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hyväksikäyttö uudelleen?
Emerituspiispa Juha Pihkalan mu-
kaan hyväksikäyttäjien vastuuseen 
saattamisella olisi suuri merkitys  
uhreille, yhteisölle ja syyllisille.  

Sydän sykkii 
barokkimusiikille
Aira Maria Lehtipuu herättelee 
norjalaista kansansävelmää. 
Viulu lepää solisluun päällä,  
ilman olkatukea. 

Tampereella tarjolla 
monenlaisia messuja
Pispalan kirkossa noin kerran 
kuukaudessa järjestettävässä 
Taizé-messussa panostetaan 
hiljaiseen rukoukseen.
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Julius	Rissanen	taitaa	
tasapainon.	Iltapäiväkotien	
ja	päiväkerhojen	syksyn	
toimintaan	ehtii	vielä	hakea.
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Nuorille töitä
Vaikka elämme taloudellisesti vaikeita aikoja, eri puolilta kuu-
luu myös iloisia uutisia. Nuoret ovat työllistyneet kohtalaisen hy-
vin, lamasta huolimatta. Tampereen kokoisessa kaupungissa 
tarvitaan paljon kesätyöntekijöitä, koska Tampere houkuttelee 
matkailijoita läheltä ja kauempaa. Isot kohteet, kuten museot 
ja kirkot, käydään katsomassa. 

Tampereen seurakunnat ovat vuosikausia antaneet kesäl-
lä työtä 200 nuorelle. Nuoret työskentelevät leirikeskuksissa ja 
Mummon Kammarissa, jossa he ulkoilevat vanhusten kanssa. 
Myös hautausmaat ovat kysyttyjä kesätyöpaikkoja. Muutama 
nuori pääsee myös oppaaksi kirkkoihin. 

Tampereen kaupunki tarjoaa kesätöitä lähes 550 nuorelle. 
Auttavia käsiä tarvitaan vaikkapa laitoshoidossa, Tilakeskuk-
sessa tai konsernihallinnossa.

Vaikka nuori ajattelee työhön mennessään varmasti lähin-
nä euroja, hän oppii myös muita taitoja, ehkä huomaamattaan. 
Itsetunto kasvaa, kun nuori huomaa, että pärjää ja tulee huo-
mioiduksi muiden joukossa.  

Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimusten mukaan Suo-
messa on peräti noin 50 000 alle 30-vuotiasta, jotka ovat tyh-
jän päällä, vailla opiskelua tai töitä. Siitä ei ole tietoa, miten pit-
kän ajan kuluessa tämä ilmiö on syntynyt. Joka tapauksessa 
noin 50 000 nuorta on kuitenkin niin suuri joukko, että asialle 
pitäisi tehdä jotakin mahdollisimman nopeasti.

Tasavallan presidentti on pitänyt nuorten puolta ensimmäi-
sistä julkisista puheistaan asti. Tapahtumia ja hankkeita on saa-
tu aikaan eri puolilla Suomea.  

Näin syntyi myös Juokse nuorten puolesta -tapahtuma 25.–
26. toukokuuta Laukontorilla. Tuotto annetaan Tukikummit-sää-
tiölle ja sillä autetaan nuoria, jotka eivät voi hyvin. 

Nuorille tarkoitettu nuorisotakuu on parasta, mitä nuorten 
hyväksi on pitkään aikaan tehty. Sen mukaan jokaiselle alle 
25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneel-
le tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutus-
paikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi 
joutumisesta. 

Kun tämä hallituksen aloittama hanke pääsee täyteen vauh-
tiin, siltä voi odottaa paljon. Suomen evankelis-luterilaisen kir-
kon Henki päällä -hanke tehtiin nuorten syrjäytymistä vastaan. 
Tilaisuuksia on järjestetty jokaisessa hiippakunnassa. Keskus-
telemaan on pyydetty diakoniatyöntekijöitä sekä muita ihmisiä, 
joilla olisi mahdollisuus antaa apua ja töitä. 

Nuoret ovat hyvin eriarvoisessa tilanteessa eri puolilla Suo-
mea. Monilta paikkakunnilta on pakko lähteä, koska tarjolla ei 
ole töitä, eikä opinahjoakaan. Usein käy myös niin, että vaik-
ka pääsisi koulutukseen ja suorittaisi sen loppuun, töitä ei ole 
tarjolla.

Arvovalintoja
Muutama viikko sitten Tampereen seurakuntien yhteinen kirk-
koneuvosto pohti, voidaanko vanhustyön sairaalasielunhoita-
jan virka täyttää tässä taloudellisessa tilanteessa. Virka täytet-
tiin, ja vanhukset voivat edelleen saada tukea ja turvaa omal-
ta papilta.

Marja Rautanen 

Lukijapostia
Kokouspalkkioiden maksamisesta
Osallistuin Harjun seurakunta-
neuvoston varajäsenenä kokouk-
seen 28. helmikuuta. Kokouksessa 
käsiteltiin pitkälti työ- ja virkasuh-
teisiin liittyviä asioita, päätöksissä 
pääosassa oli raha.

Katson, että tämäntyyppisten 
asioiden käsittelyyn käytetty me-
netelmä on kustannuksiltaan liian 

kallis. Paljonko tunnin mittaisen 
kokouksen kustannukset ovat, kun 
15 ihmistä tekee valmiista päätös-
esityksistä yksimielisiä päätöksiä? 
Nämä ratkaisut pystyy ja pitääkin 
kirkkoherran tehdä yksin.

Tiukkenevan talouden aika-
na koen, että ensin pitää keventää 
hallinnosta, ei diakoniasta ja toi-

minnasta. 
Kristityn vastuutani ajatellen to-

tean, etten voi ottaa vastaan koko-
uspalkkiota työstä, jota teen oman 
vakaumukseni mukaisesti. Palkkio-
asiassa esitän talkoohaasteen seura-
kuntien luottamushenkilöille.  

Pekka Peltonen

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

Sanottua
 Kristinuskon tavoite on teh-

dä ihmisestä vastuullinen, eikä ot-
taa sitä vastuuta pois ja antaa Joh-
tajan kannettavaksi. Jeesus ei sa-
no, että tulkaa perässä, minä kan-
nan huolenne ja vastaan puolestan-
ne. Jeesuksen seuraaminen tarkoit-
taa evankeliumeissa jotain muuta.

Vapaa kirjoittaja, radiojuontaja, 
 kouluttaja Jukka Relander

Kotimaa 7.3.

 Uuden paavin valinta ja hänen 
mieliteemansa saisivat herättää uu-
den pohdinnan siitä, miten meillä-
kin kirkko olisi enemmän köyhi-
en kirkko. Perusseurakuntatyös-
sä jäämme helposti vain jatkamaan 
entistä toimintaamme ja työllis-
tämme itsemme niin, ettei meil-
lä ole aikaa eikä näkyä olla köyhi-
en kirkkona.

Kirkkoherra Toivo Loikkanen
blogissaan 14.3. (Franciscus I, kirkko 

ja köyhät) www.kotimaa24.fi

 Franciscus Assisilainen muis-
tetaan paitsi ainutlaatuisesta luon-
tosuhteestaan myös siitä, että hän 
pyrki ristiretkien aikakaudella käy-
mään vuoropuhelua muslimien 

kanssa. Voisiko paavi Franciscuk-
sesta tulla yksi niistä, jotka raken-
tavat uskontojen välistä ymmärrys-
tä tämän päivän globaalien jännit-
teiden keskellä?

Piispainkokouksen pääsihteeri, 
dogmatiikan dosentti Jyri Komulainen

Aamulehti 15.3.

 Pelko nostattaa vihaa erilaisuut-
ta kohtaan, mutta on myös tervet-
tä pelätä itseään suojellakseen. Vi-
ha voi olla merkkinä siitä, etten an-
na kävellä ylitseni. Terve syyllisyys 
on tarpeen, jotta tajuaisin tehnee-
ni väärin. Häpeä sitoo meitä paljon, 
ja seurakunnassa on paljon häpe-
ää, mutta toisaalta se estää meitä te-
kemästä mitä tahansa. Häpeän kes-
kellä tarvitsemme syliä, jossa saam-
me olla turvallisesti olemassa.

Laulaja, lauluntekijä, 
 muusikko Jukka Salminen

Lähetyssanomat 3/2013

 Moraalisesta näkökulmasta us-
konnollinen vihapuhe on vasten-
mielinen ilmiö. Se on huonoa käy-
töstä ja kertoo sydämen sivisty-
mättömyydestä. Eikö kunnon kris-
tittyjen tule kilpailla toinen tois-

tensa kunnioittamisessa eikä louk-
kaamisessa? Vihapuhe on viiden-
nen käskyn rikkomista: toisen hen-
kistä tappamista. Se voi olla myös 
väärän todistuksen levittämistä, eli 
kahdeksannen käskyn rikkomista, 
toisen maineen ja kunnian varas-
tamista. Ei ole ihan sama, mitä sa-
noja käytetään ja miten kristillisissä 
verkkomedioissa toisista puhutaan.

Viestinnän tutkija, 
lehtori Salli Hakala
Vantaan Lauri 20.3.

 Kaikki määritelmät rajoittavat 
Jumalaa. Sen takia mystiikassa ei 
yleensä määritellä Jumalaa, vaan lä-
hestytään häntä mietiskellen ja ru-
kouksella.

Emerituspiispa Wille Riekkinen
www.kotimaa24.fi 19.3.

 Nyt on helppoa elää vapauden 
illuusiossa ja ilman uskontoa, mut-
ta tosiasiassa meillä ei ole aavistus-
takaan, mitä lähitulevaisuudessa 
tapahtuu. Jossain vaiheessa joudu-
taan taas kysymään, mikä tässä elä-
mässä oikein on tarkoitus.

Toimittaja, juontaja Ruben Stiller
Sana 21.3.

	 Tampere	10.4.2013

Uusi Dikoni sai apua Tampereelta 
Viipurissa sijaitseva Dikoni sai jou-
lukuussa jälleen tukea Tampereel-
ta, kun naapurimaahan vietiin bus-
silastillinen avustustavaraa ja jou-
lulahjoja. Pesukoneen ja kuivurin 
lahjoittivat Ritva ja Aimo Kytö-
mäki Tampereelta.

Lahden Diakonialaitos perusti 
Dikonin katulasten päiväkeskuk-
seksi vuonna 1997. Vuodesta 2010 
lähtien toiminnasta on vastannut 
Inkerin kirkko. Keskus on nykyi-
sin vaikeuksissa olevien lasten ja 
äitien tukikeskus. Diakonialaitos 
sekä suomalaiset yhteisöt, yrityk-
set ja monet vapaaehtoiset yksityis-
henkilöt tukevat toimintaa talou-
dellisesti. 

– Uusi Dikoni sijaitsee Papulan-
kadun varrella. Tiloja on remontoi-
tu lasten diakoniatoiminnalle sopi-
viksi. Valmistumassa ovat majoi-
tustilat kahdeksalle lapselle sekä 
uutuuttaan hohtava leikkihuone, 
joka tosin kaipaa vielä leluja, ker-
too avustustyössä mukana oleva 
tamperelaisopettaja Pertti Laanti. 

Dikoni sai jälleen bussilastillisen tavaraa tamperelaisilta vapaaehtoisilta. Yhteis-
kuvassa ovat Arto Järventausta (vas.), Jussi Hietala, Viipurin evankelis-luterilaisen 
seurakunnan kirkkoherra Vladimir Dorodnis, Pertti Laanti, Dikonin johtaja Tamara 
Tulegienova ja Antti Nissinen.

Seuraava avustusmatka Viipu-
riin järjestetään 30.11. –1.12. Matka 
maksaa noin 160 euroa. Ilmoittau-

tumiset: p. 040 587 7722 tai pertti.
laanti@suomi24.fi

Minä ihmettelen 
Ihmetyttää, miksi Raamatussa ei ole 
suomennettu kaikkia sanoja. Ote-
taan esimerkiksi vaikkapa hieman 
pahalta tuntuva sana mammona. 
Miksi sitä ei sanota varallisuudeksi? 
Siksikö, ettei loukattaisi loma-asun-

non ja auton omistajia tai sijoittajia? 
Miksi sanotaan hallelujah? Kai-

keti sanalla on jokin suomenkieli-
nen merkitys. Olen kuullut, kuinka 
jotkut lausuvat vähän väliä tuon sa-
nan. En kuitenkaan jaksa uskoa, et-

tä Jumala pitäisi lukua kenenkään 
hallelujista. 

Sitäkin ihmettelen, mikä ero on 
sanoilla henkinen ja hengellinen. 

Markku Kiander
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Hannu Jukola

Herätys!

Tampereen seurakun-
tien leirikeskusuudis-
tus on edennyt verk-
kaisesti. Suunnitel-
man ensimmäinen 

versio valmistui keväällä 2006, 
ja yhteinen kirkkovaltuusto nui-
ji valmiin suunnitelman marras-
kuussa.

Tänä vuonna Julkujärven ja 
Pättinniemen leirikeskuksista laa-
ditaan yleissuunnitelma, jonka pe-
rusteella on tulossa kehittämis- tai 
rakentamispäätöksiä.

– Aikaisemmasta aikataulusta 
on jouduttu tinkimään, mutta on 
tarkoituksenmukaista nimetä työ-
ryhmä lähiaikoina, hallintojohtaja 
Matti Ilveskoski kertoo.

Uudistuksesta on oltu monta 
mieltä. Yhdet toivovat vaihtoeh-
tojen kirjoa, toiset keskittämistä. 
Kolmansilla ovat mielessään nuo-
ruusvuosien auvoisat ajat.

Nuorisotyönjohtaja Kari Souk-
ka pitää tärkeänä erityyppisten ja 
-tasoisten leirikeskusten säilymis-
tä eri tarpeisiin.

– On mietittävä myös toimin-
nan keskittämistä isoihin yksiköi-
hin. Tehdäänkö pientä stilisointia 
vai lähdetäänkö rohkeisiin muu-
toksiin, miettii puolestaan vs. rip-
pikoulupastori Jari Pulkkinen.

Jostain luovuttava

Ilveskoski toteaa, että kehitettävi-
en leirikeskusten pitäisi olla mo-
nikäyttöisiä. Samoissa tiloissa oli-
si hyvä voida järjestää niin rippi-
koulut kuin diakonia- ja perhelei-
ritkin.

– Kaikkia nykyisiä kurssi- ja 
leirikeskuksia ei ole taloudelli-
sia mahdollisuuksia ylläpitää. Jos-
tain on luovuttava, jotta uusia oli-
si mahdollisuus kehittää.

Talousarviossa leirikeskusten 
peruskorjauksiin ja investointiin 
on varattu yhteensä 700  000 eu-
roa. Siitä 500 000 euroa on suun-
niteltu käytettäväksi uusien tilojen 
rakentamiseen joko Julkujärvelle 
tai Pättiniemeen.

– Kukkolan leirikeskuksen 
myynti mahdollistaa investointeja 
muun muassa kehitettävään kes-
kukseen. Kiinteistöjen myyntitu-

loja ei kuitenkaan ole korvamer-
kitty tiettyyn tarkoitukseen. In-
vestointien tärkeysjärjestys pääte-
tään toiminta- ja taloussuunnitel-
massa, Ilveskoski muistuttaa.

Soukka arvioi, ettei uuden lei-
rikeskuksen pystyttäminen näytä 
mahdolliselta, ellei Ilkkoa ja Torp-
paa myydä. Torppa alkaa olla käyt-
töikänsä päässä.

– Isosaaren ja Pättinniemen 
majoitusrakennukset pitäisi pistää 
kumoon ja rakentaa tilalle uudet.

Rajalassa uudistettiin keittiö- 
ja luokkatilat, mutta majoitus kai-
paa kunnostusta. Leirikeskusten 
kunto käytiin läpi syksyn aika-
na, ja korjauksia on jo alettu teh-
dä. Luopumisjärjestystä tai aika-
taulua ei ole vielä päätetty. Souk-
kaa etenemisnopeus huolestuttaa.

Kaikissa on hyvät puolensa, 
vahvistaa kurssi- ja leirikeskus-
ten johtaja Outi Niemi. Hän kai-
paa pääkäyttäjien eli lapsi- ja nuo-
risotyön tarvekartoitusta.

– Säilytettävien ja myytävi-
en keskusten lista olisi laadittava 
pääkäyttäjiä kuulemalla ja edettä-
vä jäntevästi siihen suuntaan, hän 
painottaa.

Nuorisotyö käyttää leirivuoro-
kausista kaksi kolmasosaa. Muita 
käyttäjiä ovat diakoniatyö, vam-
maistyö, kuorot, seurakunnat eri 
puolilta Suomea sekä kokousten, 
muistotilaisuuksien, juhlien ja 
koulutusten pitäjät.

– Onko seurakuntayhtymän 
ydintyötä tarjota sen ulkopuoli-
sille ryhmille tilat koulutuksiin ja 
kokouksiin? Julkujärven ja Torpan 
saavutettavuus julkisilla kulkuvä-
lineillä ei ole paras mahdollinen, 
Niemi kysyy. 

Isosaaresta nuorisotyö ei ha-
lua luopua. Sen olot tarjoavat lei-
rifiiliksen. 

Tarve pysyy

Nuorisotyön tilatarve pysyy tule-
vina vuosina melko samana. Kym-
menessä vuodessa leiriläisten 
määrässä on tapahtunut vaihtelua 
ikäluokkien koon mukaan.

– En usko kesäleirien tarpeen 
vähenevän, vaikka kirkosta eroa-
minen jatkuisi, koska leiripaikat 

ovat tarjolla kaikille lapsille. Tar-
jontaa pyritään myös muokkaa-
maan sen mukaan, miten leirit ve-
tävät, sanoo yhteisestä kouluikäis-
työstä vastaava nuorisotyönohjaa-
ja Sanna Lehtisaari.

Vuosina 1998 ja 1999 syntynei-
den ikäluokat ovat edellisiä pie-
nemmät, ja ikäluokat pysyvät pie-
nenä seuraavat 7–8 vuotta. Sen 
vuoksi nyt pidetään viisi rippikou-
luleiriä edellisvuotta vähemmän, 
Pulkkinen kertoo.

– Rippikoululaisten osuudessa 
ikäluokasta ei ole tapahtunut iso-
ja heittoja. Kaupungin kasvaessa 
ei rippikoulujen voi ennustaa vä-
henevän.

Pienemmän rippikouluikäluo-
kan vuoksi muissa leirikeskuksis-
sa oli vapaata sen verran, että Kuk-
kolan leirit saatiin sovitettua nii-
hin. Samalla kuitenkin menetet-
tiin pienten lasten uimaranta, ker-
too Lehtisaari.

– Rajalassa pienten uiminen 
on mahdotonta, eikä Isosaaren 
saunaranta ole kovin hyvä.

Asta Kettunen

Leirikeskusten uudistaminen 
etenee yleissuunnitelmalla

Nykyisestä yhdeksästä leirikeskuksesta neljässä pidettiin viime vuonna talvileirejä. Kesäkäytössä kaikki keskukset ovat yhtä 
aikaa. Kuva on rippikoululeiriltä Isosaaressa.

Joutuvatko Taiwanin hyväksi- 
käyttäjät vielä vastuuseen?
Janne Villan juuri julkaistu kir-
ja Hengellinen väkivalta (Kirjapa-
ja 2013) kertoo lasten hyväksikäy-
töstä, jonka uhreiksi joutui jouk-
ko suomalaisten lähetystyönteki-
jöiden lapsia Taiwanissa 1960–
1990 -luvuilla. Suomen Lähetys-
seuran asiantuntijaryhmän mu-
kaan hyväksikäyttäjinä oli useita 
suomalaisia ja heihin kytköksissä 
olevia ulkomaalaisia. 

Luuletteko, että asiassa on vielä 
jotakin selvitettävää, toimittaja 
Janne Villa?
– Asiaa ei selvitetty kunnolla po-
liisin toimesta, vaikka lukuisia 
uhreja tuli tietoon jo 1990-luvun 
puolivälissä. Tutkiessani tapausta esiin nousi suuri joukko uu-
sia uhreja sekä hoitamattomia tragedioita ja traumoja. Paine 
asian käsittelyyn oli yhä kova.  

Emerituspiispa Juha Pihkala toimi Suomen Lähetysseuran 
johtokunnan puheenjohtajana Taiwan-tapauksen aikana. 
Miksi hyväksikäyttäjät eivät joutuneet vastuuseen teois-
taan, Juha Pihkala? 
– Viranomaiset lopettivat tutkinnan, vaikka asiaa hoitanut po-
liisi katsoi, että sitä olisi ehdottomasti pitänyt jatkaa. Eduskun-
nan apulaisoikeusasiamiehelle osoitettu kantelu ei vienyt asiaa 
eteenpäin, vaan annetun vastauksen mukaan tutkinnan puut-
teita koskeneen kantelun perustelut jäivät näyttämättä toteen. 

– Ketään yksittäistä henkilöä ei siis ole osoitettu syyllisek-
si, mutta ei myöskään syyttömäksi. Syyllisiä kuitenkin kiistat-
ta on. Se asia on jäänyt oikeudellisesti täysin auki. Kukaan hy-
väksikäytetyistä ei silloin rohjennut enää vaatia uutta tutkin-
taa. Koska silloisten lakien mukaan tämäntyyppiset rikokset 
olivat asianomistajarikoksia, eli tutkinnan käynnistyminen oli-
si vaatinut uhrien aktiivisuutta, Lähetysseuran johtokunta kat-
soi, että sen aiemmin tekemä päätös poliisitutkinnan pyytämi-
sestä purkautui. 

– Sen sijaan Lähetysseura asettui uhrien rinnalle ja ryh-
tyi tukemaan heidän terapiaansa. Omassa hallinnossa tehtiin 
myös tarkistuksia ja toimintaohjeita päivitettiin.  

Millaisen arvosanan annatte Lähetysseuralle sen toimin-
nasta tapauksessa? 
J. Pihkala: – Lähetysseura ei ole ollut syyttäjä eikä tuomiois-
tuin. Olimme kuitenkin puolueettoman asiantuntijaryhmän 
raportin perusteella ja uhreja kuultuamme vakuuttuneita siitä, 
että heidän kokemuksensa olivat tosia. Lähetysseuran oli oppi-
laskodin omistajana kannettava vastuunsa uhrien tukemisessa 
riippumatta siitä, ketkä olivat syyllisiä. 

– Toimimme niissä olosuhteissa ja silloisen tiedon varassa 
ripeästi, aktiivisen avoimesti, läpinäkyvästi, johdonmukaises-
ti ja riippumattomaan asiantuntemukseen nojaten uhrien hy-
väksi. Prosessi oli rankka ja kipeä, mutta välttämätön. Arvosa-
nan antajaksi en silloisena puheenjohtajana kuitenkaan ole oi-
kea henkilö. 

J. Villa: – Loppuarvosana on hyvä. Lähetysseura toimi mo-
nessa asiassa esimerkillisesti sen jälkeen, kun ongelman luon-
ne ja laajuus alkoivat selvitä. Se teetti perusteellisen asiantun-
tijakartoituksen, jossa haastateltiin yli sataa ihmistä, ja maksoi 
useiden vuosien ajan yli kymmenen uhrin terapiakuluja. Tie-
dotus oli avointa. Organisaatio teki tarpeellisia henkilövaih-
doksia kriisin keskellä. 

– Eniten minua ovat puhutelleet ne Lähetysseuran työnte-
kijät, jotka ovat vuosien ajan keskittyneet uhrien tukemiseen – 
myös työaikansa ulkopuolella. 

– Arvosanaa alentaa kiitettävästä se, että järjestön sisäl-
lä toimi myös yksittäisiä henkilöitä, jotka salailullaan ja valeh-
telullaan vaikeuttivat tapauksen selvittämistä. Itseään korjaa-
maan kykenevä kirkollinen organisaatio ei onneksi antanut tä-
män äänekkään opposition estää kriisin hoitamista.

Uskotteko, että hyväksikäyttäjät vielä joutuvat vastuuseen 
teoistaan?
J. Pihkala: – Jos niin tapahtuisi, sillä olisi erittäin suuri myön-
teinen merkitys uhreille ja myös koko yhteisölle, jota nämä va-
kavat väärinkäytökset ovat myrkyttäneet. Sama koskee myös 
syyllisiä: Vain totuus vapauttaa, vain totuudelle perustuu myös 
armo.

J. Villa: – Näin sopii toivoa, mutta asia on viranomaisten kä-
sissä. Lähetysseura teki parhaansa tapauksen tutkimiseksi ei-
kä se voi avata uudelleen rikosprosessia. Lasten hyväksikäyttö 
vanhenee rikoksena liian nopeasti, sillä uhrit kykenevät usein 
puhumaan vasta keski-ikäisinä.

Kirsi Airikka  
Suomen Lähetysseuran tiedote: 

 www.suomenlahetysseura.fi/ajankohtaista/uutiset

Ki
rja

pa
ja

Tuom
as Koskialho

Seurakuntien diakonia- ja vammaistyö 
kaipaa turvallisia kokous- ja majoitusti-
loja sekä pihapiiriä, kertoo Outi Niemi.
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ho on seurakunnan, on erinomai-
nen asia.

– Uskontoa ja siihen liittyvää ta-
pakasvatusta pidämme luonnolli-
sena ja kerhoon kuuluvana, Lasse 
Syrjä viestittää.

Vanhemmat ovat tyytyväisiä 
Lielahden kirkolla toimivaan seu-
rakunnan kerhoon ja toivovat sen 
pysyvän samankaltaisena jatkos-
sakin.

– Uskontoa ja touhuamista on 
sopivassa suhteessa.

Myös Maijan äiti Kaisa Laakso-
nen näkee tärkeäksi sen, että ker-
hon seurakuntayhteys näkyy.

Helinä Syrjä ja Maija Heikura olivat heti kavereita, vaikka tapasivat ensimmäistä 
kertaa. Yksi päiväkerhojen parhaista puolista onkin kaverisuhteiden syntyminen. 
Lasse Syrjä ja Kaisa Laaksonen antavat taustatukea.

Ra
m

i M
ar
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i

Seurakuntien varhaiskasvatuksen 
tilastoista löytyi kymmenen ahke-
raa seurakuntalaista, jotka olivat 
käyneet päiväkerhossa vähintään 
sata kertaa viime vuoden aikana. 

Yksi heistä on viisivuotias Heli-
nä Syrjä Lielahden ryhmästä. Hän 
on sitä mieltä, että leikki-ruokailu-
välineillä leikkiminen on kerhos-
sa kivointa. Myös askartelu sujuu 
mallikkaasti.

Kuusi vuotta täyttänyt Maija 
Heikura Kalevan kirkon ryhmästä 
puolestaan piirtää mieluiten. 

Helinän vanhempien Lasse ja 
Sari Syrjän mielestä se, että ker-

Päiväkerhossa on kiva käydä
– Yksi puoli asiaa on se, että seu-

rataan vuoden kiertoa ja kirkko-
vuoden asioita ja puhutaan niistä ja 
myös esimerkiksi askartelut liitty-
vät luontevasti niihin.

Päiväkerho on yksi lapsen kasvu-
paikoista. Laaksonen toivookin toi-
minnassa korostuvan, että kerhossa 
opetellaan olemaan yhdessä toisten 
kanssa kristillisyyden opettamalla 
tavalla, että opitaan ottamaan toi-
set huomioon ja toimimaan yhdes-
sä muiden ihmisten kanssa.

Sekä Kaisa Laaksonen että Lasse 
Syrjä kiittelevät sekä kerhojen väli-
neitä että ohjausta. Itse tekeminen 
ja tehdyt askartelut ovat tärkeitä.

– Kun parhaat kaverit ovat ker-
hossa, ei sieltä voi poiskaan ol-
la. Monesti he jatkavat leikkiä vie-
lä kerhon jälkeenkin, Kaisa Laakso-
nen lisää.

Hän toivoo kerhoon lisää retkiä 
ja ulkoilua, vaikka ymmärtää hyvin, 
että yhden ohjaajan kanssa lähtemi-
nen on hankalaa. Ehkä vanhemmat 
tai muut vapaaehtoiset voisivat toi-
mia ohjaajan tukena?

Ahkerat kerholaiset ovat saaneet 
kunniakirjan ja jääkaappimagnee-

tin, jossa ovat lap-
set sillalla sekä heitä 
varjeleva enkeli.

Hakuaika elo-
kuussa alkavaan päi-
väkerhotoimintaan 

jatkuu 14.4. saakka.
Lisätietoa: www.tam-

pereenseurakunnat.fi/
paivakerhohaku

Asta Kettunen

Hui mitä huiskauksia!
Peltolammin iltapäiväkodilla on 
mainiot mahdollisuudet ulkoleik-
keihin. Pihassa on leikkipaikka kii-
peilytelineineen ja keinuineen. Ul-
koilu on tärkeä osa seurakuntien il-
tapäiväkotien toimintaa.

Mutta maanantai on Peltolam-
milla erilainen: silloin on salipäivä. 

– Se on lapsille tosi tärkeä. Sil-
loin pelaillaan ja leikitään, kertoo 
lastenohjaaja Irene Nordlund. 

Iltapäivän toiminta aloitetaan 
läksyjen teolla. 

Pojat ovat innostuneet piirtä-
misestä. Piirtäminen onkin Julius 
Rissasen suosikki. Henri Harsu-
nen on kiinnostunut piirtämisestä 
isänsä esimerkistä. 

– Mä ja Henri yleensä piirretään 
Beybladea. Henri vie yleensä muka-
naan, Erkki Tauria tarkentaa.

Myös korttipelit ovat tehneet 
uuden tulemisen. Esimerkiksi Roo-
pe Roito pitää niistä eniten.

– Mukavinta on leikkiminen, 
vastaa Hertta Ojala.

Julia Hyttinen kirjoittaa runo-
kirjaa, mutta hauskinta on silti se, 

kun joku vetää jaloista roikkuessa.
Nazua-Sofie Mousatat kertoo 

suosikeikseen askartelemisen ja 
kiipeilyn.

Julialla ja Nazua-Sofiella on yh-
teinen mielipide:

– Kenkuinta on, kun pojat är-
syttää.

Aitolahden kirkon ja Peltolam-
min seurakuntakodin iltapäivä-
kodeissa järjestetään koululaisten 
kesätoimintaa 3.–20.6. Haku syk-
syllä alkavaan toimintaan päät-
tyy 15.4. Lisätietoa saa Leena Kat-
riina Leppäseltä, p. 0400 913 217, 
leena.k.leppanen@evl.fi, sekä osoit-
teesta www.tampereenseurakun-
nat.fi/iltapaivakoti

Seurakunnat ovat yksi koulu-
ikäisten iltapäivätoimintaa tarjoa-
va taho Tampereella. Toimintaan 
haetaan kaupungin Internet-sivu-
jen kautta: www.tampere.fi/koulu-
tusjaopiskelu/aamujailtapaivatoi-
minta.html

Asta Kettunen

Virrestä saa kiinni

Lauri Hietala (vas.), Hermanni Hulkki, Eerika Jokinen ja Henna Mäki veisaavat 
aivan reippaasti.

Jumala loi auringon, kuun… 
Aluksi Kämmenniemen koulun 
3A- ja 4A-luokkien oppilaita ujos-
tuttaa. Kovin moni ei ole tottunut 
laulamaan virsiä luokan edessä.

Kämmenniemessä on päätetty 
ryhtyä kokeilemaan virrellä visai-
lua, vaikka valtakunnalliseen kil-
pailuun ei osallistutakaan.

Kaksi luokkaa on yhdistetty ja 
jaettu neljän lapsen ryhmiin. Si-
joittelu aiheuttaa säpinää. Kaikki 
eivät sovi pulpetteihin, vaan pa-
ri ryhmää istui pehmusteilla lat-
tialla.

Opettajat Johanna Erholm-
Rauhala (4A) ja Erja Kahilanie-
mi (3A) komentavat vauhdikasta 
joukkoa.

– Muistakaa te, joita nyt nau-
rattaa: tekin menette eteen laula-
maan, Kahilaniemi tähdentää.

Vahtimestari Eila Pajula pi-
tää kirjaa, Teiskon seurakunnan 
kanttori Tuuli Muraja huolehtii 
tehtävistä ja sävelistä.

Ainon, Kasperin, Mirjan ja 
Eetun Enkeli taivaan tulee ulos 
aika hiljaa, mutta Henna, Eeri-
ka, Lauri ja Hermanni vetävät 
Maa on niin kaunis vähän reip-
paammin. Jännitys vähenee sel-
västi tunnin edetessä.

Saako kaverilta 
luntata?
Kuuntelutehtävään asti päästyä 
tahtoo virsi jo väkisin pursuta 
huulilta, vaikka pitäisi olla hipi-

hiljaa, etteivät muut ryhmät kuu-
le. Miten jatkuu Nyt sytytämme 
kynttilän?

– Laita siihen, että se liekkiin 
leimahtaa. Kuiskaus kuuluu läpi 
luokkahuoneen.

– Saako kaverilta luntata, ky-
syy joku.

Saa tietysti, jos sattuu olemaan 
samassa ryhmässä. Entä saako 
käyttää virsikirjaa apuna, kysyy 
toinen: kaikissa tehtävissä ei, vaan 
täytyy luottaa muistiinsa.

– Tosi hyvä materiaali, jota voi 
hyödyntää muutenkin, Muraja ke-
huu Virsivisa-kilpailusta tullutta 
nippua.

– Kyllä lapset innostuvat lau-
lamaan virsiä, kunhan heidät saa-
daan mukaan, vaikka joukosta 
kuuluu tietysti myös ”tyhmää!”

– Nämä virret ovat tutuim-
masta päästä, ne kuuluvat oikeas-
taan yleissivistykseen. Mutta kyl-
lä lapset laulavat kaikenlaisia vir-
siä.

Teiskon seurakunnan ja kou-
lujen yhteistyön esimerkkejä ovat 
virsikinkerit, kotikirkko tutuksi 
viidellä aistilla -käynnit ja kant-
torin mukanaolo aamunavauk-
sissa.

Mitkä ovat oppilaiden mieli-
virsiä? Vastaukset ja lisää kuvia 
osoitteessa: www.tampereenkirk-
kosanomat.fi 

Asta Kettunen

Ha
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Hannu Jukola

Nazua-Sofie Mousatat, Julia Hyttinen, Hertta Ojala, Julius Rissanen ja muut iltapäiväkotilaiset iloitsevat pihaleikeistä.

Valpuri Tauriainen
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Tulevat pyhät
Ajassa	ja	hengessä Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Aurinko tunkeutuu kodiksi kut-
sumaasi talvipesään. Se osoitte-
lee tahraa siellä ja toista täällä. 
Kehtaa vielä näyttää tomukerros-
ta kirjahyllyssä. Se tanssittaa pö-
lyhiukkasia säteessään – kuin ki-
kattaisi vielä talviunessa nuokku-
valle asukkaalle. Reagoit tähän niin 
kuin kunnon kansalaisen kuuluu. 
Alat jynssätä ja tuulettaa kotia ke-
vätkuntoon, tai ajattelet ainakin, 
että pitäisi. 

Aurinko saattaa paljastaa myös 
pääsi sisällä pyörivän kaaoksen. 
Talvi on kulunut levottomissa mer-
keissä. On liikaa kaikkea. Ulkoinen 

kiire on huomaamattasi päässyt 
myös mieleesi. Tuntuu hajanaisel-
ta ja hiukan rikkinäiseltä. Rukoile-
minen tuntuu vaikealta. On hanka-
la keskittyä. Osaat kyllä pitää elä-
mäsi materiaaliset asiat järjestyk-
sessä jotenkuten, mutta kuuluuko 
mielen siivoaminen rutiineihisi?

Kevätsiivousta omassa mielessä 
voisi yrittää pysähtymällä katsele-
maan jotakin arkista esinettä. Pa-
la leipää, kynä tai avain; mitä kä-
teesi osuukin. Yritä hallita ajatuk-
siasi sen verran, että keskityt kol-
me minuuttia tuohon esineeseen. 
Mahdotonta? Viimeistään parin-

kymmenen sekunnin kuluttua aja-
tukset ovat jo muualla. Tästä syys-
tä rukoileminenkin on niin vaike-
aa. Jos en pysty keskittymään lei-
vänpalaan, jonka voin nähdä ja tun-
tea kädessäni, kuinka voin koko sy-
dämelläni olla Jumalan edessä. Ju-
malan, jota en näe. 

Mielen kevätsiivouksessa on ky-
se yksinkertaisesti ajatusten kurissa 
pitämisestä. Mietin vaikkapa lyijy-
kynää. Se on keltainen. Se on sellai-
nen koululaisen jokapäiväinen käyt-
töesine. Siinä on valmistajan logo, 
merkintä pehmeydestä. Se on val-
mistettu puusta. Millaisestakohan 
puusta? Ja missä se on valmistettu? 
Keiden kädessä kynä on ollut? Joku 
on teroittanut sen. Mitähän hän ha-
lusi juuri silloin kirjoittaa? 

Kädessäni on sama kynä, mut-
ta tuntuu kuin kevyellä mietiske-
lylläni olisin tutustunut siihen pa-
remmin. Tällä tavalla kodin pie-
net esineet voivat auttaa ymmärtä-
mään ja tutkimaan asioita, joita en 
näe. Voin oppia kunnioittamaan-
kin vaatimattomia esineitä. Näin 
arkiset esineet voivat auttaa sii-
voamaan levottomuutta mielestä-
ni. Pienten keskittymis- ja mietis-
kelyharjoitusten avulla arki tuntuu 
jotenkin arvokkaammalta. Kiirees-
säkin haluan olla huolellisempi.

Mielen kevätsiivous

Kiitollinen

Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta 
harhautuneen, minä sidon murtuneen jalan,  
minä hoivaan uupunutta, ja vahvat ja lihavat minä 
pidän kurissa. Minä kaitsen laumaani niin kuin  
sitä tulee kaita. 

(Hes. 34:16)

Helmi

 14.4. 
Hyvä paimen
Lammasvertaukset ovat 
minulle käsittämättömiä, 
vaikka jo pyhäkoulussa 
olin Jeesuksen pikku 
karitsa ja keräsin 
lammastarroja paimenen 
ympärille. Tämän päivän 
evankeliumissa (Joh. 
10:11) on yksi kohta, joka 
aukeaa lammastalouteen 
perehtymättömällekin: 
”Ne kuulevat minun 
ääneni.” Eläimillä 
on erityinen kyky 
oppia tunnistamaan 
hoivaajansa ääni. 
Omassa kyvyssäni kuulla paimenen ääntä sen sijaan on toivomisen 
varaa. Jeesus, opeta kuuntelemaan ääntäsi maailman metelin 
keskellä.

 21.4. Jumalan kansan koti-ikävä
Raamatussa ollaan yleensä miesten maailmassa. Siitä huolimatta 
synnytykseen liittyvät vertauskuvat ovat yllättävän yleisiä. Jeesus 
vertasi omaa kohtaloaan ja ehkä kristityn elämäänkin synnytykseen: 
tuska ja ahdistus vaihtuu iloksi. (Joh. 16:16–23)

Vierailin pääsiäisen ai-
kaan sukulaiseni 70-vuo-
tispäivillä. Sellaisten juh-

lien puheissa kiitetään luonnolli-
sesti ystäviä ja sukulaisia sekä ol-
laan kiitollisia elämästä. Elämä on 
lahjaa ja jokaisesta päivästä voikin 
olla kiitollinen. 

Elämä ei kuitenkaan ole sar-
ja onnistumisia, jossa valkokasti-
ke onnistuu kuten aamutelevisi-
on kokilla. Vaikka päivistään on-
kin kiitollinen, on enemmän kiitol-
linen yksistä kuin toisista. 

Toisaalta, vaikkei ankeita päi-
viä kenenkään elämään toivoisi, 
tuntuu niiden joukosta löytyvän 
monesti ne kaikkein merkityksel-
lisimmät. Kaikessa kummallisuu-
dessaan juuri se päivä, jonka elä-
minen tuntui vaikeimmalta, on 
myöhemmin se päivä, joka opetti 

elämästä jotakin erityisen tärkeää. 
Tiedän, etteivät kaikki voi olla 

onnellisia ja kiitollisia. Elämä on 
osalle ihmisistä kamalaa, eikä voi 
hyvälläkään syyllä sanoa, että on 
kiitollinen niistä tielle sattuneista 
ohdakkeista. Kipu ja kärsimys eivät 
jalosta ketään, vaan ne lamauttavat 
ja vievät elämäniloa. Niistä selviä-
minen sen sijaan voi tuottaa tun-
teen jonkin oppimisesta ja elämän 
syvemmästä ymmärtämisestä. Elä-
mästään kiitolliseksi ei voi kuiten-
kaan ketään velvoittaa.

Pääsiäinen on juhla, jota voisi 
yrittää tiivistää sanoihin anteek-
sianto, uusi alku ja uusi mahdolli-
suus. Mietin noilla 70-vuotispäivil-
lä, miten paljon kiitollisuuden rin-
nalla elämässä on tarvittu uusia al-
kuja ja anteeksiantoa itselle ja toi-
sille. Elämän taaksepäin katsomi-

nen ei herätä mielessä ainoastaan 
kiitollisuutta vaan myös armolli-
suutta. Näiden vaiheiden, näiden 
epäonnistumisten, näiden ihmis-
ten ja näiden onnistumisten kans-
sa minusta on tullut tämä ihminen. 

Siunaa päiväni, jos olen onnellinen
ja siunaa päiväni, jos olen onneton.
Siunaa päiväni,  
jos uskoni on vahva
ja siunaa, jos en  
juuri tänään jaksa uskoa.
Siunaa, jos olen yksinäinen  
ja siunaa, jos olen yksin.
Siunaa tämän päivän aurinko ja 
sade, itku ja nauru, onneni,  
läheiseni ja koko elämäni.

Mikko Sulander
kasvatuksen hiippakuntasihteeri

V

Ravinnoksi

Suomessa lampaanlihaa syödään 
melko vähän. Syynä on ehkä sitkeä 
ennakkoluulo sen villasukkaan vi-
vahtavasta mausta. Suomessa kau-
pattava lampaanliha on yleensä al-
le vuoden ikäistä eläintä, joten li-
ha on todennäköisemmin mietoa ja 
vähärasvaista.

Makuasioistahan ei voi kiistel-
lä, joten jokaisen paras testata ma-
ku itse. Pääsiäispöytään lammas 
joka tapauksessa kuuluu. Lampaan 
syöminen pääsiäisaterialla on pe-
rintöä juutalaisuudesta, jossa lam-

masta pidettiin uhrieläimenä. Pää-
siäisenä lammas oli osa Egyptin or-
juudesta vapautumisen juhlintaa. 

Jeesusta pidetään Jumalan uh-
rikaritsana – tämä ajatus on ko-
toisin Jesajan kirjan ennustukses-
ta: ”Kuin karitsa, jota teuraaksi vie-
dään, niin kuin lammas, joka on 
ääneti keritsijäinsä edessä, ei hän-
kään suutansa avannut.” (Jes. 53:7)

Jeesus nimitti itseään myös pai-
meneksi ja seuraajiaan lampaik-
si, joiden puolesta hän on valmis 
kuolemaan. Seurakuntaa pidetään 

myös Jumalan lammastarhana, jon-
ka porttina on Jeesus. (Joh. 10:7–9)

Kun karitsa esiintyy kirkkotai-
teessa, ei aina ole ihan selvää, kehen 
symbolilla viitataan. Nuorta lam-
masta voidaan pitää Johannes Kas-
tajan tunnuksena, koska Johannes 
kutsui Jeesusta Jumalan karitsaksi, 
joka ottaa pois maailman synnin. 
Taiteessa lammas voi kantaa mu-
kanaan ristiä, jolloin sillä todennä-
köisemmin tarkoitetaan Johannes 
Kastajaa. Lammas voitonlippu kai-
nalossaan taas kuvaa Kristusta.

LaMMaS

Kuluvan vuoden aikana tällä palstalla ihmetellään erilaisia ruokaan ja kristilliseen uskoon liittyviä ilmiöitä.
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Hannu Jukola

Hyvä paimen, William Henry Margetson
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Ota	onkeesi

Konserttitarjotin

Piano soi
Lauantaina 13. huhtikuuta 
kello 18 iltakellojen jälkeen soi 
piano Pispalan kirkossa. Tam-
pereelta lähtöisin oleva pianis-
ti Maija Marjokorpi tuo kuulta-
vaksi monipuolisen ja kiinnosta-
van ohjelman, jossa länsimaisten 
klassisten säveltäjien lisäksi kuul-
laan nigerialainen sävellys ja ve-
näläistä musiikkia.  

Joshua Uzoigwe on Nigerian 
tunnetuimpia säveltäjiä. Hän yh-
distää sävellyksissään taitavasti 

afrikkalaisia musiikkitraditioita 
länsimaisen taidemusiikin kehik-
koon. Tahtilaji 19/8 takaa kappa-
leen moni-ilmeisyyden. Venäläi-
sen Nikolai Medtnerin musiikki 
on huonosti tunnettua – suotta. 
Hänen sävelkielestään välittyvät 
vahvat tunnelmat ja kertovuus. 

Konserttiin on vapaa pääsy. 
Ohjelma maksaa10 euroa ja tuot-
to menee Yhteisvastuukeräyk-
seen. 

Virrestä viis veisaan
to 11.4. klo 18  
Aitolahden kirkko 
Tule laulamaan lempivirtesi. 5 €/
virsi Yhteisvastuukeräyksen hy-
väksi.
Aitotahti-kuoro, Miia Moilanen 

Sanan lähteillä
to 11.4.2013 klo 18.30  
Vanha kirkko 
psykologi Satu Eerola,  
evankelista Ilkka Puhakka
musiikki Minna ja Jussi Pyysalo

Tasanko?
pe 12.4. klo 19  
Lielahden kirkko   
Sakari Löytty 
Levynjulkistamiskonsertti
Kolehti Yhteisvastuulle
Lue lisää s. 14

Musiikinopetuksen 
Yhteisvastuukonsertit
la 13.4.  
klo 13 ja klo 14.30  
Seurakuntien talo, Näsin sali  
Piia Mutrun ja Pirkko Kalevan  
pianonsoiton oppilaita
Ohjelma Yhteisvastuun hyväksi

Heaven
la 13.4. klo 20  
Kalevan kirkko   
Negro Spirituals  
Gospel-lauluryhmä UGG & Kultai-
nen Lyyra 
Kolehti

Läkalale
su 14.4. klo 12.30  
Aitolahden kirkko  
Jukka Salminen 
Harjun lapsikuoro,  
joht. Maiju Häyrynen 
Seinäjoen musiikkiluokat, 
joht. Annukka Latvala 
Lue lisää s. 10

Naisten ilta
Kauniit & rohkeat – riitänkö?
ti 16.4. klo 18.30  
Finlaysonin kirkko  
Ulla Halttunen
Elina Vettenranta

Hyväntekeväisyys- 
konsertti 
ke 17.4. klo 19 Vanha kirkko  
Viestiveljet, joht. Jarmo Ojanperä 
Kolehti ja tuotemyyntiä Gambian 
lasten hyväksi. 

Helisee ja soi 
to 18.4. klo 18 Lamminpään  
srk-koti Rauhanportti 
Musiikinopetuksen pianistit
Harjun Lapsikuoro

Vivaldi: Gloria 
la 20.4. klo 19  
Tuomiokirkko  
Poikakuoro Pirkanpojat 
Tampere Chamber 
Teppo Lampela, altto 
Jouni Rissanen, kapellimestari 
liput 20/15€ Lippupalvelu 

Sana Soi 
su 21.4. klo 18  
Finlaysonin kirkko  
näyttelijä-lausuja Ahti Jokinen
pianisti Maila Böhm
pastori Mari Korhonen-Hieta

Yhteisvastuukonsertti
ma 22.4. klo 19 Linnain- 
maan seurakuntakeskus  
Piccolon kamarikuoron solisteja 

Tahdon-ilta
ke 24.4. klo 18  
Finlaysonin kirkko  
Tilaisuudessa esitellään hää- 
musiikkia ja kerrotaan vihkimiseen 
liittyvistä asioista.

Kauneimmat riparilaulut 
yhteislaulukonsertti
pe 26.4. klo 19  
Viinikan kirkko  
Jorma Satama, Daniel Hukari,  
Ismo Kunnas
Nedeltcho Todorov,  
kitaraorkesteri Kullanmurut
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle

Kim
m

o Ahonen 

Virrestä viis 
veisaan -tilai-
suudessa voi 
laulaa lem-
pivirtensä ja 
samalla tu-
kea Yhteisvas-
tuukeräystä 
11. huhtikuu-
ta kello 18 Ai-
tolahden kir-
kossa. 

Barokissa sydän soi aina  mukana

B
arokkimusiikki, Firen-
zen hovisäveltäjien Ja-
copo Perin ja Giulio 
Caccinin käynnistämä 
uusi tyyli (1600–1750), 

tuntuu suorastaan kukoistavan 
tänään. Vanhan musiikin mesta-
rit Bach, Händel, Purcell, Lully ja 
muut soivat iloksemme vähän vä-
liä jossain.

Äskettäin Matteus-passio ihas-
tutti täyttä Tampereen tuomio-
kirkkoa. Sitä ennen barokki julis-
tettiin parhaaksi Vanhassa kirkos-
sa.

Eikä vanha musiikki tähän lo-
pu. Kaksi vuotta toiminut Tam-
pere Filharmonian barokkiorkes-
teri innostaa kaupungin musiik-
kielämää ja Sastamala Gregoria-
nan yleisö kasvaa vuosi vuodel-
ta. Pirkanmaan musiikkiopis-
tossa barokki on ollut tänä luku-
vuonna jousiorkesterin tärkein 
projekti.

– Täällä on vanhan musiikin 
osaamista ja innokkaita ihmisiä, 
toteaa opiston barokkiorkesterissa 
vieraileva barokkiviulisti Aira Ma-
ria Lehtipuu.

– Filharmoniankin barokki-
konsertit ovat tosi hienoja. Taita-
vat soittajat pääsevät hyvän johta-
jan kanssa nopeasti kiinni nyans-
seista, hän kehaisee.

Lehtipuu työskentelee freelan-
cerina muun muassa Helsingin Ba-
rokkiorkesterissa ja belgialaisessa 
B’rockissa. Hiljattain tamperelais-
tunut muusikko tekee kansainvä-
listä uraa ja on Tampereen vanhan 
musiikin ystävien hallituksen tuo-
re jäsen.

Filharmonian barokkijousiko-
koelma on Lehtipuun mukaan ai-
nutlaatuisen laadukas.

– Barokkia voi soittaa tavallisil-
lakin välineillä, mutta oikeanlainen 
jousi avaa ovet tyylille helpommin, 
hän sanoo.

Puhuva musiikki

Barokkimusiikin juuret ovat antii-
kin filosofiassa, jossa musiikin tuli 
olla kuin puhetta.

– Pyrkimyksenä oli elvyttää an-
tiikin Kreikan näytelmäperinne, 
jossa teksti on selkeästi ymmär-
rettävissä, vaikka vuorosanat lau-
lettiin ja esitystä säestettiin soitti-
milla, tähdentää Lehtipuu.

Tavoitteena oli tehdä riisu-
tumpaa musiikkia, siten teksti sai 
enemmän huomiota.

– Selkeästi kuultavissa oleva 
teksti on olennaisinta. Usein se on 
runo, juonenpätkä tai tunteenpur-
kaus. Teksti ja sitä tukeva bassolin-
ja ovat barokin ajan musiikin pe-
rusta, kiteyttää laulaja Jussi Leh-
tipuu.

Barokkimusiikissa bassolinja 
tuottaa teoksen alinta ääntä, basso 
continuo luo harmonisen pohjan.

– Bassolinjaa ja sen numeroil-

Liikuntarajoitteiset

Kuulokojeet

Teuvo V. Riikonen puhuu Levon lähteillä 
-tilaisuudessa 14. huhtikuuta kello 18 

Messukylän kirkossa. 

Levon lähteillä 
Jokainen tarvitsee aika ajoin 
elämäänsä levähdyshetkiä sekä py-
sähtymistä toivon ja lohdutuksen 
äärelle. 

Hyvän mahdollisuuden uusi-
en voimien keräämiseen tarjo-
aa Levon lähteillä -tilaisuus sun-
nuntaina 14. huhtikuuta kello 18 
Messukylän kirkossa. Tilaisuus 
koostuu Hanna Ekolan ja Virpi 
Lahden lohdullisten hengellisten 
laulujen konsertista sekä Teuvo 
V. Riikosen sielunhoidollisesta 
puheesta.

Hanna Ekola on monipuolinen 
taiteilija, joka on esiintynyt jo yli 
20 vuotta. Ekolan kanssa kirkko-
konserteissa on esiintynyt jo 18 

vuoden ajan laulaja-pianisti Vir-
pi Lahti.

Teuvo V. Riikonen on sanoil-
laan ihmiset mukaansa tempaava 
kirjailija, pappi ja Parikanniemi-
säätiön toiminnanjohtaja. Hän 
on opettanut, luennoinut ja kir-
joittanut sielunhoidollisista tee-
moista. 

Kolmikko yhdistää nyt ensim-
mäistä kertaa musiikkinsa ja sa-
nansa hoitavaksi ja lohdulliseksi 
kokonaisuudeksi.
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Radio,	tv	ja	netti
Pyhä ja arki: ei mitään eroa?
– Sunnuntai, jota taannoin yleisesti lepopäiväksi kutsuttiin, on nyt 
Suuri Shoppailupäivä. Sopii pohtia, onko tapahtunut kehitys myön-
teistä, sanoo Jyrki Pietilä tuoreimmassa Yksin ja yhdessä -blogis-
saan. 

Pietilän mukaan kristillinen perinne on asteittain heikentynyt. Mi-
kä enää erottaa pyhän arjesta?

Lue lisää ja kommentoi osoitteessa www.tampereenseurakun-
nat.fi/yksinjayhdessa

Tilaa uutiskirje
Tampereen seurakuntien uutiskirjeistä saat kätevästi ajankohtais-
ta tietoa seurakuntien tapahtumista ja uutisista. Tiedote lähetetään 
kerran kuussa sähköpostitse.

Postia pienten perheille on nettikirje, joka ilmestyy viisi kertaa 
vuodessa. Mukana on hartaus, jonka voi toteuttaa lasten kanssa se-
kä askartelu- tai puuhavinkki. Kirjeessä vinkataan tulevista lapsiper-
heille ja lapsille suunnatuista seurakunnan tapahtumista.

Tilaa kirje osoitteessa www.tampereenseurakunnat.fi/uutiskirje.

Uusia yhteisöjen sivuja
Tutustu Tampereen seurakuntien yhteisöjen ja toiminnan uudistunei-
siin nettisivuihin ja tule mukaan toimintaan. Sivut on koottu osoittee-
seen www.tampereenseurakunnat.fi/sivustot.

Kirkolla on henki päällä nuorten puolesta 
Henki päällä -kiertue on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon han-
ke nuorten syrjäytymistä vastaan. Lue juttu Tampereen Henki pääl-
lä -tilaisuudesta: www.tampereenseurakunnat.fi/kirkko_tampereel-
la/uutiset_ja_media/uutiset/kirkolla_on_henki_paalla_nuorten_
vuoksi.9133.news

Barokissa sydän soi aina  mukana
la ilmaistuja sointuja voi soittaa 
vaihteleva kokoonpano, sanoo Ai-
ra Maria Lehtipuu.

Barokin aikana soittimet saivat 
itsenäisemmän roolin kuin niillä 
oli renessanssimusiikissa. Orkes-
terisoittimiksi yleistyivät urut ja 
jousista viulu, sello ja viola da gam-
ba sekä puhaltimista huilu, oboe, 
trumpetti, fagotti ja pasuuna.

Barokkiorkesterin näppäiltä-
viä kielisoittimia ovat luuttu ja jo 
muinaisessa Egyptissä tuttu harp-
pu. Barokkiluutun tunnistaa le-
veästä otelaudasta. Tärkein soitin 
on cembalo. Pianon edeltäjän ääni 
muistuttaa muita barokin näppäi-
lysoittimia.

Ajan kuluessa soittimia on 
muotoiltu estetiikkaan ja konsert-
tisaleihin sopiviksi. Viulu muuttui 
vain vähän, ja barokkijousi näyttää 
jousipyssyltä.

Teräksestä ja synteettisistä ma-
teriaaleista valmistetut kielet yleis-

tyivät 1900-luvulla. Teräs katkeaa 
harvemmin ja pysyy paremmin vi-
reessä.

– On liian jyrkkää sanoa, et-
tä suolikieli soi kauniisti ja teräs-
kieli ei. Voisi sanoa, että sointi on 
erilainen. Monet pitävät suolikie-
lien sointia kiehtovampana ja mo-
niulotteisempana, sanoo Lehtipuu.

Tunteiden moninaisuus

Vanhaan musiikkiin voi erikoistua 
Suomessa, mutta usein oppi hae-
taan Euroopasta. Barokkipuolella 
työtapa on keskusteleva. Nuotteja 
tulkitaan barokin ajan vinkkelistä-
kin. Opintoihin sisältyy muun mu-
assa retoriikkaa ja mytologiaa. His-
torian ja runousopin tuntemukses-
ta ja kielipäästä on apua. Minä ja 
tunteet saavat kuulua tulkinnassa.

– Esitykselle voi antaa paljon li-
sää ulottuvuutta, kun tuntee pape-
rille piirretyiden nuottipallukoiden 

taustoja, kuvailee Aira Maria Leh-
tipuu.

Haagin kuninkaallisen konser-
vatorion käynyt Lehtipuu kiinnos-
tui vanhasta musiikista jo lukiossa 
ja myöhemmin kokemus mestari-
kurssilla oli merkittävä.

– Hioin perinteiseen tyyliin 
kantaohjelmistoa. Ikkunaverhot 
olivat kiinni, huone haisi sikarille 
ja oli vakavaa, hän kertoo.

– Viereisen luokan barokkiviu-
lukurssilla oli ihanan yhteisölli-
nen, inspiroitunut ja rento tunnel-
ma, Lehtipuu muistelee.

Jussi Lehtipuu aloitti sellistinä, 
ja musiikkipedagogiikan opinnot 
Sibelius-Akatemiassa saivat uuden 
käänteen, kun laulu ja vanha mu-
siikki veivät mennessään.

– Aluksi oopperalaulu ei kiin-
nostanut, kertoo Amsterdamin 
konservatoriosta valmistunut lau-
laja.

Lehtipuut ovat avoimia kaikki-
en aikakausien musiikkia kohtaan.

– Haluan välttää uuden ja van-
han musiikin vastakkainasette-
lua. Tärkeintä on hyvä musisointi, 
miettii Aira Maria Lehtipuu.

Entistä ja uutta

Lehtipuut asuivat kahdeksan vuot-
ta Hollannissa ja ehtivät sinä aika-
na esiintyä monissa Euroopan pa-
latseissa, luostareissa ja kirkoissa. 
Molempien työ maailmalla jatkuu. 
Konserttien lisäksi Jussi Lehtipuul-
la on kaksi yksityisoppilasta Hol-
lannissa, jossa on vahva vanhan 
musiikin traditio.

– Mitä kauemmin siellä on, si-
tä helpompi sinne on jäädä töihin, 
hän kertoo.

Lehtipuun keväässä ovat Rans-
ka, Puola ja Malta, kesällä on Sasta-
malassa Bachia ja Uudessakaupun-
gissa Schubertia.

– Onnekseni viihdyn monessa 
paikassa ja tykkään lentää, Lehti-
puu miettii.

Taiteilijoiden uusi koti on Pyy-
nikillä, jonne Sibelius-lukiosta al-
kanut yhteinen tie toi heidät vii-
me kesänä. Nyt ollaan lähellä El-
len-tyttären isovanhempia, ja se on 
helpottanut arkea.

– Ellen voi olla heillä helposti 
yötäkin, kertoo Jussi Lehtipuu.

– Hän saa kasvaa tähän kulttuu-
riin. Olemme edelleen suomalaisia 
ja kotikielemme on suomi, van-
hemmat sanovat.

– Minun on ihan pakko ostaa 
vielä teet Hollannista, Aira Maria 
Lehtipuu nauraa ikäväänsä, ja haa-
veilee Amsterdamin keväästä.

 

Elisa af Hällström
 

Tansseja Versaillesin saleista, Pirkan-
maan musiikkiopiston barokkiorkesteri, 
johtaa Varpu Haavisto, Tampereen Raa-
tihuone 18.4. klo 18.30 (liput vain en-
nakkoon www.pmo.fi) ja Kuhmalahden 
kirkko Kangasala 19.4. klo 19. 

Aira Maria ja Jussi 
Lehtipuun sydän sykkii 
barokkimusiikille. 
Kotona Pyynikinrinteellä 
ovet ovat avoinna sekä 
vanhaan että uuteen.

Tuom
as Koskialho

Lasse Heikkilän säveltämä ja 
osin sanoittamakin Suomalainen 
Messu -konsertti järjestetään lau-
antaina 27. huhtikuuta kello 17 
Messukylän kirkossa. 

Konsertissa esiintyvät Mes-
sukylän seurakunnan oma kuoro 
Choralia solisteineen sekä konsert-
tia varten koottu orkesteri. Lisäksi 
mukana on pieni tanssiryhmä. 

Choralia-kuorossa laulaa 23 
naista, joista merkittävä osa on 
kuoron liki 12-vuotisen taipaleen 
alkuperäisjäseniä. Kuorolaiset vas-
taavat pääosin myös konsertin so-
listiosuuksista. Miessolisti Lari 
Kettunen on toiminut aiemmin 
Choralia-kuoron johtajana. 

Orkesterissa soittavat viulis-

ti Elina Törmä, kontrabasisti Sa-
mi Moilanen, haitaristi Iiris Ko-
sonen, kitaristit Olli Pylkkänen 
ja Pihla Salhoja sekä lyömäsoitta-
ja Ville Hatanpää.

– Suomalainen Messu on vai-
kuttava teos, jonka sanat ja säve-
let lohduttavat, herkistävät ja roh-
kaisevat. Teos on Jumalan ja suo-
malaisen vuoropuhelua vuoden-
ajoista, isättömyydestä, huonosta 
itsetunnosta ja kateudesta, mutta 
myös suomalaisesta sisukkuudesta, 
työn arvostamisesta ja toivosta, jo-
ka kantaa meitä eteenpäin, kertoo 
Messukylän kanttori Hanna Kata-
ja, joka johtaa kuoroa ja orkesteria.  

Konserttiin on vapaa pääsy, oh-
jelma maksaa 5 euroa.

Iltamusiikkisarjassa muistellaan Aino Loppelaa
Sunnuntaina 14. huhtikuu-
ta kello 18 Tuomiokirkossa soivat 
muistojen sävelet, kun Iltamusiik-
kisarjan konsertissa muistellaan 
kesällä 2012 edesmennyttä laula-
jaa, laulunopettajaa ja kuoronjoh-
tajaa Aino Loppelaa. 

Musiikilliset muistonsa ylei-
sölle jakavat viulisti Taru Lop-
pela, urkuri Matti Hannula sekä 
joukko Aino Loppelan kasvatte-
ja Campanella-kuorosta. Illan ai-
kana kuullan muun muassa Hei-
no Kasken Illalla, Zoltan Kodalyn 
Ave Maria, Francesco Maria Ve-
racinin Largo sekä Jean Sibeliuk-
sen Surusoitto. Konserttiin on va-
paa pääsy.

Dir. cant. Aino Loppela (1928–
2012) oli laulaja, laulunopetta-
ja ja kuoronjohtaja, joka teki pit-
kän uran Ristinarkun, Messuky-
län ja Kaukajärven koulujen musii-
kinopettajana. Campanella-kuoron 
Loppela perusti 1974 koulujen kuo-
roksi. 

Campanellassa lauloi kuoron 
historian aikana monta sukupolvea 
laulajia, ja kuoro palkittiin useaan 
otteeseen kotimaassa ja ulkomail-
la. Viimeiseksi suureksi saavutuk-
seksi jäi Kulkija-levyn palkitsemi-
nen ”vuoden kuorolevy 2006” -pal-
kinnolla.

Aino Loppelan tytär Taru Loppela toimii 
viulistina muun muassa Radion Sinfo-
niaorkesterissa ja Savonlinnan Ooppe-
rajuhlien orkesterissa. 

Antti Hannuniem
i

Toni Pussinen konsertoi  
Hyvän paimenen sunnuntaina
Urkuri ja kanttori Toni Pussinen 
soittaa Hyvän paimenen sunnun-
tain myötä paimenidyllisiä teok-
sia 14. huhtikuuta kello 18 Pispa-
lan kirkossa. 

Konsertin säveltäjänimiä ovat 
Carl Philipp Bach, Johann Sebasti-
an Bach sekä Nicolaus Bruhns. 

Konsertissa Pussinen myös 
improvisoi annetusta paimenvir-
ren teemasta. 

– Vanhastaan sanotaan, et-
tä improvisaatio on musiikkia, jo-
ka syntyy tässä ja nyt. Niin syntyy-
kin, mutta improvisoija noudattaa 
improvisoinnissaan huolellisesti 

oppimiaan tekniikoita ja muotoja, 
eikä vain soita minne sormet vie-
vät, sanoo Toni Pussinen.  

Konserttiin on vapaa pääsy. Oh-
jelma maksaa 10 euroa. 

Toni Pussinen 
konsertoi  
14. huhtikuuta 
kello 18 Pispa-
lan kirkossa. 

Suomalainen messu  sisusta ja toivosta

Lasse Heikkilän säveltämä Suomalainen Messu esitetään lauantaina 27. huhti-
kuuta kello 17 Messukylän kirkossa. 

Kim
m

o Ahonen
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seen jumalanpalvelukseen verrat-
tuna jotenkin vapaampi, täydentää 
Leena Lind.

Sekä Liljeroos että Lind käyvät 
toisinaan myös seurakuntansa aa-
mujumalanpalveluksessa. Onko se 
jollakin tavalla ”oikeampi”?

– Näin ei voi sanoa. Kyllä tämä 
Iltamessu on aivan samalla juma-
lanpalvelus kuin se perinteinen aa-
muinenkin, naiset vakuuttavat.

Solussa oppii 
tuntemaan muita

Ari Takku oli tulossa Uudenkylän 
seurakuntatalolle perheineen, mut-
ta tauti kaatoi muut petiin. Kolmi-
kymppinen mies käy Iltamessussa 
”säännöllisen epäsäännöllisesti”. 

– Nelisen vuotta sitten tulim-
me vaimoni kanssa silloiseen Ylis-
tysmessuun, ja yllätyimme iloises-
ti. Tässä ovat mukana juuri ne ele-
mentit, joita jumalanpalvelukselta 
kaipaa: ylistys, saarna ja ehtoollinen.

Takut liittyivät viime vuonna 
myös messun taustalla olevan Koh-
taamispaikka-yhteisön yhteen so-
luun. Solut kokoontuvat viikon tai 
kahden välein tarjoten mahdolli-
suuden hengelliseen kasvuun, luot-
tamuksellisiin keskusteluihin ja uu-
siin ystäviin.

– Olimme vaimoni kanssa jo pit-
kään etsineet hengellistä tapahtu-
maa, jossa voisimme käydä yhdessä. 
Itse osallistun säännöllisesti mies-
tenpiiri Linnamiehiin ja vaimolla-
ni on joka toinen viikko naisten raa-
mattupiiri Aitolahden kirkolla.

Takku arvostaa solussa syntyvää 
turvallista ilmapiiriä.

– Perinteiseen jumalanpalveluk-
seen vain menet, ja tilaisuuden jäl-
keen kävelet ulos. Se oli sitten sii-
nä. Solussa opit tuntemaan muita, 
ja avaatkin itseäsi paljon enemmän.

Paikka luontevalle 
kohtaamiselle

Iltamessusta vastaava Messukylän 
seurakunnan työntekijä – ja pitkäl-
ti myös messun kasvot – on pastori 
Kaisa Yrjölä.

Hän valmentaa vapaaehtoisia 
tehtäviinsä ja toimii useimmissa Il-
tamessuissa liturgina. Saarnaajina 
vuorottelee myös muita Messuky-
län seurakunnan pappeja.

Yrjölä kiteyttää Iltamessun pää-
määräksi mahdollistaa ihmisen ja 
Jumalan luontevan kohtaamisen. 

– Hyvänä kakkosena tulee se, et-
tä ihmiset kohtaisivat täällä toisen-
sakin. Ja tulisi kohdata toki niitäkin, 
jotka seurakunnan tarjoamasta hy-
västä eivät vielä tiedäkään.

Jumalan voi kohdata monella tavalla
Jumalanpalvelus eli messu on 
seurakuntaelämän keskus. Tampereen 
seurakunnista löytyy monenlaisia 
messutoteutuksia. Jumalaa voi palvoa 
esimerkiksi riemulla ylistäen tai hiljentyen 
meditatiivisen musiikin tunnelmassa. 

Iltamessun ja Kohtaamispaikan 
yhteisöllinen, pingottamaton ilma-
piiri saa osallistujilta jatkuvaa kii-
tosta. Yhteisöllisyys on Yrjölälle 
kuitenkin enemmän kuin ihmisten 
viihtymistä toistensa kanssa.

– Jumalan kohtaaminen saattaa 
olla helpompaa, kun olemme jou-
kolla hänen edessään. Rukoilemme 
ja ylistämme seurakuntana, yhdes-
sä toistemme kanssa.

Yrjölä toivoisi Jumalan sanan Il-
tamessussakin ”menevän seurakun-

talaisten ihon alle”.
– Tavoite on se, että jokaisen ih-

misen elämässä Jumalan äänen kuu-
leminen ja Jeesuksen läheisyys li-
sääntyisivät. Siinä ollaan arjen kris-
tillisyyden ytimessä.

Ylistää saa, 
pakko ei ole

Iltamessulle tyypillisiä piirteitä ovat 
muun muassa pitkähkö ylistysjakso, 
rukousjakso sekä mahdollisuus hen-

Uudenkylän seurakun-
tatalolla on sunnun-
tai-iltapäivänä alka-
massa Messukylän 
seurakunnan Iltames-

su. Kymmenisen vuotta sitten Ylis-
tysmessuna alkanut jumalanpalve-
lus kasvattaa suosiotaan jatkuvas-
ti. Kodinomainen tunnelma koko-
aa monenlaista väkeä.

Nykyajan tyyliin myös Iltames-
sun valmistelussa ja toteutuksessa 

seurakuntalaisilla on iso rooli. Tar-
joilujen valmistelusta tee- ja kahvi-
jatkoille vastaa tällä kertaa iloisesti 
rupatteleva naisryhmä.

– Palveleminen on iloa, eikä se 
rasitakaan liikaa. Tämä vuorohan 
osuu kohdalle vain pari kertaa vuo-
dessa, sanoo Päivi Liljeroos.

– On hienoa, kun me seurakun-
talaiset saamme oikeasti osallistua 
messun valmisteluun. Tunnelma Il-
tamessussa on muutenkin tavalli-

Ylistysjakson tavoitteena on rauhoittaa sydämet kohtaamaan Jumala. Ylistyksen jat-
kuessa moni nousee ylös ja käsiäkin kohoaa siellä täällä. Itsetarkoitus ylistäminen 
ei kuitenkaan ole.

Päivi Liljeroosille palveleminen on ilo. Ihmetellen katselen, mitä Jumala tekee, iloitsee pastori Kaisa Yrjölä.Ari Takku on Iltamessun vakiokävijöitä.

Tuom
as Koskialho

Tuom
as Koskialho

Tuom
as Koskialho
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Pyhäisen iltapäivän kallistues-
sa iltaan alkaa Pispalan kir-
kon ovi käydä, ja kirkkosaliin 

astelee väkeä. Taustalla soi vaimea-
na meditatiivinen Taizé-musiikki. 
Kynttilät palavat siellä täällä. Hie-
man sivummalla nuori mies rukoi-
lee rukousjakkaralle polvistuen.

Harjun seurakunnan Taizé-
messu edustaa toisenlaista tapaa 
toteuttaa jumalanpalvelus. Pispa-
lan kirkossa noin kerran kuukau-
dessa järjestettävässä jumalanpal-
veluksessa panostetaan hiljaiseen 
rukoukseen.

Tämän messun innoittaja on 
Ranskassa sijaitseva, hyvin suosi-
tuksi tullut Taizén ekumeeninen 
yhteisö.

– Harjun seurakunnan nuo-
ria kävi jokunen vuosi sitten seu-
rakunnan henkilökunnan kans-
sa paikan päällä. Matkaa ennen ja 

sen jälkeen pidettiin seurakunnan 
nuorten tiloissa Taizé-hartauksia. 
Myöhemmin hartaudet siirrettiin 
Pispalan kirkkoon, kanttori saatiin 
mukaan ja ehtoollisen myötä har-
taushetki muuttui messuksi, pas-
tori Martti Lammi kuvailee syn-
tyhistoriaa.

Taizé-messua on mukana teke-
mässä seurakunnan työntekijöi-
den lisäksi muutama seurakunta-
lainenkin.

– Joukossa on sekä nuoria et-
tä vanhempaa väkeä. Vapaaehtois-
ten tehtäviin kuuluu muun muassa 
järjestellä paikkoja, laulaa kuoros-
sa, lukea tekstejä sekä auttaa tee-
jatkojen järjestelyissä. Toivomme, 
että saisimme jatkossa lisääkin 
väkeä auttamaan messun toteut-
tamisessa, Harjun seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Päivi Arola 
sanoo.

Taizé-messuun usein osallistu-
van Harjun seurakunnan kirkko-
herran Veli-Pekka Järvisen mie-
lestä erilaisille messuille on il-
man muuta paikkansa. Samalla 
hän haluaa nostaa esille myös ko-
ko seurakunnan yhteisen juma-
lanpalveluksen.

Seurakuntakieleen hiipinyttä 
eritysmessut-käsitettä hän sen si-
jaan vierastaa.

– Siinähän lähdetään liikkeel-
le eräänlaisesta bisnesajattelusta: 
jollekin ihmisryhmälle lanseera-
taan tietynlainen tapahtuma.

Järvisen mukaan tämä on jopa 
evankeliumin vastaista.

– Me ihmisethän olemme eri-

laisia, mutta yhdessä yksi Jumalan 
kansa. Meidän tulee kokoontua 
yhteiseen jumalanpalvelukseen.

– Ajatellaan vaikkapa kir-
kon ensimmäisiä vuosisatoja. Ei-
hän silloinkaan ollut orjille orjien 
messua, omistajille omistajien, ja 
kauppiaillekin vielä omaa versio-
taan. Kaikki kokoontuivat yhteen. 
Ja varmasti ihmisryhmien välillä 
oli silloin isommat erot kuin ny-
kyajassamme. Kristinuskon ai-
nutlaatuisuus oli siinä, että se ylit-
ti kaikki rajat, Järvinen näkee.

Kirkkoherran mielestä seu-
rakunnan yhteisen jumalanpal-
veluksen kehittäminen on lähes 
laiminlyöty, kun on innokkaas-

ti satsattu trendikkäisiin erityis-
messuihin.

– Varsinainen rikkaus ja ih-
me on, kun Kristus yhdistää eri-
laisista taustoista tulevat ihmiset. 
Tietysti tämä on myös unelmaa ja 
utopiaa, mutta unelman eteen tu-
lee nähdä vaivaa, Järvinen sanoo.

Häntä ei miellytä myöskään 
ikäryhmiin perustuva messujen 
brändäys.

– Minulle ainakin olisi hirvi-
tys mennä messuun, joka olisi rää-
tälöity ikäisilleni, noin 60-vuoti-
aille, kirkkoherra hymyilee.  

Vesa Keinonen

Jumalan voi kohdata monella tavalla Taizé-messu on  
hiljaisuutta ja rukousta

Taizé-messuun tulijalle annetaan hienovaraisesti omaa tilaa. Sen voi käyttää hiljai-
seen rukoukseen, musiikista nauttimiseen, tai vaikka pelkkään olemiseen.

Tuom
as Koskialho

Myös Taizé-messu vetää sään-
nöllisesti väkeä paljon laajemmal-
ta alueelta kuin omasta seurakun-
nasta. Moni heistä osallistuu muu-
hunkin Taizé-henkiseen toimin-
taan, tai on käynyt jopa Taizéssa.

– Taizén miljöötä ja ainutlaa-
tuista ilmapiiriä emme toki tänne 
Pispalan kirkkoon pysty luomaan. 
Jokainen tulija pyritään kuitenkin 
huomioimaan lämpimästi. Olem-
me läsnä hänelle, esimerkiksi sa-
nattomalla hymyllä, Päivi Arola 
kertoo.

– Olen itse kokenut Taizéssakin 
positiivisena sen, että ei tarvitse ol-
la muiden kanssa koko ajan teke-
misissä. Paikalla voi kerrallaan olla 
satoja, kesällä jopa yli viisi tuhatta 
ihmistä, mutta halutessasi voit vii-
pyä omissa oloissasi hiljaa rukoil-
len, Lammi kiittää.

Pappikin voi 
huokaista syvään

Taizén erityispiirre hiljaisuuden 
ja rukouksen keskuksena on Päivi 
Arolan mukaan nähtävissä myös 
tamperelaisessa messutoteutuk-
sessa.

– Aktiivisen tekemisen ohel-
la aivan yhtä tärkeää osallistumis-
ta on se, että tulee – ja oikeastaan 
elää – yhdessä muiden kanssa mes-
sua. Se riittää täysin.

Toteuttajat ovat messuvieraiden 
kanssa vuorovaikutuksessa myös 
tilaisuuden jälkeen. 

– Moni jää tilaisuuden päätyt-
tyä juttelemaan siitä, mitä he ovat 
kokeneet ja millaisia ajatuksia mes-
su, rukous, laulu tai hiljaisuus he-
rätti. On ollut oikeastaan häkellyt-
tävääkin, millaisia keskusteluja on 
teejatkoilla tai kirkon eteisessä käy-
ty, Päivi Arola sanoo.

Myös papeille ja muille seura-
kunnan työntekijöille Taizé-mes-
su on jotain muuta kuin tavallinen 
työtehtävä.

– Se on ollut todella mieluisa 
työviikon päätös. Messu on hoita-
nut myös minua. Kyseessä on het-
ki, jossa pappikin voi huokaista sy-
vään, Martti Lammi hymyilee.

– Minullekin tämä on tietys-
ti työtehtävä, mutta paljon enem-
mänkin. Ja jos messun kiireetön 
ja tilaa antava ilmapiiri välittyy 
myös paikalle tulevaan ihmiseen, 
niin silloin on tehty tai eletty joi-
takin asioita oikein, Päivi Arola 
pohtii.

Vesa Keinonen

kilökohtaiseen rukouspalveluun.
– Jokaisen messun alussa kerro-

taan selvästi, että ei ole pakko nous-
ta tuolista ylös tai tehdä mitään, jo-
ka ei tunnu itselle luontevalta. Ylis-
tyslaulujen aikana voi siis aivan 
mainiosti istua paikallaankin, Yrjö-
lä tähdentää.

Pastori painottaa myös rukouk-
sen ja sielunhoitokeskustelujen mer-
kitystä.

– Niiden avulla messussa kävi-
jät ovat saaneet monenlaista siu-

Ihmetellen katselen, mitä Jumala tekee, iloitsee pastori Kaisa Yrjölä.

Yhteistä messuakin kehitettävä

nausta elämäänsä. Se näkyy muun 
muassa henkilökohtaisena kasvu-
na. Esimerkiksi siinä, miten ihmi-
set ovat alkaneet ottaa messussa ja 
solutoiminnassa vastuuta entistä 
rohkeammin.

Myös lyhyitä todistuspuheen-
vuoroja kuullaan Iltamessussa aina 
silloin tällöin.

– Useimmiten niistä on sovittu 
etukäteen. Todistuksista on tullut 
paljon myönteistä palautetta.

– Joskus käy myös niin, että mes-
sun rukousjakson aikana joku vas-
tuunkantajistamme voi saada ja ker-
toa profetian tyyppisen rohkaisun. 
Tässäkin aina katsomme, kuka on 
kyseessä. Tuntematon ei voi tulla ja-
kamaan saamiaan sanoja, Yrjölä lin-
jaa.

Iltamessun toteuttajat ja messu-
vieraat ovat pohtineet messun suosi-
on salaisuutta. Yksi tekijä ei sitä riit-
täne selittämään.

Ari Takku määrittelee Iltames-
sun ”avoimeksi, vapaaksi ja hengit-
täväksi”. 

– Tässä on uudenlaisia piirtei-
tä, mutta jollain tavalla kyseessä on 
myös paluu kristinuskon juurille. 
Armon käsite on luterilaisille tuttu 
mutta Pyhä Henki hieman vieraam-
pi. Minusta tilaisuudesta tulee hy-
vin elävä, kun sinne toivotetaan Jee-
suksen Henki paikalle. Täällä niin 
tehdään.

Mies uskoo Iltamessun ja sen 
taustalla toimivan Kohtaamis-
paikka-yhteisön kaltaisten ilmiöi-
den lisääntyvän maamme seura-
kunnissa.

– Kyllä näissä on kirkon tulevai-
suus. Ihmisten lukuisten armolah-
jojen annetaan toimia, eikä lähde-
tä kuin kiveen hakattuna siitä, että 
seurakunnan työntekijöiden pitäi-
si tehdä kaikki. Ja kun armolahjo-
ja käytetään kuten Raamattu opet-
taa, en näe asiassa mitään ongelmaa.

Uutta väkeä 
tulee koko ajan

Messukylän Iltamessu ja Kohtaa-
mispaikka ovat tyypillinen kasva-
va messuyhteisö. Messuun Uuden-
kylän seurakuntatalolle saapuu joka 
toinen sunnuntai vajaa sata henkeä. 
Tällä määrällä tunnelma on pienis-
sä tiloissa jo melkoisen intiimi.

– Kun aikoinaan aloitimme, pai-
kalla saattoi olla kolmisenkymmen-
tä henkeä. Tasaista kasvua on vuosi-
en mittaan siis ollut. Viime syksynä 
meillä oli seurakuntamme entisen 
kirkkoherran Juha Kauppisen ve-
tämä Etiopialainen messu, ja silloin 
paikalla oli lähes 140 henkeä. Siinä 
alkoivat tulla tilan rajat jo konkreet-
tisesti vastaan, Yrjölä sanoo.

Pastorin arvion mukaan osallis-
tujista huomattava osa tulee Mes-
sukylän seurakunnan ulkopuolel-
ta, monet jopa muualta kuin Tam-
pereelta.

– Teimme joskus ovikyselyn, ja 
noin 60 prosenttia messuvieraista 
tuntuisi olevan omasta seurakun-
nasta. Koko ajan tulee kuitenkin 
uuttakin väkeä eri puolilta, erityi-
sesti viime syksystä alkaen. Meil-
lä on iltapalalla uusia varten oma 
pöytä, ja nimetyt vastuuhenkilöt 
kertomassa messusta ja solutoi-
minnasta.

Kaisa Yrjölä ei itse suostu otta-
maan kunniaa Iltamessun ja Koh-
taamispaikan kasvavasta suosiosta.

– Omat rajani ovat tulleet vas-
taan jo aikoja sitten. Kaikki se mitä 
täällä on tapahtunut, on tapahtunut 
minusta huolimatta.

Vesa Keinonen

Tuom
as Koskialho
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Katso muu tapahtuma-
tarjonta 
www.tampereen
seurakunnat.fi

Yhteisvastuu-
tapahtumat            
merkitty sydämellä

aIToLaHDEN SEURaKUNTa

Messut klo 10 
Aitolahden kirkossa
14.4. Opettajien 
Lähetysliitto 100 v. 
saarna Anu Ylitolonen, 
Mauri Nieminen, Miia 
Moilanen. Kolehti Aitolahden 
srk:n ja OLL:n yhteisten 
nimikkolähettien Tuija-Riitta ja 
Jouni Heiskasen työ Taiwanilla. 
21.4. klo 16 Olkkarimessu 
Aitolahden kirkko 
Terttu Haikka, Miia Moilanen, 
Heikki Päätalo Band, Sirpa 
Leppänen, viulu 

Muut 
Opettajien Lähetysliitto 
100 v. Lähetysjuhla 14.4. 
klo 10 Aitolahden kirkko 
Lisätietoa s. 10

Päivin tupa eläkeikäisille 
17.4. klo 10–12 Atalan srk-koti 
Näin muuttui Tampere, 
vieraana Tampere-Seuran 
toiminnanjohtaja Heidi 
Martikainen. Hartaushetki 
Merja Lehtinen. Virkistävää 
yhdessäoloa, mahdollisuus 
nauttia ateriayhteydestä/
lounas 4 € 

Jumalan kämmenellä -ilta 
17.4. klo 18–19.30 Atalan 
srk-koti. Yhteinen ilta 
lapsille ja koko perheelle. 
Hyvän paimenen juhla. Tied. 
diakoniatyöntekijä Merja 
Lehtinen p. 050 527 9932 

Partiolaisten 
Yrjönpäiväkirkko 23.4.  
klo 18 Aitolahden vanha kirkko 
Mauri Nieminen 

Etuovi 24.4. klo 12–13.45 
Atalan srk-koti 
Eläkeläisille. Tapaamme 
päiväkahvin/2 € ja 
mielenkiintoisten teemojen 
äärellä. Grammarin rahinaa 
Terttu Honkanen. Tied. Eija 
Heikkilä p. 050 097 1579

 
HaRJUN SEURaKUNTa

Messut 
14.4. klo 10 Tesoman kirkko 
Peetel-pyhä, Riitta Laankoski, 
Mirella Lehtola, kanttori Anssi 
Pyykkönen.
Rukouspalvelu ja kirkkokahvit 
klo 11 Pispalan kirkko 
Perinteinen vanhusten ja 
varttuneen väen kirkkopyhä. 
Teuvo Suunäkki, Veli-Pekka 

Tampereen	seurakuntien	tapahtumia	10.–24.4.2013

Saarnavuoro

Hyvä paimen johdattaa opettajia 
Mistä tekstistä saarnaat?
Saarnavuoroni asettuu Hyvän paimenen sunnuntaille. 
Samana pyhänä vietetään myös Opettajien Lähetyslii-
ton satavuotisjuhlajumalanpalvelusta. Saarnani raken-
tuu päivän Vanhan testamentin tekstin (Hes. 34:11–16) 
ja Uuden testamentin tekstin (Joh. 10:11–16) keskiöön. 
Molemmat puhuvat Hyvästä paimenesta ja hänen teois-
taan.

Löysitkö tekstiin uuden näkökuLMan?
Kyselen saarnassani paimenten ja opettajien yhtymä-
kohtia. Jokaisella on jonkinlaisia muistoja opettajista. Jo-
ku muistaa ihanan ja iloisen opettajan, toisen mielessä 
puolestaan on ankara ja vaativa maikka. Päivän saar-
natekstit antavat väkevän esikuvan kaikille tämän ajan 
paimenille.

Mitä haLuat saarnassasi viestiä?
Yksi keskeinen ajatukseni on, että on vain yksi Hyvä pai-
men. Meillä kaikilla muilla paimenilla on hänessä erin-
omainen esikuva ja häneltä paljon opittavaa. Riemullis-
ta on myös se, ettei yhdenkään paimenen tarvitse kulkea 
ilman hyvän paimenen opastusta.

OLikO tekstissä jOtain vaikeaa?
Ainahan saarnateksti on haastava, mutta siinähän saar-
naamisen yksi riemu onkin. Nautin tekstin äärellä olemi-
sesta ja toivon, että jotain siitä voi myös välittyä saar-
nastani. 

Miksi kannattaa tuLLa kirkkOOn kuuLeMaan saarnaasi?
Kirkkoon kannattaa aina tulla. Etukäteen ei voi luvata 
toiselle, miten saarna puhuttelee, mutta sen voi luvata, 
että saarna on valmisteltu. Valmis se on sitten, kun se 
on saarnattu. 

Mitä Opettajien LähetysLiittO itseLLesi Merkitsee?
Opettajana ja pappina koen, että OLL on minulle mie-
lekäs paikka toimia lähetystyön saralla. Oma yhdistys 
antaa mahdollisuuden keskittyä tärkeisiin koulutuksen 
ja kasvatuksen kysymyksiin. Vaikka sunnuntai on OLL:n 
juhlajumalanpalvelus, kaikki ovat tervetulleita messuun. 

Opettajien Lähetysliitto juhlii satavuo-
tistaivaltaan yhdessä Aitolahden seura-
kunnan kanssa sunnuntaina 14. huhti-
kuuta Aitolahden kirkossa.

Opettajien Lähetysliiton tarkoitukse-
na on toimia Suomen Lähetysseuran yh-
teisöjäsenenä opettajien, opettajiksi val-
mistuvien sekä nuorten ja lasten keskuu-
dessa. Tavoitteena on toimia lähetyksen 
hyväksi sekä ylläpitää ja elvyttää hengel-
listä elämää. 

Kello 10 alkavassa messussa saarnaa 
pastori, opettaja Anu Ylitolonen. Litur-
gina toimii Mauri Nieminen ja kantto-
rina Miia Moilanen Aitolahden seura-
kunnasta. 

Messun kolehti kerätään Aitolahden 
seurakunnan ja OLL:n yhteisten nimik-
kolähettien Tuija-Riitta ja Jouni Heis-
kasen työn tukemiseen Taiwanissa. 
Messun jälkeen on tarjolla lähetyslou-
nas kello 11.30. Lounas maksaa aikui-
silta 10 euroa ja yli 4-vuotiailta lapsil-
ta 5 euroa. 

Läkalale-konsertti alkaa kello 12.30. 
Konsertissa esiintyvät muusikko Jukka 
Salminen sekä Harjun lapsikuoro ja Sei-
näjoen musiikkiluokat. Konserttiin on 
vapaa pääsy.

Lue lisää Anu Ylitolosen saarnasta täl-
tä sivulta.  

opettajien Lähetysliitto 
juhlii aitolahdessa

 Jussi Valkeajoki 

Järvinen, kanttori Janne 
Salmenkangas, Harjun 
Nuorten Kuoro. Linja-
autokuljetus: Talentti, Lent.
niemen ostoskeskus klo 10, 
Lielahden Teboil klo 10.05, 
Länsiportin parkkipaikka klo 
10.15, Raholan vanhustentalo, 
Voionmaank. klo 10.25 Pispan 
palvelutalo klo 10.35. 
Kirkkokahvien jälkeen paluu-
kuljetus mutkan kautta, 
eli luvassa pieni opastettu 
kiertoajelu Pispalan Leijonien 
valitsemaan kohteeseen. 
Kuljetuksesta ja kirkkokahvista 
huolehtii vuosikymmenten 
kokemuksella Pispalan 
Leijonat
Kansanlaulumessu 14.4. 
klo 12 Lielahden kirkko 
Lähetyspyhä. Martti Lammi, 
kanttori Tarja Laitinen, Endrias 
Hussien, Pispalan Piristys 
-lauluryhmä
Arkimessu 17.4. klo 18 

Lentävänniemen srk-koti 
Talentti, Janne Salmenkangas 
21.4. klo 10 Tesoman 
kirkko, Tarvo Laakso, Jukka-
Pekka Ruusukallio, kanttori 
Elina Peura. Rukouspalvelu ja 
kirkkokahvit 
klo 11 Vauvamessu Pispalan 
kirkko 
Kristiina Hyppölä, Markku 
Komulainen, kanttori Maiju 
Häyrynen
klo 12 Lielahden kirkko 
Mirella Lehtola, kanttori Janne 
Salmenkangas
Varikkomessu 21.4. klo 17 
Pispalan kirkko 
www.uusiverso.fi
Aamumessu 17.4. ja 24.4. 
klo 8.30 Tesoman kirkko

Muut 
Laulajaiset 14.4.  
klo 16 Pispalan kirkko 
60+ toimintaa. 
Yhteislaulutilaisuus. Juhani 

Marjokorpi laulattaa ja 
kertoilee lauluista ja niiden 
taustoista

Tapulinmäen tupa 17.4. 
klo 11 Lielahden kirkko 
Yllätysvieras. Tuvassa voit 
virkistäytyä päivän vieraan 
seurassa, aterialla (3 €) tai 
ystäviä kohtaamalla

Wanhan ajan kahvila 17.4.  
klo 13–15 Pispalan kirkko 
Kahvila kevään korvalla. 
Kahvilaisäntä Matti Laine on 
laulutuulella! Kahvilaherkkuina 
Minnan hiivaleipää, Matin 
rahkaleivoksia ja kahvikakkua. 
Hakukaavakkeita elokuun 
”Kuutamolla” diakonian 
virkistyslomalle. Kahvilan 
isäntinä laulava leipuri Matti 
Laine ja Pekka Ahomäki, 
emäntinä Marja Kylä-Laaso 
ja Arja Tikka. Tuotto Harjun 
vanhustyölle 

Kuva on Jukka Salmisen ja Harjun lapsikuoron Läkalale-konsertista, joka järjestettiin isänpäivä-
nä Suoraman seurakuntakeskuksessa Kangasalla.

Minä Isänä, Minä Äiti-
nä -seminaari järjestetään 
Tampereen Valkonauhassa 
lauantaina 20. huhtikuuta. 

Äitejä, isiä ja isovanhem-
pia kutsutaan avoimeen se-
minaariin, jossa tutustutaan 
itseen vanhemmuuden ää-
rellä ja etsitään voimavaro-
ja arkeen. 

Päivän aikana pohdi-
taan muun muassa van-
hemmuuden haasteita ja 
mahdollisuuksia sekä omi-

Vanhemmille voimavaroja arkeen
en toimintatapojen tiedos-
tamista. Yhdessä mietitään 
myös toimintamalleja tilan-
teisiin, joissa ”kuppi meinaa 
kaatua”.

Kouluttajina toimivat 
psykiatrinen sairaanhoita-
ja Hanna Tapiala ja psyko-
terapeutti Kimmo Tapiala. 
Järjestäjinä ovat Tampereen 
Valkonauha ry ja Agricola-
opintokeskus. 

Seminaari järjestetään 
kello 11–15 osoitteessa Sata-

makatu 16 D 79. Tilaisuus on 
maksuton. Kahvitarjoilu.

Ilmoittautumiset toimis-
toaikana: p. 09 1351 268 tai 
nina.hurtamo@suomenval-
konauhaliitto.fi  

Kouluikäisten lasten ideoi-
ma ja toteuttama Tyttöjen ja 
poikien messu järjestetään 
sunnuntaina 21. huhtikuu-
ta kello 10 Kalevan kirkos-
sa. Samalla vietetään par-
tiolaisten kirkkopyhää. 

– Ajatuksena on, että 
käytämme seurakuntalais-
ten eli kouluikäisten las-
ten omia taitoja ja osaamis-
ta messun toteutuksessa. 
Vapaaehtoiset partiojohta-
jat Kalevan Suuntatytöistä 

ja Kalevan Karhuista sekä 
seurakunnan kerhonohjaa-
jat ovat isossa roolissa mah-
dollistajina, lasten apuna ja 
tukena, kertoo keskustan 
seurakuntien partiotyönte-
kijä Kati Arppe-Perämäki. 

Mukana suunnittelus-
sa ovat myös nuorisotyön-
ohjaaja Jonna Aho, pasto-
ri Kati Eloranta sekä kant-
torit Eliina Lepistö ja Kari 
Nousiainen Kalevan seura-
kunnasta.  

Messun järjestämiseen 
osallistuvat seurakunnan 
partioryhmät ja kouluikäis-
ten kerhot. 

Kaikilla ryhmillä on 
messussa omat tehtävän-
sä: näytelmässä tai musa-
ryhmässä mukana olemi-
nen, ehtoollisleivän leipo-
minen, kirkkokaakaohet-
ken järjestäminen, rukous-
alttarien rakentaminen, 
raamatuntekstien ääneen 
lukeminen ja tervetulotoi-

Vi
lle

 N
is

ka
ne

n

Anu Ylitolonen
Kirjoittaja on Joroisten ja Juvan seurakuntien diakonia-
pappi sekä Opettajien Lähetysliiton hallituksen jäsen. 

Hän saarnaa Opettajien Lähetysliiton satavuotisjuhlan 
messussa sunnuntaina 14. huhtikuuta kello 10 

 Aitolahden kirkossa.

Lapset toteuttavat Tyttöjen ja poikien messun
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Omaishoitajat 23.4. klo 10 
Kalkun srk-talo 
Tied. Pia Ojalahti,  
p. 050 434 3315 

Anna ja Arvo -kahvila 23.4. 
klo 13 Raholan Kotilinna 
Ihmissuhteet. Asiakaspalvelu-
päällikkö Pirjo Rauhala.
Kahvit, yhteislaulua, hartaus, 
keskustelua, tuolijumppaa ym.
Ohjaajina vapaaehtoiset Marja 
Koivisto ja Maaria Rautio
Anna ja Arvo-projekti 

60+ ikäisten toimintaa 
24.4. klo 18.30 Pispalan 
kirkko 
Pohtijat -ryhmä yläsalissa, 
kokoontuu pohtimaan elämän 
monia kysymyksiä. 

Tervetuloa 60+ ikäisten 
retkelle Ikaalisiin, 
Hämeenkyröön ja Pinsiöön 
su 21.4.
Bussi (Atro Vuolle) lähtee  
klo 8.30 Pirkkalan 
Suupantorilta reittiä 
Rajasalmen silta, Tesoman 
Nordea (klo 8.45.) Pispalan 
valtatie, Haapalinna, Vaasantie. 
Mukaan pääsee matkan 
varrelta.
Messu Ikaalisten kirkossa, 
kirkon esittely ja lounas. 
Frantsilassa yrttitilan esittely 
ja kahvit. Pinsiön kyläkirkossa 
opastus ja vierailu taiteilija 
Jari Anttilan ateljeessa. Paluu 
klo 17.30 mennessä. Matkan 
hinta on 30 € (sis. matkan, 
lounaan, kahvin ja opastukset). 
Ilm. p. 040 804 8152 tai 
marja.oksanen@evl.fi ke 17.4. 
mennessä. Harjun srk

HERVaNNaN SEURaKUNTa

Messut klo 11 
Hervannan kirkossa
14.4. Hannu Vuorinen, Juhani 
Räsänen, Martti Syrjäniemi, 
lapsikuoro Kultakellot. 
21.4. Soile Rantavuori, Kaija 
Karvala, Riikka Heikkinen, 
seurakuntakuoro ja gospelkuoro 
klo 16 Toinen messu Hervannan 
kirkko, Soile Rantavuori 

Muut 
LÄHETYSVIIKKO  
”rakas nuori” 13.–19.4. 
Lähetysnäyttely Hervannan 
kirjastossa 19.4. asti.
Avoinna ma klo 10–20,   
ti–pe klo 10–19 la klo 10–15
Lähetyksen aamurukous 
la 13.4. klo 9–10 Hervannan 
kirkossa. Poikkea kirkon 
kappeliin rukoilemaan 
käynnistyvän viikon 
tapahtumien puolesta
Toivelaulutori Kauppakeskus 
Duossa lauantaina 13.4.  
klo 10–14
Virsilauluryhmä, Viestiveljet 
ja Kristittyjen Teekkareiden 
musiikkiryhmä.  

Raamattupöytä, josta saa 
erikielisiä Raamattuja. Keräys 
Syyrian pakolaisten hädän 
lievittämiseksi
Lähetystapahtuma  
su 14.4. Hervannan kirkossa. 
klo 9.30 Lähetys- ja 
raamattuluento ” Älä häpeä 
todistaa Herrasta 2 Tim 1:8”: 
nuorisoevankelista Riku Rinne
klo 11 Messu, Räsänen (l), 
Vuorinen (s), Martti Syrjäniemi 
lapsikuoro, Messun kanssa 
samanaikainen lähetyspyhäkoulu 
lapsille, Miika Parkkinen 
klo 12.30 lähetyslounas (3 €/
lapsi, 5 €/aikuinen). Tuotto 
lähetystyön hyväksi 
klo 13 tuoreita terveisiä 
lähteiltämme suoran 
puhelinyhteyden kautta. 
klo 13.30 lähetysviikon 
päätapahtuma, vieraana 
nuorisoevankelista Riku Rinne, 
puhe ja musiikki. 
Rikun teema ”Rakkaus huutaa 
yössä” kutsuu meitä pohtimaan 
erästä tärkeintä kysymystä, 
miten uudelleen vanhempien 
ja nuorten sydämet voisivat 
kääntyä toistensa puoleen 
Lähetysviikon 
iltatapahtumat
Ma 15.4. klo 18 Hervannan 
kirkossa. ”Mistä tulevaisuuden 
toivo Keski-Aasiaan?” 
Aiheesta puhumassa 
alueella työskentelevä 
Kansanlähetyksen 
lähettipariskunta 
Ti 16.4. klo 18.15 Festian 
kappelisali, Tampereen 
Tekninen yliopisto. 
Afrikan lähetystyön vahvuudet 
ja vaikeudet, Tom Säilä, Sley. 
Rukousta ja hengellisiä lauluja, 
lopuksi iltapalaa. Yhteislähtö 
kävellen TTY:lle Hervannan 
kirkon pihasta kello 18
Ke 17.4. klo 11. Hervannan 
kirkossa, kirkon tupa. 
”Yrittänyttä ei laiteta 
Bangladeshissa” Pekka 
Savolainen Kylväjistä kertoo 
lähetystyön haasteista. 
klo 18 Hervannan kirkko 
”Nuoret lähetystyössä”. Kaija 
Pett Suomen Lähetysseurasta.  
Päiväkummun nuoria sekä srk:n 
isoskoululaisia
To 18.4. klo 18 Hervannan 
kirkossa ”Miten olla ystävä 
maahanmuuttajille?” Arno 
Alajoki OM:stä kertoo 
kokemuksistaan Englannista 
sekä siitä, mitä Hervannassa 
tapahtuu tällä hetkellä. 
Pe 19.4. klo 17 Rakkaimmat 
riparilaulut elokuvateatteri 
Cinolassa, Hervannan 
keskustassa. Bändissä mukana 
mm. Sergei Korelov ja  
J-P Nakari. Katso lisät. s. 12 
Lähetys- ja raamattuluento  
klo 9.30 kirkossa
21.4. Miten Palestiinasta tuli 
Palestiina: Bar-Kochban kapina, 
kartoittaja Kimmo Piikkilä.
Luennot kuultavissa Radio 
Dei, Tampere 97,2 kuukauden 

ensimmäisenä maanantaina  
klo 19.30. 

Jumalan kämmenellä -ilta 
17.4. klo 16.30–18.30 
Vuoreksen srk-koti 
Mikä on oikein ja mikä väärin?

23.4. klo 17.30–19 Hervannan 
kirkko Rukoussunnuntai. 
Koko perheelle suunnattu ilta, 
jossa aluksi välipalaa, vapaata 
leikkiä ja yhdessä olemista, 
jonka jälkeen pyhäkouluhetki ja 
askartelua.

Raamattuopetus 24.4.  
klo 17.30–18.30  
Hervannan kirkko 
Tervetuloa kuuntelemaan luento 
ja keskustelemaan Raamattuun 
liittyvistä aiheista 
Jumalan johdatus koetusten 
keskellä, Pirjo Alajoki 

HäRMäLäN SEURaKUNTa

Messut klo 10 
Härmälän kirkossa
14.4. Mirja Rautkoski, 
kanttorina Jussi Kauranen. 
21.4. Satu Saarela-Majanen, 
kanttorina Jussi Kauranen, 
Kevätesikot -kuoro 

KaLEVaN SEURaKUNTa

Messut 
Kalevan kirkossa
13.4. klo 18 iltakirkko, Ulla 
Latomäki, liturgina Vilja Alanko, 
kanttorina Eliina Lepistö 
14.4. klo 10 Pekka Kiviranta, 
Sanna Erkanaho, Tapio 
Virtanen, musiikki Eliina 
Lepistö, Kari Nousiainen ja 
Kehittyvät Laulajat -kuoro 
klo 12 Lapinniemen kappeli, 
Veli-Pekka Ottman, kanttorina 
Eliina Lepistö 
21.4. klo 10 Partiolaisten 
ja varhaisnuorten 
kirkkopyhä. Tyttöjen ja 
poikien kanssa yhdessä 
toteutettu messu, erityisesti 
kouluikäisille ja heidän 
perheilleen. Kati Eloranta, 
Harri Luoma, Salla Häkkinen, 
musiikki Eliina Lepistö, Kari 
Nousiainen, kuorot YxLysti ja 
Arctos. Kirkkokahvit ja -mehut. 
Lisät. s. 10–11
klo 12 sanajumalan-
palvelus, Lapinniemen kappeli
jumalanpalveluksen toimittaa 
Kati Eloranta, kanttorina Kari 
Nousiainen 

Muut 
Raamattuluento klo 18 
Luukkaan evankeliumista 
16.4. rovasti Pekka 
Paakkanen, sali 1 
23.4. rovasti Pekka 
Paakkanen, kirkon eteistilassa

Hyvässä hengessä 
-iltapäivä 17.4. klo 15–17 

kirkon srk-sali 
”Kotimme” Tule vetämään 
henkeä! Tilaisuudessa on myös 
välipala
Järj. diakoniatyö 

Jumalan kämmenellä 
-perhepyhäkoulu 23.4. 
klo 17.30 kirkon srk-sali.  
”Lintu pieni lintuseni” 
kaiken ikäisille. Kirkkohetki 
kappelissa päivän aiheen 
mukaan, askartelua, 
temppurata tai leikkejä/pelejä, 
iltapala 
 
Ole arkienkeli! – Lähde 
mukaan ilahduttamaan 
vanhuksia Kaupin 
sairaalaan! 24.4. klo 13–16 
Tule mukaan virikepäivään 
ilahduttamaan Kaupin sairaalan 
vanhuksia. Ilmoittaudu diakoni 
Susanna Laitiselle  
p. 050 541 5790 tai  
susanna.laitinen@evl.fi. 

Evankelisen Lähetys-
yhdistys ELY:n vuosijuhla 
Kalevan kirkolla 13.–14.4. 
Katso erillisilmoitus s. 15

MESSUKYLäN SEURaKUNTa

Messut 
14.4. klo 10 Messukylän 
kirkko 
Anne-Maarit Rantanen, 
Jarkko Vikman, kanttori Petri 
Karaksela, Kirkkokuoro. 
klo 12 perhemessu 
Linnainmaan srk-keskus 
Heidi Peltola, kanttori Heikki 
Hinssa, Piccolon kamarikuoro. 
KIPINÄ! -messu 14.4. 
klo 17 Linnainmaan srk-
keskus. Nuorten aikuisten 
suunnittelema ja tekemä, 
rohkeasti uudistettu messu. 
Ajatonta ja ikuista sanomaa 
uusissa puitteissa, bändin 
säestyksellä. Kaikki ovat 
tervetulleita, ikään katsomatta. 
Antaa uutta kipinää!
21.4. klo 10 Messukylän 
kirkko 
Saarna Janne Häkkinen, liturgia 
Jarkko Vikman, kanttori Heikki 
Hinssa. 
klo 10 Kaukajärven srk-talo 
Saarna ja liturgia Anne-Maarit 
Rantanen, kanttori Hanna 
Kataja, pappapiiriläiset. 
klo 17 iltamessu Uudenkylän 
srk-talo 
Saarna ja liturgia Kaisa Yrjölä. 
Aamu-unisten virkistävä messu 
kahdella aterialla. Messu 
sisältää Jumalan suuruuden 
ihmettelemistä eli ylistystä, 
opetusta, virkistävää ja 
hoitavaa rukousta, ehtoollisen, 
rukouspalvelua ja yhteisen 
iltapalan. Pikkulapsille (3+) 
on pyhäkoulu ja kouluikäisille 
varkkikerho. 

Muut 
Miesten saunailta 11.4. 

klo 17.30 Ilkon kurssikeskus 
Ilkon kurssikeskuksen 
lampisauna. Lenkille lähtö klo 
17.15, sauna klo 17.30 lähtien 
ja yhteisen aiheen äärellä noin 
klo 19

Levon lähteillä -kirkkoilta 
su 14.4. klo 18, laulu Hanna 
Ekola, piano Virpi Lahti, puhe 
Teuvo Riikonen, terv. Jari Nurmi. 
Vapaa pääsy/kolehti. Katso 
lisät. s. 6–7

Etnistä iltaa ruoan 
merkeissä -aikuisten 
kokkikerho 15.4. klo 17 
Uudenkylän srk-talo 
Ruoka ja ruuanvalmistus voi 
muistuttaa meitä monista 
kristilliseen uskoon liittyvistä 
aiheista. Tämän ruokailun ja 
ruokien mukana vierailemme 
Etiopiassa, Malawissa, 
Tansaniassa ja Namibiassa. 
Tule valmistamaan yhdessä 
etnistä ruokaa! Otathan oman 
essun mukaan. Ruokailun hinta 
5 €. Ilm. lähetyssihteeri Merja 
Mäkisalolle 11.4. mennessä 
050 356 3120 tai merja.
makisalo@evl.fi 

Paikkani kirkossa 
– vapaaehtoistyön 
mahdollisuudet 16.4.  
klo 18 Linnainmaan srk-keskus. 
Jari Nurmi

Miesten kahvitupa 17.4. 
klo 10 Messukylän srk-talo

”Perjantaipullaa” 19.4.  
klo 13–15 Kaukajärven srk-talo
– leivonnaisten myyntiä 
Yhteisvastuun hyväksi      

Pyhän tanssin ryhmä 23.4. 
klo 18–19.30 Vehmaisten  
srk-talo 
Ryhmässä tutustutaan vanhaan 
kirkolliseen perinteeseen 
ilmaista uskon ja elämän 
kysymyksiä tanssin keinoin. 
Ohjaaja Heidi Peltola

Paikkani kirkossa – vapaa-
ehtoistyön mahdollisuudet 
23.4. klo 18 Linnainmaan 
srk-keskus, Jari Nurmi

Naisten aamukahvit 24.4.  
klo 9.30–11 Messukylän  
srk-talo 
”Perheeni salaisuudet”, 
kaupunkityöntekijä Tiina 
Mäkinen 

Miesten kahvitupa 24.4. 
klo 10 Messukylän srk-talo 

Vanhemman väen ja 
merimieskirkkopiirin 
iltapäiväkahvit 24.4.  
klo 13–14.30 Levonmäen srk-
koti 

Jumalan kämmenellä -ilta 
24.4. klo 17.30–19 Levonmäen 
srk-koti 

Perhe voi yhdessä hiljentyä 
raamatunkertomuksen 
äärellä, jatkaa siitä leikkiin/
peleihin/askartelun pariin ja 
lopuksi kokoonnumme kaikki 
yhteiselle iltapalalle. Iltapalasta 
keräämme vapaaehtoisen 
maksun. 

Waraslähtö Vappuun -K18-
26.4. klo 18 Takahuhdin 
pappilassa (Tanhuank 40). 
Tapahtuma nuorille aikuisille. 
Sanaa, musiikkia, syötävää ja 
improa

PYYNIKIN SEURaKUNTa

Messut klo 10  
Aleksanterin kirkossa
14.4. Lähetyspyhä, Veera 
Kallio, Säde Siira, kanttori 
Riikka Viljakainen
Kirkkokahvit nyyttikesteinä 
ja lähetystilaisuus kryptassa. 
Risto Ahosen aiheena ”Onko 
usko yksityisasia – länsimaisen 
individualismin ongelma 
uskontulkinnassa”. 
21.4. Olavi Salminen, 
Marita Hakala, kanttorit 
Riikka Viljakainen, Terhi-
Tuulia Keränen, Aleksanterin 
lauluryhmä 

Muut 
Ehtoollishartaus klo 17 
Aleksanterin kirkko 
11.4. Säde Siira 
18.4. Mari Korhonen-Hieta 

Rukouksen ja ylistyksen 
ilta klo 18.30 Pyynikin 
kirkontupa 17.4., 24.4. 

Pyynikin kirkontupa
Mustalahdenk. 21 A
klo 10 kahvit, klo 11 ohjelma, 
aamunsana, klo 12.30 lounas 
17.4. Lahja Viljanen lausuu 
runoja
19.4. Markku Rinta laulaa ja 
laulattaa kitaran säestyksellä
22.4. lauletaan Maija-Stinan 
kanssa
23.4. Aira Suormala kertoo 
Papua-Uusi Guinean lasten 
mahdollisuudesta käydä koulua 
omalla kielellään
24.4. Lotta Häyrisen monologi 
Tampereen murteella 

TEISKoN SEURaKUNTa

Messut klo 10
Teiskon kirkossa
14.4. Tero Matilainen, kanttori 
Saija Siuko 
21.4. klo 18 iltakirkko 
Kämmenniemen kerhohuone. 
Hannele Juutinen, Tuuli Muraja 

Muut 
Musiikkipyhäkoulu 21.4. 
klo 13.30 Kämmenniemen 
kerhohuone 
Keski-Teiskon pyhäkoulu 
21.4. klo 15 Teiskon srk-talo 

vottajina toimiminen. 
Messua valmistellaan 

partiossa ja kerhoissa vii-
koilla 15 ja 16. 

– Tavoite on, että seura-
kuntamme kouluikäiset ty-
töt ja pojat perheineen tapai-
sivat toisiaan kirkossa, mes-
sussa, jota lapset ovat pääs-
seet itse tekemään, kutsuu 
työryhmä.   

Valo räjähtää ilmoille, mi-
kään ei sitä pidätä. Kristus 
on voittanut kuoleman. Rie-
mu täyttää mielen. 

Mutta ilossa on haikeut-
ta, sydämen ikävää uuteen 
elämään, joka on tulossa tä-
män jälkeen ja jota ihmiset 
odottavat. 

Tässä riemuikävässä vie-
tetään Tuomasmessun eh-
toollisjuhlaa sunnuntaina 
21. huhtikuuta kello 18 Alek-
santerin kirkossa. 

Kolehti kerätään KRIS-
Tampereen erityisnuoriso-
työlle. 

Se on ennaltaehkäisevää 
ja korjaavaa kriminaalityötä 
15–25-vuotiaille päihde- tai 
rikoskierteessä oleville nuo-
rille vertaistuen avulla.  

www.tampereenseurakunnat.fi

Hääyö 8.5.13 Finlaysonin kirkossa 

Lisätietoja p. 050 587 5001
Ilmoittautumiset 30.4. mennessä
p. 040 804 8151

www.tampereenseurakunnat.fi/haayo
      tampereenhaayo

Tuomasmessussa vietetään riemujuhlaa  

Kim
m

o Ahonen
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Olohuoneilta 21.4. klo 16 
Kämmenniemen kerhohuone 
Yhdessäoloa, tarjoilua ja 
laulumuistoja – koulu- ja 
pyhäkoululaulujen äärellä. Tuo 
mukanasi oma lempilaulusi 

TUoMIoKIRKKo-
SEURaKUNTa

Messut klo 10 
Tuomiokirkossa
14.4. Merja Halivaara, Amélie 
Liehrmann, urkuri Matti Hannula
Pirkanpojat C-ryhmä, joht. Jouni 
Rissanen 
21.4. Olli Hallikainen, Merja 
Halivaara, kamarikuoro 
Cantionale, joht. Tuomas Laatu 
nimikkolähettimme Helena 
Soininen messussa ja 
kirkkokahvilla. Tervetuloa 
kuulemaan Helenan työstä ja 
elämästä Angolassa!
21.4. klo 15 srk-koti Katariina, 
Mari Korhonen-Hieta, kanttori 
Tuomas Laatu 

VIINIKaN SEURaKUNTa

Messut klo 10 

MUMMoN KaMMaRI

Vapaaehtoisen vanhustyön 
keskus – Kyläpaikka 
kaikenikäisille
– Lähimmäisavunvälitys 
vanhuksille p. 03 219 0711 
ma–to klo 8.30–10.30.  
– Toimisto p. 03 2190 455  
ma klo 9–17, ti–to klo 9–14.  
- Kyläpaikka ja Mummon Puoti 
ma–to 10-14, ma 22.4. klo 10-
18.

Kyläpaikka, Otavalankatu 12 A, 
ma-to 10-14. 

Seuraava perehdytys 
vapaaehtoiseen vanhustyöhön 
ma 6.5. klo 17–19 jatkuen  
ma 13.5.

Kyläpaikan ohjelma, tiedustelut 
ja kurssille ilmoittautuminen  
www.mummonkammari.fi
tai toimisto p. 03 219 0455. 

Leskien Klubi –kahvila
ke 17.4. klo 10–12
ma 22.4. klo 18–20
Tervetuloa mukaan kun 
pahin surusi on helpottanut. 
Musiikkituokio.  
Järj. Mummon Kammari, 
Tuomiokirkkoseurakunta ja 
Elonpolkuja-verkosto.

Villasukkien ym. käsitöiden 
sekä Viel on virtaa- ja tietsikka- 
t-paitojen myynti (á 20 €) 
Mummon Puodista. Tuotto 
nuorten työllistämiseen 
vanhusten ulkoiluavuksi. 

www.mummonkammari.fi

MUSTa LaMMaS

asunnottomien ja 
päihde-ongelmaisten 
päiväkeskus, 
Pellavatehtaankatu 17 G,  
p. 3891841. 
Avoinna ma–to klo 7.30–13,  
pe klo 7.30–11.30.
Vaatepalvelu auki ma–to 
klo 7.30–12, pe klo 7.30–11.
Vaatepalvelun lahjoitukset  
p. 040 804 8143
Ilmainen puuro tai keitto 
asiakaskortilla ma–to 
klo 10–12 ja pe klo 9.30–11.
Lauantaiaukiolo klo 10–13. 
Tarjolla puuroa, leipää ja 
kahvia.

Pullakirkko klo 10–12. 
Tarjolla leipää ja kahvia 
maksutta
14.4. Ilmo Käki
21.4. Ilmari Karjalainen

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
17.4. Ismo Kunnas, Viinikan srk
24.4. Janne Kankainen, 
Messukylän srk

Tampereen	seurakuntien	tapahtumia	10.–24.4.2013

Kevätmyyjäiset 20.4. 
klo 13–15 Veisun pajat. 
Penttilänkatu 9 

Sanasta Suunta 21.4. 
klo 14–16 Viinikan kirkon srk-
sali, Viinikan kirkko 
Katso lisät. s. 12

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
14.4. Rev. Teuvo Suurnäki
21.4. Rev. Ville Aalo

ETSIJäT Ja EPäILIJäT

keskiviikkoisin joka toinen 
viikko klo 17–19 Seurakuntien 
talo, Emmaus
24.4. Lopun ajat 

SVENSKa FÖRSaMLINGEN

Tammerfors svenska 
församling firar tillsvidare 

Viinikan kirkossa
14.4. Medialähetys 
Sanansaattajien kirkkopyhä, 
Jorma Satama, Jussi Mäkinen, 
kanttori: Veikko Myllyluoma, 
Picantus-kuoro. Kirkkokahvit 
ja lähetystilaisuus. Mukana 
kansainvälisen Hanna-
työn perustaja Marli Spieker 
(tulkkaus suomeksi) ja Sansan 
työntekijä
18.4. klo 19 hiljainen 
iltakirkko, Ismo Kunnas 
21.4. Jussi Mäkinen, Daniel 
Hukari, kanttori Petra Perttula, 
Eternitas-kuoro 
24.4. klo 6–7.30 aamu-
rukousjumalanpalvelus 
Koivistonkylän srk-talo, Daniel 
Hukari
Maanantaisin ja keskiviikkoisin 
klo 6–7.30 Koivistonkylän  
srk-kodilla. 
Tied. Anne Tuhkanen  
p. 044 218 0010 

Muut 
Kisumun kummilapsityön 
kuulumisia 16.4. klo 18 
Koivistonkylän srk-talo 
Nimikkolähettimme Marja 
”Maikki” Ochieng vierailemassa

gudstjänst/högmässa 
varje söndag kl 10.30 i 
Pyynikki församlingshem, 
Kisakentänkatu 18. Obs! 
Undantagsvis den 14.4. har vi 
högmässan i Finlaysons kyrka 
kl 10.30. Du är också alltid 
välkommen att ringa kansliet 
tel. 040 804 8150. 

aVoIN KIRKKo

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

aVIoLIITToLEIRI 

Karkun Evankelinen Opisto 
25.–29.6. ”Anna palaa, … 
Frank! ”  
Katja Volanto-Lumppion & Esa 
Lumppion johdolla. Lapsille 
on oma ohjelma/seurakunnan 
lastenohjaajat. Täysihoitohinta 
450 €/pari, sis. kurssimaksun. 
Lapset 1–2 v. 95 €, 3–15 v. 
150 €, sis. lastenhoitomaksun. 
Hinnat omin liinavaattein.  
Lisät. ja ilm. 23.5. mennessä  
p. 040 778 2863 tai  
tiina.makinen@sana.fi

LäHDEKaPPELI

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

LäHETYSKaUPPa TaSKU 

Kauppakatu 13. 
P. 040 804 8720
Avoinna ma–pe klo 10–17.  
Kauniita lahjoja ja onnittelu-
kortteja kevään juhliin. 
Yksilöllisiä kodin tekstiilejä: 
pöytäliinoja ja poppanoita, 
pannulappuja ja esiliinoja. 
Laaja valikoima isoäidin 
kutomia saapassukkia. 
Meiltä nyt myös käsintehtyjä 
surukortteja.

MaTERIaaLIPaLVELU

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

Draamaryhmä pureutuu 
Isä meidän -rukoukseen

Sosiaalityön asiakas-
foorumi to 11.4. klo 9–11

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

MYÖTäTUULI

Yhteinen vammaistyö
Kuurojentyö
Ma 15.4. klo 18–20 
Kuurosokeiden raamattu- ja 
keskustelupiiri
Kuurosokeiden toimintakeskus, 
Insinöörink. 10
Ti 16.4. klo 16–-18 
Viittomakielinen seurakuntapiiri
Viinikan kirkon srk-sali, 
Kaartotie 1
Ke 24.4. klo 10-12 
Viittomakielinen Perhekerho
Iidesranta 5. 

Näkövammaistyö
To 11.4. klo 13 Vierailu 
Pelastusarmeijan 
Torstaitapaamiseen, 
Satakunnank. 27.
Omilla kyydeillä, olemme 
vastassa klo 12.45 alkaen 
18.4. klo 13 Torstaipiiri
Vieraana Viinikan seurakunnan 
kappalainen Jorma Satama

NaISTEN VaPaaILTa 

Finlaysonin kirkko klo 18.30 
16.4. Kauniit & rohkeat – 
riitänkö? Ulla Halttunen, Elina 
Vettenranta & Outi Palomäki

NUoRET aIKUISET/
UUSI VERSo

Voimala-messu 12.4.  
klo 19 Tuomiokirkko 
Miesten messussa mukana 
mm. Mooseksen parta! 
Messu sisältää kaikki 
perinteisen messu palikat, 
muuta olemme toteuttaneet 
niitä uusilla tavoille. 
Raamattuopetusta, musiikkia, 
ehtoollista ja rukousta

Varikkomessu 21.4. 
klo 17 Pispalan kirkko 
Hyvää musaa ja Jumalan 
sanaa rennossa ilmapiirissä. 
Varikkomessu on perinteisestä 
jumalanpalveluksesta 
muokattu, rohkeasti uudistettu 
versio. Yhteisö, jossa tulee 
aidosti kohdatuksi.
Lapsille pyhäkoulu kahdessa 
ryhmässä (2,5–5 v ja 6 v–) 
pienemmille lapsille on 
leikkipaikka. 

Draamaryhmä Hetkinen elävöittää Sa-
nasta suunta -iltaa sunnuntaina 21. huh-
tikuuta. Tampereen Luther-talon draa-
maryhmä tutkii ja pohtii draaman kei-
noin kysymyksiä, joita kristityt arjessa 
kohtaavat. 

– Viinikan iltaan olemme valmista-
neet pienen hetkisen rukouksesta Ta-
pahtukoon Sinun tahtosi. Jumalan itsen-
sä opettaman rukouksenkin kohdissa 
ajatuksemme pyrkivät omille teilleen ja 
käyvät kaupankäyntiä Jumalan ja ihmi-
sen oman tahdon välillä, miettii ryhmän 
ohjaaja Annukka Häkämies.

Illan opetuksesta vastaa pastori Han-
nu Häkämies, joka puhuu aiheesta Isä 
meidän -rukous Lutherin selittämänä.

Sanasta suunta -ilta järjestetään kel-
lo 14–16 Viinikan kirkon seurakuntasa-
lissa. Illan aikana on mahdollisuus hen-
kilökohtaiseen keskusteluun ja esiru- 
koukseen. 

Illan järjestäjinä ovat Viinikan seura-
kunta, Suomen Raamattuopisto ja Kirk-
kopalvelujen opintokeskus. 

Tiedustelut: Jorma Satama p. 050 406 
4370 ja Marja-Leena Sippola, p. 050 910 
9080.  

Kuva on draamaryhmä Hetkisen esityksestä, jossa käsiteltiin Jumalan sanan eteenpäin viemistä 
eri vuosikymmeninä. Kitarat ja hippiaate tulivat kirkkosaleihin 1960-luvulla.

rille riparilauluja Cinolassa. 
Tampereen Kristityt Teek-

karit (TKrT) osallistuu viik-
koon isännöimällä yhteistä il-
taa Tampereen teknillisessä 
yliopistossa. 

Teekkarit Jaakko Sade-
harju ja Valtteri Kortesmaa 
ovat tutustuneet lähetystyön 
Kansanlähetyksen kautta. He 
toteavat, että lähetystyö voi 
olla aivan konkreettista aut-
tamista, esimerkiksi kirkon 
remontointia Itä-Siperiassa 

Teekkarit Jaakko Sadeharju (vas.) 
ja Valtteri Kortesmaa osallistuvat 
Hervannan lähetysviikkoon isän-
nöimällä yhteistä iltaa Tampe-
reen teknillisessä yliopistossa. 

Kim
m

o Piikkilä

Draam
aryhm

ä Hetkinen

Hervannan lähetysviikolla puhutaan nuorten kohtaamisesta 
Joka neljäs maapallolla asu-
va ihminen on alle 15-vuotias. 
Tämän määritelmän mukaan 
16 prosenttia Suomen asuk-
kaista on nuoria. (lähde: glo-
balhealthfacts.org ). 

Nyt on aika toimia nuor-
ten ja tulevaisuuden hyväk-
si. Hervannan lähetysviikol-

la 13.–19. huhtikuuta tähän 
haasteeseen vastataan nos-
tamalla koko viikon teemak-
si ”rakas nuori”. 

Nuoret ovat esillä avajais-
tapahtumasta lähtien. Kou-
lu- ja nuorisotyössä 25 vuo-
den ajan toiminut Riku Rin-
ne puhuu lähetysviikon pää-
tapahtumassa sunnuntaina 
14.4. aiheesta ”Rakkaus huu-
taa yössä”. Hän kutsuu ihmi-
siä pohtimaan, miten van-
hemmat ja nuoret voisivat 

kääntyä toistensa puoleen 
ja kohdata aidosti. Nuorten 
uhmakkaan ulkokuoren alla 
on herkkyyttä ja vaikka ajat 
muuttuvat, tarvitsevat nuo-
ret edelleen hellyyttä, aikaa ja 
huolenpitoa. 

Lähetysviikko, kuten lähe-
tystyökin, on monen järjestön 
yhteistyön tulos. Ohjelmassa 
on teemailtoja koko viikon 
ajan, lähetysnäyttely kirjas-
tossa, hengellisiä toivelauluja 
kauppakeskus Duossa ja nuo-
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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
To 18.4. klo 19 Seurakuntien 
talo, Näsilinnank. 26, Ateena-
sali, Olli Hallikainen, Erkki ja 
Liisa Nieminen.

KANSAN 
rAAMATTUSEUrA
Satakunnankatu 28,  
p. 020 768 1671
www.kansanraamattuseura.fi
Miesten Raamattuilta 
23.4. klo 18.30. Hämeenkulma
Seniorifoorum 11.4., 
Sanan lähteillä – ilta 
11.4. ja Naisten Vapaailta 
16.4. kts. edellä oleva muu 
tapahtumatarjonta

Aviopari-iltapäivä 14.4. 
klo 15–18 Hämeenkulma 
”Ajankäyttö avioliitossa”
Nuoret aikuiset 
www.opiskelijat.fi

TAMPErEEN 
rAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16 
ja 17.45, keskiviikkoisin ja 
lauantaisin klo 19.
Pe 12.4. klo 18.30 
Aviopuolisoilta
La 13.4. klo 12.30–16.30 
Lasten leiripäivä 
La 20.4. klo 18 alueellinen 
nuorten keskusteluilta 
Lempäälän rauhanyhdistyksellä 
(Vätäräisentie 3) 
Ma 22.4. klo 16 seurat 
Koukkuniemen vanhainkodin 
os. 23 
Ti 23.4. klo 18.30 naistenilta
Tervetuloa!
Seura-aikoina seurat 
kuunneltavissa osoitteesta 
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
eri Pirkanmaan 
rauhanyhdistyksiltä

KrISTILLISET  
JärJESTÖT

Tuo tarpeettomat tavarat Karjala-keräykseen

Maailma, Me Kaikki ry on 
jo kuusi vuotta toiminut 
Gambiassa köyhien lasten 
auttamiseksi. Lapsille on 
annettu kouluvalmiuksia 
suomalaisten vapaaehtois-
ten turvin toimivassa Bu-
sumbalan päiväkerhossa. 

Nyt tarvitaan rahaa 
terveyspalveluihin ja työn-
tekijöiden koulutukseen. 

Viestiveljet-kuoron 
konsertti keskiviikkona 17. 
huhtikuuta kello 19 Van-
hassa kirkossa on lajissaan 
neljäs kerta, kun miehet 
laulavat Gambian lapsille 
tulevaisuutta. 

Vapaa pääsy. Kolehti ja 
tuotemyyntiä.  

➢

Gambian lapsille  
tulevaisuutta

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” 
11.4. Daavidin voittolaulu 
(2.Sam.22-24) – Sanna 
Erkanaho;
Uusi elämä (Room.12:2,  
6:1-14) – Riitta Kavander.
18.4. Kontemplaatio: 
hiljaisuutta Jumalan edessä, 
kirkon vanha rukoustapa.
Kuukauden vieras:  
Mauri Nieminen.
Lisät. Ville Aalo 050 4688484, 
ville.aalo@evl.fi 

RETKET/MaTKaT

Kevätretki Hämeenkyröön 
ti 21.5. Lähtö klo 9.45 
Pyynikin tori ja klo 10 
Mustanlahdenk. 21.
Hämeenkyrön kirkko, Frantsilan 
kehäkukka : kasvislounas sekä 
jokiristeily M/S Purimolla. 
Pullakahvit. 
Paluu n. klo 16. Hinta 40 €. 
Ilm. 7.5. mennessä Kaisu-
Leena Taulu p. 050 554 2428

Pyynikin seurakunta 
järjestää matkan 
Krakovaan 3.–10.6.2013. 
Hinta noin 900 €.  
Ilm. Sari Siukola  
p. 040 804 8157 

Kylpylämatka Pärnuun 
18.–23.8., Kuntoutuskeskus 
& hotelli Wasa, hinta 315 € 
2hh. Ilm. Marja-Leena Pukema 
p. 050 553 0455

KEVääN Ja aLKUKESäN
RETRIITTEJä

Ikaalisten 
Metsäkestilässä 3.–5.5. 
Lintu- ja talkooretriitti,
ohjaajina Liisa Erkiö ja Jussi 
Hankela.
Ilm. ja lisät. p. 050 5232 104

tai liisa.erkio@saunalahti.fi

17.–19.5. Fransiskaaninen 
retriitti, ohjaajana Aija 
Kaartinen. Hinta 100 €
Ilm. ja lisät. p. 050 3722 776,
tai aija.kaartinen@evl.fi

7.–9.6. Hiljaisuuden 
retriitti, ohjaajina Tytti 
Jauhiainen ja Anne-Marie 
Grundsten.
Hinta 100 €. Ilm. ja lisät. 
p. 040 742 3838
tai 0400 309 854 tai
tytti.jauhiainen@kolumbus.fi

12.–16.6. 
Henkilökohtaisesti ohjattu 
retriitti, ohjaajina Liisa Erkiö 
ja Tuula Sääksi.
Hinta 200 € Lisät. ja ilm. 
p. 050 5232 104 tai
liisa.erkio@saunalahti.fi

Lisää retriittejä, ks.
www.tampereenseurakunnat.fi/
retriittikalenteri

RUKoUKSEN TaLo

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

Haukiluoma
Esirukousillat torstaisin 
klo 18.30. Illan lopuksi 
mahdollisuus henkilökohtaiseen 
esirukoukseen. 25.4.

Tulevaisuuden ja toivon 
illat perjantaisin klo 18.30
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 

SaNaN LäHTEILLä 

Vanha kirkko klo 18.30 
11.4. Miten Ilo Herrassa on 
väkevyytemme 
Psykologi Satu Eerola,  

evankelista Ilkka Puhakka 
Musiikki Minna ja Jussi Pyysalo

SaTEENKaaRIMESSU

13.4. klo 18 Finlaysonin 
kirkossa. Messussa saarnaa 
ja toimii liturgina pastori Ilkka 
Hjerppe ja häntä avustaa 
diakoni Katariina Mylläri. 
Musiikista on vastuussa 
kanttori Liisa Aaltola yhdessä 
muiden musiikin taitajien 
kanssa. Messu järjestetään 
yhteistyössä Pirkanmaan 
Setan hengellisen ryhmän 
vapaaehtoisten kanssa. 
Messun jälkeen tarjolla 
kirkkokahvit.
Lämpimästi tervetuloa 
yhteiseen messuun!
Järjestäjä: Tuomiokirkkoseu-
rakunta yhteistyössä Pirkan-
maan SETA:n hengellisen ryh-
män kanssa.

SENIoRIFooRUM 

Aleksanterin kirkon krypta  
klo 13 
Edullinen kahvitarjoilu 
klo 12 alkaen 
11.4. Vanhenemisen 
kauneus 
aforistikko Maija Paavilainen 
25.4. Kevätlaulajaiset 
muusikko Tuula ”Haxu” 
Hakkarainen

SEURaKUNTIEN TaLo

Näsilinnank. 26
PL 226, 33101 Tampere
p. 03 219 0111 (vaihde), 
avoinna klo 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 
arkisin ma, ti, to klo 9–13,  
ke klo 9–17, pe suljettu. 
Avoimessa kahvilassa voit 
lukea päivän lehden tai hoidella 
puhelimitse virallisia asioitasi. 
Käytössäsi tietokone. Kun 
tarvitset neuvoja tai opastusta 

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

SINKUT

Sinkkujen oloilta 
Nekalassa 13.4. klo 17–21 
Nekalan srk-talon nuorisotila
Yhdessäoloa, keskustelua, 
sisäpelejä mm. biljardia, 
pingistä, koronaa, liitokiekkoa. 
Sauna lämmitetään miehille ja 
naisille. Nyyttärit.
Bussi 15 Keskustorilta. Lisät. 
www.tampereensinkut.fi

Sinkkuilta
Tunnetta tamperelaisittain 
16.4. klo 18–20 Aleksanterin 
kirkon kryptassa. 
Keskustelua tunteista, ihmis-
suhteista ja seksuaalisuudesta, 
perheneuvoja ja pastori Päivi 
Stelin-Valkama. Päivi toivoo 
kysymyksiänne etukäteen. Voit 
lähettää kysymyksesi suoraan 
paivi.stelin-valkama@evl.fi tai 
sari.peltonen@evl.fi.
Lisät. sari.peltonen@evl.fi 
p. 050 381 7177

Kristillinen paritanssi-ilta
Tanssin opetusta, vapaata 
tanssia ja yhdessäoloa sekä 
hetki rukousta ja hiljentymistä 
Illan ohjelmassa on puolitoista 
tuntia tanssiopetusta, vapaata 
tanssia ja yhdessäoloa sekä 
hetki rukousta ja hiljentymistä. 
Opettajina kristillisen 
tanssiverkoston jäsenet. 
Tervetuloa mukaan yksin tai 
parin kanssa! Lisät. p. 03 
254 4000. Tanja Ylikärppä 
tanjuzka@hotmail.com 
Järj. TNNKY, Kristillinen 
tanssiverkosto ja Tampereen 
ev.lut, seurakuntayhtymä/
Sinkkutyö

SURURYHMä

Kalevan kirkon Sali 9  
klo 18–19.30
16.4. ”Ketä minä suren?”, 
23.4. ”Surun vaiheet ja 
tunteiden ilmaiseminen”,  
7.5. ”Mikä auttaa 
jaksamaan?”, 14.5. ”Miten 
tästä eteenpäin?”
Mukaan voi tulla vielä 16.4., 

sen jälkeen ryhmä sulkeutuu. 
Ryhmä on kaikille avoin. 
Sururyhmässä mukana: pastori 
Veli-Pekka Ottman p. 050 518 
4869 ja diakonissa Anna-Leena 
Mansukoski p. 050 571 3104.

TaMPEREEN 
RaaMaTTUKoULU

www.tampereenraamattukoulu.net
Kalevan kirkon srk-salissa 
maanantaisin klo 18.30
15.4. Habakuk, Liisi Jokiranta
22.4. Valittuja psalmeja, 
Riitta Lemmetyinen

TUoMaSMESSU

21.4. klo 18 Aleksanterin 
kirkossa.
Riemullinen kaipaus
Katso lisät. s. 11 
www.tuomasmessu.net

Karjalan Apu -yhdistyksen 
kevätkeräys järjestetään jäl-
leen huhtikuussa Tampe-
reella. 

Yhdistys tekee lähi-
alueyhteistyötä Laatokan 
Karjalassa. 

– Kohteet ovat Sortava-
lassa, Pitkärannassa, Suo-
järvellä ja Lahdenpohjas-
sa. Myös Petroskoin ja Kar-
humäen sosiaalityötä tue-
taan mahdollisuuksien mu-
kaan, kertoo opettaja Pertti 

Laanti, joka toimii keräyk-
sen yhteyshenkilönä Tam-
pereella. 

Mukana yhteistyössä 
ovat muun muassa Lions-
yhdistys ja Leinolan koulu.      

Keräykseen voi tuoda 
lasten ja aikuisten kesä- ja 
talvijalkineita, kesä- ja tal-
vivaatteita, liinavaatteita, 
huonekaluja, superlon-pat-
joja, taloustavaraa ja lelu-
ja. Huonekaluista tarvitaan 
etenkin tuoleja ja pöytiä. 

Tavaroiden tulee olla puh-
taita ja ehjiä. 

Keräys järjestetään per-
jantaina 19.4. klo 16–19 ja 
lauantaina 20.4. klo 10–14 
Pyynikin Rollikkahallilla, 
Pirkankatu 37. 

Tiedustelut: Pertti Laan-
ti, p. 040  587 7722, pertti.
laanti@suomi24.fi  

tai sitten Provinssirock-ak-
tion järjestämistä Seinäjoella. 

– Vain mielikuvitus on 
rajana sille, miten lähetys-
työhön voi osallistua täällä 
Suomessa. Jos ei muuta kek-
si, niin aina voi taloudellises-
ti tukea niitä, jotka lähtevät, 
toteaa Kortesmaa. 

Hervannan seurakunnan 
lähetysviikko järjestetään 
jo 15. kerran. Koko ohjelma: 
tampereenseurakunnat.fi/
hervanta ja tämän lehden ta-
pahtumatiedoissa. 

Sanna Iso-Kungas 

www.tampereenseurakunnat.fi

Mutkaton ja mukava 
kastejuhla, jossa kastetaan 
pieniä ja isompia lapsia. 
Seurakunnat tarjoaa 
täytekakkukahvit. 

Aamukaste
Aleksanterin kirkossa 18.5.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen  
www.tampereenseurakunnat.fi/aamukaste   
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Vanhat sedät heiluvat
Varoitus: Seuraava kolumni sisältää seurakunnallista tuotesi-
joittelua, tapahtumamarkkinointia ja kutsua uskonnonharjoit-
tamiseen.

Se taisi tapahtua kesällä 1982. Vanhempani kertoivat ohimen-
nen, että taloon aiotaan hommata piano. Tämä tarkoitti sitä, et-
tä syksyllä aloitettaisiin pianotunnit. 

Tämä ei ollut mieluinen uutinen. Suoraan sanottuna se vai-
kutti hölmöimmältä idealta, jonka vanhempani olivat ikinä saa-
neet. Mutta se ei ollut neuvoteltavissa oleva asia. 

Aaronin Pianoaapisesta aloitettiin ja eri väreillä koodattuihin 
pianokouluihin jatkettiin. Harjoittelin puoli tuntia päivässä koko 
peruskoulun ajan, vaikka läheskään aina ei huvittanut. Näin nel-
jääkymmentä ikävuotta lähestyessä voin jo julkisesti kertoa, et-
tä vanhempieni ideoista tämä olikin parhaasta päästä.

Sillä nyt minulla on bändi, joka keikkailee tasaiseen tahtiin. 
Emme ole ihan niin kunnianhimoisia kuin päähenkilö Anssi Ke-
lan kappaleessa Rock-unelma. Kyseisessä mahtavassa tarinas-
sa joku bändistä lähtee saamaan lapsia tai työelämän pyörtei-
siin juuri suuren suosion kynnyksellä. Päähenkilö soittaa sitten 
viimeisen keikkansa yksin Martta-kerhon pikkujouluissa tont-
tulakki päässä. 

Meidän yhtyeellä on laskentatavasta riippuen noin kahdek-
san lasta. Ammattijakauma kulkee jokusesta diplomi-insinöö-
ristä linja-autonkuljettajan kautta pastoriin. Meidän vanhojen 
setien edessä laulaa pari opiskelijaneitokaista, jotka ovat noin 
puolet meitä muita nuorempia.

Bändimme keikkapaikka on useimmiten sama: Linnainmaan 
seurakuntakeskus ja siellä pidettävä Messukylän seurakunnan 
Kipinä! -messu. Siinä on montakin todella hienoa ja meille osu-
vaa juttua.

Ensinnäkin on mukavaa päästä keikalle. Treenikämpän sei-
nille soittaminen on pidemmän päälle puuduttavaa hommaa. 
Toiseksi, on pakko pitää bändiä ja harjoituksia yllä, kun seuraa-
va keikka on aina tulollaan. 

Kolmanneksi, eikä ihan vähimmäksi syyksi, nousee se, että 
voimme omilla kyvyillämme tehdä jotakin seurakunnan, kirkon 
ja näiden edustaman erittäin Korkean Tahon hyväksi. 

Teemme työtä ilman palkkaa ja vapaaehtoispohjalta. Seu-
rakunnan työntekijällekin tekee erittäin hyvää hypätä aidan toi-
selle puolelle. Ja vanhoille sedille tekee hyvää soittaa Kaikkival-
tiaan kunniaksi ja seurakuntalaisten iloksi. Bändissä on saatet-
tu havaita jopa pientä musiikillista kehittymistäkin. 

Kipinä! -messua voi suositella kaikille muutenkin kuin hienon 
bändin vuoksi. Tämä messu on toteuttajiensa näköinen ja kuu-
loinen. Se on mielenkiintoinen yhdistelmä välittömyyttä, intoa 
ja kotoisuutta. Messulla on nuoren seurakunnan kasvot. Kan-
nattaa käydä kokeilemassa. 

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

Jussi Laine
Kirjoittaja on Tampereen seurakuntien rippikoulupastori, joka toimii 

tällä hetkellä seurakuntien kärkihankekoordinaattorina. 
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Tasanko? haastaa pohtimaan 
antamista ja saamista
– Jumalan rakkauden tasaami-
nen maailmassa voi toteutua vain 
meidän ihmisten kautta, miettii 
muusikko, Suomen Lähetysseu-
ran työntekijä Sakari Löytty, jon-
ka kolmas levy Tasanko? ilmestyy 
huhtikuussa.  

Löytyn mukaan levyn teemana 
on tasaus. Hän pohtii, miten valo 
ja hyvinvointi jakautuvat etelän ja 
pohjoisen välillä. Valoa on kaikilla 
tasapuolisesti kevätpäivän tasauk-
sen aikoihin, mutta samoin ei ole 
aineellisesti. 

– Silti tasaus voi toimia kah-
teen suuntaan. Kanssakäyminen on 
vaihtopöytä Anna-Maija Raittilan 
virren 428 mukaan. Pohjoinen voi 
tasata aineellista hyvinvointia ete-
lään. Pohjoisen asukkailla on taas 
oppimista siinä, miten etelän ih-
miset ovat köyhyydessäänkin usein 
onnellisempia kuin rikkaat. 

Löytty ei väheksy kansainvälis-
tä diakoniaa ja avustustyötä. Sil-
ti toiminnan tulisi olla kaksisuun-
taista ja kulttuurierot tulee hyväk-
syä. Hän puhuu kumppanuudesta. 

– Alkuhämmennyksen jälkeen 
auttajasta tulee autettu ja opetta-
jasta oppilas, jos tilanteeseen vain 
suostuu itse ja muuttaa asennet-
taan. 

Namibia kuplii

Etelän ihmisten syvä hengellisyys 
on tehnyt lähtemättömän vaiku-
tuksen Löyttyyn, joka on syntynyt 
Namibiassa sekä toiminut siellä lä-
hetystyössä vuosina 1998–2010. 

– Levy on kypsynyt pitkään ja 
Namibia kuplii lauluissani vieläkin. 
Musiikkini on afrikkalaissävytteis-
tä ja folk-henkistä, miettii Löytty. 

Laulujen tekstit ovat suomek-
si, englanniksi ja ndongan kielellä. 
Osa niistä on syntynyt yhteistyös-

sä Jaakko Löytyn ja Jouko Mäki-
Lohiluoman kanssa. 

Levyllä soittavat muun muas-
sa muusikot Mikko Löytty, Anssi 
Salminen, Jarkka Rissanen, Matti 
Laitinen, Harri Ruotjoki ja Pekka 
Nyman. Taustoja laulavat Matilda 
Löytty ja Juho Simojoki.  

Tasanko?-levyn julkistamis-
keikka on perjantaina 12. huhti-
kuuta kello 19 Lielahden kirkossa.  

Kirsi Airikka 

Teatteri Puisto  
kantaesittää sonettinäytelmän
Kansalaistoiminnan keskus Puis-
ton teatteriryhmä kantaesittää ko-
timaisen musiikkinäytelmän So-
netit 25. huhtikuuta Tampereella. 
Esitykset ovat kaupungin Monitoi-
mitalo 13:n Stagella, jota on tähän 
saakka käytetty lähinnä diskona ja 
konserteissa.

– Teatteriesityksen tuominen 
sinne on tuntunut hyvältä idealta, 
kertoo Puiston koordinaattori Ris-
to Lahtinen.

– Koruton tila sopii runopol-
jentoiselle esitykselle, joka vie ajat-
tomien kysymysten äärelle, sanoo 
ohjaaja Elisa af Hällström.

Sonetit pohdiskelee rakasta-
vaisten toista mahdollisuutta ja 
vapautta. Teksti pohjaa William 
Shakespearen näytelmään Romeo 
ja Julia. Mukana on myös 12 so-
nettia Shakespearelta ja osa niistä 
kuullaan laulettuna. 

Musiikin ovat säveltäneet Risto 
Lahtinen ja Antti Sopanen. Shake-
speare kirjoitti 154 sonettia rak-
kaudesta, kauneudesta ja kuolevai-
suudesta. Samat teemat voi kuulla 
uudessa tragikomediassakin.

Mukana ammattilaisia 
ja harrastajia
Näytelmää valmistellaan tuoreen 
yhteistyön tuloksena. Produktio 
käynnistyi, kun Tampereen Yh-
teiskoulun lukio TYK lahjoitti vii-
me vuoden taksvärkit Muotialan 
asuin- ja toimintakeskukselle, jon-
ka yksikkö Kansalaistoiminnan 

keskus Puisto on. Ilmaisutaidon 
lukiosta toivottiin, että raha käy-
tetään nuorten hyväksi. Puiston 
kurssitarjonnassa on monenlaista 
luovaa tekemistä ja avointa ryhmä-
toimintaa kaikenikäisille.

Teatteri Puiston työryhmässä on 
teatterin harrastajia ja ammattilai-
sia, näyttelijät ovat 18–29-vuotiaita. 

Juliaa näyttelee Tuulia Lerkka-
nen (TYK), Romeota Maiju Ridell 
(TYK) ja Ladyna nähdään Jonna 
Jauhiainen (Ikaalisten artistikou-
lutus). Muissa rooleissa ovat Karo-
liina Tervo, Amanda Tuukkanen, 
Nana Liukkonen ja Katja Kela. 

Moni heistä on opiskellut esittä-
viä taiteita Monitoimitalossa. Mai-

ju Ridell ja Tuulia Lerkkanen osal-
listuvat parhaillaan ylioppilaskir-
joituksiin.

– Näytelmän tekeminen on ol-
lut tosi hyvää vastapainoa kirjoi-
tuksille, he iloitsevat.

 
Teatteri Puisto: Sonetit
Käsikirjoitus ja ohjaus:  
Elisa af Hällström 
Musiikin ohjaus: Risto Lahtinen 
Visualisointi: Valpuri Tauriainen 
Esitykset: 25.4. klo 18, 27.4. klo 14 ja 
16 Tampereen kaupungin monitoimi-
talo M13, Stage, Satakunnankatu 13 
Liput: 3 e

Sakari Löytyn kolmas levy Tasanko? julkaistaan 12.4. kello 19 Lielahden kirkossa. 
Levyn kustantaja on Suomen Lähetysseura ja sen levymerkki Rainmaker.

Valpuri Tauriainen

Kansalaistoiminnan keskus Puiston teatteriryhmä esittää musiikkinäytelmän So-
netit. 

M
atti Halén
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Evankelisen lähetysyhdistyksen 
– ELY:n kevätseminaaria, vuosi-
kokousta ja viisivuotisjuhlaa vie-
tetään 13.–14. huhtikuuta Tam-
pereella. Tapahtumapaikkoina 
ovat Kalevan kirkko ja seurakun-
tasali. 

Viikonlopun ohjelmassa on 
muun muassa raamattuopetus-
ta, ryhmätyöskentelyä, vuosiko-
kous ja jumalanpalveluksia. 

Päivien aikana muun muassa 
pohditaan, mitä on evankelinen 
toiminta seurakunnassa ja mil-
laisia haasteita sillä on. Lehden-
teosta kiinnostuneet yhdistyk-
sen jäsenet pääsevät keskustele-
maan, miten omaa lehteä, Elysa-
nomia voitaisiin kehittää. Yhte-
nä aiheena pohditaan, mikä on 
evankelisen lähetysyhdistyksen 

tehtävä lasten kristillisen kasva-
tuksen tukijoina.

Lauantai-ilta huipentuu kello 
20 alkavaan Heaven-konserttiin, 
jossa esiintyvät gospel-lauluryh-
mä UGG ja Kultainen Lyyra.  

Tapahtuman järjestelyistä ja 
messujen toteuttamisesta vastaa-
vat ELY ja Kalevan seurakunta.  

Koko ohjelma: www.evanke-
liset.net

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

ISÄT, ÄIDIT JA ISOVANHEMMAT  TERVETULOA TUTUSTUMAAN 
ITSEEMME VANHEMMUUDEN ÄÄRELLÄ! 
Minä Isänä, Minä Äitinä - seminaari la 20.4. klo 11-15 
Tampereen Valkonauhassa os. Satamakatu 16 D 79.
Vapaa pääsy, ei lastenhoitopalvelua. Kouluttajina: psyk.SH Hanna Tapiala 
ja psykoterapeutti Kimmo Tapiala. Ilm. 09-1351 268 toimistoaikana ja 
nina.hurtamo@suomenvalkonauhaliitto.fi . Järj. Tampereen Valkonauha ry 
ja Agricola-opintokeskus. Etsimme yhdessä voimavaroja arkeen ja 
tilanteisiin, joissa “kuppi meinaa kaatua” ja tutustumme omien toiminta-
malliemme vahvuuksiin ja heikkouksiin.

ISÄT, ÄIDIT JA ISOVANHEMMAT  TERVETULOA TUTUSTUMAAN Asianajotoimisto

Arja Luoma Oy
Rongankatu 4 D,
33100 Tampere

Puh. (03) 2633 500

Jumalan elävä sana

Aika: lauantaina 13.4.2013

Paikka: Kalevan kirkon seurakuntasali,

              Liisanpuisto 1, Tampere

Järjestää: ELY ry ja Kalevan seurakunta

Seminaari on avoin ja tarkoitettu kaikille. Tarkempi ohjelma:

– katso myös 

ELYn 5 v. juhla su 14.4. klo 10

Messu Kalevan kirkko, Pekka Kiviranta, Sanna Erkanaho.

Päiväjuhla Kalevan kirkon srk-sali, Liisanpuisto 1, Tampere.

Salla Häkkinen, Antero Rasilainen, Jussi Laine, Anneli 

Lähdesmäki, Raili Mäkitalo.

Tervetuloa - ELYn hallitus

www.evankeliset.net www.aarrearkku.fi

Evankelinen lähetys-

yhdistys – ELY ry:n

v u o s i k o k o u s 

 13.4. klo 15.00

Tampereella Kalevan 

kirkon srk-salissa

Käsitellään 

sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa – hallitus

PIANONVIRITYKSET
Juha Yli-Knuuttila

Puh. 0400 669 799
Sähköposti:

pianonviritys@gmail.com

Käräjätörmä 12, 33310 Tampere
puh. 050 403 5657 tai 050 493 3235 
kotihoiva@kotipirttiry.fi
www.kotipirttiry.fi

Apua kotiisi Länsi-tamperelainen?
Tilaa meiltä
* peseytymis- ja pukeutumisapua
* asiointiapua mm. apteekki, kauppa ja kela
* ulkoilutusta ja seurustelua
* lääkkeenjako ja haavahoidot
* kodin muutostöiden kartoitus
* päiväkeskuspäivä omaishoidon palvelusetelillä

Tiloissamme
asiakaspaikkoja
70 hengelle

Kun on aihetta juhlaan...

JUHLAKESKUS Pitopalvelua
myös

haluamiinne
tiloihin

. muistotilaisuudet . perhejuhlat . ristiäiset

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

Vuokralle tarjotaan
Omakotitalosta 4h + k + s
Tampereen Raholassa.
Koulu sekä päiväkoti vieressä.

Yhteydenotot
044 545 4311, 040 124 0620

Uskova, akat. työssäkäyvä 
mies haluaa vuokrata 
yksiön/kaksion Tampereen 
kantakaupungista. Olen raitis 
ja savuton, kotieläimiä ei ole. 
Yst. tarj. jannefor@live.fi tai 
040- 474 4794.

ti 9.4. klo 10.00
ke 10.4. klo 10.00
to 11.4. klo 10.00
pe 12.4. klo 10.00
la 13.4. klo 16.00
la 20.4. klo 16.00
ke 24.4. klo 10.00
to 25.4. klo 10.00
pe 26.4. klo 10.00
la 27.4. klo 16.00

Esitykset Pispalassa:

Klikkaa netissä: www.teatterimukamas.com

Tiedustelut ja ryhmämyynti: (03) 3124 1313

Pispalan valtatie 30, Tampere

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

HIETALAHDENRANTA 13,  HELSINKI    AVOINNA: ma–pe 9–17
puh. 020 754 2350    www.sacrum.fi

Laajan valikoiman ja hyvän
palvelun kristillinen kirjakauppa.

Evankeliset kokoontuvat Tampereelle 

Suomen Lähetysseuran tämän 
vuoden Tasaus-kampanja paran-
taa naisten oikeuksia tukemal-
la ihmiskaupan vastaista työtä 
Kaakkois-Aasiassa.

Kolmasosa maailman ihmis-
kaupasta tapahtuu Kaakkois-Aa-
siassa alueella, ja valtaosa ihmis-
kaupan uhreista on naisia. Ihmis-
kaupan uhrit työskentelevät esi-
merkiksi prostituoituina, koti-
apulaisina, kerjäläisinä tai hal-
patyövoimana tehtaissa ja raken-
nus- ja kalastusteollisuudessa.

Suomen Lähetysseuran 
kumppaneiden ihmiskaupan 
vastaisen työn tavoitteena on ih-

miskaupan uhrien turvallinen 
kotiinpaluu, yhteisöihinsä ko-
tiutuminen ja uusien toimeen-
tulomahdollisuuksien löytämi-
nen. Uhreille tarjotaan tervey-
denhuoltoa, psykologista tukea 
ja mahdollisuuksia kouluttautua 
uuteen ammattiin. Ammatti-
koulutuksen, naisten tukiverkos-
tojen ja pienyrittäjyyden kautta 
kovia kokeneet nuoret saavat uu-
den alun.

Tasaamalla annat naiselle ar-
von, ammatin ja tulevaisuuden ja 
olet mukana katkaisemassa köy-
hyyttä.

Lisätietoja: www.tasaus.fi

Tasaus-kampanja  
tarttuu ihmiskauppaan
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Hyttyset ja perheiden moni-
muotoisuus. Ja että yliopis-
tolle pitää ajaa maastoautol-

la.
Tällaisia yllätyksiä kokivat tam-

perelaiset Raija ja Mikko Peura 
asettuessaan Tansaniaan, Iringan 
yliopistokaupunkiin opetus- ja sie-
lunhoitotyöhön. 

– Suurin ero suomalaiseen per-
heneuvontatyöhön tulee siitä, että 
perhe voi olla täällä niin monen-
lainen, sanoo Mikko Peura, pitkä-
aikainen Tampereen seurakuntien 
perheneuvoja ja pappi.

Tansaniassa on noin 130 etnis-
tä ryhmää ja heimoa. Usein per-
heeseen kuuluu isovanhempia, 
setiä ja serkkuja. Aids on lisän-
nyt yksinhuoltajaperheiden mää-
rää. Monilla heimoilla on yhä mo-
niavioisuutta.

– Täkäläinen neuvo saattaa yhä 

Raija ja Mikko Peuran rauhalliset eläkepäivät Tampereella vaihtuivat vuodeksi toi-
senlaiseen ympäristöön, kun Suomen Lähetysseura pyysi jatkamaan perheneuvon-
nan ja psykologian opetusta Iringan kristillisessä Tumaini-yliopistossa. Työtoverina 
perheneuvonnan kehittämisessä on pastori Upendo Koko. 

Länsimainen ydinperhe harvinaisuus Tansaniassa

Jari Seppälä

Koulutettu pärjää kriisitilanteessa

T
äydennyskoulutukseen 
henkisen huollon- ja kuo-
linviestiryhmille osallis-
tuu vuoden aikana kolmi-
senkymmentä työnteki-

jää Tampereen seurakunnista sekä 
seurakuntayhtymän eri toiminta-
muodoista.

– Koulutusjakson tavoittee-
na on antaa valmiuksia kohdata ja 
auttaa erilaisissa kriiseissä eläviä 
ihmisiä. Pääpaino on traumaatti-
sissa, äkillisissä kriisitilanteissa ja 
niissä auttamisessa, sanoo Tampe-
reen seurakuntien yhteiskunnalli-
sen työn pastori Juha Mattila.

Mattilan mukaan ensimmäis-
tä kertaa järjestettävällä koulutuk-
sella halutaan antaa viesti siitä, et-
tä seurakunnat varautuvat Tampe-
reella kaikenlaisiin asioihin.

– Meidän on oltava valmiina 
isompien ja pienempienkin kriisi-
en varalta. Harjoittelu on avainase-
massa. Vaikeiden asioiden käsitte-
ly saattaa olla osalle seurakunnan 
työntekijöitä yllättävänkin vaike-
aa. Esimerkiksi joku saattaa pelä-
tä kuolinviestin viemistä omaisille. 

Myös Tampereen seurakun-
tayhtymän kurssi- ja leirikeskusten 
johtaja Outi Niemi on osallistunut 
koulutuksen valmisteluun.

– Meillä on toki jo valmius 
kriisityöskentelyyn, mutta saam-
me tällä kokonaisuudella varmasti 
rohkaistua lisää siitä vastaavia ih-

misiä. Pystymme samalla päivittä-
mään osaamistamme.

Niemen mukaan seurakuntien 
pitää kriisitilanteessa toimia nope-
asti ja aukottomasti.

– Siihen tarvitaan ihmisiä, ajan 
tasalla olevaa osaamista ja jäntevää 
toimintaa. Yhteispelin on toimitta-
va sujuvasti myös muiden organi-
saatioiden kanssa. Yksinään ei mi-
kään auttajataho pärjää.

Suunnitelma ei toimi 
ilman harjoittelua

Kouluttajana kurssilla toimii Tam-
pereen ammattikorkeakoulun leh-
tori, kriisikouluttaja Annukka Hä-
kämies. Hänkin painottaa enna-
koinnin merkitystä.

– Kun kriisi tulee päälle, orga-
nisaatiolla pitää olla selkeä ohjeis-
tus, jotta tiedetään heti, miten toi-
mia. Kyseessä on vähän kuin ensi-
aputaito, toiminnan pitää tulla sel-
käytimestä.

Häkämiehen mielestä pelkkä 
kansiossa tai tietokoneen levyllä 
oleva valmiussuunnitelma ei vie-
lä auta.

– Suunnitelmat vanhenevat, ja 
niitä pitäisikin päivittää vähintään 
vuosittain. Toimintaa pitää ehdot-
tomasti myös harjoitella käytän-
nössä. Harjoituksissa tulisi olla 
mukana myös yhteistyötahoja, esi-
merkiksi poliisi, pelastuslaitos sekä 
Suomen Punainen Risti.

Häkämies näkee lohdullisena 
sen, että hyvin valmistautuneesta-
kaan ei voi tulla täydellistä auttajaa.

– Kriisien jälkeisissä palavereis-
sa auttajat saattavat olla jopa ma-
sentuneita: eihän se todellisessa 
tilanteessa mennyt lainkaan niin 
kuin oli suunniteltu. Korostan heil-
le sitä, että kriisit ovat hyvin yllä-
tyksellisiä. Niissä on mukana myös 
sellaisia elementtejä, joita emme 
voi mitenkään ennakoida.

Miten auttaja 
itse jaksaa?

Suuronnettomuudet ja muut kriisit 
ovat kova koettelemus myös autta-
jalle itselleen. Itse tilanteessa am-

mattilaisen on kestettävä, mut-
ta jälkikäteen on sallittua purkaa 
omiakin tunteitaan.

– Auttamishetkellä auttajakin 
saa liikuttua. Siinä aivan konkreet-
tisesti ”itkemme yhdessä itkevien 
kanssa”. Mutta auttajan suru ei saa 
koskaan ylittää autettavan surua. 

Kriisityöntekijän jaksamisen 
kannalta myös hänen omaan jälki-

huoltoonsa on panostettava. 
– Mikäli lähtee tukemaan mui-

ta, niin on osattava itsekin ottaa 
apua vastaan. Pahojen tilanteiden 
jälkeen on tärkeää käydä tapahtu-
nutta läpi kollegoiden kanssa. Siinä 
vaiheessa saa sitten aivan vapaas-
ti vaikka raivota tai romahtaakin.

Annukka Häkämies kouluttaa 
monenlaisia ryhmiä toimimaan 

kriisitilanteissa. Seurakuntien työn-
tekijöiden hän näkee olevan erään-
laisessa erityisasemassa.

– Kaikki he ovat jo kohdanneet 
kriisejä ja traumoja. Tällä joukol-
la onkin näistä asioista pidemmäl-
le menevää osaamista kuin monel-
la muulla.

Vesa Keinonen

olla, että jos vaimot eivät tule kes-
kenään toimeen, niille on annetta-
va selkään. Opeta siinä sitten kes-
kustelevampaa sovittelua ja nais-
ten puheoikeutta, Mikko Peura hy-
mähtää.

Vähitellen Peurat ovat kuiten-
kin päässeet perille maan monis-
ta tavoista ja taustoista. Keskustelu 
ja opettaminen on avartanut ja an-
tanut paljon.

– Keskeiseksi on noussut toi-
sen ihmisen ja hänen kulttuurinsa 
kunnioittaminen. Emme voi tuo-
mita kenenkään uskoa tai tapo-
ja, voimme vaan kertoa oman elä-
mämme erilaisuudesta, Raija Peu-
ra sanoo. 

Hänellä on hyvä tuntuma us-
konnon, elämänkatsomuksen ja 
kasvatuksen kysymyksiin pitkäai-
kaisena Lielahden yläkoulun opet-
tajana.

Peurat iloitsevat siitä, että yli-
opistolla on yhtä lailla muslimeja 
kuin kristittyjäkin. Eri uskontojen 
kesken ei ole jännitteitä, vaan jokai-
nen soveltaa hyvän elämän taitoja 
omaan ympäristöönsä.

Harjun seurakunnan ja Tuo-
masmessun lähetit ovat tiiviisti 
mukana myös Iringan hiippakun-
nan hankkeissa, joilla tuetaan or-
poja ja vammaisia lapsia sekä kehi-
tetään parisuhde- ja perheneuvon-
taa. Kokemukset ruohonjuuritason 
työstä ovat vaikuttavia.

Peurat työskentelevät Iringassa 
ensi kesään asti, yliopiston luku-
vuoden loppuun. 

Jari Seppälä

Lue lisää osoitteesta  
www.tampereenkirkkosanomat.fi

Suuronnettomuudet ja muut kriisitilanteet eivät 
tule kello kaulassa. Tampereen seurakunnat-
kin varautuvat kaikenlaisiin tilanteisiin valmius-
suunnittelulla. Tärkeä osa sitä on henkilöstön 
koulutus.

Suruviestin tuovat usein poliisi ja pappi. Papin tehtävänä on tukea niin viestin saajia kuin poliisiakin.

Jos ammattilainen romahtaa, niin eihän 
hän silloin voi auttaa toista, kriisikoulut-
taja Annukka Häkämies summaa.

Hannu Jukola

Tuom
as Koskialho


