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laTampereelle neljä 
suurta seurakuntaa 
Tampereelle muodostetaan 
neljä suomenkielistä seura-
kuntaa, mikäli hiippakunnan 
tuomiokapitulin ehdotus  
hyväksytään kirkko- 
hallituksessa. ➢ SIVU 3

Kasteessa meitä 
kutsutaan nimeltä
Seela Tuulikki Rautiainen  
liitettiin kirkon jäseneksi 
Aleksanterin kirkon  
kryptassa. Kummiudesta   
kertova juttusarja alkaa.

➢ SIVU 4

Lapsi kärsii  
erossa riitelystä
Hyvä vanhemmuus kantaa 
lasta erossa. On lapsen  
oikeus, että hänellä säilyy  
läheinen yhteys molempiin 
vanhempiinsa.

 ➢ SIVUT 8–9
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Jussi Hautala ja Heidi Toijala käyvät  
säännöllisesti tapaamassa kavereita 
 K18-illoissa Nekalan seurakuntatalossa. 

➢ SIVU 4

Tuomiokirkon Voimala-messu kokoaa 
nuorille aikuisille keskustaan yhteisöä, 
jossa samanhenkiset ihmiset 
voivat löytää toisensa. 

➢ SIVU 3

Seurakunta on myös 
nuorten aikuisten 
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Kohti isompia seurakuntia
Pari viikkoa sitten Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli an-
toi lausuntonsa seurakuntiemme rakenneratkaisuksi. Saim-
me hyviä uutisia. Hiippakunta esitti, että nykyisten seurakun-
tien sijaan Tampereen alueella toimisi neljä suomenkielistä 
ja ruotsinkielinen seurakunta. 

Seuraavaksi asiasta pyydetään lausunnot seurakuntaneu-
vostoilta ja yhteiseltä kirkkovaltuustolta. Tämän jälkeen lop-
putulos on hiippakunnan ja kirkkohallituksen käsissä.

Näkemykset seurakuntien määrästä vaihtelevat kaupun-
gin kasvaessa ja muuttuessa. 

Tampereen seurakunta jaettiin vuoden 1953 alusta vii-
deksi seurakunnaksi. Tuolloin pidettiin tärkeänä lähiöseura-
kuntia, esimerkiksi Kalevaa, joka tuolloin oli noin 23 000 jä-
senen lapsirikas seurakunta. Nyt näitä seurakuntia ollaan 
yhdistämässä. 

Tulevalla rakennemuutoksella tähdätään siihen, että isot 
seurakunnat ovat hallinnollisia yksikköjä, joiden sisällä toi-
mii lähikirkkoalueita. Ne rakentuvat kirkkojen ja muiden seu-
rakuntatilojen ympärille. 

Tekeville käsille ja lämpimille sydämille on tulossa pal-
jon tehtäviä, jotta nämä uudet toimipisteet saadaan toimi-
viksi. Uskon, että monet seurakuntalaiset ovat valmiit tart-
tumaan työhön. 

Eläkeiän nosto on kuuma peruna
Hiljakkoin uutisoitiin, että suomalaiset ovat jaksaneet olla töis-
sä pitempään kuin aikaisemmin. 60 ikävuoden virstanpylväs 
on nippa nappa saavutettu. Suomen hallituksen tavoitteena 
on pidentää työuria, mistä on nyt pientä näyttöä olemassa.

Meillä täydelle eläkkeelle pääsee 63-vuotiaana. Esimer-
kiksi Saksassa eläkeikä on jo nyt 65 vuotta ja sitä ollaan vä-
hitellen hilaamassa 67 vuoteen. Ranskassa taas eläkeiän 
nosto 62 vuoteen nostatti isot mellakat. Italiassa ja Espan-
jassa eläkeikä on 65 vuotta.

Suomi näyttää muihin Euroopan maihin verrattuna ole-
van keskikastissa. Selvää tarvetta eläkeiän nostamiseen on, 
muuten Suomen talous ei kestä tulevia aikoja. Varoja tarvi-
taan niin valtion velan takaisinmaksuun ja hyvinvointipalve-
luiden säilyttämiseen kuin vanhusten hyvään hoitoon. Myös 
eläkkeiden hyvän tason säilyttäminen vaatii pitkähköä työ-
uraa. 

Saksan liittokansleri Angela Merkel (Turun Sanomat 
1.2.2011) ehdottikin helmikuun alussa, että koko euro alueel-
le olisi luotava sama eläkeikä. Jos tällainen tilanne olisi jos-
kus edessä, Suomen eläkeikä tuskin alenisi. 

Suuret ikäluokat eivät ole innostuneet oman eläkeikänsä 
nostosta, mikäli tutkimuksiin on uskominen. Jokainen eläke-
ikäänsä punnitseva ottaa huomioon monia eri seikkoja. Ter-
veys, työssä viihtyminen, mukavat työtoverit tai tulevan eläk-
keen määrä on otettava huomioon.

Moni onkin jäänyt osa-aikaeläkkeelle tai sapattivapaalle 
ja pidentänyt tällä tavalla työuraansa. Tulevina vuosina, kun 
Suomessa työssä olevien määrä pakostakin vähenee, on et-
sittävä uudenlaisia houkuttimia työssä jaksamiseen. 

Marja Rautanen 

Lukijapostia
Ripittäytyminen auttaa masennuksessa
Liityin ortodoksiseen kirkkoon 
30 vuotta sitten. Olin onnellinen, 
kun vihdoin saatoin ripittäytyä. Si-
tä olin kauan kaivannut. Ihmette-
lin, miksi kirkossamme niin harvat 
osallistuivat katumuksen sakra-
menttiin. 

Usein toistuva katumus on ol-
lut minulle maanpäällinen taivas. 
Depressioita ei ole ollut vuosikau-
siin. Sairaanvoiteluista olen saanut 
ihmeitä tekevää apua. 

Depressiohan on sisäänpäin 
kääntynyt aggressio. Kun sanou-
tuu irti vihasta ja katkeruudesta, 
masennusta ei tule. 

Kirkon jäseneksi tultuani olin 
järkyttynyt siitä, että Pyhää Kir-

jaa suutelevat ortodoksit eivät juu-
ri ole kiinnostuneita lukemaan Sa-
naa. Olen kolmen vuoden ajan lu-
kenut valtavan paljon Raamattua. 
Se on suuri ilon, voiman ja rohke-
uden antaja. Turhat ja väärät pelot 
kaikkoavat.

Uskoa vahvistavat myös rukous-
kirjan päivittäinen käyttö ja pyhien 
elämäkertojen lukeminen. Synak-
sarion auttaa paremmin kuin mit-
kään Opamoxit. On muitakin, jot-
ka ovat koukussa tähän kirjasar-
jaan pyhien elämäkerroista.

Sen sijaan järjetön, vastuuton, 
karismaattinen kaatamistoiminta 
pitäisi mielestäni lailla kieltää ko-
ko maailman kirkoista, sillä se rii-

vaa psyykkisesti herkkiä jättämään 
lääkkeet pois. Näin he joutuvat yhä 
uudelleen suljetulle osastolle kär-
simään. Myös itsemurhia tapahtuu 
liian paljon. 

Jokin aika sitten junassa kon-
duktööri näki minun lukevan Uut-
ta testamenttia. ”Kas, teillä on lip-
pu pidemmällekin”, hän sanoi. 

Kun kuvanveistäjä Miina Äkki-
jyrkältä kysyttiin radiossa mielipi-
dettä Raamatusta, hän sanoi iloi-
sesti: ”Se on minulle ihanaa joka-
päiväistä leipää.” 

Paula Puhalainen

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

Sanottua

 Teorioilla on vähäinen voima 
esimerkkiin verrattuna. Väitteet 
vaativat perustelunsa, joiden verk-
koon on helppo sotkeutua. Hyvä ta-
rina herää eloon ja sillä on mahdol-
lisuus vaikuttaa. Parituhatta vuotta 
sitten muuan puusepän poika ker-
toi aina vertauksen, jotta kovakal-
loisimmatkin ymmärtäisivät mis-
tä on kyse.

Kirjailija, runoilija, graafikko 
Juha Siro 

blogissaan 17.1.(”Oikeutta ja  
kohtuutta Ashrafin puolesta”)

www.juhasiro.fi > Blogi

 Haluaisin edistää ajattelua, jos-
sa koko luomakunta nähdään Ju-
malan lahjana eikä typerien halu-
jemme tyydyttämistä varten pe-
rustettuna resurssivarastona.

Kirjailija, suomentaja Antti Nylén
Vantaan Lauri 1/2011

 Elämän edellytykset eivät to-
dellakaan ole kaikille samat tässä 

maailmassa. Ne eivät ole edes koh-
tuullisessa määrin samankaltaiset. 
Tarvitaan suuria ihmeitä, jotta kai-
killa olisi mahdollisuudet elämään 
ilman nälkää sekä väkivallan ja hy-
väksikäytön pelkoa. Mielestäni sel-
laiset odotukset eivät ole kohtuut-
tomia, vaikka niiden toteutuminen 
edellyttääkin ihmeitä.

Suomen Lähetysseuran johtaja 
Seppo Rissanen

Lähetyssanomat 1/2011

 Luterilaisen käsityksen mukaan 
uskonnollinen usko on jotakin sel-
laista, mitä ihminen ei voi itses-
tään väkisin pusertaa. Usko on lah-
ja. Lahjan luonne tahrautuu, jos sil-
lä aletaan kerskua tai lyödä muita 
päähän. Tässä hengessä on luonte-
va ajatella, että sisimmässään kaik-
kein epäileväisintäkin kirkon jä-
sentä on kohdeltava Valtakuntaan 
kuuluvana tosi uskovana.

Toimittaja Juhani Huttunen
Kirkko ja kaupunki 17.1.

 Ongelma on syvällä, jos työn-
tekijöiden työaika ei riitä vapaaeh-
toistoiminnan organisointiin. Sil-
loin työn näkökulmaa, asennet-
ta ja työaikaa pitää suunnitella uu-
delleen. Toimivasta vapaaehtoisuu-
desta seuraa, että seurakunnan jä-
sen tuntee olevansa yhteisölleen 
tarpeellinen. Tämä kokemus on pe-
rusasioita mielekkäälle jäsenyydel-
le ja hyvälle elämälle.

Päätoimittaja Mari Teinilä
Kotimaa 20.1.

 Meidän on mielestäni mentä-
vä Jeesus-periaatteella sinne, min-
ne meitä ei haluta. Meidän on huo-
lehdittava niistä, joista muut ei-
vät huolehdi. Meidän on suvaitta-
va toisiamme – niitäkin, jotka ajat-
televat eri tavalla kuin me. Eikä ke-
tään saa teilata.

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan 
viestintäpäällikkö 

Leila Alivuotila
Hiippakunta 1/2011

 Tampere 9.2.2011

Tampereen piispa Matti Repo ja 
katolisen kirkon piispa Teemu 
Sippo osallistuivat Pyhän Henri-
kin muistopäivän messun toimit-
tamiseen 19. tammikuuta Roomas-
sa. Messu järjestettiin Santa Maria 
Sopra Minerva -kirkossa. Messussa 
avusti tamperelainen Solenne-kuo-
ro johtajanaan Pyynikin seurakun-
nan kanttori Kirsi Mäki.

– Roomassa vuosittain viete-
tyillä ekumeenisilla Pyhän Hen-
rikin messuilla on jo kohtuullisen 

pitkä perinne. Ensimmäisen toi-
mitti arkkipiispa John Vikström 
vuonna 1985. Siitä lähtien luteri-
lainen ja katolilainen piispa ovat 
toimittaneet messun, usein muka-
na on ollut myös piispa ortodoksi-
sesta kirkosta, kertoo piispa Repo.

Suomalaiset edustajat osallis-
tuivat Ekumeenisen rukousviikon 
tapahtumiin 15.–19. tammikuuta 
Roomassa.

– Vierailun tarkoitus on vah-
vistaa kirkkojemme välisiä suhtei-
ta, rukoilla yhdessä sekä antaa to-
distus halustamme edetä kohti yk-
seyttä.

Matkan aikana suomalaiset ta-
pasivat paavi Benedictus XVI:n 
ja vierailivat Kristittyjen ykseyden 
edistämisen neuvostossa. 

– Puheenvuoroissa viitattiin 
kirkkojemme yhteiseen haastee-
seen evankeliumin julistamisessa 
tämän päivän ihmisille. Saksaksi 
käydyssä keskustelussa paavi roh-
kaisi jatkamaan työskentelyä kir-
kon ykseyden puolesta. Vein ter-

vehdyslahjana pienen lasisen kyyh-
kysen, jonka aihe on lainattu Tam-
pereen hiippakunnan vaakunasta. 
Se viittaa kirkon lähetystehtävään 
Pyhän Henrikin esikuvan mukaan, 
kertoo piispa. 

Piispa Repo saarnasi myös Roo-
man saksalaisessa luterilaises-
sa seurakunnassa sekä Pyhän Bir-
gitan kirkossa birgittalaissisarten 
vesperissä. Solenne-kuoro lauloi 
jumalanpalvelusten lisäksi myös 
benediktiinimunkkien vesperis-
sä San Paolo fuori le mura -kirkos-
sa sekä antoi vielä oman konser-
tin San Carlo alle Quattro Fonta-
ne -kirkossa. 

Vierailuun sisältyi tutustumi-
nen Suomen Rooman-instituu-
tin, Villan Lanten toimintaan sekä 
avustustyötä tekevään kansainväli-
seen StEgidio-järjestöön.

– Samassa yhteydessä tapasim-
me yhdessä kansanedustaja Pek-
ka Haaviston kanssa Vatikaanissa 
toimivan Oikeuden ja rauhan neu-
voston puheenjohtajan, kardinaa-
li Peter Turksonin. Hän kertoi ka-
tolisen kirkon toiminnasta eräiden 
Afrikan maiden konfliktitilanteissa 
sekä uskonnonvapauden ja ihmis-
oikeuksien puolustamisesta, ker-
too Repo. 

Piispa Repo tapasi paavin 

Servizio Fotografico de ”L’O.R.

Piispa Matti Repo ja hänen 
puolisonsa Päivi Repo tapasivat 
paavi Benedictus XVI:n Roomassa. 
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Hannu Jukola 

Tuomiokapituli ehdottaa  
neljää suurta seurakuntaa 
Tampereelle muodostetaan 
neljä suomenkielistä seurakun-
taa. Tampereen hiippakunnan 
tuomiokapituli antoi aiemmas-
ta selvitystyöryhmän esitykses-
tä poikkeavan ehdotuksensa 26. 
tammikuuta. 

Tuomiokapitulin esitys on, että 
Tuomiokirkkoseurakunta, Pyyni-
kin seurakunta ja Kalevan seura-
kunta lakkautetaan, ja perustetaan 
kyseisten seurakuntien alueet kä-
sittävä Tuomiokirkkoseurakunta. 
Sen kirkkoherraksi nimitettäisiin 
tuomiorovasti Olli Hallikainen.

Hervannan, Härmälän ja Vii-
nikan seurakunnat lakkautetaan 
ja perustetaan alueet käsittävä 
Tampereen Eteläinen seurakun-
ta. Kirkkoherraksi tulisi Viini-
kan seurakunnan nykyinen kirk-
koherra Jussi Mäkinen. 

Myös Aitolahden, Messuky-
län ja Teiskon seurakunnat lak-
kautettaisiin ja perustettaisiin 
mainittujen seurakuntien alueet 
käsittävä Messukylän seurakun-
ta. Kirkkoherraksi nimitettäisiin 
Aitolahden seurakunnan nykyi-
nen kirkkoherra Juha Vuorio. 

Harjun seurakunta jatkaa ra-
kenteeltaan muuttumattomana 
ja sen kirkkoherrana toimii edel-
leen Veli-Pekka Järvinen.  

Pyynikin, Kalevan ja Teiskon 
seurakunnissa ei ole tällä hetkel-
lä kirkkoherraa. Nämä virat esite-
tään lakkautettaviksi. Ilman vir-
kaa jäävät nykyiset kirkkoherrat 
siirretään kappalaisiksi entisin 
palkkaeduin. 

Seurakuntayhtymä säilyy. 
Porvoon hiippakuntaan kuulu-
va Ruotsalainen seurakunta jat-

kaa yhtymän itsenäisenä seura-
kuntana.

Tuomiokapituli haluaa kuulla 
uudelleen seurakuntaneuvosto-
ja 11. maaliskuuta mennessä sekä 
yhtymän yhteistä kirkkovaltuus-
toa 31. maaliskuuta mennessä. 
Yhteisen kirkkoneuvoston lau-
suntoa yhteiselle kirkkovaltuus-
tolle valmistelevat neuvoston jä-
senet Marja Karvo, Anni Pälä, 
Anne Karhola ja Kalle Mäki.    

Valmistelua varten muodos-
tetaan muutosjohtoryhmä, jossa 
on edustajia sekä tuomiokapitu-
lista että seurakunnista. Mukaan 
tulevat myös uusien seurakuntien 
kirkkoherrat. 

Lausuntojen jälkeen tuomio-
kapituli tekee seurakuntien ra-
kenteesta lopullisen esityksensä 
kirkkohallitukselle. Seurakunta-
liitokset esitetään toimeenpanta-
vaksi 1. tammikuuta 2013.

Myös seurakuntalaisilla  
mahdollisuus kysymyksiin 

Kaikille seurakuntalaisille on va-
rattu tilaisuus keskustella Tam-
pereen seurakuntien rakenne-
uudistuksista keskiviikkona 23. 
helmikuuta kello 18 Aleksante-
rin kirkossa. 

Paikalla kysymyksiin vastaa-
massa ovat tuomiokapitulin la-
kimiesasessori Leevi Häikiö ja 
hiippakuntadekaani Ari Huka-
ri. He esittelevät tuomiokapitu-
lin esitystä Tampereen seurakun-
tarakenteeksi ja esityksen vaiku-
tuksia seurakuntalaisten arkeen. 
Mukana tilaisuudessa on myös 
tuomiorovasti Olli Hallikainen.

Nuorten aikuisten 
näköinen uusi Voi-
mala-messu keräsi 
tammikuussa noin 
80 osallistujaa Tuo-

miokirkkoon.
– Tavoitteena on koota nuorille 

aikuisille keskustaan oma messu-
yhteisö, jossa samanhenkiset ihmi-
set voivat löytää toisensa. Voima-
la on ennen kaikkea yhdessä teke-
mistä ja yhdessä olemista. Kaikki 
voivat osallistua messun valmiste-
luun ja tekemiseen omien kykyjen-
sä ja armolahjojensa avulla, miettii 
messun tiedotusvastaava, opiskeli-
ja Tiina Salo. 

– Voimala-messun ideana on ri-
kastuttaa jumalanpalveluselämää. 
Kaikki eivät koe omakseen perin-
teistä messua ja siksi on hyvä, et-
tä kaupungissa on vaihtoehtoja tar-
jolla. Toiveena on uusi elävä juma-
lanpalvelus. Annetaan hengen vie-
dä ja katsotaan, mitä syntyy, miet-
tii opiskelija Liisa Ruusukallio, jo-
ka osallistuu messun tekemiseen 
muun muassa soittamalla kitaraa 
ja laulamalla messubändissä. Hän 
on myös Harjun seurakuntaneu-
voston jäsen.  

Tiina Salon mukaan Voimala-
messun pääosassa ovat vapaaeh-
toiset seurakuntalaiset, nuoret ai-
kuiset, jotka haluavat itse olla to-
teuttamassa messua. 

– Perinteinen messu on ollut 
yleensä työntekijäpainotteinen, eli 
seurakunnan työntekijät pitkälti 
ovat valmistaneet messun ja vas-
taavat sen tehtävistä. Voimalassa 
vapaaehtoiset voivat huolehtia kai-
kista niistä tehtävistä, joissa ei tar-
vita pappia tai muuta hengellisen 
työn tekijää, selvittää Tiina Salo. 

Messussa ei  
tarvitse suorittaa 

Vapaaehtoiset voivat esimerkiksi 
vastaanottaa messuvieraat ovella, 

juontaa tilaisuutta, lukea tekste-
jä, huolehtia musiikista, pitää pu-
heita ja osallistua esirukouspalve-
luun. 

– Esirukouspalvelussa tulijoilla 
on mahdollisuus pyytää henkilö-
kohtaista esirukousta vapaaehtoi-
silta, kertoo Ruusukallio. 

Nuorten naisten mukaan mes-
sujen ympärille voi kehittää muu-
takin toimintaa, kuten opintopiire-
jä ja kerhoja. 

– Olemme myös kokoamas-
sa uutta messubändiä. Tervetuloa 
mukaan toimintaan kaikki soit-
tamisesta kiinnostuneet, vinkkaa 
Liisa Ruusukallio. 

Voimala-messu ei ole suoritta-
mista. 

– Täällä ei tarvitse tehdä asioita 
täydellisesti, voi tehdä virheitäkin. 
Voimme olla kirkossa yhtä epätäy-
dellisinä ja keskeneräisinä kuin elä-
mässäkin. Jokainen on arvokas ja 
tervetullut, sanoo Salo. 

Ruusukallion mukaan messun 
sloganiksi onkin kaavailtu lauset-
ta: Voimala-messu – sinnepäin. 

– Se kuvaa hyvin ajatusta, että 
kukaan ei ole täydellinen. Jumala 
hoitaa meitä messussa eikä kenen-
kään tarvitse vaatia itseltään liikaa. 

Yhteisö rakentaa 
samalla yhteistyötä 

Salo ja Ruusukallio ovat ilahtu-
neita siitä, että Voimala on koko-
avaa yhteistyötä keskustan seura-
kuntien ja järjestöjen välillä. Tam-
pereen evankelis-luterilaisista seu-
rakunnista mukana ovat Tuomio-
kirkko, Pyynikki ja Kaleva, oppilai-
tostyö sekä nuorten aikuisten toi-
minta Uusi verso. Järjestöistä taus-
tatukena ovat Kansan Raamattu-
seura ja Kansanlähetys. 

Yhteistyöstä iloitsee myös nuo-
risotyöntekijä, nuorisomuusikko 
Matti Mäkinen Tampereen seura-
kuntien nuorisotyöstä. 

– Tämä on yhteisöllistä, uut-
ta jumalanpalvelusta. Yhteisölli-
syyshän on nousussa joka paikas-
sa. Yhteisöllisiä messuja on muita-
kin, mutta nyt on koetettu raken-
taa jotain omaa. Nyt ei tehdä ta-
pahtumaa vaan yhteisöä. On tär-
keää, millaisena sen kokevat yhtei-
sön jäsenet itse. Uskon, että tämä 
on kasvava tapa toimia. 

Mäkisen mukaan Voimala on 
koottu ideoista, jotka nuoret aikui-
set ovat itse keksineet. 

– Juontajat johdattelevat ta-
pahtumia, yhdessä lauletaan bän-
din säestyksellä, ehtoollisleipä lei-
votaan itse ja ojennetaan se ja vii-
ni toinen toiselle. Messu ei lopu eh-
toolliseen, vaan sen jälkeen on pit-
kä rukoushetki.

Messutiimissä on nyt 13 henkeä, 
ja se kasvaa koko ajan.

– Ihminen haluaa tänä päivänä 
olla tuomassa omaa osaamistaan 
seurakuntaan, jos siihen vain anne-
taan mahdollisuus. Jokainen pää-
see vaikuttamaan ja voi tulla mes-
sutiimiin itsekin vaikuttamaan ja 
ottamaan vastuuta, miettii Mäki-
nen. 

– Minusta tuntuu hyvältä. Tä-
mä on innostavaa ja luovaa poruk-
kaa.

Kirsi Airikka 

Messu järjestetään joka kuukauden 
toisena perjantaina kello 19 
Tuomiokirkossa. 
Seuraavat messukerrat ovat 
11.2., 11.3., 8.4., ja 13.5. 
Luvassa on tuhtia opetusta, 
ehtoollinen sekä messun jälkeen 
alakerrassa pientä purtavaa. 
Ota halutessasi oma Raamattu 
mukaan. 

”Oli hauska huomata, että tämä muistutti enemmän Apostolien teoissa 
kerrottua seurakuntakokoontumista eikä jumalanpalvelusta.” 

Voimala-messu  
rakentaa yhteisöä 

Tiina Salo (vas.) ja Liisa Ruusukallio toivottavat nuoret aikuiset mukaan rakentamaan uutta jumalanpalvelusyhteisöä, Voi-
mala-messua Tampereen keskustaan. Messu järjestetään joka kuukauden toisena perjantaina kello 19 Tuomiokirkossa. 

Miten Martinuskodin  
toiminta  
pääsee alkuun?
Millaisia työntekijöitä tuettua asu-
mista tarjoavaan Marti nuskotiin on 
löytynyt, Pirkanmaan Sininauhan 
toiminnanjohtaja Juha Kallio?
– Johtajaksi kutsuttiin pitkien proses-
sien jälkeen Suvi Nieminen. Muut 
työntekijät löytyivät verraten helposti. 
Alle kahdessa viikossa tuli yli sata ha-
kemusta, joista valittiin vakinaiseen työsuhteeseen kuusitois-
ta ammattilaista. Tarkoitus on jatkokouluttaa ainakin puolet 
valituista.

Asukkaat ovat juuri tulleet taloon. Pidetäänkö juhlia?
– Täydellä kapasiteetilla mennään heti. Kuntouttavalla työ-
otteella asiakaslähtöisesti kohti arvokasta elämää. Koska talo, 
asukkaat ja henkilökunta ovat uusia, ei suurempia juhlallisuuk-
sia tässä vaiheessa järjestetä.

Ovatko aikataulu ja 5,5 miljoonan euron talousarvio pitä-
neet, tilat omistavan Martinus-säätiön asiamies Jukka-Pek-
ka Fabrin?
– Aikataulu on pitänyt hyvin. Ainoan pienen viivästymisen ai-
heutti vuoden 2010 tammikuun pakkanen.

– Myös talousarviossa yllätyksiltä on vältytty. Rakentami-
sen aikana esiin tulleet tekniset lisätarpeet vähän nostivat lop-
pusummaa, mutta muutos tapahtui suunnitellusti.

Jääkö jotain tekemistä myöhemmäksi, Tampereen seurakun-
tien kiinteistöpäällikkö Pekka Niemi?
– Rakennukset on otettu vastaan tammikuun lopussa. Tilat on 
juuri kalustettu ja pihat kunnostettu. Istutukset laitetaan en-
si kesänä.

Asukkaita Hervantaan oli tulossa Pelastusarmeijan hoitoko-
dista ja Ensisuoja- ja kuntoutumiskodista. Onko kaikille löy-
tynyt paikka asua, suunnittelupäällikkö Maritta Närhi kau-
pungin tilaajayksiköstä?
– Kaikille on löytynyt. Muutamia asiakkaita Martinuskotiin 
tulee myös muualta. Olemme pyrkineet löytämään kaikille tar-
koituksenmukaisimman asumispaikan.

Asta Kettunen
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(Erään nuoren aikuisen kommentti ensimmäisestä Voimalasta.)

Herätys!
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Mukana menossa

Kunniatehtävänä kummius
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Nuorille aikuisille pidetään K18-iltoja Nekalan seurakuntatalossa kerran 
kuussa. Jussi Hautala ja Heidi Toijala käyvät illoissa säännöllisesti tapaa-
massa kavereita.

K18-ilta kutsuu  
nuoria aikuisia
Viinikan seurakunta on järjestä-
nyt K18-iltoja syksystä 2004 alka-
en. Iltoihin osallistuu 15–30 hen-
keä ja nuorisotyönohjaaja Päi-
vi Ranta toivottaa uudet nuoret 
tervetulleiksi.

Nekalan seurakuntatalon ala-
kerrasta kuuluu iloista puheen-
sorinaa ja naurua lauantai-iltana, 
kun nuoret kokoontuvat K18-il-
taan. Aluksi on kuunneltu Heikki 
Lehtimäen alustus aiheesta Kris-
titty mediakuluttajana ja pohdit-
tu ryhmissä median välittämää 
maailmankuvaa. Nyt syödään il-
tapalaa ja seurustellaan kaverei-
den kanssa ennen saunomista. 

Iltojen aiheet valitsee nuorten 
aikuisten johtoryhmä, joka miet-
tii sopivia teemoja ja luennoitsi-
joita. Heidi Toijala oli mukana 
ryhmässä.

– Luen sanomalehtiä valikoi-
den, Aamulehti on mielestäni 
luotettava. Elokuvia valitsen ka-
vereiden suositusten perusteel-
la ja joskus luen myös arvosteluja 

lehdistä. Kuuntelen radiota, mut-
ta televisiota katson vähän. Luen 
uutisia sanomalehdestä ja netistä. 
Lisäksi käyn Facebookissa, hän 
kuvailee omaa median käyttöään.

– K18-illoissa on mielenkiin-
toisia aiheita ja hyvä ilmapiiri. 
Täällä tapaa tuttuja kavereita. 
Uusia nuoria otetaan mielellään 
tänne, ja porukkaan pääsee nope-
asti mukaan, Toijala sanoo.

– Aloitin riparista, sitten me-
nin isoskoulutukseen, nuorten il-
toihin ja K18-iltoihin. Olen tyy-
tyväinen seurakunnan järjestä-
mään nuorten ohjelmaan Viini-
kassa, täällä ei unohdeta nuoria 
aikuisia rippikoulun jälkeen. Yh-
dessäolo on mukavaa, varsinkin 
vaellukset ja leirit, Jussi Hauta-
la toteaa.

Hautala odottaa uusia iltojen 
aiheita avoimin mielin.

– Asunnottoman tarina kiin-
nostaa minua erityisesti.

Pirjo Lääperi

Pyhässä kasteessa Heidi Niemen-
maan ja Juha-Matti Rautiaisen 
esikoistytär liitettiin Pyynikin seu-
rakunnan jäseneksi ja samalla maa-
ilmanlaajaan, yli sukupolvien ulot-
tuvaan kristittyjen yhteisöön.

Jumala ottaa kasteessa ihmisen 
omaan perheväkeensä, kutsuu hen-

kilökohtaisesti nimeltä, lahjoittaa 
uskon, armon ja siunauksen. Pas-
tori Säde Siira tiivistää merkityk-
sen: lapsi saa pelastuksen lahjan.

Seela Tuulikki Rautiaisella on 
elämänsä matkalla mukana nel-
jä kummia. Kastetoimituksessa he 
olivat papin ja vanhempien kans-

sa häntä siunaamassa, sama toistuu 
viidentoista vuoden päästä konfir-
maatiomessussa.

– Kummi on lapsen aikuinen, 
kristitty ystävä. Turva ja tuki. Esi-
rukoilija. Lapsen ja koko perheen 
rinnalla kulkija, Siira kuvaa.

Kaste- ja lähetyskäskyssään 
(Matt. 28:18–20) Jeesus kehottaa 
kastamaan seuraajiaan ja opetta-
maan heitä. Kastekaavassa vanhem-
milta ja kummeilta kysytään, halu-
avatko he yhdessä seurakunnan 
kanssa huolehtia siitä, että lapsi saa 
kristillisen kasvatuksen. Mihin vas-
taus ”tahdon” kummeja velvoittaa?

– Siinä vaiheessa, kun lapsi op-
pii puhumaan, kummit voivat vaik-
ka opettaa, että myös Jumalan ja 
Jeesuksen kanssa voi puhua! Yksi 
tärkeä tehtävä on lapsen puolesta 
rukoileminen, Siira poimii pari esi-
merkkiä.

Tarkan harkinnan tulos

Pyynikin kappalainen on huoman-
nut, että kummiuden arvostus on 
pikemmin noussut kuin laskenut.

– Tosi tarkkaan vanhemmat 
harkitsevat, keitä kummiksi pyytä-
vät eli kuka on sellainen ihminen, 
jonka varaan haluaa oman lapsen-
sa näin uskoa.

Kun kastepappi ennen ristiäi-
siä tapaa vanhemmat, kummit voi-
vat olla mukana, etenkin jos pieno-
kaisen perhe sitä haluaa. Tosin käy-
tännössä näin tapahtuu harvoin, jo 
siksi, että kummit asuvat ehkä kau-

kana. Monesti kastekeskustelussa 
käydään läpi perheen hyvin henki-
lökohtaisia asioita, ja silloin Siiran 
mielestä on parempi, ettei läsnä ole 
ulkopuolisia.

Kastepuheessaan Säde Siira koh-
distaa aina jotakin suoraan kum-
meille ja muistuttaa heidän tehtä-
vänsä kristillisestä tarkoituksesta. 
Ristiäisjuhlassa pappi istuu tavalli-
sesti kummien kanssa samassa kah-
vipöydässä, joten siinäkin on vielä 
tilaisuus aiheesta keskustella.

”Melkein tuli tippa linssiin”

Pikku-Seelan äiti ja isä toivovat tyt-
tärensä luottoaikuisten pysyvän 
sekä lapsen että koko perheen elä-
mässä, kulkevan vierellä.

– Joku voi ajatella, että kummin 
kuuluu ennen muuta muistaa lah-
joilla, mutta minulle se ei ole asi-
assa ollenkaan tärkeintä. Haluai-
sin, että kummeista tulisi lapselle 
tuttuja ja turvallisia, perheen ulko-
puolisia kivoja aikuisia, pohtii Hei-
di.

Juha-Matti lisää, että mielel-
lään sellaisia, joita näkee muulloin-
kin kuin kerran vuodessa synttäri-
kahveilla.

Tamperelaispariskunta valitsi 
kummeiksi kummankin siskon, ja 
lisäksi molemmat pyysivät hyvän 
ystävänsä, joka ei ole sukulainen.

– Kaikki neljä ovat mielestäm-
me sopivia tehtävään; tolkun ihmi-
siä, jotka pitkälle jakavat oman aja-
tusmaailmamme.

Kastetoimituksessa Aleksan-
terin kirkon kryptassa vauvaa piti 
sylissään Sanna Mäkynen, Heidin 
lukioaikainen kaveri Porista, ja en-
nen Seelaa kolminkertainen kum-
mitäti.

– Kummius on minulle kun-
niatehtävä. Melkein tippa tuli lins-
siin Heidin pyytäessä prinsessan-
sa kummiksi, olin hyvin onnellinen 
tällaisesta luottamuksesta. Tahdon 
tietää Seelan elämästä tarkemmin 
kuin vain ystävänä olisin kiinnostu-
nut. Erilaista on tällä kertaa maan-
tieteellinen etäisyys, vaikka matkaa 
Tampereelle on ”vain” sata kilomet-
riä. Muut kummilapseni asuvat lä-
hellä ja voin tavata heitä melkein 
niin usein kuin vain haluan.

Sanna Mäkynen yrittää olla kai-
kille neljälle tasapuolinen kummi-
täti.

– Itselläni ei ole lapsia, ja taval-
laan tahdon antaa kummilapsille 
sen kaiken, mitä omat saisivat. En-
kä nyt tarkoita materiaa, vaan sel-
laisia asioita kuten esimerkkiä, op-
peja, kokemuksia.

Pirjo Silveri

Lisää tietoa aiheesta:

www.tampereenseurakunnat.fi/ 
perhejuhlat/kaste
www.pienelleparasta.fi
www.evl.fi/katekismus/sakramentit/
kaste.html
http://evl.fi > Kaste ja kummit

Kummi kulkee nimeltä 
kutsutun rinnalla

Kummitäti Sanna Mäkysen syliin Seela Tuulikin, pyhässä kasteessa nimel-
tä kutsutun, on turvallista nukahtaa. Heidi Niemenmaa ja Juha-Matti Rautiai-
nen toivovat tyttärensä kummien pysyvän lähellä ja lapsen elämässä ristiäis-
ten jälkeenkin.

Tanja M
ikkola

– Kaikki alkoi Afrikan-matkasta-
ni vuonna 2002, kun näin itse ih-
misten hädän. Jumala selvästi an-
toi toisen lähetyskutsun. Emme 
auta vain taloudellisesti, vaan oh-
jaamme lapsia, nuoria ja äitejä seu-
rakuntiin aktiivisiksi kristityiksi, 
kertoo Hope for Tomorrow -järjes-
tön työntekijä Outi Välimaa, jo-
ka perusti yhdistyksen ystäviensä 
kanssa seitsemän vuotta sitten. Vä-
limaa on vieraana sunnuntaina 13. 
helmikuuta naistenpäivässä Kau-
kajärvellä. 

Outi Välimaa on työskennellyt 
aiemmin Suomen Lähetysseuran 
lähetystyöntekijänä. Kaikkiaan 15 
vuotta vierähti Taiwanissa vuosina 
1982–1999. Paluun jälkeen Välimaa 
valmistui sosiaalityön opettajaksi. 
Viime vuosina hän on tehnyt väi-
töskirjaa ja opettanut Hämeen am-
mattikorkeakoulussa ja Tampereen 
yliopistossa. Väitöstilaisuus on hel-
mikuun lopulla. 

Hope for Tomorrow on lähetys-
järjestö, jonka tehtävänä on aut-
taa erityisesti aidsin takia vaikeis-
sa elämäntilanteissa olevia orpo-
ja lapsia, nuoria ja naisia Afrikas-
sa. Kummilapsitoiminnan avulla 
on mahdollistettu 40 nuoren lu-

kio-opiskelu Mombasassa Kenias-
sa. Nuoret ovat lähtöisin köyhim-
mistä slummeista.

– Nyt 15 heistä on opiskelemas-
sa järjestömme tukemana ammat-
tiin, esimerkiksi opettajaksi, kau-
pallisiin ja hallinnollisiin tehtä-
viin, sosiaalityöntekijäksi tai kam-
paajaksi. Toiveena myös on, että he 
tulevaisuudessa tukevat toisia vai-
keissa oloissa eläviä kenialaisia, sel-
vittää Välimaa. 

Mombasassa järjestö avustaa 
myös aidsia sairastavien naisten 
tukiryhmää vuokran, ruokatarvik-
keiden ja terveydenhoidon kustan-
nuksissa. 

– Ryhmä haluaisi aloittaa pien-
tä liiketoimintaa, johon he pyytävät 
aloitussummaa pienlainojen myön-
tämiseen naisille. He voisivat alkaa 
viljellä tomaatteja, pinaattia tai he-
delmiä ja myydä niitä kioskissa tai 
torilla. Näin perhe pääsee vähitel-
len taloudellisesti eteenpäin.

Kuusivuotinen maaseutupro-
jekti Nairobin pohjoispuolella 
päättyi viime vuonna. Savimajois-
sa asuville perheille ostettiin leh-
mä tai vuohi, työkaluja ja tarvik-
keita banaanin ja maissin viljelyyn. 

Ugandassa avustetaan seura-

Hope for 
Tomorrow 
-järjestön 
työntekijä 
Outi  
Välimaa  
tapasi  
koululaisen 
Keniassa. 

Outi Välim
aan arkisto

Ystäviä ympäri maailman 
Naistenpäivä 13.2. klo 12–15.30
Kaukajärven seurakuntakodissa, 

Keskisenkatu 20

klo 12 naisten messu, jonka 

toimittavat pastori Tuula Haavisto ja 

kanttori Päivi Vilpakka 

keittolounas ja kahvit, 5 euroa 

klo 14 päiväjuhla

vieraana Outi Välimaa, arpajaiset

Päivän tuotto Hope for Tomorrow 

-yhdistyksen kautta Kenian naisten 

aids-työlle.

Ilmoittautuminen 10.2. mennes-

sä p. 219 0310 tai sähköpostitse: 

merja.makisalo@tampere-evlsrk.fi, 

ilmoita ruokavalio!

Tapahtuman järjestää Messukylän 

seurakunnan diakonia- ja lähetys-

työ.

Naistenpäivänä puhutaan  
auttamistyöstä Afrikassa 

kunnan ylläpitämää 250 oppilaan 
peruskoulua, joka toimii Kampalan 
slummin laidalla.

Järjestö tarvitsee  
tukijoita ja kummeja 

Järjestö toimii yksityisten tukijoi-
den lahjoitusten ja kolehtien varas-
sa. Postituslistalla on tällä hetkellä 
500 uutiskirjeen saajaa, joista run-
sas 100 on säännöllisiä tukijoita. 

– Jokainen on tervetullut mu-
kaan. Meillä on monia koululaisia, 
opiskelevia nuoria ja lastentarhan 
lapsia, jotka odottavat kummia. 
Myös äitien ryhmä tarvitsee tuki-
joita, vetoaa Outi Välimaa. 

– Myös naistenpäivässä voi il-
moittautua kummiksi tai tulla 
muuten vain juttelemaan tekemäs-
tämme työstä.

Kirsi Airikka

Yhteydenotot sähköpostitse: 
info@hopefortomorrow.fi tai 
p. 040 758 3352. 
Lisätietoja: www.hopefortomorrow.fi
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Tulevat pyhät
Ajassa ja hengessä Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Helmikuun neljästoista on meil-
lä Suomessa ystävyydelle omistet-
tu päivä. Punaista, pinkkiä, sydä-
miä, kaikenlaista pehmeää ja ma-
keaa – sitä taitaa olla ystävänpäi-
vän kaupallinen puoli. Päivän suu-
rin asia on joka tapauksessa se, että 
saa kuulla olevansa ystävä.

Pyhän Valentinuksen päivän 
historia alkaa salassa solmituista 
avioliitoista. Päivän sankarihah-
mo on 200-luvulla elänyt Ternin 
piispa Valentinus, joka vihki salaa 
sotilaita avioliittoon. Rooman ar-
meijassa nimittäin suosittiin nai-
mattomuutta. Nuoria rakastavaisia 
ymmärtänyt piispa jäi pian kiinni 

vihkimisistään ja joutui vankilaan. 
Kiitolliset vaimot halusivat tukea 
heille onnen suonutta Valentinus-
ta: tyrmään alkoi tulvia kannusta-
via kirjeitä. Valentinus tuomittiin 
kuolemaan, mutta tapa lähettää 
lämpimistä tunteista kertovia kir-
jeitä ja kortteja jäi elämään. 

Jos haluat kertoa ystävällisistä 
ajatuksistasi jollekulle, mutta et oi-
kein tiedä, mitä korttiin raapustai-
sit, olisiko Raamatusta apua:

”Ystävän sanat ovat nuorta 
hunajaa: makeat mielelle, 
virvoittavat ruumiille.” 
(Sananl. 16:24)

”Rakas ystävä, toivon, että sinulle 
kuuluu joka suhteessa hyvää ja 
että olet terve; sisäisestihän 
sinulle kuuluu hyvää.” (3.Joh. 1:2)

”Niin pysyvät nämä kolme: 
usko, toivo, rakkaus. 
Mutta suurin niistä on rakkaus.” 
(1.Kor. 13:13)

”Öljy ja suitsuke ilahduttavat 
mielen, ystävän rakkaus on kuin 
tuoksuva puu.” (Sananl. 27:9)

”Kaiken kruunuksi tulkoon 
rakkaus, sillä se tekee kaiken 
täydelliseksi.” (Kol. 3:14 )

Kolme sanaa sinulle:  
Ole ystävä minulle

ALbA
Jumalanpalveluksissa ja muissa liturgisissa teh-
tävissä alba on seurakuntaa palvelevan perus-
vaate. Alban esi-isä on entisajan ihmisten käyt-
tämä tunika. Nimitys alba tulee latinan valkois-
ta tarkoittavasta sanasta – tämä vaate on ni-
mensä mukaisesti aina valkoinen. 

Ensimmäisiä selityksiä alban vertauskuval-
lisuudesta oli, että alba ilmaisee puhtautta ja 
kärsivällisyyttä. Myöhemmin alba on liitet-
ty myös varhaiskristilliseen kastepukuun, jo-
ka kuvaa Kristuksen vanhurskautta. Kasteessa 
ihminen ”puetaan” tähän vanhurskauteen kuin 
valkoiseen vaatteeseen. Alba on yleisen pappeu-
den tunnus ja niinpä sitä käyttävät jumalanpal-
veluksissa niin ammatti- kuin muutkin papit.

Jumalan rakkaus ei vähene jakamisesta

”Minä rakastan sinua, Herra, sinä olet minun voimani. 

Sinä päästit minut turvaan, sinä olet vuorilinnani. 

Jumalani, sinuun minä turvaudun, sinä olet kallio, olet 

kilpeni, sinulta saan avun ja suojan.” 

(Ps. 18:1–2)

Helmi

 13.2.  Uskon kestävyys ahdingossa

Päivän teksteissä (Matt. 24: 1–14) puhutaan lopun ajoista ja niihin 

liittyvistä vaikeuksista. Oman uskoni kestämistä mullistuksissa 

epäilen, mutta onneksi en ole vain omassa varassani. Jumala pitää 

huolta heiveröisestäkin uskovasta – tuli eteen mitä tahansa. 

  20.2. Ansaitsematon armo: 3. sunnuntai ennen 

  paastonaikaa – pääsiäisjakso alkaa

Tämän päivän latinankielinen nimi on septuagesima, mikä tarkoittaa 

seitsemääkymmentä. Seuraavat seitsemänkymmentä päivää on 

siis aikaa valmistautua pääsiäiseen. Paaston aikana on tarkoitus 

kilvoitella ja viipyä Jumalan edessä, jotta olisimme valmiita 

ymmärtämään pääsiäisen julistaman ansaitsemattoman armon. 

Paastosta huolimatta armo on kaikille sama. (Matt. 19: 27–30)

oulu eli Vapahtajamme syn-
tymän muistopäivä on jo 
kaukana takana päin. Eläm-

me härkäviikkoja. Joululahjat 
ja muu hössötys ovat unohtuneet. 

Vaan ovatko nuo ystävämme, joi-
ta muistimme joulun alla ja joulu-
na, myös unohtuneet? He ovat edel-
leenkin olemassa. Osa heistä on eh-
kä sairaina, ehkä yksinäisiä omissa 
pienissä ympyröissään. 

Olen itse mieheni kanssa tou-
hunnut muuttoa ja havahduin sii-
hen, että olen elänyt omien asioit-
teni ympärillä niin tiiviisti, että ys-
tävät ovat jääneet taka-alalle. Soit-
taminen tai sähköpostin laittami-
nen on vallan jäänyt.

Mitähän Jeesus tästä tuumai-
si? En toki voi sitä tarkkaan tietää, 
mutta selkeästi joku on minua he-
rätellyt miettimään tätä juttua. On 
kummallista, että silloin kun meitä 
kiitellään, on antaminen niin iha-
nan helppoa. Annamme sitten ta-
varaa tai aikaamme, se on tärke-
ää vastaanottajalle. Kuulen selvästi 
mielessäni vanhan totuuden: Ilois-
ta antajaa Jumala rakastaa. 

Johanneksen evankeliumissa 
kerrotaan, että Jeesus kehotti ope-

tuslapsiaan rakastamaan toisiaan. 
Tuosta rakkaudesta heidät tunnis-
taisi Hänen opetuslapsikseen. Siispä 
minkä takia voin minäkin olla niin 
kovapäinen, että jään odottamaan 
yhteydenottoja ystäviltäni? Luulen 
kai, että  jos olisin aktiivinen, saat-
taisin vaikka häiritä jotakuta.

Soitto ystävälle tai unohtuneel-
le sukulaiselle? Entä saattaisimme-
ko soittaa yksinäisen naapurin ovi-
kelloa ja pyytää häntä lenkille? Au-
tottoman lapsiperheen äiti saattai-
si tarvita kauppakyytiä. Kolmiyh-
teisen Jumalan rakkaus, ei kulu ei-
kä vähene, jos sitä eteenpäin jaam-
me, päinvastoin.

Taidankin haastaa teidät lukijat 
ja itseni johonkin tuntemattoman 
lähimmäisen ilahduttamiseen. Ko-
keillaanko! Jumalan tahdon mukai-
sesti varmaan toimisimme.

Siunattua kevättalvea ja edessä 
olevaa suurta ja meidän elämääm-
me mullistavaa Jeesuksen ristin-
kuoleman ja ylösnousemuksen 
suurta juhlaa!

Leena Hernesniemi
Tampereen Tuomas-yhteisön jäsen

tällä Palstalla tutustutaan kristilliseen 
symboliikkaan kirkkovuoden mukana kulkien. 
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Aitolahden kirkkoherra Juha Vuorio on pukeutunut 
valkoiseen albaan. Mustaa, kaulan ympärille laitet-
tavaa stolaa sovittaa tekstiilitaiteilija Laura Isonie-
mi, joka on suunnitellut Aitolahden kirkkotekstiilit. 
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Sanat ja symbolit
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Ota onkeesi

Konserttitarjotin

Pianismin juhlaa 
Konsertti Pispalan kirkossa 
keskiviikkona 23. helmikuuta kel-
lo 19 tuo kuulijoille mahdollisuu-
den tutustua piano-ohjelmiston 
klassisiin teoksiin. Pianisti Pau-
li Jämsä on valinnut ohjelmaansa 
muun muassa J.S. Bachin Partitan 
B-duurin. Sonaatti E-duuri kuul-
laan niin L.v. Beethovenin kuin J. 

Kirsi-M
arja Savola

Taiteilija Elina Vettenranta esiintyy Sa-
na soi -illassa 20.2. kello 18 Finlay-
sonin kirkossa. Illassa puhuu Heikki 
Mäki-Pesola Suomen Raamattuopis-
tosta. 

Tähtitaivaan alla  
saa hiljentyä

M
ieli rauhoittuu, kun 
avaa kappelin oven. 
Täällä sairaalan po-
tilaat voivat hiljen-
tyä hetkeksi kipujen-

sa keskellä ja omaiset poiketa rau-
hoittumaan. Henkilökunta saa kat-
kaista kiireensä tähtitaivaan alla.  

Hatanpään kantasairaalan uu-
si kappeli palvelee kävijöitä en-
simmäisessä kerroksessa. Kappe-
li otettiin ja siunattiin käyttöön 
29. marraskuuta, mutta sillä ei ole 
vielä nimeä. Tampereen seurakun-
tien sairaalapastori Teemu Paar-
lahti on tyytyväinen uuteen tilaan.

– Kappeli on herättänyt myön-
teistä mielenkiintoa. Aikaisemmin 
joulu- ja pääsiäishartaudet pidet-
tiin osaston aulatilassa, joka oli lä-
pikulkupaikka. Ihmisiä tuli hissistä 
ja ambulanssimiehet veivät potilai-
ta kesken kaiken. Nyt saimme eril-
lisen tilan rauhoittumista varten. 

Saattohetki on  
tärkeä omaisille  
Paarlahden mukaan omaiset voi-
vat hyvästellä vainajan arvokkaasti 
kauniissa tilassa. Poikkeustapauk-
sissa vainaja voidaan myös siuna-
ta kappelissa.

– Nykypäivän kulttuuri piilot-
telee kuolemaa. Kuitenkin saatto-
hetki voi olla läheisille hyvä tilan-
ne. Kun näkee tutun ihmisen siinä 
avoimessa arkussa, hänelle voi sa-
noa jäähyväissanoja. On mahdolli-
suus viipyä hetki omien tunteiden-
sa kanssa rauhassa. Tämä auttaa 
ihmistä eteenpäin surussa, Paar-
lahti kertoo.

Uudessa kappelissa on pidetty 
jouluhartaus, mutta säännöllisiä 
hartauksia ei ole tarkoitus järjestää.

– Ideoita kappelin käytöstä kuu-
lostellaan. Pääsiäisenä pidetään 
hartaus. Henkilökunta voi poiketa 

”Olen tässä. Toteudun. Minne valo menee täältä?” runoili sairaalapastori Teemu Paarlahti juhlassa, jossa siunattiin käyt-
töön Hatanpään kantasairaalan kappeli viime marraskuussa.

täällä hetkeksi vaikka työstä lähti-
essään jaksaakseen työn jälkeistä 
elämää. Hiljentyminen ja huokai-
seminen antavat voimaa. Tämä toi-
mii myös hiljaisena tilana hengel-
lisiä keskusteluja varten, Paarlahti 
suunnittelee.

Eri uskontokunnat 
otetaan huomioon 

Kappelin on suunnitellut arkkitehti 
Heikki Hannula TähtiSet Oy:stä. 
Sen suunnittelussa on otettu huo-
mioon eri uskontokunnat. Etusei-
nälle voidaan tuoda erilaisia sym-
boleja, joko latinalainen tai orto-
doksinen risti, Davidin tähti, isla-
min puolikuu tai pelkkä sininen la-
sitausta ilman tunnuksia.

Kristitty löytää kappelista tu-
tun ristin tai tila toimii haluttaes-
sa neutraalina ja uskonnottomana. 

Värien valintaa pohdittiin levol-

Raimo Saaren akvarellinäyt
tely esittelee isovanhempien ajan 
Finlaysonia. Tauluista katsoja löy-
tää muun muassa Finlaysonin por-
tin, Kuusivooninkisen torneineen, 
Pääkonttorin, Finlaysonin kirkon, 
Finlaysonin palatsin ja historialli-
sen Amurin. 

– Erikoiseksi alueen tekee se, et-
tä kansallismaiseman sisällä oleva 
kokonaisuus yhä elää asumalähiö-
nä ja liike-elämän keskuksena, joka 
tarjoaa työpaikkoja suurelle joukol-
le tamperelaisia.  Alue ei ole muis-
toihinsa pysäytetty museokokonai-

Avioeroon liittyvä paha olo pur-
kautuu herkästi vihana, kiukkuna, 
kaunana ja katkeruutena. Kieltei-
siä tunteita on turha 
paeta tai kätkeä. Ne 
ovat sallittuja, kestä-
vät aikansa – ja niis-
tä voi vapautua.

Kirjassaan Kun 
tiet eroavat Saa-
ra Kinnunen kul-
kee erityisesti nii-
den rinnalla, jotka 
häpeävät ja kokevat 
epäonnistuneensa, 
kun liitto ei kestä-
nytkään kuolemaan 
asti. Kokenut perhe-

neuvoja ei kaunistele asioita, mutta 
tuuppaa terveellä tavalla eteenpäin.

Eron jälkeen kuljettavana on pit-
kä, kivinen tie. Mat-
kalla koetellaan ky-
kyä antaa anteek-
si. Oman tahdonvoi-
man varassa tehtä-
vä on vaikea, jos on 
tullut syvästi louka-
tuksi, petetyksi tai 
hylätyksi. Onneksi 
apua saa pyytää Ju-
malalta. Anteeksian-
to on mahdollisuus, 
ei pakko, ja se tar-
koittaa luopumista 
oikeudesta kostoon. 

Voimaa musiikista
Yhteisvastuu
-konsertti 
to 10.2. klo 18.30  
Härmälän kirkko | 
Kevätesikot-kuoro, joht. Markku 
Ylipää, myös yhteislaulua
Vapaa pääsy

Kahvikonsertit
su 13.2. klo 15 
Tyllin sali, Hallituskatu 30
Naiskuoro Katajaiset ja mieskuo-
ro Kelot, joht. Lasse Kautto
Liput 10 € sis. pullakahvit 

Tampere Filharmonian 
konsertti
pe 18.2. klo 19 
Tampereen tuomiokirkko | 
Roy Goodman, Olga Pasichnyk, 
Marjukka Tepponen, Jussi Myllys, 
Mika Kares, 
Tampereen Filharmoninen Kuoro

Konsertti
pe 18.2. klo 19  
Lielahden kirkko | 
Jaakko Löytty
kolehti Yhteisvastuun hyväksi

Koululaisten  
Yhteisvastuu-
konsertti 
ke 23.2. klo 18  
Kalevan kirkko | 
Kalevan alueen alakoulujen 
oppilaita esiintyy

Finlaysonin alue esittäytyy  
Raimo Saaren akvarelleissa

Raimo Saari on kuvannut Finlaysonin 
kirkon akvarelliinsa, jonka nimi on 
Lumiel ja lastenkirkon lammas. 
– Kaksivuotias tyttö on poikani 
pojantytär, siis jo neljättä polvea 
perhekunnassani. Aihe syntyi 
kuvatessani tyttöä tullessamme 
kuuntelemaan kirkosta kuuluvaa 
soittoa, kertoo Saari. 

suus, vaan yhtälailla elävä kuin ai-
koinaan tehtaiden ollessa toimin-
nassa, miettii Raimo Saari, joka vii-
tisen vuotta sitten muutti Raumal-
ta Tampereelle kosken ääreen. 

– Tuolloin heräsi muistikuvia 
lapsuus- ja kouluaikojen Raumalta, 
jossa elin elämääni vanhan Rau-
man sydänkeskustassa. Sielläkin 
liike-elämä toimii tänäkin päivä-
nä vilkkaana.

Taiteilija haluaa maalausten 
avulla herättää tamperelaiset ja 
etenkin arvokkaan Finlaysonin 
alueen sisällä asuvat ihmiset ha-
vainnoimaan kiinnostavaa ympä-
ristöä.

Näyttely on avoinna 27. helmikuuta 
saakka kahvila Amurin Helmessä, 
osoitteessa Satakunnankatu 49. 
Avoinna ma–pe klo 7–17, 
la–su klo 9–17.  

Haydnin sävellyksinä. Myös vai-
kuttavaa F. Chopinin musiikkia 
on luvassa. 

Tällä hetkellä Itävallassa Wie-
nissä opiskeleva ylöjärveläinen on 
aloittanut pianistin uransa Tampe-
reen konservatoriossa. Sieltä Pau-
li Jämsä eteni Sibelius-Akatemiaan 
Helsinkiin ja nyt täydennysopinto-
jen pariin. 

Lahjakas soittaja on osallistunut 
useisiin kilpailuihin. Hänen uraan-
sa on tukenut myös Ylöjärven kau-
punki. Pirkanmaan kulttuurira-
hasto on apurahoin kannustanut 
lahjakasta pianisti-säveltäjää ural-
laan. 

Konserttiin on vapaa pääsy. Ko-
lehti kannetaan Yhteisvastuuke-
räyksen hyväksi. 

Pianisti Pauli Jämsä 
konsertoi  
23. helmikuuta 
kello 19 Pispalan kirkossa.

Älä anna vihan asettua taloksi

  helppo pääsy liikuntaesteiselle
  helppo pääsy näkövammaiselle,   kuuntelulaite
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Radio, tv ja netti
Jumalanpalvelus suorana 
lähetyksenä Tuomiokirkosta
Tampereen tuomiokirkon jumalanpalvelus lähetetään suorana lä-
hetyksenä sunnuntaisin kello 10 Radio Moreenissa taajuudel-
la 98,4 MHz.

Kokemuksia yksinäisyydestä 
televisiodokumentissa
Tämän vuoden Yhteisvastuukeräys torjuu nuorten yksinäisyyttä.

– Kaikkein pahinta on yksinäisyyden mukanaan tuoma toivot-
tomuus, sanoo ala- ja yläkoulussa yksinäisyydestä kärsinyt Vee-
ra Nylander. Nyt 18-vuotias Nylander kertoo kokemuksistaan Yh-
teisvastuun Yleisradiolle tuottamassa dokumentissa Välituntifii-
lis. Sen ensiesitys on Yle TV1:ssä torstaina 10. helmikuuta kel-
lo 14.55.

Aarrearkussa pehmoillaan
Lapset ja Raamattuetsivä Masa ratkovat pumpulipallojen arvoi-
tusta. Aarrearkusta löytyy jotain unettavaa, mikä inspiroi Pos-
teljoonia. Masaa esittää Tampereen seurakuntien nuorisomuu-
sikko Matti Mäkinen. Aarrearkun osa 26 nähdään uusintana 
SuomiTV:ssä lauantaina 19. helmikuuta kello 17.00–17.30.

Tampereen Kirkkosanomien 
verkkolehti uudistui 
Tampereen Kirkkosanomien verkkolehti on uudistunut. Uusilla si-
vuilla julkaistaan lehden pääkirjoitus ja kolumnit, joita lukijat voi-
vat kommentoida. Verkosta löytyy edelleen koko lehden näköis-
painos pdf-muodossa sekä lehden sähköinen arkisto. Uusilla si-
vuilla lukijat voivat myös antaa palautetta lehdestä ja uusista 
verkkosivuista.  

Verkkolehden osoite: www.tampereenkirkkosanomat.fi

lisuutta luovien mielikuvien kautta. 
Vihreä toisi mieleen leikkaussalin, 
joten se ei sopinut kappeliin. Vaih-
toehdoista päädyttiin siniseen, jo-
ka kuvaa toivoa. 

Valo siivilöityy tilaan sinisten 
lasitiili-ikkunoiden kautta. Seinät 
ja tuolit ovat vaaleaa puuta ja kat-
to hohtaa valkoisena, samoin ver-
hot. Katossa loistavat Pohjantähti 
ja Otavan tähtikuvio. 

Kappeliin pääsee potilasosas-
toilta hissillä pääaulan kautta en-
simmäisen kerroksen A1-siipeen. 
Eteisestä on käynti ulos ja ruu-
misauto pääsee ajamaan viereen. 
Vainaja kuljetetaan hissillä säily-
tystilasta kappeliin.

– Kappeli on osoittautunut toi-
mivaksi tilaksi. Kunpa saisin use-
ammin aikaa istua tässä rauhoittu-
massa, Paarlahti toivoo.

Pirjo Lääperi

Valo siivilöityy tilaan kauniisti sinisten 
lasitiili-ikkunoiden kautta.

Kappelin etuseinälle voidaan 
tuoda erilaisia symboleja, joko risti, 
Davidin tähti, islamin puolikuu tai 
pelkkä sininen lasitausta ilman 
tunnuksia.

Heikki Silvennoinen Band 
esiintyy Viinikan seurakunnan Yh-
teisvastuu-konsertissa sunnuntai-
na 20. helmikuuta kello 18 Viini-
kan kirkossa. 

Yhteisvastuu kerää tänä vuon-
na varoja nuorten yksinäisyyden 
lievittämiseen sekä kotimaassa et-
tä Mosambikissa.

– En tiedä suomalaisten nuor-
ten yksinäisyydestä enkä sen pa-
remmin Mosambikin tilanteesta, 
mutta molemmat kohteet kuulos-
tavat oikein hyviltä. Hädässä ole-
via ihmisiä pitää auttaa sekä tääl-

lä meillä että ulkomailla, miettii 
pitkän linjan blueskitaristi-laulaja 
Heikki Silvennoinen.    

Silvennoinen tuo Viinikkaan 
akustisen trion, jossa hän itse lau-
laa ja soittaa kitaraa. Koskettimia 
soittaa Kari Luukkonen ja tausto-
ja laulaa Pia Bos. 

– Soitamme musiikkia uudel-
ta Piece of mind -levyltäni, joka il-
mestyi joulukuussa. Bluesin lisäksi 
ohjelmassa on myös gospelia, suun-
nittelee Silvennoinen. 

Heikki Silvennoinen on tehnyt 
mittavan päivätyön muusikkona, 
tuottajana ja näyttelijänä. Uransa 
alusta 1970- ja 1980 -luvuilta hä-
net muistetaan useiden legendaa-
risten yhtyeiden kitaristina ja lau-
luntekijänä. Soolouran lisäksi hä-
net tunnetaan myös Q. Stone - se-
kä SF-Blues -yhtyeistä. 

Suuren yleisön tietoisuuteen Sil-
vennoinen nousi 1990-luvun alun 
Kummeli-ohjelman myötä, jossa 
hän näyttelemisen lisäksi kirjoitti 
sketsejä ja teki musiikkia. 

Konserttiin on vapaa pääsy. 
Kolehti kannetaan Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi.
 
Heikki Silvennoinen 
esiintyy Yhteisvastuu-konsertissa 
20.2. kello 18 Viinikan kirkossa.

DexViihde Oy

Hannu Jukola

Hannu Jukola

Hannu Jukola

Heikki Silvennoinen Viinikan kirkossa 

Valovoimainen sopraano  
konsertoi Tuomiokirkossa
Mummon Kammari kutsuu Suo-
jelusenkeli-konserttiinsa vapaaeh-
toistyöntekijöitä, vapaaehtoistyön 
tukijoita, yhteistyökumppaneita ja 
päättäjiä Tuomiokirkkoon sunnun-
taina 20. helmikuuta kello 18. Eu-
roopan vapaaehtoistoiminnan vuo-
den merkeissä järjestettävään kon-
serttiin on vapaa pääsy. 

Konsertin solistina on ooppe-
ralaulaja Johanna Rusanen-Kar-
tano. Urkurina toimii Matti Han-
nula. Näyttelijä Ahti Jokinen lau-
suu konsertissa Maaria Leinosen 
runoja. 

Sopraano ja urkuri esittävät 

konsertissa tuttuja ja rakastettuja 
suomalaisia hengellisiä lauluja ku-
ten Oskar Merikannon Oi, muis-
tatko vielä sen virren, P.J. Han-
nikaisen Suojelusenkeli, Armas 
Maasalon Tuhansin kielin sekä Ka-
ri Tikan Armolaulun. Ohjelmassa 
on luvassa myös Giulio Caccinin 
ja Cesár Franckin musiikkia sekä 
urkusooloja.

Johanna Rusanen-Kartano on 
tullut tutuksi erityisesti suomalais-
oopperoiden vahvojen naisroolien 
tulkitsijana. 

Lied-konsertteja hän on pitä-
nyt ympäri maailmaa. Sopraanon 

ohjelmistoon kuuluu oopperan ja 
hengellisen musiikin lisäksi ope-
retteja sekä musikaali- ja elokuva-
sävelmiä.

Konsertin jälkeen ovilla kerä-
tään kolehti Mummon Kammarin 
vapaaehtoistyön tukemiseksi.

Johanna Rusanen-Kartano  
esiintyy 20. helmikuuta  

kello 18 Tuomiokirkossa.

He
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Raamattu kehottaa monessa koh-
taa anteeksiantamiseen, anteeksi-
pyytämisestä on paljon vähemmän 
esimerkkejä.

Uusperheen arkeen ex-puolisot 
sekä sinun ja minun lapset tuovat 
vääjäämättä haasteensa. Kinnunen 
muistuttaa viisaasti, että entisessä 
ja uudessa liitossa on yksi yhteinen 
tekijä: minä. Sitä osuutta voi jokai-
nen tarkastella. On myönnettävä 
omat heikot kohtansa ja suostutta-
va siihen, että vain itseään voi pa-
risuhteessa muuttaa.

Pirjo Silveri

Saara Kinnunen: Kun tiet eroavat. 
Elämää avioeron jälkeen. 
Perussanoma 2010. 135 s.



8

L
apsen hyvinvointia edis-
tää nopeimmin ja varmim-
min se, jos onnistutaan es-
tämään vanhempien riito-
jen pitkittyminen ja syve-

neminen sekä elvyttämään yhteis-
työ lapsen vanhempina, sanoo Tam-
pereen perheneuvolan johtaja Ris-
to Karttunen, joka on tutkinut las-
ten selviytymistä huolto- ja tapaa-
misriidoissa.   

Vanhempien ero ja perheen ha-
joaminen koskee vuosittain noin 
30 000 suomalaislasta. Yli 90 pro-
sentissa eroista vanhemmat pysty-
vät sopimaan keskenään lapsen ta-
paamisesta ja huollosta. Käytännös-
sä, oikeuden ulkopuolella, sopimus-
ten noudattamisesta riidellään pal-
jon yleisemmin.  

– Valitettavasti huoltajuusriidat 
ja oikeuden täytäntöönpanot on-
gelmatilanteissa ovat lisääntyneet 
kymmenen viime vuoden aikana, 
kertoo Karttunen, joka on toiminut 
käräjäoikeuden täytäntöönpanoso-
vittelijana vuodesta 1996.  

Tuolloin astui voimaan laki 
huolto- ja tapaamispäätöksen täy-
täntöönpanosta. Lakia sovelletaan 
silloin, jos toinen vanhemmista 
rikkoo yhteistä sopimusta ja toinen 
vanhempi hakee oikeudelta päätök-
sen täytäntöönpanoa. 

– Jos vanhemmat eivät pysty so-
pimaan asiasta, oikeus tavallises-
ti määrää sovittelun. Päätehtävä-
ni on ollut lapsen kuuleminen sekä 
lapsen ja vanhemman suhteen ar-
vioiminen. 

Karttunen on kuullut lapsia ja 
vanhempia myös olosuhdeselvityk-
sissä, joita käräjäoikeus pyytää huol-
to- ja tapaamispäätöksen perusteiksi. 

Lapsi kärsii  
eniten riitelystä

Ero on iso elämänmuutos ja kriisi 
lapselle. Lapsi ei välttämättä hahmo-
ta, mitä erossa tapahtuu. Hylkäämi-
sen kokemus tulee helposti. On lap-
sen oikeus, että hänellä säilyy lähei-
nen yhteys molempiin vanhempiin.

– Vanhempien valinnoilla ja toi-
minnalla on valtavan suuri merkitys 
siinä, miten lapsi selviytyy erosta. 
Vaikka parisuhde päättyy, vanhem-
muudesta ei voi erota, pohtii kehit-
tämispäällikkö Aune Flinck Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitokselta. 

Vanhempien väliset ristiriidat 
erossa voivat aiheuttaa sen, että las-
ta käytetään uhkailun, kiusanteon, 
kiristämisen ja syyllistämisen väli-
neinä. Usein vanhemmat toimivat 
itsekkäästi, vaikka tahtoisivat lap-
sen parasta. 

– Ristiriidat vanhemmuudessa 
tai epävakaat vanhempi–lapsi -suh-
teet saattavat vaarantaa lapsen sosi-
aalisen toimintakyvyn ja mahdolli-
sesti ennakoivat lapselle mielenter-
veysongelmia. Tutkimukset osoit-
tavat, että vanhempien riidat ja toi-
sen vanhemman vieraannuttami-
nen aiheuttavat lapselle stressioirei-

ta, käyttäytymishäiriöitä, aggressii-
visuutta ja ahdistuneisuutta. 

– Lapsen joutuminen eron kiis-
takapulaksi ja vanhempien yhteen-
ottojen todistajiksi on yksi niistä 
lasten kaltoinkohtelun muodoista, 
joita vanhemmat tai viranomaiset 
tunnistavat valitettavan heikosti, 
pohtii Flinck. 

Myös Risto Karttusen tutkimus 
osoittaa, että lapset kärsivät riidois-
sa. 

– Lojaalisuusongelma saattaa ai-
heuttaa lapselle sietämättömiä pai-
neita ja erilaista oireilua riippumat-
ta siitä, minkä toimintatavan lapsi 
on ottanut vanhempiensa välissä tai 
minkä ikäinen lapsi on. 

Karttusen tutkimuksen mu-
kaan kolmasosassa kaikista täytän-
töönpanosovitteluista lapsen lojaa-
lisuuksien ristiriita oli kipeä. Heis-
tä suurin osa sai sovittelun aikaan 
apua lastenpsykiatrian klinikalta, 
perheneuvolasta tai sai erityistukea 
koulussa. Yleisimpiä oireita olivat 
masennus sekä psykosomaattinen 
reagointi, levottomuus ja pelkotilat.

Erilaiset säännöt 
aiheuttavat riitoja

Risto Karttusen mukaan erotilan-
teessa vanhemmat käyvät omaa 
kriisiään, johon liittyy monenlaisia 
asioita: omia tunteita, pettymyksiä, 
mahdollisesti muita suhteita ja ra-
ha-asioita. 

– Sovittelussa pyritään nimen-
omaan siihen, että vanhemmat 
erottaisivat lapsen asiat omistaan. 
Yhteisessä vanhemmuudessa tulee 
keskittyä lapsen elämään ja tulevai-
suuteen eron jälkeen.

Vanhempien keskinäinen luotta-
muspula sekä kotien erilaiset sään-
nöt saattavat aiheuttaa ongelmia 
yhteisessä vanhemmuudessa. Var-
sinkin murrosikäiset äänestävät 
helposti jaloillaan, jos toisessa ko-
dissa on tiukemmat rajat. 

– Jos vanhemmilla ei ole yhteis-
tä linjaa vanhemmuudessa, voi tul-
la tilanne, että toinen vanhemmis-
ta suojelee lasta väärällä tavalla, sa-
noo Karttunen. 

Hän kertoo esimerkin: Lapsella 
tulee riitaa etävanhemman kanssa 
esimerkiksi kotiintuloajoista. Lapsi 
karkaa suuttuneena toiseen kotiin. 
Lähivanhempi asettuu lapsen puo-
lelle eikä vaadi lasta palaamaan etä-
vanhemman luo tai lähtemään seu-
raavaan tapaamiseen. 

– Näin lapsi jää ikävään välikä-
teen, kun hän ei saa mahdollisuut-
ta selvittää riitaa etävanhemman 
kanssa. Ristiriitojen käsitteleminen 
lisää luottamusta lapsen ja vanhem-
man välillä, sanoo Karttunen. 

Yhteistyö ja kunnioitus 
kantavat lasta 

Yhteinen vanhemmuus eron jälkeen 
on mahdollista, mutta se vaatii mo-
lemmilta vanhemmilta vastuullisia 
valintoja, toisen vanhemman kun-
nioittamista ja neuvotteluhaluk-
kuutta. 

– Yhteistyötä tekevät vanhem-
mat ehkäisevät tehokkaasti perheen 
rikkoutumisen kielteisiä seurauksia 

ja antavat lapselleen hyvän käyttäy-
tymismallin ongelmien ratkaisuun 
ja riitojen selvittämiseen, sanoo Au-
ne Flinck.

– Toivon, että erosta huolimat-
ta jokaisella lapsella olisi oikeus 
elää arkea molempien vanhempi-
ensa kanssa, ja samoin molemmil-
la vanhemmilla olisi mahdollisuus 
arkivanhemmuuteen.  

Noin 93 prosentissa sopimuk-
sista vanhemmilla on yhteishuol-
tajuus. Käytännössä kuitenkin lä-
hivanhemmalla, useimmiten äidil-
lä, on halutessaan enemmän valtaa 
lasten asioihin. 

Karttusen mukaan yhdenver-
taista vanhemmuutta voitaisiin 
Suomessa edistää uudistamalla jär-
jestelmää ja käsitteitä. 

– Esimerkiksi Englannissa ei pu-
huta enää lähi- ja etävanhemmas-
ta, vaan vanhemmuudesta ja luona-
pidosta. Malli voisi toimia Suomes-
sakin.     

Karttusen mielestä sekä perhe-
asioiden sovittelu että olosuhdesel-
vittely pitäisi nähdä kiireellisenä 
työnä, jossa ajoissa pyrittäisiin eh-
käisemään eroriitojen jatkaminen 
lasten kustannuksella. 

– Olisi harkittava pakollista so-
vittelua niissä tapauksissa, joissa 
eroavalla parilla on yhteisiä alaikäi-
siä lapsia. 

– Lapsen kuuleminen oikeus-
riitojen aikana on erityisen vaati-
vaa kriisi- ja ihmissuhdetyötä, joka 
edellyttää asianmukaista koulutusta 
ja työnohjausta. Osaamisen varmis-
tamiseksi olisi mietittävä toimintaan 
erikoistumista ja sen alueellista kes-
kittämistä, ehdottaa Karttunen. 

Suomessa aletaan tänä vuon-
na kokeilla psykososiaalisen asian-
tuntemuksen tuomista huoltajuus-
riidan alkuvaiheeseen. Kokeilukau-
punkeja ovat Helsinki, Espoo, Ou-
lu ja Joensuu.

Karttusen mukaan Norjassa käy-
tännöstä on saatu hyviä kokemuk-
sia. 

Kirsi Airikka 

Hyvä vanhemmuus
Lapset kärsivät vanhempiensa erosta vähiten, 
kun vanhemmat pystyvät toimivaan vanhemmuu-
teen myös eron jälkeen.

Ku
vi

tu
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Terveystieteiden tohtori, kehittämis-
päällikkö Aune Flinck työskentelee 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella 
vastuualueenaan rikos-ja riita-
asioiden sovittelun valtakunnallinen 
koordinaatio, kehittäminen ja 
seuranta. Hän osallistuu myös 
Tampereen yliopiston terveystieteiden 
yksikössä hankkeeseen, jossa 
tutkitaan perhe- ja lähisuhdeväki-
valtaa sekä lasten kaltoinkohtelua. 
Hänen väitöskirjansa Parisuhdeväki
valta naisen ja miehen kokemana 
 rikottu lemmenmarja valmistui 
Tampereen yliopistossa vuonna 
2006.

Psykologian tohtori Risto Karttunen 
on Tampereen kaupungin perhe- 
neuvolan johtaja. Hänen väitös- 
kirjansa Isän ja äidin välissä 
– Lapsen kuulemisen psykologinen 
kehys huolto ja tapaamisriidoissa 
hyväksyttiin Tampereen yliopistossa 
lokakuussa 2010.

”Lapset eivät ole omaisuuttasi. 
Kunnioita toisen vanhemman van-
hemmuutta.”

”Pelisäännöistä on sovittava. Mo-
lempien vanhempien on sitoudutta-
va yhteisiin päätöksiin.”

”Tee eron jälkeen tietoinen päätös: 
Pidä erillään kariutunut parisuhde 
ja yhteinen vanhemmuus.”
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T apio on taistellut lastensa van-
hemmuudesta entisen puoli-
sonsa Sinikan kanssa lähes 

kuusi vuotta.
– Yhteishuoltajuudesta huoli-

matta yhdessä on päätetty vain sii-
tä, kuka lapset saa hakea päiväkodis-
ta ja annetaanko heille sikainfluenssa-
rokote, kertoo Tapio, jolla on edellises-
tä avioliitosta kaksi lasta, 8-vuotias Sii-
ri ja 11-vuotias Tuomas. 

– Käytännön asioita on hoidettu lä-
hinnä puhelimitse. Yhteistä vanhem-
muutta, päätöksentekoa, keskustelua ja 
kasvatusasioiden jakamista ei valitetta-
vasti ole olemassa ex-puolison kanssa, 
toteaa Tapio murheellisena.  

Yhteishuoltajuus sujui joten kuten 
eron jälkeen. Yhteinen vanhemmuus 
huononi ratkaisevasti, kun Tapio alkoi 
seurustella Marin kanssa. Pari muutti 
yhteen, avioitui ja sai yhteisen lapsen. 

Tapio arvelee, että ongelmat alkoi-
vat uusperheen perustamisen vuoksi. 

– Lasten äiti rikkoo yhdessä tehty-
jä sopimuksia ja kieltäytyy yhteistyös-
tä. Tuntuu siltä, että ex-puoliso on kat-
kera uusperhettämme ja vaimoani koh-
taan. Syytä emme ymmärrä, sillä Mari 
ei ole aiheuttanut eroamme.   

Lapset kärsivät 
vanhempien riitelystä 

Siiri ja Tuomas ovat isänsä ja Marin 
luona nykyisin joka toinen viikonlop-
pu sekä puolet lomista. Sinikka ei ole 
kuitenkaan aina päästänyt lapsia isän 
luokse sovittuihin tapaamisiin. 

Tapaamisten ohella vanhemmat 
ovat riidelleet kotien erilaisista sään-
nöistä, kuten siisteydestä, television-
katselusta, nukkumaanmenoajoista ja 
ruokailuista.

– Meillä on lapsilla tiukemmat vaa-
timukset kuin äidin kodissa, jossa val-
litsee hyvin vapaa kasvatus. Ikävintä 
on, että erilaiset säännöt hämmentävät 
lapsia ja vanhempien riitely ai heuttaa 
heille pahaa oloa, miettii Mari. 

Riitaa on tullut myös siitä, että Si-
nikka on yrittänyt kontrolloida uusper-
heen elämää. 

– Hän on estänyt meitä lähtemästä 
lomamatkoille lasten kanssa. Hän myös 
suunnittelee ohjelmaa lapsille minun 
tapaamisviikonloppuinani, kertoo Ta-
pio.

Vanhempien riitelyn jatkuessa lap-
set alkoivat oireilla. Siiri ja Tuomas 
käyttäytyivät levottomasti ja särkivät 
tavaroita. Tapion mukaan myös las-
ten äidin ja hänen uuden kumppanin-
sa riidat ovat aiheuttaneet ahdistusta 
lapsissa.  

Siinä vaiheessa Tapio ja Mari olivat 
todella huolissaan lapsista. Mari yrit-
ti keskusteluyhteyttä Sinikan kanssa. 

– Hän ilmoitti, ettei halua tehdä 
yhteistyötä kanssani, vaan sopii lasten 
asioista Tapion kanssa. Olen tästä to-
della pahoillani. Kuvittelin, että Sinik-
ka arvostaisi sitä, että tämän perheen 
turvallisena aikuisena huolehdin las-
ten hyvinvoinnista siinä missä heidän 
isänsäkin, ihmettelee Mari. 

T ampereen seurakuntien per-
heasiain neuvottelukeskus 
pyrkii tukemaan eroperheitä. 

– Akuutissa erokriisissä olevat 
lapsiperheet on priorisoitu neu-
vontaan pyrkivien jonossa. Lap-
siperheille pyritään antamaan ai-
ka mahdollisimman pian, ohi jo-
non, kertoo perheneuvoja, psyko-
terapeutti Heidi Alatalja.

Perheneuvonnalla on vuosit-
tain vähintään yksi aikuisten ero-
ryhmä, jossa keskitytään erosta 
selviytymiseen. Kaupungin perhe-
neuvolan kanssa järjestetään las-
ten ja vanhempien eroryhmäpäi-

vät. Pääpaino on lapsen tukemises-
sa. Helmi-maaliskuussa on tarjol-
la vertaisryhmä uusperheille, joissa 
keskitytään toimivan uusperheen 
luomiseen eron jälkeen.

Alatalja rohkaisee vanhempia 
yhteiseen vanhemmuuteen eros-
ta huolimatta.

– Sekä lähi- että etävanhempi 
voivat tukea tapaamisia toteutu-
maan säännöllisesti. Jos välit ovat 
asialliset, vanhempien kannattaa 
vaikkapa viikoittain keskustella 
lapsen asioista. 

Vanhemmat voivat osallistua 
yhdessä vanhempainiltoihin, päi-
väkodin ja koulun tapahtumiin 
sekä lapsen harrastuksiin. Samoin 
lapsen juhlia voidaan suunnitella 
ja toteuttaa yhdessä. 

– Uudet kumppanit, jotka en-
nemmin tai myöhemmin tulevat 
osaksi lapsen elämää, voidaan ot-
taa asiallisesti mukaan kuvioihin. 
Kaikki tämä on mahdollista, mi-
käli eron aiheuttamasta vihasta ja 
katkeruudesta päästään yli ja löy-
tyy halua toimia lapsen edun mu-
kaisesti, pohtii Alatalja.  

Kirsi Airikka

Lukuvinkki eronneille:
Saara Kinnunen: Kun tiet eroavat 
Kirjan esittely sivulla 6

Hyvä vanhemmuus kantaa lasta erossa

Perheneuvonta  
auttaa nopeasti

Vanhempien riitely 
sai lapset 
voimaan pahoin

Lisätietoa vanhemmuudesta eron jäl-
keen sekä vertaistukea on saatavissa 
esimerkiksi Suomen Uusperheellisten 
liitosta, verkossa: www.supli.fi 

”Lapsia ei saa sotkea vanhempi-
en riidan välikappaleiksi. He kär-
sivät riitelystä.”

”Uusperheessä on annettava aikaa 
sopeutumiseen. Kun kaikki ovat löy-
täneet oman paikkansa, uusperheen 
monet ihmissuhteet voivat olla todel-
linen rikkaus.”  

”Hae ulkopuolista apua, jos yhtei-
nen vanhemmuus ei suju tai lap-
set voivat huonosti.”

”Elämä jatkuu eron jälkeen. Suh-
taudu ennakkoluulottomasti toi-
sen vanhemman uuteen kumppa-
niin. Hän voi olla tärkeä ja turval-
linen aikuinen lapsesi arjessa.” 

Tapio ja Mari ovat hakeneet apua 
lapsille ja koko perheelle perheneuvo-
lasta. Sekä lapsia että aikuisia on kuul-
tu eri kokoonpanoissa. Lasten äiti ei ole 
ollut yhteistyöhaluinen. 

– Tapaamisen jälkeen Sinikka teki 
meistä valituksen sosiaaliviranomai-
sille ja haki yksinhuoltajuutta, vaikkei 
siihen ole olemassa minkäänlaisia pe-
rusteita. Käsittämättömintä on, että 
ex-puoliso on estellyt avun hakemista 
lapsille, huokaa Tapio.  

Etävanhempi on usein  
heikommassa asemassa

Tapio on turhautunut suomalaiseen 
lähihuoltaja–etähuoltaja -asetelmaan, 
jossa etävanhemmalla, useimmiten 
isällä, ei ole yleensä paljonkaan vaiku-
tusvaltaa lastensa asioihin. Lähivan-
hempaa on esimerkiksi vaikeampi saa-
da vastuuseen sopimusten rikkomises-
ta. Lähihuoltaja määrää myös yleensä 
elatusmaksun käytöstä ja lapsille teh-
dyistä hankinnoista. 

Tapio on kummastunut myös siitä, 
että lasten koulusta otetaan yhteyttä 
vain lähihuoltajaan. 

– Olen kertonut opettajille, etten 
saa tietoa lasten kouluasioista heidän 
äidiltään. Siksi toivon, että koulu ker-
toisi myös minulle lasten asioista. 

Siiri ja Tuomas ovat pikkuhiljaa 
tottuneet kotien erilaisiin sääntöihin. 
Myös vanhempien riitely on vähenty-
nyt eikä sitä tehdä enää lasten kuullen. 

– Lapsilla on edelleen vaikeuksia, 
tosin lievempinä. Emme yrityksistäm-
me huolimatta ole saaneet heille apua. 
Sen lisäksi että lasten äiti estää yrityk-
semme, neuvolassa tai terveydenhuol-
lolla ei tunnu olevan resursseja auttaa 
pahoinvoivia erolapsia, miettivät Tapio 
ja Mari.

He pelkäävät, että lapset joutuvat 
olemaan liian pitkään ilman apua tai 
jopa jäävät kokonaan ilman. 

– Ihmettelemme, miten tämä on 
mahdollista. 

Tapion ja Marin mielestä hyvää 
vanhemmuutta olisi, että kummatkin 
vanhemmat ovat valmiita auttamaan 
lapsiaan sopeutumaan ja voimaan hy-
vin myös siellä toisessa perheessä.

Vaikeuksista huolimatta uusper-
heessä eletään onnellista elämää. Sii-
ri ja Tuomas tulevat hyvin toimeen 
Marin ja pikkusisarensa kanssa. Kaik-
ki odottavat innokkaasti uutta vauvaa, 
joka syntyy muutaman kuukauden ku-
luttua. 

Tapio ja Mari haaveilevat, että Sii-
ri ja Tuomas voisivat asua heillä joka 

toinen viikko. 
– Toivomme, että lasten äiti 

suostuisi vuoroviikkosysteemiin. 
Meiltä se edellyttäisi muuttoa ja 
ison kodin löytämistä läheltä las-

ten koulua, pohtii Tapio.     

Kirsi Airikka 

Haastateltavien nimet on muutettu.
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– Ei! kajahtaa reippaasti kysymykseen, 
oliko Arjen Enkelien kuvitteleminen vai-
keaa.

Kämmenniemen ja Terälahden päivä-
kotilapset valmistivat ohjaajiensa tuella 
enkelit taidenäyttelyyn Kämmenniemen 
kirjastoon osana Yhteisvastuukeräystä.

Anniina ja Mira Jänönapiloista liima-
sivat paperisia pikkuenkeleitä, kun taas 
Malla, Veera, Salla ja Hilla Hiirenvir-
noista piirsivät värikkäät kuvat.

– Piti tehdä koko paperin kokoinen, ja 
sit me saatiin värittää ne värikkäiksi, ty-
töt kertovat.

Lasten piirroksissa on myös tarinoi-
ta kuvien sisällöstä. Näin kuvailee Hilla:

”Olipa kerran 3 enkeliä. Äiti-enkeli, 
lapsi-enkeli, ja toinen lapsi-enkeli. Ja sit-
ten he yöllä olivat menossa kävelylle. Sit-
ten he menivät takaisin kotiin. Ja he eli-
vät onnellisina elämänsä loppuun asti.”

Malla kertoo, että muita on autettu 

esimerkiksi siten, että on annettu toisil-
le värikyniä.

– Ja myös annettu työrauha, lisää Sal-
la.

Veera sanoo auttavansa äitiä viikkaa-
maan lakanoita. Silläkin tavalla voi olla 
arkienkeli.

Teiskon päiväkotien lasten taidetta on 
näytteillä helmikuun loppuun. Esillä on 
myös enkeli-aiheisia kirjoja ja Yhteisvas-
tuu-tietoja.

Lasten töiden lisäksi näyttelyyn tulee 
mummon, Irma Kulmalan, enkeleitä. Sy-
säyksen enkeleiden keräämiseen hänelle 
antoi oman elämän vaikea tilanne. Silloin 
hän sai enkelin, ja samalla kirkastui suo-
jelusenkelin läsnäolo elämässä. 

Muita Yhteisvastuu-tapahtumia on 
tämän lehden sivuilla 6–7 ja 10–13. Ta-
pahtumat on merkitty 

 -tunnuksella.

Katso muu tapahtuma
tarjonta
www.tampereen
seurakunnat.fi
Yhteisvastuu  
tapahtumat 
löytyvät 
sydämen alta

AITOLAHDEN SEURAKUNTA

Messut 
Aitolahden kirkossa klo 10 
13.2. Johanna Porkola, 
kanttori Jonna-Mari 
Koikkalainen 
20.2. perhemessu, Mauri 
Nieminen, Maiju Häyrynen, 
AitoTaitoLapset, 
Aitotahti, YV-tapahtuma  
 
Muut tapahtumat 
Yhteisvastuun 
Talvitapahtuma 20.2. 
klo 10–14 Aitolahden kirkossa. 
Messun jälkeen toimintaa koko 
perheelle sisällä ja ulkona. 
Lisätiedot s. 12
 
Reto -toimintakerho 
isille ja lapsille 
20.2. klo 11.30 
Aitolahden kirkossa. Talvirieha. 
Osallistumme Aitolahden srk:n 
YV-keräyksen talvitapahtumaan 
Aitolahden kirkolla. Tied. ja ilm. 
Antti Kulmala p. 050 527 9932 
 
Jumalan kämmenellä 
-ilta 23.2. klo 18 Atalan srk-
kodissa. Haluatko lapsellesi 
iloisia ja turvallisia kokemuksia 
Raamatun kertomusten, 
musiikin ja leikin parissa? Entä 
itsellesi aikuista juttuseuraa? 
Valmiin iltapalan? Tule mukaan 
joka kerta tai silloin kun pääset. 
"Pienen lapsen lahja"

Virtaa välillämme 
-parisuhdekurssi 6.3. ja 
Solmuja Suhteessa kurssi,  
alk. 12.3. Lisät. s. 11

HARJUN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset 
13.2. klo 10 Tesoman 
kirkossa. Veli-Pekka Järvinen, 
Jukka-Pekka Ruusukallio,  
Ville Karhula 
klo 11 Pispalan kirkossa.  
Tarvo Laakso, Teuvo Suurnäkki, 
Tarja Laitinen 
klo 12 Lielahden kirkossa.  
Veli-Pekka Järvinen, Suvi-Tuulia 
Raittinen, Kamariorkesterin 
yhtye 
20.2. klo 10 Tesoman 
kirkossa. Jukka-Pekka 
Ruusukallio, Mirella Lehtola, 
Suvi-Tuulia Raittinen 
klo 11 Pispalan kirkossa.  
Arni Hukari, Rainer Backström, 
Lasse Kautto, Katajaiset-kuoro 
klo 12 perhemessu Lielahden 
kirkossa. Tarvo Laakso, Tarja 

Tampereen seurakuntien tapahtumia 9.–23.2.2011

Saarnavuoro

Ansaitsematon armo 
on kallein aarteemme 
Mistä tekstistä saarnaat? 
Pääpaino on evankeliumitekstillä Matteus. 19: 27–30. 
Siinä Pietari kysyy Jeesukselta, mitä opetuslapset hyö-
tyvät opettajansa seuraamisesta. Mikä on palkka, kun 
he ovat uskollisesti seuranneet Jeesusta ja jättäneet 
entisen elämänsä. Huomioitavaa on, että edellä Jee-
sus on kohdannut rikkaan miehen, joka on kysellyt 
Jeesukselta, mitä hänen pitäisi tehdä pelastuakseen.    

löysitkö tekstiin uuden näkökulMan?
En ehkä uutta näkökulmaa, mutta kylläkin tässä ajas-
sa elävän tarkastelukulman. Miten kaikesta, johon ih-
minen osallistuu, pitää tänä päivänä hyötyä. Voiton pi-
tää olla suurempi kuin uhraukset.  Mutta voimmeko me 
uskoakin vain hyötynäkökulmasta? 

Mitä Haluat saarnassasi viestiä?
Ansaitsematon armo on meille vaikea pala nieltäväk-
si. Se on kuitenkin kallein aarteemme ja pelastuksem-
me perusta.

oliko tekstissä jotain vaikeaa?
Puhe Israelin kahdestatoista heimosta on vaikea koh-
ta tuoda tähän päivään. Sitä ei pidä säikähtää. Pitää 
nähdä, että Jeesus oli syntyperältään juutalainen ja 
ymmärtää mitä vaikutteita meidän kristinuskossam-
me on siitä johtuen.

Miksi kannattaa tulla kirkkoon kuuleMaan saarnaasi?
Saarnaan Toisessa messussa, joka on nuorekkaaseen 
makuun suunniteltu jumalanpalvelus. Jos messu on 
tuntematon, niin kannattaa tulla katsomaan, mistä on 
kyse. Uskomme kuolee, jos emme sitä ruoki. Juma-
lanpalveluksessa on mahdollista saada ravintoa rau-
taisannos yhdellä kertaa. 

Minkä teatteriesityksen olet katsonut viiMeksi? Mitä sii-
tä oPit? 
Joulun alla olin katsomassa Kansallisteatterissa Mr. 
Vertigon, joka perustuu Paul Austerin romaaniin ja on 
Kristian Smedsin ohjaus. Esitys oli vaikuttava ja moni-
kerroksinen. Harva esitys jää mieleen elämään niin pit-
käksi aikaa. Olen jäänyt miettimään erityisesti näytteli-
jöiden intensiivisyyttä ja läsnäoloa. Vaikka pappina en 
ole näyttelijä, niin jotain haluaisin itselleni näkemästäni. 

Arkienkelit hymyilevät
värikkäinä näyttelyssä

Hannu Jukola

Laitinen, Harjun Lapsikuoro
klo 17 Varikkomessu Pispalan 
kirkossa

Aamumessut  
16.2. ja 23.2.
klo 8.30 Tesoman kirkossa  

Muut tapahtumat 
Anna ja Arvo -kahvila, 
Voionmaank. 44 A, kerhohuone 
15.2. klo 13–14.30. "Paras 
ystävä". Kahvit, hartauksia, 
yhteislaulua, keskustelua, 
tuolijumppaa, keskustelua, 
ym. yhdessäoloa. Tied. Marja 
Koivisto, p. 040 061 1020  
 
Pohtijat -ryhmä 23.2. 
klo 18.30 Pispalan kirkossa. 
Tule pohtimaan elämän monia 
kysymyksiä 

HERVANNAN SEURAKUNTA

Messut 
Hervannan kirkossa klo 11 
13.2. Jari Kuusi, Soile 
Rantavuori, Martti Syrjäniemi. 
Messun jälkeen koko  
perheen talvitapahtuma  
YV-keräyksen hyväksi, katso 
lisät. s. 12 
20.2. Erkki Ranta, Juhani 
Räsänen, Martti Syrjäniemi 
klo 17 Toinen messu 20.2. Kaija 
Karvala, tulkkaus englanniksi 
 
Muut tapahtumat 
Lähetys- ja raamattu-
luento klo 9.30 kirkossa
13.2. Ei pelkkää vettä – 
kasteen merkitys hengelliselle 
elämälle, pastori Jari Kuusi 

20.2. Uskossa palava, kylmä 
vai heela? rovasti Erkki Ranta
Raamattuluennot radioidaan 
Radio Dein, Tampere 97,2 
kautta Sisä-Suomen kuuluvuus- 
alueella kuukauden ensimmäi-
senä maanantaina klo 19.30

Jumalan kämmenellä 
-ilta 15.2. klo 17.30 
kirkossa. Perhepyhäkoulu, 
raamatunopetusta, askartelua, 
temppurata, kynttilähetki, 
iltapala. ”Nooa ja suuri 
vedenpaisumus”
 

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA

Messut 
Härmälän kirkossa klo 10 
13.2. Mirja Rautkoski, Markku 

Anniina, Malla, Veera, Mira, Salla ja Hilla esittelevät tekemiään Arjen Enkeleitä. Lattialla on 
Kämmenniemen Tikankonttien valmistama kankainen näyttelytyö Eskarin enkelit.

PartioMessu järjestetään 22. 
helmikuuta kello 18 Van-
hassa kirkossa. Tuolloin on 
muistelemispäivä, jolloin 
muistetaan partiolaisia kaik-
kialla maailmassa. 

Kolehti kerätään senega-
lilaisten ja suomalaisten par-
tiolaisten Woomal-hank-
keelle. 

Messussa pappina toi-
mii Katriina Hallikainen ja 
avustajina partiotyöntekijät 
Riitta Jaakonaho ja Maikku 

Partiomessu Vanhassa kirkossa 
Blom. Järjestelyihin osallis-
tuu myös partiolaisia.

Partiomessun laulut on 
tehty varta vasten partio-
laisten käyttöön. Pekka Si-
mojoen ja Anne-Mari Kas-
kisen käsialaa oleva messu 
valmistui vuonna 1996 pi-
detylle Loisto-suurleirille.

Messuun ovat tervetullei-
ta kaikki partiolaiset, parti-
on ystävät ja muut kiinnos-
tuneet. Partiolaiset pukeutu-
vat partioasuun. 

Ha
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Hervannan seurakuntapastori Kaija Karvala 
saarnaa Toisessa messussa sunnuntaina 

20. helmikuuta kello 17. Tulkkaus englanniksi. 

Tule tekemään kerrontanukke
Nuken tai nuket, mak-

simissaan kolme hahmoa, 
voi valmistaa seurakunnan 
käyttöön vapaaehtoistyönä 
maksutta. Omaan käyttöön 
valmistettaessa kurssi mate-
riaaleineen on maksullinen.

Tiedustelut: Raija-Liisa 
Vuorio, p. 050 541 1318, tai 
varhaiskasvatuksen toimis-
to 219 0257, johon numeroon 
myös ilmoittautuminen. 

 

kerrontanukkekurssi järjes-
tetään 3–5. maaliskuuta Ai-
tolahden kirkolla.

– Kurssilla on mahdolli-
suus valmistaa sveitsiläises-
tä Doris Eglin materiaalis-
ta kerrontanukke, joka myös 
lyijyjalkanukkena tunne-
taan. Valmistus on käsityö-
tä alusta alkaen, kertoo lap-
sityönohjaaja Raija-Liisa 
Vuorio, joka on tuonut ker-
rontanuket Finlaysonin kir-
kon Lasten katedraaliin. 

Asta Kettunen

Janne Ruotsalainen
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Ylipää. Mukana kamarikuoro 
Eternitas, johtaa Reija 
Mattsson. 
20.2. Päivi Repo, Markku 
Ylipää 
 
Muut tapahtumat 
Torstaitupa 10.2. ja 17.2. 
klo 9.30 Peltolammin srk-
keskuksessa. Ikäihmisten 
kohtauspaikka torstaisin. 
Hartaus, mukavaa yhdessäoloa, 
jumppaa ja maukasta koti-
ruokaa. Mahd. jalkahoitoon 
ja hierontaan. Tied. Päivi 
Weckström p. 050 591 6557 ja 
Seija Huttunen  
p. 050 559 3414 

Päihteetön kohtaamis-
paikka 11.2. ja 18.2.  
klo 12 Multisillan srk-kodissa. 
Kokoonnumme perjantaisin. 
Tied. Johanna Asikainen  
p. 050 560 6096
 
Muisteluryhmä 14.2. 
klo 14 Peltolammin srk-
keskuksessa. Ryhmä kokoontuu 
8 kertaa. Muistelu on meille 
ikääntyessämme sekä tera-
peut tista että henkistä 
toimintakykyämme ylläpitävää 
toimintaa. Muistelun kautta 
saamme kuvan elämämme 
kaaresta ja yhdessä toisten 
kanssa voimme hahmottaa 
oman sukupolvemme 
kokemuksia. Ilm. ja tied. Päivi 
Weckström p. 050 591 6557 
tai Taina Nuorto  
p. 050 364 6192
 
Ystävänpäivän tapahtuma 
17.2. klo 13–15 Peltolammin 
srk-keskuksessa.  
Tuotto YV-keräykselle 
 
Naistenkerho 21.2. klo 18 
Peltolammin srk-keskuksessa, 
jatkuen maanantaisin parillisilla 
viikoilla. Tied. Eija Vesola, 
p. 050 370 2091 tai Mirja 
Rautkoski, p. 050 414 2212
 

KALEVAN SEURAKUNTA

Messut 
Kalevan kirkossa klo 10 
13.2. Tapio Virtanen, Harri 
Luoma, Kari Nousiainen ja 
lauluryhmä Arctos 
klo 12 Lapinniemen kappelissa. 
Tapio Virtanen, Kari Nousiainen 
20.2. Jukka Kuusisto, Veli-
Pekka Ottman, Kari Nousiainen 
ja seurakuntakuoro 
klo 12 sanajumalanpalvelus 
Lapinniemen kappelissa. Jukka 
Kuusisto, Kari Nousiainen 
 
Muut tapahtumat 
Ystävänpäivä 
yksinäisyyttä vastaan 
13.2. klo 11.30 
Kalevan kirkon ala-aulassa. 
YV-tilaisuus kirkon srk-
tiloissa: lounas, kahvia, YV-
tuotteita, neulahuovutusta, 

arpajaiset ja yhteistä tekemistä. 
Matkaterveisiä Mosambikista. 
Ohjelmaa myös kirkon pihassa 
 
Sanansaattajien 
radiolähetyspiiri 13.2.  
klo 14 Järvensivun srk-talossa. 
Mervi Viuhko
 
Jumalan kämmenellä 
-ilta 15.2. klo 17.30 Kalevan 
kirkon srk-salissa. Illan aiheena 
"Ystävä sä lapsien" Jumalan 
kämmenellä -perhepyhäkoulu 
kerran kuukaudessa. Ollaan 
alttarin äärellä ja askarrellaan 
kirkkovuoden teeman mukaan, 
lapsille temppurata, yhteinen 
iltapala 
 
Aamupiiri 16.2. ja 23.2. 
klo 7.30 Kalevan kirkon 
kappelissa. Rukoushetken 
jälkeen on mahdollisuus jäädä 
kahville, jatkuen keskiviikkoisin 
 
Sanan ja lähetyksen 
iltapäivä 20.2. klo 15 
Kalevan kirkon salissa 9. Ev.lut 
Lähetysyhdistys Kylväjä
 
Sanan ja rukouksen ilta
22.2. klo 18.30 Kalevan kir-
kon srk-salissa. Rukouspalvelu
 

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA

Messut 
Messukylän kirkossa klo 10 
13.2. Juha Klaavu, Pirjo 
Tuiskunen, Päivi Vilpakka.
klo 12 Kaukajärven srk-kodissa, 
Tuula Haavisto, Päivi Vilpakka. 
Messun jälkeen naistenpäivän 
ohjelmaa, katso lisät. s. 4 
20.2. Pirjo Tuiskunen, Tuula 
Haavisto, Anna-Julia Peippo. 
klo 11 perhemessu ja 
perinteinen talvitapahtuma 
Uudenkylän srk-talossa, Kaisa 
Yrjölä, Heikki Hinssa, Fughetta- 
kuorot, joht. Sanna Loikas. 
Katso lisät. s. 12

Iltamessu 13.2. klo 17 
Uudenkylän srk-talossa.
 
Muut tapahtumat 
Kaukajärven lähetyspiiri 
10.2. klo 14 Kaukajärven srk-
kodissa. ELY:n lähetystyötä ja 
toimintaa, Valto Käkelä

Miesten saunailta 
10.2. klo 17.30 Ilkon 
kurssikeskuksessa. Lenkille 
lähtö klo 17.15. 

Siioninvirsiseurat 13.2. 
klo 18 Linnainmaan srk-keskuk-
sessa. Kahvit klo 17.30. Minna-
Maarit Polvinen, Johanna Porko-
la, Olavi Heino, Sakari Suutala

Kutsu elämään – matkalla 
kristinuskon perusasioihin 
15.2. klo 18 Linnainmaan 
srk-keskuksessa.  
Raamattu – Elämän kirja

Naisten aamukahvit  
klo 9.30
16.2. Messukylän srk-
kodissa. "Köyheliini" Franciscus 
Assisilainen, diakoni Päivi 
Weckström 
23.2. Kaukajärven 
srk-kodissa. "Armon 
aurinkorannalla", "Lissu ja 
Seppo" Liisa ja Seppo Lindell 

Miesten keskustelupiiri 
23.2. klo 18 Messukylän srk-
kodissa. Koollekutsujana Jari 
Nurmi 

PYYNIKIN SEURAKUNTA

Messut 
Aleksanterin kirkossa klo 10 
13.2. Sirkka Simonen, 
Ari Rantavaara, Riikka 
Viljakainen ja Kirsi Mäki. 
Luottamushenkilöiden 
tehtävään siunaaminen, 
kirkkokahvit 
20.2. Jorma Pitkänen, 
Säde Siira ja Liisa Ahlberg. 
Kirkkokahvit ja Uskomme juuret 
-tilaisuus kryptassa

17.2. klo 12 Valtakunnallisten 
jumalanpalveluselämän 
neuvottelupäivien päätösmessu 
Aleksanterin kirkossa. Taina 
Manninen, Kai Vahtola, Riikka 
Viljakainen, Tuomas- orkesteri, 
joht. Timo Saarinen, Kirsi Mäki 
 
Muut tapahtumat 
Israelin toivon tähden 
-tilaisuus 14.2. klo 18.30 
Aleksanterin kirkossa 
 
Uusia eväitä elämän 
reppuun 15.2. klo 13 
Emmaus, Seurakuntien talossa. 
Toimintaa erityisesti työttömille 
ja muillekin työikäisille, joilla on 
vapaata päiväsaikaan. Levyraa-
ti ja arpajaiset. Ota mukaan 
mielimusiikkiasi. Halutessasi 
voit tuoda pienen arpajaisvoiton 
 
Rukouksen ja ylistyksen 
ilta 16.2. klo 18.30 Pyynikin 
kirkontuvalla 
 
Uskomme juuret -tilaisuus 
20.2. klo 11.20 Aleksanterin 
kirkon kryptassa. Syvennymme 
uskomme juuriin. Säde Siira: 
Miksi ja miten Israel on Jumalan 
valittu kansa. Musiikki Markku 
Ylipää, kirkkokahvit
 
Siionin kannel -lauluseurat 
20.2. klo 18.30 Aleksanterin 
kirkon kryptassa. Kahvit klo 18. 
Ari Hukari sekä Helena ja Pauli 
Ylikotila 

Pyynikin kirkontupa
Mustalahdenk. 21 A 
klo 10 kahvit, ohjelmatuokio  
klo 11 ja lounas klo 12.30
11.2. klo 11.15. hedelmistä 
kevään vitamiineja, Arjan info. 
Lukupiiri  

14.2. Ystävänpäivät 
Kirkon tuvalla. 
Klo 12–13 musiikkia ja 
mukavaa ohjelmaa. 
Klo 13 ystävänpäivän 
lounas ja kahvit 5 € 
(tuotto yhteisvastuulle).  
15.2. klo 10.30 Antti Punkari
16.2. klo 10.15–11 kuntopiiri, 
ohj. Tiina Talja. Klo 11.30 hetki 
runolle, Helvi Lehtonen
18.2. vohvelikahvit, kertaus 
kinkeriläksyihin. Klo 12 päivän 
sana
21.2. Klo 11.30 yhteislauluja 
Maija-Stina Uotilan kanssa 
22.2. klo 10 kahvit, 
ohjelmatuokio klo 11 ja lounas 
klo 12.30
23.2. klo 11 Kinkerit. Rovasti 
Aulis Raunio, Säde Siira, Kirsi 
Mäki ja Elvi Koskinen. Aiheena 
"Mitä on siunaus?" 
Klo 12.30 lounas, 4 €. 
Ilm. lounaalle 14.2. 
mennessä p. 219 0371 

Miesten raamattupiiri 
torstaisin klo 11 Pyynikin 
kirkontuvalla

TEISKON SEURAKUNTA

Messut 
Teiskon kirkossa klo 10 
13.2. Anu Perälä, Anna Stina 
Nyman 
20.2. Tero Matilainen, Anna 
Stina Nyman 

Muut tapahtumat 
Musiikkipyhäkoulu 13.2. 
klo 13.30 Kämmenniemen 
kerhohuoneessa
 
Ystävänpäivän pizzailta 
isille ja lapsille 14.2. 
klo 17.30 Teiskon srk-talossa. 
Ilm. 11.2. mennessä Sanna 
Kallioinen p. 050 551 1879, 
sanna.kallioinen@evl.fi
 
Lähetyksen rukousryhmä 
14.2. klo 19 Ylä-Sääksissä, 
Sääksniementie 118 A
 
Diakonian päiväkahvit 
ja keskusteluryhmä 
työttömille 16.2.  
klo 13 Kämmenniemen kerho-
huoneessa. Kokoontuminen 
diakoniatoimistolla aiheena 
"Mistä tunnet sä ystävän?"
 
Keski-Teiskon pyhäkoulu 
20.2. klo 15 Teiskon srk-
talossa
 
Ehtoollishartaus 22.2. 
klo 13. Kotilinnasäätiön 
kerhohuoneessa, Ullakonvainio 
5. Keski- Teiskon srk-piiri 
tarjoaa kahvit 

TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA

Messut 
Tuomiokirkossa klo 10 
13.2. Olli Hallikainen, 

Merja Halivaara, mieskuoro 
Pirkanmiehet, joht. Tuomas 
Laatu, pyhäkoulu 
20.2. Antero Niemi, Marita 
Hakala, Matti Hannula, Tuomas 
Laatu/yksinlaulu, pyhäkoulu 
 
Muut tapahtumat 
Ehtoollishartaus 10.2.  
klo 17 Aleksanterin kirkossa. 
Asko Peltonen
 
Katariinan Seniorit 
Katariinan srk-kodissa
14.2. klo 12.30–14 
ystävänpäivän 
YV-tapahtuma, myyjäiset, 
arvontaa, yhteisvastuukahvila, 
ohjelmaa 
21.2. klo 9.30–12, jumppa, 
kaupungin palvelut ikäihmisille, 
Tuula Holja Kotitorilta vierailee
 
Vohveleita ja vaihtelua 
-oloilta 17.2. 
klo 17–19.30 srk-koti 
Katariinassa. Perinneleikkejä, 
mukana perinneleikittäjä  
Aulikki Kuusela
 
HETI-hengellinen 
tiistaikerho 22.2. klo 13 
Emmauksessa, Seurakuntien 
talossa. Kansanlaulumessu, 
Esa Eerola
 
Vahvista parisuhdettasi 
22.2. klo 18–20 srk-koti 
Katariinassa. Katso lisät. 
s. 11 

www.tampereenseurakunnat.fi

MannerHeiMin lastensuojelu-
liiton Hämeen piiri juhlistaa 
60-vuotista taivaltaan järjes-
tämällä Lapset ensin -juhlase-
minaarin Tampereella torstai-
na 10. helmikuuta kello 12–16.

Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitoksen tutkija Reija 
Paananen esittää uusimpia 
tutkimustuloksia siitä, miten 
lapsuuden köyhyys heijastuu 
myöhempään elämään. 

− Meneillään olevan tut-
kimuksen mukaan koulutta-

mattomuus ja mielenterveys- 
sekä toimeentulo-ongelmat 
kasautuvat, kertoo MLL:n 
Hämeen piirin toiminnan-
johtaja Marita Viertonen.

MLL:n johtava asiantunti-
ja Esa Iivonen puhuu lapsen
ar jesta, köyhyydestä, palve-
luis ta ja tukien kehittymisestä. 

YTM Tuija Lukkari ker-
too esikoululaisten hyvän päi - 
vän mietteistä ja esittelee 
Hyvä päivä -piirustuskilpai-
lun parhaimmistoa. Kaupun-

gin tervehdyksen tuo apulais-
pormestari Kristiina Järvelä.
Myös esikoululaiset esiintyvät.

Piirin pitkäaikainen toi-
minnanjohtaja Irma-Liisa Ko -
mulainen tarjoaa kahvit eläk-
keelle jäämisensä kunniaksi.

Hämeen piiriin kuuluu 74 
paikallisyhdistystä ja 12 500 
jäsentä. Viertonen muistut-
taa, että järjestön kansalais-
toiminnan kulmakiviä ovat 
yhdistykset ja niissä toimivat 
vapaaehtoiset.

MLL:n juhlaseminaari puhuu lasten köyhyydestä

Lasten hyvän päivän piirustuk-
set ovat esillä seminaarissa.: 
”Minä ja mun sisko Ina purjeh-
ditaan meidän veneellä. On hie-
no aurinkoinen ilma ja me syö-
dään tikkareita”, kertoo Mia pii-
rustuksestaan. 

Seminaari pidetään Pir-
kanmaan aikuisopistolla 
osoitteessa Pyynikintie 2, 3. 
kerros. Tilaisuus on kaikil-
le avoin eikä ennakkoilmoit-
tautumista tarvita. 

Seminaarin ohjelma: 
http://hameenpiiri.mll.fi/ta-
pahtumat   

Tukea parisuhteen hoitamiseen 
Omasta parisuhteesta kannattaa pitää hy-
vää huolta. Tampereen seurakunnat tarjo-
aa siihen tukea kevään kursseilla. 

Vahvista parisuhdettasi -kurssi alkaa 
22. helmikuuta kello 18–20 Seurakunta-
koti Katariinassa, osoitteessa Hatanpään 
puistokuja 20. 

Parisuhteen palikoilla käydään läpi 
käytännönläheisesti parisuhteen eri osa-
alueita. Jokaisen illan alustuksen jälkeen 
parit tekevät keskenään aihepiiriin liitty-
viä tehtäviä. 

Teemoina ovat 22.2. sitoutuminen ja 
tunteet, 8.3. seksuaalisuus ja riidat, 22.3. 
sanat ja teot ja 5.4. luottamus ja anteeksi-
anto. Viimeisellä kerralla 12.4. nautitaan 
yhteinen kynttiläillallinen.

Kurssimaksu on 30 €/pari ja lastenhoi-
to 20 €/perhe. Ilmoittautuminen ja tie-
dustelut: p. (03) 223 1771 tai anneli.rau-
takorpi@sana.fi. Kurssin järjestävät Tuo-
miokirkkoseurakunta ja Kansan Raamat-
tuseura. 

Virtaa Välillämme -parisuhdekurssi 
järjestetään sunnuntaisin 6. maaliskuu-
ta alkaen kello 16–19 Aitolahden kirkol-
la, osoitteessa Jenseninkatu 4. Kurssi so-
veltuu parisuhdekurssiksi kaikille paris-
kunnille. 

Teemoina ovat 6.3. tunteiden tunnis-
taminen, 20.3. rakastumisesta rakasta-
miseen, 3.4. suuttumus ja ristiriitojen rat-

kaisu, 17.4. intohimo, seksuaalisuus ja hel-
lyys, 1.5. arkirakkaus, 15.5. vanhemmuus 
ja loppujuhla.

Kurssille mahtuu kuusi pariskuntaa. 
Kurssin hinta on 30 €/pariskunta, mikä-
li lastenhoitoa tarvitaan lisäkustannus on 
20 €/perhe/kurssi. Ilmoittautumiset 28.2. 
mennessä ja tiedustelut Anne Karhola, an-
ne.karhola@sci.fi tai p. 050 522 0620.

Solmuja Suhteessa -kurssi järjestetään 
12. maaliskuuta alkaen Atalan seurakun-
takodissa, osoitteessa Pulkkakatu 6. Kurs-
si on tarkoitettu parisuhteessaan kriisissä 
oleville pariskunnille.  

Kokoontumiset:
12.3. klo 10–16: Solmu parisuhteessa ja 

Miten tähän on tultu?
13.3. klo 9–16: Miltä tuntuu? Seksuaa-

lisuus solmussa?
25.3. klo 18–21: Missä ollaan nyt?
26.3. klo 9–16: Mitä tahdon? Miten toi-

mitaan?
Tämä tapaamiskerta sovitaan kurssin 

alussa: Mitä eväitä saatiin? 
Kurssille voidaan ottaa neljä pariskun-

taa. Hinta 200 € ev.lut. seurakunnan jä-
senille. Kurssin rakenteesta löytyy lisä-
tietoa Kataja ry:n sivulta www.katajary.fi. 
Kurssin ohjaajina toimivat Anne Karho-
la ja Maila Kettunen. Lisätiedot ja ilmoit-
tautumiset 28.2. mennessä Anne Karho-
la, anne.karhola@sci.fi tai p. 050 522 0620 
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VIINIKAN SEURAKUNTA

Messut 
Viinikan kirkossa klo 10 
13.2. Jorma Satama, Daniel 
Hukari, Veikko Myllyluoma 
klo 18 Iltamessu Nekalan srk-
talossa. Daniel Hukari 
20.2. Ismo Kunnas, 
Jorma Satama, 
Veikko Myllyluoma 

Hiljainen iltakirkko 
10.2. klo 19 Viinikan kirkossa. 
Ismo Kunnas 
 
Muut tapahtumat 
Sanasta Suunta 13.2. 
klo 14 Viinikan kirkossa. Usko, 
epäily ja epäusko, Jorma 
Satama Sergei Korelov, laulu. 
Mahd. henkilökohtaiseen 
keskusteluun ja esirukoukseen. 
Kahvi- ja teetarjoilu 
Järj. Viinikan srk, SRO, 
Kirkkopalvelujen opintokeskus 

ENGLISH SERVICE 

With Holy Communion in the 
Old Church of Tampere, Vanha 
kirkossa, Keskustori, every 
Sunday at 4 p.m. After the 
service coffee and tea served. 
Sunday School for kids, Bible 
reflection 
13.2. Emmanuel Eneh
20.2. Rupert Moreton

SVENSKA-
FÖRSAMLINGEN

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

AVOIN KIRKKO

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

Aurinkoklubi
Iidesrannan srk-kodissa, 
Iidesranta 5 
Ti 15.2. klo 17–19.30
Nuorille ja nuorille aikuisille 
tarkoitettu ryhmä. Ota yhteys 
etukäteen avustajatarpeen 
vuoksi. Laura Masih  
p. 050 413 1909 tai Mari 
Tuominen p. 050 535 1139

Kuurojentyö
Su 13.2. klo 15 
Viittomakielinen messu
Pispalan kirkossa,  
Pispalan valtatie 16
Kirkkokahvit

Viittomakielinen 
seurakuntapiiri
Myötätuuli, Ilmarinkatu 10
Ti 22.2. klo 16–18

Kuurojen Lähetys ry:n 
vuosikokous ja -juhla
Joensuussa 
5.–6.3.2011, Vaivion 
kurssikeskus
Yhteisretki. Lähtö pe 4.3.  
klo 10.30 T:reen 
rautatieasemalta
Paluu su 6.3. n. klo 20.30.
Tied. ja ilm. 10.2. saakka 
Tertulle p. 050 561 1028

Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarinkatu 10
Ke 9.2. klo 13 Miestenpiiri
Isäntänä Mikko Voutilainen
To 10.2. klo 13 Laulamme 
hengellisiä lauluja ja virsiä Matti 
Hannulan johdolla
Pe 11.2. klo 10 –12 
Vertaistukiryhmä

Tampereen seurakuntien tapahtumia  9.–23.2.2011

LÄHDEKAPPELI

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

LÄHETYSKAUPPA-
TASKU

Kauppakatu 13, puh. 219 0420
Avoinna ma–pe klo 10–17
Sydämellisiä 
ystävänpäiväkortteja ja -lahjoja. 
Isoäidin kutomia lämpimiä 
tumppuja, villasukkia, myssyjä 
ja hartiahuiveja sekä pehmeitä 
vauvan neuleita. Kauniita 
käsitöitä itselle tai lahjaksi
 

MATERIAALIPALVELU

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

MUMMON KAMMARI

Vapaaehtoisen 
vanhustyön keskus  
– Kyläpaikka 
kaikenikäisille
Lähimmäisavunvälitys 
vanhuksille p. 219 0711 
ma–to klo 8.30–11.30,  
pe 8.30–10.30
Toimisto p. 219 0455 
ma 9–17, ti–to 9–15
Helmikuun näyttely: 
Unikuvia, Juha Rantala
Kyläpaikka
Maanantaisin klo 10–14
klo 10–14 Äiti Teresan 
peittotalkoot
klo 11 Saksan lukijat, 2. krs
klo 12.30 
Pöytälaatikkorunoilijat, 2. krs
klo 14 Kirjojen ystävät
14.2. ”Miten näyttelijä leivo-
taan”, prof. Yrjö Juhani Renvall
21.2. vieraana Maija-Liisa 
Peltonen, Hyrskeitä sisalmatolla
klo 14 Shakki vai matti (2. krs)
Tiistaisin klo 10–14
klo 10 Tumpputiistai ja 
askartelutalkoot

Ilmainen puuro 
asiakaskortilla ma–to 10–12 ja 
pe 9.30–11

Lauantaiaukiolo 
klo 10–13. Tarjolla puuroa, 
leipää ja kahvia

Pullakirkko klo 10–12. 
tarjolla leipää ja kahvia 
maksutta
13.2. Veli-Matti Kesti, 
Hervannan srk
20.2. Heikki Jussila ja Paavo 
Pitkäranta, Musta Lammas

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
16.2. Kari Kuusisto, 
Suomen Raamattuopisto
23.2. Ismo Kunnas, 
Viinikan srk

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

MYÖTÄTUULI

Yhteinen vammaistyö

Omaishoitajien kahvila
Mooria, 
Kyttälänkatu 1
Ma 14.2. klo 10–12

Takahuhdin 
omaishoitajat
Laidunkatu 5
Ti 15.2. klo 10–12

Talvitapahtumissa ulkoillaan ja tuetaan Yhteisvastuuta 

- keskustelua
- sanomalehden lukua
- asiointimahdollisuus 
lähialueella
- päivähartaus
Ke 16.2. klo 13 Rukous- ja 
elämäntarinaryhmä Tuulan ja 
Mikon johdolla. Tämä uusi 
ryhmä vuorottelee raamattu-
piirin kanssa kerran kuussa
To 17.2. klo 13 Tutustumme 
Mustan Lampaan toimintaan 
Marko Ajankin johdolla
Pe 18.2. klo 10 –12 
Vertaistukiryhmä
Ke 23.2. klo 13 Miestenpiiri

PÄIVÄRAAMATTUKOULU

”Usko ja teot”
torstaisin klo 9.30–13 Kalevan 
kirkon srk-salissa
(ei 3.3. hiihtolomaviikolla)

10.2. "...ja pyhän yhteisen 
seurakunnan", Olli Hallikainen; 
Jeesus parantaa sokeana 
syntyneen, Matti Miettinen. 
17.2. "...pyhäin yhteyden", 
Asko Peltonen
Jeesus herättää Lasaruksen – 
Ismo Nokelainen

Lisät. Ville Aalo p. 050 468 
8484/ ville.aalo@evl.fi

RETKET/MATKAT

Kylpylämatka Pärnun 
Söprus-kylpylään  
20.–26.3.
Matkat, täysihoito ja hoidot 

taMPerelaisia Hellitään hel-
mikuussa mukavilla koko 
perheen talvitapahtumil-
la, joita seurakunnat järjes-
tävät muun muassa Yhteis-
vastuun merkeissä. 

Koko perheen ystävän-
päivää ja laskiaisriehaa vie-
tetään sunnuntaina 13. hel-
mikuuta kello 11.30–14.30 
Torpan kurssikeskuksessa, 
Siivikkalassa. 

Tarjolla on moottorikelk-
ka- ja mönkijäajelua, liuku-

mäki, napakelkka, ”kurlin-
kia”, kirpputorimyyntiä, ar-
vontaa sekä kahvia, mak-
karaa ja hernekeittoa, myös 
omiin astioihin. Ulkoilun 
jälkeen kello 13.45 on las-
kiaisen sana ja sävel -tuo-
kio, jonka pitää pastori Tar-
vo Laakso Harjun seurakun-
nasta.  

Tapahtuman järjestävät 
Harjun seurakunta ja partio-
lippukunta Harjun Veikot. 

Hervannan kirkolla jär-

jestetään talvitapahtuma 
sunnuntaina 13. helmikuu-
ta. Perhemessu alkaa kello 
11 ja heti sen jälkeen on oh-
jelmaa kirkossa ja kirkon pi-
halla kello 14.30 saakka. 

– Kirkossa on tarjolla ur-
kujen esittelyä, kasvomaala-
usta, askartelua, Yhteisvas-
tuu-tuotteiden myyntiä, on-
nenpyörä, temppurata, satu-
nurkka ja hierontaa. Tarjol-
la on hernesoppaa, kahvia ja 
vohveleita. Makkaraa paiste-

taan ulkona nuotiolla, kertoo 
Katri Ikonen, diakoniatyön-
tekijä ja Yhteisvastuun kerä-
yspäällikkö Hervannan seu-
rakunnasta. 

Aitolahdessa vietetään 
Yhteisvastuun talvitapah-
tumaa 20. helmikuuta kel-
lo 10–14 Aitolahden kirkos-
sa. Messun jälkeen luvassa 
on toimintaa koko perheelle 
sisällä ja ulkona. Ohjelmas-
sa on muun muassa pomp-
pulinna, makkaranpaistoa, 

Ilmoittautumisaika on 14.2.–17.4.  
 
Uudet kerholaiset voidaan ilmoittaa elokuussa 
2011 alkavaan toimintaan 

1. Verkossa osoitteessa 
www.tampereenseurakunnat.fi/lapset
2. Kerhopaikoista ja varhaiskasvatuksen toi-
mistosta saatavalla lomakkeella, joka palau-
tetaan kerhopaikkaan tai varhaiskasvatuksen 
toimistoon, Seurakuntien talo, Näsilinnanka-
tu 26, 5. krs.

Elokuussa alkavaan toimintaan voidaan ilmoit-
taa mukaan 31.7. mennessä 3 vuotta täyttävät 
ja sitä vanhemmat lapset. 

Kerhomaksut
Kasvatustyön johtokunnan päätöksellä 1.8.2010 
alkaen on otettu käyttöön päiväkerhojen 
lukukausimaksut lapsesta, jonka vanhemmista 
kumpikaan ei ole ev.lut. seurakunnan jäsen. 
Lukukausimaksu on 40 € 1–2 kertaa kokoon-
tuvasta ryhmästä ja 60 € 3 kertaa viikossa ko-
koontuvasta ryhmästä. Toiminta on kirkkoon 
kuuluville maksutonta.

Kerhoryhmät sekä 
kerhoajat ja -paikat  
ovat nähtävissä 
viikon 22 loppuun 
mennessä verkossa 
ja kerhopaikkojen 
ovissa.

AiToLAhdEN SrK
•	 Aitolahden kirkko, 

Jenseninkatu 4
•	 Atalan seurakuntakoti, 

Pulkkakatu 6 
hArJuN SrK
•	 Epilän seurakuntatalo, 

Suurmäenkatu 5
•	 Kalkun seurakuntatalo, 

Pitkäniemenkatu 9 
•	 haukiluoman kerho-

huone, Tyvikatu 11
•	 Lamminpään seurakun-

takoti, rauhanportti, 
rauhantie 21

•	 Lielahden kirkko,  
ollinojankatu 2

•	 Lentävänniemen seu-
rakuntakoti, Talentti, 
Männistönkuja 2

•	 Tesoman kirkko, 
Tesomankuja 5 

•	 Tahmelan seurakunta-
koti, Selininkatu 5 

hErVANNAN SrK
•	 hervannan kirkko, 

Lindforsinkatu 7 
•	 Pelipuiston seurakunta-

koti, Teekkarinkatu 17 

härMäLäN SrK
•	 härmälän kirkko,  

Antinkatu 3 
•	 Multisillan seurakuntako-

ti, Multisillankatu 2 
•	 Peltolammin seurakunta-

koti, Tilkonmäenk. 4 
KALEVAN SrK
•	 Kalevan kirkko, Liisan-

puisto 1 
•	 Kissanmaan seurakunta-

koti, Sudenkatu 6 
•	 iidesrannan seurakunta-

koti, iidesranta 5 
MESSuKyLäN SrK
•	 Kaukajärven seurakunta-

koti, Keskisenkatu 20 
•	 Levonmäen seurakunta-

koti, hikivuorenkatu 63 
•	 Linnainmaan seurakunta-

keskus, Korpikodinkatu 2 
•	 Lukonmäen seurakunta-

koti, Lukonmäenk. 2
•	 Messukylän seurakunta-

koti, Aakkulankatu 2 

ilmoittautuminen päiväkerhoihin kaudelle 2011–2012

•	 Takahuhdin pappila, 
Tanhuankatu 40 

•	 uudenkylän seurakunta-
koti, Ali-huikkaantie 13 

•	 Vehmaisten seurakunta-
koti, Kauppilaisenkatu 26 

TEiSKoN SrK
•	 Kämmenniemen kerho-

huone, Kämmenniemen-
tie 46 

•	 Teiskon seurakuntakoti, 
Teiskon kirkkotie 113 

TuoMioKirKKo SrK
•	 Seurakuntien talo, Näsi-

linnankatu 26
•	 Srk-koti Katariina, hatan-

pään puistokuja 20 
ViiNiKAN SrK
•	 hallilan seurakuntakoti, 

Männikönkatu 2 
•	 Koivistonkylän seurakun-

takoti, Koivistontie 46 
•	 Viinikan kirkko,  

Kaartotie 1 

päiväkerhotoimintaa tarjotaan seuraavissa työpisteissä:

Lisätietoja kerhotoiminnasta:  
www.tampereenseurakunnat.fi/lapset

vohveleita, kasvomaalausta. 
Myytävänä on Yhteisvas-
tuu-tuotteita, kahvia, keittoa 
ja muita herkkuja. Tapahtu-
massa on mukana paikal-
lisia järjestöjä, kuten MLL, 
SPR ja partio. Tilaisuuden 
koko tuotto menee Yhteis-
vastuun hyväksi.

– Myös palokunta ja lä-
hipoliisi ovat paikalla esitte-
lemässä toimintaansa. Lava 
on vapaa ja mikrofoni auki, 
joten kaikki halukkaat voi-
vat esitellä taitojaan yleisöl-
le, houkuttelee lapsityönoh-

jaaja Leena Katriina Leppä-
nen.  

Esiintyjät voivat ilmoit-
tautua Leena Katriina Lep-
päselle, p. 040 091 3217 tai 
leena.k.leppanen@evl.fi. 

Uudenkylän perinteistä 
talvitapahtumaa vietetään 
20. helmikuuta kello 11–15 
Uudenkylän seurakuntako-
dissa, osoitteessa Ali-Huik-
kaantie 13.  

Tapahtuma järjestetään 
tänä vuonna jo 21. kerran. 
Uudenkylän talvitapahtu-
masta on tullut erityisen 

1. ja 8.3. klo 13–15
Perehdytyskurssi vapaa-
ehtoiseen vanhustyöhön,  
tied. ja ilm. p. 2190455.
Keskiviikkoisin klo 10–14
23.2. klo 10–12 Leskien Klubi 
–kahvila, musiikkituokio Eero 
Wallin ja Raimo Jokinen
klo 10–12 Pelko pois atk:sta, 
ikäihminen, tukiopetusta 2. krs
klo 13 Nyt laulajaiset on..., 
iloista yhteislaulua
16.2. Veikko Rantalainen ja 
Hanna
23.2. Matti Sammal ja 
Kristiina Erälaukko
Torstaisin klo 10–14
klo 10 Sudokun ratkojaiset
klo 10.30 Englannin aktivointi, 
2. krs
klo 12 Muisti- ja tuolijumppa
klo 13 Kotialttarin äärellä 
päivähartaus ja toivevirsiä
10.2. lähettiopettajat Marja-
Liisa ja Seppo Salko
17.2. kirkkoherra Jaakko 
Kentta

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

MUSTA LAMMAS

asunnottomien ja  
päihde ongelmaisten 
päiväkeskus, 
Pellavatehtaankatu 17 G,  
p. 219 0372
Avoinna ma–to klo 7.30–13, 
pe klo 7.30–11.30
Vaatepalvelu auki ma–to 
7.30–12, pe klo 7.30–11
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 puh. 020 754 2333, fax: 020 754 2342.
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✦ Seuraavat lehdet ilmestyvät: 
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www.tampereenkirkkosanomat.fi
55. vuosikerta
✦ Kustantaja:  Kustannus-Osakeyhtiö 
  Kotimaa 

✦ Päätoimittaja: Marja Rautanen, marja.rautanen@evl.fi

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

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

EvANKELINEN 
LäHETYSYHDISTYS  ELY
Siionin kannel -lauluseurat 
su 20.2. klo 18.30 
Aleksanterin kirkon kryptassa, 
Pyynikin kirkkopuisto. Ari Hukari 
sekä Helena ja Pauli Ylikotila. 
Kahvit klo 18.

HERäTTäJäYHDISTYS
Siioninvirsiseurat  
su 13.2. klo 18 
Linnainmaan 
seurakuntakeskuksessa, 
Korpikodinkatu 2. Kahvit klo 
17.30. Minna-Maarit Polvinen, 
Johanna Porkola, Olavi Heino, 
Sakari Suutala.

24.2. Siioninvirsiseurat 
ja Tampereen po:n 
vuosikokous klo 19 Näsissä, 
Näsilinnank. 26.

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28,  
p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi
Alfa-kurssi alk. 9.2. 
klo 18 Seurakuntien talo. 
Materiaalimaksu 6 €. 
Ilm. p. 223 1771 tai  
anneli.rautakorpi@sana.fi
Retki Helsinkiin 
17.2. Tutustutaan mm. 
Eduskuntataloon. Hinta 40 €. 
Ilm. ja tied. p. 223 1771 tai 
anneli.rautakorpi@sana.fi
Vahvista parisuhdettasi 
-kurssi alk. 22.2.  
klo 18-20 seurakuntakoti 
Katariinassa. Kurssimaksu  
30 €/pari. Lastenhoito 20 €/
perhe. Ilm. p. 223 1771 tai  
anneli.rautakorpi@sana.fi
Opiskelijaillat perjantaisin klo 
19 Glooria sali, Kyttälänkatu 1, 
2. kerros.

KRISTILLINEN 
ELäKELäISYHDISTYS
IKINUORET RY
Vuosikokous Kalevan kirkolla 
22.02. klo 12.00, esillä 
sääntömääräiset asiat.
Kahvit klo 12.30 alkaen. 
Kuukausitilaisuus klo 13.00, 
vieraina Viestiveljet.
Olet lämpimästi tervetullut!

TAMPEREEN 
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16,
sekä keskiviikkoisin ja 
lauantaisin klo 19.
Ma 14.2. tutustumme 
Raamattuun - nuorten aikuisten 
piiri.
To 17.2. klo 19 seurat 
Järvensivun srk-kodissa  
Tilhentie 2.
La 19.2. klo 19 nuorten 
keskusteluilta.
Su 20.2. klo 16 seurat ja 
vuosikokous.
Tervetuloa!

KRISTILLISET JäRJESTÖT

Hoitotahto nostetaan pöydälle

ma–pe yhteensä 285 €/2hh.
Varaukset viim. 18.2. Elvi 
Koskiselle p. 050 337 1728 tai 
Marja-Leena Pukemalle  
p. 050 553 0455

Harjun seurakunnan 
Raamattu- ja lähetys-
painotteinen opintomatka 
Israeliin 13.–21.11. 
Matkaoppaina Eero ja Pirkko 
Junkkaala. Tutustumme 
Suomen Lähetysseuran työhön 
sekä vierailemme tärkeimmissä 
Vanhan ja Uuden testamentin 
paikoissa sekä Jerusalemin 
ympäristössä että Galileassa. 
Matkan perushinta 1395,-/2hh 
+ retket 50–60 €/retki. Lisät. 
ja ilm. Riitta Laiho riitta.laiho@
evl.fi, p. 041 548 0150

Kalevan ystävyysseura-
kuntamatka Unkariin  
16.–21.6.
Ohjelmassa mm. Budapestin 
kiertoajelu, tutustuminen Déak 
Terin ja Sárszentlörincin kirk-
koon, kirkkokonsertti, vierailu 
kaupunkikohteessa oppaiden 
johdolla, mahd. tehdä ostok sia. 
Matkanjohtajina Jyrki Pikka rai-
nen ja Kari Nousiainen. Hinta-
arvio 695 €/2hh ja 840 €/1hh,
sis. matkat, yöpymiset, 
aamiaisen ja päivittäisen 
lämpimän ruoan. Tied ja 
ilm. 28.2. mennessä/Jyrki 
Pikkarainen p. 050 326 2388

RETRIITEJÄ

Kangasalan Heinäkalliolla
25.–27.3. Marianpäivän
Hiljaisuuden retriitti,
Anneli Hukari ja Päivi Lapinoja
Ilm. p. 040 902 2813

Ikaalisten Metsä-
kestilässä 29.4.–1.5. 
Linturetki ja talkoot
Hiljaisuuden maisemissa,
Liisa Erkiö ja Jussi Hankela
Ilm. p. 050 523 2104

20.–22.5.  
Hiljaisuuden retriitti,
Anne-Marie Grundsten ja Pirkko 
Raipala. Ilm. p. 040 745 3393

RUKOUKSEN TALO

Keskusta, Kyttälänk. 1
Yhteistä rukousta 

joka arkiaamu klo 9–11
Rukouksella palvelemisen 
ilta parittomien viikkojen ti 
klo 18, 1.2. alkaen
Rukous- ja ylistyspäivä 
kerran kuussa la klo 12–16
26.2., 26.3., 30.4.
Nuorten rukouskoulu 
Preikkari
parittomien viikkojen  
maanantai klo 18
Nuorten Praisekuoro-  
ja bändi 
parillisten viikkojen  
maanantai klo 18
Hervanta
Hervannan kirkossa, 
Lindforsink. 7
Aamurukous 
ke klo 8–9 Cafe Olohuone
Rukouskävely 
to klo 14–15, lähtö Hervannan 
kirkolta
Aamurukous 
pe ja la klo 9–10
Rukousvartio 
kerran kuussa klo 17–21
Kodeissa 26.3., 21.5. ja 
seurakunnan kerhohuoneella 
Elementinpolku 13, 26.2. ja 
16.4. 
tied. Kirsi Juntunen  
050 574 4943/  
Teija Lätti 050 5744 941
Kävele rukoillen oma kotikatusi!
Rukouskävelyt Hervannan 
alueella 
to/pe iltaisin klo 18–19.30
Ensin ylistys – ja rukoushetki 
kirkolla, sitten rukouskävely  
klo 19, to 10.2,  
pe 18.3, to 10.3,  
to 17.3, 
to 24.3, to 31.3,  
to 7.4, to 14.4,  
to 21.4 klo 16, 
to 28.4,  
pe 6.5, pe 13.5,  
to 26.5. (pe 3.6, to 9.6)
Erityisiä rukouskohteita voi 
kertoa Soilelle  
p. 041 440 4650
 
Haukiluoma
Haukiluoman kerhohuoneessa, 
Tyvik. 11
Rukouspalvelu ma klo 18–19
Rukous- ja 
opetusillat torstaisin klo 18
10.2. "Rukous ja Isän 
huolenpito" 
17.2. "Elämme anteeksi-
antamuksesta" Isän sydämeltä 
–ilta pe kerran kuussa 

 
SEURAKUNTIEN TALO

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

SILMUKKA

Pispalanvaltat. 16 C (kirkon 
yhteydessä, sisäänkäynti länsi-
päädystä) avoinna ma, ti, to  
klo 9–13 ke klo 9–17, pe 
suljettu. Käytössä asiakas-
tietokone. Tied. Satu Tahlo-
Jortikka puh. 050 558 0231

SINKKUILTA

Sinkkujen vapaa-
muotoinen oloilta 12.2. 
klo 17–21 Nekalan srk-
talossa, Kuoppamäentie 23, 
nuorisotyön tilat, kellarikerros, 
sisäänkäynti Kuismantien 
puolelta. Seuraavat oloillat 
12.2., 5.3., 9.4., 7.5. 
Illan aikana tapaat muita yksin 
eläviä, jotka Sinun tavoin 
kaipaavat juttuseuraa myös 
viikonloppuisin. Voit pelata 
biljardia, liitokiekkoa, pingistä 
ja muita pelejä. Tarjoilut 
toteutetaan nyyttikesti-
periaatteella. Saunomismahd. 
Keskustorilta bussi 15
Sinkkuilta 22.2. 
klo 18–20 
Aleksanterin kirkon alasalissa, 
jatkuen parillisten viikkojen 
tiistaisin. Vitsi-ilta. Nauretaan 
oikein kunnolla! Ota mukaasi 
tukku hauskoja juttuja ja 
tarinoita tai tule kuulolle, mitä 
vitsikästä muilla on tänään 
mielessä.  
Tied. sari.peltonen@evl.fi  
050 381 7177

TAMPEREEN-
RAAMATTUKOULU

Kalevan kirkon srk-salissa ma 
klo 18.30
14.2. Pekka Luukkala, Jeesus 
ja Aabraham
21.2. Hannu Karvonen, 
Matteuksen evankeliumi

TUOMASMESSU

13.2. klo 18 Aleksanterin 
kirkossa. Pidä minusta 
kiinni Rippiäiti ja -isä ovat 
tavattavissa jo tuntia ennen 
messua. Lastenhoito ja 
pyhäkoulu kirkon alasalissa. 
Teejatkot heti messun päätyttyä 

USKON AKATEMIA

Pääkirjasto Metso, luentosali 1 
klo 18.30 – 20.30
torstaisin
10.2. Mitä on 
ihmiskunta? Kulttuuri- ja 
ihmisoikeustoimittaja Maila-
Katriina Tuominen
10.3. Mitä on 
oikeudenmukaisuus? 
Tutkimusprofessori, FT, VTT 
Heikki Hiilamo
31.3. Mikä tulevaisuus? Dr. 
phil. Burkhard Auffermann

suosittu, koska Messukylän 
seurakunnan vapaaehtois-
työntekijä Pertti Harmai-
nen tekee joka vuosi lapsil-
le hienon liukumäen seura-
kuntakodin pihaan.  

Kello 11 alkavan perhe-
messun toimittaa Kaisa Yr-
jölä ja jumalanpalvelusmu-
siikista vastaavat kanttori 
Heikki Hinssa sekä Fughet-
ta-kuorot johtajanaan San-
na Loikas. Messun jälkeen 
on tarjolla ohjelmaa sisäl-
lä ja ulkona, muun muassa 
Hyvän mielen pöytä, lasten 

leikkihuone, arpajaiset, her-
ne- ja porkkanakeittoa, voh-
veleita, makkaraa ja käsi-
töiden myyntipöytä. Päivän 
tuotto menee Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi. 

 

www.tampereenseurakunnat.fi

Seurakuntien 
talvitapahtumissa koko  

perhe voi osallistua  
messuun sekä ulkoilla ja 
viihtyä yhdessä. Kuva on  

Hervannan talvi  
tapahtumasta  
vuonna 2010. 
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Arvokkaasta vanhuudes-
ta puhutaan Mummon 
Kammarin järjestämäs-
sä tilaisuudessa torstaina 
24. helmikuuta. Kahvia, 
arpoja, musiikkia ja tie-
toa vapaaehtoisesta van-
hustyöstä tarjotaan jo 
kello 13–14.

Tilaajapäällikkö Ee-
va Päivärinta Tampe-
reen kaupungin ikäih-
misten palveluista kertoo 
kello 14, mitä ikäihmis-
ten palveluissa tapahtuu. 
Ajankohtaisia ovat ko-
tona asumisen mahdol-
lisuuden vahvistaminen 
muun muassa Geripoli-
hankkeella ja ostopalve-
luilla sekä toimintamalli-
en muutokset.

– Erityisosaamista vie-
dään entistä enemmän ko-
tiin, esimerkiksi Kaupin 
sairaalan geriatrit tekevät 
kotikäyntejä. Mielenterve-
ysasioissa taas tehdään tii-
vistä yhteistyötä sairaan-
hoitajien kanssa. 

Päivärinta muistut-
taa myös kotona tapahtu-
van kuoleman tukemises-
ta. Hoitaminen ei kuiten-
kaan yksin riitä, vaan tar-
vitaan ihmissuhteitakin.

– Tarttukaa nyt tilai-
suuteen: pitkäikäisyys 
mahdollistaa sukupol-
vien yhteydenpidon kol-
men-neljän sukupolven 
kesken. Tällaista mahdol-
lisuutta ei ole ennen ollut.

Geriatrian erikoislää-
käri Lauri Seinelä alus-
taa hoitotahdosta ja saat-
tohoidon kehittämisestä. 
Molemmat alustajat osal-
listuvat myös keskuste-
luun.

Puhetta tilaisuudessa 
johtaa piispa Juha Pihka-
la, joka on myös Pirkan-
maan hoitoeettisen neu-
vottelukunnan puheen-
johtaja. Neuvottelukun-
ta keskustelee samasta 
aiheesta jo tällä viikolla, 
jolloin Päivärinta ja Sein-
elä ovat kuultavina.

Neuvottelukunnan vii-
me syksyn seminaarin tee-
mana oli kuolevan hyvä 
hoito.

– Aiemmin hoitotah-
toakin on sivuttu, mutta 
tämä on ensimmäinen laa-
jempi keskustelu aiheesta, 
Pihkala kertoo.

Neuvottelukunta on 
myös selvittänyt, tapah-
tuuko hoitojärjestelmäs-
sä ikäsyrjintää. Pihkalan 
mukaan ainakaan mitään 
radikaalia ikäsyrjintää ei 
ole havaittu.

Tilaisuuteen, joka on 
osa Euroopan vapaaeh-
toistoiminnan vuotta, on 
vapaa pääsy. Arvokkaan 
vanhuuden puolesta -ti-
laisuus Tampereen orto-
doksisen seurakunnan 
Nikolainsalissa, osoittees-
sa Suvantokatu 10. Saliin 
mahtuu 200 kuulijaa.
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Valoa kaamokseen
tätä kirjoitettaessa on Utsjoella ensimmäinen valoisa viikko 
ohi. Aurinko on taas näyttäytynyt taivaanrannan yläpuolella. 
Tampereella vastaavaa valoisaa aikaa oli jo seitsemisen tun-
tia. Tämä kertoo, kuinka pitkä maa Suomi todella on.

Sen huomasin taas kerran, kun jouluyönä ajelin vaimoni 
kanssa Pispalasta Muonion Jerisjärvelle. Tuo vajaan puolen 
vuorokauden ajelu läpi jouluisen ja lumisen kotimaan oli mie-
lenkiintoinen yllätys. Ensinnäkin jouluista hartautta herättivät 
ne lukuisat hautausmaat, joiden ohi matka sujui. Kynttilämeret 
vainajien kummuilla kertoivat elävästi, kuinka ihmiset pitävät 
mielessään omaisensa näiden siirryttyä jokapäiväisen tapaami-
sen ulottumattomiin. Erityisen hyvin jäi mieleen Kurun kaunis, 
rinteessä sijaitseva hautausmaa, jota tähditti satojen kynttilöi-
den sielumeri. Vaikea uskoa, että tämä kynttilätraditio tuli var-
sinaisesti käytäntöön vasta reilut viisikymmentä vuotta sitten.

Jouluyönä halki Suomen matkatessa ajatus palautui run-
saan kymmenen vuoden takaiseen joulumatkaan Israeliin ja 
aattoiltaan Betlehemissä. Vaikka syntymäkirkkoon ei sinä yö-
nä päässytkään, jo paikan näkeminen värisytti. Kirkon ulko-
puolella oli elämää: rockgospelkonsertti, tuhansia ihmisiä, 
suomalainen joulupukki. 

Suurin elämys oli lähtö takaisin Jerusalemiin. Kun bussi 
laskeutui alas laaksoon, vallitsi ympärillä täysi pimeys. Mat-
kalaiset vaikenivat. Saatoin kuvitella jokaisen meistä muiste-
levan paimenia, jotka kedolla vartioivat laumaansa, kunnes 
heidät tavoitti taivaallinen valo ja he saivat ilmoituksen Va-
pahtajan syntymisestä.

Mitä ylemmäksi matkamme Lappiin sujui, sitä enemmän 
ihmiset olivat panostaneet kaamoksen torjuntaan. Eteläisen 
Suomen kodeissa toki kynttilät joulukuusissa paloivat ja led-
valoja oli ripusteltu enemmän ja vähemmän tyylikkäästi par-
vekkeille tai pihapuihin. Mutta vasta Pohjois-Pohjanmaalla 
näki, kuinka asukkaat olivat nähneet vaivaa torjuakseen kaa-
moksen masennuksen. Pienenkin töllin pihalle oli laitettu jää-
lyhty, useimmiten monta, ja joissakin kylissä olivat pihat lyh-
tymerenä. Ahkerimmat olivat reunustaneet kylätietkin lyhdyil-
lä omaksi, naapureiden ja ohiajelevan iloksi. Todella kaunis-
ta ja mieleenpainuvaa.

Tätä kirjoittaessani kello on puolen yhdeksän maissa aa-
mulla ja junan ikkunasta näkee yhden suomalaisista ihmeis-
tä – sinisen hetken. Vaikka päivittäinen pendoliinailu pääkau-
punkiin joskus kaamoksen pimeydessä masentaakin, en voi 
olla ihmettelemättä aamuista ja iltapäiväistä sinistä hetkeä. 
Silloin keskeytän hetkeksi liikkuvan toimistoni työn. Tuo ih-
meellinen hetki valon lisääntyessä on pian tältä talvelta ohi. 
Mutta sen tilalle tulee valo, jota Utsjoellakin on kesällä kaa-
mosta vastaava määrä.

Lassi Saressalo 
Kirjoittaja on yksi Tampereen Kirkkosanomien  

kolmesta uudesta kolumnistista. 
Näin hän kertoo itsestään: 
Olen suullisen ja henkisen kansanperinteen tutkimuksen tohtori, Tu-
run yliopiston dosentti, nykyisin Suomen Kotiseutuliiton pääsihteeri. 
Nykyinen työni ja luottamustehtäväni Harjun seurakuntaneuvostos-
sa ja yhteisessä kirkkovaltuustossa sopivat paremminkin kuin hyvin 
yhteen: molemmissa käsitellään paikallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Tietokirjojen lukeminen on mieluinen harrastus. Olemme asu-
neet vaimoni Hannan kanssa Pispalassa kohta 22 vuotta. Pojan 
perhe on Lontoossa ja tyttären lähellä Malmöä, lastenlapsia yh-
teensä kuusi. 

Kirkkosanomien kolumnit julkaistaan nyt myös blogeina. Voit kom-
mentoida kirjoituksia osoitteessa www.tampereenkirkkosanomat.fi
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Joustavasti asiakkaan luona.

Myös iltaisin ja viikonloppuisin

Ilmainen puhelinneuvonta

PERUNKIRJAT
Kauppakirjat. Testamentit ym.

ASIOINTIPALVELU
PEKKA VALTONEN

P. 375 3218, 0400 335 443

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI

Kaikki lakiasianne
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433 

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

HYVÄ
REMONTTIPALVELU
• kosteat tilat • kylpyhuoneet
• laatoitukset • laminaatit
• maalaukset • tasoitukset
Kotitalousvähennyskelpoisuus

Sertifioitu asentaja
JHK INVEST Oy

040-560 2788/Henri

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200 
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

 
 Tilaa ilmainen esite 0400 223 446

www.divisa.fi
Jälleenmyynti Tampereella; PIATEEKKI, 
Näsilinnankatu 27, 33200 Tampere, 03-212 1711

Asianajotoimisto

Arja Luoma Oy
Rongankatu 4 D,
33100 Tampere

Puh. (03) 2633 500

KEITTIÖREMONTTI
Kerralla kuntoon.

Ilmainen suunnittelu.
Soitto riittää!

Matti Saari 0400 631 128
Jarmo Lahti 0400 867 855

puh. 010 321 2400

www.nelko.fi

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

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

Kaikki lakiasiat tehokkaasti.
Varatuomari Pirkka Lappalainen
Kuninkaankatu 22 C, 050 5176902
Tutustu lakiblogiini Etsivä löytää
www.pirkkalappalainen.fi

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

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

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

www.tampereenhautauspalvelu.fi

Teitä palvelevat myös:
Pekka Jokiranta

Jukka Mäenanttila
Mika LeinonenJuhani Mäkipää Leena Mäkipää-Koivumäki

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
- palveleva perheyrityksemme

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

CLIINEX
gsm 050 38 222 50

www.cliinex.fi         asiakaspalvelu@cliinex.fi

Parturi-kampaamo Marian 
palvelee os. Kyllikinkatu 9

(Tammelantorin laidalla)

Puh. 03212 1166 ja 0400-159 553.
Opiskelija- ja eläkeläisalennus 10 %

Tervetuloa t. Maarit

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

SUUNNITTELU, MITTAUS, ASENNUSPALVELU

Kaihdin Sampo
Sammonkatu 18, TRE   P. (03) 255 0858, 0400 736 716

ks@kaihdinsampo.fi        www.kaihdinsampo.fi

NUKU HYVIN, 
VOI PAREMMIN 
Kunnon vaahtomuovipatjat 

(joista helppo nousta)

Eterlon – Relax – Formax 
Hygieniapäällisiä 

Perinteiset, hiostamattomat 
puuvillapeitot, petauspatjat, tyynyt

Lapsille omat patjat ja petauspatjat

Kevyttä verhoilua, 
istuimet, korokepalat ym.

ERIKOISKOOTKIN onnistuvat

Askarteluun mm. 
vanut, kankaat ym.

SOITA TAI TULE KÄYMÄÄN 
(Kysy kotiinkuljetusta)

(03) 364 5055
HEPOLAMMINKATU 36 B, TRE

MA-PE 8-15.30 tai sop. mukaan

www.laatupeite.fi 
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Välitämme.

Ilmoitusmarkkinointi

Marita Lyyra 
(014) 641 481 
040 729 2119

marita.lyyra@kotimaa.fi

KEVÄTSIIVOUSTA, IKKUNAN PESUT
Kotisiivoukset, kangasverhoiltujen huonekalujen pesut, 
porrassiivoukset ja lattianvahaukset, erikoispatjapesut.

Yli 10 vuoden kokemus!
Mahdollisuus kotitalousvähennykseen.

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

Kotisiivoukset, kangasverhoiltujen huonekalujen pesut, 
porrassiivoukset ja lattianvahaukset, erikoispatjapesut.

Uusi Era Palvelut Oy / puh. 045-126 6938

Kotisiivoukset, kangasverhoiltujen huonekalujen pesut, 
porrassiivoukset ja lattianvahaukset, erikoispatjapesut.

Uusi Era Palvelut Oy / puh. 045-126 6938

Kun olet päättänyt 
myydä asuntosi, 

kutsu meidät paikalle.
Annamme suullisen hinta-arvion 

asunnostasi. Arviointi on maksuton, 
eikä edellytä sopimuksen tekoa.

Ota yhteyttä! Puh. 03-255 3111
www.asuntopari.net
asuntopari oy lkv

Kalevanpuistotie 15, 33500 Tampere

Timo Jokinen
050 552 0408

Outi Kolkka
050 518 4707

ASIANAJOTOIMISTO KNUUTINEN KY
Asianajaja, varatuomari Pauliina Knuutinen

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

Härmälänkatu 6-8 D, TAMPERE. Puh. (03) 343 9700
www.talotaitokeskus.fi

PIANONVIRITYKSET
Juha Yli-Knuuttila

Puh. 0400 669 799
Sähköposti:

pianonviritys@gmail.com

Hallituskatu 7, Tampere
   03-212 9645

www.jiwahlberg.fi

 - Kellot - Tilaustyöt - Jalokivet
 - Kihlat - Korut - Lahjaesineet

Ole hyvä.
Ole arkienkeli. 

Lahjoita Yhteisvastuukeräykseen.

www.yhteisvastuu.fi

Vuosi sitten alkaneen Läskillä lu-
kutaitoa -kampanjan tuotolla pa-
rannetaan koulutusta niin Nepa-
lin tasankoalueella kuin vuoristo-
kylissä.  Suomalaiset laihduttivat 
kaikkiaan 48 100 kiloa nepalilais-
ten hyväksi.

Puolentoista miljoonan euron 
lahjoituksen kohdentamisesta so-
vittiin Suomen ja Nepalin yhteis-
työneuvotteluissa marraskuun lo-
pussa. 

Varat käytetään lukutaito- ja 
jatkokoulutukseen sekä opetuk-
sen laadun kohentamiseen Sind-
hupalchokin, Kapilbastun ja Da-
deldhuran piirikunnissa. Lahjoi-
tus ohjataan Nepalin opetusalan 
uudistusohjelman kautta. 

Opetusalan uudistus keskit-
tyy opettajien perus- ja täyden-
nyskoulutukseen, opetussuunni-
telmien kehittämiseen ja arvioin-
tiin. Tavoitteena on turvata kai-
kille kouluille vähimmäisedelly-
tykset.

Koulunkäynti Nepalissa on 
yleistynyt kuuden viime vuoden 
ajan voimakkaasti. Kasvavat op-
pilasmäärät näkyvät tungoksena 

luokkahuoneissa. Erot piirikun-
tien välillä ovat suuria.

Vuoristo- ja kukkula-alueella 
viisivuotisessa perusopetuksessa 
on keskimäärin 36 oppilasta yh-
tä opettajaa kohti. Terain alakou-
luissa yhtä opettajaa kohti on kes-
kimäärin 58 oppilasta ja yläkou-
luissa peräti 72 oppilasta.

Vaikka valtaosa Nepalin lapsista 
saa opetusta, koulun ulkopuolelle 
jää edelleen noin 196 000 lasta, eli 
5,5 prosenttia kouluikäisistä. Heis-
tä suurin osa on Nepalin opetusvi-
ranomaisten mukaan tyttöjä. 

Tavoitteena mallikoulut

– Dadeldhura ja Kabilbastu kuu-
luvat Suomen rahoittamien vesi-
hankkeiden alueeseen, joten seu-
rantakäyntejä kouluille on helppo 
järjestää, kertoo opetusalan eri-
tyisasiantuntija Satu Pehu-Voima. 

Suomen Pelastakaa Lapset 
puolestaan tukee Sindupalcho-
kissa perusopetusta.

– Näillä alueilla on muutamia 
hyviä mallikouluja, joita läskira-
hoillakin tavoitellaan. Kun sit-

ten vierailee tavallisessa koulus-
sa, kehitystarpeet näkyvät selke-
ästi, Pehu-Voima sanoo.

Kolme piirikuntaa on myös 
edustava otos Nepalin maantie-
teellisistä vyöhykkeistä. Koulu-
tuksen järjestäminen vuorten ry-
pyttämässä ja jokilaaksojen hal-
komassa maassa on haasteellista. 
Nepal ulottuu etelän tasankoalu-
eilta korkealle Himalajalle.

Vaikka vuoristoinen Sindupal-
chok sijaitsee lähellä pääkaupun-
kia, se kuuluu Nepalin vähiten ke-
hittyneisiin alueisiin. Piirikunnan 
pohjoisimmat osat kuuluvat Hi-
malajan vuoristoon ja sen alueel-
la on Langtangin kansallispuisto.  

Luoteis-Nepalin kukkula-alu-
eella sijaitsevan Dadeldhuran kylät 
ovat kinttupolkujen takana. Naiset 
pyörittävät taloutta monissa kylis-
sä, sillä miehet ovat siirtotyöläisinä 
Intiassa tai vielä kauempana.  

Kabilbastu sijaitsee Intian ra-
jalla Terain tasangolla. 

Marja-Leena Kultanen 
Kirjoittaja työskentelee ulkoasiain-

ministeriön kehitysviestinnässä.

Nepalilaisten koulutus kohenee läskirahoilla

Läskillä lukutaitoa -kampanjassa laihdutettiin Tampe-
reen seudulla viime vuonna 2 500 kiloa, joten nepa-
lilaisten lukutaitoa tuetaan 75 000 euron summalla. 
Punnitukset järjesti Tampereen seurakuntien Diakonia-
keskuksen Suurella Sydämellä -vapaaehtoistoiminta. 

Lähes 250 seurakuntaa ja noin 23 500 ihmistä läh-

ti mukaan kampanjaan Suomessa, kun hankkeen aloit-
tanut henkilö haastoi suomalaiset, seurakunnat ja Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kampanjaan. 

Hyväntekijä lupasi aluksi maksaa jokaisesta laih-
dutetusta kilosta 15 euroa, mutta nosti summan 30 
euroon kilolta. 

Khanigaun 
alakoulun 
oppilaita 
Dhadingin 
piirikunnassa 
Nepalissa. 

M
arja-Leena Kultanen

Pirkanmaalaiset auttoivat 75 000 eurolla 
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Y
li 75-vuotiaista jopa kahdel-
la kolmesta on kuulovai-
keuksia. Kirkon jäsenistä 
ja kirkossakävijöistä suuri 
osa on iäkkäitä, jolloin tuli-

si kiinnittää huomiota huonokuuloi-
suuskysymyksiin, Tampereen seura-
kuntien erityisdiakonian viranhalti-
ja Helena Kuisma huomauttaa.

Kuisma kertoo, että muuta-
ma vuosi sitten kysyttiin kolmen 
Tampereen seurakunnan jäsenil-
tä, kuinka kirkossa kuuluu. Mel-
kein puolet vastaajista kertoi, ett-
eivät kuule läheskään kaikkea.

– Olen ollut seurakuntien tilai-
suuksissa, joissa en ole kuullut yh-
tään mitään induktiosilmukan olles-
sa pois päältä. Tai sitten silmukan 
teho ei ole riittänyt. Olen toisinaan 
mennyt etukäteen kysymään pa-
pilta, että onhan induktiosilmukka 
päällä. Minua on suuresti harmitta-
nut hänen vastatessaan ihmetellen, 
että mikä ihmeen silmukka, huono-
kuuloinen Leila Penttilä kertoo.

– Kirkkojen kuuluvuutta ei voi 
testata normaalikuulolla, se täytyy 
tehdä kuulokojeella tai -laitteella, 
Kuisma muistuttaa.

Induktiosilmukka on huono-
kuuloisille tarkoitettu apuväline. 
Sillä vähennetään huonon akus-
tiikan ja taustamelun vaikutusta 
kuunteluolosuhteisiin. Maankäyt-
tö- ja rakennuslaki määrää julkis-
ten tilojen ylläpitäjiä huolehtimaan 
tasavertaisista kuunteluolosuhteis-
ta. Kuulonhuoltoliiton muutaman 
vuoden takaisen kyselytutkimuk-

sen mukaan kaikuisista tiloista kir-
koissa ja seurakuntasaleissa on par-
haiten huolehdittu toimivista in-
duktiosilmukoista. 

– Kaikissa Tampereen kirkois-
sa ja suurimmassa osassa seura-
kuntien tiloista ei kuitenkaan vie-
lä ole induktiosilmukkaa. Van-
hoissa tiloissa sen toiminta-alue ei 
usein ulotu reunoille saakka. Uusi-
en rakennusmääräysten myötä täl-
lainen esteettömyysasia otetaan 
huo mioon jo rakentamisen alku-
vaiheessa, jolloin silmukoiden toi-
mintasäteistä tulee kattavat, Kuis-
ma iloitsee.

Työntekijät tarvitsevat 
koulutusta 

Huonokuuloisille on tarjolla induk-
tiosilmukoiden lisäksi muita apu-
välineitä kuten kuulokojeita, jot-
ka mahdollistavat viestimisen pu-
heella. Kuulokoje ei kuitenkaan yk-
sinään riitä takaamaan kuulemista.

– On tärkeää, että pienempien 
tilaisuuksien vetäjät osaavat viestiä 
huonokuuloiset huomioon ottaen. 
Heidän tulee puhua kovalla äänellä 
ja niin, että heidän huuliensa liik-
keet näkyvät kuulijoille. Tilaisuuk-
sissa, joissa käytetään mikrofonia, 
sitä tulee pitää hyvin lähellä suuta, 
Helena Kuisma neuvoo.

– Seurakuntien työntekijöi-
den koulutukseen pitäisi sisällyt-
tää huonokuuloisuusasiat. Jospa 
silloin huonokuuloiset pääsisivät 
nauttimaan myös pienissä, kauniis-

sa toimituksissa lausutuista sanois-
ta, Leila Penttilä lisää.

Hän huomauttaa, ettei kovalla 
äänellä puhuminen riitä isossa ti-
lassa varmistamaan kuulluksi tu-
loa. Eikä pienessäkään, jos huono-
kuuloiset eivät näe puhujan kasvoja.

– Useimmiten lausahdus ”minä 
puhun niin lujaa, että kyllä kuuluu” 
ei pidä paikkaansa.

Huonokuuloistyö  
on tärkeää

Tampereella evankelis-luterilai-
set seurakunnat ovat tehneet huo-
nokuuloistyötä runsaan 25 vuo-
den ajan. 1980-luvun puolivälis-
sä Tampereen Huonokuuloiset ry 
toivoi seurakunnille omaa huono-
kuuloistyöntekijää, kuten kuuroil-
la ja näkövammaisilla jo oli.

– Hengellistä työtä pidettiin 
yhdistyksessä kuntouttavana ja ih-
misiä yhteen keräävänä toiminta-
na. Olihan yhdistyksen perustanut 
pappi Jalo Jalkanen yhdessä erään 
korvalääkärin kanssa. Toiminnan-
johtaja, pastori Raimo Sinkkonen 
piti huonokuuloisille iltaisin har-
tauksia Tampereen Kaupunkilähe-
tyksen kokoushuoneistossa, Leila 
Penttilä selvittää. Hän on kirjoitta-
nut Tampereen seurakuntien huo-
nokuuloistyöstä katsauksen.

– Seurakuntien taloudellinen 
tilanne oli silloin hyvä. Yhdistyk-
sen esityksestä saatiin diakonian 
virka kuulovammaistyöhön, Hele-
na Kuisma jatkaa. Hän on hoitanut 
virkaa alusta lähtien.

Tänä päivänä Tampereen seu-
rakuntien diakoniakeskuksen kuu-
lovammaistoiminta tarjoaa yksilö-
toiminnan lisäksi ryhmätoimin-
taa. Huonokuuloisille ja kuuroutu-
neille järjestetään tapaamisia, ret-
kiä ja juhlia, kuulokursseja sekä ti-
laisuuksia.

– Huonokuuloiset tuntevat 
usein itsensä ulkopuolisiksi kai-

Kirkko yrittää parantaa  
viestimistä huonokuuloisille 
Suomessa arvioidaan olevan jopa yli 700 000 
huonokuuloista ihmistä. Väestön ikääntymisen 
myötä huonokuuloisten määrä kasvaa, sillä 
huonon kuulon taustalla on tavallisesti 
ikähuonokuuloisuus.

Tämä merkki kertoo tiloissa olevasta 
kuunteluvahvistimesta. 

Tampereen seurakuntien 
erityisdiakonian viranhaltijan 

Helena Kuisman (oik.) mukaan 
suuri osa kirkon jäsenistä ja 

kirkossakävijöistä on iäkkäitä, jolloin 
tulisi kiinnittää erityisesti huomiota 
huonokuuloisuuskysymyksiin. Leila 

Penttilän mielestä seurakuntien 
työntekijöiden koulutukseen pitäisi 
sisällyttää huonokuuloisuusasiat. 
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Tampereen evankelis-luterilai-
nen seurakuntayhtymä jul-
kaisi esteettömyysohjelman 

Saavutettava seurakunta viime 
syksynä. Siinä tavoitellaan muun 
muassa kommunikoinnin mah-
dollistamista vammaisten kanssa 
ja heidän keskuudessaan. Tavoit-
teen saavuttamiseksi seurakun-
tayhtymässä on luvattu järjestää 
esimerkiksi koulutusta kuulo- ja 
puhevammaisten kanssa viesti-
misestä. 

Lisäksi tarkastetaan kirkkojen 
ja seurakuntasalien induktiosil-
mukoiden ja äänentoistolaitteiden 
toimivuus, ja tarvittaessa hanki-
taan puuttuvat laitteistot. Ohjel-
massa muistutetaan, että tilaisuu-
den alussa osallistujia tulisi pyy-
tää sulkemaan matkapuhelimet, 
jotteivät ne häiritse laitteiden toi-

mintaa. Työntekijät koulutetaan 
käyttämään tarvittavia laitteita.

Koko vammaistyö sai  
nimen Myötätuuli 

Tampereen seurakuntien vam-
maistyö on toiminut Myötätuuli-
nimen alla tämän vuoden alusta 
lähtien. Aiemmin Myötätuuli oli 
pelkästään seurakuntien näkö-
vammaisten kohtauspaikka, joka 
on toiminut Tammelantorin lai-
dalla 12 vuotta.

Vammaistyön osa-alueita ovat 
näkövammais-, kuulovammais-, 
kuurojen-, omaishoitaja- ja sotave-
teraani- sekä vammaisnuoriso- ja 
muu vammaistyö. Epilän toiminta-
keskus jatkaa omana työtiiminään.

Mia Hemming

Esteettömyysohjelma korostaa 
viestimisen parantamista  

kille avoimissa tilaisuuksissa, sil-
lä vetäjät eivät ota heitä huomioon. 
Siksi heille räätälöity toiminta on 
tärkeää, jotta olisi paikkoja, joissa 
varmasti kuulevat kirkon sanoman, 
Kuisma sanoo.

– On niin rentouttavaa tulla 
ryhmään, jossa ei tarvitse selittää 
huonokuuloisuuttaan ja siitä nou-
sevia tarpeita. Eikä tarvitse jännit-
tää, että kuulenko mitään, Pentti-
lä huokaisee.

Henkilökohtaisessa elämässään 
Penttilä on iloiten seurannut tek-
niikan kehitystä. Tekstiviestit ja 
sähköpostit ovat huonokuuloisille 
suureksi avuksi.

 Mia Hemming 


