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Puheenvuoroja
seurakuntarakenteesta 
Tampereen seurakuntamallista 
päätetään 24.1. kirkkohallituksessa. 
Kirkkosanomat kysyi muutamilta 
luottamushenkilöiltä tunnelmia 
rakenneuudistuksesta.

➢ SIVU 4

Pahaa ei kannata
lähteä kostamaan
Armollinen elämäntapa 
tuo mahdollisuuden 
vapautua ja jättää 
taakseen koettu paha.

➢ SIVUT 8–9

Uusi vuosi toi
uudet kolumnistit
Virrassa aloittavat Maila-
Katriina Tuominen, Jussi 
Laine ja Hannu Kilpeläinen 
(kuvassa). Piirroksia taiteilee 
jatkossa Ari Peura.

 ➢ SIVUT 14–15

Matkalla 
hyvän toivon tiellä  

➢ SIVUT 6–7
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– Nyt jos koskaan tarvitaan
 sosiaalista omaatuntoa ja 
yhteistä vastuuta toisista, 

miettii taiteilija 
Joel Hallikainen, joka laulaa 

Yhteisvastuu-konsertissa 
22.1. Härmälän kirkossa. 
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Ympäri käydään…
TÄTÄ KIRJOITTAESSANI emme vielä tiedä, kuinka monta seurakun-
taa Tampereelle on tulossa. Muutos on kuitenkin suurin hal-
linnollinen uudistus sitten vuoden 1953.

Tuolloin Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnasta erotet-
tiin itsenäisiksi seurakunniksi Pyynikki, Kaleva, Viinikka ja 
Härmälä. Ne olivat Harjun ja Messukylän kanssa yhteista-
loudessa. 

Tampereeseen ovat liittyneet myöhemmin Aitolahden ja 
Teiskon seurakunnat. Nuorin Tampereen seurakunta on Her-
vanta, joka erotettiin Messukylästä vuonna 1980. Nyt siis 
yhdistetään niitä seurakuntia, jotka aikanaan erotettiin pie-
nemmiksi yksiköiksi. 

Pitkään jatkunut työ rakenneratkaisun aikaansaamiseksi 
on ollut seurakunnissa työskenteleville raskasta aikaa. Risti-
riidoilta ei ole vältytty. Välillä on tarvittu myös hiippakunnan 
apua, jotta on päästy eteenpäin.

Omasta seurakunnasta kiinni pitäminen on sekin hyvin 
inhimillistä. Jos on monennen polven tamperelainen, seura-
kunnan muutos voi olla kova paikka. Meille, junan tuomille, 
asialla ei ole niin suurta merkitystä. Tärkeintä meille tavalli-
sille seurakuntalaisille taitaa olla, että kirkko löytyy edelleen-
kin mahdollisimman läheltä. Mukavaa on myös se, että isom-
pien seurakuntien alueella voi olla jumalanpalveluksia eri ai-
koihin, kun kaikkien jumalanpalvelusten ei tarvitse alkaa aa-
mukymmeneltä.

Kirkkohallitus antaa tiedon Tampereen seurakuntien ra-
kenneratkaisusta 24. tammikuuta.  Olipa tulos neljä seura-
kuntaa tai jotain muuta, se aloittaa seurakuntayhtymässä 
suuren muutostyön. Aikaa ei ole tuhlattavaksi, sillä tarkoi-
tus on, että vuoden 2013 alusta toimimme jo uuden hallin-
non pohjalta.

Rakenneratkaisua on tehty jo vuosia. Tämä työ on täh-
dännyt siihen, että voimme palvella tamperelaisia nykyistä 
paremmin. Olemme olleet sidoksissa moniportaiseen hallin-
toon, jossa samaa asiaa käsittelevät miltei samat luottamus-
henkilöt ja virkamiehet eri hallintoelimissä.

Mikäli kirkkohallitus päättää asiasta kuten on ehdotettu, 
iso osa työntekijöistä siirtyy perustasolle. Seurakuntien teh-
tävänä on hoitaa hallinto mahdollisimman tehokkaasti. 

Auttamistyö pitää jäsenet kirkossa
TAMPEREEN SEURAKUNNAT tunnetaan vahvasta diakoniatyöstä. 
Täältä on lähtenyt isoja hankkeita, kuten perheneuvonta, 
Musta Lammas ja Ruokapankki. Hiljakkoin tehdyn Kirkon tut-
kimuskeskuksen ja TNS Gallupin tutkimuksen mukaan tämä 
auttamistyö on myös suomalaisten mielestä tärkein syy py-
syä kirkon jäsenenä. 

Tutkimuksessa tuli myös ilmi, että hengellisyys ei enää 
ole tärkein kirkossa pysymisen syy.

Suomalaiset arvostavat kuitenkin kirkollisia toimituk-
sia: kastetta, avioliittoon vihkimistä ja hautaan siunaamis-
ta. Myös kirkot ja hautausmaat ovat tälle maalle tärkeitä ja 
ne saavat kansalaisilta arvostusta. 

Marja Rautanen 

Lukijapostia

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

 Komean Rock-Suomi - kokonai-
suuden toisen jakson lopetus jakaa 
katsojat tehokkaammin kuin ho-
moliitto kirkkokansan.

Mikko Husa,
Aamulehti/ Radio&Televisio 12.12.

 Ihmisen järki on Jumalan lah-
ja. Sen aikaansaannoksista on syy-
tä olla kiitollinen. Se, että meillä 
on tänään käytettävissämme tek-
niikan mukanaan tuomia apuväli-
neitä, on pitkän kehityksen ja val-
tavan ihmisjoukon yhdessä aikaan-
saamaa. Jumalan luomistyö jatkuu 
myös teknisessä kehityksessä. Se 
on osa maailmaa, jota viljelemään 
ja varjelemaan meidät on asetettu.

Pastori Martti Paananen
Sana 15.12.

 Elämässä on niin paljon hallit-
sematonta, tulevaisuus sisältää niin 
paljon huolenaiheita, joihin ei yksit-

täinen ihminen saa otetta: Euroo-
pan talouskriisi, kansojen levotto-
muudet, ilmastonmuutos. Eihän 
näitä hallitse asiantuntijatkaan. Us-
ko Jumalaan antaa turvaa ja luotta-
musta tulevaan.

Piispa Matti Repo
Kotimaa24.fi  29.12.

 Olen huomannut, että Juma-
la haluaa etsiä minua paljon enem-
män kuin minä haluan etsiä hän-
tä. Hän kaipaa meitä yhteyteensä 
ja hakee meidät vaikka mistä. Hän 
on se hyvä paimen, joka lähtee etsi-
mään eksynyttä lammastaan, ja se 
hyvä isä, joka juoksee vastaan tuh-
laajapoikaa.

Professori Atte Korhola
Sana 51–52/2011

 Tapakristillisyys on minusta 
yhtä hyvä asia kuin lennokkaampi-
kin kristillisyys. En ymmärrä, mikä 

kristittynä olemisen tavassa on niin 
tuomittavaa. Tavat sitä paitsi luovat 
sisältöjä ja merkityksiä, ja kokonai-
set uskon kulttuurit rakentuvat juu-
ri tavoille ja rituaaleille.

Pappi ja journalisti Hilkka Olkinuora
Kotiliesi 24/2011

 Tämä moderni aika kärsii py-
hyyden tajun puutteesta ja hengel-
lisyyden puutostaudista. Messussa 
ei tule peitellä kirkon uskonperin-
nön mystistä ja selitysten ulottu-
mattomissa olevaa ydintä. Ei hait-
taa, vaikkei ehtoollista tai uskon-
tunnustuksen olemusta pysty täy-
sin kääntämään modernin ajan kie-
lelle. Kirkon on oltava mitä se on, ja 
lähdettävä dialogiin aikansa kanssa 
omista lähtökohdistaan.

Pappi ja tutkija Pauliina Kainulainen 
blogissaan 29.12. 

(”Palvonta ja oikeudenmukaisuus”)
www.kotimaa24.fi 
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Aina vain syntinen?
Sain syksyllä kirjeen Kalevan seu-
rakunnalta, jonka oli allekirjoitta-
nut vs. kirkkoherra Salla Häkki-
nen. Hän vaikutti kuvassa iloisel-
ta ja avoimelta ihmiseltä.

Sitten netissä surff aillessani 
löysin sattumalta Papit puntarissa 
-sivun. Siellä nykyinen Hervannan 
seurakunnan kirkkoherra Juhani 
Räsänen kertoi, että Sateenkaari-
messu on Jumalan sanan ja kirkko-
järjestyksen vastainen. Olin mietti-
nyt Sateenkaarimessussa käymistä, 
mutta en enää Räsäsen komment-
teja luettuani.

Netissä kerrottiin myös, et-
tä kirkko tukee osittain myös ns. 
eheytymishoitoja. TV on esittä-
nyt asiasta ohjelmankin. 

Aamulehti kertoi, että Tampe-
reen seurakunnat saattaa vetää tu-
kiaan pois homo- ja naisvastaisiksi 
luonnehdituilta lähetysjärjestöiltä. 
Kuinka ollakaan, äärikristityt kim-
paantuivat tästä ja heittelivät kiviä 
taas kerran homojen päälle valta-
lehden yleisönosastolla.

Syksyllä julkaistiin myös suo-
malaisten uskonelämää luotaava 
tutkimus. Se kertoi, että kolme nel-
jästä aktiivisesta seurakuntalaises-
ta ei hyväksy homoseksuaalisuut-
ta missään muodossa. Aika karua!

Olen varma, että kirkossa on 
toisinkin, hieman avarammin-
kin ajattelevia ihmisiä. Nyt kirk-

ko suhtautuu homoseksuaaleihin 
hyvin ristiriitaisesti. Itse koin par-
haaksi erota toisen kerran elämäs-
säni kirkosta.

Kaikkien kirkko?

Hyvä nimimerkki
Kaikkien kirkko?
Kiitos koskettavasta viestistän-
ne ja oikeutetusta kysymyksestä, 
miksi homoseksuaaleihin suhtau-
dutaan kirkossa ristiriitaisesti, jo-
pa torjuvasti.

Kirkko ei ole muusta yhteis-
kunnasta erillinen saareke. Samat 
asenteet ja ennakkoluulot homo-
seksuaaleja kohtaan elävät niin kir-
kossa kuin muualla. Näitä asenteita 
voidaan muuttaa avoimella keskus-
telulla ja asiallisella tiedolla. 

Mainitsemanne esimerkit ho-
mokielteisyydestä Tampereen seu-
rakunnissa eivät ole koko totuus. 
Uskon että niin työntekijöissä kuin 
luottamushenkilöissä enemmistö 
on homoseksuaalisuuteen avarasti 
ja hyväksyvästi suhtautuvia. 

Toiset löytävät Raamatusta 
kielteisen ja torjuvan kannan ho-
moseksuaalisuuteen. Kuitenkin 
sieltä on löydettävissä myös Jee-
suksen opetus rajattomasta lähim-
mäisenrakkaudesta. Raamattu oh-
jaa uskollisuuteen ja vastuullisuu-
teen kaikissa ihmissuhteissa. Tä-

mä koskee että hetero- että homo-
suhteita.

Sateenkaarimessut ovat synty-
neet seurakuntalaisten toiveista 
kokoontua hengellisiin tilaisuuk-
siin ja jumalanpalveluksiin, jotka 
ovat avoimia kaikille ja joissa ote-
taan vakavasti seksuaalivähem-
mistöihin kuuluvien kirkon jäsen-
ten elämänkysymykset. 

Messut toimitetaan kirkkokäsi-
kirjan mukaisesti. Toimittajina on 
seurakuntien ja yhteisten työmuo-
tojen pappeja. Messuissa palvelee 
paljon myös vapaaehtoisia seura-
kuntalaisia. Tervetuloa mukaan!

Olen pahoillani, että kokeman-
ne jyrkkyys homoseksuaaleja koh-
taan on johtanut kirkosta eroami-
seen. Olisiko eroamista parempi 
tapa vaikuttaa asenteisiin kirkon 
sisällä?

Ystävällisesti.
Olli Hallikainen

tuomiorovasti

Kiitos 
adventtikirkosta
Olin Messukylän seurakunnan 
adventtikirkossa, josta tuli oikein 
vanhan ajan adventtikirkko mie-
leen. Se oli erittäin hyvin järjestet-
ty. Papit veivät ehtoollisenkin seu-
rakuntalaisille.

Messukylän seurakunnan jäsen

Aina vuoden alkajaisiksi Porvoon 
hiippakunta järjestää kirkkomu-
siikkipäivät (Kyrkomusikdagarna) 
jossain hiippakunnan seurakun-

nassa.  Tällä kertaa lisää ääntä et-
sittiin Tampereella, jonne kokoon-
tui kuutisenkymmentä ruotsinkie-
listä kanttoria.

Työpajoissa oli kolme teemaa: 
Alexander-tekniikka, jota opastivat 
Matti Harilo ja Minkki Hulden, 
äänenmuodostus kuorossa (ohjaa-
jana Kari Turunen) sekä nuottien 
etsintä netistä (Örjan Klintberg).

Paula Sirén ja Marianne Hest-
hammer esittelivät osallistujille 
Tamperetta ja Ruotsalaista seura-
kuntaa. Helsingin ortodoksiseura-
kunnan kanttori Tatjana Wileni-
us opasti Finlaysonin kirkossa or-
todoksisen kirkkolaulun saloihin.

Iltamessussa pastorina oli Han-
ne von Weissenberg ja kanteletta 
soitti Noora Laiho. Kolmipäiväi-
sen tapahtuman aikana esiintyi-
vät myös Näsin Ääni ja Scaramella.

Kanttorit metsästivät sävyjä

Matti Harilo 
opasti Kira 
Lankista 
Alexander-
tekniikan 
saloihin. Taustalla 
seuraavat Elvi 
Härkänen, Peter 
Södergård, Mikael 
Helenelund 
ja Kristiina 
Klingenberg.
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Hannu Jukola

Kimppakyydit ja kierrätys
täyttävät varjeluvelvollisuutta

Herätys!
T

ampereen seurakun-
nissa on kehitetty uu-
sia tapoja palvella seu-
rakuntalaisia. Kolme 
hääyötä on antanut 

esimaksua siitä, millaisia uusia ta-
poja on tulossa.

Hääyön lisäksi keskitytään lap-
sen kasteeseen ja kummiuteen. Lä-
hikirkkoalueiden olohuoneiden ra-
kentuminen käynnistyy, kun lopul-
linen päätös seurakuntarakentees-
ta saataneen tammikuun lopussa.

Suurin ja mittavin hanke koskee 
kastetta ja kummiutta. Jo kevään 
aikana lähetetään lastaan odotta-
ville perheille seurakunnista täysin 
uudenlaista kastemateriaalia. Pie-
nelle parasta -hankkeen nimellä 
kulkeva paketti sisältää muun mu-
assa tuutulaulu-CD:n sekä kaste- ja 
kummitodistukset.

– Lapsi voi jäädä kastamatta 
myös siksi, että perheen voimat eivät 
riitä kastejuhlien järjestämiseen ko-
tona. Tässä seurakunta tulee myös 
vastaan. Kastetilaisuus pidetään kir-
kossa, jonka jälkeen vieraille tarjo-
taan kahvit, selvittää yhteisen seu-
rakuntatyön johtaja Timo Takala. 

– Parhaillaan seurakunnissa 
valmistellaan myös kummipank-
kia, joka käynnistyy viimeistään 
kesän aikana. Joillekin vanhem-
mille voi olla vaikeaa löytää lapsel-
le kummeja. Siksi tarjoamme tu-
kea kummien saamiseen, jotta kas-
te voisi toteutua vanhempien toivo-
malla tavalla.

Uutta on myös se, että seura-
kunta tarjoaa yhteistietojärjestel-
män avulla lapselle pitempiaikais-
ta yhteydenpitoa, vanhempien niin 
halutessa. Lapsen kasvaessa Kirk-
kopolku jatkuu muihin ikävaihei-
siin, jolloin muistetaan muun mu-
assa koulunsa aloittavia tai rippi-
koulua edeltävää ikäryhmää.

Hääyö otettiin
hyvin vastaan

Tamperelaiset tuntevat hääyön hy-
vin, onhan hääöitä ollut jo kolme. 

– Hääyöllä oli selvä tilaus. Syi-
tä oli monia, ennen kaikkea ihmisiä 
viehätti vihkimisen helppous. Siitä 
on tullut kimmoke, joka näyttää jat-
kuvan. Seurakunnat tarjoavat hääöi-
tä kysynnän mukaan. Tänä vuonna 
hääöitä on kaksi, . toukokuuta ja 
.joulukuuta, Takala kertoo.

– Tarjoamme myös rukoushet-
ken viettämisen avioliittoon vih-
kimisen vuosipäivänä. Myös ru-
kous parisuhteensa rekisteröinei-
den kanssa ja heidän puolestaan 
on mahdollinen.

Tähän asti seurakunnat ovat 
järjestäneet avioliitoon aikovil-
le häämusiikki-iltoja. Tänä vuon-
na musiikki on edelleen etusijalla, 
mutta iltoihin lisätään yhteisten as-
kelten illat, joissa sketsin muodos-
sa kerrotaan avioliiton riemusta ja 
arjesta. Iltoja on viidessä paikassa 
ja ne juontaa oppilaitospastori Kat-
riina Hallikainen. 

Pienelle parasta ja 
muita uutuuksia

Nekalan seurakuntatalon alakerrassa toimii lapsille ja varhaisnuorille tarkoitettu Nessu, johon koululaiset tulevat syö-
mään eväitään, tekemään läksyjä ja odottamaan, että vanhemmat tulevat töistä kotiin. Nessulle on ominaista, että siel-
lä on kävijöitä ekaluokkalaisista murrosikäisiin. Se on siis eräänlainen lasten lähikirkko. 

Miten lasten ääni
saadaan kuuluviin?
Osana kirkon ja seura-
kunnallisten järjestöjen 
Näyn ja kuulun -hanketta 
seurakuntiin eri puolella 
Suomea on nimetty lap-
siasiahenkilöitä.  He tuo-
vat seurakunnissa lasten 
ja nuorten näkökulman 
mukaan kaikkeen toimin-
taan, myös muualle kuin 
perinteiseen lapsi- ja nuo-
risotyöhön. 

Esimerkiksi missä tätä 
näkökulmaa voisi ottaa 
enemmän huomioon, 
Tampereen seurakun-
tien lapsiasiahenkilö, 
lapsityönohjaaja Minna 
Kaihlanen?
– Tulevaisuudessa kaik-
kia päätöksiä, jotka vaikuttavat alta -vuotiaisiin, arvioidaan 
tarvittaessa niin sanottujen lapsivaikutusten kautta. Tällä py-
ritään ottamaan toiminnassa ja päätöksenteossa yhä parem-
min huomioon lasten ja nuorten hyvinvointi.  Se voi koskea 
niin seurakunnan budjettikäsittelyjä kuin vaikka seurakunta-
kodin pihasuunnittelua.

Mistä aletaan?
– Arjen valinnoista. Meidän aikuisten herättämisestä kuunte-
lemaan lapsen ja nuoren ajatuksia tavallisesta arjesta. Tai pää-
töksenteossa kysymään itseltämme, mitä päätös vaikuttaa kas-
vavaan lapseen, hänen arkeensa, mahdollisuuteensa osallistua, 
vaikuttaa, kokea olevansa tervetullut omana itsenään. 

– Varhaiskasvatuksessa olemme esimerkiksi tarkastelleet 
lasten kanssa päiväkerholaisten ja iltapäiväkotilaisten käyttä-
miä tiloja. Näkyykö niissä, että lapset ovat tervetulleita niihin? 
Miten tila hahmottuu lapsen korkeudelta? Millainen tunnel-
ma tilassa vallitsee – kutsuuko se luokseen, antaako se mah-
dollisuuden leikkiin, lepoon, iloon, turvallisuuteen ja hiljen-
tymiseen?

– Lastenohjaajat ovat pienilläkin muutoksilla saaneet pal-
jon kauneutta ja iloa tiloihin, joihin lapsen näkökulma on vai-
kuttanut. Jatkamme työstämistä pyrkien saamaan Tampereel-
le Torvi-tunnustuksen.

Asta Kettunen

Pyynikin kirkkopuiston hauta-
muistomerkkien rapistuessa on 
kadonnut osa kaupungin histori-
aa. Vielä -luvun lopulla tun-
nistettavia muistomerkkejä oli jäl-
jellä , viime syksynä enää .

Luku selvisi inventoinnissa, jon-
ka teki Pirkanmaan maakuntamu-
seo ja tilasi Tampereen hiippakun-
nan tuomiokapitulin kirkon kult-
tuuriperintötyöryhmä. Sen perus-
tana toimi kirkkoherra Yrjö Hir-
vosen vuonna  tekemä inven-
tointi ja pohjana  julkaistu 
hautaus maakartta. 

– Halusimme tällä tutkimuksel-

la kiinnittää huomiota kirkkopuis-
ton tilanteeseen, kertoo tutkija Kir-
si Kaivanto maakuntamuseosta.

Inventoinnissa mukana olleet 
ehdottavat, että tietoisuutta alueen 
tärkeydestä nostettaisiin kartta- ja 
infotaululla sekä hautausmaakar-
talla. Myös muistelemispaikka voi-
taisiin perustaa.

Vanhalle hautausmaalle voitai-
siin tehdä uurnahautoja, visioi seu-
rakuntaneuvos Ahto Rintala, joka 
on kulttuuriperintötyöryhmän jä-
sen ja Tampereen seurakuntien en-
tinen hautaustoimen päällikkö.

Vanhimmat säilyneet paadet 

ovat -luvulta. Muistolehtiä 
eli tangon päässä olevia, rautaisia 
hautakylttejä on jäljellä enää kaksi, 
rautaristejä .

Haudoissa näkyvät kansainvä-
lisyys ja suuret katovuodet –
. Haudatut ovat eri yhteiskun-
taluokista. 

Aleksanterin kirkon vieressä si-
jaitseva Pyynikin kirkkopuisto on 
Tampereen kaupungin vanhin hau-
tausmaa. Päätös sen perustamises-
ta tehtiin kaupungin perustamisen 
yhteydessä , ja se oli käytössä 
noin sata vuotta. Kirkkopuiston hoi-
to siirtyi kaupungille vuonna . 

Tampereen seurakuntien 
vuoden  Ympäristön ystävät 
ovat Tampereen Kirkkosanomien 
toimitussihteeri Asta Kettunen 
ja sairaalapastori Teemu Paar-
lahti. Valinta tehdään työtove-
reiden ehdotusten perusteella.

Paarlahti kulkee työmatkansa 
bussilla, vaikka tulee Mäntästä 
asti. Hän puhuu julkisten kulku-
välineiden käytön puolesta, ja jos 
yksityisautoilua tarvitaan, hän 
suosii kimppakyytejä. 

Auton käytön vähentäminen 
työtehtävissä ja julkisten kulku-
välineiden suosiminen kuuluvat-
kin sairaalasielunhoidon ympä-
ristötavoitteisiin.

Kettunen keksii käyttöä ros-
kiin tuomituille esineille, tekee 
Kirkkosanomiin ympäristöaihei-
sia juttuja, lajittelee roskat ja huo-
lehtii siitä, että muutkin tekevät 
niin, kierrättää ja tekee ostoksia 
kirpputoreilta, kerrotaan perus-
teluissa.

– Tekoja ympäristön hyväksi 
tarvitaan sekä arkielämässä että 
päätöksenteossa, niin paikallis-
tasolla kuin kaupungin-, maan- 
ja maailmanlaajuisestikin. Ker-
romme Tampereen seurakuntien 
viestinnässä myös seurakuntien 
ympäristönsuojelusta, Kettunen 
kertoo.

Kirkkohallitus hyväksyi jou-
lukuussa uusia ympäristödip-

lomeja. Ne myönnettiin ensim-
mäistä kertaa Jyväskylän seura-
kunnalle ja Kaunaisten yhtymäl-
le.

Mikkelin seurakuntayhty-
mä uusi diplominsa jo kolman-
nen kerran. Myös Siikaisten seu-
rakunnalle ja Vantaan seurakun-
tayhtymälle myönnettiin diplo-
mi uudeksi kaudeksi. Tampereen 
seurakunnillakin on meneillään 
diplomin uusiminen.

Sairaalapastori Teemu Paarlahti 
tuo luomakunnan varjelun esille 
myös työssään.

Pyynikin kirkkopuiston hautausmaa rapistuu

Tämän vuoden aikana seura-
kunnissa kiinnitetään muutenkin 
huomiota perheiden hyvinvointiin. 
Seurakuntien perheneuvonta antaa 
ammatillista apua, mutta sen lisäk-
si valmistellaan pääosin vapaaeh-
toisvoimin toteutettavaa parisuh-
detapahtumaa ensi syksyyn.

Lähikirkot
suuri haaste

Heti kun Tampereen seurakuntien 
rajoista on saatu lopullinen päätös, 
aloitetaan uusien seurakuntien lä-
hikirkkojen toiminnan valmistelu 
ja käynnistäminen. Lähikirkkoja 
on jatkossa noin . Iso osa seura-
kuntien toiminnasta toteutuu niis-
sä työntekijöiden ja vapaaehtoisten 
yhteisvoimin. 

– Tärkeää on, että lähikirkolle 
löytyvät kasvot, jotka alueen ihmi-
set oppivat tuntemaan. Lähikirk-
koon voi hyvin piipahtaa, vaikka 
siellä ei olisi tilaisuutta menossa.
– Toisaalta kenenkään ei pidä aja-
tella, että on sidottu omaan lähi-
kirkkoonsa. Seurakunnallisen yh-
teisönsä voi löytää muualtakin 
kuin omalta asuinalueeltaan.

Timo Takala korostaa yhteisöl-
lisyyden tärkeyttä. Seurakunnat 
pyrkivät tarjoamaan laadukasta 
yhteistyötä niin päiväkotien, kou-
lujen, oppilaitosten ja työpaikkojen 
kuin sairaaloidenkin kanssa.

Yhä enemmän tehdään myös vai-
kuttamistyötä. Tänä vuonna on lu-
vassa uusia avauksia Kukkaisviikoil-
la ja Joulutorilla. Yhdessä Suomen 
Lähetysseuran kanssa Tampereel-
la toteutetaan mittava Kauneimpi-
en joululaulujen -vuotiskonsertti.

Marja Rautanen
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Anne Karhola, 
Aitolahti 
1. Kieltämättä olen melko väsynyt 
ja turhautunut. Prosessi on ollut 
pitkä ja laahaava. Päätöksiä ei ole 
osattu tai haluttu tehdä. Varmasti 
on omalla tavallaan ollut hyvä, että 
asiaa on työstetty monilta kanteil-
ta, mutta kyllä se on myös mutkis-
tanut tilannetta.
2. Lähetimme kirkkohallituksen 
esittelijöille kirjelmän, jossa puol-
simme kapitulin tekemää ehdotus-
ta. Allekirjoittaneita olivat minä 
(yhteisen kirkkoneuvoston varapu-
heenjohtaja), Marja Karvo (yhtei-
sen kirkkovaltuuston varapuheen-
johtaja), Heikki Päätalo (Yhteisen 
seurakuntaväen ryhmän vetäjä) ja 
Anni Pälä (Kirkkodemareiden ryh-
män vetäjä). 

Lisäksi allekirjoitin adressin, jo-
ka puolsi kapitulin viime ehdotus-
ta. En kuitenkaan ollut tämän ad-
ressin alullepanija.
3. Toivon hartaasti, että kapitulin 
ehdotus hyväksyttäisiin. Tärkein-
tä olisi saada muutos aikaan. Pa-
hin tilanne olisi silloin, jos kirkko-
hallitus jättäisi asian raukeamaan.  
Toivon siis vähimmillään sitä, että 
kirkkohallitus palauttaa asian uu-
delleen valmisteluun, jos se ei tee 
muutospäätöstä.
4. Haasteelliselta. Tapahtuipa mitä 
tahansa, joukko on väsynyttä, osa 
pettynyttä ja osa mielissään. Väis-
tämättä on saatu pahojakin haa-
voja yhteistyön tekemiseen, joten 
helppoa muutosta ei ole olemassa. 
Muutos on joka tapauksessa tultava 
ja sen toteuttaminen näin rikkovan 
prosessin jälkeen ei ole helppoa. 

Olen kuitenkin iloisena seu-
rannut kärkihankeprojektien ete-
nemistä. Ne valavat minuun luot-
tamusta tulevaisuuteen. Meillä on 
paljon hienoa tehtävää, joka toivon 
mukaan myös yhdistää ihmisiä ja 
saa myönteistä vaikutusta aikaan 
myös ihmisissä, jotka eivät jäse-
nistön aktiiveihin kuulukaan. Toi-
vottavasti pääsemme pian keskit-
tymään tärkeimpään eli seurakun-
talaisten ja tamperelaisten palvele-
miseen.

Matti Kulkas, 
Aitolahti
1. Rakenneratkaisu nyt esitetyssä 
muodossa on väärin kaikkia seu-
rakuntalaisia kohtaan. Seurakun-
tayhtymän johto ja tuomiokapitu-
li ovat sivuuttaneet seurakuntien 
vaaleilla valitun hallinnon täysin 
loukaten luottamuselinten demo-
kraattisia päätöksiä. 

Seurakuntaneuvostojen jäsenis-
tä  prosenttia on esitettyä raken-
neratkaisua vastaan. Yhteisen kirk-
kovaltuuston  jäsenestä  val-
tuutettua on allekirjoittanut vetoo-
muksen, jotta tehdyt aloitteet jätet-
täisiin raukeamaan. 
2. Kantani tällaiseen rakennerat-
kaisuun on ehdottoman kielteinen. 
Sen sijaan pitäisi keskustella yhty-
män johtomallista. 
3. Odotan kirkkohallituksen pa-
lauttavan asian jatkovalmisteluun 
Tampereelle.
4. Seurakuntayhtymän tulevai-
suus näyttää synkältä, jos yhtymä-
hallintoa ei kevennetä ja päätös-
valtaa siirretä seurakuntiin. Seu-
rakuntaelämä esitetyissä ”suur-
seurakunnissa” tulee hyvin kaa-
vamaiseksi ja kaukaiseksi seura-
kuntalaisille, kun seurakunnilta 
viedään oma identiteetti. Vapaa-
ehtoistyö vähenee, koska tekijät 
eivät tunne sitä enää omakseen. 
Voidaan sanoa työn tuloksen me-
nevän johonkin ”suureen mustaan 
aukkoon”, eikä oman seurakunnan 
toimintojen tukemiseen.

Asko Alajoki, 
Hervanta 
1. Rakenneratkaisua tehtäessä on 
esitetty kysymyksiä ja äänestetty, 
mutta mielipiteitä on kuultu huo-
nosti. Monien seurakuntien seura-
kuntaneuvostot olisivat toivoneet 
oman seurakuntansa säilyvän itse-
näisenä. Kirkkohallituksen pitäisi 
palauttaa asia uudelleen käsiteltä-
väksi, muuten on paljon pettynei-
tä ihmisiä.
2. Olen soittanut eräälle tutulle, jo-
ka on kirkkohallituksen jäsen. Hän 

ymmärsi hyvin, että olemme tyy-
tymättömiä seurakuntaliitoksiin. 
Hänellä oli vastaavia kokemuksia 
omassa seurakunnassaan.

Olen ollut koko ajan sillä kan-
nalla, että seurakunnat pitäisi jättää 
itsenäisiksi. Seurakuntaliitokset ei-
vät ratkaise ongelmia. Vapaaehtoi-
set kaikkoavat ja syrjäalueilta hävi-
ää toimintaa, kun heidän kokousti-
lansa myydään. Liitokset eivät ole 
seurakuntalaisen edun mukaisia.
3. Parhain päätös on, että kirkko-
hallitus palauttaa asian uudelleen 
valmisteluun ja seurakunnat saa-
vat jatkaa toimintaansa itsenäisinä.
4. Jos aktiiviseurakuntalaisia, jotka 
muodostavat vapaaehtoisten ydin-
joukon, ei kuulla, alamäki vain 
jyrkkenee ja aktiiviseurakunta-
lainen löytää muualta paikan toi-
mia. Maallistuneet seurakuntien 
jäsenet jatkavat eroamistaan. Seu-
rakuntien pitäisi panostaa seura-
kuntien kasvuun. On paljon nii-
tä, jotka haluaisivat löytää paikan 
seurakunnassa. Seurakunnat voi-
vat myös kasvaa.

Kalle Mäki, 
Härmälä 
1. Tunnelmat ovat yhtä sekavat, 
kuin itse prosessikin on ollut. Ta-
voitteissa on ollut hyvää, mutta on-
gelmien taustalla on se, että seura-
kuntarakenneratkaisua ei lähdetty 
miettimään seurakuntien keskinäi-
sin neuvotteluin. Sen sijaan kahden 
seurakunnan aloitteesta asia ”ul-
koistettiin” heti tuomiokapitulin 
vetämäksi prosessiksi, jossa seura-
kuntaneuvostojen näkemykset ei-
vät ole saaneet riittävää painoarvoa.
2. Prosessin edetessä huoleni on li-
sääntynyt siitä, että lopputuloksek-
si ei tulisi sellaista ratkaisua, joka 
on seurakuntaneuvostojen enem-
mistön kannan vastainen. Pakko 
ei ole rakentava lähtökohta ede-
tä. Olen yhteisen kirkkovaltuus-
ton puheenjohtajana tuonut tä-
män esiin kirkkohallitukselle, kos-
ka Tampereen tuomiokapitulin esi-
tys sivuutti sekä seurakuntaneu-
vostojen selvän enemmistön että 
yhteisen kirkkovaltuuston kannat.
3. Odotan, että kirkkohallitus kuu-
lee seurakuntaneuvostojen ääntä ja 
tekee sen mukaisen ratkaisun.
4. Tampereen seurakuntayhtymän 
yhteiset työmuodot ovat olleet ak-
tiivisia uusien toimintojen kehittä-
jiä ja niille on muodostunut siinä 

sekä paikallisesti että valtakunnal-
lisesti tärkeä rooli. Seurakuntaelä-
män keskeinen haaste on sitoutu-
neisuus omaan seurakuntaan. Kun 
näistä asioista huolehditaan, niin 
tulevaisuus näyttää lupaavalta.

Antti Punkari, 
Pyynikki
1. Totesin jo viime vuoden puolel-
la, että tähänastinen rakennemuu-
tostyö on nutaamisen taidonnäyte. 
Monet hihat ovat riekaleina pel-
kästä käärimisestä: paljon tohinaa, 
mutta vähän tekoja ja tuloksia. 

Erityisesti ihmetyttää tuomio-
kapitulin osoittama piittaamat-
tomuus itsenäisten seurakuntien 
neuvostojen antamiin lausuntoi-
hin. Demokratian kunnioittami-
nen ei näytä kuuluvan vieläkään 
kirkollisen hallinnon periaattei-
siin. 
2. Olen ollut mukana niissä ko-
koontumisissa, joissa on keskus-
teltu ja päätetty toimenpiteistä saa-
da seurakuntien enemmistön kanta 
päätöksenteon perusteeksi. 

Pyynikin seurakunnan osalta 
olen toistuvasti tuonut esille seu-
rakuntaneuvostomme enemmis-
tön selkeän kannan: Tahtomme 
on, että Pyynikin seurakunta on 
itsenäisenä seurakuntana mukana 
myös uudessa seurakuntayhtymäs-
sä. Pakkoliitokseen emme suostu. 
Kirkkohallituksessa nämä toimen-
piteet on otettu huomioon ja se on 
varannut asian käsittelyyn enem-
män aikaa. 
3. Odotan, että kirkkohallitus pa-
lauttaa asian uuteen valmisteluun 
ja että vuoden  aikana täällä 
saadaan aikaan toimiva ratkaisu. 
Minulle ja monille muillekin so-
pii nykyinen seurakuntajako jat-
kossakin. 
4. Tampereen seurakuntayhtymän 
perussääntö on uusittava ja siinä on 
seurakuntien itsenäistä päätösval-
taa lisättävä sekä keskushallintoa 
voimakkaasti kevennettävä. 

Yhtymän tulee aina olla jäsen-
seurakuntiensa palvelija ja yhtei-
sesti hoidettaviksi sovittujen teh-
tävien tunnollinen toteuttaja. Val-
lanhaluinen komentomalli ei sovi 
seurakuntatyöhön. Sen työn ydin-
asioita ovat pelastuksen sanoman 
rohkea kertominen, yhteisöllisyys, 
ihmisten tasavertainen kohtaami-
nen sekä palveleva ote ja asenne ar-
kipäivän työssä. 

Ville Vuolanto, 
Viinikka  
1. Turhautuminen. Vaikka olen it-
se vasta ensimmäisen kauden luot-
tamushenkilö, olen  kyllästynyt sii-
hen, että yhteisen kirkkovaltuuston 
ja seurakuntaneuvoston toimin-
nasta suuri osa menee pyörittäes-
sä tätä asiaa, jossa meillä ei kuiten-
kaan ole edes päätösvaltaa.

Vastaavasti, hyvin moni erityi-
sesti toimintaa koskeva asia on ta-
valla tai toisella jäissä odottamas-
sa, että asia etenisi. Kolmanneksi, 
merkittävästä panostuksesta huo-
limatta on outoa, että tuomioka-
pituli ei lainkaan ole ottanut huo-
mioon seurakuntien ja valtuuston 
lausuntoja omassa esityksessään. 
Viime hetkellähän valtuustossakin 
voitti ns. välittävä kanta, jossa + 
-mallin ja ns. itsenäisten seurakun-
tien mallin väliin syntyi + -kanta, 
josta kummankin ”ääripään” kan-
nattajat pääsääntöisesti olivat sitä 
mieltä, että sen kanssa voisi kyllä 
elää. Turhaanko tässä on erilaisis-
sa rakennemuutosseminaareissa is-
tuttu ja esitetty mielipiteitä?
2. En ole osallistunut lobbaami-
seen muuten kuin yhtymällä mui-
den Viinikan seurakuntaneuvos-
ton jäsenten kanssa adressiin, jossa 
esitetään, että kirkkohallitus antai-
si + -mallin mukaisen ehdotuk-
sen raueta.

Viimeisissä äänestyksissä kan-
natin + -mallia, joka on hyvä 
kompromissi. Siinä yhdistyy pie-
nin mahdollinen haitta paikallis-
seurakuntien identiteeteille kui-
tenkin riittävän selkeään muu-
tokseen ja uudistushalun osoitta-
miseen. Onhan joka tapauksessa 
selvä, että rakenteita ja toimintaa 
Tampereen seurakunnissa on mie-
tittävä uudelleen.
3. Sellaista, jossa jollain tavoin otet-
taisiin huomioon laajalla skaalalla 
esitettyjä näkemyksiä. En usko, et-
tä seurakuntarakenne pysyisi ennal-
laan, mutta on vaikea myös uskoa, 
että kirkkohallitus kallistuisi + 
-ratkaisun kannalle kävellen täysin 
yli itsenäisten seurakuntien tahdon.
4. Tulevaisuus ei ole mitenkään 
synkkä. Jäsenmäärän lasku ei py-
sähdy, mutta aktiivisten seurakun-
talaisten määrän lisääntymisel-
le ei ole mitään estettä. Mielekäs-
tä, työntekijöiden työtä säästävää 
ja hyvin koordinoitua vapaaehtois-
työtä tarvitaan!

Tamperelaiset saavat nauttia Pispalan kirkon uusien urkujen soinnista. Entisajan säveltäjiksi pukeutuneet Harjun 
seurakunnan kanttorit Janne Salmenkangas (vas.) ja Lasse Kautto esittelivät urkuja koululaisille joulukuussa. 

Hannu Jukola

Puheenvuoroja seurakuntien rakenneratkaisusta

T
ampereen hiippakun-
nan tuomiokapituli päät-
ti . lokakuuta palata ke-
väällä tekemäänsä aloittee-
seen Tampereen seurakun-

tien rakenneratkaisusta. Tampe-
reen seurakuntayhtymän muodos-
taisivat yhden ruotsinkielisen seu-
rakunnan lisäksi neljä suomenkie-
listä seurakuntaa: Tuomiokirkko-
seurakunta (nykyiset Tuomiokirk-
ko, Pyynikki ja Kaleva), Tampe-

reen eteläinen seurakunta (nykyi-
set Härmälä, Viinikka ja Hervan-
ta), Messukylän seurakunta (nykyi-
set Messukylä, Aitolahti ja Teisko) 
sekä Harjun seurakunta. 

Tampereen seurakuntamallista 
päätetään . tammikuuta kirkko-
hallituksen täysistunnossa.  Tam-
pereen Kirkkosanomat kysyi muu-
tamilta seurakuntien luottamus-
henkilöiltä tämänhetkisiä miettei-
tä rakenneuudistuksesta.  

Kysymykset:
1. Mitkä ovat tunnelmasi luottamus-
 henkilönä rakenneratkaisusta tällä 
 hetkellä, pitkän prosessin jälkeen?
2. Oletko osallistunut kirkkohallituksen 
 ”lobbaamiseen” Tampere-päätöksessä ja 
 millä tavalla? Mikä on oma kantasi 
 rakenneratkaisuun? 
3. Millaista päätöstä odotat? 
4. Miltä näyttää Tampereen seurakunta-
 yhtymän ja seurakuntaelämän 
 tulevaisuus? 
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Tulevat pyhät
Ajassa ja hengessä Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Suomessa kirkon vuodessa ei ko-
vin montaa pyhimystä vilahda, 
mutta joku sentään. Piispa Hen-
rik – Suomen oma suojeluspyhi-
mys – viettää muistopäiväänsä 
tammikuun yhdeksäntenätoista.

Henrikin taru on useimmille 
tuttu. Upsalan piispa Henrikin ja 
Ruotsin kuninkaan Erikin oli tar-
koituksena tulla Suomeen ”maita 
ristimähan, ristimättömillä, pai-
koilla papittomilla.” Näillä retkil-
lä kävi niin, että: ”tässä tulevi näl-
kä, eikä syöä eikä juoa, eikä pur-
tua pietä.”

Lallin kotitaloon saavuttuaan 
seurue ”otti heiniä hevosen, heitti 
penningit sijalle, otti leivän uunin 
päältä, heitti penningit sijalle, otti 
olutta kellarista, vieritti rahat si-
jalle. Siinä söivät, siinä joivat,siinä 
purtua pitivät; sitte lähtivät ajo-
hon.”

Lalli palasi kotiinsa ja kuuli kä-
vijöiden ottaneen tarvitsemansa. 
Olipa jokin osuus myös Kerttu-
emännällä tai väärinkäsityksellä-
kin. Lalli suuttui tästä niin, että 
lähti Henrikin perään – tunnetuin 
tuhoisin seurauksin.

Lallia on pidetty kauheana mur-
hamiehenä, ja Henrikin surmavir-
sikin sanoo hänestä: ”Lalli se pa-
hatapainen sekä mies pahasukui-
nen”. Sen ajan suomalaisen oikeus-
käsityksen mukaan Lalli vain puo-
lusti kotiaan. Koti oli suomalaisil-
le pyhä ja sen loukkaamattomuutta 
oli oikeus puolustaa kaikin keinoin.

Lallin teko, legenda piispasta 
ja myöhemmin tapahtunut Hen-
rikin pyhimykseksi julistaminen 
tekivät Lallista ensimmäisen ni-
meltä mainitun suomalaisen his-
toriallisen henkilön.

Pyhän Henrikin legendaa muistellaan

Ravinnoksi

Ruoka on välttämätön osa joka-
päiväistä elämää. Ruoka liittyy 
myös hetkiin, jolloin kivutaan ar-
jen yläpuolelle – mitä olisi juhla 
ilman yhdessä syömistä. Ateria 
ei kuitenkaan ole vain kerta-an-
nos energiaa. Vaikka huoltoase-
mat lupaavat tankata ihmiset sii-
nä missä autotkin, syöminen ei ole 
vain tankkaamista. Ruoka on jo-
tain enemmän ja tärkeämpää, sik-
si siihen liittyy monenlaista; sym-
boliikkaa, jännitteitä, uskomuksia. 

”Mikä syömäri ja juomari, pub-
likaanien ja syntisten ystävä!”, sa-
noivat Jeesuksen aikalaiset hänes-
tä (Luuk. :). Hengenmies ja hy-
vän ruuan ystävä samassa kehos-
sa oli siis Jeesuksen aikalaisille 
kummastus. Ruoka yhdistää hen-
gellisimmänkin ajattelijan aineel-
liseen maailmaan. Toinen näkee 
siinä samalla yhdyssiteen aineel-
lisen maailman Luojaan. Kristil-
lisessä maailmassa ruokaa on aja-
teltu vertauskuvana Jumalan huo-
lenpidosta. 

Arkipäiväisyydestään huoli-
matta ei ole itsestään selvää, että 
ruokaa on – varsinkaan juuri sopi-
vaa määrää. Kovalla työlläkin an-
saittu ravinto on loppujen lopuk-
si lahjaa. Yksi ruuan surullisia pa-
radokseja on sen epätasainen ja-

kautuminen ihmisten kesken: sa-
maan aikaan, kun toisaalla näh-
dään nälkää, toisaalla painitaan 
liian lihomisen tuomien ongelmi-
en kanssa.

Raamatussa ruoka rinnaste-
taan moneen hyvään. Jeesuksen 
”ruokana” oli oman kutsumuksen 
täyttäminen : ”Minun ruokani on 
se, että täytän lähettäjäni tah-

don ja vien hänen työnsä päätök-
seen.” (Joh.:)

Jesajan kirjassa taivasta verra-
taan juhla-ateriaan: ”Tällä vuorel-
la Herra Sebaot valmistaa pidot 
kaikille kansoille, herkkuruokien 
aterian, valioviinien juhlan: ydin-
rasvalla maustettuja herkkuja, 
kypsiä, kirkkaaksi seestettyjä vii-
nejä.” (Jes. :)

Lähetys kulkee jo Namibiasta Suomeen

Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, 

Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, 

jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. 

(Mark. 1:35)

Helmi

 22.1. Jeesus herättää uskon

Evankeliumeissa kuvataan Jeesuksen elämän kiireisimpiä aikoja 

(Mark.:-). Jeesus kulki kaupungeissa ja puhui. 

Ihmeitä tapahtui. Perässäkulkijoita ja ihailijajoukkoja riitti. 

Jeesus ei kuitenkaan pitänyt itsestään meteliä, eikä antanut 

muidenkaan pitää. Jeesuksen persoona oli ja on salaisuus, 

joka aukeaa vain uskon kautta.

 29.1. Jeesus auttaa hädässä

Pyhän evankeliumissa (Joh. :-) opetuslapset pelästyvät 

nähdessään Jeesuksen oudoissa olosuhteissa. 

Jeesuksen tarkoituksena ei ollut säikytellä. Jeesus käveli veden päällä, 

jotta pääsisi lähelle myrskyn kanssa kamppailevia opetuslapsiaan. 

Mietin, miten monta kertaa omassa elämässäni on käynyt samoin; 

että olen pelästynyt myrskyä, jonka keskellä onkin Jeesus 

tulossa minua lähelle.

stun perimmäisessä 
rivissä Oniipan kirkos-

sa, Namibian Ambomaal-
la, kuten me suomalaiset maan 
pohjoisosaa ja perinteistä lähetys-
aluettamme kutsumme.

Olkapäätäni vasten uuvahtaa 
raihnainen, virtsalta haiseva, so-
kea vanha mies. Lopulta vanhus 
havahtuu ja kaivaa sotkuisen pik-
kupussin taskustaan. Siinä on hä-
nen kolehtirahansa, jotka hän on 
vähistään tullut lahjoittamaan. Se 
liikuttaa minua niin, etten enää näe 
virsien tekstejä. 

Lähdimme lokakuussa kahdeksi 
kuukaudeksi Namibiaan tekemään 
kehitysyhteistyötä. Olemme kui-
tenkin tavanneet lukuisia paikal-
lisia, niin lapsia kuin vanhuksia-
kin, jotka ovat ottaneet asiakseen 
puhua meille hengellisestä todelli-
suudesta.

”Toivon että maailmassa kadu-
taan syntejä ja synnytään uudel-
leen.”   ”Kunpa tulevaisuudessa ih-
miset kävisivät kirkossa ja lukisi-
vat Raamattua.”  ”Jumala on anta-
nut minulle jalat. Ne vievät minut 
kaikkialle.”   

Lauseet ovat suoria lainauksia 
lapsilta. Mietin, onko visio lähe-
tyksen painopisteen muuttumises-
ta lopulta käynyt toteen. Tullaanko 
lähetystyötä tulevaisuudessa teke-
mään etelästä kohti pohjoista?  Eh-
kä afrikkalaiset papit saapuvat pi-
an sankoin joukoin Suomeen herät-
telemään eksyneitä. Siis jatkamaan 
sitä työtä, jonka me joskus aloitim-
me Ambomaalla.

Kirkko on täynnä väkeä, tuttuja 
virsiä lauletaan oshiwamboksi. Tä-
män pienen ja köyhän kylän koleh-
tiennätys on   euroa, joka ke-
rättiin kirkon kunnostukseen. Jot-

ta Suomessa päästäisiin kelvollisiin 
vertailulukuihin, kolehtituottom-
me pitäisi olla lähes puoli miljoo-
naa. Mutta sehän on utopiaa?

Olisimmeko onnellisempia, jos 
luovuttaisimme kitsastelematta 
siitä paljoudesta, joka osaksemme 
on koitunut, sen sijaan, että kah-
mimme itsellemme aina vain li-
sää? Suuntaus, jossa mikään määrä 
ei riitä, on läpeensä sairas. Se tekee 
meistä ”hengen avaruudessa” huo-
mattavasti vähempiosaisia verrat-
tuna moneen namibialaiseen täällä.

Eniten Namibiassa koskettaa 
ihmisten palava toivo, kurjuuden-
kin keskellä. Minusta ainakin tun-
tuu, että heiveröiseksi käynyt usko-
ni Jumalaan on vahvistunut. Kiitos 
siitä, Namibia.

Maria Syvälä

I

Kirsikka Lyhteilä

Asumuksen seinä on koristeltu uskonnollisin sanoin ja raamatunlausein Katu-
turassa, Havanan alueella.
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RUOKA ON ARKEA JA JUHLAA, MUTTEI ITSESTÄÄNSELVYYS

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

Konserttitarjotin

Seurakunnat mukana häämessuilla

Kalevan kuorot laulavat Finlaysonissa 

Kuoleman kantajat 
pysäyttää

Pääseekö Näsinneulassa vihille 
ja voiko alttarille astella paljain var-
pain? Päihittääkö Melartinin hää-
marssi Mendelssohnin ja otetaan-
ko me sinun vai minun sukunimi? 

Älä pähkäile yksin, vaan tule 
tapaamaan pappeja ja kanttorei-
ta Häämessuille Tampere-taloon 
.–. helmikuuta. Tampereen seu-
rakuntien osastolla voit kuunnella 
häämarsseja, katsella hääkirkkoja 
ja kysellä kaikkea maan ja taivaan 
väliltä! Muista myös napata talteen 
Hääliite . helmikuuta ilmestyvästä 
Tampereen Kirkkosanomista. 

Kalevan seurakunnan kuorot 
ovat taasen koonneet voimansa yh-
teen ja esiintyvät yhteisessä kuoro-
konsertissa sunnuntaina . tammi-
kuuta kello  Finlaysonin kirkossa. 

Mukana ovat Seurakuntakuo-
ro, työikäisten naisten lauluryhmä 
Yxlysti ja työikäisten miesten lau-
luryhmä Arctos, jotka esiintyvät 
myös yhtenä kuorona. 

– Lisäksi Finlaysonin konsert-
tiin tulee Kehittyvät Laulajat -ryh-
mä, jossa on mukana  laulajaa. 

Projektikuoromme on kokoontu-
nut vasta muutaman kerran, ker-
too kuorojen johtaja, kanttori Ka-
ri Nousiainen Kalevan seurakun-
nasta.  

Konsertin ohjelmisto koostuu 
uudemmasta hengellisestä mu-
siikista. Konsertin lopussa kaikki 
kuorot laulavat yhdessä.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 
Kirkon takaosassa voi antaa vapaa-
ehtoisen lahjoituksen Yhteisvas-
tuukeräykseen.

Teat teri Telakan Kuoleman kan-
tajat on lempeä esitys siitä, kuinka 
ruumis pestään ja mitä surulla teh-
dään. Se antaa katsojalle tilaisuu-
den pysähtyä kuoleman ajatuksen 
läheisyyteen ja kokea osallisuutta 
rituaaliin, joka purkaa kuolemaan 
liittyviä tabuja ja pelkoa. 

Kuolema näyttäytyy esityksessä 
kutsuvana, kauheana ja kaivattuna. 
Riitit auttavat käsittelemään käsit-
tämätöntä. Riittien puuttuessa ih-
miseen jää tarve purkaa kuoleman 
aiheuttamaa surua. Onko kuollut 
silloin poissa vai enemmän tässä, 
läsnä kaikkialla? 

Hannu Jukola 

  helppo pääsy liikuntaesteiselle
  helppo pääsy näkövammaiselle,   kuuntelulaite

Matkalla 
hyvän toivon tiellä

O
len saanut löytää jota-
kin. Koen, että Jumala 
on kutsunut minut ki-
vun kautta tekemään 
tätä työtä. Haluan tuo-

da kuulijoille toivon ja ilon sano-
maa, miettii laulaja ja muusikko 
Joel Hallikainen, jolla on takanaan 
-vuotinen ura viihdetaiteilijana.

Kymmenen viime vuoden aika-
na hän on vakiinnuttanut paikkan-
sa hengellisen musiikin esittäjänä. 

Hallikainen eli elämässään et-
sikkoaikaa vuosituhannen vaih-
teessa. 

– Olin saanut viihdetaivaal-
ta kaiken, mutta sisälläni oli tyhjä 
sanaton ikävä. Kiipesin majakkaan 
vain nähdäkseni toisen majakan. 

Pysähdys tuli kesällä  keik-
kamatkalla. 

– Kiireen ja kaaoksen keskellä 
paloin loppuun. Hengellinen koke-
mus auttoi minua ymmärtämään, 
että elämässä on jotakin enemmän 
kuin omat voimani. Oli mentävä 
tunneliin, että näin valon, muiste-
lee Hallikainen. 

Uupumuksen ja kivun kaut-
ta hän alkoi etsiä elämäänsä uut-
ta suuntaa ja tarkoitusta. Lepotau-
on jälkeen syntyi Hallikaisen en-
simmäinen hengellinen levy Mut-
ta suurin niistä on rakkaus vuon-
na . Hiljattain  vuotta täyt-
tänyt Hallikainen on tehnyt kaik-
kiaan  levyä, joista neljä sisältää 
gospel-musiikkia. 

– Ilman pysähdystä ja tätä si-
säistä kokemustani uusilla levyillä 
olevaa hengellistä musiikkia ei olisi 
syntynyt, toteaa Hallikainen.  

Laulujen aiheet liittyvät ihmi-
senä olemiseen, hengelliseen poh-
dintaan, elämän tarkoituksen et-
simiseen, rakkauteen sekä ihmis-
suhteisiin. 

– Nyt olen matkalla hyvän toi-
von tiellä. Se tuntuu hyvältä. Halu-
an tehdä musiikkia, kohdata ihmi-
siä ja olla heille läsnä. Se on minun 
elämääni. Kaikki on vasta alussa, 
miettii Hallikainen, joka toivoo 
voivansa esiintyä vielä -vuoti-
aana.

Yhteisvastuukeräyksessä
kaikki on kohdallaan

Joel Hallikainen esiintyy seuraavan 
kerran Tampereella . tammikuu-
ta, kun hän konsertoi Yhteisvas-
tuun hyväksi Härmälän kirkossa. 

– On hienoa, että ihmiset ovat yhdessä hyvän asian ja kristillisten arvojen äärellä, miettii laulaja Joel Hallikainen, joka 
on esiintynyt useita vuosia Yhteisvastuu-konserteissa.  
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Mari ja Retu Hartikainen sanoivat 
tahdon Aleksanterin kirkon hääyössä 
11.11.11. Tänä vuonna hääyö järjes-
te tään 16.5. Finlaysonin kirkossa ja 

12.12. Aleksanterin kirkossa. 

Riikinkukkotyttö vie matkalle Tansaniaan
Tausi on seitsemänvuotias koulu-
lainen, joka sai nimensä riikinku-
kon mukaan. Hän asuu perheineen 
pienessä Kiseken kylässä Mwanzan 
kaupungissa Tansaniassa.

Tausilla on unelma. Hän haluaa 
olla hyvä oppilas. Isona hän haluaa 
ryhtyä opettajaksi. Tausi käy mie-
lellään koulua, joka päivä oppii uu-
sia asioita. Kotona hän leikkii mui-

Riikinkukkotyttö
2011, 55 s. 
Kustannus Oy Pieni Karhu

den lasten kanssa itse tehdyillä le-
luilla. Mutta pelkkää leikkimistä ei 
Tausin elämä ole, vaan hän auttaa 
myös päivittäisissä askareissa. 

Tausin koulunkäyntiin, lasten 
leikkeihin ja tansanialaisen per-
heen päivittäisiin askareisiin pää-
see tutustumaan Terhi Frimanin 
tekstin ja Tanja Mikkolan valoku-
vien avulla teoksessa Riikinkukko-
tyttö. 

Kirja on kiinnostava tuttavuus, 
joka antaa paljon tietoa tansania-
laisen perheen arjesta ja maan elä-
mäntavasta. Teos soveltuu hyvin 
myös lapsille, sillä kieli on helppo-
lukuista ja upeat valokuvat tukevat 
kertomusta taitavasti. Kaikesta nä-
kee, että kirjan tekijät ovat saavut-
taneet haastateltaviensa ja kuvatta-

Viihde/hyväntekeväisyys-
konsertti 
su 22.1. klo 15
Puistoemmaus, 
Hämeenpuisto 14 
Lapinniemen Bic Band
Järj. Tampereen seurakuntayhty-
mä ja Harjun ystävyysseurakunta-
toimikunta. Tuotto Tallinnan Pee-
telin seurakunnan hyväksi

Pirkanmaan kanttorien 
konsertti 
su 22.1. klo 18
Pispalan kirkko | 

Hyväntekeväisyyskonsertti
to 26.1. klo 19
Vanha kirkko | 
Pietarilainen Konsvitsa-kvartetti
Ohjelma 10 € ja äänitteet 20 € 

Laatokan saarella toimivan Kone-
vitsan luostarin kunnostamiseen

Lounasmusiikkia
ke 1.2. klo 12
Aleksanterin kirkko | 
TAMK kirkkomusiikki

Sopraano Soile Isokoski esiintyy Kynt-
tiläkirkon konsertissa sunnuntaina 5. 
helmikuussa kello 18 Tuomiokirkossa. 

Kynttiläkirkko ja konsertti
su 5.2. klo 18
Tuomiokirkko | 
Soile Isokoski, sopraano, 
Marita Viitasalo, piano, 
Matti Hannula, urut
Ohjelma etukäteen 19 €, 
ovelta 23 €

viensa luottamuksen.  
Terhi Friman on tamperelainen 

vapaa toimittaja. Riikinkukkotyttö 
on hänen toinen kirjansa.

Tampereella ja Helsingissä toi-
mivan valokuvaajan Tanja Mikko-
lan päätyö on lehtikuvaus, mutta 
hän tekee myös mainos- ja muoto-
kuvausta. Hän on Suomen Journa-
listiliiton hallituksen jäsen ja Suo-
men free lance -journalistien pu-
heenjohtaja.

Kirjaa myydään  euron hin-
taan Kustannus Oy Pieni Karhu 
-verkkokaupassa, osoitteessa www. 
pienikarhu.fi . Osa tuotosta menee 
Tausin ja hänen koulunsa tukemi-
seen.

Kirsi Airikka 
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Radio, tv ja netti
Tampereen seurakunnat verkossa ja radiossa
Tampereen tuomiokirkon jumalanpalvelus lähetetään suorana lä-
hetyksenä sunnuntaisin kello 10 Radio Moreenissa taajuudel-
la 98,4 MHz.

Facebookista ja twitteristä löydät Tampereen seurakuntien tuo-
reimmat uutiset ja menovinkit www.facebook.com/tampereen-
seurakunnat, http://twitter.com/TampereEvlSrkt

Vieraile Tampereen seurakuntien uusilla verkkosivuilla osoit-
teessa www.tampereenseurakunnat.fi !

Piispat puhuivat pyhästä ja pahasta
Arkkipiispa Kari Mäkinen ja piispa Kaarlo Kalliala keskustelivat 
ja vastasivat kuulijoiden kysymyksiin Horisontti-ohjelmassa jou-
lukuussa.

Ohjelma on kuultavissa Horisontin verkkosivuilta, osoitteessa 
http://yle.fi /radio1/asia/horisontti

Radio Dein kuuluvuusalue laajenee 
Radio Dein kuuluvuusalue laajenee Pirkanmaalla tänä vuonna. 
Laajentumiseen vaikuttaa Ylöjärvellä sijaitsevan lähettimen te-
hon kasvattaminen kolminkertaiseksi sekä kanavan saama uusi 
häiriötön taajuus Tampereen seudulla.

Radio Dei kuuluu nyt Tampereella ja sen ympäristössä taajuu-
della 98,8 MHz. 

Radio Dei on Suomen ainoa kristillinen radioasema. Kansalli-
sen radiotutkimuksen mukaan kanavaa kuuntelee 650 000 suo-
malaista.

Matka halki Raamatun alkaa tammikuussa 
Suomen Raamattuopisto haastaa lukemaan Raamatun läpi vuon-
na 2012, kun kirkon pyhä-teemavuosissa tullaan Pyhään Raa-
mattuun.

Raamattuopisto järjestää yhdessä radiolähetysjärjestö Sanan-
saattajien ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan kanssa luento-
sarjan, joka on kuultavissa myös Radion Dein kanavilla.

Luennot pidetään Helsingin Vanhassa kirkossa torstaisin klo 
19. Radiosta ne ovat kuultavissa torstaisin kello 18.30–19.15. 

Keväällä 2012 käydään läpi Vanha testamentti ja syksyllä 
2012 Uusi testamentti. 

Lukuohjelma ja luentoaikataulut löytyvät osoitteesta matka-
halkiraamatun.fi . 

Kirkko kuulolla
Kirkko kuulolla -palsta on suomi24:llä kaikille avoin foorumi, jolla 
voi kysyä uskoon ja elämään liittyvistä asioista. Suomen ev.lut. 
kirkon työntekijät osallistuvat keskusteluun nimimerkillä kuunte-
leva_kirkko. Palstalla on mukana pappeja, nuorisotyönohjaajia, 
diakoneja ja muita kirkon työntekijöitä. He osallistuvat keskuste-
luihin päivittäin. Kirkon vapaaehtoiset keskustelevat palstalla ni-
mimerkillä kuunteleva_seurakunta.

Henkilökohtaisemmista aiheista voit keskustella turvallisesti 
kahden kesken kirkon työntekijän kanssa Puhu papille- tai pari-
suhdeterapeutti -palveluiden kautta. 

Kerro, kirkko kuulee. www.suomi24.fi 

Näköaloja 
Jumalan maailmaan
Seurakuntien talon Lähde-

kappelin alttariliinat ovat 
esillä Pirkanmaalainen kä-

sityökatselmus -näyttelyssä Kä-
si- ja taideteollisuuskeskus Ver-
karannassa. 

– Kun minua pyydettiin mu-
kaan näyttelyyn, päätin ehdot-
taa Lähdekappelin alttariliinoja. 
Kirkkotekstiilit ovat arvostettu 
käsityöala Suomessa. Olen iloi-
nen, että kirkollinen ulottuvuus 
otettiin mukaan myös näyttelyyn, 
kertoo taidekäsityöläinen Pirkko 
Tuomisto, joka on suunnitellut ja 
valmistanut Lähdekappelin altta-
riliinat. 

Seurakuntien talon Lähde-
kappeli avattiin yleisölle ja vihit-
tiin käyttöön lokakuussa . 
Kappelia koristaa graafi kko Kirsi 
Neuvosen grafi ikantyö Lähdete-
os, joka koostuu  erillisestä kir-
jan kaltaisesta osasta.

Pirkko Tuomisto teki kappeliin 
neljä pientä villaista liinaa kuvioi-
malla perinteistä kirkkotekstiilisi-
dosta neulapitsitekniikalla. Kirjai-
lut on valmistettu silkistä ja pella-
vasta. Kirkkovuoden väreistä mu-
kana ovat violetti, valkoinen, vih-
reä ja punainen.

Kappelin mystinen 
tunnelma innoitti

– Kappelin mystinen tunnelma 
ja Kirsi Neuvosen grafi ikka kut-
suivat ulos perinteisestä suunnit-
telusta. Siksi en juuri kuvannut 
liinoihin perinteisiä kristillisiä 
symboleja, vaan käytin toisenlaisia 
vertauskuvia. Tavoitteenani oli il-
maista jotakin näkymätöntä konk-
reettisesti ja avata 
näköaloja Jumalan 
maailmaan, selvit-
tää Tuomisto, jol-
le kappeli on tul-
lut tärkeäksi myös 
perhesyistä. Hä-
nen ensimmäinen 
lapsenlapsenlap-
sensa on kastettu 
Lähdekappelissa. 

Paastojen aika-
na käytettävä vio-
letti liina on täyn-
nä Tuomistolle 
tärkeitä vertaus-
kuvia. 

– Kruunu on 
kuninkaan tun-
nusmerkki. Or-

jantappura ja punaiset veripisa-
rat taas kertovat Kristuksen kär-
simyksistä. Lasihelmet symboloi-
vat katumuksen kyyneleitä ja sa-
malla liina  käy vuoropuhelua alt-
tarin vieressä olevan Kirsi Neuvo-
sen kyyneleitä vuodattavan Raa-
matun naisen kanssa.   

Valkoinen on juhlan, ilon ja 
kiitoksen väri. Tuomiston valkoi-
sessa liinassa on kuvattu kolme 
enkelinsiipeä. 

– Enkelit ovat läsnä kaikis-
sa suurissa juhlissa. Siivet liittä-
vät tämän liinan myös arkeen, sil-
lä kappelin nimikkopsalmissa  
sanotaan: ’Sinun siipiesi suojaan 
rientävät ihmislapset. Sinun luo-
nasi on elämän lähde.’

Vihreä liina kuvaa elämää ja 
kasvua ja muistuttaa siitä, että kil-
voittelu tapahtuu arjessa. Punai-
sen liinan kyyhkynen on Pyhän 
Hengen vertauskuva ja väri ker-
too marttyyrien kohtalosta. 

Kirsi Airikka   

Taito Pirkanmaa ry:n satavuotis-
juhlavuoden kunniaksi koottu 
näyttely tuo esille pirkanmaalaista 
käsityöläisyyttä. Mukana on 41 
pirkanmaalaista kädentaitajaa.
Näyttely on avoinna 4. maaliskuuta 
saakka ja sinne on vapaa pääsy. 
Näyttelyn yhteydessä on myymälä.
Aukioloajat:
ma–pe klo 10–18
la–su klo 11–16
Käsi- ja taideteollisuuskeskus 
Verkaranta
Verkatehtaankatu 2
www.taitopirkanmaa.fi 

– Yhteisvastuu-konserteis-
sa yhdistyvät monet hyvät asiat: 
saan esiintyä kirkoissa ja ihmiset 
ovat yhdessä hyvän asian ja kris-
tillisten arvojen äärellä.  

Hallikainen on usein lauluis-
saan puolustanut vähäosaisia ja 
särkyneitä ihmisiä. 

”Jokella on sosiaalinen oma-
tunto. Hän pitää huolta vähä-
osaisista”, kommentoi kollegaan-
sa Mikko Alatalo Joel Hallikai-
sen elämästä kertovassa Ryppy-
jä ja rakkautta -dokumentissa, 
joka esitettiin joulukuun alussa 
MTV-kanavalla.

Viime vuoden Yhteisvastuu-
keräyskohteena oli nuorten yksi-
näisyyden torjuminen sekä koti-
maassa että Mosambikissa. 

– En tiedä, miten nuorten yk-
sinäisyyttä torjutaan, mutta luo-
tan ja uskon siihen, että ammat-
tilaiset osaavat työnsä. Nuor-
ten hyvinvointi on minulle to-
della omakohtainen asia, miettii 
viiden lapsen isä, joka itse vietti 
isättömän lapsuuden. Kaksi Hal-
likaisen lapsista on jo aikuisia, 
mutta kolme asuu vielä kotona.

Ylivelkaantuneita
on autettava 

Tänä vuonna Yhteisvastuu eh-
käisee ylivelkaantumista Takuu-
Säätiön käynnistämän pienluot-
tohankkeen avulla. Halpakorkoi-
sia pienluottoja voivat hakea ta-
loudellisessa ahdingossa olevat 
ihmiset, joilla ansiotulojen puut-
tuminen tai menetetyt luottotie-
dot estävät luottojen saamisen.

Kansainvälisen diakonian 
kohteena on Uganda, jossa Yh-
teisvastuu tukee pienrahoitus-
toimintaa. 

Hallikaisen mukaan pienlai-
noilla on saatu paljon hyvää ai-
kaan Afrikassa. Kotimaassa ih-
misten ylivelkaantuminen voi 
johtua monista syistä. 

– Jos elämänhallinnassa on 
ongelmia, on usein vaikeuksia 
myös raha-asioissa. On mietittä-
vä, miten voisimme tukea ja roh-
kaista näitä ihmisiä saamaan elä-
mänsä raiteilleen.

Hallikainen pelkää ihmisten 
eriarvoisuuden ja syrjäytymisen 
lisääntyvän Suomessa lähivuo-
sina. 

– Silloin jos koska tarvitaan 
sosiaalista omaatuntoa ja yhteis-
tä vastuuta toisista.

Kirsi Airikka

Rakkautta etsimässä -konsertti
Joel Hallikainen 
su 22.1. kello 18 
Härmälän kirkko. 
Ohjelma 12 euroa 
Yhteisvastuun hyväksi.

Yhteisvastuukeräys on Suomen 
suurin vuosittainen kansalais-
keräys. Yhteisvastuukeräys 
alkaa 5. helmikuuta. 

Pirkko Tuomiston 
suunnittelemat 
Lähdekappelin 

alttariliinat ovat 
esillä näyttelyssä 

Verkarannassa 
4. maaliskuuta 

saakka. 

Marja Skaffari pysähtyy kuoleman aja-
tuksen läheisyyteen Teatteri Telakan 
esityksessä Kuoleman kantajat. 
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Järjestöjen 
lippulinna 

viime vuon-
na järjeste-
tyssä kirk-

kojuhlassa. 
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Tammisunnuntaita vietetään tammi-
kuun lopussa sen muistoksi, että suojelus-
kunnat alkoivat riisua venäläistä sotavä-
keä aseista Etelä-Pohjanmaalla sunnuntai-
na . tammikuuta . Venäläisten aseis-
tariisunta alkoi myöhään kyseisen päivän 
iltana. Alkoi sota, josta kehittyi punaisten 
ja valkoisten välinen sisällissota. 

Tammisunnuntaita seuranneet tapah-
tumat vaikuttivat ratkaisevasti Suomen 
tulevaisuuteen. Kansalaissodassa ratkais-
tiin Suomen suunta ja tulevaisuus länsi-
maisena yhteiskuntana. Toukokuun  
alkuun mennessä sota oli ohi ja venäläi-
nen sotaväki ajettu pois maasta. 

Tampereen tuomiokirkossa järjeste-
tään sunnuntaina . tammikuuta kello 
 Tammisunnuntain kirkkojuhla. Pu-

heen pitää Nokian kirkkoherra Lauri 
Salminen. Musiikista huolehtivat muun 
muassa Panssarisoittokunta ja Poikakuo-
ro Pirkanpojat. 

Juhlan kolehti kannetaan Tarton Suo-
men-poikien huoltotyöhön. Tammisun-
nuntain kirkkojuhlan järjestää Vapausso-
dan Tampereen Seudun Perinneyhdistys 
yhteistyössä muiden maanpuolustusjär-
jestöjen kanssa.

Tammisunnuntain muistoksi kirkkojuhla  Esitys pyrkii tarjoamaan katso-
jille tapoja käsitellä läheisen kuole-
maan liittyviä tunteita rituaalien ja 
symbolisten eleiden myötä. 

Esitys perustuu rituaaleihin, 
liikkeeseen ja ääneen. Äänimaail-
ma koostuu äänellä itkemisestä ja 
Suomen kansan vanhoista runois-
ta. Kellot, jouhikko ja huilu johdat-
tavat maailmaan, jossa tuntema-
ton on aina vain yhden hengenve-
don päässä.

Pääroolissa on näyttelijä, muu-
sikko Marja Skaff ari. Visualisoin-
nin on tehnyt Saija Nojonen ja ko-
reografi asta vastaa Outi Yli-Viika-
ri. Marja Skaff arin edellinen esitys 
ortodoksinunna Maria Skobtso-
van elämästä kiertää edelleen ym-
päri Suomea.

Esitykset:   
ke 18.1.klo 19 ensi-ilta 
su 22.1.klo 17 
ke 25.1. klo 19 
pe 27.1. klo 19  
  
pe 3.2. klo 19 
su 5.2. klo 17 

Liput: 22/16/12 €
teatteri@telakka.eu
03 225 0720
www. piletti
Tullikamarin aukio 3

Lähde hteisvastuun lipaskerääjäksi 
kaupungin keskustaan

Ilmoittaudu kerääjäksi 
diakoniatyöntekijä Eija Heikkilälle

Yhteisvastuukeräys 2012 5.2.2012 yleisteemalla
VÄLITTÄVÄ YHTEISÖ.

eija.m.heikkila@evl.fi
                050 329 5336



8

ristinuskon keskeinen sanoma on, että Jumala rakas-
taa ihmistä ehdoitta ja antaa kaikki synnit anteeksi. Luo-

ja näyttää samalla luoduilleen mallia, kuinka näiden tu-
lee toimia keskenään. Tämän tästä Raamattu kehottaa anta-
maan anteeksi, paljon useammin kuin pyytämään.

– Se on niin tärkeä asia, perustelee perheneuvoja Päi-
vi Stelin-Valkama.– Jumala on antanut ihmiselle vapaan 

tahdon. Meistä löytyy sekä hyvää että pahaa, ja halu-
tessamme voimme pitää pinnalla hyvää. Anteeksianto 

koskee ja koskettaa kaikkia, se on ihmisyyden ydin-

sietämAnteeksiantamisen

Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja 
lempeitä ja antakaa toisillenne anteeksi, 

niin kuin Jumalakin on antanut teille 
anteeksi Kristuksen tähden.

( Ef. 4:32)

tä. Armollinen elämäntapa on ter-
ve elämäntapa.

Kirjassaan Kun tiet eroavat per-
heneuvoja ja sosiaalipsykologi Saa-
ra Kinnunen kirjoittaa: ”Jumala 
tiesi, että ihmislapsi myrkyttää elä-
mänsä, jos hän joutuu kantamaan 
kaunaa ja kiukkua vuodesta toiseen 
kokemiensa loukkausten johdosta. 
Hän halusi auttaa luotujaan pää-
semään eteenpäin ja toimi siksi it-
se esimerkkinä anteeksiantamises-
ta. Anteeksiantaminen ei ole pakko, 
vaan mahdollisuus vapautua ja jät-
tää taakseen koettu paha.”

– Raamatussa Jeesus lupaa, että 
Jumalan anteeksianto on ehdoton. 
Hän upottaa synnit merten syvyy-
teen, eikä niitä sen jälkeen näe tai 
muista. Ihminen on ihminen, jol-
le prosessi on vaikeampi, myöntää 
Stelin-Valkama Tampereen perhe-
asiain neuvottelukeskuksesta.

Kun on joutunut kärsimään vää-
ryyttä, Jumala antaa kuitenkin pa-
hantekijälle anteeksi. Kristittyä tä-
män muistaminen voi auttaa, sa-
moin tieto, että on itsekin saanut 
paljon anteeksi.

Perheneuvonnan asiakastilan-
teissa anteeksianto on vakioaihei-
ta. Uskottomuuskriiseissä tai kas-
vuhistorian ihmissuhteita läpikäy-
dessä se on olennaista.

– Anteeksiantamista helpottaa, 
kun ajattelee sitä prosessina, jo-
ka alkaa, kun haluaa antaa anteek-
si ja päättää tehdä niin. Silti voi yhä 
tuntea vihaa, surua ja kipua. Tun-
teet vaihtelevat ja niitä joutuu mat-
kan varrella kohtaamaan ja käy-
mään läpi.

Puhdas sivu
joka päivä

Vaikka anteeksianto yleensä huo-
jentaa molempia osapuolia, tälle 
tielle lähteminen on usein sietämät-
tömän vaikeaa. Anteeksiantamisen 
taitoja tarvitaan hautaan asti, kos-
ka vääjäämättä vastaan tulee petty-
myksiä, vääryyttä ja epäoikeuden-
mukaisuutta, tietoisia tai tiedosta-
mattomia loukkauksia ja loukkaan-
tumisia, omaa ja toisten epätäydel-
lisyyttä.

Kaunan kerääminen johtaa her-
kästi ilottomaan elämään. Katkera 
ihminen valittaa mielellään, syyttää 
ongelmistaan muita ja lopulta kar-
kottaa ystävät ympäriltään.

Jeesus kehotti olemaan kosta-
matta pahaa pahalla.

– Jumalan voima tulee avuksi 
jopa käsittämättömän pahuuden ja 
raakuuksien anteeksi antamiseen. 
Maailmassa on tapahtunut kam-
mottavia rikoksia ja niistäkin on 
selvitty, pohtii tamperelainen Ulla 
Paalijärvi.

– Minä loukkaan toisia, toiset 
loukkaavat minua, ja tämän tosiasi-
an kanssa jokainen joutuu kipuile-
maan. Onneksi meillä on lupa joka 
päivä aloittaa puhtaalta sivulta.

Vaikuttaako koetun vääryyden 
määrä ja laatu siihen, kuinka tus-
kaista on antaa anteeksi, vai kulkee-
ko kaava samaa rataa riippumatta, 
onko teko mustamaalaus, kiusaami-
nen, sanoilla ilkeily, aviorikos, per-
heväkivalta, murha, ihmisoikeus-
rikkomus?

– Mitä vaikeampi ja vakavampi 
asia, sitä hitaampaa ja vaikeampaa 
on anteeksianto. Joskus tuntuu, mi-
ten se on edes mahdollista. Toisaal-
ta yhden on toista helpompi antaa 
anteeksi, Päivi Stelin-Valkama tie-
tää.

Kuvat Pirjo Silveri

Uskon ytimessä
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Sairaalapappinakin toiminut ko-
kenut psykoterapeutti uskoo, että 
esimerkiksi rikoksen uhria saattaa 
vapauttaa, jos kykenee antamaan 
asteittain anteeksi.

– Pääsee asian yli niin, että pys-
tyy jatkamaan elämää. Kokeman-
sa vääryyden ja pahuuden muistaa 
lopun ikäänsä, mutta tunnetasolla 
lakkaa sattumasta yhtä paljon. Se 
mitä on tapahtunut, asettuu osak-
si elämää, eikä pomppaa enää niin 
voimakkaasti esiin.

”Anteeksi antaminen ei yritä 
muuttaa menneisyyttä. Se ei saa 
tehtyä tekemättömäksi eikä sanot-
tua sanomattomaksi. Se ei muu-
ta tapaa, jolla tulkitsemme ja ym-
märrämme meille tapahtuneet asi-
at, eikä saa meitä unohtamaan ko-
kemaamme kipua ja kärsimystä. 
Anteeksiannon tähtäyspiste ei ole 
menneessä, vaan nykyhetkessä ja 
tulevassa”, kirjoittaa pastori Antti 
Kylliäinen kirjassaan Maan päällä 
niin kuin taivaassa.

Sovinnontekoon liittyy tulevai-
suus, puhtaalta pöydältä lähtemi-
nen, uusi alku. Vihaa ja katkeruut-
ta kantaessaan ihminen käy unet-
tomaksi ja alavireiseksi, näköalat-
tomaksi, masentuneeksikin.

– Anteeksiantoon ei kuitenkaan 
ole oikotietä. Liian nopea etenemi-
nen asioita mitenkään käsittelemät-
tä voi olla itseä kohtaan väärin ja vä-
hättelevää, sanoo Stelin-Valkama.

Harva asia musta
tai valkoinen
Kun loukannut osapuoli katuu ja 
pyytää anteeksi, antaminen on hel-
pompaa kuin silloin, jos toinen ei 
näe mitään tarvetta välienselvitte-
lyyn. Vaikkei toista vastaan rikko-
nut pyytäisi, oman olon parantami-
seksi kannattaa ehkä antaa anteeksi. 
Joskus esittäminen on mahdotonta, 
koska loukkaaja on kuollut.

Perheneuvonnassa on totut-
tu käsittelemään hankalia ja mo-
nimutkaisia tapauksia. Usein vas-
taanotolla piirretään molempien 
puolisoiden sukupuut, joista katso-
taan, millaiset taustat, arvot, asen-
teet, perhekulttuurit kummallakin 
on ollut. On sukuja, joissa on vihoit-
telua, kaunaa ja katkeruutta pitkältä 
ajalta. Aina ei edes osata sanoa, mis-
tä kaikki juontaa.

Voiko anteeksi antaa vain sydä-
messään, ilman että menneet pui-
daan selviksi? Joskus mielen pohjal-
la vellovat möhkäleet ovat niin suu-
ria, että osapuolten on mahdoton 
niitä silmätysten setviä. Päivi Stelin-
Valkaman mielestä ollaan jo lähen-
tymisen tiellä, jos ongelma kyetään 
ottamaan puheeksi. Mitä läheisem-
mät ihmiset, sitä tärkeämpää olisi 
pystyä keskustelemaan kiista auki.

– Harva asia on musta tai valkoi-
nen, molemmin puolin voi olla an-
teeksipyydettävää. Ei se tarkoita, et-
tä itse asiasta tarvitsee mielipidet-
tään muuttaa, mutta pahoitella voi 
vaikka sitä, että on ilmaissut itseään 
toista loukkaavalla tavalla.

Sovinnonteon
opettelua

Tutkimukset ovat osoittaneet jo 
vauvan huomaavan, milloin toisella 
on paha mieli. Omalla tavallaan pie-
nokainen yrittää lohduttaa.

– Ihmisellä on sisäsyntyinen ky-
ky olla empaattinen ja aistia tunne-
tiloja. Perheessä vanhemmat voivat 
omalla esimerkillään kasvattaa: kun 
äiti tai isä pyytää anteeksi, lapsi op-
pii mallin, Stelin-Valkama sanoo.

Seurakunnan lapsityössä an-
teeksiantamista opetellaan kerto-
musten avulla ja arjen kerhotilan-
teissa. Leikin tiimellyksessä tulee 
välillä nahistelua: ”toi härnäs mua”, 
”toi läppäs”, ”toi löi ensin”.

– Samalla tavalla kuin pikkulap-
si opettelee syömään lusikalla, hän 
opettelee sopimisen taitoja. Erimie-
lisyyksien ratkominen kuuluu elä-
mään, sanoo lastenohjaaja Ulla Paa-
lijärvi.

Kun joku tahallaan loukkaa tai 
satuttaa, aikuisenkin sieto- ja ym-
märryskyky on koetuksella.

– Itse puran ajatuksiani vihkoon. 
Kirjoitan, miltä minusta tuntuu ja 
mitä on sanottu. Rukoilen vihkon 

sivuille ja pyydän apua. En halua 
enkä jaksa katkeroitua, koska tyyty-
mättömällä mielellä on raskas elää.

Vaikeisiin hetkiin Paalijärvi on 
löytänyt lohtua myös muiden aja-
tuksista.

– Esimerkiksi Olli Valtonen As-
kel-lehdessä puhutteli minua: ”an-
teeksianto on halu hylätä oikeuten-
sa kaunaan. Valitsemme toisten ih-
misten hyvyyden heidän pahuuten-
sa sijaan ja koemme Jumalan hyvyy-
den virtaavan kauttamme. Kun pää-
tän antaa anteeksi, hylkään oikeu-
teni kaunaan”. Minusta se on hyvin 
sanottu.

Toinen helmi löytyi Martti Lind-
qvistiltä: ”oikeasti antaa olla totta 
sen, mikä on totta. Silloin ollaan lä-
hellä anteeksiantoa. Suurin osa ener-
giasta menee asian kiertämiseen.”

– Sillä hetkellä eräs vaikea asia 
söi minua, mietin sitä kaiken ai-
kaa. Yhtäkkiä kuulin, millaiset sa-
nat Raamatusta eteeni annettiin 
”herkeä vihasta ja heitä kiukku, se 
on vain pahasta.” Taivaan Isä sanoi 
tämän minulle vanhan raamatun-
käännöksen sanoilla, lempeällä ää-
nellä. Siihen katkesi kiukku ja her-
kesi viha sisuskunnastani.

Silti koettu vääryys ei hävinnyt 
taikaiskumaisesti.

– Kesti melkein vuoden ennen 
kuin sain kerrottua toiselle osapuo-
lelle, että tällainen asia on minua 
kalvanut.

Syvästi loukkaantuneen anteek-
sianto ei tapahdu hetkessä.

– Pallo on kuitenkin itsellä nil-
kassa. Jos tuntuu, etten edes halua 
antaa anteeksi tai en kerta kaikki-
aan pysty, tällaisiin kohtiin tarvit-
sen Jeesusta. Hänelle voin sanoa, et-
tä tule nyt ja auta.

Harjoittelua
koko elämä

Joku suuttuu silmittömästi näen-
näisen pienestä. Todellinen syy on-
kin vanhojen tunnevarastojen pur-
kautuminen. Sisälle on vuosien mit-
taan kertynyt kuonalasti, jota ei ole 
puhaltanut ulos, ja viimeinen pisa-
ra räjäyttää koko potin.

– Luulen, että suuri osa louk-
kaantumisista on juuri näitä, Paa-
lijärvi arvelee.

Joskus vihasta vapautumiseen 
tepsii yksinkertainen neuvo: ”anna 
olla”. Jotkut ihmiset jaksavat vatvoa 
vanhoja asioita ja muut terapoivat 
heitä. Menneisyydessä elävä kulkee 
selkä menosuuntaan, kristitty kat-
soo eteenpäin ja kiintopiste on tule-
vaisuudessa. Jos kuuluu siihen jouk-
koon, jolla levy jää herkästi päälle, 
kannattaa opetella ”anna olla” -me-
todia.

Ulla Paalijärven mielestä anteek-
sianto on tahtotila, tunteet tulevat 
perässä. On tärkeää ilmaista, että 
haluaa antaa anteeksi, vaikka tun-
teet vielä haraisivat vastaan. Jo sa-
nojen ”anna anteeksi” lausuminen 
vaatii ponnistelua.

– Sitä saa harjoitella läpi elämän. 
Ja sitten kun on antanut tai saanut 
anteeksi, mikä helpotus! Tulee huo-
jentunut ja keveä olo, kun uskalsi 
mieltä vaivaavan mörön kimppuun 
käydä.

Toista ei
voi pakottaa

Länsimaisessa oikeusjärjestelmässä 
rikosta seuraa rangaistus. Esimer-
kiksi henkirikoksissa jälkiä on mah-
doton paikata tai hyvittää rahalla, ja 
todellista helpotusta uhrille tai hä-
nen omaisilleen saattaa tuottaa vain 
anteeksianto.

Rikossovittelua käsitelleessä teo-
logian väitöstutkimuksessaan etii-
kan tutkija Heidi Jokinen pohti 
myös anteeksiantoa ja armoa (Me-
dling vid brott, Åbo Akademi ). 
Osin samaa aihepiiriä hän sivusi jo 
pro gradussaan Etelä-Afrikan to-
tuuskomissiosta.

– Piispa Desmond Tutu on pu-
hunut voimakkaasti anteeksianta-
misen puolesta, mutta saanut myös 
kritiikkiä, koska hänen koettiin pai-
nostavan. Tutu on mustaihoinen af-
rikkalainen, joka piti anteeksiantoa 
tärkeänä, mutta jotkut toiset apart-
heidin kokeneet olivat toista mieltä. 
Viime kädessä kukaan ei voi pakot-
taa toista antamaan anteeksi.

Hyvää tarkoittava voi ruveta 
esittämään toiselle: ”kyllä sinun pi-
tää antaa anteeksi, muuten aiheutat 
vain itsellesi vahinkoa”. Vääryyttä 
kokenut ärsyyntyy herkästi, kun jo-
ku tulee selittämään ja neuvomaan.

– Ulkopuolinen ei voi tietää, mikä 
toiselle on parasta. Anteeksi antami-
nen on aina uhrin tai hänen läheis-
tensä asia, ja vain loukattu osapuoli 
voi tehdä ratkaisun. Kärsimään jou-
tunut on kenties ihan lukossa ja aja-
tukset pyörivät samaa rataa. Muut 

saattavat auttaa häntä näkemään eri-
laisia näkökulmia ja sitä kautta vai-
kuttaa anteeksiantamiseen.

”Anteeksi” ei ole automaatti, jon-
ka suustaan päästämällä kuittaa no-
peasti ikävän asian pois päiväjärjes-
tyksestä. Usein tarvitaan paljon ai-
kaa.

– Oikea hetki ei välttämättä ole 
juuri nyt. Uhri voi kokea, ettei ole 
vielä valmis sovintoon, vaan hänen 
täytyy saada työstää vihan ja raivon 
tunteitaan. Ihmiset ovat erilaisia ja 
se mikä sopii yhdelle, ei välttämät-
tä sovi kaikille. Jokaisen henkilö-
kohtaista matkantekoa pitää kun-
nioittaa.

Sovittelussa uhri ja rikoksenteki-
jä katsovat pahaa kasvoista kasvoi-
hin ja selvittävät konfl iktia keske-
nään. Pohjimmiltaan tapa on kris-
tinuskosta tuttu, siinä vastakkain 
vain ovat Jumala ja ihminen.

– Vaikka uhri ja rikollinen olisi-
vat täysin toisilleen tuntemattomia, 
rikostapahtuma sitoo heidät loppu-
elämäksi toisiinsa. Anteeksianta-
misen kautta uhri voi ajatella pys-
tyvänsä irrottautumaan tai vapau-
tumaan rikoksen jättämistä jäljistä, 
kun hän saa itse ottaa siihen aktii-
visesti kantaa.

Pirjo Silveri

Kirjallisuutta:
Heidi Jokinen: Medling vid brott. 
En begreppslig analys av en 
konfl iktlösningsmetod i en senmodern 
tid (Åbo Akademi 2011)
Saara Kinnunen: Kun tiet 
eroavat. Elämää avioeron jälkeen 
(Perussanoma 2010)
Antti Kylliäinen: Maan päällä niin kuin 
taivaassa. Jumalan ja ihmisen armo. 
(Otava 2004)
Anna-Liisa Valtavaara: Ainako 
anteeksi? (Kirjapaja 2007)

mätön vaikeus – ja helpotus
Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: 
”Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee 

väärin minua kohtaan, 
niin kuinka monta kertaa minun on 

annettava hänelle anteeksi? 
Peräti seitsemän kertaako?” 

”Ei seitsemän, 
vaan seitsemänkymmentäseitsemän 

kertaa”, vastasi Jeesus. 
(Matt 18:21-22)

Ja anna meille meidän syntimme 
anteeksi, niin kuin mekin anteeksi 
annamme niille, jotka ovat meitä 

vastaan rikkoneet. 
(Isä meidän -rukous)
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Tämän vuoden ekumeenisen rukous-
viikon valmisteluihin ovat osallistuneet 
Puolan kirkkojen edustajat. Aineisto pe-
rustuu korinttilaiskirjeen tekstiin :–
. Teema korostaa Kristus-uskon muut-
tavaa voimaa.

Suomessa viikko on järjestetty sään-
nöllisesti -luvulta alkaen. Sen ava-
jaisiksi kirkoissa luetaan vuoden  ru-
kouspäiväjulistus, joka nostaa erityisesti 
esille Raamatun ja sen merkityksen kie-
lelle, kulttuurille, demokratialle ja kristil-
liselle uskolle.

Rukousviikon aineistoon yksityistä tai 
rukousryhmien yhteistä rukousta varten 
voi tutustua myös Suomen ekumeenisen 
neuvoston sivuilla www.ekumenia.fi .

Ohjelma Tampereella:

Ke 18.1. klo . Aamumessu kristitty-
jen ykseyden puolesta, Tesoman kirkko, 
Tesomankuja 
Ke 18.1. klo . Päiväpiiri Tampereen 
helluntaiseurakunta, Aleksanterinkatu 
To 19.1. klo – Jeesus-rukouspalvelus, 
Tampereen ortodoksinen kirkko, Tuomio-
kirkonkatu 
To 19.1. klo  Pyhän Henrikin muisto-
päivän juhlamessu, jossa rukoillaan erityi-
sesti kristittyjen
ykseyden puolesta, kirkkokahvit. Tampe-
reen katolinen Pyhän Ristin seurakunta, 
Amurinkuja  A
Pe 20.1. klo  Liekki-ilta, Kylmäkosken 
vankilapastori Vesa Mäkelä vierailee, mu-

siikki Happy End. Alkukahvit, ylistystä, 
opetusta ja rukousta. Tampereen meto-
distiseurakunta, Lapintie 
La 21.1. klo  Wake Up -tapahtuma, 
Tampereen helluntaiseurakunta, Alek-
santerinkatu 
La 21.1. klo  Vigilia, Tampereen or-
todoksinen kirkko, Tuomiokirkonkatu 
Su 22.1. Kaikissa aamun jumalanpalve-
luksissa rukous kristittyjen ykseyden  ja 
alkavan viikon puolesta
Ti 24.1. klo  Rukouksen ja yhteyden il-
ta, Tampereen helluntaiseurakunta, Alek-
santerinkatu 
Ke 25.1. klo . Aamumessu kristitty-
jen ykseyden puolesta, Tesoman kirkko, 
Tesomankuja 
Ke 25.1. klo . Päiväpiiri, Tampereen 
helluntaiseurakunta, Aleksanterinkatu 

Ekumeeninen rukousvaellus 22.1.:

klo . Ortodoksikirkko, 
klo . Helluntaiseurakunta, 
klo . Metodistikirkko, 
klo . ICCK, Vanha kirkko, 
klo . Vapaakirkko, 
klo . Pelastusarmeija, 
klo . Katolinen kirkko,
klo . Adventtikirkko.

Jokaisessa pysähdyspaikassa on noin 
 minuutin rukoushetki. Vaellukseen voi 
liittyä matkalta. Adventtikirkossa on ru-
koushetken jälkeen teetarjoilu, jonka jäl-
keen ehtii Tuomasmessuun kello .

Katso muu tapahtuma-
tarjonta 
www.tampereen
seurakunnat.fi 

AITOLAHDEN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset 
klo 10 Aitolahden kirkossa
22.1. Terttu Haikka, Maiju 
Häyrynen, Eternitas-kamarikuoro
29.1. rippikoulumessu, Johanna 
Porkola, Maiju Häyrynen, Miia 
Moilanen, Peter Joukainen Band

Muut tapahtumat
Diakonian aamukahvit 18.1. 
klo 9 Atalan srk-kodissa, jatkuen 
ke parittomilla viikoilla. Tied. Irmeli 
Nylander p. 050 599 7345

Jumalan kämmenellä -ilta 
18.1. klo 18 Atalan srk-kodissa. 
3–8 -vuotiaille lapsille perheineen, 
jatkuen parittomilla viikoilla. 
Toimintaa/askartelua, temppurata, 
kirkkohetki ja iltapala. Tied. Jyrki 
Pikkarainen p. 050 527 9932

Perjantaitupa eläkeläisille 
20.1. klo 10–12 Aitolahden kirkko, 
jatkuen pe parittomilla viikoilla. Tied. 
Päivä Mikkola p. 050 308 9401

Suuntana seurakunta 
-tapahtumaviikko 30.1.–5.2. 
Katso ohjelma s. 11

HARJUN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset
22.1. klo 10 Tesoman kirkko, 
Riitta Laankoski, Teuvo Suurnäkki, 
Tarja Laitinen. Messun jälkeen 
rukouspalvelu
klo 11 Pispalan kirkko, Martti 
Lammi, Tarvo Laakso, Ville Karhula
klo 12 Lielahden kirkko, Rainer 
Backström, Peppi Sievers, Anne 
Nietosvaara, Gideon -tervehdys
29.1. klo 10 Tesoman kirkko, 
rippikoulusunnuntai, Miia Patana, 
Jukka-Pekka Ruusukallio, 
Ville Karhula. Messun jälkeen 
rukouspalvelu
klo 11 Pispalan kirkko, Teuvo 
Suurnäkki, Ritva-Leena Hirvonen, 
Tarja Laitinen, soitinryhmä
klo 12 perhemessu Lielahden 
kirkko, Rainer Backström, Peppi 
Sievers, Lasse Kautto. Messun 
jälkeen Tapulinmäen talvisäpinät, 
katso lisätietoja s. 13

Varikkomessu 29.1. klo 17 
Pispalan kirkko 

Aamumessu 18.1., 25.1., 
1.2. klo 8.30 Tesoman kirkko 

Muut tapahtumat
Sururyhmä to 19.1. klo 18–
20 Tesoman kirkko. Yhdessäoloa. 
Sururyhmän illassa voimme jakaa 
kokemuksiamme menetyksestä 
toisten samassa elämäntilanteessa 
olevien kanssa. Peppi Sievers 
ja Minna Savukoski. Ei 
ilmoittautumista 

Koko perheen parhaaksi 
-tilaisuus su 22.1. klo 15–
16.30 Tesoman kirkko. Yhteinen 
hartaus kirkossa ja sen jälkeen 

Tampereen seurakuntien tapahtumia 18.–31.1.2012

Saarnavuoro

Rukoilevat seurakuntalaiset
kantavat pappia työssään
MISTÄ TEKSTISTÄ SAARNAAT?
Päivän evankeliumi on Mark. 1:29–39. Jeesus paran-
taa Simonin anopin. Hänen julistajan tehtävänsä laa-
jenee Kapernaumista koko Galilean alueelle. 

LÖYSITKÖ TEKSTIIN UUDEN NÄKÖKULMAN? 
Jeesuksen selkeä näkemys omasta tehtävästään. Hän 
tuli täyttämään Jumalan tahtoa, ei ihmisten toiveita.

MITÄ HALUAT SAARNASSASI VIESTIÄ?
Usko Jeesukseen on sekä rukousta että liikkeelle läh-
töä, toisinaan astumista ”epämukavuusalueelle”. Min-
ne, kenen luo Jumala tahtoo sinut lähettää?

OLIKO TEKSTISSÄ JOTAIN VAIKEAA? 
Saarnatessa on aina vaikeinta välittää vanha ja pysy-
vä sanoma tuoreella tavalla tämän ajan ihmisille, ko-
koon tulevalle seurakunnalle. 

MIKSI KANNATTAA TULLA KIRKKOON KUULEMAAN SAARNAASI? 
Messu on paikka, jossa usko syntyy, kasvaa ja pysyy 
hengissä. En tiedä, onko saarnani jokin erityinen syy 
tulla kirkkoon. Mutta rukoillen kannattaa tulla katso-
maan, mitä Jumala tällä kertaa antaa elämään matka-
evääksi. Joskus voi kokea ihmeitä. Ainakin minä saar-
naa valmistellessa usein tunnen, että rukoilevat seu-
rakuntalaiset kantavat pappia työssään.

Messussa avustavat uudet rippikoululaiseni. Här-
mälän kirkkoon kannattaa myös tulla katsomaan ai-
van uutta kastettujen puuta. Siihen merkitään tämän 
vuoden alusta alkaen kastetut nimeltä. Näin seurakun-
ta voi muistaa heitä rukouksissaan pidemmän aikaa.

MINKÄ KIRJAN OLET LUKENUT VIIMEKSI? MITÄ SIITÄ OPIT?
Viimeksi lukemani kirja on Rashid, Jumalan taistelija. 
Se on tositapahtumiin perustuva kertomus muslimipo-
jan varttumisesta aikuiseksi yhtä aikaa kotimaansa Af-
ganistanin dramaattisten muutosten kanssa. Kirja an-
toi kuvauksen siitä, mitä länteen pakolaisena saapu-
neelle muslimille kristityksi kääntyminen voi merkitä.

Ekumeenisen rukousviikon teema:

Kristuksen voitto muuttaa meidät

alle kouluikäisille ja koululaisille 
omaa ohjelmaa. Mukana 
varhaisnuorisotyön ja lapsityön 
ihmisiä. Aikuisille on parisuhteen 
palikat -aineistosta esillä 
sitoutuminen ja rakkaus. Iltapala

60+ -laulajaiset su 22.1. 
klo 16 Pispalan kirkon yläsalissa. 
Juhani Marjokorpi laulattaa

Hartaus su 29.1. klo 16 
Raholan kerhohuone. Jukka-Pekka 
Ruusukallio

60 + -ikäisten retki Lahteen 
su 12.2. Lähtö klo 7.30 Tesoman 
Nordealta. Bussi kulkee reittiä 
Tesoma – Nokiantie - Pispalan val-
tatie – Satakunnankatu – Sepän-
katu – rantatie. Ohjelmassa messu 
Pyhän Ristin kirkossa, buffet-
lounas, kiertoajelu, Radio- ja TV-
museo, kahvi ja ostosmahdollisuus 
Tuulosessa. Retken hinta on 30 €. 
Ilm. tammikuun aikana srk-toimis-
toon p. 219 0214. Tied. Ritva-
Leena Hirvonen p. 050 337 3364

Perjantairukous pe klo 17 
Tesoman kirkko 

Raamattupiiri ma (parilliset 
vkot) klo 14 Lentävänniemen 
srk-koti Talentti

Tesoman diakoniapiiri ke 
(parittomat vkot) klo 12.15–14 
Tesoman kirkko

Kulmakammari 
ke klo 13 Lamminpään srk-koti 
Rauhanportissa
ti klo 13 Lentävänniemen srk-koti 
Talentissa. Varttuneen väen,
lähitienoon olohuone. Tule 
mukavaan porukkaan, kahvitellaan, 
lauletaan, jaetaan yhdessä.

Wanhanajan kahvila Pispalan 
kirkontuvalla, os. Pispalanvaltatie 
16. Ke 25.1., 22.2., 21.3., 25.4.ja 
23.5. klo 13–15. Marja Kylä-Laaso 
ja Arja Tikka

KokoNainen-illat: 6.2., 5.3. 
ja 23.4. klo 18.30 Pispalan kir-
kontuvalla, os. Pispalanvaltatie 1.

Tahmelan lähitupa ti (parilliset 
viikot) klo 10–12, 10.1. alkaen 
kodeissa. Tied. Arja Tikka, 
p. 050 593 6455

Naisten kerho ke (parilliset 
viikot) klo 14.30–16 Haukiluoman 
srk-kodissa

Naistenpiiri to (parilliset viikot) 
klo 18 Raholan kerhohuone

Naisten kuntojumppa 
ke klo 18–19 Epilän srk-talossa

Perhekerhot: Haukiluoman srk-
kodilla, Tyvikatu 11, pe (parilliset 
viikot) klo 9.30–11; Tahmelan 
kerhohuoneella, Selininkatu 5, 
to (parittomat viikot) klo 10–

11.30; Raholan kerhohuoneella, 
Jurvalankatu 4, pe (parittomat 
viikot) klo 9.30–11

1.2. klo 10 Tapulinmäen 
Tupa Lielahden kirkolla. 
Tuvassa vieraana pastori Peppi 
Sievers teemalla ”Tavallinen riittää? 
Seuraamme apostoli Pietarin 
polkuja. Tuvassa keittolounas 3 €

4.2. klo 10–16 Tesoman kirkko 
”Maailmojen sillisalaatti”-kokkaus 
päivä 
Ilolla tekemään ja maistelemaan 
kansamme etno-ruokaa 
värikkääseen joukkoon!
Ruokaa valmistetaan myös 5.2. 
Maailmojen messulounaalle! 
Ilm. 1.2. mennessä diakoni 
Pia Ojalahti 050 434 3315 tai 
lähetyssihteeri Riitta Laiho 041 
548 0150 (Ruokamaksu 4 €)

Harjun Kirkontuvat kevätkausi
ma klo 10–12 Miestentupa 
Tesoman kirkko –Takkahuone
ti klo 10 Tesoman Kirkontupa – 
Tesoman kirkko 
to klo 10 Kalkun srk-talo
Ohjelma: klo 10–11.30 vaihteleva 
ohjelmatuokio, klo 11.30 hartaus, 
klo 12 lounas
pe UUS JUTTU! Tesoman Olotila – 
Tesoman kirkko
klo 10.30 tuolijumppa
klo 11.30 hartaus kirkossa
klo 12 lounas
klo 13–14 Olotila tuokio ja kahvit

Uskontojen väliseen sopuun 
etsitään keinoja seminaarissa

Ha
nn

u 
Ju

ko
la

hänen monipuo-
liset ekumeeniset 
yhteytensä, hän oli 
muun muassa mu-
kana Konstantino-
polin ja Rooman 
kirkkojen neuvot-
teluissa. 

Tampereen 
hiippakunnan jär-
jestämässä semi-
naarissa pohditaan 
uskonnonvapautta, uskon-
rauhaa ja suvaitsevaisuutta. 
Aihetta tarkastellaan histo-
riallisesta ja kulttuurisesta 

näkökulmasta. 
Norrin, Oksa-

lan ja Pihkalan li-
säksi seminaarissa 
puhuvat Suomen 
Islamilaisen Yh-
dyskunnan imaa-
mi Anas Hajjar 
ja hiippakuntade-
kaani Ari Hukari. 

Tapahtuma 
järjestetään Tam-

pereen Vanhan kirjastota-
lon musiikkisalissa torstai-
na .. kello –. Siihen 
on vapaa pääsy. 

Päiväkerhossa keskeistä on leikki

Seurakuntapastori Päivi Repo saarnaa 
Härmälän kirkossa 22. tammikuuta kello 10. 

Rippikoululaiset avustavat.

MILLAISET OVAT kristinuskon 
ja islamin mahdollisuudet 
vuoropuheluun Euroopas-
sa? Millainen on klassisen 
humanismin tai islamin nä-
kökulma uskontorauhaan? 
Voisiko uskontojen välis-
tä suvaitsevaisuutta tämän 
päivän maailmassa lähestyä 
keski- ja uuden ajan ajattelun 
ja todellisuuden kautta? 

Asianajaja Matti Norri, 

professori Teivas Oksala ja 
piispa Juha Pihkala päät-
tivät lähestyä arkaa aihet-
ta, uskonrauhaa, vetämäl-
lä yhteyksiä Nicolaus Cu-
sanuksen (–) ajat-
telusta, keski- ja uuden ajan 
taitteesta nykyhetkeen.
Kardinaalinakin toimineen 
Cusanuksen teologia poik-
kesi oman aikansa valtavir-
rasta. Ajatteluun vaikuttivat 

PÄIVÄKERHOT OVAT aloittaneet 
toimintansa. Mahdollisia 
vapaita päiväkerhopaikkoja 
voi kysyä varhaiskasvatuk-
sen toimistosta, p. ()  
 tai sähköpostitse 
lapsityo.tampere@evl.fi 

Päiväkerhopaikat on tar-
koitettu lapsille, jotka ovat 
täyttäneet  vuotta viimeis-
tään ... Kerhoja pitä-
vät seurakunnan koulutetut 
lastenohjaajat.   

Janne Ruotsalainen
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Tied. Marja Kylä-Laaso 
p. 050 337 7985

HERVANNAN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset 
Hervannan kirkossa klo 11

22.1. Ilmo Käki, Juhani Räsänen, 
Maria Koivisto
27.1. klo 19 Perjantai-illan 
iltakirkko niille, jotka etsivät 
yhteisöä ja hengellistä kotia
29.1. Jari Kuusi, Ilmo Käki, 
Martti Syrjäniemi. Rippikoulupyhä. 
Kirkonmäen lähetystilaisuus 
messun jälkeen, nimikkolähetin 
tulojuhla, terveisiä Keski-Aasiasta

Muut tapahtumat
Lähetys- ja raamattuluennot 
kirkolla su klo 9.30–10.30 
22.1. Usko ja teot, ekonomi Esko 
Pusa. 
29.1. Mielenterveystyössä Keski-
Aasiassa, Pia. Raamattuluentoja 
radioidaan Radio Dein, Tampere 
97,2 kautta Sisä-Suomen kuulu -
vuusalueella kuukauden ensim-
mäisenä maanantaina klo 19.30.

Parisuhdeiltapäivä 22.1. 
klo 14–17 kirkolla. Tule kuulemaan 
luento parisuhteen haasteista ja 
liittymään keskusteluun. 
Teemoja mm. rakkaussuhteen 
tuholaiset, anteeksiantamisen 
oppiminen, tunteiden ilmaisemi-
nen. Tied. Marko Pikkarainen 
p. 040 757 9338

Raamattuilta ti klo 18 kirkolla
ti 24.1. Jeesus Mooseksen 
kirjoissa, Pekka Luukkala
ti 31.1. Minä olen, Lauri 
Martikainen

Sielunhoitotapahtuma 25.1. 
klo 18 kirkolla. Huonon itsetunnon 
parantuminen? Miten haavoittunut 
itsetunto voi parantua? Estääkö 
huono itsetunto sinua elämästä 
täyttä elämää? Pastori, terapeutti 
Petri Välimäki puhuu siitä, kuinka 
voimme lähteä matkalle löytämään 
tervettä itsetuntoa

Alfa-kurssin aloitus 26.1. 
klo 17.50 kirkolla. Alfa-kurssi 
kristinuskon peruskysymyksistä 
jatkuen torstaisin maaliskuun 
loppuun. Kurssimateriaali 10 € + 
vapaaehtoinen ateriamaksu

Lapsikuoro Kultakellojen 
(7–12 vuotiaat tytöt ja pojat) 
harjoitukset ke klo 16 kirkolla
Gospelkuoron harjoitukset 
to klo 16.45–18.30 kirkolla 
Seurakuntakuoron harjoitukset 
to klo 18.30 kirkolla

Vaunujengi ti klo 14–15.30 
Pelipuiston srk-kodissa

Pelipuiston srk-koti, toiminta 
alkaa viikolla 2
Peittotalkoot ma klo 10–13
Paluumuuttajien kerho ti klo 10
Taidekerho ti klo 17.30
Kässyt, monikulttuurinen 
käsityökerho to klo 13
Ystävyyden silta, naisten ja lasten 
iltapäivä, la (parittomat) klo 15–17

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA

Messut Härmälän kirkossa klo 10

22.1. Päivi Repo, Markku Ylipää. 
Rippikoululaiset avustavat
27.1. klo 18 ”Tartu hetkeen” 
-Iltaehtoollinen Härmälän kirkko. 
Virkistystä ja voimaa viikon lopulla. 
Vapaamuotoisen iltaehtoollisen 

toimittaa Satu Saarela-Majanen. 
Musiikista vastaa Härmälän 
nuorten oma musiikkiryhmä Gospel 
Grove
29.1. Rippikoulujen pyhä. Satu 
Saarela-Majanen, Markku Ylipää, 
Gospel Grove. Kirkkokahvit

Muut tapahtumat
Käsityöpiiri keskiviikkoisin 
klo 13–14.30 Multisillan srk-
kodissa. Tule mukaan tekemään 
Äiti Teresa -peittoja, myssyjä ym. 
Ota myös omia lankoja ja puikot 
mukaan. Tied. Johanna Asikainen 
p. 050 560 6096.

Härmäläkuoro keskiviikkoisin 
klo 17 Härmälän kirkko. Klassisten 
ja perinteisten hengellisten laulujen 
ohella gospel-tyyppisiä lauluja, 
joskus housebändin säestyksellä. 
Laulutaito, rakkaus musiikkiin ja 
sitoutuminen harjoitteluun ovat 
riittävä avu tähän kuoroon

Torstaitupa torstaisin 
klo 9.30–14 Peltolammin srk-
keskus. Ikäihmisten kohtauspaikka 
torstaisin. Hartaus, mukavaa 
yhdessäoloa, jumppaa ja 
maukasta kotiruokaa. Mahd. myös 

jalkahoitoon ja hierontaan. Vetäjinä 
Päivi Weckström (050 591 6557) 
ja Seija Huttunen (050 559 3414)

Keskusteluryhmä Raamatun 
tutkimisen merkeissä Perkiönkatu 
75 F -kerhohuoneella torstaisin 
klo 18. Soita Leena, 
p. 0440 568 038. Opitaan ja 
iloitaan yhdessä!

Löydä Musiikin Oma Ääni 
-kuoro to 19.1. klo 18.30 
Härmälän kirkko. Etsimme 
kadonnutta ääntä tai äänellistä/
laulullista ilmaisua yhdessä. 
Teemme erilaisia harjoituksia, 
hauskojakin, jotka vapauttavat 
kehoamme ja mieltämme. Tied. 
Markku Ylipää 050 599 7018

Päihteetön kohtaamispaikka 
perjantaisin klo 12–13.30 
Multisillan srk-kodissa. 
Tied. Johanna Asikainen 
p. 050 560 6096

Gospel Grove -musiikkiryhmä 
perjantaisin klo 17–19, Härmälän 
kirkko. Nuorten musiikkitoimintaa 
laulajille ja soittajille. Ohjaajana 
Anne Huhtala p. 0400 178 636

Naistenkerho ma (parilliset 
viikot) klo 18 Peltolammin srk-
keskus. Alkaa 23.1. Tied. Eija 
Vesola p. 265 0507 tai Mirja 
Rautkoski p. 050 414 2212

Ompeluseura maanantaisin 
klo 18 Härmälän kirkon 
alakerrassa. Tied. Tuulikki 
Puolamäki p. 0400 624 395

Diakoniapiiri ke (pääsääntöisesti 
parilliset viikot) klo 13–14.30 
Härmälän kirkon kahvio. Mukavaa 
yhdessäoloa ikäihmisille moni-
puolisen ohjelman ja hartauden 
sekä kahvihetken merkeissä. 
Tuolijumppa klo 12.30. Tied. Taina 
Nuorto p. 050 364 6192

Lähetyspiiri ti (parittomat viikot) 
klo 13 Peltolammin srk-keskus. 
Tied. Ritva Kuosmanen 
p. 050 324 7601

KALEVAN SEURAKUNTA

Messut Kalevan kirkossa klo 10
22.1. Veli-Pekka Ottman, Elina 
Rautavirta, Eliina Lepistö, Kari 
Nousiainen

SUUNTANA SEURAKUNTA -tapah-
tumaviikon .. – .. tarkoi-
tuksena on kutsua ihmisiä yli 
seurakuntarajojen etsimään, 
löytämään ja kasvamaan us-
kossa Jumalaan, Isään, Poi-
kaan ja Pyhään Henkeen.

Viikon järjestää Aitolah-
den seurakunta. Tilaisuuk-
sissa on myös musiikkia ja 
yhteislaulua. Ohjelman jäl-
keen on mahdollisuus ru-

Suuntana seurakunta -viikko
kutsuu etsimään ja löytämään 

kouspalveluun ja keskuste-
luun teen lomassa.

Viikon aikana seurakun-
nassa säännöllisesti kokoon-
tuvat piirit ja kerhot toivot-
tavat tutustujat ja uudet tu-
lijat tervetulleiksi ja kertovat 
toiminnastaan. 
Tapahtumaviikon ohjelma: 
Aitolahden kirkossa, Jense-
ninkatu :
ma .. klo . Ilosano-

man ilta, Euroopan mesta-
ri Juha Väätäinen ja Jaak-
ko Paasi
ke .. klo . Jeesus – 
tie Jumalan luo, kirkkoher-
ra Juha Vuorio, Lauri Holo-
painen
to .. klo . Jeesus an-
taa rauhan, pastori Terttu 
Haikka, Reino Talvio
pe .. klo . Jeesus, lähe-
tyskäsky ja diakonia, pasto-
ri Mauri Nieminen, Seppo 
Salko, Päivi Vuorinen,
la .. klo  Evankeliumin 
iltapäivä, pastorit Hannu 

Uusmies ja Mauri Niemi-
nen, Arvo Silventoinen
Atalan seurakuntakodissa, 
Pulkkakatu : 
su .. Pysäkki-ilta: Tie tai-
vaaseen klo , pastori Sai-
la Munukka, Jaakko Niemi

Suuntana seurakunnat -ta-
pahtumat jatkuvat kristin-
uskon perusteisiin keskitty-
vänä Alfa-kurssina perjan-
taisin alkaen . helmikuu-
ta kello  Atalan seurakun-
takodissa.  
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Auttaminen on tekoja. Suuria ja pieniä.�

Tutustu sekä nyt lähteviin 
että jo ulkomaantyössä oleviin 

työntekijöihimme 
��www.mission.fi /ystavarengas

��tai�soita 09 1297 355 
niin kerromme lisää.

TULE MUKAAN AUTTAMAAN

Uudet lähetystyöntekijät 
tarvitsevat tukeasi

”Tansaniassa viettämäni vaihto-opiskelu-
vuoden jälkeen ajattelin, että olisi siistiä 
opettaa siellä raamattukoulussa ja tehdä 
nuorisotyötä”, Hannan silmissä näkyy innostus.

Suomen Lähetysseura kouluttaa 
ja lähettää vuosittain lähetystyön-
tekijöitä ulkomaantyöhön. 
Tule mukaan tukemaan 
heitä sekä lahjoituksin 
että rukouksin. 
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Pastori Hanna Oja-Nisula kouluttaa työntekijöitä 

ja tekee nuorisotyötä Victoriajärven itäisessä 

hiippakunnassa Tansaniassa.

Meille töihin
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän 

KESÄTYÖPAIKKOJEN HAKUKESÄTYÖPAIKKOJEN HAKU
Hakuaika on 1.2.-29.2.2012

Haettavana on kaikkiaan noin 200 työpaikkaa mm. 
hautausmailla, kurssi- ja leirikeskuksissa, kesäkerhoissa ja 
kirkoissa. Katso kesätyöhausta tarkemmin www-
sivuiltamme osoitteesta 
www.tampereenseurakunnat.fi/kesatyo
Tervetuloa kesätyötapahtumaamme torstaina 2. helmi-
kuuta kello 11.00-17.00 Näsin saliin (Seurakuntien talo, 
Näsilinnankatu 26, 2. kerros) kysymään lisätietoja tarjolla 
olevista kesätöistä!

www.tampereenseurakunnat.fi 
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12 messu Lapinniemen kappelissa, 
Veli-Pekka Ottman, Eliina Lepistö
29.1. Tapio Virtanen, Kalle 
Peltokangas, Eliina Lepistö, Kari 
Nousiainen, rippikoulumessu
12 messu Lapinniemen kappelissa, 
Tapio Virtanen, Kari Nousiainen

Muut tapahtumat
Martan ja Marian kahvia ja 
teetä tarjolla Kalevan kirkon 
ala-aulassa ma-to klo 17–18.30. 
Seurakunnan työntekijä on paikalla 
keskiviikkoisin

Jumalan kämmenellä -ilta 
perheille ti 31.1. klo 17.30 
kirkon srk-salissa, opetustuokio, 
askartelua, temppurata tai leikkejä, 
pelejä, iltapala. Seuraavan kerran 
14.2.

Kylväjän lähetystilaisuus 
su 22.1. klo 15 Kalevan kirkon 
salissa 9

Sanan ja rukouksen ilta 
ti 24.1. klo 18.30 kirkon srk-
salissa. Mukana mm. Raimo 
Kortesoja, rukouspalvelua.
 
Retki ”Maan korvessa kulkevi” - 
oopperaan la 4.2.klo 15 Tyrvään 
kirkkoon, Sastamalaan. Lähtö 
klo 13.30 Kalevan kirkolta ja paluu 
klo 18 mennessä, hinta 28 €. 
Tied. ja ilm. mahd. pian diakonissa 
Anne Joronen p. 050 345 1162

Piirit ja ryhmät
Aamupiiri Kalevan kirkon 
kappelissa keskiviikkoisin klo 7.30, 
alk. 18.1.

Päiväraamattukoulu Kalevan 
kirkon srk-salissa torstaisin 
klo 9.30–13

Naisten rukouspiiri Kalevan srk-
talon kerhohuone, Petsamonkatu 
8 A, parittomien viikkojen torstaina 
klo 18, alkaa 19.1.

Unkaripiiri Kalevan kirkon salissa 
9 parittomien viikkojen torstaina 
klo 18.30, alkaa 19.1.

Anjan iloiset askartelijat 
Kalevan kirkon salissa 10 
maanantaisin klo 9.30–13

Ruokapiiri Kalevan kirkon 
keittiöllä maanantaisin klo 10 

Kalevan kirkontupa kirkon 
salissa 10 tiistaisin klo 11, 
lounas 4 € 

Väinölän kirkontupa, Kalevan 
srk-talo, Väinölänkatu 26, 
keskiviikkoisin klo 11, 
kahvi+leipä 1,50€ 

Tullaan tutuksi -ryhmä 
eläkeikäisille Kalevan kirkon sali 10 
torstaisin klo 13 

Ainot ja Einot 
-kohtaamispaikka lapsiperheille 
ja eläkeikäisille maanantaisin klo 
9.30–11 Kalevan kirkon salissa 5, 
yhdessäoloa ja tekemistä, kahvi/
mehu ja pulla 1€

Kissanmaan kohtaamis-
paikka seurakuntakodilla, 
Sudenkatu 6, parittomien viikkojen 
torstaina klo 13, kahvi ja pulla 1 €, 
alkaa 19.1.

Pyynikin kirkontupa 
Mustalahdenkatu 21 A
klo 10 aamukahvit, n. klo 11 
ohjelmatuokio, lounas
19.1. klo 11 Miesten 
raamattupiiri, 1. Tim 1 Kiitos 
Jumalan armosta, Seppo Löytty ja 
Jaakko Kentta, jatkuen joka torstai
20.1. aamunsana, vanhoja 
koulumuistoja, Hannu Syväoja
23.1. klo 11.30 naisten 
virtsavaivat, lääketieteen tohtori 
Hanna Tainio
24.1. aamunsana, klo 11.15 
tunnistatko tunteesi? Irja Kivimäki
25.1. klo 11.30 runohetki, Lahja 
Viljanen 
27. 1. klo 11.15 terveydenhoitaja 
Katri Seppälä puhuu muistista
30.1. klo 11.30 terveisiä 
Gambiasta, Leena-Kaarina Nylund
31.1. klo 11.30 Mauno Puntalo, 
diakuvia matkoilta

TEISKON SEURAKUNTA

Messut 
Teiskon kirkossa klo 10
22.1. Tero Matilainen, Anna Stina 
Nyman
29.1. rippikoulusunnuntain 
messu, Saila Munukka, Anna Stina 
Nyman

Muut tapahtumat
Avoin raamattupiiri 
HUOM! ke 18.1. klo 18 
Kämmenniemen kerhohuone. 
Aunessalmen puoleisessa 
päädyssä

Kirkkokuoro 18.1. 
klo 18–19.30 Teiskon srk-talossa

Lapsikuoro Pikku-
Pääskyt 19.1. klo 16–16.45 
Kämmenniemen kerhohuone, 
ryhmätila

Teiskottaret 19.1. 
klo 17.30–19 Kämmenniemen 
kerhohuone, ryhmätila

Diakonian päiväkahvit 1.2. 
klo 13–14 Kämmenniemen 
kerhohuone. Ystävänpäivän 
merkeissä ryhmätilassa

Tampereen seurakuntien tapahtumia 18.–31.1.2012

Ritva Fabrin p. 050 586 5183 tai 
Heli Rinta p. 050 408 4684 

Piirit
Kaukajärven lähetyspiiri 
Kaukajärven srk-koti parill. viikon to 
klo 14. Huom! 26.1. kokoonnumme 
Kaukaharjun palvelutalossa 
(Keskisenkatu 15). Terveisiä 
Mongoliasta! Mongolian lähetti 
Päivi Vuorinen, Kylväjä
 
Raamattupiirit 
Kaukajärven srk-koti 
paritt. viikon ma klo 18 
Linnainmaan srk-keskus 
paritt. viikon ma klo 12
Vehmaisten srk-koti 
paritt. viikon ti klo 18
Uudenkylän srk-koti 
parill. viikon ti klo 18

Rukoustunnit 
kokoontuvat srk-kodeilla. 
Ma 9–10 Uusikylä, 
ti 10–11 Kaukajärvi, 
ke 9–10 Takahuhti, 
pe 9–10 Levonmäki. 

Kaukajärven pappapiiri 
Kaukajärven srk-koti 
19.1. ja 2.2. klo 10–12

Vehmaisten piiri Vehmaisten 
srk-koti 19.1. ja 2.2. klo 16

Naisten aamukahvit 
Kaukajärven srk-koti parill. viikon 
ke klo 9.30–11 ja Messukylän srk-
talo paritt. viikon ke klo 9.30–11

Vanhemman väen 
iltapäiväkahvit Levonmäen srk-
koti paritt. viikon ke klo 13–14.30

Naistenkerho Uudenkylän srk-
koti paritt. viikon ma klo 18.30

Naisten jumppa 
Uudenkylän srk-koti 
ke klo 18 ja 19 ja Kaukajärven srk-
koti to klo 18.30. Kevätkausi 20 €
 
Naisten lentopallo 
Kaukajärven srk-koti to klo 17.30. 
Kevätkausi 20 €

Diakonia- ja lähetyspiiri 
Linnainmaan srk-keskus paritt. 
viikon to klo 14

Töppösmummot Linnainmaan 
srk-keskus parill. viikon to klo 14

”Kokkipapat” 24.1. klo 9–12
Linnainmaan srk-keskus. Tule 
valmistamaan ja kokemaan 
ateriayhteys! Tied. Ritva Fabrin 
p. 050 586 5183

Juttupiiri Messukylän srk-talo 
to klo 11.30–13

Porinakahvila Messukylän 
srk-talo, Hilkka Brander ja Matti 
Mäkinen ke klo 14.30–16.30

Merimies Messukylän 
kirkkopiiri Kaukajärven tai 
Levonmäen srk-koti parittoman 
viikon ke klo 13. Tied Hannele 
Koivisto p. 050 406 7179

PYYNIKIN SEURAKUNTA

Messut 
Aleksanterin kirkossa klo 10
22.1. Säde Siira, Ari Rantavaara, 

Hyvän mielen kerho Kalevan 
srk-talon kehohuone, 
Petsamonk. 8, parittomien 
viikkojen keskiviikkona klo 13, 
alkaa 1.2. Tied. Heli Haavisto

Järvensivun lähetyspiiri 
srk-talossa, Tilhentie 2, parillisten 
viikkojen keskiviikkona klo 13

Kalevan kirkon lähetyspiiri 
salissa 1, parillisten viikkojen 
torstaina klo 14

Kissanmaan lähetyspiiri 
srk-kodissa, Sudenkatu 6, 
parittomien viikkojen keskiviikkona 
klo 14, alk. 18.1.

Kuorot harjoittelevat Kalevan 
kirkon salissa 10: 
Yxlysti (työikäisille naisille) 
keskiviikkoisin klo 17.30–19, 
Arctos (työikäisille miehille) 
keskiviikkoisin klo 19–20.30, 
Seurakuntakuoro keskiviikkoisin 
klo 14–16, Kehittyvät laulajat 
torstaisin klo 18–19.30 
(tammikuussa 17.30–19). 
Tied. Kari Nousiainen 
puh. 050 304 1365 

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA

Messut 
Messukylän kirkossa klo 10
22.1. Touko Hakala, Anne-Maarit 
Rantanen, Anna-Julia Peippo.
klo 12 Linnainmaan srk-keskus, 
Anne-Maarit Rantanen, Heikki 
Hinssa, Piccolon Kamarikuoro. 
Kirkkokahvit
29.1. Jari Pulkkinen, Heidi Peltola, 
Heikki Hinssa. Rippikoulusunnuntai. 
klo 12 Kaukajärven srk-koti, 
Pirjo Tuiskunen, Heikki Hinssa, 
Piccolon lapsikuorot, pappapiiri ja 
kirkontupalaiset, Heli Rinta
klo 17 Uudenkylän srk-koti, 
iltamessu, Kaisa Yrjölä

Muut tilaisuudet
Miesten keskustelupiiri 
Messukylän srk-koti 18.1. klo 18, 
Jari Nurmi

”Kotosalla”-talon hartaus 
19.1. Hannulankatu 1 klo 11, 
Ritva Fabrin

Arkimessu 24.1. klo 12.45 
(Kirkontuvan jälkeen, ennen 
ruokatuntia) Kaukajärven srk-
koti, Tuula Haavisto, Olavi Heino ja 
diakoniatyöntekijät
 
Jumalan kämmenellä -ilta 
lapsiperheille 24.1. 
klo 17.30–19 Levonmäen srk-koti. 
Aiheena Nooa. Oma pehmoeläin 
mukaan! Perhehartaus – askartelu/
temppurata – kynttilähetki – 
iltapala (vapaaehtoinen maksu) 

Hartaus 26.1. klo 14.30 Lahden 
-sivun koti (Jaakonmäenk. 5),
Anne-Maarit Rantanen

”Matka muistoissa ja 
nykyajassa” – ikäihmisten 
keskusteluryhmä Kaukajärven 
srk-koti joka toinen ke klo 15. 
Oppaana Lauha Peltola. 
25.1. aiheena nuoruus sodan 
varjossa

Ikäihmisten virkistysleiri 
Ilkon Eerolassa 5.–8.3. Tied. 

Kirsi Mäki ja Riikka Viljakainen, 
Aleksanterin kirkko
29.1. Ari Rantavaara, Säde Siira, 
Riikka Viljakainen ja Kirsi Mäki

Ehtoollishartaus klo 17 
Aleksanterin kirkossa
19.1. Ari Rantavaara
26.1. Merja Halivaara

19.1. Karkelosolu klo 18 
Aleksanterin kirkon krypta, jatkuen 
joka torstai

20.1. Raamattu- ja rukous-
hetki, klo 12 Aleksanterin kirkon 
krypta, jatkuen joka perjantai

23.1. Seurakuntapiiri klo 14 
Aleksanterin kirkon krypta. Aiheena 
Irti murheista, Mauno Puntalo, 
jatkuen joka maanantai

24.1. Lähetyspiiri klo 13 
Aleksanterin kirkon krypta. 
Lähetyspiiri jatkuu joka tiistai

25.1. Päivähetki klo 14 
Aleksanterin kirkon krypta. Aiheena 
Paavali-mahtava elämän muutos, 
Säde Siira. Päivähetki jatkuu joka 
keskiviikko

25.1. ”Emmauksen” raamat-
tu- ja keskustelupiiri, klo 14–
15.30 Seurakuntien talossa, 2.krs., 
kokoushuone Emmaus. Aiheena 
Psalmit 136–137, Jorma Pitkänen, 
jatkuen joka toinen keskiviikko

25.1. klo 18.30 rukouksen 
ja ylistyksen ilta, Pyynikin 
kirkontupa, Mustanlahdenk.21

31.1. klo 13 Uusia eväitä 
elämän reppuun, Seurakuntien 
talossa, Näsilinnanak. 26, 2. krs, 
kokoushuone Emmaus. Aiheena 
Lähetyskenttäterveisiä, Veera 
Kallio. Jatkuen joka toinen tiistai

1.2. klo 12 Lounasmusiikkia, 
TAMK kirkkomusiikki, Aleksanterin 
kirkko

1.2. klo 18.30 rukouksen ja 
ylistyksen ilta, Aleksanterin 
kirkko

TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA

Messut Tuomiokirkossa klo 10
22.1. Merja Halivaara, Marita 
Hakala
29.1. rippikoulusunnuntai, Jorma 
Pitkänen, Nona Lehtinen

Sanan lähteellä -ilta 19.1. 
Klo 18 Finlaysonin kirkossa. Ilkka 
Puhakka ja Satu Eerola. Musiikissa 
Minna ja Jussi Pyysalo. Järj. 
Tuomiokkosrk ja KRS

Isänmaallinen kirkkojuhla 
(Tammisunnuntai) 29.1. klo 15 
Tuomiokirkko, Lit. Esa Eerola. 
Lisät. s. 7

Uusia eväitä elämän reppuun 
UUER 31.1. klo 13–15 Seurakun -
tien talo, kokoushuone Emmaus; 
Lähetyskenttäterveisiä, Veera Kallio

Katariinan Seniorit 
klo 9.30–11.30 srk-koti Katariina
23.1. diakoniasihteeri Katariina 
Mylläri
30.1. miksi niin monta hengellistä 
porukkaa? keskustelua aiheesta, 
Pirkko Leivonniemi

Käsityö- ja askartelukerho 
Tilkkuvakka 23.1. ja 30.1. 
klo 14–17 Tuomiokirkon alasali. 
Mukaan voi tulla milloin vaan

HETI-hengellinen tiistaikerho 
24.1. klo 13–14.30 Seurakuntien 
talo, Emmaus Jeesus herättää 
uskon, Antero Niemi

VIINIKAN SEURAKUNTA

Messut Viinikan kirkossa klo 10
22.1. Jorma Satama, Jussi 
Mäkinen, Veikko Myllyluoma 
26.1. klo 19 Hiljainen 
iltakirkko, Ismo Kunnas Messu, 
rippikoulusunnuntai 
29.1. Daniel Hukari, Ulla 
Halttunen, Veikko Myllyluoma

Muut tapahtumat
Aamurukoussolu maanantaisin 

 T
erv

etuloa!

AITOLAHDEN SEURAKUNTA
Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4, su klo 10 � Tied.Terttu Haikka p. 050 414 0203  

HARJUN SEURAKUNTA
Kotipyhäkoulu, Pihkakatu 18, joka kk:n 1. su klo 15 
Varikko, Pispalan kirkko, Pispalan valtatie 16, parill. vko su klo 17
Rauhanportti, Rauhantie 21, kerran kk:ssa su klo 11 
Lielahden kirkko, Ollinojankatu 2, kerran kk:ssa su klo 12 
� Tied. Jukka-Pekka Ruusukallio p. 050 345 1643

HERVANNAN SEURAKUNTA
Hervannan kirkolla, Lindforsink. 7. su klo 11
Venäjänkielinen pyhäkoulu, Pelipuiston srk-kodilla, Teekkarink. 17, paritt. vko:n to klo18
Perhepyhäkoulu Jumalan kämmenellä -illat, Hervannan kirkolla, parill. vko:n ti klo 17.30-19
� Tied. Kirsi Juntunen p. 050 574 4943

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA
Härmälän kirkko, Antinkatu 3, su klo 10. � Tied. Päivi Repo p. 050 338 2022

KALEVAN SEURAKUNTA
Perhepyhäkoulu Jumalan Kämmenellä -illat, Kalevan kirkon srk-tila, Liisanpuisto 1, ti klo 17.30-19 
(17.1., 31.1., 14.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5. ja 22.5) � Tied. Sanna Erkanaho p. 050 411 9295

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA
Takahuhdin srk-koti, Tanhuankatu 40, su klo 10.30
Levonmäen srk-koti, Hikivuorenkatu 63, parill. vko su klo 11
Linnainmaan srk-keskus, Korpikodink. 2, su klo 12 
Uudenkylän srk-koti, Ali-Huikkaantie 13. Alku yhdessä Iltamessun kanssa, parill. vko su klo 17 
� Tied. Merja Mäkisalo p. 050 356 3120

PYYNIKIN JA TUOMIOKIRKKO SEURAKUNNAT
Tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu su klo 10
Sundayschool, Vanha kirkko, Keskustori, su klo 16
Aleksanterin kirkko, Pyynikin kirkkopuisto, Tuomasmessun yhteydessä su klo 18. (22.1., 12.2., 4.3., 
25.3., 8.4., 29.4., 17.5.) � Tied.Heidi Brandt p. 040 830 9738

TEISKON SEURAKUNTA
Musiikkipyhäkoulu Kämmenniemen kerhohuoneella, Kämmenniemenkatu 46, su 22.1., 12.2., 18.3. 
ja 15.4. klo 13.30 klo 15  
Kuorannan kotipyhäkoulu, Hakamaalla, Kuorannantie 511, su klo 15 (29.1., 26.2., 6.4., 29.4.) 
Keski-Teiskon pyhäkoulu su 22.1., 12.2., 18.3. ja 15.4. klo 15 Teiskon srk-kodilla, Teiskon kirkkotie 113
� Tied. pyhäkoulusihteeri Elina Tarkkala p. 050 540 5282

VIINIKAN SEURAKUNTA
Koivistonkylän srk-koti, Koivistontie 46, to 16.2.–19.4. klo 17.30. Kevyttä iltapalaa tarjolla 
Nekalan srk-talo, Kuoppamäentie 23, pe klo 15 (alkaen 27.1.)
� Tied. Päivi Manninen p. 050 536 5424

Pyhäkoulu on lasten oma hetki Raamatun kertomusten parissa, 
yhdessä kuunnellen, rukoillen, leikkien, laulaen ja askarrellen. 

Pyhäkoulut alkavat
yy , , , jj

AITOLAHDEN SEURAKUNTA

TAMPEREEN HIIPPAKUNTA jär-
jestää kirkolliskokousvaali-
en alla ensimmäistä kertaa 
avoimia vaalipaneeleita. 

Valitsijayhdistykset lä-
hettävät edustajansa pa-
neeleihin, joita seuraamaan 
kutsutaan kaikkia välillises-
sä vaalissa äänioikeutettuja 
seurakuntien luottamushen-
kilöitä ja pappeja. Paneelit 
ovat kuitenkin avoimia kai-

kille kirkolliskokousvaaleis-
ta kiinnostuneille.

Kirkolliskokous on Suo-
men evankelis-luterilaisen 
kirkon ylin toimielin, jon-
ka vaalit järjestetään . hel-
mikuuta.  Tampereen hiip-
pakunnasta valitaan  pap-
pisedustajaa ja  maallik-
koedustajaa. Pappisedus-
tajien vaalissa äänivaltaisia 
ovat papit ja maallikkojäsen-

ten välillisessä vaalissa kirk-
kovaltuustojen, seurakun-
taneuvostojen sekä yhteisen 
kirkkovaltuuston jäsenet. 

Tampereella paneeli on 
. tammikuuta kello –
. Seurakuntien talon 
Näsin salissa.
 

Tampereen hiippakunta järjestää 
vaalipaneeleita kirkolliskokousvaalien alla 
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ESIKOISLESTADIOLAISET
Kurjentaival 22, 33100 Tampere
(Vastapäätä Viinikan kirkkoa)
Seurat
Pyhäpäivisin klo 15.00
Kanssapuheet (raamatun 
tutkiminen)
Tiistaisin klo 13.00 ja torstaisin 
klo 18.30
Nuortenilta
Tiistaisin klo 19.00
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat
Ti 24.01. klo 19 Seurakuntien 
talo, Näsilinnank. 26 Ateena-sali, 
Juhani Kärkkäinen, Sakari Suutala, 
Reijo Ylimys.

KANSAN RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28, p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi 
Seniorifoorum 19.1. klo 13
Aleksanterin kirkon krypta. 

Osteoporoosin ja kaatumisten 
ehkäisy ja hoito, ylilääkäri Jari 
Parkkari. Kahvitarjoilu klo 12 alkaen.
Sanan lähteillä 19.1. klo 18.30 
Finlaysonin kirkko. Suru ja Elämä, 
psykologi Satu Eerola, evankelista 
Ilkka Puhakka. Musiikki Minna ja 
Jussi Pyysalo.
Krito-startti 1.2. klo 18 
Hämeenkulma, Hämeenpuisto 
15 A 4.
Opiskelijaillat perjantaisin 
klo 19 Glooria Sali, Kyttälän katu 1, 
2. kerros.

TAMPEREEN 
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi 
Seurat sunnuntaisin klo 16 ja 
klo 17.45, sekä keskiviikkoisin ja 
lauantaisin klo 19.
Kaikki ovat tervetulleita!

KRISTILLISET JÄRJESTÖT

Perinteistä Tapulinmäen 
talvisäpinät -tapahtumaa 
vietetään jälleen sunnun-
taina . tammikuuta kel-
lo – Lielahden kirkol-
la, Ollinojankatu . 

Tapahtuma alkaa per-
hekirkolla, joka kutsuu vä-
keä hiljentymään jumalan-
palvelukseen kello . Kello 
.– vuorossa on Mus-
kari-Marjan leikkiparaati.

– Tapahtumatorilla on 
tarjolla kaikenlaista muka-
vaa puuhaa lapsille, muun 

muassa kasvomaalausta, 
askartelua ja pelihuone. 
Ulkoilun iloa tarjoaa pulk-
kamäki sään salliessa, ker-
too lähetyssihteeri Riitta 
Laiho Harjun seurakun-
nasta. 

Luvassa on myös ar-
pajaiset ja onnenpyörä. 
Myynnissä on hernekeit-
toa, vohveleita ja kahvia.

Tapahtuman järjestävät 
Harjun seurakunnan Lie-
lahden tiimi ja lähetystyö. 

➢

Talvisäpinät tarjoaa 
kivaa tekemistä perheille  

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

Keskiviikkopiiri 18.1. klo 13 
Viinikan kirkko. Voiko muistia kun-
touttaa? muistikuntoutusohjaa-
ja Marianne Myllymaa Nääsville ry. 
Kun rukoilemme – iltaisin, Jussi Mä-
kinen. Piiri jatkuu keskiviikkoisin

Kirkkokuoron harjoitukset 
18.1. klo 18.30 Nekalan srk-ta-
lossa. Harjoitukset jatkuvat keski-
viikkoisin. Tied. Veikko Myllyluoma 
p. 050 406 4372 

Pakkaskirkko 21.1. klo 18 
Päivi ja Juha Pehkosella, 
Nekalantie 12. Jussi Mäkinen 

Sanasta Suunta 22.1. 
klo 14–16 Viinikan kirkko. Evanke-
liumi Euroopalle, Erkki Ranta. Laulu 
Hannu Sippola. Mahdollisuus hen-
kilökohtaiseen keskusteluun ja esi-
rukoukseen. Kahvi- ja teetarjoilu. 
Järj. Viinikan srk, SRO, Kirkkopalve-
lujen opintokeskus 

ENGLISH SERVICE 

With Holy Communion at the Old 
Church every Sunday at 4 p.m. 
After the service coffee and tea 
served. Sunday School for kids, 
Bible refl ection
22.1. Teuvo Suurnäkki
29.1. Risto Korhonen

SVENSKA FÖRSAMLINGEN

Gudstjänst/Högmässa i Gamla kyr-
kan varje söndag kl 10.30 För an-
nan verksamhet eller eventuella 
ändringar (t.ex. under jultiden) se 
vårt programblad som fi nns i kyrkan, 
Kyrkpressen eller ring 03 219 0298

AVOIN KIRKKO

Aleksanterin kirkko on avoinna ar-
kisin ma–pe klo 12–18, jolloin pai-
kalla on päivystävä seurakuntalai-
nen. Klo 16–18 on myös pappi ta-
vattavissa, klo 17 rukoushetki. Eh-
toollishartaus torstaisin klo 17. Jun-
nukappeli eli avoimet ovet koulu-
ikäisille Aleksanterin kirkon kappe-
lissa maanantaisin ja keskiviikkoi-
sin klo 14–16 

LEIRIT/MATKAT

Keskeytä kiire ja lataudu lapin 
hiljaisuudessa hohtavilla hangilla
Hiihto- ja laskettelumatka 
Pallas- ja Vuontistuntureille 
25.2.–3.3.
Majoitus 2hh tunturihotelli Vuontis-
pirtillä 296 € aikuinen, 136 € lap-
si 4–14v., lapset normaalipetipai-
kalla 220 €. Hintaan sis. iltapala 
tulopäivänä, aamiainen, retkieväät 
ja päivällinen, liinavaatteet, sauno-
mismahdollisuus, kuljetus Pallak-
selle. Bussikuljetus n. 140 € osal-
listujamäärästä riippuen. Alueella 
on hyvin hoidettu latuverkosto, jos-
sa useita eripituisia lenkkejä vaih-
televassa maastossa.
Ilm. 31.1. mennessä srk-toimistoon 
klo 9–15 p. 219 0310. Lisät. Yrjö 
Seppälä 040 584 0369

Perheleiri 27.2.–1.3. Pälkä-
neellä Aitoon koulutuskeskuksessa
lähellä Sappeen laskettelukeskusta
Leirillä mahdollisuus osallistua yh-
teiseen ohjelmaan tai viettää päi-
vä Sappeessa. Askartelua, salibän-

dyä, ulkoilua, uimista, iltaohjelmaa, 
vanhemmille kasvatusaiheinen kes-
kustelutuokio, hartaus
Mukana pastorit Marita Hakala ja 
Jorma Pitkänen
Hinta 100 € aikuiset, 55 € koulu-
laiset, 30 € lapset 3–6v. ja alle 3v. 
ilmaiseksi. Hinta sis. majoituksen, 
ruokailut, allasosaston ja jump-
pasalin käytön, ei laskettelukes-
kuksen palveluja. Ilm. ja tied. 6.2. 
mennessä s-postilla marita.haka-
la@evl.fi  tai p. 050 433 3693
Järj. Tuomiokirkkosrk ja Pyynikin srk

LÄHDEKAPPELI

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

LÄHETYSKAUPPA TASKU

Kauppakatu 13, p. (03) 219 0420
Avoinna ma–pe klo 10–17. 
Sydämellisiä ystävänpäiväkortte-
ja ja -lahjoja. Lämpimiä tumppuja 
ja villasukkia sekä yksilöllisiä kodin 
tekstiilejä tästä ”isoäidin aarrear-
kusta”. Vastaanotamme myös van-
hoja postikortteja ja - merkkejä lä-
hetyksen hyväksi myytäväksi

MATERIAALIPALVELU

Kaikille avoin kirjasto
Kyttälänkatu 1 A, p.(03) 219 0281
Avoinna ma–pe klo 9.30–15 ja 
torstaisin klo 9.30–17.
Laaja valikoima uskonnollista 
kirjallisuutta, musiikkia, elokuvia ja 
havaintomateriaaleja

MIESTEN MENOT

Miesten vuosihuolto 28.–29.1. 
Ilkon kurssikeskus. Erilaisuuden uh-
ka ja siunaus. Eero Junkkaala, Olli 
Helenius ja Anton Laurila. Ilm. touko.
hakala@evl.fi  tai p. 050 3276 302

Miesten ilta Kuuselan 
Seniorikeskuksessa, Nuolialantie 
46 1.2. klo 18–20.30. Aihe: 
”Elämämme kallein asia”. Vieraana 
rovasti Sakari Suutala. Illan 
ohjelma: klo 18 sauna, uinti ja 
kahvitarjoilu (lähetystyön hyväksi), 
klo 19.15 alustus illan aiheesta, 
keskustelua, iltahartaus. Mukana 
myös Aimo Tikka ja Antero Eskolin

MUMMON KAMMARI

 Vapaaehtoisen vanhustyön 
keskus - Kyläpaikka 
kaikenikäisille
Lähimmäisavunvälitys vanhuksille 
p. 219 0711 ma–to klo 8.30–11.30, 
pe 8.30–10.30. 
Toimisto p. 219 0455 
ma 9–17, ti–to 9–14. 

Myyntinäyttely Puikoilta pu-
donneet. Hellyttäviä torkkupeittoja 
Mummon Kammarin hyväksi, käsi-
työryhmä Kertut.

Kyläpaikka 
Maanantaisin
klo 10 Äiti Teresan peittotalkoot
klo 12.30 Pöytälaatikkorunoilijat 
klo 14 Kirjojen ystävät 
klo 14 Shakki vai matti, seniorit 
pelaavat, 2. krs 

Tiistaisin
klo 10 Askartelutalkoot ja 
tumpputiistai

Keskiviikkoisin 
25.1. klo 10 Leskien Klubi 
-kahvila. Iloista musiikkia 
posetiivilla, Kari Mäkiö. Tervetuloa 
mukaan, kun pahin surusi on 
hellittänyt.
klo 10 Nettinurkassa Atk-Seniorit 
Mukanetin opastajat 
klo 13 Nyt laulajaiset on, 
laulattajina
25.1. Eero Wallin ja Raimo Jokinen
1.2. Matti Sammal ja Vilho 
Salomaa

Torstaisin 
klo 10 Sudokun ratkojaiset
klo 11 Muisti- ja tuolijumppa
Kotialttarin äärellä 
klo 12.30 Toivevirsiä, Maija-Stina 
Uotila
klo 13 Päivähartaus
19.1. seurakuntapastori Johanna 
Porkola
26.1. Jukka-Pekka Fabrin, 
Martinus-säätiö

Otavalankatu 12 A 
(Rautatienkadun risteys)
kotisivut www.mummonkammari.fi 
 

MUSTA LAMMAS

asunnottomien ja päihde-
ongelmaisten päiväkeskus, 
Pellavatehtaankatu 17 G, 
p. 219 0372. 
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.
Ilmainen puuro tai keitto 
asiakaskortilla ma–to 10–12 ja 
pe 9.30–11.

Lauantaiaukiolo klo 10–13. 
Tarjolla puuroa, leipää ja kahvia.

Pullakirkko klo 10–12. Tarjolla 
leipää ja kahvia maksutta
22.1. Arto Pietiläinen, Harjun srk
29.1. Kari Kolehmainen, 
Vapaakirkko

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
25.1. Heli Haavisto, Kalevan srk
1.2. Eija Heikkilä, Tuomiokirkkosrk

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

MYÖTÄTUULI

Yhteinen vammaistyö
Omaishoitajien vertaistukiryhmä
Ma 16.1. klo 10–12 Kalkun srk-
talo, Pitkäniemenkatu 9
To 19.1. klo 10–12 Takahuhdissa, 
Laidunkatu 5

Kuurojentyö
su 29.1. klo 15–17 
Viittomakielinen messu Viinikan 
kirkossa, Kaartotie 1. Kirkkokahvit.
Ma 30.1. klo 18–20 
Kuurosokeiden raamattu- ja 
keskustelupiiri
Kuurosokeiden toimintakeskus, 
Insinöörinkatu 10

Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarink. 10
To 26.1. klo 13 Toimintakauden 
avaus

PALVELEVA PUHELIN

Keskusteluapua su–to klo 18–01
sekä pe ja la klo 18–03, 

www.tampereenseurakunnat.fi 
p. 010 190 071 sekä 
www.evl.fi /palvelevanetti

PÄIVÄRAAMATTUKOULU

torstaisin klo 9.30–13 Kalevan 
kirkon srk-salissa 
Syyskauden aiheena ”Ihmisen 
Pojan matkassa”. Tied. Kati 
Eloranta, kati.eloranta@evl.fi , 
p. 050 431 6627

RETKET/MATKAT

Teatterimatka Hämeen-
linnaan to 15.3. dekkari-
musikaali Delilah, pääosassa 
mm. Arja Koriseva. Lähtö Vanha 
Kirkko klo 10.50, Hervannan kirkko 
11.20. Hinta 60 € sis. matkat, 
musikaalilipun ja lounaan. Tied. 
Pirkko Partanen 050 406 7170

RUKOUKSEN TALO 

Keskusta, Kyttälänk. 1 Yhteistä 
rukousta joka arkiaamu klo 9–11
Nuorten rukouskoulu 
Preikkari parittomien viikkojen 
maanantai klo 18 Nuorten 
Praisekuoro- ja bändi 
parillisten viikkojen maanantai 
klo 18, alk. ma 23.1. 

Vastaanottoilta 29.1. klo 19. 
Raamattua,rukousta,ylistystä
Rukouksen ja ylistyksenjatkokurssi, 
ke 25.1. klo 17.30-20.30
Näsilinnankatu 26
 
Haukiluoma
pe 13.1. klo 18.30 Lähteellä -ilta, 
Timo Pöyhönen. 
Haukiluoman rukous-
tapahtuma pe–la 10.–11.2. 
alkaen klo 18.30. 

Hervannan seurakunnan 
Rukouksen talo
Aamurukous 
Ke klo 9-10 Café Olohuoneessa
- Rukousta mm. srk:n ja yhteisten 
asioiden puolesta
 
Rukouskävely 
to klo 14 Ahvenisjärven ympäri, 
lähtö kirkolta
- Rukousta mm. Hervannan ja srk:n 
puolesta

Kristus -ilta 
La klo 17 Hervannan kirkolla; 
28.1., 31.3., 21.4.
- Ylistyslauluja ja rukousta

Rukousvuorokausi
La-su 18.–19.2. 
Hervannan kirkolla
- Vuorokauden kestävä 
rukoustapahtuma koko srk:lle

VARHAISAAMUN
RUKOUSHETKET 

Koivistonkylän srk-koti 
ma ja ke klo 5.30–7. 
Tied. Anne Tuhkanen 
p. 044 218 0010

Kissanmaan srk-koti 
ma klo 7–8. Tied. Kirsti Jokihaara 
p. 040 590 3256 

SEURAKUNTIEN TALO

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

• Keskusrekisterin asiakaspalvelu
• Hautaustoimen asiakaspalvelu
Avoinna arkisin klo 8.30–15, 
torstaisin klo 17 asti 

SILMUKKA

Pispalanvaltatie 16 C. 
Avoinna ma, ti, to klo 9–13, 
ke klo 9–17, pe suljettu. Tied. 
sosiaaliohjaaja Satu Tahlo-Jortikka 
p. 050 558 0231. Tervetuloa 
avoimeen kahvilaan!

SINKKUILTA

Aleksanterin kirkon alasalissa 
eli kryptassa tiistaina 24.1. 
klo 18–20. Uskalla unelmoida! 
Pääset valmis tamaan oman unel-
makarttasi! Mieti etukäteen, mistä 
Sinä unel moit. Voit ottaa mukaan 
paperi liimaa ja sakset sekä 
vanhoja kuval lisia aikakauslehtiä, 
joita saa leikata unelmakartan 
valmistamista varten

Sinkkujen oloilta 
lauantaina 21.1. klo 17–21
Nekalan srk-talossa Kuoppamä-
entie 23, nuorisotyön tilat, kellari-
kerros, Kuismantien puolelta. 
Keskustorilta bussi 15, pysäkki
talon edessä. Illan aikana tapaat 
muita yksin eläviä, jotka Sinun 
tavoin kaipaavat juttuseuraa myös 

viikonloppuisin. Voit myös pelata
biljardia, liitokiekkoa, pingistä ja 
muita pelejä. Nyyttikestit. Sauna 
lämpiää miehille ja naisille illan 
aikana. Oma pyyhe ja pesuaineet 
mukaan! Lisät. sari.peltonen@evl.fi  
p. 050 381 7177. 
www.tampereensinkut.fi 

Pikadeitit lauantaina 4.2. 
Kello 13 kokoontuvat 30–40-vuotiaat
Kello 17 kokoontuvat 20–30 -vuo-
tiaat. Ilmoittaudu 
www.suurellasydamella.fi 
viimeistään 2.2.! Klikkaa 
Tampere/Vapaaehtoistyöpaikat/
Ilmoittaudu Pikadeiteille 
tai soita p. 050 381 7177. 
Tilaisuuden osallistumismaksu 
10 € maksetaan paikan päällä 
ilmoittautumisen yhteydessä

TAMPEREEN 
RAAMATTUKOULU

www.tampereenraamattukoulu.net
Kalevan kirkon srk-salissa 
maanantaisin klo 18.30
23.1. ja 30.1. Outi Cappel 
Joosuan kirja

TUOMASMESSU

22.1. klo 18 Aleksanterin kirkossa
Etsimme kasvojasi
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Kieli poskessa
KYNÄ ON puunvärinen, terä litteä. Kaunis pyöräytys tuottaa 
paperille kauniin kirjaimen, arabiankielen aakkosten ensim-
mäisen.

Kieli poskessa keskityn sen kaarteisiin, jotka onnistues-
saan muistuttaisivat rennosti kaunolla kirjoitettua isoa T-kir-
jainta omissa aakkosissamme. Ei onnistu, kieli pysähtyy pos-
keen ja epätoivo etsii sijaansa koko kehossani.

Jossakin tajunnan pohjalla ivallinen ääni huomauttaa, mi-
ten ylpeys käy lankeemuksen edellä: pitikö hönkäistä ystäväl-
lesi, että kahden vuoden päästä kirjoitat arabiaa siinä kuin 
egyptiläisetkin.

Kirjoitusharjoituksissa tulee hiki. Huoneeseeni kuuluu lä-
hellä olevan moskeijan minareetista muezzin ääni. Allahu Ak-
hbar, Allahu Akhbar, Allahu Akhbar... On sunnuntainen iltapäi-
vä, täysi työpäivä Egyptissä.

Jos olisi perjantai, muslimien pyhä, eivät työt silloinkaan 
kokonaan päättyisi. Parvekkeeltani näkyvät rakennusmiehet 
rukoilisivat työmaallaan. Ja työt jatkuisivat verkkaan siitä, mi-
hin ne ennen hiljentymistä jäivät.

Siirrän kirjoituksen opettelun huomiseen. Taloni alaker-
rassa on pieni kauppa, jonka omistaja esittäytyy Haniksi. 
Hän on kristitty, jonka merkkinä on hänen oikean oikean kä-
tensä ranteeseen piirretty risti. Kaupan yhdellä seinällä, sa-
vukkeiden, tulitikkurasioiden ja purukumipakkausten yläpuo-
lella on pieni, kaunis krusifi ksi. Sen Kristus-hahmo katselee 
hymyillen ahkeraa yrittäjää.

Hani on kopti, egyptiläinen ortodoksi, joka valmistautuu 7. 
tammikuuta vietettävään joulujuhlaan venäläissyntyisen puo-
lisonsa kanssa. Suomeenkin ovat kiirineet uutiset koptien ja 
muslimien välisistä yhteenotoista eri puolilla Egyptiä. Jutte-
len Hanin kanssa joulun alusviikolla. Hän ei pelkää levotto-
muuksia, mutta myöntää, että tammikuun alussa pidettävä 
parlamenttivaalien kolmas vaihe askarruttaa.

- Äärikonservatiivisen al-Nur-puolueen jyrkällä islamismil-
la on vankka kannattajakuntansa. Jos puolueen asema en-
simmäisessä vallankumouksen jälkeen demokraattisesti va-
litussa parlamentissa on vahva, se tietää hankaluuksia niin 
maan taloudelle kuin kaikelle yhteiskunnalliselle kehityksel-
le, Hani sanoo.

Keskustelukielemme on englanti, jonka Hani vaihtaa ko-
keeksi muutamaan suomen sanaan. Sovimme, että opetam-
me toisillemme joka päivä oman äidinkielemme sanoja. Kät-
tä päälle, tuoremehutölkki kainaloon ja takaisin kirjaimien 
vääntöön. Kiipeän nelikerroksisen taloni katolle aurinkoon 
kirjoitustarvikkeet mukanani. Taivas on pilvetön, etäältä kuu-
luu lentokoneiden jyly. Lähtöjen ja paluiden kiihottava ääni.

Tiedän, että vuodet, joiden aikana olen liikkunut eri puolil-
la Egyptiä ja muita pohjoisen Afrikan arabimaita, ovat tärkei-
tä. Maa ei ole outo eikä sen kansa vieras, mutta vasta kieli 
päästää sisälle yhteisöön, ihmisten arkeen ja elämän virtaan. 
Niitä kohden yritän kurottua vaikka kieli poskessa.

On hyvä tuntea muukalaisuutensa ja muistaa bulgarialais-
ranskalaisen fi losofi n ja kirjailijan Julia Kristevan tavoin ym-
märtää olevamme muukalaisia myös itsellemme. Tätä muu-
kalaisuuden moninaista kohtaamista harjoittelen parhaillaan 
maassa, jossa sanotaan: Onni on ihmisen kohtalo.

Maila-Katriina Tuominen
Kirjoittaja on kulttuuri- ja 

ihmisoikeustoimittaja.
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Kolumneja voi kommentoida osoitteessa 
www.tampereenkirkkosanomat.fi /blogi.
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* perhe-ja perintöoikeusasiat * asuntokauppa- ja kiinteistöriidat ym.

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

Parturi-kampaamo Marian 
palvelee os. Kyllikinkatu 9

(Tammelantorin laidalla)

Puh. 03212 1166 ja 0400-159 553.
Opiskelija- ja eläkeläisalennus 10 %

Tervetuloa t. Maarit

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

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

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

www.tampereenhautauspalvelu.fi

Teitä palvelevat myös:
Pekka Jokiranta

Jukka Mäenanttila
Mika LeinonenJuhani Mäkipää Leena Mäkipää-Koivumäki

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
- palveleva perheyrityksemme
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Kaikki lakiasianne
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433 

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

Asianajotoimisto

Arja Luoma Oy
Rongankatu 4 D,
33100 Tampere

Puh. (03) 2633 500

PIANONVIRITYKSET
Juha Yli-Knuuttila

Puh. 0400 669 799
Sähköposti:

pianonviritys@gmail.com

Tampellan esplanadi 4
33100 Tampere

Puh. (03) 3141 5360
marja.hietala@viola-koti.fi

Juhlat tulossa?
Syntymäpäivät, muisto-
tilaisuudet, kokoukset, 

koulutukset…
yksityisille, yrityksille ja 

yhteisöille ammatti-
taitoisesti maistuvien 

tarjoilujen kera.
Ravintolassamme 

on A-oikeudet.

Edulliset ryhmäruokailut 
esim. ennen teatteriesitystä.

kahvila&ravintola
WILLA VIOLA

REMONTTIMIEHIÄ
käytettävissänne.  

Kodit kuntoon ja uudisraken-
taminen 30 v. kokemuksella.

P. 050 4130143,  
p. 0400 732056
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MITOIN KUIN MITOIN
UUSI ILME KEITTIÖÖN

- ovet, tasot, rungot
- vetimet, saranat
Runsas valikoima

ILMAINEN TARJOUS
SOITA: ARI 044 0806 631

ERKKI 050 0503 357
MIKKO 040 9311 466

Välitämme.
Ilmoitusmarkkinointi Jaana Mehtälä 
020 754 2309, 040 509 4962
jaana.mehtala@kotimaa.fi 
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Kirja-ale!
18.1.–4.2.2012

7,–90

(norm. 26,10)

Maailman paras paikka
Anna-Mari Kaskisen lämmön 
ja siunauksen sanoja kotiin.

Maahan kumartuneet 
sypressit
Nunna Kristoduli esittelee 
pyhiä ihmisiä ja ihmeitä.

Ikuisuutesi pisara
Anna-Maija Raittilan 
rukouskirja.

Hyvän yön rukoukset
Suloinen kirja pienelle.

Jeesus parhain ystäväni
Kiva neljän pahvisivuisen 
kirjan paketti.

KAIKKEA MAAN JA TAIVAAN VÄLILTÄ.

8,–90

(norm. 27,90)

5,–90

(norm. 19,50)

Uusi Tie

Aurinkokustannus

6,–90

(norm. 12,90) 9,–90

(norm. 18,10)

7,–90

(norm. 14,90)

Kirjoja 
rajoitettu 
määrä – 

tilaa heti!

Virsirunojen kirja
Leena Haaviston toimitta-
ma kokoelma kauneimpia 
suomalaisia virsirunoja.

Tampereen Kirkkosanomissa aloit-
taa vuoden  alussa uusi pila-
piirtäjä, ja myös kolumnistit vaih-
tuvat.

Ari Peuran  jKr. -kuvis-
sa seikkailevat seurakuntalaiset ja 
seurakuntien työntekijät.

– Lähestyn näissä piirroksissa 
seurakunnan asioita peilaten tähän 
päivään, siksi sarjakuvan nimi on 
 jKr. Itse tykkään muun muas-
sa sanaleikeistä. Haluan myös, että 
kuvat ovat aina hyväntuulisia, hän 
pohtii.

-vuotias Peura asuu Vihtijär-
vellä ja työskentelee mainosalalla. 
Hänen piirroksiaan julkaisee myös 

Yrittäjä-lehti, jossa sarjakuvana on 
Arvo Pulju. 

Vuoden vaihtuessa Tampereen 
Kirkkosanomat sai myös uudet Vir-
rassa-kolumnistit. 

Tässä numerossa, sivulla , ko-
lumnistina aloittaa kulttuuri- ja ih-
misoikeustoimittaja Maila-Katrii-
na Tuominen, joka Aamulehdestä 
eläkkeelle jäätyään toimii vapaana 
kirjoittajana, luennoitsijana ja kou-
luttajana. 

– Uteliaisuus ja elämän moni-
naisuuden ihmettely kantavat yli 
rajojen. Uskon kauneuteen ja YK:n 
Ihmisoikeuksien yleismaailmalli-
seen julistukseen, miettii Tuomi-

nen, joka juuri on palannut Egyp-
tistä. 

Helmikuun . päivänä kolum-
nikirjoittajana esittäytyy Tampe-
reen seurakuntien rippikoulupas-
tori Jussi Laine.    

– Tästä elämän iloisuudesta ja 
mukavuudesta kaiken epämääräi-
sen osaamattomuuden ja hallitse-
mattomuuden keskellä haluan ol-
la jakamassa kolumneissani. Se on 
ehkä sitä armoa, jota koetaan suh-
teessa toisiin ihmisiin ja Jumalaan, 
pohtii Laine. 

Helmikuun . päivänä kolum-
nistivuoroon pääsee teologian toh-
tori, pastori Hannu Kilpeläinen, 

jonka harrastukset liittyvät pit-
kälti tutkimustyöhön, Venäjään ja 
Karjalaan, mutta myös esimerkiksi 
Kokemäenjoen varsien asutukseen 
ja monimuotoiseen uskonnollisuu-
teen esihistoriasta nykypäivään. 

– Rakastan Tamperetta, sen ka-
tuja ja rantoja ja kannatan Tappa-
raa ja lapsuudenmaisemani Ranta-
perkiön Iskua, kertoo syntyperäi-
nen tamperelainen, joka monipuo-
lisen pappisuran jälkeen on juu-
ri päässyt eläkkeelle Messukylän 
seurakunnasta. 

Lue lisää piirtäjästä ja kolum-
nisteista verkosta: www.tampe-
reenkirkkosanomat.fi 

Uusi piirtäjä ja kolumnistit aloittavat Kirkkosanomissa

Ari Peura

Salli Peura

Rippikoulusunnuntaita vietetään 
jälleen monissa seurakunnissa. 
Joissain paikoissa rippikoululai-
set, heidän vanhempansa ja kum-
mit kutsutaan mukaan yhteiseen 
messuun, joissain muistetaan rip-
pikoululaisia esirukouksessa, toi-
sissa rippikoululaiset ovat muka-
na suunnittelemassa ja toteutta-
massa jumalanpalvelusta.

Rippikoulusunnuntai pidet-
tiin ensimmäisen kerran vuonna 
. Tänä vuonna se on . tam-
mikuuta.

Tampereella messu rippikou-
lun aloittaville nuorille ja heidän 
vanhemmilleen pidetään esimer-
kiksi Viinikan kirkossa . kello 
. Siinä saarnaa Daniel Hukari.

Messuun on Viinikassa kut-
suttu mukaan kaikki vuoden  
rippikoululaiset ja heidän van-
hempansa. Sen jälkeen ryhmillä 
on omaa ohjelmaa. Messuun ovat 

rippikoululaisten, heidän van-
hempiensa ja kummiensa lisäksi 
tervetulleita kaikki muutkin.

Hervannan kirkon rippikoulu-
pyhässä saarnaa Jari Kuusi. Kello 
 alkava messu jatkuu Kirkonmä-
en lähetystilaisuutena.

Tesoman kirkossa on rippi-
kouluryhmiä mukana kello :n 
messussa, jossa saarnaa Miia Pa-
tana. Tesomalla kuitenkin ale-
taan jo edellisenä päivänä, jolloin 
yli  rippikoululaista, apuopet-

tajaa ja entistä isosta kokoontuu 
opetukselliseen Rippikoulu.Nyt 
-tapahtumaan kello –.

Pispalan kirkossa on kello 
 messu, jossa saarnaa Teuvo 
Suurnäkki. Pispalassakin pääs-
tään vauhtiin jo lauantain puo-
lella, jolloin kuusi rippikoulu-
ryhmää valtaa kirkon koko päi-
väksi tutustuen kirkkomusiik-
kiin. Kiellettyä Pispalan kirkos-
sa vierailu .. kello – ei toki 
ole muiltakaan kirkkomusiikista 
kiinnostuneilta.

Härmälän kirkossa vietetään 
kello :n messun ohella Rippi-
koulujen pyhää, jossa tarjolla ovat 
Gospel Grove sekä kirkkokahvit.

Aitolahden kirkon rippikoulu-
messussa kello  saarnaa Johan-
na Porkola ja musisoi Peter Jou-
kainen Band. Rippikoulusunnun-
tain messut kello  ovat myös 
Teiskon ja Messukylän kirkoissa.

Rippikoulusunnuntai kerää aloittamaan

Hannu Jukola
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Kivaa tekemistä kouluikäisille!
Tampereen seurakuntien nuorisotyö 
tarjoaa mielekästä tekemistä kouluikäisille 
kerhoissa ympäri kaupunkia. 
Lisää verkossa: www.trevlut.net 
 
Aitolahden seurakunta

AITOLAHDEN KIRKKO
(Jenseninkatu 4)
➤ Nuotta
Avoin toimintakerho 
1.–6.-lk ke klo 13–16. 
Alk. 25.1. Pelejä, askartelua, välipala, 
mahdollisuus tehdä läksyt, hartaus ja 
aikuiset ohjaajat.
➤ Koho
Toimintakerho 1.–4.-lk 
ti klo 17.30–19 Aitolahden kirkolla. 
Alk. 24.1. Kokkausta, askartelua, pelailua 
ja mukavaa yhdessäoloa. 
Ilm. ensimmäisillä kerroilla.
➤ AitoTaitoLapset
ke klo 17–18. 1.–6.-lk 
musiikista kiinnostuneille lapsille. 
Ilm. ensimmäisissä harjoituksissa. 
Kuoroa johtaa kanttori Miia Moilanen, 
p. 050 534 3032, 
miia.moilanen@evl.fi .

ATALAN SRK-KOTI
(Pulkkakatu 6)
➤ Haavi
Avoin toimintakerho 1.–6. lk 
ti klo 13–16. Alk. 24.1. Pelejä, askartelua, 
mahdollisuus läksyjen tekoon, välipala, 
hartaus ja aikuiset ohjaajat.
➤ Tanssikerho
ma klo 17–18. 
Ilm. ensimmäisillä kerroilla ohjaajalle.
➤ Näytelmäkerho
ma klo 18–19. 
Ilm. ensimmäisillä kerroilla ohjaajalle.

Aitolahden ja Teiskon seurakuntien 
Paras kaveri -leirit 
➤ Paras kaveri 1
5.–7.-lk, 17.–18.2. Kukkolan 
leirikeskuksessa, 
Pälkäneellä. Leirin hinta 18€. 
➤ Paras kaveri 2
1.–4.-lk 18.–19.2. Kukkolan 
leirikeskuksessa. Leirin hinta 25€. 
Ilm. 2.2. mennessä 
www.trevlut.net/aitolahti tai 
p. 03 219 0377. 
Lisät.: Ulla Keskinen, p. 050 3744 363 
(Aitolahden srk) tai Sanna Kallioinen, 
p. 050 551 1879 (Teiskon srk).

Yhteisvastuun messu ja 
talvitapahtuma kirkolla 
19.2. klo 16–19.
Tied. Aitolahden kouluikäisten toiminnasta
Ulla Keskinen, p. 050 374 4363, 
ulla.keskinen@evl.fi 
Kati Malmi, p. 0400 852 668,
kati.malmi@evl.fi 
Lue lisää: www.trevlut.net/aitolahti

Harjun seurakunta

RAHOLAN KERHOHUONE
(Jurvalankatu 4)
➤ Puuhakerho 
1.–3.-lk ke klo 17.30–19 alk. 18.1. 
Leikkiä, askartelua ym. mukavaa 
puuhailua!
➤ Askartelukerho 
4.–7.-lk tytöille to klo 15.30–17. 
Näpräillään monenmoista: kortteja, 
koruja, pikkuesineitä. 

TAHMELAN KERHOHUONE
(Selininkatu 5)
➤ Musapuuhis 
1.–4.-lk ke klo 17.30–19 
alk. 18.1. Leikkiä, 
askartelua,
laulua, musisointia.

LIELAHDEN KIRKKO
(Ollinojankatu 2)
➤ Kokkikerho 1.–3.-lk 
ma klo 16.30–18. 
Maksu 2€/kerta. 
➤ Kokkikerho 4.–6.-lk 
ma klo 18–20 
Maksu 2€/kerta. 

➤ Pelikerho 
1.–6.-lk ke klo 17–18.30 alk. 18.1.

LENTÄVÄNNIEMEN TALENTTI 
(Halkoniemenkatu 1)
➤ Puuhakerho 
1.–4.-lk ke klo 17.30–18.30 
alk. 18.1. Leikkiä, askartelua
 ym. mukavaa puuhailua! 
➤ Pelikerho 
1.–6.-lk to klo 15–16.30 alk. 26.1.
➤ Lennokkikerho 
vanhemmille ja 8–12 -vuotiaille lapsille 
to klo 17.30 

KALKUN SRK-KOTI
(Pitkäniemenkatu 9)
➤ Puuhakerho 
1.–3.-lk to klo 17.30–19, Leikkiä, 
askartelua ym. mukavaa puuhailua! 

LATAAMO – HARJUN SRK:N NUORISOTILA 
(Pispalan valtatie 91)
➤ Pelikerho 
3.–6.-lk ma klo 17.30–19. Lautapelejä, 
biljardia, ilmakiekkoa yms.

HARJUN KOULU – LIIKUNTASALI
(Nokiantie 22)
➤ Sporttikerho 
1.–6.-lk ma klo 16–17 alk. 23.1. 
Reipasta menoa rennolla fi iliksellä!

TESOMAN KIRKKO
(Tesomankuja 5)
➤ Kokkikerho 
3.–6.-lk ma klo 15–17 
➤ Puuhakerho 
1.–4.-lk ti klo 17.30–19. 
Leikkiä, 
askartelua ym. mukavaa puuhailua! 
Lisät. www.harjunlapset.fi  tai 
työntekijöiltä:
Pispala, Tahmela, Rahola, Kalkku: 
Virve Nokkonen, p. 050 3209 261
Hyhky (Lataamo), Epilä, Lamminpää:
Janne Laitonen, p. 050 0863 629
Tesoma: Maria Seppälä, p. 050 4333 694
Lielahti, Lentävänniemi: Mikko Mikkola, 
p. 050 5902 352 (alk. 23.1.)
s-postiosoitteet: etunimi.sukunimi@evl.fi 

HIIHTOLOMALEIRIT KUKKOLASSA
➤ Talvileiri I 
4.–7.-lk 24.–26.2.2012
➤ Talvileiri II 
1.–3.-lk 26.–27.2.2012
Lisät. ja ilm. 23.1. alkaen 
www.harjunlapset.fi .

Hervannan seurakunta

Kerhot alkavat vkolla 3 ja 
päättyvät vkolla 20. 
Ilm. kokkikerhoihin www.junnuhernu.net, 
mukaan mahtuu 10 ensimmäistä. 
Muihin kerhoihin ei ole ilm.

HERVANNAN KIRKKO
(Lindforsinkatu 7)
Maanantai:
klo 17–19 Pikku kokit 1–3-lk tytöille ja 
pojille (1,50 €/kerta tai 25 €/kausi). 
Opitaan kokkausta ja kattausta sekä 
syödään yhdessä.
Tiistai:
klo 17–18 Toimintakerho 1-3lk tytöille. 
Askarrellaan, lauletaan ja leikitään.
Klo 17–18 Sählykerho 1-3lk pojille
Keskiviikko:
klo 16–16.45 Lapsikuoro Kultakellot 
tytöille ja pojille
klo 17–19 Isojen tyttöjen kokkikerho 
4–6-lk tytöille, (1,50 €/kerta tai 25 €/
kausi). Opitaan kokkausta ja kattausta 
sekä syödään yhdessä.
klo 17–18.30 Pelikerho 1–3-lk tytöille ja 
pojille, Pelataan lautapelejä.
klo 17.30–19.30 Tietokonepelikerho 
yli 10-v. tytöille ja pojille. Pelataan tieto-
koneilla ja opetellaan tietokoneen käyttöä.

PELIPUISTON SRK-KOTI
(Teekkarinkatu 17)
Tiistai:
klo 15–16.45 Mix-kerho tytöille ja pojille, 
pelataan (esim. sähly, futis, Nintendo Wii).
klo 17.30 Lennokkikerho vanhemmille 
ja lapsille, rakennetaan oma lennokki ja 
käydään lennätysretkillä (n. 20 €/lennokki)
Lue lisää www.junnuhernu.net

Härmälän ja Viinikan 
seurakunnat

KOIVISTONKYLÄN SRK-KOTI
(Koivistontie 46)
Tyttökerho “Tyttis” 
7–12-v. tytöille ti klo 17.30 – 19
NEKALAN SRK-TALO
(Kuoppamäentie 23)
➤ Tanssikerho 
7–11-v. tytöille viitenä sunnuntaina 
klo 13 – 14. Ilm. p. 219 0377 tai 
irmeli.paalaste@evl.fi  
➤ Nessu 
arkipäivisin klo 13–17. Iltapäivän olohuone 
7–12-v. koululaisille. Voit tulla pelailemaan, 
oleilemaan, tekemään läksyt ohjatussa 
ympäristössä. Askartelua, leivontaa ja 
muuta puuhaa. 
➤ Mediakerho 
to klo 17–19, Nekalan srk-talon alakerrassa. 
Tule mukaan reportteriporukkaan 
opettelemaan kirjoittamista, 
äänimateriaalin toimittamista (radiotyö), 
juttujen tekoa, digi- ja videokuvausta sekä 
web-pohjaista julkaisutoimintaa. 
www.mediapaja.bittileiri.net

NEKALAN KOULU, LIIKUNTASALI
➤ Sählykerhot 
1.–3.-lk pojille ke 
klo 15–16
4.–6.-lk pojille ke 
klo 16–17
Kerhossa pelataan 
ja höntsätään. 
Alkuhartaus ja 
tekniikkaharjoitus! 
Sisäpelikengät, 
peseytymisvälineet 
ja oma maila 
mukaan!

MULTISILLAN SRK-KOTI
(Multisillankatu 2)
➤ Tyttökerho 
ma klo 17.30–19, 1.–4.-lk tytöille 

PELTOLAMMIN SRK-KOTI
(Tilkonmäenkatu 4)
➤ Tyttökerho 
ti klo 17–18.30, 1.–4.-lk tytöille 
➤ Tyttöjen talvileiri
9.–11.3. Ilkossa 2.–6. -lk. 
Leirimaksu 35 €. Ilm. p. 219 0377
➤ Isä–lapsi -toimintaa 
www.isalapsi.fi 
16.2. PizzaParty Nekalan 
seurakuntatalossa
30.3.–1.4. Perheleiri Torpan 
kurssikeskuksessa
12.4.2012 Kauppalaivapeli Viinikan kirkolla
26.5.2012 Kevätretki Tykkimäelle
Lue lisää 
www.trevlut.net/viinikka ja /harmala

Kalevan seurakunta

Kerhoihin ilm. paikan päällä,
aloitus vkolla 3.

KALEVAN KIRKKO
(Liisanpuisto 1)
➤ Kokkikerho 
ma klo 17–18.30 ruokakeittiössä
 ➤ Fixaa-kerho 
ma klo 17–18.30 salissa 5 
Tied.
www.trevlut.net/kaleva ja Petra Minkkinen 
p. 050 322 6335. 

Messukylän seurakunta

➤ Kerhot
Lennokkikerhot alkavat vkolla 2, 
muut kerhot vkolla 3. Kokkikerhoissa 
ei voida huomioida allergioita tai 
erityisruokavalioita. Kerhomaksu 
käteisellä ensimmäisellä kerralla. 
Ilmoittautuminen ilmoittautumista 
vaativiin kerhoihin, p. 03 219 0337, 
www.melapset.net

LINNAINMAAN SRK-KESKUS
(Korpikodinkatu2)
➤ Kokkikerho 
1.–6.-lk ke klo 16.30–18.30, 
hinta 20€. Ilm. 

MESSUKYLÄN SRK-KOTI
(Messukylänkatu 36)
➤ Askartelukerho 
1.–7.-lk ma klo 17.30–19. Maksuton.
➤ Kokkikerho 
1.–7.-lk ti klo 16–18, 
hinta 20€. Ilm.

KAUKAJÄRVEN SRK-TALO
(Keskisenkatu 20)

➤ Askartelukerho 
1.–7.- lk to klo 17–18. 
Maksuton. 

LEVONMÄEN SRK-KOTI
(Hikivuorenkatu 63)
➤ Lennokkikerho 
vanhemmille ja lapsille 
ma klo 17.30–19.30. 
Liidokki maksaa noin 20 €. Kerho on 
maksuton, mutta lennokit hankitaan itse. 
➤ Kokkikerho 
1.–6.-lk ti klo 14–16, hinta 20€. Ilm.

VEHMAISTEN SRK-TALO
(Kauppilaisenkatu 26)
➤ Kansainvälinen kokkikerho
UUSI KERHO. Kerhossa tutustutaan eri 
maiden ruokakulttuureihin.
1.–6.-lk ma klo 17–19, hinta 20€. Ilm.
➤ Lennokkikerho 
vanhemmille ja lapsille 
pe klo 17.30–19.30
Katso edellä.

PAPPILA
(Takahuhdin srk-talo, 
Tanhuankatu 40)
UUSI! Lyyli-illat
Yli 12-v. tytöille pe 20.1. klo 17–19, 
pe 17.2. klo 17–19, pe 16.3. klo 17–19 ja 
la 21.4. klo 15–17.

Leirit ja muut tapahtumat:
Hiihtoloman puuhapäivä
1.– 6.-lk ti 28.2. klo 10–14 
Linnanmaan srk-keskuksessa. 
Maksuton. Ilm.
➤ Koodi 316 -leiri 
13.–15.4. Kukkolan leirikeskuksessa 
Pälkäneellä 
1.–3.-lk 14.4.–15.4. (20€)
4.–7.-lk 13.–15.4.2012 (25€)
Leirillä selvitellään koodia, tavataan 
leirikavereita, saunotaan, ulkoillaan, 
leikitään, kisaillaan ja askarrellaan. 
➤ Perhemessu
1.4. klo 10 Kerholaisten palmusunnuntain 
perhemessu, Messukylän kirkko
Tiedustelut
Yht. ja lisät.: www.melapset.net

Svenska Församlingen

➤ Tisdags klubben
Första träffen den 10. januari 2012 på 
Svenska Gården (Satamakatu 19)
Grupp 1 kl. 13.30–14.30 och grupp 2 
kl. 14.30–15.30 varje tisdag för lågstadiets 
klasser 2, 3, 4, 5 och 6.
I klubben har vi t. ex. andakter, musik, 
mellanmål och pyssel. Möjliga förfrågningar 
till e-post: kaisa.leppala@evl.fi  eller tel. 
050 337 2922

Teiskon seurakunta

KÄMMENNIEMEN KERHOHUONE 
(Kämmenniemenkatu 46)
➤ Lapsikuoro 
Pikku-Pääskyt
eskarit – kutoset.
Tied.: kanttori 
Anna-Stina Nyman 
p. 050 369 9355
➤ Matkalla 
Maailmalla - 
kerho maanantaisin 
Terälahden 
koululla. 
Kokkailua, 
luovaa 
toimintaa ja 
tutustumista 
uusiin 
kulttuureihin. 
Ohjaajana nuorisotyönohjaaja Sanna 
Kallioinen. HIP- kerho, ilm. koululle. 

PYHÄKOULUJA
tied.: pyhäkoulusiht. Elina Tarkkala 
p. 050 540 5282 Musiikkipyhäkoulu, 
Kuorannan kotipyhäkoulu ja Keski-
Teiskon pyhäkoulu kokoontuvat kerran 
kuukaudessa, kts. www.trevlut.net

LEIRIT JA MUUT TAPAHTUMAT
➤ Teiska-partio
Tied. Maikku Blom p. 050 327 6358

Aitolahden ja Teiskon 
seurakuntien Paras kaveri- leirit

Katso Aitolahden srk:n kohdalta
➤ Perheleiri 
Ilkossa 17.–18.3. 
lisätietoa www.trevlut.net
➤ Isien ja lasten pizza-ilta 
6.2. klo 17.30 Teiskon srk-kodissa, 
Kirkkotie 113 ilm. Sannalle tekstarilla tai 
s-postilla 2.2. mennessä
➤ Palmusunnuntain perhe-
tapahtuma 1.4. kirkonmäellä 
Tied. www.trevlut.net/teisko
Sanna Kallioinen p. 050 551 1879, 
sanna.kallioinen@evl.fi 

Tuomiokirkko- ja 
Pyynikin seurakunnat

➤ Kerhot
Tuomiokirkon ja Pyynikin srk:ien kerhot 
jatkuvat vkolla 3 (paitsi Junnukappeli, 
Gamestation-pelikerho ja Kokkikerho 2 
viikolla 4).

AMURIN KOULU
(Satakunnankatu 60, 
liikuntasali, 2krs.)
➤ Salibandykerhot 
7–9-v. ma klo 15–16. 
10–14-v. ma klo 16–17. 
Sisäpelikengät, oma maila ja 
pallo. (+ suositus silmien suojaksi: 
salibandysuojalasit)

MUSTALAHDENKATU 21 B
➤ RC-lennokkikerho
7–14 –v. tytöille ja pojille 
ma klo 18.15–20. Kerhossa voit rakentaa 
muitakin kuin RC- (radio-ohjattavia) 
lennokkeja. Kerho järj. yhteistyössä 
Tampereen RC-lentäjien kanssa. 
Lue lisää www.trerc.fi 

ALEKSANTERIN KIRKON KAPPELI
(Pyynikin kirkkopuisto)
➤ Junnukappeli
7–14-v. avoimet ovet ma klo 14–16 ja 
ke klo 14–16. Koululaisten avoin olohuone; 
mm. pelejä, kirjoja, askartelua, 
piirtelyä ja vapaata oleilua. 

KYTTÄLÄN NUORISOTALO
(Kyttälänkatu 1 A,
kerhohuone ylin krs.)
➤ Koottavakerho
7–14-v. ti klo 15–16.30 
(17.1., 31.1., 
14.2., 6.3., 20.3., 10.4., 
24.4.) 
Srk tarjoaa ensimmäisen koottavan.
Maalit, liimat ja veitset ym. tarvittava 
löytyy kerhosta.
➤ Gamestation-pelikerho
9–14-v. ti klo 17.30–19. 
(24.1., 7.2., 21.2., 13.3., 27.3., 17.4.) 
Kerhossa pelaillaan Playstation 3 + Move, 
Wii ja Xbox 360 + Kinect -pelien 
lisäksi myös biljardia, pöytäcurlingia, 
ilmakiekkopeliä, pöytälätkää, kikkeriä, 
pöytäfutista ja koronaa.

SEURAKUNTIEN TALO
(Näsilinnankatu 26, 
kerhohuone Nasaret, 2. krs.)
➤ Kokkikerhot
9–14-v. pe klo 17–19.
Kokkikerho 1: 20.1. , 10.2. , 24.2. , 
16.3. , 30.3. , 20.4.  
Kokkikerho 2: 27.1. , 17.2. , 9.3. , 
23.3. , 13.4. , 27.4.  
Kysy vapaita paikkoja p. 03 219 0377. 
Os.maksu 9€ maksetaan ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla. Mukaan esiliina ja 
huivi tms. ”kokkauspäähine”.
➤ Leiri
Talviseikkailuleiri 3.–5.2.Kukkolassa, 
hinta 29€. Ilm. netissä www.trevlut.net/
tuomiokirkko tai 22.1. mennessä 
p. 03 219 0377,arkisin 9–15. 

Yhteistä

➤  Lennokkikerhot
Vanhemmille ja 8–12-vuotiaille lapsille. 
Ilm. kerhossa. Jokainen voi rakentaa oman 
lennokin, hinta 20 €. 
Lennätysretkiä ja 
kilpailuja. 
Muut tarvikkeet 
ja välineet saat 
kerhosta. 
Tied. Timo Pajunen p. 
040 543 3394 
Levonmäen srk-koti, 
Hikivuorenkatu 63, ma klo 17.30
Pelipuiston srk-koti, 
Teekkarinkatu 17, ti klo 17.30
Multisillan srk-koti, 
Multisillankatu 2, ti klo 17.30
Talentti, Männistönkuja 2, to klo 17.30
Vehmaisten srk-koti, Kauppilaisenkatu 26, 
pe klo 17.30
➤ Partio
Katso yhteystiedot: www.trevlut.net/partio


