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on sama tehtävä 
Tommi Auvisen ohjaamassa 
Taide-näytelmässä puhutaan 
arvoista ja ystävyydestä. Ohjaaja 
haaveilee tekevänsä Raamattu-
näytelmän. 

➢ SIVUT 6–7

Entiset häkkilinnut 
etsivät autettavia
KRIS-Tampere tukee kierteeseen 
joutuneita ja tekee etsivää työtä. 
Jari Ihalainen ja Tuomas Mäki voivat 
nyt ohjata tuettavia myös uuteen 
päivätoimintakeskukseen.

➢ SIVUT 8–9

Tärkeintä  
on asenne!
Jenna Miettinen ja muut 
Linnainmaan yläkoulun 
oppilaat viettivät työelämä-
päivää. Nuoret ottivat 
tuntumaa työhön pajoissa. 

 ➢ SIVU 14

Gospel  
löysi klubille
➢ SIVU 4
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Oula Maaranen ja Pete Huttunen 
New Waters -yhtyeestä tahtovat 

poistaa mielikuvan, jonka mukaan 
kaikki kristityt bändit ovat huonoja.
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Kolmas aika
EläkkEEllE jääminEn on jokaiselle vähän erilainen juttu. On ih-

misiä, jotka jo vuosia aikaisemmin tietävät, milloin he jäävät 

pois työelämästä. Suurin osa meistä taitaa kuitenkin olla nii-

tä, jotka miettivät asiaa moneen kertaan. Usein asian ratkai-

see ikävä tai sitten oikein mukava sattuma. Eläkkeelle jää-

minen tuntuu oikealta ratkaisulta. 

Tampereen seurakunnat on järjestänyt muutaman vuo-

den välein eläkeikää lähestyville kolmen kerran sarjan, jos-

sa työntekijät voivat keskustella toistensa ja asiantuntijoiden 

kanssa. Nyt olivat vuorossa 1951 tai sitä aiemmin syntyneet. 

Niinpä eräänä aamuna meitä oli 18 koolla työtoveria. Ha-

lusimme kuulla, miten eläkeikään kannattaisi valmistautua. 

Kolmetuntista tilaisuutta veti tohtori Eira Hernberg, jonka 

kanssa lähdimme keskustelemaan tulevista vuosista, luopu-

misesta ja arvostuksesta. Työkaluna käytettiin omaelämän-

kerrallisen muistamisen menetelmää. 

Olisi voinut luulla, että olisimme puhuneet nykyisyydestä 

ja tulevaisuudesta. Mutta Eira Hernberg pyysi meistä jokaista 

kertomaan omasta ja isovanhempiemme lapsuudesta. Äkkiä 

olimme lapsuutemme koulutiellä tai potkimassa palloa mui-

den kanssa. Jokainen meistä suorastaan odotti omaa vuo-

roaan. Meillä oli paljon kerrottavaa. Me kaikki olimme taval-

lisista kodeista. 

Työtoverini tuntuivat olevan tyytyväisiä elämäänsä. Tähän 

ikään ehtineillä on ollut jo monenlaista vastoinkäymistä, mur-

hetta ja kuolemaa, mutta niiden kanssa oli eletty. 

Meidän syntyessämme sodasta oli kulunut vasta viisi 

vuotta. Moni oli menettänyt puolisonsa, veljensä tai ystävän-

sä. Pohdimmekin, mitä sodan läheisyys on vaikuttanut mei-

hin. Miten vanhempamme pystyivät ottamaan lapset huomi-

oon, kun omatkin tunteet olivat vielä sekaisin? Sodasta tul-

leilla miehillä oli pitkään unettomuutta ja ahdistusta. Toisaal-

ta lapsen syntymä antoi kaikille uutta uskoa tulevaisuuteen.

Vähitellen työ vei mennessään. Alkoi valtava korjaami-

nen tai uusien kotien rakentaminen. Synnyimme aikaan, jol-

loin kaikkialta kuului työn ja korjaamisen kalke. Tampere on 

vetänyt aina uusia sukupolvia töihin tai opiskelemaan. Mei-

dänkin joukossamme oli vain kaksi paljasjalkaista. Tähän ei 

näytä tulleen muutosta; kotikaupunkimme on edelleen ha-

luttu kotipaikka.

Meillä on jäljellä vielä kaksi kokoontumista. Seuraavaksi 

saamme tietoa eläkkeistä asiantuntijan opastuksella. Lopuk-

si meille kerrotaan, miten pidämme itsemme hyvässä kun-

nossa mahdollisimman pitkään. 

Itselleni tämä kokoontuminen oli merkityksellinen. Olen 

muistellut eri ihmisten kertomuksia. Sain jakaa kokemuk-

sia, jotka kaikki kertoivat siitä, että tästä eteenpäinkin on 

hyvä jatkaa.

Kiitokset teille, jotka olitte mukana tekemässä tätä päi-

vää!

Marja Rautanen 

Sanottua
 Martti Luther oli verevä, elä-

mää ymmärtävä hahmo, ei ollen-
kaan työkeskeinen askeetikko. Hä-
nen ajattelussaan kaikilla oli tehtä-
vänsä, hommat hoidettiin, mutta 
lepopäivänä loikoiltiin.
Suomalaisten kannattaisi tutustua 
paremmin tähän suurmieheen, 
jonka teeseistä katolisen kirkon 
anekauppaa vastaan tulee vuonna 
2017 kuluneeksi 500 vuotta. 

Toimittaja Ilkka Malmberg
Helsingin Sanomat 30.1.

 Ei elämä ole sellaista, että pitää 
näyttää vain valoisa puoli. Se näkyy 
Raamatussakin. Minusta rujous on 
hengellisesti rehellistä.

Kuvablogisti Satu Eronen
Vantaan Lauri 6.2.

 Koko länsimainen kulttuuri no-
jaa ajatukseen yksilöstä, joka syn-
tyy, elää ja kuolee. Yksilöt toimivat 
yhdessä, mutta silti kaikki raken-
tuu ajatukselle yhdestä ihmisestä 
olemisen perusyksikkönä. Se olen 
minä, maailmani keskus.
Kulttuurimme ihailtavia henkilöitä 

ovat kotona yksin selviytyvä pikku-
koululainen ja vanhus, joka suoriu-
tuu arjesta ilman apua. Mikään ei 
ole niin hienoa kuin yksin pärjää-
minen. Mutta onko se viisas, mu-
kava, iloinen tapa elää?

Vapaa toimittaja 
 Johanna Korhonen

Helsingin Sanomat 30.1.

 Syrjäytymisen sijaan voisim-
me puhua enemmän osallisuudes-
ta. Huono-osaisuutta peratessam-
me kannattaisi käyttää energiam-
me pikemminkin osallisuuden tu-
kemiseen kuin syrjäytymisen vas-
tustamiseen – samaan tapaan kuin 
Raamattu olennaisesti enemmän 
yllyttää edistämään hyvää kuin 
vastustamaan pahaa.

Piispa Kaarlo Kalliala 5.2.
Puheenvuoro Nyt on henki päällä! 

-kampanjassa Turussa

 Meidän pitää varoa, ettei yh-
teiskuntamme kehittyisi armotto-
mampaan suuntaan. Kun hyvin-
vointivaltio nykyisessä muodos-
saan uhkaa tulla liian kalliiksi, kun 

on tarve nopeuttaa opintoja ja pi-
dentää työuria, ja kun Suomen, py-
syäkseen mukana kansainvälisessä 
kilpailussa, pitäisi tuottaa aina vain 
lisää korkeatasoista tutkimusta ja 
luovia innovaatioita, on olemassa 
selkeä vaara, että kilpailumentali-
teetti siirtyy yhä nuorempiin ikä-
luokkiin, luoden jo varhain voitta-
jia ja häviäjiä.

Piispa Björn Vikström 
saarnassaan 5.2

Valtiopäivien avajaisjumalanpalvelus

 Mielenmuutos on sisäinen asia, 
ei ulkoinen. Evankeliumia, vapau-
tusta, iloa ja rakkautta pitää kyllä 
jatkuvasti toitottaa ulospäin. Mut-
ta olen samaa mieltä Jeesuksen 
kanssa: paaston ei pidä näkyä ulos. 
Se on sydämen asia. Siitä ei vouh-
kata ympäriinsä. Moni nykyajan 
protestantti voisi paastota paas-
tosta vouhottamisesta.

Pastori Helena Paalanne 
blogissaan 8.2.  

(”Mä niinku paastoon…. 
ehkä facesta tjsp”)

www.kotimaa24.fi

 Tampere 20.2.2013

Seurakunnissa tapahtuu

Ansiomerkkejä
Viime vuoden puolella myönnet-
tiin ansiomerkkejä Tampereen seu-
rakuntien työssä pitkään palvelleil-
le. Ne luovutettiin Tampereen tuo-
miokapitulissa 6. helmikuuta.

Kaija-Maria Junkkarille luo-
vutettiin Suomen Valkoisen Ruu-
sun ritarimerkki, Pirjo-Liisa Mä-
kelälle Suomen Leijonan ansioris-
ti ja Osmo Hiltuselle Suomen Val-
koisen Ruusun mitali.

Nekalan seurakuntatalolla ja Kau-
pinojan saunalla vietettiin tammi-
kuussa retkeilykerho Katajaisten 
60-vuotisjuhlia. Juhlallisuudet al-
koivat käynnillä kerhon perustaji-
en, Viinikan seurakunnan ensim-
mäisen poikatyönohjaajan Harry 
”Hartsi” Jaakkolan ja puheenjoh-
taja Timo ”Tinke” Niemen hau-
doilla Kalevankankaalla.

– Taitaa olla Tampereen seura-
kuntien historiassa ainutlaatuista, 
että seurakuntanuorten yhteydet 
silloisiin 50-luvulla seurakunnan 
toiminnassa mukana olleisiin jatku-
vat edelleen, arvioi Reijo Blomberg.

Katajaisilla juhla

Reijo Blom
berg

Kirkko lumilinnassa 
Ikurin Virelän pihalla järjestet-
ty lumiveistoskisa ja toimintapäi-
vä päättyivät jo perinteeksi muo-
dostuneeseen tapaan kynttiläkirk-
koon. Komeassa lumilinnassa har-
tauden piti Tesoman kirkkopiirin 
pastori, kappalainen Jukka-Pekka 
Ruusukallio.

Merirosvolaivan suojissa ole-
via jääveistoksia on päässyt ihaile-
maan jälkeenpäinkin. Niitä on kui-
tenkin jouduttu korjailemaan ilki-
vallantekijöiden jäljiltä. Lasten lu-
miveistokset ihastuttavat pihalla 
niin kauan kuin sää sallii.

Asta Kettunen

Maalaus kirkkoon
Finlaysonin kirkon uusi osa on saa-
nut uutta väriä. Tamperelaisen tai-
demaalarin Ilkka Väätin maalaus 
Jerusalemin portti vuodelta 2001 
on tulkinta espanjalaisesta esiku-
vasta noin vuodelta 1070. Se on yk-
si Mundus-sarjan teoksista, joissa 
toistuvat kristillistä maailmaa ku-
vaavat pyöreät kuviot.

Tuom
as Koskialho
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Tuomiokirkon uusi kanttori:

Kirkkomusiikin tehtävänä  
ihmisyyden kehittäminen
Tuomiokirkkoseurakunnan 
seurakuntaneuvosto valit-
si avoinna olleeseen kanttorin 
virkaan Vihdin seurakunnan vs. 
kanttorin, MuM Henri Herstan. 
Hän aloittaa tehtävässä kesäkuun 
alussa musiikkineuvos Matti 
Hannulan jäädessä eläkkeelle. 

Hersta ottaa tehtävän iloise-
na vastaan.

– Koen olevani ennen muu-
ta muusikko, joka pyrkii par-
haan kykynsä mukaan jatka-
maan Tampereen tuomiokirkon 
kunniakkaita musiikkiperinteitä, 
hän sanoo.

– Olen jo nuoresta pitäen soit-
tanut urkuja, ja olen musiikki-
opinnoissani syventynyt urku-
musiikkiin, joten on luontevaa, 
että olen pyrkinyt virkaan, jonka 
painopiste on urkumusiikissa ja 
urkurin tehtävissä. 

Hersta kokee, että musiikin, 
erityisesti kirkkomusiikin tehtä-

vänä on ihmisyyden kehittämi-
nen. Hän määrittelee vahvuudek-
seen joustavan muusikkouden.

– Ajattelen, että musiikki 
pystyy tekemään meistä parem-
pia ihmisiä sekä kertomaan meil-
le meidän oman ainutlaatuisuu-
temme, ja että tämä on kaunein-
ta, mitä maan päällä voi kokea. 
Kanttorin velvollisuutena on vaa-
lia tätä mittaamattoman arvokas-
ta kulttuuriperintöä parhaansa 
mukaan.

Hersta on aina ollut kiinnos-
tunut kirkkokonsertin mahdol-
lisuuksista. Puhtaiden urkukon-
serttien lisäksi tämä tarkoittaa 
konsertteja erilaisilla kokoonpa-
noilla, joihin urut kuuluvat.

– Erityisen läheiseksi olen so-
listisen toiminnan lisäksi koke-
nut laulajien ja puhaltajien kans-
sa työskentelemisen.

Asta Kettunen

Herätys!

20-vuotias Mil-
la Hiitelä kävi 
viime vuonna 
aikuisrippikou-
lun ryhmäta-

paamisina. Hän kertoo saaneensa 
muilta ihmisiltä uusia näkökulmia 
uskontoon ja elämänkatsomuksel-
lisiin asioihin.

– Aikuisrippikoulu oli myös sik-
si hyvä kokemus, että kävin sen ys-
täväni kanssa, joka ei myöskään ol-
lut käynyt rippikoulua aiemmin. 
Kokemus yhdisti meitä vielä enem-
män.

Aikuisrippikouluun oli tullut 
erilaisia ihmisiä, joilla oli jokaisel-
la oma syynsä tulla, ja myös taus-
tansa. 

– Oli mukava vaihtaa ajatuksia 
ennalta tuntemattomien ihmisten 
kanssa.

– Aikoinaan ystäväni pyysi mi-
nua lapsensa sylikummiksi, enkä 
kuitenkaan voinut virallisesti teh-
tävää täyttää, kun en ollut nuore-
na rippikoulua käynyt. Asia jäi har-
mittamaan minua, ja siksi ajattelin 
suorittaa rippikoulun jälkikäteen.

– Tulevaisuudessa saan olla sy-
likummi, mikäli minut siihen teh-
tävään vielä pyydetään. 

Aikuisrippikoulu on Hiitelän 
mielestä hyvä kaikille niille, jotka 
ovat uteliaita kyseenalaistamaan 
omat käsityksensä uskosta ja us-
kon asioista.

Tapaamiskertoja oli yhteensä 
viisi. Ne pidettiin Tampereen kes-
kustassa, Seurakuntien talossa. 
Kaikkiaan rippikouluun kului kak-
si kuukautta, kun tapaamiskertoja 
oli pääsääntöisesti joka toinen viik-
ko. Konfirmaatio järjestettiin jou-
lukuussa. 

Milla Hiitelä on kastettu lapse-
na, joten aikuisrippikoulu oli jat-
koa sille.

– Seurakunnan sivuilla voisi ol-
la esillä muiden aikuisrippikoulun 
käyneiden kokemuksia. Uskon, että 
joku muukin saattaisi innostua ai-
heesta lukemalla ensin toisten aja-
tuksia, hän ehdottaa.

Ei ikärajaa

Kaikki eivät ole osallistuneet rip-
pikouluun nuorempana, joten ai-
kuisrippikouluille on selkeä tarve, 
sanoo Tampereen seurakuntien vs. 
rippikoulupastori Jari Pulkkinen.

– Tervetulleita ovat kaikki, joil-
la on rippikoulu jäänyt joskus käy-

mättä. Yhdessä opiskelu on muka-
vaa, ja vuorovaikutteisuus tuo lisä-
sisältöä.

Aikuisrippikoulussa pohditaan 
yhdessä uskoon ja elämään liitty-
viä kysymyksiä. 

– Keskustelut ovat varsin antoi-
sia, koska aikuisrippikouluun tule-
vat ovat ennättäneet pohtia rippi-
koulussa käytäviä asioita jo ennak-
koon, ja lisäksi elämänkokemusta 
on enemmän kuin nuorena.

Aikuisrippikouluun tullaan mo-
nista syistä. Jotakuta on pyydetty 
kummiksi, toinen haluaa kirkolli-
sen vihkimisen ja joku haluaa muu-
ten vain pohtia elämän perimmäi-
siä kysymyksiä.

Pulkkisen mukaan ryhmä tar-
joaa hyvän mahdollisuuden peila-
ta omia ajatuksia ja kokemuksia yh-
dessä toisten kanssa. Käytännössä 
kokoontumiset ovat iltaisin. 

– Varsinaista nuotiolla istumis-
ta ei ole, mutta jokainen henkilö-
kohtaisesti oman aikataulunsa mu-
kaan osallistuu esimerkiksi seura-
kuntien jumalanpalveluselämään, 
jonka kautta tulee erilaista näkö-
kulmaa ja kokemusta.

Yksityisrippikoulu sopii eri-
tyisesti heille, jotka eivät aikatau-
lusyistä pysty osallistumaan ryh-
mään. Aikuisrippikoulun voi suo-
rittaa myös katekumenaatti-pien-
ryhmässä, jossa ei ole opetussuun-
nitelmaa eikä valmiita vastauksia, 
vaan matkataan kirkkovuoden ryt-
missä. 

Uusi sivusto

Muutama aikuisriparilainen on 
aloittamassa opiskelun juuri avau-
tuneen aikuisrippikoulu.fi -sivus-
ton kautta. He käyvät rippikoulua 
niiden pastorien kanssa, jotka ovat 
jo tutustuneet palveluun. Sen myö-
tä kerätään käyttäjäpalautetta, ker-

too työalasihteeri Jarmo Kokko-
nen kirkkohallituksesta.

– Ohjatun työskentelyn voi jo 
aloittaa netissä. Rippikoulua ei kui-
tenkaan koskaan voi käydä pelkäs-
tään verkossa, vaan aina osallistu-
taan myös paikallisen seurakunnan 
elämään.

Palvelu on kehitetty vastaa-
maan kentän tarpeita. Sitä kautta 
voi vaihtaa esimerkiksi tehtäviä ja 
niiden palautetta.

– Erityisesti käyttäjiksi on aja-
teltu pari-kolmekymppisiä, jotka 
ovat tottuneet toimimaan verkossa.

Myös armeijassa

Rippikoulun käy vuosittain myös 
pari-kolmesataa varusmiestä, joista 
vajaa kolmannes liittyy kirkkoon. 
Esimerkiksi syksyllä Hollolaan ko-
koontui 46 varusmiestä eri puolil-
ta Suomea.

Läntisen Maanpuolustusalueen 
kenttärovasti Jukka Lehto kertoo 
aiheesta tehtyjen opinnäytteiden 
perusteella, että rippikoululla on 
hyvä vaikutus, kun annetaan ti-
laa avartavalle vuorovaikutuksel-
le ja erilaisten mielipiteiden esittä-
miselle. 

– Lisäksi täytyy olla omaakin 
pohdiskeluaikaa.

Aikuisrippikoulun laajuus on 
vähintään 20 tuntia, puolustusvoi-
missa noin 30. Tiivis opiskelupa-
ketti päättyy leirijaksoon.

Asta Kettunen

Seuraava aikuisrippikouluryhmä  
alkaa Tampereella 18.3.  
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.tampereenrippikoulut.fi/
aikuiset

Rippikoulu aikuisena antoi 
uusia näkökulmia uskontoon

Varusmiehet ovat antaneet rippikouluistaan hyvää palautetta. Hollolassa heitä konfirmoitiin marraskuussa 46. Alttarilla 
on sotilaspastori Markus Korpela.

Joko Kyttälän toiminta 
on siirretty uusiin tiloihin? 
Toiminta Tampereen seurakuntien kiinteistössä Kyttälän-
katu 1:ssä jouduttiin lopettamaan sisäilmaongelmien vuok-
si muutama viikko sitten. Onko nuorisotyölle jo löydetty uu-
sia tiloja, Tampereen seurakuntien yhteisen seurakuntatyön 
johtaja Timo Takala? 

– Nuorisotoimisto, keskustan kouluikäisten työ, rippikou-
lun jälkeisen nuorisotyön työntekijöiden sekä partiotyönteki-
jöiden tilat siirtyvät väliaikaisesti Yliopistonkatu 56:ssa sijai-
seviin tiloihin. Parhaillaan valmistelemme ratkaisua, jolla näi-
den toimintojen siirtyminen Seurakuntien taloon Näsilinnan-
katu 26:een onnistuisi mahdollisimman pian. Siirtyminen Yli-
opistonkadulle on siis väliaikaisratkaisu.

– Tuomiokirkkoseurakunnan sekä Kalevan ja Pyynikin seu-
rakuntien rippikoulun jälkeinen nuorisotyö toimii Seurakun-
tien talossa ja samoin kouluikäisten kerhot. God s̀ Gas -nuori-
sokahvilalle etsitään parhaillaan sopivia toimintatiloja.

Toimiiko Materiaalipalvelu, vai onko aineisto lainauskiellos-
sa mahdollisen homeen takia? 
– Materiaalit muutetaan sitä mukaa kuin ne saadaan puhdis-
tettua. Materiaalipalvelu käsittää noin 34 000 nimikettä. Lai-
naaminen ei onnistu muuton aikana 11.2.–3.3.

– Lainojen palauttaminen onnistuu vielä tällä viikolla van-
haan osoitteeseen, Kyttälänkatu 1 A. Viikon 9 Materiaalipalve-
lu on kokonaan kiinni. Myöhästymisiä ei kirjata muuton aika-
na, vaan palautusaikaa jatketaan. 

– Lainaaminen toimii jälleen viikolla 10 eli 4. maaliskuuta 
lähtien, jolloin Materiaalipalvelu palvelee uudessa osoitteessa, 
Yliopistonkatu 56. 

Onko Kyttälän soitonopetukselle löydetty uudet tilat? Mistä?
– Uudet tilat ovat erilaisin järjestelyin löytyneet useasta eri pai-
kasta. Muutoksista on tiedotettu musiikinopetuksessa olevien 
lasten ja nuorten perheille.

Kirsi Airikka 

Herstan mielisäveltäjien joukkoon kuuluvat Johann Sebastian Bachin, Lud-
wig van Beethovenin, Johannes Brahmsin ja Anton Brucknerin lisäksi ennen 
muuta Dieterich Buxtehude ja César Franck. 
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Jos haluaa 
käydä rippi-
kouluun  
uuden aikuis-
rippikoulu.fi 
-sivuston  
avulla, on  
ensimmäisek-
si otettava  
yhteys  
paikalliseen 
seurakuntaan.
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Tämän vuoden Ekopaasto-kam-
panja haastaa tavallisia suomalai-
sia pohtimaan, miten arkisilla va-
linnoilla voi vaikuttaa hiilijalan-
jäljen pienentämiseen. Samalla voi 
pysähtyä miettimään, mitä koh-
tuullisuus ja hiljentyminen mer-
kitsevät omassa elämässä.

Kampanjan uusituilla verkko-
sivuilla on muun muassa vinkkejä 
päästöjen pienentämiseen. Sivuil-
ta löytyy myös tietoa kristillisistä 
paastoperinteistä. 

Blogeissa annetaan käytännön 
ideoita, miten vanhasta voi tehdä 
uutta. Ekopaasto on mukana myös 
Facebookissa ja Twitterissä.

Paastoamaan ovat jo lupautu-
neet monet julkisuudesta tutut 

henkilöt. Kansanedustaja Jani Toi-
vola lupaa sammutella turhia valo-
ja ja sähkölaitteita. Myös näytteli-
jä Krista Kosonen aikoo tarkastel-
la kriittisesti sähkön- ja vedenku-
lutustaan.

Kansanedustaja Päivi Lippo-
nen lupaa vähentää ekopaaston ai-
kana lihan syöntiä ja lisätä kasvis-
ten määrää. 

Näyttelijä, ohjaaja Maria Sid 
välttää turhan tavaran ostamis-
ta, mutta haluaa samalla rauhoit-
taa elämäänsä esimerkiksi olemal-
la vähemmän sähköisten viestimi-
en ulottuvilla.

Marttaliiton toiminnanjohta-
ja Marianne Heikkilä näkee eko-
paaston vastaiskuna nyky-yhteis-

kunnan materialistista ja suoritta-
vaa asennetta kohtaan. Hän toteut-
taa ekologista elämäntapaa ympäri 
vuoden, mutta aikoo nyt kiinnittää 
enemmän huomiota omaan ajan-
käyttöönsä ja vähentää perhees-
sään syntyvää ruokajätteen määrää.

Muusikko Kristian Meurman 
ja akatemiaprofessori Markku 
Kulmala aikovat välttää autoilua. 

Uutisjuontaja Jussi-Pekka Ran-
tanen puolestaan lupaa keskittyä 
muun muassa jätteiden lajitteluun. 
Hän ei usko hetkittäisiin tempauk-
siin, vaan aikoo kampanjan innoit-
tamana muuttaa tapojaan pysyvik-
si.

– Henkilökohtainen paasto-
lupaus on parhaimmillaan portti 

kohti pysyvästi kohtuullisempaa ja 
ympäristöystävällisempää elämän-
tapaa, sanoo kampanjan suojelija, 
runoilija Jenni Haukio.

Ekopaastoa vietetään seitsemän 
viikkoa perinteisenä luterilaisena 
paastonaikana tuhkakeskiviikosta 
13.2. pääsiäiseen asti. 

Kampanjan järjestävät Suomen 
evankelis-luterilainen kirkko, Suo-
men ympäristökeskus ja Suomen 
Ekumeeninen Neuvosto.

Lisätietoa: www.ekopaasto.fi 

Gospel kohtaa klubitunnelman

Ram
i M

arjam
äki

Ram
i M

arjam
äki

Rami Marjamäki

Ekopaasto-kampanja haastaa kohtuullisuuteen

Asta Kettunen

Tahdommekin poistaa rajoja ih-
misten väliltä esiintymällä mah-
dollisimman erilaisissa paikoissa. 
Tripleseven -klubin kaltaiset jutut 
helpottavat kristittyjen bändien 
elämää, ja ne saavat kenties myös 
uskosta osattomat kiinnostumaan 
aiheesta, New Watersin Pete Hut-
tunen ja Oula Maaranen sanovat.

Kuudetta kertaa järjestetty 
Tripleseven Club on kerännyt jo 
tyytyväisen vakikävijöiden jouk-
kion, mikä osaltaan osoittaa, että 
tämänkaltaista toimintaa olikin jo 
kaivattu maanlaajuisesti. 

Lars Kujala, Keijo Köykkä ja 
Mikko Mäkelä saapuvat tapahtu-
maan kerta toisensa jälkeen Seinä-
joelta saakka.

– Tulimme tänne tänäänkin 
hyvän musiikin sekä hyvien ystä-
vien vuoksi. Monet gospel-tapah-
tumat tuntuvat olevan suunnattu-
ja vähän nuoremmille, mutta tääl-

lä saa olla oma itsensä omanikäi-
sessä seurassa, kolmikko tuumii 
tamperelaisen Santsi Lintalan 
kanssa.

Uuden Verson tukemaa 
Tripleseven Clubia järjes-
tetään jatkossa kuusi ker-
taa vuodessa. Seuraavalla, 
6.3. järjestettävällä klubilla 
esiintyvät Bass’n Helenistä-
kin tuttu Olli Helenius sekä 
Punainen Lanka.

Mari Tiensuu

Santsi Lintala, Lars Kujala  
ja Keijo Köykkä  
ovat vakituisia kävijöitä.

Illan ensimmäinen bändi Keep 
the Change, Despair potkaisi 
helmikuisen illan käyntiin 
laadukkaaseen gospel-musiikkiin 
keskittyvällä Clubilla.

Missä sinä olet viimeksi ollut kris-
tillistä musiikkia esittävän yhtyeen 
keikalla? Ehkä vastauksesi on, et-
tä kirkossa, urheiluhallissa tai seu-
rakunnan ruokasalissa järjestetys-
sä tapahtumassa. 

Entä mikä on oivallisin paikka 
kokea menevämmän musiikin nos-
tattamaa tunnelmaa? Klubit tieten-
kin, sillä ne ovat äänentoistoa ja si-
sustusta myöten suunniteltuja bän-
dien keikkoja varten.

Gospel ja klubit eivät ole kui-
tenkaan Suomen oloissa löytäneet 
toisiaan. Kaksi miestä, Manu Leh-
tinen ja Miika Partala, päättivät 
tarttua tähän epäkohtaan. Se oli 
Tampereen Yo-talolla järjestettä-
vän Tripleseven Clubin alku.

– Klubilla musiikin lajit eivät 
luo turhia rajoja, vaan täällä kuun-
nellaan kaikenlaista musiikkia 
akustisen tunnelmoinnin ja anka-
ran rytkeen väliltä.

– Musiikin erilaisuudesta huo-
limatta täällä kuultavilla artisteil-
la on yksi vahva sidos: kristinusko. 
Kaikki esiintyjät ilmentävät sitä 

haluamallaan tavalla. Klubi-iltoi-
na kokoonnummekin tänne seu-
rakunnaksi keskimääräistä vapaa-
muotoisempaan jumalanpalveluk-
seen, miehet kertovat.

Järjestäjät Lehtinen ja Parta-
la ovat saaneet esiintyjiltä todella 
tyytyväistä palautetta mahdolli-
suudesta esiintyä tämänkaltai-
sessa rock-miljöössä. Vaikka 
riparikeikat ja muut vahvasti 
seurakuntaan sidoksissa ole-
vat tapahtumat tuovat kai-
vattua vakautta, on esiinty-
minen motivoituneen aikuis-
yleisön edessä antanut kiin-
nostavaa vaihtelua artisteille.

6.2. järjestetyllä Triplese-
ven Clubilla esiintynyt New 
Waters -yhtye on kuitenkin 
tottunut rock-klubien ja baarien 
koluaja. Nopeaa ja intohimoista, 
mutta ennen kaikkea rehellistä mu-
siikkia tekevä bändi haluaa murtaa 
kristittyjen tekemään musiikkiin 
liittyviä ennakkoluuloja:

– Hengellistä musiikkia pide-
tään stereotyyppisesti huonona. 

Miika Partala ja Manu Lehtinen 
ideoivat Yo-talolla järjestettävän 
Tripleseven Clubin.
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Tulevat pyhät
Ajassa ja hengessä Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Paastonaikaan kuuluu itsetutkiske-
lu, yksinkertainen elämä ja hengel-
lisen elämän syventäminen. Usein 
mainitaan myös katuminen. Erityi-
sesti tuhkakeskiviikon teemana on 
katumus, mutta se liittyy myös ko-
ko paastoon. Elämän yksinkertais-
taminen voi olla jopa trendikästä 
tai ainakin yleisesti hyväksyttyä, 
mutta entä katuminen. Miksi pi-
täisi katua?

Itsetutkiskelu on jokaiselle tar-
peen silloin tällöin. Mitä olen elä-
mässäni tehnyt? Olenko siihen tyy-
tyväinen? Mihin olen menossa? 
Onko suuntani oikea? Omia pol-
kuja miettiessä eteen tulee asioita, 
joista ei ole niin ylpeä. Nämä itses-
tä esiin nousseet asiat ovat synte-
jä, jotka ehkä ovat esteenä jumala-
suhteessasi. 

Ortodoksisessa kirkossa on ka-
tumuksen mysteerio – toisin sa-
noen katumus ja ripittäytyminen 
on yksi sakramenteista eli pyhistä 
toimituksista. Ortodoksit kuiten-
kin opettavat, että katumus on sie-

lun puhdistumista, ei niinkään toi-
mitus.

Katumukseen liittyy halua 
muutokseen ja siihen, että pyrki-
simme enemmän kohti Jumalaa. 
Luterilaisessa kirkossamme katu-
mus ei ole sakramentin asemassa, 
mutta jokaiseen jumalanpalveluk-
seen kuuluu yhteinen synnintun-
nustus ja synninpäästö.

Aina on olemassa myös mah-
dollisuus ripittäytymiseen henki-
lökohtaisesti papin tai muun seu-
rakunnan työntekijän kanssa kes-
kustellen. Toki synnintunnustuk-
sen voi ottaa vastaan kuka tahan-
sa toinen kristittykin, ja antaa syn-
ninpäästön.

Raamatun kaunein katumus-
tarina on Jeesuksen vertaus tuh-
laajapojasta. Kaiken omaisuutensa 
tuhlannut poika katuu ahdinkoon 
jouduttuaan.

”Silloin poika meni itseensä ja 
ajatteli: ’Minun isäni palkkalai-
silla on kaikilla yllin kyllin ruo-
kaa, mutta minä näännyn täällä 

nälkään. Ei, nyt minä lähden isä-
ni luo ja sanon hänelle: Isä, minä 
olen tehnyt syntiä taivasta vastaan 
ja sinua vastaan. En ole enää sen 
arvoinen, että minua kutsutaan 
pojaksesi. Ota minut palkkalaiste-
si joukkoon.’” (Luuk.15:17–19)

Kotona vastassa ei ole tuomio-
ta, vaan armahtava ja rakastava isä. 
Kannattaa katua siis, jotta saat koh-
data armahtavan Isän rakkauden.

”Katumuksella on hyvin tera-
peuttinen merkitys ihmisen koko-
naisvaltaiselle hyvinvoinnille. On 
kyettävä näkemään ja tunnusta-
maan pahan voimat maailmas-
sa, mutta samalla myös saa tur-
vallisesti luottaa Kristukseen, joka 
on tuonut kärsimisensä, ristinsä ja 
ylösnousemuksensa kautta meille 
vapautuksen.”

(Risto Kormilainen: 
Kirkkovuosi tutuksi)

Katumus kannattaa

Lohduttavia leikkejä

Herra, osoita minulle tiesi, opeta minua kulkemaan 

polkujasi. Ohjaa minut totuuteesi ja opeta minua,  

sinä Jumalani, auttajani! Sinuun minä luotan aina. 

(Ps.25:4–5)

Helmi

 24.2. Rukous ja usko: 

  toinen paastonajan sunnuntai

Olen viime aikoina pohtinut, mitä rukouksessa ”saa” pyytää. 

Saaminen lainausmerkeissä siksi, että eihän Jumalalle mikään 

inhimillinen tarve ole vieras. Silti toiset pyynnöt vain tuntuvat 

oikeammilta ja tärkeämmiltä kuin toiset. Päivän evankeliumissa 

(Matt.15:21–28) äidillä on hyvä syy pyytää. Ja äiti huusi ja huusi ja 

huusi – niin kauan, että tuli kuulluksi.

 3.3. Jeesus, pahan vallan voittaja: 

  kolmas paastonajan sunnuntai

”Uskoisin, jos näkisin” – tuttu lause? Jeesuksen ihmetekojen 

silminnäkijätkin kuitenkin epäilivät.

(Luuk.11:14–23(24–26)) Jeesus näpäytti häntä paholaisen kätyriksi 

epäileviä toteamalla, ettei saatanankaan strategiaan kuuluu 

kansalaissota sen omassa valtakunnassa. Mikään yhteisö ei pysy 

koossa, jos sen edustajat tappelevat samalla puolella olevia vastaan. 

Miksi niin usein kuitenkin teemme niin? Kotona, työpaikalla, 

koulussa, seurakunnissa...

inulla on tarjotin. Mi-
nulla on pieneltä pojalta 

saatu kolmikerroksinen puutarjo-
tin. Se intoilee syystäkin kauniis-
ta krakleerauksesta kyljissään. Tar-
jotin on yksi inspiraatiolähteistä-
ni Tampereen yliopistollisen sai-
raalan lasten syöpäosastolla, toi-
mintahetkissämme lapsipotilai-
den kanssa. 

Tarjottimen antanut poika Tod-
de vietti useita viikkoja eristyshuo-
neessa lastenosastolla. Hän tietää, 
että lapset tarvitsevat leikin ja las-
tenlaulujen ja satujen antamaa loh-
dutusta sairautensa ja sairaalassa-
olojaksojensa aikana. 

Todden vanhemmat tietävät 
asian myös, ja siksi pienen pojan 
äiti virkkasi tätinsä kanssa kaikille 
kolmelle tarjottimen tasolle valta-
van kasan muffinsseja ja karjalan-
piirakoita mehuhetki-leikkiimme 

eristyshuoneissa. Me hanakat lei-
purit osastolla olemme lisänneet 
tarjottavia valmistamalla tarjot-
timelle huopakääretorttuja hel-
minonparellikoristeineen. 

Tarvitsemme leikin mahdolli-
suuksia, kun irtaudumme mieliku-
vituksen siivillä hetkeksi hoitojen 
keskeltä, ja matkaamme mehuhet-
keen vaikka mummon luo. Leikin 
avulla voi olla ikävöimänsä ihmi-
sen kanssa. 

Sairaalahuone on haastava ym-
päristö hyvien leikkihetkien luomi-
seen, mutta lapset tarvitsevat ajan 
vahvistavalle, iloa tuovalle leikille 
myös siellä ollessaan. Tarinoiden ja 
satujen ympärille voi myös raken-
taa leikin. 

Jokaisena työpäivänä minulle 
avataan ovi suureen seikkailuun ja 
toivotetaan tervetulleeksi tuohon 
lumoavaan sadun valtakuntaan. 

Maailmassa on paljon satuja. Nii-
den maakarointi on lastenohjaajan 
työn etuja, ja sietämättömän rikas-
ta puuhaa. 

Tunnen kiitollisuutta Jumalaa 
kohtaan tehtävästä, jonka olen hä-
neltä saanut. Olemme perheiden 
ja lasten kanssa kulkeneet yhdessä 
hetkinä, joina kaikenkokoiset sanat 
ovat hävinneet. 

”Kun on toisessa kädessä 
Jumala ja toisessa olet sinä, 
niin me voimme yhdessä 
oppia elämään ihmisinä.” 

(Lasten virsikirja, virsi 78)   

Anneli Lahtinen 
Kirjoittaja on Tampereen  

seurakuntien varhaiskasvatuksen 
lastenohjaaja, joka työskentelee  

Tampereen yliopistollisessa  
sairaalassa. 

Lasten suusta

Ravinnoksi

Paastonaikana kristitty karsii ar-
jestaan jotain, jotta hengellinen 
elämä saisi enemmän tilaa. Ruoka 
on jokapäiväistä elämää rytmit-
tävä asia, jota on helppo yksin-
kertaistaa. Ruoka itsessäänkin 
on vertauskuva Jumalan huo-
lenpidosta.

Paastonaikana on paikal-
laan ihmetellä ja kiittää siitä-
kin, että maasta kasvaa hyvää-
tekevää ravintoa ihmiselle. ”Hen-
gen ravinto” on arkikieleemme le-
vinnyt ilmaus, jolla voidaan tar-

koittaa taiteen eri muotoja, mutta 
alkuperäisempi merkitys sille on 
Jumalan sana.

Jeesus myös kertoi opetuslap-
silleen saavansa ravintoa siitä, 
että teki Jumalan tahdon mu-
kaisia tekoja. ”Minun ruoka-
ni on se, että täytän lähettäjä-
ni tahdon ja vien hänen työn-
sä päätökseen.” (Joh.4:34) Tässä 
on ideaa meillekin, jotka eläm-

me nälkää kärsivien ja ruokaa 
roskikseen heittävien yhteiskun-

nassa. 

HEnGEnRAVInToA

kuluvan vuodEn aikana tällä palstalla ihmetellään erilaisia ruokaan ja kristilliseen uskoon liittyviä ilmiöitä.

Anneli Lahtinen

M

”Mikä tämä on?”, kysyi pieni poika päiväkodissa.
Siihen tyttö vastasi ponnekkaasti: ”Se on Jumalan höyhen!”

Hannu Jukola
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Ota onkeesi

Konserttitarjotin

Elämäni psalmit 
to 21.2. klo 19
Härmälän kirkko  
Musiikkia ja draamaa yhdistä-
vä teos
Laulu- ja soitinyhtye 4M
Kolehti Yhteisvastuulle
Järjestäjä: Härmälän seurakunta

Pekka Simojoki 
pe 22.2. klo 19
Lielahden kirkko  
Vapaa pääsy, kolehti  
Yhteisvastuulle

M
ika Kanerva

Pienen  
ihmisen  
puolella

M
ihinkä muualle töi-
hin kuin teatteriin 
voi mennä mies, jon-
ka molemmat van-
hemmat, isovanhem-

mat, heidän vanhempansa sekä eno 
ja täti ovat maankuuluja teatteri-
persoonia?

– Ei ollut muuta vaihtoehtoa, 
sanoo Tommi Auvinen, joka nou-
si ensimmäisen kerran teatterin la-
valle viisivuotiaana.

Kyseessä oli Tampereen Työväen 
Teatteri, jossa Tommin isä Vili 
Auvinen työskenteli ohjaajana se-
kä näyttelijänä ja äiti Eila Roine 
näyttelijänä. Siihen aikaan oli ai-
van luontevaa ottaa lapset mukaan 
työpaikalle.

– Tykkäsin siitä ilmapiiristä, ja 
ihan pienestä aloin viihtyä vanhem-
pien ihmisten seurassa. Oli hienoa 
kuunnella värikkäiden persoonien 
juttuja. Ilmapiiri oli hyvä, ja siellä 
oli hieno tekemisen meininki. 

Elämä näyttelijäpariskunnan 
lapsena ei ollut sen kummoisem-
paa kuin muidenkaan lasten arki.

– Se oli täysin normaalia elä-
mää. Vanhemmat pakottivat käy-
mään koulua ja valvoivat, että läk-
syt tulivat tehtyä. Ainoa ero oli se, 
että kesälomat olivat kolme kuu-
kautta pitkiä niin vanhemmilla 
kuin meillä lapsillakin. Vanhem-
millani oli hieno periaate: kun työ-
ajat olivat niin epäinhimilliset, ke-
sällä ei sitten tehty yhtään mitään 
suvun kesäpaikassa.

Matka suvun kesäpaikkaan kesti 
koko päivän. Perheellä oli aina omat 
eväät mukana, sillä pysähtyminen 
huoltoasemalle kahville muutaman 
yrityksen jälkeen ei tullut kysymyk-
seen. Syynä oli televison alkuajoista 
aina vuoteen 1971 pyörinyt tv-sarja 
nimeltä Heikki ja Kaija.

– Se meni ihan yli hilseen kat-
sojilta. Ihmiset eivät ymmärtäneet, 
että se ei ole vanhempieni elämää, 
vaan kaikki on näyteltyä. Mihin 

tahansa bensa-asemalle me pysäh-
dyimmekin, oli heti ympärillä bus-
silastillinen ihmisiä koskettelemas-
sa. Siksi veljeni alkoi pelätä ihmisiä.

Poliittinen teatteri 
oli huonoa teatteria 

Käytyään vuoden teatterikoulua 
koulun johtaja Matti Tapio sanoi 
Auviselle, että ”olen katsellut sinua, 
ja mitäs jos kouluttaisimme sinusta 
ohjaajan kun katsot toisin päin näi-
tä hommia.”

Auvista ei ohjaajan työ kiinnos-
tanut, mutta neljän vuoden näyt-
telijäpestin jälkeen mieli muuttui.

– Pikkuhiljaa minusta alettiin 
kouluttaa ohjaajaa. Sain ison apu-
rahan ja vietin pitkän aikaa Eng-
lannissa ja Tsekkoslovakiassa, jois-
sa seurasin harjoituksia ja katselin 
paljon näytelmiä. Olen vieläkin kii-
tollinen TTT:lle tästä mahdollisuu-
desta. Kuten siitäkin, että sain viet-
tää siellä lapsuuden, teatterin kul-
ta-aikana. 

– Esitykset olivat näin jälkeen-
päin arvioiden kansainvälistä ta-
soa. Olen nyt 55-vuotias, ja osaan 
vieläkin lapsuudessani näkemä-
ni suosikkinäytelmäni ulkoa alus-
ta loppuun.

Tommi Auvisella on takanaan 
kolme arvostelu- ja yleisömenes-
tystä Tampereen Teatterista: Hii-
riä ja ihmisiä (2011), Saiturin joulu 
(2012) ja tuorein, parhaillaan me-
nevä Taide.

Mikä on menestysnäytelmän te-
on salaisuus, Tommi Auvinen?

– Aina tehdään menestystä riip-
pumatta siitä, mikä teksti on kul-
loinkin käsissä. Tarvitaan hyvä 
teksti ja hyvä ryhmä, jonka kans-
sa löydetään hyvä henki ja yhteinen 
ymmärrys, miksi me haluamme tä-
män tehdä.

Auvinen muistaa hyvin ajan, 
jolloin politiikan teko oli teatterin 
tekoa tärkeämpää.

Liikuntarajoitteiset

Kuulokojeet

Elämäni psalmit -teoksen esittää 
laulu- ja soitin yhtye 4M, jossa 
esiintyvät Eija Apunen (piano), Jutta 
Jelys (klarinetti), Sirpa Leppänen 
(viulu), Silja Lassila (sello) ja Tuija 
Tiitta-Ylipää (laulu, perkussiot ja 
10-kielinen lyyra) sekä näyttelijä  
Minna Hokkanen.

Tuomiokirkon iltamusiikkisar-
jan laulajakevät jatkuu sunnuntai-
na 3. maaliskuuta kello 18, kun so-
listiksi saapuu tamperelaislähtöi-
nen Anna Ilveskoski. 

Yhdessä urkuri Matti Hannu-
lan kanssa useasti aiemminkin 
konsertoinut Ilveskoski valmistui 
Pirkanmaan ammattikorkeakou-
lusta laulu pääaineenaan vuonna 
2009, ja on täydentänyt opintojaan 
muun muassa Itävallan Grazin tai-
dekorkeakoulussa sekä useilla mes-
tarikursseilla.

Matkailijat kuvailevat  
Laatokan Valamoa
Laatokan Valamo oli 1800-lu-
vulla suosittu vierailukohde, jon-
ne matkoja tekivät niin venäläiset 
kuin suomalaisetkin tutkijat, kirjai-
lijat, pyhiinvaeltajat ja turistit. Hei-
dän matkakertomuksiaan julkais-
tiin lehdissä ja kirjoissa molemmin 
puolin rajaa. Uutuusteoksessa seu-
rataan rajaseutuluostarissa vierail-
leiden kirjallisia jalanjälkiä 1700-lu-
vun lopulta 1900-luvun alkuun.

Matkakuvaukset heijastelevat 
kansallisen tietoisuuden nousua 
molemmin puolin autonomisen 
Suomen rajaa. Samalla teos avaa 

Laatokan 
kuului-
saan luos-
tariin lii-
tettyjen käsitysten alkuperää ja 
taustaa.

Teoksessa on aiemmin julkaise-
mattomia kuvia muun muassa Va-
lamon luostarin arkistosta.

Kirjoittaja, filosofian tohto-
ri Kati Parppei on Venäjän histo-
riaan ja historialliseen mielikuva-
tutkimukseen erikoistunut tutkija. 
Tutkimustyön ohessa hän on työs-
kennellyt vapaana kirjoittajana.

Anna Ilveskoski toimii 
laulunopettajana Tampereen 

laulukoulussa ja konsertoi 
aktiivisesti niin solistina kuin 

yhtyemuusikkonakin.

Messuharvinaisuus Tuomiokirkossa
Konsertin pääteos on harvinai-

nen Josef Gabriel Rheinbergerin 
Pieni f-mollimessu, Missa puero-
rum op. 62, jota ei tiettävästi ku-
kaan muu ole aiemmin Suomes-
sa esittänyt. Illan aikana kuullaan 
myös muun muassa Rheinbergerin 
urkumusiikkia sekä suomalaisia 
hengellisiä yksinlauluja ja duettoja.

Jo sunnuntaina 24. helmikuuta 
kello 18 Tuomiokirkon iltamusiik-
kisarjassa esiintyvät Tuomas Kata-
jala, laulu ja Matti Hannula, urut.

Katajala on ollut kiinnitettynä 

Suomen Kansallisoopperan solis-
tikuntaan vuodesta 2009 lähtien.

Tällä näytäntökaudella hänen 
roolejaan ovat Robin Hoodin Pu-
na-Will, Lemmenjuoman Nemori-
no, Tristan ja Isolden Paimen sekä 
Taikahuilun Tamino. 

Ohjelmat maksavat 10 euroa. 

Tommi Auvinen nousi teatterin lavalle  
ensimmäisen kerran viisivuotiaana, 
ja sillä tiellä hän on yhä.

– Eihän niitä poliittisia näytel-
miä juuri kukaan käynyt katsomas-
sa. Tekijöiden selitys oli aina, että ei 
niitä ole tarkoitettukaan yleisöme-
nestyksiksi. Eipä kai, sillä huonoja-
han ne olivat.

– Kaikki teatteri on periaattees-
sa poliittista, mutta en jaksa katsel-
la puoluepoliittista, yksisilmäistä ja 
omahyväistä teatteria. Aina kun on 
kyse ääriliikkeistä niin vasemmal-
la kuin oikeallakin, niin metsään 
mennään.

Taide kertoo
kaikista meistä

Tammikuussa ensi-iltansa saanut 
Taide on Yasmina Rezan näytelmä 
kolmesta ystävyksestä. Yksi heis-
tä ostaa hyvin kalliin taulun, joka 
kirvoittaa muilta varsin sapekkai-
ta kommentteja. Taulu kun näyttää 
kahden muun silmissä vain valkoi-
selta neliöltä.

– Lopulta seuraa aivan katast-
rofaaliset vihanpurkaukset, ja kaik-
ki 15 vuoden ystävyyden aikana pa-
toutuneet kaunat räjähtävät käsiin. 

Tammikuussa Tampereen 
Teatterissa ensi-iltansa saanut Taide 
on näytelmä kolmesta ystävyksestä. 
Näytelmän on kirjoittanut Yasmina 
Reza ja sen on ohjannut Tommi 
Auvinen. Rooleissa nähdään  
Ville Majamaa (vas.), Esa Latva-Äijö 
ja Taneli Mäkelä.
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Pelimannit musisoivat Yhteisvastuulle 
Neljä kansanmusiikkiryhmää 
konsertoi yhdessä sunnuntaina 24. 
helmikuuta kello 18 Messukylän 
kirkossa.  

– Mukana on joukko Pirkan-
maan parhaita kansanmusiikin 
harrastajia, jotka ovat soittaneet 
kirkoissa eri puolilla Pirkanmaata. 
Kansanmusiikki ja kirkko sopivat 
yhteen, sillä pelimannimusiikki si-
sältää paljon hengellistä musiikkia, 
kertoo konsertin puuhamies Mart-
ti Yli-Pukka, joka itse soittaa har-
monikkaa Pirkanmaan maakunta-
pelimanneissa. Sen lisäksi konser-
tissa esiintyvät Koiranen Kollek-
tion, Ahjolan pelimannit ja Ikaa-
listen Viulupelimannit. 

Pirkanmaan Maakun-
tapelimannien soittajat 
on koottu Hämeen Kan-
sanmusiikkiyhdistyksen jä-
senistä eri puolilta Pirkan-
maata ja Satakuntaa. Johtaja-
na toimii Mika Hakala.

Koiranen Kollektion aloittaa 
konsertin Pelimannimessulla. Se 
on runo, jonka Siru Koiranen on 
kirjoittanut. Ryhmän johtaja on 
Antti Koiranen.

Ahjolan pelimannit on Ahjo-
lan kansalaisopiston harrastajaryh-
mä, jota johtaa Sirpa Leppänen. Sen 
musiikki on suurelta osin peräisin 
ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta ja 
Paraisilta. 

Ikaalisten Viu-
lupelimannit vaalii 
vanhaa kansanmu-
siikkia. 

– Ryhmän pitkä-
aikaisin projekti on ol-

lut Konsta Jylhän hengellisen mu-
siikin konsertti yhdessä Ikaalisten 
kirkkokuoron kanssa. Soitinvali-
koima on rikastunut aikojen kulu-
essa puhaltimilla, harmonikoilla ja 
mandoliinilla, kertoo ryhmän joh-
taja Kari Tamminen. 

Konserttiin on vapaa pääsy. Ko-
lehti kannetaan Yhteisvastuuke-
räyk sen hyväksi. Järjestelyistä vas-
taavat Hämeen Kansanmusiikki-
yhdistys ja Messukylän seurakunta. 

Radio, tv ja netti
Tuomiokirkon jumalanpalvelus radiossa
Tuomiokirkon jumalanpalveluksia voi kuunnella suorana lähetyk-
senä Radio Moreenissa kello 10 taajuudella 98,4 MHz. 

Uskon akatemiassa puhutaan arvoista 
Uskon akatemia on elämän ja uskon kysymyksiä syventävä luento-
sarja. Tiistaina 5.3. luennon pitää professori Aulis Aarnio aihees-
ta Arvot – absoluuttisia vai relatiivisia? 

Luennot ovat kuunneltavina verkossa: www.tampereenseura-
kunnat.fi/luennot

Kristillinen tv-kanava esittäytyy 
Hyvä uutinen kaikille -iltaa vietetään Linnainmaan seurakuntakes-
kuksessa tiistaina 5.3. kello 18.30 alkaen. Taivas TV7 -kanavan 
toimitusjohtaja Martti Ojares kertoo, millä tavoilla seurakuntalai-
set voivat jakaa tietoa kristillisestä televisiokanavasta. Saatava-
na on myös kanavan Uutiset-tiedotuslehteä.
Taivas TV7:n sivut: www.tv7.fi

Ryhdy enkeliksi
Auta vanhuksia: yhteisvastuu.fi/fi/kampanja-2013

Haku käynnissä uuteen realitysarjaan
Haku Ylen uuteen, voimauttavaa valokuvaa hyödyntävään reality-
sarjaan, on käynnistynyt. Keväällä 2014 esitettävään ohjelmaan 
haetaan parhaillaan tavallisia ihmisiä, jotka haluavat toteuttaa
valitsemansa läheisen ehdoilla vastavuoroisen voimauttavan per-
heprojektin ohjelmaa. 

Ohjelmaan voi ilmoittautua osoitteessa http://olotila.yle.fi/
mina/valokuvan-voimaa-tv-ohjelmassa-hoidetaan-ihmissuhteita
Ohjelman esittely on nähtävillä YleAreenassa.

Papiston paljastukset julkisuuteen
YleLeaks -ohjelmasta tuttu tv-kasvo ja mediapastori Teemu Laa-
jasalo luotsaa Toivon tuomiokapituli -keskusteluohjelmaa Radio 
Dein valtakunnanlähetyksessä. Perjantaisin Toivon Päivä -iltapäi-
välähetyksessä kuultava keskusteluohjelma nostaa radioon kir-
kon kuumia puheenaiheita.

Laajasalolla on aitiopaikka, sillä hän aloitti Helsingin Kallion 
kirkkoherran virassa 4. helmikuuta. Radiolähetykset tuotetaankin 
Kallion seurakunnan tiloissa.

Toivon Tuomiokapituli kuullaan Radio Deissä joka perjantai kel-
lo 16.03–17.

Unelma näytelmästä
Jokaisella näyttelijällä on unel-

maroolinsa, ja jokaisella ohjaa-
jalla on unelmatekstinsä, jonka 

hän haluaisi ohjata.
Tommi Auvisen pitkäaikainen 

unelma on ohjata Raamattu alus-
ta loppuun.

– Maailmassa on vaikka kuin-
ka paljon Raamattuun perustu-
vaa teat terimateriaalia. Esimerkik-
si eng lantilaiset, keskiaikaiset mys-
teerinäytelmät ovat ihan älyttömän 
hienoja, tavalliselle ihmiselle tehty-

jä, toreilla esitettävää kansanteatte-
ria. Niistä puuttuu kaikki ulkokul-
taisuus, ne ovat hauskoja, osin jopa 
naiveja, ja itse asiassa ei juuri ollen-
kaan ”uskonnollisia” .

Ohjaajaa kiinnostaa erityisesti 
se, miten Raamatun kertomukset 
aukeaisivat tämän päivän ihmisille.

– Haluaisin luoda näytelmän, 
joka puhuttelee, koskettaa, haus-
kuuttaa ja heiluttaa nykyihmisen 
maailmankuvaa.

– Olen monessa teatterissa eh-
dottanut Raamattu-näytelmää, 
mutta aihetta on aina pelästytty. 
Mutta kyllä mä sen vielä teen.

Teemu Järventie
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Tampereen Musiikkiakatemi-
an kirkkomusiikinopiskelijat vas-
taavat monin äänin tähän kysy-
mykseen konsertissa, joka pide-
tään keskiviikkona 6. maaliskuu-
ta kello 19 Pyynikkisalissa, F.E. Sil-
lanpään katu 9. 

Kanttori on mukana seurakun-
talaistensa elämässä riparilta risti-
äisiin, kappelista katedraaliin, ko-
deista kokoushuoneisiin. Kanttori 
kantaa musiikin siivin sekä mustien 
että valkeiden huntujen juhlakan-
saa, soittaa ja laulaa, johtaa ja opet-
taa, säveltää ja sovittaa, virittää, 
tsekkaa, fiksaa ja miksaa.

Pyynikkisalin musiikillisessa 
happeningissa tarjoillaan kuunte-
lijoille ja katselijoille mahdollisuus 
elää hetki mukana kirkkomusiikin-
opiskelijan ja kanttorin musiikin 
tekemisen innostavissa kuvioissa.

Bongot ja bordunat soivat, urku-
jen ja kitaran kielet kilpailevat, säh-
köbasso ja sopraanoaaria törmää-
vät toisiinsa, Näsin ääni kertoo ilta-
sadun urkujen pienimmille pilleil-
le, valot ja varjot vaihtuvat lavalla ja 
kuvat puhuvat hiljaa. 

Ohjelma on kuin sillisalaatti, 
mutta herkullinen ja ilmainen.

Missä kanttori luuraa?

Pirkanmaan maakuntapelimannit esiintyvät kolmen muun ryhmän kanssa 
sunnuntaina 24.2. kello 18 Messukylän kirkossa. 

M
artti Yli-Pukka/ arkisto

Se on näytelmä meistä kaikista, ja 
ennen kaikkea arvoista ja ystävyy-
destä. 

– Kyseessä on keisarin uudet 
vaatteet -ilmiö puhumattakaan sii-
tä, että teksti tulee myös meitä teki-
jöitä lähelle. Olemme teatterilaisia 
ja menemme melkein joka ilta la-
valle teeskentelemään jotain.

Tommi Auvinen sanoo olevan-
sa ihan tavallinen kirkon jäsen, jo-

ka hyvin harvoin tulee edes miet-
tineeksi, miksi hän kuuluu kirk-
koon. Tosin vajaat kolme vuotta 
sitten ero kirkosta oli lähellä, kun 
TV2:n Homoilta viritti keskuste-
lun seksuaalivähemmistöjen roo-
lista kirkossa.

Auvinen pysyi kuitenkin kirkon 
jäsenenä ja lähti vaimonsa, näytte-
lijä Teija Auvisen kanssa tukemaan 
julkisesti liberaalina tunnetun Tul-

kaa kaikki -liikkeen ehdokkaita ko-
tiseurakunnassaan Nokialla.

Hänen mielestään kirkolla ja te-
atterilla on molemmilla sama teh-
tävä.

– Molempien pitää olla pienen 
ihmisen puolella.

Teemu Järventie 

Teatteriohjaaja Tommi Auvisen 
mielestä kirkolla ja teatterilla on 
molemmilla sama tehtävä.
– Molempien pitää olla pienen 
ihmisen puolella.

Harri Hinkka/ Tam
pereen Teatteri

Tavoitteena on, että 
voimme tuottaa Kallioon 
ja sieltä Radio Deihin 
kiinnosta vim man ja 
yllättävimmän keskustelun 
joka viikko, sanoo  
Teemu Laajasalo. 
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A
amupäivästä, kra-
pulassa tai selvin päin 
tukea olisi voinut ha-
kea Tampereen seu-
rakuntien Mustas-
ta Lampaasta. Huo-
misesta alkaen apua 

löytyy kuitenkin myös laitamyötäi-
sessä – jos apua vain haluaa ja jak-
saa ottaa vastaan.

Päihtyneiden päivätoimintakes-
kus avaa ovensa entisissä toimin-
takeskus Vuoltsun tiloissa ja tarjo-
aa soppaa ja suojaa arkipäivisin kel-
lo 12–18.

Keskus on matalan kynnyksen 
paikka, jossa voi ruokailla, pesey-
tyä ja huoltaa vaatteita. Siellä myös 
neuvotaan elämässä eteenpäin ja 
tarjotaan mahdollisuus terveystar-
kastukseen. Jokaiselle kävijälle etsi-
tään tarvittaessa yöpaikka.

Asiakkaat voivat olla päivätoi-
mintakeskuksessa päihtyneinä, 
mutta päihteiden käyttö on kiellet-
tyä. 

Päivätoimintakeskus toimii 
Vuolteenkadulla siihen asti, kunnes 
uudet tilat saadaan kuntoon Viinik-
kaan ensi vuoden aikana.

Samaan taloon muuttaa silloin 
myös Musta Lammas, joka yhdessä 
kaupungin kanssa suunnittelee päi-
vätoiminnan sisältöjä Tuotannon 
vanhaan leipomoon. 

Painostuksen 
voimin liikkeelle

Kaupunginvaltuutettu Irja Tulonen 
sanoo, että keskuksen perustamisen 
sysäsivät liikkeelle sekä poliittinen 
painostus että valtakunnallinen ta-
voite asunnottomuuden poistami-
seksi. Tulonen jäi juuri eläkkeel-
le terveyspalveluista ja ikäihmisten 
palveluista vastaavan apulaispor-
mestarin tehtävästä.

Tampere on onnistunut asunto-
tavoitteessa parhaiten koko maas-
sa. Erityisesti päihde- ja mielenter-
veys ongelmaisten asumista on aut-
tanut Väkipyöränkadulle Hervan-
taan noussut Sininauhan ja kaupun-
gin yhteinen palvelukokonaisuus.

Jomppa on ottanut 
muutamankin hörpyn 
lämmikkeeksi, ja 
olo on kavereiden 
seurassa tuntunut 
tovin maailman 
kuninkaalta.
Ulkona alkaa 
kuitenkin viluttaa, eikä 
syötyäkään ole tullut 
koko päivänä. Kämpän 
yksinäisinä tuijottavat 
seinät eivät houkuttele 
seuraansa. Miten 
elämä onkin mennyt 
tähän jamaan?

Ovelta ei käännytetä kännissäkään
Aukeaman tekstit:  
Asta Kettunen

Kimmo Holma, Marko Ajanki, Tero 
Koskinen, Marko Ojala ja Jari Ihalainen 
vievät omilta osiltaan viestiä siitä,  
että päihtyneiden päivätoimintakeskus 
toimii tästä eteenpäin Vuolteenkadulla.

Hannu Jukola
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KRIS-Tampere kulkee muiden 
päihdetyötä tekevien tahojen 
kanssa kaduilla kuuntelemassa, 
myötäelämässä ja viemässä tie-
toa suoraan sitä tarvitseville. Nyt 
ihmisiä voidaan heidän halutes-
saan ohjata myös uuteen päivä-
keskukseen.

– Näin tavoitetaan se porukka, 
joka ei lue lehtiä. Kaupungilla kul-
kee joka päivä yhdestä kolmeen 
työntekijää, kertoo yhdistyksen 
toiminnanjohtaja Jari Ihalainen.

Kaikki eivät syystä tai toisesta 
ole löytäneet tarjolla olevia palve-
luja. Niin sanottu etsivä työ pyrkii 
rikos- ja päihdetaustaisten tilan-
teiden parantamiseen ja samal-

la kaikkien turvallisuuden edis-
tämiseen. 

Samaa kokeneille on helpom-
pi puhua.

– Itselläni on kymmenen vuo-
den vankilatausta. Me tunnetaan 
veljemme ja sisaremme ihan hen-
kilökohtaisestikin. Ehkä meidän 
sanomamme on vakuuttavampi, 
mutta ei me mitään poppaukko-
ja olla, Ihalainen miettii.

Lisää tietoa yhdistyksestä on 
www.kris.fi:n KRIS-Tampere ry 
-sivuilla. Lue myös www.tampe-
reenkirkkosanomat.fi: Rikkinäi-
nen kaipaa hyväksyntää, narko-
maani myy mummonsakin  ●

– Asunnottomien ja päihteiden 
ongelmakäyttäjien palvelut parane-
vat kertalaakista uuden, kaupungin 
ylläpitämän päiväkeskuksen myö-
tä, iloitsee johtava diakoni Marko 
Ajanki Mustasta Lampaasta.

– On valtakunnallisesti ainut-
laatuista, että kunta lähtee päihde-
työn päiväkeskustoimintaan mu-
kaan näin isolla panoksella. Uu-
dessa päiväkeskuksessa työskente-
lee neljä sosiaali- ja terveysalan am-
mattilaista. Resurssit ovat parem-
mat kuin monissa kunnissa, joissa 
päiväkeskukset joutuvat kamppai-
lemaan toimintaedellytyksistään.

Kolmekymmentävuotias Mus-
ta Lammas on ollut ainoa kohde-
ryhmälle tarkoitettu päiväkeskus 
Tampereen keskustan alueella. 

Mustalla Lampaalla päiväkes-
kustoimintaan on tällä hetkellä 
osoitettu seitsemän työntekijää. 
Lisäksi kaksi diakoniatyöntekijää 
osallistuu työhön vahvasti. 

– Kun yhdistämme kaupungin 
ja seurakuntien resurssit, tilan-

ne keskustan palveluissa on erin-
omainen.

Musta Lammas on auki arkisin 
kello 7.30–13, viikonloppuisin va-
paaehtoisvoimin.

– Kävijöiltämme on usein kuul-
tu toive, että Lammas olisi pidem-
pään auki. Monet, etenkin asun-
nottomat kävijämme ovat joutu-
neet Lampaan sulkeuduttua läh-
temään viettämään aikaa asemil-
le, ostoskeskuksiin, kirjastoihin 
ja avoimen kirkon päivystykseen 
Aleksanterin kirkolle. Nyt voimme 
ohjata asiakkaitamme kaupungin 
päiväkeskukseen.

Yhteistyötä tehdään myös siten, 
että Lammas toimittaa lahjoitukse-
na saamiaan vaatteita Vuoltsuun.

Päivittäisessä asiakkaiden pal-
veluohjauksessa yhteistyö toimii 
sosiaali- ja terveydenhuollon, Ke-
lan, työvoimatoimiston, holhous-
toimen edunvalvonnan ja asunto-
toimen kanssa.

– Meillä on paljon yhteisiä asi-
akkaita A-klinikkasäätiön Mata-

lan ja terveysneuvontapiste Nervin 
sekä K-klinikan kanssa, eli nuoria 
huumeidenkäyttäjiä ja korvaushoi-
tolaisia. Teemme etsivää työtä yh-
dessä KRIS-Tampereen kanssa. Pro 
Tukipisteen työntekijät päivystävät 
meillä yhden päivän kuukaudessa. 
Myös A-kiltojen ylläpitämät päivä-
keskukset ovat tärkeitä yhteistyö-
kumppaneita, Ajanki kertoo.

Hän toivoo Tuotannon leipo-
mon tiloihin päästävän suunnitel-
mien mukaan parin vuoden sisällä. 
Musta Lammas ja uusi päiväkeskus 
muuttavat samoihin tiloihin. Li-
säksi yksiköstä on tulossa ympäri-
vuorokautinen, eli se tarjoaa asun-
nottomille myös yöpaikan. 

Uusien tilojen rakentaminen ra-
hoitetaan valtion asunnottomuu-
den vähentämisohjelmasta. Rahoi-
tuksen on saanut Martinus-säätiö 
Asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskuksen rahoitus- ja korkotuki-
lainana. Leipomon peruskorjauk-
sen hinnaksi on arvioitu 3,5 mil-
joonaa euroa.  ●

Komisario Ismo Rajala Pirkan-
maan poliisilaitokselta sanoo, et-
tä poliisit voivat kertoa palvelusta 
mahdolliselle asiakkaille heitä vir-
katehtävissä kohdatessaan. Samaa 
kertovat myös ylikonstaapeli Tero 
Koskinen ja vanhempi konstaapeli 
Marko Ojala.

– Hyvä että tällainen paikka on 
olemassa, Koskinen kuittaa. 

– Puhdistamon läheltä lähti 
ensisuoja, ja rannat on rakennet-
tu. Nyt on sitten paikka, jossa ol-
la, aktiviteetteja, ruokaa ja mah-
dollisuus itsensä huoltamiseen, 
Ojala lisää.

Kun poliisi joutuu poliisilain 
mukaan poistamaan henkilön esi-
merkiksi torilta, kadulta tai puis-

tosta, kiinniotto – putka – ei ole 
välttämätön

– Jos henkilö sopii palvelujen 
piiriin, henkilö voidaan joskus vie-
dä yhteisellä sopimuksella palvelu-
pisteeseen.

Rajala vakuuttaa, että tapaus-
kohtaisesti poliisi pyrkii aina löy-
tämään parhaan ratkaisun päihty-
neitä kohdatessaan.

– Uusi toiminta vaatii aluk-
si vahvaa markkinointia kaikilta 
mahdollisia asiakkaita kohtaavil-
ta ja heti perään onnistunutta toi-
mintaa palvelupaikassa, jotta tie-
to leviää.

Rajalan mielestä hyvää uudes-
sa paikassa on se, että päihtymys ei 
ole este palvelujen saamiselle. Pal-

velu on lisä erittäin tärkeälle alu-
eelle ja paikka keskeinen. Huonoa 
puolestaan on melko lyhyt auki-
oloaika.

– En näe tätäkään toimintaa 
yksistään ”kaduilla puuttumisena”, 
vaan näen palvelun erittäin hyvä-
nä lisänä kokonaisvaltaisessa päih-
deongelmaisten asioiden hoitami-
sessa.

– Kaduilla näkyvät ongelmat 
ovat useimmiten seurausta eivät-
kä niinkään syy. Eli pitäisikö asioi-
ta hoitaa jo ennen kaduilla näky-
viä ongelmia; asennekasvatuksel-
la, koulutuksella, lainsäädännöllä, 
syrjäytymisen ennalta estämisellä, 
rakentamisessa ja asumisessa ynnä 
muussa, kysyy Rajala.  ●

Ovelta ei käännytetä kännissäkään
kanssa. Tiiviiseen yhteistoimintaan 
pyritään sekä poliisin että päihde- 
ja mielenterveysjärjestöjen kans-
sa. Yhteistyössä mukana ovat myös 
esimerkiksi katkaisuhoito, A-kilta ja 
sosiaalityö.

Närhi kertoo, että tämän hank-
keen myötä yhteistyö tiivistyy en-
tisestään.

– Nyt nähdään, mitä muut voivat 
tehdä ja miten yhteistoiminta saa-
daan saumattomaksi.

Vailla vakinaista asuntoa -yh-
distyksen kokemusasiantuntija ja 
Omat avaimet -hankkeen Jyväsky-
län ja Tampereen yhdyshenkilö Ju-
hani Tiilikainen sanoo yhteistoi-
minnan ongelmaksi huonon tiedon-
kulun. Esimerkiksi Pispalan tuki-
asumisyksikköhankkeen etenemi-
sestä hän sai lukea lehdestä, vaikka 
kuuluu yhteistyöryhmään.

Päiväkeskustoiminnasta vastaa 
Tampereen kaupungin mielenter-
veys- ja päihdepalvelujen yksikkö. 
Tampereen kaupunginvaltuusto on 
myöntänyt hankkeelle tälle vuodel-
le 280 000 euron määrärahan.

Työntekijöitä päivätoimintakes-
kuksessa on neljä. 

Tulonen ja Närhi ovat iloisia sii-
tä, että työntekijöiksi on saatu mo-
niosaajia, jotka ovat halunneet eri-
tyisesti Vuoltsun töihin. He ovat 
avainhenkilöitä asioiden saamisek-
si kuntoon.

Esimerkiksi kaupungin sosiaali-
työstä virkavapaata ottanut Hanna 
Kangas sanoo kaivanneensa uusia 
haasteita ja päihdeohjaajan työtä.

– Olen lähihoitaja, jolla on oma 
päihdetausta. Päihdetyö on lähellä 
sydäntä, kertoo puolestaan Kimmo 
Holma.

Hän arvelee työssä onnistutta-
van paremmin, jos ihmiset sitoutu-
vat toimintaan. 

Vuoltsu on sokkeloinen, mutta 
esimerkiksi biljardipöytä ja oleske-
lutilat mahtuvat hyvin, ja tummat 
seinät saavat valoa. 

– Syrjäytyneet nuoret on se suu-
rin haaste, jossa Tampereella täytyy 
toimia vieläkin aktiivisemmin, Tu-
lonen huomauttaa.

Hän toivoo kaupungin ja seu-
rakuntien yhdistävän voimansa 
myös kriisiasumisen suhteen. Sii-
hen tarpeeseen vastaavat osaltaan 
myös Viinikkaan nousevat kriisi-
asunnot.  ●

– Suinkaan kaikki päihteitä kes-
kustassa käyttävät eivät ole asun-
nottomia, mutta monestihan nämä 
asiat kulkevat käsi kädessä.

Myös kesällä käydyllä keskuste-
lulla oli osuutensa siihen, että päi-
vätoimintakeskukselle järjestyi lo-
pulta paikka. 

– Kaupunkilaisilta tuli paljon 
viestejä Kuninkaankadulla leiriä pi-
tävistä ihmisistä. Tamperelaiset ei-
vät ole tottuneet voimakkaasti päih-
tyneisiin, aggressiivisiin ihmisiin, 
Tulonen kertaa.

– He ovat onnettomia ihmi-
siä, joita ei ole pystytty auttamaan.  
Alueen yrittäjät kertoivat heidän häi-
ritsevän liiketoimintaa.

Taustatekijä on myös ikäänty-
neiden turvattomuuden tunteen li-
sääntyminen.

– Asiaa palloteltiin sinne tänne, 
eikä kukaan ottanut siitä koppia. 
Sitten suunnittelupäällikkö Marit-
ta Närhi sai tehtäväkseen etsiä toi-
mintakeskukselle paikkaa. Ajatuk-
sena oli, että etsittäisiin tilat sa-
man katon alta kolmannen sekto-
rin kanssa.

Paikan löytymisen jälkeen käy-
tännön järjestelyt ovat edenneet yl-
lättävänkin nopeasti. Mallia käytiin 
katsomassa myös Helsingistä.

Palveluiden siirtämisestä kes-
kustaan on viime aikoina keskus-
teltu kiivaastikin. Tulosta kritiikki 
ei ole hätkäyttänyt.

– Päihde- ja mielenterveyspalve-
lujen järjestämisestä on tullut pal-
jon kiitosta – myös työntekijöiden 
taholta.

– Ihmisiä ei sullota mihinkään, 
vaan heidät kohdataan ihmisinä ja 
tarjotaan palveluja.

Musta Lammas on etsinyt uutta 
paikkaa jo hyvän tovin, sillä sen ny-
kyiset tilat Kyttälässä ovat huonossa 
kunnossa. Nyt muutto etenee, kun 
sijoittumisesta tehdystä valitukses-
ta on luovuttu.

Uudet tilat tulevat tarpeeseen. 
Mustassa Lampaassa on aiempina 
vuosina käynyt keskimäärin 14 000 
– 15 000 kävijää, mutta viime vuon-
na kävijöitä oli yli 20 000.

Yhteistyössä 
neuvoja ja tukea

Kaupunki järjestää päivätoiminta-
keskuksessa virikkeitä ja ryhmätoi-
mintaa yhteistyössä muiden tahojen 

Kaduilla kuuntelemassa Aina ei päädy putkaan

Palvelut paranevat yhteistyöllä

Tietoa tarvitaan puolin ja toisin. Päivätoimintakeskuksen ohjaaja Hanna Kangas jakaa Vuoltsulla tuoretta tiedotetta Ma-
ritta Närhelle, Irja Tuloselle, Marko Ojalalle ja Tero Koskiselle.

Ha
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Katso muu tapahtuma- 
tarjonta  
www.tampereen 
seurakunnat.fi

AIToLAHdEn SEURAKUnTA

Messut 
Aitolahden kirkossa klo 10
24.2. Pekka Luukkala, Miia 
Moilanen 
3.3. Margit Helin, Miia 
Moilanen, Aitotahti-kuoro 

Muut 
Etuovi 27.2. klo 12–13.45 
Atalan srk-koti 
En osaa kuin ristiä käteni, arjen 
rukous/Leena Lahtinen. Tied. 
Eija Heikkilä p. 050 097 1579 

Päivin tupa eläkeikäisille 
6.3. klo 10–12 Atalan srk-koti 
Yhteislauluhetki/Miia Moilanen. 
Virkistävää yhdessäoloa, 
mahdollisuus nauttia 
ateriayhteydestä/lounas 4 € 

Jumalan kämmenellä -ilta 
6.3. klo 18 Atalan srk-koti 
Yhteinen ilta lapsille ja koko 
perheelle. Aiheena Elämän 
leipä. Tied. diakoniatyöntekijä 
Merja Lehtinen  
p. 050 527 9932 

Kontemplatiivinen 
rukoushetki ja luettu 
messu 6.3. klo 18.30 
Aitolahden kirkko 
Huom: klo 18.30 johdanto, 
kontemplaatio klo 19 jatkuen 
luettuna ehtoollisena klo 
19.30–20, Mauri Nieminen

Paastonajan hiljaista 
hengellistä harjoitusta 
Aitolahden kirkossa. Kristillisen 
hengellisyyden juurille. 
Tilaisuudet:  
20.2. Mietiskely (meditaatio), 
27.2. Pyhä lukeminen (lectio 
Divina),  
6.3. Sisäinen rukous 
(kontemplaatio).  
Klo 18.30 johdanto  
klo 19 hiljainen rukous,  
klo 19.30 ehtoollinen

HARJUn SEURAKUnTA

Messut 
24.2. klo 10 Tesoman kirkko, 
Riitta Laankoski, Jukka-Pekka 
Ruusukallio 
Messun jälkeen rukouspalvelu 
ja kirkkokahvit 
klo 11 Pispalan kirkko, Markku 
Komulainen, Taina Paajanen, 
kanttori Elina Peura 
klo 12 Lielahden kirkko, Peetel 
-pyhä, Riitta Laankoski 
  
Varikkomessu 24.2. klo 17 
Pispalan kirkko. www.uusiverso.fi  
 
3.3. klo 10 Tesoman kirkko 
Teuvo Suurnäkki, Riitta 

Tampereen seurakuntien tapahtumia 20.2.–6.3.2013

Saarnavuoro

Rukous ja usko kuuluvat yhteen 
mistä tEkstistä saarnaat?
Päivän aiheena on rukous ja usko. Pyhän evankeliumi-
teksti kanaanilaisen naisen ja Jeesuksen kohtaamises-
ta (Matt. 15:21–28) liittyy teemaan. Nainen, joka on 
hädissään lapsensa sairauden takia, on peräänanta-
maton avun pyytäjä. Sinnikkyytensä takia hän lopul-
ta saa avun.

löysitkö tEkstiin uudEn näkökulman?
Teksti puhuu myös siitä, miten evankeliumi ylitti jo kan-
salliset rajat. Ei-juutalainen nainen sai kohdata Mes-
siaan ja hänen voimansa. Hän ei välittänyt uskonnolli-
sista rajoista.

mitä haluat saarnassasi viEstiä?
Uskon määrää emme voi mitata, eikä tarvitsekaan. Jee-
sus kuitenkin ylisti naisen suurta uskoa. Ei-juutalaise-
na nainen ei vedonnut uskonnollisten säädösten nou-
dattamiseen tai juutalaiseen perinteeseen; ainoa mikä 
hänellä oli, oli usko Jeesuksen mahdollisuuksiin. Siitä 
Jeesus ilahtui.

Rukous ja usko kuuluvat yhteen. Elämän eri vaiheis-
sa rukouselämämme ilmenee eri tavoin. Hätä opettaa 
rukoilemaan. Joskus huutamaan Jumalan puoleen, jos-
kus vain olemme hiljaa Jumalan edessä. Toisinaan val-
miit rukoukset ovat apuna hiljentymisessä. Oleellista 
on, että olemme tosissamme, aitoja ja se, että meillä 
on aikaa Jumalan edessä olemiselle.

Paastonaika, hengellisen elämän syventymisen ai-
ka, on rukouksen ja esirukouksen aikaa sosiaalisen toi-
minnan lisäksi.

oliko tEkstissä jotain vaikEaa?
Jeesuksen tylyltä tuntuva käytös ihmetyttää. Joku olisi 
jo alkuunsa loukkaantunut ja kääntynyt pois. 

miksi kannattaa tulla kirkkoon kuulEmaan saarnaasi?
Itse kukin meistä kaipaa rohkaisua uskomiseen ja rukoi-
lemiseen. Siinä sanan kuuleminen on oleellista. Mes-
su kokonaisuutena ja yhteys toisiin vahvistaa elämään 
kristittyinä. Lielahdessa kirkkokahvilla saamme kuul-
la tuoreet terveiset ystävyysseurakunnastamme Tallin-
nan Peetelin seurakunnasta. Se on myös yhteinen esi-
rukouksen kohde.

minkä kirjan olEt lukEnut viimEksi? mitä siitä opit? 
Gustav Björkstrandin kirjan Maria Åkerblomista, horros-
saarnaajasta. Paljon avoimia kysymyksiä jättävä kirja 
tästä omituisesta horrossaarnaajasta. Miten sadat vil-
pittömät ihmiset liittyivät häneen ja monet pysyivät us-
kollisina loppuun asti, vaikka liikkeen piirissä oli tullut 
ilmi monenlaisia rikoksia ja vääryyksiä? Miten hyvä seu-
rakuntayhteys varjelisi tällaiselta? 

Maailman rukouspäivän ekumeenis-
ta rukoushetkeä vietetään perjantaina 1. 
maaliskuuta kello 19.30–20.30 Tampe-
reen ortodoksisen kirkon Nikolainsalis-
sa, osoitteessa Suvantokatu 10. 

Maailman rukouspäivän tilaisuutta 
on valmistellut Tampereen naisten eku-
meeninen työryhmä, johon kuuluu edus-
tajia noin kymmenestä kristillisestä kir-
kosta Tampereella. 

– Rukouspäiväliike painottaa nais-
ten yhteistä vastuuta ja rukousyhteyden 
voimaa. Rukoilemme eri maiden nais-
ten esittämien rukousaiheiden puolesta 
ja jaamme omastamme niille, jotka tar-
vitsevat taloudellista tukeamme, kertoo 
Tampereen ev. lut. seurakuntien yhteis-
kunnallisen työn diakoni Sari Peltonen.

– Rukouspäivän valmistelu tuo vuo-
sittain yhteen tamperelaisia kristillisiä 
yhteisöjä. Rukouspäivä toteutetaan vuo-
rotellen eri kirkkokuntien tiloissa. Tilai-
suuteen ovat tervetulleita kaikki naiset 
ja miehet, jotka haluavat osallistua yh-
teiseen rukoukseen.

Rukouspäivän ohjelman ovat laatineet 
tänä vuonna ranskalaiset naiset. Koleh-
ti kerätään Suomen ortodoksisen kirkon 
valitsemaan kohteeseen. Tavoitteena on 
tehdä naisten hiv- ja seksuaaliterveystyö-
tä Itä-Afrikassa. 

Ennen rukoushetkeä on mahdollisuus 
osallistua paastoliturgiaan ortodoksikir-
kossa kello 18.

Lisätietoja: www.ywca.fi

Laankoski, kanttori Elina Peura. 
Messun jälkeen rukouspalvelu 
ja kirkkokahvit 
klo 11 Pispalan kirkko. Taina 
Paajanen, Markku Komulainen, 
kanttori Janne Salmenkangas 
klo 12 Lielahden kirkko, Teuvo 
Suurnäkki, Kristiina Hyppölä, 
kanttori Elina Peura 
 
Taizé-messu 3.3. klo 17 
Pispalan kirkko 
www.luottamuksenmessu.fi

Aamumessu klo 8.30 
Tesoman kirkko
27.2. ja 6.3. 

Arkimessu 6.3. klo 18 
Lentävänniemen srk-koti 
Talentti 
Rainer Backström, Janne 
Salmenkangas 

Muut 
20.2. klo 18 Pispalan kirkolla 

RE-sielunhoitoterapeutti Päivi 
Niemi. Temperamentti tunteiden 
ilmentäjänä. Kahvitarjoilu/ 
Pispalan Hanna-ryhmä, 
kahvikolehti Sanansaattajat 
ry:n medialähetykselle 
 
Hartaus 24.2. klo 16 
Raholan kerhohuone 
Teuvo Suurnäkki 

Erosta eteenpäin -vertais-
tuki ryhmä 26.2. klo 18 
Pispalan kirkko, jatkuen 
tiistaisin Pispalan kirkolla. Ilm. 
Tytti Lietosalmi 050 542 0545 
ja Veikko Sarko 040 570 2714 

Tapulinmäen tupa  
27.2. klo 11 Lielahden 
kirkko. Yhdessä olemme  
enemmän, Ulla Pettinen  
ja yhteisvastuu. Tuvassa voit 
virkistäytyä päivän vieraan 
seurassa, aterialla (3 €) tai 
ystäviä kohtaamalla 

60+ ikäisten toimintaa 
27.2. klo 18.30 Pispalan 
kirkko. Pohtijat -ryhmä ylä-
salissa, kokoontuu pohtimaan 
elämän monia kysymyksiä. 

Kalkun flikat 4.3. klo 17 
Kalkun srk-talo 
Tied. Pia Ojalahti,  
puh. 050 434 3315 

Wanhan ajan kahvila 6.3. 
klo 13–15 Pispalan kirkko 
Vieraanamme kanttori Elina 
Peura. Kahvin kanssa Matin 
leipomat tuulihatut suolaisella 
täytteellä. Minnan kuuluisaa 
hiivaleipää ja Arja gluteeniton 
piirakka. Myynnissä nauvolaista 
hunajaa. 
  
Kahvilan isäntinä laulava leipuri 
Matti Laine ja Pekka Ahomäki, 
emäntinä Marja Kylä-Laaso 
ja Arja Tikka. Tuotto Harjun 
vanhustyölle

Ki
rs

ik
ka
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keskustella ja kysyä vaikei-
takin kysymyksiä. Parhaim-
millaan ryhmä tarjoaa su-
reville aidon kokemuksen 
kuulluksi ja ymmärretyksi 
tulemisesta.  

Sururyhmä kokoontuu 
Seurakuntien talon 2. ker-
roksessa, kokoushuone Em-
mauksessa kello 17 yhteensä 
seitsemän kertaa, joista kuu-
si on iltatapaamisia. Lisäk-
si ryhmä viettää yhden yh-
teisen lauantaipäivän Ilkon 
kurssikeskuksessa. Ensim-
mäisen kokoontumisen jäl-

keen ryhmä on suljettu. 
Sururyhmä on kiinteä 

ryhmä, johon liitytään en-
simmäisellä kerralla ja kuu-
lutaan koko ryhmän keston 
ajan. 

– Sitoutuminen luo ryh-
mähenkeä ja kasvattaa ryh-
män sisäistä luottamusta, 
toivoo Varpu Lipponen.  

Ilmoittautuminen: dia-
koniatyöntekijä Hanna Vä-
limaa, hanna.valimaa@evl.
fi, p.050 329 5336

 

Harjun seurakunnan seurakuntapastori  
Riitta Laankoski saarnaa Peetel-pyhän messussa 

Lielahden kirkossa 24. helmikuuta kello 12. 

Rukouspäivänä katseet 
kääntyvät Itä-Afrikan naisiin  

Ortodoksisen kirkon järjestämissä hiv-koulutuksissa Keniassa opetetaan kondomin oikea 
käyttötapa.

Filantropia ry

Uusi sururyhmä alkaa 
tampErEEn sEurakunnissa al-
kaa uusi sururyhmä torstai-
na 14. maaliskuuta Seura-
kuntien talossa, osoitteessa 
Näsilinnankatu 26.  

– Sururyhmä on tarkoi-
tettu ihmisille, jotka ovat 
menettäneet läheisensä. Su-
ruryhmässä voi jakaa surua 
toisten samassa tilantees-
sa olevien kanssa ja opetel-
la vähitellen ymmärtämään 
tapahtunutta, kertoo Varpu 
Lipponen, joka toimii ryh-

män vapaaehtoisena ohjaaja-
na Veikko Parkkisen kanssa. 

Sururyhmä on tarkoitet-
tu kaikille sureville lapsia 
lukuunottamatta. Sururyh-
män alkaessa läheisen kuo-
lemasta tulisi olla kulunut 
noin kaksi kuukautta, ei kui-
tenkaan yli kahta vuotta.

– Sururyhmä on toisis-
taan välittävien ja toisiaan 
tukevien surevien muodos-
tama vertaisryhmä, jossa on 
lupa surra, näyttää surua, 

Kim
m

o Ahonen

Tampereen 
seurakunnissa 
alkaa uusi 
sururyhmä 
torstaina  
14. maaliskuuta.
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HERVAnnAn SEURAKUnTA

Messut Hervannan 
seurakunnassa klo 11
24.2. Maarit Kuusisto, Juhani 
Räsänen, Martti Syrjäniemi. 
Messu tulkataan venäjäksi, 
Последнее воскресенье месяца 
богослужение переводится на 
русский язык 
Messun jälkeen Kirkonmäellä 
lähetysasiaa: uuden Keski-
Aasiaan lähtevän lähetin 
tapaaminen ja uutisia 
Toinen messu 24.2. 
klo 16 Hervannan kirkko 
3.3. Soile Rantavuori, Ilmo 
Käki, Riikka Heikkinen. Messu 
tulkataan englanniksi 

Muut 
Lähetys- ja raamattu-
luento klo 9.30 
Hervannan kirkko
24.2. Tehtävä Keski-Aasiassa, 
lastenlääkäri Leena Kaartinen. 
3.3. Jumala rakastaa, 
Hebr 12: 5–6, DI Jukka Virtanen 
Kuuntele Radio Dei, Tampere 
97,2 MHz kuukauden ensimmäi-
senä maanantaina klo 19.30. 

Jumalan kämmenellä 
-ilta 6.3. klo 16.31–18.30 
Vuoreksen srk-koti 
Koko perheelle suunnattu ilta, 
jossa aluksi välipalaa, vapaata 
leikkiä ja yhdessä olemista, 
jonka jälkeen pyhäkouluhetki ja 
askartelua. Aiheena: Mikseivät 
kaikki ole samanlaisia? 
 

HäRMäLän SEURAKUnTA

Messut 
Härmälän kirkossa klo 10
24.2. Satu Saarela-Majanen, 
kanttorina Maaret Manni-Korpi
3.3. Antero Eskolin ja 
kanttorina Maaret Manni-Korpi, 
kirkkokahvit

”Tartu hetkeen” 
-iltaehtoollinen 22.2. 
klo 18 Härmälän kirkko 
Satu Saarela-Majanen, 
musiikista vastaa Gospel Grove 
Anne Huhtalan johdolla 

Muut 
Torstaitupa 21.2. ja 28.2. 
klo 10–13 Peltolammin srk- 
keskus. Ikäihmisten kohtaus- 
paikka. Mahdollisuus 
ruokailuun, tasapainojumppaan,  
hierontaan ja jalkahoitoon. 
Ohjelmahetki klo 11.  
Ruoka 4,50 €, keitto 4 €
ja kahvi 1,50 €. Tied. Päivi 
Weckström 050 591 6557 tai 
Seija Huttunen 050 559 3414

Päihteetön kohtaamis-
paikka 22.2. ja 1.3. klo 12 
Multisillan srk-koti 
Jatkuu perjantaisin.  
Tied. Johanna Asikainen  
050 560 6096

Naistenkerho 4.3. klo 18 
Peltolammin srk-keskus 
Maanantaisin klo 18 parillisilla 
viikoilla Peltolammin srk-
keskuksessa, Tilkonmäenk. 4. 
Sirkku Eskolin, aiheena 
matkailu ja kirjallisuus. Tied. 
Eija Vesola 03 265 0507 tai 
Mirja Rautkoski 050 414 2212

Miesten ilta 6.3. klo 18 
Kuuselan Seniorikeskuksessa, 
Nuolialantie 46 
Klo 18 sauna ja kahvitarjoilu 
(lähetystyön hyväksi),  
klo 19.15 alustus illan aiheesta, 
keskustelua ja iltahartaus. 
Aiheena salattu Jumala, rovasti 
Sakari Suutala. Illoissa mukana 
Antero Eskolin ja Aimo Tikka

Yhdessä kohti kevättä 
-pienryhmä Härmälän 
kirkolla kokoontuva pienryhmä 
mielenterveyskuntoutujille 
torstaina 21.3.  
klo 11.30–13. Sinulle, joka 
olet mielenterveyskuntoutuja 
tai mielesi on masentunut 
yksinäisyyden tai muun 
elämäntilanteen vuoksi tai 
haluat seurakunnan yhteyteen. 
Ryhmässä iloista yhdessäoloa.
Lisät. Taina Nuorto  
050 364 6192 ja Johanna 
Asikainen 050 560 6096

KALEVAn SEURAKUnTA

Messut 
Kalevan kirkossa klo 10
24.2. Jukka Kuusisto, liturgina 
Kati Eloranta, musiikki Kari 
Nousiainen ja Kehittyvät 
Laulajat 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
Lapinniemen kappeli, Jukka 
Kuusisto, kanttorina Kari 
Nousiainen 
3.3. Elina Rautavirta, Harri
Luoma, musiikki Kari Nousiai-
nen ja Sari Jokiniitty, sopraano 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
Lapinniemen kappeli, Elina 
Rautavirta, kanttorina Kari 
Nousiainen 

Muut
Hyvässä hengessä 
-iltapäivä 20.2. klo 15–17 
Kalevan kirkon srk-Sali.  
”Valoa elämään” 
Hengellisiä lauluja, musiikkia, 
runoja, Raamatun jakeita, 
välipala, hartaus. Järj. 
diakoniatyö 

Medialähetyksen ystävät 
28.2. klo 14 Järvensivun 
srk-talo, yhteistyössä 
Sanansaattajien kanssa. 
Jyrki Pikkarainen puhuu 
rukoilemisesta. Kahvitarjoilu, 
kahvikolehti Sansan hyväksi. 
Tied. Jyrki Pikkarainen  
p. 050 326 2388

”Valoa kohti” -tapahtuma 
5.3. klo 11–13 Kalevan kirkon 

srk-sali. Vieraana näyttelijä 
Eila Roine. Ilm. tarjoilua varten 
25.2. mennessä Päivi Sylvinille 
p. 050 345 1162 

Hiljaisuuden kirkkoillat 
klo 19 Kalevan kirkossa
pääsiäisen sanoman äärellä
27.2. ”Tien kaikkein 
raskaimman Jeesus, on käynyt 
armossaan.”, sana Tuula 
Ryhänen. Musiikki Hannu 
Rantamaa
6.3. ”Oi rakkautta näin suurta, 
kun meitä sääli hän.” Sana 
Marja-Liisa Laaksonen ja 
musiikki Vesa Vahtola

MESSUKYLän 
SEURAKUnTA

Messut 
Messukylän kirkossa klo 10
24.2. Tuula Haavisto, Heidi 
Peltola, kanttori Petri Karaksela 
klo 17 iltamessu Uudenkylän 
srk-talolla, Kaisa Yrjölä Aamu-
unisten virkistävä messu 
kahdella aterialla. Pikkulapsille 
(3+) on pyhäkoulu ja 
kouluikäisille varkkikerho 
24.2. klo 12 Kaukajärven srk-
talolla, Pirjo Tuiskunen, kanttori 
Petri Karaksela 
3.3. Juha Klaavu, Tuula 
Haavisto, kanttori Hanna 
Kataja. Mieskuoro Kelot, joht. 
Jussi Tamminen
klo 12 Linnainmaan srk-
keskuksessa, Heidi Peltola, 
kanttori Katja Viljamaa 
klo 17 KIPINÄ! -messu 
Linnainmaan srk-keskuksessa, 
nuorten aikuisten suunnittele-
ma ja tekemä, rohkeasti uudis-
tettu messu. Ajatonta ja ikuista 
sanomaa uusissa puitteissa, 
bändin säestyksellä. Kaikki ovat 
tervetulleita, ikään katsomatta. 
Antaa uutta kipinää!
5.3. klo 12.30 Kaukajärven 
srk-talolla, Arkimessu, Touko 
Hakala
 
Muut
Jumalan kämmenellä -ilta 
20.2. klo 17.30 Levonmäen 
srk-koti, hiljentyminen 
raamatunkertomuksen äärellä, 
leikkiä, pelejä ja askartelua, 
lopuksi yhteinen iltapala 
(vapaaehtoinen maksu). 
 
Kaukajärven lähetyspiiri 
21.2. klo 14 Kaukajärven srk-
talo. ”Köyhyys Suomessa ja 
Kambodzassa”, Ritva Fabrin 

Talvilaulujen ilta 
Linnainmaalla, Hannulankatu 
1:ssä 28.2. klo 18, mukana 
kirkkoherra Jari Nurmi ja 
kanttori Katja Viljamaa

Iltaveisuu 3.3. 
klo 18 Kaukajärven  
srk-talo, kanttorit Katja 
Viljamaa ja Hanna Kataja, 
Kolehti YV-keräykselle 

Hyvä Uutinen Kaikille
TV7:n Ilta ti 5.3. klo 18.30
Linnainmaan srk-keskuksessa

Ikäihmisten virkistyspäivä 
6.3. klo 11.30 Linnainmaan 
srk-keskus ”Elämän eväät?” 
Ehtoollinen klo 11.30, 
keittolounas ja ohjelmatuokio. 
Mukana mm. Ritva Fabrin 
ja Sisko-Helena Miettinen. 
Seuraava virkistyspäivä 3.4.

PYYnIKIn SEURAKUnTA 

Messut 
Aleksanterin kirkossa klo 10
24.2. Jorma Pitkänen, Ari 
Rantavaara, kanttori Terhi-Tuulia 
Keränen, Aleksanterin kirkon 
kuoro, Iiris Haavisto, viulu 
3.3. Risto Ahonen, Säde Siira, 
kanttori Terhi-Tuulia Keränen, 
Jäämien kuoro, joht. Saija Siuko 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja 
tilaisuus, jossa Risto Ahonen 
puhuu teemasta ”Maailmanlähe 
-tys tienhaarassa”, keskustelua

Muut 
Ehtoollishartaus klo 17 
Aleksanterin kirkon krypta
21.2. Merja Halivaara 
28.2. klo 17 Ari Rantavaara 

Rukouksen ja ylistyksen 
ilta 27.2. ja 6.3. 
klo 18.30 Pyynikin kirkontupa 
Mustanlahdenkatu 21 A
klo 10 kahvit,  
klo 11 ohjelma, aamunsana,  
klo 12.30 lounas

Kirkontuvalla  
virkistystä  
moneen makuun, 
mm. aamuhartaus, lukupiiri, 
luentoja. Katso tarkemmat 
tiedot Kirkontuvan esitteestä. 
Lisät. p. 040 804 8771 tai 
keittiö 040 804 8772.
25.2. yhteislauluja Maija-
Stinan kanssa
27.2. Antti Punkari johdattaa 
meidät Kalevalan päivän 
viettoon 
1.3. Laaksin pariskunta tulee 
laulamaan meille 
5.3. Elvi Pöysti, Kalevala 
maailmalla 
6.3. Olli Lehtimäki kertoo 
Australian luonnon eläimistä 

TEISKon SEURAKUnTA

Messut 
klo 10 Teiskon kirkossa
24.2. sanajumalanpalvelus, 
Tero Matilainen, kanttori Anna-
Stina Nyman 
3.3. sanajumalanpalvelus, 
pastori Terttu Haikka, Tuuli 
Muraja 

Muut 
Kuorannan kotipyhäkoulu 
3.3. klo 15 
Hakamaalla, Kuorannantie 511 

TUoMIoKIRKKo-
SEURAKUnTA

Messut 
Tuomiokirkossa klo 10
24.2. Taize-laulumessu, Merja 
Halivaara, Antero Niemi, urkuri 
Matti Hannula, Tuomiokirkon 
kuoro, joht. Marja-Liisa Rautelo 
3.3. Amélie Liehrmann, 
Asko Peltonen, urkuri 
Matti Hannula, Tampereen 
Kamarimusiikkiseuran orkesteri, 
joht. Juhani Tepponen 

Muut 
Kaiken maailman kirjoja 
-lukupiiri 5.3. klo 17–19 
Seurakuntien talo, Emmaus 
Tutustumme eri maihin ja 
maanosiin lukien ja  
keskustel len aina kuukauden 
ensimmäi se nä tiistaina, 
viimeinen kerta 7.5.  
Luettavasta kirjasta ja 
kutsuttavista vieraista sovimme 
yhdessä aina edellisessä 
tapaamisessamme. Vaihtuva 
kirjanäyttely lukutoukille: 
tuodaan kirjoja vinkiksi 
muillekin. Yhteistyössä Pyynikin 
srk:n kanssa 
Lisät. Sanna Kramer  
p. 050 5744 920 

VIInIKAn SEURAKUnTA

Messut 
klo 10 Viinikan kirkossa
24.2. Daniel Hukari, Jorma 
Satama, Monika Naukkarinen 
3.3. Ismo Kunnas, Jussi 
Mäkinen, kanttori Veikko 
Myllyluoma 

Hiljainen iltakirkko 21.2. 
klo 19 Viinikan kirkko 
Ismo Kunnas 

EnGLISH SERVICE 

With Holy Communion at the 
Old Church every Sunday at 4 
p.m. After the service coffee 
and tea served. Sunday School 
for kids, Bible reflection.
24.2. Rev. Ville Aalo
3.3. Rev. Tuomas Mäkipää 
from Anglican Church in 
Finland. 

ETSIJäT JA EPäILIJäT

keskiviikkoisin joka toinen 
viikko klo 17–19 Seurakuntien 
talo, Emmaus
27.2.Rasismi

SVEnSKA FÖRSAMLInGEn

Gudstjänst/Högmässa  
i Finlayson kyrka varje söndag 
kl 10.30 För annan verksamhet 
eller eventuella ändringar se 
vårt programblad som finns  
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

Ilkontie 8–10, 36220 Kangasala 
Ilkon NaMien talkoot 
26.2. klo 13–18 Ilkon 
kurssikeskus. Kaikille käsille 
jotakin, teemana sisätyöt ja 
pulkkamäen teko. Avantosauna 
lämpiää talkoolaisille 
talkoopäivän päätteeksi

Hengellinen Naisten 
TeemaTiistai 26.2. klo 18 
Ilkon kurssikeskus 
Jatkamme Apostolien tekojen 
käsittelyä, luku 7. Keskustelun 
ja yhteisen rukouksen jälkeen 
mahdollisuus avantosaunaan. 
Ota oma Raamattu mukaan. 
Vapaaehtoinen kolehti SLS:n 
Lasten Pankille

LäHdEKAPPELI

Seurakuntien talossa, 
Näsilinnank. 26, avoinna 

www.tampereenseurakunnat.fi

Tamperelaiset kampanjoivat  
Yhteisvastuun hyväksi
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millainEn on sinun 
toiveidesi kirkko? 

Tule mukaan tal-
koisiin tekemään 
kirkosta entistä 

parempi: toi-
miva, kuunte-
leva ja ihmi-

set huomioon 
ottava. 

Tampereen seu-
rakunnat järjestää maa-
liskuussa kolme työpa-

jaa, joissa mietitään yhdes-

sä tulevaisuuden sisältöjä ja 
toimintatapoja. 

Valitse yksi tai useam-
pi sinua kiinnostava työpa-
ja ja ilmoittaudu pastori Jus-
si Laineelle, 
jussi.laine@evl.fi,  
p. 050 302 7781.

6.3. klo 18–20 Näsin Sali:
Bränditakomo ja vuoro-
vaikutuksellinen viestintä
toimintaympäristön 
kanssa

13.3. klo 18–20 Näsin Sali:
Uudet jaot ja mahdollisuus
liittyä hyvään

14.3. klo 18–20 
Kalevan kirkon alasali: 
Nuoret aikuiset ja 
monimuotoinen 
seurakuntayhteys

Pastorit Jussi Laine ja Jari 
Pulkkinen vetävät työpajat.
 

Tule kertomaan toiveidesi kirkosta

Mummon Kammari on
ajanut mummujen ja 
vaarien asioita jo 
vuodesta 1989. Haastan Sokos-
hotellit mukaan Yhteisvastuu- 
keräykseen.

Toiminnanjohtaja  
Maarit Tammisto 

tunnEtut tampErElaisEt kam-
panjoivat Yhteisvastuun hy-
väksi Facebookissa. Tampe-
reen seurakuntien järjestä-

mä kampanja esittelee joka 
arkipäivä uuden tamperelai-
sen arkienkelin, joka haas-
taa mukaan jälleen uuden ni-

men. Katso kuka haas-
taa kenet osoitteessa:
www.facebook.com/
yhteisvastuutampere
Kampanja alkoi 11. 
helmikuuta ja kestää 
kolme viikkoa.    
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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. 
Isoäidin kutomia tumppuja, 
villasukkia ja hartiahuiveja sekä 
pehmeitä vauvan neuleita. 
Kauniita käsitöitä ja yksilöllisiä 
lahjoja talven juhliin.
Kaupan tuotteita ostamalla 
tuet seurakuntiemme nimikko-
lähettien työtä ja lähetystyötä 
eri puolilla maailmaa.

MATERIAALIPALVELU

Materiaalipalvelussa 
muuttokiireitä
Seurakuntien materiaalipalvelu 
palvelee tulevat viikot vain osit-
tain. Lainaaminen ei onnistu 
muuton aikana 11.2.–3.3.  
Lainaaminen onnistuu jälleen 
viikolla 10 (4.3.) jolloin palve-
lemme uudessa osoitteessa, 
Yliopistonkatu 56. 
Lainoja voi palauttaa vielä tä-
män viikon (viikko 8) vanhaan 
osoitteeseen Kyttälänkatu 1 A. 
Viikon 9 olemme kokonaan kiin-
ni. Myöhästymisiä ei kirjata 
muuton aikana, vaan palautus-
aikaa jatketaan. Pahoittelemme 
muutosta aiheutuvaa haittaa.

MUMMon KAMMARI

Vapaaehtoisen 
vanhustyön keskus – 
Kyläpaikka kaikenikäisille
– Lähimmäisavunvälitys 
vanhuksille p. 03-2190 711 
ma–pe 8.30–10.30. 
– Toimisto p. 03-2190 455  
ma 9–17, ti–to 9–14. 
– Kyläpaikka ja Mummon Puoti 
ma–to 10–14,  
ma 18.3. klo 10–18.

Kyläpaikka, 
Otavalankatu 12 A,  
ma–to 10–14. 
Seuraava perehdytys 
vapaaehtoiseen vanhus- 
työhön ti 5.3.  
klo 13–15 jatkuen ti 12.3. 

Kyläpaikan ohjelma, tiedustelut 
ja kurssille ilmoittautuminen: 
kotisivuilta www.
mummonkammari.fi
tai toimisto p. 03-219 0455  
ma 9–17, ti–to 9–14. 

Leskien Klubi -kahvila
ke 6.3. klo 10–12
ma 18.3. klo 18–20
ke 20.3. klo 10–12
Tervetuloa mukaan kun 
pahin surusi on helpottanut. 
Musiikkituokio. Järj. 
Mummon Kammari, 

MYÖTäTUULI

Naisten aamukahvit
Messukylän srk-kodilla, Messu-
kylänkatu 36 parittomien 
viikkojen keskiviikkoina  
klo 9.30–11. 
27.2. ”Päässä kohisee”, 
diakoni Ritva Fabrin. 
13.3. ”Antaisinko sittenkin 
anteeksi?”, pastori Kaisa Yrjölä. 
Kaukajärven srk-kodilla, 
Keskisenkatu 20, parillisen 
viikkojen keskiviikkoina  
klo 9.30–11. 
6.3. ”Kolmas kotimaani”, 
rovasti Vuokko Lipponen

Tied. Virpi Pohjanen  
050 970 2038,  
Sinikka Leijo 050 599 7346

nUoRET AIKUISET/
 UUSI VERSo

Varikkomessu 24.2.  
klo 17 Pispalan kirkko 
Hyvää musaa ja Jumalan sanaa 
rennossa ilmapiirissä. Saarnan 
ajaksi on lapsille pyhäkoulua 
kahdessa ryhmässä (2,5–5v ja 
6v–), pienemmille lapsille on 
leikkipaikka. Varikkoa vietetään 
joka toinen sunnuntai 

Voimala-messu 1.3. 
klo 19 Tuomiokirkko 
Raamattuopetusta, musiikkia, 
ehtoollista ja rukousta. Messu 
järjestetään parittomilla viikoilla 
perjantaisin 

näKÖVAMMAISTYÖ

Ilmarinkatu 10
To 21.2. klo 13 Kuuluuko?
vieraana kuntoutusohj. Katja 
Kokko

Pe 22.2. klo 10-12 
Kohtaamispaikka
- vertaistuellista yhdessäoloa, 
sanomalehdenlukua, asiointia 
lähialueella. Yhteislaulua Tuija 
Kurki.
To 28.2. klo 13 
Kalevalanpäivän merkeissä
Pe 1.3. klo 10-12 
Kohtaamispaikka

Tuomiokirkkoseurakunta ja 
Elonpolkuja-verkosto.
Villasukkien ym. käsi-
töiden sekä Viel on virtaa- 
ja tietsikka- t-paitojen 
myynti (á 20 €) Mummon 
Puodista, ma–to 10–14, kerran 
kuussa ma 10–18 (18.3, 15.4.). 
Tuotto nuorten työllistämiseen 
vanhusten ulkoiluavuksi. 

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
24.2. Kari Kuusisto
3.3. Arto Ovaska ja lauluryhmä

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
27.2. Mirja Koskela, Naisten 
suojakoti
6.3. Päivi Sylvin, Kalevan srk

Keskiviikkoklubi 
keskiviikkoisin klo 13.00–14.45
Hengellinen avoin keskustelu-
ryhmä päihteistä eroon 
pyrkiville naisille ja miehille.

mennessä diakoniatyöntekijöille 
Ritva Fabrin 050 5865 183 tai 
vanhustyöntekijä Sisko-Helena 
Miettinen 040 8048 672. 

Matka maailman katol-
le! Harjun seurakunta järjestää 
opintomatkan Nepaliin marras-
kuussa 2013. 
Matkalla tutustumme Suomen 
Lähetysseuran työhön  
Kathmandussa ja Pokharassa. 
Matkalla oppaana toimii  
Suomen Lähetysseuran työnte-
kijä Maria Westerling.  
Matkalla vierailemme  
mm. Gandaking sisäoppi-
laitoksessa, kivenhakkaajien 
kylässä ja Grace Home-kodis-
sa. Tutustumme myös maan 
kulttuuriin, nähtävyyksiin ja 
kristillisen kirkon toimintaan. 
Mahdollisuus trekkaukselle.  
Matkan kesto 12 vrk ja hinta 
noin 2200 €/ puolihoidolla. 
Lisät. ja ilm. matkanjohtajil-
le Riitta Laiholle 041 548 0150 
tai pastori Martti Lammille  
050 307 1402.

Ystävyysseurakuntamatka 
Tallinnaan, Peetelin, 
8–9.6. Lähtö 8.6. klo 6. Reitti: 
Lielahti – Tesoma – K-tori ja 
paluu 9.6. noin klo 22. Matkan 
hinta 180–200 € osallistuja-
määrästä riippuen. Hinta sis. 
matkat Tokeen tilausbussilla, 
majoitus Tallink City hotellissa 
2 hh, ruokailut. Tutustumista 
Tallinnaan, osallistumme 
Peetelin jumalanpalvelukseen 
ja kirkon seurakunnalle palaut-
tamisen 20-vuotisjuhlaan.
Tied. matkanjohtaja Risto 
Itämetsä, 050 073 7128.  
Ilm. Marja Oksanen,  
040 804 8152 Ilmoittautuneille 
lähetetään tarkempi ohjelma 
ja aikataulu sekä lasku (maksu 
huhtikuun loppuun mennessä)
Tervetuloa mukaan! Harjun 
seurakunta

RUKoUKSEn TALo

Keskusta, Kyttälänk. 1
Yhteistä rukousta joka 
arkiaamu klo 9–11
Nuorten Praisekuoro- ja 
bändi parillisten viikkojen 
maanantai klo 18

Tampereen seurakuntien tapahtumia 20.2.–6.3.2013

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. 
 
21.2. Lähetystyö, kuukauden 
vieras Jorma Pihkala; 
Roomalaiskirje 1–8,  
yhteenveto - Olli Aumala. 
Tied. pastori Ville Aalo  
p. 050 468 8484  
ville.aalo@evl.fi

RAAMATTUVIIKonLoPPU

16.–17.3. Näsin salissa. 
Teemana ISRAELIN JA 
MAAILMAN TOIVON TÄHDEN. 
Raamatunopettaja Riitta 
Keskimäki johdattaa meitä 
pohtimaan mikä on se toivo, 
joka on kantanut Israelia 
läpi monien ahdistusten ja 
kautta vuosisatojen kansojen 
keskellä? Mikä on Israelin 
paikka historian, maailman 
ja Jumalan kartalla? Teemat 
lauantaina ja sunnuntaina klo 
13–17-ovat: Kestääkö liitto? 
Kaikki tiet vievät Jerusalemiin. 
Miksi? Juutalaisen kansan 
sydänääniä, Messiaskansan 
messiaskriisi, Juutalainen 
juhlakalenteri ja pelastus-
historia, Juutalaisten kuningas 
Väliajalla kahvitarjoilu ja 
mahdollisuus kirjaostoksiin.
Tapahtuman järjestävät 
Tuomiokirkkosrk ja Kansan 
Raamattuseura

RETKET/MATKAT

Retki Lahteen ti 12.3. 
Lähtö Hervannan kirkolta  
klo 8.30, Opastus Rudolf 
Koivun näyttelyyn ”Kuin silloin 
ennen”, lounas ravintola 
Voitossa, kiertoajelu oppaan 
johdolla, runohetki Ristin 
kirkossa, kahvit. Hinta 44 € 
mukana Katri Ikonen ja  
Pirkko Partanen.  
ilm. PP 050-406 7170

Seurakuntaretki 
kiirastorstaina 28.3. 
Vivamoon pääsiäisvaellukselle 
”Ihmisen Poika”
Matkalla aamukahvit.  
Lounas ja päiväkahvit 
Vivamossa. Vaellus  
ULKONA alkaen klo 14. 
Retken hinta 55 euroa. Lähtö-
ajat ja -paikat sekä sitovat 
(ennakkomaksu 10 euroa). 
Ilmoittautumiset 15.3. 

Nuorten rukouskoulu 
Preikkari parittomien 
viikkojen maanantai klo 18
Haukiluoma
Esirukousillat torstaisin 
klo 18.30. Illan lopuksi 
mahdollisuus henkilökohtaiseen 
esirukoukseen.
21.2., 28.2., 21.3., 4.4., 25.4.

Tulevaisuuden ja toivon 
illat perjantaisin klo 18.30
8. 3. Mauri Virtanen, 
gospelryhmä
12.4. Jukka Partala
3.5. Kiitosjuhla, Teuvo 
Suurnäkki, ehtoollinen

Koivistonkylän srk-talo
Aamurukoussolu klo 6–7.30 
maanantaisin ja keskiviikkoisin
Tied. Anne Tuhkanen  
p. 044 218 0010 

SEnIoRIFooRUM

klo 13 Aleksanterin kirkon 
krypta
(kahvitarjoilu alk. klo 12)
28.2., ”Karjalasta kajahtaa! 
Kielityössä Karjalassa”,  
Sinikka Saari
14.3.”Lääkärin usko”, 
Vili-Pekka Joki-Erkkilä

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, 

nan kanssa Pispalan kirkos-
sa reilu vuosi sitten.  

Löytty on kiertänyt ympä-
ri Suomea antamassa koulu-
tusta messun järjestämisessä. 
Lähetysseura on saanut val-
miiksi virikemateriaali-vih-
kosen, jota voi käyttää apuna 
messun suunnittelussa. 

Löytyn mielestä päivä-
messu tarjoaa väylän luo-

Haastan Yhteisvastuu-
keräykseen Nekalan  
toivon Sanna-Raipe  
Helmisen. Vaviskaa, Samppa 
Linnat ja muut turkkulaiset! 

Tampereen pormestari  
Anna-Kaisa Ikonen
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Elämä ei ole yksilölaji:  
pidetään mummut ja  
vaarit mukana  
joukkueessa. Haastan Jokerit 
mukaan Yhteisvastuukeräykseen. 

Tapparan jääkiekkoilija  
Ville Nieminen
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tampErEElla pispalan kir-
kossa toteutettu Maailmo-
jen Messu – World Within 
Worship herättää kiinnos-
tusta ympäri Suomea. 

Viime syksynä Maailmo-
jen Messu on järjestetty Pis-
palan ohella Vantaan Reko-
lassa ja Uudessakaupungis-
sa. Myös Espoon Matinkap-
pelin ja Olarin kirkon moni-
kulttuurinen messu ovat ha-
keneet mallia Pispalan mes-
susta. 

Tänä vuonna Maailmojen 
Messu on järjestetty Turun 
Henrikin kirkossa. Kevään 
aikana muun muassa Kotka, 
Mikkeli, Kuopio, Jyväskylä ja 
Helsinki aikovat järjestää mo-
nikulttuurisen messun.

Idea leviää myös Tampe-
reella, sillä Maailmojen Mes-
su järjestetään palmusun-
nuntaina 24. maaliskuuta 
Härmälän kirkossa. Pispalan 
kirkon seuraava Maailmojen 
Messu on 28. huhtikuuta.   

– Kaikkialta on tul-
lut myönteistä palautetta. 
Olemme pitäytyneet kirk-
komme messukaavassa ja ri-
kastuttaneet sitä monikult-
tuurisin ja -kielisin ainek-
sin. Tämä on ollut hyvä rat-
kaisu, sillä messut ovat ve-
täneet hyvin väkeä, ker-
too Suomen Lähetys-
seuran työntekijä Sa-
kari Löytty, joka aloit-
ti messujen järjestämi-
sen Harjun seurakun-

Maailmojen Messu kiinnostaa ympäri Suomea 

M
arjaana M

alkam
äki
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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!

HERäTTäJä-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat
ja paikallisosaston 
vuosikok. to 21.2. 
klo 19 seurakuntien talo, 
Näsilinnank.26, Ateena-sali, 
Heikki Jussila, Jaakko Löytty, 
Sakari Suutala.

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28,  
p. 020 768 1671
www.kansanraamattuseura.fi
Seniorifoorum 28.2. ja 
14.3. klo 13 Aleksanterin 

kirkon krypta, kahvit klo 12
Raamatun opetusta  
16.–17.3. klo 13–17 Näsin 
Sali, ”Israelin ja maailman 
toivon tähden”, opettajana Riitta 
Keskimäki
Nuoret aikuiset kokoontuvat 
perjantaisin klo 19 parillisilla 
viikoilla Hämeenkulmassa 
ja parittomilla viikoilla 
Tuomiokirkossa.

TAMPEREEN 
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16 
ja 17.45, keskiviikkoisin ja 
lauantaisin klo 19.
Pe 22.2. klo 18.30 miestenilta
La 2.3. klo 19 raamattuilta
Su 3.3. klo 17 seurat 
Sahalahden seurakuntakodilla
Ti 5.3. klo 18.30 naistenilta
Tervetuloa!
Seura-aikoina seurat 
kuunneltavissa osoitteesta www.
tampereenrauhanyhdistys.fi eri 
Pirkanmaan rauhanyhdistyksiltä

KRISTILLISET JäRJESTÖTTUoMASMESSU

www.tuomasmessu.net
3.3. klo 18 Aleksanterin 
kirkko. ”Nostamme silmämme 
Herramme puoleen”. Pappi 
tavattavissa tuntia ennen 
messua. Lastenhoito ja 
pyhäkoulu kirkon alasalissa

USKon AKATEMIA

Arvot mekin ansaitsemme 
Elämän ja uskon kysymyksiä 
syventävä luentosarja 
tiistaisin klo 18.30–20 
Kaupunginkirjasto Metson 
Pietilä-salissa. 29.1.–2.4.
5.3. Arvot – absoluuttisia vai 
relatiivisia? 
Professori, OTT Aulis Aarnio 
 
Luennot kuunneltavissa netistä 
www.tampereenseurakunnat.fi/
luennot 
 
Yhteistyössä Tampereen ev.lut. 
seurakunnat ja Tampereen 
seudun työväenopisto 

valle, rikkaalle toteutuk-
selle. 

– Kirkossamme on kas-
vava määrä ihmisiä, työn-
tekijöitä ja maallikoita, jot-
ka uskovat tavallisen kymp-
pimessun kehittämiseen. 
Vaikka Maailmojen messul-
la on oma nimi, se ei ole eri-
tyismessu, vaan päivämes-
sun monikulttuurinen to-
teutustapa. Kutsutaan kool-
le laaja joukko valmista-
maan kaikille yhteistä mes-
sua. Tästä yhteydestä raken-
tuu yhteisöllisyys.  

www.tampereenseurakunnat.fi

AitolAhden seurAkuntA
Aitolahden uusi kirkko, Jenseninkatu 4
Atalan srk-koti, Pulkkakatu 6 

hArJun seurAkuntA
epilän srk-talo, suurmäenkatu 5
kalkun srk-talo, Pitkäniemenkatu 9 
lamminpään srk-koti, rauhanportti, rauhantie 21
lielahden kirkko, ollinojankatu 2
lentävänniemen srk-koti, talentti, Män-
nistönkuja 2
tesoman kirkko, tesomankuja 5 
tahmelan srk-koti, selininkatu 5 

hervAnnAn seurAkuntA
hervannan kirkko, lindforsinkatu 7 
Pelipuiston srk-koti, teekkarinkatu 17
vuoreksen srk-koti, kauppakeskus klaava, 
vuoreksen puistokatu 87 

härMälän seurAkuntA
härmälän kirkko, Antinkatu 3 
Peltolammin srk-koti, tilkonmäenkatu 4 

seurakunnan varhaiskasvatus tarjoaa lapsille 
tavoitteellista ryhmätoimintaa, ei hoitoa. Mitä 
nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä enemmän 
toimintaan kuuluu myös hoidollisia elementte-
jä. tavoitteenamme on taata kaikille seura-
kuntalaisille mahdollisimman yhdenmukaiset 
ja tasavertaiset palvelut asuinpaikasta riippu-
matta. Päiväkerhot kokoontuvat 2–3 tunniksi 3 
kertaa, 3-vuotiaat 1–2 kertaa viikossa. 
Elokuussa alkavaan toimintaan voidaan hakea 
päiväkerhopaikkaa 31.7.2013 mennessä 3 
vuotta täyttävälle ja sitä vanhemmalle lapselle. 
Hakuaika on 18.2.–14.4.2013.                      

Hakeminen
1. verkossa osoitteessa 

www.tampereenseurakunnat.fi/lapset 
2. kerhopaikoista ja varhaiskasvatuksen 

toimistosta saatavalla lomakkeella, joka 
palautetaan kerhopaikkaan tai varhaiskas-
vatuksen toimistoon, seurakuntientalo, 5 
krs, näsilinnankatu 26.

KErHomaKsut
toiminta on seurakunnan jäsenille ilmainen. 
lapsesta, jonka vanhemmista kumpikaan ei ole 
ev.lut. seurakunnan jäsen, peritään 40 € 1–2 
kertaa kokoontuvasta ryhmästä tai 60 € 3 ker-

kAlevAn seurAkuntA
kalevan kirkko, liisanpuisto 1 

Messukylän seurAkuntA
kaukajärven srk-koti, keskisenkatu 20 
levonmäen srk-koti, hikivuorenkatu 63 
linnainmaan srk-keskus, korpikodinkatu 2 
Messukylän srk-koti, Aakkulankatu 2, 
takahuhdin pappila, tanhuankatu 40 
uudenkylän srk-koti, Ali-huikkaantie 13 
vehmaisten srk-koti, kauppilaisenkatu 26 

teiskon seurAkuntA
kämmenniemen kerhohuone, kämmenniementie 46 
teiskon srk-koti, teiskon kirkkotie 113 

tuoMiokirkkoseurAkuntA
seurakuntien talo, näsilinnankatu 26
srk-koti katariina, hatanpään puistokuja 20   
 
viinikAn seurAkuntA
hallilan srk-koti, Männikönkatu 2 
koivistonkylän srk-koti, koivistontie 46 
viinikan kirkko, kaartotie 1 

taa viikossa kokoontuvasta ryhmästä/lukukausi. 

ryHmiEn muodostus
Päiväkerhopaikat täytetään seuraavasti: 
1. nykyiset päiväkerholaiset, lukuun ottamat-

ta kaupungin esiopetukseen 2013–2014 
osallistuvia lapsia.

ikäjärjestyksessä vanhemmasta alkaen seuraa-
vasti: 
2. uudet lapset, joiden vanhemmista ainakin 

toinen on ev.lut. seurakunnan jäsen.
3. nykyiset päiväkerholaiset, jotka osallistuvat 

kaupungin esiopetukseen 2013 – 2014.
4. uudet lapset, joiden vanhemmista kumpi-

kaan ei ole ev.lut. seurakunnan jäsen.

kerho perustetaan, jos vähintään 10 lasta ilmoit-
tautuu ko. kerhopisteessä alkavaan toimintaan. 
Mikäli ryhmässä vuoden lopussa on alle kahdek-
san lasta, se yhdistetään muihin ryhmiin. 

kerhopaikan saaneiden lasten nimilista ja ryhmi-
en kokoontumisajat  tulevat kesäkuussa, viikon 
23 loppuun mennessä nähtäväksi ainoastaan 
kerhopaikkojen ulko-oveen ja osoitteeseen 
www.tampereenseurakunnat.fi/lapset. kotiin 
ei siis tule erillistä ilmoitusta siitä, saiko lapsi 
kerhopaikan vai jäikö hän jonoon.

Haku kauden 2013–2014 päiväkerhoihin on  18.2.–14.4.
PäiväkerhotoiMintAA tArJotAAn seurAAvissA kerhoPAikoissA:

lisätietoja www.tampereenseurakunnat.fi 

Haastan Poliisin turvallisuus-
viestijät pelastamaan 
Suomen mummut ja vaarit! 

Palomies  
Valtteri Väyrynen 

Koulutusta erilaisuuden kohtaamiseen 
tampErEEn sEurakuntiEn yh-
teiskunnallinen työ järjestää 
kaksipäiväisen MOD-perus-
kurssin 13.–14. maaliskuuta 
kello 8.30–16 Nekalan seu-
rakuntatalossa, osoitteessa 
Kuoppamäentie 23. 

MOD tarkoittaa moni-
naisuutta, oivallusta ja dia-
logia eli vuoropuhelua. Kou-
lutus on tarkoitettu kaikille, 
jotka haluavat kehittää vuo-
rovaikutustaitojaan ja pa-
rantaa valmiuksiaan moni-

kulttuurisuuteen ja erilai-
suuden kohtaamiseen liitty-
vissä kysymyksissä.

Omassa työssään MOD 
-koulutusta voivat hyödyn-
tää esimerkiksi seurakuntien 
työntekijät ja luottamus-
henkilöt, kansalaisjärjestö-
jen työntekijät, työyhteisö-
kouluttajat, opettajat, nuo-
risotyönohjaajat sekä kaikki 
kiinnostuneet. 

MOD on menetelmä, jon-
ka avulla käsitellään erilai-

suuteen liittyviä kysymyksiä 
toiminnallisin harjoituksin 
ja keskustelemalla. Kurssilla 
perehdytään syrjinnän syn-
tymiseen ja konfliktien rat-
kaisemiseen. 

Osallistumismaksu 80 eu-
roa sisältää koulutuksen, aa-
mu- ja päiväkahvit sekä lou-
naan molempina päivinä. 
Tampereen seurakuntien 
työntekijöiltä, luottamushen-
kilöiltä ja vapaaehtoistyönte-
kijöiltä ei peritä maksua. 

Kurssin ohjaajina toimi-
vat yhteiskunnallisen työn 
diakonit ja MOD-ohjaajat 
Sari Peltonen ja Heidi Repo.

 
Tiedustelut: 
sari.peltonen@evl.fi tai 
heidi.repo@evl.fi
Ilmoittautuminen: 
1.3.2013 mennessä: 
anita.kuusela@evl.fi 
tai p. 050 420 7788
Lisätietoja: www.mod.evl.fi 
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tervetuloa juttusille!  
Tied. sosiaaliohjaaja  
Satu Tahlo-Jortikka  
p. 050 558 0231. 

SInKUT

Sinkkujen oloilta 
Nekalassa 23.2. 
klo 17–21 Nekalan srk-talon 
nuorisotila.
Yhdessäoloa, keskustelua, 
sisäpelejä, saunomista, 
nyyttärit. Illan aikana 
tapaat muita yksin 
eläviä, jotka Sinun tavoin 

kaipaavat juttuseuraa myös 
viikonloppuisin. Voit myös 
pelata biljardia, pingistä, 
koronaa, liitokiekkoa ja muita 
pelejä. Sauna lämmitetään 
miehille ja naisille, ota oma 
pyyhe ja pesuaineet mukaan! 
Nyyttärit. Keskustorilta paikalle 

pääset bussilla 15. Sinkku-
illassa voit tavata muita yksin 
tai yksin lastensa kanssa 
eläviä aikuisia. Kokoonnumme 
parillisten viikkojen tiistai-
iltaisin.

Sinkkujen runoilta 
5.3.2013 klo 18–20 
Aleksanterin kirkon kryptassa. 
Kuunnellaan ja luetaan runoja 
ja keskustellaan runoudesta. 
Tuo mukanasi mielirunojasi.  
Voit tuoda myös omia 
tuotok siasi ja esittää niitä. 
Kuunnellaan runoja ja keskus-
tellaan niistä. Mikä runoudessa 
kiehtoo? Mikä runoissa tuntuu 
vieraalta? Lisät. sari.peltonen@
evl.fi 050 381 7177

www.tampereensinkut.fi

TAMPEREEn 
RAAMATTUKoULU

www.tampereenraamattukoulu.
net
Kalevan kirkon srk-salissa 
maanantaisin klo 18.30
25.2. Liisi Jokiranta, Aamos
4.3. Erkki Ranta, 
Kolossalaiskirje
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Valtakunnallista  
paikallisesti
mEillä on muuten hieno kaupunki, Tampere. Meillä on tääl-
lä vaikka mitä mukavaa: Manserockia pitkällä ja hyvällä pe-
rinteellä, Näsinneula, Särkänniemi ja monta jääkiekkojouk-
kuetta.   

Näiden lisäksi Tampereella on hienoja paikallisseurakun-
tia, jotka kuuluvat seurakuntayhtymään. Näiden mahtavien 
tamperelaisten puitteiden mahdollistamassa seurakuntaelä-
mässä on kovasti pyritty etsimään uutta suuntaa 2010 lu-
vulle.

Suunta on käydä rohkeasti vuoropuheluun tamperelais-
ten kanssa sekä avustaa heitä keskustelemaan keskenään 
kristinuskon merkittävien sisältöjen parissa. Vuosi vuodelta 
on tullut selvemmäksi, että tämän dialogisen työotteen ja jä-
senlähtöisen toimintatavan merkittävä, jopa merkittävin, ke-
hittämiskohde on verkko.

Vaikka meillä tehdään paljon uutta ja hyvää, on myös sel-
vää, että yhdistettäessä hämäläinen hitaus ja kirkon verk-
kaisuus eivät asiat pääse tapahtumaan liian nopeasti. Mut-
ta viimeinkin: seurakunnat päättivät aloittaa verkkotyön käy-
tännön organisoinnin Tampereella perustamalla työryhmän.

Työryhmän perustaminen ei ehkä ole kaikista radikaalein 
kirkollinen lähestymistapa, mutta se on hyvä alku. Työryhmän 
tehtävänä on kehittää seurakunnallista vuorovaikutusta ver-
kossa sekä sisällöllisesti että teknisesti. 

Verkkotyö on kirkolle suuri haaste oikeastaan joka kantil-
ta katsottaessa. Sama nuotti ei toimi Tuomiokirkon saarna-
tuolissa ja verkossa. Pitää opetella paljon uutta ja ennen kaik-
kea nöyrtyä tunnustamaan olevansa samalla tasolla kanssa-
verkossaolijoiden vierellä.

Tätäkin haastavampi kohta verkkotyössä on oikeastaan 
organisointi. Verkko ei tunne seurakuntarajoja, työalarajoja, 
ammattinimikkeitä, toimenkuvia eikä mitään muitakaan ki-
voja juttuja, joiden avulla seurakunnassa määritetään tur-
han paljon kaikkea.

Suomi24:ssa tai Aamulehden uutiskommenteissa ei tuo-
miorovastia tai piispaa kuunnella, yhtään sen enempää kuin 
ketään muutakaan. Uudenlainen vuorovaikutus verkossa 
haastaa muutokseen seurakunnan elämän kaikilla tasoilla. 

Tampereella halutaan olla mukana verkkotyössä sekä 
valtakunnan tasolla että paikallisesti. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että kaikki mikä kannattaa suunnata valta-
kunnanlaajuiseen verkkotyöhön, myös suunnataan sinne. 
Antaes saan saa ja saadessaan antaa.

Mutta paikallista näkökulmaa ei hylätä. Sellaiset verkko-
yhteisöllisyyden muodot, joissa on paikallinen aspekti muka-
na, otetaan pikaisesti haltuun. Nykymaailmassa jokaisella on 
monta yhteisöä, johon kuulua, jotkut ovat lyhytkestoisia ja toi-
set pidempiä. Toisissa merkitsee paikallisuus ja toisissa ei.

Samoin on myös meidän hengellisessä elämässämme, 
niin verkossa kuin reaalielämän kohtaamisissa. Ja ihmisen 
kannalta merkittävissä yhteisössä haluamme olla mukana. 
Valtakunnassa ja Tampereella.

Jussi Laine
Kirjoittaja on Tampereen seurakuntien  

kärkihankekoordinaattori. 
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Kolumneja voi kommentoida osoitteessa  
www.tampereenkirkkosanomat.fi/blogi.

– Juontajapajassa oli tosi kivaa, siel-
lä sai jopa improvisoida. Seuraavak-
si menen ideapajaan, kertoo Jenna 
Miettinen, Linnainmaan koulun 
seitsemännen luokan oppilas. 

Esiintyminen on tuttua Jennal-
le, sillä hän opiskelee musiikkiluo-
kalla ja laulaa Tampereen musiik-
kiluokkien Sympaatti-kuorossa. 

– Olen ajatellut omaksi alakse-
ni jotakin ilmaisutaitoon liittyvää, 
koska pidän esiintymisestä. 

Jenna Miettinen ja kolmisensa-
taa muuta Linnainmaan yläkoulun 
oppilasta viettivät työelämäpäivää 
ja teemaviikkoa helmikuun alus-
sa. Työelämäpäivänä 6. helmikuu-
ta koulussa toimi 19 työpajaa, joissa 
nuoret saivat itse ottaa tuntumaa 
ammatteihin. 

Nuoria oli pajoissa ohjaamassa 
ja kertomassa eri ammateista jouk-
ko pirkanmaalaisia työntekijöitä 
sekä yrittäjiä, jotka ovat lupautu-
neet Linnainmaan koulun yritys-
kummeiksi. Mukana olivat muun 
muassa hoito-, liikunta-, ravinto-
la-, viestintä-, kauppa- ja metsäala.  

– Saimme idean työelämäpäi-
vän järjestämisestä, kun koulum-
me osallistui Työkaluja yritys- 
oppilaitosyhteistyöhön -tapahtu-
maan. Tiimimme alkoi valmistella 
päivää jo syyskuussa, kertoo opet-
taja Nina Ignatius, joka yhdessä 
opettaja Sari Väisäsen kanssa kan-
toi päävastuun tapahtumasta. 

Yrityskummit  
antavat vinkkejä 

Linnainmaan koululla on tehty tii-
vistä yhteistyötä Pirkanmaan YES-
keskuksen aluepäällikön Elina 
Ruuskasen kanssa. Hän on autta-
nut koulua yrityskummien ja -vie-
raiden hankkimisessa. 

Pirkanmaan YES-keskuksen 
kummit on verkosto, joka koostuu 
yrittäjistä ja liike-elämän toimijois-
ta. Kummit ovat sitoutuneita toi-
mimaan koulu-yritysyhteistyös-
sä omien aikataulujensa puitteissa. 

Yksi Linnainmaan koulun YES-
kummeista on yrittäjä Pasi Rau-
tio, joka piti työelämäpäivän alka-
jaisiksi nuorille luennon asenteesta 
ja muiden ihmisten huomioon ot-
tamisesta.

– Omiin ideoihin ja kykyihin 
uskominen on sitä, mitä haluan jo-
kaisen nuoren oppivan lisää, miet-

Linnainmaan koulussa vietettiin työelämäpäivää

Tärkeintä on asenne!

Kirkkosanomat kävi koulussa
Tampereen Kirkkosanomat sai kutsun Linnainmaan yläkoulun 

työelämäpäivään jutuntekoon ja  
vierailemaan alakoulun työelämäviikolla. 

Kirkkosanomien valokuvaaja Hannu Jukola ja 
toimitussihteeri Kirsi Airikka kävivät kertomassa valokuvaajan ja 
toimittajan työstä sekä lehdestä 6A-, 2B- ja 2A-luokan oppilaille.  

Kiitos koulun väelle virkistävästä päivästä ja kiinnostuksesta!     
Lue työelämäpäiväjutun pitempi versio verkkolehdestä:  

www.tampereenkirkkosanomat.fi

”Päällikkö” Jari Sarasvuon 
ohjeet nuorille:

1) Seuraa intohimoasi!
2) Pelaa kaveri paremmaksi eli 
 auta kaveria menestymään, 
 niin menestyt itse. 
3) Opi epäonnistumisista! 
 Se opettaa enemmän kuin 
 liiallinen varmistelu.

tii Rautio, joka Oy TuloksenTup-
lausToimisto Ab:n yrittäjänä koulut-
taa asiakaspalvelijoita ja kehittelee 
markkinointi-ideoita ja -konsepteja.

Hän toi terveisiä Linnainmaan 
koulun oppilaille myös yrittäjä Ja-
ri Sarasvuolta, joka on tullut nuo-
rille tutuksi Putous-ohjelman sket-
sihahmon Karimin ”päällikkönä”.  

Ravintola-ala voi  
olla Rudolfin juttu

Yhdeksännen luokan oppilas Rudolf 
Keskitalo kokkasi ravintolapajassa 
15 muun oppilaan kanssa. Ryhmä 
valmisti ja nautti yhdessä herkulli-
sen kolmen ruokalajin menun.

– Tykkään tosi paljon ruuanlai-
tosta, ja jonkin verran kokkailen 
kotonakin. Oli mielenkiintoista 
päästä tekemään ravintolaruokaa. 
On hyvin mahdollista, että tästä 
tulee oma alani. 

Ravintolapajaa ohjasi Ravinte-
li Berthan kokki ja yrittäjä Pekka 
Salmela.

– Oli mukavaa, että ennätin tä-
nään omilta töiltäni mukaan vetä-
mään pajaa. Nuorten kanssa teke-
minen on kivaa hommaa. Tärkein-
tä on, että nuoret oppivat arvosta-
maan ruokaa ja ymmärtävät, että 
aterian valmistus on täyttä työtä. 

Kotitalousopettaja Päivi Enarvi 
oli tyytyväinen päivän antiin. 

– Yrittäjille ja muille vierailijoil-
le haluan sanoa ison kiitoksen, et-
tä he arvostavat nuoria ja uhraavat 
omaa työaikaansa. Tämä on ollut 
nuorille hienoa vaihtelua. 

nuori voi perustaa  
oman yrityksen

4H-yhdistyksen pajassa toimin-
nanjohtaja  Hanna Tukiainen ker-
toi nuorille oman yrityksen perus-
tamisesta. 

– 4H-yrityksen perustaminen 
on nuorelle helppo ja riskitön tapa 
työllistää itsensä vaikkapa kesäksi. 
Vain taivas on rajana, kun yrityksiä 
perustetaan. Usein yritysidea läh-
tee jostakin omasta harrastuksesta. 

Seitsemännen luokan oppilaat 
Rasmus Ikäheimo, Mikko Lind-
qvist, Leevi Syvänen ja Christian
Rantala olivat tulleet kuuntele-
maan esitystä oman yrityksen pe-
rustamisesta. Nelikolle syntyi he-
ti hyviä ideoita oman yrityksen pe-
rustamiseksi. 

– Ruohonleikkuu, lastenhoito, 
pihojen lumityöt, varastonsiivous, 
luettelivat pojat.  

Kirsi Airikka

Hannu Jukola

Hannu Jukola

Rudolf Keskitalo (vas.) ja 
Ida Tanskanen (takana) kokkasivat 
ravintolakokki Pekka Salmelan 
opastamina. 

4H-yhdistyksen pajassa ideointia 
harjoittelivat seitsemäsluokkalaiset 
Rasmus Ikäheimo (vas.), Christian 
Rantala, Leevi Syvänen ja Mikko 
Lindqvist.  
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Ilmoittaja, 
ota yhteyttä.
Jaana Mehtälä 
020 754 2309, 
040 509 4962

jaana.mehtala@kotimaa.fi 

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

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

ASIANAJOTOIMISTO KNUUTINEN KY
Asianajaja, varatuomari Pauliina Knuutinen

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

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

Eläkeläismies etsii 45 – 50 mm2 

asuntoa. Raitis, ei kotieläimiä, 
pitkä-aikainen vuokralainen.  
Yhteydenotot 040 867 4672.

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.Kun olet päättänyt 
myydä asuntosi, 

kutsu meidät paikalle.
Annamme suullisen hinta-arvion 

asunnostasi. Arviointi on maksuton, 
eikä edellytä sopimuksen tekoa.

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

asuntopari oy lkv
Kalevanpuistotie 15, 33500 Tampere

Timo Jokinen
050 552 0408

Outi Kolkka
050 518 4707

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
JALKAHOITOON!
Ikurin Jalkahoitola

040 558 3355
Sammonkatu 33 A, Tampere

Raivaajantie 11, Tampere
www.ikurinjalkahoitola.fi 

HALUATKO KESKUSTELLA 
PARISUHDETTASI ASKARRUT-
TAVISTA KYSYMYKSISTÄ?

PARISUHDEPYSÄKIN toiminta on 
tarkoitett u yli 60-vuoti aille naisille,
miehille ja pariskunnille, jotka ha-
luavat keskustella parisuhteeseen, 
seksuaalisuuteen ja erilaisiin elä-
mänti lannemuutoksiin liitt yvistä 
kysymyksistä ammatti  taitoisen 
työntekijän kanssa. Ongelmien kä-
sitt elemisen myötä avautuu usein 
uusia mahdollisuuksia.

Parisuhdepysäkille voi tulla joko 
yksin tai puolison kanssa yhdessä 
tai osallistua ohjatt uihin keskus-
teluryhmiin. Tarkoituksena on 
löytää uusia voimavaroja, edistää 
seksuaaliterveytt ä ja lisätä elämän-
hallintataitoja.

Keskustelut ovat luott amuksellisia
ja maksutt omia. 
Lämpimästi  tervetuloa!

PARISUHDEPYSÄKKI
Tuomiokirkonkatu 15 D 43, 4. krs
Soita ja varaa aika: 040 592 6496

P U O L U S T A J A 
- elämän eri vaiheissa Meillä on yhteensä yli 70v. hautausalan kokemusta Tampereella.

PÄIVYSTYS YMPÄRI VUOROKAUDEN: 050 362 9690
Kalevan puistotie 17 l (03) 255 4102 Kauppakatu 12 l (03) 253 1720

Aleksanterinkatu 15 l (03) 212 2137

www.tampereenhautauspalvelu.fi

Teitä palvelevat myös:
Pekka Jokiranta

Jukka Mäenanttila
Mika LeinonenJuhani Mäkipää Leena Mäkipää-Koivumäki

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
- palveleva perheyrityksemme

KOTI KAUNIIKSI
Verhoiluliike
Yli-Heikkilä

Verhoilua 30 vuoden kokemuksella
Hyvä valikoima huonekalukankaita

Nyyrikintie 1 Tampere
040 739 1822

www.kolumbus.fi/timylihe

JUMALA PARANTAA
SANAN JA RUKOUKSEN ILTA

Su 24.2.  klo 18.00
 Aleksanterin kirkko

PASTORI SEPPO JUNTUNEN
                       Puhuu aiheesta: 
                    Ihmeparantuminen
                    
                    Musiikissa:
                  Hillel Tokazier

Tilaisuuden järj. 
Rukouspalvelu ry ja srk:t

la 16.2. klo 16.00 (e-i)
ti 19.2. klo 10.00
ke 20.2. klo 10.00 ja 18.00
to 21.2. klo 10.00
la 23.2. klo 16.00
pe 1.3. klo 10.00
la 2.3. klo 16.00
ti 5.3. klo 10.00
ke 6.3. klo 10.00
to 7.3. klo 10.00 ja 18.00
pe 8.3. klo 10.00
la 9.3. klo 11.00 ja 16.00

yli 3-vuotiaille

Esitykset Pispalassa:

Klikkaa netissä: www.teatterimukamas.com

Tiedustelut ja ryhmämyynti: (03) 3124 1313

Pispalan valtatie 30, Tampere

L I E L A H D E N  TÄY D E N PA LV E L U N

PESULA
Kaikki pesulapalvelut saman katon alta, myös kuljetuspalvelu.

Meiltä myös: kotiapupalvelu, kotisiivouspalvelu,
huom. kotitalousvähennys.

KYSY LISÄÄ!
Lielahden Itsepalvelupesula

Teivaalantie 7, 33400 Tampere
Puh. 045 110 6651
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Sitten Jaakko Löytyn ja Tarvo 
Laakson nuoruusvuosien kukaan 
kirkollinen hahmo ei liene saanut 
niin paljon huomiota, ihmetystä, 
ylistystä ja tuomioita rock-piireistä 
kuin salaperäinen, munkinkaapuun 
puettu taiteilija nimeltä Pappi.

Huutorappia, runonlausuntaa ja 
metallimusiikkia yhdistelevä artis-
ti puhkeaa tässä haastattelussa pu-
humaan. Kyse on Papin ensimmäi-
sestä haastattelusta seurakuntaleh-
delle.

Suomalaiset rock-mediat ovat 
eläneet jo kuukausitolkulla levot-
tomuuden keskellä. Esimerkik-
si Rumban ja Soundin musiikki-
toimittajat hämmensi viime loka-
kuussa Musiikki & Media -tapah-
tumassa esitelty video, jossa mus-
taan kaapuun puettu Pappi esitti 
rajun, huutorap -tyylisen musavi-
deonsa.

Siitä lähtien alan lehdet ovat ky-
selleet, mikä ihme on Pappi, ja en-
nen kaikkea, kuka hän on. Hiippa-
kunnan arvuuttelun lomassa mu-
siikkivideoissa päähuomion varasti 
todella taitava, samalla syvällinen 
ja ilkikurinen tapa kirjoittaa teks-
tejä. Pappi on ikään kuin 30 vuotta 
nuortunut, keskiajan katolilaisuu-
teen ja metalliproge -musiikkiin 
kääntynyt Jaakko Löytty.

Erikoisen artistin salaisuudes-
sa tärkeää roolia sanoitusten ja yl-
lättävien musasovitusten lisäksi 
näyttelee imago. Tyyliin kuuluva 
sakraalivaatetus ja kristinuskoon 
vahvasti ankkuroituneet tekstit 
eivät ole päälle liimattua imagea, 
vaan taustalta löytyy syvällisesti 
ajatteleva ja kristinopin syvät ve-
det tunteva taho. Teologiaa on ni-

mittäin opiskeltu ihan oikeastikin, 
elämän ohessa.

Kun tämän jutun toimittaja kuu-
li ensi kertaa Papin tuoretta levyä 
Syvyys, teki heti mieli ripittäytyä. 
Syvyyden sanoitukset käyvät ihol-
le ja paljastavat ihmisyyden oleelli-
sia puolia, kirouksen tunteesta sy-
vään siunaukseen. Ainakaan tämä 
Pappi ei ole etäinen saarnapöntös-
sään pönöttävä virkamies, vaan ai-
dosti lihaa ja verta.

 
Mutta siirtykäämme Papin itsen-
sä vastaanotolle, Suomen virallisen 
huutorap-pastorin sielunhoitoon.

Miksi piiloudut kaapuun ja salaat 
todellisen minäsi? Vai onko Papil-
la todellista minuutta?

– Mutta eihän Pappi piiloudu 
kaapuun, vaan pikemminkin pal-
jastaa itsensä suoralta kädeltä! Sekä 
munkin kaapu että risti ovat sym-
boleja, jotka kavaltavat heti, että 
kyseessä on uskonnollinen ihmi-
nen, ”rukoileva kädellinen”.

– Pappia ei voi narauttaa hen-
gellisestä maailmankuvasta, koska 
tämä ulottuvuus on täysin ilmei-
nen. Toivon, että tällainen muoto-
keskeisyys raivaakin paradoksaali-
sesti tilaa itse sisällölle.

Olet noussut ilmiöksi rock-piireis-
sä. Miten Pappi pystyy siihen pa-
remmin kuin muut papit?

– Pappi on toki huomioitu ilah-
duttavasti rock-lehdissä. Syykin lie-
nee selvä. Käsitykseni mukaan var-
sin harvat papit huutavat hardcore-
metallia tai lausuvat spoken word 
-runoutta apokalyptisten pörinöi-
den päälle. Pappi ei siis lähesty rock-
piirejä pappina vaan artistina ja en-
nen kaikkea nelimiehisenä bändinä.

– Pappi on siis enemmän kuin 
henkilö, oikeastaan bändi. Mut-
ta tekstit taitavat tulla vain yhdes-
tä kynästä? Ketkä filosofit ja mit-
kä teemat innostavat sinua kirjoit-
tamaan?

– Vanhat kunnon olemassaolon 
kysymykset ovat jatkuva inspiraati-
on lähde. Siis hämmästys siitä, et-
tä jotain ylipäätään on olemassa ja 
tämän hämmästyksen herättämä 
hengellinen nälkä. 

– Kauneus ja kärsimys, rakkaus 
 ja kuolema ovat myös vakioaiheita. 
Eksistentiaalinen pohjavire kum-
puaa pitkälti Sören Kierkegaardin, 
Miguel de Unamunon ja Dosto-
jevskin vaikutuksesta. Lisäksi uu-
dempi, postmodernin filosofian ky-
symyksenasetteluja kommentoiva 
teologia kiinnostaa minua.

Kuulostaa huikealta. Oletko saa-
nut kommentteja lyriikoista kolle-
goilta, tarkoitan siis pappeja?

– Enpä oikeastaan. En tie-
dä, ovatko papit edes kuunnelleet 
Pappia. Kultaisella kahdeksan-
kymmentäluvulla pelkkä afrik-
kalainen gospelmessu riitti herät-
tämään lööppitason pahennusta, 
mutta nykyiset kirkonmiehet ovat 
näemmä sen verran sivistyneitä, 
etteivät vedä hernettä nenään tur-
hanpäiten.

Laulat Haudan partaalla -teks-
tissä ”on Suomi sydämessäni”. Mi-
tä tällä tarkoitat? Huolestuttaako 
nykyajan meininki?

– Myönteisessä mielessä suomi 
sydämessäni tarkoittaa koko iden-
titeettini ”kielellistä sydäntä”. Suo-
men kieli uskomattomassa rikkau-
dessaan on minulle rakas: se antaa 
itsensä niin runoon kuin rukouk-
seenkin. 

– Mutta kyllä Suomi sydämes-
säni ilmentää myös huolta. Väittäi-
sin, että tietynlainen materialisti-
nen maailmankuva on raivannut 
salakavalasti itsensä ”viralliseksi 
totuudeksi”. Nykyään se ei voi olla 
imeytymättä ”seinistä” osaksi suo-
malaisen ajatusmaailmaa. 

– Jumalalle, sielulle ynnä muil-
le vastaaville käsitteille ei ole sijaa 
sellaisessa maailmankuvassa. Pa-
himmassa tapauksessa seuraukse-
na voi olla koventunut arvomaail-
ma ja kilpailuyhteiskunta. 

Levyä kuunnellessa ja kuvia kat-
sellessa tuli jostain syystä mielee-
ni katolilaisuus. Onko luterilaisuus 
kadottanut mystiikan, jota orto-
dokseilta ja katolisilta löytyy?

– Olen luterilainen, mutta ko-
en kyllä vahvasti vetoa katolilai-
suuteen ja ortodoksisuuteen – sekä 
teologisista että esteettisistä syis-
tä. Nämä kirkot ovat selkeämmin 
vastakulttuuria modernissa maa-
ilmassa. Ne edustavat kokonaista 
vaihtoehtoista tapaa tulkita ja näh-
dä maailma. 

– Toki myös luterilaisuuden si-
sältä löytyy mystiikkaa ja kulttuu-
rista rikkautta. Ainakin itselleni 
kristinusko on ennen kaikkea tie, 
totuus ja elämä, ei vakuutuspape-
ri jossain kirjahyllyyn survotussa 
kansiossa.

Sinä ja te, bändisi, ette esiinny 
edes levynkansiteksteissä omil-
la nimillänne, vaan ”vanhimmis-
tona”. Montako henkilöä vanhim-
mistoon kuuluu ja mitä haluaisit 
kertoa heistä?

– Pappi-yhtyeeseen kuuluu li-
säkseni veljeni ja kaksi hyvää ys-
tävääni. Olemme tehneet yhdes-
sä musiikkia erilaisissa kokoon-

panoissa yli kymmenen vuotta ja 
olemme muutenkin paljon tekemi-
sissä toistemme kanssa. 

– Levy on soitettu suurelta osin 
studiossa livenä, ja sen takia sen 
energiataso pysyy niin korkeana ja 
tunnelma intensiivisenä. Yleisesti 
ottaen voi sanoa, että vaikka mu-
siikkivideoilla on toistaiseksi näky-
nyt vain vokalisti, on Papissa kyse 
ennen kaikkea bändistä.

Teologimatrikkelista on selvi-
tettävissä sen verran, että juuresi 
ovat Kainuussa. Onko sanankäyt-
tö – kielellä leikkiminen ja taitei-
lu – peruja sieltä? Tunnistatko it-
sessäsi kainuulaista tai kalevalais-
ta runonlaulajaa?

– Epäilemättä kainuulainen 
mentaliteetti ja luontokuvasto hei-
jastuvat teksteissäni. Muutenkin 
vanhempi suomalainen runous – 
esimerkiksi Sarkia ja Hellaakoski 
– on inspiroinut minua viime ai-
koina.

– Pieni ihminen tarpoo äärettö-
män taivaan alla, rämpii suolla tai 
kapuaa vaaralle, eikä voi olla häm-
mästelemättä karun luonnon kau-
neutta, vaikka kengät jo hiertävät 
jaloissa. Ja kaikki tämä pakahdut-
tava pyhän kokemus purkautuu sy-
dämestä rukouksena, huutona tai-
vaalle.

– Kyllähän Papissa jostain täl-
laisesta on kyse, epäilemättä.

Janne Könönen

Papin vastaanotto:
www.pappi.la 
www.facebook.com/pappiofficial
Rumban nettisivuilla on Papin  
saarnoja 1–2 minuutin puhevideoina.
Pappi ei keikkaile toistaiseksi. 

Pappi ei ole vain taiteilijanimi, vaan sekä teologi että nelihenkinen yhtye. Pappi esiintyy suuri risti kaulassa ja munkinkaavussa. 
Musiikkivideotkin ovat raskaita, mutta samalla runollisia. Neljän musiikkivideon muodostama lyhytelokuva julkaistaan kevään aikana. 

Pappi saarnaa  
rock-seurakunnan sekaisin

Saku Perintö / Jiffel M
usic Group


