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 ryPonnahduslauta 
työelämään 
Juha Kulju (vas.) ja Ari Viitanen työs-
kentelevät Vehmaisten Auto pajassa, 
joka on nyt osa seura kuntien sosiaa-
lista yritystä. 

➢ SIVU 3

Miten katsomme
lähimmäistämme?
Mustan Lampaan YRE-seminaa-
rissa pohditaan muun muassa 
sitä, onko ulkonäöllä merkitystä 
suhtautumiseemme. Kuva on 
viime lokakuun Roskagaalasta.

➢ SIVU 4

Messukylän olemus
on kirkon kupeessa
Matti Heinivaho ja Raisa 
Harju-Autti löytävät seurakunta-
identiteetistä sekä yhteistä että 
erilaista säveltä.

 ➢ SIVUT 8–9

Pientä säätöä

➢ SIVUT 6–7
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Caspar Åkerblom puhdistaa Aleksanterin kirkon urkujen palkeiden paikkoja, 
sillä luotettavana pysynyt laite tarvitsee nyt kunnostusta. 

Heikki Autio kehuu työn jälkeä. 
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Muutoksia ilmassa
SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA on tapahtunut selkeä muutos. 
Siihen on vaikuttanut muun muassa Tasavallan Presidentti, 
joka on ottanut selkeästi arvojohtajan roolin.  Näyttää siltä, 
että hän on lyhyessä ajassa päässyt sinuksi tavallisten ih-
misten kanssa toreilla ja marketeissa keskustellessaan. To-
ki moni muukin asia vaikuttaa ihmisten asenteisiin talouden 
kiristyessä.

Kun presidentti Sauli Niinistö uudenvuodenpuheen lopuk-
si toivotti suomalaisille Jumalan siunausta, olisi luullut, et-
tä siitä olisi noussut suurempikin keskustelu. Näin ei kuiten-
kaan käynyt.  

Ehkä meistä suomalaisista on tulossa vapaammin ajat-
televia ihmisiä. Avaruustähtitieteen professori, pakanaksi it-
seään kutsuva Esko Valtaoja otti asian esille Aamulehden 
kolumnissaan. Hänetkin oli siunattu joulun alla pariinkin ker-
taan. Ensin hänet oli siunattu keskustelutilaisuudessa Mar-
tinkirkossa Turussa, kun pastori Pasi Jaakkola toivotti siuna-
usta. Kahta päivää myöhemmin Esko Valtaoja oli ollut saatta-
massa äitinsä haudan lepoon. Siihenkin kuului siunaus. Val-
toja korosti, että jokaisella meistä on oma vakaumus, mut-
ta siitä huolimatta voimme kunnioittaa myös toisten näke-
myksiä. 

Euroopan pitkä tie
TÄMÄ VUOSI ON alkanut epävarmoissa merkeissä. Mitä lähem-
mäksi Etelä-Eurooppaa mennään, sitä vaikeammalta taval-
listen ihmisten elämä näyttää. Muutaman vuoden ajan Suo-
mikin on antanut rahaa erityisesti pankkien yllä pitämiseen, 
jotta päästäisiin jotenkin eteenpäin. Pitkään jatkunut työttö-
myys ja talouden alamäki eivät näytä kovin nopeita toipumi-
sen merkkejä.

Katselin hiljakkoin TV-dokumenttia, jossa kerrottiin Krei-
kan keskiluokan ihmisten tilanteesta Ateenassa.  Toki maas-
sa on edelleen rikkaita ihmisiä, mutta dokumentti näytti toi-
senlaisen maan. Kreikkalaiset kertoivat, ettei heillä ollut va-
raa enää edes sähköön. Ihmiset yrittivät myydä kotejaan. Mo-
net nukkuivat ulkosalla.

Työtä on tarjolla yhä vähemmän. Nuorista kreikkalaisis-
ta yli puolet on vailla työtä. Toki samanlaisia isoja lukuja on 
muissakin Euroopan maissa. Nuorten työttömyys on nyt suu-
ri ongelma. EU:ssa on lähes 26 miljoonaa työtöntä. Korkeim-
mat työttömyysluvut ovat Espanjassa (26,2 %), Kreikassa 
(25,4 %) ja Portugalissa (16,4 %). Työssä käyvistäkin joka 
kuudes on matalapalkkaisissa töissä (HS 3.1.2013). Tavalli-
nen kansa alkaa väsyä.

Meillä Suomessa asiat ovat monella tapaa vielä hyvin. 
Kansantalous on pidetty kurissa, ja muutoksia voidaan teh-
dä. Suomessa on myös pitkälle viety sosiaaliturvajärjestel-
mä, joka tarjoaa kansalaisille yhä perusterveydenhuollon.

Etelä-Euroopan maissa ei ole yhtä kattavaa terveyden-
huoltoa. Jos omia varoja ei ole, on turvauduttava sukulais-
ten apuun. 

Muutama vuosi sitten Suomeenkin tulivat kerjäläiset. Hei-
dänkään elämänsä kotona ei ole helppoa. Tapaamme taas 
Tampereellakin tutut kasvot, kunhan kevät koittaa. 

Marja Rautanen 

Lukijapostia
Vanhuspalvelulain toteuttaminen epäilyttää

Tanssienko taivaaseen?

”Niin hiljainen koti yksinäisten, 
on kuin puuttuisi siunaus sen”, voi 
moni hyräillä tutustuessaan uuteen 
vanhuspalvelulakiin. Vaikka lais-
sa korostetaan senioreiden kotona 
asumista, on kotipalveluiden todel-
linen takaaminen päässyt unohtu-
maan.

Ainoana hallituspuolueen kan-
sanedustajana Hanna Tainio (sd.)
on uskaltanut Aamulehdessä 
(..) vanhuspalvelulakia puolus-
taa. Lain tavoitteita voi kyllä kan-
nattaakin.

Täysin tyytyväinen ei kuiten-
kaan voi olla. Miksi lain toteutta-
miseen ei varattu riittävästi rahoi-
tusta? Miksi omaishoidon tuelle 
ei laadittu yhtenäisiä kriteereitä ja 
miksi sitä ei siirretty Kelan vastat-
tavaksi? 

Asetusta hoitajamitoituksesta 
ei kirjattu sittenkään lakiin, ei , 
hoitajaa per seniori, puhumatta-

kaan peruspalveluministeri Guze-
nina-Richardsonin (sd.) etukäteen 
mainostamasta , hoitajasta hoi-
dettavaa kohden. Henkilöstömi-
toitus jäi ainoastaan eduskunnan 
poliittiseksi tahdonilmaisuksi, ns. 
lausumaksi.

Riittävä määrä henkilöstöä on 
kuitenkin palvelun laadun perus-
ta. On huolehdittava osaavan ja 
ammattitaitoisen henkilöstön saa-
tavuudesta ja työoloista.

Vaalikauden aikana hallitus vie 
kunnilta valtionosuusleikkauksil-
laan , miljardia euroa, vaikka 
tarvittaisiin lisää rahaa vanhuspal-
velulain toteuttamiseen. Peruspal-
veluministeri on antanut tuhat ja 
yksi katteetonta lupausta palveluja 
tarvitseville ikäihmisille ja heidän 
omaisilleen. Esimerkiksi omaishoi-
dontuki piti muuttua verottomaksi.

Vaikka päämääränä on mahdol-
lisimman monen ihmisen asumi-

nen kotona mahdollisimman pit-
kään, on hallituksen toiminta jät-
tämässä monia senioreita heitteille.

Eräänlainen perälauta on vel-
vollisuus ilmoittaa sosiaaliviran-
omaiselle palveluntarpeessa ole-
vasta iäkkäästä henkilöstä. Vastaa-
va ilmoitusvelvollisuus on käytös-
sä lastensuojelussa. Nyt kun meil-
lä on noin   huostaan otettua 
lasta, niin kuinkahan monta huos-
taan otettua vanhusta meillä on pa-
rin vuoden päästä?

Kun ikäihmisten tarpeet ovat 
erilaisia, tulee myös asumisessa ja 
sitä tukevissa palveluissa olla vaih-
toehtoja: omaishoito, palveluasu-
minen, tuettu palveluasuminen, 
vanhainkoti, perhehoito jne. Ei ole 
vain yhtä tapaa hoitaa senioreita 
arvokkaasti.

Mikko Alatalo
Kansanedustaja (kesk)

Kirkkosanomat (..) esitti 
näyttävästi tanssijoiden esiinmars-
sin pastori Heidi Peltolan johdolla. 
Surullisena ajattelin: ”Tällainenko 
on oma seurakuntani armon vuon-
na ?”

Saattaa joku uskoakin tällaisen 
tanssin voimaan, sillä Jumalan en-
nustukset toteutuvat ja suunnitel-
mat etenevät. Onhan Jeesus varoit-
tanutkin meitä lopun ajan kristit-
tyjä sanoen: ”Jos silloin joku sanoo 
teille ”Katso, täällä on Kristus” ta-
hi ”Tuolla”, niin älkää uskoko. Sillä 
vääriä profeettoja nousee ja he te-
kevät suuria tunnusteluja ja ihmei-
tä, niin että eksyttävät, jos mahdol-
lista, valitutkin.”

Jos Jeesuksen opetuslapset oli-
sivat olleet tällaista tanssivaa jouk-
koa, olisi siitä kyllä Raamatussa. Pe-
rin toisenlainen kuva annetaan Jee-
suksesta ja Hänen opetuslapsistaan. 

Ristin tien he kulkivat usein pe-
loissaan ja murheellisina. He oli-
vat vihattuja ja halveksittuja, joi-
ta maailma ja erityisesti ylipapit 
ja kirjanoppineet pilkkasivat. Mo-
nen tuskan ja vaivan kautta he oli-
vat päässeet ”ahtaasta portista” Ju-
malan valtakuntaan. 

Pyhän hengen koulussa ei tultu 
suuriksi, vaan pieniksi ja heikoiksi. 
Mutta Jeesus on heikoissa väkevä, 
ja antaa kaiken voiman ja rohkeu-
den, pelkäämättä julistaa Jumalan 
suuria tekoja. Ilo Herrassa oli hei-
dän väkevyytensä. 

Näin olen itsekin kokenut, kun 
olen Jeesuksen seuraajiin liittynyt. 
Monenlaista vaivaa ja murhetta on 
ollut, mutta Jeesuksen avulla olen 
voittanut kaikki taistelut. Mur-
he on Herran omille lahja ylhääl-
tä, sillä Jumalan mielen mukai-
nen murhe saa aikaan parannuk-

sen, autuuden, jota kukaan ei ole 
katunut. 

Viimeisellä tuomiolla, jonne 
kaikki joudumme, ei kelpaa mi-
kään muu kuin minkä Pyhä Hen-
ki on meissä vaikuttanut ja luonut. 
Kaikki itse valittu hengellisyys ja 
jumalanpalvelus, kaikki itse tehty 
hartaus, vanhurskaus ja pyhyys, tu-
lee pidettäväksi tyhjänveroisena ja 
haihtuu tuuleen. 

Meiltä kysytään silloin: ”Olem-
meko olleet Hänen yhteydessään, 
joka on iankaikkinen elämä?” Vai 
onko siinä ollut vain suloisella 
evankeliumilla kaunistettu kuo-
ri, jonka sisällä ei ole ollut särjet-
tyä sydäntä, eikä ”uusi luomus Kris-
tuksessa”.      

Helena Tuomi  

Sanottua

 Kirkko on olemisen tyyssija. Il-
man hengellisyyden tilaa, tyhjyyt-
tä, avaruutta, hiljaisuutta, meillä ei 
ole mitään muuta kuin möykkää, 
rahaa ja tavaroita. Kannattaa miet-
tiä vielä kerran, siirtääkö rahansa 
tältä hyödyttömältä laitokselta ku-
lutuksen kautta globaalin markki-
natalouden toimijoiden täyteen ah-
dettuihin taskuihin.

Pastori Helena Paalanne 
blogissaan 3.1. (”Mitä hyötyä?”)

www.kotimaa24.fi 

 Elämä ei ole suurta. Se on pie-
nissä hetkissä. Aina emme osaa an-

taa itse elämänmatkallemme ar-
voa, siksi elämän ulkoistaminen 
Jumalalle on vapautus. Hän antaa 
elämän meille – ja läheisemme. 
Hän ottaa kaikki pois. Siinä välissä 
olisi varmaan tarkoitus tehdä muu-
tama hyvä kysymys itsellemme.

Marttojen toiminnanjohtaja, pappi 
Marianne Heikkilä

Askel 1/2013

 Monilla on elämässään paljon 
onnistumis- ja suoriutumispainei-
ta. Luonnossa voi hellittää kontrol-
lista ja olla enemmän vastaanotta-
vassa roolissa. Yksilöllisyys helpot-

taa, kun kaikkien vastausten ei tar-
vitse tulla sisältä. Armollisuus, kii-
tollisuus ja pyhyys ovat sanoja, joil-
la jotkut kuvaavat luontokokemuk-
siaan.

Eko- ja ympäristöpsykologi 
Kirsi Salonen

Kirkko ja kaupunki 9.1.

 Uskonnolla ei pidä selittää tie-
dettä eikä tieteellä uskontoa. Ne 
ovat eri asioita. Ei minua tiede es-
tä lausumasta uskontunnustusta.

Tähtitieteen professori Harry Lehto
Kirkko ja me 11/2012

 Tampere 23.1.2013

Tää me muistetaan vielä pitkään!
Harjun nuoriso- ja vanhustyö tekevät yhteisen luontoretken Rajalan kämpälle.

Taru Tuom
i

Me Harjun seurakunnan nuoret 
lähdettiin perjantai-iltana . mar-
raskuuta Rajalan leirikeskukseen, 
talvisen lumimyräkän keskelle. 

Lauantain aamupalan jälkeen 
päivä aloitettiin yhdessä leikki-
en – ulkona tietysti. Edellisen päi-
vän lumimyräkkä oli kasannut Ra-
jalan pihaan mahtavat lumikinok-
set, ja ulkona leikittiinkin niin kau-
an, kunnes Kirkontuvan väen bussi 
saapui Rajalan pihaan.

Pian oltiin yhdessä uuden ruo-
kalarakennuksen yhteistilassa, 
vanhat ja nuoret sekaisin vailla 
minkäänlaisia ongelmia istua yh-
dessä. 

Lue koko Petra Aaltosen teks-
ti osoitteesta www.tampereenkirk-
kosanomat.fi 



3

Hannu Jukola

Palkitut nuoret löysivät
tehtävää seurakunnasta

Herätys!
T

ampereen seurakun-
tien Autopaja aloit-
ti toimintansa osana 
sosiaalista yritystä tä-
män vuoden alussa. 

Autopaja on tarjonnut ohjat-
tua kerhotoimintaa ja harjoittelua 
–-vuotiaille nuorille reilut vii-
si vuotta. Lokakuusta lähtien Au-
topaja on toiminut uusissa tiloissa 
Rasulankadulla Vehmaisissa. Toi-
minnasta on tähän saakka vastan-
nut perhe- ja nuorisodiakonian oh-
jaus- ja toimintakeskus Messi.

– Siirryttäessä osaksi sosiaalis-
ta yritystä Autopaja voi nyt tarjota 
oikeita töitä ja harjoittelupaikkoja 
niille nuorille, jotka osoittavat ha-
lua mennä elämässään eteenpäin, 
miettii idean isä, Messin erityisdia-
koni Veijo Kiviluoma. 

Ajatus Autopajan mukaantu-
losta otettiin lämpimästi vastaan 
Martinus-palvelut Oy:ssä, joka on 
Tampereen seurakuntien Marti-
nus-säätiön omistama sosiaalinen 
yritys. 

– Yritys haluaa tehdä työtä 
nuorten työllistämiseksi. Tavoit-
teena on luoda Autopajaan moni-
muotoinen työyhteisö, joka pystyy 
tarjoamaan oikeita ponnahduslau-
toja ja työpaikkoja nuorille, sanoo 
Merja Kerttula Martinus-palve-
luista. 

Joustavaa yhteistyötä 
moneen suuntaan

Tampereen seurakuntien Marti-
nus-säätiö perusti sosiaalisen yri-
tyksen toukokuussa . Sosiaa-
linen yritys työllistää tällä hetkel-
lä viisi ihmistä.  

Yksi heistä on Ari Viitanen, jo-
ka johtaa käytännön työtä Autopa-
jassa. Samalla hän suorittaa nuori-
so- ja vapaa-ajanohjaajan tutkintoa 
oppisopimuksella. 

– Uskon, että Autopaja käyn-
nistyy mukavasti, kun sana kiirii 
ja saamme pikkuhiljaa töitä sisään, 
sanoo Viitanen.  

Kun paperiasiat työvoimatoi-
miston kanssa on saatu kuntoon, 
tarkoituksena on saada Autopajal-
le kaksi työkokeilijaa. Yksi työssä-
oppija on jo mukana toiminnassa.  

Joustava yhteistyö oppilaitosten 
kanssa mahdollistaa sen, että mo-
ni autonasentajaksi valmistuva voi 
suorittaa työharjoittelunsa pajassa.  

Autopaja tarjoaa palvelua yksi-
tyisille ihmisille ja yrityksille. 

– Parhaillaan neuvottelemme 
erään tamperelaisen autoliikkeen 
kanssa yhteistyön aloittamisesta. 
Yritys haluaisi teettää vaihtoauto-
jensa huollot Autopajassa ja samal-
la kantaa yhteiskuntavastuuta tu-
kemalla sosiaalista yritystä, kertoo 
Kiviluoma. 

Autopajan palveluja ovat muun 
muassa auton perushuolto, öljyn-
vaihto, rengastyö, katsastustar-
kastus ja käsinpesu. Liike palve-
lee maanantaista perjantaihin kel-
lo –. 

Nuori saa 
oman polun

Messin iltaharrastusryhmät ko-
koontuvat pajassa edelleen kaksi 
kertaa viikossa. Mukana on – 
nuorta. Kilpaileminen kerholais-
ten rakentamalla ralliautolla on 
tuonut palkintojakin Tampereen 
seurakunnille.  

– Kun nuori harrastuskerhossa 
osoittaa, että hän kykenee säännöl-
liseen päivärytmiin ja pystyy otta-
maan vastuuta, voimme kenties 
tarjota hänelle harjoittelupaikkaa 
ja oikeata työtä yrityspuolella, ker-
too Veijo Kiviluoma.

Kiviluoma toimii nuorten ”po-
luttajana” Autopajassa. Jokaiselle 
nuorelle tehdään henkilökohtainen 
suunnitelma ja tavoite. Messin toi-
mintaperiaatteita ovat kohtaami-
nen, kuuleminen ja kiireettömyys. 

Kohderyhmänä ovat pääasias-
sa tavalliset nuoret, joilla ei yleen-
sä ole päihde- tai rikostaustaa. He 
ovat kotiin syrjäytyneitä hiljaisia 
nuoria, joiden koulu on syystä tai 
toisesta jäänyt kesken tai opiskelu-
paikkaa ei ole löytynyt peruskou-
lun jälkeen.

Messin toiminnasta vastaavat 
Tampereen seurakunnat ja Tam-
pereen Nuorten Miesten Kristil-
linen Yhdistys. Lisäksi rahoitusta 
saadaan Raha-automaattiyhdistyk-
seltä, Tampereen kaupungilta sekä 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselta.  

Sosiaalinen yritys
on ponnahduslauta

Sosiaalinen yritys toimii muuten 
kuten normaali yritys, mutta sil-
lä on erityinen työllistämistehtä-
vä. Sosiaalisen yrityksen työnteki-
jöistä vähintään kolmanneksen on 
oltava osatyökykyisiä tai osatyöky-
kyisiä sekä pitkäaikaistyöttömiä. 

– Sosiaalinen yritys pyrkii et-
simään tuettuja työpaikkoja ih-
misille, jotka ovat vaarassa syrjäy-
tyä kokonaan työelämästä. Suurin 
haaste on luoda sellaisia työpaik-
koja, joista oikeasti on hyötyä ih-
misen työllistymisessä. Vaarana 
on, että hän putoaa muuten uudel-
leen työttömyyteen, miettii Mer-
ja Kerttula. 

Sosiaalisen yrityksen työpaikat 
eivät välttämättä ole pysyviä työ-
paikkoja. 

– Tavoitteena on, että pestit oli-
sivat kuntoutuville ihmisille pon-
nahduslautoja, joiden avulla he 
rohkaistuisivat etsimään töitä avoi-
milta työmarkkinoilta tai hakeutu-
maan koulutukseen. 

Tampereella on yhteensä   
työtöntä. Yli vuoden työttömänä ol-
leita pitkäaikaistyöttömiä on  
ja alle -vuotiaita työttömiä lähes 
 (tilanne marraskuu ). 

Martinus-palvelut Oy on en-
simmäinen seurakuntataustainen 
sosiaalinen yritys Suomessa. Työ- 
ja elinkeinoministeriön ylläpitä-
mässä sosiaalisten yritysten rekis-
terissä on  yritystä.

 

Kirsi Airikka 

Autopaja on nyt osa
sosiaalista yritystä 

Harri Veijalainen (vas.), Juha Kulju, Ari Viitanen, Mikko Järvinen ja Olli Vahtera iloitsevat, että Vehmaisissa sijaitseva Au-
topaja on nyt osa Tampereen seurakuntien sosiaalista yritystä. Paja pystyy tarjoamaan ponnahduslautoja ja työpaikkoja 
ihmisille, jotka ovat vaarassa syrjäytyä kokonaan työelämästä.

Vieläkö valitetaan 
seurakuntamallista?
Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi .. kaikki valitukset, 
jotka koskivat kirkkohallituksen täysistunnon päätöstä Tam-
pereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän seurakunta-
rakenteen muuttamisesta. Valitukset koskivat kirkkohallituk-
sen tammikuussa  tekemää päätöstä neljän suomenkieli-
sen seurakunnan mallista.

Päätöksestä valittivat Hervannan, Härmälän, Messuky-
län, Teiskon ja Viinikan seurakuntaneuvostot sekä Messuky-
län kirkkoherra Jari Nurmi ja Hervannan kirkkoherra Juha-
ni Räsänen. 

Syntyykö seurakuntaneuvostoissa nyt uusia valituksia 
Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä? 

Hervannan seurakuntaneuvosto teki .. päätöksen, jonka mu-
kaan Hervannan seurakunta valittaa korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen. 

– Päätöksestä äänestettiin –, kolme poissa, kertoo Her-
vannan seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Antti Valmari.  

Myös Härmälän seurakuntaneuvosto on .. tehnyt päätöksen, 
että se valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

– Helsingin hallinto-oikeus ei ole juridisesti tyydyttäväl-
lä tavalla perustellut ratkaisujaan keskeisissä valituksen koh-
teena olevissa oikeudellisissa ja hallintomenettelyihin liitty-
vissä asioissa. Jotta seurakunta ei perusteetta menettäisi itse-
näisyyttään, on tarpeen valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, kertoo Härmälän seurakun-
taneuvoston varapuheenjohtaja Kalle Mäki.

Messukylän seurakuntaneuvoston jäsenen Kalevi Ylijoen mu-
kaan seurakuntaneuvostolla on ollut .. kokous, jossa asiaa 
käsiteltiin. Päätös ei ennättänyt tähän juttuun lehden paino-
aikataulun takia.

– Teiskon seurakuntaneuvosto päätti .. yksimielisesti valit-
taa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, kertoo vt. kirkkoherra Te-
ro Matilainen. 

  
– Viinikan seurakuntaneuvosto teki .. päätöksen, että teem-
me valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Seurakunta-
neuvosto on alusta saakka ollut täysin yksimielinen, kertoo 
Viinikan seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Ulla Lou-
hivuori.   

Kirsi Airikka 

Autopaja palvelee

Rasulankatu 7, halli 8. 
Ma–pe klo 8–16

Varaa aika puhelimitse: 
Ari Viitanen: p. 0400 497 294

Tampereen seurakuntien 
nuorisotyö valitsi joulukuussa 
Vuoden nuorisokasvattajaksi Jo-
ni Sarikosken. Paavo Meriluoto 
-stipendin sai Emmi Erkkilä.

-vuotias Sarikoski on toi-
minut muun muassa rippileiri-
en ryhmänohjaajana, rippikou-
lujen apuopettajana ja nuortenil-
tojen vastuunkantajana sekä las-
ten leirien ja kerhotoiminnan oh-
jaajana.

Hän on osoittanut olevansa 
kiinnostunut niin seurakunnan 
sanomasta kuin sen toiminnas-
takin erityisesti lasten ja nuorten 
hyväksi. Hänet houkutteli toi-
mintaan tietokoneista kiinnostu-
neille lapsille suunnattu Bittileiri. 

Emmi Erkkilä opiskelee Dia-
konia-ammattikorkeakoulussa 
kirkon lapsi- ja nuorisotyötä. Hän 
on toiminut Harjun seurakun-
nassa isosena, isosten koulutta-
jana, tapahtumien järjestäjänä ja 
nuorten iltojen emäntänä. 

Kesätyöntekijänä hän on työs-
kennellyt lasten-, perhe- ja rippi-

koululeireillä. Nuorisotyön työ-
harjoittelun hän teki Aitolah-
den seurakunnassa viime kevää-
nä. Nyt hän laatii Vantaan seu-
rakuntayhtymälle päivänavaus-
pankkia, joka on mahdollista ot-
taa käyttöön myös Tampereella.

Paavo Meriluoto -stipendi jae-
taan vuosittain nuorisotyöhön ja 
partioon suuntautuville nuoril-
le rahastosta, joka on perustettu 
Paavo ”Piusa” Meriluodon muis-
toksi. 

Uusia jäseniä tekemään
seurakuntien päätöksiä
Hiippakunnan tuomiokapitu-
li on määrännyt Viinikan kirkko-
herra Jussi Mäkisen Tampereen 
seurakuntien yhteisen kirkko-
neuvoston puheenjohtajaksi täl-
le ja ensi vuodelle. 

Yhteinen kirkkovaltuusto 
valitsi yhteisen kirkkoneuvos-
ton varapuheenjohtajaksi An-
ne Karholan. Uusiksi jäseniksi 

valittiin Asko Alajoki ja Tapio 
Korpinen.

Yhteisen kirkkovaltuuston 
puheenjohtajana jatkaa Kal-
le Mäki ja varapuheenjohtajana 
Marja Karvo.

Kalevan seurakuntatalon 
myynti päätettiin äänestyksen 
jälkeen lähettää uuteen valmis-
teluun.

Hannu Jukola

Tietotekniikkaa opiskeleva Joni 
Sarikoski on nykyisin itse mukana 
Bittileirien tekijäjoukossa.
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Parisataa osallistujaa vuosittain ke-
räävä YRE-yhteistyöryhmän kou-
lutus järjestetään jälleen Seurakun-
tien talon Näsin salissa . helmi-
kuuta. Sen otsikkona on Onko vas-
takkainasettelun aika ohi – eristä-
misestä integroimiseen.

Mediakasvattaja Maikki Kan-
tola ottaa alustuksessaan esiin vii-
me vuoden ”ihmisroska” -keskus-
telun mediassa. Hän on käynyt lä-
pi aiheesta ilmestyneitä lehtiartik-
keleita ja niihin liittyvää nettikes-
kustelua.

Aihetta tarkastellaan me-
diakriittisesti ja draaman kaaren 
kautta: mitä tapahtui, mitä siitä 
seurasi ja mihin päädyttiin. Kan-
tola ihmettelee mediassa esiin tul-
lutta listimismielialaa ja ajatuksia 
tietynlaisen kansanosan siivoami-
sesta pois.

– Kirjoittelu oli päällekäyvää. 
Tuskin koskaan käytettiin neut-
raalia sanaa alkoholisti.

– Uhkaavuudesta puhuminen 
tuntui aikamoiselta lietsonnalta. 
Esillä ei ollut ainuttakaan arkista 
esimerkkiä uhkaavasta tilanteesta.

Kantola havaitsi yrityksiä pi-
tää keskustelua kaikin keinoin yl-
lä: joka ainoa näkökulma kaivet-
tiin esiin.

– En sano, etteikö Tampereen 
keskustassa olisi ihmisiä, jotka 
ovat alkoholin vaikutuksen alaise-
na. Mutta julkiset paikat kuuluvat 
kaikille.

– Ihmiset harvoin miettivät 
toisten tarinoita. Jokainen meistä 
on kuitenkin ihminen, jolla on oma 
stoori taustalla.

Esimerkkinä
yhdyskuntapalvelu 

Paneelin puheenjohtajana toimiva 
johtava diakoni Marko Ajanki tekee 
omassa puheenvuorossaan yhteen-
vedon siitä, kuinka mediakeskustelu 
vaikutti uuden, kaupungin ylläpitä-
män päiväkeskuksen syntyyn.

Yhdyskuntaseuraamuksista ja 
yhteiskuntaan integroitumises-
ta puhuva hankepäällikkö Lasse 
Rautniemi Rikosseuraamuslaitok-
sesta löytää esimerkin yhdyskunta-
palvelusta.

Kaipaatko arkisen viikon jälkeen 
hetkeä rauhoittua? Olisiko sinus-
ta mukavaa viettää perjantai-ilta 
kuunnellen taidokkaasti esitettyä 
musiikkia? Mikäli nämä kysymyk-
set herättivät mielessäsi myönteis-
tä hyrinää, ovat Tartu hetkeen -il-
taehtoolliset sinua varten.

– Härmälän kirkossa on järjes-
tetty nyt vuoden verran iltaehtool-
lisia pääsääntöisesti jokaisen kuu-
kauden viimeisenä perjantaina. 
Alun perin illoille oli tilausta nuor-
ten ja nuorten aikuisten suunnal-
ta: torstai-iltaisin meillä on mata-
lan kynnyksen nuortenilta, mutta 

lisäksi haluttiin kirkkoon yhteinen 
ehtoollishetki, jossa musiikista vas-
taisivat nuoret, nuorisopastori Satu 
Saarela-Majanen kertoo.

– Kirkkoherramme Antero Es-
kolinin ideasta muodostui lopulta 
Tartu hetkeen -iltaehtoollinen. 

Perjantainen hiljentymishetki 
houkutteli nopeasti paikalle nuor-
ten lisäksi muun ikäistä väkeä. 
Vaikka illat on rakennettu nuoria 
ja nuoria aikuisia silmällä pitäen, 
tiivis rakenne ja syvällinen sisältö 
puhuttelevat vanhempaakin väkeä.

Harvassa tilaisuudessa varttu-
nut ja nuori löytävät näin hyvin yh-

teyden: messun jälkeisellä iltateel-
lä saman pöydän ääreen päätyy is-
tumaan yläasteikäinen, seurakun-
nan työntekijä ja ikäihminen vaih-
tamaan kuulumisiaan.

Energiaa ja sanaa
musiikin keinoin 

Vapaamuotoinen Tartu hetkeen -il-
ta koostuu kahdesta tärkeästä sei-
kasta: ehtoollisesta ja nuorten esit-
tämästä hengellisestä musiikista. 
Ne muodostavat hetken erityisen 
tunnelman, joka on sekoitus hy-
väksyntää ja lämpöä.

Virkistystä viikonloppuun

Tartu hetkeen -iltaehtoollisista

GospelGroven Kasperi Kuoksa, 
Emilia Aalto, Jasmin Kari ja Emilia 
Aalto tulkitsevat taidokkaasti 
hengellisiä lauluja kaikenikäiset 
seurakuntalaiset yhteen kokoavassa 
Tartu hetkeen -iltaehtoollishetkessä.

M
ari Tiensuu

opettaja Anne Huhtala, joka edel-
leen ohjaa ryhmän toimintaa.

– Koulullamme järjestetään yh-
teisiä päivänavauksia, joissa koulu-
laiset ja opettajat kokoontuvat sa-
liin kuulemaan ohjelmaa. Omalla 
vuorollani olen oppilaiden kanssa 
esittänyt hengellisiä lauluja. Nuo-
ret innostuivat niistä kovasti, ja he 
halusivat harjoitella niitä enem-
mänkin.

– Seurakunnilta saimme kaikki 
tarvittavat laitteet ja soittimet se-
kä Härmälän kirkolta tilat. Näissä 
jokaviikkoisissa harjoitustuokiois-
sa muotoutui GospelGrove, Huh-
tala kertoo.

Yhtyeen kokoonpano on jon-
kin verran vaihdellut, kun opinnot 
ovat vieneet nuoria. Nykyisin Gos-
pelGroveen kuuluvat Emilia Aal-
to, Jasmin Kari, Alisa Viitala sekä 
Marko Heinonen laulussa, Kaspe-
ri Kuoksa kitarassa, Heidi Pesonen 
rummuissa ja Meeri Vainiola kos-
kettimissa.

– Esiintymään on aina kiva 
päästä, koska olemme harjoitel-
leet yhdessä niin pitkään. Hengel-
listä musiikkia on mukavaa esittää, 
sillä sen vahva sanoma saa yleisön 
mielenkiinnon säilymään. Musiik-
ki antaa energiaa, iloa, inspiraatio-
ta ja rock’n’ roll -asennetta, nuoret 
listaavat.

Seuraavat mahdollisuudet tart-
tua hetkeen iltaehtoollisella Här-
mälän kirkossa koittavat . tam-
mikuuta, . helmikuuta, . maa-
liskuuta, . huhtikuuta ja . tou-
kokuuta kello .

Mari Tiensuu

Arvostammeko toisiamme, arvostammeko kaikkia?

M
aikki Kantola

Vaikuttaako ulkonäkö suhtautumi-
seemme? Maikki Kantolan Onnen 
hippusia -kuvasarjassa on kuvattu 
Mustan Lampaan ja Sininauhan 
kävijöitä puvut päällä. Kuvissa 
leikitellään rooleilla ja tuodaan esiin 
arvokkuutta kuvattavissa. Näissä 
kuvissa tyylittelevät Sanna-Mari 
Nemeses ja Markus Sinisalo.

Nuorten GospelGrove tarjoaa 
energiaa ja sanaa musiikillisin kei-
noin.

– Härmälän seurakunnassa on 
noin puolitoista vuotta toiminut 
nuorten GospelGrove-yhtye, jonka 
esiintyminen on kuulunut näihin 
iltaehtoollisiin alusta saakka. Nuo-
ret ovat musiikillisesti todella lah-
jakkaita. Illoissa kuullaan toisinaan 
heistä yhden, Heidi Pesosen, hie-
noja itse säveltämiä ja sanoittamia 
lauluja gospel-klassikoiden rinnal-
la, Saarela-Majanen sanoo. 

Nainen GospelGroven takana 
on Hatanpään koulun musiikin-

Yksikönjohtaja Päivi Ahtiala A-
kinikkasäätiön Matalasta alustaa 
Pirkanmaalla tehdyistä valinnois-
ta huumekuntoutuksessa ja haitto-
jen ehkäisyssä.

Seminaarin avaa YRE-yhteistyö-
ryhmän puheenjohtaja Tuija Raja-
la. Lisäksi kuullaan KRIS-Tampe-

reen toiminnanjohtaja Jari Ihalai-
sen kommentti syrjäytymisen eh-
käisemisestä kriminaalipolitiikassa.

Koulutustilaisuus on maksuton 
ja suunnattu sosiaali- ja ter veys-
alan ammattilaisille, jotka työsken-
televät lainrikkojataustaisten hen-
kilöiden kanssa.

Yhteistyössä rikoksettomaan 
elämään (YRE) on poikkihallin-
nollinen hanke, jonka tarkoituk-
sena on tehostetun yhteistyön kei-
noin etsiä keinoja seuraamusjärjes-
telmän piiriin joutuneiden henki-
löiden elämänhallinnan paranta-
miseksi.

Hanke sai alkunsa vuonna  
oikeusministeriön toimikunnasta, 
joka selvitti rangaistusjärjestelmän 
ja yhteiskunnan tukijärjestelmien 
yhteensovittamista.

Asta Kettunen
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Tulevat pyhät
Ajassa ja hengessä Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Pääsiäiseen valmistavan suu-
ren paaston alkuun on aikaa kol-
me viikkoa. Paasto kestää  päi-
vää, mutta sunnuntaisin ei paasto-
ta. Jokainen sunnuntai on kristityl-
le pieni pääsiäinen, jolloin muis-
tellaan ylösnousemusta. Se on ai-
na aihe pieneen juhlaan ja iloiseen 
mieleen.

Vuoden alku tarkoittaa monel-
le uuden elämän alkamista. Uuden 
siinä mielessä, että nyt itsestä ote-
taan kunnon niskaote ja kunnos-
taudutaan itsekurissa. Joku koiran-
leuka voisi sanoa, että kirkollisessa 
elämässä paasto on kehitetty juu-
ri tähän tarpeeseen. Ehkä sitä voi 
käyttää niinkin, mutta itsekurin si-
jasta paaston tärkein asia on paas-
toajan asenne. 

Paaston tarkoitus on tutkiskel-
la itseä, katua omia syntejä ja etsiä 
Jumalan tahtoa. Paasto ei siis tar-
koita nälkää ja synkistelyä. Millai-
nen paasto sopisi juuri sinulle? Jät-
täisitkö telkkarin avaamatta, ja sen 
sijaan lukisit pätkän Raamattua ja 
rukoilisit? Vai olisiko sinun juttu-
si jättää paastonaikana pizzat syö-
mättä ja laittaa säästyneet rahat 
Yhteisvastuukeräykseen?

Martti Luther piti tärkeänä, et-
tei kukaan paastoa pakosta tai vel-
vollisuudentunnosta, vaan omas-
ta halustaan. Ennen paastonaikaa 
on siis paikallaan tutkiskella, olisi-
ko itsessä tänä vuonna halua paas-
toon. Toki paastota voi milloin ta-
hansa, mutta suuren paaston aika-
na siihen voi saada tukea esimer-

kiksi jumalanpalveluksista. Kirkos-
sa luettavat tekstit ja teemat kun on 
mietitty paastoa ajatellen. Tukea 
voi myös saada toisista paastoajista.

Tuollaistako paastoa minä teil-
tä odotan, tuollaista itsenne kurit-
tamisen päivää? Sitäkö, että te rii-
putatte päätänne kuin rannan ruo-
ko, pukeudutte säkkivaatteeseen, 
makaatte maan tomussa, sitäkö te 
kutsutte paastoksi, Herran mielen 
mukaiseksi päiväksi? Toisenlais-
ta paastoa minä odotan: että va-
pautat syyttömät kahleista, irrotat 
ikeen hihnat ja vapautat sorretut, 
että murskaat kaikki ikeet, murrat 
leipää nälkäiselle, avaat kotisi ko-
dittomalle, vaatetat alastoman, kun 
hänet näet, etkä karttele apua tar-
vitsevaa veljeäsi. (Jes.:–)

Kohti paastoa

Anteeksi

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

 27.1. Ansaitsematon armo: 

  kolmas sunnuntai ennen paastonaikaa

Moni ajattelee, että Jumalaan uskominen vaatii tiukan kurinalaista 

elämää, josta puuttuu kaikki kiva – näin  tuntuu ajattelevan moni 

uskovakin. Usko ei kuitenkaan ole suoritus. Armoa ei ansaita, 

muutenhan se ei olisi armoa! (Matt.:–)

 3.2. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily: 

  kynttilänpäivä

Keskiajalla oli tapana siunata tänä pyhänä kaikki kuluvan vuoden 

aikana käytettävät kynttilät. Siunattu valo muistuttaa meitä 

Jeesuksesta maailman valona. Tämänkin päivän sanoma on, että 

pimeys ei ole pysyvä olotila. Jos nyt tunnet raahautuvasi eteenpäin 

pimeässä laaksossa, niin pikku hiljaa siihen tihkuu valoa, elämän 

valoa. (Luuk.:–)

nna anteeksi tai annan 
anteeksi, voinko saada 

anteeksi sekä olen pa-
hoillani. Kauniita mutta niin ka-
malan vaikeita sanoja. 

Lapsena oli paljon helpompaa: 
kun tunki hiekkalaatikolla kave-
rin suuhun hiekkaa, oli paljon hel-
pompaa pyytää anteeksi. Aina ka-
veri antoikin anteeksi, ja taas lei-
kittiin sovussa.

Minun on nyt vaikea antaa an-
teeksi, mutta jos pystyn siihen, on-
ko minulla silloin hyvä ja kevyt ol-
la. Mietin vielä usein, miksi meidän 
on niin vaikea sanoa toiselle jotain 
hyvää, siis tehdä toiselle hyvä mie-
li. Miettikääpäs, kuinka paljon me 
voimme tehdä toiselle hyvää. Eikö 
se ole aika ihmeellistä?

En ole itsekään mikään ihme-
mies näissä asioissa; enemmän 

taitaa tulla sanottua jotain pahaa 
kuin hyvää, mutta senhän me usein 
kuittaamme sanoin: ”no ihmisiä-
hän tässä vaan kaikki ollaan”. Mut-
ta voisimmeko olla pelkästään hy-
viä? No emme varmasti, mutta voi-
simme muistaa ne pikku sanat, kun 
niillä on tapana kasvaa toisen sy-
dämessä aika kantavaksi voimaksi. 

Entäs sitten tuo ihan fyysinen 
auttaminen? Jos olemme kaikin 
puolin ihan perusterveitä ihmisiä, 
mikä meitä estää auttamasta niitä, 
jotka eivät arjen käytännön pelis-
sä pysty kaikkiin haasteisiin vas-
taamaan. Tämähän ei maksa, ei-
kä missään nimessä ole pois meil-
tä missään muodossa. Päinvastoin 
se tuo meille henkistä vahvuutta ja 
hyvää mieltä.   

Jarkko Ylänen

A

Ravinnoksi

”Ken tahtoo käydä Herran askelis-
sa, käy tietä vehnänsiemenen: kuin 
siemen hänkin kuolee,” kertoo vir-
si .

Ihmisravintona siemenet taas 
ovat kaikkea muuta kuin kuole-
maan johdattelevaa ruokaa. Pienes-

sä määrässä siemeniä on runsaas-
ti hivenaineita, kuituja, proteiinia 
ja terveellistä rasvaa. Lähikaupas-
ta löytyy ikivanhoja superfoodeja 
– vaatimattoman näköisiä, mutta 
paljon hyvää tekeviä.

Eri siemenillä on omia erityisen 

hyviä puoliaan: esimerkiksi seesa-
minsiemenissä on kalsiumia enem-
män kuin maitotuotteissa ja pella-
vansiemen hellii vatsaa toimimaan 
moitteettomasti.

Jumalan maailmassa siemen ku-
vaa toivoa ja uuden mahdollisuutta.

SIEMENET

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

Älä lennä
älä vielä lennä pois.
Luokse kultasiipien
taivaan koristajien
ei sinua siellä vielä tarvita ei.

Sinun askeleet aamussa 
oven narahdukseen
sinun kiroukseen kissa jaloissa
minä niihin tahdon herätä
ja sinun rakkauttasi vielä kerätä.

Itsekkyyteni syliisi itkin
ja nöyrästi käteni käteesi ristin
lailla lapsen sinua halasin
kun höyhenen kevyt henkäys
sinut hellästi syliinsä nosti.
Älä lennä
älä vielä lennä pois
luokse kultasiipien 
taivaan koristajien

©
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Ota onkeesi Matteus-passio virittää pääsiäiseen 
Johann Sebastian Bachin Mat-
teus-passio soi Tampereen tuo-
miokirkossa palmusunnuntaina 
. maaliskuuta kello . Edellisen 
kerran se on esitetty Tampereella 
vuonna .

Barokinajan kirkkomusii-
kin helmiin kuuluvan suurteok-
sen esittävät Harjun Kamarikuo-
ro ja Suomalainen Barokkiorkeste-
ri johtajanaan kuorokapellimestari 
Heikki Liimola. 

Evankelistan roolin laulaa teno-
ri Jussi Myllys ja Jeesuksen roolin 
baritoni Jorma Hynninen. Konser-
tin muina solisteina esiintyvät sop-
raano Marjukka Tepponen, altto 
Essi Luttinen, tenori Niall Cho-

rell, baritoni Arttu Kataja ja basso 
Jussi Lehtipuu Pilatuksena. 

Vuonna  sävelletty kaksi-
osainen Matteus-passio on sävel-
letty kaksoiskuorolle ja -orkesteril-
le, ja teoksen esitys kestää yli kolme 
tuntia. Passiossa kuvataan pääsiäi-
sen tapahtumat Matteuksen evan-
keliumiin pohjautuen.

Bach sävelsi kaikkiaan viisi pas-
siota, joista on säilynyt kokonaise-
na Matteus-passion lisäksi ainoas-
taan Johannes-passio.

Liput /e ennakkoon Poh-
janmaan Lipputoimistosta (www.
lipputoimisto.fi ) tai tuntia ennen 
ovelta, ryhmävaraukset myynti@
lipputoimisto.fi 

Hannu Jukola

Händel-kuoron arkisto

Ha
nn

u 
Ju

ko
la

Kiehtova kokonaisuus
saa puhtia palkeisiin

U
rkurakentamo Veikko 
Virtasen vt. toimitus-
johtaja Heikki Autio 
pitää Aleksanterin kir-
kon pääurkuja kiehto-

vana kokonaisuutena. Sähköpneu-
maattinen soitin on ajan hampais-
sa toiminut poikkeuksellisen luo-
tettavasti.

Sähköpneumaattisissa uruissa 
soittajan painallukset lähtevät liik-

keelle sähköisinä käskyinä ja muut-
tuvat paineilmaksi ilmalaatikossa, 
ennen pillejä. Niiden kausi kes-
ti Suomessa -luvulta -lu-
vun alkuun.

Aleksanterin kirkon urut raken-
nettiin aikana, jolloin sähköpneu-
maattiset urut vasta tekivät tulo-
aan.

Osa urkujen koneistosta on van-
haa täyspneumatiikkaa, osa koneis-

tosta on rakennettu uudella sähkö-
pneumaattisella tekniikalla.

– Näitä siirtymäkauden urkuja 
ei ole kovin paljon tehty, Autio pe-
rustelee. 

Hänen mielestään soittimen 
kunnostusta ei aloitettu yhtään 
liian aikaisin. Suurin yksittäinen 
kunnostettava ovat pikkupalkeet, 
joiden nahkaosat haurastuvat ja 
hapettuvat ajan myötä. Myös säh-

Aleksanterin kirkon urut kiehtovat 
Heikki Autiota. Soittopöydässä on 
noin tuhat nahasta tehtyä osaa. 
Soittopöydän kytkimillä laitetaan 
päälle äänikerrat, joita näissä 
uruissa on 56.

Sirpa Kaasalainen on yksi Händel-kuoron laulajista. 

Tuomiokirkon kevään Iltamu-
siikkisarja on Matti Hannulan vii-
meinen voimannäyte ennen eläk-
keelle siirtymistä.

 tilaisuuden sarjan aloittanei-
den Aale Lindgrenin ja Marjuk-
ka Tepposen konserttien jälkeen 
huippulaulajien kevät jatkuu . 
tammikuuta kello  Waltteri To-
rikan konsertilla. 

Nykyään Kansallisoopperan 
solistiharjoittelijana toimivan ba-
ritonin ohjelmassa on muun mu-
assa osia Georg Friedrich Hände-
lin oratoriosta Messias sekä rakas-
tetuimpia suomalaisia hengellisiä 
lauluja. Uruissa on Matti Hannula.

Sarja päättyy Matti Hannulan 
läksiäiskonserttiin . toukokuu-

ta kello  Tuomiokirkossa. Sii-
nä esiintyvät myös Tommi Haka-
la, Jorma Hynninen, Tuomas Laa-
tu, Aale Lindgren, Tapani Yrjölä ja 
Lauri Voipio. Konserttiin on vapaa 
pääsy, ovikolehti kerätään.

Lisätietoja konserttisarjasta: 
www.tampereenseurakunnat.fi /
konsertit 

Löydä äänesi mahdollisuudet!
Händel-kuoron avoimissa laulu-
kouluissa voi testata oman äänen 
ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia. 
Prima vista -kurssilla taas tutus-
tutaan nuotteihin ja rytmeihin ja 
harjoitellaan nuoteista lukemista. 

Laulukoulussa opetellaan luon-
tevaa äänenkäyttöä. Aiempaa lau-
lukokemusta ei tarvita; jokainen 
”kylpyhuonepavarotti” on terve-
tullut mukaan kokeilemaan, millai-
sia ääniä suusta saadaan ulos. Terve 
äänenkäyttö ei ole tärkeää vain lau-
lajille. Myös puhumalla työtään te-
kevät hyötyvät luontevasta ja ren-
nosta tavasta käyttää ääntä. 

Laulukoulun opettajana on lau-
lupedagogi Debra Gomez-Tapio. 
Opetuskielenä on helppo englanti. 
Laulukoulun lopuksi on mahdollis-
ta saada henkilökohtaista palautet-
ta opettajalta.

Aikuisille on hyvin vähän tar-
jolla avointa nuotinlukukoulutusta. 
Händel-kuoro on kehittänyt omiin 
tarpeisiinsa Prima vista -kurssin. 
Nyt sekin on avoin kaikille haluk-
kaille. Kurssilla tulev at tutuiksi sä-
velkorkeudet, nuottien kestoajat ja 
rytmit. Kurssi sopii erinomaises-
ti esimerkiksi kuorolaulua harras-
taville. 

Laulukoulut ja Prima vista 
-kurssit alkavat . tammikuuta. 
Kumpikin kurssi järjestetään maa-
nantaisin .. saakka Seura-
kuntien talossa, osoitteessa Nä-
silinnankatu . Laulukouluryh-
mä kokoontuu kello – ja Pri-
ma vista -ryhmä kello –. Kurs-
sit maksavat  euroa, yhteishinta 
on  euroa. 

Kysy lisää tai ilmoittaudu mu-
kaan: laulukoulu@handel-kuoro.fi 

Waltteri Torikka jatkaa
tasokasta musiikkikevättä

Tampereella lauluopintonsa 
aloittanut Waltteri Torikka esiintyy 
Tuomiokirkon iltamusiikkisarjassa 

sunnuntaina 27. tammikuuta. 
Ohjelma 10 €

Kynttiläkirkko ja konsertti
Kynttilänpäivänä, sunnuntai-
na . helmikuuta Tampereen tuo-
miokir kossa kello  alkavassa 
Kynttiläkirkko-konsertissa esiin-
tyvät sopraano Mari Palo, tenori 
Jyrki Anttila, piano Maija Antti-
la ja diplomiurkuri Matti Hannula.

Puhujana on arkkipiispa emeri-
tus Jukka Paarma. Tilaisuuden jär-
jestävät Lions Club Tampere/Sii-
linkari ja Lions Club Tampere/Ruo-
tu yhteistyössä Tampereen Tuo-
miokirkkoseurakunnan kanssa.

Käsiohjelmia myydään ennak-

koon  euron hintaan (Tampereen 
Musiikki, Kuninkaankatu , Tam-
pere ja Ohjelmanaiset Oy, Sorinka-
tu , Tampere) tai  eurolla ovelta 
ennen konserttia. 

Tiedustelut p.   .
Konsertin tuoton järjestäjät oh-

jaavat lyhentämättömänä hyvänte-
keväisyyteen. 

Lisätietoa: www.ruotu.fi 
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Radio, tv ja netti
Matkalle lähetystyöntekijöiden mukana
Lähde kiehtovalle matkalle ja tutustu lähetystyöntekijöiden työhön 
ja kohdemaihin Tampereen seurakuntien verkkosivuilla. Menkää 
ja tehkää -sivuston Virrassa-blogeja kirjoittaa tällä hetkellä viisi 
lähetystyöntekijää ympäri maailmaa. 

Tuorein kirjoittaja on pastori, kouluttaja Riitta Heino, joka on 
juuri aloittanut lähetystyöntekijänä Malawissa, eteläisessä Afri-
kassa miehensä, pastori Olavi Heinon kanssa. Malawi on uusi 
kohde sekä Suomen Lähetysseuralle että Heinoille, jotka ovat 
aiemmin työskennelleet lähetystyöntekijöinä Tansaniassa kaik-
kiaan 15 vuotta.  

– Malawissa on kaikki meille siis uutta, joten tarkkaan emme 
vielä tiedä, mitä siellä teemme. Minulle on suunniteltu naistyötä 
ja koulutusta. Haasteena on myös alussa oppia uutta kieltä, che-
waa, kertoo Riitta Heino. 

Uusi blogisti on myös Sari Lehtelä, joka toimii Suomen Lähe-
tysseuran tiedottajana Etiopiassa.

– Meistä tuli vielä kypsässä iässä lähetystyöntekijöitä, koska 
halusimme heittäytyä johonkin uuteen. Uskomme, että Jumala voi 
käyttää meitäkin toteuttaakseen hyviä suunnitelmiaan. Elämä on 
löytöretki. Etiopia on monipuolinen ja mielenkiintoinen maa; pal-
jon muutakin kuin kuivuutta ja köyhyyttä, kertoo Sari Lehtelä, joka 
muutti miehensä Vesa Lehtelän kanssa Etiopiaan kesällä 2011. 
Sitä ennen hän toimi tiedottajana Lähetysseurassa ja aiemmin 
Tampereen seurakuntien viestinnässä 2001–2006.

Muita blogisteja ovat Maikki Ochieng Keniassa, Leena Wais-
maa Thaimaassa sekä Katri Suhonen, joka työskentelee eteläi-
sessä Afrikassa. 

Blogit löytyvät osoitteesta: 
www.tampereenseurakunnat.fi /sivustot/virrassa 

Soita tai kuuntele saarna
Tampereen tuomiokirkon sunnuntain jumalanpalvelusten saar-
nat ovat kuunneltavissa Tuomiokirkkoseurakunnan verkkosivuil-
la äänitiedostoina osoitteessa: www.tampereenseurakunnat.fi /
soitasaarna.

Messukylän kirkon saarnoja voi kuunnella osoitteessa www.
tampereenseurakunnat.fi /messukyla/saarnat. 

Tuomiokirkon jumalanpalveluksia voi kuunnella suorana lähe-
tyksenä Radio Moreenissa kello 10 98,4 MHz. Radiointi kestää 
tunti 15 minuuttia.

Keskustele kehittämisestä
Keskustelua Tampereen seurakuntien kehittämisestä voi nyt käy-
dä Suomi24-palvelussa.

Keskustelu löytyy osoitteella http://keskustelu.suomi24.fi /no-
de/11175146

Kynttilänpäivän messussa
harvinainen Bach-kantaatti

Aleksanterin kirkon päämes-
sussa . helmikuuta kello  
kuullaan harvinaista musiik-

kia, kun Aleksanterin lauluryhmä, 
solistit ja barokkisoittajista koot-
tu soitinyhtye kanttori Riikka 
Viljakaisen johdolla esittävät Jo-
hann Sebastian Bachin kantaatin 
 Mit Fried und Freud ich fahr 
dahin.

Päivän evankeliumiin liitty-
vän kantaatin aiheena on vanhan 
Simeonin kokemus hänen nähty-
ään temppeliin tuodun Jeesus-lap-
sen. Bach sävelsi kantaatin vuonna 
, käyttäen muun muassa Mart-
ti Lutherin säveltämän ja runoile-
man virren osia.

Solisteina ovat Katariina Heik-
kilä, mezzosopraano (alttoaaria), 
Jussi Lehtipuu, baritoni (bassoaa-
riat) ja Jukka Heroja, tenori. Kon-
serttimestarina toimii barokkiviu-
listi Aira Maria Lehtipuu.

Jousisoittimissa käytetään suo-
likieliä ja barokkijousia, puhalti-
mista esiintyy huilun edeltäjä Tra-
verso. Mukaan on saatu myös tai-
tava Oboe d’amoren soittaja Jasu 
Moisio.

– Pyynikin seurakunnan juma-
lanpalvelukset vietetään remontin 
aikana normaalisti pyhäpäivisin, 
mutta ilman urkuja. Urkujen ollessa 
poissa käytöstä olen kutsunut omien
kuorojen lisäksi myös vierailevia 

kuoroja ja muusikoita jumalanpal-
velustoteutuksiin, Viljakainen ker-
too. 

Aleksanterin lauluryhmän ja 
soitinyhtyeen ajatus on toteuttaa 
laadukasta kirkkomusiikkia ni-
menomaan messuissa.

 – Jo aiemmista Aleksanterin 
kirkon messuista ja vuoden  
joulukonsertista saamamme ko-
kemukset osoittavat, että ihmiset 
kuulevat mielellään tällaista mu-
siikkia, ja sitä on kaivattu lisää. Se 
myös lisää selvästi messuissa kävi-
jöiden määrää, joka on Aleksante-
rin kirkossa. 

Esityskielenä on saksa, ja mes-
sussa jaetaan käännökset.

kötöitä tehdään, fasadi kiillotetaan 
ja huovituksia uusitaan.

– Sekin kertoo urkujen laadusta, 
että laajaa peruskorjausta ei ole tar-
vinnut tehdä aikaisemmin.

Urakka on melko tavallinen pi-
an  vuotta toimineen rakenta-
mon mittakaavassa.

– Nämä urut ovat kuitenkin 
niin isot, että työ on merkittävä.

Palkeita on yli kolme tuhatta. 
Pienimmät ovat muutaman neliö-
senttimetrin kokoisia, suurin mil-
tei täyttää tornin alakerran.

Pikkupalkeiden mustumat ker-
tovat vuodoista. Uudet palkeet tu-
levat alihankkijalta Saksasta. 

Bassojen äänitystä voimiste-
taan, minkä vuoksi osa kaikkiaan 
noin  pillistä siirretään pois.

– Urut on puhdistettu vuonna 
, ja silloin kaikki pillit irrotet-
tiin, Autio kertoo.

Myös Viinikan ja Messukylän 
kirkkojen urut kaipaavat perus-
korjauksia, jotka on tarkoitus to-
teuttaa vuosina  ja . Kun-
nostustarvetta olisi Hervannankin 
uruissa.

Perinteen edustaja

Aleksanterin kirkon pääurut ker-
tovat tarinaa monelta ajalta. Bror 
Axel Th ulé rakensi ensimmäi-
set urut vuonna . Ne todettiin 
epäluotettaviksi, ja niiden koneisto 
rakennettiin uudelleen .

Sama rakentaja laajensi urut 
kolmisormioisiksi vuonna . 
Kirkon korjauksen aikana sytty-
neessä tulipalossa vuonna  
urut vaurioituivat pahasti. 

Nykyiset, julkisivua eli fasadia 
lukuun ottamatta kokonaan uu-
det urut valmistuivat kaksi vuotta 
myöhemmin. Äänikerrat ja muun 
kokonaisuuden suunnitteli aika-
kauden merkittävin urkuasiantun-
tija, Tampereen Vanhan kirkon ur-
kuri Aarne Wegelius. 

– Tämäntyyppisten urkujen ar-
vo on löydetty kymmenen–viiden-
toista viime vuoden aikana.

Myös monipuolisuus on nous-
sut arvoonsa: paikkakunnalla ei ole 
vain yhdenlaista koneistoa, vaan on 
löydetty erityyppisten urkujen hy-
vät puolet. Esimerkiksi Pispalan 
barokkiurut ovat Aution mukaan 
rikastuttaneet ja monipuolistaneet 
Tampereen urkukantaa. 

Aleksanterin kirkon urkupil-
leistä suurimman ääni on niin ma-
tala, että sen perussävel on kuulo-
alueen alapuolella.

– Ammattitaitoinen äänittäjä 
sovittaa pillit kuhunkin tilaan. Hy-
vä urku on aina sovitettu tilaansa, 
Autio painottaa.

Pyynikin seurakunnan kanttori 
Riikka Viljakainen pitää näitä ur-
kuja mainiona jumalanpalvelussoit-
timena. Sen sijaan esimerkiksi Bach-
in teokset ovat niillä haastavampia.

Työn valvojana toimiva musii-
kin tohtori Pentti Pelto totesi Vil-
jakaisen tavoin viritystason ongel-
mallisen korkeaksi urkurin säestä-
essä toista soitinta. Remontin yh-
teydessä viritystä säädetään lähem-
mäksi alkuperäistä.

 Monipuolista työtä

Caspar Åkerblom tuli urkuraken-
tamoon työharjoitteluun ja jäi alalle. 

– Työ on vaihtelevaa, eikä oppi-
minen koskaan lopu, Åkerblom pe-
rustelee.

Fasadit ovat tyypillisesti urku-
rakentajien suunnittelemia tai ark-
kitehdin kanssa yhteistyössä mie-
tittyjä. Autio kertoo urkurakentaji-
en asiantuntemuksen parantuneen 
ajan myötä.

– Hyvä urkurakentaja on en-
nen kaikkea käsityöläinen, mutta 
on plussaa osata itse soittaa, kuten 
Caspar, Autio kehaisee.

– Ja jos kiinnostuu soinnista ja 
urkujen suunnittelusta, avautuu 
uusi ala.

Urkurakentamoja toimii Suo-
messa vielä kolme, mutta kilpailu 
on kiristynyt Euroopan Unionin 
myötä. Muiden maiden tekijät kor-
jaavat suomalaisurkuja jo nyt. Seu-
rakuntien talouden kiristyminen 
vaikuttaa myös tilausten määrään 
ja kokoon.

Pikku-urut sijaisina

Remontin aikana jumalanpalve-
luksissa käytetään kirkon etuosas-
sa olevia pieniä urkuja tai pianoa. 

– Vihkimisiä ja hautajaisia voi-
daan järjestää viikonloppuisin, mi-
käli asianosaiset tyytyvät pikku-
urkujen käyttöön, kertoo Pyynikin 
seurakunnan kirkkoherra Ari Ran-
tavaara.

Avoin kirkko jatkaa tavalliseen 
tapaan. Kello :n rukoushetket ja 
torstaisin pidettävä ehtoollishar-
taus pidetään kuitenkin kryptassa.

– Viritysvaiheessa .–.. kirk-
kosalin täytyy olla täysin äänetön, 
joten Avoin kirkko on tauolla sen 
ajan. Viikonloppuisin tapahtuvaan 
toimintaan ei vaiheella ole vaiku-
tusta. 

Noin   euron peruskor-
jauksen on tarkoitus olla valmis 
pääsiäisviikon alussa eli . maa-
liskuuta.

Asta Kettunen

Fasadi ei kerro kaikkea, sillä pisimmät 
pillit jäävät piiloon sisäkaton taakse. 
Ne kurottavat tornissa viiden metrin 
korkeuteen. Kirkontornin alapäässä 
on myös urkujen isoin palje, kooltaan 
monta neliömetriä.

Pappa Gospel Band konsertoi 
sunnuntaina 3. helmikuuta kello 15 
Messukylän kirkossa. 

Pappa Gospel Band avaa 
Messukylän Yhteisvastuun 
Pappa Gospel Band konsertoi 
sunnuntaina . helmikuuta kello 
 Messukylän kirkossa. 

Vuonna  aloittaneen yh-
tyeen toiminta-ajatuksena on aut-
taa seurakuntia evankelioimistyös-
sä svengaavalla,voimallisella ja iloi-
sella musiikilla yhdessä perinteisen 
julistuksen kanssa. 

 Bändi käsittää – -henkisen 
orkesterin ja – laulajaa. Kokoon-
pano muistuttaa big bandia rytmi-, 
saksofoni-, trumpetti- ja pasuuna-
sektioillaan. Jäsenet ovat ympäri 
Suomen.

Ohjelmassa on pääasiassa  tut-
tuja gospelklassikoita, mutta myös 
hymnejä, balladeja ja tämän päivän 
ylistysmusiikkia. 

Konsertti on Messukylän seu-
rakunnan Yhteisvastuukeräyksen 
avaus. Sinne on vapaa pääsy, mut-
ta kolehti kerätään Yhteisvastuulle. 

– Vuoden  Messukylän Yh-
teisvastuukeräyksen tuloksen suu-

ri nousu herätti valtakunnallista-
kin huomiota. Tänä vuonna olisi 
tarkoitus vähintään säilyttää saa-
vutettu taso, kertoo Messukylän 
kanttori Petri Karaksela.  

Syksyllä järjestetyt Urkusoi-
Kiva! -esittelyt herättivät suur-
ta kiinnostusta niin lapsissa kuin 
vanhemmissakin. Lapset pääsivät 
soittamaan urkuja ihan itse. 

– Urut soittimena innosti ja 
myös sen tarkempi rakenne kerä-
si kysymyksiä, kertoo Harjun seu-
rakunnan kanttori Tarja Laitinen. 

Tämän innoittamana Harjun 
kanttorit tarjoavat nyt keväällä 
urkutuokioita kerran kuukaudes-
sa Pispalan kirkossa sunnuntai-
sin messun jälkeen. Aluksi soittaa 
kanttori, minkä jälkeen päästään 
urkujen kimppuun.

Urkutuokioita järjestetään kello 
. vielä neljä: .. (kanttorina 

Maiju Häyrynen), 
.. (Elina Peura), 
.. (Janne Salmen-
kangas) ja .. (Tar-
ja Laitinen).

Urkujen kimppuun

M
arjaana M

alkam
äki

Joulukuussa urkuihin 
tutustuivat Eveliina 
Hillo ja Valma 
Koskinen. 
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Kylän olemus löytyy juurilta

Messukylän kirkot ovat kauniita, siitä Raisa Harju-Autti, Matti Heinivaho ja Taina Petrell ovat yhtä mieltä.

T
ampereen kaupungin van-
ha ydin, Messukylän seu-
rakunta, juhlii muutaman 
vuoden päästä -vuotis-
päiviään. Sieltä on lähtenyt 

kasvamaan ja viriämään nykyinen, 
vireä kaupunki.

Seurakunnallista yhteyttä ja 
kirkkoa sekä kulttuuria voi puoles-
taan ajatella kaupungin sydämenä.

Näin ajattelevat myös yhteisen 
kirkkovaltuuston, Messukylän seu-
rakuntaneuvoston ja kasvatustyön 
johtokunnan jäsen Raisa Harju-
Autti, Messukylän perinneseuran 
sihteeri, aluekirjastonjohtaja Tai-
na Petrell sekä Messukylän perin-
neseuran puheenjohtaja, musiikki-
neuvos Matti Heinivaho.

Pyhälle Mikaelille omistettu 
Messukylän kivikirkko on Tampe-
reen vanhin rakennus, ja jo sitä en-
nen paikalla on seissyt puinen kirk-
ko, ehkä kaksikin.

Uudempi kirkkokin on pysynyt 
keskeisellä paikallaan jo  vuot-
ta. Kun uutta rakennettiin, ränsis-
tynyttä vanha kirkkoa suunniteltiin 
hävitettäväksi ja sen kiviä käytettä-
väksi uuden pystyttämiseen. 

Tapuli sai tuolloin väistyä uuden 
kirkon hyväksi. Ennen arvonsa yle-

nemistä vanha kirkko ehti toimia 
suntion viljavarastona, vaivaisjyvä-
aittana ja punaisten tallina.

– Hevosten hampaanjäljet näky-
vät vieläkin alttarikaiteessa, Heini-
vaho heittää.

Vanhan kirkon korjauksesta 
vuonna  ansio kuuluu kirkko-
herra K.M. Olanderille. Kirkos-
ta elää myös taruja ja perimätietoa. 
Joku on esimerkiksi kertonut sieltä 
sodan jälkeen löytyneen pääkallon.

Satain vuotten takaista on kuu-
luminen muinaiseen Suur-Pirkka-
laan. Tampereen alueet erkaantuivat 
Messukylästä vähitellen -luvul-
ta alkaen, mutta Tampereen kans-
sa Messukylä palasi yhteen . 
Seurakuntien liitos tapahtui vuotta 
myöhemmin. Tuolloin päättyi pitä-
jän itsenäinen taival.

Emäpitäjän vanha kirkko pysyi 
kaupunkilaisten kirkkona aina sik-
si, kunnes Vanha kirkko saatiin ra-
kennetuksi Tampereen kaupunkiin.

Millainen side?

Matti Heinivaho on tyytyväinen 
asuinpaikkaansa kirkon vieressä. 
Toiselta puolelta Messukylänkatua 
löytyy hänen lapsuutensa pihapiiri, 

Messukylän koulu. Pihassa pidettiin 
sodan aikana lampaita ja sikoja. 

– Sanoin tyttärelleni, ollessani 
hautajaisissa Messukylän keskisel-
lä hautausmaalla, että haluan hauta-
paikan sen ikkunan alta, missä huo-
neessa olen syntynyt. Tähän tyttä-
reni vastasi: ” Hanki vaan, niin me 
laitamme siihen kiven, jossa lukee: 
tässä lepää mies, jolla oli pienet ym-
pyrät”.

Taina Petrell on asunut Tampe-
reella, lähinnä Messukylässä yli  
vuotta. 

– Puolisollani on tänne useam-
man sukupolven juuret. Messuky-
läläisyyden olen sisäistänyt sekä 
työni kautta että toimiessani alusta 
asti vuonna  perustetussa pe-
rinneseurassa. 

Ajatus muuttamisesta toisen 
seurakunnan alueelle tuntuu vie-
raalta.

– Minutkin on vihitty uudessa 
kirkossa. Lapsemme ovat käyneet 
seurakunnan päiväkerhoa ja olleet 
aktiivisesti mukana toiminnassa, 
muun muassa rippikoulun jälkeen 
isosina. Silloin solmitut ihmissuh-
teet elävät edelleen.

Näiden palvelujen turvaamista 
hän pitää tärkeänä.

– Takahuhdin Pappilassa on vil-
kasta nuorisotoimintaa, mutta ti-
lat kaipaavat tarkempaa huolenpi-
toa. Messukyläläisille tärkeän, ar-
vokkaan rakennuksen ei saisi antaa 
rapistua.  

– Yksi iso hölmöys tapahtui, kun 
Wivi Lönnin suunnittelema Kauka-
järven kartano purettiin, Heinivaho 
muistuttaa. 

Toisenlaista tunnesidettä edus-
taa Rovaniemeltä kotoisin oleva 
Raisa Harju-Autti, jolle tärkeintä ei 
ole Messukylän seurakunnan vaan 
Tampereen seurakuntien jäsenyys. 
Hän myös arvostaa seurakuntien 
yhdistymisestä löytyviä hyötyjä.

– Olen muuttanut tänne muu-
alta kolme vuotta sitten. Matilla ja 
Tainalla on tänne vahvat siteet, en-
kä halua väheksyä niitä, mutta mi-
nusta tärkeintä on saada toimintaa 
ja palveluja riippumatta siitä, mihin 
seurakuntaan kuuluu.

– Haluan olla reilusti kristitty. 
Pääasia on, että saadaan kevennet-
tyä hallintoa ja että kenttätyö saa 
enemmän resursseja. Toivon riit-
tävästi resursseja erityisesti kasva-
tustyöhön ja diakoniaan. Rahaa tar-
vitaan myös toimintakäytänteiden 
päivittämiseen ja uusien toiminta-

muotojen kehittämiseen.
Harju-Autti lisää, että rahan li-

säksi uudistuksiin tarvitaan myös 
avointa asennetta ja rohkeutta.

Kissanmaan-Ruotulan alueen 
rajalla asuva perhe kuuluu Messu-
kylän seurakuntaan, mutta esimer-
kiksi perhekerhossa se on käyttänyt 
Kalevan alueen palveluja.

Muualta muuttaneet saattavat-
kin jo edustaa Messukylän seura-
kunnan enemmistöä ja samastua 
enemmän Tampereeseen kuin alu-
eeseen.

Demokratian vaje?

Suhtautumisessa näkyy pelkistetty-
nä jako sen välillä, kannattaako seu-
rakuntapäättäjä tai rivijäsen seura-
kuntien voimakasta itsenäisyyttä 
vai yhteen liittymistä. Kysymys on 
toki myös päätösvallasta, rahoista 
ja asenteista. 

– Yhtäkkiä alettaisiin alusta. 
Mutta mihin se vanha historia sil-
loin häipyy, Heinivaho pohtii.

Hän tosin myöntää, että mieli-
piteeseen voi vaikuttaa myös ihmi-
sen ikä.

– Isoin ongelma on kuiten-
kin demokratian vaje. Suurin osa 
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Tuom
as Koskialho

Messukylän 
seurakunta
Historia:

• Erosi Pirkkalasta 
• Tampere erosi Messukylän 

seurakunnasta 
• Messukylän seurakunta liittyi 

Tampereeseen 
• Teiskon seurakunta erosi 

Messukylästä , Aitolahti 
 ja Hervanta 

Rakennukset:
• Messukylän vanha kirkko 

(Kivikirkko)
– Kuoriaidassa vuosiluku 
– Viimeinen hautaus lattian al-

le 
– Laajoja korjaustöitä – 

ja –
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Messukylän seurakuntalaisista ja 
valtuutetuista vastusti seurakun-
tien yhdistämistä, ja selvitysmie-
het asettuivat + mallin kannal-
le, mutta kirkkohallitus päätti eri 
lailla.  

– Luottamusmiesten määrä yh-
den seurakunnan mallissa on on-
gelma, muuten ehkä olisin kannat-
tanut sitä.

Myös Harju-Autin mielestä luot-
tamusjäsenkysymys oli yhden seu-
rakunnan mallin heikko kohta. 

Matti Heinivaho on toiminut 
vuodesta  Messukylän seura-
kuntaneuvostossa, myöhemmin yh-
teisessä kirkkoneuvostossa sekä vii-
me vuodet myös Tampereen seura-
kuntien yhteisessä kirkkovaltuus-
tossa. Hän huomauttaa, että eme-
ritusarkkipiispa John Vikström oli 
Turun Sanomien haastattelussa sa-
moilla linjoilla: seurakunta on yh-
dessäolo-organisaatio, ei hallinto-
yksikkö.

– Aiemmin kirkon hallinto oli 
sitä mieltä, että   jäsentä oli-
si hyvä seurakunnan koko. Nyt kun 
Teisko ja Aitolahti liitetään Messu-
kylään, yhteen tulee   ihmis-
tä. Toki kaikki eivät ole seurakun-
tien jäseniä, mutta kirkon pitää hoi-

taa esimerkiksi hautaus niillekin, 
jotka eivät sitä ole.

– Teiskolaiset ovat näreissään, 
jos maaseutumaisuus tuhotaan.

Hän harmittelee, miksei kaik-
kea säätämiseen kulunutta tarmoa 
ole laitettu sen estämiseen, etteivät 
ihmiset eroaisi kirkosta. Koko val-
takunnan seurakunnallisen mallin 
valinnassa rovastikuntiin perustuva 
jako olisi kelvannut parhaiten. Kirk-
kovaltuutettu Antti Punkari ehdot-
ti taannoin Tampereen kokoista ro-
vastikuntaa, jonka nimeksi kuiten-
kin otettaisiin Messukylä.

– Kun seurakuntia lakkautetaan, 
käy samoin kuin kuntauudistukses-
sa. Se ei onnistu pakottamalla.

Alueenko asialla?

Heinivahot vihittiin juuri remon-
toidussa uudessa kirkossa vuonna 
. Tuolloin kirkon kunnostuk-
sesta nousi vihkimisinto.

– Vuonna  syntynyt äiti-
ni kertoi soutamisesta kirkon ran-
taan. Siinä on ollut aikoinaan kaup-
papaikka.

Kylän ”alapuolella” on ollut alku-
peräinen, palanut Messukylä, jossa 
oli vesistöä vieressä.

Maannousema kuitenkin on vie-
nyt vesistöyhteyden Pyhäjärvestä 
vanhalle kirkolle. 

Esimerkiksi arkkitehti Jouko 
Seppänen on arvioinut Messuky-
län nimen juontavan joko kauppa-
paikasta tai kirkosta. Alueelta löyty-
vätkin syvät juuret muinaiseen erä-
maankäyntiin ja kauppaan.

Kauppakeskukseksi alue lienee 
muodostunut -luvulla. Taka-
huhti puolestaan oli -luvulla 
koko Pirkkalan hallintopitäjän suu-
rin kylä.

– Messukylä on Tampereen 
ydin. Koulu ja kirjasto taas edusta-
vat Messukylän kulttuuria, muotoi-
lee Petrell.

Kirjastonkin historia on pitkä ja 
seurakuntiin nivoutuva: -luvun 
loppupuolella se toimi kanttori-luk-
kari Heleniuksen kotona. 

Kirkon viertä koristaa kirkko-
herra Jonas Gabriel Taxellin ja hä-
nen poikansa Frans Gabriel Taxel-
lin risti. Hautausmaan laajennuk-
sen kaunistukseksi piti seurakun-
tien kuvataidetoimikunnan ehdo-
tuksen perusteella tulla Martti Ai-
han Pietà-veistos. Heinivaho kui-
tenkin esitti paikalle isoa ristiä: 

– Minulla ei ole mitään nykytai-

detta vastaan, mutta pitäähän hau-
tausmaalla risti olla. Yhteydenotto-
jen määrä oli niin iso, että tein esi-
tyksen.

Rististä haluttiin niin iso, että 
Kalevankankaan mäkeä laskeudut-
taessa se näkyy kauas.

– Pietà ei olisi näkynyt mihin-
kään.

Kaikkoaako elämä?

Kaupunginosasta ovat kaikonneet 
keskustaan niin pankit ja apteekki 
kuin monet kauppapalvelutkin. Ky-
län rakenne hajaantui silloinkin, kun 
kirjasto muutti Takahuhdintien var-
teen . Vanhalta muistilta se on 
yhä nimeltään Messukylän kirjasto 
– siksikin, että käymään tottuneet 
olisivat löytäneet uudisrakennuksen.

Nyt elämää löytyy keskellä päi-
vää vain huoltoasemalta, jonka yrit-
täjä Jussi Rautalin lopetteli huolto-
aseman pitämistä.

– Just kun löysin hyvän höyry-
makkarapaikan, heittää asiakas sii-
hen.

Taina Petrell on huolissaan il-
kivallasta, joka kuitenkin koskee 
enemmän Ristinarkun seutua. On-
neksi pakkanen rauhoittaa.

Linnainmaalla asuva Jenni Tuo-
minen kehuu tiskin takaa aluetta 
mukavaksi ja rauhalliseksi. 

– Ei mulle itselleni seurakun-
tajako merkitse. Mutta jos säilyy 
pieniä paikkoja, ehkä myös ihmis-
ten hakema palvelu olisi parempaa, 
Tuominen miettii.

Asta Kettunen 

Lähteet:
Aamulehti 5.10.2012
Javanainen, Juha: Messukyläläisiä, 
2001
Kanerva Unto: Messukylän kunnallis-
hallinnon historiaa, 1946
Kotimaa24  5.10.2012
Messukylän Perinneseura: 
Messukylän Joulu 2009
Salo Unto: Ajan ammoisen oloista, 
2008
Sinisalo Uuno: Tampereen kirja, 1947
Tuominen Tellervo: Takahuhti 
– Tampereen sydän, 1994
Vettä ja Väärinkäsityksiä: Tampereen 
seutukunnan maanmittauspäivät 
2010 (pdf)

Messukylän koulun rehtori Kari Simpanen esittelee paikkoja mielellään. Koulu on todella tärkeä kylän identiteetille. 
Toimintaa tässä on ollut jo 125 vuotta, hän kertoo. Kaapin takaa kuikkaa koulusihteeri Marja Liljeroos.
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arjam
äki

Identiteetti on kohta hukassa, kun ei 
ole palveluita, Jussi Rautalin heittää.

Kirkko maisemassa vuonna 1909

Kansallism
useon kokoelm

at
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Tampereen seurakuntien tapahtumia 23.1.–6.2.2013

SUURIN OSA seurakunnan 
kouluikäisille tarkoitetuista 
kerhoista on alkanut tai jat-
kunut viikolla . Katso tar-
kemmat tiedot kaikista ker-
hoista netistä:
www.tampereenseurakun-
nat.fi /kerhot 

Tarjolla on paljon mu-
kavaa puuhaa .–. -luokka-
laisille oman seurakunnan 
alueella tai muualla Tampe-
reella. Kokkikerhoja, sähly-
kerhoja, avoimia toiminta-

kerhoja, tanssikerhoja, teat-
terikerhoja, partiota ja pal-
jon muuta.

Osaan kerhoista on en-
nakkoilmoittautuminen ja 
pieni tarvikemaksu. Vapai-
ta paikkoja voi kysellä pit-
kin vuotta.

Kevään aikana on myös 
leirejä, retkiä ja tapahtumia. 
Lue lisää oman seurakunta-
si toiminnasta: 

trevlut.net
 

Katso muu tapahtuma-
tarjonta 
www.tampereen
seurakunnat.fi 

AITOLAHDEN SEURAKUNTA

Messut klo 10 
Aitolahden kirkossa 
27.1. riparimessu Margit 
Helin, Miia Moilanen, Peter 
Joukainen Band 
3.2. Mauri Nieminen, Miia 
Moilanen. Yhteisvastuukeräys 
alkaa, kirkkokahvit. 
YV-info. Pyhäkoulu 
messun aikana 

Muut 
Etuovi 30.1. klo 12–
13.45 Atalan srk-koti. 
Eläkeikäisten tapaamispaikka, 
jatkuen ke parillisilla viikoilla. 
Tämä on hyvä päivä, oikein 
hyvä päivä, diakoniatyöntekijä 
Eija Heikkilä. Kahvi 2 €

Jumalan kämmenellä 
-ilta 6.2. klo 18–19.30 
Atalan srk-koti. Yhteinen 
ilta lapsille ja koko perheelle. 
Aiheena Simeon ja Hanna. 
Kirkkohetki, askartelua tai 
muuta toimintaa, temppurata, 
iltarukous ja ilmainen iltapala. 
Laulamme lasten virsiä. Tied. 
diakoniatyöntekijä Merja 
Lehtinen p. 050 527 9932 

Kontemplatiivinen 
rukoushetki ja luettu 
messu 6.2. klo 19 
Aitolahden kirkko 
Muutaman minuutin johdanto 
ja 20 min. kontemplaatio. 
Kontemplaatio on hiljaista 
ajatuksetonta rukousta jatkuen 
luettuna ehtoollisena klo 
19.30–20, Mauri Nieminen. 
Mahdollisuus yksinkertaiseen 
ehtoollisen viettoon keskellä 
arkea. Liturgia luetaan ja virret 
veisataan ilman säestystä 

Yhteisvastuukerääjäksi voi 
ilmoittautua diakoniatyöntekijä 
Eija Heikkilälle, 
eija.m.heikkila@evl.fi  
tai p. 0500 971 579 

HARJUN SEURAKUNTA

Messut 
27.1. klo 10 Tesoman 
kirkko, Teuvo Suurnäkki, Riitta 
Laankoski, kanttori Janne 
Salmenkangas
Rukouspalvelu ja kirkkokahvit 
klo 11 Pispalan kirkko, Markku 
Komulainen, Taina Paajanen, 
kanttori Tarja Laitinen, urut 
Elina Peura 
klo 12 Lielahden kirkko, 
Kristiina Hyppölä, Tarvo Laakso, 
kanttori Maiju Häyrynen, Harjun 
Lapsikuoro
Messun jälkeen kirkonmäellä 
talvisäpinät 

Saarnavuoro

Myöhästelevistä pipopäistä
löytyy muutosvoimaa
MISTÄ TEKSTISTÄ SAARNAAT?
Sunnuntain evankeliumina luetaan Matteuksen ver-
taus viinitarhan työmiehistä. Isäntä maksaa saman pal-
kan niin päivän lopulla tulleille kuin jo aikaisin aamul la 
aloittaneille työntekijöille. Isännän mukaan hänen suu-
ri hyvyytensä ei ole keneltäkään pois.

LÖYSITKÖ TEKSTIIN UUDEN NÄKÖKULMAN?
Teksti puhuttelee erityisesti rippikoulujen aloituspyhä-
nä. Rippikoulussa tulee huolehdittua erityisesti käytän-
nön sujumisesta: pitävätkö aikataulut ja korvataanko 
poissaolot? Jumala kuitenkin muistuttaa, että hänelle 
kaikkein tärkeimpiä ovat ne takapenkin myöhästelevät 
ja välinpitämättömät pipopäät.

MITÄ HALUAT SAARNASSASI VIESTIÄ?
Haluaisin kertoa tästä avarasta rakkaudesta nuorille 
niin, että samalla tulisi oikeuksiinsa Jeesuksen oma 
ajattelu. Hänen mukaansa aika oli lopulla, Jumalan 
valtakunta oli murtautumassa esiin ja vanhat valtara-
kenteet murtumassa. Viimeiset hetket ”työhön lähte-
miseen” olivat käsillä. Tuo outo tuomiopäivän julistus 
voi oikein esitettynä liittyä siihen nuoruuden radikalis-
miin ja muutosvoimaan, joka rippikoululaisia tänään-
kin puhuttelee. 

OLIKO TEKSTISSÄ JOTAIN VAIKEAA?
Jumala tekee myös työtään hitaasti ja hiljaisesti si-
sällämme. Evankeliumissa kuitenkin Isäntä ainoas-
taan kutsuu työhönsä, ja tuohon kutsuun tulee vasta-
ta. Mutta kuinka käy niiden epävarmojen, jotka eivät 
vielä uskalla vastata?

MIKSI KANNATTAA TULLA KIRKKOON KUULEMAAN SAARNAASI?
Saarnani on rehellinen ja kuulijansa haastava. Juma-
lanpalvelus kokonaisuudessaan haastaa pohtimaan ja 
epäilemään, osallistumaan ja ylistämään. Siinä kaikes-
sa on Jumala keskellämme. Kirkkoon kannattaa tulla 
Hänen takiaan.

MINKÄ TEATTERIESITYKSEN OLET KATSONUT VIIMEKSI? 
MITÄ SIITÄ OPIT?
Lahden kaupunginteatterin Hair-musikaali veti minut 
hippikulttuurin kautta ylevien periaatteiden ja raadolli-
sen todellisuuden ristipaineeseen. Tarinasta tuli mie-
leen eräs nasaretilainen. Hänkin elää aina kuin viimeis-
tä päivää eikä pelkää ketään.

Valtaa Vanhuus -liike on seitsemän suo-
malaisen vanhusalan järjestön yhteis-
työverkosto hyvän ikääntymisen puoles-
ta. Sen tavoitteena on muuttaa vanhuu-
teen liittyviä asenteita. 

Yhteisvastuu  ja Valtaa Vanhuus 
-liike haastavat yhteistyössä suomalai-
set toimimaan rohkeasti hyvän vanhuu-
den puolesta. Nykyisillä palvelumalleil-
la ja asenteella ei pärjätä tulevaisuudessa.

Valtaa Vanhuus -liike järjestää kulu-
van vuoden aikana seminaareja ja tapah-
tumia. 

Yhteisvastuu  auttaa yksinäisiä 
vanhuksia. Suomessa sen varoin etsitään 
koteihinsa yksin jääneitä heikko-osai-
sia vanhuksia, selvitetään heidän tilan-
teensa ja ohjataan heitä palvelujen piiriin. 
Kambodžassa Yhteisvastuu tukee köyhi-
en maaseutualueiden kehityshanketta.

Viime vuonna Yhteisvastuu keräsi yli 
neljä miljoonaa euroa. Varoilla torjutaan 
ylivelkaantumista Suomessa ja tuetaan 
pienrahoitustoimintaa Ugandassa. 

Tämänvuotinen keräys alkaa sunnun-
taina .. Valtakunnallisessa avausjuma-

lanpalveluksessa Vantaan Pyhän Annan 
kirkossa saarnaa piispa Irja Askola. Ke-
räys jatkuu vapunpäivään asti. Keräyslu-
pa on kuitenkin voimassa koko vuoden.

Tampereella Yhteisvastuun aloitus-
messuja järjestetään .. useissa kirkois-
sa. Tuomiokirkossa jumalanpalveluksen 
jälkeen tarjotaan kirkkokahvit ja pide-
tään myyjäiset.

Tuomiokirkkoseurakunnan lipaske-
räyk set Keskustorilla ja Hämeenkadun 
ympäristössä:

• Ke .. klo – 
• Ke .. klo –
• Ma .. klo –
• Ma .. klo –

Lisää Yhteisvastuun tietoja on tapah-
tumasivuilla –. Tiedot on merkitty 
Yhteisvastuukeräyksen tunnuksella, pu-
naisella sydämellä. Tamperelaiset aiko-
vat tänä vuonna päihittää Turun Yhteis-
vastuukeräyksen tuotossa. Viime vuonna 
turkulaiset lahjoittivat , euroa ja tam-
perelaiset , euroa per asukas.

On aika tuntea enemmän
yhteistä vastuuta vanhuksista

Stefan Brem
er

27.1. klo 16 hartaus Raholan
kerhohuone, Markku Komulainen 
klo 17 Varikkomessu Pispalan 
kirkko. Hyvää musaa ja Jumalan 
sanaa rennossa ilmapiirissä 
www.uusiverso.fi  
30.1. klo 18 partiomessu 
Pispalan kirkko 
Jukka-Pekka Ruusukallio, 
kanttori Janne Salmenkangas 
3.2. klo 10 Tesoman kirkko 
Jukka-Pekka Ruusukallio, 
Teuvo Suurnäkki, kanttori Maiju 
Häyrynen
Rukouspalvelu ja kirkkokahvit 
klo 11 Maailmojen messu 
Pispalan kirkko, Taina 
Paajanen, Veli-Pekka Järvinen, 
kanttori Tarja Laitinen, Harjun 
Nuorten Kuoro, joht. Janne 
Salmenkangas. Lisätiedot s. 12 
klo 12 Lielahden kirkko 
Mirella Lehtola, Kristiina 
Hyppölä, kanttori Elina Peura
klo 17 Taizé-messu Pispalan 
kirkko 

Saarnan tilalla hiljaista 
mietiskelyä. Messussa 
lauletaan ranskalaisen, Taizén 
ekumeenisen luostariyhteisön 
lauluja. Niiden sanat ovat 
lyhyitä säkeitä, joita toistetaan 
useita kertoja. 
www.luottamuksenmessu.fi 
Aamumessu klo 8.30 
Tesoman kirkko 30.1. ja 6.2.
 
Muut 
Tesoman diakoniapiiri 
24.1. klo 12 Tesoman kirkko, 
jatkuen parillisen viikon 
torstaina 

Ikäihmisten kuntojumppa 
24.1. klo 12.30 Lamminpään 
srk-koti Rauhanportti, 
jatkuen torstaisin 

Naisten kuntojumppa 
29.1. klo 18 Epilän srk-talo 
tiistaisin, ilmoittautuminen 
vetäjille paikanpäällä. 

Hanna-ryhmä 29.1. 
aloittaa kevätkauden 
klo 18 aiheena Rukoileva 
maalaus/ Senja Kortelainen. 
Jatkossa Hannat (naisten 
rukousryhmä) kokoontuvat 
parillisen vkon keskiviikkoisin 
Pispalan kirkontuvalla klo 18.

Naistenkerho 30.1. 
klo 14 Lielahden kirkko, 
jatkuen parittoman 
viikon keskiviikkona

Perhekerhot 
31.1. klo 10 Tahmelan 
kerhohuone, jatkuen 
parittoman viikon torstaina 
1.2. klo 9.30 Raholan 
kerhohuone, jatkuen 
parittoman viikon perjantaina 

Raamattupiiri 4.2. 
klo 14 Lentävänniemen 
srk-koti Talentti, jatkuen 
parillisen viikon maanantaina

Ha
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Vs. seurakuntapastori Jarkko Vikman 
saarnaa rippikoulusunnuntain messussa 

27. tammikuuta kello 10 Messukylän kirkossa. 

Kouluikäisten kerhot jatkuvat taas
HOITAVAN RUKOUKSEN KURS-
SI järjestetään helmikuus-
sa Hervannan kirkossa hel-
mi-maaliskuussa. Kurssin 
järjestää Kansan Raamat-
tuseuran Rukouksen talo ja 
kouluttajana on Seppo Lap-
palainen.

Hoitava rukous on yksi 
tapa palvella seurakunnas-
sa. Se on rukousta toisten 
puolesta, viipymistä yhdes-
sä Jumalan parantavassa ja 
hoitavassa läsnäolossa, mai-

nitsee projekti-
työntekijä Tei-
ja Lätti Her-
vannan seu-
rakunnasta. 

Kurssil-
la opastetaan 
seurakunta-
laisia tunnis-
tamaan Juma-
lan heille antamia 
lahjoja ja rohkaistaan 
heitä mukaan. Kurssi auttaa 
osanottajia toimintaan tois-

ten hyväksi seura-
kunnan työssä.

Osallistu-
miskynnystä 
halutaan ma-
daltaa kumo-
amalla van-
ha ajatteluta-

pa, että toisten 
puolesta kelpaa-

vat rukoilemaan 
vain sitä varten erityi-

sillä armolahjoilla varuste-
tut ihmiset.

Asiaa lähestytään Jeesus-
keskeisesti ja opittuja asioita 
harjoitellaan kurssin aikana 
käytännössä. Osallistumi-
nen ei edellytä aikaisempaa 
kokemusta toisten puolesta 
rukoilemisesta.

Kurssi järjestetään . hel-
mikuuta alkaen kuutena kes-
kiviikkona kello .

Materiaalimaksu on  eu -
roa. Ilmoittautumisia otetaan 
vastaan osoitteessa teija.lat-
ti@evl.fi  

Rukous hoitaa 

Ryhdy enkeliksi: 
yhteisvastuu.fi /fi /
kampanja-2013 
ja facebook.com/
yhteisvastuu. Lue 
lisää myös näistä: 
valtaavanhuus.fi ,
facebook.com/
valtaavanhuus
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Kristillinen paritanssi-ilta
yhdistää jenkan ja Jeesuksen

www.tampereenseurakunnat.fi 

Poika- ja tyttötyön 
puuhakerhot
1.–4.-luokkalaisille pojille ja 
tytöille Raholan kerhohuoneella 
(Jurvalank. 4) keskiviikkoisin 
klo 17.30–19
1.–4.-luokkalaisille Tahmelan 
kerhohuoneella (Selininkatu 5) 
torstaisin klo 17.30–19.
Katso lisät. 
www.harjunlapset.fi 

Hiihtolomaleirit Ilkossa
Talvileiri I 4.-7.-luokkalaisille 
22.–24.2. (36 €)
Talvileiri II 1.-3.-luokkalaisille 
24.–25.2. (25 €)
Lisät. ja ilm. 25.1. alkaen
www.harjunlapset.fi 

HERVANNAN SEURAKUNTA

Messut 
klo 11 Hervannan kirkossa
27.1. Maarit Kuusisto, Kaija 
Karvala, Riikka Heikkinen, 
messu tulkataan venäjäksi 
klo 16 Toinen messu
3.2. Juhani Räsänen, Soile 
Rantavuori, Martti Syrjäniemi 

Muut 
Raamattu- ja lähetyspiiri 
24.1. klo 18 kirkossa, jatkuen 
torstaisin. Vetäjänä Esteri 
Hänninen

Lähetys- ja 
raamattuluento 27.1. ja 
3.2. klo 9.30 kirkossa
Kuuntele Radio Dei, Tampere 
97,2 MHz kuukauden 
ensimmäisenä ma klo 19.30.
 
Paavalipiiri 28.1. klo 17.30 
kirkossa, jatkuen maanantaisin. 
Vetäjänä Lauri Martikainen

Miestenpiiri 28.1. klo 18 
kirkossa, jatkuen maanantaisin. 
Vetäjinä Risto Muhonen ja Veli-
Matti Kesti. 

Päiväraamattupiiri 29.1. 
klo 12 kirkossa, jatkuen 
tiistaisin. Vetäjänä Raili 
Vesamäki

Vaunujengi klo 14–15.30 
Pelipuiston srk-koti
29.1. Kynttilänpäivä. 
5.2. Äidit kirjallisuudessa.
Vaunujengi kokoontuu viikoit-
tain. Kahvi ja pulla 0,50 €/
hlö. Ohjaajina toimivat Henna 
Ahrikkala p. 050 366 2321 ja 
Virpi Savela-Saarinen 
p. 050 561 0604

Jumalan kämmenellä -ilta 
Koko perheelle suunnattu ilta, 
jossa aluksi välipalaa, vapaata 
leikkiä ja yhdessä olemista, 
jonka jälkeen pyhäkouluhetki ja 
askartelua
29.1. klo 17.30–19 kirkossa. 
Aiheena kynttilänpäivä. 
Tutustutaan kirkkovuoteen, 
askarrellaan ja touhutaan 

temppuradalla, hiljennytään 
kynttilähetkeen, syödään 
iltapala 
6.2. klo 16.30–18.30 
Vuoreksen srk-kodissa. Aiheena 
Miksi pitää kasvaa isoksi?

Ekumeeninen raamattu-
piiri 29.1. klo 17.30 kirkossa, 
jatkuen parittomien viikkojen 
tiistaina. Vetäjänä Kaisa Plomp

Raamattuopetus 30.1. 
klo 17.30–18.30 kirkossa. 
Vaivattuja ja siunattuja, Turkka 
Aaltonen 

Venäjänkielinen 
raamattupiiri 30.1. 
klo 18 kirkossa, jatkuen 
keskiviikkoisin. Vetäjänä Sergei 
Korelov. 

Evankeliumin ilta 30.1. 
klo 18.30 kirkossa

Lähetyspiiri 5.2. klo 18 
kirkossa, jatkuen parillisten 
viikkojen tiistaina. Lähetysasiaa 
ja seuraavan sunnuntain 
Raamatun tekstien opiskelua. 
Vetäjänä Eeva Jussila 

  
HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Härmälän kirkossa
27.1. Satu Saarela-Majanen, 
kanttorina Maaret Manni-
Korpi. Valtakunnallinen 
rippikoulupyhä. Kirkkokahvit. 
3.2. Sukupolvien messu. 
YV-keräyksen aloitus. Messun 
jälkeen keittolounas, josta 
vapaaehtoinen tuotto 
YV-keräykseen ja 
yhteisvastuuinfo 
25.1. klo 18 ”Tartu hetkeen” 
-iltaehtoollinen Härmälän kirkko 
Vapaamuotoisesta 
iltaehtoollisesta virkistystä ja 
voimaa viikon lopulla. Satu 
Saarela-Majanen, musiikista 
vastaa Gospel Grove Anne 
Huhtalan johdolla. 

Muut 
Torstaitupa 24.1. klo 10–13
Peltolammin srk-keskus, 
jatkuen torstaisin. Ikäihmisten
kohtauspaikka kiinnostavien
teemojen, monipuolisen 
ohjelman ja hartauden merkeis-
sä. Mahdollisuus ruokailuun, 
tasapainojumppaan, hierontaan 
ja jalkahoitoon. Ohjelmahetki 
klo 11. Ruoka 4,50 €, 
keitto 4 € ja kahvi 1,50 €. 
Tied. Päivi Weckström 
p. 050 591 6557 tai Seija 
Huttunen p. 050 559 3414

Päihteetön kohtaamis-
paikka 25.1. ja 1.2.
klo 12–13.30
Multisillan srk-koti, Multisillan-
katu 2, jatkuen perjantaisin. 
Tied. Johanna Asikainen 
050 560 6096

Tyttökerho 28.1. 
klo 17.30–19 Multisillan srk-
koti, jatkuen maanantaisin 
klo 17.30–19. 
1.-6. -luokkalaisille tytöille 
Tyttökerho 29.1. klo 17–
18.30 Peltolammin srk-keskus, 
jatkuen tiistaisin klo 17–18.30. 
1.-6. -luokkalaisille tytöille 

Ompeluseura 28.1. klo 
18 Härmälän kirkko, jatkuen 
maanantaisin. Tied. Tuulikki 
Puolamäki 0400 624 395

Lähetyspiiri 29.1. klo 13 
Peltolammin srk-keskus, 
jatkuen tiistaisin parittomilla 
viikoilla. Nimikkolähettien 
yhteystiedot saat Ritva 
Kuosmaselta p. 050 324 7601

Käsityöpiiri 30.1. 
klo 13–14.30 Multisillan srk-
koti, jatkuen keskiviikkoisin. 
Tule mukaan tekemään 
käsitöitä, Äiti Teresa -peittoja, 
myssyjä ym. Tied. Johanna 
Asikainen p. 050 560 6096 

Isä-lapsi peli-ilta 30.1. 
klo 18–20 Peltolammin srk-
keskus. Ilm. soitto/tekstiviesti 
0505744927/Jaakko 

Naistenkerho 4.2. klo 18
Peltolammin srk-keskus, 
Tilkonmäenk. 4, jatkuen maa-
nan taisin parillisilla viikoilla. 
Vierailijoita, keskustelua, 
tutustumiskäyntejä eri 
kohteisiin sekä retkiä. 
Tied. Eija Vesola 03 265 0507 
tai Mirja Rautkoski 
050 414 2212

Miesten ilta 6.2. klo 18 
Kuuselan Seniorikeskuksessa, 
Nuolialantie 46 
Sauna ja kahvitarjoilu 
(lähetystyön hyväksi), 
klo 19.15 alustus illan aiheesta, 
keskustelua ja iltahartaus
Aiheena voimallinen lähetystyö. 
Risto Rautkoski. Illoissa mukana 
Antero Eskolin ja Aimo Tikka

KALEVAN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Kalevan kirkossa
27.1. rippikoulusunnuntai, 
Kati Eloranta, Sanna Erkanaho, 
avustaa Harri Luoma. Eternitas-
kuoro, joht. Petra Perttula 
klo 15 viittomakielinen messu 
Kalevan kirkon kappeli, Maria 
Saukkonen
27.1. klo 12 sanajumalan-
palvelus, Lapinniemen kappeli, 
Lapinniemenranta, Tapio 
Virtanen 
3.2. Yhteisvastuukeräyksen 
avaus, Veli-Pekka Ottman, 
Jukka Kuusisto, 
diakoniatyöntekijät avustavat 
messussa. Messun jälkeen 
saleissa 9 ja 10 n. klo 11.30
alkaen kahvia ja runebergin

torttuja. YV-info, myynnissä
käsintehtyjä ystävänpäivä-
kortteja ja yhteisvastuu-
tuotteita, Kalevan 
nimikkoleivonnaisen 
julkistaminen. 

Muut 
Tullaan tutuksi -ryhmä 
eläkeläisille 24.1. 
klo 13–14.30 Kalevan kirkon 
sali 10, jatkuen torstaisin. 
Kahvimaksu 1 € 

Kissanmaan kohtaamis-
paikka 24.1. klo 13–14.30 
Kissanmaan srk-koti. Ohjelmaa 
ja yhdessäoloa torstaisin 
klo 13–14.30 parittomilla 
viikoilla. Kahvi ja pulla 1 €. 

Kirkon lähetyspiiri 24.1. 
klo 14 Kalevan kirkon sali 1, 
jatkuen torstaisin parillisilla 
viikoilla

Aamurukoussolu 28.1. 
klo 7 Kissanmaan srk-koti. Tule 
mukaan aloittamaan työviikkoa 
yhteisessä aamuhetkessä 
maanantaiaamuisin! 

Ainot ja Einot 
-kohtaamispaikka 28.1. 
klo 9.30–11 Kalevan kirkon 
sali 5 
Lapsiperheille ja eläkeläisille, 
kokoontuu maanantaisin. 
Mukavaa puuhastelua, laulelua 
ja hiljentymistä yhdessä. Kahvi 
0,50 € ja mehu, pulla 0,50 €. 
Anjan Iloiset Askartelijat 
28.1. klo 9.30–13 Kalevan 
kirkon sali 10. Kokoonnumme 
maanantaisin. Pieni materiaali-
maksu kotiin vietävistä 
askarteluista. 

Ruokapiiri aikuisille 
28.1. klo 10 Kalevan kirkon 
ruokakeittiöllä maanantaisin 
klo 10. Hinta 2 €. 

Kalevan Kirkontupa 29.1. 
klo 11–12.30 Kalevan kirkon 
sali 10. Kokoontuu tiistaisin 
klo 11–12.30. Ohjelmaa, 
yhdessäoloa ja lounas (4 €)

Jumalan kämmenellä 
-perhepyhäkoulu 29.1. 
klo 17.30–19 Kalevan kirkon 
srk-Sali. ”Polvesta polveen” 
kaiken ikäisille Kalevan kirkon 
alakerrassa. Ohjelmassa: 
kirkkohetki kappelissa päivän 
aiheen mukaan, askartelua, 
temppurata tai leikkejä/pelejä, 
iltapala.

Raamattuluento Luukkaan 
evankeliumista 29.1. 
klo 18 Kalevan kirkko, Pekka 
Paakkanen. Huom. luento 
pidetään kirkon eteisessä. 
Luennot jatkuvat keväällä 2013 
tiistaisin klo 18. 

Aamurukouspiiri 30.1. 
klo 7.30 Kalevan kirkon 

kappeli, jatkuen keskiviikkoisin. 
Rukoushetken jälkeen kahvit 
salissa 1

Kirkontupa Myötätuuli 
30.1. klo 10–11.30 
Näkövammaisten toimintatila 
Myötätuuli, Ilmarinkatu 
10, jatkuen keskiviikkoisin. 
Ohjelmaa ja yhdessäoloa. Kahvi 
ja pulla 1 €. Piiri on kaikille 
avoin!

Kissanmaan lähetyspiiri 
30.1. klo 14 Kissanmaan srk-
koti, jatkuen keskiviikkoisin klo 
14 parittomilla viikoilla 

Kissanmaan kohtaamis-
paikka 31.1. klo 13–14.30 
Kissanmaan srk-koti. Ohjelmaa 
ja yhdessäoloa torstaisin klo 
13–14.30 parittomilla viikoilla. 
Kahvi ja pulla 1 €. Aloitamme 
17.1

Medialähetyksen ystävät 
31.1. klo 14 Järvensivun srk-
talo, Yhteistyössä Sanan-
 saattajien kanssa. Vieraana
Arja Airaksinen, Jyrki 
Pikkarainen juontaa. Kahvi-
tarjoilu, vapaaehtoinen kahvi-
maksu Sansan työn hyväksi

Naisten rukouspiiri 31.1. 
klo 18 Kalevan sk-talon 
kerhohuone, Kalevan srk-talo 
Kokoonnumme parittomilla 
viikoilla

Unkari-piiri 31.1. klo 18.30 
Kalevan kirkon sali 9, jatkuen 
torstaisin parittomilla viikoilla. 
Kahvitarjoilu. 

Järvensivun lähetyspiiri 
6.2. klo 13 Järvensivun srk-
talo, jatkuen keskiviikkoisin klo 
13 parillisilla viikoilla 

Yv-keräyksen avaus 3.2. 
klo 11.30 alkaen 
Kalevan kirkon 
saleissa 9 ja 10. 
Katso lisät. kohdasta messut

Yhteisvastuun 
lipaskeräykset Kalevan 
Prismassa:
pe 8.2. klo 14.-19, 
la 9.2. klo 11.-17
pe 15.2. klo 14.-19, la 16.2. 
klo 11.-17
pe 22.2. klo 14.-19, 
la 23.2. klo 11.-17
Uusia vapaaehtoisia kerääjiä 
tarvitaan. Ilm. Susanna 
Laitinen p. 050 541 5790, 
tai susanna.laitinen@evl.fi  

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Messukylän kirkossa
27.1. rippikoulusunnuntain 
sanajumalanpalvelus, Jarkko 
Vikman, Jari Nurmi, Heikki 
Hinssa, Piccolon kamarikuoro, 

Kipinä-bändi 
klo 12 Kaukajärven srk-koti, 
Tuula Haavisto, Hanna Kataja 
klo 17 Uudenkylän srk-koti, 
iltamessu, Kaisa Yrjölä

3.2. Jari Nurmi, Janne 
Häkkinen, Hanna Kataja, 
Choralia-kuoro
klo 12 Linnainmaan srk-keskus, 
Touko Hakala, kanttori Petri 
Karaksela, Kirkkokuoro 
klo 17 Linnainmaan srk-keskus, 
KIPINÄ! –messu, Heidi Peltola

Muut
Käy peremmälle - avoin 
kahvila 25.1. ja 1.2. 
klo 9-10 Levonmäen srk-koti

Mies paikallaan - Miesten 
20. vuosihuolto Ilkon 
kurssikeskuksessa 26.1. 
klo 9-22. Esko Mäki-Soini, 
Janne Ropponen, Reijo Vähälä, 
Anu ja Petri Ahjokoski, Touko 
Hakala. Huoltopaketti 40 €. 
Ilm. touko.hakala@evl.fi  tai p. 
050 3276 302

Jumalan kämmenellä -ilta 
30.1. klo 17.30–19
Levonmäen srk-koti. Perhe 
voi yhdessä hiljentyä 
raamatunkertomuksen äärellä, 
jatkaa leikkiin/peleihin/
askartelun pariin. Iltapala 

Iltaveisuu 3.2. klo 18 
Kaukajärven srk-koti. Tervetuloa 
laulamaan ja tutustumaan 
virsikirjaan. Piccolon kamari-
kuoron laulajia, Heikki Hinssa
 
Pyhän tanssin ryhmä 
5.2. klo 18 Vehmaisten 
srk-koti. Ryhmä kokoontuu 
neljänä tiistaina 5.2., 12.2., 
19.2. ja 26.2. Teemoina ovat 
mm. vuodenajat, henkinen 
ja hengellinen kasvu sekä 
omat elämänkysymykset. 
Harjoittelemme koreografi oita 
tuttuihin suomalaisiin virsiin. 
Voit osallistua jokaiseen 
kertaan tai vain yhteen kertaan. 
Mukaan mukavat vaatteet. 
Ryhmää ohjaa pastori ja 
ryhmätanssin ja pyhän tanssin 
ohjaaja Heidi Peltola. 

Ikäihmisten virkistyspäivä 
6.2. klo 11.30 Linnainmaan 
srk-keskus. Ehtoollinen, Janne 
Häkkinen, Heikki Hinssa. 

-parisuhderyhmät

Vapaaehtoisten vetämät 

ryhmät alkavat helmikuussa! 

Ilm. p. 040 804 8090,

����������	
��	���

www.pirkanmaan-

             parisuhteenpalikat.

TANSSIN OPETUSTA, vapaata
tanssia, yhdessäoloa sekä 
hetki rukousta ja hiljenty-
mistä. Näistä aineksista ra-
kentuu kristillisen paritans-
si-illan ohjelma . tammi-
kuuta kello .– Seura-
kuntien talon Näsin salissa. 

Opettajina toimivat kris-
tillisen tanssiverkoston jä-
senet. Mukaan voi tulla yk-
sin tai parin kanssa. 

Illan järjestävät TNNKY, 
Kristillinen tanssiverkosto 
ja Tampereen seurakuntien 
sinkkutyö. 
Lisätietoja: Tanja Ylikärppä 
()  , 
gospelliikunta@tnnky.fi , 
gospeldancers@gmail.com.
http://www.tnnky.fi /toi-
minta/liikunta.html, 
www.tampereensinkut.fi 
 

PYHÄKOULU ON lapsen oma 
kirkko, johon hän voi osal-
listua yksin tai vanhemman 
kanssa. Sinne ovat tervetul-
leita kaikki yli -vuotiaat 
lapset yksin ja sitä nuorem-
mat vanhemman tai sisarus-
ten kanssa. 

– Pyhäkoulu on lasten 
oma hetki raamatunkerto-
musten parissa kuunnellen, 
laulaen ja askarrellen. Saam-

me ihmetellä yhdessä kirk-
kovuoden tapahtumia, ker-
too Messukylän pyhäkoulu-
sihteeri Merja Mäkisalo.

Pyhäkoulut kokoontu-
vat usein sunnuntaisin ju-
malanpalveluksen aikana. 
Muutamissa seurakunnis-
sa pyhäkouluja ja koko per-
heelle tarkoitettuja Jumalan 
kämmenellä -iltoja järjeste-
tään myös arki-iltaisin.  

Pyhäkoulut 
kutsuvat lapsia ja aikuisia

Jumalan kämmenellä on arki-
illan pyhäkoulu, jonne lapsi 

voi tulla yksin, perheineen tai 
muiden läheistensä kanssa. 

Kuva on Aitolahden 
seurakunnan 

Jumalan kämmenellä -illasta 
syksyllä 2011. 

Tampereen seurakuntien 
pyhäkoulujen kokoontumis-
paikat ja ajat:
ww.tampereenseurakunnat.
fi /toimintaa/lapset/pyha-
koulu 

Ha
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Uskon akatemian aiheena arvot
OVATKO ARVOT EHDOTTOMIA 
vai suhteellisia? Voiko ar-
voja johtaa? Kenen arvoil-
la yhteiskuntaa johdetaan? 
Muun muassa näihin kysy-
myksiin etsitään vastauksia 
kevään aikana Uskon akate-
mia -luentosarjassa Pääkir-
jasto Metsossa. 

Luentosarjan avaa . 
tammikuuta dosentti, pasto-
ri, TT ja M.Sc. Terho Pursi-
ainen, joka luennoi arvolibe-
ralismista ja konservatismis-

ta. YTT, sosiaalityön profes-
sori Irene Roivainen poh-
tii luennollaan .. arvojen 
johtamisen mahdollisuutta.

Entä ovatko arvot abso-
luuttisia vai relatiivisia? Tätä 
selvitetään professori, OTT 
Aulis Aarnion luennolla 
.. Synti ja eettiset valinnat 
ovat tarkastelun kohteena 
.. kun luentovuorossa on 
kansanedustaja, YTT Anna 
Kontula.

Uskon akatemia luento-

entiset eroryhmäläiset sään-
nöllisissä tapaamisissaan.

Uusi eroryhmä aloittaa 
. tammikuuta kello  Pis-
palan kirkolla ja jatkaa tiistai-
sin kello –. Kaikilla kym-
menellä ryhmätapaamisel-
la on oma otsikkonsa, eli tar-
koituksena on käydä läpi eron 
jälkeisiä tunteita, kuten su-
rua, vihaa, pelkoa ja häpeää.

Ryhmään mahtuu – 
ihmistä, ja keskustelut käy-
dään luottamuksellisesti 
turvallisessa ja hyväksyväs-
sä ilmapiirissä. Ryhmään tu-

VEIKKO SARKO on ollut jo vuo-
desta  vetämässä Eros-
ta eteenpäin -vertaisryhmiä, 
joita on ollut lähes joka vuo-
si sekä syksyllä että keväällä. 
Vetäjäparina oli aluksi dia-
konissa Mirja Koskela mut-
ta myöhemmin myös aktiivi-
ryhmäläisiä. 

Ryhmät ovat kokoontu-
neet lähinnä Pispalan kir-
kontuvalla, mutta väliin 
mahtuu muutama kausi 
myös Kansan Raamattuseu-

lijoita yhdistää avioero, joka 
saattaa olla käsittelemättä 
vielä vuosienkin päästä itse 
tapahtumasta. 

– Käsittelemättömät, 
eroon liittyvät tunteet es-
tävät usein elämästä hyvää 
ja tasapainoista elämää it-
seksemme, vanhempina ja 
mahdollisesti uudessa pari-
suhteessa, Sarko ja Lietosal-
mi sanovat.

Ilmoittautumiset p.  
 Tytti Lietosalmelle 
tai   Veikko Sar-
kolle.  

ran tiloissa Hämeenpuistos-
sa.

Itsekin avioeron kokenut 
Sarko uskoo vankasti ver-
taistuen voimaan elämän 
kriiseissä. Ryhmässä kevääl-
lä  eteenpäin erosta on 
ponnistanut myös Tytti Lie-
tosalmi, joka on toiminut 
myös kriisikeskus Osviitassa 
tukihenkilönä. Hän on edel-
leen aktiivisena niin sano-
tussa Kasvuryhmässä, jossa 
ajatuksia elämästä vaihtavat 

Keittolounas ja ohjelmatuokio. 
Ritva Fabrin ja Sisko-Helena 
Miettinen

Raamattupiiri Levonmäen 
srk-kodissa keskiviikkoisin 
klo 18.30. Lisät. Jukka-Pekka 
Ahonen, p. 044 538 6513 

PYYNIKIN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Aleksanterin kirkossa
27.1. rippikoulupyhä, Amélie 
Liehrmann, Jorma Pitkänen, 
kanttorit: Riikka Viljakainen ja 
Markku Haavisto.
Tactus-lapsikuoro, joht. Olli-
Taavetti Kankkunen
3.2. kynttilänpäivän Bach-
kantaattimessu, Säde Siira, Ari 
Rantavaara, kanttori: Riikka 
Viljakainen.
J.S. Bach: Mit Fried und Freud 
ich fahr dahin (BWV 125). 
Aleksanterin lauluryhmä, 
barokkisoittajista koottu 
soitinyhtye, konserttimestarina 
barokkiviulisti Aira Maria 
Lehtipuu. Solistit: Katariina 
Heikkilä, mezzosopraano, 
Jussi Lehtipuu, baritoni, 
Jukka Heroja, tenori, Riikka 
Viljakainen, musiikinjohto. 
Vapaa pääsy. Järj. Pyynikin 
srk:n musiikkityö

Muut 
Miesten raamattupiiri 
24.1. klo 11 Pyynikin 
kirkontupa, jatkuen torstaisin 
Jaak 5. Herran tulon odotus, 
Jorma Pitkänen, Veikko Sihvo 

Ehtoollishartaus 24.1. 
klo 17 Aleksanterin kirkko 
Mari Korhonen-Hieta ja 
31.1. 

Siionin Kannel -seurat 
27.1. klo 18 Aleksanterin 
kirkon krypta, Ari Hukari, Maria 
ja Paavo Pitkäranta 

Seurakuntapiiri 28.1. 
klo 14 Aleksanterin kirkon 
krypta, jatkuen maanantaisin
Elämä Afrikassa, Mbugua 
Rachel 
Lähetyspiiri 29.1. klo 13 
Aleksanterin kirkon krypta, 
jatkuen tiistaisin 
Jumalan nimi, Inkeri Skogster 

Perhekerho 30.1. klo 9.30 
Pyynikin srk-kodin Sali, jatkuen 
keskiviikkoisin. Askartelua. 

Päivähetki 30.1. klo 13.45
Aleksanterin kirkon krypta. 
”Uskovan urheilukisat”, 
Pentti Arvola. Päivähetki 
joka keskiviikko klo 13.45 
Aleksanterin kirkon kryptassa. 

Rukouksen ja ylistyksen 
ilta 30.1. ja 6.2. klo 18.30 
Pyynikin kirkontupa 

– Kyläpaikka ja Mummon Puoti 
ma-to 10–14, ma 11.2. 10–18.
Kyläpaikka, Otavalankatu 12 A, 
ma-to 10–14. 
Maanantaisin
klo 10 Äiti Teresan peittotalkoot
klo 12.30 
Pöytälaatikkorunoilijat
klo 14 Kirjojen ystävät
Tiistaisin
klo 10 Tumpputiistai ja 
askartelutalkoot
Keskiviikkoisin
klo 10–12 Nettinurkka, atk-
seniorit Mukanetin opastajat 
paikalla: Sylvi parilliset viikot, 
Juhani parittomat viikot.
klo 13 Nyt laulajaiset on, eri 
laulattajia.
6.2. klo 10–12 Leskien 
Klubi -kahvila, tervetuloa 
mukaan kun pahin surusi on 
helpottanut. Musiikkituokio. 
Leskien Klubi -kahvila aina 
parillisen viikon keskiviikkoisin 
ja kerran kuussa maanantai-
iltaisin. Järj. Mummon Kammari, 
Tuomiokirkkoseurakunta ja 
Elonpolkuja-verkosto.
Torstaisin
klo 9.30 Shakki 
klo 10 Sudokun ratkojaiset
klo 11 Muisti- ja tuolijumppa
Kotialttarin äärellä klo 12.30 
toivevirsiä ja 
klo 13 Päivähartaus
Seuraava perehdytys 
vapaaehtoiseen vanhustyöhön 
ma 4.2. klo 17–19 jatkuen 

VIINIKAN SEURAKUNTA

Messut
klo 10 Viinikan kirkossa
27.1. Daniel Hukari, Ismo 
Kunnas, kanttori Veikko 
Myllyluoma 
3.2. Ismo Kunnas, Jussi 
Mäkinen, kanttori Veikko 
Myllyluoma 
klo 18 Iltamessu Nekalan srk-
talo, Daniel Hukari. 
24.1. klo 19 Hiljainen 
iltakirkko, Ismo Kunnas 

Muut 
Lepopäivän ratoksi, 
perheiden iltapäivä 3.2. 
klo 16–18 Nekalan srk-talo 
Tied. Eveliina Ruokola p. 050 
464 8089 

ENGLISH SERVICE 

With Holy Communion at the 
Old Church every Sunday at 4 
p.m. After the service coffee 
and tea served. Sunday School 
for kids, Bible refl ection
27.1. Rev. Teuvo Suurnäkki
3.2. Rev. Tuomas Mäkipää 
from the Anglican Church in 
Finland

ETSIJÄT JA EPÄILIJÄT

Seurakuntien talo, Emmaus, 
Seurakuntien talo 
keskiviikkoisin klo 17–19, joka 
toinen viikko 16.1.–22.5.
30.1. klo 17 Que vadis? Tätä 
kysyn itseltäni

SVENSKA FÖRSAMLINGEN

Gudstjänst/Högmässa i 
Finlayson kyrka varje söndag kl 
10.30 För annan verksamhet 
eller eventuella ändringar se 
vårt programblad som fi nns i 
kyrka, Kyrkpressen, vår webb-
sida 
www.tampereenseurakunnat.fi /
svenska 
eller ring 040 804 8150

AVOIN KIRKKO

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

ILKON KURSSIKESKUS

www.ilkko.fi 
29.1. klo 18-20 Naisten 
hengellinen teematiistai. 
Luetaan yhdessä Apostolien 
tekoja, tutustutaan uskon 
hoitamiseen ja toivon löytämi-

Pyynikin kirkontupa 
Mustanlahdenkatu 21 A 
klo 10 kahvit, klo 11 ohjelma, 
aamunsana, klo 12.30 lounas
25.1. klo 11 aamunsana, 
Raija Utukka-Syrjänen lukee 
kirjaa sananlaskuja, tarinoita ja 
mielleyhtymiä (Ella Oja). 
29.1. Olli Lehtimäki kertoo 
Bulgarian luostareista
30.1. klo 12 päivähartaus, Ari 
Rantavaara
1.2. klo 10.15 tuolijumppaa, 
Kaarina Lukkaroinen
4.2. klo 10–12 poikkea 
aamukahville, ei lounasta
5.2. YV-tapahtuma 
klo 10.30–13. 
Myynnissä leivonnaisia, 
käsitöitä, YV-tuotteita, 
arpajaiset, vohvelikahvila. 
Soppalounas 5 €, tuotto 
yhteisvastuulle. 
6.2. Mauno Puntalo esittää 
diakuvia joulunvietosta Lapissa 
ja Madeiralla
Kirkontuvalla virkistystä 
moneen makuun, mm. 
aamuhartaus, lukupiiri, 
luentoja. Tarkemmat tiedot 
Kirkontuvan esitteessä. 
Lisät. p. 040 804 8771 tai 
keittiö 040 804 8772

TEISKON SEURAKUNTA

Messut klo 10 
Teiskon kirkossa
27.1. sanajumalanpalvelus, 
vainojen uhrien muistopäivä, 
rippikoulusunnuntai, Saija 
Munukka, Tuuli Muraja 
3.2. kynttilänpäivä, 
YV-keräyksen avaus, 
Tero Matilainen, Tuuli Muraja. 
Teiskon srk-kodilla lounas 
YV-keräyksen hyväksi 

Muut 
Kuorannan kotipyhäkoulu 
27.1. klo 15 Hakamaalla, 
Kuorannantie 511 
Avoin raamattupiiri 31.1. 
klo 18 Kämmenniemen 
kerhohuone Aunessalmen 
puoleisessa päädyssä. Huom. 
muuttunut viikonpäivä

TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Tuomiokirkossa
27.1. radiojumalanpalvelus 
Olli Hallikainen, Marita 
Hakala, urkuri Matti Hannula, 
Pirkanmiehet, joht. Tuomas 
Laatu
3.2. YV-aloitusmessu 
Antero Niemi, Asko 
Peltonen, urkuri Matti Hannula, 
kanttori Tuomas Laatu, Pirkan-
pojat C-kuoro, joht. Jouni Rissa-
nen. YV-myyjäiset alasalissa 
kirkkokahvien yhteydessä 
Tammisunnuntain 
kirkkojuhla 27.1. klo 15 
Tuomiokirkko. 

seen mm. elämäntarinoiden, 
Raamatun ja rukouksen avulla. 
Kahvitarjoilu, vapaaehtoinen 
maksu, lampisauna, mahdolli-
suus pulahtaa Lähdelampeen.

LÄHDEKAPPELI

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

LÄHETYSKAUPPA TASKU 

Lähetyskauppa Tasku
Kauppakatu 13, 
p. 040 804 8720
Avoinna ma-pe klo 10–17. 
Sydämellisiä ystävänpäivä-
kortteja ja -lahjoja. Lämpimiä 
tumppuja ja villasukkia sekä 
yksilöllisiä kodin tekstiilejä 
tästä “isoäidin aarrearkusta”. 
Vastaanotamme myös 
vanhoja postimerkkejä sekä 
postimerkillisiä postikortteja 
lähetyksen hyväksi myytäväksi.

MAAILMOJEN MESSU

Monikulttuurinen ja 
ekumeeninen Maailmojen 
Messu – Worlds Within 
Worship 3.2. klo 11 Pispalan 
kirkossa. Taina Paajanen, Veli-
Pekka Järvinen, Tarja Laitinen, 
Harjun Nuorten Kuoro, joht. 
Janne Salmenkangas
Messuun kutsutaan eri kulttuu-
rien edustajia kohtaamaan 
ja viettämään yhteistä juhlaa 
jumalanpalveluksen, musiikin ja 
ruokailun merkeissä. 
Tule mukaan valmistelemaan 
messua:
Musiikkipaja 23.1. ja 
30.1. klo 18 Pispalan kirkko, 
iltapala
Ruokapaja 1.2. klo 10–15 
Pispalan kirkko. Teemana venä-
läinen keittiö. Järj. Harjun srk ja 
Suomen Lähetysseura. 

MATERIAALIPALVELU

Kaikille avoin kirjasto
Kyttälänkatu 1 A, 
p. 040 804 8281
Avoinna ma-pe, pe 9.30–15.30, 
to 9.30–17.
Laaja valikoima uskonnollista
kirjallisuutta, musiikkia, elo-
kuvia ja havaintomateriaaleja

MUMMON KAMMARI
 
Vapaaehtoisen 
vanhustyön keskus - 
Kyläpaikka kaikenikäisille
– Lähimmäisavunvälitys 
vanhuksille p. 03 219 0711 
ma–pe 8.30–10.30. 
– Toimisto p. 03 219 0455 ma 
9-17, ti-to 9-14. 

ma 11.2. Tiedustelut ja 
ilmoittautuminen toimisto 
p. 03-2190455 tai kotisivuilta 
www.mummonkammari.fi 
Villasukkien ym. käsitöiden 
sekä Viel on virtaa- ja tietsikka- 
t-paitojen myynti (á 20 €) 
Mummon Puodista, ma-
to 10–14, kerran kuussa ma 
10–18 (11.2, 18.3, 15.4.). 
Tuotto nuorten työllistämiseen 
vanhusten ulkoiluavuksi. 
kotisivut
www.mummonkammari.fi 

MUSTA LAMMAS

asunnottomien ja päihde-
ongelmaisten päiväkeskus, 
Pellavatehtaankatu 17 G, 
p. 389 1841. 
Avoinna ma-to klo 7.30–13, 
pe klo 7.30–11.30.
Vaatepalvelu auki 
ma-to 7.30–12, pe klo 7.30–11.
Vaatepalvelun lahjoitukset 
p. 040 804 8143
Ilmainen puuro tai keitto 
asiakaskortilla ma-to 10–12 ja 
pe 9.30–11.
Lauantaiaukiolo klo 10–13.
Tarjolla puuroa, leipää ja 
kahvia.
Pullakirkko klo 10–12. 
Tarjolla leipää ja kahvia 
maksutta
27.1. Kari Kuusisto
3.2. Mari Paija

Hervannan kirkko ti, ke ja to klo 11–13 (3 €). 
Kalevan kirkko to klo 11–12.30, hartaus klo 11.45. Lounas ja kahvi 1,50 €.
Kaukajärven srk–koti ti klo 12.45 (työttömät 2 € ja muut 4 €). 
Linnainmaan srk–keskus ke klo 12.45, Korpikodink. 2, ei kuukauden 
ensimmäinen ke, (työttömät 2 € ja muut 4 €).
Messukylän srk-koti, Messukylänkatu 36 to klo 12.45 (työttömät 2 €, muut 4 €) 
Nekalan srk–talo to klo 12–13 (2 €). Tied. p. 050 591 8699. 
Kahvitupa Pelipuiston srk–koti, Teekkarink. 17 ti ja to klo 11–13 (2 €). 
Pispalan kirkko to klo 9.30–11 (0,50 €, muut 1 €).
Tesoman kirkko ma ja ke klo 12–13.15 (2 €, muut 4 €). 
Uudenkylän srk–koti, Ali–Huikkaant. 13, ma klo 12.45 (työttömät 2 € ja muut 4 €). 
Todiste työttömyydestä mukaan.

TYÖTTÖMIEN JA PIENITULOISTEN RUOKAILUT 

Perinteistä Tammisunnuntain kirkkojuhlaa vietetään . 
tammikuuta kello  Tampereen tuomiokirkossa. Raa-
mattua lukee seurakuntaneuvos Kalevi Nummi, puheen 
pitää rovasti Risto Takkinen, loppuliturgia rovasti Esa 
Eerola.

Panssarisoittokuntaa johtaa musiikkimajuri Pasi-
Heikki Mikkola ja poikakuoro Pirkanpoikia Jouni Ris-
sanen. Esiintymässä on myös musiikkineuvos Matti 
Hannula, kanttorina Tuomas Laatu.

Juhlan järjestävät Vapaussodan Tampereen Seudun 
Perinneyhdistys ja Maanpuolustusnaisten Liiton Pirkan-
maan Piiri. Juhlan lippulinnassa on mukana parikym-
mentä muuta järjestöä.

Kolehti kerätään Tarton Suomen-poikien huoltotyö-
hön.

Tammisunnuntaita vietetään tammikuun lopussa sen 
muistoksi, että suojeluskunnat alkoivat riisua venäläis-
tä sotaväkeä aseista Etelä-Pohjanmaalla sunnuntaina . 
tammikuuta .

1918:n tammikuuta
muistetaan juhlalla

Erosta eteenpäin vertaistuen avulla
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sarjan päättää valtiosihtee-
ri, VT, TM Marjo Anttoora 
teemalla Minun arvoni, si-
nun arvosi, meidän arvom-
me?

Luentosarjan järjestelyis-
tä vastaava pastori Ville Aa-
lo rohkaisee mukaan uusia 
kuulijoita.

– Suosittelen luentoja 
kaikille elämän isoista ky-
symyksistä kiinnostuneil-
le, tiedon ja uskon vuoropu-
helusta innostuneille ja niil-

le, jotka haluavat haastaa it-
seään ja omaa suhdettaan 
maailmaan.

Kaikki luennot pidetään 
Pääkirjasto Metson Pietilä-
salissa kello .–. Niil-
le on vapaa pääsy. 

Luentosarjan järjestävät 
Tampereen seurakunnat ja 
Tampereen työväenopisto. 
 

www.tampereenseurakunnat.fi 

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
27.01.2013 klo 18.00 
Aleksanterin kirkon Kryptassa
Mukana: Ari Hukari
Maria ja Paavo Pitkäranta

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat
To 24.1. klo 19 Seurakuntien 
talolla, Ateena-salissa, 
Näsilinnank. 26, Juhani 
Kärkkäinen, Reijo Ylimys, Sakari 
Suutala.

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28, 
p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi 
Sanan lähteillä 24.11. 
klo 18.30 Vanha kirkko, Mitä on 
hengellinen ja henkinen kasvu? 

Satu Eerola, Ilkka Puhakka. 
Musiikki Minna ja Jussi Pyysalo.
Miesten Raamattuilta 
29.1. klo 18.30. Hämeenkulma, 
tied. matti.makinen@sana.fi 
Seniorifoorum 31.1. klo 13 
Aleksanterin kirkon krypta. 
”Onko tänään eilen?” 
-muistisairauksista, Kati And. 
Kahvit alk. klo 12. 
Nuoret aikuiset kokoontuvat 
perjantaisin klo 19 parillisilla 
viikoilla Glooriassa, Kyttälänkatu 
1, 2. krs. ja parittomilla viikoilla 
Tuomiokirkossa.

TAMPEREEN 
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi 
Seurat sunnuntaisin klo 16 
ja 17.45, keskiviikkoisin ja 
lauantaisin klo 19.
La 26.1. klo 16 Talvimyyjäiset, 
klo 19 Alueellinen aikuistenilta
Su 27.1. klo 17 
SRK:n seurat Oriveden 
seurakuntakeskuksessa
Ti 29.1. klo 18.30 Naistenilta
Su 3.2. klo 17 seurat 
Sahalahden seurakuntatalolla
Tervetuloa!
Seura-aikoina seurat 
kuunneltavissa osoitteesta
www.tampereenrauhan-
yhdistys.fi  eri Pirkanmaan 
rauhanyhdistyksiltä

KRISTILLISET 
JÄRJESTÖT

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
30.1. Musta Lammas suljettu
6.2. Musta Lammas suljettu
Keskiviikkoklubi 
keskiviikkoisin klo 13–14.45
Hengellinen avoin 
keskusteluryhmä päihteistä 
eroon pyrkiville naisille ja 
miehille

MYÖTÄTUULI

Yhteinen vammaistyö
Aurinkoklubi
Nuorille ja nuorille aikuisille.
Iidesrannan srk-koti, 
Iidesranta 5
Aina tiistaina klo 17–19
Ota yhteys etukäteen 
avustajatarpeen vuoksi
Liisa Hoikkanen 
p.050 4131909 tai
Mari Tuominen p.050 535 1139

Kuurojentyö
Viittova Olohuone, 
Iidesranta 5
Aina keskiviikkona klo 13–15
Vapaamuotoinen kohtaamis-
paikka -pannu kuumana.
Ma 21.1. Viittomakielinen 
Päivätoiminta
Pyynikin kirkontupa, 
Mustanlahdenk. 21 A
Ruokailumahdollisuus 
alk. klo 12.30, klo 13.30–15.30 
ohjelma ja kahvit. 
Su 27.1. klo 15 
Viittomakielinen messu
Kalevan kirkon kappeli, 
Liisanpuisto 1
Kuurojen seurakuntaneuvoston 
vaali, kirkkokahvit
Ma 28.1. klo 18–20 
Kuurosokeiden raamattu- ja 
keskustelupiiri
Kuurosokeiden toimintakeskus, 
Insinöörink. 10
Ti 5.2. klo 16–18 
Viittomakielinen seurakuntapiiri
Myötätuuli, Ilmarink. 10
Näkövammaistyö
Ilmarinkatu 10
To 24.1. klo 13 Laulamme 
yhdessä
kanttori Hanna Kataja
Pe 25.1. klo 10–12 
Kohtaamispaikka
– vertaistuellista yhdessäoloa, 
sanomalehdenlukua, asiointia 
lähialueella, yhteislaulua Tuija 
Kurki
To 31.1. klo 13 Elätkö yksin?
Tampereen seurakuntien 

sinkkutoiminnasta kertoo 
diakoni Sari Peltonen
Pe 1.2. klo 10–12 
Kohtaamispaikka

PALVELEVA PUHELIN

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

PÄIVÄRAAMATTUKOULU

torstaisin klo 9.30–13 Kalevan 
kirkon srk-salissa
”Kautta kärsimysten 
voittoon” 10.1.–25.4.
24.1. Pettymysten 
kohtaaminen - Kuukauden 
vieras Terttu Ojakoski;
Epäuskosta ja ylpeydestä 
vapaaksi - kuukauden vieras 
Terttu Ojakoski.
31.1. Daavidista tulee Israelin 
ja Juudan kuningas 
(2. Sam.4-6) - Ville Aalo;
Jumala puuttuu asiaan 
(Room.5:6-11, 8:3) 
– Terttu Lappalainen.
Tied. pastori Ville Aalo 
p. 050 468 8484 
ville.aalo@evl.fi 

RUKOUKSEN TALO

Keskusta, Kyttälänk. 1
Yhteistä rukousta joka 
arkiaamu klo 9-11, 7.1. alkaen
Nuorten Praisekuoro- ja 
bändi parillisten viikkojen 
maanantai klo 18, 7.1. alkaen
Nuorten rukouskoulu 
Preikkari 
parittomien viikkojen maanantai 
klo 18, alkaen 14.1.
Rukous- ja paastopäivä 
7.1. klo 9-15, Haukiluoma
Esirukousillat torstaisin 
klo 18.30. Illan lopuksi 
mahdollisuus henkilökohtaiseen 
esirukoukseen.
17.1., 31.1., 21.2., 28.2., 21.3., 
4.4., 25.4.
Pe 8.2. Opetus ja rukousilta 
alkaen klo 18 aiheena oman 
kutsumuksen ja lahjojen 
löytäminen. Illassa mukana 
Veli-Pekka Järvinen, Reino 
Virtanen ja Johanna Hokkanen
Tulevaisuuden ja toivon 
illat perjantaisin klo 18.30

8. 3. Mauri Virtanen
12.4. Jukka Partala
3.5. Kiitosjuhla, Teuvo 
Suurnäkki, ehtoollinen
Aamurukoussolu klo 6-7.30 
Koivistonkylän srk-talossa 
maanantaisin ja keskiviikkoisin
Tied. Anne Tuhkanen 
p. 044 218 0010 

SEURAKUNTIEN TALO

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

SILMUKKA

Pispalanvaltatie 16 C. 
Avoinna ma, ti, to klo 9-13, 
ke klo 9-17, pe suljettu. 
Avoimessa kahvilassa voit 
lukea päivän lehden tai hoidella 
puhelimitse virallisia asioitasi. 
Käytössäsi tietokone. Kun 
tarvitset neuvoja tai opastusta 

sosiaalitoimeen, työttömyyteen 
ym. liittyvissä asioissa, 
tervetuloa juttusille! 
Tied. sosiaaliohjaaja 
Satu Tahlo-Jortikka 
p. 050 558 0231. 

SINKUT

Kristillinen paritanssi-ilta 
pe 25.1.2013 klo 18.30–20 
Näsin sali, Näsilinnankatu 26, 
Seurakuntien talo. Tanssin 
opetusta, vapaata tanssia 
ja yhdessäoloa sekä hetki 
rukousta ja hiljentymistä. 
Tule opettelemaan yksin tain 
yhdessä! Opettajina toimivat 
kristillisen tanssiverkoston 
jäsenet. Lisät. 03 254 4000. 
Tanja Ylikärppä 
tanjuzka@hotmail.com 
Järj. TNNKY, Kristillinen 
tanssiverkosto ja Tampereen 
ev.lut, seurakuntayhtymä/
Sinkkutyö
Levyraati 5.2. klo 18–20 
Aleksanterin kirkon kryptassa, 
jatkuen parillisten viikojen 
tiistaisin. Kuunnellaan ja 
arvioidaan osallistujien 
suosikkimusiikkia. Ota mukaasi 
suosikkimusiikkiasi cd-levyllä. 
Sinkkuillassa voit tavata muita 
yksin tai yksin lastensa kanssa 

eläviä aikuisia. Lisät. sari.
peltonen@evl.fi  050 381 7177.
www.tampereensinkut.fi 

TAMPEREEN
RAAMATTUKOULU

www.tampereenraamattukoulu.
net
Kalevan kirkon srk-salissa 
maanantaisin klo 18.30
4.2. Turkka Aaltonen, 
Jeesuksen ensimmäinen julistus 
(Luuk.4:18)

USKON AKATEMIA

Arvot mekin ansaitsemme 
Elämän ja uskon kysymyksiä 
syventävä luentosarja 
tiistaisin klo 18.30–20 
Kaupunginkirjasto Metson 
Pietilä-salissa. 29.1.–2.4.
29.1. Arvoliberalismi/ 
konservatismi
Dosentti, pastori,TT, M.Sc. 
Terho Pursiainen

Yhteistyössä Tampereen ev.lut.
seurakunnat ja Tampereen 
seudun työväenopisto 

LÄHDE TAMPEREEN SEURAKUN-
TIEN hiihtomatkalle ..–
.. tunturihotelli Vuontis-
pirtille Enontekiöön. 

Vetäjinä on kaksi Tam-
pereen seurakuntien ”hu-
ru-ukkoa”, Yrjö E Seppälä 
ja Hannu Kilpeläinen, jotka 
tarjoavat keskusteluja ja ilta-
nuotiohetkiä.

– Hiihtämisen lisäksi oh-
jelmassa on päivittäin aamu-
hartaus, iltaohjelmaa, messu 
ja esitelmiäni muun muassa 

saamelaisten uskonnosta, 
samanismista ja lestadiolai-
suudesta, kertoo eläkkeellä 
oleva pastori, kirjailija Han-
nu Kilpeläinen. 

Alueella on hyvin hoidet-
tu latuverkosto. Ohjelmassa 
on vierailu Hetassa sijaitse-
vaan Enontekiön kirkkoon. 
Sen erikoisuuksia ovat saa-
melaisaiheinen alttariseinä 
ja Lutherin kuolinnaamion 
kopio. 

Retkeläiset pääsevät myös 

Lähde Lapin lumoon

Elämän puolelle on kristillinen vertaistukiryhmä, joka 
on tarkoitettu elämää rajoittavan ongelman – hengelli-
sen, tunteen tai ruumiin pulman – kanssa kamppailevil-
le. Kyseessä on eheytymisohjelma, joka tukee myös kas-
vua kristittynä. Tavoitteena on yhä lisääntyvä Jeesuksen 
lupaama yltäkylläinen elämä.

Jos koet jumittuneesi paikoillesi, tunnet masennus-
ta tai toivottomuutta, sinnittelet pitkäaikaisen elämää 
muuttavan sairauden kanssa tai Jumalan rakkauden vas-
taanottamisessa on pulmia, ryhmä voi olla sinulle askel 
eteenpäin.

Ryhmä alkaa torstaina . helmikuuta kello – Uu-
denkylän seurakuntatalossa (Ali-Huikkaantie ) ja jat-
kuu viikoittain . toukokuuta saakka. Illat sisältävät ylis-
tystä, opetusaiheen sekä henkilökohtaista rukouspalve-
lua pienryhmissä. 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset .. mennessä Pipsa 
Pikkutuvalle, p.    kello – (ei keskiviikoi-
sin). Varaudu lyhyeen puhelinhaastatteluun.

Järjestäjinä Messukylän seurakunnan Kohtaamis-
paikka ja Elämän puolelle -työn Tampereen tiimi. 

Elämän puolelle -ryhmä
alkaa Messukylässä

vierailulle Hetan Tunturi-La-
pin luontokeskukseen.

Vuontispirtti 23.2.–2.3.
Majoitus 2hh aik. 297 €, lapset 
4–14v. lisävuoteessa 148 € ja 
vuodepaikalla 220 €. Bussikuljetus 
140 €/hlö. Hintaan sis. iltapala 
tulopäivänä, aamiainen, retkieväät, 
päivällinen ja liinavaatteet.
Varaukset ja tied. 
p. 050 520 9012, Yrjö E Seppälä 
yrjoeseppala@gmail.com, 
p. 040 584 0369 sekä Hannu Kil-
peläinen, p. 040 535 6789.

Yksityiskohta Hetan Enon-
tekiön kirkon alttariseinästä. 
Sen on tehnyt Uuno Eskola.
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Samara ja Syyria
SAMARA ON MILJOONAKAUPUNKI Lounais-Venäjällä Volgan rannal-
la. Neuvostoliiton aikana se oli suljettu kaupunki, mutta ni-
menä Samara on tullut hyvinkin tunnetuksi Suomessa. Sen 
naapurikaupungissa Toljattissa tehtiin maassamme 1980-lu-
vulla hyvin myytyjä ja länsiautoa muistuttavaa Lada Samara 
henkilöautoja. 

Syyria on valtio Lähi-Idässä. Otsikoihimme se on noussut 
raamatunhistorian jälkimainingeissa arabivaltiona, Israelin 
naapurina ja siksikin levottomana alueena. Suomalaisittain 
sitä voitaneen pitää ei-kiinnostavana paikkana. Sinne eivät 
turistit ole tehneet lomamatkoja, siis suljettu valtio.

Aikanaan Samara kelpasi suomalaisille, se oli halpa ja 
monessa mielessä hyväkin auto monen vähävaraisen tai tar-
kanmarkan perheen kulkuneuvoksi. Mutta elintasomme ja 
vaatimuksiemme kohotessa Lada ja Samara unohtuivat. Nuo-
relle polvelle Samara ei viestitä enää mitään.

Kunnes tuli loppiainen 2013. Silloin Samara palasi suo-
malaisten maailmankartalle tai ainakin uutisotsikoihin ja te-
levision uutisiin. Brittiläinen Boeing 767 -matkustajakone oli 
kuljettamassa 300 suomalaista lomanviettäjää Thaimaasta 
Suomeen, mutta joutui konevian vuoksi tekemään pakkolas-
kun Samaran lentokentälle. 

Mitä kertoivat uutiset ja haastatellut lomalennolta Suo-
meen onnellisesti palanneet thaimaankävijät? Päällimmäi-
seksi huoleksi osoittautui, että matkustajat olivat joutuneet 
viettämään yön Samaran lentoterminaalissa, nukkumaan ik-
kunapenkeillä ja lattialla. Eikä ruokaakaan tuotu, kuten oli lu-
vattu. Joku oli tosin saanut tupakkiaskin kokoisen kalanpalan 
ja ohraryyniä. Tuli univajetta, nälkä kurni suolessa ja ainakin 
yksi haastateltu kaipasi kolmen viikon loman jälkeen viikon 
toipumislomaa järkytyksestään.

Samoissa uutisissa – lehdissä ja televisiossa – kerrottiin 
Syyrian sisällissodan pakolaisleireistä. Sadat tuhannet so-
taa ja kuolemaa paenneet ihmiset kertoivat niin ikään haas-
tatteluissa oloistaan talvituulten, sateiden, tautien, nälän, 
sairauk sien ja kuolemanpelon olosuhteista telttaleireissään. 
Sadevesi muuttui liejuksi, avoviemärien saasta sekoittui juo-
ma- ja pesuveteen kaiken aikaa. Luvassa oli lisää kuolemaa. 
Ei ole toivoa päästä seuraavan aamun brittikoneella Helsinki-
Vantaalle lentoterminaalin alakerran hampurilaisbaariin, saa-
tikka takaisin lämpimään kotiin nukkumaan lakanoiden väliin, 
lääkärikeskuksen läheisyyteen, ruokakaupan ja pankkiauto-
maatin viereen tai edes paikkaan, jossa ei tarvitsisi pelätä 
ammutuksi tulemista. 

Samara unohtuu pian. Lomalaiset eivät alvariinsa tee pak-
kolaskuja ja jää ilman iltapalaa, vaan virkistäytyvät tulevai-
suudessakin auringossa, jotta jaksaisivat taas tehdä työtä, 
kuluttaa ja voida hyvin. Syyrian pakolaiset jäävät otsikoihin, 
pysyvät siellä kuten muutkin miljoonien pakolaisleirien asuk-
kaat.  He sairastavat, palelevat, itkevät tapettuja omaisiaan 
ja kuolevat. Mutta kuka siitä välittää?

Eivät tätä toivon ja epätoivon tasapainoa pidä yllä ainoas-
taan Thaimaan lomanviettäjät ja Syyrian pakolaisleiriläiset.  
Minä en ole koskaan viettänyt lomaani Thaimaassa tai joutu-
nut pakkolaskun tehneeseen lentokoneeseen. Mutta usein 
kiukuttelen, kun aamulla totean, että huoltoyhtiö ei taaskaan 
ole aurannut lunta rappukäytävämme edestä, kun tarjoilija 
tuo ravintolassa ruokani liian hitaasti, kun en saa lääkärikes-
kuksesta aikaa seuraavalle päivälle, kun pendoliino myöhäs-
tyy viisi minuuttia ja myöhästyn Helsingin kokouksesta, kun 
sataa vettä ja unohdin sateenvarjon.

Syyrialaisten pakolaisleireillä on samaan aikaan kuollut 
??? ihmistä!

Hannu Kilpeläinen
Kirjoittaja on teologian tohtori, joka on tutkinut 

muun muassa kaakkoisaasialaista buddhalaisuutta ja 
Australian aboriginaalien kulttuuria
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Kolumneja voi kommentoida osoitteessa 
www.tampereenkirkkosanomat.fi /blogi.

Johanneksen evankeliumi (Joh.) 
syntyi – vuotta myöhemmin 
kuin muut evankeliumit, mutta 
sillä on ollut vankka asema kristi-
kunnassa alusta lähtien. Sille ovat 
tunnusomaisia Jeesuksen opetus-
puheet, joista voidaan mainita esi-
merkkinä Jeesuksen keskustelu uu-
destisyntymisestä Nikodemoksen 
kanssa (Joh.).

Monille tuttu pienoisevanke-
liumi (:) kuuluu juuri tähän yh-
teyteen. Joh:ssa Jeesuksen ihme-
teoista kerrotaan vähemmän kuin 
synoptisissa evankeliumeissa. Kah-
della tunnusteolla (Kaanan häät ja 
Lasaruksen herättäminen kuol-
leista) on Rannan mukaan erityi-
sen suuri merkitys tunnustekoina. 
Ne ilmaisevat Jeesuksen jumallisen 
voiman ja hänen maailmaansa tu-
lonsa tarkoituksen.

Evankeliumin alussa oleva pro-
logi (:–) on tärkeimpiä Kristuk-
sen persoonaa ja työtä valottavista 
Uuden testamentin kohdista. Se on 
puolustuskirjoitus sellaisia harhaop-
peja vastaan, joissa kiellettiin Kris-
tuksen inhimillinen luonto. Johan-
neksen mukaan historian Jeesus ja 
Jumalan Poika ovat sama persoona.

Rannan mukaan Joh:ssa on 
avain ilmaisuja, jotka pitävät sen sa-
nomaa koossa ja avaavat sen. Tekijä 
on saanut englanninkielisestä lähde-
materiaalista hauskan ja napakan il-
maisun ”kolmen ällän sanoma” (Li-
fe, Light, Love). Jeesus on tullut anta-
maan yltäkylläisen elämän, sillä hän 
on Elämä. Hän on maailman valo, jo-
ka valaisee pimeyden. Hänen uhrin-
sa ilmaisee syvimmällä tavalla Juma-
lan rakkauden ihmisiä kohtaan.

Ranta kokoaa evankeliumin 
sanoman kolmeen pääkohtaan:
) Jeesus on Jumalan Poika. Tämä 
näköala tulee Joh:ssa esiin useam-
min ja korostetummin kuin muissa 
evankeliumeissa. Tunnettuja ovat 
erityisesti Jeesuksen ”minä olen” 
-lauseet (esimerkiksi Elämän leipä, 
Maailman valo ja Hyvä Paimen).

) Evankeliumissa on painok-
kaasti esillä taistelu uskon ja epäus-
kon, valon ja pimeyden välillä. Tä-
mä näkyy esimerkiksi Jeesuksen ja 
hänen vastustajiensa välisissä väit-
telyissä. Merkille pantavaa on, et-
tä sana ”usko” esiintyy Joh:ssa noin 
 kertaa, kun se on muissa evan-
keliumeissa yhteensä noin  ker-
taa.

) Joh:ssa Pyhän Hengen olemus 
ja työ tulevat selvästi esille. Pyhä 
Henki paljastaa synnin ja sen seu-
raukset, mutta ohjaa myös Jeesuk-
sen yhteyteen. 

Tämän viikon kirkollisena ai-
heena on ”Jeesus ilmaisee jumalal-
lisen voimansa”. Sunnuntain evan-
keliumina oli kertomus Kaanan 
häistä (:–). Minkälaisia julis-
tuksellisia näkökohtia Ranta nos-
taa esille saarnatekstistä? ”Jeesus 
ei karttanut kutsuja kotien juhliin. 
Kaanan häät korostavat avioliiton 
ja kodin arvoa. Jos nämä yhteiskun-
nan perussolut murtuvat, kaikki 
muukin lopulta murtuu. Elämme 
aikaa, jossa avioliitot ja kodit ovat 
kovalla koetuksella.

Jeesus oli läsnä Kaanan häissä, 
ei sivustakatsojana vaan auttaja-
na. Jo puolisoiden yhteisen taipa-
leen alussa tarvitaan Jumalan sa-
naa ja rukousta. Siksi kirkon tär-
keimpiä haasteita on se, että Her-
raa Jeesusta kutsutaan mukaan 
avioliittoon vihkimiseen ja että jär-
jestetään kotien siunaamishetkiä.”

Uskonpuhdistaja Martti Luthe-
rin piti neljättä evankeliumia ”su-
loisena pääevankeliumina”. Sen 
sanomaan on syytä paneutua ai-
na uudelleen. Erkki Rannan kom-
mentaari antaa niin seurakunnan 
työntekijälle kuin tavalliselle raa-
matunlukijalle käteen sopivan ki-
pon, jonka avulla elävää vettä voi 
ammentaa. 

Jorma Pitkänen
Pyynikin seurakuntapastori

Kipollinen elävää vettä
Teologian tohtori Erkki Ranta on kirjoittanut 
Johanneksen evankeliumin selitysteoksen 
Valo loistaa pimeydessä. Se on tekijän 
viides Kaikelle kansalle -sarjaan kuuluva 
kommentaari (Perussanoma 2012).

Erkki Ranta

Janne Ruotsalainen

Kouluikäisille tarkoitettu Tupu-
toiminta jatkui toista vuottaan ja 
keräsi viime vuonna yli  yhtey-
denottoa.

– Monet viesteistä johtivat pi-
tempään keskusteluun avuntar-
vitsijan kanssa, ja useaan viesti-
ketjuun tuli lopuksi kiitos-viesti. 
Paljon tuli ”mitä kuuluu” -tyyppi-
siä kontaktinottoja, kertoo nuori-
sotyönohjaaja Jussi ”Kaapo” Koso-
nen Viinikan seurakunnasta.

Seksuaalisuuteen liittyvät ky-
symykset sekä kontaktin ottami-
nen palveluun olivat suurimmat 
yksittäiset aiheet. Myös esimerkik-
si ihastumiseen, seurusteluun, kas-
vuun, kavereihin, kotiin ja uskoon 
liittyvistä asioista löytyi kysyttävää.

– Selkeästi kaivattiin vain jo-
tain, jonka kanssa viestitellä, kun 
ei ollut tekemistä.

Esimerkkejä viesteistä:

•  Jääkö nuuskaan koukkuun?
•  Tupu tänään mua kiusattiin ja 

 haukuttiin taas läskiksi, 
 lehmäksi, idiootiksi ja lesboksi. 
•  KIITOS TUPU! Pelastit mun 
 ruotsin numeron, hyvä että otit 
 asiasta selvää:) kyllä Tupuihin 
 voi aina luottaaa;)
•  Kuinka monta sm-liiga mitalia 
 tapparalla on?
•  Poikaystäväni haluaisi harrastaa 
 seksiä kanssani, mutta en ole 
 oikein varma asiasta
•  Tupu. Mikä on umpisuoli ja 
 mitä pitää tehdä jos siihen 
 sattuu? 
•  Kuka on kirjoittanut romeon ja 
 julian? Kinastelen tuosta 
 asiasta jatkuvasti ystävien 
 kanssa. Onko sen kirjoittanut 
 shakespear?
•  Moi miksi joissain afrikan 
 maissa pojat pääsevät kouluun 
 mutta tytöt eivät?
•  Miten voisin vähentää karkin-
 syöntiä?
•  Mistä aineesta pronssi on 
 valmistettu
•  Kiitos vastauksesta helpotti

Seksi kiinnosti eniten
Tekstaritupu-palvelussa 

Tekstaritupu on Tampereen 
seurakuntien nuorisotyön ylläpitä-
mä tukipalvelu. Palvelu toimii pu-
helimen tekstiviestien välityksellä. 
Jokaiseen viestiin vastataan ja jo-
kainen viesti otetaan vakavasti.

Päivystäjinä toimi kymmenen 
Tampereen seurakuntien nuoriso-
työnohjaajaa, joiden pääasiallinen 
työala on koululaisten parissa teh-
tävä työ. Heidät on koulutettu toi-
mintaan ja heitä sitoo vaitiolovel-
vollisuus.

Tampereella tuetaan numerosta 
  . 

Lisätietoa löytyy osoitteista 
tekstaritupu.net ja nettitupu.net



15

www.kotimaa24.fi 

Ilmoittaja,
ota yhteyttä. 

Ilmoitusmarkkinointi
Jaana Mehtälä 
020 754 2309, 
040 509 4962

jaana.mehtala@
kotimaa.fi 

Eronnut eläkeikäisenä?
Huolehdi itsestäsi, lähde sopeutumisvalmennukseen. Elämällä on vielä 
paljon tarjottavaa. Hinta 110 e / 5 vrk sisältäen myös majoituksen ja 
ruoan. 

Kevään 2013 Erosta eheäksi® -kurssit
26.2.–2.3. Lehmirannan lomakeskus, Salo
13.–17.5.  Santasport, Rovaniemi (hae 12.3. mennessä)

Tiedustelut
puh. (09) 7257 1177 tai satu.tommola@elakeliitto.fi 

Kysy myös Yhtäkkiä yksin® -kursseista leskeytyneille: 
puh. (09) 7257 1199 tai annika.toivoniemi@elakeliitto.fi

www.elakeliitto.fi

Leikkaa talteen itselle tai ystävälle!

�����������	
�����
����������	�	
������	������

����
��
����
������	
��	�
����
€ ��	
�
�������

����������	��	
����

�����������	����
��������
��
�����������
�����������
��������
���������

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

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

Tiloissamme
asiakaspaikkoja
70 hengelle

Kun on aihetta juhlaan...

JUHLAKESKUS Pitopalvelua
myös

haluamiinne
tiloihin

. muistotilaisuudet . perhejuhlat . ristiäiset

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

KEVÄTTÄ ODOTELLESSA,
KOTI KUNTOON.

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

• kotisiivoukset
• kangasverhoiltujen
huonekalujen pesut

• porrassiivoukset
• lattianvahaukset.

Yli 10 vuoden kokemus!

Mahdollisuus kotitalousvähennykseen.

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

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

www.tampereenhautauspalvelu.fi

Teitä palvelevat myös:
Pekka Jokiranta

Jukka Mäenanttila
Mika LeinonenJuhani Mäkipää Leena Mäkipää-Koivumäki

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
- palveleva perheyrityksemme

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI

• perunkirjoitukset ja perinnönjaot
• avioerot ja ositukset

• lasten huolto-, tapaamis- ja elatusasiat
• testamentit ja avioehdot

• kauppakirjat ja sopimukset
• riitaoikeudenkäynnit
• rikosoikeudenkäynnit
Maksuton puhelin- ja
 sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenkatu 2, Tre
Puh. 010 666 4433 

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com
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Haluatko siistiä sisätyötä vai 
viihdytkö ulkona säällä kuin säällä?

Oletko hiljainen hippi vai 
puhelias papupata?

Oletko innokas improvisaattori vai 
pidätkö selkeistä sävelistä?

Luetko 
mieluummin 

nuottivihkoa vai 
reseptikirjaa?

Paimennatko mieluummin 
lapsikatrasta vai turistilaumaa?

Satukirja kainaloon ja 
reppu selkään! Olet oiva 

ohjaaja kesäkerhoon!

Nupit kaakkoon! 
Olet erinomainen 

kesäsoittaja kirkkoon!

Pysyykö kädessäsi 
paremmin vasara 
vai kastelukannu?

Onnea! 
Olet ilmiselvä 

apuisäntä!

Hautausmaa kutsuu, 
kastelukannu käteen 
ja hommiin!

Mummot ja papat odottavat, 
mene suoraan Mummon 
kammariin kulkematta 

lähtöruudun kautta.

hiljainen puhelias papupata innokas improvisoija selkeät sävelet

vasara

sisällä

kastelukannu

Bienvenue! 
Tervetuloa 
oppaaksi kirkkoon!

Soppakauha käteen 
ja töihin! Sinä olet 
oiva apukokki!

ulkona

turistilapset

GUIDE

Kesätöihin seurakunnille!
Tee testi ja katso 

mihin hommaan sinusta olisi!

reseptinuotti

P
elin idea: E

va W
äljas K

uvitus: Valpuri Tauriainen

Apua tarvitaan Haluatko tehdä vapaaehtoistyötä  
muutaman tunnin päivässä silloin kun itsellesi sopii?

TULE PÄIVYSTÄJÄKSI AVOIMEEN KIRKKOON
Aleksanterin kirkko on avoin ma–pe klo 12–18 siten, että vapaaehtoiset 
päivystävät kahden tunnin vuoroissa. Jos olet sovussa itsesi ja elämäsi kanssa 
ja valmis käymään luottamuksellisia keskusteluja vaikeistakin asioista,  
ota yhteys ja kysy lisää Pirjo Kostiainen p. 0400 734 054.
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Hirvikallio tallensi ensin kansien 
väliin Tampereen pääkadun vaihei-
ta, Hämeenkatu, kaupungin sydän 
(). Sieltä hän jatkoi risteäväl-
le kilometrikadulle. Viime marras-
kuussa ilmestynyt Hämeenpuisto, 
Tampereen Esplanadi käy läpi ra-
kennusten historiat tontti tontilta 
ja kertoo tarinoita asukkaista.

– Ihmiset tuovat taloihin elä-
män!

Hämeenpuisto on ollut myös 
Hirvikallion kotikatu, naapuris-
sa asui silloin Väinö Linna. Oma 
diplomityö, suunnitelma uudisra-
kennuksesta Eteläpuistoon, sijoit-
tui kadun päähän, ja Pikkupalatsin 
sisätilojen restaurointi oli työuran 
tähtihetkiä.

Korutonta kertomaa

Tamperelaisten suussa Espenaa-
ti oli alun perin palomuuri. Carl 
Ludvig Engelin -luvulla Tam-
pereen länsireunalle suunnittele-
ma puistoväylä lehtipuurivistöi-
neen suojeli nuorta kaupunkia tu-
lipaloilta.

Hirvikallion kirjan kuvapos-
tikorttiaineisto esittelee -lu-
vun alun kulta-aikoja, jolloin mil-
jöö ja tunnelma poikkesivat nyky-
Hämeenpuistosta. Aikakausittain 
kootut rakennusluettelot ovat ko-
rutonta kertomaa: ”-luvun ta-
lo purettu, -luvun talot puret-
tuja, -luvun talot Aleksante-
rin puukoulua lukuun ottamatta 
purettuja, -luvun talot Alek-
santerin kirkkoa lukuun ottamat-
ta purettuja, -luvun talot Pik-
kupalatsia, Työväentaloa, Tipalaa 
ja Klingendahlia lukuun ottamat-
ta purettuja.” 

Kaupunkikuvaa alkoi muovata 
rakennusjärjestys, joka salli kuu-
sikerroksisten kerrostalojen raken-
tamisen.

– Totta kai mahdollisuus hyö-
dynnettiin. Vääjäämättä se tarkoit-
ti, että matalat puutalot saivat väis-
tyä.

- ja -luvut olivat kiivas-
ta rakentamisen aikaa. Purkutrak-
torit jylläsivät, uusia asuin- ja lii-
kerakennuksia nousi tilalle. Elettiin 
”money talks” -kautta; taloihin tu-
li lisää korkeutta, Ratinan silta val-
mistui, liikenne lisääntyi. Mitä ark-
kitehti menetetystä haikailee?

– Esimerkiksi Berndt Blomin 
koristeellisista taloista jonkun oli-
si saanut säilyttää. Myös Metsoa 
vastapäätä sijainneen renessanssi-
tyylisen Branderin talon purkami-
nen harmittaa.

Puutaloista säästyi vain Alek-
santerin puukoulu.

– Parempi yksittäinen säilynyt 
rakennuskin kuin ei mitään, mutta 
-luvulla ei arvostettu mitään van-
hoja tyylejä. Uhan alla oli jopa Raati-
huone, joka täpärästi pelastui. Vasta 
-luvulla ruvettiin puhumaan res-
tauroinnista. Klingendahl oli Tam-
pereella ensimmäinen kohde.

Vanhaa tuskin enää yhtä surut-
ta hävitettäisiin, rakennussuojelu 
on lyönyt itsensä läpi.

– Raatihuoneen restauroinnis-
ta en ole kuullut yhtään negatiivis-
ta kommenttia, vaikka työ tehtiin 
kaupunkilaisten rahoilla. Kun Pik-
kupalatsi vuonna  valmistui 
ja sitä esiteltiin yleisölle, kohtasin 
siellä entisiä pumpulitehtaan lik-
koja, jotka kyynelsilmin ihailivat 
talon kauneutta. Korjaushankkeet 
saavat laajan hyväksynnän.

Vankilasta kirkkoon

Luumäellä syntynyt Hirvikallio on 
myös yhteiskuntatieteiden maiste-
ri ja kirjastonhoitaja. Ensimmäisen 
tutkintonsa jälkeen hän aloitti työt 
Tampereen kaupunginkirjastossa.
Kävelyretki Pyynikillä muutti pian 
elämän suunnan. Hirvikallio tuli 
Palomäentiellä esittäneeksi näke-
myksiään eräästä vanhasta talosta, 
ja lenkkikaveri tokaisi, että sinähän 
olet kuin arkkitehti. Kirjastonhoi-
taja haki teknilliseen korkeakou-
luun ja pääsi sisään.

– Se oli johdatusta, hän uskoo.
– Kaikki muuttui ja sukelsin 

täysillä uuteen maailmaan. Valmis-
tuin arkkitehdiksi .

Tarkoitus oli ruveta suunnit-
telemaan uudisrakennuksia, mut-
ta toisin kävi. Alusta asti työtehtä-
vät ovat painottuneet vanhan kor-
jaamiseen, paikat vaihdelleet van-
kilasta kirkkoon, kesämökistä kar-
tanoon, ravintolasta Raatihuonee-
seen.

Hirvikallio on tehnyt paljon töi-
tä myös seurakunnille. Edellises-
sä työpaikassaan hän suunnitte-
li muun muassa Viinikan, Ylöjär-
ven ja Luopioisten kirkkojen res-
tauroinnit ja omassa toimistossaan 
Viljakkalan ja Vesilahden kirkkojen 
sekä Kurun Lamminkankaan kap-
pelin julkisivukorjaukset. Hervan-
nan kirkossa on Hirvikallion suun-
nittelema julkisivuristi, Messuky-
län hautausmaata ympäröivä tako-
rauta-aita on hänen piirustuspöy-
dältään peräisin.

– Restaurointi lähtee aina his-
toriaselvityksistä. Käyn läpi alku-
peräisen arkkitehdin suunnitelmat, 
siitä alkaa henkinen sitoutuminen. 

Juuri sen kohteen arvot määräävät, 
mitä voi muuttaa ja mitä ehdotto-
masti pitää säilyttää.

Sakraalitilojen korjauksissa Sei-
ja Hirvikallio tavoittelee harmoni-
suutta ja tasapainoisuutta.

– Kirkon pitää olla sellainen, et-
tä kuka tahansa voi tulla sinne loh-
tua ja turvaa hakemaan, rauhoittu-
maan ja hiljentymään ilman, että 
mikään häiritsee.

Vetävä valolaatikko?

Palataanpa takaisin Hämeenpuis-
toon. Jos Carl Albert Edelfel-
tin  laatima asemakaava oli-
si toteutunut, sekä Näsikalliolla 
että Amurissa olisi kirkkoraken-
nus. Kumpaakaan ei koskaan teh-
ty. Kun Tampere pyrki itsenäiseksi
Messukylän seurakunnasta, uusi 
kirkko nousi Esplanadin ja vanhan 
hautausmaan väliselle alueelle.

– Aleksanterin kirkko on kyl-
lä hyvin näkösällä, mutta olisi hie-
noa, jos sen ja Tuulensuun välinen 
alue voitaisiin jotenkin rauhoittaa 
ajoneuvoliikenteeltä. Tämä tietys-
ti edellyttäisi ensin koko keskus-
tan liikennesuunnittelua. Kirkon 
edustalle syntyisi upea paikka esi-
merkiksi iltatapahtumille. Nyt au-
tot katkaisevat Hämeenpuiston yh-
tenäisyyden.

Hirvikallion mielestä naapu-
rukset kirkko ja kirjastotalo kes-

kustelevat luontevasti keskenään, 
vaikka ovat arkkitehtuuriltaan täy-
sin erilaiset. Molemmat kurkotta-
vat taivaisiin, Metso on kirjatiedon 
talo, kirkko uskon ja Raamattuun 
tallennetun tiedon.

Entä se Edelfeltin kirkkoraken-
nus Hämeenpuiston pohjoispääs-
sä? Arkkitehti leikittelee mielel-
lään ajatuksella ja näkee sielunsa 
silmin modernin kirkon korkeal-
la kalliolla.

– Näsikallion puut heijastuisi-
vat sen lasiseen julkisivuun samaan 
tapaan kuin ympäröivä luonto Ro-
sendahlin hotellin seinään. Pime-
ällä kirkko olisi kuin valolaatikko, 
majakka jonka valot näkyvät kau-
as etelään. Rakennus tarjoaisi hy-
vän kontrastin myös viereiselle Nä-
silinnalle. Sellainen kirkko vetäisi 
Hämeenpuistossa kulkevia niin, 
että sinne olisi suorastaan pakko 
päästä.

Hirvikallio jatkaisi Edelfeltin 
ajatusta. Puiston eteläpäässä voi-
si sijaita Näsikallion kirkon vastin-
pari – toinen julkinen rakennus. 
Yhdessä ne toisivat ihmiset takai-
sin sunnuntaikävelyille Hämeen-
puistoon.

Pirjo Silveri

Hämeenpuisto, Tampereen Esplana-
di sisältää talojen historiaa ja tarinoi-
ta asukkaista.

Jokainen sukupolvi on vajaan kahdensadan vuoden aikana jättänyt jälkensä Hämeenpuistoon, tietää arkkitehti Seija Hirvikallio. 
Pelkästään liikenne oli 1800-luvulla erilaista kuin 2000-luvulla, eikä se voi olla näkymättä.

Esplanadin eteläpäätä 1900-luvun alussa. Puurivistöt on juuri istutettu, Itäisen 
Puistokadun varrella koreilee hiljakkoin rakennettuja puutaloja. Kaupungin sil-
huetissa näkyy myös uusia kivitaloja. Kuva Kari Salosen postikorttikokoelmista.

Tuom
as KoskialhoJos ja kun Hämeenpuistossa

Arkkitehti Seija Hirvikallio kuvaa Hämeen-
puistoa keuhkoksi, jolla kaupunki hengittää. 
Puistoesplanadi herättää nostalgisia muistoja 
ja houkuttaa jossitteluun.
Mitä jos idyllisiä puutalokortteleita 
ei olisi purettu? Entä jos Näsikalliolla 
komeilisi sinne kaavailtu kirkko?


