puolison kanssa yhdessä
tai osallistua ohjattuihin keskusteluryhmiin. Tarkoituksena on
löytää uusia voimavaroja, edistää
seksuaaliterveyttä ja lisätä elämänhallintataitoja.
Keskustelut ovat luottamuksellisia
ja maksuttomia.
Lämpimästi tervetuloa!
PARISUHDEPYSÄKKI
Tuomiokirkonkatu 15 D 43, 4. krs
Soita ja varaa aika: 040 592 6496
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Kolumneja voi kommentoida osoitteessa
www.tampereenkirkkosanomat.fi/blogi.

Hannu Jukola

ASIANAJOTOIMISTO KNUUTINEN KY
Asianajaja, varatuomari Pauliina Knuutinen

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

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

343 9700

KOTI KAUNIIKSI
Verhoiluliike
Yli-Heikkilä
Verhoilua 30 vuoden kokemuksella
Hyvä valikoima huonekalukankaita

Nyyrikintie 1 Tampere

040 739 1822
www.kolumbus.fi/timylihe

Kaisa Uotila (vas.), Linus Otsamo ja Lumi Otsamo aikovat juhlistaa koulujen päättymistä kavereiden kanssa.
Alkoholia he eivät halua alaikäisinä käyttää. Siksi Pyynikinrannan kosteat juhlat eivät kolmikkoa kiinnosta,
vaan iltaa vietetään mieluummin keskustassa tai jonkun kaverin kotona.

Päättäjäisjuhlista yöksi kotiin
Koulujen päättäjäispäivää vietetään lauantaina 1. kesäkuuta. Alkoholi ja muut päihteet ovat mukana usein myös alaikäisten juhlinnassa, eikä ylilyönneiltä ja vahingoilta aina vältytä.
– Koulujen päättymistä kannattaa juhlia esimerkiksi kaupungin järjestämissä konserteissa
Pakkahuoneella ja Keskustorilla.
Suurin osa nuorista juhliikin hillitysti ja ilman alkoholia. Aina on
kuitenkin niitä nuoria, jotka käyttävät alkoholia alaikäisenä ja joilla
juhliminen menee yli, sanoo Tampereen kaupungin nuorisopalveluiden erityisnuorisotyöntekijä
Lilla Haapakoski.
Nuorisopalvelut järjestää jalkautumistempauksen nuorten
pariin koulujen päättäjäispäivänä. Mukaan on haastettu lasten ja
nuorten parissa toimivia kaupungin hyvinvointipalveluiden työntekijöitä yhdessä Yövuoron kanssa. Yövuorossa päivystää nuorisopalveluiden ja Tampereen seurakuntien työntekijöitä sekä vapaaehtoisia.
Kahden hengen partiot kohtaavat nuoria kaupungilla ja Pyynikinrannassa, jonne perinteisesti kokoontuu tuhansia nuoria illanviettoon.
Viimeksi Yövuoro partioi vappuna kaupungin keskustassa.

– Ilta oli melko levoton. Monet nuoret olivat kaupungilla
liikkeellä tosi vähissä vaatteissa,
vaikka sää oli kylmä. Huonokuntoisiakin nuoria oli, muun muassa
14-vuotiaita nuoria tavattiin tuhdissa humalassa. Jos vanhempia
ei tavoiteta ja nuori on huonossa
kunnossa, tarvitaan poliisin apua,
kertoo Lilla Haapakoski.
Tampereen seurakuntien erityisdiakoniatyöntekijällä Veijo
Kiviluomalla on pitkä kokemus
kadulla päivystämisestä. Ennen
Yövuoro-yhteistyötä Tampereen
seurakuntien työntekijät päivystivät kaduilla Saapas-ryhmän vapaaehtoisten kanssa.
– Aikuisia tarvitaan kadulla.
Se voi olla pieni matka nuoren vierellä kulkemista ja juttelua, mutta se voi olla suuri matka nuorelle.
– Emme ole saarnaamassa emmekä moralisoimassa, vaan auttamassa nuoria. Se on vastuun ottamista ja välittämistä, lisää Haapakoski.

Ole vastuullinen vanhempi!
Yövuoron päivystäjät korostavat
sekä vanhempien vastuuta nuorista että vastuullista vanhemmuutta.
– Vanhemman pitäisi olla tavoitettavissa ja itse ajokunnossa,

Tule Pyhä Henki
KESÄSEURAT
RAAHESSA 26.–28.7.2013
Järjestäjinä Uusheräys ry ja Raahen seurakunta
Katso lisätietoja www.kesaseurat.fi

jos lapsi häntä tavoittelee tai kaupungilla liikkuvasta lapsesta soitetaan, sanoo Kiviluoma.
Moni vanhemmista ei tiedä
tai halua muistaa, että alkoholin ostaminen ja antaminen alle
18-vuotiaalle on rikos, vaikka kyseessä olisi oma lapsi.
Vanhempien kannattaisi sopia nuorten kanssa yhteisistä pelisäännöistä. Myös yhteistyö toisten vanhempien kanssa yhteisessä rintamassa helpottaa taistelua
rajoista teinien kanssa.
– Yhdessä voisi päättää, että sovituista kotiintuloajoista pidetään kiinni ja puhelin pidetään
auki. Nuorille antaisimme ohjeeksi, että kaveria ei jätetä. On
myös kerrottava, minne menee ja
kenen kanssa. Turvallisinta olisi tulla yöksi kotiin, neuvoo Lilla
Haapakoski.

Kirsi Airikka
Yövuoroon mahtuu uusia
vapaaehtoisia. Ilmoittautuminen:
mertsi.tamminen@tampere.fi
tai p. 050 430 1999 ja
lilla.haapakoski@tampere.fi
tai p. 040 806 2830.
Lisätietoa päättäjäisviikonlopun
konserteista: www.
nuortentampere.fi

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

Iloa ilmaisuun ja löytöretkiä luovuuteen
musisoimalla, tanssimalla, näytelemällä.

LUOVAN ILMAISUN LEIRI

Päiväkummun kurssikeskuksessa 5.-8.8.2013
Opetuksesta vastaavat muusikko Pekka Nyman,
teatteriohjaaja Antti Sevanto, tanssija Titta Tunkkari
ja Lähetysseuran musiikkisihteeri Päivi Mattila.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen:
www.suomenlahetysseura.fi/paivakumpu
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Mari Tiensuu

Johdatus
toi oman kodin
moottoripyöräkerho
Gospel Ridersille

A

rmonkalliolla, Leppäkadulla, on kevään ajan saatu ihmetellä mustapukuisia ihmisiä, moottoripyörän pärinää ja Gospel Riders -kylttiä tallin ovessa. Eräs utelias oli käynyt tiedustelemassa tulijoilta, että mitä moottoripyöräjengiläisiä he ovat.
Tähän jengiin ei tarvitse kuitenkaan suhtautua epäillen, sillä heidän moottorinsa jyrisevät ilosanoman ja armon puolesta.
‒ Kokoonnuimme aikaisemmin
Kaukajärvellä Sininauhaliiton kartanolla. Päihteettömyys on yhdistävä tekijä välillämme, joten siksi
Sininauhaliitto on eräs tärkeä yhteistyökumppanimme. Oli hienoa,
että meillä oli paikkamme siellä, mutta kaipuu omaa tallipaikkaa kohtaan on ollut kova jo pitkään, ja asian puolesta on esitetty
monet rukoukset, Tampereen aluepäällikkö Pekka ”Vespa” Vesamäki ja tallipäällikkö Riku Janhunen
kertovat.
Gospel Ridersin porukka kokee
saaneensa väkevän rukousvastauksen: viime marraskuussa pyörät alkoivat pyöriä, kun he saivat tuttavuuksien kautta kuulla Armonkalliolla vapautuvasta tilasta.
Vuokrasta saatiin aikaan molemmille osapuolille mieleinen sopimus, minkä jälkeen remonttihommat aloitettiin. Johdatuksen
ihme sävytti töitä kerta toisensa
jälkeen.
‒ Aina kun olimme miettineet,
että tarvitsisimme talliimme jotain, niin kohta joku on kävellyt sisään ja tarjonnut tismalleen tarvittavaa tavaraa tai apua. Nämä uskomattomat sattumat ja sujakasti
edennyt työ vahvistivat ja aktivoivat myös hengellistä puolta porukassamme.

Suvaitseva ilmapiiri

Niin rakentui koti Tampereen Gospel Ridersille. Se lainasi kaupunginosaltaan mukaillen osuvan nimensä: Armon kallio. Avajaisjuhlaa
vietettiin lauantaina 4. toukokuuta.
Tunnelma oli lämmin, kun ystävät ympäri maan halasivat toisiaan. Suvaitsevaisuus ja ilo täyttivät ilmapiirin, kun kiinnostuneet
toivotettiin tervetulleiksi tutustumaan tiloihin.
‒ Nyt meillä on valtavasti enemmän vapautta, kun omassa tallissa voimme järjestää toimintaa silloin, kun haluamme. Oma tila onkin vahvasti yhdistänyt meitä. Lisäksi täällä on tilaa huoltaa pyöriä,
mikä on tietenkin tärkeää tällaiselle harrastukselle.
‒ Paikalle voi tulla milloin vain
kurkistamaan, olisiko ketään kaveria täällä paikalla. Yleensä on, kertovat Janhunen ja Vesamäki.
Yhteiskristillinen Gospel Riders on kasvanut viime vuosina, ja
nykyisin sillä onkin valtakunnallisesti yli tuhat jäsentä. Opillisiin
seikkoihin kerhossa ei oteta kantaa, vaan ihmisiä yhdistävät moottoripyöräily ja kunnioitus kristillisiä arvoja kohtaan.
‒ Hienoa Gospel Ridersissa on
mahdollisuus auttaa. Moottoripyörät herättävät mielenkiintoa, ja siksi ihmiset tulevat helposti juttelemaan kanssamme. Tällaisessa yhteydessä olemme saaneet tarjota apuamme esimerkiksi päihdeongelmiin, minkä tuloksena eräskin henkilö saatiin vähän aikaa sitten hakeutumaan katkaisuhoitoon
riippuvuutensa vuoksi, kertoo itsekin päihdeongelmista selvinnyt
Janhunen.

Mari Tiensuu

Tampereen Gospel Ridersin
oman tallin avajaisjuhlallisuuksiin
olivat tervetulleita kirjaimellisesti
kaikki vauvasta vaariin, mistä
aluepäällikkö Vespa ja tyttärentytär Aala näyttävät esimerkkiä.

Motoristikirkko

on tarjolla sunnuntaina 26.5. kello 10 Kalevan kirkossa.
Kati Eloranta saarnaa, ja liturgina toimii Jukka Kuusisto.
Musiikista huolehtivat Kari Nousiainen sekä Ulla-Riikka Kuisma, sello ja Jorma Vuopio, laulu.

Riikka Moilanen

Rentoa meininkiä

M

Sons of Abraham aikoo osallistua tapahtumaan myös ensi vuonna. Nähtäväksi jää, mitä uutta Abrahamin pojat tällä kertaa keksivät. Tiedossa kuitenkin on, että mukana on varmasti hienoja pyöriä, hyviä esityksiä sekä kauniita naisia. Kuten
Abraham Ladiesin Katri Liukkonen.
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oottoripyöräkerhot ovat
vallanneet Hot Rod & Rock
Show:sta vuosi vuodelta
enemmän tilaa. Tapahtuma järjestettiin Pirkkahallissa jo 34:ttä kertaa. Sons Of Abraham MCC oli yksi 270 näytteilleasettajasta.
– Tällainen tapahtuma tuo kerhollemme tunnettuutta muiden
kerhojen keskuudessa sekä antaa
meille moottoripyöräharrastajille
mahdollisuuden verkostoitua ympäri Suomen, nähdä vanhoja tuttuja, tutustua uusiin ihmisiin ja kerhoihin. Ja tästä alkaa kesä, summaa
Sons Of Abrahamin jäsen Chrisu.
Osastolla riitti vierailijoita.
Messukansaa osastolle toivat kaksi
tatuoijaa ja lävistäjä Kustomworkstattoosta Savonlinnasta.
Viikonlopun aikana pojat tarjosivat myös livemusiikkia, kun Juha
”Aron” Leppänen tulkitsi Elviksen
kappaleita Abraham Ladies’n esitellessä omia taidonnäytteitään ja

tehden omaa toimintaansa tutuksi.
Näytille oli tuotu myös kolme Harley-Davidsonia, ja halukkaat saivat
ostaa support-tuotteita.
– Sanotaanpa musavertauksin,
että kun usein kristilliset kerhot
mielletään edustamaan kaunista
sinfoniaa, me haluamme mieluiten
olla rockbändi, naureskelee Chrisu.
– Vakavasti puhuen, me olemme veljiä keskenämme ja kerhossamme oleminen vaatii todellista
sitoutumista. Tällaiset tilaisuudet
ovat iso rutistus jokaiselle kerhon
jäsenelle.
– Meidän seurassa täytyy ymmärtää oikeaa elämää, olla ystävä
niin hyvänä kuin pahana päivänä
ja tietysti viljellä hurttia huumoria.
Me emme mene minnekään pipo
tiukalla, summa Chrisu.

Riikka Moilanen

