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uskosta järjen asian
Vaikka Jari Halonen kritisoi kirkkoa kärjek
käästikin, haluaa hän olla sen jäsen.  
”Kirkon pitäisi avata ovet ja antaa totuuden 
olla totuus, eikä tulkinta totuudesta.  
Jos tulkitset totuutta, totuus lakkaa  
olemasta totuus.” ➢	SIVUt	6–7

Kirkko voi toimia 
eettisenä esimerkkinä
Olisi kummallista, jos kirkosta  
pyyhittäisiin pois oikeuden
mukaisuus, sanoo Sami Borg.  
Perustehtävää, evankeliumin  
julistamista, ei kuitenkaan pidä 
unohtaa. ➢ SIVUT	8–9

Joyseeds kasvattaa 
vastuun kantamiseen
Tanssien ja draamojen  
harjoittelu ja esiintymiset  
ovat vain osa King’s Kids työtä. 
Tärkeintä on lasten uskon 
elämän ruokkiminen.

 ➢ SIVU	11

Jokapäiväistä leipää 
ja elämän vettä 

➢ SIVU	4
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Tampereen	Raamattukoulu	on	toiminut		
jo	60	vuotta.	Riitta	Ohra-aho	saa		
vahvistusta	luennoista.		
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Aikuiseen uskoon 
Pieni tyttö heiluttelee jalkojaan puisella laudalla. Aurinko 

paistaa suoraan niskaan. Eletään 1950-lukua. Lapsi ei ole 

vielä koulussa. Koska tädillä ja hänen miehellään ei ole lap-

sia, pieni otetaan usein mukaan Jyväskylään. Vanhemmat ei-

vät varmaan ymmärrä, miten ikävä tytöllä on. Tyttö on poissa 

kotoa muutaman viikonkin.

Nyt tyttö istuu puisella penkillä muiden helluntaiteltan ih-

misten kanssa. Tyttö on ylpeä pepitaruutuisesta puvusta, jon-

ka täti on ommellut. Mutta penkillä istuvaa tyttöä pelottaa. 

Kohta nämä läheiset ihmiset muuttuvat ihan toisiksi. He me-

nevät alttarin äärelle ja aloittavat laulun ja äänekkään ruko-

uksen. Tyttö jätetään penkille. Kohta tyttöäkin itkettää. Aika-

naan aikuiset rauhoittuvat ja lähdetään punaisen linjurin mat-

kassa kotia kohti.

Tuo tyttö olin minä. Ymmärrän, että sukulaiseni eivät ha-

lunneet minulle silloin mitään pahaa. Nyt, yli 50 vuotta myö-

hemmin, muistan kuitenkin tilanteen selvästi.

Tuo aika oli helluntailaisuuden kukoistuksen aikaa. Kesäi-

sin tyttö pääsi mukaan muiden joukkoon. Teltassa oli kesäi-

sin paljon väkeä, nuoria, ihmisiä. Talvella käytiin Saalemissa. 

Pitkien kausien aikana tyttö ehti myös tutustua saman tien 

varrella oleviin muihin tyttöihin.

Oppikoulussa meitä oli tiivis yhteisö, joka meni myös yh-

dessä rippikoululeirille Keuruun Pöyhölään. Tuo kaksiviikkoi-

nen aika oli lämmin ja mukava, mutta törmäsin uudelleen sel-

laiseen hengellisyyteen, joka ei tuntunut sopivan minulle. Rip-

pikoulun pitäjät sekä isoset tulivat muualta, Nuorten Keskuk-

sesta, emmekä tunteneet toisiamme.

Aika pian huomasin, että meitä oli kahdenlaista väkeä. 

Osa tytöistä meni mukaan iltarukouksiin, mutta eivät lähes-

kään kaikki. Minusta ei tullut polvillaan rukoilijaa, enkä ha-

lua tällä mitenkään moittia niitä, jotka ilmaisevat uskoaan si-

ten. Oli niitäkin, jotka koulun alkaessa saivat luvan rukoilla 

tyttöjen käsityöhuoneessa. Me kaikki emme sinne menneet. 

Tuomasmessu oli minulle tärkeä messun alkaessa Tam-

pereella. Muistan, kuinka ensimmäisenä päivänä roikuin Alek-

santerin kirkon ovella ja katselin, kuinka paljon kirkkoon tu-

li väkeä. Kirkko tuli aivan täyteen. Muutaman vuoden ajan 

messu oli minulle todella tärkeä. Ja on sillä tavoin vieläkin, 

että tiedän olevani sinne tervetullut, jos taas avaan tuon tu-

tuksi käyneen oven. 

Olen kulkenut pitkän tien ja tullut kotiin. Tavallinen juma-

lanpalvelus ehtoollisineen riittää minulle. Meille on annet-

tu lahja, jota kukaan ei voi viedä pois. Vasta nyt tunnen, et-

tä olen kotona. Ja mikä parasta, uskon, että olen myös hy-

vässä suojassa. 

Kannattaa panna mieleen päivämäärä 26. toukokuuta, 

jolloin kaikissa Tampereen kirkoissa vietetään Suvivirren sun-

nuntaita. Silloin viimeistään astumme kesään ja lämpöön. 

 

Marja Rautanen 

Lukijapostia
Hätähuuto hylättyjen puolesta
Äiti Teresa on sanonut, että pa-
hin sairaus on hylättynä olemi-
nen. Rikkaiden maiden köyhiä 
ovat yksinäiset ja hylätyt ihmiset. 
Vanhukset, vammaiset, psyyken 
sairaat, köyhät, koulukiusatut ja 
maahanmuuttajat liian usein hy-
lätään.

Eniten halveksuntaa saavat 
osakseen psyykkisesti vammai-
set. Monesti heillä ei ole ollenkaan 
niin sanottuja terveitä ystäviä. Jo-
pa jumalanpalveluksista saatetaan 
halveksivilla katseilla häätää hei-
dät pois.

Heitä Jumalanäiti on puolusta-
nut ilmestyessään 12. kerran Pyhit-
täjä Serafi m Sarovilaiselle. Hänel-
lä oli mukanaan psyykkisesti kär-
sinyt nunna. Neitsyt Maria oli sa-
nonut: ”On myös sisäistä marttyy-
riyttä, kun ruumiiseen kajoamatta 
haavoitetaan herkkää Herran jalan-
jäljissä kulkevaa sielua.”

Herkät ihmiset joutuvat todel-
la paljon kärsimään seurakunnis-
sa. Ihminen voidaan rakastaa ter-
veeksi tai vihata ja halveksia hyvin-
kin sairaiksi. On myös hyvin haa-
voittavaa olla hylättynä laitoksissa. 

Siellä elämä pelkän henkilökunnan 
varassa ei totisesti ole ihmisarvois-
ta elämää.

Pelkkä keskustelu, ääneen lu-
keminen, hierominen ja hausko-
jen juttujen kertominen saa aikaan 
ihmeitä vanhusten ja vammaisten 
parissa. Skitsofreniaa sairastavia 
kammoksutaan, eikä ollenkaan tie-
detä, että heiltä voi oppia iloa, lap-
senmielisyyttä ja ennen kaikkea 
huumoria, joka on monilta kadon-
nut – varsinkin uskovaisilta, jotka 
ovat turhan totista porukkaa. Tä-
nä päivänä maamme ateistisissa ja 
maallistuneissa ihmisissä on usein 
enemmän iloa ja valoa kuin aktii-
vikristityissä.

Köyhiä maassamme on aivan 
liikaa. On sydäntä särkevää kohda-
ta heitä tai lukea heidän ahdingos-
taan. On järkyttävää, että useim-
milla aktiivikristityillä ei ole yh-
tään köyhää ystävää.

Sitä paitsi he usein häpeävät 
Kristuksen opetusta: ”Anna sille, 
joka sinulta anoo, äläkä kiellä lai-
naamasta odottamatta saavasi ta-
kaisin.” 300-luvulla elänyt pyhä 
Nonna ei kerännyt omaisuutta lap-

silleen, vaan sijoitti kaiken ”taivaal-
lisiin tallelokeroihin”.

Meitä hyväosaisia taas maas-
samme on loputtoman paljon. Yh-
teiskunnan apu ei koskaan tavoita 
kaikkia, ja nekin, jotka saavat tukea, 
elävät hyvin ahdistavaa ja puutteel-
lista elämää. Me todella voimme 
tehdä ihmeitä tässä asiassa. Syrjäy-
tyneitä nuoria voimme auttaa anta-
malla siivousta ja monenlaista koti-
työtä. Sitä kautta voisi löytyä innos-
tusta yritysten perustamiseen. Kun 
kuljemme avoimin silmin ja lämpi-
min katsein, löytyy niitä, jotka ki-
peästi tarvitsevat apuamme. 

300-luvulla elänyt kirkkoisä 
Johannes Krysostomos on anta-
nut tärkeän opetuksen: ”Almujen 
antaminen on korkeampaa kuin 
neitsyys ja ahneus pahempaa kuin 
aviorikos.”

Venäläinen sananlasku sanoo: 
”Taivaaseen mennään pyhällä al-
mun annolla, rikas ruokkii köyhän 
ja köyhä pelastaa rikkaan esiru- 
kouksillaan.” Yllytän kaikkia hank-
kimaan näitä esirukoilijoita!

Paula Puhalainen

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

Sanottua

 Hengelliset asiat ovat myös ää-
rimmäisen herkkiä asioita, joista 
avautuu varoen. Kysymykset ovat 
hapuilevia ja usein ne liittyvät hy-
vin kipeisiin kysymyksiin. Hengel-
lisissä asioissa ei halua saada nokil-
leen. On ikävää tuntea itsensä no-
latuksi, kun on esittänyt kaikki-
tietävän uskonmiehen tai -naisen 
edessä väärät tai liian vaikeat ky-
symykset.

Toimittaja Minna Akimo
Kaleva 28.3.

 Pyrkimys sanoa lopullisia to-
tuuksia tappaa tehokkaasti leikki-
mielen. Kirkossa on liian vähän leik-
kimieltä, koska monet uskon opetta-
jat ja auktoriteetit pelkäävät erehty-
mistä ja arvostelluksi joutumista. 
He uskovat asemansa edellyttävän 
kaikilta lausumilta liian suurta va-
kavuutta, varmuutta ja lopullisuut-
ta. Leikkimielisyys vaatii myös pe-
rusturvallisuuden tunnetta. Mopo 
ei karkaa käsistä, vaikka sillä ajetaan 
välillä etupyörä ilmassa. Aito usko 
kestää kyllä tutkimisen.

Pastori, kirjailija, raamatuntutkija  
Kari Kuula

Kotikirkko 1/2013

 Kirkossa ollaan suunnittelun ja 
visioinnin asiantuntijoita. Olemme 
kuin laihdutusasiantuntija, joka tie-
tää teoriassa kaiken, mutta on itse 

ylipainoinen. Jos osaamme kääntää 
tämän meidän volyymimme oikein, 
voimme tehdä ihmeitä. Vaikka sisäl-
tö on taivaallinen ja ihmeellinen, it-
se tekeminen ei ole rakettitiedettä. 
Ollaan yhteydessä ihmisiin ja kuun-
nellaan heitä.

Kallion kirkkoherra  
Teemu Laajasalo 

8.4. Haastettu kirkko -seminaarissa 
Tampereella

 Kirkosta eronneenakin on pakko 
todeta, että kirkon johto ja sen val-
tavirta edustavat valistuneita mieli-
piteitä ja esiintyvät julkisuudessa so-
vinnollisesti ja maltillisesti. Ne nou-
dattavat uskottavasti rakkauden käs-
kyä.

Suomentaja Jukka Mallinen
Helsingin Sanomat 29.3.

 Tutkimusten mukaan kaupan 
aukiololla on laajoja kulttuurisia 
vaikutuksia. Juuri se jää vapautta 
kaipaavilta, ympäristöä ajattelevil-
ta poliitikoilta huomaamatta. Kult-
tuuria ei luoda tyhjästä eikä hetkes-
sä. Hiljainen, erilainen päivä on rik-
kautta. 24/7-yhteiskunta on tylsä ja 
väritön. Ilman pyhää on vain arkea.

Kirkon yhteiskuntatyön sihteeri, 
 pastori Ilkka Sipiläinen blogissaan 

9.4.  (”Vapautta jouluun, pääsiäiseen 
ja vappuun!”)

www.suomenkuvalehti.fi/blogit

 Näppituntuma on, että missä 
kirkkokahvit ovat osa säännöllis-
tä seurakuntaelämää, siellä seura-
kuntalaisten kokemus jumalanpal-
veluksesta on positiivinen ja yhtei-
söllisyys suurempaa.

Kirkon jumalanpalvelushankkeen 
 koordinaattori Teija Tuukkanen

Sana 11.4.

 Kirkolle koulujen uskonnon-
opetus on minusta äärimmäisen 
tärkeää jo senkin vuoksi, että tie-
to on varmin tapa torjua uskon-
nollista fanaattisuutta ja muita 
lieveilmiöitä. Uskonnot ovat mi-
tä syvimmässä mielessä osa kaik-
ki kulttuureja.

Vuoden uskonnonopettaja 
 Seppo Nyyssönen

Vantaan Lauri 11.4.

 Missään muussa harvoin sot-
ketaan perusasioita kuten uskonto-
journalismissa. Faktojen virheelli-
syys on joskus räikeää. Kirkko- ja 
uskontokuntia sekoitetaan, ja val-
tionkirkko-käsitettä käytetään mi-
ten sattuu. Mediasta puuttuu us-
kontojen sisäisen maailman tun-
temusta ja uskonnollisuuden ana-
lyyttistä ymmärrystä.

Pastori, toimittaja  
Marjaana Toiviainen

Journalisti 11.4.

	 Tampere	24.4.2013

Köyhyys on valinta. Rikkaat valit-
sevat sen köyhille. He voisivat va-
lita myös toisin ja poistaa köyhyy-
den. 

Rikkaat eivät valintaansa teh-
dessään kuuntele köyhiä; heidän ei 
tarvitse eikä ainakaan ole pakko. 
Tätä on rikkaitten vapaus ja valta, 
ja tätä on kapitalismi.

Maailmaa ei vie turmioon köy-
hien ahneus vaan rikkaitten ahne-
us. Maailmalla, siis meillä, on varaa 
rikkaitten rikkauksiin mutta ei tah-
toa eikä rohkeutta köyhyyden pois-
tamiseen. Näin me olemme otta-
neet suojelukseemme eli sosiali-
soineet rikkauden ja yksityistäneet 
köyhyyden köyhille.

Köyhyys on yläluokan johtamaa 
ja meidän hyväksymäämme järjes-
telmällistä rikollisuutta ihmisyyttä 
kohtaan. Rangaistaviksi valitsem-
me rikoksemme uhrit.

Kauko Tuovinen

Rikkaat valitsevat köyhyyden
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Hannu Jukola

Seurakuntatalon ostajat 
aikovat vuokrata salia
Maija-Leena Anttila ja Pekka 
Nikkilä iloitsevat. Heidän kokoa-
mansa ryhmä sai ostettua Kale-
van seurakuntatalona tunnetun 
kolmikerroksisen rakennuksen.

Ostajilla on tarkoitus asua ta-
lossa ja vuokrata sen salia esimer-
kiksi muistotilaisuuksiin, juhliin 
tai kuoroharjoituksiin.

– Seurakunnat ovat ilman 
muuta tervetulleita vuokralaisia, 
sanoo lähes 20 vuotta Härmälän 
seurakunnan kanttorina toimi-
nut Anttila.

Entisestä partio- ja kerhoti-
lasta tulee asunto, samoin dia-
koniatoimisto palaa alkuperäi-
seen käyttöönsä asunnoksi.

Yhteinen kirkkoneuvosto päät-
ti talokaupasta ensimmäisen ker-
ran viime joulukuussa. Anttila ja 
Nikkilä olivat ihmeissään, kun tar-
jouskilpailun voittaneen yrityksen 
edustaja ilmestyi ovelle kertomaan 
tilanteesta. He eivät kuitenkaan 
tyytyneet siihen, vaan ottivat yh-
teyttä luottamusmiehiin.

– Halusimme säilyttää asun-
tomme ja saada mahdollisuuden 
tarjoutua ostamaan se, he kertovat.

Yhteinen kirkkovaltuusto pa-
lautti asian valmisteluun. Uu-
dessa tarjouskilpailussa ostoha-
luisilta haluttiin tietoa myös ta-
lon käytöstä.

– Meille kodin säilyttämi-
nen oli ykkösasia. Se antoi voi-

maa työhön, jota oli paljon. Ke-
räsimme ryhmän talon ostosta 
kiinnostuneita ja teimme osto-
tarjouksen. 

– Talo on myös arkkitehtoni-
sesti ja kulttuurihistorian kan-
nalta merkittävä, perustelee se-
kä työn että harrastuksen puo-
lesta rakennussuojeluun pereh-
tynyt Nikkilä. Hän on rakennus-
alan diplomi-insinööri.

Tulevan asunto-osakeyhtiön 
miljoonan euron tarjous voitti 
uuden kierroksen.

– Syksyn tarjouskierroksen 
voittaja olisi jakanut talon ja sa-
lin pieniksi asunnoiksi. Talon on 
suunnitellut Bertel Strömmer. 
Jo sekin velvoittaa, että rakennus 
säilytettäisiin suunnilleen alku-
peräisessä asussa.

Yhteinen kirkkovaltuusto kai-
pasi seurakunnan omaisuuden 
myyntiä koskevaa ohjeistusta. 

– Asukkaat pitää ottaa huomi-
oon. Seurakunnilla pitäisi myös 
olla mietittynä, miten ne halua-
vat myytäviä kiinteistöjä käytet-
tävän. Lähtökohdan pitäisi ol-
la, että kiinteistöt saadaan arvoi-
seensa käyttöön, Nikkilä ja Ant-
tila lähettävät terveisiä.

Talo sijaitsee omalla tontilla ja 
on vuodelta 1950. Päätös käy vie-
lä kirkkohallituksen vahvistetta-
vana.

Asta Kettunen

Herätys!

Viime elokuussa Usko-
vaiset nuoret -nimi-
sessä Facebook-ryh-
mässä oli vain muu-
tamia jäseniä. Aluksi 

passiiviseksi jääneen ryhmän pe-
rustaja Miika Korkatti sai idean: 
olisi hienoa saada ryhmään lisää 
kristittyjä nuoria niin, että he voi-
sivat olla yhteydessä toisiinsa. Täs-
tä ideasta sai alkunsa yhteiskristil-
linen nuorten nettiyhteisö, joka ha-
kee vertaistaan.

Yhtäkkiä ryhmä alkoi kasvaa 
räjähdysmäisesti: nuoret lisäsivät 
yhteisöön uskovia kavereitaan, he 
omiaan ja niin edelleen. Alle kah-
dessa kuukaudessa ryhmä kasvoi 
Suomen suurimmaksi. Kyseessä 
on myös Suomen laajin kristittyjen 
nuorten yhteisö koko internetissä.

Nyt hetkellä jäseniä on jo yli 
9400. Suurin osa heistä on al-
le 30-vuotiaita, mutta joukkoon 
mahtuu myös kaikenikäisiä nuori-
sotyöntekijöitä.

Haasteita ja  
mahdollisuuksia
Yhteisön laajuus tuo luonnollisesti 
haasteita ylläpidolle, koska kaikkea 
julkaistavaa materiaalia on kont-
rolloitava, jotta ne eivät olisi ris-
tiriidassa ryhmän arvojen kanssa. 
Tähän mennessä häiriökäyttäyty-
misiltä on vältytty aika hyvin, ja 
kontrollista aiotaan pitää jatkossa-
kin tiukasti kiinni.

– Olemme kokeneet ryhmän 
aktiivisen valvonnan elintärkeäk-
si. Luottamus, turvallisuus ja mai-
ne ovat valvonnan kautta saavutet-
tuja vahvuuksia, tiivistää ylläpitä-
jä Korkatti.

Haasteiden vastapainoksi suu-
ri väkimäärä tarjoaa myös valtavia 
mahdollisuuksia yksilön tasolla. Jo-
kaisella on mahdollisuus saada ver-
taistukea ikätovereiltaan, joille pu-
humiselle on matala kynnys. Myös 
apu ongelmiin ja kysymyksiin on 
tuotu lähelle, sillä ryhmän ylläpi-
täjät, tukihenkilöt ja jäseninä ole-
vat nuorisotyöntekijät osaavat vas-
tata vaikeampiinkin kysymyksiin. 

– Ryhmän äkillinen kasvu tuli 
kyllä yllätyksenä. Tuntuu siltä, et-
tä uskovilla nuorilla on paljon yh-
teydenkaipuuta sekä yksinäisyyttä, 
ja he kokevat olevansa yhteiskun-
nassa alaspainettuja. Siksi tällainen 
verkostoituminen on heille todel-
la tärkeää. Ryhmä rohkaisee nuo-
ria seuraamaan Jeesusta ja toimi-
maan aktiivisesti Raamatun arvo-
jen ja evankeliumin edistämisek-
si ympäristössään, pohtii ryhmän 
merkitystä ylläpitäjä Mikael El-
molhoda.

– Toivottavasti mahdollisim-
man moni nuori saa ryhmän kaut-
ta vastauksia kysymyksiinsä. Ryh-
mä tarjoaa rukous- sekä keskuste-
luapua, sielunhoitoa ja tukea elä-
mään, sanoo puolestaan Korkatti.

Ryhmä toimii 
rohkaisun lähteenä
Kuten ylläpitäjät toivovatkin, miel-
letään yhteisö jäsenten keskuudes-
sa valtavana rohkaisun lähteenä 
– tällainen ilmapiiri kieltämättä 
suorastaan huokuu kaikesta mitä 
sivuilla julkaistaan. Ryhmän seinä 
on täynnä erilaisia rukouspyyntöjä 
oman elämäntilanteen tai läheisen 
ihmisen puolesta. Rukouspyyntöi-
hin myös reagoidaan, ja kannuste-

taan jaksamaan. Nuoret linkkaa-
vat toisilleen hyviä raamatunkoh-
tia ja jakavat omia kokemuksiaan. 
Rohkaisevien kommenttien luke-
minen lämmittää ulkopuolisen lu-
kijankin mieltä, saati sitten asian-
omaisen.

– Tämä ryhmä on innostanut 
minua ja vahvistanut omaa uskoa-
ni, kun olen tajunnut, miten paljon 
uskovia nuoria oikeasti on. Luulen, 
että ryhmä on yksi tekijä, jonka an-
siosta tuntuu kuin uskosta olisi tul-
lut jotenkin todellisempaa omassa 
elämässäni kuluneen syksyn aika-
na ja Jumalasta jotenkin aidompi, 
konkreettisempi, pohtii kokkolalai-
nen Tiia Vartio.

– Ryhmä on innostanut minua 
ihan valtavasti näyttämällä sen, et-
tä Suomessa on paljon täysillä Jee-
sukselle eläviä nuoria ja nuoria ai-
kuisia. Olen iloinnut suunnatto-
masti siitä rohkaisun ja rakkauden 
ilmapiiristä, joka ryhmässä vallit-
see, kertoo tukihenkilöihin kuulu-
va Maria Roimaa.

Ryhmä tarvitsee esirukous-
ta, jotta yhteys nuorten ja Juma-
lan välillä säilyisi entistäkin vah-
vempana. Esirukousta tarvitsevat 
myös monet suomalaiset nuoret. 
Sen ryhmä on osoittanut.

”Minä sanon teille: mitä tahan-
sa asiaa kaksi teistä yhdessä sopi-
en maan päällä rukoilee, sen he 
saavat minun Isältäni, joka on tai-
vaissa. Sillä missä kaksi tai kolme 
on koolla minun nimessäni, siel-
lä minä olen heidän keskellään.” 
(Matt.18:19–20)

Joona Päätalo

Facebook on uskovienkin 
nuorten kohtauspaikka

Facebook.com/ UskovaisetNuoret on suljettu ryhmä, eli ryhmään pääsyä täytyy pyytää.  Ryhmän toimintaa on kiitelty, 
mutta myös kritisoitu liian ehdottomaksi.

Seurakuntien rakennuksilla on lähes poikkeuksetta arkkitehtonista ja ra-
kennushistoriallista merkitystä, muistuttavat Pekka Nikkilä ja Maija-Lee-
na Anttila.

Mitä yhteisöveron alennus 
merkitsee Tampereella?
Suomen hallituksen kehysriihi päätti alentaa yhteisöverokan-
taa 4,5 prosentilla 21. maaliskuuta. Kirkkohallituksen mukaan 
päätös merkitsee noin 19 miljoonan euron laskua tuloissa lu-
terilaisen kirkon seurakunnille. Mitä päätös merkitsee Tampe-
reen evankelis-luterilaisille seurakunnille, hallintojohtaja Mat-
ti Ilveskoski? 

– Seurakuntayhtymän osuus kirkon saamista yhteisöverois-
ta oli viime vuonna 3,7 miljoonaa euroa ja edellisvuonna 5,5 mil-
joonaa euroa. Tuosta koko kirkon laskusta kohdistuu Tampe-
reeseen yhteisöverotulojen suhteessa laskien noin 700 000 eu-
roa vuonna 2014.
Mikä yhteisövero on ja miksi sitä maksetaan seurakunnille? 
– Yhteisövero on yritysten tuloksestaan valtiolle maksama vero. 
Seurakunnat saavat siitä tänä vuonna yhteensä 2,35 prosenttia. 
Se jaetaan seurakuntien kesken siten, että puolet jaetaan seura-
kuntatalouksille niitä vastaavien kuntien väkilukujen suhteessa 
ja puolet yritysten sijainnin mukaan määräytyvien samojen ja-
ko-osuuksien mukaan kuin kunnillekin.

– Seurakunnat saavat yhteisövero-osuutensa hautaustoimen 
hoitamiseen, kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpitoon se-
kä joidenkin viranomaistehtävien hoitamiseen.
Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo uskoo, 
että valtio korvaa muutoksen seurakunnille. Uskotko, että 
niin tapahtuu ja miksi se olisi perusteltua?
– Todennäköistä on, että valtio korvaa vähennystä jollakin taval-
la. Lehtitietojen mukaan kompensaatiota on tulossa myös kun-
nille ja siksi ainakin aikaisemmin osuutensa saavat myös seura-
kunnat. Perusteltua se on siksi, että nykyisin kirkon saama yh-
teisövero-osuus ei valtakunnallisesti riitä niiden tehtävien hoi-
tamiseen, joiden perusteella sitä maksetaan.
Kuinka tilanteeseen aiotaan varautua Tampereella? 
– Tampereella asiaan varaudutaan ensi vuoden talousarviota laa-
dittaessa sen jälkeen, kun yhteisövero-osuuden määrät selviävät.

Kirsi Airikka 

Asta Kettunen

Tampereen seurakunnat ostaa 
Palvelevan Puhelimen toiminnan 
Setlementti Naapuri -yhdistykseltä 
myös vuonna 2014. Yhteinen kirk-
koneuvosto päätti asiasta 18. huh-
tikuuta. 

Koko Palvelevan puhelimen so-
pimuksen hinta on yhteensä 67 896 
euroa.  

– Kustannukset jaetaan Tam-
pereen ja ympäristöseurakuntien 
kesken seurakuntien jäsenmäärän 
mukaisesti. Aivan tarkat luvut sel-

viävät luonnollisesti vuoden alussa. 
Suuruusluokka on kuitenkin sellai-
nen, että Tampere maksaa kuluista 
noin puolet ja sopimusseurakunnat 
yhdessä toisen puolen, kertoo Tam-
pereen seurakuntien perheneuvon-
tatyön johtaja Heikki Syrjämäki.  

Yhteisen seurakuntatyön joh-
taja Timo Takala sanoo, että toi-
minnan jatko pitää suunnitella jo 
tämän vuoden lopulla. 

– Tuolloin vaihtoehtoina ovat 
joko ostopalvelukäytännön jatka-

minen uuden kilpailutuksen poh-
jalta tai toiminnan ottaminen 
Tampereen seurakuntien itse to-
teutettavaksi.

Palveleva puhelin ja netti ovat 
Suomen evankelis-luterilaisten 
seurakuntien työmuotoja, jotka 
tarjoavat yhteyden toiseen ihmi-
seen. Päivystäjät ovat vapaaehtoi-
sia.  

Viime vuoden aikana yhteyden-
ottoja oli 4209 ja varsinaisia puhe-
linkeskusteluja käytiin 3606.

Palveleva puhelin ostetaan Setlementti Naapurilta 
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Raamattukoulun lähde pulppuaa elämän vettä
– Luotettavalle raamatunopetuk-
selle tuntuu nykyisin olevan tarvet-
ta. Ihmiset ovat oikeasti kiinnostu-
neita laadukkaasta ja taustoittavas-
ta opetuksesta, pohtii Antti Sirén, 
Tampereen Raamattukoulun kan-
natusyhdistyksen puheenjohtaja.  

Raamattukoulu on tarjonnut 
kaupungissa raamatunopetusta jo 
60 vuoden ajan. Koulu on toimi-
nut koko olemassaolonsa vapaaeh-
toisvoimin.

– Raamattukoulu on matalan 
kynnyksen paikka, jossa on mah-
dollisuus saada laadukasta raama-
tunopetusta, unohtamatta syväl-
listä sanomaa sen ohessa, kiteyttää 
Sirén toiminnan. 

Raamattukoulu sai alkunsa, kun 
sisar Kerttu Vainikainen piti en-
simmäisen luennon marraskuussa 
1953 Epilän seurakuntatalossa. Yh-
teyshenkilönä Tampereella toimi 
alussa pastori Simo Talvitie. Ope-
tus järjestettiin osana kaksi vuotta 
aikaisemmin perustetun Helsingin 
Raamattukoulun toimintaa. 

1960-luku merkitsi koululle va-
kiintumisen aikaa. Luentopaikak-
si saatiin vuonna 1960 Saukonpuis-
ton koulu. Vuonna 1966 Raamattu-
koulu siirtyi Kalevan seurakunta-
talolle. Kalevan kirkon seurakun-
tasaliin kotiuduttiin vuonna 1981. 

– Kalevassa on meneillään nyt 
siis 47. vuosi. Raamattukoulu on 
kiitollinen Kalevan seurakunnalle 
pitkästä yhteistyöstä, sanoo Sirén, 
joka on koonnut koulun historiikin.

1970-luvulla Raamattukoulu it-
senäistyi ja sai uusia opettajia. 

– Koulun oma kannatusyhdis-
tys perustettiin joulukuussa 1973, 
jolloin toiminnallinen ja taloudel-
linen vastuu siirtyi yhdistykselle. 

Suosion huippu  
oli 1980-luvulla 

Raamattukoulu kasvoi ja kansain-
välistyi 1980-luvulla. Sirénin mu-
kaan koulu toimi tuolloin avoimen 
ja säännöllisen raamatunopetuk-
sen edelläkävijänä. 

– Säännöllinen raamatunope-
tus seurakunnissamme on lisään-
tynyt tämän jälkeen selvästi. Sii-

hen on ehkä osaltaan vaikuttanut 
Tampereen Raamattukoulun an-
tama esimerkki. Kaupungissam-
me on runsaasti tarjontaa hyvis-
tä luennoista tälläkin hetkellä, ker-
too Sirén. 

Koulun huippukautta elettiin 
1980-luvun alkupuolella, jolloin 
lukukauden aikana luennoilla kä-
vi 3000–4000 kuulijaa. 

– Nykyisin osallistujia on 500–
700 kävijää lukukaudessa. Se tar-
koittaa, että jokaisella luennolla 
käy 50–60 osallistujaa, laskee Ant-
ti Sirén.  

– 80-luvulla heräsi myös halu 
tukea rukouksin ja taloudellisesti 
muualla tehtävää Raamatun ope-
tus- ja levitystyötä. 

Koulu sai kummikoulukseen 
Ongwedivan Raamattukoulun Na-
mibiasta. Lisäksi se on vuosien ai-
kana tukenut monien järjestöjen lä-
hetystyötä. 

Luentosarjat ja  
teemat suosittuja 

Luennoitsijoiden määrä kasvoi kas-
vamistaan 1990- ja 2000-luvuilla. 

– Olen saanut hyviä uutisia hy-
vältä Jumalalta. Se tarkoittaa, et-
tä olen saanut uskooni vahvistusta 
Raamattukoulusta, miettii Hannu 
Kuronen, joka on käynyt säännöl-
lisesti Tampereen Raamattukoulun 
luennoilla noin 20 vuoden ajan. 

Tie kouluun kävi tutun miehen 
suosituksesta. 

– Rakensimme juuri omako-
titaloa ja minulla oli jotenkin ve-
to pois. Aloin ajatella elämääni ja 
tulin synnintuntoon. Koin raskai-
takin hetkiä, kun aloin etsiä elä-
mälleni tarkoitusta, miettii Han-
nu Kuronen. 

Taloa oli rakentamassa säh-
kömies, joka suositteli Kuroselle 
Tampereen Raamattukoulua. Ku-
ronen päätti kokeilla. 

– Raamattukoulusta löysin rau-
han. Täältä saa aina lähteä kotiin 
mieli huojentuneena. 

Hannu Kuronen käy mielellään 
muidenkin järjestöjen raamattu-
kursseilla, mutta Raamattukoulu 
on mieluisin. 

– Minulle sopii tällainen kiiree-
tön ja rauhallinen opetus. Luen-
noitsijat ovat kokeneita ja luotetta-
via sananpalvelijoita. 

– Myös iltojen samana toistuva 
rakenne rauhoittaa mieltä. Aluksi 

on virsi ja hartaus, ja luennon päät-
teeksi vielä rukoillaan ja lauletaan 
virsi. 

Saat sen,  
mistä luovut 

– Raamattukoulu antaa minul-
le jokapäiväistä leipää, se ruokkii 
ja vahvistaa minua, kertoo Riitta 
Ohra-aho, joka aloitti Raamattu-
koulun aviomiehensä houkuttele-
mana nelisen vuotta sitten. 

Hän joutui muutama vuosi sit-
ten vaikean valinnan eteen. 

Raamattukoulu ja Ohra-ahon 
rakas harrastus, israelilaiset kan-
santanssit, järjestettiin molem-
mat samana iltana samaan kellon-
aikaan. 

– Pohdin pitkään, kummasta 
luovun. Lopulta päätin, että Juma-
lan sana on minulle kaiken pohja ja 
siksi lopetin tanssiryhmän. 

Vaan kuinkas kävikään? Nyt 
Riitta Ohra-aho ohjaa itse israeli-
laisen kansantanssin ryhmää kes-
kiviikkoisin yhdessä Seija Pietiläi-
sen kanssa. 

– Olemme tanssineet myös 
täällä Raamattukoulussa. Ryhmä 
aloittaa jälleen syksyllä, hymyilee 
Ohra-aho. 

Kiireetön	opetus		
antaa	rauhan	 On maanantai-ilta Kalevan kirkon 

seurakuntasalissa. Alkamassa on 
Tampereen Raamattukoulun luento. 
Sali alkaa täyttyä kuulijoista, lopulta 
ihmisiä on koolla viitisenkymmentä. 

Ennen luentoa lauletaan yhdes-
sä virsi 287. Yksi Raamattukoulun 
vapaaehtoisista lukee Luukkaan 
evankeliumia ja pitää rukouksen. 

Luennon pitää tänään Daniel 
Brecher, juutalaisuuden tutkija, jo-
ka puhuu aiheesta Juutalaisin sil-
min. Hän jatkaa maaliskuussa alka-
nutta luentoaan Öljymäen salaisuus. 

– Öljymäellä on tärkeä merki-
tys varhaisessa juutalaisuudessa. 
On tärkeätä tietää asioista, jotta 
ymmärrämme, mitä tapahtui mis-
säkin paikoissa Öljymäellä, koros-
taa Brecher. 

Sitten hän aloittaa mukaansa-
tempaavan, mutta vaikeatajuisen 
luentonsa. Powerpoint-esityksen 
kuvat havainnollistavat kuitenkin 
hyvin esitystä, kun Brecher huitoo 
käsillään ja selittää innoissaan Öl-
jymäen tapahtumia.  

Yleisö kuuntelee herkeämättä 
ja heittää väliin muutamia kysy-
myksiä. 

Mikä on kasteen merkitys juu-
talaisuudessa? Entä mikä oli Johan-
nes Kastajan asema?

Luennoitsija puhkeaa lämpi-
mään hymyyn ja kiittelee yleisöä hy-
vistä kysymyksistä. Sitten hän alkaa 

selittää kärsivällisesti vastauksia.
Yleensä Raamattukoulussa ky-

symykset tehdään vasta luennon 
jälkeen, mutta Daniel Brecher ha-
luaa käydä yleisön kanssa vuoro-
puhelua. 

Luennoitsija haluaa päättää esi-
tyksensä Herran siunaukseen, joka 
on peräisin juutalaisuudesta.

– Äh, en muista sitä koskaan 
suomeksi, ainoastaan hepreak-
si, luovuttaa muuten erinomaista 
suomea puhuva Brecher, ja työn-
tää mikrofonin eräälle kuuntelijal-
le. Sitten rukoillaan yhdessä:  

Herra siunatkoon teitä ja varjel-
koon teitä… 

Lopuksi lauletaan virsi 342. Ko-
lehti kannetaan Raamattukoulun 
toimintaan. 

Kirsi Airikka 

Tampereen Raamattukoulu kokoontuu 
maanantaisin klo 18.30 Kalevan kir-
kon seurakuntasalissa, Liisanpuisto 1. 
Tampereen Raamattukoulu viettää 
60-vuotisjuhlaa sunnuntaina 28.4. 
klo 12.30 Kalevan kirkon seurakunta-
salissa. Juhlapäivä alkaa jumalanpal-
veluksella kello 10 Kalevan kirkossa, 
jossa saarnaa Raamattukoulun opet-
taja, rovasti Erkki Ranta. 
Lisätietoja: www.tampereenraamattu-
koulu.net

Öljymäen	salaisuus	

M
arjaana M

alkam
äki

Juutalaisuuden tutkija Daniel Brecher on tällä lukukaudella vieraillut luennoimassa Tampereen Raamattukoulussa. Yleisö kuunteli herkeämättä mielenkiintoista 
luentoa Öljymäen salaisuudesta 8. huhtikuuta. 

Puheenjohtajan mukaan luku–
luvulta -tutkimisen rinnalle ovat 
tulleet luentosarjat, jotka käsittele-
vät Raamatun pääkohtia ja teemoja, 
taustoja sekä henkilöitä. 

– Osallistujien määrä on pie-
nempi kuin 80-luvulla, mutta edel-
leen maanantai-illat keräävät kool-
le sankoin joukoin ihmisiä, jotka 
haluavat syventää uskoaan Raama-
tun sanalla. Säännöllinen kuulija-
kuntamme on yksi suurimmista, 
ellei suurin alueen vastaaviin tilai-
suuksiin verrattuna. 

Muun muassa Lassi Stenman, 

Hannu Karvonen, Erkki Ranta, 
Eine Mattila, Per-Olof Malk, 
Seppo Löytty, Mauri Virtanen, 
Maikki Langi, Pekka Luukkala, 
Jussi Mäkinen, Riitta Lemme-
tyinen ja Outi Cappel ovat olleet 
koulun pitkäaikaisia opettajia. 

– Koko 60-vuotisen toimintan-
sa ajan Tampereen Raamattukou-
lun opettajat ja oppilaat ovat saa-
neet olla todistamassa siitä, minkä 
Jeesus on luvannut, kun Hän ver-
taa sanaansa elämän veteen, miet-
tii Antti Sirén. 

Antti Sirén on Tampereen Raamattu-
koulun kannatusyhdistyksen puheen-
johtaja.  

Hannu Kuronen on käynyt Raamattu-
koulun luennoilla 20 vuotta.  

”Mutta joka juo minun antamaani 
vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. 
Siitä vedestä, jota Minä annan, tulee 
hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen 

elämän vettä.” Joh. 4:14 

M
arjaana M

alkam
äki

M
arjaana M

alkam
äki
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Tulevat pyhät
Ajassa	ja	hengessä Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Vappu ei ole kirkollinen juhlapyhä, 
mutta nimensä se on saanut kris-
tityltä naiselta. Valburg (tai Wal-
burga) syntyi vuonna 710 rikkaan 
englantilaisen perheen tyttäreksi. 
10-vuotiaana hänet laitettiin luos-
tariin, joka oli tunnettu hyvästä 
koulutuksesta.

Vuonna 748 Valburg lähti lähe-
tystyöhön tuolloin vielä kristinus-
koa tuntemattomaan Saksaan. Lai-
vamatka Englannin kanaalin yli oli 
vaikea: Valburgia kuljettanut alus 
oli vähällä upota. Valburg oli ko-
ko myrskyisän matkan ajan laivan 
kannella polvillaan rukoilemassa.

Laiva saapui satamaan turvalli-
sesti. Valburgista tuli myöhemmin 
merimiesten ja myrskyyn joutunei-
den suojeluspyhimys.

Valburgin päivä

Rukouksesta  
 lähdemme liikkeelle

Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun 

te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja 

kasvupohja. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien 

pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, 

korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen 

rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon. Niin Jumalan 

koko täyteys valtaa teidät. 
(Ef.3:17–19)

Helmi

 28.4. Taivaan kansalaisena maailmassa

Jeesuksen puheesta (Joh. 16: 5–15) pomppaa esiin tiivis kolmikko: Isä, 

Minä ja Puolustaja. Tulee olo, että mielellään sitä tekisi itsekin yhteis-

työtä noin tiiviisti joidenkin kanssa. ”Kun Totuuden Henki tulee, hän 

johtaa teidät tuntemaan koko totuuden,” Jeesus lupaa. Turvallista pu-

hetta, lohduttavaa, vaikka usein sitä tuntee itsensä kovasti eksyneek-

si täällä maan päällä.

 5.5. Sydämen puhetta Jumalan kanssa

Ihminen kurkottelee Jumalan puoleen itsekkäistä syistä: Hänestä saat-

taa olla jotain hyötyä. Tämän vuoksi minun on välillä vaikea rukoilla 

sanoilla, en haluaisi vain pyytää ja ylistämiseenkin mieleni on kankea. 

Siksi rukoilenkin usein olemalla hiljaa. Tämän päivän evankeliumi sen 

sijaan kannustaa ihan päinvastaiseen: ”Pyytäkää, niin te saatte, ja tei-

dän ilonne on täydellinen.” (Joh. 16: 23–33)

ääsiäisen juhlahumu alkaa 
olla takanapäin. Tiput ja 

puput on pakattu laatikoi-
hin ja viimeisetkin rairuo-

hot kompostoitu. Arjen puuhat 
ovat riistäneet innokkaimmankin 
pääsiäisfanin mukaansa. Ylösnou-
semusta hämmästeltiin ja juhlit-
tiin, mutta siinäkö kaikki? Oliko 
tämä vain muutaman vapaapäi-
vän putki, jonka jälkeen jatketaan 
joulua odotellen, vai jotain paljon 
suurempaa?

Jeesuksen opetuslapsille, kris-
tittyjen realistisille esikuville ylös-
nousemus ei ollut maali vaan läh-
tölaukaus. Heidän tuijottaessaan 
Jeesuksen taivaaseenottamista 
paikalle pölähti kaksi enkeliä sa-
noen: ”Galilean miehet, mitä te 
siinä seisotte katselemassa tai-
vaalle?” (Apt. 1:9–11). Taivaalli-
nen kutsu ei ollutkaan vain jäädä 
ihmettelemään vaan Jeesuksen sa-

noin olla todistajina maan ääris-
sä saakka.

Sama kutsu koskee yhtä täy-
dellisesti meistä jokaista joka päi-
vä. Elävä Jumala, ylösnoussut Jee-
sus Kristus kutsuu ja haastaa meitä 
kertomaan hänestä ympärillemme 
sanoin ja teoin. Kun kaikkivaltias 
maailmankaikkeuden Herra kut-
suu työtoverikseen, tuntuisi hiu-
kan oudolta jättää tarjous vastaan-
ottamatta.

Opetuslapset eivät kuitenkaan 
vielä osanneet tai tienneet, kuin-
ka tarttua työhön, mutta mitä he 
silloin tekivät: he kokoontuivat yh-
dessä kristittyjen ystäviensä kans-
sa rukoilemaan (Apt. 1:14). Heil-
lä oli jo kaikki ilosanoman ainek-
set käsissään, mutta rohkeus ja in-
to puuttuivat. Tarvittiin viisikym-
mentä päivää odotusta ja rukous-
ta, ja Pyhä Henki sai pyörät pyöri-
mään.

Jos sinusta tuntuu vaikealta us-
koa Jeesuksen sanoja, koet olevasi 
liian heikko tai voimaton tai et yli-
päätään tiedä, missä voisi olla si-
nun lähetyskenttäsi, voit vapaasti 
ottaa mallia opetuslapsista. Rukoi-
le muiden kristittyjen kanssa roh-
keutta, voimia, viisautta ja suuntaa. 
Pyhä Henki on taatusti paras mah-
dollinen kaveri jakamaan näitä va-
rusteita.

Tulevana sunnuntaina kirkois-
sa puhutaan ja lauletaan siitä, mi-
ten me olemme taivaan kansalai-
sina maailmassa. Olitpa sitten in-
nosta tai hämmennyksestä sekai-
sin, tule mukaan. Anna Jumalan lä-
hettää sinut sieltä työhönsä ja läh-
de matkaan jalat maassa ja sydän 
taivaassa.

Liisa Ruusukallio
Teologian opiskelija

P

Ravinnoksi

Jumalan luoma maailma ei voi ko-
vin hyvin. Moni maan asukaskin 
kärsii. Kristittyinä pyrimme saa-
maan elämäntapamme sopusoin-
tuun Jeesuksen rakkauden sano-
man kanssa. Meille kerrotaan, et-
tä omilla valinnoillamme voimme 
vaikuttaa ympäristön tilaan ja ot-
taa vastuuta.

Yksi keino vaikuttaa on lihan-
syönnin lopettaminen. Pitäisikö 
luomakunnasta välittävän kristi-
tyn olla vegaani eli välttää eläin-
kunnasta tulevia tuotteita?

On trendikästä noudattaa jota-
kin erityisruokavaliota muistakin 
kuin sairaudesta tai allergiasta joh-
tuvista syistä. Esimerkiksi käy vä-
hähiilihydraattinen ruokavalio eli 
karppaus tai raakaruokailu, jossa 
syödään pääasiassa kypsentämät-
tömiä kasvikunnan tuotteita.

Näillä keinoilla tavoitellaan pa-
rasta mahdollista terveyttä, mikä 
sinänsä on hieno juttu. Toisaalta 
omilla ruokavalinnoillaan voi lou-
kata toista tai vähintäänkin pahoit-
taa mielen. Ruoka kun ei koskaan 
tule pöytään itsestään – se on aina 
jonkun valmistamaa. 

Vanhan testamentin puolelta, 
Mooseksen kirjoista, löytyy monia 
ohjeita ruokailuun. Yksi lukuisista 
ohjeista kertoo, että ravinnoksi so-
pivia eläimiä ovat märehtijät, joilla 
on kaksijakoiset sorkat. Sen sijaan 
sorkattomat märehtijät tai sorkal-
liset, jotka eivät märehdi, eivät ole 
kelvollisia ruuaksi.

Uudessa testamentissa liharuo-

kia pohditaan toisesta näkökul-
masta: Rooman valtakunnan aika-
na teurastuksen yhteydessä uhrat-
tiin roomalaisille jumalille. Seu-
rakunnissa mietittiin, voiko kris-
titty syödä tällaista lihaa tulemat-
ta osalliseksi epäjumalanpalveluk-
sesta. Paavalin mukaan lihan syö-
minen on sallittua, mutta epäilevi-
en uskonveljien vuoksi liha kannat-
taa jättää syömättä.

Paavali toteaa syömisestä: “Jo-
ka syö, syö Herran kunniaksi, sil-
lä hän kiittää Jumalaa. Joka taas 

ei syö, on Herran kunniaksi syö-
mättä, ja hänkin kiittää Jumalaa.” 
(Room.14:6) Tämä on kristityn syö-
misen punainen lanka. Se, mitä 
syödään ei ole pääasiassa, vaan se, 
että siitäkin annetaan kunnia Ju-
malalle.

Jokainen voi miettiä omalla 
kohdallaan, onko vaikkapa usein 
toistuva roskaruuan syönti linjassa 
kiitollisen mielen kanssa. Oma hie-
nosti toimiva kehokin kun on Ju-
malan lahjaa.

Sopiiko liha kristityn suuhun?

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

Liisa Ruusukallio

©
 Tekes, Saana Kiviniem

i
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Ota	onkeesi

Konserttitarjotin

Keväisiä säveliä Suomesta ja Englannista
Tampereen Kamarimusiikki-
seuran orkesteri pitää kevätkon-
sertin Finlaysonin kirkossa hela-
torstaina 9.5. klo 19. Konsertin joh-
taa myös Filharmonian sellistinä 
tunnettu Miika Jämsä.

Solistina laulaa baritoni Jussi 
Lehtipuu, joka on esiintynyt solis-
tina sekä oopperalavoilla että kon-
serttilaulajana eri Euroopan mais-
sa. Ensi kesänä hän laulaa Bachia 
Sastamalassa ja Schubertin Win-
terreisen Uudessakaupungissa. 

Englantilaista musiikkia Finlay-
sonin kirkossa edustaa Jussi Leh-
tipuun laulama Ralph Vaughan-
Williamsin Songs of Travel, Mat-
kalauluja, joka kuvaa nuoren mie-

hen kaipuuta, vaeltelua ja vaihei-
ta, koko elämänmatkaa. Vaughan-
Williams keräsi myös kansanmu-
siikkia, joista hän sovitti virsiä toi-
mittamaansa Englannin kirkon 
virsikirjaan 1906.

Raikasta englantilaista sävelkiel-
tä konserttiin tuo C. Armstrong 
Gibbsin jousiorkesterisarja A Spring 
Garland, Kevätseppele. Nimensä 
mukaan sen osat ovat Aho-orvokki, 
Rentukka, Narsissi, Valkovuokko ja 
Tulppaani.

Ohjelmassa kuullaan myös suo-
malaisia kansansävelmiä sekä lau-
lettuna että orkesterisovituksina. 

Ohjelmat ovella 10 euroa

”Jeesus, kulje kanssani” 
-opinnäytetyökonsertti
pe 26.4. klo 18 
Pispalan kirkko 
Bachin musiikkia soittaen ja  
laulaen. JonnaMari Koikkalainen 
laulu ja urut, Lotta Harju viulu ja 
urut. Vapaa pääsy,  
kolehti Yhteisvastuulle

Saila Seurujärvi trio 
pe 26.4. klo 19 
Lielahden kirkko 
Vapaa pääsy,  
kolehti Yhteisvastuulle 

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

Yhteisvastuukonsertti
la 27.4. klo 13
Kalevan kirkko 
Kitaransoiton oppilaat opettajan-
sa, Jani Karpin johdolla. Diakoni 
Päivi Sylvin kertoo vuoden 2013 
Yhteisvastuukeräyksestä.  
Ohjelma Yhteisvastuun  
hyväksi

Musiikinopetuksen 
kevätkonsertti
Yhteisvastuukonsertti
la 27.4. klo 14
Koivistonkylän seurakuntatalo
Helena Tuuren viuluoppilaat ja 
Elina Kunnarin piano-oppilaat.
Vapaa pääsy, kolehti  
Yhteisvastuulle

Musiikinopetuksen 
kevätkonsertti
la 27.4. klo 15
Lielahden kirkko 

Suomalainen Messu -konsertti
la 27.4. klo 17
Messukylän kirkko 
Choralia-kuoro solisteineen sekä  
konserttia varten koottu orkes-
teri, jossa soittavat viulisti Elina 
Törmä, kontrabasisti Sami 
Moilanen, haitaristi Iiris Kosonen, 
kitaristit Olli Pylkkänen ja Pihla 
Salhoja sekä lyömäsoittaja Ville 
Hatanpää. Lisäksi mukana on 
pieni tanssiryhmä. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa

Lähetyskonsertti
su 28.4. klo 16
Hervannan kirkko 
Solenne-kuoro ja Hermicante- 
kuoro. Vapaa pääsy, kolehti  
lähetystyölle

Iltamusiikkia Tuomiokirkossa
su 28.4. klo 18
Tuomiokirkko 
Kuoromusiikkia Venetsian kated-
raaleista. Tampereen Musiikki-
akatemian opiskelijat, Kamari-
kuoro Näsin Ääni, joht. Markus 
YliJokipii. Ohjelma 12/6 €

Virsiklubi, Hämy-trio 
pe 3.5. klo 19 
Lielahden kirkko 
Vapaa pääsy, kolehti  
Yhteisvastuulle 

Musiikinopetuksen 
kevätkonsertti
la 4.5. klo 13 
Lentävänniemen srk-koti Talentti

Kevätlaulajaiset
su 5.5. klo 15
Kalevan kirkko 
Mukana kuorot Kehittyvät Laula-
jat, YxLysti, Arctos ja Seurakun-
takuoro. Yhteislauluja. Tilaisuus 
maksuton. Järj. Kalevan srk

Kahvikonsertti
5.5. klo 10 alkavan messun  
jälkeen
Tesoman kirkko  
Esiintyjinä musiikinopetuksen  
oppilaita 

Lounasmusiikkia
ke 8.5. klo 12
Aleksanterin kirkko 
Elina AhoKuusama, altto, Riikka 
Viljakainen, urut. Vapaa pääsy

Celesta-kuoro
to 9.5. klo 19
Messukylän kirkko 
Kuoroa johtaa Saara Syrjäniemi
Pekka Syrjäniemi, hartauspuhe
Eliisa AlaKuusisto, juonto

Jumalan valtakunta  
on tässä ja nyt
Elokuvaohjaaja	Jari	Halonen	kritisoi	kirkkoa	liiasta	rationalismista

E
i tässä näin pitänyt käydä. 
Ei tämän pitänyt mennä 
näin.

Tämän piti mennä  
niin, että haastattelen 

kahta hengenmiehiksi tiedettyä 
elokuvaohjaajaa – Klaus Häröä ja 
Jari Halosta – aiheesta uskonto 
elokuvassa. Miten uskonto ja usko 
näkyvät heidän elokuvissaan? Mi-
ten sellaista voi ylipäätään kuva-
ta uskottavasti? Millainen on hei-
dän uskontoaiheisten elokuviensa 
TOP10 -lista?

Ensiksi Klaus Härö kieltäytyi,  
sillä hän on täysin kiinni uuden elo-
kuvansa tekemisessä. Sitten kiel-
täytyi Jari Halonen, koska aihe on 
liian ”helppo”. Se ei kiinnosta hän-
tä. 

”Elokuvista sinulle, veljeni, poh-
dittavaksi: ne ovat vain tarinoita, 

ja tarinathan on keksitty viihdyk-
keeksi tai toisaalta hallitsemista 
varten. Tarinalla voi opettaa, mut-
ta myös hallita.

Tarinan ongelma suhteessa to-
tuuteen on, ettei se ole totta. Se to-
dellisimmillaankin vain tapahtui 
joskus. Ja se ei ole totta enää, sil-
lä ainoa todellisuus on nyt. Se on 
myös Jeesuksen keskeisin oppi, 
minkä tarinaan uskovat ovat unoh-
taneet ja luoneet myytin joskus tu-
levaisuudessa tapahtuvasta Juma-
lan Valtakunnasta”, Halonen kir-
joittaa sähköpostissaan.

Hän haluaa puhua syvällisem-
piä. 

Se sopii Tampereen Kirkkosa-
nomillekin, joten tehdään juttu Ja-
ri Halosen suhteesta uskoon hänen 
ehdoillaan.

Aloittakaamme.

Jeesuksen ihmeteot 
ovat täyttä totta
Jari Halosen mielestä kirkon tul-
kinta kristinuskosta on torso. Suu-
rin syy siihen on se, että liian mo-
ni kirkonmies ja -nainen rationali-
soi uskon. 

– Elämä on energiaa, ja hen-
ki on materian vastakohta. Kaikki 
mikä alkaa ja loppuu, muun muas-
sa tunteet, kuten rakkaus ja viha, 
on vain materiaa, kuollutta. Mutta 
materian vastakohta on henki, joka 
ei ala eikä lopu koskaan. Ongelma 
on siinä, että me olemme identifi-
oituneet materiaan, Halonen poh-
justaa.

Hänen mielestään Jeesus opetti 
pelkästään irrationalismia, ja kirk-
ko opettaa rationalismia.

– Se, joka rationalisoi uskoa, 

Liikuntarajoitteiset

Kuulokojeet

Kevään valo hohtaa nuorille ja vanhoille

an Bachin musiikkia. Erikoisuu-
tena on tarjolla Händelin sonaatti 
kahdelle sellolle, jossa toista selloa 
soittaa Lauri Voipio.

Arto Noras kuuluu aikamme sel-
lotaiteen keskeisiin nimiin maail-
massa. Hänen pitkä uransa profes-
sorina Sibelius-Akatemiassa, mes-
tarikurssit sekä toiminta kansainvä-
listen sellokilpailujen tuomaristois-
sa ovat olleet vaikuttamassa koko 
maailman sellonsoiton kehitykseen.

Myös Lauri Voipio kuuluu hä-
nen oppilaisiinsa. Nykyään Voipio 
toimii Tampereen Konservatorion 
sellonsoiton yliopettajana.

Konserttiin on vapaa pääsy. Sen 
jälkeen kerätään ovikolehti nuor-
ten työllistämiseksi vanhusten ul-
koiluavuksi.

Professori Arto Noras on Naantalin 
Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja ja 
perustaja. Hänen 70-vuotisjuhlansa 
kunniaksi julkaistiin viime vuonna 
levy Vita brevis, ars longa. 

Esko Keski-Oja

Iltamusiikkia Tuomiokirkos-
sa tarjoaa Mummon Kammarin 
24-vuotissyntymäpäiväkonsertti 
Ah, kuinka kevät hohtaa! 

Sunnuntaina 5. toukokuuta kel-
lo 18 pääsevät vauhtiin Arto Noras, 
sello ja Matti Hannula, urut.

Ohjelmassa on Georg Fried-
rich Händelin ja Johann Sebasti-

Asta Kettunen
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M
aarit Kytöharju

Teem
u Järventie

Radio,	tv	ja	netti

Ei	kunnioitettu,		
vaan	rakastettu

Eräässä tv-haastattelussa Hari 
Halonen sanoi nähneensä pal-
jon vaivaa saadakseen kunni-

oitusta ja tunnustusta. Tämä johtui 
hänen mukaansa ego-ongelmasta, 
jonka vuoksi hän pilasi ensimmäi-
sen avioliittonsakin. Myöhemmin 
suunta muuttui.

–  Kun saavutin kunnioituksen, 
tajusin etten halua sitä pätkääkään. 
Elin valitettavasti vuosikymmeniä 
kunnioituksen haluamisen harhan 
vallassa.

– Kun astut johonkin tilaan ja 
ihmiset kunnioittavat sinua, niin 
yleensä siihen liittyy aina jokin pel-

ko. Eihän siinä ole mitään merki-
tystä eikä mieltä.

– Entäs sitten, jos haluat, että 
sinua rakastetaan? Että olet rakas-
tettava? En ymmärtänyt sitä aikai-
semmin, mutta sitten tajusin, että 
minulle ei ole mitään hyötyä kun-
nioituksesta.

– Minun mielestäni olisi erit-
täin hienoa, jos minua rakastetaan. 
Silloin joudun tekemään ihan eri-
laisia asioita kuin kunnioituksen 
eteen.

Teemu Järventie

Jari Halonen
s. 1962
Eronnut, kaksi lasta

Elokuvaohjaukset:
- Huolehtivainen rakastaja 
(televisioelokuva, TV3, 1990) 
- Backt to the USSR – takaisin 
Ryssiin (1992)
- Lipton Cockton in the Shadows 
of Sodoma (1995)
- Joulubileet (1996)
- Aleksis Kiven elämä (2003)
- Kalevala (2013)

Televisiotuotantoja:
- Halosen harharetket 
(YLE Teema, 2005)
- Jerry Halloween 
(YLE TV1, 2009) 

ottivat omat eväät esille. Kyllähän 
Jeesus olisi saanut pelkästään sor-
mia napsauttamalla vaikka neljä 
tuhatta lehmää grilliin kypsymään.

Haloselle on hyvin selvää, kuka 
ja mikä Jeesus oli, ja mikä oli hänen 
sanomansa ydin.

– Jumala on yksi ja ainoa, ja Jee-
sus on Jumalan poika, inkarnoitu-
nut Jumala. Jeesus opetti, että hen-
ki on elämä, ja elämä on tässä ja 
nyt. Realismia on se, mitä tapah-

tuu tässä ja nyt, ja Jumalan valta-
kunta on tässä hetkessä, ei se tu-
le joskus myöhemmin. Olemmeko 
siinä valtakunnassa, vai vain mate-
riassa, Halonen kysyy.

– Jeesus on lihaksi tullut Juma-
la, ja hänellä on vain yksi tehtävä: 
tuoda ihmiskunnalle oma idean-
sa: Minä olen tie, totuus ja elämä. 
Jeesus on tie, jota pitkin pääsemme 
yhteyteen Jumalan kanssa.

Brutaali Jumala 
vs. rakkauden Jumala

Jeesus on kristinuskon ydin, joka 
tuli poistamaan kaikki rajat.

Elokuvaohjaaja on Junginsa lu-
kenut.

– C.G. Jung kirjoitti, että maa-
ilmanhistorian hirvittävä, brutaa-
li Jahve estää meitä näkemästä Ju-
malan, joka on rakkaus. Rakasta-
van Jumalan, joka on kaiken taka-
na. Jumalan rakkaus on jatkuvaa, se 
ei koskaan lopu. 

Halonen sanoo olleensa ai-
na kristitty, joskin kymmenkunta 
vuotta sitten elämä alkoi muuttua 
aika lailla.

– Ennen sitä seisoin erilaisissa 
joukoissa ja ihmettelin, miksi elämä 
on niin epätäydellistä. Sanoin Juma-
lalle, että näytä minulle se tie, olen 
valmis ihan mihin suuntaan tahan-
sa. Yhtäkkiä alkoi tapahtua, ja opin 
kerrankin luottamaan Jumalaan. 

Käännekohdassa Halosen pää 
oli hänen mukaansa täynnä puuta 
ja heinää. Se ei ole ollenkaan paha 
asia – jos on siitä tietoinen.                         

– Vasta silloin voi mennä eteen-
päin kun ymmärtää, että kaikki, 
mitä mun päässäni on, on vain tul-
kintaa ja kuvitelmia. Sokrateksen 
mukaan vasta sitten tietää, kun ei 
tiedä. 

– Onni on vapautta olla ilossa 
ja rakkaudessa ja sen ymmärtämi-
sessä, että meidän sisimpäämme on 
kaiverrettu kymmenen käskyä. Mitä 
vähemmällä omat kuvitelmani, luu-
loni, pelkoni, egoni ja haluni ovat, si-
tä enemmän iloa on elämässäni.

Teemu Järventie

Anteeksi antaminen 
ja saaminen ei 
tarkoita sitä, että 
antaa joskus 
anteeksi, vaan 
anteeksianto 
tarkoittaa Jeesuksen 
valoon astumista, 
henkeen. Se kuuluu 
jokaiseen päivään, 
jos haluaa päivän 
paistavan, Jari 
Halonen sanoo.

menettää Jeesuksen sanoman, Ha-
lonen sanoo.

Uskon rationalisoinnilla hän 
tarkoittaa esimerkiksi neitseellisen 
syntymän kieltämistä. Tai väitteitä, 
joidenka mukaan Jeesuksen ihme-
tekoja ei tapahtunut. 

– Kun Jeesus oli Jumalan poika, 
inkarnoitunut Jumala, niin totta 
kai ihmeiden teko oli hänelle luon-
nollista, kuten ruokkimisihmekin. 
Jotkut papit selittävät, että ihmiset 

Uskontoa ja elämänkatsomuksia radiosta
Horisontti tarjoaa uskontojen ja kirkkojen ajankohtaisia kuulumi-
sia eri puolilta maailmaa sekä uskon ja elämänkatsomuksen poh-
dintaa. Kuuntele jumalanpalvelukset, radiohartaudet ja Horisontti 
YLE Radio 1:ssä: yle.fi/radio1/uskonto/jumalanpalvelukset 
sekä yle.fi/radio1/asia/horisontti

Paavali Ateenassa
Areiopagilla, Ateenassa olevalla kukkulalla, kokoontui arvovaltai-
nen tuomioistuin, joka valvoi muun muassa opetustointa. Pas-
tori Hannu Uusmies kertoo Hervannan kirkon lähetys- ja raamat-
tuluennolla 5.5. kello 9.30–10.30 Paavalin puheista Areiopagil-
la (Apt. 17). 

Luvassa on myös aamukahvia ja keskustelua.
Raamattuluentoja radioidaan Radio Dein, Tampere 97,2, kaut-

ta Sisä-Suomen kuuluvuusalueella kuukauden ensimmäisenä 
maanantaina kello 19.30.

Tärkeän ajatuksen äärellä
Pisara on Yle TV1:n joka lauantainen ohjelma, jossa viikoittain 
vaihtuvat henkilöt lukevat pätkän Raamatusta ja kertovat oman 
ajatuksensa. Joka lauantai Yle TV1 kello 11:05 ja uusintana maa-
nantaisin kello 14:55.
Lauantai 27.4. Perheneuvoja Pekka Puukko: ”Toivoon minä uskon 
yhä.” (Jes 50:10b)
Lauantai 4.5. Kirjailija, puhuja Aino Suhola: ”Ihmisellä on kuiten-
kin vain kaksi perustarvetta: tulla siksi, joka on ja päästä syliin.” 
(Ps. 139: 14-16)

Uskonpuhdistus: Varikko-yhteisön tarina
Varikko-yhteisö Tampereen Harjun seurakunnassa on kasvanut 
muutaman nuoren aikuisen rukouksista parin sadan ihmisen hen-
gelliseksi yhteisöksi. Pastori Timo Pöyhönen ja seurakuntalaiset 
kertovat, miten yhteisön voi rakentaa kirkon sisällä. Mukana on 
tavallisia seurakuntalaisia Tampereelta ja pastoreita eri puolil-
ta Suomea.

www.tv7.fi/vod/player/?program=22318

Perusta oma kampanja
Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa helpon tavan auttaa kehitysmaiden 
köyhimpiä ihmisiä. Oman kampanjan voi perustaa kotisohvalta, 
kutsua ystävät mukaan ja tukea ihmisiä toisella puolella maail-
maa.

Osoitteessa omakampanja.fi kukin voi valita itse, missä ha-
luaa auttaa.

Miika Jämsä on Tampereen 
filharmonian sellisti, Kamari-
orkesterien Deo Gloria ja Tampere 
Chamberin jäsen ja soittaa Tampere 
Cameratassa, Ylöjärvi-kvartetissa.

Rytmi ja hartaus yhdistyvät
Maamme kitaristikärkeen lu-
keutuvalla Ismo Eskelisellä on pi-
tänyt kiirettä niin levynjulkista-
mis- kuin muidenkin konserttien 
parissa. Tampereen tuomiokirkos-
sa lauantaina 27.4. hän soittaa

Bach Eskelinen -uutuuslevynsä 
koko ohjelman.

Levy sisältää kitaratulkintoja 
Johann Sebastian Bachin teoksis-
ta. Levyllä ja konsertissa kuullaan 
luuttuteoksia, joiden alkuperäis-
versiot ovat pääasiassa jousisoitti-
mille sävellettyjä tanssisarjoja.

– Bach on kaikkein suurimpia 
ellei suurin säveltäjä. Hänellä on 
valtava määrä tuotantoa, jonka pie-
nimmätkin kappaleet ovat täyspai-

noisia ja koskettavia, Eskelinen pe-
rustelee.

Hän on varma, että kitara soitti-
mena toimii Tuomiokirkossa hyvin. 
Paikka kannattaa kuitenkin varata 
mahdollisimman edestä parhaan 
kuuluvuuden varmistamiseksi.

– Musiikki ilmentää esimerkik-
si rytmikkyyttä ja hartautta. Kir-
kossa nämä voivat yhdistyä.

Bach on Eskeliselle läheisimpiä 
säveltäjiä, jota on tarkoitus tehdä 
levylle lisääkin.

– Bach voisi olla hyvä esimerk-
ki nykyajalle: ”tanssisarjoiksi” kut-
sutussa tuotannossa hän käytti ai-
neksina sen ajan tanssirytmejä. Sa-
moja rytmejä hän käyttää kirkolli-

sissa sävellyksissään.
– Kaikkein kiehtovinta on, et-

tä näin vanhaa musiikkia yhä esi-
tetään. Musiikki kuitenkin oikeas-
taan herää eloon esitettäessä

– Jokaisen soittajan jokainen 
esitys on aina erilainen, ja sama 
pätee sekä levyn kuuntelijan ko-
kemukseen että konserttiin. Mu-
siikin äärelle yhteen kokoontuneet 
ovat itseä suuremman asian äärellä.

Kello 18 alkavan konsertin to-
teuttavat Tampereen seurakunnat 
ja Tampere Guitar Festival.

Kirkossa soitettavalla musiikilla on 
hengellinen ja henkinen ulottuvuus, 

Ismo Eskelinen sanoo.

Viktor Klimenko 
laulaa äideille
Pitkän linjan laulaja-näytteli-
jä Viktor Klimenko laulaa äideille 
tiistaina 7. toukokuuta kello 19 al-
kaen Aleksanterin kirkossa.

Viime vuonna 50-vuotistaiteili-
jajuhlavuottaan viettänyt Klimen-
ko kertoo, ettei samaa konserttia 
esitetä muualla.

– Laulut ovat laajasta ohjelmis-
tostani, jossa on useita äiti-aiheisia. 

Pianistina on Timo Hautamä-
ki.

Ohjelman hinta ennen konsert-
tia 15€ ja ovella 18€. Pirkanmaan 
Lions klubien järjestämän konser-
tin tuotto käytetään kokonaan nuo-
risotyön hyväksi.

Lippuja voi tilata: Anne Lind-
roos-Matintalo, p. 050 912 0053, 

anne.lindroos-matintalo@kopte-
ri.net

tai Marjo Kiviranta, p. 0400 329 
111, marjo.kiviranta@kolumbus.fi

M
ikael Kaplar
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Kahden regimentin oppi tarkoittaa sitä, että 
maallinen ja hengellinen valta ovat erillään ei-
vätkä puutu toistensa asioihin.

Oheisista haastatteluista ilmenee, että opil-
la on yhä kannatusta. Käytännön elämässä kirk-
ko ja politiikka kuitenkin kietoutuvat usein toi-
siinsa.

Lähdin selvittämään, millainen on kirkon 
rooli tämän päivän yhteiskunnassa. Keskuste-
lukumppaneita löytyi politiikan kaikilta vyöhyk-
keiltä.

Ajat ovat ilmeisesti muuttuneet, sillä kom-
munisti antoi kirkosta mairittelevan lausunnon. 
Kriittisin oli kirkon luottamushenkilönä toiminut 
poliitikko.

Kävin viisi keskustelua. Kaikissa tuli esille 
köyhyyskysymys yhteiskunnan polttavana ongel-
mana. 

Jos kirkko lähtee tosissaan köyhyyden vas-
taiseen taisteluun, saattaa se merkitä törmäys-
tä poliittisten päättäjien kanssa.

Tämä on mahdollista, sillä kunnat eivät käy-
tä kaikkia laissa olevia mahdollisuuksiaan köy-
hien tukemiseen.

Kirkko on joutunut antamaan viimesijaista 
toimeentuloturvaa, vaikka se kuuluisi kunnille.

Risto Koivisto

Köyhyyskysymys nousee kirkon ja politiikan suhteen koetinkiveksi

Suomalaiset tuntevat Sami Bor-
gin television vaalikommen-
taattorina. 

Päivätyönään dosentti Borg toi-
mii Suomen yhteiskuntatieteellisen 
tietoarkiston johtajana. Kirkkoon 
häntä sitoo aktiivinen osallistumi-
nen Tampereen seurakuntien, esi-
merkiksi Tuomasmessun toimintaan.

Sami Borg on siis uskovainen po-
litiikan tutkija. Heti tapaamisemme 
alussa hän toteaakin, että kaikessa 
mitä teemme ja sanomme tulisi taus-
talla olla rakkauden kaksoiskäsky.

Borg mietiskelee, että kirkon on 
hyvä pysyä kirkkaana perustehtä-
vässään. Muut yhteiskunnalliset ta-
hot eivät vie eteenpäin kristillistä sa-
nomaa.

Tartun tuohon perustehtävään 
ja kysyn, tulisiko saarnoissa julistaa 
yhteiskunnallista oikeudenmukai-
suutta? 

– Kyllä. Olisi kummallista, jos 
kirkosta pyyhittäisiin pois oikeuden-
mukaisuus, vastaa Sami Borg. Samal-
la hän tähdentää, että pitää olla hy-
vin käytännöllinen. Kirkko voi toimia 
eettisenä ja moraalisena esimerkkinä.

Kirkko julistaa 
evankeliumia

– Kirkon ei pidä unohtaa perustehtä-
vää, evankeliumin julistamista, pai-
nottaa Borg kysyessäni, millaisen 
kirkon roolin tulisi olla köyhien aut-
tamisessa.

Sami Borgin mielestä nykyinen 
tilanne on hyvässä tasapainossa. On 
mahdotonta ajatella sellaista kristil-
listä julistamista, joka unohtaa köy-
hät. Vastuu sosiaalisesta työstä kuu-
luu kuitenkin valtiolle ja kunnille.

Arkkipiispa Jukka Paarma on 
esittänyt vetoomuksen, että valtio 
omistajana estäisi Kemijärven teh-
taan sulkemisen. 

– Kirkon sopii osallistua yhteis-
kunnalliseen keskusteluun, mutta 
yleisellä tasolla, sanoo Borg, esittä-
en hienovaraista kritiikkiä arkkipiis-
pan suuntaan. 

– Jos näkyvät kirkon henkilöt al-
kavat ottaa kantaa, ei kysyjistä tule 
loppua, täsmentää Borg.

Hän tähdentää kuitenkin, että vä-
häosaisia kirkon tulee puolustaa. 

– Se kirkastaisi evankeliumia.

Kirkon  
yhteiskunnallinen tehtävä

Miten Sami Borg ymmärtää sanat 
”kristityn vastuu”?

Hän esittää kolme vastuuta: vas-
tuun itsestämme, vastuun lähimmäi-
sistämme ja vastuun luomakunnasta. 

– On katsottava myös toisten 
parasta, ei vain omaa etua, hän täs-
mentää.

Yritän olla radikaali ja kysyn, tu-
lisiko kirkon muistuttaa vastuusta 
hyväosaisia jäseniään, jotta nämä 
osallistuisivat köyhien auttamiseen?

Borg hyväksyy ajatuksen, mut-
ta huomauttaa, että osittain hyvä-
osaiset antavat tätä apua jo verotuk-
sen kautta. 

– On erinomaista, että kirkko ja 
kristilliset järjestöt keräävät varoja 
vähäosaisten auttamiseen.

– Kirkon vastuu ei koske pelk-
kää organisaatiota tai sen työnteki-
jöitä. Kyllä minullakin kirkon jäse-
nenä ja kristittynä on vastuu, tun-
nustaa Borg.

Kysyn lopuksi mikä on kirkon 
tärkein yhteiskunnallinen tehtävä? 

– Se on evankeliumin julistami-
nen. Siitä tulisi seurata käytännöl-
lisiä asioita, sanoo Sami Borg, jol-
le kirkon yhteiskunnallinen tehtävä 
on samaa kuin kirkon perustehtävä.

Risto Koivisto    

Torpalla aiheena 
yhteiskunta- 
vastuu
Dosentti Sami Borg puhuu 
vastuustamme yhteiskun-
nasta miestenillassa tiistai-
na 14. toukokuuta Torpan 
kurssikeskuksessa.

Saunat lämpiävät kello 17 
alkaen, ja itse tilaisuus alkaa 
kello 19. Avaussanat lausuu 
illan isäntä Risto Itämetsä. 
Alustuksen jälkeen on aikaa 
keskustelulle.

Lopuksi Tesoman kirk-
kopiirin ja Lamminpää-
Haukiluoman alueneuvos-
ton pastori Teuvo Suur-
näkki lausuu illan sanan, ja 
kodassa on tarjolla ehtoolli-
nen.

Illan järjestää Harjun 
seurakunta. Tilaisuus on 
avoin kaikille.

Kaksoiskäsky ohjaa myös kirkon politikointia

Vanha kirkko ja kaupungin virastotalo ovat hengellisen ja maallisen vallan tyys-
sijoja. Kirkon ja politiikan suhteesta vallitsee erilaisia näkemyksiä.

Sami Borg tunnetaan tele-
vision vaalikommentaatto-
rina. Arkityönään hän joh-
taa Suomen yhteiskunta-
tieteellistä tietoarkistoa. 
Hän osallistuu ahkerasti 
kirkon toimintaan.

Tuom
as Koskialho

Tuom
as Koskialho
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Köyhyyskysymys nousee kirkon ja politiikan suhteen koetinkiveksi

Työpöydällä vallitsee täsmällinen 
järjestys. Voi arvella, että sellai-
nen on myös pöydän haltijan 

toimissa ja ajatuksissa.
Olemme diakoniajohtajan ja ko-

koomuksen kaupunginvaltuute-
tun Matti Helinin virkahuonees-
sa. Aloitamme keskustelun kirkon 
ja kaupungin suhteesta.

Kysyn, mitä etua kirkko saa siitä, 
että diakoniajohtaja toimii kaupun-
ginvaltuutettuna? 

– Ei siitä välitöntä hyötyä ole 
mutta samaan suuntaan katsomista 
kuitenkin, vastaa Matti Helin. 

Hän kuuluu terveyttä ja toimin-
takykyä edistävään lautakuntaan. 
Siellä nousevat esiin yhteisen työ-

kentän asiat, käsitteleehän lauta-
kunta sosiaalisia kysymyksiä. 

– Kaupunkilaisia on monenlai-
sia. On tärkeää, että myös päättäjät 
ovat erilaisia, kokemukseltaan ja tie-
doiltaan, mietiskelee Matti Helin, jo-
ka on pappi ja valtiotieteen tohtori.

Hän pohdiskelee, että kaupun-
gin hallinnossa tehdyt päätökset 
realisoituvat aina yksittäisten ih-
misten arjessa. 

– Ihmisistä välittämisen näkö-
kulma on välttämätön kaikessa pää-
töksenteossa, sanoo Helin.

Myös työnjaossa riittäisi sel-
keyttämistä. Kirkko huolehtii laa-
jalti päihdetyöstä, vaikka se kuului-
si kaupungin velvollisuuksiin. 

Kirkossa kuullaan liikaa konservatiiveja

Ihmisille taattava arvokas elämä

Kirkko ei ole riittävän radikaa-
li suhteessaan yhteiskuntaan.

Tämän esittää näkemyk-
senään sosiaalityön professori, vih-
reiden kaupunginvaltuutettu Irene 
Roivainen.

Kun keskustelemme ajankohtai-
simmista poliittisista kysymyksistä, 
sanoo Roivainen, että kirkon tulisi 
yhdenvertaisuuden nimissä hyväk-

syä homojen avioliitot. 
– Konservatiivisiipeä kuullaan 

liian herkästi, toteaa Roivainen. Hän 
arvelee tämän karkottavan edistyk-
sellisiä ihmisiä kirkosta.

Irene Roivainen odottaa piispoil-
ta reippaampia kannanottoja. Hän 
nostaa rohkeuden esimerkeiksi ark-
kipiispa Kari Mäkisen ja piispa Ir-
ja Askolan.

– Hyvinvointipalveluja ei voida 
tuottaa, ellei kaupungin talous ole 
kunnossa, sanoo Helin.

Hänen mukaansa kaupungin 
hallintoa ja palveluja tulisi järkipe-
räistää.

Diakoniajohtajana Helinin sy-
däntä lähellä on ollut nuorison työl-
lisyys. Hän kertoo, että 1  900 alle 
25-vuotiasta tamperelaista on työt-
tömänä. Se maksaa yhteiskunnalle 
27 miljoonaa euroa vuodessa. 

– Jos puolet näistä nuorista saa-
taisiin työllistettyä minimipalkal-
la, se tuottaisi yhteiskunnalle yh-
tä paljon kuin nyt maksaa, sanelee 
Helin. 

– Hyvinvointiyhteiskunnan tu-
lee taata ihmisille arvokas elämä. 
Kristillinen ihmiskäsitys lähtee sii-
tä, että kaikki ovat samanarvoisia 
pormestarista pakolaiseen, päättää 
Matti Helin.

Hallinnossa 
tarvitaan etiikkaa

Luottamushenkilöt ovat kiireisiä. 
Kati Järvinen soittaa ja sanoo myö-
hästyvänsä hieman. Luottamusteh-
tävien lisäksi kiireitä aiheuttaa te-
keillä oleva väitöskirja.

Aloitamme keskustelun kirkosta 
ja politiikasta. Kokoomus ja sosiaa-
lidemokraatit esiintyvät seurakun-
tavaaleissa omilla listoillaan. Tuli-
siko muidenkin kirkon luottamus-
tehtäviin pyrkivien ilmoittaa poliit-
tiset taustansa?

ta hyvä muistikuva siitä yhteistyös-
tä, jota tehtiin seurakunnan kanssa.

Heinosella on monenlaatuista 
yhteydenpitoa kirkon työntekijöiden 
ja luottamushenkilöiden kanssa. 

Erikseen Heinonen tahtoo mai-
nita yhteiskunnallisen työn johta-
jan, pastori Ilkka Hjerppen, jonka 
kanssa on osallistunut vuosittaisten 
miestenpäivien järjestämiseen. 

– Yksinäisten miesten ongelma 
on suuri, painottaa Jari Heinonen.

Hän mainitsee myös kirkollisten 
tahojen järjestämän köyhyyden vas-
taisen mielenosoituksen, jossa sai 
esiintyä kutsuttuna puhujana.

Kaikkea yhteistyötä ei vielä ole 
kartoitettu. Professorina Heinonen 

näkee mahdollisuuksia sosiaalipo-
liittisessa tutkimustyössä, sillä kir-
kolla on aiheesta paljon tietoa.

Palautan vielä keskustelun poliit-
tisiin yhteyksiin. 

– Kirkko ja kommunistit voivat 
löytää ja niiden pitää löytää toisen-
sa köyhyyden vastaisessa työssä, ju-
listaa Heinonen.

Hän kertoo jo nuorena perehty-
neensä vapautuksen teologiaan. 

– Radikaali teologia on oikeas-
taan aina ollut osa omaa ajattelua-
ni, tunnustaa Heinonen.

Risto Koivisto   

RuokaNysse saatiin liikenteeseen diakoniajohtaja Matti Helinin toimesta. Hänen 
innovaatioitaan on myös vapaaehtoistoiminnan ketju Suurella Sydämellä. Helin 
valittiin viime vaaleissa Tampereen kaupunginvaltuustoon.

Tunnelmallinen Lielahden kirkko on Kati Järvisen kotikirkko. Väitöskirjatyön lomas-
sa hän ehtii hoitaa myös Harjun seurakunnan luottamustehtäviä.

Viime vaalikaudella kaupunginvaltuutettu Irene Roivainen toimi valtuuston puheen-
johtajana. Vakavien asioiden lomassa löytyi myös aihetta hymyyn. Roivainen on 
ollut myös kirkon luottamustehtävissä.

Kirkkoon myönteisesti suhtautuva Jari Heinonen on kommunistinen kaupunginval-
tuutettu. Hän esiintyi puhujana kirkollisten piirien järjestämässä köyhyyden vas-
taisessa mielenosoituksessa.  

Tuom
as Koskialho

Tuom
as Koskialho

Tuom
as Koskialho

Tuom
as Koskialho

Täysin konservatiivisena Roivai-
nen ei kirkkoa pidä. Hän antaa tun-
nustusta siitä radikaalisuudesta, jol-
la kirkko on lähestynyt köyhyysky-
symystä.

Hän on itse ollut monissa kirkon 
luottamustehtävissä, jopa yhteisen 
kirkkoneuvoston jäsen.

Hän näkee, että kirkko voi osal-
listua monella tavoin yhteiskunta-
elämään. Tästä yksi esimerkki on 
Tampereen kaupungin ja seura-
kuntien yhteistyöryhmä, jossa Roi-
vainen on ollut mukana. Ryhmän 
ansiosta tiedetään, mitä toinen te-
kee, ja löydetään uusia yhteistyön 
muotoja. On esimerkiksi pohdittu, 
miten kirkko voisi osallistua nuor-
ten yhteiskuntatakuun toteuttami-
seen.

Nuorten köyhyydestä saan syyn 
siirtää keskustelun köyhyyden vas-
taiseen toimintaan. Onko kaikki 
kohdallaan, kun kirkko joutuu jaka-
maan ruoka-apua? 

– Ei ole, vastaa Irene Roivainen.

Kommunisti 
kirkon kumppanina

Yleisesti otaksutaan, että marxilai-
set ovat kirkonvastaisia. Keskuste-
luni kommunistisen puolueen kau-
punginvaltuutetun, sosiaalityön 
professori Jari Heinosen kanssa ku-
moaa tämän luulon. 

– Kirkko on iso asia yhteiskun-
nassa, sanoo Heinonen. 

Hän tunnustaa, että kirkossa on 
tehty paljon hyvää työtä, erityisesti 
diakonian ja yhteiskunnallisen työn 
yksikön toimesta.

Nuorena Jari Heinonen toimi 
kunnan sosiaalityöntekijänä Imat-
ralla. Hänelle on jäänyt tuolta ajal-

Sosialidemokraatteihin lukeutu-
va Kati Järvinen on kahden vaiheil-
la. Poliittiset tunnukset saattaisi-
vat tuoda uusia äänestäjiä. Toisaal-
ta ne voisivat passivoida epäpoliitti-
sia seurakuntalaisia. 

– Ei me hallintoelimissä ajatella 
puolueita, vaan olemme kaikki Har-
jun seurakuntalaisia. 

Puoluepolitiikkaa tärkeämpä-
nä Järvinen pitää sitä, että hallin-
nossa toimivilla ihmisillä on vah-
va etiikka. 

– Kirkoissa tulisi saarnata köy-
hyyden poistamisen puolesta, ottaa 
kantaa Harjun seurakuntaneuvos-
ton jäsen ja seurakunnan diakonia-
johtokuntaan kuuluva Kati Järvinen. 

– Kirkon tulisi toimia kaikes-
sa vähäosaisten asialla. Siinä ei pi-
dä pelätä, että joku päättäjä saattai-
si loukkaantua.

Yhdeksi esimerkiksi kirkolle so-
pivasta sosiaalisesta työstä Järvinen 
nostaa Pispalan kirkolla toimivan 
sosiaalikahvila Silmukan. 

– Siellä on ansiokasta ja moni-
puolista toimintaa vähäosaisimpien 
puolesta.

Kati Järvinen uskoo, että Satu 
Tahlo-Jortikka on Silmukkaa luo-
dessaan rakentanut valtakunnalli-
sen kärkihankkeen.

Risto Koivisto
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Katso muu tapahtuma- 
tarjonta  
www.tampereen 
seurakunnat.fi

Yhteisvastuu-
tapahtumat            
merkitty sydämellä

AIToLAHdEN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Aitolahden kirkossa
28.4. Margit Helin, Miia 
Moilanen, Aitotahti-kuoro. 
Pyhäkoulu messun aikana 
5.5. Terttu Haikka, Miia 
Moilanen. Pyhäkoulu messun 
aikana 

Muut 
Löydä elämä -ilta 28.4. klo 
17 Atalan srk-koti 
Iloissa MOT-musiikkiryhmä, 
rukouspalvelua. ”Tarvitsen 
uutta tulta”. Jorma Satama, 
Tapio Kestilä ja Arvo 
Silventoinen 
Kontemplatiivinen 
rukoushetki 8.5. klo 19 
Aitolahden kirkon srk-sali
Lyhyt johdanto ja 20 min. 
kontemplaatio, hiljaista 
ajatuksetonta rukousta jatkuen 
luettuna ehtoollisena, Mauri 
Nieminen. Lue lisää  
www.ekumeenisetkarmeliitat.fi

HARJUN SEURAKUNTA

Messut 
28.4. klo 10 Tesoman kirkko 
Jukka-Pekka Ruusukallio, 
Riitta Laankoski, kanttori Maiju 
Häyrynen
Messun jälkeen rukouspalvelu 
ja kirkkokahvit 
klo 11 Maailmojen messu 
Pispalan kirkko 
Markku Komulainen, Veli-Pekka 
Järvinen, kanttori Tarja Laitinen
klo 12 Lielahden kirkko
Rainer Bacsktröm, Tarvo 
Laakso, kanttori Elina Peura
klo 15 Pispalan kirkko, Marja 
Saukkonen. Kirkkokahvit 

5.5. klo 10 Tesoman kirkko, 
Jukka-Pekka Ruusukallio
kanttori Tarja Laitinen. 
Messun jälkeen rukouspalvelu, 
kirkkokahvit
klo 11 Pispalan kirkko, 
Isosten siunaaminen 
Pasi Hakkarainen, Veli-Pekka 
Järvinen, kanttori Janne 
Salmenkangas
klo 12 Lielahden kirkko 
Peetelin kirkkopyhä, Olli 
Lehtipuu, Tarvo Laakso, kanttori 
Elina Peura, Sonore-kuoro
Kirkkokahvit messun jälkeen.

Aamumessu klo 8.30 
Tesoman kirkko
1.5. ei messua
8.5. tervetuloa messuun

Tampereen	seurakuntien	tapahtumia	24.4.–8.5.2013

Saarnavuoro

Jumala kannattaa 
nähdä tosissaan
Mistä tekstistä saarnaat?
Sunnuntain teemana on Taivaan kansalaisena maa-
ilmassa. Koin luonnolliseksi valita saarnani pohjaksi 
evankeliumitekstin, joka on Joh. 16:5–15 sekä toise-
na lukukappaleena olevan Jaak. 1:17–21. 

Löysitkö tekstiin uuden näkökulman?
Ajattelin kappaleita ilon kautta, koska olemme pääsi-
äisajan ilon keskellä. Kristus on ylösnoussut ja voim-
me elää Taivaan kansalaisina maan päällä. Olemme 
saaneet Pyhän hengen, totuuden hengen, joka johdat-
taa meitä vaikeissa päätöksissä. 

Mitä haluat saarnassasi viestiä?
Tarkoituksenani on viestiä kiitollisuutta ja iloa kaikes-
ta siitä, mitä olemme saaneet. Voimme olla kiitollisia 
myös haasteista, joita Jumala asettaa tiellemme ja 
joista meillä on mahdollisuus oppia. Usko auttaa ki-
visellä tiellä. 

Oliko tekstissä jotain vaikeaa?
Saarnaaminen on minulle kohtuullisen uutta. Olen on-
neksi aloittanut valmistelut ajoissa. Tekstin synkkä vi-
vahde on ehkä pieni haaste tätä ilon saarnaa valmis-
tellessa. Koen tämän kuitenkin yhtenä niistä pienistä 
haasteista, joita tiellämme on.

Miksi kannattaa tulla kirkkoon kuulemaan saarnaa-
si?
Kirkkoon kannattaa aina tulla. Tällä kertaa voi myös tul-
la katsomaan, kuinka harjoittelijatytön käy. Aion myös 
kertoa tarinan miehestä, joka odotti Jumalan merkkiä 
koko elämänsä. Hän ei tunnistanut lähimmäistään Ju-
malan lahjana. Virhe maksoi hänelle kaiken. Muista-
kaamme siis avata silmämme nähdäksemme Juma-
lan toisissamme. 

Mikä on ollut parasta työharjoittelussasi?
Olen tutustunut moniin ihaniin ihmisiin ja oppinut pal-
jon itsestäni sekä seurakunnassa työskentelystä. Olen 
huomannut, että kaikki tiet ovat kulkeneet tähän ni-
menomaiseen tehtävään. On suuri kunnia saada saar-
nata ihanan seurakunnan edessä. Otankin tehtävän 
siihen vaadittavalla vakavuudella, iloa unohtamatta. 

Värikkyys ja henkilöt nousevat esiin Ra-
mi Marjamäen Intia-valokuvanäyttelys-
sä Cafe Gopalissa (Kuninkaankatu 15). 
Kasvisravintolan tuoksut ja kuvat vievät 
yhdessä kauas toiseen maahan.

Pari mustavalko-otosta eivät muodos-
ta kontrastia, vaan niissäkin värit ovat 
aistittavissa.

Kuvat karateryhmän ja rantalento-
pallon harjoittelijoista ovat pyörryttäviä. 
Ympäristöasiaakin sivutaan.

”Kuvasin joulukuussa 2012 intialais-
ta elämää rannoilla, kaduilla ja toreilla 
Chennaissa, Keralassa ja Delhissä. Kuu-
kauden aikana ehtii näkemään paljon. 
Näyttely on kuitenkin vain pintaraapai-
su siitä elämästä, jota valokuvaaja siellä 
kohtaa. Sinne on vielä palattava uudes-
taan.” sanotaan näyttelytekstissä.

– Olimme koko perheen kanssa mat-
kassa, joten en suunnitellut etukäteen 
mitään kuvauskohteita kovin tarkkaan. 
Kuvasin siellä tosin intialaiset häät, jois-
sa oli 6000 vierasta, ja häät kesti koko vii-
kon. Unohtumaton kokemus, Marjamä-
ki sanoo.

– Kuvasin Intiassa paljon niin sano-
tulla katukuvaustyylillä, eli kamera kä-

dessä koko ajan ja nopeista tilanteista ku-
via aina, kun näin jotain mielenkiintois-
ta. Joskus taas pysähdyin ja pyysin ku-
vattavaa poseeraamaan, eli muotoku- 
vausta miljöössä. 

Aina yhteistä kieltä ei löytynyt, mut-
ta hyväksyntä kuvaukselle tuli nyökkää-
mällä. 

– Intia on valokuvaajan unelma: pal-
jon nähtävää, värikästä ja hienoja paik-
koja. Kauneus ei välttämättä ollut aina si-
tä, mihin suomalainen on tottunut, vaan 
kauneutta näki esimerkiksi siinä kun ka-
tulapsi sammutti janoaan kookoshedel-
mästä tai vanha mies talutti lehmää ka-
dun varrella.

Intia on myös täynnä eri uskontoja.  
Hindupappi odottaakin valokuvassa siu-
nattavia.

– Keralassa oli paljon kristittyjä, ja 
kirkkoja näkyi siellä täällä. Oli valaise-
vaa tutustua myös muihin uskontoihin 
temppeleissä vieraillessamme.

Näyttelyssä on esillä 30 väri- ja mus-
tavalkokuvaa. Siihen voi tutustua vapun-
päivään saakka.  

Asta Kettunen

Pyörryttävää värikkyyttä

Ram
i M

arjam
äki

Muut
Virsiklubi, Hämy-trio 
3.5. klo 19 Lielahden kirkko. 
Vapaa pääsy, kolehti YV:lle

Kalkun flikat 6.5.  
klo 17 Kalkun srk-talo
Tied. Pia Ojalahti, puh. 050 
4343 315 

HERVANNAN SEURAKUNTA

Messut
klo 11 Hervannan kirkossa
28.4. Juhani Räsänen, Hannu 
Vuorinen, Martti Syrjäniemi 
5.5. Perhemessu Soile 
Rantavuori-Kähärä, Kaija 
Karvala, Martti Syrjäniemi 

klo 16 Toinen messu Soile 
Rantavuori-Kähärä 

Muut 
Lähetys- ja raamattu-
luento klo 9.30-10.30 
kirkossa
28.4. Oikea ja väärä herätys? 
pastori Hannu Vuorinen
5.5. Paavali Areiopagilla Apt, 
17, pastori Hannu Uusmies
Kuuntele Radio Dei 97,2 MHz 
kuukauden ensimmäinen ma 
klo 19.30 

Jumalan kämmenellä -ilta 
koko perheelle
1.5. klo 16.30–18.30 
Vuoreksen srk-koti 
Vapputapahtuma

7.5. klo 17.30–19 kirkossa
Helatorstai. Arskartelua, 
temppurata, kynttilähetki, 
tutustumista kirkkovuoteen  

Raamattuopetus 8.5. 
klo 17.30–18.30 kirkossa
Uskonvaelluksen harhatiet, 
Hannu Uusmies

HäRMäLäN SEURAKUNTA

Messut
klo 10 Härmälän kirkossa
26.4. Tartu hetkeen 
-iltaehtoollinen. Virkistystä ja 
voimaa viikon lopulla. Paikalle 
saapuu pyörineen Gospelriders 
ja Mirja Rautkoski. Messun 

Karateryhmän harjoitukset Keralan rannalla aamuvarhaisella.

Kevään Hot Rod & Rock 
Show järjestetään 27.–28. 
huhtikuuta Tampereen Mes-
su- ja Urheilukeskukses-
sa. Näyttely on avoinna lau-
antaina 27.04. kello 10–18 
ja sunnuntaina 28.04. kello 
11–16.30.

Mukana menossa on jäl-
leen myös Sons of Abraham, 
joka on tamperelainen kris-
tillistä nuoriso- ja hyvänte-
keväisyystyötä tekevä moot-
toripyöräkerho.

Pyörän selkään
”Tartu hetkeen” ilta-

ehtoolliseen 26.4. kello 18 
Härmälän kirkossa saapu-
vat pyörillään Gospelrider-
sit ja seurakuntapastori Mir-
ja Rautkoski.

Tilaisuus tarjoaa vapaa-
muotoisesta iltaehtoollisesta 
virkistystä ja voimaa viikon 
lopulla. Messun toimittaa 
Satu Saarela-Majanen, mu-
siikin tarjoaa Gospel Grove 
Anne Huhtalan johdolla.

Gospel Riders kokoontuu 

joka keskiviikko Armonkal-
liolla osoitteessa Leppäka-
tu 5 alkaen kello 17.30. Puo-
li tuntia on varattu erityisesti 
yhteiselle rukoukselle ja ker-
hoilta alkaa kello 18. 

Supersuosittu Peräkontti-
kirppis järjestetään tänäkin 
keväänä! Tapahtuma pide-
tään tutulla paikalla, Tam-
pereen keskustorilla sun-
nuntaina 5.5. kello 9–15. 
Viidettä kertaa järjestettävä 
hyväntekeväisyystapahtuma 
toteutetaan Moro- lehden ja 
Tampereen seurakuntien 
yhteistyönä. 

Kirppiksen tuotto  
myyntipaikkamaksuista, 
Tapuli-kahviosta ja makka-

rapisteistä menee kokonai-
suudessaan tamperelaisten 
ruoka-avun tarvitsijoiden 
hyväksi. Avun vähävaraisil-
le tamperelaisille jakaa Ruo-
kaNysse. 

Myyjiä torille otetaan 
noin 400 ja parhaimmil-
laan tapahtuma on kerännyt 
15000 kävijää.  

Teologian kandidaatti Charlotte Dick-Röstad saarnaa 
Ruotsalaisen seurakunnan messussa 

 sunnuntaina 28.4. kello 10.30 Pyynikin pappilassa, 
Kisakentänkatu 18.

Peräkonttikirppis tulee taas

Hannu Jukola

Heini Koistisella ja Rami Poik-
kimäellä kävi kauppa hyvin pe-
räkonttikirppiksellä vuonna 
2011.

Asta Kettunen
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toimittaa Satu Saarela-
Majanen, musiikki Gospel Grove 
Anne Huhtalan johdolla
28.4. Hannu Ruuskanen, 
kanttorina Markku Ylipää 
5.5. Satu Saarela-Majanen, 
kanttorina Markku Ylipää 

Muut 
Isä-lapsi peli-ilta 8.5. 
klo 18–20 Peltolammin srk-
keskus 
Ilm. soitto/tekstiviesti  
p. 050 574 4927/Jaakko 

KALEVAN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Kalevan kirkossa
28.4. Raamattukoulun 
60-vuotisjuhlamessu, 
Erkki Ranta, Salla Häkkinen, 
Veli-Pekka Ottman, musiikki 
Kari Nousiainen ja Kamarikuoro 
Camena. Kirkkokahvit ja 
Raamattukoulun 60-vuotisjuhla 
srk-tiloissa. Katso lisää s. 4
klo 12  sanajumalanpalvelus, 
Lapinniemen kappeli, Tapio 
Virtanen, kanttorina Kari 
Nousiainen 
5.5. Sanna Erkanaho, Harri 
Luoma, avustaa Jukka Kuusisto, 
musiikki Eliina Lepistö ja 
Kari Nousiainen sekä Lapuan 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
tyttökuoro Pikku-Eliinat ja 
Pauliinat johtajanaan Paula 
Pääkkönen
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
Lapinniemen kappeli Sanna 
Erkanaho, kanttorina Eliina 
Lepistö 

Muut 
Medialähetyksen ystävät 
25.4. klo 14 Järvensivun srk-
talo 
Tule tapaamaan etiopialaista 
kanttoria, Entriasta! 
Kokoonnumme kerran 
kuukaudessa Järvensivun srk-
talolla, Tilhentie 2. Kahvitarjoilu, 
vapaaehtoinen kahvimaksu 
Sansan tekemän lähetystyön 
hyväksi. www.sansa.fi 
Jatkamme syksyllä 29.8.

Vapaaehtoisten iltapäivä 
26.4. klo 14-15.30 Kalevan 
kirkon sali 5 
Ilkka Kalmanlehto kertoo 
Suurella Sydämellä 
-toiminnasta. Tervetuloa 
kaikki Kalevan seurakunnan 
toiminnassa jo mukana olevat 
sekä uudet vapaaehtoiset! Järj. 
Diakoniatyö 

Koko perheen vapunaatto 
30.4. klo 17–19.30 Kalevan 
kirkon srk-sali 
Windus 1 -lasten 
puhallinorkesteri, Taika-Petterin 
taikashow, munkkeja, simaa 
ym. Katso lisät. s. 

Jumalan kämmenellä 
-perhepyhäkoulu 7.5. 

klo 17.30–19 Kalevan kirkon 
srk-sali kaiken ikäisille. ”Isä 
meidän -rukous”. Kirkkohetki 
kappelissa päivän aiheen 
mukaan, askartelua, 
temppurata tai leikkejä/pelejä 

Hyvän mielen kerho 8.5. 
klo 13 Kalevan kirkon sali 5 
(Myötätuulen remontin vuoksi 
paikka Kalevan kirkolla) 
mielenterveyskuntoutujille. 
Tied. Heli Haavisto p. 050 571 
3106 

Seurakuntaretki 
Hukianhoviin Vesilahdelle 
ke 22.5. Lähtö klo 9.30 
Kalevan kirkolta. Hinta n.40 €. 
Sitovat ilm. 10.5. mennessä 
Päivi Sylvinille p. 050 345 
1162

MESSUKYLäN SEURAKUNTA

Messut 
28.4. klo 10 Messukylän 
kirkko, Heidi Peltola, Janne 
Häkkinen, kanttori Hanna 
Kataja 
klo 12 Uudenkylän srk-talo 
Pirjo Tuiskunen, kanttori Katja 
Viljamaa 
5.5. klo 10 Messukylän kirkko 
Juha Klaavu, Jarkko Vikman, 
kanttori Katja Viljamaa
klo 12 Kaukajärven srk-talo 
Saarna ja liturgia Kaisa Yrjölä, 
kanttori Petri Karaksela 
klo 17 iltamessu Uudenkylän 
srk-talo, Kaisa Yrjölä. Virkistävä 
messu kahdella aterialla. 
Pikkulapsille (3+) on pyhäkoulu 
ja kouluikäisille varkkikerho

Muut 
Waraslähtö Vappuun 
-K18- 26.4. klo 18 
Takahuhdin srk-talo 
Tapahtuma nuorille aikuisille. 
Sanaa, musiikkia, syötävää ja 
improa 

Sanan ilta 28.4. klo 18 
Kaukajärven srk-talo 
Viestiveljet, Martat, Jari Nurmi. 
Kahvitarjoilu 

Perheleiri 4.5.  
Torpan kurssikeskus 
Hinnat: aikuinen 20 €/lapset 
6–12 v. 15 €/2–5 v. 10 € ja 
alle 2 v ilmainen.
Tied. ja ilm. 26.4. mennessä 
pirjo.tuiskunen@evl.fi tai  
p. 050 327 6254

PYYNIKIN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Aleksanterin kirkossa
28.4. piispa Juha Pihkala, 
Ari Rantavaara, kanttori Terhi-
Tuulia Keränen, Aleksanterin 
kirkon kuoro 
5.5. Ari Rantavaara, Sami 
Uusi-Rauva, kanttori Riikka 
Viljakainen, Körttikuoro 

klo 17 Varikkomessu 
Aleksanterin kirkko 

Muut 
Ehtoollishartaus klo 17 
Aleksanterin kirkko 
25.4. Ari Rantavaara 
2.5. Amèlie Liehrmann 

Lähetyksen yhteinen 
pöytä 28.4. klo 16 
Ravintola Rosso, Koskipuisto. 
Jarmo ja Elise Lehtinen; 
Kumppanina maailmassa 
- Selman sairaalan 
rakennusprojekti Namibiassa 

Rukouksen ja ylistyksen 
ilta klo 18.30
1.5. Aleksanterin kirkko 
8.5. Pyynikin kirkontupa 

Pyynikin kirkontupa 
Mustanlahdenkatu 21 A 
klo 10 kahvit, klo 11 ohjelma, 
aamunsana, klo 12.30 lounas
Kirkontuvalla virkistystä 
moneen makuun, mm. 
aamuhartaus, lukupiiri, 
luentoja. Katso lisää  
Kirkontuvan esitteestä. Lisät.  
p. 040 804 8771 tai keittiö 
040 804 8772
26.4. tuolijumppa, 
Jukka-Pekka Ovaska
29.4. Maija-Liisa Peltonen, 
Ulla-Lena Lundberg: Jää
30.4. Inkeri Hyrri laulattaa 
vanhoja koululauluja
6.5. yhteislaulua Maija-Stinan 
kanssa
7.5. jumppa, Jukka-Pekka 
Ovaska
8.5. hartaus, Ari Rantavaara

TEISKoN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Teiskon seurakunnassa
28.4. Varttuneen väen 
kirkkopyhä, Hannele 
Juutinen, Tuuli Muraja. 
Veteraanipäivän seppeleenlasku 
sankarihaudalla. Teiskon srk-
kodilla lounas ja kirkkokahvit, 
Iloisesti ikääntyen –kuoro, 
lähetystyön käsityöpiirin 
tuotteita myynnissä 
5.5. Tero Matilainen, Tuuli 
Muraja 

Muut 
Naisten 
matkakumppanuusilta 
25.4. klo 18 Kämmenniemen 
kerhohuone Ryhmätilassa, 
Aunessalmen puoleisessa 
päädyssä. Klo 18 lenkki, 
klo 19 jalkahoitaja opastaa 
jalkojenhoitoon (mukaan oma 
vati, pyyhe, raspi, 5 €). Iltapala 
ja illan sana. Tied. Pirjo Torikka 
p. 050 563 3724 
Kuorannan kotipyhäkoulu 
28.4. klo 15 
Hakamaalla, Kuorannantie 511 
Seurakunta tutuksi 
-toritapahtuma 4.5.  
klo 10–14 Kämmenniemen 

Ihmiskaupan vastaista 
Kuka välittää? -taidetapah-
tumaa vietetään 3.–5. tou-
kokuuta Näsilinnassa. Pro-
jektin vetäjät Riina Kaul ja 
Katri Kempas ovat Tampe-
reen seurakuntien Nuoret 
johtajat -kurssilaisia, ja ta-
pahtuma on osa kurssin lop-
putyötä.

Tapahtuman teemat ovat 
ihmiskauppa ja yksilön mer-
kityksellisyys.

– Olemme kiinnostunei-

ta ihmiskaupan vastaisesta 
työstä. Haluamme myös olla 
ehkäisemässä nuorten syr-
jäytymistä, kertoo tapahtu-
man markkinointivastaava 
Mirjam Sokka.

Tapahtumassa on esil-
lä teoksia Silta-Valmennuk-
sen kolmesta pajasta, esi-
merkiksi kuva-mediapajasta, 
Messin pajan taidekurssilta, 
Tampereen normaalikou-
lun kuvataideryhmältä sekä 
Taiteen ja viestinnän oppi-

laitoksen kuvataideopiskeli-
joilta. Töitä on kaikkiaan yli 
kuusikymmentä.

Perjantaina järjestetään 
lisäksi avajaistapahtuma. 
Lauantaina tarjolla on tans-
siesitys ja monologi sekä lau-
laja Laura Moision esitys.
– Ideoimme tapahtumaa 
siitä lähtökohdasta, mikä on 
kummankin oma sydämen-
palo, ja rukoilimmekin aja-
tuksia johtajakurssin aikana, 
Katri Kempas kertoo.

Monet vanhukset viettävät 
koko kesän sisätiloissa. Voi-
sitko lähteä mummun tai 
vaarin ulkoilukaveriksi?

Mummon Kammarin va-
paaehtoinen voi toimia esi-
merkiksi vanhuksen ul-
koiluseurana, asiointiapu-
na tai kauppakaverina. Hän 
voi lähteä vanhuksen seu-
raksi lääkäriin, kirkkoon tai 
Mummon Kammariin.

Käsistään näppärä voi 
vaihtaa lampun tai auttaa 

www.tampereenseurakunnat.fi

Jo heti alkuvaiheessa Joy-
seeds (Ilonsiemenet) ni-
men saaneeseen King’s Kids 
-joukkoon oli liittynyt usei-
ta perheitä, jotka olivat mu-
kana monta vuotta. Nyt Joy-
seeds juhlii jo toimintansa 
kahta vuosikymmentä.

Lapsien leikittäjänä tun-
nettu Arja Virtanen eli Ar-
ja-täti näki lasten ja nuorten 
King’s Kids -ryhmän Ruot-
sissa 1986 ja sopi työn johta-
jan Dale Kauffmanin kans-
sa kiertueesta myös Suomes-
sa. Tampereella toiminta al-
koi keväällä -93, kun muuta-
ma näylle syttynyt tapasi ja 
päätti perustaa oman paikal-
lisen ryhmän. Ryhmän vetä-
jinä aloittivat Pirjo ja Lassi 
Koskela. 

Toimintaan mukaan 
lasten kautta
Monet toiminnassa ole-
vat ovat tulleet mukaan las-
ten kautta. Näin myös Suo-
men King’s Kids -työtä yli 20 
vuotta tehneet Päivi ja Pent-
ti Matara, joiden tytär San-
na sai vanhempansa innostu-
maan ja tartutti näyn heihin.

Myöhemmin jo perheel-
linen Sanna toimi puolison-
sa Hannu Piiraisen kanssa 
Joyseedsien johtajana. Ryh-
män nykyiset vetäjät ovat 
Anu ja Pekka Männistö.

Tyttären innostus on 
saanut myös Akaan Viialas-

Joyseeds on koko perheen juttu
Isojen rokki kertoo laupiaan samarialaisen tarinan modernisti moottoritieversiona (musiikki: Moo-
seksen parta).

Outi Kortem
aa

sa asuvan Lahtisen perheen 
mukaan. Perhe oli Pieksa-
mäen avioliittoleirillä, jonka 
King’s Kids -kanavaan silloin 
7-vuotias Matilda osallistui.

– Siellä oli kivaa, tyk-
käsin. Kotona pyysin, et-
tä mentäis täällä johonkin 
ryhmään.

Matilda onkin sujahta-
nut sujuvasti samanikäisten 
tyttöjen porukkaan. Hieman 
hankalampaa on 7-vuotiaal-
la Mainiolla, joka rauhalli-
sena luonteena välillä vieras-
taa muiden poikien vauhtia. 
Matti-isän mukaan poika on 
harjoitusten jälkeen kuiten-
kin hyvillä mielin.

– Tämä on koko perheen 
juttu. Aikuiset luovat ilma-
piirin ja itselleen sopivaa 
vastuuta voi myös ottaa. Tai-
damme leipoa Matteuksen 
kanssa ”mokapaloja” juhliin, 
vitsailee isä ja sieppaa kuo-
puksen kainaloon. 

Sähköteekkari 
sai kipinän
Poikien ryhmää Joyseed-
seissa ohjaa ja break dancea 
opettaa Aleksi Kantanen. 
Sähköteekkari oli pikkupoi-
kana mukana Vaasan-ryh-
mässä ja sai kipinän.

– Tanssikin on kivaa, 
mutta King’s Kidseissä se on 
sivuasia, hän toteaa.

– Haluan jakaa eteenpäin 
Jeesuksen rakkautta, koska 

Lahtisen perheen 
Matti-isän sylissä 
Matteus, vasemmal-
la Mainio ja oikealla 
Matilda.

olen kokenut kaikissa elämä-
ni vaiheissa ihmeellistä joh-
datusta ja varjelusta. 

Tanssien ja draamojen 
harjoittelu ja esiintymiset 
ovatkin vain osa King’s Kids 
-työtä. Tärkeintä on lasten 
uskonelämän ruokkiminen 
opetuksen ja elämän välityk-
sellä. Työn motto on ”Tun-
ne Jumala ja tee Hänet tun-
netuksi”. 

Yhtenä periaatteena on 
myös kasvattaa lapsia vas-
tuun kantamiseen. Ryhmän 
nuorimmat esiintyjät ovat 
isompien sisaruksiensa mu-
kana ryhmään tulleita ne-
livuotiaita. Moni pikkutyt-
tö ja -poika onkin vuosien 
myötä huomannut olevansa 
se ”iso”, jota pienemmät kat-
sovat ihaillen. Vain hetki sit-
ten he itse katsoivat isompi-
aan ylöspäin.

Tähän vastuuseen ovat 
kasvaneet myös nyt ryh-
mässä koreografioita laati-
vat ja opettavat Anna Linja-
maa (18 vuotta) ja Ulla Paa-
janen (16 vuotta). 

”Joykkareihin” kuuluu 
perheitä eri kristillisistä seu-
rakunnista Tampereelta ja 
naapurikunnista. Yhteinen 
usko on tärkeämpää kuin 
erottavat tekijät. Myös esiin-
tymisiä on ollut niin Vapaa-
kirkossa ja Kangasalan Hel-
luntaiseurakunnassa kuin 
Hervannan kirkossakin. 

Monille ryhmän jäsenil-
le innostava oli koulukiertue 
Ylöjärven alakouluissa viime 
vuonna. 

Joyseeds 20-vuotisjuhlat 
pidetään Tampereen Vapaa-
kirkossa 27. huhtikuuta kel-
lo 15–18.

Lisätietoja:
www.joyseeds.net ja 
http://www.kingskids.fi

Riitta Paajanen

Riitta Paajanen

Nuoret ja ihmiskauppa taidetapahtuman teemojaMummu tai vaari kaipaa kaveria
Hänen lähtökohtanaan oli 
nuorten nostaminen esiin, 
Riina Kaulilla taas erityisesti 
ihmiskaupan vastainen työ. 
Niinpä tapahtuman pääsy-
maksu viisi euroa menee Ta-
saus-kampanjalle.
– On hienoa, että saimme 
ydintiimin kasaan, ja että 
muutkin ovat ottaneet tä-
män harteilleen, Kempas 
iloitsee.
Lisätiedot: 
www.kukavalittaa.fi 

pihatöissä. Pelkkä rupatte-
luhetkikin piristää.

Perehdytyskurssilla saa 
koulutuksen vapaaehtoiseen 
vanhustyöhön. Kurssin en-
simmäinen osa pidetään maa-
nantaina 6.5. kello 17–19 ja jäl-
kimmäinen osa 13.5. kello 17–
19. Ilmoittautuminen ja tie-
dustelut: 03 219 0455 ma 9–17 
ja ti–to 9–14 tai www.mum-
monkammari.fi. Tiedustelut: 
Maarit Tammisto 050 554 
2431, maarit.tammisto@evl.fi.
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kerhohuone 
Tule tutustumaan Teiskon 
seurakunnan toimintaan 
ja vapaaehtoistyöhön. 
Lähetystyön kirpputori ja 
myyjäiset sekä kahvio. Paikalla 
seurakunnan vapaaehtoisia ja 
työntekijöitä 
Diakonian päiväruokailu ja 
-kahvit 8.5. klo 12.30–13.30 
Kämmenniemen kerhohuone, 
diakoniatoimisto 

TUoMIoKIRKKo-
SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Tuomiokirkossa
28.4. Mari Korhonen-Hieta, 

LäHETYSKAUPPA TASKU 

Kauppakatu 13. 
P. 040 804 8720
Avoinna ma–pe klo 10–17.  
Sydämellisiä lahjoja ja kauniita 
käsintehtyjä onnittelukortteja 
äitienpäiväksi ja kevään juhliin. 
Keväisiä kodin tekstiilejä kotiin 
ja mökille.

MATERIAALIPALVELU

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

MIESTEN ILTA

8.5. klo 18 Kuuselan 
Seniorikeskuksessa, 
Nuolialantie 46 
klo 18 sauna ja kahvitarjoilu 
(lähetystyön hyväksi)
klo 19.15 alustus illan aiheesta, 
keskustelua ja iltahartaus
Matematiikan opettajan 
elämänkaari, DI Lauri Soininen.
Antero Eskolin ja Aimo Tikka

MUMMoN KAMMARI

Vapaaehtoisen 
vanhustyön keskus - 
Kyläpaikka kaikenikäisille
- Lähimmäisavunvälitys 
vanhuksille p. 03 2190 711 
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 klo 10–14.
Kyläpaikka, Otavalankatu 12 A, 
ma-to 10-14. 

Kesäystäväkurssi ma 6.5. 
klo 17–19 jatkuen ma 13.5. 
Katso lisät. s. XX

Kyläpaikan ohjelma, tied. ja 
kurssille ilm. kotisivuilta  
www.mummonkammari.fi
tai toimisto p. 03 219 0455

Leskien Klubi –kahvila
ke 15.5. klo 10-12
Tervetuloa mukaan kun 
pahin surusi on helpottanut. 
Musiikkituokio. Järj. 
Mummon Kammari, 
Tuomiokirkkoseurakunta ja 
Elonpolkuja-verkosto.

Viel on virtaa- ja tietsikka- 
t-paitojen myynti (á 20 €)
Mummon Puodista. Tuotto 
nuorten työllistämiseen 

Tampereen	seurakuntien	tapahtumia	24.4.–8.5.2013

Kunnas, kanttori: Veikko 
Myllyluoma 

Muut 
Hanna-työn rukouspiiri 
2.5. klo 18 Nekalan srk-talon 
aikuistyön huone
Tervetuloa rukoilemaan 
kansainvälisen Hanna-työn ja 
omien asioiden puolesta. 

Lepopäivän ratoksi, 
perheiden iltapäivä 5.5. 
klo 16–18 Nekalan srk-talo. 
Tied. Eveliina Ruokola p. 050 
464 8089 

Amélie Liehrmann, urkuri 
Tuomas Laatu, Pirkanmiehet 
5.5. Rautatieläisten 
kirkkopyhä, Reijo Tenhunen, 
Merja Halivaara, urkuri Matti 
Hannula, Pirkanpojat A-kuoro, 
joht. Jouni Rissanen 

VIINIKAN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Viinikan kirkossa
28.4. Ismo Kunnas, Jorma 
Satama, kanttori: Veikko 
Myllyluoma 
Hiljainen iltakirkko 2.5. 
klo 19 Viinikan kirkko 
Ismo Kunnas 
5.5. Jorma Satama, Ismo 

dEUTSCHER
GoTTESdIENST

am 12.5. um 15 Uhr im 
Seurakuntien talo,
Näsilinnank. 26, Emaussaal, 
2. Etage, Katja Röker, mit 
anschließendem
Kirchkaffee

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
28.4. Reader Emmanuel Eneh, 
Rev. Ville Aalo
5.5. Rev. Tuomas Mäkipää 
from Anglican Church in Finland

SVENSKA FÖRSAMLINGEN

Tammerfors svenska 
församling firar tillsvidare 
gudstjänst/högmässa 
varje söndag kl 10.30 i 
Pyynikki församlingshem, 
Kisakentänkatu 18. Obs!   
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 

ETSIJäT JA EPäILIJäT

keskiviikkoisin joka toinen 
viikko klo 17–19 Seurakuntien 
talo, Emmaus
8.5. Minun rukoukseni 

ILKoN KURSSIKESKUS

Ilkontie 8–10, 36220 Kangasala
puh. 040 804 8008S
Ilkon NaMien talkoot 
30.4. klo 13–18. Kaikille 
käsille jotakin, teemana 
kesäkukkien istutus. 
Talkoopäivä päättyy 
lampisaunaan. 

LäHdEKAPPELI

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

Vappuaattona liikkeelle perheen voimalla

Jeesus-marssille jo 20. kertaa

vanhusten ulkoiluavuksi. 

kotisivut  
www.mummonkammari.fi

MUSTA LAMMAS

asunnottomien ja 
päihdeongelmaisten 
päiväkeskus, 
Pellavatehtaankatu 17 G,  
p. 389 1841. 
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
28.4. Kari Kuusisto
5.5. Marko Ajanki

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
1.5. Vappu. Musta Lammas 
suljettu.
8.5. Maarit Kuusisto

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

MYÖTäTUULI

Kuurojentyö
Su 28.4. klo 15 
Viittomakielinen messu 
Pispalan kirkko, Pispalan 
valtatie 16. Kirkkokahvit.
Viittova Olohuone 
keskiviikkoisin klo 13–15, 
Iidesranta 5.

Näkövammaistyö
To 25.4. klo 13 Torstaipiiri 
Aiheena Mika Waltarin 
Valtakunnan salaisuus, vieraana 
Maija-Liisa Peltonen.

NUoRET AIKUISET/
UUSI VERSo

Voimala-messu 26.4.  
klo 19 Tuomiokirkko 
Mukana Piccolon kamarikuoro. 
Raamattuopetusta, musiikkia, 
ehtoollista ja rukousta

Varikkomessu 5.5. klo 17 
Huom! Aleksanterin kirkko 
Hyvää musaa ja Jumalan sanaa 
rennossa ilmapiirissä 
Varikkomessu on perinteisestä 

Kristittyjen yhteinen Jeesus-marssi jär-
jestetään jälleen vapunpäivänä 1. touko-
kuuta. Marssi on kristittyjen yhteinen ru-
kousmarssi, jossa Jeesuksen persoona ja 
nimi on pääroolissa. Sen järjestävät seu-
rakunnat ja kristilliset järjestöt yhdessä.

Marssilla pyydetään Jumalaa siunaa-
maan kaupunkiamme ja maatamme. Mat-
kalla kannetaan Jeesukseen ja Jumalan 
luonteeseen liittyviä banderolleja, kuten 
”Jeesus rakastaa sinua” ja ”Jeesus – maa-
ilman vapahtaja” sekä lauletaan yhdessä 
ylistyslauluja.

Jeesus-marssi on suunnattu koko per-
heen tapahtumaksi, ja se järjestettiin 
Tampereella ensimmäisen kerran 1994. 
Tämänvuotinen Jeesus-marssi on siis kah-
deskymmenes.

Loppujuhlan kirkko on viime vuosina 
vuorotellut; joka toinen vuosi loppujuh-
la on pidetty Tampereen tuomiokirkossa 
ja joka toinen vuosi Tampereen helluntai-
seurakunnassa.

Yhtenä perinteenä loppujuhlassa on 
lasten esiintyminen. Tänä vuonna loppu-
juhlassa on Hämeenlinnan ja Tampereen 
Kings Kidsien yhteisesiintyminen.

Pääpuheen pitää Timo Pöyhönen, jo-
ka koordinoi Uusi verso -nimistä Tampe-

reen ev.lut. seurakuntien nuorten aikuis-
ten toimintaa.

Kolehti holokaustista 
selvinneille vanhuksille
Vuosittain marssin lopputilaisuudessa 
kerätään kolehti, jolla tuetaan hädänalai-
sia ihmisiä joko Suomessa tai ulkomailla. 
Tämän vuoden kohteena on holokaustis-
ta selvinneiden vanhusten auttaminen. Is-
raelissa asuu noin 200 000 holokaustista 
selvinnyttä vanhusta, joista noin kolmas-
osa elää köyhyydessä ja yksinäisyydessä.

Kolehti kerätään ICEJ Aid:n eli Inte-
national Christian Embassy Jerusalemin 
avustusosastolle, joka hankkii ja kunnos-
taa koteja sekä järjestää myös muuta apua.

Lähtöpaikkana toimii Aleksanterin 
kirkon puisto, johon kokoonnutaan kello 
11.20 alkaen. Alkutilaisuudessa ovat mu-
kana muun muassa Riku Rinne ja Come 
Home -tiimi, Pekka Mustajärvi ja Sami 
Uusi-rauva. 

Marssi lähtee kello 12 ja loppujuhla on 
Tampereen Saalemissa kello 12.30. Juhlan 
juontavat Piia ja Harri Nurmela Tampe-
reen NNKY:stä.

Lisätietoa löytyy sivuilta www.jeesus-
marssi.net.  

Koko perheen Vapputa-
pahtuma järjestetään jäl-
leen vappuaattona 30. huh-
tikuuta kello 17–19.30 Kale-
van kirkon seurakuntasalis-
sa. Viime vuonna kävijöitä 
oli toista sataa. 

Tapahtumassa esiintyvät 
Taika-Petteri ja Pirkanmaan 
musiikkiopiston Windus 1 
-orkesteri. Windus 1 on Pir-
kanmaan musiikkiopiston 
pienimpien puhaltajien or-
kesteri, jota johtaa Anu Pihl.

Juha Kuivila

Ohjelmassa on myös kas-
vomaalausta, jonglöörausta, 
simaa, munkkeja ja askarte-
lua. Tapahtuman tuotto me-
nee Kalevan seurakunnan 
lähetystyölle. 

Vapunaaton  
laulujuhla

Vapunaaton laulujuhlaa vie-
tetään vappuaattona maa-
nantaina 30. huhtikuuta kel-
lo 19 Aleksanterin kirkossa. 

Esiintyjinä ovat laulava 
evankelista Heikki Mikko-
nen, Kristillisen Työväen-
yhdistyksen puhallinorkes-
teri sekä Viestiveljet-kuoro. 
Puheen pitää Lasse Jussila. 
Virsien säestyksestä huoleh-
tii Vilho Salomaa.

Tilaisuuden järjestäjinä 
ovat Pyynikin seurakunta, 
Tampereen Kristillisen Työ-
väen yhdistys ja Viestiveljet-
kuoro.  

Yövuoro etsii vapaaehtoisia vapun päivystykseen
Yövuoro jakautuu jälleen 
kaupungille nuorten pariin 
vappuaattona 30. huhtikuuta. 

– Juhlahumussa voi ai-
kuisen apu olla tarpeen. Tar-
vitsemme lisää vapaaehtoisia 

jalkautumaan, hyvällä po-
rukalla voimme auttaa usei-
ta nuoria, kertoo Tampe-
reen kaupungin erityisnuo-
risotyöntekijä Lilla Haapa-
koski.  

Ilta alkaa kello 18 nuori-
sopalveluiden toimistossa, 
Puutarhakatu 11, Pantin ta-
lo 3 krs. Päivystys päättyy 
viimeistään kello 01. Osal-
listua voi myös oman aika-
taulun mukaan lyhyemmäk-
si aikaa. 

Yövuorotoimintaa järjes-
tää Tampereen kaupungin 
nuorisopalvelut yhteistyös-
sä Tampereen seurakuntien 
perhe- ja nuorisodiakonian 
kanssa. 

Lisätietoja ja ilmoit-
tautuminen maanantai-
hin 29.4. mennessä: mertsi.
tamminen@tampere.fi tai p. 
050 430 1999 ja lilla.haapa-
koski@tampere.fi tai p. 040 
806 2830.  

Asta Kettunen
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ESIKOISLESTADIOLAISET
Kurjentaival	22,	33100	Tampere
(Vastapäätä Viinikan kirkkoa)
Lähetysseurat 
La 27.4. klo 12.00 ja klo 17.00
Su 28.4. klo 12.00 ja klo 18.00
Ma 29.4. klo 12.00 ja 
klo 18.00
Saarnaajina Eino Ruusula ja 
Seppo Karhu 
Kanssapuheet (raamatun 
tutkiminen)
Tiistaisin klo 13.00 ja torstaisin 
klo 18.30
Nuortenilta
Tiistaisin klo 19.00
Tervetuloa!

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu	28,		
p.	020	768	1671
www.kansanraamattuseura.fi/
kaupungeissa/tampere/
Nuoret aikuiset  
www.opiskelijat.fi

TAMPEREEN 
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma	1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16, 
keskiviikkoisin ja lauantaisin 
klo 19.
Pe 26.4. klo 18.30 Miestenillat 
kotiseura-alueittain 
La 27.4. klo 18.30 SRK:n 
lähetysseurat Kuhmalahden 
kirkossa 
Ke 1.5. klo 17 vapputapahtuma 
Su 5.5. klo 10 kirkkopyhä 
Kangasalan kirkossa, klo 12  
seurat Kangasalan seurakunta-
talolla
Tervetuloa!
Seura-aikoina seurat 
kuunneltavis sa osoitteesta www.
tampereenrauhanyhdistys.fi eri 
Pirkanmaan rauhanyhdistyksiltä

KRISTILLISET  
JÄRJESTÖT

jumalanpalveluksesta 
muokattu, rohkeasti uudistettu 
versio. Erityisenä painotuksena 
on rakentaa messun ympärille 
yhteisö, jossa tulee aidosti 
kohdatuksi.
Lapsille pyhäkoulua kahdessa 
ryhmässä (2,5–5v ja 6v–), 
pienemmille lapsille on 
leikkipaikka
lisää www.uusiverso.fi

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

”Kautta kärsimysten voittoon” 
25.4. Kevätkauden 
päätösjuhla klo 9.30 Kalevan 
kirkon srk-salissa
Lisät. Ville Aalo p. 050 4688 
484, 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 

Kesäkirkkomatka 
Vesilahdelle to 6.6. Lähtö 
Hervannan kirkolta klo 11, 
jumalanpalvelus Vesilahden 
kirkossa, lounas Mobiliassa. 
Hinta 28 €. Tied. ja ilm Pirkko 
Partanen p. 050 406 7170.

Kesäteatterimatka 
”Tankki täyteen” 
Raumalle ke 3.7. Lähtö 
Hervannan kirkolta klo 9, 
Keskustorin Vanhalta kirkolta 
klo 9.30. Lounas klo 12, 
teatteriesitys klo 14.  

Hinta 60 €. Tied. ja ilm. Pirkko 
Partanen p. 050 406 7170.

Ystävyysseurakuntamatka 
Peeteliin, Tallinnaan  
8.–9.6. 
Matkan hinta 180-200 €. 
Muutama paikka vapaana. 
Pikaiset ilm. Marja Oksanen, 
040 804 8152 
Harjun srk

KEVääN JA ALKUKESäN
RETRIITTEJä

Ikaalisten Metsä-
kestilässä 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

Hämeenkulma, Hämeenpuisto 15 A 4
Rukous ja paastopäivä 
6.5. klo 9–15
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
3.5. Kiitosjuhla, Teuvo 
Suurnäkki, ehtoollinen

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

SENIoRIFooRUM 

Aleksanterin kirkon krypta  
klo 13 
Edullinen kahvitarjoilu  
klo 12 alkaen 
25.4. kevätlaulajaiset, 
vieraana 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

Sinkkuilta 30.4.  
klo 17–20 Huom! Nekalan  
srk-talon nuorisotila 

Vappukekkerit. Pidetään raitista 
hauskaa siman ja munkin 
voimin!
Sinkkuillassa voit tavata muita 
yksin tai yksin lastensa kanssa 
eläviä aikuisia. Ohjelmassa 
vapaata yhdessäoloa, 
sisäpelejä ja mahdollisuus 
vappusaunaan omin pyyhkein. 
Ota mukaan jotain syötävää 
yhteiseen nyyttäripöytään. 
Kahvia, teetä, simaa ja 
donitseja talon puolesta. 
Tied. sari.peltonen@evl.fi 
050 381 7177 

TAMPEREEN
RAAMATTUKoULU

www.tampereenraamattukoulu.net
Kalevan kirkon srk-salissa 
maanantaisin klo 18.30
28.4. Raamattukoulu 
60-vuotisjuhla
29.4. ja 6.5. Jeesuksen 
ensimmäinen julistus 
(Luuk:4:18)
Lisää Raamattukoulusta ja 
juhlasta. s. 4

RuokaNysse täyttää tä-
nä vuonna viisi vuotta. Juh-
lan kunniaksi Tampereen 
seurakunnat ja Moro julis-
tavat suunnittelukilpailun 
RuokaNyssen uudeksi ulko-
asuksi.

Diakoniajohtaja Mat-
ti Helin toivoo, että bussin 
ulkoasun suunnittelukilpai-
luun osallistuvat eivät niin-
kään korostaisi RuokaNysse 
-sanaa. Sen sijaan vapaaeh-
toistyön suurellasydamella.

fi-nettiosoite saisi olla näyt-
tävä. Myös iskulause voidaan 
uudistaa. 

– Jokin auttamiseen tai 
avun saamiseen liittyvä lau-
se, joka tekijän mielestä sopii 
aiheeseen, voisi toimia.

Kilpailuun osallistutaan 
käyttämällä Moro-lehden si-
vulta löytyvää RuokaNyssen 
kuvaa. Kuvan tai pdf-tiedos-
ton voi tulostaa ja suunni-
telman piirtää käsin. Toinen 
vaihtoehto on käyttää suun-

nitteluun sopivaa tietokone-
ohjelmaa.

Osallistujilta toivotaan 
suunnitelmaa RuokaNyssen 
kylkeen. Suunnitteluaikaa 
on 12. toukokuuta saakka.

Paperiset suunnitelmat 
voi palauttaa Seurakuntien 
talon aulaan (Näsilinnan-
katu 26) arkisin kello 8.30–
15.45. Sähköisesti suunni-
telmat voi palauttaa osoit-
teeseen ruokanysse.kilpai-
lu@gmail.com.

Liitä mukaan nimesi ja 
yhteystietosi. Jokainen kil-
pailuun työn jättävä saa Ruo-
kanyssen T-paidan, jonka voi 
noutaa seurakuntien toimis-
tosta. 

Paras suunnitelma pää-
see RuokaNyssen kylkeen. 
Palkinnoksi voittaja saa kak-
si kappaletta lahjakortteja 
Viking Grace -laivalle halu-
amanaan ajankohtana. Tur-

ku–Tukholma -matka taite-
taan Seaside-hytissä, ja pa-
kettiin kuuluvat päivälliset 
sekä tarvittaessa matkaliput 
Tampereelta Turkuun ja ta-
kaisin.

Voittajan valitsee Mo-
ron ja Tampereen seurakun-
tien kokoama raati, ja häntä 
haastatellaan kisan ratket-
tua Moroon. Uusi teippaus 
on nähtävillä Moron perä-
konttikirppiksellä ensi syk-
synä.  

www.tampereenseurakunnat.fi

Ystävät ympäri maailman  
esittelee maailman perheitä
Lasten katedraalin nuk-
ketaidenäyttely esittelee 
erilaisia perheitä 25.4.–1.5. 
Finlaysonin kirkossa.  Suo-
malais-saksalaisen nuk-
ketaiteilijan Marja-Liisa 
Trillitzschin nuket esit-
televät perheiden arkea eri 
puolilta maailmaa.

Nuket kuvaavat eri 
kansallisuuksia ja erilaisia 
perheyhteisöjä. Suomesta 
näyttelyssä nähdään muun 
muassa Jukolan veljekset. 

– Minua on aina kiin-
nostanut ihmisten erilai-
suus. Miten yksitoikkoista 
olisi, jos kaikkialla olisi sa-
mannäköisiä asukkaita, sa-
noo Trillitzsch.

– Koko maailma on 
täynnä perheitä. Niitä on 
kaiken kokoisia ja kaiken 
näköisiä. Meillä pohjoises-
sa perheet ovat aika pieniä, 
jos verrataan afrikkalai-
siin perheisiin. Meillä iso-
vanhemmat asuvat erillään 

omissa kodeissaan; etelän 
ihmiset eivät sitä ymmär-
rä ollenkaan. Siellä van-
hukset kuuluvat perhee-
seen ja asuvat usein samas-
sa kodissa.

– Maapallon eri puolil-
la asuessani olen huoman-
nut, että kaikkialla ihmi-
sille on oma perhe ja suku 
tärkeä. Näitä tapaamiani 
perheitä olen ajatellut nuk-
kiani tehdessäni.

Marja-Liisa Trillitzsch 
on syntynyt Hämeessä, 
elänyt Suomessa, Saksassa 
ja Papua–Uudessa Guine-
assa. Tällä hetkellä hän 
asuu Saksassa.

Näyttely on avoinna 
25.4.–1.5. ja näyttelyn yh-
teydessä järjestetään lau-
lutuokioita.

Avajaispäivänä 25.4. 
näyttely on auki kello 9–17 
ja laulutuokiot järjestetään 
11 ja 14. Perjantaina 26.4. 
näyttely on auki 9–17 ja 

laulutuokiot pidetään klo 
9, 10, 11 ja 14.

Lauantaina 27.4. näyt-
tely on auki 9–13 ja lau-
lutuokio on kello 11. Sun-
nuntaina 28.4. näyttely on 
auki 12–17 ja laulutuokio 
pidetään kello 11.

Maanantaina 29.4. ja 
tiistaina 30.4. näyttely on 
auki 9–17 ja laulutuokiot 
pidetään kello 9, 10, 11 ja 
14. Vappuna 1.5. näyttely 
on auki kello 9–17.  

Lauri Trillitzsch

Suunnittele uusi ilme RuokaNysselle – voita risteily!

Hannu Jukola
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Rajalla
Vietin viikonlopun Valamon luostarissa, rajalla. Luostaris-

sa järjestettiin Rajalla-seminaari, jossa tarkasteltiin rajaa yh-

distävänä ja erottavana käsitteenä niin kulttuurissa ja maan-

tieteessä kuin fyysisessä ja mentaalisessa merkityksessä. 

Olen aika lailla rajatunnelmissa.

Rajan käsitämme useimmin ehdottomaksi, kuten viivaksi 

kartalla tai maastossa. Miellämme rajat myös asumuksiem-

me ympärille; omat seinämme tai pihamme aita ovat minun, 

minun perheeni tai kansani aluetta. Tai rajoitamme ihmisen 

toimia, oikeata ja väärää, määrittelemällä sääntöjä ja käyt-

täytymisohjeita, joiden ylittäminen katsotaan rajojen rikko-

miseksi.

Ehdoton rajoittaminen tulee lähelle sitä, minkä mielläm-

me käsitteenä pyhä. Pyhän julistaminen keppihevoseksi tai 

kainalosauvaksi itse pystyttämiemme rajojen puolustamises-

sa on ihmiskunnan historiassa aiheuttanut lukemattomia rii-

toja, sotia ja pysyvää katkeruutta rajojen kummillakin puolilla.

Kauan sitten raja on käsitetty toisin. Suomen kielen sa-

na ”raja” on ensimmäisiä slaavilaisia lainasanoja kielessäm-

me.  Sosioligvistiikassa ja perinnehistoriassa on esitetty mal-

li, jossa slaavinkielinen kraj on muuttunut suomalaisten rajak-

si. Se on tapahtunut, kun suomalainen ja venäläinen eränkä-

vijä ovat kohdanneet yhteisillä riistamailla. Tästä kohtaami-

sesta kertoo Kalevala säkein: Näillä raukoilla rajoilla / Kale-

valan kankahilla. Suomalainen metsästäjä ja karjalainen ru-

nonlaulaja eivät käsittäneet rajaa erottavana viivana, vaan 

yhteisenä alueena. Raja on pohjoisten kansojen – suoma-

laisten, karjalaisten ja slaavien – menneisyydessä merkin-

nyt yhteisaluetta.

Raja, alue ja maa ovat siis samaa tarkoittavia. Tämän to-

distavat myös suomenkielisen Raamatun sananvalinnat. Agri-

colan raamatunkäännöksissä 1500-luvulla on toistakymmen-

tä raja-sanaa, joista useimmat säilyivät vielä kahden seuraa-

van vuosisadan käännöksissä. Nykyraamattumme on korjan-

nut ne tämän päivän suomalaisen ymmärtämään muotoon, 

eli kun Lönnrotille laulaneet karjalaiset ja Agricolan ajan suo-

malaiset puhuivat rajasta, he tarkoittivat sillä samaa kuin me 

nykysuomen sanoissa alue tai maa.

Maassamme on satoja pyhä-alkuisia paikannimiä.  Puo-

lueettomuuden nimissä antakaamme selityksen sana Turun 

yliopiston uskontotieteen professori Veikko Anttoselle. Hä-

nen väitöskirjansa (Ihmisen ja maan rajat) käsittelee kieli-

tieteellistä Kolumbuksen munatemppua. Hän osoittaa, että 

itämerensuomalaista kantakieltä puhuneet esi-isämme ovat 

nimenneet asutusalueita erottavat reuna-alueet – siis nyky-

kielemme rajat – sanalla püsä = pyhä. Pyhä on asutukses-

ta erillään olevaa maata, joka on kaikille yhteistä, jota kaik-

kien on kunnioitettava.

Näillä raukoilla rajoilla keskenään kilpailleet pirkkalaiset 

ja sastamalalaiset kunnioittivat Pyhäjärven takana Näsijär-

vestä alkanutta pyhää, rajaa ja aluetta yhteisenä maana. Py-

hää oli se, että siellä keihästä tai kirvestä ei nostettu toista 

vastaan. Pyhää ei voinut omia itselleen.

Kolumneja voi kommentoida osoitteessa  
www.tampereenkirkkosanomat.fi/blogi.
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Hannu Kilpeläinen
Kirjoittaja on teologian tohtori, joka on 

 yli 30 vuotta tutkinut Laatokan Valamoa karjalaisten, 
 venäläisten ja suomalaisten rajalla.  

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI

• perunkirjoitukset ja perinnönjaot
• avioerot ja ositukset

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

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

Itsenäisyydenkatu 2, Tre
Puh. 010 666 4433 

Matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min, 
lankapuhelimesta 8,35 snt/puh + 6 snt/min (alv 24%).

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

HALUATKO KESKUSTELLA 
PARISUHDETTASI ASKARRUT-
TAVISTA KYSYMYKSISTÄ?

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

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

Keskustelut ovat luott amuksellisia
ja maksutt omia. 
Lämpimästi  tervetuloa!

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

P U O L U S T A J A 
- elämän eri vaiheissa

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
JALKAHOITOON 

KALEVAAN TAI IKURIIN!
Anne-Maarit Putaja

Jalkojenhoidon AMT
Terveydenhoidon perusopinnot

Ikurin Jalkahoitola
040 558 3355

Sammonkatu 33 A, Tampere
Raivaajantie 11, Tampere
www.ikurinjalkahoitola.fi 

ASIANAJOTOIMISTO KNUUTINEN KY
Asianajaja, varatuomari Pauliina Knuutinen

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

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

PIPLIAN VIRSIKIRJA
Keskikokoinen, kaikki virret 
soinnutettu, katekismus. 
2 upeaa kansivaihtoehtoa. 
17,90 €

KEVÄT HERÄÄ 
Arabian teemamuki

Arkeen ja juhlaan. Tunnelmallinen  
maalaus Heljä Liukko-Sundströmin. 26 €

PL 54  |  00241  HELSINKI  |  www.piplia.fi  |  myynti@piplia.fi  |  www.pipliakauppa.fi

Tilaukset: myynti@piplia.fi, puh. 010 838 6520  

SUVIVIRREN VoImAA 

KULTAINEN NImIPAINATUS
Raamatun tai virsikirjan kanteen.  
Tutustu tuotevalikoimaan netissä. 

RAAmATTU
Keskikokoinen, pehmeät 

nahkajäljitelmäkannet. 
3 tyylikästä kansi-
vaihtoehtoa. 26 €

UUTUUS!

IKImUISToINEN LAHJA!

ARAbIA-LAATUA!

maalaus Heljä Liukko-Sundströmin. 

IPAINATUS RAAmATTU

!

RAAmATTU

!

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

SUUNNITTELU, MITTAUS, ASENNUSPALVELU

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

ks@kaihdinsampo.fi        www.kaihdinsampo.fi

Ilmoitusmarkkinointi
Jaana Mehtälä 

020 754 2309, 040 509 4962
jaana.mehtala@kotimaa.fi 
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www.kotimaa24.fi 

Kun olet päättänyt 
myydä asuntosi, 

kutsu meidät paikalle.
Annamme suullisen hinta-arvion 

asunnostasi. Arviointi on maksuton, 
eikä edellytä sopimuksen tekoa.

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

asuntopari oy lkv
Kalevanpuistotie 15, 33500 Tampere

Timo Jokinen
050 552 0408

Outi Kolkka
050 518 4707

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. 

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

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

www.tampereenhautauspalvelu.fi

Teitä palvelevat myös:
Pekka Jokiranta

Jukka Mäenanttila
Mika LeinonenJuhani Mäkipää Leena Mäkipää-Koivumäki

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
- palveleva perheyrityksemme

KESÄÄ ODOTELLESSA,
KOTI KUNTOON.

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

• kotisiivoukset
• kangasverhoiltujen
huonekalujen pesut

• porrassiivoukset
• lattianvahaukset.

Yli 10 vuoden kokemus!

Mahdollisuus kotitalousvähennykseen.

VAPPUAATON MUSIIKKIJUHLA
30.4. KLO 19 

ALEKSANTERIN KIRKKO
Heikki Mikkonen, Kristillisen työväenyhdistyksen puhallinorkesteri, 

Viestiveljet ja paljon muita. TERVETULOA!

VUOKRALLE HAETAAN 
TRE 3h+ / TALO
Kohta 4 henk. perheelle edull.  
isompi koti? Puutarhanhoito + 
pintaremontti onnistuu. Mielel. 
puuläm. mahdoll. + pihaa. 
Luotet. ja pitkäaik. vuokralaiset
040 3614013 / 040 3794231

Ota

yhteyttä

ilmoitus-

markkinointi

p. 020 754 2000

Kuolinilmoitukset
ja -kiitokset

seurakuntalehdessä

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

1234

KOTI KAUNIIKSI
Verhoiluliike
Yli-Heikkilä

Verhoilua 30 vuoden kokemuksella
Hyvä valikoima verhoilukankaita

Nyyrikintie 1, Tampere
040 739 1822

www.kolumbus.fi/timylihe

– Mikä se sellainen elokuva oli? 
En ole koskaan kuullut tuollaises-
ta. Mitä siinä tapahtui?

– No, siinä oli sellainen per-
he, ja sillä isällä oli ongelmia, ja 
se tytär liikkui vähän sellaisissa 
oudoissa porukoissa, ja sillä äi-
dilläkin oli kaikkea.. no, siinä oli 
kaikilla vähän kaikenlaisia ongel-
mia.

Näin kuvailin lyhyesti Rami 
Halosen Haavoitettua. En mah-
dollisten katsojien karkottami-
sen välttämiseksi maininnut ky-
syjille sanayhdistelmää ”suoma-
lainen kristillinen elokuva”, kos-
ka se nostaa omatkin ihokarva-
ni pystyyn.  Olen mieltänyt tuon 
termistön alla olevat elokuvat 
löyhästi käsikirjoitetuiksi ja huo-
nosti näytellyiksi kertomuksiksi, 
joissa esimerkiksi rokkipiireissä 
pyörivä nuori tulee uskoon, leik-
kaa pitkät hiuksensa ja luopuu 
mustasta nahkatakistaan. Mitä 
sellaiset elokuvat antavat niille 
katsojille, joilla jo muutenkin on 
ennakkoluuloja uskovaisia koh-
taan?

Haavoitettu ei ole tällainen 
teos. Voiko sitä edes genrettää 
kristilliseksi? Koskettava draa-
ma ei ole turhaan saanut K12- se-
kä Saattaa aiheuttaa ahdistusta 
-merkintöjä. Kahden tunnin kat-

selukokemus kertoo ihmisten ta-
rinoita hyytävän realistisesti.

Ei suoria vastauksia
Elokuva ei anna suoria vastauk-
sia. Mikäli Helena Pajusen (Maija 
Itälä) kanssatoverit pääsevät kat-
somaan teoksen, he saattavat saa-
da vertaistukea ja toivoa. Anssin 
(Heikki Uusikylä) kaltaiset kat-
sojat jäävät puolestaan elokuvan 
jälkeen toivottavasti edes hetkek-
si pohtimaan, onko koskaan liian  
myöhäistä muuttaa elämänsä 
suuntaa.

Lopputekstien jälkeen katso-
ja ei heti edes huomaa jääneensä 
pohtimaan loppuratkaisua. Mik-
si alussa näytettyä loppuratkaisua 
ei näytetty enää lopussa? Milloin 
juonessa tapahtui käännekohta? 
Mikä se oli?
Amatööriroolituksen vuoksi odo-
tukseni näyttelijäsuorituksista ei-
vät olleet kovin korkealla, mutta 
odotuksiani parhaiten vastasikin 
ainoastaan Julle (Pauli Sydänläh-
de) luolaseurueineen. Sen sijaan 
Emppu (Kerttu Keskikiikonen) 
sekä haastavasta tarinankertoja-
roolista suoriutunut Tino (Jussi 
Kettunen) yllättivät rauhallisuu-
dellaan ja aitoudellaan. 

Henkilöhahmojen välisiä kes-
kusteluita ei ollut käsikirjoitettu 

puoliväkisin, vaan erityisesti ti-
lanteisiin oikealla tavalla puhe-
kielisesti sopiviksi. 

Paikan merkitys?
Tapahtumat oli sijoitettu löyhästi 
juuri Tampereelle, vaikka tapah-
tumien paikkakunnalla ei ollut 
erityistä merkitystä juonen kan-
nalta. Kioskimurto toimisi yk-
sittäisenä pikkurikoksena missä 
päin tahansa Suomea.

Riskialttiina näen muutamas-
sa kohtauksessa taustalla näkyvät 
metodisti- ja kotikirkkojen kyltit. 
Saattavatko tällaiset pienet tekijät 
viedä katsojan kiinnostuksen elo-
kuvaa kohtaan lahkoennakkoluu-
lojen vuoksi? 

Ahdistusta aiheuttavan eloku-
van näen esikoisteokselle suure-
na onnistumisena, koska tällöin 
Halonen on saanut aikaiseksi aja-
tuksia ja tunteita herättävän luo-
muksen.

Elokuvaa voikin suositella kai-
kille, jotka eivät säiky amatööri-
näyttelemistä, ja joita kiinnostaa 
nähdä poikkeuksellinen ja rank-
ka kristillissävytteinen draama. 

www.haavoitettu.fi

Anu Niskanen

Eikö sulla oikeesti ollu
mitään parempaa tekemistä?

Elokuvan käsi-
kirjoitus on  
Hilkka 
Paanasen  
ja musiikki - 
maailma  
Jani Huomon  
tuotantoa. 
Tunnusmusiikin  
on tehnyt HB. 
Elokuva on  
tuotettu vapaa- 
ehtoisvoimin ja  
mukana on ollut  
noin 120  
henkilöä.
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Lagus korosti armoa

H
erännäisjohtaja Jonas 
Lagus vaikutti Pohjan-
maalla 1800-luvun alku-
puolella. Uskon kilvoi-
tuksen kysymykset ovat 

edelleen samat kuin silloinkin, 
vaikka ympäristö on muuttunut.

Lagus korosti kirjeissään oman 
heikkouden ja syntisyyden koke-
musta ja uskon kaipuuta. Hänen 
opetuksensa oli Kristus- ja armo-
keskeistä ja siinä ilmeni toivon nä-
kökulma.

Pyynikin seurakunnan pastori-
na työskennellyt teologian lisensi-
aatti Jorma Pitkänen väittelee La-
guksen ajattelusta Itä-Suomen yli-
opistossa 10. toukokuuta. 

Kiinnostus aiheeseen heräsi jo 
opiskeluaikana, kun hän löysi La-
guksen Evankeliumin ääni -kirjan 
ja osti sen.

– Laguksen rohkaiseva teksti 
kiinnosti minua, kun koin ahdis-
tusta uskoni kanssa. Kysymys Ju-
malan armosta oli minulle ajan-
kohtainen, Pitkänen muistelee.

Pitkänen teki gradunsa Luthe-
rin antropologiasta. Lisensiaatti-
työn aiheeksi hän valitsi Laguk-
sen ja jatkoi tutkimusta väitöskir-
jaan asti.

Hengen köyhyys 
pitää lähellä

Väitöskirjan tuloksen mukaan La-
gukselle hengen köyhyys oli kes-
keinen asia. Ihminen, joka ym-
märtää oman syntisyytensä, et-
sii Vapahtajaa. Elämän vaikeuksi-
en kautta Jumala riisuu ihmisen ja 
vie hänet tilaan, jossa hän tarvit-
see armoa. Hengen köyhyys pitää 
ihmistä Kristuksen lähellä.

Laguksen ajattelua leimaa ikä-
vöivän uskon ja varmuuteen pääs-

seen uskon jännite. Kristusta etsi-
vä usko on pelastavaa uskoa. On 
myös pyrittävä varmuuteen uskos-
sa, mutta se ei ole pysyvä tila.

Lagus koki monenlaisia vai- 
keuksia omassa elämässään; sai-
rautta, läheisten kuolemaa ja ta-
loudellisia ongelmia, ja ne muok-
kasivat hänestä sielunhoitajan, jo-
ka ymmärtää ihmistä. Koetuksen 
koulun läpikäyneenä ihmisenä La-
gus voi neuvoa muita uskon kilvoi-
tuksessa.

– Koen, että Lagus ei liiku kir-
joituksissaan korkean teorian ta-
solla, vaan lukija tuntee, että hän 
puhuu minun elämästäni. Hän ko-
rostaa toivoa.

Portaita kiiveten 
vai hissillä ylös?

Laguksen mukaan herätykseen 
tullut ihminen yrittää luonnos-
taan parantaa itseään. Tämä on 
kuitenkin omavanhurskautta, jos-
sa ihminen ajattelee, että kelvatak-
seen Jumalalle, hänen pitää muut-
tua paremmaksi.

Kun ihminen tajuaa, ettei hän 
pysty hallitsemaan pahoja ajatuk-
siaan, vaan hänessä on kateutta, 
ylpeyttä ja vihaa, tästä seuraa ah-
distus. Vaikka ihminen alkaisi ru-
koilla enemmän ja lukisi Raamat-
tua, tämä ei tuo ratkaisua tilantee-
seen. Sen sijaan ihmisen tulee pyr-
kiä Kristuksen yhteyteen.

– Olen verrannut lain ja armon 
tietä Näsinneulan huipulle pääse-
miseen. Sinne voi kiivetä portai-
ta pitkin, joka kuvaa lain tietä ja 
omavanhurskautta. Toinen mah-
dollisuus on käyttää hissiä, joka 
kuvaa armon tietä. Joku muu nos-
taa ja kantaa perille, Jeesus pelas-
taa, Pitkänen havainnollistaa.

Työ vaihtui

Jorma Pitkäsen väitöskirja tar-
kastetaan Itä-Suomen yliopistos-
sa 10. toukokuuta. Tilaisuus al-
kaa Joensuun kampuksen Agora-
rakennuksessa kello 12. 

Pitkänen on toiminut Pyyni-
kin seurakuntapastorina talves-
ta 2000 alkaen. Hänen työaluee-
naan on ollut kristillinen kasvatus-
työ, esimerkiksi rippikoulut ja nuo-
risotyö. 

– Työni on ollut monipuolista ja 
vaihtelevaa. On ollut hienoa näh-
dä nuorten kasvavan vastuunkan-
tajiksi. Lisäksi olen iloinnut hyvis-
tä työtovereista Pyynikillä ja Tam-
pereen seurakuntayhtymässä.

Pitkäsen uusi työ Jämijärven 
kirkkoherrana alkoi huhtikuun 
alussa. 

Pyhäjärvinen teatteri KesäHeinä esitti vuonna 2010 herännäisjohtaja Jonas Laguksen tarinan Kultala. Vuonna 1845 kirjoitetun kertomuksen pohjalta näytelmän käsikirjoitti tilaustyönä Tytti Issakainen. 
Lagus on kuvan keskellä.

Jonas Lagus
Lagus eli vuosina 1798–1857 
Pohjanmaalla, Kalajoen seudul-
la. Hän työskenteli seurakunnis-
sa kappalaisena, osallistui Poh-
janmaan herätysliikkeen toimin-
taan ja ystävystyi Paavo Ruotsa-
laisen kanssa.

Laguksen kirjallinen tuotanto: 
Evankeliumin ääni, jota on edel-
leen saatavana Perussanoman 
kustantamana. Lisäksi lehtikir-
joituksia, esimerkiksi Mitä on to-
dellinen kristinusko? -kirjekokoel-
ma ja pari näytelmää.

Jonas Lagus (1798–1857) on suoma-
laisen kristillisyyden suuria nimiä ja 
myöhäisemmän herännäisyyden huo-
mattavimpia johtohenkilöitä. Yhdes-
sä Paavo Ruotsalaisen ja Niilo Kus-
taa Malmbergin kanssa hän muodos-
ti uraauurtavan kolmikon. Laguksen 
kuoleman jälkeen julkaistut kirjeet 
ovat teoksen pohjana.

Laguksen kirjeistä löytää paljon sielu-
hoidollista viisautta, ne ovat käytän-
nönläheisiä ja elämänmakuisia, ke-
huu teologian lisensiaatti Jorma Pit-
känen, joka väittelee Laguksen ajat-
telusta Joensuun yliopistossa. 

Hannu Jukola

Tarja Suvilehto

Pelastumme armosta, 
emme hyvyyttämme
Pitkäsellä on herätysliiketausta, ja 
häntä koskettaa Laguksen kirjoi-
tuksissa puhe Kristuksen armosta.

– Rohkenen uskoa, että Jumala 
hyväksyy minut synneistäni huoli-
matta. Nuorena paremmaksi kris-
tityksi tulemisen vaatimus ahdisti 
minua, kun huomasin, etten pysty 
parempaan. Nyt koen, että tie on 
auki Jumalan luo. Minua ei pelas-
teta, koska olen pyhä, vaan armos-
ta, Pitkänen toteaa.

Jatkuva rukousyhteys on myös 
tärkeää kristitylle. 

– Usko on luonteeltaan yhteyttä 
Vapahtajaan, jota Jeesus vertasi vii-
nipuun oksiin. Jos halutaan ome-
napuun tuottavan hedelmiä, oksi-
en ja rungon välillä pitää olla yh- 
teys. Kun elämänvirrat kulkevat 
rungosta oksiin, saadaan omenoita.

– Kristityn elämässä Vapahta-
jasta virtaa uskoa, joka tuottaa rak-
kautta lähimmäisiä kohtaan. Tar-
vitsemme joka hetki uutta mah-
laa Jumalalta, meidän on pysyttä-
vä Kristuksen yhteydessä, Pitkänen 
lopettaa.

Pirjo Lääperi


