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Tampereelle sittenkin
4 + 1 -seurakuntamalli 
Tuomiorovasti Olli Hallikaisen 
mukaan on välttämätöntä 
lähteä eteenpäin, vaikka seura-
kuntapäätöksestä ei oltu yksi-
mielisiä.

➢ SIVUT 3 ja 4

Toimitaan yhdessä 
ilman diagnooseja
Kansalaistoiminnan 
keskus Puisto on mata-
lan kynnyksen kohtaamis-
paikka, jossa voi vaikka 
harjoitella esiintymistä.

➢ SIVUT 6–7

Sitoutuminen vapauttaa
– siunaus kantaa 
Kirkolliseen vihkimiseen ja 
häiden järjestämiseen saa 
vinkkejä Häämessuilta 4.–5. 2. 
Tampere-talossa sekä tämän 
lehden keskellä olevasta hää-
liitteestä.

Kulttuurit ja 
ihmiset kohtaavat 
Maailmojen 
Messussa ➢ SIVU 8
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Sergei Korelov (vas. takana), Arto Pietiläinen, 
Sakari Löytty, Seija Pietiläinen, Sanna Lindholm, 
Liisa Puronen, Pia Ojalahti, Viktor Ibe, Riitta Laiho, 
Olise Simon Onyemechi (edessä vas.), Mikko Ohra-aho 
ja Tarja Laitinen harjoittelivat musiikkia 
Maailmojen Messuun, joka järjestetään 5.2. kello 11 
Pispalan kirkossa. 
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Päätöksestä muutokseen
TAMPEREEN SEURAKUNTIEN rakenneratkaisun työstäminen on ol-
lut eri osapuolille pitkä ja uuvuttava aika. Kun kirkkohallitus 
päätti 24. tammikuuta, että Tampereelle tulee neljä suomen-
kielistä ja ruotsinkielinen seurakunta, suuri osa niin luotta-
mushenkilöstä ja työntekijöistä sai heille mieluisan päätök-
sen. 

Asiasta käytiin kirkkohallituksessa tiukka äänestys. Kirk-
kohallitus totesi, että Tampereen hiippakunta on harkinnut 
asiaa siksi perusteellisesti, että tältä pohjalta voidaan teh-
dä myös lopullinen päätös. 

Henkilöstölle pidettiin tiedotustilaisuus heti päätöstä seu-
ranneena päivänä. Muutos koskee jokaista työntekijää, mut-
ta irtisanomisia ei ole tiedossa. Samalla kuulimme, millaisin 
askelin kuluva vuosi mennään. Vuoden 2013 alussa olemme 
jo uusissa seurakunnissa. 

Miksi Tampereella sitten päädyttiin tähän seurakuntien lu-
kumäärään? Syitä on monia. Tampereella on hyvin erikokoi-
sia seurakuntia, joista pienempien on miltei mahdoton tulla 
toimeen talousarvioista saaduilla määrärahoilla. Näin ei voi-
da jatkaa eteenpäin.

Neljän seurakunnan mallissa kaikki seurakunnat ovat tar-
peeksi suuria. Näihin isoihin yksiköihin valikoituu myös mo-
nenlaista osaamista. Isommissa yksiköissä syntynee myös 
uusia hankkeita ja avauksia. 

Iso uudistus on myös luoda ne noin 15 lähikirkkoa, jois-
sa paikallinen seurakunnallinen elämä versoo.

Neljä kirkkoherraa on myös hallinnollisia johtajia, joiden 
tehtävänä on luoda lähikirkoille hyvät eväät tehdä työtä.

Seurakunnissa on jo aloitettu muutostyön suunnittelu ja 
toteuttaminen. Töitä joudutaan tekemään paljon, mutta nyt 
tiedämme millaiseen seurakuntayhtymään olemme menos-
sa. Parempaa kohti.

Kultaiset vuodet 
– miten nopeasti ne kulkivat
KATSELEN ISÄÄNI, kun hän ottaa keittoa suuhunsa. Keskittynyt 
ilme kertoo, että ruokailu on tärkeä hetki samanlaisten päi-
vien ketjussa. Syömiseen kuluu aikaa, mutta sillä ei ole vä-
liä. Kohta 92-vuotiaalla on aikaa.

Seinällä on valokuvakollaasi, jossa on eri vuosikymmeni-
nä otettuja kuvia. Olemme tehneet kollaasin sen vuoksi, et-
tä isäni voisi muistaa asioita vuosikymmenten takaa. Pieni 
huone hoitokodissa ei paljoa virikkeitä anna.

Näissä kuvissa isäni on miehuutensa voimissa. Meillä, ku-
ten muuallakin maalaistaloissa, tehtiin töitä aamusta iltaan. 

Vanhempani halusivat, että lähdemme lukemaan, kuten 
silloin sanottiin. Tällaisista taustoista lähdimme opiskele-
maan. Elämä oli edessä. Rahaa oli niukalti, mutta intoa si-
täkin enemmän. 

Nykyisin nuoret puhuvat ruuhkavuosista, kun lapset ovat 
pieniä. Samaan aikaan on huolehdittava toimeentulosta ja 
urasta. Monet perheet ovat ahtaalla. 

Elämän toisessa päässä on samanlainen ruuhka-aika, 
kun me jo ikääntyneet lapset huolehdimme vanhemmistam-
me. Usein se merkitsee satojen kilometrien ajoa lapsuuden 
maisemiin. Vuorot ovat vaihtuneet, vanhempamme ovat lap-
sia jälleen.

Marja Rautanen 

 Tampere 1.2.2012

Lukijapostia

Tamperee n yliopiston psykologi-
an opetusklinikka tarjoaa psyko-
terapiaa hyvinvoinnin edistämi-
seksi. Hoidettavia ongelmia ovat 
ärtymykseen, suuttumukseen, vi-
haisuuteen ja katkeruuteen liitty-
vät tunteet. 

Hoitojen pituus on kahdeksan 
käyntiä. Terapeutteina toimivat 
opintojensa loppuvaiheessa olevat 

psykologian opiskelijat, jotka suo-
rittavat ammattityön opintoja. 
Asiakasterapian aikana opiskelijat 
saavat jatkuvaa työnohjausta. 

Terapiassa olevat asiakkaat 
osallistuvat samalla hoitomuotojen 
kehittämistä koskevaan tutkimuk-
seen. Terapiat alkavat sopimuksen 
mukaan helmikuun alussa. Yhden 
terapiakäynnin hinta on  euroa. 

Terapia tapahtuu psykologian 
opetusklinikassa, Kalevantie , . 
kerros. Ilmoittautumiset .., .. ja 
.. klo – ja –, p.  .

Martti T. Tuomisto
professori

Yhteiskunta- ja 
kulttuuritieteiden yksikkö

Tampereen yliopisto

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

 Sekä synti että Vapahtaja, joka 
meidät siitä pelastaa, tulivat maa-
ilmaan naisen kautta. Ja molem-
missa kertomuksissa miehet jäävät 
yllättäen täysin sivuosaan. Se on 
kiinnostava yksityiskohta kristin-
uskossa, jota kovin patriarkaalise-
na usein pidetään. Olisiko siis kui-
tenkin niin, että maailmankaikkeu-
den Luojalla ja naisella on jokin yh-
teisymmärrys, joka jää muilta taju-
amatta?

Toimittaja Freija Özcan
Sana 12.1.

 Ei ole niin, että joku on syn-
nynnäisesti paha ja toinen parempi, 
vaan jokaisessa ihmisessä on mah-
dollisuus mihin tahansa, hyvään ja 
huonoon. Jos joku on murhaaja, hä-

nelle on vain käynyt niin. Joku toi-
nen ihminen olisi samoissa olosuh-
teissa tehnyt samoin, mutta on ar-
mosta välttynyt semmoiselta.

Nuorisopappi Arto Köykkä
Kotimaa 12.1.

 Rukouksessa on aina tunne sii-
tä, että ei ole yksin. Usein päivän 
mittaan omia ja läheisteni asioi-
ta ajatellessa mielessä pyörii vain 
pyyntö: ”Herra. armahda”. Huo-
kauskin on rukousta.

Sairaalapastori Kirsi Hiilamo
Kotiliesi 2/2012

 Ulkopuolisen on varottava aset-
tumasta arvioimaan toisen ihmi-
sen elämää. Jos toivoa ei enää ole, 
on tärkeää saada puhua myös sii-

hen liittyvistä tunteista, kaikesta, 
mitä mielessä liikkuu. Sairaalapa-
pin tehtävä on olla rauhassa vierel-
lä ja kuunnella. Uskon, että sellai-
sina hetkinä myös Jumala on läsnä.

Sairaalapappi Tuula Pasuri 
Kirkko ja kaupunki 25.1.

 Sanat kilvoittelu ja solidaari-
suus pitäisi palauttaa museo-osas-
tolta arkipäivään. Ei kaikki ole 
helppoa ja kivaa. Joskus solidaari-
suus edellyttää, että suostuu luo-
pumaan myös sellaisesta, mistä on 
vaikea luopua. Huonoista rutiineis-
ta on joskus vaikea oppia pois. Mut-
ta kyllä kilvoittelu ja ponnistelu te-
kevät ihmiselle välillä ihan hyvää.

Piispa Irja Askola 5.1.
www.ekopaasto.fi 

Härmälän kirkon kirkkosalia koris-
taa kastepuu, joka otettiin käyttöön 
kastepyhänä . tammikuuta. Puu-
hun lisätään kaikkien jumalanpal-
veluksen esirukouksessa muistet-
tujen kastettujen nimet.

– Puun tehtävänä on muistuttaa 
ihmisiä omasta kasteesta. Olem-
me kristittyjä ja kasteessa meidät 
on liitetty Kristus-puuhun. Johan-
neksen evankeliumissa Jeesus sa-
noo: ”Minä olen viinipuu, te olette 
oksat”. Samalla kastetut ovat ”läs-
nä” ja seurakunnan esirukouksen 
aiheena jumalanpalveluksessa, ker-
too seurakuntapastori Päivi Repo 
Härmälän seurakunnasta.   

Kastepuun on suunnitellut ja 
valmistanut sisustussuunnittelija 
Liisa Peri.

Puuhun mahtuu kerralla noin 
 kastetun tiedot. Puun ”hedel-
mät” eli nimikiekot voi noutaa 
vauvakirkosta, joka järjestetään . 
syyskuuta. Härmälässä toimitetaan 
vuosittain noin  kastetta. 

– Härmälän kirkko soveltuu 
erinomaisesti kastejuhlien järjes-
tämiseen. Lapsiperheet ovat läm-
pimästi tervetulleita jumalanpal-
velukseen. Meillä on kaunis lasten-
nurkkaus, jossa lapset voivat ratsas-
taa Pilvi- ja Päkä-lampailla tai piir-
tää, kutsuu Repo. 

Lastennurkkauksen on suun-
nitellut lastenohjaaja Satu Halko-
saari. 

Kastepuu muistuttaa omasta kasteesta  

Hannu Jukola

Kerro rukouksesta
Kirkkosanomissa julkaistaan ke-
vään aikana Uskon ytimessä -sar-
jan juttu rukouksesta. Kerro juttua 
varten omasta rukouksestasi! Mi-
ten, missä ja millaisessa tilanteessa 
rukoilet? Mitä rukous sinulle mer-

kitsee? Millaisia rukousvastauksia 
olet saanut? 

Lähetä lyhyt, muutaman virk-
keen kertomuksesi sähköpostit-
se: kirsi.airikka@evl.fi  tai postitse: 
Tampereen Kirkkosanomat, Kir-

si Airikka, PL ,  Tampe-
re. Vastausten tulisi olla perillä vii-
meistään tiistaina .. Kerro ni-
mesi ja ikäsi toimitukselle. Lehdes-
sä mainitaan kuitenkin vain kir-
joittajan sukupuoli ja ikä.   

Juhani Räsänen ja Sateenkaarimessu
Nimimerkki Kaikkien kirkko? lai-
naa Kirkkosanomien .. Lukija-
postissa allekirjoittanutta kohta vii-
den vuoden takaisesta kirkkoher-
ranvaalihaastattelusta irrottamalla 
Sateenkaarimessua koskevan  lau-
seen laajemmasta kokonaisuudesta. 

Mielestäni tärkein jäi sanomatta: 
Itse haluaisin kehittää ennen muu-
ta messua kaikille yhteiseksi juhlak-
si. Erityismessuilla (esim. Tuomas-
messu ja Leipäsunnuntain jumalan-

palvelus) on toki ollut oma myöntei-
nen merkityksensä… Homoseksuaa-
lit ovat tervetulleita yhteiseen mes-
suun yhdessä muiden kanssa, se on 
todellinen sateenkaarimessu.

Kirkossamme suhtaudutaan ny-
kyään ristiriitaisesti homoseksuaa-
lisuuteen, vaikka virallinen opetus 
asiassa ei ole muuttunut. Valitetta-
vasti myös suhtautuminen homo-
seksuaaleihin on usein kaksijakois-
ta. Toisaalta on torjuvaa asenteelli-

suutta, toisaalta ajan hengessä hy-
väksytään kaikki.

Tämä johtuu siitä, että aihe on 
ollut kirkossamme vuosisatoja ta-
bu ja todellista homoseksuaali-
en kohtaamista tapahtuu harvoin. 
Tätä kohtaamista ei mielestäni au-
ta Raamatusta ja kirkon perintei-
sestä opetuksesta luopunut, hyvit-
televä teologia. 

Juhani Räsänen
kirkkoherra

Psykoterapiaa vihaisuuteen

Härmälän kirkon kastepuun 
on suunnitellut Liisa Peri. 
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”Edessä on melkoinen muutos, joka koskettaa niin yhtymä- 
kuin seurakuntatasoakin. Myös kirkon toimintaympäristö muuttuu 

jatkuvasti ja asettaa meille omia haasteitaan.”

K
irkkohallitus hyväksyi 
. tammikuuta äänes-
tyksen jälkeen Tampe-
reen tuomiokapitulin 
esityksen, jonka mu-

kaan Tampereen seurakuntayhty-
män muodostaa viisi seurakuntaa. 

Harjun seurakunta ja Ruotsa-
lainen seurakunta jatkavat nykyi-
sellään. Uudet kolme seurakuntaa 
rakennetaan nykyisen seurakun-
tajaon pohjalle. Tampereen eteläi-
nen seurakunta koostuu nykyisistä 
Hervannan, Härmälän ja Viinikan 
seurakunnista, Messukylän seura-
kunta Aitolahden, Messukylän ja 
Teiskon seurakunnista ja Tuomio-
kirkkoseurakunta Kalevan ja Pyy-
nikin seurakunnasta sekä Tuomio-
kirkkoseurakunnasta. Muutos as-
tuu voimaan vuoden  alusta.

Samalla Tampereelle luodaan 
nykyisten kirkkojen ja seurakunta-
tilojen ympärille noin  lähikirkko-
aluetta. Lähikirkot ovat seurakun-
tatoiminnan keskuksia, joihin on 
helppo tulla. Niissä on tutut työnte-
kijät ja tuttua toimintaa. Seurakun-
tien toiminta jatkuu siis, kuten en-
nenkin, vaikka taustalla organisaati-
ota järjestellään uuteen uskoon.

– Kirkon työ jatkuu katkeamat-
ta, siihen tämä muutos ei vaiku-
ta, sanoo tuomiorovasti Olli Hal-
likainen.

– Toivottavasti tulevaisuudessa 
pystymme toimimaan vielä vah-
vempana.

Iso muutos 
herättää tunteita

Seurakuntarakenteen muuttami-
nen on osa isompaa kokonaisuutta, 
jossa tarkastellaan Tampereen seu-
rakuntien koko organisaatiota ja 
johtamista. Tavoitteena on vähen-
tää hallintoa ja vahvistaa toimin-
taa lähellä seurakuntalaisia. Seu-
rakuntien lukumäärän karsimi-

nen asetettiin tavoitteeksi jo vuon-
na , kun seurakuntayhtymän 
strategia hyväksyttiin.

– Edessä on melkoinen muutos, 
joka koskettaa niin yhtymä- kuin 
seurakuntatasoakin. Myös kirkon 
toimintaympäristö muuttuu jatku-
vasti ja asettaa meille omia haastei-
taan, Olli Hallikainen toteaa.

– Me lähdemme kuitenkin hy-
villä mielin eteenpäin.

Monia näkemyksiä
uudistamisesta

Tuoreeltaan kirkkohallituksen pää-
tös sai ristiriitaisen vastaanoton. 
Vaikka muutoksen tarve on ollut 
seurakunnissa selvä jo pitkään, kol-
men viime vuoden aikana on syn-
tynyt monenlaisia käsityksiä sii-
tä, mikä olisi parasta tapa vähen-
tää byrokratiaa ja tuoda toimintaa 
seurakuntalaisten lähelle.

Tampereen tuomiokapituli pää-
tyi lokakuussa esittämään kirkko-
hallitukselle nyt hyväksyttyä, niin 
sanottua + -mallia. Muillekin 
vaihtoehdoille on riittänyt kanna-
tusta, eivätkä seurakuntaneuvos-
tojen ja yhteisen kirkkovaltuuston 
lausunnot tukeneet juuri neljän 
seurakunnan mallin valintaa. 

Koko prosessin demokraatti-
suudesta onkin keskusteltu, vaik-
ka kirkossa piispalla ja tuomiokapi-
tulilla on oma päätösvaltansa myös 
seurakuntia koskevissa asioissa. 
Taustalla oli kuitenkin yhteinen 
tyytymättömyys nykytilanteeseen.

– Kaikki ovat yhtä mieltä hal-
linnon vähentämisestä ja toimin-
nan lisäämisestä, ja tuomiokapitu-
lin mukaan tämä toteutuu parhai-
ten + -mallissa, kertoo hiippa-
kuntadekaani Ari Hukari Tampe-
reen tuomiokapitulista.

– Tässä mallissa myös johtamis-
järjestelmä on selkeä, ja tiedetään, 
kuka päättää mistäkin asiasta.

Keskustellen 
eteenpäin
Seurakuntaorganisaation uusimi-
nen toteutetaan avoimesti ja keskus-
tellen. Erilaisia kysymyksiä ja mieli-
piteitä kuunnellaan herkällä korval-
la. Tuomiokapitulin esitys luo uudel-
le organisaatiolle perustan, mutta 
sen päälle koostetaan uutta yhdes-
sä luottamushenkilöiden, työnteki-
jöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

Uudistusten etenemisestä tie-
dotetaan aktiivisesti, ja seurakun-
tien verkkosivuille luodaan oma 
osio muutosasioille. Uutta muutok-
sessa ovat avoimet keskustelutilai-
suudet, joita järjestetään kuukau-
sittain Seurakuntien talossa. 

Ensimmäinen tilaisuus pide-
tään . helmikuuta kello , ja mu-
kaan keskustelemaan ovat tervetul-
leita kaikki halukkaat seurakunta-
laiset, luottamushenkilöt ja työn-
tekijät. Tilaisuuksissa on paikal-
la muutoksen eteenpäin viejiä ker-
tomassa uusimmat kuulumiset ja 
vastaamassa kysymyksiin. Saman-
laisia tilaisuuksia järjestetään myös 
seurakunnissa. Niiden aikataulut 
tarkentuvat kevään aikana.

Uusissa seurakunnissa muutok-
sen vetureina ovat järjestelytoimi-
kunnat, joihin nykyiset seurakun-
taneuvostot esittävät jäseniä. Tuo-
miokapituli nimittää järjestely-
toimikunnat .., ja ne vastaavat 
hallinnollisesti kaikista ratkaisuis-
ta, joita uusissa seurakunnissa teh-
dään. Harjun seurakunnassa muu-
tosta toteuttaa nykyinen seurakun-
taneuvosto. Seurakuntayhtymässä 
muutosta johtaa johtoryhmä, jon-
ka yhteinen kirkkoneuvosto nimit-
tää . helmikuuta. 

Anna-Mari Martikainen

Seurakuntakartta sivulla 4

Tampereella on ensi vuoden 
alusta viisi seurakuntaa

Neljän seurakunnan mallilla tavoitellaan hallinnon vähentämistä, jotta voimavaroja voidaan keskittää seurakuntalaisten 
kohtaamiseen sekä omassa toiminnassa että laajemmin koko kaupungissa. Viime vuonna kanttori Hanna Kataja (vas.), 
pastori Ritva-Leena Hirvonen ja pastori Kristiina Hyppölä (oik.) tapasivat vihkipareja häämessuilla. Häitään suunnitteli-
vat Niina Laaksomaa ja Erkki Anttila.

Kammarin avunvälitys
alkanut vilkkaasti

– Sosiaalineuvoksen arvoni-
meni on kiitos kaikille niille ih-
misille, vapaaehtoisille ja yhteis-
työkumppaneille, joiden kanssa 
olen lähes kolmekymmentä vuot-
ta saanut työtäni tehdä, Mum-
mon Kammarin toiminnanjoh-
taja Maarit Tammisto sanoo.

Hän kertoo avunvälityskes-
kuksen arjen alkaneen vilkkaas-
ti. Viime vuonna kodeista tuli yli 
kolmetuhatta avunpyyntöä. 

– Yhä useammat vanhukset 
tarvitsevat saattajaa päästäkseen 
kotinsa ulkopuolelle. Myös hoito-
laitoksissa kaivataan juttukave-
reita ja ulkoiluseuraa. Uusia va-
paaehtoisia tarvitaan koko ajan.

Seuraavat perehdytyskurssit 
alkavat .. Nyt vietetään Aktiivi-
sen ikääntymisen ja sukupolvien 
välisen solidaarisuuden teema-
vuotta, johon liittyvän tempauk-

sen Mummon Kammari järjestää 
keväällä yritysyhteistyönä.

”Tuhannelle vanhukselle vil-
lasukat” -talkoiden tavoitteena 
on saada jouluun mennessä tu-
hat paria aikuisten sukkia, jotka 
voi neuloa kotona tai tulla Kylä-
paikkaan tiistaisin kello kymme-
nen. Jos kysyntää on, järjestetään 
myös iltatilaisuuksia. Lankalah-
joituksiakin otetaan vastaan.

Sukkia lahjoitetaan Koukku-
niemen vanhainkotiin. Osa myy-
dään Mummon Puodissa, ja va-
rat käytetään nuorten työllistä-
miseen vanhusten ulkoiluavuksi.  

Keväällä - ja -luvuilla 
syntyneet muistelevat Kyläpai-
kassa lapsuuttaan vanhoja lehtiä 
lukien.

Lue lisää: www.tampereen-
kirkkosanomat.fi 

Herätys!
Miksi ja miten etsiä
kirkon yksimielisyyttä? 

Yksitoista kirkollisko-
kousedustajaa esitti työ-
ryhmää pohtimaan kir-
kon ykseyttä. Taustal-
la ovat keskustelut nais-
pappeudesta sekä homo-
seksuaalien, herätysliik-
keiden ja järjestöjen ase-
masta kirkossa.

Mitä asioita piispainkokouksen lähetekeskustelussa koros-
tettiin, kokouksen teologinen sihteeri Jyri Komulainen?
– Asian nähtiin vaativan monella tasolla tapahtuvaa, pitkäjän-
teistä työskentelyä kirkossa. On myös syytä pohtia, millainen 
käsitys Raamatusta luterilaisessa kirkossa pitäisi vallita.

Miksi ykseys on ajankohtaista?
– Suomalainen yhteiskunta on nopeasti muuttumassa yhä mo-
niuskontoisemmaksi. Samalla monilla kirkon jäsenillä on ohut 
kosketus kirkon elämään.

– Nyt olisi keskityttävä yhdessä rakentamaan tulevaisuutta 
ja tuomaan esille kristillisen uskon sanomaa. On vahingollista, 
jos kirkossa vallitsee kyvyttömyyttä ymmärtää toinen toisiaan.

Miten tahto kristittyjen moniäänisyyden kunnioittamiseen 
saataisiin säilytettyä näkyvissä?
– Moniäänisyydestä uhkaa tulla merkityksetön sana, jos jokai-
nen käyttää sitä eri merkityksessä. Ehkä sanalla pyritään tuo-
maan esiin se, etteivät edes Uuden testamentin aikana kristi-
tyt olleet yksimielisiä.

– Täydellistä yksimielisyyttä emme tässä ajassa saavuta, jo-
ten jonkinlaisen moniäänisyyden kanssa tulee oppia elämään. 
Surkeinta on, jos halutaan savustaa kirkosta ulos niitä, jotka 
sattuvat ajattelemaan eri tavoin kuin oma kuppikunta.

– Uskon, että rintamalinjojen molemmin puolin on aitoa 
pyrkimystä seurata Jeesusta. Mitä se käytännössä merkitsee 
esimerkiksi seksuaali- ja perhe-etiikassa, siitä on ristiriitaisia 
näkemyksiä.

Toimia käsitellään piispainkokouksessa .–. helmikuuta. 
Onko niistä jo jotain sanottavaa?
– Ensin pitää ideoida. Toimenpiteisiin voivat kuulua seminaarit 
ja kohtaamiset eri tavoin ajattelevien välillä. Olennainen roo-
li uuden ykseyden tavoittelemisessa on hengellisellä elämäl-
lä ja rukouksella.

Asta Kettunen
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Jyri Komulainen

Huhtikuussa 
Maarit Tammisto 
matkustaa Hannove-
riin pitämään mum-
monkammari-koulu-
tusta Saksassa asu-
ville suomalaisille. 
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Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi Tampereen seurakuntajaon Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin esityksen mukaisesti 24. tammikuuta. Tampereen seurakuntayhtymän muodostavat yhteisten 
työmuotojen ja yhden ruotsinkielisen seurakunnan lisäksi neljä suomenkielistä seurakuntaa: Tuomiokirkkoseurakunta (nykyiset Tuomiokirkko, Pyynikki ja Kaleva), Tampereen eteläinen seurakunta (nykyi-
set Härmälä, Viinikka ja Hervanta), Messukylän seurakunta (nykyiset Messukylä, Aitolahti ja Teisko) sekä Harjun seurakunta. Kirkkoherroiksi tulevat Tuomiokirkkoseurakuntaan tuomiorovasti Olli Hallikai-
nen sekä eteläiseen seurakuntaan kirkkoherra Jussi Mäkinen (Viinikka), Messukylän seurakuntaan kirkkoherra Juha Vuorio (Aitolahti) ja Harjun seurakuntaan nykyinen kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen. Esi-
tyksen mukaan seurakunnat aloittavat toimintansa 1. tammikuuta 2013. Lisää asiasta sivulla 3. 

Tampereen seurakuntajako vuonna 2013

T
ampereen seurakuntayh-
tymän Hatanpään ja Vihi-
lahden alueiden diakonissa 
Pirjo Heikkinen on työs-
kennellyt pitkään perhei-

den hyvinvoinnin eteen tekemäl-

lä yhteistyötä Hatanpään neuvolan 
kanssa. Viime syksystä tammikuul-
le hän veti terveydenhoitajien kans-
sa äiti–vauva -ryhmää neuvolassa.

– Vertaisryhmän tarkoituksena 
on, että äidit saavat tukea toisistaan 

ja löytävät kirkon tilaisuuksiin, Pir-
jo Heikkinen kiteyttää.

Hatanpään neuvolan piiriin 
syntyy vuosittain noin  vauvaa. 
Alueella on voimakas muuttolii-
ke ja monen ystävä asuu muual-

Tukea tuoreelle äidille

Hannu Jukola

la. Ryhmä suunnattiin esikoislap-
sen kesä-elokuun aikana saavil-
le äideille. Ryhmän kahdeksan äi-
tiä huomasi painiskelevansa sa-
mankaltaisten kysymysten äärellä. 
Yhdessä keskusteltiin odotusajas-
ta, synnytyksestä, arjesta ja jaksa-
misesta. Huomattiin, että ”samas-
sa veneessä” ollaan.

– Ihanaa, kun sanotte noin, 
tuollaista meilläkin on, muistaa kä-
tilö-terveydenhoitaja Mari Kyyh-
kynen kuulleensa.

Mennään rinnakkain

Kokoontumisten alkuvaiheessa 
koostettiin äitien sähköpostilis-
ta ja vaihdettiin puhelinnumerot. 
Tavoite on, että jatkossa äidit voi-
vat tavata neuvolan tilojen ulko-
puolella. 

Heidi Lindholm ja Elina Hir-
vasoja ystävystyivät saman tien syk-
syllä. Heitä yhdistivät esikoispojat, 
mutta myös kantoreppu, josta vaih-
dettiin kokemuksia. Villen ja Mi-
con äidit eivät tunteneet ennestään, 

vaikka asuvat parin minuutin käve-
lymatkan päässä toisistaan.

– Elina tuli meille käymään, ja 
meillä oli heti paljon juteltavaa, 
kertoo Heidi Lindholm.

– Ystävystyimme pian Faceboo-
kissakin, jossa chattailemme, Elina 
Hirvasoja hymyilee.

Äidit pohtivat usein arkisia, 
vaikkapa lastensa syömisiä. Joskus 
jaetaan leluvinkkejä. Neuvolan ker-
hossa  on käsitelty  vauva-arjen li-
säksi alkutaivalta äitinä.

– Täällä on saanut purkaa ja 
kertoa ajatuksiaan, kuvailee Lind-
holm.

Vanhemmat voivat tarvittaessa 
keskustella elämän solmuista kah-
den kesken diakonissan kanssa.

– Diakonian tehtävä on rinnal-
la kulkeminen, muistuttaa Heikki-
nen.

Äiti–vauva -ryhmässä hän on 
kertonut seurakunnan tapahtu-
mista ja kerhoista.

– Olimme juuri ensi kertaa 
avoimessa päiväkerhossa ja oli to-
si mukavaa, tuoreet äidit kertovat.

Neuvolassa on aiemmin toimi-
nut avoin kahvila perheille. Kevääl-
le suunnitellaan uutta ryhmää.

– Pirjon ja neuvolan yhteistyö 
jatkuu aivan varmasti kuten aiem-
minkin, iloitsee Mari Kyyhkynen.

Elisa af Hällström

Heidi ja Mico Lindholm sekä Elina ja 
Ville Hirvasoja ystävystyivät neuvolan 
kerhossa. Terveydenhoitajat 
Susanna Niemisen (takana vas.) 
ja Mari Kyyhkysen (takana oik.) 
yhteistyö diakonissa Pirjo Heikkisen 
kanssa kantaa hedelmää.

Harjun seurakunta = Harju
Tuomiokirkkoseurakunta = Tuomiokirkko, Kaleva ja Pyynikki
Messukylän seurakunta = Messukylä, Aitolahti ja Teisko
Eteläinen seurakunta = Hervanta, Härmälä ja Viinikka
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Tulevat pyhät
Ajassa ja hengessä Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Paastoon liu’utaan laskiaissunnun-
taina, joka tänä vuonna on . hel-
mikuuta. Todellinen paastonaika 
alkaa varsinaisesti vasta tuhkakes-
kiviikosta (..). Loppiaisen jäl-
keen kirkkovuodessa aletaan hil-
jalleen hivuttautua kohti paastoa 
ja sen myötä vuoden suurinta juh-
laa; pääsiäistä. 

Helmikuun alkuvaiheilla alkaa 
esipaastoksi kutsuttu aika. Kolme 
pyhäpäivää johdattelee paastoon. 
Sunnuntait ovat saaneet nimikseen 
septuagesima, sexagesima ja quin-
guagesima. Pyhien nimet ovat la-

tinaksi luvut ,  ja . Ne ker-
tovat, kuinka monta päivää pääsi-
äiseen on. Tosin luvut ovat vähän 
sinnepäin, koska oikeastaan päivi-
en välit ovat ,  ja  päivää.

Kristitylle paasto ei ole pak-
ko tai velvollisuus, vaan mahdol-
lisuus. Paasto on parhaimmillaan 
lahjaa omalla hengelliselle hyvin-
voinnille ja jumalasuhteelle. Paas-
toon liittyy myös omasta jakami-
sen ja toisten hyväksi luopumisen 
ajatus. 

Esipaaston aika on otollista ai-
kaa tutkiskella omaa elämäntilan-

netta paaston toteuttamisen kan-
nalta. Millaiseen paastoamiseen 
pystyn tänä keväänä? Paastoaisin-
ko perinteisesti joistakin ruuista 
luopumalla? Vai olisiko tänä vuon-
na paikallaan siivota komeroita ja 
antaa tarpeetonta tavaraa tarvitse-
valle? Jättäisinkö Facebookin avaa-
matta? Ottaisinko tavoitteeksi lu-
kea jonkin Raamatun kirjan? Ta-
poja paaston toteuttamiseen on yh-
tä paljon kuin on paastoajia. Tär-
keintä on rukoukseen suuntautu-
va asenne.

Esipaasto hivuttaa kohti pääsiäistä

Jokainen aamunkoitto on uusi ihme 

Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. 

Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden 

mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin 

juutalaisille kuin kreikkalaisillekin,ristiinnaulittu 

Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan 

hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous 

ihmisiä voimakkaampi.
(1.Kor.1:23–25)

Helmi

 5.2. Kristus, Jumalan kirkkauden säteily:

  kynttilänpäivä

Viime viikolla tuntematon vanhempi nainen pysähtyi katsomaan 

lasteni mäenlaskua. ”Vanhemmiten sitä näkee kaikissa ihmisissä 

palan Jumalaa. Lapsissa se näkyy selvimmin”, hän totesi. Itse 

olin arkisirkuksen, tappeluiden ja väsymyksen aikaansaamassa 

mielentilassa. Jumalan sijasta näin kaksi riiviötä. Vanha Simeonkin 

näki Jeesus-vauvassa Jumalan. Joosef ja Maria ihmettelivät 

(Luuk. : –). Jeesus taisi siis olla ihan tavallinen vauva itkuineen 

ja märkine vaippoineen.

 12.2.  Jumalan sanan kylvö

Jeesus puhui usein siitä, millainen Jumalan valtakunta on 

(Matt. :–). Se on kuin mikroskooppisen pieni virus, joka saa 

aikaan jotain suurta ja silminnähtävää. Olisi hienoa oppia näkemään 

ne Jumalan valtakunnan idut, mutta usein niistä kasvanut metsäkin 

jää näkemättä. Jumalan teot ja niiden aikaansaama kasvun ihme 

jäävät niin helposti muiden puskien varjoon.

  sein vasta läheisen kuole-
 man, onnettomuuden 
 tai vakavan sairauden
 kohdatessa tulee ajatel-
leeksi elämän arvokkuutta. Tuol-
loin katsoo elämäänsä taaksepäin, 
eivätkä tehdyt valinnat tunnu ai-
na tyydyttäviltä. Niin monta kertaa 
on laiminlyönyt ihmissuhteitaan ja 
asettanut omat tarpeensa muiden 
edelle, ja sitten onkin vaarassa me-
nettää mahdollisuuden elää läheis-
tensä kanssa.

Tällaisessa tilanteessa tulee aja-
telleeksi myös asioita, jotka ovat 
vielä kokemattomien asioiden tai 
toteutumattomien suunnitelmi-
en ja haaveiden listalla. Tulee kii-
re nähdä ja kokea kaikki! Jokai-
nen eletty hetki voi olla viimeinen, 
ja silloin saattaa ryhtyä priorisoi-
maan asioita ja jakamaan niitä tär-
keisiin sekä vähemmän tärkeisiin.  

Voi tulla ajatelleeksi sitä, mihin 
siihen mennessä tehdyillä valin
noilla joutuukaan, kun kerran jou-
tuu vastaamaan teoistaan. Joskus 
syntyy vahva halu tehdä parannus 
ja tehdä viisaampia valintoja vas-
taisuudessa. 

Joskus käy niin, että selviää va-
kavasta sairaudesta ja saa näin jat-
kaa elämäänsä. Tuolloin ihmisestä 
tuntuu siltä kuin saisi uuden mah-
dollisuuden, elämän uudelleen 
lahjaksi. Noissa hetkissä on tuttua 
vahva elämänhalu ja -ilo sekä val-
tava kiitollisuus. 

Vanhempien ihmisten seuras-
sa vietetty aika havahduttaa ihmi-
sen rajallisuuteen ja kuolevaisuu-
teen. Syntyy tietoisuus siitä, miten 
nuori ja elinvoimainen vielä itse on. 
Eräs sukulaiseni sanoi kerran, et-
tä sen hän voi varmasti sanoa, että 
elämää on enemmän takana kuin 

edessäpäin. Se sai minut hiljaisek-
si. Ajattelin, että jos Luoja suo, it-
selläni asia on mahdollisesti vielä 
toisinpäin. 

Se, ettemme ole kaikkivoipia, 
on hyvä asia. Jos olisimme ikuises-
ti nuoria ja terveitä, saattaisi meissä 
kuolla se vähäinenkin arvostus, jo-
ta tunnemme elämää kohtaan. Jos-
kus on hyvä saada muistutus siitä, 
ettei kaikki aina mene kuten halu-
amme. Joskus meidän täytyy takoa 
päähämme tietoisuus siitä ilosta ja 
kiitollisuudesta, jota meidän tuli-
si tuntea paitsi kuluvasta hetkestä 
myös saamastamme mahdollisuu-
desta ikuiseen elämään.      

Kati Pitkälä 
Kirjoittaja on tamperelainen 

opiskelija. 

U

Lasten suusta

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

Finlaysonin Lasten katedraalissa pieni poika toi keltaisen helmen 
alttarille:
– Rukoilen Kreikan talouden puolesta. 
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Kynttilänpäivänä pohditaan Jumalan olemusta. Jeesus Kristus on maailman va-
lo. Kynttilänpäivänä muistetaan myös sitä, miten ihmisen ymmärrys voi avau-
tua uskolle. On kuin valo syttyisi pimeään huoneeseen, tai kuin aurinko nousi-
si ja ajaisi yön hämärän pois.

Raamatussa leipä on ihmisen pe-
rusruoka. Leivän päälle on kasat-
tu paljon symbolimerkitystä. Kun 
kristinuskossa puhutaan leivästä, 
harvoin ajatellaan vain jauhoista 
valmistettua särvintä.

Kirkkotaiteessa voi joskus näh-
dä leivän Jeesuksen syntymäs-
tä kertovien kuvien yhteydessä. 
Tämä johtuu siitä, että Jeesuksen 
syntymäpaikka Betlehem on suo-
mennettuna “leivän talo”. Jeesuk-
sesta puhutaan oman vertauksensa 
mukaan myös elämän leipänä,”joka 
tulee taivaasta ja antaa maailmal-
le elämän”. 

Elämän leipä -vertauksen 
voi ymmärtää monella taval-
la. Uuden oivalluksen sain 
rippikoululaisilta, joilla oli 
ryhmätyön aiheena elä-
män leipä. Nuoret olivat 
muotoilleet pahvista osiin 
jaetun reikäleivän, jonka 
jokaiseen osaan oli piirret-
ty Jeesuksen elämänvaiheita 
tai opetuksia. Selitys kuului, et-

tä “Jeesuksesta löytyy sopivaa ra-
vintoa jokaiseen nälkään”. 

Leipä kertoo kristitylle myös 
siitä, että kaikki hyvät asiat tulevat 
Jumalalta. Kun Isä meidän -ruko-
uksessa pyydämme jokapäiväistä 
leipäämme, emme pyydä vain lei-
pää, vaan kaikkea, mitä arkeemme 
tarvitsemme. Luther selitti Herran 
rukousta ja katsoi jokapäiväisen 
leivän olevan: “Ruoka, juoma, vaat-
teet, kengät, koti, pelto, karja, raha, 

omaisuus, kelpo aviopuoliso, kun-
nolliset lapset, kunnollinen palve-
lusväki, kunnolliset ja luotettavat 
esimiehet, hyvä hallitus, suotuisat 
säät, rauha, terveys, järjestys, kun-
nia, hyvät ystävät, luotettavat naa-
purit ja muu sellainen.”

Olennainen leipään liittyvä asia 
on sen jakaminen. Uuden testamen-
tin mukaan Jeesuksella oli tapana ja-
kaa leipää jokaiselle yhteisissä ateri-
ointitilanteissa. Tästä tavasta ope-
tuslapset myös tunsivat Jeesuksen 

hänen ilmestyttyään kuoleman-
sa jälkeen (Luuk. :–). 

Omaa ”leipäämme” 
jakamalla viem-

me ilosanomaa 
eteenpäin; an-
namme toi-
sillekin sitä 
hyvää, mitä 
olemme itse 

Jumalalta saa-
neet.

Kirsikka Lyhteilä 
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Ota onkeesi

Konserttitarjotin

Sana soi -illassa 
Jobin postia 

Kuusi naista kertoo psalmien tarinoita Sana Soi -iltoja on toteutettu 
vuodesta  alkaen, ensin Kau-
niaisissa, vähän myöhemmin Tam-
pereella ja vuodesta  lähti-
en eri puolilla Suomea. Kaikkiaan 
näitä iltoja on järjestetty lähes  
kertaa.

– Sana Soi -illat ovat olleet ta-
pahtumia, johon on kokoontunut 
aina hyvin väkeä. Monesti seura-
kunnan työntekijät ovat sanoneet, 
että illassa on ollut paljon heille 
tuntemattomia ihmisiä. Se on eräs 
illan vahvuuksista, toteaa rovasti 
Pauli Tuohioja Suomen Raamat-
tuopistosta. 

Elämäni psalmit on musiikkia ja 
draamaa yhdistävä teos, jonka kan-
taesitys on perjantaina . helmi-
kuuta kello  Finlaysonin kirkossa. 

Teoksen esittää laulu- ja soi-
tinyhtye M, jossa esiintyvät Eija 
Apunen (piano), Jutta Jelys (kla-
rinetti), Sirpa Leppänen (viulu), 
Silja Lassila (sello) ja Tuija Tiit-
ta-Ylipää (laulu ja perkussiot) sekä 
näyttelijä Minna Hokkanen.

Esityksen musiikin on valtaosin 
säveltänyt kanttori Markku Yli-
pää. Mukana ovat myös laulut Pek-
ka Simojoelta, Petri Laaksoselta ja 

Kristiina Tanhua-Laiholta.
M-yhtyeen jäsenet, jotka ovat 

käsikirjoittaneet ja sovittaneet 
teoksen, uskovat, että teos avaa 
psalmit katsojalle ja kuuntelijalle 
aivan uudella tavalla. Psalmit ovat 
alun perin ylistyslauluja, valitusru-
kouksia ja katumusvirsiä, joita on 
laulettu kielisoitinten säestyksellä.

– Teos kuvaa ihmisen elämän-
kulkua, jota psalmien ajattomat 
tekstit heijastavat. Esityksen poh-
jana olevat psalmit eivät välttämät-
tä ole nykyihmiselle tuttuja. Teos 
tuo esiin psalmien kerronnallisen 

4M-laulu- ja soitinyhtyeen Elämäni 
psalmit -teoksessa esiintyvät 

Tuija Tiitta-Ylipää (takana vas.), 
Jutta Jelys, Eija Apunen, Silja Lassila 

(edessä vas.), Minna Hokkanen ja 
Sirpa Leppänen.

ulottuvuuden, joka on paljon mo-
nivivahteisempi kuin virsilauluista 
voisi päätellä, kertoo Eija Apunen. 

M koostuu sekä teatterin ja 
musiikin ammattilaisista että pit-
kään musiikkia harrastaneista nai-
sista, joita yhdistää paitsi ystävyys 
myös yhteinen unelma.

– Saamme soittaa ja laulaa. Ha-
luamme musiikillamme välittää 
ihmisille elämän kauneutta, toivoa, 
rohkeutta ja uskoa omiin unelmiin.

Brahmsin jumalallinen innoitus -kon-
sertti järjestetään torstaina 9. helmi-
kuuta kello 19 Vanhassa kirkossa. 
Konsertissa esiintyvät mezzosopraa-
no Pirjo Turunen sekä pianistit Merja 
ja Kauko Konttinen. Musiikin lomas-
sa kuullaan mestarisäveltäjä Johan-
nes Brahmsin elämäntyöstä pastori 
Reijo Ylimyksen kertomana.
Konsertin ohjelma maksaa 10 eu-
roa. Konsertin järjestää Ruotsalainen 
seurakunta. 

  helppo pääsy liikuntaesteiselle
  helppo pääsy näkövammaiselle,   kuuntelulaite

Runebergin virret
su 5.2. klo 18
Kaukajärven seurakuntatalo
Olavi Heino, Petri Karaksela, 
Virpi Pohjanen, Merja Mäkisalo

Salvat 1701
Harjun Kamarikuoro
su 5.2. klo 19
Lapuan tuomiokirkko
Liput 10 €
Ryhmämyynti: p. 040 479 7001
salvat@harjunkamarikuoro.net 

Sinä verhoudut valoon
ke 8.2. klo 18
Hervannan kirkko | 
Juha-Matti Heimonen tenori, 
Pekka Ketola baritoni, 
Jaakko Sorri baritoni, sello, 
Martti Syrjäniemi urut ja piano, 

Maria Koivisto urut ja piano, 
Virpi Savela-Saarinen tekstit. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 € 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Virsilauluilta 
ke 8.2. klo 19 
Aleksanterin kirkko | 
Aleksanterin kirkon 95-vuotisjuhla 
 
Virsiklubi-olkkari 
pe 10.2 klo 19
Lielahden kirkko | 
HÄMY-trio
Kolehti Yhteisvastuun hyväksi

Urkukonsertti 
su 19.2. klo 18 
Pispalan kirkko | 
Marko Hakanpää
Kolehti Yhteisvastuukeräykselle

TR1 Taidehallin kol-
me näyttelyä käsitte-
levät elämän suu-
ria kysymyksiä, van-
henemista ja kipei-
tä menetyksiä lämpi-
mällä, koskettavalla 
tavalla. Teokset laa-
jenevat yksityises-
tä kokemuksesta yleisemmälle ta-
solle, kun taiteilijoiden henkilökoh-
taiset aiheet avaavat väyliä katsojan 
tunteisiin tai vastaavanlaisiin koke-
muksiin. Teoksia yhdistää moniais-
tisuus sekä liikkuminen sisäisen ja 
ulkoisen maailman rajapinnalla. 

Katseen takana -näyttelyssä ku-
vataiteilija Maarit Hedman ja va-
lokuvaaja Leena Louhivaara ky-
syvät toisiltaan ”Mitä sellaista si-
nä näet, mitä minä en näe?” Valo-
kuvaaja on kuvannut kuvataiteilijaa 
eri ympäristöissä ja näkönsä me-
nettänyt kuvataiteilija on tallenta-
nut ”kymmenellä tuntevalla sivelti-
mellä” sen, minkä aistii. 

Eri aistien avulla saavutettu ko-
kemus näkyy lopputuloksessa: va-
lokuvan pehmeä, herkullisen vih-
reä sammalpeitteinen kivi on vain 
pintaa. Kosketus kiveen paljastaa 
kylmän ytimen ja maalauksen väri-
maailma poikkeaa täysin nähdystä. 

Sisäiset maise-
mat -näyttelykoko-
naisuudessa Marja 
Pirilä sekä Tomoko 

Kurahara ja Satoko Sai tuovat ul-
komaailman sisätilaan valokuvan, 
keramiikan, äänen ja videon kautta. 

Katsoja pääsee sukeltamaan 
yhdeksän turkulaisen vanhuksen 
henkilökohtaisiin muistoihin ja 
elämäntarinoihin, jotka avautuvat 
albumikuvien avulla. 

Eilen me – tänään me -näyttely 
koostuu taiteilijapariskunta Samp-
sa Virkajärven ja Riikka Lenkke-
rin teoksista, jotka käsittelevät tai-
teilijan ja isän suhdetta ja isän me-
nettämistä. Kuolema tekee pysy-
vän aukon sukupolvien ketjuun ja 
näyttely kuvaa sitä todellisuutta, 
kun puoliso, isä ja isoisä on lopul-
lisesti poissa.

Valpuri Tauriainen 

Taide näyttää sen, mikä on piilossa
Maarit Hedman, 
Matka, 2009, 
akryyli kankaalle.

Näyttelyt esillä 19.2. saakka 
TR1 Taidehallissa, 
Väinö Linnan Aukio 13. 
Lisätietoja: www.tr1.tampere.fi 
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Astu rohkeasti 
Puistoon

T
uore Kansalaistoiminnan 
keskus Puisto osoitteessa 
Näsilinnankatu  tarjoaa 
mahdollisuuden toimia yh-
dessä ilman diagnooseja. Se 

on osa Muotialan asuin- ja toimin-
takeskuksen kuntoutumista edis-
tävää ja ennaltaehkäisevää mielen-
terveystyötä. Aiemmin se toimi pa-
rin vuoden ajan Hämeenpuistossa.

– Paikka ei vaadi mitään jäse-
nyyttä, eikä mielenterveyden tar-
vitse olla leimaava juttu, sanoo 
avoimessa ryhmätoiminnassa se-
kä vapaaehtoistoiminnan parissa 
työskentelevä Eija Jyllilä.

Sisään Puistoon voivat astua yh-
tä hyvin Mustan Lampaan asiak-
kaat kuin kaupungin johtohenkilöt 
ja kymmenvuotiaat yhtä lailla kuin 
seitsemänkymppisetkin.

– Voi vaikka poiketa kahvilaan 
ja ehkä siten löytää toimintaan mu-
kaan, Jyllilä perustelee. 

Helppo astua ovesta -tavoitetta 
palvelee myös alakertaan perustet-
tu kahvila, jossa voivat viettää ai-
kaa niin satunnaiset kävijät kuin jo 
toiminnassa mukana olevat. Lähi-
seudun muut kahvilat eivät ole ko-
keneet teemapaikkaa kilpailijak-
seen. Yläkertaan taas voi tulla olei-
lemaan, käyttämään tietokonetta 
tai lueskelemaan lehtiä ja kirjoja.

Valttina kokemus

Puisto tarjoaa koulutusta ja val-
mennusta, tietoja, taitoja ja ver-
taistukea. Samalla voi edistää omaa 
kuntoutumista ja käsitellä omaa 
elämäntilannetta. Toimintamuo-
doista avoimessa ryhmätoimin-

Koordinaattorit Katri Keskinen, 
Suvi Nousiainen, Risto 
Lahtinen ja Eija Jyllilä ihailevat 
rautalankakurssin kolmen tunnin 
aherruksen tuloksia.

Teatteri Puiston ryhmäläiset ovat tutustuneet teatterin ja draaman perusteisiin 
teatteri-ilmaisun osa-alueita kehittävien harjoitusten parissa. Kuvassa Kaarina 
Uotila, Terttu Rouhenta, Pia Airio-Huuhtanen ja Taru Kiiski improvisoivat ruusun. 

nassa oli viime vuonna toista tu-
hatta käyntiä.

Toiminnan valttina on mielen-
terveyden kokemusasiantuntijuus, 
jolla vaikutetaan myös asenteisiin. 
Sen keinoina ovat kouluttaminen, 
tiedottaminen ja osallistuminen 
palveluiden kehittämiseen. Tätä 
on toteutettu Muotialassa yhtäjak-
soisesti vuodesta .

– Nyt on ympäri Suomen innos-
tuttu siitä, että asiakkaat ovat mu-
kana palveluiden suunnittelussa, 
huomauttaa kokemusasiantuntija-
toimintaa Suvi Nousiaisen kanssa 
vetävä Katri Keskinen.

– Ennen potilas oli pelkästään 
hoidon kohde. Nyt tavoitteena on 
ammattilaisen ja asiakkaan kump-
panuus, jossa molemmat tietävät, 
mutta eri asioita. Tähän ammatti-
laisetkin haluavat nykyään sitoutua 
sekä kahdenkeskisessä vuorovaiku-
tuksessa että laajemmin suhteessa 
asiakkaisiin, Nousiainen sanoo.

Keskinen teroittaa kuitenkin, 
ettei kokemusasiantuntijuus pal-
vele vain kuntoutumista, vaan on 
rinnastettavissa muuhun asiantun-
tijuuteen:

– Siksi myös palkkiot ja työnoh-
jaus ovat tärkeitä, Nousiainen lisää.

Kokemustensa jakaminen on va-
paaehtoista. Siksi mukana kannat-
taa olla niin kauan, kuin siitä kokee 
saavansa jotain – olipa kyse parista 
päivästä tai kymmenestä vuodesta.

Kokemuksilla on monenlaista 
käyttöä valtakunnallisista fooru-
meista intiimeihin opiskelijaryh-
miin. Suurin koulutusten tilaaja 
ovat kuitenkin sosiaali- ja terveys-
alan oppilaitokset.

Avoimuuden periaatteeseen so-
pii myös yhteistyö monien tahojen 
kanssa. Esimerkiksi seurakunnat 
ovat tilanneet kokemusasiantunti-
joita puhumaan koulutustilaisuuk-
siinsa.

Tärkeä saada liikkeelle

Puistossa myös välitetään ja koulu-
tetaan vapaaehtoisia mielenterve-
ystyöhön. Tukihenkilötoiminta oli 
aiemmin osa kaupungin mielen-
terveystoimiston palveluja, mutta 
siirtyi Muotialalle -luvun al-
kupuolella. 

Tukihenkilösuhteet ovat mää-
räaikaisia, ne tehdään vähintään 
puoleksi vuodeksi kerrallaan. Se 
voi toki purkautua elämäntilan-
teen muuttuessa. Kirjallisesti sovi-
taan siitäkin, miten usein tavataan.

Tukihenkilö ei ole terapeutti:
– Tukisuhde ei välttämättä lii-

ty sairauteen, vaan toisen kanssa 
voi vaikka leipoa tai mennä eloku-
viin. Se ei siis lähtökohtaisesti ole 
sairaan kannattelemista. Sillä eh-
kä saa toisen liikkeelle kotoa, Kes-
kinen ja Jyllilä kertovat.

Tukipariksi koetetaan löytää 
samanhenkisiä, esimerkiksi puhu-
mis- tai tekemishaluisia. Yhteiset 
harrastukset auttavat. 

Puistosta myös välitetään va-
paaehtoisia yhdistyksen eri yksi-
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Radio, tv ja netti

Sopraano Soile Isokoski laulaa Kynttiläkirkossa
Tunnelmallisessa, kynttilöi-
den valaisemassa Tuomiokir-
kossa on järjestetty Kynttiläkirkko-
tilaisuuksia jo vuodesta . Nyt 
on vuorossa kansainvälinen huip-
pusopraano Soile Isokoski, joka 
konsertoi diplomipianisti Marita 
Viitasalon kanssa kynttilänpäivä-
nä . helmikuuta kello  Tuomio-
kirkossa .

Soile Isokoski on pitkään esiin-
tynyt menestyksekkäästi maail-

Sopraano Soile Isokoski laulaa 
kynttilänpäivänä 5.2. kello 18 
Tuomiokirkossa. 

man kuuluisimmilla ooppera- ja 
konserttilavoilla. Marita Viitasa-
lo on ollut yksi ahkerimmin esiin-
tyvistä suomalaisista pianotaiteili-
joista viime vuosikymmeninä. 

Konsertissa kuullaan suoma-
laisia rakastettuja klassikkoja Os-
kar Merikannolta, Aarre Merikan-
nolta, Jean Sibeliukselta sekä Toi-
vo Kuulalta.

Konsertissa esiintyy myös Tuo-
miokirkon diplomiurkuri Matti 
Hannula, joka soittaa kaksi urku-
sooloa. Puheen pitää pastori, toi-
mittaja Hilkka Olkinuora. Kuuli-
jat pääsevät osallistumaan tunnel-
man luomiseen sytyttämällä tuo-
huksen alttarille. 

Tilaisuuden järjestävät Lions 
Club Tampere/Siilinkari ja Lions 
Club Tampere/Ruotu yhteistyös-
sä Tampereen seurakuntien ja Kir-
kon Ulkomaanavun Naisten Pan-
kin kanssa. 

Ohjelma maksaa ennakkoon  
euroa ja ovelta tuntia ennen kon-
serttia  euroa. Konsertin tuotto 
menee lyhentämättömänä hyvän-
tekeväisyyteen.

Ohjelmien ennakkomyynti: 
Tampereen Musiikki, Kuninkaan-
katu , ja Ohjelmanaiset Oy, So-
rinkatu  

Tampereella seuraava Sana Soi 
järjestetään sunnuntaina . hel-
mikuuta kello  Finlaysonin kir-
kossa. Teemana on Jobin postia.

Puhujavieraana on taloustieteen 
maisteri Simo Setälä sekä musiik-
kivieraana muusikko Peter Jou-
kainen. Joukainen kertoo tarinoi-
ta kristityn miehen elämästä me-
lodisten, osin haikeidenkin kappa-
leidensa välityksellä. Kaiken takana 
on kuitenkin kristityn toivo.  

Lisäksi illasta vastaavat Tuo-
miokirkkoseurakunnan pastori 
Marita Hakala sekä Maila Böhm, 
Pertti Kallio ja Sointu Lanki.  

Tapahtuman järjestävät Tuo-
miokirkkoseurakunta ja Suomen 
Raamattuopisto. 

Radio Novassa puhutaan Yhteisvastuusta
Radio Novassa on Yhteisvastuu-teemapäivä maanantaina 6. hel-
mikuuta. Silloin puhutaan koko päivä Yhteisvastuusta, ylivelkaan-
tumisesta ja pienlainoista. Yhteisvastuun radiospottikampanja 
jatkuu taajuudella viikon loppuun. Novan taajuus Tampereella on 
104,7 MHz.

Lisätietoja keräyksestä: www.yhteisvastuu.fi  ja Kirkon Ulko-
maanavun sivuilla www.kua.fi . Askel-lehti järjestää 12.–13. helmi-
kuuta Yhteisvastuu-risteilyn, josta lisätietoa osoitteessa www.as-
kellehti.fi /ystavaklubi. Yhteisvastuu on myös Facebookissa: www.
facebook.com/yhteisvastuu

Uskon akatemia -luennot radiossa 
Ovatko eri uskonnot ja ateismi peruuttamattomasti toisensa pois 
sulkevia ajatusjärjestelmiä, vai voiko niiden välille syntyä aitoa 
vuoropuhelua? Radio Moreeni (98,4Mhz , kaapelissa 101.5 MHz) 
lähettää Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän ja Tampereen työ-
väenopiston järjestämän elämän ja uskon kysymyksiin paneutu-
van luentosarjan keväällä 2012.

Luennot kuullaan niitä seuraavana lauantaina noin kello 16.15 
alkaen. Ensimmäisenä aalloilla on metropoliitta Ambrosiuksen 
luento Ortodoksisuus ja sen haasteet tänään.

Ekopaasto tukee ilmastopainon pudotusta
Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen ympäristökeskus 
ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto käynnistivät yhteisen Eko-
paasto-kampanjan, johon voi osallistua verkkosivustolla ekopaas-
to.fi  ja siitä voi tykätä myös Facebookissa. Varsinainen paaston 
aika on tuhkakeskiviikosta pääsiäiseen eli 22.2.–8.4.

Missä mennään, mitä tapahtuu?
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 

Lue uutisia myös Tampereen seurakunnista: www.tampereen-
seurakunnat.fi /kirkko_tampereella/uutiset_ja_media

Mielenkiintoisia blogeja
Tampereen seurakuntien lähetit ja yhteistyökumppanit kerto-
vat arjestaan ja työstään maailmalla Menkää ja tehkää -blogissa 
osoitteessa http:// virrassa.blogikone.fi 

Syntyikö Jeesus neitseestä? Onko homous syntiä? Kuka on 
pätevä pitämään radiohartauden? Muun muassa näistä aiheis-
ta löytyy blogeja osoitteesta www.kotimaa24.fi . Lue, kommentoi 
ja bloggaa itse!

Kirkko Facebookissa
Kirkko Suomessa on kaikille avoin kohtaamispaikka Facebookis-
sa. Suomen ev. lut. kirkon perustama sivu tarjoaa kävijöille reaa-
liaikaista yhteyttä kirkon työntekijöihin. Kysy, kommentoi, nosta 
esiin, pohdiskele, kyseenalaista ja ihmettele.

Sivulla on käytössä reaaliaikainen chat. Toiminto on käytettä-
vissä silloin, kun kirkon työntekijöitä on paikalla.

Hannu Jukola

Kaunista ostettavaa 
– ei ostopakkoa

Viereiseen taloon, Näsilinnan-
katu :een, avautui marras-
kuussa myymälä, joka tarjoaa 

Iideshovin työpajassa valmistunei-
ta tuotteita.

Tarjolla on monenlaista sisus-
tus- ja lahjatavaraa kietaisupyyh-
keistä kärpässienijakkaroihin ja vi-
deonauha-poppanakangaskassei-
hin. Korjauskuntoisia lahjoitus-
huonekaluja noudetaan kotoa.

– Meillä ei ole ostopakkoa, 
vaan tänne voi vain tulla tutustu-
maan. Tämä on Muotialan toimin-
takeskuksen yksi käyntikortti, ker-
too vuoroin myymälässä ja Puis-
ton kahvilassa työskentelevä Sir-
pa Valolahti. Yhteistyössä toimi-

taan monien tahojen kanssa. Tätä 
kuvastaa esimerkiksi se, että välil-
lä kävijöitä on neuvottu esimerkiksi 
Seurakuntien talossa toimivaan lä-
hetysmyymälä Taskuun tai vierei-
seen helluntaiseurakuntien lähe-
tysjärjestö Fidan kirpputorille, jos 
on arveltu hakijan niiltä paremmin 
löytävän etsimänsä.

– Mielenterveystyötä tukeva 
myynti tarjoaa lähinnä oman tuo-
tekehittelyn tuloksia. Samalla tie-
dotamme mielenterveystyön tär-
keydestä.

– Toimimme ihmisten kans-
sa ihmisten hyväksi, Valolahti tii-
vistää.

köihin, esimerkiksi ryhmien vetä-
jiksi. He voivat lupautua vaikka yh-
delle keikalle kerralla, ja heille jär-
jestetään koulutusta ennen toimin-
taan mukaan lähtemistä.

Ryhmät vetävät

Avoin ryhmätoiminta on tarkoitet-
tu kenelle tahansa itsensä kehittä-
misestä ja harrastamisesta kiinnos-
tuneelle. Puistossa halutaan Jyllilän 
mukaan tarjota mielekkäitä koke-
muksia pienissä, enintään kymme-
nen osallistujan ryhmissä. Harras-
taminen myös tukee hyvinvointia.

Tänä keväänä tarjolla on esi-
merkiksi kädentaitoja, rautalanka-
kurssia, draamaa, kamerakurssia 
ja bändisoittoa, painonhallintaa ja 
kuvallista ilmaisua. 

– On tärkeää, että joka ryhmäs-
sä on hyvä ohjaaja, esimerkiksi pit-
kään harrastanut tai alaa opiskele-
va, koordinaattori Risto Lahtinen 
muistuttaa.

– Varsinaisia lapsiryhmiä meillä 
ei ole, mutta esimerkiksi soittoryh-
mässä nuorimmat ovat olleet kym-
menvuotiaita.

Teatteri Puiston näyttelijät ovat 
aikuisten draamaryhmästä, joka 
on kokoontunut viikoittain viime 
marraskuusta alkaen. Kurssin ve-
täjänä on toiminut draamaohjaaja 
Valpuri Tauriainen.

Ryhmä esittää Puistossa näytel-
män Putoilevat mummot ystävän-
päivänä . helmikuuta kello . 
Puolituntinen näytelmä rakentuu 
ryhmäläisten kehittämistä ideoista, 
roolihahmoista ja improvisaatiosta. 
Sen jälkeen kahvila on avoinna.

Kolmen euron lippuja on myyn-
nissä Kahvila Puistossa, joka on 

avoinna arkisin kello –. Kara-
okea Puistossa lauletaan perjantai-
na . helmikuuta kello –. Lu-
vassa on myös kesätapahtuma, tee-
mailtoja ja retkiä.

Asta Kettunen

Musiikkijumalanpalvelus ennakoi kesää
Sunnuntaina 5. helmikuuta
kuullaan maistiaisia ensi kesän 
Lauluista kaunein -kiertueesta. 
Tampereen helluntaiseurakunnas-
sa järjestettävässä musiikkijuma-
lanpalveluksessa kuullaan Toisen 
maailman ääni -ryhmää, joka kier-
tää laulattamassa ensi kesän yhteis-
laulutilaisuuksissa. 

Ryhmään kuuluvat Apa Ali-
Löytty (laulu), Päivi Ollikainen 
(kannel, laulu), Jutta Jelys (klarin-

etti, laulu) ja Joonas Mikkilä (kos-
kettimet, laulu). 

Yhteislaulutilaisuuksissa musii-
kille itselleen annetaan kosketta-
jan, puhuttelijan, välittäjän ja ker-
tojan rooli. 

Musiikkijumalanpalvelus 
Lauluista kaunein 
5.2. klo 18 
Tampereen Helluntaiseurakunta, 
Aleksanterinkatu 18 
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H arjun seurakunta on va-
littu yhdeksi jumalanpal-
veluselämää kehittäväksi 

seurakunnaksi Suomessa. Kokei-
luseurakuntia on . 

– Tahdomme kehittää juma-
lanpalveluksia erilaisten ja eri-
ikäisten ihmisten yhteiseksi mes-
suksi. Jumalanpalveluselämä on 
sitä rikkaampaa, mitä laajemmin 
siihen osallistuu kaikenlaisia ih-
misiä erilaisista taustoista ja so-
siaaliluokista, sanoo Harjun kirk-
koherra Veli-Pekka Järvinen. 

– Tarvitsemme kipeästi sa-
manmielisten tai samaa elämän-
vaihetta elävien erityisiä ”meidän 
heimomessuja”. Vielä enemmän 
tarvitsemme eri heimot yhteen 
kokoavia messuja. 

Harjun kokeilu niveltyy Tam-
pereen seurakuntayhtymän Mo-
nipuolistuva jumalanpalveluselä-
mä -projektiin, joka on yksi stra-
tegian kärkihankkeista. 

– Messussa tärkeintä on ih-
misen kohtaaminen, kuuleminen, 
vierellä kulkeminen ja hengellinen 
syventyminen. Osallistujalle on 
tarjolla syvintä mahdollista apua, 
tukea ja turvaa elämän arkeen. 
Samalla voimme olla tueksi muil-
le vaikkapa rukoilemalla ja osal-
listumalla kolehtiin. Uskon määrä 
tai laatu ei vaikuta oikeuteen tulla 
kirkkoon. Jokainen syy on yhtä oi-
kea, tiivistää yhteisen seurakunta-
työn johtaja Timo Takala. 

Kärkihankkeen myötä lähi-
kirkkoalueilla eri puolilla kau-
punkia vahvistuu kirjo erilaisia 
messuja. Jumalanpalveluksia on 
tarjolla sunnuntaisin vaihtelevi-
na kellonaikoina. Myös muina vii-
konpäivinä on mahdollista poike-
ta kirkkoon joko omalla lähikirk-
koalueella tai muualla.

– Tavoitteena on, että erilaiset 
ihmiset voivat löytää heitä kosket-
tavan ja heille merkittävän juma-

lanpalvelusyhteyden, kertoo Ta-
kala.

– Lähikirkko on kirkko lähel-
lä. Hengellisen elämän syventy-
misen ja kasvun paras paikka on 
monipuolinen yhteinen messu, 
pohtii Järvinen.  

Keskeistä on
yhteisöllisyys 

– Tarkoituksena on entisestään 
laajentaa ja syventää niitä mah-
dollisuuksia, joilla seurakuntalai-
set voivat olla mukana messun to-
teutuksessa, selvittää Takala. 

Kärkihankkeen tavoitteena 
ovat myös erityismessut. Tampe-
reellakin on järjestetty profi loitu-
ja messuja esimerkiksi nuorille ai-
kuisille, perheille ja sateenkaari-
väelle. 

– Muuttuvat elämäntapamme 
ja -tilanteemme merkitsevät sitä, 
että erilaisille messuille on aitoa 

kysyntää. Messun keskeiset osa-
tekijät ovat pysyviä eikä niiden 
muuttamiseen ole tarvetta. Niitä 
voidaan kuitenkin toteuttaa useil-
ta osin erilaisin tavoin. Otamme 
kirkon tradition rinnalle aiem-
paa vahvemmin seurakuntalais-
ten näkökulmat, tarpeet ja odo-
tukset. Messuja kehitetään osal-
listujilta saadun palautteen poh-
jalta, lupaa Takala. 

Takalan mielestä messun mer-
kittävyyttä ei kaikilta osin voi mi-
tata osallistujamäärällä. 

– Halu tulla mukaan on toki 
osoitus asian kiinnostavuudesta 
ja merkittävyydestä. Monipuoli-
set jumalanpalvelukset ovat saa-
neet myönteisen vastaanoton jo 
tähän mennessä. Se rohkaisee jat-
kamaan valittuun suuntaan, oli-
pa kyse päiväjumalanpalveluksis-
ta tai muista messuista.  

Kirsi Airikka 

E
nsimmäinen moni-
kulttuurinen ja eku-
meeninen Maailmo-
jen Messu – Worlds 
Within Worship jär-
jestetään kynttilän-
päivänä . helmi-

kuuta kello  Pispalan kirkossa. 
Messuun kutsutaan eri kulttuuri-
en edustajia kohtaamaan ja viettä-
mään yhteistä juhlaa jumalanpal-
veluksen, musiikin ja ruokailun 
merkeissä. 

Valmistelut aloitettiin jo tam-
mikuussa. Maailmojen Messun ja 
musiikkipajan järjestävät Harjun 
seurakunta ja Suomen Lähetys-
seura. 

– Perustimme matalan kyn-
nyksen musiikkipajan, johon kut-

suimme soittamisesta ja laulami-
sesta kiinnostuneita ihmisiä – se-
kä maahanmuuttajia että suoma-
laisia. Messun musiikki on alkanut 
jo syntyä niistä ideoista ja aineksis-
ta, joita ihmiset ovat tuoneet mu-
kanaan, kertoo musiikkipajaa oh-
jaava muusikko, lähetystyöntekijä 
Sakari Löytty. 

– Ajatuksena on, että maahan-
muuttajat voivat rikastuttaa suo-
malaisen messun musiikkia moni-
kulttuurisilla rytmeillä ja sävelillä. 
Samalla suomalaiset voivat tutus-
tuttaa maahanmuuttajia esimer-
kiksi suomalaiseen virsiperintee-
seen ja muuhun hengelliseen mu-
siikkiin, miettii Löytty.   

– Tilanne on jännittävä, mutta 
myös mielenkiintoinen, kun ryh-

mäläisiä ei vielä tunne. Mutta yh-
dessä tekemällä ja toimimalla tu-
tustuu, pohtii klubin toinen ohjaa-
ja, kanttori Tarja Laitinen Harjun 
seurakunnasta.  

Musiikkiklubilaisilla on ollut 
tuliaisinaan niin nigerialaisia lau-
luja, venäläisiä tekstejä tuttuihin 
lauluihin kuin anglomaiden sä-
velmiä. Messussa on myös tuttuja, 
suomalaisia virsiä ja tuttuja litur-
gisia lauluja.  

Kultturien kirjo 
esillä musiikkipajassa 

On keskiviikkoilta Pispalan kirkol-
la. Ensimmäisenä ovesta astuu ve-
näläissyntyinen Sergei Korelov ki-
taralaukku kädessään.

– Musiikkipaja ja messu ovat 
hieno juttu. On mahtavaa, että eri 
kulttuureista tulevat ihmiset ylis-
tävät yhdessä Jumalaa. 

Löytty ja Korelov alkavat viritel-
lä kitaroitaan. Pikkuhiljaa saliin al-
kaa saapua muitakin. Mikko Oh-
ra-aho kaivaa laukustaan lyömä-
soittimia ja Arto Pietiläinen bas-
sokitaran. 

– Musiikkipajassa on ollut mu-
kavaa ja monipuolista. Se, että voi-
daan tehdä jotakin yhdessä, avaa 
ihmisten ja kulttuurien välisiä ra-
ja-aitoja, miettii Pietiläinen.  

Alkurukouksen jälkeen aloite-
taan. Laulukuoroon tulevat Liisa 
Puronen, Seija Pietiläinen, Sanna 
Lindholm, Riitta Laiho ja Pia Oja-
lahti. Hetken päästä heidän seu-

raansa liittyvät nigerialaiset nuo-
rukaiset Viktor Ibe ja Olise Simon 
Onyemechi. 

Lämmittelyksi lauletaan eng-
lanninkieliset laulut Lord hear us ja 
He holds me tight, johon Tarja Lai-
tinen soittaa nokkahuiluosuudet. 
Korelov jää miettimään, saisiko 
hän tehtyä venäjänkielisen säkeis-
tön afrikkalaistyyliseen lauluun. 

Sitten siirrytään harjoittele-
maan Iben ja Onyemechin edel-
liskerralla tuomia nigerialaisia ru-
kouslauluja. Nuorukaiset opettavat 
ryhmälle laulun melodiaa ja igbon 
kielen lausumista. Pian Odi ro nye 
di kagi sekä Mma mma dirigi -kap-
paleet taipuvat jo ryhmältä.     

– Intohimoni on laulaa kirkos-
sa, hymyilee Viktor Ibe, joka on 
asunut Tampereella reilut kolme 
vuotta. Hän opiskelee ympäristö-
tekniikkaa Tampereen teknillises-
sä yliopistossa. 

Laulamisesta nauttii myös Iben 
ystävä Olise Onyemechi. 

– Olemme kaikki kristittyjä, 
vaikka meillä onkin erilainen taus-
ta. Laulamalla ja soittamalla yhdes-
sä teemme Jumalan työtä. 

Sakari Löytty iloitsee kohtaa-
misesta. 

– Ihmiset ovat kohdanneet toi-
siaan täällä musiikkipajassa. Sa-
moin kohtaamista syntyy ihmis-
ten kesken messussa ja lisäksi ih-
misillä on messussa mahdollisuus 
kohdata Jumala. 

Yhteisö syntyy
kaikenlaisista ihmisistä  

Maailmojen Messu on päiväju-
malanpalvelus, jonka tarkoitus on 
koota kaikenlaisia ihmisiä yhteisöl-
liseen messuun. Raamatun tekstit 
luetaan osallistujien omilla kielil-
lä. Osallistujat voivat ottaa mukaan 
oman Raamattunsa.

Tulkkaus järjestetään tarvitta-
essa englanniksi ja muillekin kie-
lille. Lapsille pidetään pyhäkoulua 
messun aikana. 

Messun jälkeen nautitaan yh-
dessä yhteinen ateria. 

– Tarkoituksena on vahvistaa 
yhteisöllisyyttä ruokayhteydellä ja 
valmistaa talkoovoimin yhteinen 
ateria, kertoo lähetyssihteeri Riitta 
Laiho Harjun seurakunnasta. 

Laihon ohella ateriavalmiste-
luista kantaa vastuuta Pia Ojalahti, 
joka on työskennellyt Harjun seu-
rakunnan diakoniatyöntekijänä ke-
sästä lähtien. 

– Valmistamme aterialle mo-
nenlaista ruokaa eri kulttuureista. 
Messusta tulee takuulla mielen-
kiintoinen. 

Kirsi Airikka

Ruokaryhmä kokoontuu 
4.2. klo 10–16 Tesoman kirkolla. 
Ruuanvalmistuksesta kiinnostuneet 
voivat tulla mukaan, valmistetaan 
ruokaa myös messulounaalle. 
Ateriamaksu lauantaina 4 €. 
Ilm. 2.2. mennessä, Pia Ojalahti, p. 
050 434 3315 tai Riitta Laiho, 
p 041 548 0150.

Viktor Ibe (vas.), Olise Simon 
Onyemechi, Sergei Korelov, 
Mikko Ohra-aho, Arto Pietiläinen, 
Sakari Löytty ja joukko muita 
musiikkipajalaisia harjoittelivat 
musiikkia Maailmojen Messuun, 
joka järjestetään 
5. helmikuuta kello 11 
Pispalan kirkossa. 
Maailmojen Messu on 
Yhteisvastuukeräyksen 
avaustapahtuma Harjun 
seurakunnassa.
Maailmojen Messu on 
Yhteisvastuukeräyksen 
avaustapahtuma Harjun 
seurakunnassa.

Palaute kehittää jumalanpalveluselämää  

Maailmojen Messussa 

Hannu Jukola

Kulttuurit rikastuttavat toisiaan 



Te, jotka olette Jumalan 
valittuja, pyhiä ja hänelle 
rakkaita, pukeutukaa siis 
sydämelliseen armahtavaisuuteen, 
ystävällisyyteen, nöyryyteen, 
lempeyteen ja kärsivällisyyteen.

Pitäkää huolta, että tulette toimeen 
keskenänne, antakaa anteeksi 
toisillenne, vaikka teillä olisikin 
moittimisen aihetta.

Niin kuin Herra on antanut teille 
anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta 
kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, 
sillä se tekee kaiken täydelliseksi.

Kol. 3: 12–14
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Meidän häät!

Hannu Jukola



Pyynikin näkötornissa käy 
kuhina, vaikka on vasta 
aamu päivä. Munkit häviä-

vät tarjottimilta sitä mukaa kun 
uusia valmistuu keittiössä. Pieni 
Anni, 10 kk, joutuu vielä odotta-
maan munkkielämystä muuta-
man kuukauden, mutta mutustaa 
tyytyväisenä leivänpalaa vanhem-
piensa Hanna-Maria Grannin ja 
Jukka Mustaniemen sylissä.  

Pyynikin näkötorni on perheel-
le tärkeä paikka. Lasten kanssa on 
retkeilty Pyynikin metsissä ja kal-
lioilla ja usein on tultu vain nautti-
maan herkullisia munkkeja. Loka-
kuun ensimmäisenä päivänä nä-
kötorni sai todistaa ainutlaatuista 
hetkeä, kun Jukka ja Hanna-Maria 
vihittiin tornin huipulla. 

– Olimme monta vuotta pel-
leilleet ajatuksella, että jos joskus 
menemme naimisiin, teemme sen 
tuolla ylhäällä, Jukka kertoo ja 
osoittaa kohti näkötornin katto-
tasannetta. Sitten kun avioliitto 
tuli ajankohtaiseksi, päätimme 
kysyä, olisiko se oikeastikin mah-
dollista.

Papiksi pyydettiin tuttu kaste-
pappi Kati Eloranta, joka oli jo 

Kot
Kirk
Mets
Mök

Annin kastetilaisuudessa ilmoitta-
nut haluavansa olla myös Jukan ja 
Hanna-Marian vihkipappi. Silloin 
Hanna-Maria ei vielä häistä innos-
tunut, sillä hän oli päättänyt, ettei 
koskaan menisi naimisiin.

– En vain ajatellut olevani sel-
laista häätyyppiä. Kaikki hää-
vouhotus tuntui itsestä vieraalta. 
Olin kai katsonut liikaa amerik-
kalaisia hääohjelmia, joissa mor-
siamista tulee aina hirviöitä. En 
halunnut sellaiseksi, Hanna-Maria 
nauraa. 

– Innostuimme asiasta vasta 
sitten, kun ymmärsimme, että nai-
misiin voi mennä pienestikin, jopa 
kokonaan ilman hääjuhlaa.

Intiimit häät 
suuren yleisön edessä

Jukalle ja Hanna-Marialle oli itses-
tään selvää, että jos häät pidetään, 
ne pidetään kirkollisesti. 

– Kirkkohäissä on arvokkuut-
ta ja perinteitä, joita maistraatti ei 
pysty tarjoamaan, Jukka pohtii. 

Pariskunta oli jo varannut Fin-
laysonin kirkon, mutta se tuntui 
liian suurelta tilalta pieniä häitä 

ajatellen. Ongelma ratkesi, kun 
kävi ilmi, että häät voidaan pitää 
myös Pyynikin näkötornissa. 

Vihkitilaisuus onnistui molem-
pien mielestä yli odotusten.

– Ilma oli tyyni, aurinko oli 
juuri laskemassa ja taivas oli upe-
an punainen. Musiikista vastasivat 
linnut ja joutsenparvi, joka sattui 
juuri liitämään tornin yli, kun mei-
dät vihittiin, Hanna-Maria kertoo. 

Suurimman kiitoksen onnis-
tuneesta vihkitilaisuudesta pa-
riskunta haluaa antaa pappi Kati 
Elorannalle, jonka lämmin ja hen-
kilökohtainen puhe kruunasi het-
ken. 

– Katilla on todella hyvä ihmis-
tuntemus, eikä hän päästä itseään 
helpolla. Puhe oli huolellisesti laa-
dittu ja se todella kosketti meitä 
kaikkia, Jukka kiittelee.

Jukan ja Hanna-Marian oli 
tarkoitus mennä naimisiin salaa, 
vain perheen ja muutaman lähio-
maisen läsnä ollessa, mutta toisin 
kävi.

– Emme tienneet varausta teh-
dessämme, että 1.10. vietetään 
Tampere-päivää. Silloin Pyynikin 
näkötorniin on ilmainen sisään-
pääsy! Onneksi ihmiset kunnioit-
tivat tilaisuuttamme ja malttoivat 
odottaa vihkimisen ajan por-
taikossa, Hanna-Maria nauraa.�

Kihloihin Vatikaanissa ja 

vihille Pyynikin Näkötornissa

Hanna-Mariaa ja Jukkaa ei voi ainakaan syyttää mielikuvituksen puutteesta, sen verran hohdokkaissa paikoissa he ovat juhlistaneet 
yhteiseloaan. Kihloihin pariskunta meni Vatikaanin torilla ja lopullinen sinetti liitolle annettiin Pyynikin näkötornissa.

Pastori Kati Elorannan 
lämminhenkinen puhe 
kosketti hääparia ja 
vieraita.

Tiina Kerminen… eiku… 
siis Tiina Autio, huudah-
taa tuore aviovaimo esi-

tellessään itseään. Häistä on vasta 
kolme päivää eikä uusi sukunimi 
vielä ole iskostunut muistiin. 

Häät sen sijaan ovat tuoreessa 

Kotonak

Kirkolliset häät voi järjest
oikeastaan vain hääparin 
rajana. Kirkkojen lisäksi s
täviä ja tunnelmallisia kap
larikappeli, Lähdekappeli
Kalevan kirkon kappeli. 

Kirkollisen vihkimisen vo
sässä tai järvenrannalla ei
poistua, sillä pappi tulee v
Vihkimisen voi myös yhd
siin, kuten kasteeseen tai k
Kirkollisen vihkimisen yd
sen ympärille rakennettu 

Tiina ja Pasi Aution mielestä avioliitossa pa
– Saa luottaa siihen, että molemmat ovat y
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Tietoa vihkimisestä: 
www.tampereenseuraku
evl.fi/avioliitto 
haat.helsinginseurakunn

Häämusikkia: www.hak
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tona? 
kossa? 
tsässä? 
ökillä?

Vesa ja Annika Rasku saivat 
toisensa ja Vili-Veikko kasteen 
ja nimen Finlaysonin kirkossa. 
Kuvassa myös pastori Merja 
Halivaara. 

muistissa. Edellisenä lauantaina 
multisiltalainen kerrostaloasunto 
muutettiin viehättäväksi vihki-
tilaksi. Olohuoneeseen tuotiin 
tuolit 22 vieraalle ja alttarina pal-
veli valkoisella liinalla peitetty 
pöytä. 

Tiina ja Pasi Autio halusivat 
kotoisat, omannäköisensä häät il-
man stressiä ja suuria järjestelyjä. 
Kotivihkiminen tuntui molemmis-
ta hyvältä ratkaisulta.

 – Kaikki kolme lastamme on 
kastettu kotona ja halusimme 
nytkin pienimuotoisen perhetilai-
suuden lähimpien sukulaisten ja 
ystävien kesken, Tiina perustelee.

– En halua olla huomion kes-
kipisteenä ja ajatus suurista kirk-
kohäistä tuntui jo sen vuoksi vie-
raalta.

Myös maistraattia pohdittiin, 
mutta varsinkin Pasille oli tärke-
ää, että liitto saa kirkollisen siuna-
uksen. 

– Maistraatti tuntui jotenkin 
liian arkiselta vaihtoehdolta. Oli-
simme vain kirjoittaneet nimem-
me papereihin ja siinä se. Ei kovin 
romanttista, Pasi miettii.

Kavereita jo 
seurakunnan kerhossa

Pasi ja Tiina tapasivat ensimmäi-
sen kerran jo viisivuotiaina seu-
rakunnan kerhossa. Asia selvisi 
vasta vuosia myöhemmin, kun 
Pasin äiti esitteli ylpeänä poikansa 
lapsuudenkuvia tulevalle miniälle. 

Kerhokuvassa Pasin yläpuolel-
la hymyilee pieni tutunnäköinen 
tyttö. Tiina ja Pasi olivat myös 
luokkakavereita, mutta rakkaus 
antoi odotuttaa itseään. Tiinalla oli 
jo kolmevuotias lapsi, nyt yhdek-
sänvuotias Jarkko, kun kohtalo 
vihdoin kuljetti pariskunnan yh-
teen.  

– Aina minua on viehättänyt 
Pasin kohtelias käytös. Hän on 
sellainen vanhanajan herrasmies. 
Jotenkin silmät kuitenkin avautui-
vat vasta, kun tapasin hänet sattu-

kin voi mennä naimisiin

Häät ja kaste 

Tilaisuutta varattaessa 
ilmoitetaan, että kyseessä 
on kasteen ja vihkimisen 
yhdistäminen. Kirkkojärjestys 
suosittaa, että vauva kastetaan 
viimeistään kahden kuukauden 
ikäisenä. Mitään pakkoa tähän ei 
kuitenkaan ole. Kirkon voi hyvin 
varata ennen lapsen syntymää, 
ja suosittujen kirkkojen kohdalla 
on toimittavakin ajoissa. 
Toisaalta kasteen ja vihkimisen 
voi hyvin suorittaa myös 
esimerkiksi kotona. 
Käytännöllisintä on vihkiä 
vanhemmat ensin. Näin lapsi 
saa automaattisesti perheen 
yhteisen tai jommankumman 
vanhemman sukunimen. 
Muuten lapsen sukunimen 
saattaa myöhemmin joutua 
vaihtamaan ilmoittamalla siitä 
kotikunnan maistraattiin. 
Ammattitaitoinen pappi osaa 
suunnitella parin kanssa 
toimivan kokonaisuuden, jossa 
molemmat juhlanaiheet saavat 
tarpeeksi huomiota.

Tuplajuhlat!

tää lukuisissa paikoissa, 
oma mielikuvitus on 
eurakunnilla on viehät-
ppeleita, kuten Ilkon kel-
i Seurakuntien talossa ja 

oi järjestää myös met-
ikä kotoakaan tarvitse 
vihkimään myös kotiin. 

distää muihin toimituk-
kodin siunaamiseen. 

dinsisältö on sama, on 
juhla pieni tai iso. 

arasta on turvallinen olo.  
yhdessä tosissaan, sanoo Pasi.
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HHäät voidaan yhdistää 
toiseen kristilliseen toi-
mitukseen, kuten kas-

teeseen tai kodinsiunaamiseen. 
Tämän keksivät myös Vesa ja An-
nika Rasku, jotka vihittiin syksyl-
lä Finlaysonin kirkossa. Samassa 
tilaisuudessa kastettiin heidän lap-

sensa, nyt viisikuinen Vili-Veikko.    
– Olimme olleet yhdessä jo 14 

vuotta, mutta naimisiinmeno tuli 
ajankohtaiseksi vasta, kun aloim-
me odottaa vauvaa. Ristiäisiä 
suunnitellessamme keksimme, 
että voisimmekin mennä samalla 
naimisiin. 

malta ystäväni työpaikalla. Se oli 
sitten sitä myöten selvä juttu, Tiina 
nauraa.

Kihloihin mentiin 4.7.2007 – 
jotta saatiin televisiosta ilmainen 
ilotulitus, historianystäväksi tun-
nustautuva Pasi virnistää.  Seuraa-
vana vuonna syntyi Leevi ja siitä 
kahden vuoden kuluttua Iiris.

Kuuden yhteisen vuoden kun-
niaksi tuntui sopivalta juhlistaa 
yhteiseloa menemällä naimisiin.

Maailman 
rennoin morsian 

– Taidan olla maailman rennoin 
morsian, sillä aloin vasta viikkoa 
ennen häitä pohtia tarjoiluja ja 
muita järjestelyjä. Hääpuvusta-
kaan ei tullut stressiä, koska halu-
simme avioitua oman itsemme nä-
köisinä ihan tavallisissa vaatteissa. 

Vihkimisen ja kasteen yhdistä-
minen ei vaatinut pariskunnalta 
mitään erityisjärjestelyjä. Pappi hoi-
ti kaavan ja pariskunta vastasi mu-
siikin ja ohjelman suunnittelusta. 

– Tilaisuus oli kaunis ja kosket-
tava. Saimme juuri sellaisen juhlan 
kuin toivoimme, Vesa kiittelee. 

Kutsuvieraille oli ilmoitettu, et-
tä hääpari pukeutuu perinteitä rik-
koen ja niinpä vieraatkin osasivat 
tulla paikalle arkivaatteissa. 

Vaikka vihkitilaisuudesta oli 
karsittu kaikki ylimääräinen pois, 
tilaisuus oli molempien mielestä 
silti koskettava ja kaunis.

– Tuntui hienolta, kun isä saat-
toi minut olohuoneeseen ja luo-
vutti Pasille, Tiina muistelee.

Myös pappi, Härmälän kirkko-
herra Antero Eskolin, saa paris-
kunnalta kiitosta.

– Pappi oli kotoisa ja hän puhui 
hyvin.

Aivan ilman stressiä ja jännitys-
tä ei näistäkään häistä selvitty:

– Itse vihkimishetkellä jännitti 
niin kauheasti, että en muistanut 
sanaakaan papin puheesta. On-
neksi saimme vihkipuheen myös 
kirjallisena, Pasi kiittelee.  �

unnat.fi/vihkiminen 

nat.fi/haat.html

kanpaa.net
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Mikä on avioliiton siunaus?
Kun avioliitto on solmittu esimerkiksi 
maistraatissa, liitolle voidaan antaa kir-
kollinen siunaus. Avioliiton siunaaminen 
muistuttaa pitkälti kirkollista vihkimistä. 
Merkittävin ero on kysymysten sana-
muodossa. 

Olemme rekisteröineet parisuhteemme 
ja toivomme, että pappi rukoilisi puo-
lestamme, onnistuuko?
Onnistuu. Pappi rukoilee yhdessä teidän 
kanssanne ja teidän puolestanne. Ottakaa 
yhteyttä seurakuntasihteeriin.

Haluaisimme, että lapsemme laulaisi 
kirkossa ja että mummi lukisi runoja, 
sopiiko?
Sopii. Vihkikaavaan voidaan sisällyttää 
ohjelmaa, kuten musiikkia ja tilanteeseen 
sopivia tekstejä. Musiikkiesityksistä ja 
tekstivalinnoista on aina keskusteltava 
papin ja kanttorin kanssa etukäteen. Vih-
kikaava löytyy osoitteesta www.evl.fi.

11 kysymystä vihkimisestä:
Hääyö helatorstain aattona 
16.5. ja 12.12.12. 
Haluatteko juhlalliset ja tunnelmalliset 
kirkkohäät vähällä vaivalla? Hääyössä 
se on mahdollista. Riittää kun tulette 
paikalle ja sanotte ”tahdon”, seurakun-
ta järjestää kaiken muun. Tänä vuonna 
Hääyö pidetään kevään kauneimpaan 
aikaan helatorstain aattona 16. touko-
kuuta Finlaysonin kirkossa sekä joulun 
alla 12.12.12 Aleksanterin kirkossa. 
Kirkollinen vihkiminen edellyttää, että 
molemmat ovat Suomen ev.lut. kirkon 
rippikoulun käyneitä jäseniä. Jos toinen 
vihittävistä kuuluu muuhun kristilli-
seen uskontokuntaan, ottakaa yhteys 
esteiden tutkintaan p. (03) 219 0228. 
Vihki parin pitää suorittaa avioliiton 
esteiden tutkinta omassa kotiseurakun-
nassa vähintään viikkoa ennen Hääyötä 
ja tuoda todistus esteiden tutkinnasta 
mukanaan Hääyöhön. 
Ilmoittautuminen toukokuun Hääyö-
hön alkaa 16.4. ja päättyy 9.5. Ilmoit-
tautumisia ottaa vastaan seurakunta-
sihteeri. Hääyöhön voi ilmoittautua 
arkisin kello 9–11 ja 13–15, soittamalla 
numeroon p. (03) 219 0521.
Lisätietoja: 
www.tampereenseurakunnat.fi/haayo

Häämusiikin ja 
yhteisten askelten illat
Melartin vai Mendelssohn? Ehkäpä 
Kuula tai kuitenkin Bach? Tule kuun-
telemaan häämusiikkivaihtoehtoja ja 
hakemaan yhteisiä askelia avioliittoon. 
Häämusiikin ja yhteisten askelten 
illoissa kuullaan musiikin lisäksi pieniä 
infoiskuja parisuhteen kysymyksistä 
kevyellä sketsillä höystettynä. Siis 
rohkeasti kohti alttaria mielimusiikkia 
valiten, askeleita yhteen sovitellen ja 
tulevaan luottaen. Illat juontaa oppilai-
tospastori Katriina Hallikainen. Lasten-
hoito järjestetty Aleksanterin kirkossa ja 
Tuomiokirkossa. Ilmoita lasten määrä ja 
ikä mielellään viikkoa ennen tapahtu-
maa osoitteeseen tarja.roivainen@evl.fi
tai soita (03) 219 0521.

Vanha kirkko, Keskustori 18.4. klo 19 
Tuomiokirkko 20.4. klo 18 
Messukylän kirkko 22.4. klo 18 
Aitolahden vanha kirkko 29.4. klo 18 
Aleksanterin kirkko 6.5. klo 16

Voiko alttarille astella paljain varpain?
Miksi ei? Pukeutumisessa noudatetaan 
hyviä tapoja ja kohteliaisuutta. Sa-
malla kunnioitetaan vihkiparin juhlaa 
ja toiveita. Morsiamen isä noudattaa 
asussaan sulhasen pukeutumista, kuten 
myös sulhasen isä. Häissä ei yleensä 
pukeuduta kokonaan mustaan, kesällä 
miehet voivat pukeutua myös valkoiseen 
pukuun. 

Haluan kuuluttaa naimisiinmenostani 
koko maailmalle, onnistuuko?
Ehkei koko maailmalle, mutta omalle 
seurakunnalle kyllä! Sunnuntain päivä-
jumalanpalveluksessa rukoillaan niiden 
puolesta, joiden avioliittoaikomus tai 
solmittu avioliitto ilmoitetaan seurakun-
nalle. Aviopari saa itse valita missä ja 
milloin ilmoitus luetaan. 

Haluamme naimisiin! 
Mitä meidän pitää tehdä?
Ottakaa yhteys seurakuntasihteeriin, joka 
varaa teille papin, kanttorin ja vihkitilan. 
Kirkon voi varata vuotta ennen vihkipäi-
vää. Varaukset: p. 03 291 0705

Mitä muuta pitää tehdä 
ennen vihkipäivää?
Avioliiton esteiden tutkinta pitää tehdä 
viimeistään viikkoa ennen häitä. Es-
teidentutkintalomakkeen voi tulostaa 
seurakuntien verkkosivuilta  
www.tampereenseurakunnat.fi/vihkiminen 
tai käydä täyttämässä sen Seurakuntien 
talon katutason asiakaspalvelupisteessä, 
Näsilinnankatu 26.
Esteiden tutkinnalla varmistetaan, että 
kihlakumppanit voivat avioliittolain 
mukaan solmia keskenään avioliiton, 
ja ettei heillä ole avioesteitä. Tutkinta 
vie aikaa viikon, minkä jälkeen todistus 
esteidentutkinnasta lähetetään pariskun-
nalle kotiin. 

Ups, rippikoulu on jäänyt käymättä! 
Mitäs nyt?
Ei hätää. Jos rippikoulu on jäänyt syystä 
tai toisesta käymättä, pappi järjestää 
vihittävälle aikuisrippikoulun, jonka 
päätteeksi vihittävä konfirmoidaan. 
Ottakaa yhteys seurakuntasihteeriin tai 
rippikoulupastoriin. 

Haluamme naimisiin Näsinneulassa, 
onnistuuko?
Onnistuu! Tampereella voi avioitua 
lukuisissa muissakin paikoissa kuin 
kirkossa – oikeastaan vain hääparin 
oma mielikuvitus on rajana. Kirkkojen 
lisäksi seurakunnilla on viehättäviä ja 
tunnelmallisia kappeleita, kuten Ilkon 
kellarikappeli, Lähdekappeli Seurakun-
tien talossa ja Kalevan kirkon kappeli. 
Kirkollisen vihkimisen voi järjestää myös 
ulkona kuten metsässä tai järvenrannal-
la eikä kotoakaan tarvitse poistua, sillä 
pappi tulee vihkimään myös kotiin.

Haluamme pienet häät 
Vihkiminen voidaan toimittaa vain kah-
den todistajan läsnä ollessa tai molem-
pien sukujen ja ystäväjoukon todista-
essa tilaisuutta. Kirkollisen vihkimisen 
ydinsisältö on sama, on sen ympärille 
rakennettu juhla pieni tai iso.

Mieheni on ortodoksi ja minä kuulun 
evankelis-luterilaiseen kirkkoon, 
voidaanko meidät vihkiä?
Kyllä. Yleensä kirkollinen vihkiminen 
edellyttää, että molemmat ovat Suomen 
ev.lut. kirkon rippikoulun käyneitä 
jäseniä. Jos toinen vihittävistä kuuluu 
muuhun kristilliseen uskontokuntaan, 
ottakaa yhteys esteiden tutkintaan p. (03) 
219 0228. Jos toinen vihittävistä kuuluu 
muuhun kuin kristilliseen uskontokun-
taan, vihkiminen suoritetaan maistraatis-
sa ja avioliitto voidaan siunata kirkossa.  

Papin, kanttorin ja vihkitilan 
varaaminen sovitaan Seurakuntien 

talon 6. kerroksessa, 
p. (03) 219 0705. 

Esteiden tutkinta tehdään 
katutason 

asiakaspalvelupisteessä, 
p. (03) 219 0228.

Mari ja Retu Hartikainen sanoivat tahdon Aleksanterin kirkon hääyössä 11.11.11.

Hannu Jukola
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Puoli vuotta Espanjan aurinkoa
Saarihyppely ja tehtävä turistikirkossa yhdistivät

Tommi, Hanna, Saara ja Miika Palomäki nauttivat nyt oman pihan rauhasta rankan reissaamisen jälkeen. Uuteen kotiin-
sa, Tampereen Olkahisiin perhe muutti kesällä 2011. 

Sanna-M
aria Tiusanen

Saara ja Miika oleskelivat 
Espanjan auringossa.

T ampereen seurakuntien per-
heasiain neuvottelukeskuk-
sen perheneuvojan Jaana Läh-

teensuon mielestä parisuhteen 
hoitaminen on osa arkista elämää. 

– Olenko kiinnostunut puoli-
soni ajatuksista, tunteista, tarpeis-
ta ja toiveista? Jos oma puoliso ei 
kiinnosta, taustalla on yleensä mo-
nia tekijöitä ja ulkopuolinen apu voi 
olla tarpeen. Parisuhde on aikuis-
elämän suuri mahdollisuus. Lähtö-
kohtaisesti pariskunnat haluavat-
kin pysyä yhdessä. Väsymys, ajoit-
tainen ahdistus tai erilaisuus puo-
lison kanssa kuuluvat elämään. Ne 
sellaisinaan eivät ole merkki yh-
teensopimattomuudesta. 

Yleinen syy parisuhteen kariu-
tumiselle on yhteisen tekemisen ja 
puhumisen puuttuminen sekä tä-
män rinnalla kokemus puolison 
psyykkisestä etäisyydestä.

– Tuomme mukanamme pari-
suhteeseen monenlaisia luonnolli-

sia kasvupaineita, kasvuperheen ja 
ympäröivän kulttuurin meissä syn-
nyttämiä odotuksia ja oletuksia se-
kä sukumme ratkaisemattomia ky-
symyksiä. Oleelliseksi muodostuu 
se, onko parisuhteessa siinä määrin 
turvallisuutta ja joustavuutta, että 
väistämätön muuttuminen ja kas-
vaminen yksilöinä, parina ja per-
heenä onnistuvat.

Vuosittain perheasianneuvot-
telukeskuksessa palvellaan noin 
 asiakasta. Tampereen seura-
kuntayhtymä haluaa olla apua, tu-
kea ja turvaa antava yhteisö. Tätä 
asennetta voi soveltaa myös oman 
perheen sisällä.

Sanna-Maria Tiusanen 

www.tampereenseurakunnat.fi /
tukea_ja_apua/perheessa_tai_pari-
suhteessa

Perheasiain neuvottelukeskus tukee

R
annan hienoinen tuuli ja 
hiekan tuntu jalkapohjis-
sa hyväilevät lempeästi 
aamulenkkeilijää, joka jo 
suuntaa askeleensa koh-

ti perheen majapaikkaa. Uusi päivä 
Fidan lähetysharjoittelijana odottaa.

– Olen oppinut täällä, kuinka 
tärkeitä omat henkireiät arjen kes-
kellä ovat, perheen isä, Tommi Pa-
lomäki sanoo.

Tamperelainen Palomäen per-
he, eli vanhemmat Tommi ja Han-
na sekä lapset Saara ja Miika irti-
sanoi syksyllä  kotinsa ja pak-
kasi laukkunsa, taskussaan meno-
liput Espanjan Fuerteventuralle. 
Tommille myönnettyä vuorottelu-
vapaata aiottiin viettää yhdessä Es-
panjan Kanarian saaria ”hypellen”, 
(island hopping) sekä vapaaehtois-
palvelupaikkaa kysellen. Lähdön 
kynnyksellä olo oli kuin Pietaril-
la veden päällä, samalla kuitenkin 
luottavainen. 

Perhe kierteli saaria kaksi ja 
puoli kuukautta, kunnes heille 
avautui mahdollisuus palvella Las 
Palmasin turistikirkon työssä Gran 
Kanaria -saarella.

– Olimme tutustuneet reissul-
lamme kansainvälisiin seurakun-
tiin ja suomalaisiin turistikirkkoi-
hin. Niiden monimuotoisuus yllät-
ti meidät, joten iloitsimme saades-
samme itse astua palvelukseen. Oli 
mukava laulaa ja soittaa kokouk-
sissa kahdestaan. Lapsetkin osal-
listuivat innokkaasti kirkkokahvi-
en valmisteluihin, kynttilöiden sy-
tyttämiseen ja laulukirjojen jaka-
miseen kirkkovieraille, Hanna Pa-
lomäki muistelee.

Hannan mielestä oli hienoa saa-
da jakaa tällainen ulkomaankoke-
mus lastensa kanssa. Perhearjen 
eläminen yhdessä / oli samal-
la kuitenkin sen verran erilaista 
normaaliin arkeen verrattuna, et-
tä niin lasten kuin vanhempienkin 

jaksaminen loppui usein 
paljon nopeammin.

Saarihyppely 
kouli parisuhdetta

Tommi muistaa kuin-
ka he alussa matkasi-
vat kaikkien tavaroi-
den kanssa hikisinä 
saarelta toiselle. 

Ja olivat väsyneitä. 
– Koska elimme reis-

sun ajan vuorottelukor-
vauksillani, lapsilisillä ja 
kotihoidontuella, käytimme 
busseja ja kävelimme. Välillä 
tunsimme olomme niin naateik-
si, että äksyilimme lapsille ja toisil-
lemme. Tähän tuli kuitenkin muu-
tos, kun tiedostimme uupumuksem-
me. Joka kerta oli yhtä ihanaa lysäh-
tää uuden majapaikan sängylle.

Toisen äärirajojen tullessa mat-
kalla tutuiksi oppii pikkuhiljaa nä- kemään, mitä toinen kestää ja mi-

hin asti venyy väsyttävissä ja ko-
ettelevissa tilanteissa. Tärkeää on 
tunnistaa myös oma väsymyksensä 
ja suhtautumisensa stressiin, elä-
mänmuutoksiin ja -vaihteluihin. 
Kun yhteistä päätöksentekoa tar-
vitaan monessa käänteessä, kou-
liintuu siinä parisuhdekin.

Avioliittotyötä 
alusta asti

Palomäet ovat toimineet avioliit-
tonsa alusta asti parisuhde- ja avio-
liittotyössä. Ryhmänjohtamises-
ta he ovat saaneet Nuorten Mies-
ten Kristillisen Yhdistyksen leiril-
lä Pieksämäellä. Tommi ja Hanna 
kuuluvat myös Tampereen hellun-
taiseurakunnan avioparityöryh-
mään sekä johtavat aviopari(perhe)
solua. Yhteiskristillinen tapahtu-
ma Pirkanmaan parisuhteen pa-
likat tuli heille ryhmänjohtajina 
myös tutuksi. 

– Parisuhteen vaaleanpunai-
suus karisi jo suhteemme alussa, 
kun osallistuimme tuoreena avio-
parina ensimmäiselle leirillemme 
vuonna . Kääntöpuolena oli 
kuitenkin se, että meidän piti alus-
ta asti alkaa kehittää yhteisiä kom-
munikaatiotapojamme. Viime leiri 
oli jälleen kerran antoisa ja käyn-
nisti tärkeitä muutosprosesseja 
suhteessamme, Hanna kertoo.

Tommin mielestä heidän 
avioliitossaan on parasta, 
kun he onnistuvat tois-
tensa erilaisuuden ar-
vostamisessa, varsin-
kin, jos se näkyy käy-
tännössä. 

– Meillä on hie-
no mahdollisuus täy-
dentää toisiamme. Mi-
nä olen nopeampi rea-
goimaan asioihin, Han-

na taas tekee asiat perus-
teellisemmin. Tarvitsem-

me yhteistä hyväksyvää ai-
kaa päästäksemme hyvään 

yhteistoimintaan. Iloitsemme 
silloin, kun homma toimii.

Espanjan auringosta 
takkatulen lämpöön

Palomäet viettivät Espanjassa yh-
teensä reilut puoli vuotta. 

– Turistityössä keskeisintä oli 
ihmisten kohtaaminen ja evanke-
liumin kertominen oman elämän 
avulla. Opimme siellä, että Juma-
la haluaa olla siellä missä ihmiset-
kin. Niissä elämäntilanteissa, jois-
sa kulloinkin olemme, lapsena, elä-
keläisenä tai ruuhkavuosien keskel-
lä, Hanna sanoo.

Uuteen kotiinsa, Tampereen 
Olkahisiin perhe muutti kesällä 
. Kun matkalaukut saatiin pu-
rettua, jäljellä oleva vuorotteluva-
paa-aika kului kodin pintaremon-
tin parissa.

– Kun viimeisetkin huonekalut 
löysivät paikkansa, syntyi vihdoin-
kin tunne kotiinpaluusta, Tommi 
sanoo.

Hanna on erityisesti iloinnut 
omasta pihasta, sen marjapensais-
ta ja hedelmistä. Kun syksyn sato 
oli korjattu pakastimeen, oli syys-
pimeillä, lasten jo nukkuessa, mu-
kava istahtaa kahdestaan miehensä 
kanssa takkatulen lämpöön.   

– Jaamme päivän ajatuksia puo-
lin ja toisin. Kun Tommi haluaa 
viettää näin aikaa kanssani, ym-
märrän minä tuota rakkauden kiel-
tä. Kun samalla silittelen Tommin 
olkapäätä, hän taas ymmärtää sel-
laista. Lopuksi tuntuu luonnollisel-
ta rukoilla yhdessä, Hanna päättää.

Sanna-Maria Tiusanen 
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Katso muu 
tapahtumatarjonta 
www.tampereen
seurakunnat.fi 

Yhteisvastuu-
tapahtumat 
merkitty 
sydämellä.

AITOLAHDEN SEURAKUNTA

Messut ja jumalan-
palvelukset 
klo 10 Aitolahden kirkossa 
5.2. Juha Vuorio, Miia 
Moilanen
12.2. lähetyspyhä, saarna 
Tansanian lähetti Riitta Laakio, 
Terttu Haikka, kanttori Maaret 
Manni-Korpi, Sympaatti-
kuoro, joht. Emmi Kleemola. 
Kirkkokahveilla Riitta Laakio 
kertoo kuulumisia Tansaniasta

Muut tapahtumat
Tule Yhteisvastuun 
lipaskerääjäksi. 
Katso lisää s. 20 

Pysäkki-ilta su 5.2. 
klo 17 Atalan srk-kodissa. 
Tie taivaaseen, pastori 
Saila Munukka, Jaakko 
Niemi, musiikki MOT-yhtye. 
Rukouspalvelu, iltatee

Kontemplatiivinen rukous-
hetki ja luettu messu 8.2. 
klo 19 Aitolahden kirkossa. 
Muutaman minuutin johdanto 
ja 20 min. kontemplaatio. Kon-
templaatio on hiljaista ajatuk-
setonta rukousta jatkuen luet-
tuna ehtoollisena klo 19.30–20, 
Mauri Nieminen. Mahdollisuus 
yksinkertaiseen ehtoollisen 
viettoon keskellä arkea. Liturgia 
luetaan ja virret veisataan ilman 
säestystä

Jumalan kämmenellä 
-ilta 15.2. klo 18 Atalan srk-
kodilla 3–8 -vuotiaille lapsille 
perheineen, jatkuen parittomilla 
viikoilla. Kirkkohetki, 
askartelua, temppurata, 
iltarukous ja iltapala. Laulamme 
lasten virsiä. Tied. Jyrki 
Pikkarainen p. 050 527 9932

HARJUN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset
5.2. klo 10 Tesoman kirkko, 
Arni Hukari, Riitta Laankoski, 
Maiju Häyrynen
klo 11 Pispalan kirkko, Maail-
mo jen messu, katso juttu s. 8
klo 12 Lielahden kirkko, 
Tarvo Laakso, Peppi Sievers, 
Lasse Kautto
klo 17 Taizé-messu Pispalan 
kirkko
12.2. klo 10 Tesoman kirkko, 
Mia Patana, Jukka-Pekka Ruu-
sukallio, Ville Karhula

Tampereen seurakuntien tapahtumia 1.–14.2.2012

Saarnavuoro

Pelastus ja siunaus 
kuuluvat kaikille 
MISTÄ TEKSTISTÄ SAARNAAT? 
Kynttilänpäivän teksti (Luuk 2:22–33) on harvoja Jee-
suksen lapsuutta käsitteleviä tekstejä. Tässä katkel-
massa Jeesuksen vanhemmat vievät lapsen Jerusale-
min temppeliin. Temppelissä lapsen otti syliinsä vanha 
Simeon ja hän ylisti Jumalaa saatuaan nähdä Jumalan 
kansoille valmistaman pelastuksen. 

LÖYSITKÖ TEKSTIIN UUDEN NÄKÖKULMAN? 
En tiedä uudesta, mutta muistan vieläkin, miten ih-
meissäni nuorena olin Simeonista. Nuoren elämännäl-
käisen ihmisen on vaikea ymmärtää sitä, miten elämä 
voi tulla niin valmiiksi, että voi rauhassa todeta ”nyt si-
nä annat palvelijasi rauhassa lähteä.”

MITÄ HALUAT SAARNASSASI VIESTIÄ?  
Pelastus on tullut maailmaan Jeesuksessa ja tämä pe-
lastus kuuluu kaikille kansoille. Aion myös puhua siu-
nauksen merkityksestä. 

OLIKO TEKSTISSÄ JOTAIN VAIKEAA? 
Nämä tekstit, jotka toistuvat joka vuosi, ovat siinä mie-
lessä hankalia, että niihin uuden näkökulman löytymi-
nen on tavallistakin hankalampaa. 

MIKSI KANNATTAA TULLA KIRKKOON KUULEMAAN SAARNAASI? 
Messuun kannattaa tulla aina, oli saarnaaja kuka hy-
vänsä, ja onhan tänä pyhänä Yhteisvastuun avauskin. 
Olen aika yksinkertainen saarnaaja. Uskoisin, että mi-
nun saarnani on aika helppo ymmärtää. En osaa ajatel-
la enkä myöskään puhua kovin monimutkaisia. 

MITEN OSALLISTUN YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN? 
Perinteisesti rahapussia avaamalla, ja jos aikaa jää, 
voisin osallistua Yhteistä hyvää -tapahtumaan 10. 
maaliskuuta Kalevan kirkossa. 

Pastori Sanna Erkanaho saarnaa  kynttilänpäivän
 messussa 5. helmikuuta kello 10 Kalevan kirkossa. 

Liturgina toimii Veli-Pekka Ottman. Musiikista huolehtivat 
kanttori Eliina Lepistö, Terhi-Tuulia Keränen sekä 

lauluryhmät Yxlysti ja Arctos. Tarjolla on kirkkokahvit ja 
Yhteisvastuukeräys-asiaa messun jälkeen. 

Elämän ja uskon kysymyksiä sy-
ventävä Uskon akatemia -lu-
entosarja tutkii uskon ole-
musta eri uskontojen ja 
ateismin näkökulmasta. 

– Sarjassa pohditaan, 
ovatko eri uskonnot ja ateis-
mi peruuttamattomasti toi-
sensa pois sulkevia ajatusjärjes-
telmiä, vai voiko niiden välille syn-
tyä aitoa vuoropuhelua, joka voisi johtaa 
yhä lähemmäs ”oikeaa totuutta”, kertoo 
Tampereen seurakuntien yhteiskunnal-
lisen työn johtaja Ilkka Hjerppe. 

Klassisen tiedon teorian mukaan ”tie-
to on hyvin perusteltu tosi uskomus”. Tä-
män mukaan tietokin perustuu viime kä-
dessä uskomuksiin. Tietoteorian mukaan 
uskomus muuttuu tiedoksi, kun se on hy-
vin perusteltu ja voidaan osoittaa todeksi.  

– Usko liitetään yleensä us-
kontoihin. Uskonto määritel-
lään yleensä jumalauskoksi tai 
uskoksi muuhun yliluonnol-
liseen. Väljimmillään uskon-
noksi määritellään kaikenlai-
nen pyhyyden kokemus tai ku-

ten Paul Tillichin mukaan kä-
sitys perimmäisistä kysymyksis-

tä, joka sisältää vastauksen kysymyk-
seen elämän tarkoituksesta. Uskonnolli-
selle uskolle ominaisena pidetään sitä, et-
tä ihmisen maailmankatsomus perustuu 
jumalan tai muun yli-inhimillisen mah-
din olemassaoloon ja siihen turvautumi-
seen, selvittää Hjerppe. 

Uskon akatemia -luentosarja järjeste-
tään kaupunginkirjasto Metson Pietilä-
salissa tiistaisin klo .–.

Kevään ohjelma:

14.2. Ortodoksisuus ja sen haasteet 
tänään, metropoliitta Ambrosius

21.2. Epäilevä usko, professori 
emeritus Antti Eskola

13.3. Minun uskoni, lähihoitaja, 
valmentaja Atik Ismail

27.3. Uskomaton totuus, oikeus-
hammaslääkäri, professori 
Helena Ranta, Helsingin yliopisto

17.4. Voiko uskoa määrittää, 
teologian tohtori, professori 
Jaana Hallamaa, Helsingin yliopisto

Radio Moreeni (98,4Mhz) lähettää 
luennot seuraavana lauantaina kello 
16.15. Luentosarjan järjestävät Tampereen 
seurakuntien yhteiskunnallinen työ ja 
Tampereen työväenopisto.

Mihin uskot, jos et usko?

Janne Ruotsalainen

klo 11 Kansanlaulumessu Pis-
palan kirkko, Pasi Hakkarainen, 
Veli-Pekka Järvinen, Tarja Lai-
tinen, Tampereen seurakuntien 
musiikkikasvatus, Olli Pylkkä-
sen musiikkiryhmä
klo 12 Lielahden kirkko, lähe-
tyspyhä, Martti Lammi, Lasse 
Kautto, Sonore-kuoro
klo 17 Pispalan kirkko, 
Varikkomessu
8.2. Arkimessu klo 18 Talentti, 
Peppi Sievers, Lasse Kautto

Aamumessut 1.2. ja 8.2. 
klo 8.30 Tesoman kirkko 

Muut tapahtumat
60+ -ikäisten retki 
Lahteen su 12.2. Kysy 
vapaita paikkoja p. 219 0214  

Perjantairukous pe klo 17 
Tesoman kirkko

KokoNainen -ilta ma 6.2. 
klo 18.30 Pispalan kirkon-
tuvalla, Pispalanvaltatie 16, 

aiheena ”Kuuntele kehoasi – 
sillä on asiaa”, fysioterapeutti 
Tiina Suikki. Pientä iltapalaa, 
keskustelua sekä iltahartaus

Omaishoitajien 
keskustelu ryhmä 13.2. 
klo 10–12 Kalkun SRK-talolla

Anna ja Arvo -kahvila, 
Voionmaankatu 44 A –
kerhohuone 
ti 14.2. klo 13 Runeberg, 
Maaria Rautio. 

Miesten ilta ti 14.2.
Torpan kurssikeskuksessa  
”Voiko mies uskoa näkemät-
tä?”, alustus sekä illan sana TT 
Eero Junkkaala, illan isäntä Il-
mari Karjalainen. Saunat lämpi-
mänä klo 17 alkaen, kahvit klo 
18.15, tilaisuus alkaa klo 19. Il-
ta päättyy n. klo 20.30.

Laskiaistapahtuma 19.2. 
klo 11–14. Kalkun srk-talolla
Lapsi Näkyväksi esitys, askar-

telua, maksullinen hernekeitto 
lounas tai laskiaispulla. Kahvit 
ja myyjäiset alueen diakonia-
työn hyväksi 

Rauhanportin laskiais-
tapahtuma 21.2. klo 18–20.
Laskettelua, ohjelmaa ja 
laskiaiskahvit. Lisät. Pia 
Ojalahti 050 434 3315

Tesoman diakonipiiri 
HUOM! torstaisin 
klo 12.15–14 parillisilla viikoilla 
Tesoman kirkossa 

Piiritoiminta jatkuu. 
Ks. tiedot 18.1. ilmestyneestä 
Kirkkosanomista

HERVANNAN SEURAKUNTA

Messut 
Hervannan kirkossa klo 11
5.2. perhemessu, Kaija 
Karvala, Jari Kuusi, Maria 
Koivisto 

Oikeushammaslääkäri, professori 
Helena Ranta luennoi 27. maaliskuuta 
Uskon akatemiassa. 
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PYYNIKIN SEURAKUNNAN LÄHE-
TYSTYÖ järjestää kevään aika-
na kaksi Uskomme juuret -ti-
laisuutta, sunnuntaina . hel-
mikuuta ja . huhtikuuta. 
Tilaisuuksissa etsitään ja sy-
vennytään uskomme juuriin; 
ne juontuvat Vanhaan testa-
menttiin ja juutalaisuuteen. 

– Molemmissa päivissä 
on aiheena Raamatun juh-
lakalenteri. Omat kirkolliset 
juhlamme löytyvät jo Van-
hasta testamentista, joskin 

usein toisilla nimillä kuin 
mitä me käytämme. Raa-
matun juhliin kannattaa pe-
rehtyä, koska se tuo lisäym-
märrystä, ulottuvuutta ja 
hengellistä syvyyttä omien 
juhliemme viettoon ja koko 
hengelliseen elämään, ker-
too pastori Säde Siira Pyy-
nikin seurakunnasta. 

Tilaisuus alkaa sunnun-
tain kello  messun ja kirk-
kokahvin jälkeen Aleksante-
rin kirkon kryptassa. Tilai-

suudessa on opetusosuus ja 
israelilaista musiikkia. Tilai-
suus päättyy kello . 
.. aiheena on Raamatun 
juhlakalenteri, osa . Esillä 
ovat pääsiäinen, happamat-
toman leivän juhla, uutislyh-
teen heilutusjuhla sekä hel-
luntai. Silloin opetuksesta 
vastaa Säde Siira. Israelilai-
sia lauluja laulaa ja laulattaa 
muusikko Vesa Kemi.
.. aiheena on Raamatun 
juhlakalenteri, osa . Täl-

Kohti avoimempia rikosseuraamuksia 
YHTEISTYÖSSÄ RIKOKSETTOMAAN 
ELÄMÄÄN -yhteistyöryhmä 
(YRE) järjestää verkostokou-
lutuksen keskiviikkona . hel-
mikuuta Seurakuntien talos-
sa, osoitteessa Näsilinnanka-
tu . Koulutuspäivän teema 
on Turvallisesti kohti avoi-
mempia rikosseuraamuksia. 

– Tarkoituksena on luo-
da erilaisia näkökulmia 
avoimiin rikosseuraamuk-
siin. Päivän aikana pohdim-
me, mitä avo- ja yhdyskunta-

seuraamukset ovat ja miten 
niistä rakennetaan turval-
lisia. Viime vuoden kesällä 
asiasta käytiin varsin kiivas-
ta julkista keskustelua, ker-
too apulaisjohtaja Jari Myl-
lylä Kylmäkosken vankilan 
Rikosseuraamuslaitoksesta.  

Myllylän mukaan yhteis-
kunnallisen turvallisuuden 
kokemuksen ohjailussa me-
dian osuus on merkittävä. 

– Tästä kuulemme päi-
vän aikana. Päivän loppuun 

on sijoitettu paneelikeskus-
telu, jossa esiin nousseita 
ajatuksia ja teemoja voi vie-
lä erikseen kysyä. 

Koulutustilaisuus on 
maksuton ja se on suunnattu 
sosiaali- ja terveysalan am-
mattilaisille, jotka työsken-
televät lainrikkojataustais-
ten ihmisten kanssa. 

Tule kuulemaan uutislyhteen heilutusjuhlasta

Aamukahvitarjoilu klo 8.30, 
seminaari klo 9, lounastauko 
klo 12, seminaari jatkuu klo 13, 
paneelikeskustelu klo 13.45.  

n 
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12.2. Juhani Räsänen, Kaija 
Karvala, Martti Syrjäniemi

10.2. klo 19 perjantai-illan 
Toinen messu

Muut tapahtumat
Raamattuilta ti klo 18 
kirkolla
7.2. Jesajan profetioita, Lauri 
Martikainen
14.2. Joona – itsepäinen 
profeetta, Pirjo Alajoki

Evankeliumin ilta 
ke klo 18.30 kirkolla

Lähetys- ja 
raamattuluennot 
su klo 9.30 kirkolla

Ihanien naisten ilta 
ke 1.2. klo 18 kirkolla

Vanhemmuus ja lapsen 
rajat – keskustelu ja 
luentotilaisuus 
ti 14.2. klo 18 kirkolla

Ke 15.2. Ilta miehille 
klo 18.30 kirkolla. Mies ja ero, 
miten selvitä erosta elossa, 
Kari Vilkko Miessakit ry:stä

Jumalan kämmenellä -illat 
parilliset ti klo 17.30 kirkolla

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Härmälän kirkossa
5.2. Juha Heikkilä, Markku 
Ylipää. Yhteisvastuukeräys 
alkaa. Messun jälkeen 
keittolounas ja 
yhteisvastuu-info 
12.2. Mirja Rautkoski, 
Markku Ylipää

Viikkomessu to 2.2. 
klo 11 Peltolammin srk-keskus, 
Satu Saarela-Majanen, Markku 
Ylipää

Muut tilaisuudet
Miesten ilta 1.2. klo 18 
Kuuselan Seniorikeskuksessa, 
Nuolialantie 46. Aiheesta, 
”Elämämme kallein asia”, 
puhuu rovasti Sakari Suutala. 
Klo 18 sauna, uinti ja 
kahvitarjoilu (lähetystyön 
hyväksi), klo 19.15 alustus 
illan aiheesta, keskustelua, 
iltahartaus 

Ystävänpäiväjuhla 
ke 8.2. klo 13 
Peltolammin 
srk-keskuksessa. Arpajaiset ja 
kahvitarjoilu yhteisvastuun 
hyväksi 

Diakoniapiiri ke 8.2. 
klo 13 Härmälän kirkolla 
ystävänpäivän merkeissä, 
vieraana rovasti Sakari Suutala. 
Arpajaiset ja 
kahvitarjoilu 
yhteisvastuun hyväksi 

Piiritoiminta jatkuu joulutau-
on jälkeen. Ks. tiedot 18.1. il-
mestyneestä Kirkkosanomista

KALEVAN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Kalevan kirkossa 
5.2. Sanna Erkanaho, Veli-
Pekka Ottman, Eliina Lepistö,
Terhi-Tuulia Keränen, laulu-
ryhmät Yxlysti ja Arctos.
Kirkkokahvit ja 
Yhteisvastuukeräys-
asiaa kirkonmäellä 
12 messu Lapinniemen 
kappelissa, Sanna Erkanaho, 
Eliina Lepistö
12.2. Elina Rautavirta, Harri 
Luoma, Eliina Lepistö, Terhi-
Tuulia Keränen
12 messu Lapinniemen 
kappelissa, Elina Rautavirta, 
Eliina Lepistö

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

Sanan ja rukouksen ilta 
ti 7.2. klo 18.30 kirkon 
srk-salissa. Veijo Piipponen 
ja Aulikki Hartikainen, 
rukouspalvelua
 
Sanansaattajien 
radiolähetyspiiri
su 12.2. klo 14 Järvensivun 
srk-talossa, Tilhentie 2, Pirjo 
Salminen

Jumalan kämmenellä -ilta 
perheille
ti 14.2. klo 17.30 kirkon 
srk-salissa, opetustuokio, 
askartelua, temppurata tai 
leikkejä, pelejä, iltapala. 
Seuraavan  kerran 13.3.

Hyvässä hengessä ilta 
ke 15.2. klo 18 Kalevan 
kirkon srk-salissa, järj. 
diakoniatyö

Sururyhmä alkaa to 15.3. 
klo 18 Kalevan kirkon salissa 1, 
käynti Liisanpuiston puolelta. 
Ryhmässä pastori Jukka 
Kuusisto, p. 050 537 4732 ja 
diakonissa Heli Haavisto

Tule Yhteisvastuun 
lipaskerääjäksi! 
Tied. Heli Haavisto puh. 
050 571 3106 tai Anne Joronen 
puh. 050 345 1162 tai 
etunimi.sukunimi@evl.fi  

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Messukylän kirkossa
5.2. klo 10 Messukylän kirkko, 
Jari Nurmi, Touko Hakala, 
Petri Karaksela, Kirkkokuoro. 

Yhteisvastuu -
keräyksen avaus 
klo 12 Uudenkylän 
srk-koti, Janne Häkkinen, Petri 
Karaksela
klo 17 Linnainmaan srk-keskus, 
KIPINÄ! –messu, Heidi Peltola
12.2. klo 10 Messukylän 
kirkko, Pirjo Tuiskunen, Janne 
Häkkinen, Katja Viljamaa, 
Choralia-kuoro.
klo 12 Kaukajärven srk-koti, 
Tuula Haavisto, Katja Viljamaa
klo 17 Uudenkylän srk-koti, 
Iltamessu, Jari Pulkkinen

Muut tilaisuudet  
Lähetyksen opintopiiri 
aikuisille. ”Härkävankkureista 
nettiaikaan” teesien 
perusteella, tutustutaan 
nimikkokohteiden työhön ja 
rukoillaan Jumalan lähetyksen 
puolesta. Merja Mäkisalo ja 
Olavi Heino 
15.2. klo 18 Messukylän srk-
talo, ”Sen te olette tehneet 
minul le” /KUA, 
Yhteisvastuukeräys, 
kehitysapu 
”Kansainvälinen diakonia on 
olennainen osa lähetystyötä”  

”Iidat ja Kallet” – 
kohtaamispaikka 
isovanhemmille ja 
lapsiperheille 14.2. klo 10 
Linnainmaan srk-keskus. Tied. 
Ritva Fabrin 050 586 5183 

Kaukajärven pappapiiri 
yli 70-vuotiaille 2.2. 
klo 10 Kaukajärven srk-koti, 
Heli Rinta

Iltaveisuu 5.2. klo 
18 Kaukajärven srk-koti, 
”Runebergin virret”, Olavi Heino, 
Petri Karaksela, Virpi Pohjanen, 
Merja Mäkisalo

Pappapiiri yli 70v. 7.2. 
klo 10 Linnainmaan srk-keskus, 
Ritva Fabrin

Naisten aamukahvit 8.2. 
klo 9.30 Kaukajärven 
srk-koti.  ”Ole arki -
enkeli”, Touko Hakala 

Kaukajärven 
lähetyspiiri 9.2. klo 14
Kaukajärven srk-koti. 
”Jeesuksen jalanjäljissä 
Israelissa”, Riitta Laiho

Siioninvirsiseurat 12.2. 
klo 18, Johanna Porkola, Sakari 
Löytty, Sakari Suutala. Kahvit 
klo 17.30.

Naisten aamukahvit 15.2. 
klo 9.30 Messukylän srk-koti. 
”Kohtaamisia” Diakoni Mari 
Tuominen

Ikäihmisten virkistysleiri 
Ilkon Eerolassa 
5.–8.3. Tied. ja ilm. Ritva 
Fabrin p. 050 586 5183 tai 
Heli Rinta p. 050 408 4684

PYYNIKIN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Aleksanterin kirkossa 
5.2. Jorma Pitkänen, Säde 
Siira, Kirsi Mäki ja Riikka 
Viljakainen, Katajaiset kuoro, 
joht. Jussi Tamminen, 
12.2. Antti Sipola, Säde Siira, 
Riikka Viljakainen ja Kirsi Mäki, 

Ehtoollishartaus klo 17 
Aleksanterin kirkossa
2.2. Ari Rantavaara
9.2. Merja Halivaara

1.2. klo 12 Lounasmusiikkia, 
TAMK kirkkomusiikki, 
Aleksanterin kirkko

Rukouksen ja ylistyksen 
ilta klo 18.30
1.2. Aleksanterin kirkko
8.2. ja 15.2. Pyynikin kirkon-
tupa, Mustanlahdenk. 21 A

5.2. klo 11.20 Uskomme juuret 
– tilaisuus Aleksanterin kirkko, 
kirkkokahvit, aiheena Raamatun 
juhlakalenteri, osa 1, Säde 
Siira, musiikki Vesa Kemi 

7.2. klo 17 Kaiken maailman 
kirjoja – lukupiiri, Seurakuntien 
talo, Näsilinnankatu 26, 2.krs. 
kokoushuone Emmaus

Virsilauluilta 8.2. klo 19
Aleksanterin kirkon 95-vuotis-
juhla Aleksanterin kirkossa

14.2. klo 13 Uusia eväitä 
elämän reppuun, Seurakuntien 
talo, Näsilinnankatu 26, 2. 
krs, kokoushuone Emmaus. 
Ystävänpäivän askartelu
 
Pyynikin kirkontupa 
Mustanlahdenk. 21 A
maanantaisin, tiistaisin, 
keskiviikkoisin ja perjantaisin 
klo 9–15
Aamukahvit klo 10, 
ohjelma klo 11 ja lounas 

pe 3.2. kirjakatsaus Leila 
Tuominen
ma 6.2. yhteislaulua Maija-
Stina Uotilan kanssa
ti 7.2. klo 10.30–13 
Yhteisvastuu -
tapahtuma, 
Myynnissä leivonnaisia, 
yhteisvastuutuotteita, 
arpajaiset, vohvelikahvila, 
verenpaineen mittausta. 
Keittolounas Yhteisvastuun 
hyväksi 5€. 
ke 8.2. Lotta Häyrinen lukee 
Antti Tuurin otteita kirjasta Ikitie
pe 10.2. ohjelman päivä, 
Raija lukee kirjaa 
ma 13.2. Yk. Olli Lehtimäki, 
Australia kuulumisia
ti 14.2. Ystävänpäivä-
tapahtuma, 
klo 12–14 Kahvimatinea, 
klo 12–13 lauluja ja runoja 
ystävyydestä, Inkeri Hyrri ja 
Kaisu-Leena Taulu, 

klo 13–14 keittolounas
+ ystä vänpäivä leivos 
ja kahvi 6 €, 
Yhteisvastuun hyväksi 
ke 15.2. leikkimielistä 
aivojumppaa Aino Tenkku, klo 
12 hartaus, Päivi Sylvin

TEISKON SEURAKUNTA

Messut klo 10 Teiskon 
kirkossa 
5.2. Kynttilänpäivän messu, 
Tero Matilainen, Anna 
Stina Nyman, Kirkkokuoro, 
Yhteisvastuukeräyksen 
aloitus. Teiskon srk-
kodilla keittolounas, 
kahvit sekä ohjelmaa 
12.2. Iltakirkko klo 18 
Kämmen niemen kerhohuoneel-
la, Tero Matilainen, Anna 
Stina Nyman

Pyhäkoulut 12.2.
klo 13.30 Musiikkipyhäkoulu 
Kämmenniemen kerhohuoneella
klo 15 Keski-Teiskon pyhäkoulu 
Teiskon srk-kodilla

Muut tapahtumat
Avoin raamattupiiri 1.2. 
klo 18 Kämmenniemen 
kerhohuoneella Aunessalmen 
puoleisessa päädyssä

Isät – lapset pizzailta 
6.2. klo 17.30 Teiskon srk-
kodilla. Ilm. 3.2. Sanna 
Kallioiselle p. 050 551 1879 tai 
lastenohjaajille

Lähetyksen rukousryhmä 
6.2. klo 19 Ylä-Sääksissä, 
Sääksniementie 118 A

Joukontupa eläkeläisille
7.2. klo 13–14.30 Kotilinna-
säätiön kerhohuoneella, 
Ullakonvainio 5

Ehtoollishartaus 14.2. 
klo 13 Kotilinnan kerhohuo-
neella, Ullakonvainio 5. Keski-
Teiskon srk-piiri tarjoaa kahvit

TUOMIOKIRKKO 
SEURAKUNTA

Messut 
Tuomiokirkossa klo 10
5.2. YV-keräyksen 
avausmessu, Marita 
Hakala,  Nona Lehtinen, 
urkuri Matti Hannula, kanttori 
Tuomas Laatu, Pyhäkoulu 
12.2. saarna Eero Junkkaa-
la, liturgia Asko Peltonen, urku-
ri Matti Hannula, kamarikuoro 
Cantionale, joht. Tuomas Laatu, 
Pyhäkoulu. Messun jälkeen ys-
tävänpäivämyyjäiset alasalissa 
kirkkokahvien yhteydessä

Katariinan Seniorit srk-koti 
Katariinassa klo 9.30–11.30
6.2. Ihmisen kokoinen 
elämäntarina, diakonissa Eija 
Heikkilä 

13.2. Paasto, tuomiorovasti 
Olli Hallikainen Vetäjinä Pirkko 
Leivonniemi ja Laila Kamula

Käsityö- ja askartelukerho 
6.2. ja 13.2. klo 14–17
Tuomiokirkon alasalissa. 
Tuotteita myydään lähetystyön 
hyväksi mm. Lähetyskauppa 
Taskussa, Viikinsaaren 
kappelissa ja seurakuntamme 
myyjäisissä. Tied. Sanna 
Kramer p. 050 574 4920

HETI hengellinen tiistai-
kerho 7.2. klo 13–14.30 
Seurakuntien talo, kokoushuone 
Emmaus. Mikä armossa on niin 
ihmeellistä? Jorma Satama

Kaiken maailman kirjoja 
-lukupiiri 7.2. klo 17–19
kirjallisuuden ystäville 
Seurakuntien talo, kokoushuone 
Emmaus. Tutustumme eri 
maihin ja maanosiin lukien 
ja keskustellen. Lisät. Sanna 
Kramer p. 050 574 4920

Uusia eväitä elämän rep-
puun UEER 14.2. 
klo 13–15 – toimintaa erityi-
sesti työttömille ja muillekin 
työ ikäisille, joilla on vapaata 
päiväs aikaan, Seurakuntien ta-
lo, kokoushuone Emmaus. Ystä-
vänpäiväaskartelua. Tied. Min-
na Sormunen p. 050 518 4683

Helenan piiri 14.2. klo 17 
Seurakuntien talo, kokoushuone 
Emmaus. Lähetyskuulumisia. 
Lisät. Sanna Kramer, 
p. 050 574 4920

VIINIKAN SEURAKUNTA

Messut Viinikan 
kirkossa klo 10
5.2. Yhteisvastuu-
keräys alkaa. Jussi 
Mäkinen, Jorma Satama, 
Markku Haavisto 
klo 12 messu, diakonian 
kirkkopyhä Koivistonkylän srk-
kodilla, 
Jussi Mäkinen, Jorma Satama, 
Markku Haavisto, Lauluyhtye 
Kolmas Painos, kirkkokahvit
12.2. Ulla Halttunen, Daniel 
Hukari, Veikko Myllyluoma
klo 18 Iltamessu Nekalan srk-
talolla, Daniel Hukari

Muut tapahtumat:
Esirukoustunti ma 6.2. 
klo 11 Nekalan srk-talolla. 
Tied. Merja Lehtinen 
p. 050 441 3943

Isien ja lasten Pizzaparty 
to 9.2. klo 18 Nekalan srk-
talolla, konsertti, pelejä, 
yhdessä Pizzan valmistamista. 
Vapaaehtoinen pizzamaksu 
sen mukaan miten hyvää tuli!  
Ilm. www.isalapsi.fi /sivuston 
lomakkeella. Lisät. Jussi 
Kosonen p. 050 303 3478 tai 
kaapok@gmail.com

PSYKOLOGI SATU EEROLA ja 
evankelista Ilkka Puhakka 
käsittelevät elämän keskei-
siä asioita kahdesta näkö-
alasta nähtynä. Satu Eero-
la lähestyy asiaa psykologin 

Sanan lähteillä puhetta elämästä
silmin huomioiden tunteet, 
kokemukset, etsien kasvun-
paikkaa ja tapaa. 

Evankelista Ilkka Puhak-
ka luotaa asiaa Raamatun 
maailmasta, ei sen uskonto-
moraalisesta näkökulmas-
ta, vaan siitä miten Jumalan 
Hengen kosketus vapauttaa 
elämään ja iloon. 

Tilaisuuksissa musiikki 
kuljettaa puheiden lomassa 
opetusta eteenpäin Minna 
ja Jussi Pyysalon vetämänä. 

Tilaisuudet järjestetään 
torstaisin kello . Fin-
laysonin kirkossa. Järjestä-
jinä ovat Tuomiokirkkoseu-
rakunta ja Kansan Raamat-
tuseura. 

Iltojen teemat:

.. Seksi ja Elämä 
.. Kuolema ja Elämä 
.. Usko ja Elämä 

löin esillä ovat pasuunansoi-
ton juhla, suuri sovituspäivä 
ja lehtimajanjuhla. Silloin 
opetuksesta vastaa Pekka 
Luukkala ja musiikista vas-
taa kanttori Anssi Pyykkö-
nen.

Molempiin tilaisuuksiin 
on vapaa pääsy. Vapaaehtoi-
sella kahvirahalla tuetaan 
radiolähetysjärjestö Sanan-
saattajien Israelissa kuulta-
vaa Pelastuksen ääni -ohjel-
maa.  

www.tampereenseurakunnat.fi 

Sanan lähteillä -iltoja ohjaavat 
Satu Eerola ja Ilkka Puhakka. 

 

. 
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Perheleiri Torpan kurssi-
keskuksessa 30.3.–1.4. 
Hinta: Aikuiset 25 €, kouluikäi-
set 15 €, 2–6v. 10 €,
tarvittaessa kuljetus Viinikan 
kirkolta (kerro ilmoittautumisen 
yhteydessä). Nuotioilta, sauno-
mista, ulkoilua, pelejä. Yhdes-
säololle ja rentoutumiselle jää 
aikaa. Mukaan aikuinen/lapsi 
tai perhekunnittain. Leirikirje 
n. 1–2 viikkoa ennen leiriä. 
Ilm. www.isalapsi.fi /sivuston 
lomakkeella. Lisät. Jussi 
Kosonen p. 050 303 3478 tai 
kaapok@gmail.com

Pyhäkoulu 16.2.–19.4. 
torstaisin klo 17.30–18.30 
Koivistonkylän srk-kodilla, 
Kevyttä iltapalaa tarjolla. 
Tied. Päivi Manninen 
p. 050 536 5424

ENGLISH SERVICE  

With Holy Communion at the 
Old Church every Sunday at 4 
p.m. After the service coffee 
and tea served. Sunday School 

tumppuja, villasukkia, myssyjä 
ja hartiahuiveja sekä pehmeitä 
vauvan neuleita. Kauniita 
käsitöitä itselle tai lahjaksi 

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, eloku-
via ja havaintomateriaaleja

MUMMON KAMMARI

Vapaaehtoisen 
v  anhustyön 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. 

Helmikuun näyttely, Taas 
Tamperetta, Helmi Syvälahti

Kyläpaikka 
Maanantaisin
klo 10 Äiti Teresan peittotalkoot
klo 12.30 Pöytälaatikkorunoilijat 
klo 14 Kirjojen ystävät 
6.2. vieraana FM Kirsti 
Häppölä, Tuntematon emäntä
13.2. vieraana Liisa Ritanen, 
Dan Hughesin teos Kiintymys-
keskeinen vanhemmuus. 
Toimivuutta kasvatukseen.
klo 14 Shakki vai matti, seniorit 
pelaavat, 2. krs 
13.2. klo 18–20 Leskien 
Klubi -kahvila, musiikkituokio 
Hilkka Malm ja huuliharpistit. 
Tervetuloa mukaan, kun pahin 
surusi on hellittänyt

Tiistaisin
klo 10 Askartelutalkoot ja 
tumpputiistai
7. ja 14.2. klo 13–15 
Perehdytyskurssi uusille 
vapaaehtoisille. Tied. ja ilm. 
p. 219 0455 tai 
www.mummonkammari.fi 

Keskiviikkoisin 
8.2. klo 10 Leskien Klubi 
-kahvila. Tervetuloa mukaan, 
kun pahin surusi on hellittänyt.
klo 10 Nettinurkassa Atk-
Seniorit Mukanetin opastajat 
klo 13 Nyt laulajaiset on, 
laulattajina
8.2. Veikko Rantalainen ja 
Hanna
15.2. Anja Kulokorpi ja Raimo 
Jokinen

Torstaisin 
klo 10 Sudokun ratkojaiset, 
2. krs
klo 11 Muisti- ja tuolijumppa
Kotialttarin äärellä 
klo 12.30 Toivevirsiä, Maija-
Stina Uotila

Tampereen seurakuntien tapahtumia 1.–14.2.2012

HUOMA-RYHMÄ

Henkirikoksen uhrien läheiset 
eli HUOMA-ryhmä kokoontuu 
kuukauden viimeinen tiistai 
klo 17–20 Seurakuntien talo, 
Näsilinnankatu 26, 2. krs. 
Kevään kokoontumiskerrat ovat 
31.1, 28.2, 27.3, 24.4 ja 29.5.

ILKON KURSSIKESKUS

www.ilkko.fi 
Ilkontie 8–10, Kangasala 
Puh. 050 322 0868

Naisten hengellinen 
teema tiistai 7.2. klo 18–20
Wanhassa huvilassa. Leila
Vuorinen luennoi oikean laisesta 
itsekkyydestä ja kiltteydestä. 
Lopuksi avantosaunamahdolli-
suus, oma pyyhe kainaloon

KYMPPISYNTTÄRIT

Kymppisynttärit 12.2.

for kids, Bible refl ection
5.2. The Revd  Tuomas Mäkipää
12.2. The Reader Emmanuel 
Eneh and Revd. Kati Eloranta

SVENSKA FÖRSAMLINGEN

Gudstjänst/Högmässa i Gam-
la kyrkan varje söndag kl 10.30 
För annan verksamhet eller 
eventuella ändringar (t.ex. un-
der jultiden) se vårt program-
blad som fi nns i kyrkan, Kyrk-
pressen eller ring 03 219 0298

AVOIN KIRKKO

Aleksanterin kirkko on avoinna 
arkisin ma–pe klo 12–18, 
jolloin paikalla on päivystävä 
seurakuntalainen. Klo 16–18 on 
myös pappi tavattavissa, klo 17 
rukoushetki. Ehtoollishartaus 
torstaisin klo 17. Junnukappeli 
eli avoimet ovet kouluikäisille 
Aleksanterin kirkon kappelissa 
maanantaisin ja keskiviikkoisin 
klo 14–16 alkaen

klo 15–17 Kalevan kirkko. Vauh-
tia, pelailua, kisailua, synttäri-
kakkua, askartelua, hyviä tyyp-
pejä. Pekka Laukkarinen 

LASKIAISRIEHA

Ystävänpäivän laskiais-
rieha su 12.2. 
klo 11.30–14.30 Torpan kurssi-
keskuksessa Siivikka lassa. 
Klo 13.45 laskiaisen sana ja 
sävel, Tarvo Laakso. Arvontaa, 
liukumäki, hevos-ajelua, moot-
torikelkka- ja mönkijäajelua, 
kirpputori, kahvia, makkaraa, 
hernekeittoa (myös omiin asti-
oihin) ym. Hyvät ulkoilumahdol-
lisuudet. Järj. partiolippukunta 
Harjun veikot ry

LEIRIT

Aitolahden ja Teiskon 
seura kuntien Paras kaveri
-leirit Kukkolan leiri-
keskuksessa Pälkäneellä

Paras kaveri 1
5.–7. -luokkalaisille 17.–18.2. 
Alustavat lähtö- ja paluuajat: 
pe klo 17.30 Terälahti, klo 18 
Aitolahden kirkko ja paluu 
la klo 13.30/14. Kyytiin 
on mahdollista tulla myös 
Kämmenniemen kerhohuoneen 
edestä. Leirin hinta 18 €

Paras kaveri 2
1.–4.-luokkalaisille 18.–19.2. 
Alustavat lähtö- ja paluuajat 
la klo 11.15 Terälahden 
koululta, 11.45 Aitolahden 
kirkolta ja su 13/13.30. Kyytiin 
on mahdollista tulla myös 
Kämmenniemen kerhohuoneen 
edestä. Hinta 25 €

Ilm. molemmille leireille 6.2. 
mennessä netti-ilmoittautumi-
sella www.trevlut.net/aitolahti 
tai puh . 03 2190 377/
nuorisotoimisto

Lisät. leiristä Ulla Keskinen, 
p. 050 3744 36 (Aitolahden 
srk) tai Sanna Kallioinen, 
p. 050 551 1879 (Teiskon srk)

Leirille ilmoittautuneille 
postitetaan leirikirje 10.2.

LÄHDEKAPPELI

Seurakuntien talossa, Näsilin-
nank. 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 ystävänpäivä-
kortteja ja -lahjoja. 
Isoäidin kutomia lämpimiä 

Alfa-kurssilla saa kysellä ja epäröidä 

Seniorifoorumi on 
värikäs kuin elämä itse

klo 13 Päivähartaus
2.2. seurakuntapastori Jorma 
Pitkänen
9.2. tuomiorovasti Olli 
Hallikainen

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

MUSTA LAMMAS

asunnottomien ja 
päihdeongelmaisten 
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
5.2. Seppo Ahokainen, 
Ruokapankki
12.2. Kari Kuusisto, Suomen 
Raamattuopisto

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
8.2. Musta Lammas suljettu
15.2. Päivi Ranta, Viinikan srk

10.–12.2. Retki 
Katulähetyksen 
talvipäiville Huittisiin

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

MYÖTÄTUULI

Yhteinen vammaistyö
Ti 7.2. klo 17–19.30 
Aurinkoklubi Iidesrannan srk-
koti,  Iidesranta 5
Nuorille ja nuorille aikuisille 
tarkoitettu ryhmä. Ota yhteys
etukäteen ohjaajiin avustaja-
tarpeen vuoksi. Mari Tuominen 
p. 050 535 1139, Liisa Hoikka-
nen p. 050 413 1909

Omaishoitajien 
vertaistukiryhmä
Ma 13.2. klo 10–12 Kalkun 
srk-talo, Pitkäniemenkatu 9
To 16.2. klo 10–12 
Takahuhdissa, Laidunkatu 5

Kuurojentyö
Ti 7.2. klo 16–18 
Viittomakielinen seurakuntapiiri
Myötätuulessa, Ilmarinkatu 10

Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarink. 10

Seniorifoorumi tarjoaa kevään aikana 
mielenkiintoisia teemoja ja vierailijoita 
elämän eri aloilta.

– Tervetuloa mukaan! Sinulla on paik-
ka toiminnassamme. Tule kasvamaan, 
viihtymään ja saamaan uusia ystäviä, 
kutsuvat pastori Asko Peltonen Tuomio-
kirkkoseurakunnasta ja kaupunkityönte-
kijä Anneli Rautakorpi Kansan Raamat-
tuseurasta. Lisäksi järjestelyissä on muka-
na Pyynikin seurakunta. 

Seniorifoorumin juontajina toimivat 
Vuokko Krannila ja Mirja Vahteristo 
ja lisäksi erilaisissa tehtävissä on joukko 
muita vapaaehtoisia.

Luentojen ohella ohjelmassa on yhteis-
laulua, musiikkia, arpajaisia, päivän Sana, 
rukousta, yhdessäoloa ja mielenkiintoisia 
retkiä. 

Seniorifoorumi järjestetään joka toi-
nen torstai klo  Aleksanterin kirkon 
kryptassa. 

Kevään ohjelma:

 2.2. Vanhustenhoito, 
  Sirpa Salin, terveystieteiden 
  tohtori

 16.2. Perinteet kantavat, 
  Ritva Laitinen, psykologi
 
 1.3. Kun näkö heikkenee, 
  Maria Joutsen, toiminnanohjaaja

 15.3. Tallinnassa järisee, 
  Ilkka Puhakka, evankelista, 
  virolaisia vieraita

 29.3. Elämäni passiot, 
  Marjukka Dyer, yliopettaja

 12.4. Luomihuolia – tietoa ihosyövistä 
  ja luomien tarkastuksista, 
  Ritva Lahdenperä, sairaanhoitaja

 26.4. Värit, asusteet mielen ja 
  pukeutumisen virkistäjänä, 
  Riitta Yräys-Jussila, tyylikouluttaja

Vapaa pääsy. Edullinen kahvitarjoilu 
kello  alkaen. 

 
Tulevat retket: .. Turku, .. Oris-

berg ja .. Sanan Suvipäivät, Hämeen-
linna. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: p. 
()   , anneli.rautakorpi@sana.fi 

JOKAINEN POHTII JOSKUS elä-
män syvimpiä kysymyksiä, 
tarkoitusta, olemassaoloa ja 
Jumalan todellisuutta. 

Näistä asioista voi tul-
la kuulemaan ja keskustele-
maan yhdessä toisten kyse-
levien kanssa Alfa-kurssil-
le, joka järjestetään perjan-
tai-iltaisin Aitolahden seu-
rakunnassa. 

– Kurssin ilmapiiriin 
kuuluu, että saa kertoa epäi-
lyksensä, epävarmuutensa 

Kuvaaja

tulematta torjutuksi. Tar-
koitus on esittää kristillisen 
uskon asiat helposti ymmär-
rettävällä tavalla. Kurssi si-
sältää katsauksen kristin-
uskon keskeisestä sisällöstä 
ja perusteista, kertoo Reino 
Talvio, yksi kurssin järjes-
telyistä vastaava seurakun-
talainen.  

Alfa-kurssi järjestetään 
lähes joka viikko perjantai-
iltaisin kello –. Ata-
lan seurakunta-kodissa. En-

simmäinen tapaaminen on 
.. ja viimeinen .. 

Lauantaina .. on Alfa-
päivä, jolloin kokoonnutaan 
kello –. 

Tiedustelut ja 
ilmoittautumiset: 
Reino Talvio, 
p. 040 731 3380
 

Seurakuntien varhaiskasvatus ja 
muskarit Päivähoitotorilla

Ilkka Puhakka vierailee myös 
Seniorifoorumissa. 

TAMPEREEN SEURAKUNTIEN 
VARHAISKASVATUS ja musiikkileikkikoulu 
ovat mukana Tampereen Päivähoito-
torilla torstaina . helmikuuta kello 
– Tullikamarin pakkahuoneella, 
osoitteessa Tullikamarin aukio . 

Tapahtumassa esitellään päivä-
hoidon ja avoimen varhaiskasvatuksen 
vaihtoehtoja lapsiperheille. 

Paikan päältä saa myös hakemiseen ja 
maksuihin liittyvää ajankohtaista tietoa. 
 

Pauliina Hannuniem
i
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ESIKOISLESTADIOLAISET
Kurjentaival 22, 33100 Tampere
(Vastapäätä Viinikan kirkkoa)
Lähetysseurat 
- la 11.2. klo 12.00 ja klo 18.00
- su 12.2. klo 12.00 ja klo 18.00
- ma 13.2. klo 12.00 ja 
klo 18.00
Saarnaajina Pekka Liuksiala ja 
Sakari Siltala
Kanssapuheet (raamatun 
tutkiminen)
Tiistaisin klo 13.00 ja torstaisin 
klo 18.30
Nuortenilta
Tiistaisin klo 19.00
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat 
Su 12.2. klo 18 Linnainmaan 
seurakuntakeskuksessa, Korpi -
kodinkatu 2. Kahvit klo 17.30.
Johanna Porkola, Sakari Löytty 
ja Sakari Suutala.
To 16.2. klo 19 seurat ja 

po:n vuosikokous seurakuntien 
talossa, Näsilinnank. 26 Ateena-
salissa.

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28, 
p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi 
Krito-startti 1.2. klo 18 
Hämeenkulma, Hämeenpuisto 
15 A 4.
Seniorifoorum 2.2. klo 13 
Aleksanterin kirkon krypta. 
Vanhustenhoito, Sirpa Salin. 
Kahvitarjoilu klo 12 alkaen.
Aviopari-iltapäivä 5.2. 
klo 15 Hämeenkulma, 
Hämeenpuisto 15 A 4. Avioparin 
arkea ja juhlaa, Katja Volanto-
Lumppio ja Esa Lumppio.
Löydä itsesi – Raamatusta 
11.–12.2. klo 13–17 Seura-
kuntien talo, Eero Junkkaala.
Sanan lähteillä 16.2. 
klo 18.30 Finlaysonin kirkko. 

Seksi ja Elämä, Satu Eerola ja 
Ilkka Puhakka. Musiikki Minna ja 
Jussi Pyysalo.
Vahvista parisuhdettasi 
alk. 21.2. klo 18–20 
Seurakuntakoti Katariinassa. 
Jatkuu 6.3., 20.3., 3.4. ja 10.4.
Kurssimaksu 30 €/pari. 
Lastenhoito 20/perhe. Ilm. 
p. 223 1771 tai 
anneli.rautakorpi@sana.fi 
Opiskelijaillat perjantaisin 
klo 19 Glooria Sali, Kyttälän -
katu 1, 2. kerros.

TAMPEREEN 
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi 
Seurat sunnuntaisin klo 16,
sekä keskiviikkoisin ja 
lauantaisin klo 19
La 4.2. klo 19 Raamattuilta
Su 5.2. klo 17 seurat 
Sahalahden seurakuntatalossa

KRISTILLISET 
JÄRJESTÖT

Ke 1.2. klo 13 Miestenpiiri
rovasti Simo Koho
To 2.2. klo 13 Runebergin 
virsiä ja runoja
kanttori Hanna Kataja
Pe 3.2. klo 10–12 
Vertaistukiryhmä
– keskustelua
– sanomalehdenlukua
– asiointimahdollisuus 
lähialueella
– päivähartaus
– yhteislaulua, laulattajana Tuija 
Kurki
To 9.2. klo 13 Tampereen 
seudun näkövammaiset ry
pj. Kari Vähänen ja 
palveluohjaaja Taina Alanen 
Pe 10.2. klo 10–12 
Vertaistukiryhmä

NAISTEN TAPAHTUMAT

Naisten ilta Kuuselan 
Palvelukeskuksessa, 
Nuolialantie 46
8.2. Löydätkö itsestäsi luo-
vuutta?, laitetaan pensse-
lit heilumaan musiikin siivittä-
minä. Ohjaaja Rauni Rautanen 
(Huom! Materiaalit ohjaajalta)
14.3. ”Herätelkäämme 
yhdessä vanhoja 
käsityötaitoja”. Opetamme 
toinen toisiamme. Voit 
ottaa mukaan oman 
”taidonnäytteesi” tai lahjaksi 
saamasi käsityön
25.4. ”Jumala, sävelteni 
lähde”. Musiikin lehtori Anne 
Huhtala laulaa ja laulattaa 
meitä kertomansa lomassa. 

Illat alkavat saunomisella ja 
uimisella klo 18. 
Iltatee n. klo 18.45 ja 
ohjelma 19.15.–20.30
Mirja Rautkoski, pastori, 
p. 050 414 2212, 
Rea Maakanen iltojen emäntä, 
p. 050 586 0674

PALVELEVA PUHELIN

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

PÄIVÄRAAMATTUKOULU

torstaisin klo 9.30–13 Kalevan 
kirkon srk-salissa 

2.2. Tuomarien kirja: Gideon, 
Jorma Pitkänen, Miksi ja miten 
rukoilen? Terttu Lappalainen
9.2. Matt 13:31-33, Erkki 
Ranta, Miksi ja miten 
lukisin Raamat tua? Seppo 
Lappalainen
16.2. Ruut, luku 1 (anopin 
menetys), Säde Siira, Miten 
Jumala johdattaa meitä? Kaija 
Erkkilä

Tied. Kati Eloranta, 
kati.eloranta@evl.fi , 
p. 050 431 6627

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

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; 
31.3., 21.4.2012
– Ylistyslauluja ja rukousta

Rukousvuorokausi
Lausu 18.–19.2.2012 
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

Ti 7.2. klo 18–20 Aleksanterin 
kirkon alasalissa Pyynikin 
kirkkopuistossa
Rentoutumista ja itsetuntemus-
ta kehollisin menetelmin. Pue 
yllesi joustava ja lämmin vaate-
tus. Vierailijana kehopsykotera-
piaharjoittelija Satu Vaarula
Lisäinfo www. luonne.fi 

Pikadeitit
Seuraava Pikadeitti-tapahtuma 
on la 4.2.
Klo 13 kokoontuvat 
30–40-vuotiaat
Klo 17 kokoontuvat 
20–30 -vuotiaat
Ilm. viim. 2.2. osoitteessa 
www.suurellasydamella.fi  
Tampere/Vapaaehtoistyö-
paikat/Ilmoittaudu Pikadeiteille 
tai puhelimitse 050 381 7177.
Osallistumismaksu 10 € 
maksetaan paikan päällä 
ilmoittautumisen yhteydessä.
Kysymykset ja terveiset 
osoitteeseen pikadeitit@evl.fi  

Lisät. www.tampereenseura-
kunnat.fi /pikadeitit

TAMPEREEN 
RAAMATTUKOULU

www.tampereenraamattukoulu.
net
Kalevan kirkon srk-salissa 
maanantaisin klo 18.30

6.2. Daniel Brecher, Juutalaisin 
silmin -luentosarja
13.2. Riitta Lemmetyinen, 
Valittuja psalmeja

TUOMASMESSU

12.2. klo 18 Tuomasmessu 
Aleksanterin kirkossa, ”Onko 
Itua?” Rippiäiti ja -isä ovat 
tavattavissa tuntia ennen 
messua. Lastenhoito ja 
pyhäkoulu kirkon alasalissa

Mitä meille kertovat Raamatun kauniit naiset?

www.tampereenseurakunnat.fi 

TEOLOGIAN TOHTORI, pastori Eero 
Junkkaalan luennoissa Seu-
rakuntien talon Näsin salis-
sa .–. helmikuuta tavataan 
kauniita naisia, huippujohtajia 
ja elämän kolhimia kulkijoita. 
Viikonlopussa pohditaan, mitä 
Raamatun henkilökuvat voivat 
opettaa meille tänään ja miten 
löytää omat lahjansa.

Ensimmäisen luennon ai-
heena ovat elämän kiertotiet. 
Jumala ei johdattanut kansaan-
sa suorinta tietä, eikä omassa-

kaan elämässämme suorin pol-
ku aina ole paras.

– Jos mutkat sillä hetkellä 
tuntuvatkin turhilta, jälkeen-
päin voi huomata niillä olleen 
tarkoituksensa, Junkkaala täh-
dentää.

Toisessa luennossa katso-
taan kauneutta ja kolmannes-
sa tutkaillaan Raamatun hen-
kilöiden pahimpia mokia. Sarja 
jatkuu tutkimalla luonnetyyp-
pejä, surullisen hahmon rita-
reita ja lopuksi erilaisia armo-

lahjoja – jotka ovat jokaisella 
omansa.

– Aiheet vaikuttavat humo-
ristisilta, mutta asiat ovat kui-
tenkin vakavia. Niitä lähesty-
tään Raamatun henkilökuvien 
kautta, Junkkaala sanoo. 

– Vaikka kulttuurit ovat eri-
laisia, pohjimmiltaan ihminen 
on aina samanlainen. Painim-
me kaikkialla samantapaisten 
kysymysten parissa.

Molempina päivinä kel-
lo – pidettävät luennot 

järjestää Tampereen tuomio-
kirkkoseurakunnan lähetys-
työ. Junkkaala myös saarnaa 
Tuomiokirkossa sunnuntaina 
.. kello . Messun jälkeen 
ovat lähetyksen kirkkokahvit ja 
myyjäiset.  

Tämän vuoden alussa Suomen 
Raamattuopiston teologisen 
linjan vastaavana opettajana 

aloittanut Eero Junkkaala 
käyttää luentojensa pohjana 

Raamatusta laatimiaan kirjoja.
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Meille töihin
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän 

KESÄTYÖPAIKKOJEN HAKU
Hakuaika on 1.–29.2.2012

Haettavana on kaikkiaan noin 200 työpaikkaa mm. 
hautausmailla, kurssi- ja leirikeskuksissa, kesäkerhoissa ja 
kirkoissa. Katso www.tampereenseurakunnat.fi/kesatyo

Tervetuloa KESÄTYÖTAPAHTUMAAMME torstaina 2.2. 
klo 11-17 Näsin saliin (Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 
26, 2. kerros) kysymään lisätietoja tarjolla olevista 
kesätöistä!

Hääkirkon voi ensimmäistä kertaa varata 
Häämessuilla Tampere-talossa .–. hel-
mikuuta. Tule Tampereen seurakuntien 
messuosastolle katselemaan kuvia kir-
koista ja varaa mieleisesi. 

Samalla voit kuunnella häämarsseja, 
kysellä mieltäsi askarruttavia kysymyksiä 
papilta tai vaikkapa liittyä kirkkoon!

Messuosastolta saat mukaasi myös pal-
jon hyödyllistä häämateriaalia. Messuil-
la tavataan!

Kirkollisesta vihkimisestä ja häiden 
järjestämisestä löydät tietoa myös Kirk-
kosanomien hääliitteestä, joka löytyy tä-
män lehden keskeltä.  

Varaa hääkirkkosi Häämessuilla
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Oodi suurille ikäluokille
VIIKONLOPPUNA PÄÄDYIN laulamaan oman viidesluokkalaiseni 

kanssa kilpaa. Kyseessä oli suositun konsolipelin suoma-

laisia lauluja sisältävä paketti, jota sitten kilpaa hoilotimme. 

Pisteitä saa laulun puhtaudesta ja rytmistä. Minähän hävisin 

kaikki laulut, jotka on tehty tällä vuosituhannella. Sen sijaan 

viime vuosituhannen lopun laulut hoidin suvereenisti kotiin. 

Yksi näistä kultaisista 90-luvun tuotoksista oli Maija Vilk-

kumaan Satumaa-tango. Se oli aikanaan silloisen teologian 

ylioppilas Laineen mielestä uskomattoman hieno kappale, jo-

ka vielä osuvalla tavalla kritisoi senaikaista elämänmenoa. 

Se arvosteli edeltävää sukupolvea, sotien jälkeen syntynei-

tä suuria ikäluokkia. Niitä oli siihen aikaan kovin muodikas-

ta arvostella. Ne olivat kaikessa rauhassa saaneet 70-luvul-

la radikalisoitua ja taistolaistua sekä sittemmin 80-luvulla 

kerätä suuret omaisuudet infl aation syödessä asuinlainat. 

90-luvulla ne ajoivat meidät, ETYK:in aikaan syntyneet, ta-

louslaman kouriin.

Nykyään olen täysin eri mieltä, vaikka kyseinen laulu nos-

talgiahermoon osuikin mukavalla tavalla. 

Kerronpa muutaman esimerkin. Parhaat päivänsä näh-

nyt Opel Corsa ei lähtenyt käyntiin, virtalukosta vain nousi 

kauhea käry. Otin puhelun suurten ikäluokkien edustajalle, 

eli isälleni, joka oli myös taannut Corsan autolainan. Hän ot-

ti toisen puhelun ja tunnin päästä kaksi kätevää 40-luvulla 

syntynyttä ronskia miestä kurvasi pihaan. He ohittivat virta-

lukon, porasivat reiän ja vetivät johtoja. Corsa käynnistyi pai-

namalla kojelaudan alla olevaa valokatkaisijaa.

Ystäväni ostivat rintamamiestalon, joka kaipasi pientä 

laittoa. Seuraavan kolmen vuoden ajan useimpina viikonlop-

puina kaksi suurten ikäluokkien edustajaa saapui paikalle. 

Toinen hoiti lapsia ja toinen rakensi sekä opetti tapetoimaan, 

laatoittamaan ja tekemään kaikkea sitä, mitä rintamamies-

talossa tulee tehdä.

Erään ystäväni avioliitto ei sitten onnistunutkaan. Piti no-

peasti löytää uusi asunto ja saada sinne perusvarusteita. 

Kaksi suurten ikäluokkien edustajaa saapui paikalle ja pian 

alettiin hipoa luottokorttien luottorajoja. 

Singstarista pitävä viidesluokkalainen tai hänen pikku-

veljensä sairastuu. Kello 7.45 soitetaan puhelu ja kello 8.15 

saapuu suurten ikäluokkien edustaja valmiina hoitamaan iso-

vanhemman tehtävää. Tekisi mieli jopa puhua kutsumukses-

ta. Tampereen kaupunki ja seurakunnat ovat säästäneet mel-

koisen määrän euroja ja sairaan lapsen hoitopäiviä.

Joten suuret ikäluokat: Soittakaa vaan Satumaa-tangoa 

joka yö. Emme me olisi tähän saakka päässeet ilman tei-

tä, emme lähellekään. Yritämme aikanaan itse neuvoa, mi-

ten tehdään tapettiin työntösaumat ja mitä jäähdytysnestet-

tä autoon kuuluu laittaa. Lupaamme myös hoitaa lapset ja 

lapsenlapset yhtä suurella taidolla ja kutsumuksella. Kiitos. 

Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, 

on sinua käskenyt, että saisit elää kauan ja menestyisit siinä 

maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
(5 Moos 5: 16)

Jussi Laine
Kirjoittaja on Tampereen seurakuntien 

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

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

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
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Uusi Era Palvelut Oy / puh. 045-126 6938

uusierasiivous@kolumbus.fi 
www.uusierapalvelut.fi 

Kotimaan matkaklubi

Lähde mukaan matkalle 2012
HELMIKUU
Ystävänpäiväristeily 12.-13.2. Askel-lehden ja Yhteisvastuun risteily 
m/s Isabella. Hinta alkaen 59 € riippuen hyttiluokasta. 
Lomalinja p. 010 289 8100

MAALISKUU
Lontoo 16.-19.3. Hinta 1185 €. Kotimaan matkaklubin matkanjohtaja-
na Tuija Tiihonen Kotimaa-lehdestä.  
Lomalinja p. 010 289 8100

HUHTIKUU
Pääsiäismatka Roomaan 4.-8.4. Hinta 1395 €. 
Kotimaan matkaklubin matkanjohtajana rovasti Osmo Ojansivu.  
Lomalinja p. 010 289 8100

Amsterdam ja tulppaanien Hollanti 20.4.-23.4. Hinta 1055 €. 
Kotimaan Matkaklubin matkanjohtajana Kylli Kuusisto.  
Matkapojat / Mervi Aho, p. 010 2323 864.

Tiedustelut ja varaukset matkatoimistoista.
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Ilmoittaja,
ota 

yhteyttä

Jaana Mehtälä 
020 754 2309, 
040 509 4962

jaana.mehtala@
kotimaa.fi 
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Kirjeelliset raamattukurssit auttavat ymmärtämään oman yhteiskuntamme, Euroo-
pan ja koko maailman tapahtumien merkitystä. Ne johtavat yksityistä ihmistä löytä-

mään evankeliumin sanoman  ja sen kautta  toivon paremmasta tulevaisuudesta.

Postita kuponki!
Ensimmäiset opintokirjeet saat 
paluupostissa. Kurssi tarjotaan 

maksuttomasti, ilman sitoumuksia. 
Valittavanasi on yksi seuraavista 

kursseista:

R  A  A  M  A  T  T  U
Nyt on aika avata

���Maailman Valo�

���Löytöjä Raamatusta�
���Raamattu avautuu

���Ilmestyskirja avautuu

���Elämää ja terveyttä

25 opintovihkoa Jeesuksen 
elämästä ja opetuksista

26 opintovihkoa

25 opintovihkoa

16 opintovihkoa

18 opintovihkoa

Raamattuopisto,  PL 200,  00121 Helsinki          
www.media7.fi,  raamattuopisto@media7.fi
Puh. 09 612 0360,  0400 200 770

Voit ilmoittautua myös puhelimitse, sähkopostitse tai internetissä.

 Jag vill ha bibelkursen på svenska.

Kirjekursseja jo 60 vuoden ajan

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Nimi

Lähiosoite

Postinumero

Osoitetoimipaikka

Kurssi myös 
internetissä!

Voit tilata Askelen myös kotiisi
Tilauspalvelu 020 754 2333   tilauspalvelut@kotimaa.fi 

www.askellehti.fi 

Nyt lehtipisteessä.
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Päiväkummun kasvatussihteeri-
nä toiminut pastori Hanna Oja-
Nisula vietti opiskeluaikana vuo-
den Makumiran yliopistossa Tan-
saniassa. Tammikuussa hän pala-
si maahan, tällä kertaa luterilai-
sen kirkon palvelukseen.

– Joskus vaihto-opiskeluvuo-
den jälkeen minulle tuli ajatus, 
että olisi siistiä opettaa tansania-
laisessa raamattukoulussa ja teh-
dä nuorisotyötä, Hanna Oja-Ni-
sula muistelee kymmenen vuoden 
takaisia paluutunnelmia.

Lähtö lähetystyöhön kypsyi 
vähitellen. Viimeiset viisi vuot-
ta Hanna toimi kasvatussihtee-
rinä Lähetysseuran kurssikes-
kuksessa Päiväkummussa Län-
gelmäellä.

Hanna siunattiin lähetystyö-
hön . tammikuuta Lähetyskir-
kossa Helsingissä. Sen jälkeen on 
lähtö Tansaniaan; ensin kielikou-
luun Morogoroon ja sitten Victo-
riajärven itäisen hiippakunnan 
evankelistakoulutukseen ja nuo-
risotyöhön Mwanzaan.

Kielen oppiminen
avaa mahdollisuuksia 

Vaihto-opiskelijavuonna Hanna 
keräsi materiaalia pro gradu-työ-
tään varten, joka käsittelee tansa-
nialaisten naisteologien raama-
tunkäyttöä ja -tulkintaa. Nyt pai-
kallisen kielen oppiminen antaa 
mahdollisuuden monipuoliseen 
kanssakäymiseen maan asukkai-
den kanssa.

– En malta odottaa, että opin 
swahilin niin, että voin keskustel-
la ihmisten kanssa. Näin pääsen 
tekemään teologiaa ruohonjuuri-
tasolta. Raamatun ja Vanhan tes-
tamentin elämänpiiri on lähem-
pänä tansanialaisia kuin meitä.

Päiväkummusta Tansaniaan
– työ nuorten parissa jatkuu 

Päiväkummun kasvatussihteerinä monille tamperelaisillekin tutuksi tullut 
pastori Hanna Oja-Nisula lähtee lähetystyöhön Tansaniaan. 

Suom
en Lähetysseura

Hannan silmissä näkyy innos-
tus.

– Odotan, että saan heittäytyä 
työhön kokonaisvaltaisesti. Toi-
von myös, että elämäni Tansani-
assa on yksinkertaisempaa kuin 

täällä Suomessa. Tansanialainen 
elämänrytmi sopii tapaani olla. 
Toivon, että minun on helppo sol-
jahtaa sinne.

Paula Laajalahti
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Yhteisvastuu 2012 
torjuu ylivelkaantumista
Takuu-Säätiö käynnistää vuoden  
Yhteisvastuu-varoin pienluottohankkeen, jonka 
tavoitteena on ehkäistä suomalaisten ylivelkaantumista. 
Halpakorkoisia pienluottoja voivat hakea taloudellisessa ahdingossa 
olevat ihmiset, joilla ansiotulojen puuttuminen tai menetetyt luot-
totiedot estävät luottojen saamisen. 

Kansainvälisen diakonian kohteena on Uganda, jossa Yhteisvas-
tuu niin ikään tukee pienrahoitustoimintaa. Avun vie perille Kirkon 
Ulkomaanapu, joka toimii Ugandassa yhteistyössä Luterilaisen Maa-
ilmanliiton kanssa.

Keräyksen tuotosta  prosenttia käytetään Ugandaan ja kansain-
välisen diakonian kohteisiin Kirkon Ulkomaanavun kautta. Koti-
maassa erityiskohteena oleva pienluottohanke saa  prosenttia kerä-
yksen tuotosta ja hiippakuntien avustustyö sekä Kirkon diakoniara-
hasto yhteensä  prosenttia.Loput  prosenttia käytetään keräävän 
seurakunnan päätösten mukaisiin diakonisiin tarpeisiin. 

Yhteisvastuukeräys  alkaa . helmikuuta ja on voimassa koko 
vuoden. Aktiivisin keräysaika jatkuu huhtikuun loppuun asti.

Aitolahden seurakunta järjestää Yhteisvastuun 
lipaskeräyksen Linnainmaan marketeissa 
helmikuussa. Varaa oma keräysaikasi!

Linnainmaan Prismassa kerätään:
to  ..  klo  –
la  ..  klo  –
to  ..  klo  –
la  ..  klo  –
to  ..  klo  –
pe  ..  klo  –

Linnainmaan CM-tavaratalossa kerätään:
pe  ..  klo  –
la  ..  klo  –
pe  ..  klo  –
la  ..  klo  –

Varaa oma keräysaikasi (h/kerta) diakoni 
Jyrki Pikkaraiselta, p.   . 

Lipaskerääjiä kutsutaan lipaskeräysinfoon, 
joka järjestetään sunnuntaina .. klo  
messun jälkeen Aitolahden kirkon srk-salissa.

Keskustan alue
Ilmoittaudu lipaskerääjäksi diakoniatyöntekijä 
Eija Heikkilälle, p.   , 
eija.m.heikkila@evl.fi , Tuomiokirkkoseurakunta 

Kalevan alue 
Tule Yhteisvastuun lipaskerääjäksi! 
Tiedustelut Heli Haavisto, p.    tai 
Anne Joronen, p.   tai 
etunimi.sukunimi@evl.fi , 
Kalevan seurakunta 

Keräysaikoja voi kysyä 
seurakuntien 
diakoniatyöntekijöiltä! 

Y
hteisvastuukeräys on-
nistuu, kun tehdään pal-
jon työtä ja verkostoidu-
taan hyvin. Yhteisvastuu 
ei ole seurakunnassa vain 

diakoniatyöntekijöiden kontolla, 
vaan mukana ovat kaikki työnteki-
jät. Heidän rinnallaan toimii suuri 
joukko seurakuntalaisia, jotka ovat 
ideoimassa ja toteuttamassa ke-
räystä, selvittää kirkkoherra Veli-
Pekka Järvinen. 

Vuosien varrella Harjussa on 
järjestetty Yhteisvastuun hyväk-
si monenlaisia tapahtumia ja kon-
sertteja. Yhteisvastuu-kirje tilinu-
meroineen postitetaan jokaiseen 
talouteen Harjun alueella. Lipas-

kerääjiksi ryhtyvät vuosittain mo-
net vapaaehtoiset seurakuntalaiset. 
Mukana on ollut myös rippikoulu-
ryhmiä ja nuorten aikuisten Varik-
ko-messulaisia. 

Auttaminen antaa 
enemmän kuin ottaa 

– Tulin aikoinaan mukaan Yhteis-
vastuukeräykseen halusta auttaa. 
Vaimoni Maija minut tähän värväsi 
mukaan. Aluksi kierrettiin keräys-
listojen kanssa ovelta ovelle, mutta 
nykyisin lipaskeräykset hoidetaan 
alueen marketeissa, kertoo Pentti 
Valtonen, joka on ollut mukana ke-
räystiimissä jo  vuotta. 

Valtosen perheessä kerätään 
Yhteisvastuuta jo toisessa polves-
sa. Pentin puoliso Maija Valtonen 
on onnistuneesti saanut keräyk-
seen mukaan muitakin perheen-
jäseniä. -vuotias lapsenlapsikin 
on nykyisin mukana lipaskerääjä-
nä mummon käskystä.   

 Marja Koivisto tuli mukaan 
Yhteisvastuu-työryhmään kym-
menisen vuotta sitten. 

– Minua pyydettiin mukaan ra-
hanlaskentahommiin. Lupasin en-
sin tulla vasta sitten, kun pääsen 
eläkkeelle, mutta minut suostu-
teltiin tulemaan heti. Työ Yhteis-
vastuun hyväksi antaa tosi hyvän 
mielen. Saan tästä paljon enemmän 
kuin se minulta vaatii. 

Tampereen seurakuntien luot-
tamusmiehenä tunnettu Jukka Pe-
täjä on toiminut Yhteisvastuu-työ-
ryhmässä toistakymmentä vuotta, 
joista kymmenen viime vuotta ryh-
män puheenjohtajana. Yhtä innok-
kaasti Yhteisvastuussa on ollut mu-
kana hänen puolisonsa Irma Petä-

jä, jolle keräys on tuttu jo lapsuu-
denkodista.   

– Auttamistyössä on hyötyä laa-
jasta verkostosta. Olemme entisiä 
yrittäjiä ja lisäksi toimimme mo-
nissa yhdistyksissä. Tässä työs-
sä on avuksi, että tunnemme pal-
jon ihmisiä, miettivät Petäjät, jotka 
kannustavat ihmisiä rohkeasti ide-
oimaan ja keksimään uusia tapoja 
kerryttää Yhteisvastuu-pottia.

Petäjät ovat esimerkiksi järjestä-
neet kahvikonsertin kotonaan Yh-
teisvastuun hyväksi. Samoin Lii-
kennelauantai-tapahtuman avul-
la he keräsivät rahaa poliisien huu-
meidenvastaiseen työhön sekä Yh-
teisvastuulle.  

– Jos maljakkoja on jo kertynyt 
tarpeeksi, ystäviä ja sukulaisia voi 
hyvin pyytää merkkipäivän muis-
tamiseksi antamaan lahjoituksen 
Yhteisvastuulle tai muuhun hyvän-
tekeväisyyteen, vinkkaavat Petäjät, 
jotka itse juhlavieraidensa kera lah-
joittivat  ruokakassia vähävarai-
sille perheille joulun alla. 

Hannu Jukola

Harjun Yhteisvastuu-työryhmän jä-
senet Irma Petäjä (vas.), Jukka Pe-
täjä, Marja Koivisto, kirkkoherra Veli-
Pekka Järvinen, diakoniatyöntekijä Ar-
ja Tikka, pastori Tarvo Laakso (taka-
na), diakoniatyöntekijä Ulla Pettinen 
(takana), Pentti Valtonen ja Maija Val-
tonen tutustuvat tämän vuoden kerä-
yskohteisiin. Kuvasta puuttuvat ryh-
män jäsenet kanttori Tarja Laitinen ja 
nuorisopappi Pasi Hakkarainen. 

Harjun Yhteisvastuu-työryhmä kannustaa keksimään 

uusia ideoita auttamistyöhön
Harjun seurakunnan Yhteisvastuu-työryhmä 
on hyvä esimerkki siitä, mitä kaikkea 
saadaan aikaan, kun asialla on joukko asiasta 
innostuneita ja kekseliäitä ihmisiä. 

Ryhmä innostaa 
ja antaa tukea
Tänä vuonna Harjun ryhmä on 
ideoinut jälleen uusia tapahtumia 
Yhteisvastuun hyväksi. Muun mu-
assa toimittaja, urkumusiikin har-
rastaja Hannu Taanila ja urkutai-
teilija Markku Mäkinen nähdään 
yhteisessä konsertissa . huhti-
kuuta Pispalan kirkossa.

Luennoitsijavieraiksi saadaan 
.. arkkipiispa emeritus Jukka 
Paarma ja .. Tampereen yliopis-
ton rehtori Kaija Holli. Taiteilija 
Seela Sella lausuu psalmeja .. 
Pispalan kirkossa. 

– Oma roolini YV-ryhmässä 
on jo toistakymmentä vuotta ollut 
isojen konserttien ja tapahtumien 
järjestäminen musiikin ammat-
tilaisena ja sekatyömiehenä. Vas-
taan myös siitä Yhteisvastuu-kir-
jeestä, jolla tavoitetaan kaikki ta-
loudet, kertoo Harjun pastori Tar-
vo Laakso.  

Lielahden kirkon konsertti-il-
loissa nähdään tänä keväänä muun 
muassa Pekka Simojoki .. sekä 
Outi ja Lee Müller ..  

Työryhmä toimii Yhteisvastuu-
keräyksen moottorina, ja samal-
la ryhmän jäsenet saavat arvokas-
ta tukea toisiltaan. Lipaskerääjät 
kohtaavat myös ennakkoluuloja ja 
saavat kielteistä palautetta. Ikäviä 
kokemuksia voi onneksi purkaa yh-
dessä ryhmässä.

– Samoin ryhmässä mietitään 
yhdessä, kuinka kyseisen vuoden 
keräyskohteesta voisi selkeästi ja 
tiiviisti kertoa keräykseen osallis-
tujalle, lisää Irma Petäjä.   

Ryhmä haluaa antaa kiitos-
ta etenkin nuorille miehille, jotka 
yllättävän usein pysähtyvät anta-
maan lahjoituksen Yhteisvastuulle. 

Kirsi Airikka 

Suomalaiset lahjoittivat Yhteisvas-
tuukeräykselle viime vuonna lähes 
4,4 miljoonaa euroa.
Euroilla mitaten Harjun seurakunta 
sijoittui 26 933 euron keräystulok-
sella valtakunnan tilastossa sijalle 
16. Seurakuntalaista kohti kertyi 
82 senttiä. Koko Tampereella kerät-
tiin Yhteisvastuulle 106 553 euroa.

Tule Yhteisvastuukeräyksen lipaskerääjäksi!




