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Iloa, valoa, toivoa 
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M
ar

ja
an

a 
M

al
ka

m
äk

i 
Sa

ri 
Le

ht
el

ä Uusi sukupolvi  
uskaltaa puhua
Parisuhteesta puhuminen ei ole 
etiopialaisille helppoa, mutta muu-
tos on alkanut. Azalech Abdisa 
(vas.) ja Wondimu Wakgari uskal-
tavat ilmaista tunteitaan. 

➢	SIVU	4

Soitonopetuksen jatkoa 
pohditaan syksyllä 
Seurakuntien musiikinopetus uu-
distuu syksyllä. Emma Koskinen 
(vas.) ja Jemina Kontio ovat soit-
taneet pianoa lähes kaksi vuot-
ta. 

➢ SIVUT	6–7

Käyttöön suunniteltu 
krematoriorakennus
Vatialan uutuus on tyylikäs ul-
koa, mutta ei prameile sisäsei-
nillään. Mikko Pynnönen ja Sa-
tu Raiskio valmistelevat arkkua 
ennen sen liukua uuniin.

 ➢ SIVUT	8–9
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Äideistä parhain
Ensi sunnuntaina 12. toukokuuta vietetään äitienpäivää. 

Ajattelin ilman muuta, että äitienpäivä olisi kotimainen juh-
laperinne. Näin ei kuitenkaan ole. Äitienpäivä on tullut Suo-

meen Yhdysvalloista asti. Vaatimattomissa oloissa elänyt 

nainen halusi pienellä eleellä muistaa myös omaa äitiään. 
Suomeen äitienpäivän vietto kantautui vuonna 1919. Sii-

tä lähtien äitienpäivän viettoon ovat tulleet mukaan myös lah-

jat, joita lapset ja puoliso antavat äidille. 
Kun aloin kirjoittaa äidistä, meitä kaikkia koskevasta ai-

heesta, mieleeni tuli heti Klaus Härön  elokuva Äideistä par-

hain. Se kosketti minua. Tämä elokuva sijoittuu talvi- ja jatko-

sodan aikaan. Nuori nainen lähettää pienen poikansa Ruot-
siin, satojen muiden sotalasten kanssa. Elokuva kertoo pie-
nen Eeron vaiheista Skånessa, ikävästä ja kielivaikeuksista. 
Äidin suru ja kaipaus olivat varmasti yhtä suuria. 

Elämän antaja
Kaikilla meillä on äiti. Hän on synnyttäjä, uuden elämän an-
taja. Kun perheeseen syntyy lapsi, se on yleensä suuri ilo. 
On tapahtunut jotakin niin ihmeellistä. Sukulaisille ja ystävil-
le kerrotaan uuden lapsen syntymästä. Yleensä sukulaisia ja 
ystäviä on pyydetty lapsen kummeiksi hyvissä ajoin. Samalla 
kaksi sukua liittyy yhteen. 

Nykyisin moni perhe päättää jättää lapsen kastamatta. 
Vanhemmat näissä perheissä ovat sitä mieltä, että lapsi it-

se voi aikuistuessaan valita, haluaako liittyä kirkon jäseneksi.  

Murrosiän lähestyessä huoli lapsista kasvaa. Murrosikäi-

nen ottaa vanhemmista mittaa, mikä voi olla vanhemmille to-

della raskasta aikaa. 
Usein vanhemmat ajattelevat, että nuori on aikuinen pal-

jon aikaisemmin kuin mitä hän onkaan. Kuitenkin lapsi on 
henkisesti aikuinen vasta yli 20-vuotiaana. 

Aikuisten lasten ja vanhempien välille voi koittaa uusi kiin-

teämpi yhteydenpito, kun uutta jälkikasvua alkaa tulla. Nuori 
lapsi tarvitsee edellisten sukupolvien apua ja neuvoja. Suku-
laisia nähdään ehkä harvemmin, siitä yksinkertaisesta syys-
tä, että nykyisin ihmiset liikkuvat ja asuvat paitsi Suomessa, 
myös ympäri maailmaa. 

Kosketus
Nykyisin vanhempamme elävät entistä pidempään. Me, seu-

raava sukupolvi, olemme usein eläkkeellä vanhempien yhä 
eläessä. 

Jokainen vanhuus on erilainen. Monet ikäihmiset voivat 

elää kodissaan lähes loppuun asti. On suuri ilo, jos vanhuk-

sillamme on hyvät oltavat ja seuraa. Mutta kaikilla asiat ei-
vät ole näin hyvin. 

Mutta vaikka vanhus ei enää paljoa ymmärtäisi, on kuiten-

kin tämä hetki, sen ainutkertaisuus ja kosketus.  

Useimmat meistä keski-ikäisistä saamme viedä äitimme 

myös hautaan. Kun se aika koittaa ja laskemme arkulle mul-
taa, tiedämme, että jotakin ainutaatuista on iäksi mennyt. 

Marja Rautanen 

Lukijapostia
Facebook-ryhmä vaientaa toisinajattelijat
Tampereen Kirkkosanomissa 
(7/20) julkaistuun Facebook on us-
kovienkin nuorten kohtauspaikka 
- juttuun liittyen haluaisin kertoa 
kriittisiä kokemuksiani kyseisestä 
ryhmästä, johon lehden artikkelis-
sa suhtauduttiin kovin kritiikittö-
mästi ja positiivisesti.

Olen itse kokenut sen painosta-
van ohjauksen ja jopa vaientami-
sen, jota tuon ryhmän ylläpito te-
kee eri lailla kuin he -ajattelevia 
kristittyjä kohtaan. En itse ole eri-
tyisen liberaali, mutta sain useam-
man varoituksen ryhmän ylläpidol-
ta, kun puolustin heitä, jotka vaien-
nettiin ryhmässä. 

Lopulta ylläpito ”joutui valitet-
tavasti antamaan” minulle portti-
kiellon ryhmään. Viimeinen niit-
ti oli se, kun kyseenalaistin yllä-
pitäjän julkisen näkemyksen, jon-
ka mukaan liberaalin teologian le-
vittäminen on hengellistä väkival-
taa. Mainittakoon, etten itse kan-
nata liberaaliteologiaa.

Naispappeudesta ei voi ryhmäs-
sä keskustella, koska naispappeus 
on ryhmässä yksiselitteisesti Raa-
matun vastaista. Acrigola-messuun 
ei saa kehottaa menemään, koska 

se on jostain syystä ylläpidon lin-
jan vastainen messu. Kaiken hui-
puksi ystäväni avoin kipukertomus 
elämästään kristittynä ja homosek-
suaalina tuomittiin ylläpidon toi-
mesta syntiin kehottamiseksi ja se 
poistettiin. Ystäväni sai kertomuk-
sen jälkeen porttikiellon ryhmään.

Uskovaiset nuoret -ryhmän yl-
läpitäjinä toimii useita eri kirkko-
kuntiin kuuluvia nuoria ja nuoria 
aikuisia helluntailiikkeestä Luther-
säätiöön. Heitä yhdistää konserva-
tiivinen suhtautuminen uskoon ja 
uskovien nuorten elämään. 

Kunnioitan heidän uskonkä-
sitystään ja toisaalta myös arvos-
tan heidän toimintaansa uskovien 
nuorten yhdistämiseksi. Haluan 
kuitenkin nostaa epäkohdat esiin, 
koska monet nuoret ovat joutuneet 
ryhmässä hämmennyksiin. 

Olen kohtuullisen aktiivinen 
toimija seurakuntani nuorisotyös-
sä, niin vanhempana nuorena kuin 
ajoittain työntekijänäkin. Olen kes-
kustellut nuorten kanssa, jotka ovat 
joutuneet hämmennyksiin ryhmäs-
sä. Erityisesti minua huolettavat ne 
nuoret, joiden viaton kipuilu, tuen 
tarve ja kysely on vaiennettu, jos he 

eivät ole taipuneet ryhmän ylläpitä-
jien tietynlaiseen uskonkäsitykseen.

Ryhmä ei mainitse sitoutuvan-
sa mihinkään uskontunnustuk-
seen, vaan evankeliseen Chicagon-
julkilausumaan. Sitä Suomen evan-
kelis-luterilainen kirkko ei ole hy-
väksynyt ja myös Suomen hellun-
taiherätys suhtautuu siihen kriit-
tisesti. Nuoren viattomaan kysy-
mykseen saatetaan vastata linkit-
tämällä tuo julkilausuma tai sitee-
raamalla sitä.

Uskovaiset nuoret -ryhmään 
kuuluu lähes 10  000 kristittyä 
nuorta. Osa on liittynyt ryhmään 
vapaaehtoisesti ja iso osa on liitet-
ty siihen. Iso osa ryhmän jäsenistä 
on alaikäisiä. 

Kehotan kristittyjä nuoria ole-
maan rohkeasti sitä mitä he ovat. 
Nuorten vanhempia kehotan tutus-
tumaan, millaiseen ryhmään hei-
dän nuorensa kuuluvat. Myös seu-
rakuntien nuorisotyön toivon kiin-
nostuvan asiasta. 

Matti Hernesaho
teologian ylioppilas ja 

 uskovainen nuori
Ylöjärvi

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

 Olemme vahvasti suorittavia, 
tehokkaita ihmisiä. Silti kasvun ra-
jat ja ihmisenkin rajat tulevat vas-
taan - kestääkö ruumiimme, hen-
kemme ja sielumme kiirettä ja suo-
ritusta. Kestääkö luontomme? Mik-
si vain suoritamme elämää, kun me 
voisimme elää? Missä ovat valo ja 
ilo?

Tiedotuspäällikkö Iiris Kivimäki
 blogissaan 16.4.  

(”Hidasta henkesi edestä”)
www.suomenkuvalehti.fi/blogit

 Minua harmittaa suuresti ai-
na, kun tilasto-oppineet vääntä-
vät uskoa ja uskontoa prosenteik-
si, keskiarvoiksi ja jakaumiksi. Ei 
kristinuskoa voi pelkistää muu-
tamaksi väitelauseeksi, joihin sit-
ten otetaan kantaa niinkin vivah-
teikkaalla asteikolla kuin ”kyllä” 

tai ”ei”. Tulokseksi saadaan siiste-
jä prosenttilukuja, joiden sisältö on 
aika pösilö.

Toimittaja Johanna Korhonen
Vantaan Lauri 17.4.

 Kirkko ei voi eikä saa yrittää 
suojautua journalistien työltä, päin-
vastoin. On hyvä, että toimittajat 
tutkivat asioita, joita emme kirkos-
sa ehkä itse kykene näkemään. Se 
on journalismin tehtävä, eikä kirk-
ko voi olla itseriittoinen siinä, mitä 
kerrotaan ja miten kerrotaan. Rea-
goinnissa median esille nostamiin 
asioihin sen sijaan on aina kehitet-
tävää.
Hiippakuntasihteeri Tuulia Matilainen

Kirkonkello 18.4.

 Jeesus oli yksi monista aikansa 
vapaustaistelijoista ja aktivisteista. 

Jeesus tapettiin, koska hänen haas-
tavat ja röyhkeät puheensa kävi-
vät vallanpitäjien hermoille. Lisäk-
si Jeesus on Jumala, joka on luonut 
koko maailman. Tämän maailman 
valtias ei ole ollenkaan valtiaan nä-
köinen, vaan aika rähjäinen jätkä. 
Onko tässä riittävästi ristiriitaa si-
nun makuusi?

Esseisti, suomentaja Antti Nylén
Esse 25.4.

 Toivon, että uskontoon liitty-
vistä asioista voitaisiin puhua ko-
tioloissa enemmän ja vapautunees-
ti. Laulut voivat toimia hyvänä väy-
länä niin aikuiselle kuin lapselle lä-
hestyä ja jutella itselle vaikeista us-
kontoon liittyvistä asioista.

Pikku Kakkosen juontaja, muusikko, 
musiikkipedagogi Siina Hirvonen

Kotimaa 25.4.
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Vuosi sitten esiinnyin Tampereen 
seurakuntien piano-opetuksen ke-
vätmatineassa Linnainmaalla vii-
meistä kertaa. Kahdentoista vuo-
den soitto-opinnot antoivat ja 
opettivat paljon. Toivon, että myös 
tulevaisuuden musikantit saavat 
yhtä hyviä kokemuksia.

Seurakunnassa sain soittaa 
omaksi ilokseni ilman paineita, 
koska opetuksessa ei ollut tiukko-
ja tutkintotavoitteita tai pakollisia 
teoriatunteja. Pystyin itse vaikut-
tamaan opeteltaviin kappaleisiin. 
Välillä toin tunnille lempibändieni 
nuotteja, ja sain päättää, minkä kap-
paleen esitän oppilaskonsertissa.  
Minusta on tärkeää, että oppilaat 
voivat itse vaikuttaa opetuksen si-
sältöön. En pidä kovin motivoivana, 
jos kappaleet määrätään ennalta ja 
jos ne ovat vain hengellisiä. Klassis-
ta soittamalla taidot kehittyvät par-
haiten, mutta vastapainoksi on hy-
vä harjoitella kevyempää musiikkia 
ja vaikka riparilauluja.

Ruusuja musiikinopetukselle

Suunnitellussa musiikinope-
tuksen uudistuksessa on positii-
vista, että soitto-oppilaat pääsevät 
esiintymään nykyistä enemmän 
seurakunnan tilaisuuksissa. Kos-
ka seurakunnilla on satoja soitto-
taitoisia nuoria, heidän osaamis-

taan kannattaa hyödyntää yhteis-
vastuukonserteista jumalanpalve-
luksiin. Samalla oppilaat saavat ar-
vokasta esiintymiskokemusta, jos-
ta on heille hyötyä tulevaisuudessa.

Moni nuori jatkaa soittamista 
opiskelun aloittamiseen asti, ja tä-
mä pitää heidät kirkon yhteydessä 
vielä rippikoulun jälkeenkin.

Huhtikuussa 2013 istuin taas 
tutussa Linnainmaan seurakun-
tasalissa, tällä kertaa yleisön puo-
lella nauttimassa hienoista pia-
noesityksistä. Oli ilahduttavaa 
nähdä paikalla paljon vanhem-
pia ja sisaruksia, sillä perheen tu-
ki ja osallistuminen lapsen soit-
toharrastukseen on tärkeää.  
Toivon Tampereen seurakun-
tien harkitsevan tarkkaan suur-
ten muutosten tekemistä opetuk-
seen, sillä näistä lapsista, nuorista 
ja heidän perheistään kannattaa pi-
tää kiinni.

Meri Öhman, 19

Silja Tanttari soittaa Tuija Parkkisen 
opetuksessa.   
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Hervannan Café Olohuone 
jatkaa yrittäjävetoisena
Café Olohuone Hervannan 
kauppakeskus Duossa jatkaa toi-
mintaansa parin kuukauden tau-
on jälkeen. Yrittäjä Teija Lätti 
vastaa sen toiminnasta ja talou-
desta. Hänen lisäkseen kahvilas-
sa on nyt kaksi osa-aikaista työn-
tekijää.

– Syksyllä, kun päätös kah-
vilan lopettamisesta tuli, aloin 
kypsytellä asiaa mielessäni. Asi-
akkaat, työtoverit ja seurakunta-
laiset ovat rohkaisseet, Lätti ker-
too päätöksen taustoista.

Kahvilan toiminta-ajatus ja 

yhteistyö seurakunnan kanssa 
säilyvät. Seurakunnan toiminta-
na jatkuvat muun muassa Koh-
taamispaikka-haastattelut.

– Kahvilan säilyminen kristil-
lisenä on tärkeää, Lätti vahvistaa.

Sisustusta on uusittu ja asia-
kaspaikkoja on tullut lisää. Saata-
villa on aamiaista, keittolounasta 
ja tilauksesta kakkuja.

Kahvilan yhteydessä toimii 
myös lankapuoti. Torstaisin kel-
lo 17 kokoontuu neulontaryhmä 
Ristipisto, johon voi halutessaan 
ottaa omat langat mukaan.

Herätys!

Iloa, valoa, toivoa ‒ koulu-
ikäisten toteuttamassa Tyt-
töjen ja poikien messussa 
tavoitettiin hienolla taval-
la kristinuskon ydintä. Au-

ringonpaiste täytti Kalevan kirkon 
sunnuntaina 21. huhtikuuta, mut-
ta erityistä hehkua loistivat ensim-
mäistä kertaa järjestettyä tilaisuut-
ta toteuttamassa olleet koululaiset.

Lasten tekemä messu kiinnosti 
kaikenikäisiä seurakuntalaisia, mi-
kä näkyi paikalle saapuneiden mää-
rässä: 162 henkeä on reilusti enem-
män kuin tavanomaisessa sunnun-
tain jumalanpalveluksessa.

– Kalevan seurakunnassa on 
paljon kouluikäisten lasten ryhmiä 
kerhossa ja partiossa. Nyt teim-
me messun yhdessä kaikkien lapsi-
ryhmien kanssa, kun yhdistimme 
voimamme sekä mainiot, raikkaat 
ideat. Lapset ja nuoret saivat lois-
taa pääroolissa tässä omannäköi-
sessään juhlassa, keskustan seura-
kuntien partiotyöntekijä Kati Arp-
pe-Perämäki ja nuorisotyönohjaa-
ja Jonna Aho kertovat.

Kaksikon mielestä tärkeää oli, 
että koululaiset kutsuttiin ja in-
nostettiin henkilökohtaisesti teke-
mään Tyttöjen ja poikien messua: 
heille annettiin vastuuta, mutta 
tarvittaessa myös autettiin jännit-
tävien uusien asioiden kanssa.

– Yhteisöllisyyden lisäämisen 
ohella tärkeä tavoite oli tukea per-
heitä jumalanpalveluskasvatukses-
sa. Kävimme lasten kanssa etukä-
teen läpi messun kaavaa. Nyt he 
olivat kiinteä osa sitä, kun jokaisel-
la oli omat tehtävänsä. Sen vuoksi 
heidän täytyi seurata tapahtumien 
kulkua erityisen tarkasti.

– Lisäksi toivoimme, että kirk-
koon tultaisiin yhdessä perheiden 
kanssa. Oli hyvin liikuttava het-
ki, kun partiolaiset ja kerholaiset 
olivat ehtoollisella vanhempiensa 
kanssa. Ehtoollisleipäkin oli lasten 
itse tekemää.

Hymyä alttarien  
yllätysten äärellä

Tyttöjen ja poikien messu oli sopiva 
sekoitus perinteistä ja uutta, kotoi-
saa ja yllätyksellistä. Tuttuja kaavo-
ja seuraten saatiin tilaisuuden run-
ko, jota lasten ja nuorten raikkaat 
ajatukset koristivat. Saarnan alku 
oli lukiolaisen Aino Lehtisen kir-
joittama herkkä tarina koti-ikä-
västä, jonka partiolaiset ilmaisivat 
näytelmän keinoin. Myös esiru-
kousten sanat olivat suoraan kou-
lulaisten suusta.

Seurakunta laitettiin liikkeelle, 
kun messussa tarjoutui mahdolli-
suus rukoilla lasten tekemien alt-

tarien äärellä. Ne ohjasivat ajatte-
lemaan elämän tärkeimpiä asioita: 
perhettä, luontoa ja muuta, mistä 
on kiitollinen. Alttareilla ihastut-
tivat lasten omat lelut sekä suloiset 
askartelut. Yhteinen juhla päätet-
tiin vapaamuotoisesti kirkkokaaka-
oilla ja kokkikerhon tekemien pik-
kutiikerikeksien maistelulla.

Seurakunnan kerholainen 
Sonja Lahti kuului lauluryhmään, 
joka esitti esirukouksen yhteydes-
sä kuulaan tulkinnan P. J. Hanni-
kaisen kappaleesta Suojelusenkeli. 
Taitavat laulajatytöt saivat stem-
mat soimaan vaikuttavasti. Vaik-
ka taitoa riitti ja laulua oli har-
joiteltu etukäteen, Sonjaa jännit-
ti esiintyminen ison yleisön edes-
sä kovasti.

Perhealttarilla tyttöä ei kuiten-
kaan pelottanut, ja siellä hän sai 
kirjoittaa turvallisin mielin esiru-
kousaiheensa.

– Se on salaisuus, tyttö vastasi 
uteluihin kirjoittamistaan sanois-
ta, mutta suostui paljastamaan sen 
verran, että jostain hänelle erittäin 
tärkeästä asiasta oli kyse.

Petja Vatanen ja Miro Hirvi-
koski olivat myös todella innois-
saan koululaisten tekemistä altta-
reista, ja eräs syy siihen on selvä: 
he saivat itse suunnitella ja toteut-
taa luontoaiheisen kohteen. Siellä 
luonnon vihreydessä vaelsivat su-
lassa sovussa erilaiset pienet eläi-
met.

– Oli hauskaa miettiä sopi-
via materiaaleja alttaria varten, ja 
toimme puuta, multaa ja kiviä. Li-
säksi teimme tähän eläinten tas-
sunjälkiä muistuttavia muotoja, 
kertovat partiolaistaitojaan hienol-
la tavalla soveltaneet pojat.

Heidän mielestään kaikkein ki-
vointa oli kuljeskella esirukouksen 
aikana ympäri kirkkoa, koska sii-
nä näki, mitä kaikkea kaverit olivat 
keksineet muille alttareille. Monen 
muunkin vanhemman ja nuorem-
man seurakuntalaisen huulilla ol-
leesta hymystä saattoi päätellä, että 
oli antoisaa kierrellä alttarilta toi-
selle yhdessä muiden kanssa.

Mari Tiensuu 

Tyttöjen ja poikien messu  
kiinnosti raikkaudellaan

Tyttöjen ja poikien messun saarnan yhteydessä partiolaiset ilmaisivat näytelmän keinoin liikuttavan tarinan koti-ikävästä.

Onko seurakunnilla tarvetta 
järjestää rahankeräyksiä?
Rahankeräyslain muutoshankkeen yksi tarkoitus on saada 
myös Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle ja Suomen or-
todoksiselle kirkolle oikeus kerätä rahaa. Mitä muutos mer-
kitsisi Tampereen seurakunnille, diakoniajohtaja Matti He-
lin?
– Muutos olisi erityisesti seurakuntien auttamistoiminnan 
kannalta hyvä uudistus. Seurakuntayhtymän talous on alijää-
mäinen, mikä tarkoittaa, että myös diakoniatyössä joudumme 
etsimään säästöjä. Rahankeräyskampanjoilla voisimme korva-
ta osin menetettyjä tuloja.  
Onko seurakunnilla tarvetta rahankeräyksiin?
– Seurakuntien toiminnan päärahoitus tulee edelleenkin kir-
kollisverosta, joka tuotto kuitenkin pienenee. Tulevaisuudessa 
rahoitusta on haettava useimmista lähteistä. Tällöin erilaiset 
hankerahoitukset, lahjoitukset ja rahankeräykset nousevat ny-
kyistä paljon tärkeimmiksi tulonlähteiksi.
Millaisiin tarkoituksiin niitä voisi järjestää?
– Uskon, että tamperelaiset haluaisivat tukea esimerkiksi pie-
nituloisia lapsiperheitä ja elintarvikeavun RuokaNyssekin sai-
si varmasti kannatusta. Kirkon auttamistoiminnassa jokainen 
rahankeräyksen kautta saatu euro voitaisiin käyttää keräyskoh-
teen hyväksi ilman hallintokuluja, jotka taas tulisivat katetuik-
si verotuloista.
Millaisia kannanottoja on saatu, ylitarkastaja Jukka Tukia si-
säasiainministeriöstä?
– Esiselvityshanke päätyi puoltamaan kirkkojen rahankeräysoi-
keutta. Suuret vakiintuneet rahankeräysorganisaatiot (esimer-
kiksi SPR ja Unicef) suhtautuvat kielteisesti kirkkojen rahan-
keräysoikeuden toteuttamiseen. Kansalaisjärjestöt ovat esittä-
neet huolen rahankeräysoikeuden laajentumisesta seuraavak-
si kuntien oikeudeksi. 

– On esitetty myös laajempia toiveita rahankeräyslain muut-
tamiseksi, mikä edellyttäisi nykyisestä lupaan perustuvasta jär-
jestelmästä luopumista.

Asta Kettunen

Miro Hirvikosken ja Petja 
Vatasen mielestä kivointa 
oli kierrellä ympäri kirkkoa 
katsellen koululaisten te-
kemiä alttareita.

M
ari Tiensuu

Juha Salonen

Tarvo Laaksolle tunnustus 
sytyttävästä kannustuksesta
Pispalan rukoushuoneyhdis-
tys on muutaman kerran jaka-
nut tunnustuspalkinnon. Tä-
nä vuonna yhdistyksen vuosi-
kokous päätti antaa 1 500 euron 
kannustuslahjan pastori Tarvo 
Laaksolle.

Tunnustus myönnettiin mo-
nipuolisen musiikin säveltämi-

sestä ja esittämisestä kristillisen 
sanoman levittämiseksi. 

Rukoushuoneyhdistys tote-
aa, että pitkäaikaisen palvelun-
sa aikana Harjun seurakunnas-
sa Tarvo Laakso on kannustanut 
nuoria ja vanhempiakin käyttä-
mään lahjojaan, julistanut Sanaa 
sytyttävästi ja järjestänyt Lielah-
den kirkkoon väkeä kerääviä kon-
sertteja.

Tarvo Laakso on toiminut 
Harjun seurakunnassa pastori-
na vuodesta 1991 lähtien. Hän on 
ideoinut muun muassa Virsiklu-
bin Lielahden kirkkoon.

Hän soittaa myös Starwar-yh-
tyeessä, jonka uusin levy Heviä 
Helluntaita! julkaistaan konser-
tissa Lielahden kirkossa 19. tou-
kokuuta.

Tampereen seurakuntien yh-
teinen kirkkoneuvosto on myön-
tänyt 10 000 euron avustuksen 
Somalian kuivuusalueen uhri-
en avustamiseen Kirkon Ulko-
maanavun kautta. Summa tili-
tetään lähetyksen ja kansainvä-

lisen diakonian määrärahoista.  
Suomen Lähetysseura on 

myöntänyt 30 000 euroa kata-
strofiavustusta Kiinan maanjä-
ristyksen uhrien auttamiseen 
Sichuanin maakunnassa. 

Tukea Somaliaan ja Kiinaan

Tarvo Laakson 
musiikki ulottuu 
hengellisestä sa-
nomasta huu-
moriin ja rockis-
ta herkkiin tunnel-
miin. Kansanmu-
siikkia hän soit-
taa perheyhtyees-
sä Tarvo ja Tuntu-
ripelimannit.
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N
auramme aina paljon 
kun opetamme, sillä 
nautimme työstämme. 
Koemme Jumalan lah-
jaksi yhteisen työmme 

perheiden hyväksi, toteavat etio-
pialaiset Geneti Wayessa ja Abe-
rash Tolessa. 

He ovat monille tamperelaisil-
le tuttuja, sillä he ovat vierailleet 
Tampereen seurakunnissa 1999 ja 
2005. Vuonna 1993 pastori Gene-
ti Wayessa vietti kaupungissa kah-
deksan kuukautta. Kalevan seura-
kunta tukee heidän työtään Suo-
men Lähetysseuran kautta. 

Innostava työ on nielaissut te-
hokaksikon kokonaan. Jos he eivät 
kouluta, he ovat kotikäynnillä tai 
neuvovat pareja puhelimitse. Heil-
le soitetaan ympäri maata, sillä vii-
koittaisessa radio-ohjelmassaan he 
kertovat puhelinnumeronsa kym-
menille tuhansille kuulijoille.

– Kerran menimme aviokriisis-
sä olevan pariskunnan kotiin ja jut-
telimme iltamyöhään. Kun lähdim-
me kotiin, ei linja-auto enää kul-
kenut, joten kävelimme pimeäs-
sä viiden kilometrin matkan. Mut-
ta iloitsimme, sillä pariskunta oli 
saanut avun.

Pioneerityötä  
kirkossa

Etiopialaisparin perhetyö alkoi yh-
deksän vuotta sitten, kun Suomen 
Lähetysseuran työntekijät, kirkon 
parisuhdetyön uranuurtajat An-
na-Kaarina ja Matti Palmu pyysi-
vät heitä työparikseen. Tätä ennen 
parin oma suhde muuttui kurssilla.

– Geneti teki pitkiä työpäiviä, 
kuten papit yleensäkin. Minä hoi-
din kodin ja lapset. Tapanani oli 
osoittaa mieltäni ja torjua hänet, 
kun hän palasi kotiin. Olin tyy-
tyväinen, kun hän tuli vihaiseksi, 
Aberash Tolessa kertoo.

Kaikkea kokemaansa he käyt-
tävät opetuksessaan ja rohkaisevat 
muitakin avoimuuteen. Tunteiden 

osoittaminen ja suhteen ongelmis-
ta puhuminen ei ole etiopialaisille 
helppoa, mutta muutos on alkanut. 

Nuoret uudistavat  
kulttuuria rohkeasti

Häpeä ja pelko saavat aikaan pal-
jon surua. Aberash Tolessa kertoo 
pariskunnasta, joka ei ollut 16 vuo-
teen avioyhteydessä, koska nainen 
tunsi kipua ja pelkäsi. Hän häpesi 
omaa kehoaan eikä halunnut men-
nä terveysasemalle, jossa tuntema-
ton ihminen olisi nähnyt hänen su-
kupuolielimensä.

– Sukupuolielimissä ei ole mi-
tään hävettävää, ne ovat Juma-
lan luomia siunausta varten. Sek-
si on hyvä asia, älä ole ujo, Gene-
ti Wayessa opettaa nuorten parien 
ryhmää. Hän korostaa, että haital-
liset perinteet, kuten puhumatto-
muus, pitää katkaista.  

– Olkaa te uusi sukupolvi, joka 
rohkenee puhua. 

– Voiko pastori olla yhdynnäs-
sä vaimonsa kanssa, jos hänellä on 
seuraavana päivänä saarna, kysyy 
nuorehko nainen.

– Kyllä voi, pastori vastaa.
– Miksi vaimo ei ilmaise haluaan  

yhdyntään, kysyy nuori mies.
– Ehkä hän ei ole saanut kokea 

miehen rakkautta muulla tavoin, 
Aberash Tolessa vastaa. Lopuksi 
yleisö saa kotitehtävän: jokaisen pi-
tää halata puolisoaan ja kertoa ra-
kastavansa tätä.

Lisää onnea  
tuhansille

Perhetyön haasteet ovat valtavat. 
Avioerot ovat lisääntyneet myös 
kirkon piirissä. Lisäksi on paljon 
kulissiavioliittoja, joissa eletään sa-
man katon alla ilman yhteyttä. 

Geneti Wayessa kertoo, että 
runsaat 30 000 ihmistä saa vuosit-
tain perhetyön opetusta Etiopiassa. 
Puolisonsa kanssa hän kouluttaa 
kouluttajia, jotka kurssittavat seu-
rakuntalaisia. Vuosien työn tulok-
sena Mekane Yesus -kirkossa on yli 
1700 kouluttajien kouluttajaa, sadat 
tuhannet ovat saaneet opetusta ja 
onnellisuus on lisääntynyt tuhan-
sissa perheissä. Päämääränä on ni-
voa parisuhdeopetus osaksi kirkon 
kaikkea koulutusta ja seurakunta-
työtä. 

Sari Lehtelä

Pastori Geneti Wayessa opettaa 
usein pilke silmässä, mutta rouva 

Aberash Tolessa saa parhaiten 
yleisön nauramaan. Molemmat ovat 

sataprosenttisesti läsnä. Kuvassa 
he saarnaavat parisuhteesta 
jumalanpalveluksessa, jossa 

samalla vihittiin pari avioliittoon. 

Azalech Abdisa ja Wondimu Wakgari uskaltavat ilmaista tunteitaan. 

Sari Lehtelä / Suom
en Lähetysseura

Sari Lehtelä / Suom
en Lähetysseura Meillä ei ollut isoja ongel-

mia, mutta opimme paljon 
uutta avioliitosta, perhees-

tä ja vastuusta, kertovat Wondimu 
Wakgari ja Azalech Abdisa, jotka 
osallistuivat avioparikurssille kah-
deksan vuotta sitten oltuaan pari 
vuotta naimisissa.

– Tajusimme, että voimme olla 
tiimi. Yleensä Etiopiassa mies mää-
rää, mutta kurssilla opimme, että 
voimme päättää kaikesta yhdessä. 
Saimme rohkeutta puhua avoimes-
ti kaikesta.

Aiemmin ainoastaan Wondi-
mu uskalsi puhua tunteista. Aza-
lech oudoksui ja häpesi miehensä 
avoimuutta.

– Opin, että rakkautta saa osoit-
taa avoimesti. Sain rohkeutta il-
maista tunteitani.

Azalech meni ennen aivan luk-
koon, jos tuli riitaa. Nyt hän pystyy 
esittämään omat näkökulmansa.

– Azalechin vapautuminen on 
auttanut minua ymmärtämään 
muitakin ihmisiä, Wondimu ker-
too.

  

Rahasta  
usein riitaa
Perheessä eletään ruuhkavuosia. 
Pastori Wondimu Wakgari, 36, 
opiskelee teologiaa ja asuu viikot 
pääkaupungissa. Terveydenhoitaja 
Azalech Abdisa, 28, hoitaa perheen 
kolmea alle kouluikäistä poikaa ja 
opiskelee viikonloppuisin kauppa-
opistossa. 

Pariskunta opettaa ja neuvoo 
aviopareja seurakunnassa ja lähi-
kaupungeissa. 

– Neuvominen vie aikaa, mutta 
sovun syntyminen palkitsee.

Nuorten parien ongelmat liit-
tyvät heidän mukaansa usein ra-
haan. Mies ostaa auton kertomatta 
aikeestaan vaimolle, joka suuttuu ja 
kääntää sängyssä selkänsä. 

Melko yleistä on yhä, että mie-
het lyövät vaimojaan. Tämä kum-
puaa perinteestä, jossa naista pide-
tään miehen omaisuutena. Nainen 
on yleensä se, joka hakee apua avio-
liiton ongelmiin.

Sari Lehtelä

”Luopukaa 
individualismista ja 

puhukaa me-muodossa. 
Mies: jos vaimosi ei saa 

lasta, älä moiti häntä 
siitä. Ole uskollinen 

puolisollesi. Opettele 
tuntemaan hänen 

luonteensa. Osoita 
rakkautesi sanoin ja 

teoin. Ratkaisu riitaan 
ei ole seksi, vaan 

keskustelu. Teidät on 
tarkoitettu tukemaan, 

ilahduttamaan ja 
lohduttamaan toisianne.” 

 
Pastori Geneti Wayessan puheesta 

hääparille kirkossa  
Debre Zeitissä 17.2.2013

Uusi sukupolvi  
karistaa parisuhteen taakat 

Rakkaus	saa	näkyä
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Tulevat pyhät
Ajassa	ja	hengessä Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Äideille omistettu päivä ei ole kir-
kollinen pyhäpäivä, vaikka sun-
nuntaihin sattuukin. Äitienpäivä 
sai alkunsa vuonna 1907 Ann Jar-
visin äidin kuolemasta. Jarvisin 
äiti oli kasvattanut yksitoista las-
ta. Kaksi vuotta äitinsä kuoleman 
jälkeen Jarvis puhui seurakuntan-
sa papille äitinsä ajatuksesta viet-
tää “kaikkien äitien yleistä muisto-
päivää”. 

Päivän vietto levisi nopeasti. 
Vuonna 1914 toukokuun kahdek-
sannesta päivästä tuli koko Yhdys-
valloissa äitien ja heidän tekemän-

sä työn tärkeyttä korostava päivä. 
Suomeen äitienpäivä tuli vuon-
na 1919 Ruotsin kautta Pelastusar-
meijan ja Kotikasvatusyhdistyksen 
avustuksella. 

Vaikka äitienpäivä ei ole kirk-
kopyhä, se näkyy kirkoissa monel-
la tavalla. Joissakin seurakunnissa 
on perinteenä siunata äitejä äitien-
päivänä, useissa kirkoissa äiti saa 
käteensä kukan. Äideille omistet-
tuna sunnuntaina voidaan kirkos-
sa pitää esillä perheen ja keskinäi-
sen huolenpidon sekä kiitollisuu-
den teemoja.

Äitienpäivä näkyy kodeissa ja kirkoissa

…kun ette tunne 
 kirjoituksia?

”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa 

evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa 

kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan 

kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä 

tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja 

henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat 

käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa 

myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä 

sairaiden päälle, ja nämä paranevat.” 
(Mark.16:15–18)

Helmi

 9.5.  Korotettu Herra: helatorstai
Helatorstai on yksi kirkkovuoden suurista pyhistä: kirkkotilassa se 

näkyy kuutena kynttilänä ja valkoisena värinä. Muussa helatorstain 

juhlaluonne ei sitten näykään. Päivä on vähintäänkin ensimmäisen 

adventin tai laskiaisen veroinen, mutta harva edes muistaa, miksi 

päivää vietetään.

Jeesuksen taivaaseen astuminen on järjen ylittävä juttu. 

Mielikuvituskin on tiukoilla, kun mietimme, miten se oikein on 

tapahtunut. Näin se taitaa mennä: mitä en ymmärrä, sillä vaivaan 

päätäni mahdollisimman vähän. (Mark.16:14–20)

 12.5. Pyhän Hengen odotus
Päivän evankeliumi (Joh.15:26–16:4) kertoo vaikeuksista, joita 

Jeesuksen seuraaja saattaa kohdata. Koettelemukset ovat toista 

luokkaa kuin nykysuomalaisen kristityn. Nykyajan yleisen mielipiteen 

mukaan usko on jotain hävettävää – surmatuksi tulemisen rinnalla 

pieni paha. Puolustajaa tarvitaan kuitenkin tässäkin hetkessä, ettei 

uskomme koettelemuksissa sortuisi.

 18.5.  Tule, Pyhä Henki: helluntaiaatto

auppamies oli saa-
nut ”maita ja man-

tuja” kulkiessaan usein asua hotel-
leissa, joiden pöydänlaatikosta ai-
na löytyi kolmikielinen Uusi tes-
tamentti. Kerran sitten kirja tart-
tui käteen. Avattuaan etusivun hän 
ihmetteli: ”Mitähän sakkia nämä 
tällaiset Gideonit oikein ovat, kun 
näitä tänne laittavat?”

Sitten kerran hän otti kirjan jäl-
leen esille. Alkulehdillä oli ohjei-
ta, mistä löytää eri aiheisiin sopi-
via kohtia. 

Elämässä oli tilanne, jossa hän 
joutui kysymään itseltään: ”Tulee-
ko tämä loppuelämä olemaan sa-
manlaista vouhkaamista, kuin nä-
mä pari vuosikymmentä liike-elä-
mässä ovat olleet? Onko kaikki tä-
mä tässä, eikö ole mitään muuta?

Monet kirjoitukset olivat sel-
keitä, vaikkakin outoja. Tapakris-
tillinen koti ja työn takia yksityi-
sesti suoritettu rippikoulu eivät ol-
leet jättäneet nuoreen mieheen ai-
kanaan mitään uskon ymmärtä-
misen merkkejä. Kuitenkin 1. Tim. 

2:4 avautui: ” joka tahtoo, että kaik-
ki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat 
tuntemaan totuuden.”

Sana kuitenkin teki tehtävän-
sä, mitä varten se oli lähetettykin. 
Kauppamies sai polvistua työtuo-
linsa eteen, ja antaa elämänsä Jee-
sukselle. Ajatuksena oli, että jos 
Hän ottaa vastaan tällaisen jokais-
ta käskyä vastaan rikkoneen, niin 
siitä vaan sitten!

Tästä kaikesta on jo yli 30 vuot-
ta, ja näinä vuosikymmeninä olen 
sitten saanut kyseisessä järjestös-
sä jakaa Uusia testamentteja. Olen 
saanut myös tutkia Raamattua jo 
tämän Markuksen 12. luvussa ole-
vien Jeesuksen sanojen takia: ”Ette-
kö te siitä syystä eksy, kun ette tun-
ne kirjoituksia ettekä Jumalan voi-
maa?”

Milloin sinä viimeksi avasit 
Raamattusi? Kannattaisi ainakin 
Mark.11:24 kohdan takia: ”…kaik-
ki, mitä te rukoilette ja anotte, us-
kokaa saaneenne!”

Näin helatorstain aattona saam-
me ensin kiitollisina muistaa Jee-
suksen sanat: ”…menen valmista-
maan teille asuinsijan.” ja sitten 
sunnuntaina kaikkia äitejä, niin 
edesmenneitä, kuin täällä kans-
samme eläviä heidän arvokkaasta 
työstään!

Seppo Nikkanen
Kauppamies.fi

K

Ravinnoksi

Kirkkovuoden tärkeimpiin juhla-
pyhiin liittyy monenlaisia ruokia. 
Pääsiäisenä herkutellaan mämmil-
lä, lampaalla ja munilla, laskiaise-
na syödään hernekeittoa ja pullaa.

Jouluna erilaisia ruokia on pöy-
dän täydeltä. 

Helluntaita sen sijaan juhlitaan 
ilman herkkuja. Helluntaiperin-
teisiin on menneinä aikoina kuu-
lunut kokonpolttoa, tanssia ja lau-
lua, mutta juhlaruokaa helluntailla 
ei ole. Nyt tilanne on muuttumas-
sa, sillä Espoon Olarin seurakun-
nassa on meneillään projekti, jossa 
muun muassa helluntaille suunni-
tellaan oma leivos. 

Kotimaa24-sivuston uutisessa 
kerrotaan, että helluntain leivos-
ta suunnitellessa on mietitty, mil-
tä helluntai maistuu. Idean kehit-
täjän, pastori Vilppu Huomon mu-
kaan leivonnainen saa ensimaiste-
lunsa helluntaina. 

Miltä helluntai sitten voisi 
maistua? Helluntaihin liittyy eri-
laisia symboleja, joista voisi vetää 
johtopäätöksiä makuun tai muo-
toon. 

Helluntain kukkia ovat liljat ja 
punaiset tulppaanit. Liljoista mo-
net ovat myrkyllisiä ja siksi mie-
likuvina huonosti ruokaan yhdis-
tyviä, mutta tulppaanin sipuleita 

käytetään ihmisravintona. 
Wikipedian mukaan ne muis-

tuttavat maultaan maapähkinää.  
Pyhän hengen vertauskuvista 
kyyhkynen soveltuisi juhlaruuak-
si, mutta tuntuisi hiukan epämiel-
lyttävältä syödä niin konkreettinen 
symboli Pyhästä Hengestä. 

Ortodoksisia kirkkoja kutsu-
taan usein ”sipulikirkoiksi”, vaik-
ka tornien muoto jäljittelee toista 
Pyhän Hengen vertauskuvaa, liek-
kiä. Tässä erehdyksessä tosin voi-
si olla mahdollisuus aasinsiltaan ja 
jonkinlaiseen sipuliseen helluntai-
herkkuun!

Millainen ruoka juhlistaisi helluntaita?

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

Armon ja lohdutuksen Jumala.

Sydämemme janoaa sinun 

Henkeäsi

kuin kuivuuteen nääntyvä  

maa vettä.

Lähetä virvoittava sateesi,

tee meidät eläviksi,

auta uuteen alkuun.

Odotamme ja ikävöimme 

ihmettäsi,

kosketustasi,

joka muuttaa

tyhjyytemme ja uupumuksemme

yltäkylläiseksi elämäksi.

Vastaa kaipaukseemme

ja anna taivaallisen ilosi  

vallata meidät.

Kuule meitä

Poikasi Jeesuksen Kristuksen 

tähden. 

Kirkkokäsikirjan rukous 
helluntaiaatolle

Päivän evankeliumi Joh.14:8–17

 19.5.  Pyhän Hengen vuodattaminen: helluntaipäivä
Helluntain evankeliumissa (Joh.14:23–29) Jeesus lupaa seuraajilleen 

rauhan. Se rauha on jotain muuta kuin mitä maailmassa on.  

Tulee vahva tunne jaosta meihin ja muihin. Sitten koittaa helluntai 

ja Pyhä Henki puhaltaa (Ap.t.2:1–13). Tuulen mukana tulivat uudet 

kielet. Puuska käänsi suunnan sisäpiiristä ulos maailmaan  

– alkoi uskosta kertomisen aika.

Ka
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Ota	onkeesi

Konserttitarjotin

Museoiden yö tarjoaa runsaasti ohjelmaa

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

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

Kevätkonsertti 
to 9.5. klo 19
Finlaysonin kirkko    
Tampereen Kamarimusiikkiseuran 
orkesteri, johtajana Miika Jämsä, 
solistina Jussi Lehtipuu, laulu
Säveliä Suomesta ja Englannista
Ohjelma 10 €

Huilukonsertti
ke 15.5. klo 19 
Finlaysonin kirkko   
Pirkanmaan musiikkiopisto
Ohjelma 5 €

Oboekonsertti
pe 17.5. klo 19 
Finlaysonin kirkko   
Pirkanmaan musiikkiopisto
Ohjelma 5 €

Konsertti Aleksandrovka-
kylän kirkon hyväksi
la 18.5.2013 klo 16
Näsin sali, 
Seurakuntien talo   
Kansanmusiikkiyhtye Perezvon
Ohjelma 5 €. Tuotto Aleksandrov-
ka-kylän kirkon peruskorjauksen 
tukemiseen
Myyjäiset kirkon hyväksi klo 15.

Starwar 
su 19.5. klo 19
Lielahden kirkko   
Vapaa pääsy,  
kolehti Yhteisvastuulle, 
levynjulkistamiskonsertti

Jussi Lehtipuu laulaa solistina 
Tampereen Kamarimusiikkiseuran 
orkesterin Kevätkonsertissa, 
joka järjestetään helatorstaina 9. 
toukokuuta kello 19 Finlaysonin 
kirkossa.  

Liikuntarajoitteiset

Kuulokojeet

Tampere saa äitienpäiväviikon-
loppuna musiikkivieraita naapuri-
maasta, kun HSV-kokoonpano saa-
puu esiintymään Ruotsis-
ta. 

HSV koostuu 
kolmesta eri ko-
koonpanos-
ta eli Haus-
Bändistä se-
kä kahdesta 
kuorosta, 
SjungOlé 
-kuorosta 
ja VioMeri 
-kuorosta. 

HausBän-
di perustettiin 
pari vuotta sit-
ten suomalaisen 
seurakuntatyön toi-
mesta, kun suomalainen 
hiippakunta Västeråsissa piti mu-
siikkimessun ja halusi sinne bän-
din soittamaan. Yhtyeen tehtävä-
nä seurakunnassa on myös tarvit-
taessa osallistua jumalanpalvelus-
toimintaan säestämällä suomalais-
ta kirkkokuoroa ja esittämällä mu-
siikkia jumalanpalvelusten aikana. 

Kokoonpanojen yhteistyö on ol-
lut luontevaa, koska suomalainen 
seurakuntatyö, Sparvenin kappe-

lin Sjung Olé -kuoro ja Mi-
kaelin kirkon VioMe-

ri-kuoro kuuluvat 
osana Ruotsin 

kirkon Lund-
byn seura-
kuntaan. 

HSV:n 
esittämä-
nä voi kuul-
la kevätlau-
luja, virsiä, 
ylistyslaulu-

ja ja gospe-
lia. Yleisö pää-

see mukaan yh-
teislauluihin. Esi-

tyskieli on pääasiassa 
ruotsi tai englanti. 

HSV Tampereella:
la 11.5. klo 16 Finlaysonin kirkossa
su 12.5. äitienpäivän jumalan- 
palvelus klo 10 ja lounasmusiikki 
Kalevan kirkossa

Museoiden yötä vietetään Tam-
pereella lauantaina 25. toukokuuta 
kello 18–24, jolloin tapahtumaa to-
teuttavat museot ja muut kulttuu-
rikohteet tarjoavat runsaasti näyt-
telyitä, opastuksia ja ohjelmaa puo-
leen yöhön saakka. 

Museoiden yössä voi muun mu-
assa nähdä teatteria, kuvauttaa it-
sensä postikorttiin, osallistua vi-
sailuihin ja tavata poliiseja. Väi-
nö Linnan aukiolla on Werstaan 
20-vuotisjuhlakonsertti. 

Seitsemän euron pääsylipul-
la pääsee kaikkiin kohteisiin sekä 

kahteen niitä kiertävään Tampe-
reen Kaupunkiliikenteen bussiin. 
Poliisimuseon asiakkaat pääsevät 
kulkemaan tapahtumaranneket-
ta näyttämällä Hervanta–keskus-
ta -välillä busseilla 13 ja 30. 

Museoiden yö -kioski sijaitsee 
Keskustorilla, suihkulähteen vie-
ressä. Kioski on avoinna perjantai-
na 24.5. kello 12–18 ja lauantaina 
25.5. kello 12–22. Kioski tarjoaa tie-
toa museoiden tapahtuma- ja näyt-
telytarjonnasta tulevana kesänä.

Mukana Museoiden yössä ovat 
Amurin työläismuseokortteli, Emil 
Aaltosen museo, Grafiikanpaja 
Himmelblau, Juicen kirjasto, kult-
tuurikasvatusyksikkö TAITE, Las-
tenkulttuurikeskus Rulla, Lenin-
museo, mediamuseo Rupriikki, 

museokeskus Vapriikki, Näsilin-
na, Pirkanmaan maakuntamuseo, 
Poliisimuseo, Postimuseo, Suomen 
Jääkiekkomuseo, Taidekeskus Mäl-
tinranta, Tallipiha, Tampereen Ki-
vimuseo, Tampereen luonnontie-
teellinen museo, Tampereen tai-
demuseo, Tampereen taidemuse-
on Muumilaakso, TR1 Taidehalli 
ja Työväenmuseo Werstas ja Vap-
riikin kuva-arkisto.

Ennakkoon 16. toukokuuta 
mennessä Museoiden yö -lipun os-
taneiden kesken arvotaan kaupun-
gin edustusauto ja kuljettaja käyt-
töön kolmeksi tunniksi Museoiden 
yöhön.

Lisätiedot ohjelmasta:
www.tampere.fi/museoidenyo

Museobussia voi ihailla Museoiden 
yössä lauantaina 25. toukokuuta. 

Musiikkivieraita Ruotsista Soitonopetuksen tulevaisu udesta 
päätetään ensi syksynä

T
ampereen seurakuntien 
instrumenttiopetus uudis-
tuu tulevana syksynä. Sa-
malla uusi Kirkkomusikan-
tit-suunnitelma aloitti kes-

kustelun seurakuntien musiikin-
opetuksen tulevaisuudesta.  

Tampereen seurakunnat haki 
uudelle toiminnalle vapautusta ar-
vonlisäverosta. Perustelujen mu-
kaan kyse on kirkon kristillisestä 
kasvatuksesta, jota yksikään muu 
taho ei tarjoa. 

– Verottajan ratkaisu on kuiten-
kin kielteinen, mikä pakottaa Tam-
pereen seurakunnat arvioimaan 
uudelleen musiikinopetuksen tu-
levaisuutta, sanoo yhteisen seura-
kuntatyön johtaja Timo Takala.

Verottajan mukaan Kirkkomu-
sikantit-toiminta pohjautuu seura-
kunnallisille lähtökohdille ja on osa 
kristillistä kasvatusta. Tästä huoli-
matta se katsoo, että toiminta kil-
pailee muiden maksullista soiton-

opetusta tarjoavien tahojen kanssa. 
– Seurakunnat ei aio valittaa ve-

rottajan päätöksestä. Ristiriitaista 
kuitenkin on, että Kirkkomuskari-
toiminta on vapautettu arvonlisä-
veron piiristä, miettii Takala. 

Musiikinopetuksen johtaja Ar-
ja-Riitta Karppelin olisi toivonut 
yhteiskunnalta pientä vastaantu-
loa, koska seurakunnat järjestää 
harrastustoimintaa ja mielekästä 
tekemistä edullisesti noin 800 lap-
selle ja nuorelle. 

– Esimerkiksi Pirkanmaan mu-
siikkiopisto saa opetustyöhön val-
tiolta tukea oppilasta kohden noin 
1900 euroa vuodessa ja lisäksi op-
pilaan kotikunnalta 1000 euroa 
vuodessa. Seurakuntien soiton-
opetukseen käytetään kirkollisve-
rovaroja 292 euroa oppilasta koh-
den vuodessa. 

Karppelinin mukaan lähes kaik-
ki Tampereen seudun instrument-
tiopetusta antavat toimijat on va-

pautettu arvonlisäverosta, koska 
ne ovat sitoutuneet taiteen perus-
opetuksen opetussuunnitelman to-
teuttamiseen.  

Tampereen seurakunnat tukee 
instrumenttiopetusta vuosittain yli 
200 000 eurolla. Arvonlisäverosta 
vapautuminen olisi tuonut 87 000 
euron vuosisäästöt musiikinope-
tukselle. 

Takalan mukaan nykyisessä ta-
loustilanteessa toiminnan järjes-
täminen on entistä haastavampaa. 

– Perheille tehdyn kyselyn mu-
kaan lukukausimaksujen tuntuva 
korottaminen ei käytännössä ole 
mahdollista, sillä jo nyt liikutaan 
kipurajalla.

Mielipiteet  
jakautuvat 

Instrumenttiopetuksesta on kes-
kusteltu Tampereen seurakuntien 
luottamuselimissä jo vuosia. Osa 
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Aleksanterin kirkon pääurut 
ovat jälleen käytössä peruskorja-
uksen jälkeen. Sen ja kirkkovuoden 
kolmanneksi tärkeimmän pyhäpäi-
vän, helluntain kunniaksi kantto-
ri Riikka Viljakainen soittaa ur-
kukonsertin teemalla Veni Crea-
tor Spiritus. Konsertti järjestetään 
sunnuntaina 19. toukokuuta kello 
19 Aleksanterin kirkossa. 

Konsertissa kuullaan – tiet-
tävästi Tampereella ensi kertaa – 
Olivier Messiaenin vuonna 1950 
säveltämä viisiosainen urkusarja 
Messe de la Pentecôte (Helluntai-
messu), jossa säveltäjän kullekin 
osalle valitsemat raamatunsitaatit 
lukee Tiina Eskelinen. 

Vuosina 1908–1992 elänyt 
ranskalainen Olivier Messiaen oli 
1900-luvun tärkeimpiä säveltäjiä, 
Pariisin St. Trinité -kirkon urkuri. 

– Messiaenin sävellyksissä omi-
naista on syvä uskonnollisuus, 
improvisatorisuus, itämaiset ryt-
mit, linnunlaulu sekä sävellystek-
nisesti mullistava tapa harmoni-
soida käyttämällä säveltäjän itsen-
sä kehittämiä moodeja, kertoo Vil-
jakainen, jolla on ollut mahdolli-
suus opiskeluaikanaan soittaa te-
osta St.Trinité -kirkon uruilla Naji 
Hakimin mestarikurssilla. 

– Messiaen piti kovasti Trinité-
kirkon Cavaille-Coll -uruistaan, ja 
sen sointivärit yhdistettynä kated-

raaliakustiikkaan innoittivat häntä 
erilaisiin kokeiluihin niin sävellyk-
sissään kuin improvisaatioissaan. 
Aleksanterin kirkon urut taipuvat 
yllättävän hyvin monenlaiseen ur-
kumusiikkiin, vaikka eivät olekaan 
ranskalaisten sinfonisten urkujen 
veroiset.

Riikka Viljakainen soittaa myös 
muita romantiikan ja modernin 
ajan urkuteoksia. Hän tuo paikalle 
myös johtamansa kuoron Aleksan-
terin lauluryhmän miesääniä, jot-
ka laulavat gregoriaanisen hymnin 
Veni Creator Spiritus Duruflén ur-
kuteoksessa.

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

YLE:n radiojumalanpalvelus Tuomiokirkosta
YLE:n Radio 1:n äitienpäivän radiojumalanpalvelus kuullaan sun-
nuntaina 12. toukokuuta kello 10 Tampereen tuomiokirkosta. 
Saarnan pitää pastori Marianne Korhonen-Hieta ja liturgina toimii 
tuomiorovasti Olli Hallikainen. Kanttorina ja Kamarikuoro Cantio-
nalen johtajana on Tuomas Laatu ja urkurina Matti Hannula. Pir-
kanpojat-kuoroa johtaa Jouni Rissanen.  

Kirkko avasi nuortensivun 
Kirkko on avannut Facebookiin nuorille suunnatun sivun nimeltä 
Verkonpaino. Se tarjoaa nuorille mahdollisuuden etsiä elämän tar-
koitusta avoimen ja suvaitsevan keskustelun kautta. 

Sisällöissä näkyvät nuorten omat jutut, riparit, isoset, harras-
tukset, musiikki, elämä, kaverit, blogit, tapahtumat, pelit ja maa-
ilmanparannus. Sivulle on tulossa myös ryhmächatti.

Sivua tekevät yhteistyössä Kirkkohallitus, Nuorten Keskus, 
Isoset ry ja Kotimaa-yhtiöihin kuuluva Fleim.

Sivut: www.facebook.com/verkonpaino

Oisko tulta? -blogilla neljännesmiljoona lukijaa
Kirkon verkkotyön tuottama blogipalsta Oisko tulta? on kerännyt 
vuodessa noin 253 000 lukijaa. Palstalla on seitsemän verkko-
kolumnistia ja vierailevia kirjoittajia. Joukossa on pappeja, muita 
kirkon työntekijöitä ja luottamushenkilöitä.

Palsta määrittelee itsensä ”löysäpipoista uskoa” edustavak-
si. Suosituimmat blogit ovat käsitelleet aborttia, seksuaalisuutta, 
mediaa, hääjuhlia papin näkökulmasta ja ihmissuhteita. Palsta on 
saanut sekä kiittelevää että paheksuvaa palautetta

Palsta toimii A-lehtien Lily.fi-blogialustalla:
www.lily.fi/palsta/oisko-tulta
Kiinnostavia kirjoituksia löytyy myös Tampereen seurakuntien 

sivuilta:
www.tampereenseurakunnat.fi/kirkko_tampereella/uutiset_

ja_media/blogit

Mokaavatko kristityt muka?
Parhaat mokat syntyvät usein uskovaisten mielikuvituksessa, to-
teaa Kristityt mokat -blogin ylläpitäjä. Blogiin kootaan lehdissä, 
netissä ja sosiaalisessa mediassa pyöriviä kristittyjen mokia. Eh-
dotuksia otetaan vastaan osoitteeseen:
kristitytmokat@hotmail.com

http://kristitytmokat.tumblr.com

Ovatko tuonela ja taivas paikkoja? 
Mitä tarkoittaa, kun Kristus astuu alas tuonelaan tai astuu ylös 
taivaaseen? Ovatko tuonela ja taivas paikkoja, joihin mennään 
niin kuin Turkuun tai Tampereelle? Helatorstain merkitystä ja ole-
musta pohtii piispa Eero Huovinen, jonka mielestä helatorstai 
on yksi vaikeimmin käsitettäviä pyhäpäiviä. Lue Huovisen teksti 
osoitteesta www.tampereenseurakunnat.fi.

Aleksanterin urut soivat taas helluntaina

Riikka Viljakainen konsertoi hellun-
taina.

Soitonopetuksen tulevaisu udesta 
päätetään ensi syksynä

päättäjistä katsoo, että toiminnas-
ta on luovuttava kokonaan tai aina-
kin säästöjä olisi saatava aikaiseksi.     

Esimerkiksi Teiskon seurakun-
taneuvoston lausunnossa todetaan, 
että ”instrumenttien perusopetuk-
sella ei voida vastata siihen tarpee-
seen, joka seurakunnilla on messu-
jen ja muiden tilaisuuksien kohdal-
la. Sen sijaan seurakuntien yhteis-
työtä nuorten musiikin harrastaji-
en kanssa tulee edistää muilla ta-
voilla.” 

Tampereen seurakuntien mu-
siikkitoimikunta taas puoltaa 
instrumenttiopetusta. Sen mu-
kaan musiikinopetuksen tulee säi-
lyä yhtenä kasvatuksen nuoriso-
työn toimintamuodoista. Pääsyko-
keettomuus on linjassa seurakun-
tien perusarvojen kanssa: kaikki 
saavat tulla. 

Musiikkitoimikunta pitää uh-
kakuvaa soitonopetuksen lopetta-
misesta huolestuttavana. Se on jo-

Kaj Chydenius tukee 
solidaarisuutta
Annikin Runofestivaali, Työ-
väen Musiikkitapahtuma ja Maa-
ilmantango-festivaali tukevat So-
lidaarisuuden kehitysyhteistyötä 
myymällä kahden euron lisähin-
taisia solidaarisuuslippuja. Sävel-
täjä Kaj Chydenius toimii soli-
daarisuusartistina ja esiintyy kai-
killa kolmella festivaalilla. 

Annikin Runofestivaali järjes-
tetään 8.6. Tampereella, Työväen 
Musiikkitapahtuma 25.–28.7. Val-
keakoskella ja Maailmantango-fes-
tivaali 13.–15.9. Tampereella.  

Kun läheinen hiipuu pois
Anneli Kan
to on kirjoit-
tanut kosket-
tavan ja oma-
kohtaisen 
teoksen siitä, 
mitä on elää 
Alzheimerin 
tautiin sai-
rastuneen äi-
din tyttäre-

nä. Pala palalta pois – Kertomuk-
sia Alzheimerin taudista näyttää 
kaunistelematta läheisten negatii-
visetkin tunteet ja tyttären pohjat-
toman surun, kun äiti ei ole enää 
äiti. 

Yhteiskunnallisesti kantaaot-
tava teos on väkevä puheenvuoro 
jaksamisensa rajoilla päivittäin 
kamppailevien omaisten puolesta. 

Teos on jaettu kolmeen osaan: 

Ensimmäisessä jaksossa Kanto 
asettuu äitinsä nahkoihin ja eläy-
tyy puhumaan tämän suulla. Mil-
tä mahtaa tuntua, kun muisti ja 
minuus alkavat hiipua pala palal-
ta pois? Toisessa osassa muut lä-
heistensä kautta Alzheimerin ko-
keneet pääsevät ääneen. Kolman-
nessa osassa Kanto kertoo kaunis-
telematta oman tarinansa Alzhei-
mer-äidin tyttärenä ja hoitajana.

Alzheimer koskettaa nykyisin 
muodossa tai toisessa lähes jokai-
sen suomalaisen elämää.

Anneli Kanto on tamperelainen 
tv-käsikirjoittaja, näytelmäkirjaili-
ja ja journalisti. 

Anneli Kanto:  
Pala palalta pois – Kertomuksia 
Alzheimerin taudista 
Gummerus, 2013 

pa valmis järjestämään tukikon-
sertteja toiminnan tukemiseksi. 
Esimerkiksi urkuri Matti Hannu-
lan läksiäiskonsertissa 26.5. kerä-
tään kolehti kirkkomusikanttien 
toimintaan. 

Tampereen seurakuntien kant-
toreilla on myönteisiä kokemuksia 
oppilaiden osallistumisesta messu-
jen toteutukseen. Oppilaita on ollut 
mukana erityisesti Harjun ja Viini-
kan seurakuntien toiminnassa.   

Kirkkomusikantit  
seurakuntayhteyteen

Kirkkomusikantit-toiminnan ta-
voitteena on rikastuttaa seurakun-
tien musiikkielämää ja auttaa mu-
sikantteja löytämään oma paikkan-
sa seurakunnan toiminnassa. 

Tulevaisuudessa kaikki oppi-
laskonsertit ja esiintymiset toteu-
tetaan seurakuntien tilaisuuksissa 
esimerkiksi messuissa ja Yhteisvas-
tuu-konserteissa. 

– Kirkkomusikantit-toiminta 
edistää oppilaan omaa hengellistä 
kasvua sekä yhteistä jumalanpal-
veluselämää. Samalla se tuo musi-
kantit perheineen luontevasti seu-
rakunnan yhteyteen, uskoo Arja-
Riitta Karppelin. 

Kirkkomusikantit-toimintaan 
otetaan ilman pääsykokeita ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Opetuksen 
lukuvuosimaksu on 564–702 eu-
roa. Nämä hinnat ovat voimassa 
vuoden 2013 loppuun. Seurakun-
nan jäsenet saavat jäsenalennuk-
sen maksuista. Vähävaraisilla per-
heillä on mahdollisuus anoa mak-
suvapautta. 

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 
18. huhtikuuta, että nykyisille tam-
perelaisille oppilaille voidaan vara-
ta paikka toimintaan toimintakau-
delle 2013–2014. Uusien oppilaiden 
ottamisesta ja maksuista toiminta-
kaudelle 2013–2014 päätetään yh-
teisen kirkkoneuvoston kokoukses-
sa 16. toukokuuta. 

– Koko musiikinopetuksen tule-
vaisuutta arvioidaan loppuvuodes-
ta, kun tehdään toiminta- ja talous-
suunnitelmaa seuraavalle toiminta-
kaudelle, kertoo Timo Takala. 

Lapsissa on  
tulevaisuus

– Nämä lapset ovat tulevaisuuden-
tekijöitä. Kun he lapsena kokevat 
opetuksessa, messuissa ja konser-
teissa seurakuntayhteyttä, he voi-
vat olla tulevaisuuden toimijoita 
seurakunnissa, uskoo pianonsoi-
tonopettaja Tuija Parkkinen, joka 
on opettanut seurakunnilla vuo-
desta 2000 lähtien. 

Parkkisella on tällä hetkellä 48 
oppilasta. Opetuspaikkoina ovat 

Lentävänniemen Talentti ja Her-
vannan kirkko. 

– Seurakuntien musiikinopetus 
on ollut hyvä vaihtoehto monille 
oppilaille. Kun pääsykokeita ja tut-
kintoja ei ole, lapset voivat opiskel-
la oman tasonsa ja edellytystensä 
mukaan. Kaikki kelpaavat ja saavat 
tulla mukaan. 

Vuodesta 2001 seurakuntien 
palveluksessa ollut kitaransoiton-
opettaja Aki Lääkkölä on samaa 
mieltä. 

– Tavoitteellinen soitonopetus 
ja nopea edistyminen kiinnosta-
vat joitakin perheitä, mutta monil-
le riittää, että lapsella on kiva har-
rastus, josta hän nauttii. 

Oppilaiden kanssa jutellessaan 
Lääkkölä on huomannut, että mo-
nilla lapsilla on runsaasti harras-
tuksia. Siksi monet perheet ja op-
pilaat ovat tyytyväisiä, että seura-
kuntien soittotunti on vain kerran 
viikossa. 

Monet Tuija Parkkisen oppi-
laista ovat soittaneet Harjun seu-
rakunnan messuissa ja esimer-
kiksi Talentin viime vuoden Kau-
neimmat joululaulut -tilaisuus oli 
yhdistetty musikanttien joulukon-
serttiin. Hervannan oppilaat pääsi-
vät esittämään jouluista musiikkia 
Café Olohuoneeseen. Yksi nuoris-
ta on ollut kesäsoittajana Finlayso-
nin kirkossa.

Västäräkistä vähäsen -konsert-
ti oli monen toimijan yhteistyön 
tulos. Se järjestettiin yhteistyössä 
päiväkerholaisten kanssa. Mukaan 
kutsuttiin myös raamattupiiriläi-
siä. Lasten esitysten ohella tilai-
suudessa oli yhteislaulua ja tarjoi-
lua sekä pastori Rainer Backströ-
min hartaus.  

– Monilla lapsilla on suuri in-
to esiintyä. Ilahdun aina, kun joku 
lapsi kertoo soittaneensa sukujuh-
lissa, kertoo Tuija Parkkinen.  

Kirsi Airikka 

Kasimir Lehtinen opiskelee 
kitaransoittoa Aki Lääkkölän 
johdolla. Lääkkölä opettaa 
sekä akustisen kitaran että 
sähkökitaran soittoa. 

– Soittaminen on tosi kivaa ja on hie-
noa esiintyä muillekin, sanoo viisi vuot-
ta pianoa soittanut Silja Tanttari, 12, 
joka on säestänyt ja esiintynyt muun 
muassa Lielahden kirkon messussa, 
isänpäiväkonsertissa ja joulukonser-
tissa. Opettajana on Tuija Parkkinen.  

Em
il Bobyrev

Em
il Bobyrev

Ville Viljakainen
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V
atialan uusi kre-
matorio on piha-
töitä ja pieniä yk-
sityiskohtia vaille 
valmis. Huomen-
na torstaina kaik-
ki kiinnostuneet 
pääsevät tutustu-
maan uudenlai-

seen tekniikkaan.
Laitteisto on Suomen uuden-

aikaisin. Laitteiden valmistaja on 
ruotsalainen yritys Crematec, jota 
Suomessa edustaa Tekmur. 

– Tämä on kolmas vastaava lait-
teisto, mutta ensimmäinen Suomes-
sa. Ensimmäinen nousi Norjaan, 
kertoo avainasiakasjohtaja Markus 
Forsström Tekmurilta.

Krematorion suodatinlaitteet 
keräävät hiukkaset, raskasmetallit 
ja dioksiinin. 

– Laitos on kooltaan sitä luok-
kaa, ettei sitä olisi voinut pystyttää 
ilman suodattimia, Forsström huo-
mauttaa. 

Uusi tekniikka kiinnostaa myös 
muita.

– Hyvä näitä asioita on yhdessä 
miettiä, sanoo seurakuntien hauta-
ustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen.

Krematorio on erillisessä raken-
nuksessa. Siksi sitä voidaan käyttää 

keskeytyksettä viitenä päivänä vii-
kossa toisin kuin kappeleiden yh- 
teydessä olevia laitteita. 

Vaatimukset kiristyvät 

Ympäristöluvat vaativat krematori-
oilta jatkossa entistä enemmän. Elo-
hopea- ja hiukkaspäästöt on suoda-
tettava uusien määräysten mukai-
sesti viimeistään vuonna 2015. Mo-
net laitokset ovatkin parhaillaan te-
kemässä uudistuksia.

– Tiukennukset koskevat nii-
tä laitoksia, joissa tapahtuu yli 500 
polttoa vuodessa, eli suurinta osaa 
Suomen krematorioista, kertoo 
Suomen hautaustoiminnan keskus-
liiton (SHK) pääsihteeri Matti Kar-
jalainen.

Kalevankankaan tuhkausuuni on 
tehty vuonna 1967 ja Lamminpään 
vastaava 1990-luvun alussa. Niille 
on ollut pakko hankkia uudet ym-
päristöluvat. Kalevankankaalla tuh-
kauksia joudutaan vähentämään, jot-
ta hiilimonoksidi, hiukkas- ja eloho-
peapäästöt saadaan sallitulle tasolle 
vuoteen 2015 mennessä. 

Vatialan päästöarvot perustuvat 
Itämeren suojelemiseksi laadittui-
hin Helcom-suosituksiin. Euroopan 
krematorioverkoston toiveena ovat 

olleet maanosan laajuiset standar-
dit vuoteen 2020 mennessä. Useat 
maat ovat jo ottaneet ne käyttöön.

Euroopan laajuinen krematorio-
julistus korostaa suodatuksen ohel-
la päästöjen ennaltaehkäisyä esi-
merkiksi arkkumateriaalien ja si-
sällön materiaalien avulla, jäämien 
jälkikäsittelyä sekä energian hyöty-
käyttöä. 

– Arkkujen ja uurnien materiaa-
leista on esitetty tehtäväksi suosi-
tuksia, mutta virallisesti niitä ei ole 
vielä hyväksytty, kertoo Lehtonen.

Karjalainen uskoo ympäristöky-
symysten nousevan alalla esiin en-
tistä enemmän. Hän ennustaakin, 
että edessä on isoja investointeja.

– Aikataulu tietysti riippuu siitä-
kin, miten pitkiä siirtymäaikoja sää-
döksiin tulee.

Huomiota laatuun

Suomessa otettiin vuonna 2009 vii-
meisenä Pohjoismaana käyttöön 
arkkujen ja tuhkauurnien ekologi-
set laatusuositukset. Ne laati SHK:n 
asettama työryhmä, jossa oli edusta-
jat seurakuntien hautausmaahallin-
nosta, krematorio- ja hautausyrittä-
jiltä, ympäristöhallinnosta sekä ark-
kujen ja uurnien valmistajilta.

Tarkoitus on vähentää arkku- ja 
uurnahautauksista syntyvää ilman 
ja maaperän päästökuormitusta se-
kä torjua räjähdys- ja syttymisris-
kejä. Suomessa kriteerit ovat suosi-
tuksia, joiden käyttöönotosta seura-
kunnat päättävät itsenäisesti.

Suosituksissa määritellään 
muun muassa myrkyttömät ja pa-
loturvalliset raaka-aineet, liimat 
ja käsittelyaineet, tuotteiden riit-
tävä kuljetuskestävyys, maatuvuus 
ja mitat.

Muutama yritys on saanut suo-
situsten pohjalta laatusertifikaatin.

– Sertifiointi lisääntyy koko ajan, 
ja tulossa on enemmän laatusuosi-
tuksia arkuille ja uurnille, Karjalai-
nen kertoo. 

Uuneja on viime vuosina perus-
korjattu useita. Esimerkiksi Kuopi-
ossa on uusittu uuni, jossa poltetta-
vaksi ei enää hyväksytä muita kuin 
suositukset läpäisseitä tuotteita. 
Ruotsissa arkkumateriaalien mää-
räykset ovat Suomea tiukemmat.

Sydämentahdistimet ovat rä-
jähdysvaaran takia iso työturval-
lisuusriski. Jotkut keskussairaalat 
poistavat ne poisnukkuneilta au-
tomaattisesti, toiset eivät. Karja-
lainen kertoo läheltä piti -tilantei-
ta sattuneen.

Lisää kapasiteettia
Uusi krematorio tulee tarpeeseen, 
sillä koko Pirkanmaan tuhkauska-
pasiteetti on ollut huono. 

Aiemmin Tampereelta on kulje-
tettu osa vainajista Hämeenlinnaan 
tai Poriin tuhkattavaksi, nyt suun-
ta vaihtuu. 

Mika	Pirskanen	tasoittelee		
uunin	sisältöä.	Ennen		
ensimmäistä	tuhkausta		
uunia	on	kuivauslämmitetty	
muutamia	päiviä.

Mika Luojukoski Coolstepiltä asensi kylmälaitteita.

Vatialan krematorio pihaa vaille valmiina
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Uunin jäljiltä meistä jää jäljel-
le vain pussillinen tuhkaa. 
Krematorionhoitaja Mika 
Pirskanen kaapii tottunees-

ti tuhkan ja luut metalliseen astiaan.
Erityisammattimies Mikko 

Pynnöselle ja kausityöntekijä Satu 
Raiskiolle työnkulku on uutta, ja he 
ovatkin nyt opissa. He toimivat tar-
vittaessa Pirskasen varahenkilöinä, 
vaikka tavallisesti työhön riittää yk-
si henkilö.

Kuuma tuhka palaa loppuun me-
talliuurnassa. Sitten se jauhetaan ja 

erotellaan metallit. Maallinen to-
mumaja on valmiina haudattavak-
si tai siroteltavaksi.

Poltossa syntynyt savu jäähdy-
tetään ja suodatetaan kalkki-aktii-
vihiiliseoksen avulla. Arkun niitit 
päätyvät metallinkeräykseen ja on-
gelmajätteet Ekokemille.

Siunatut vainajat saapuvat sul-
jetuissa arkuissa, joita ei enää ava-
ta ennen polttoa. Arkut odottavat 
vuoroaan kylmiössä, jossa on kah-
den hengen kylmäkaappeja 50 vai-
najalle sekä pakastinkaappi. 

Yhden vainajan poltto kestää 
noin puolitoista tuntia. Sitten on 
seuraavan vuoro. Vatialassa voidaan 
käsitellä 5–7 vainajaa päivässä, vii-
tenä päivänä viikossa.

Pirskanen ehti olla samassa teh-
tävässä Kalevankankaalla 11 vuot-
ta. Siellä töitä jatkaa Mikko Saros.

– Hänen työnsä painottuu jat-
kossa siunaustilaisuuksiin ja uur-
nanvientiin. Tuhkauksia on kahtena 
päivänä viikossa, Pirskanen kertoo.

Asta Kettunen

T ampereella tuhkausten osuus 
kaikista hautauksista oli vii-
me vuonna 77 prosenttia. Sa-
maan pääsi Turku, mutta pää-

kaupunkiseudulla osuus on vielä 
suurempi.

Koko maassa tuhkausten osuus 
hautauksista oli viime vuonna 44 
prosenttia, eli kasvua edellisvuo-
teen oli 1,3 prosenttiyksikköä. Tuh-
kauksia tehtiin yli 22 000.

Uuneja koko maassa on kolme-
kymmentä. Krematorioista Vatiala 
on Suomen 23:s.

Hämeenlinnan Vuorentaan 
kappelin yhteyteen on rakennet-
tu laajennusosa uutta krematorio-
uunia varten. Sen käyttö alkaa ke-
sällä.

Entistä useampi tuhka on siro-
teltu mereen tai maastoon.

Viime vuonna Kalevankankaal-

la tuhkattiin 1162 ja Lamminpääs-
sä 617 vainajaa.

Muualle kuin hautausmaille si-
joitettavaksi uurnia luovutettiin 
Tampereella viime vuonna 48.

Kaikkiaan Kalevankankaalla on 
tehty yli 33 000 ja Lamminpäässä 
yli 10 000 tuhkausta.

(Lähde: Suomen hautaustoiminnan 
keskusliitto, http://shk.fi)

Maallinen	tomumajamme

Tuhkausten	määrä	kasvaa	vähitellen

Mika Luojukoski Coolstepiltä asensi kylmälaitteita.

Vatialan krematorion kapasi-
teetti on 1700–1800 vainajaa vuo-
dessa. Sen myötä Tampereella voi-
taisiin tuhkata enimmillään noin 
2500 vainajaa vuodessa.

Tuhkaus voidaan tehdä mis-
sä vain Tampereen krematorioista 
hautauspaikasta riippumatta. Siten 

esimerkiksi Kalevankankaalle hau-
dattava vainaja voi olla tuhkattu Va-
tialassa.

Mikäli tuhkaukset lisääntyvät, 
Vatialassa on valmius sijoittaa vie-
reen toinenkin uuni. Sille on jo sei-
nässä luukku valmiina.

Pelkistetyt sisätilat

Rakennuksen ulkonäössä on haet-
tu uudenaikaisuutta. Ulkokuoressa 
on käytetty muun muassa vapaas-
ti ruostuvaa terästä. Sen sijaan sisä-
puolella seinät ja lattia ovat saaneet 
pelkistetyn, betonisen ilmeen.

– Nämä ovat toimintaa varten 
suunnitellut tilat, Lehtonen huo-
mauttaa.

Krematorion on suunnitellut 
Arkkitehtitoimisto Lasse Kosunen, 
ja pääsuunnittelijana on toiminut 
arkkitehti Mikko Suominen. Ra-
kentamisesta vastaa kangasalalai-
nen rakennusyhtiö J. Malm.

Rakentamisaikataulu on ollut 
tiukka, mutta aikataulussa on py-
sytty.

Prosessissa kertyvä lämpö kier-
rätetään sekä krematoriorakennuk-
seen että viereiseen huoltoraken-
nukseen. Itse uuni toimii maakaa-
sulla.

Suodatinlaitteet vaativat raken-
nukselta korkeutta. Forsström huo-
mauttaa suodatinlaitteiston mak-
savan saman verran kuin itse uuni. 

Työntekijän kannalta uudessa 
rakennuksessa hyvää myös työer-
gonomia, sillä uuni on yhdessä ta-
sossa. Arkku liukuu uuniin kisko-
jen avulla, työntämättä. Tilaan tul-
vii valoa ikkunoista.

Useimmiten seurakunnat huo-
lehtivat tuhkat hautausmaille, ja 
kuljetuksesta vastaavat hautaustoi-
mistot.  Hautaustoimistot huolehti-
vat myös naapurikuntien vainajien 
tuhkista. Toisinaan omaiset kuiten-
kin kuljettavat tuhkan muualle hau-
dattavaksi, ja heitä varten rakennuk-
sessa on erillinen uurnanluovutus-
huone.

Rakennuksessa on myös esimer-
kiksi odotustilaa, laitteistohuone ja 
henkilöstötiloja.

Uusi krematorio maksaa noin 
kolme miljoonaa euroa, josta lait-
teiston osuus on 800 000 euroa. 
Uunin osuus on siitä puolet. Ra-
kentaminen on toteutettu laina-
varoin. 

Naapurikunnat osallistuvat tuh-
kausmaksuilla perustamiskustan-
nuksiin, joten investointi maksaa 
itsensä vähitellen takaisin. 

Automatiikka hoitaa

Prosessin etenemistä seurataan se-
kä tietokoneelta että uunin kyljessä 
sijaitsevalta näyttötaululta. Vaikka 
laitteissa on myös käsisäätömahdolli-
suuksia, ne on automatisoitu pitkälle.

Automatiikka ei esimerkiksi 
päästä vainajaa uuniin ennen kuin 
lämpötila on oikea, noin 700–800 
celsiusastetta. Automatiikka ottaa 
mittauksia suodatinlaitteista sekä 
tekee tilastoja esimerkiksi poltto-
aineen ja sähkön kulutuksesta sekä 
savukaasujen koostumuksesta ker-
ran vuorokaudessa.

Talossa tehtiin kymmenen koe-
polttoa, joissa laitteita hienosää-
dettiin. Koepoltto sujui uuninval-
mistaja Crematecin edustajan Lars 
Wiersman mukaan hyvin.

– Toimintaa pystytään säätä-
mään myös etäkäyttöyhteydellä, 
Forsström ja Wiersman kehuvat.

Kaasut lauhdutetaan ja jäähdy-
tetään, sitten elohopea suodatetaan. 
Metallit jäävät uunin pohjalle, josta 
ne kaavitaan aluksi tuhkan mukaan. 

Kulttuuri muuttuu

Hautauskulttuuri on Lehtosen mu-
kaan muuttumassa. Hautajaisjär-

jestelyissä on vaihtoehtoja. Arkku-
hautaus on vähenemässä, kun taas 
muistolehtoihin sijoittaminen li-
sääntyy. Messukylässä on vaihto-
ehtona myös sirottelupaikka.

Tuhka luovutetaan sijoitettavak-
si pysyvästi yhteen paikkaan. Se voi-
daan esimerkiksi sijoittaa sukuhau-
taan tai sirotella luonnon helmaan 
maanomistajan luvalla.

Osa ihmisistä ilmaisee eläessään 
toiveensa tulla haudatuksi tiettyyn 
paikkaan.

– Hautaamisesta voi puhua, se ei 
enää ole sellainen tabu kuin ennen, 
Lehtonen lisää.

Asta Kettunen

Kylmäkaappeja on kahden puolen käytävää.  
Tilaa on viidellekymmenelle vainajalle.

Arkku liukuu uuniin tasaisesti kiskojen varassa.

Vatialan krematorio pihaa vaille valmiina

Prosessin etenemistä voi seurata 
sekä tietokoneelta että uunin 
kyljestä.

Annina M
annila

Asta Kettunen
Annina M

annila

Annina M
annila

Annina M
annila

Annina M
annila

Avointen ovien päivä 
helatorstaina 9. toukokuuta  

kello 13–15  
Vatialan krematoriossa 
Kangasalla, osoitteessa 

Kappelinkierto 3.
Tuomiorovasti Olli Hallikainen 
vihkii rakennuksen käyttöön 

kello 13.
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Katso muut 
tapahtumat  
www.tampereen seura
kunnat.fi

AITOLAHdEN SEURAKUNTA

Messut klo 10 
Aitolahden kirkossa
9.5. helatorstain messu, 
eläkeläisten kirkkopyhä, Mauri 
Nieminen, Miia Moilanen 
12.5. Juha Vuorio, kanttori 
Jussi Kauranen. Pyhäkoulu 
messun aikana 
19.5. helluntaipäivä, Terttu 
Haikka, Miia Moilanen, 
Aitotahti-kuoro. Pyhäkoulu 
messun aikana 

Muut 
Löydä Elämä -ilta 19.5.  
klo 17 Atalan srk-koti 
Illassa MOT-musiikkiryhmä, 
rukouspalvelua, iltakahvit/tee 
Viikunapuu Israel Arvo 
Silventoinen, Lauri Holopainen 
ja Seppo Nikkanen. 

Seurakuntamatka 23.5. 
Helsinkiin. Matkakohteina 
mm. Arabian Designmuseo, 
Kampin kappeli ja opastettu 
vierailu Tamminiemessä, Urho 
Kekkosen museo. Matkan hinta 
45 €. Tied. diakoniatyöntekijät: 
Eija Heikkilä p. 0500 971 579 
ja Päivi Mikkola  
p. 050 308 9401 (matka 
ensisijaisesti aitolahtelaisille , 
jos on tilaa myös muille).

HARJUN SEURAKUNTA

Messut 
9.5. klo 10 helatorstain messu 
Tesoman kirkko 
Riitta Laankoski, Jukka-Pekka 
Ruusukallio, kanttorit Elina 
Peura ja Sanna Vihervirta. 
Messun jälkeen rukouspalvelu 
ja kirkkokahvit 
klo 11 Nokkismessu Pispalan 
kirkko 
Tarvo Laakso, Kim Rantala, 
kanttori Tarja Laitinen, 
Scaramella, Harjun Lapsikuoro, 
joht. Janne Salmenkangas
12.5. klo 10 Tesoman kirkko, 
Teuvo Suurnäkki, Jukka-Pekka 
Ruusukallio, kanttori Janne 
Salmenkangas. Messun jälkeen 
rukouspalvelu ja kirkkokahvit 
klo 11 Pispalan kirkko, Peetel-
pyhä, Veli-Pekka Järvinen, 
Markku Komulainen, kanttori 
Sanna Vihervirta
klo 12 Lielahden kirkko, 
Martti Lammi, kanttori Janne 
Salmenkangas
klo 17 Taizé-messu Pispalan 
kirkko 
www.luottamuksenmessu.fi
19.5. klo 10 Tesoman kirkko 
Riitta Laankoski, Kristiina 
Hyppölä, kanttori Elina Peura. 
Messun jälkeen rukouspalvelu 

Tampereen	seurakuntien	tapahtumia	8.–22.5.2013

Saarnavuoro

Ihanteen ja kokemuksen  
kuilu on syvä 
Mistä tekstistä saarnaat? 
Sunnuntain tekstit Jes 44:1–5, Room 8:12–17 ja evan-
keliumi Joh 15:26–16:4 kertovat  Pyhän Hengen odo-
tuksesta ja merkityksestä.  Pyhä Henki luo yhteyden 
ylösnousseeseen Herraan. Evankeliumissa Jeesus lu-
paa Totuuden Hengen. Pysähtymisen paikka; mitä se 
on nyt? Luvassa on temaattinen saarna, joka saa si-
sällön Pyhän Hengen odotuksesta.

Löysitkö tekstiin uuden näkökulman?
Vanha nuoruudesta mukana kulkenut näkökulma vah-
vistui ja virkosi henkiin; Kuinka suuri on uskon ihan-
teen sekä kirkon ja uskovaisten arkielämän välinen kui-
lu. Uskon, että unelmoimme omasta mielestämme oi-
keita ja hyviä asioita. Arkielämässä valintamme usein 
ovat kuitenkin haitallisia itsellemme, läheisille ja luon-
nolle. 

Mitä haluat saarnassasi viestiä?
Tekstien hämmästyttävää toivorikkautta siitä, että yh-
teys Jumalaan on mahdollista! Samoin myös muutos 
on mahdollista ja välttämätöntä. 

Oliko tekstissä jotain vaikeaa?
Selkeys on vaikeaa. Totuuden Henki johdattaa, todis-
taa, yhdistää Jumalaan ja neuvoo. Kaikki on selkeää. 
Elämänkokemus on usein aivan toinen. Ihanteen ja ko-
kemuksen välinen kuilu on syvä.

Miksi kannattaa tulla kirkkoon kuulemaan saarnaa-
si?
Saarna on osa messun kokonaisuutta ja sunnuntain 
kokonaisteemaa, Pyhän Hengen odotusta.  Saarnas-
ta en uskalla paljon sanoa, mutta Pyhää Henkeä tulee 
odottaa kuin kuiva maa janoaa sadetta.  

Minkä kirjan olet lukenut? 
Minulla on yöpöydällä aina vähintään kaksi kirjaa, jois-
ta toinen helppolukuinen.  Keskittymistä vaativasta lu-
kemisesta on vielä kesken Patrik Hagmanin Om kris-
tet motstånd (Kristillisestä vastarinnasta). Se on Åbo 
Akademin nuoren polven tutkijan kirja muutoksen vält-
tämättömyydestä ja mahdollisuudesta. Jotakin kirjan 
annista lupaan saarnaan.

ja kirkkokahvit 
klo 11 Pispalan kirkko 
Markku Komulainen, Pasi 
Hakkarainen, kanttori Tarja 
Laitinen, Lapsikuoro Verso, joht. 
Saara Syrjäniemi
klo 12 Lielahden kirkko 
Rainer Backström, Kristiina 
Hyppölä, kanttorit Maiju 
Häyrynen ja Sanna Vihervirta
klo 12 Kunniakäynti 
sankarihaudalla Lamminpään 
hautausmaa 
pastori Tarvo Laakso, kanttori 
Elina Peura 
klo 17 Varikkomessu Pispalan 
kirkko www.uusiverso.fi 
 
Aamumessu klo 8.30 
Tesoman kirkko 
15.5. ja 22.5. 

Muut 
Wanhan ajan kahvila 
15.5. klo 13–15 Pispalan 
kirkko 
Epilä trio esiintyy. Kahvila-
herkkuina Matin keväiset 
leivokset, Minnan hiivaleipää 

ja Arjan gluteeniton kastettava. 
Kahvilan isäntinä laulava leipuri 
Matti Laine ja Pekka Ahomäki, 
emäntinä Marja Kylä-Laaso 
ja Arja Tikka. Tuotto Harjun 
vanhustyölle

Omaishoitajat 21.5. 
klo 10 Kalkun srk-talo 
Tiedustelut Pia Ojalahti,  
puh. 050 4343 315 

Anna ja Arvo -kahvila 
21.5. klo 13 Raholan Kotilinna 
Senioreiden yhdessäoloa 
ohjelman kera. Suolasta, 
Maaria Rautio. Yhteislaulua, 
hartaus, keskustelua, tuoli-
jumppaa ym. Ohjaajina Marja 
Koivisto ja Maaria Rautio. Anna 
ja Arvo-projekti 

Tapulinmäen tupa 22.5. 
klo 11 Lielahden kirkko 
Etiopialaisia rytmejä kodassa, 
vieraana Endrias Hussien. 
Tuvassa voit virkistäytyä päivän 
vieraan seurassa, aterialla  
(3 €) tai ystäviä kohtaamalla. 

60+ ikäisen toimintaa
Pohtijat ryhmä 22.5. 
klo 18.30 Pispalan kirkko 
60+ ikäisten toimintaa. 
Pohdimme elämän monia 
kysymyksiä

HERVANNAN SEURAKUNTA

Messut klo 11 
Hervannan seurakunnassa
9.5. helatorstain 
sanajumalanpalvelus 
Kaija Karvala, Riikka Heikkinen 
12.5. Maarit Kuusisto, Ilmo 
Käki, Riikka Heikkinen 
19.5. Hannu Vuorinen, Juhani 
Räsänen, Martti Syrjäniemi 
klo 16 Toinen messu 
Soile Rantavuori-Kähärä 

Muut 
Lähetys- ja raamattu-
luento klo 9.30–10.30 
Hervannan kirkko 
12.5. Johtaako evoluutiousko 
pois Jumalasta? arkkitehti 
Reino Talvio

Kalevan seurakunnan Aa-
mupiiri on kokoontunut jo 25 
vuotta. Se aloitti toimintansa 
maaliskuussa 1988. Ohjaaja-
na toimi tuolloin pastori Jus-
si Mäkinen, joka nykyisin on 
Viinikan seurakunnan kirk-
koherra.    

– Aluksi kokoonnuttiin 
kahvila-ravintola Mancheste-
rissa, mutta syksyn tullen siir-
ryttiin Kalevan kirkolle, ker-
too piirin ”äiti” Maija Eero-
la, joka on ollut mukana lähes 

Kalevan Aamupiiristä saa voimia päivään
alusta asti. Hän tuli mukaan 
työtoverinsa houkuttelemana.  

Piirin varhainen ajankoh-
ta sopii Eerolalle hyvin. 

– Mieli on aamulla vas-
taanottavainen, kun päivän 
tapahtumat eivät vielä pyö-
ri mielessä. 

Hän kertoo saavansa Aa-
mupiiristä voimia jokapäi-
väiseen elämään. Piiri on ol-
lut tärkeä. 

– Ennen kaikkea saan 
voimia Jumalan sanasta, 

mutta ei pidä myöskään ali-
arvioida sitä yhteyttä, joka 
syntyy ryhmässä ihmisten 
kesken, miettii Eerola.    

Aamupiiri kokoontuu kes-
kiviikkoaamuisin kello 7.30 
Kalevan kirkon kappelissa. 

– Rukoilemme meille 
tärkeiden asioiden ja seura-
kunnan kautta meille toi-
mitettujen asioiden puoles-
ta. Kokoontumisen ohjelma 
on samankaltainen; virsi, ly-
hyt puheenvuoro tai alus-

tus, virsi, esirukousosio, jos-
sa kukin halukas saa rukoil-
la ääneen haluamansa asioi-
den puolesta ja jos vielä en-
nätämme, virsi, kertoo pas-
tori Harri Luoma, joka on 
ollut mukana Aamupiirissä 
noin 15 vuotta. 

Hartaus kestää noin puoli 
tuntia, josta siirrytään kah-
ville ja keskustelemaan vii-
kon keskeisistä asioista. 

Luoma kokee olevansa lä-
hinnä tukihenkilö. 

– Aamupiiri huolehtii it-
se itsestään hyvin pitkälle. 
Kyseisessä piirissä maallik-
kovastuu on oikeastaan ja-
lostettu huippukuntoon.

Kalevan seurakunnan 
Aamupiiri juhlistaa 25-vuo-
tista taivaltaan keskiviikko-
na 22. toukokuuta. 

Hartauden pitää Jussi 
Mäkinen kello 7.30 Kalevan 
kirkon kappelissa. Kakku-
kahvit nautitaan kirkon sa-
lissa 1.  
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Harjun kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen saarnaa 
sunnuntaina 12. toukokuuta kello 11 Pispalan kir-

kossa. Kirkkopyhän teemana on Peetelin seurakun-
ta, joka on Harjun ystävyysseurakunta Tallinnassa.  

Musiikillinen kirkkonäytelmä 
kertoo janosta 

– Janoiset kuvaa sitä kipuilun, eksymi-
sen ja etsimisen prosessia, johon itse jou-
duin ja jonka uskon olevan tuttua meistä 
useimmille. Tuttua voi olla myös kaiken 
pimeyden keskeltä löytyvä toivon ja uskon 
kipinä, miettii Tuulikki Poser-Hirvi, joka 
on viimein saanut kansien väliin kirjoitta-
mansa kirkkodraaman ja sävellykset vuo-
sien työn jälkeen.  

Janoiset on kirkkonäytelmä, joka on 
syntynyt kahdeksan hengellisen laulun 
ympärille. 

– Laulut syntyivät vuosina 2000–2004 
erilaisissa elämäntilanteissa. Ajatus sii-
tä, että niistä voisi tulla yhtenäinen tari-
na, muotoutui vähitellen, kertoo nykyi-
sin eläkkeellä oleva kirjoittaja, joka asuu 
Tampereella ja harrastaa kuorolaulua Jää-
mien kuorossa. 

Vedellä ja janolla on tärkeä merkitys 
teoksen tekijälle. 

– Tarinassa yhdistyvät hengellinen et-
siminen, konkreettinen jano ja myös maa-
ilmanlaajuinen hätä puhtaan juomaveden 
riittävyydestä. 

Laulupainotteisen hengellisen näytel-
män tekeminen puheterapeutin ja musiik-
kiterapeutin työn ohessa ei olisi onnistu-
nut ilman ammattitaitoisia tukijoita. Tuu-
likki Poser-Hirvi on vuosia opiskellut sä-
veltämistä ja kirjoittamista ammattilais-
ten johdolla. 

Laulujen sovittajaksi löytyi musiikin-
opettaja, säveltäjä Antti Auvinen. Hänen 
kanssaan yhteistyössä laulut saivat lopul-
lisen kuoro- ja orkesterisovitusmuotonsa. 

Näytelmän ohjasi Pasi Saarinen. Se on 
esitetty kolme kertaa syksyllä 2006 Saari-
järvellä ja Pylkönmäellä sekä Saarijärvel-
lä pidetyillä valtakunnallisilla harrastaja-
teatteripäivillä kesällä 2007. 

Omakustanteisen kirjan kuvituksen 
on tehnyt kuvataiteilija Kaisa Ilola. 

– Suurin haaveeni on, että näytelmä-
ni vielä esitettäisiin yleisölle täällä Tam-
pereella. Tekstin voi toteuttaa monella ta-
valla, se antaa tilaa ohjaajalle. Toivon, et-
tä lauluni pääsisivät puhuttelemaan ihmi-
siä. 

Kirsi Airikka 

Janoiset-kirkkonäytelmää voi tiedustella: 
Tuulikki Poser-Hirvi, p. 0400 796 745,
puhepaja@hotmail.com tai kirjakaupoista. 

Janoiset-kirkkonäytelmän kansikuvana on 
Lähde-teos, jonka on tehnyt kuvataiteilija 
Kaisa Ilola. 

Kalevan seurakunnan Aamupii-
ri juhlistaa 25-vuotistaivaltaan 
keskiviikkona 22. toukokuuta 
kello 7.30 Kalevan kirkon kap-
pelissa. 
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19.5. Lähiöpapin päiväkirja, 
pastori Ilmo Käki
Kuuntele Radio Dei, 97,2 MHz 
kuukauden ensimmäisenä 
maanantaina klo 19.30. 

Jumalan kämmenellä -ilta 
21.5. klo 17.30–19 
Hervannan kirkko 
Helluntai ja kevätjuhla 
jäätelötarjoilu 

Raamattuopetus 
klo 17.30–18.30  
Hervannan kirkko 
15.5. Ansioton palvelija, 
Esko Pusa 
22.5. Hengellisen kasvun 
elementit, Arno Alajoki 

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA

Messut klo 10 
Härmälän kirkossa
9.5. helatorstain messu, 
Antero Eskolin, kanttori Markku 
Ylipää 
12.5. Hannu Ruuskanen, 
kanttorina Markku Ylipää
19.5. Suomen Lähestysseuran 
pyhä, Helluntaipäivä, Päivi 
Repo, Heikki Hilvo, kanttori 
Markku Ylipää. Kirkkokahvit. 
Kahvien jälkeen lähetystilaisuus 

KALEVAN SEURAKUNTA

Messut klo 10 
Kalevan kirkossa
9.5. helatorstain messu, Tapio 
Virtanen, Veli-Pekka Ottman, 
musiikki Eliina Lepistö 
12.5. Veli-Pekka Ottman, 
Jukka Kuusisto ja Tapio 
Virtanen, musiikki Eliina Lepistö 
ja Kari Nousiainen sekä Sjung 
Olè -kuoro Västeråsista
klo 12 Lapinniemen kappeli, 
Veli-Pekka Ottman, Kari 
Nousiainen
19.5. Salla Häkkinen, Harri 
Luoma, musiikki Eliina Lepistö  
klo 12 sanajumalanpalvelus 
Lapinniemen kappeli, Salla 
Häkkinen, Eliina Lepistö 

Muut
Raamattuluennot Luukkaan 
evankeliumista tiistaisin klo 18 
Kalevan kirkon sali 1,  
Pekka Paakkanen

Hyvän mielen kerho 
mielenterveyskuntoutujille 
22.5. klo 13 Kalevan kirkon 
sali 5, toimitila Myötätuulen 
(os. Ilmarinkatu 10) remontin 
vuoksi Kalevan kirkolla. Tied. 
Heli Haavisto  
050 571 3106

Jumalan kämmenellä 
-perhepyhäkoulu kaiken 
ikäisille Kalevan kirkolla 
ti 21.5. klo 17.30–19, 
Nyyttäri-picnic Liisanpuistossa, 
kokoontuminen Kalevan kirkon 
ala-aulassa klo 17.30

Kalevan seurakunnan 
Aamupiirin 25-vuotisjuhla 
ke 22.5. klo 7.30, hartaus 
kirkon kappelissa, Jussi 
Mäkinen. Juhlakahvit sali 1. 
Lisät. s. 10

Työttömien ruokailu 
Kalevan kirkolla torstaisin  
klo 11–12.30,  
hartaus klo 11.45. 
Kevään viimeinen kerta 16.5. 

Työttömien ruokailun 
kevätretki Huittisiin  
to 23.5. Lähtö klo 8.30 
Kalevan kirkolta, hinta 15 €. 
Tied. Anna-Leena Mansukoski 
050 571 3104

Kesän virkistyspäivät 
eläkeikäisille Ilkon kurssi-
keskuksessa 24.–27.6. 
Hakemuksia saa Kalevan 
kirkolta 15.5. asti, etusijalla 
Kalevan seurakuntalaiset. Hinta 
koko ajalta 80 € /hlö/2hh ja 
100 € /hlö/1hh. Tied. Heli 
Haavisto p. 050 571 3106

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA

Messut
9.5. klo 10 helatorstain messu 
Messukylän kirkko, 
sanajumalanpalvelus Jarkko 
Vikman, Pirjo Tuiskunen, 
kanttori Petri Karaksela. 
Rippikoululeirien isosten 
tehtävään siunaaminen

12.5. klo 10 Messukylän 
kirkko, Jarkko Vikman, Tuula 
Haavisto, kanttori Katja 
Viljamaa 

19.5. klo 10 Messukylän 
kirkko, kaatuneitten muisto-
päivän messu, Jari Nurmi, Juha 
Klaavu, kanttori Heikki  
Hinssa, Piccolon kamarikuoro.  
Seppeleenlasku sankari-
haudalla, puhe lukion lehtori 
Tomi Anttila 
Kirkkokuljetukset 
seurakuntataloilta: 
Reitti 1: Vehmainen 9.00 – Lin - 
nainmaa 9.10 – Kourutaltan-
kadun kääntöpaikka 9.20 – 
Uusikylä 9.30 – Pappila 9.40 
– kirkko. 
Reitti 2: Levonmäki 9.20 – 
Kaukajärvi 9.30 – Lukonmäki 
9.40 – kirkko 

19.5. klo 15 perhemessu 
Levonmäen srk-koti, Pirjo 
Tuiskunen, kanttori Katja 
Viljamaa 
klo 17 iltamessu Uudenkylän 
srk-talo, Pirjo Tuiskunen
Aamu-unisten virkistävä messu 
kahdella aterialla. Messu 
sisältää Jumalan suuruuden 
ihmettelemistä eli ylistystä, 
opetusta, virkistävää ja 
hoitavaa rukousta, ehtoollisen, 
rukouspalvelua ja yhteisen 
iltapalan. Pikkulapsille (3+) 

on pyhäkoulu ja kouluikäisille 
varkkikerho 

Muut
Helatorstain sävelhartaus 
9.5. klo 19 Messukylän 
kirkko. Celesta-kuoro, johtaa 
Saara Syrjäniemi. Pekka 
Syrjäniemi, hartauspuhe. Eliisa 
Ala-Kuusisto, juonto. Vapaa 
pääsy, kolehti kuoron Espanjan 
esiintymismatkan tukemiseen. 

Äitienpäivälounas 12.5. 
klo 12 Linnainmaan srk-keskus 
Aikuiset 25 €/henkilö, 
lapset 0–2 vuotta ei veloitusta, 
lapset 3–6 vuotta 5 €, 
lapset 7–13 vuotta 12 €
Lounasvaraukset s-postilla 
paivi.riihikoski@evl.fi tai  
040 804 8154 tai  
040 804 8153  
(ark. 9–11 ja 13–15) 

Siioninvirsiseurat 12.5. 
klo 18 Kaukajärven srk-talo 
Kahvit klo 17.30. Jaana Skyttä, 
Juha-Pekka Skyttä ja Aulis 
Raunio 
Katso lisät. s. 12

Pyhän tanssin ryhmä 
14.5. ja 28.5. klo 18 
Vehmaisten srk-talo 
Ryhmässä tutustutaan vanhaan  
kirkolliseen perinteeseen 
ilmaista uskon ja elämän 
kysymyksiä tanssin keinoin. 
Teemoina ovat mm. vuoden-
aikaan liittyvät tanssit, 
henkinen ja hengellinen kasvu 
sekä omat elämänkysymykset. 
Mukaan tarvitset avointa mieltä 
ja mukavat vaatteet. Mitään 
ennakkotietoja tai -taitoja 
ryhmään osallistuminen ei 
vaadi. Ryhmää ohjaa pastori ja 
ryhmätanssin ja pyhän tanssin 
ohjaaja Heidi Peltola

Piirien yhteinen kevätjuhla 
16.5. klo 12 
Kaukajärven srk-talo 
”Kevätpurojen solinaa! 

Siionin Kannel -seurat 
19.5. klo 18 
Linnainmaan srk-keskus 
Jari Nurmi, Liisa Jokinen, 
lausunta Anneli Lähdesmäki, 
säest. Ville Karhula. 
Kahvitarjoilu. 

Piirien yhteinen kevätjuhla 
22.5. klo 12 
Linnainmaan srk-keskus 
”On kesän kirkas huomen – 
vai onko?” Virkistyspäivän, 
pappapiirin, diakonia- ja 
lähetyspiirin, töppösmummojen 
ja kirkontuvan yhteinen 
kevätjuhla, Ritva Fabrin, Sisko-
Helena Miettinen.

PYYNIKIN SEURAKUNTA

Messut klo 10 
Aleksanterin kirkossa

9.5 helatorstain messu, Säde 
Siira, Ari Rantavaara, kanttori 
Jussi Kauranen
 12.5. Sami Uusi-Rauva, Säde 
Siira, kanttori Anssi Pyykkönen 
19.5. Ari Rantavaara, 
Säde Siira, kanttori Riikka 
Viljakainen, Vela-kuoro, joht. 
Sanna Toivola 

Muut 
Rukouksen ja ylistyksen 
ilta 15.5. ja 22.5. klo 18.30 
Pyynikin kirkontupa 

Ehtoollishartaus 16.5.  
klo 17 Aleksanterin kirkko 
Amélie Liehrmann 

Pyynikin kirkontupa 
Mustanlahdenkatu 21 A 
klo 10 kahvit, klo 11 ohjelma, 
aamunsana, klo 12.30 lounas

13.5. Pirtin Pojat laulukuoro
14.5. runoja lausuu Lahja 
Viljanen
15.5. Marja-Leena Pukema: 
taidetta ”Antiikin Rooma”
 22.5. Lotta lukee kirjaa, 
klo 12 hartaus, rovasti Aulis 
Raunio

TEISKON SEURAKUNTA

Messut klo 10 Teiskon 
kirkossa
9.5. helatorstain messu, 
Tero Matilainen, Tuuli Muraja. 
Seurakuntapastori Hannele 
Juutisen ja vanhustyönohjaaja 
Tuula-Mari Niemen tehtävään 
siunaaminen, vieraina Endrias 
Hussien perheineen Etiopiasta 
ja Sakari Löytty. Teiskon 
seurakuntakodilla kirkkokahvit, 
seurakuntapiirien yhteinen 
kokoontuminen,  
Tampere – Reilun kaupan 
kaupunki 5 vuotta 
12.5. Hannele Juutinen, 
Tuuli Muraja 
19.5. Kaatuneitten muisto-
päivä, Hannele Juutinen, 
kanttori Saija Siuko. Teiskon 
srk-kodilla kirkkokahvit 

Muut 
Kotilinnan grillijuhlat 
14.5. klo 13–15 
Kotilinnan sisäpihalla, 
Ullakonvainio 5. Säävaraus.
Tuuli Muraja ja vanhustyön-
ohjaaja, diakoni Tuula-Mari 
Niemi 

TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA

Messut klo 10 
Tuomiokirkossa
9.5. helatorstain messu, 
Lottien kirkkopyhä, kesän 
isosten siunaaminen. Amélie 
Liehrmann, Olli Hallikainen, 
urkuri Matti Hannula 
12.5. Radiojumalanpalvelus 
Mari Korhonen-Hieta, Olli 

Hallikainen, urkuri Matti 
Hannula, kamarikuoro 
Cantionale, joht. Tuomas Laatu 
19.5. Asko Peltonen, Mari 
Korhonen-Hieta, urkuri Matti 
Hannula, kanttori Tuomas 
Laatu, Laulusiskot, joht. Sirpa 
Järnberg 

Muut 
Esirukousilta 12.5.  
klo 17 Tuomiokirkko 
mukana Pirkko Jalovaara,  
Esa Eerola ja Marita Hakala 

VIINIKAN SEURAKUNTA

Messut klo 10 
Viinikan kirkossa
9.5. helatorstain messu
Daniel Hukari, Jussi Mäkinen, 
kanttori: Veikko Myllyluoma 
12.5. Jussi Mäkinen, Ismo 
Kunnas, kanttori Veikko 
Myllyluoma 
klo 18 iltamessu Nekalan srk-
talo, Daniel Hukari
19.5. Jorma Satama, Ismo 
Kunnas, kanttori Monika 
Naukkarinen 
klo 15 Viittomakielinen messu, 
Maria Saukkonen. 

Muut 
Aamurukous jumalan-
palvelus 22.5. klo 6–7.30 
Koivistonkylän srk-talo 
Jorma Satama. Maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 6–7.30 
Koivistonkylän srk-kodilla. 
Tied. Anne Tuhkanen  
p. 044 218 0010 

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
12.5. Rev. Teuvo Suurnäkki 

SVENSKA FÖRSAMLINGEN

Tammerfors svenska 
församling firar tillsvidare 
gudstjänst/högmässa 
varje söndag kl 10.30 i 
Pyynikki församlingshem, 
Kisakentänkatu 18. 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. Junnukappeli eli 
avoimet ovet kouluikäisille 
keskiviikkoisin klo 14–16 
Aleksanterin kirkossa 

ETSIJÄT JA EPÄILIJÄT

22.5. klo 17–19 Seurakuntien 
talo, Emmaus 
Kevätkauden päättäjäiset 

ILKON KURSSIKESKUS

Ilkontie 8–10, 36220 Kangasala
puh. 040 804 8008S

LÄHdEKAPPELI

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

LÄHETYSKAUPPA TASKU 

Kauppakatu 13. 
P. 040 804 8720
Avoinna ma–pe klo 10–17. 
Kauniita lahjoja ja 
onnittelukortteja kevään juhliin. 
Yksilöllisiä kodin tekstiilejä 
ja käyttöesineitä mökille tai 
tuliaisiksi: pöytäliinoja ja   
poppanoita, pannulappuja 
ja esiliinoja. Laaja 
valikoima isoäidin kutomia 
saapassukkia.

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 ILLAT

Torpan miestenilta 14.5. 
klo 19 Torpan kurssikeskus 
Vastuumme yhteiskunnasta. 
Alustus: Dosentti Sami Borg. 
Illan sana: Teuvo Suurnäkki, 
ehtoollinen kodassa
Illan isäntä: Risto Itämetsä. 
Saunat lämpiävät klo 17 
alkaen, kahvit klo 18.15. 
Illan isännän avaussanat, 
vieraan alustus, keskustelu 

Helatorstaina 9. toukokuu-
ta pyöräillään reilussa hen-
gessä liikuntamessuun Pirk-
kalan kirkkoon. 

– Helatorstaina kannat-
taa lähteä ulkoilemaan Py-

Helatorstaina pyöräilemään reilussa hengessä
häjärven kulttuurimaise-
maan. Tarjolla on kuntoa, 
kulttuuria, sanaa sekä mat-
kaseuraa, kutsuu Tampereen 
seurakuntien yhteiskunnal-
lisen työn pastori Ilmari 
Karjalainen, joka on ideoi-
nut Reilupyöräilyn Pirkka-
lan kirkkoherran, Olli-Pek-
ka Silfverhuthin kanssa.    

Karjalaisen mukaan pyö-
räily sopii hyvin myös seu-
raavan viikon teemaan. Val-
takunnallista pyöräilyviik-

koa vietetään 11.–18. touko-
kuuta.

– Reilupyöräily viittaa 
Reilusti kristittyyn, Reiluun 
Tampereeseen, reippauteen 
ja Reiluun kauppaan sillä ta-
voin, että tarjolla on Reiluun 
kaupan juomaa ja syötävää. 
Saarnan yhteydessä pappi 
ottaa esille myös liikunta-
teesejä. 

Karjalaisen mukaan en-
si vuonna suunnitelmissa 
on Pyhäjärven kierros, jossa 

poiketaan muutamassa kir-
kossa Pirkkalassa, Nokialla 
ja Tampereella.

Reilupyöräilyn lähtö ta-
pahtuu kello 16.45 Laukon-
torilta ja matka kulkee Lau-
konsillalta Härmälän kaut-
ta Pirkkalaan. Mukaan voi 
liittyä myös matkan varrel-
ta. Pyöräily päättyy Pirkka-
lan kirkkoon, Perkiöntie 40, 
jossa vietetään liikuntames-
su kello 18. Tarjolla on pien-
tä iltapalaa. 

www.tampereenseurakunnat.fi

Pastori Ilmari Karjalainen on 
ajellut jo vuosia Tampereen 
seurakuntien virkapyörällä. 
Nyt hän kutsuu väkeä Reilu-
pyöräily-tapahtumaan hela-
torstaina 9. toukokuuta. 

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNNAT

Haluatko  
ajan kohtaista tietoa 

sähköpostiisi?

Tilaa Uutiskirje!

www.tampereen-
seurakunnat.fi
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ja illan sana noin klo 20.20. 
Harjun srk

Miesten saunailta 16.5. 
klo 17–21 Luhtaanrannan 
leirikeskus 
Sauna, pieniä talkootöitä,
alustus n. klo 19.
Rukousta, yhteyden kokemusta 
nyyttäriperiaatteella:
yhteiseen pöytää toisella
sana, toisella leipä, jollakin
laulu, jollakin muuta evästä.
Messukylän srk

MUMMON KAMMARI

Vapaaehtoisen 
vanhustyön keskus – 
Kyläpaikka kaikenikäisille
– Lähimmäisavunvälitys 
vanhuksille p. 03 2190 711 
ma–to 8.30–10.30. 
– Toimisto p. 03 2190 455  
ma 9–17, ti–to 9–14. 
– Kyläpaikka ja Mummon Puoti 
ma–to 10–14.
Kyläpaikka, Otavalankatu 12 A, 
ma–to 10–14. 

Kyläpaikan ohjelma ym. 
tiedustelut kotisivuilta  
www.mummonkammari.fi
tai toimisto p. 03-2190455. 

Leskien Klubi -kahvila 
ke 15.5. klo 10–12. 
Musiikkituokio Kikka Salmi ja 
Jorma Peltola. Järj. Mummon 
Kammari, Elonpolkuja-verkosto 
ja Tuomiokirkkoseurakunta.

Viel on virtaa- ja tietsikka- 
t-paitojen myynti (á 20 €) 
toimisto 2. krs. Tuotto nuorten 
työllistämiseen vanhusten 
ulkoiluavuksi. 

www.mummonkammari.fi

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.

KEVÄÄN JA ALKUKESÄN
RETRIITTEJÄ

Ikaalisten 
Metsäkestilässä

17.–19.5.  
Fransiskaaninen retriitti,
ohjaajana Aija Kaartinen.  
Hinta 100 €
Ilm. ja lisät. p. 050 372 2776,
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. 050 523 2104 tai
liisa.erkio@saunalahti.fi

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

RUKOUKSEN TALO 

Hämeenkulma,  
Hämeenpuisto 15 A 4.
Yhteistä rukousta 
joka arkiaamu klo 9–11
Nuorten Praisekuoro- ja 
bändi parillisten viikkojen 
maanantai klo 18
Nuorten rukouskoulu 
Preikkari  parittomien 
viikkojen maanantai klo 18

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

SEURAKUNTIEN TALO

Näsilinnank. 26
PL 226, 33101 Tampere
p. 03 219 0111 (vaihde), 
avoinna 8.30–15.45
Katutason asiakaspalvelupiste
• Keskusrekisterin 
asiakaspalvelu

Tampereen	seurakuntien	tapahtumia	8.–22.5.2013

Kuurosokeiden raamattu- ja 
keskustelupiiri
Kuurosokeiden toimintakeskus, 
Insinöörinkatu 10
Su 19.5. klo 15 Viinikan 
kirkko, Kirkkokahvit
Kaartotie 1, Tampere
Viittova Olohuone 
keskiviikkoisin klo 13–15, 
Iidesranta 5.

Näkövammaistyö
Ke 15.5. klo 13 Miestenpiiri
Pyynikin näkötornilla, luvassa 
munkkikahvit
To 16.5. klo 13 Kevätjuhla
Iidesrannan seurakuntakoti, 
Iidesranta 5

NUORET AIKUISET/ 
UUSI VERSO

Voimala-messu 10.5. 
klo 19 Tuomiokirkko
Mukana Leena Lehtinen ja 
Jukka Leppilampi
Messu sisältää kaikki 
perinteisen messun palikat,
muuta olemme toteuttaneet 
niitä uusilla tavoilla. Messussa 
saat raamattuopetusta, 
musiikkia, ehtoollista ja 
rukousta. Iltapalaakaan ei 
kannata missata messun 
jälkeen. Messu järjestetään 
parittomilla viikoilla perjantaina 
klo 19 Tuomiokirkossa.

Varikkomessu 19.5.  
klo 17 Pispalan kirkko
Hyvää musaa ja Jumalan sanaa 
rennossa ilmapiirissä
Varikkomessu on perinteisestä 
jumalanpalveluksesta 
muokattu, rohkeasti uudistettu
versio. Muutos näkyy mm. 
musiikissa, ilmapiirissä, 
vapaaehtoisten määrässä, 
puhetyylissä, tarjoilussa, 

MUSTA LAMMAS

asunnottomien ja 
päihdeongelmaisten 
päiväkeskus, 
Pellavatehtaank. 17 G,  
p. 03 389 1841. 
Avoinna ma–to klo 7.30–13,  
pe klo 7.30–11.30.
Vaatepalvelu auki  
ma–to 7.30–12, pe klo 7.30–11.
Vaatepalvelun lahjoitukset  
p. 040 804 8143
Ilmainen puuro tai keitto 
asiakaskortilla ma–to 10–12 ja 
pe 9.30–11.

Lauantaiaukiolo klo 10–13.  
Tarjolla puuroa, leipää ja 
kahvia. Kevään viimeinen 
lauantai 11.5.

Pullakirkko klo 10–12. 
Tarjolla leipää ja kahvia 
maksutta
12.5. Katri ja Eero Nahkuri & 
Vangin kööri. Kevään viimeinen 
pullakirkko.

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
15.5. Ville Aalo
22.5. Kari Kuusisto

Yhteisökokous ti 14.5. 
klo 12

Keskiviikkoklubi 
keskiviikkoisin klo 13.–14.45
Hengellinen avoin keskustelu-
ryhmä päihteistä eroon 
pyrkiville naisille ja miehille.

MYÖTÄTUULI

Yhteinen vammaistyö
Kuurojentyö
Ma 13.5. klo 18–20 

tekniikassa ja vähän kaikessa. 
Erityisenä painotuksena on 
rakentaa messun ympärille 
yhteisö, jossa tulee aidosti 
kohdatuksi.
Varikkomessu päättyy aina 
iltapalaan. Saarnan ajaksi on 
lapsille pyhäkoulua kahdessa 
ryhmässä (2,5–5v ja 6v-),  
pienemmille lapsille on leikki-
paikka. Varikkoa vietetään joka
toinen sunnuntai klo 17 
Pispalan kirkolla. Tule rohkeasti 
tutustumaan uudenlaiseen
messuun!

PALVELEVA PUHELIN

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

RETKET/MATKAT

Reilupyöräily ja liikunta-
messu Pirkkalan kirkossa 
helatorstaina 9.5. klo 18. 
Lue lisää s. 11 

Koko perheen kevätretki 
Tykkimäelle la 25.5.
Alle 10 v. vain huoltajan kanssa
Lähtö klo 8, paluu n. 19.30
klo 10.00 Lahdessa, Joutjärven 
kirkossa yhteinen messu.
Kouvola, Tykkimäki klo 12
Retken hinta 26 €, 
alle 120 cm 20 €, ilman 
ranneketta 10 €. Ruokailut 
jokainen järjestää itse.
Lisätiedot ja ilm. 13.5.  
mennessä  
www.tampereenseurakunnat.fi/
tykkimaki tai nuorisotoimistoon 
p. 03 2190 377.  
Tied. kaapok@gmail.com

Kevätretki 26.5. Vihreille 
Niityille klo 8.45 Talentin 
edestä. Pispala, Lempäälän 
kirkossa messu ja katsaus 
kirkon historiasta. Vaihmalan 
hovissa lounas ja tutustuminen 
hovin ympäristöön. 
Tutustuminen Tolvilan lammas-
tilaan. Pastorin Jarmo 
Latvanen kertoo paimenen 
työstä lammastilallaan. 
Matkakanttorina kirkko-
muusikko Endrias Hussien 
Etiopiasta!
Retken hinta 35 €. Sis. matkat 
ja ruokailun. Ilm. 13.5. 
mennessä Riitta Laiho  
p. 041 548 0150. 
Tervetuloa! Endrias Hussien, 
lähetyssihteeri Riitta Laiho ja 
lähetyspastori Martti Lammi

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.

Seurapenkissä voi istua sellaisena kuin on 

• 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, terve tuloa juttusille! 
Tied. sosiaali-ohjaaja  
Satu Tahlo-Jortikka  
p. 050 558 0231

SINKUT

Sinkkujen oloilta 11.5. 
klo 17–21 Nekalan srk-talon 
nuorisotila, Kuoppamäentie 23, 
bussi nro 15 Keskustori 
Yhdessäoloa, keskustelua, 
saunomista, nyyttärit 
Illan aikana tapaat muita 
juttuseuraa kaipaavia. Voit 
myös pelata biljardia, pingistä, 
koronaa, liitokiekkoa ja muita 
pelejä. 

Sinkkuilta 14.5. 
klo 18–20 Aleksanterin kirkon 
kryptassa. Kysy papilta, mikä 
sinua askarruttaa elämässä, 
uskonnossa tai mikä on jäänyt 
epäselväksi. Kysymyksiinne 
vastaamassa on pastori Ilkka 
Hjerppe. 
Sinkkuillassa voit tavata muita 
yksin tai yksin lastensa kanssa 
eläviä aikuisia.
Kokoonnumme Aleksanterin 
kirkon kryptassa parillisten 
viikkojen tiistai-iltaisin klo
18–20 toukokuun lopulle asti. 
Sinkkuilloissa käy noin 20–
40 monen ikäistä aikuista, 
naisia ja miehiä suunnilleen 
saman verran. Olet tervetullut 
myös valmistelemaan yhdessä 
toimintaa.

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

TUOMASMESSU

Helatorstaina 9.5. klo 18 
”Kaiken kansan ilojuhla” 
Aleksanterin kirkko 
www.tuomasmessu.net

Siioninvirsiseuroissa vuo-
rottelevat Siionin virsien vei-
suu ja seurapuhe. Seurat jär-
jestetään äitienpäivänä, sun-
nuntaina 12. toukokuuta Kau-
kajärven seurakuntatalossa.  

– Todennäköisesti puhun 
vanhempien kunnioittami-
sesta. Luultavasti otan kan-
taa yhteiskunnassammekin 
näkyvään yleiseen vanhem-
pien ihmisten ja auktoriteet-
tien kunnioittamattomuu-
teen. Mielessäni on ollut vii-

me viikkojen puheet siitä, 
kuinka koulussa ja päiväko-
dissa ei välttämättä ole työ-
rauhaa, miettii Jaana Skyt-
tä, joka pitää puheen vir-
siseuroissa. 

Skyttä muistuttaa myös 
neljännestä käskystä, jossa 
kehotetaan kunnioittamaan 
vanhempiaan. 

Siioninvirsiseuroiksi kut-
sutaan Herättäjäyhdistyksen 
seuraperinneliikettä. Perin-
teisesti seuroissa voi puhua 

kuka tahansa tai esittää vir-
sitoiveen. 

Rakastetuksi joukkoon  
vasta aikuisena 

– Nykyisin kuitenkin pu-
hujat ovat usein ennalta so-
vittuja, ja monesti puhujilla 
saattaa olla puheeseen liit-
tyviä virsiehdotuksia. Tosin 
näitä sopivia virsiä voi löy-
tyä seuraväeltäkin yhtä hy-
vin ja monesti erittäin osu-

vasti. Puheet eivät ole pitkiä, 
kertoo Skyttä, jolla itsellään 
ei ole körttiläisiä juuria.

– Itse olen tullut rakaste-
tuksi joukkoon vasta aikui-
sena. Koen seurojen verk-
kaisen ja vapaan ilmapii-
rin omakseni. On mukavaa, 
kun yleensä tietää etukäteen 
mitä tapahtuu, eikä tarvitse 
suorittaa mitään. Seurapen-
kissä saa istua juuri sellaise-
na kuin on, eikä tarvitse yrit-
tää tai esittää jotain muuta. 

Skytän mukaan vanhem-
milta seuravierailta löy-
tyy usein elämänkokemus-
ta, viisautta ja perspektiiviä 
elämään. 

– Sellaista hiljaista tietoa 
ja ymmärrystä, mitä voi saa-
da kokea vain sukupolvien 
yhteisissä kokoontumisissa.

Siionin virret ovat itses-
sään rukouksia, siksi seu-
roissa ei välttämättä erik-
seen rukoilla. 

Seuroissa veisataan virsiä 

omasta virsikirjasta, Siionin 
virsistä. 

– Sieltä löytyy monta 
kirkkovirsikirjastakin tuttua 
virttä. Körttiveisuulle omi-
naista ovat niin sanotut nie-
kut, joista tunnistaa körtti-
läisen veisuun. Esimerkkinä 
on vaikkapa virsi 332, Herraa 
hyvää kiittäkää, josta herän-
neille rakkaampi on b-sävel-
mä, kertoo Jaana Skyttä.  

Kirsi Airikka  

Ram
i M

arjam
äki

Kaupin sairaalassa vietettiin virkistyspäivää Yhteisvastuun merkeissä 24. huhtikuuta. Tar-
jolla oli monipuolista virkistystä sekä keholle että mielelle. Aistipuutarhassa sai kokemuk-
sia eri aisteille. Kauneuspisteessä viihtyivät ja puuhailivat Päivi Kovalainen, Maija Karikos-
ki, Mia Mäkinen, Taimi Tallberg, Anna-Leena Mansukoski ja Päivi Sylvin. Tapahtuman järjes-
tivät Kalevan seurakunta ja Kaupin sairaalan virikekuntoutus. 
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Marli Spieker 
juttelee Temp-
peliaukion kir-
kossa muuta-
man ”suoma-
laishannan” 
kanssa, jot-
ka osallistuivat 
Helsingissä jär-
jestettyyn Usko-
maton nainen 
-konferenssiin. 

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

EVANKELINEN 
LÄHETYSYHDISTYS – ELY
Siionin Kannel -lauluseurat
19.05.2013 klo 18.00 
Linnainmaan srk-keskuksessa 
Mäentakusenkatu 10. Puhujina 
Jari Nurmi ja Liisa Jokinen. 
Säestys Ville Karhula. Kahvit 
tilaisuuden alussa, Helinä 
Kärkkäinen.

HERÄTTÄJÄYHDISTYS
Siioninvirsiseurat su 12.5.  
klo 18 Kaukajärven seurakunta-
talossa, Keskisenkatu 20. 
Kahvit klo 17.30. Jaana Skyttä, 
Juha-Pekka Skyttä ja Aulis 
Raunio.

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu	28,		
p.	020	768	1671
www.kansanraamattuseura.fi/
kaupungeissa/tampere/
Miesten Raamattuilta 
14.5. klo 18.30. Hämeenkulma
Avioliittoleirille 
ilmoittautu minen 23.5. 
mennessä
Sanan suvipäiville retki 
15.6.

Nuoret aikuiset 
www.opiskelijat.fi

TAMPEREEN 
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma	1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16, 
keskiviikkoisin ja lauantaisin 
klo 19.
To 9.5. klo 16 Helatorstain 
seurat
La 11.5. klo 19 raamattuilta

Su 12.5. klo 16 kevätjuhla
Ma 13.5. klo 18–20 nuorten 
aikuisten raamattupiiri - 
Raamattu tutuksi
Tervetuloa!
Seura-aikoina seurat kuunnelta- 
vissa osoitteesta www.
tampereenrauhanyhdistys.fi eri 
Pirkanmaan rauhanyhdistyksiltä

KRISTILLISET JÄRJESTÖT

Siioninvirsiseurat 12.5.2013 
klo 18 Kaukajärven seurakun-
tatalossa. Kahvit klo 17.30. 
Vieraina ovat myös Juha-Pek-
ka Skyttä ja Aulis Raunio. Tilai-
suuden järjestää Messukylän 
seurakunta. 
Tampereen alueen seuroja ja 
muuta herännäishenkisiä ta-
pahtumia voi seurata myös 
Facebookissa http://www.
facebook.com/groups/385 
403350468/?fref=ts 

Kesä on parasta aikaa ko-
keilla uusia lajeja ja nauttia 
liikunnan riemusta. Tampe-
reen kaupungin liikuntapal-
velut järjestää urheiluseuro-
jen kanssa monipuolista toi-
mintaa lapsille sekä aikuisil-
le toukokuusta elokuun al-
kuun. 

Puistojumppia, lentopal-
loa sekä kävelylenkkejä jär-
jestetään eri puolilla kau-
punkia. Mittaa kuntosi lii-
kuntapalvelujen testauksil-

la Tampereen stadionilla tai 
osallistu UKK-kävelytestiin 
Sorsapuistossa, Tesomalla ja 
Hervannassa. 

Puistokuntosaleissa voi 
tehdä lihaskuntoliikkeitä 
raikkaassa ulkoilmassa. Ke-
sä–elokuun aikana on saa-
tavilla vertaisohjaajan opas-
tusta. Nääsville ry:n fysiote-
rapeutit tekevät toimintaky-
kytestejä. 

Lapsille ja nuorille on tar-
jolla pesäpalloa, yleisurhei-

lukouluja, uimakouluja sekä 
soutua ja melontaa.

Tampereen Pyrinnön jär-
jestämät Hippo-urheilukou-
lut kutsuvat mukaansa lapsia 
ja nuoria. Tarjolla on myös 
monia liikunnallisia leirejä. 

Lisätietoja kesätarjon-
nasta löytyy liikuntapalve-
lujen verkkosivuilta sekä ke-
säliitteestä, joka jaetaan jo-
kaiseen tamperelaiseen ko-
tiin Tampere-lehden välis-
sä. 

www.tampereenseurakunnat.fi

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

Aamukaste
Aleksanterin kirkossa 18.5.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen  
www.tampereenseurakunnat.fi/aamukaste   

Viinikan seurakunnassa vietettiin 
14. huhtikuuta Medialähetys Sa-
nansaattajien (Sansa) kirkkopyhää. 
Kirkon seurakuntasali täyttyi vielä 
messun jälkeen seurakuntaväestä, 
joka kokoontui lähetystilaisuuteen 
kuulemaan, mitä Hanna-työ on.

Messussa ja lähetystilaisuudes-
sa olivat mukana yhteyspäällikkö 
Anne Isokuortti sekä kansainvä-
lisen Hanna-työn eli Project Han-
nahin perustaja Marli Spieker Yh-
dysvalloista avustajansa Valerie 
Smithin kanssa.

Project Hannah on maailman 
suurimman medialähetysjärjes-
tön, Trans World Radion, työmuo-
to. Projekti on tavallisten naisten 
kansainvälinen rukousliike, joka 
on syntynyt vuonna 1997. Ruko-
usliike toimii Hanna-työn nimellä 
myös Suomessa, Medialähetys Sa-
nansaattajien alaisuudessa.

Kansainväliseen Hanna-työ-
hön kuuluvat lisäksi radio-ohjel-
mat Naiset toivon lähteellä, joita 
radioidaan 62 kielellä. Radio-oh-
jelmat käsittelevät uskon, toivon ja 
rakkauden näkökulmasta naisille 
tärkeitä aiheita. Ohjelmien aiheet 
voivat liittyä esimerkiksi ihmissuh-
teisiin, kasvatukseen tai terveyden-
hoitoon.

Kuuntelijapalautteiden mukaan 
myös miehet kuuntelevat näitä nai-
sille suunnattuja radio-ohjelmia. 
Suomesta ohjelmia tuetaan seitse-
mällä kielellä.

Rukous toimii 
kaiken perustana
Marli Spiekerin sanoma on, että 
rukous on kaiken perusta. Paitsi 

Hanna-työ rantautui Viinikan seurakuntaan
rukousta ja radio-ohjelmia, Hanna-
työ on myös naisten ja tyttöjen käy-
tännön avustamista: ruokkimista, 
vaatettamista ja opettamista.

Hanna-työ syntyi yhdestä yksit-
täisestä naisten esirukousryhmäs-
tä, jossa Marli oli mukana. Nyt pel-
kästään Suomessa on yli 60 Hanna-
rukouspiiriä, ja koko rukousliike on 
levinnyt 123:een maahaan.

Marli Spiekerin juuret ovat Bra-
siliassa ja Pelastusarmeijassa. Hän 
nukkui vauvana kopassa puhujan-
pulpetin vieressä, kun vanhemmat 
julistivat evankeliumia.

Spieker on nuoruudessaan ol-
lut jo mukana laajassa avustus-
toiminnassa Brasilian suurkau-

pungeissa. Kun hänen sulhasen-
sa jätti hänet häiden kynnyksellä 
ja vei mukanaan hänen kaasonsa, 
Marlin elämä ja unelmat murtui-
vat. Siinä tilanteessa hän tiesi, et-
tä on vain yksi pakopaikka – Jee-
suksen luona.

Myöhemmin Marli avioitui, ja 
miehensä kanssa sai kolme lasta. 
Pariskunta on toiminut lähetys-
työssä 45 vuotta, yhteisen taipa-
leensa lähes alusta asti.

Puheessaan Viinikan kirkon 
seurakuntasalissa Spieker kertoi, 
mitä on kuullut ja nähnyt naisten ja 
tyttöjen elämästä matkustaessaan 
laajalti. Vieraillessaan yli 70 maas-
sa hän on nähnyt monia taakkoja 

ja epätoivoa.
Erityisesti hän kuitenkin täh-

densi Jumalan töitä, joita hän on 
saanut olla todistamassa, kun toivo 
voittaa. Hän on toimittanut muu-
tamien naisten elämänkertomuk-
sista kirjan Kun toivo voittaa, joka 
on ilmestynyt suomeksi (Perussa-
noma 2011).

Spieker muistutti myös, et-
tä kun miehetkin alkavat rukoil-
la naisten puolesta, sillä on valta-
va merkitys. 

Kumppanuus 
on tärkeää
Anne Tuhkanen Viinikan seura-
kunnasta kertoo, että vierailusta 

Viinikassakin rukoillaan
Viinikan seurakunnassa alkaa 
Hanna-rukouspiiri. Piirissä ru-
koillaan Hanna-työn kansainvä-
listen rukousaiheiden puolesta – 
samalla tavoin kuin kaikissa 123 
maassa saman kuukauden aika-
na. Lisäksi rukoillaan piiriläisten 
omien aiheiden puolesta. 

Kokoontuminen on 6. kesä-
kuuta kello 18 Nekalan seura-
kuntatalolla.

Lisätietoa: lähetyssihteeri Tii-
na Sarkapalo, p. 050 306 2344
www.sansa.fi ja  
www.projecthannah.org.

Tule mukaan liikkumaan! 

jäi erityisesti mieleen kohta mie-
hen ja naisen välisestä kumppa-
nuudesta.

– Monissa maissa naiset ovat 
hyvin alistettuja. Tai vastaavasti 
on mahdollista, että naiset yrittä-
vät alistaa miehiä. Tarvitaan tasa-
painoa. Jumala on luonut miehen 
ja naisen kumppaneiksi, jotka täy-
dentävät toisiaan. Miehen ja naisen 
tehtävät eivät ole samoja.

– Marli muistutti myös sii-
tä, että hyvinvointivaltioissakaan 
perheväkivalta ei ole tuntema-
tonta. Lisäksi jäi mieleen se, että 
mitään ei tapahdu ilman rukous-
ta. Raamatun sanoin: ”Lähestykää 
Jumalaa, niin Hän lähestyy teitä.” 
(Jaak. 4:8a) Iloitsin vierailussa löy-
tyneestä rukousyhteydestä, Tuh-
kanen sanoo. 

Ilona Katara
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Kun olisi edes
yksi lyijykynä
Aluksi tansanialainen arvoitus:

”Ei lausu sanoja, mutta kun puhuu, se puhe ei unohdu.” 
Mikä se on? Oikea vastaus on kynä.

Miksi juuri kynä on tärkeä sana? Siksi, että tansanialai-
set alakoululaiset kertoivat, miten huolellisesti ja hellästi he 
hoitavat ja vaalivat koulun jakamia lyjykyniä.

Niiden on määrä kestää käyttöä ainakin puoli vuotta. Ne 
ovat arvoesineitä.

Muutaman vuoden takainen vierailuni tansanialaisiin kou-
luihin kaihertaa kaiken aikaa mielen pohjalla. Koululaiset ker-
toivat tulevaisuuden haaveistaan. Monet olivat kiinnostunei-
ta lääkärin ja opettajan ammatista, rohkeimmat halusivat val-
mistua lentäjiksi.

Seurasin alakoululaisten kirjainten ja numeroiden opet-
telua Igoman koulussa. Koulupihan tiukkaan tallattu hiekka-
maa oli heidän vihkonsa ja puutikku kynänsä. Lyijykynät olivat 
sisäkäyttöä varten. Pihalla kyykkivät lapset olivat 7–8-vuoti-
aita. Koulun varustetaso olisi saanut suomalaisen lapsen ja 
oletettavasti myös hänen vanhempansa itkemään. Luokassa 
oli suuri vihreä koulutaulu, joka oli opettajan työkalu.

Kun suomalaiset ekaluokkalaiset saavat läppärit käyt-
töönsä, huokaavat heidän ikätoverinsa toisella puolen maa-
palloa haikeasti. Kun olisi edes lyijykynä. 

Liitutaulu oli ja se on yhä tärkeä opetusväline monissa 
afrikkalaisissa kouluissa, mutta liitujenkin kanssa pitää olla 
tarkka. Tietotekniikka ei ole itsestäänselvyys suuren maan-
osan koululaitoksissa.

Vaikka usko maapallon rikkaiden maiden kasvavaan hy-
vinvointiin on vahva, on hyvä muistaa, että maapallo ei ole 
pelkästään rikkaiden pelikenttä. Oikeus koulunkäyntiin, ter-
veydenhoitoon, ravintoon ja puhtaaseen veteen ovat yhtä tär-
keitä Igoman koululaisille kuin suomalaislapsillekin. 

Vauraus tuudittaa itsestäänselvyyksiin. Niukkuus ei avaa 
maailman mahdollisuuksia, se sulkee ovia.

Vaikka Internet läpäisee nettiavaruuden, ei se ole läheskään 
kaiken aikaa kaikkialla. Vanha klisee tiedon valtateistä kan-
nattaa arvioida uudelleen. Missä ne valtatiet ovat ja mistä 
puuttuvat, siitä riippuu tulevaisuutemme.

Työpöydälläni on kiehtova kirja, jonka painovuosi on 1913. 
Siinä on tärkeitä viestejä sadan vuoden takaa. Se on Kansan-
valistusseuran kalenteri, jonka jugendhenkisen kansikuvan 
tekijä on Onni Muusari. Kalenterissa on kunnioitettava mää-
rä ilmoituksia ja runsaasti esseitä ja tietoiskuja. 

 
Kansanvalistusseuran kalenteri ilmestyi vuosina 1881–1957. 
Nimensä mukaisesti se on oman aikansa tietopankki. Kalen-
teri on osoitus siitä, miten kirjoitus- ja lukutaito ei ollut Suo-
men suuriruhtinaskunnassa enää harvojen ja valittujen omai-
suutta. 

Luku- ja kirjoitustaitoisella maailmalla on mahdollisuus pa-
neutua menneen ajan kirjalliseen perintöön. Sitä mahdol-
lisuutta ei ole maailman lukutaidottomilla, joiden määrän 
Unesco arvioi viime vuonna noin 775 miljoonaksi. Kaikis-
ta maailman lukutaidottomista kaksi kolmasosaa on naisia.

Kirjoitustaidottomien määrää ei ole arvioitu. Mutta kunpa 
olisi edes se yksi lyijykynä.

Maila-Katriina Tuominen
Kirjoittaja on ihmisoikeustoimittaja, joka valittiin huhtikuussa  

Pirkanmaan taidetoimikunnan puheenjohtajaksi.
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Kolumneja voi kommentoida osoitteessa  
www.tampereenkirkkosanomat.fi/blogi.

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Jaana Mehtälä 020 754 2309, 040 509 4962
jaana.mehtala@kotimaa.fi 

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI

• perunkirjoitukset ja perinnönjaot
• avioerot ja ositukset

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

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

Itsenäisyydenkatu 2, Tre
Puh. 010 666 4433 

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

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

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

!

Jalkahoito 
kotikäyntinä  

46/51€
Jalkojenhoidon ammattitutkinnon 

suorittanut sairaanhoitaja

Satu Laurell
p. 050 558 0232

Rukousilta  
Tampereen  

tuomiokirkossa  
su 12.5. klo 17.00

Rukoilemme kanssasi!Pirkko  
Jalovaara

Parantava  
rukous

PIANONVIRITYKSET
Juha Yli-Knuuttila

Puh. 0400 669 799
Sähköposti:

pianonviritys@gmail.com

Asianajotoimisto

Arja Luoma Oy
Rongankatu 4 D,
33100 Tampere

Puh. (03) 2633 500

Ryhdy enkeliksi.
auta yksinäistä vanhusta.

Soita 0600 1 7010 
(10,26 € / puh+pvm) 

tai 0600 1 7020 
(20,28 € / puh+pvm)

Keräyslupa 2020/2012/2493, voimassa 3.9.2012-31.8.2013, koko Suomi, myöntänyt  
Poliisihallitus 3.9.2012. Keräyslupa ÅLR 2012/6163, voimassa 1.9.2012-31.8.2013, 
Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands Landskapsregering 14.8.2012.

yhteisvastuu.fi, facebook.com/yhteisvastuu

YHTEISVASTUU
keräys 2013

Lisätiedot: www.tampereenkesayliopisto.fi / puh. 03 223 8433

Feldenkrais®-kesäkurssi 24.–26.5.2013, 195 €. 
Pidä puolesi – irti narsistin hampaista 3.6.2013, 150 €
Sointumerkeistä soittaminen ja vapaa säestys (piano) 5.–9.8.2013, 185 €.
Yksikään lapsi tai nuori ei saa syrjäytyä 3.9.2013, 125 €
Mindfulness – tietoinen hyväksyvä läsnäolo avaimena työhyvinvointiin 
3.–4.9.2013, 190 €. Jatkokurssi 12.–13.11.2013!
Masennuksen ryhmämuotoinen hoito 26.9. ja 3.10.2013, 220 €
Saattohoidon täydennyskoulutus 29.10.2013, 150 €
Voimauttavan valokuvan perusteet hoidollisten ja pedagogisten 
alojen työntekijöille 8 op alk. 7.10.2013, 1650 €. Haku päättyy 25.8.

AVOINTA YLIOPISTO-OPETUSTA:

Kasvatustieteiden perusopinnot 25 op (TaY) alkaa 3.6.2013
Kehotietoisuuden filosofiaa 2 op (TaY) kesäkuu 2013

SYKSYLLÄ 2013 ALKAVIKSI SUUNNITELTUJA OPINTOJA:
Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op (JY) haku päättyy 16.6.
Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op (JY) haku päättyy 15.8. 
Erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (JY)
Gerontologian perusopintokokonaisuus 26 op (JY) alkaa 18.9.
Johtamisen perusopinnot 26 op (VY) alkaa syyskuussa
Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op (TY) alkaa 7.10.
 

Tule kesäyl iopistoon!
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www.kotimaa24.fi 

 • 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

Anna lahja globaalille kirkolle.
IBAN: FI38 8000 1400 1611 30
Viesti: 13KES04
Keräysluvat: 2020/2012/2695  (Poliisihallitus 27.9.2012) 
2012/6893 (Ahvenanmaan maakuntahallitus 27.8.2012)

          
Jumalan armo kuuluu kaikille 
Kristillinen sanoma lähti liikkeelle kaksitu-
hatta vuotta sitten kirkon syntymäpäivä-
nä, helluntaina. Globaalin kirkon työ alkoi 
tästä tapahtumasta ja jatkuu edelleen.

          
hyvä sanoma muuttaa maailmaa
Jumalan rakkaus valloitti sydämet. En-
simmäiset kristityt jakoivat uskoa ja loivat 
toivoa ympärilleen. Sanoma inspiroi meitä 
edelleen kulkemaan ihmisten rinnalla ar-
jessa. Jumalan rakkaus pistää toimimaan. 

          
yhdessä saamme aikaan ihmeitä
Kristittyinä olemme osa maailmanlaajaa 
yhteisöä. Nuoret kasvavat kirkot tarvit-
sevat tukeamme, jotta voivat ulottaa työ-
tään uusille alueille. Uusia kirkkoja syn-
tyy edelleen. Jumalan rakkaus on ihme.

Tiloissamme
asiakaspaikkoja
70 hengelle

Kun on aihetta juhlaan...

JUHLAKESKUS Pitopalvelua
myös

haluamiinne
tiloihin

. muistotilaisuudet . perhejuhlat . ristiäiset

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

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

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

Nordikselta Nepaliin ja  
Kiinasta Kallioon?
Suomen suurinta kirkon kansain-
välisen toiminnan vuosittaista ta-
pahtumaa, Valtakunnallisia Lä-
hetysjuhlia, vietetään 7.–9. kesä-
kuuta Helsingissä. Juhlille odote-
taan tuhansia lähetys- ja kehitys-
yhteistyöstä sekä kansainvälisyy-
destä kiinnostuneita kävijöitä eri 
puolilta Suomea. Juhlan järjestä-
vät yhteistyössä Suomen Lähetys-
seura ja Helsingin seurakuntayh-
tymä.

Mitä on lähetystyö suomalai-
sessa suurkaupungissa, Helsingis-
sä? Entä siellä, missä kristityt ovat 
vain pieni vähemmistö? Miten ur-
baani usko haastaa, innostaa ja lä-
hettää – lähetystyöhön?  Nordik-
selta Nepaliin, Kiinasta Kallioon 
– mikä on lähetystyön suunta tä-
nä päivänä?

– Helsingin Lähetysjuhlien 
mottona on ”Teille on lähetys”. 

Juhlapaketista avautuvat ovet ym-
päri maailmaa. Haluamme tehdä 
iloiset, helsinkiläiset juhlat, joissa 
viihtyvät sekä satunnaiset kävijät 
että vakiovieraat. Toivomme, et-
tä juhlista tulee matalan kynnyk-
sen kirkollista toimintaa, kertoo 
Kristiina Vähäkangas, juhlien 
pääsihteeri.

Juhlien pääpaikkana toimii 
Helsingin Messukeskus, jossa on 
tarjolla värikkäitä messuja, vauh-
dikasta gospelia, mielenkiintoi-
sia kansainvälisiä vieraita ja pal-

jon muuta. Alppilan kirkolla on 
ohjelmaa ”etsijöille, epäilevil-
le ja epäselville”, keskustelua ih-
miskaupasta ja ihmisoikeuksista, 
köyhistä ja rikkaista sekä maail-
man tilasta.

Kaikki Lähetysjuhlien vapaa-
ehtoistehtävät löytyvät Suurel-
la sydämellä -sivuston vapaaeh-
toistyöpaikoista osoitteesta www.
suurellasydamella.fi. 

Ohjelma osoitteessa 
www.lahetysjuhlat.fi
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Kristitty liikemies ei näe ristiriitaa uskon ja bisneksen välillä.  
Olennaista on se, hankkiiko rahansa rehellisesti ja miten ne käyttää.  
– Meillä on paljon taloudellisia resursseja, jotka ovat vain maallisessa  
käytössä. On tärkeää, että on taloudellisesti menestyviä ihmisiä,  
jotka käyttävät varojaan toisten hyväksi, sanoo SRV:n viestintä- 
johtaja Taneli Hassinen.

Vasta	vääristynyt	suhde	rahaan	tekee	ihmisestä	

mammonan palvojan

Pari vuotta SRV:n viestintäjohtajana työskennellyt Taneli Hassinen haluaa 
työssään olla ennen kaikkea lähimmäinen, jota on helppo lähestyä.

Mitä	enemmän	omaisuutta,
sen	enemmän	vastuuntuntoa

Teem
u Järventie

Tamperelainen asianajaja Jari Hytti miettii aina asiakkaan kohdatessaan, onko kyseessä vain toimeksianto, vai onko sil-
lä jokin muukin merkitys. Uskonasioita hän ottaa puheeksi työtehtävien yhteydessä hyvin harvoin.
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”ÄLKÄÄ KOOTKO itsellenne aartei-
ta maan päälle... Kukaan ei voi pal-
vella kahta herraa. Jos hän toista 
rakastaa, hän vihaa toista; jos hän 
toista pitää arvossa, hän halveksii 
toista. Te ette voi palvella sekä Ju-
malaa että mammonaa”, Jeesus sa-
noo Vuorisaarnassaan Matteuksen 
evankeliumin kuudennessa luvussa.

Miten liike-elämän palveluksessa 
oleva kristitty ymmärtää tämän?

– Lähden siitä, että liike-elämä 
on vastuullisen viljelyn ja varjelun 
toteuttamista. Meillä on monimut-
kainen talousmekanismi huolehti-
massa, että kaikille riittäisi leipää. 
Voihan sitä pienelläkin omaisuu-
della ryhtyä mammonan palvojak-
si ja palvelijaksi, sanoo rakennus-
alan yrityksen SRV:n viestintäjoh-
taja, Keravalla asuva Taneli Has-
sinen.

Hassisen mielestä koko asian 
ydin on siinä, että raha muuttuu 
epäjumalaksi, mammonaksi, vasta 
silloin, kun ihmisen asenne varal-

lisuuta kohtaan vääristyy. Pienellä 
kuukausipalkalla kituuttava tai täy-
sien tukien varassa elävä kansalai-
nen voi olla mammonan palvelija 
siinä kuin miljonäärikin, kun raha 
saa elämässä kohtuuttoman suuren 
aseman.

Hassinen haluaa muistuttaa, 
että ilman menestyviä yrityksiä ja 
suurituloisia ihmisiä ei ole verotu-
loja – eikä hyvinvointia, ei sosiaa-
lista turvaverkkoa.

Ei mikään julistaja 
vaan rinnallakulkija

Niin Finnairissa, Hassisen edel - 
lisessä työpaikassa, kuin SRV:ssä-
kään ei eteen ole tullut tilannetta, 
jossa hän olisi joutunut ristiriitaan 
työtehtäviensä ja kristillisen us-
konsa kanssa.

– Työskentelin Finnairissa kol-
men eri toimitusjohtajan lähietäi-
syydellä. Olin siitä onnellisessa ase-
massa, että jokainen kaveri on va-
rustettu niin vankalla arvopohjalla, 

ettei minulla ole ollut mitään ongel-
maa työskennellä heidän kanssaan. 

Miten usko  
näkyy työssä?

– On varmasti jalompia ihmisiä 
kuin minä, vaikken olisikaan kris-
titty. Olennaisempaa on kysyä, 
minkälainen olisin, jos en olisi us-
kossa. 

– Haluan olla se lähimmäinen, 
jota on helppo lähestyä ja joka ja-
kaa työtovereiden taakkoja ja ilo-
jakin. Jos itse on vahvalla pohjalla, 
voi toimia toisten tunteiden peili-
nä ja siten auttaa muita ratkomaan 
omia asioitaan. En halua tuoda täl-
laiseen tilanteeseen omia traumo-
jani, ettei se haittaisi vuorovaiku-
tusta. Ihminenhän kamppailee si-
simmässään syyllisyyden ja häpe-
än kanssa. Kristillinen usko aut-
taa työstämään näitä asioita läpi, 
minkä jälkeen on helpompi kohda-
ta toisen ihmisen taakat.

– En ole työpaikalla mikään kä-
velevä julistaja, enemmänkin rin-
nallakulkija. Jos en pysty tähän, 
olen hengellisesti ontto. Kristityn 
ihmisen irvikuva on mielestäni sel-
lainen, joka itse kulkee taakkojen-
sa kanssa ja yrittää suorittaa uskon-
toa. Se on traagista.

Hassinen sanoo ottavansa työs-
sään uskonasiat puheeksi – jos ti-
lanne on luonteva. Finnairilla työs-
kennellessään moni työkaveri tuli 
vuosien myötä hyvin tutuksi ja lä-
heiseksi, jolloin Hassinen saattoi 
kysyä, voiko hän rukoilla työkave-
rinsa puolesta.

Teemu Järventie

– Eivät raha ja varallisuus ole pa-
hasta, vaan ratkaisevaa on se, miten 
niihin suhtautuu. Raamatusta käy 
kyllä selville, miten rahan kanssa 
pitää elää. Siksi ne kristityt, joilla 
on paljon varallisuutta, ovat erit-
täin vastuullisessa asemassa, sanoo 
tamperelainen Jari Hytti, joka pyö-
rittää omaa asianajotoimistoaan.

– Kyse ei ole siitä, miten paljon 
saa rahaa, vaan siitä, miten rahan-
sa käyttää. Tällä tarkoitan sitä, että 
myös pienituloinen tai köyhä voivat 
olla mammonan palvojia.

Se, että on kristitty lakimies, ei 
Hytin mukaan tarkoita sitä, että se 
rajoittaisi jollakin tavalla ammatin 
harjoittamista. Päinvastoin.

– Pikemminkin koen, että usko 
on edesauttanut ammattini har-
joittamista. Mutta pitää olla tie-
toinen koko ajan siitä, ettei sotke 
maallista ja hengellistä keskenään. 
Yhteiskunnassa toimitaan yhteis-
kunnan säännöillä, ja laki on laki, 
ja piste. Kuten tuoli on tuoli, sillä ei 
ole olemassa kristillistä tuolia.

Lakimiehen vakaumus näkyy 
konkreettisesti siinä, että toimis-
ton pöydällä on Raamattu. Aina 
kun Hytti kohtaa asiakkaan, yksi-
tyishenkilönä tai yrityksen edusta-
jana, hän miettii, miksi hän tämän 
ihmisen kohtaa. Onko kyseessä 
pelkästään oikeudellinen toimek-
sianto vai kenties jotain enemmän.

Joskus on käynyt niinkin, et-
tä Hytti on vakaumuksensa vuoksi 
kieltäytynyt ottamasta juttua.

Nelikymppinen oli 
nähnyt jo kaiken
Niin asiakkaat kuin yhteistyö-
kumppanit ja kollegat ovat suh-
tautuneet Hytin vakaumukseen 
asiallisesti, eikä vastakkaisia ää-
niä ole kuulunut. Uskonasioita 
hän ottaa puheeksi työssään hy-
vin harvoin.

– Mutta jos joku tekee aloitteen 
ja kysyy, tai keskustelu muuten joh-
dattuu sopivasti, olen valmis kerto-
maan tästä tärkeästä asiasta. Kun 
tulin uskoon, eräs läheinen ilmaisi 
pelkonsa, että menetän asiakkaani 
uskoontuloni takia. Pelko oli aivan 
turha, Hytti naurahtaa.

Jari Hytti koki hengellisen he-
räämisen Suomen Täyden Evan-
keliumin Liikemiesliiton (STELK) 
aamupalalla 11 vuotta sitten. Mu-
kaan hänet kutsui entiset jääkiek-
koilijat Pertti Ansakorpi ja Seppo 
Ahokainen.

– Olin jo yli 40-vuotias, ja mie-
tin silloin ensimmäistä kertaa näi-
tä asioita. Silloin tuntui, että kaikki 
oli koettu ja nähty, eikä mikään oi-
kein enää tuntunut miltään.

Hytti on jatkanut aktiivisesti 
osallistumista STELKin tilaisuuk-
siin, joita pidetään esimerkiksi 
Pirkkalan ABC:llä lauantaiaamui-
sin kello 8 aamiaisen merkeissä.

Teemu Järventie

Usko	auttaa	lakimiestä
harjoittamaan	ammattiaan


