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ja naisten asema 
Maailman rukouspäivän 
tunnuksen on suunnitellut 
malesialainen taiteilija Hanna 
Cheriyan Varghese. Oikeus-
teos perustuu Raamatun tekstiin 
Miika 6:8. ➢ SIVUT 6–7

Näkyvätkö elämäsi
arvot arjessasi? 
Kiireen ja melun keskellä on 
hyvä pysähtyä ja hiljaisuudessa 
miettiä, mitkä ovat elämän 
syvimpiä arvoja, sanoo perhe-
neuvoja, kirjailija Kaija Maria 
Junkkari. ➢ SIVUT 6–7

Kristillinen symboliikka 
avaa oven pyhään
Oman kulttuurihistorian tunteminen 
on yleissivistystä. Messukylän vanhan 
kirkon alttaritaulussa sininen väri 
kertoo taivaan kuningattaresta ja 
punainen symboloi Kristuksen verta. 

 ➢ SIVUT 8–9

Aina valmiina! 
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Messukylän 
Metsäpoikien 
Kotkat-vartion 
partiolaiset 
Eero Laakso (vas.), 
Topi Pikkarainen, 
Tuomas Siiranen ja 
Juhani Kemppainen 
tempaisivat Yhteisvastuu-
keräyksen hyväksi.  

➢ SIVU 10
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Laskiaisesta kohti pääsiäistä
KIRJOITAN TÄTÄ laskiaistiistaina, 21. helmikuuta. Aamu koitti au-
rinkoisena ja linnut sirkuttivat pensaikossa. Olemme menos-
sa kohti suurta juhlaa, pääsiäistä.

Perinteisesti pääsiäisenodotukseen kuuluvat hiljentymi-
nen ja omastaan jakaminen. Yhteisvastuukeräys on parhail-
laan menossa. Sekä kotimainen kohde että Ugandassa tehtä-
vä työ tähtäävät samaan, oman talouden järkevään hoitoon.  

Huoltosuhde ja eliniän odotus
MUUTAMAN VUODEN ajan suuret ikäluokat ovat vielä jäämässä 
eläkkeelle. Työelämästä poistuu paljon ihmisiä eikä nuorem-
pien ikäluokassa ole yhtä paljon väkeä korvaamassa töissä 
käyvien määrää. Julkiseen keskusteluun on tullut vaikeita ter-
mejä, kuten huoltosuhde tai eliniän odotus.

Huoltosuhde kertoo siitä, kuinka paljon eri ikäisiä esimer-
kiksi kunnassa on. Pieniin kuntiin jäävät vanhukset nuorem-
pien lähtiessä isompiin keskuksiin, usein työn perässä. Elin-
iän odotus taas kertoo siitä, miten pitkään ihmisten on ar-
vioitu elävän. 

Suomalaiset ovat hiljalleen alkaneet olla pidempään töis-
sä. Yli 55-vuotiaiden työllisyys on parantunut. Heitä myös pi-
detään töissä, mutta myös eläkeputkeen ohjataan ihmisiä 
odottamaan varsinaista eläkeikää. 

Suomessa pääsee eläkkeelle 63-vuotiaana. Monissa Eu-
roopan maissa alaikäraja on korkeampi. On selvää, että elä-
keikää on meilläkin jollakin aikavälillä nostettava, jotta yhä 
pienempi joukko voi pyörittää yhteiskunnan rattaita. 

Eläkkeelle jäämisen ajankohta on aina yksilöllinen. Kyse 
on pitkälti siitä, millaista työtä on tehnyt. Raskas ruumiillinen 
työ kuluttaa eri tavalla kuin tietokoneen ääressä istuminen. 
Toisaalta työskentely koneen ääressä on uuvuttavaa ja vaa-
tii vastapainoksi aivan erilaista tekemistä.

Opettajan tai kaupan kassan työ on erilaista, mutta pai-
neista joka tapauksessa. 

Eläkkeelle jääminen on yksi ihmiselämän isoista muutok-
sista. Sitä ei tehdä yhdessä yössä. Siihen vaikuttavat eläk-
keen suuruus, muun perheen tilanne tai yksinkertaisesti ha-
lu lähteä vapaalle. 

Moni tietää tarkalleen, milloin haluaa jäädä eläkkeelle. 
Hän ottaa henkilökohtaisen eläkkeen päästäkseen ajoissa 
pois työelämästä. Suurin osa tekee töitä ja katsoo, kuinka 
voimat antavat myöten. 

Usein syynä on mielenkiintoinen työ. Mutta tärkeimmät 
seikat taitavat olla mukava ilmapiiri ja hyvät työtoverit. Par-
haimmillaan työyhteisö kantaa meitä monella tavalla. 

Tamperelaisesta löytyvät 
kirkolliset toimitukset
TÄSTÄ PÄIVÄSTÄ lähtien Tampereen seurakunnat julkaisee joka 
keskiviikko kirkolliset ilmoitukset Tamperelainen-lehdessä. 

Kastettujen, avioliittoon vihittyjen ja kuolleiden nimiä ei 
ole voitu julkaista Tampereen Kirkkosanomissa tilanpuutteen 
ja pitkän kesätauon vuoksi. Nyt nämä seurakuntalaisille tär-
keät uutiset löytyvät Tamperelaisesta. 

Marja Rautanen 

Lukijapostia
Tutkimuspyyntö: Miten alkoholi on mukana elämässäsi?
Nimeni on Mark Hovi ja teen Hel-
singin yliopistossa sosiaalityön 
alaan kuuluvaa väitöskirjatutki-
musta  vuotta täyttäneiden nais-
ten alkoholinkäytöstä. 

Tarvitsen apuasi ja pyydän Si-
nua jakamaan omat kokemuksesi ja 
ajatuksesi alkoholinkäytöstäsi sekä 
kertomaan miten ja millaisissa ti-
lanteissa alkoholinkäyttö on muka-
na elämässäsi.

Vastaan mielelläni mahdollisiin 
tutkimustani koskeviin kysymyk-

siin. Jos haluat kertoa kokemuk-
sistasi ja auttaa tutkimustyötä tä-
män aiheen parissa, voit ottaa luot-
tamuksellisesti yhteyttä sähköpos-
titse: mark.hovi@helsinki.fi  tai pu-
helimitse:   .

Tutkimukseen osallistuvia 
haastatellaan tämän kevään kulu-
essa, joten pyytäisin Sinua ilmoit-
tamaan tarkat yhteystietosi. Haas-
tattelu voidaan toteuttaa Sinul-
le parhaiten sopivassa paikassa. 
Huolehdin siitä, että tutkimukseen 

osallistuvien henkilöllisyys ei käy 
tutkimuksestani ilmi. Tutkimuk-
seen osallistumisesta ei koidu Si-
nulle minkäänlaisia kustannuksia.

Kaikkien tutkimukseen osallis-
tuneiden kesken arvotaan kaksi S-
ryhmän lahjakorttia.

ystävällisin terveisin
Mark Hovi, VTM

Helsingin 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
 Pahin perintö, minkä lapselleen 

voi jättää, on puhumattomuus. Jos 
menneestä ei tiedä, kuluu aikuis-
elämästä liian monta vuotta arvai-
luun, omien raamien etsimiseen. 
Jos kuulut puhumattomuuden ket-
juun, katkaise se.

Päätoimittaja Riitta Korhonen
ET 8.2.

 Kohtuus on jotain, joka on ai-
na pikkuisen liian vähän. Kohtuus 
itseä kohtaan on sitä, että antaa it-
selleen anteeksi silloin, kun menee 
pari suklaapalaa liikaa. En moi-
ti muiden valintoja, se on mora-
lismia. Moraalia on se, että miet-
tii omia valintojaan.

Europarlamentaarikko 
Sirpa Pietikäinen

Kotikirkko 11.2.

 Lapsia ja nuoria ei tietysti voi 
pimeydestä eristää, mutta heitä 
voidaan valistaa. Yhteys elämän 
antajaan ja ylläpitäjään auttaa pi-
tämään huolta myös vähäosaisista, 
leskistä, orvoista ja muukalaisista, 
keitä he tänä päivänä ovatkaan. Ja 

se auttaa meitä huolehtimaan siitä, 
ettei jo elämäntyönsä tehneitä köy-
tetä sänkyihinsä odottamaan iäi-
syyskutsua, eikä velkakuiluun jou-
tuneita syöstä toivomaan ennenai-
kaista kuolemaa.

Piispa Wille Riekkinen
Saarnassaan valtiopäivien 

avajaisjumalanpalveluksessa 7.2.

 Suomen kielen sana ’jumalan-
palvelus’ kertoo, että emme mene 
seuraamaan jotain näytelmää vaan 
kokoontunut seurakunta palvoo 
Jumalaa, kun se rukoilee, lausuu 
uskontunnustuksen, kuulee Raa-
matun sanaa, veisaa virsiä ja viet-
tää ehtoollista. Mutta varsinaisesti 
sana ’jumalanpalvelus’ haluaa ko-
rostaa, että Jumala palvelee ja lä-
hestyy ihmistä.

Pastori Jyrki Rauhala
Kirkonmäeltä 2.2.

 Jumalan valtakuntaan kuu-
luu aito kasvu kaikkine kipuineen 
ja säröineen, kaikkine keskeneräi-
syyksineen ja raadollisuuksineen-

kin. Oikotietä suuruuteen ei yksin-
kertaisesti ole. Kasvun eri vaiheet 
on käytävä läpi, millaisia ne sitten 
ovatkin. Ja samalla kun annamme 
itsellemme luvan kasvaa, meidän 
on annettava sama lupa myös lä-
himmäisillemme, sisarillemme ja 
veljillemme. Sillä kirkko ja Juma-
lan valtakunta ei vielä ole valmis.

Piispa Tapio Luoma 
virkaanvihkimysmessun 

saarnassaan 11.2.

 Joskus voi näyttää siltä, että Ju-
malan työ toisissa ihmisissä näyt-
tää täysin turhalta. Tuo toinen ih-
minen kun ei näytä yhtään muut-
tuvan samanlaiseksi kuin mitä it-
se olen. Vaikeinta on ymmärtää Ju-
malan työn edistymistä ihmisessä, 
jonka koko olemus huokuu häm-
mentävää erilaisuutta.
Elämä ja usko on pienestä kiinni. 
Iloitkaamme siitä.

Pastori Kimmo Hurri 
blogissaan 15.2. 

(”Pienestä kiinni”)
http://kimmonkamera.blogspot.com/

 Tampere 29.2.2012

Me makuutamme puolustuskyvyt-
tömiä vanhuksia märissä vaipoissa. 
Näin ei saa tapahtua. Tästä olem-
me kaikki yhtä mieltä, myös jokai-
nen puolue.

Yksimielisyydestämme huoli-
matta vanhuksia makaa märissä 
vaipoissa. Hyvä tahtomme ei voi-
ta vallan koneistoja, vaan ne mää-
räävät meitä, pakottavat puoluei-
ta ja päättävät vaippojen vaihdosta. 
Meidän yhteiskuntamme tekee syn-
tiä ja rikoksia ihmisyyttä kohtaan.

Vaikka emme tahdo, me uh-
raamme vanhustemme hyvinvoin-
nin ja ihmisarvon meille tuntemat-
toman koneistojumalan alttarille. 
Tätä julmaa jumalaa ei sovi sinu-
tella eikä tätä korkeampaa voimaa 
nimetä.

Vallan koneistot ovat tabu. Val-
taa ei saa nähdä, eikä tämä juma-
la valista meille kasvojaan. Vallan 
koneistoja eivät paljasta meille pa-
pit, yhteiskuntatieteilijät eivätkä 
valtio-oppineet, vaikka joku teolo-

gi yrittää puhua yhteiskunnan syn-
nistä. Eikä vallan koneisto koskaan 
itse päädy vaippoihin.

Uhraamistamme eivät estä kris-
tinusko eikä demokratia. Olemme 
itse tehneet epäjumalamme, jota 
tottelemme. Sen vallasta olemme 
pääsemättömissä. 

Kauko Tuovinen

. Jeesus kieltäytyi suuresta omai-
suudesta, kun sitä hänelle tarjot-
tiin. Hän sanoi, että onniteltavia 
ovat köyhät. Sen tähden tulee pa-
ha mieli, kun telkassa onnitellaan 
lottovoittajia. 

. Jeesus kehotti elämään niin 
kuin taivaan linnut, vailla huolta 
huomisesta, vailla vajaa ja varas-
toa. Hän eleli löysäläisenä. Se, että 
Jeesusta sanotaan Kristukseksi, on 
samaa kuin jos Eino Leinosta olisi 
tehty Suomen kuningas.  

. Jeesus sanoi, että tulevassa Ju-
malan valtakunnassa ei mennä nai-
misiin, vaan siellä ollaan kuin en-
kelit taivaassa. Ei voida kieltää si-
tä, että nykymaailmassa avioliitos-
sa on hyvätkin puolensa, mutta pi-

tää muistaa, että Jeesus on siitä sa-
nansa sanonut. 

. Evankeliumit antavat ym-
märtää, että Martan sisar Maria 
oli syntinen nainen. Kuitenkin Jee-
sus sanoi Marian valinneen hyvän 
osan.  

.  Kun Jeesusta tultiin pidättä-
mään, sivalsi Pietari miekalla yh-
deltä sotilaalta korvan kokonaan 
irti. Jeesus paransi korvan siinä 
keskellä yötä. Kuka kykenisi sa-
maan?

. Niin sanottu Uusi testament-
ti kertoo, että Jeesus sanoi: ”Kaik-
ki ruuat puhtaiksi”. Tässä mieles-
täni Jeesus erehtyi. Vielä nykyään-
kin ravinnossa saattaa olla epäpuh-
tauksia ja taudinaiheuttajia. 

. Kun joku oli sanonut Jeesusta 
hyväksi, Jeesus sanoi, ettei hän ole 
hyvä, vain Jumala on hyvä.  vuot-
ta myöhemmin kuitenkin selvisi, 
että Jeesus itse oli Jumala. Jos Jee-
sus olisi elänyt vielä tuolloin, hän 
olisi nauranut kuollakseen. 

. Ristissä ollessaan Jeesus sanoi 
riipuntatoverilleen, että vielä sa-
mana päivänä oltaisiin molemmat 
paratiisissa. Jeesus joutui kuiten-
kin olemaan ennen paratiisia pari 
päivää helvetissä. Entä kaveri? Ny-
kyisin on käsitys, että hänet heräte-
tään haudastaan vasta ”viimeisenä” 
päivänä. Mikä mahtaa olla totuus? 

Markku Kiander 

Tottelemme korkeampaa voimaa

Jeesuksen seuraamisesta 
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Uusien seurakuntien 
suunnittelu alkaa

Puhelinjärjestelmä päivitetään, 
osa ohivalintanumeroista muuttuu

Tampereen tuomiokapituli on 
valinnut . helmikuuta jäsenet 
ensi vuonna aloittavien Eteläisen 
seurakunnan, Messukylän seu-
rakunnan ja Tuomiokirkkoseu-
rakunnan järjestelytoimikuntiin.

Järjestelytoimikuntien tehtä-
vänä on valmistella ja suunnitel-
la uuden seurakunnan toimintaa, 
taloutta ja työntekijäjärjestelyitä.

Toimikunnat on koottu seu-
rakuntaneuvostojen esittämistä 
jäsenistä. Toimikuntien jäsenten 
nimet löytyvät tämän lehden si-
vulta . 

Harjun seurakunnassa uu-
distuksia valmistelee seurakun-
taneuvosto. Muiden seurakun-
taneuvostojen työ jatkuu tämän 
vuoden loppuun ja ne ovat lähei-
sessä yhteistyössä järjestelytoi-
mikuntien kanssa.

 Tule keskustelemaan 
uudistuksista
Nyt on aika puhua siitä, miten 
Tampereen seurakuntia pitäi-
si kehittää uudistushankkeessa. 
Ensimmäisessä Keskustelun pai-
kassa . helmikuuta keskustel-
tiin muun muassa lähikirkoista 
ja vapaaehtoistyöstä. 

Tule kertomaan omat ajatuk-
sesi ja kuulemaan, miten uudistus 
etenee, keskiviikkona . maalis-
kuuta kello  Näsin salille, Seu-
rakuntien taloon, Näsilinnanka-
tu . 

Tilaisuus on tarkoitettu kai-
kille kiinnostuneille, niin seura-
kuntalaisille, luottamushenki-
löille kuin työntekijöillekin. 

Tampereen seurakuntien pu-
helinjärjestelmä uudistuu maa-
liskuun puolivälissä. Seurakun-
tien asiakaspalvelunumerot säily-
vät nykyisellään, mutta osa työn-
tekijöiden suorista alanumeroista  
(   xxx) muuttuu matkapu-
helinnumeroiksi. Jos työntekijäl-
lä on jo matkapuhelinnumero, se 
jää käyttöön.

Vaihteen kautta saa edelleen 
yhteyden kaikkiin työntekijöi-
hin. Seurakuntien matkapuhe-
linnumeroihin soittaminen mak-

saa saman verran kuin soittami-
nen matkapuhelimeen. Puhelun 
hinta riippuu soittajan puhelin-
liittymästä.

Uudistuksen tarkoituksena on 
hoitaa puhelinasiat tehokkaammin 
ja taloudellisemmin sekä helpot-
taa työntekijöiden tavoittamista. 
Uuden järjestelmän toimittaa Te-
liaSonera Finland Oyj, joka voitti 
tarjouskilpailun viime elokuussa.

Järjestelmän uusiminen saat-
taa aiheuttaa katkoksia puhelin-
liikenteessä.

Herätys!

M
aailman rukous-
päivänä . maa-
liskuuta rukoil-
laan suvaitsevai-
suuden ja oikeu-

denmukaisuuden puolesta ympäri 
maailmaa. Päivän teema on ”Val-
litkoon oikeudenmukaisuus”. Ru-
kouspäiväliike painottaa naisten 
yhteistä vastuuta ja rukousyhtey-
den voimaa. 

Rukoukset ja huomio kääntyvät 
tänä vuonna kohti Malesiaa, jos-
sa erityisesti naiset ponnistelevat 
kohti oikeudenmukaisempaa yh-
teiskuntaa. Naisten asema on edel-
leen huonompi kuin miesten. Nai-
set, lapset ja siirtotyöläiset ovat 
usein ihmiskaupan uhreja. 

Malesia on monien   kulttuuri-
en ja uskontojen maa. Islam on vi-
rallinen uskonto. Noin seitsemän 
prosenttia malesialaisista   on kris-
tittyjä. 

Malesia on Aasian siirtotyöläis-
ten tuonnin suurin kohdemaa. Ih-
miskauppa on kasvanut ja siitä on 
tullut taitavasti järjestäytynyttä. 

Vaikka naisliike on edistynyt 
Malesiassa, naiset kokevat syrjin-
tää ja väkivaltaa kaikissa yhteis-
kuntaluokissa. Raportin mukaan 
työikäisten naisten (– vuotta) 
ryhmästä vain  prosenttia on an-
siotyössä. Naisten osallistumispro-
sentti päätöksentekotehtävissä on 
alhainen. Kulttuurissa tyttölapsia 
pidetään poikalapsiin nähden vä-
hempiarvoisina. 

Naisjärjestö edistää
heikompien asemaa

Tenaganita (naisten voima) 
on naisten ja siirtotyöläis-
ten oikeuksia turvaamaan 

Rukouspäivänä puhuttavat
ihmiskauppa ja naisten asema

Anuradha on 40-vuotias suunnittelija ja esimerkki siitä, mitä malesialaisnaiset voivat saavuttaa. Opiskeltuaan ulkomail-
la yliopistossa hän työskenteli malesialaisessa yhtiössä kunnes sai ansaittua tarpeeksi pääomaa oman vaatekaupan 
perustamista varten.

Ottaisiko kirkko kantaa
avioliittolakialoitteeseen?
Ryhmä kansanedustajia on jättänyt aloitteen lakimuutokses-
ta, jonka jälkeen avioliittoon voisivat mennä myös samaa su-
kupuolta olevat parit.

Miksi asia mielestäsi herättää voimakkaita tunteita, perus-
tuslakivaliokunnan jäsen sekä entinen kirkon ihmisoikeuk-
sien neuvottelukunnan ja kirkon ulkoasiain neuvoston jäsen, 
kansanedustaja Tuija Brax?
– Tunteet nousevat politiikassa usein keskeiseen rooliin sellai-
sissa kysymyksissä, joissa asiatiedot ovat ohuet ja jossa saattaa 
olla vallalla hyvin monia kerrostumia erilaisia uskomuksia, ta-
buja tai tottumuksia. Näin oli aikoinaan muun muassa silloin, 
kun sukunimilakia muutettiin tai avioliiton ulkopuolella syn-
tyneen lapsen asema parannettiin.

– Seksuaalisen suuntautumisen osalta tunteet ovat näytel-
leet merkittävää roolia niin parisuhteen rekisteröimislain kuin 
sisäisen adoption sallimisenkin yhteydessä. Lopulta lait ovat 
tulleet kuitenkin hyväksytyksi erittäin selvin numeroin.

Miksi laki pitäisi hyväksyä? 
– Kyse on Suomen perustuslain lupaamasta ihmisten yhden-
vertaisuudesta lain edessä. Kirkko ja muutkin uskontokun-
nat voivat sitten omassa piirissään miettiä omaa näkemystään, 
mutta valtion taholta ei ole perusteita syrjiä samaa sukupuolta 
olevien liittoja miltään osin.

Kirkolliskokouksen maallikkoedustajaksi kolmannelle kau-
delle valittu Aimo Koskelo Hollolasta, pitäisikö nyt ottaa 
kantaa lakiesitykseen?
– Ei kirkolliskokouksen tarvitse ottaa kantaa tähän eduskun-
nassa olevaan lakialoitteeseen. Eduskunta on oma instituution-
sa. Kirkolla on jo selvä kanta avioliiton puolesta, se on naisen ja 
miehen välinen liitto, jolle Jumala on luvannut siunauksensa. 

Mitä mieltä olet lakialoitteesta?
– Kyllä meidän on tärkeää pysyä Raamatun opissa, varsinkin 
kun olemme päättämässä kirkon opista. En kristittynä voi mil-
lään tavalla yhtyä edes ajatuksen tasolla tuohon eduskunnas-
sa tehtyyn aloitteeseen.

Asta Kettunen
Katso lisää: www.tampereenkirkkosanomat.fi 

Anneli Lohikko (vas.), Liisa 
Rajala, Marjatta Muilu, Riitta 

Bister, Päivi Honkamäki, 
Katri Malm, Leena Leppälä, 

Sari Peltonen, Ulla Nieminen 
(edessä vas.), Satu Sipilä ja 
Marjaana Koskinen kutsuvat 

tamperelaisia maailman 
rukouspäivän tilaisuuteen 

2. maaliskuuta. 

pyrkivä organisaatio, joka toimii 
yhteistyössä kansalaisjärjestöjen, 
suurlähetystöjen ja poliisin kans-
sa. Se on pitänyt turvakotia ihmis-
kaupasta selvinneille naisille ja lap-
sille vuodesta . 

– Tenaganita on onnistunut ai-
kaansaamaan parannuksia ja uu-
distuksia raiskauslakeihin, ulko-
maalaisten kotiapulaisten työsopi-
musmalleihin sekä perheväkivalta-
asetukseen, mikä avasi uhreille va-
litusoikeudenkäynnit, kertoo ru-
kouspäivän tekstissä sosiaalityön-
tekijä Irene Fernandez, yksi järjes-
tön perustajista. 

– Nyt olemme keskittymässä 
ihmiskauppaan, nykyajan orjuu-
teen. Pyrimme yhteistyöhön hal-
lituksen kanssa, jotta ihmiskaup-
paa suosivat rakenteet muutettai-
siin. Samalla myös ihmiskaupasta 
selviytyneet tarvitsevat psykologis-
ta ja sosiaalista tukea. Kun ajamme 
selviytyneiden asiaa ja autamme 
heitä, heidän elämänsä voi eheytyä 
ja he voivat saada takaisin omanar-
vontuntonsa ja ihmisarvonsa.

Rukous on 
yhteinen kieli 

Tampereella maailman rukouspäi-
vän yhteiskristillisen tapahtuman 
järjestää joukko naisia, jotka edus-
tavat eri seurakuntia ja kristillisiä 
järjestöjä. Mukana rukouspäivän 
toimikunnassa on kaikkiaan kym-

menisen järjestöä. Koollekutsujana 
toimii Tampereen Nuorten Nais-
ten Kristillinen Yhdistys.

– Rukous on koko maailman yh-
teinen kieli, ja rukouspäivänä ru-
kouksien verkko ulottuu ympäri
maailman. Mukana on noin  
maata, kertoo Ulla Nieminen 
Tampereen helluntaiseurakunnas-
ta, jonka tiloissa tapahtuma pide-
tään tänä vuonna.

– Rukouspäivän materiaali ja 
tapahtuma antavat joka vuosi mah-
dollisuuden tutustua uuteen maa-
han ja kulttuuriin sekä erilaisiin 
rukouskäytäntöihin, miettii Katri 
Malm Tampereen katolisesta Py-
hän ristin seurakunnasta.  

Tampereen seurakuntien yh-
teiskunnallisen työn diakonin Sari 
Peltosen mukaan rukouspäivä on 
antoisa tapa tutustua kaupungin 
muihin kirkkokuntiin ja järjestöi-
hin sekä niissä toimiviin ihmisiin. 

– Yhteistyön aikana aina huo-
maa, että yhdistäviä tekijöitä on 
paljon enemmän kuin niitä erot-
tavia asioita. Ne ovat vain hieno-
säätöä. 

Kirsi Airikka

Maailman rukouspäivä
 järjestetään perjantaina 2.3. klo 19 
Tampereen Helluntaiseurakunnassa, 

osoitteessa Aleksanterinkatu 18. 
Kolehtikohteena on Liberian NNKY. 
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Riparilla: Osa 1

Rippikoulu on  tuntia kirkon 
kasteopetusta. Yleensä rippikou-
lu käydään sinä vuonna, kun täyte-
tään  vuotta. 

– Näkee kavereita ja voi ol-
la mukavakin kokemus, on Ro-
sa Ortizin perustelu rippikoulun 
käymiselle.

Joonas Köngäs puolestaan ker-
too olleensa mukana omaisvierai-
lulla Isosaaren leirillä velipojan 
käydessä riparia. Saari uimarantoi-
neen näytti houkuttelevalta. 

Joonas Köngäs ja Rosa Ortiz 
ovat tämän vuoden Harju -ri-
parilaisia. Tie kohti konfi rmaatio-
ta alkoi ilmoittautumisella ja jou-
lukuussa Lielahden kirkossa järjes-
tetyllä kokoontumisella. 

– Aluksi tutustuttiin poruk-
kaan ja leikittiin, ja kuunneltiin 
kauneimpia joululauluja kirkossa, 
Joonas kertoo.

Myös ensimmäisen messun 
suunnittelu ja siihen osallistumi-
nen ovat jo takanapäin.

Rippikouluun kuuluu leirijaksoa 
ennen useita kokoontumisia, jotka 
ovat osa rippikoulun suorittamista 
eli kaikille pakollisia. Jos johonkin 
tilaisuuteen ei pääse, seuraa kor-
vaavia tehtäviä.

Matkan varrella seuraa yhdessä-
olon lisäksi muun muassa opetus-

ta jumalanpalveluksesta, kirkko-
musiikkiin ja lähetystyöhön tutus-
tumista sekä messuun, pääsiäista-
pahtumaan ja seurakuntien nuor-
teniltaan osallistumista.

Leirille Isosaareen nuoret mat-
kaavat kesä-heinäkuun vaihteessa, 
ja konfi rmaatio on vuorossa . hei-
näkuuta Aleksanterin kirkossa.

Joonas tutustui konfi rmaatioon 
jo isoveljen vastaavassa tilaisuudes-
sa. Jonossa marssiminen pitkät kaa-
vut päällä ja kaiteelle polvistumi-
nen oli suoraan sanottuna vähän 
oudon näköistä.

Kirkkohäät ja kaste
houkuttimina

Molemmille on vielä epäselvää, mi-
tä rippikoulussa voi oppia.

– Hyötyä voi olla esimerkiksi se, 
että saa kirkkohäät ja lapsi kaste-
taan. Ei sitten enää siinä vaihees-
sa tarvitse käydä rippikoulua, Ro-
sa pohtii.

Ohjaajat vaikuttivat ihan mu-
kavilta.

– Samalta luokalta on älyttö-
mästi porukkaa ja muita tuttuja, 
Rosa sanoo.

Kymmenestä käskystä monet 
ovat jo hallussa, ensimmäisen li-
säksi ainakin Älä tapa, Älä varasta 

Mitä siellä voi oppia? Rosa Ortiz ja Joonas Köngäs 
tutustuvat kevään kuluessa 
tarkemmin muun muassa 
Katekismukseen ja 
Raamattuun.

Hannu Jukola

Kirsikka Lyhteilä

HIIPPAKUNTA-
VALTUUSTOON VALITUT:

PAPIT/HIIPPAKUNTAVALTUUSTO:
Lista I ihmisen ja kirkon 
puolustajat
Silfverhuth, Olli-Pekka (u), Pirkkala
Sipola, Antti (u), Tampere
Kopo, Anna-Mari (u), Lahti
Huttunen, Timo (u), Hollola 

Lista II kansankirkon 
rakentajat
Kemppainen, Jari (u), Pälkäne
Pelkonen, Heikki, Lahti

Lista III yhdessä hiippa-
kuntamme parhaaksi
Räsänen, Niilo (u), Riihimäki

MAALLIKOT/
HIIPPAKUNTAVALTUUSTO
Lista II kirkkodemarit
Hellsten, Eeva-Liisa, Riihimäki
Niemenmaa, Marjo (u), Tampere
Jaakkola, Jouko (u), Nokia

Lista III kirkko 
keskellä arkea ja juhlaa
Pura, Liisa (u), Tammela
Rissanen, Jari, Lahti

Lista IV 
yhdistynyt seurakuntaväki
Nieminen, Tapio (u), Lahti
Alajoki, Asko, Tampere
Kulmala, Jarmo (u), Hämeenlinna
Ali-Löytty, Heikki, Akaa
Mäki, Kalle (u), Tampere

Immonen, Anna-Kaisa (u), 
Hämeenkyrö

Lista V kokoomus
Lipponen, Varpu (u), Tampere
Vierumäki, Matti (u), Lahti
Koivula, Timo (u), Tampere

KIRKOLLISKOKOUKSEEN 
VALITUT:

PAPIT/KIRKOLLISKOKOUS:
Lista I yhdessä kirkkomme 
parhaaksi
Räsänen, Niilo (u), Riihimäki
Lista II ihmisen ja
kirkon puolustajat
Sipola, Antti, Tampere
Silfverhuth, Olli-Pekka (u), Pirkkala

Lista III kansankirkon 
rakentajat
Särkiö, Pekka (u), Lahti
Kemppainen, Jari (u), Pälkäne

MAALLIKOT/KIRKOLLISKOKOUS:
Lista I yhdistynyt
seurakuntaväki
Nummela, Leif, Janakkala
Simojoki, Pekka, Kangasala
Koskelo, Aimo, Hollola
Rinne, Riku, Nokia
Ansaharju, Aulis (u), Hämeenlinna

Lista II kirkkodemarit
Kauranen, Aarne (u), Hämeenlinna

Lista III ihmisen ja 
kirkon puolustajat
Löytty, Jaakko (u), Ylöjärvi

Lista IV kokoomus
Korpela, Marja-Leena (u), Forssa
Huomo, Matti (u), Pälkäne

Lista V kirkko keskellä 
arkea ja juhlaa
Viitala, Ritva (u), Hattula

Kirkon päättäjiltä 
vaaditaan verkostointikykyä
Kirkolle valittiin uudet päättäjät 
kirkolliskokousvaaleissa . helmi-
kuuta. Tampereen hiippakunnasta 
kirkolliskokoukseen valittiin  pap-
pisedustajaa ja  maallikkoedusta-
jaa, jotka päättävät  muun edus-
tajan kanssa muun muassa kirkon 
taloudesta ja lainsäädännöstä. 

Tampereen hiippakunnasta 
mandaattinsa uusi sairaalasielun-
hoidon johtaja Antti Sipola. Yhden 
kauden kokemus on opettanut nöy-
ryyttä, mutta osoittanut myös teh-
tävänkuvan monipuolisuuden.

– Yksi edustaja saa yksinään hy-
vin vähän aikaan. On tärkeää tu-
tustua monipuolisesti uusiin kol-
legoihin ja kirkon johtaviin virka-
miehiin.

– Itse olin mukana muun muas-
sa edistämässä kehitysvammaisten 
aseman parantamista kirkkohalli-

tuksessa. Valiokunnassa valmiste-
limme seurakuntarakenteen muu-
tostyöskentelyä ja vaikutimme kir-
konkeskushallintouudistuksen jär-
kevöitymiseen. Olin myös muka-
na valmistelemassa ja valitsemas-
sa kirkkoneuvoksia virkoihinsa, Si-
pola listaa.

Tulevalla nelivuotiskaudella Si-
polalle tärkeitä asioita ovat seura-
kuntarakenteen uudistus ja uudel-
leen käsittelyyn tuleva kirkon kes-
kushallinnon uudistus. 

Lisää voimavaroja 
kirkon perustyöhön 

Kirkon hallinnon keventäminen 
on tärkeää myös Pirkkalan kirkko-
herralle Olli-Pekka Silfverhuthil-
le, joka lähtee kirkolliskokoukseen 
ensimmäistä kertaa. 

– Haluan viedä eteenpäin rat-
kaisuja, jotka keventävät kirkon 
hallintoa ja vapauttavat resursseja 
kirkon perustyöhön.

– Samalla haluan olla rakenta-
massa kirkkoa, joka ottaa ihmisen 
elämän kysymykset tosissaan. On 
annettava tilaa seurakuntalaisten 
aktiivisuudelle ja nähtävä myös ar-
jen kristillisyyden tärkeys. 

Yhteensä uusia edustajia kirkol-
liskokoukseen valittiin . Uudes-
sa kokoonpanossa miehiä on  ja 
naisia . 

Kirkolliskokoukseen valituksi 
tulleiden edustajien keski-ikä on  
vuotta. Vain kaksi seuraavalle nel-
jävuotiskaudelle valituista oli alle 
-vuotiaita.

Eva Wäljas

Kirkolliskokousedustajien ja 
hiippakuntavaltuuston jäsenten vaalien 2012 tulokset

Pirkkalan 
kirkkoherra 
Olli-Pekka 
Silfverhuth lähtee 
kirkolliskokoukseen 
ensimmäistä kertaa. 

Rippikoulun käyneiden osuus ikä-
luokasta kasvoi Tampereella vii-
me vuonna ,:sta , prosent-
tiin. Rippikoulun kävijöitä oli 
.

– Luvuissa on viime vuosi-
na ollut laskua, mutta nyt suunta 
vaihtui, iloitsee rippikoulupasto-
ri Jussi Laine.

– Kun tarjonta on riittävän 
laaja ja sopiva, kasvu on mahdol-
lista. Rippikoulun arvostus on 
edelleen hyvin korkealla.

Suosituimpia ovat alkukesäs-

tä tai hyväkuntoisissa kurssi-
keskuksissa pidettävät rippikou-
lut. Suosio näkyy myös jatkorip-
piksien ja isoskoulutukseen ha-
keutuvien määrän kasvuna koko 
-luvun.

Laadukkaiden perusrippikou-
lujen rinnalle on kehitelty elä-
myksellisiä tapoja osallistua. Tä-
nä vuonna kolme ryhmää on läh-
dössä ulkomaille. Myös Ahvenan-
maalla ja Lapissa pidetään leirit.  

– Rippikoulun voi käydä myös 
järjestön kautta, osana armeijaa, 

aikuisena, sairaalassa tai vanki-
lassa, Laine kertoo.

Kesällä järjestetään kehitys-
vammaisten riparin lisäksi kol-
me pienryhmärippikoulua eri-
tyistä tukea tarvitseville nuoril-
le. Niiden tarve on kasvanut vii-
me vuosina.

Rippikoulujen kautta kirkkoon 
liittyi Tampereella viime vuonna 
 henkeä, joista  kastettiin. 

Eva Wäljas

Rippikoulun suosio kasvoi

Tässä sarjassa tutustutaan rippikouluun 
riparilaisten mukana kulkien.

ja Kunnioita isääsi ja äitiäsi muis-
tuvat heti mieleen.

Nuoret miettivät, että käskyt-
kin ovat aikojen kuluessa muut-
tuneet kielen ja muun muuttues-
sa. Esimerkiksi kuudes käsky Älä 
tee aviorikosta oli ennen muodossa 
”Älä tee huorin”. Kymmenennessä 
käskyssä puolestaan kiellettiin ai-
emmin tavoittelemasta toisen orjaa 
tai orjatarta, härkää ja aasia.

Asta Kettunen
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Tulevat pyhät
Ajassa ja hengessä Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Kirkkovuodessa ollaan tällä het-
kellä keskellä paastonaikaa. Paasto 
voi parhaimmillaan olla tutkiske-
leva sukellus itseen ja Jumalan tun-
temiseen. Kristityn elämä on aina 
jonkinmoista tasapainoilua: Miten 
elän Jeesukseen uskovana tämän 
päivän ja hetken? Voisinko antaa 
uskolle enemmän tilaa elämässäni? 

Paastonaika on tarkoitettu eri-
tyisesti näiden kysymysten pohti-

miseen. Vaikka paasto on tarkoi-
tettu oman elämän tutkiskeluun 
ja katumukseen, paastonajan sun-
nuntait muistuttavat, ettei tällä 
matkalla yksin olla. Jeesus kulkee 
paastoajankin edellä. 

Jumala, Isämme,
tue meitä, kun avuttomina 
hapuilemme sinua kohti
ja olemme vähällä uupua 

kiusauksiin ja koettelemuksiin.
Auta meitä kestämään 
rukouksessa ja uskomaan 
sanasi lupauksiin.
Kuule meitä 
Poikasi Jeesuksen Kristuksen, 
meidän Herramme tähden. 

(rukous Kirkkokäsikirjasta)

Paasto koettelee kristityn tasapainoa

Mainospaasto

Me tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja 

antanut meille ymmärryksen, jotta tuntisimme hänet, 

joka on Todellinen. Ja tässä Todellisessa me elämme, 

kun olemme hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. 

Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä.
(1. Joh. 5:20)

Helmi

 4.3. Rukous ja usko: 

  Toinen paastonajan sunnuntai

Syntisestä elämästä tunnettu nainen pelmahti keskelle muodollista 

kohtaamista (Luuk. : -). Illan isäntä ei pitänyt Jeesusta niin lä-

heisenä, että olisi tervehtinyt edes kohteliaasti koskettamalla. “Huo-

no” nainen pesi kyynelillään, kuivasi hiuksillaan ja voiteli kalliilla öl-

jyllä. Tilanne kertoo siitä, ettei usko ole vain totena pitämistä, järkei-

lyä tai oikeassa olemista. Usko on kokonaisvaltainen tila, johon kuulu-

vat kosketus, syöminen, juominen, katsominen ja liikkuminen. Jumala 

on läsnä siellä missä kokonaiset ihmiset kehoineen, tunteineen kaikki-

neen ovat paikalla.

 11.3. Jeesus, pahan vallan voittaja: 

  Kolmas paastonajan sunnuntai

Joskus on käynyt mielessä, että kyllä ne Jeesuksen aikana eläneet ih-

miset olivat tyhmiä. Jumalan poika käveli heidän keskuudessaan, te-

ki ihmeitä ja suorin sanoin ilmoitti asioita, joihin kannattaa uskoa. 

Aikalaiset vain syyttelivät Jeesusta (Joh. : –). Mutta olenko itse 

lainkaan fariseusta parempi? Näenkö itse Jumalaa ja Hänen tekojaan 

maailmassa? Sillä kyllä niitä meidänkin ajassamme on..

kaluokkalainen katsoo 
tarkasti lastenohjelmien 

välissä tulevat mainokset.
– Äiti, nyt on tullut uusi 

hekspaksnanou.
– Siis MIKÄ?
– Se on olio, joka taistelee ja sii-

hen tulee rata ja…  saanko mä sel-
laisen? 

Äiti puntaroi hetken. Yhden 
taistelevan olion jälkeen on han-
kittava toinen. Ja se ratakin vielä.

Miten selittäisi lapselle, että ih-
misellä on tapana haluta jotain ei-
kä mikään välttämättä riitä. Että 
kaikki ei ole tarpeellista. Että jos-
kus voisi vain sytyttää kynttilän ja 
olla hiljaa. Tai katsella television si-
jasta lumihiutaleiden leijailua.

Paastonaika alkaa kristillisis-
sä kirkoissa  päivää ennen pääsi-
äistä. Luterilaisuudessa käytäntö on 
jäänyt hieman unholaan. Paaston ai-

kana ihmistä kehotetaan katumaan 
syntejään, tutkiskelemaan Jumalan 
pyhyyttä, kasvamaan vastuullisem-
paan elämään ja luopumaan omas-
taan hädänalaisten hyväksi. 

Ei siis mikään ihme, ettei tämän-
kaltainen paasto ole kovassa huu-
dossa nykymaailmassa. Ehkä paas-
tossa on kyse siitä, että kun tulisi 
luopua jostain, huomaa kuinka voi-
makkaasti oleminen tuntuu raken-
tuvan jonkin asian haluamiselle. 

– Kun mainoksen on nähnyt yli 
sata kertaa, menee sekaisin ja sa-
noo äidille, että mä haluan sen, 
ekaluokkalainen pohtii.

Uudella lelulla on hetken pääs-
tä tapana unohtua huoneen nurk-
kaan. Sitten tulee uusia mainoksia, 
uusia tavaroita tahdottavaksi.

Lapsi löytää asialle ratkaisun: 
– Kun pitää telkkaa kiinni kak-

si tuntia eikä näe niitä mainoksia, 

tuntuu kuin niitä ei olisi olemassa. 
Sitten alkaa vähän hellittää. 

Ehkä meidän perheen paasto 
voisi olla sitä, että suljetaan tele-
visio, sytytetään kynttilä ja nauti-
taan hiljaisuudesta niin paljon kuin 
se on mahdollista kodissa, jossa on 
kaksi pientä vilkasta poikaa. 

Ne hetket, jolloin ei varsinai-
sesti tee mitään erikoista, tuntuvat 
usein lohdullisilta. Sellaisia hetkiä 
haluaisin välittää lapsillenikin. Il-
man jatkuvaa kuvavirtaa ja tieto-
konepelien ääntä voi kokea sellais-
ta läsnäoloa, joka ravitsee sielua. 

Susanna Lappalainen
Kirjoittaja on helsinkiläinen 

teologi ja toimittaja. 

E

Ravinnoksi

Hengellisen elämän tarpeista pu-
hutaan usein kuvaamalla niitä kai-
kille tutuilla ruumiillisilla tarpeil-
la. Ruokaan ja syömiseen liittyvät 
sanat ovat kristillisessä symboli-
sessa sanastossa tavallisia.

Hengellinen nälkä vastaavas-

ti ilmaisee hengellisen ravinnon 
puutetta tai kaipuuta siihen. Sielu-
kin voi olla vaarassa nääntyä näl-
kään kuten virressä : ”Nälkään 
nääntyy sielumme, jos et auta, Jee-
suksemme. Kun me sanaa viljelem-
me, sinut saamme leiväksemme.” 

Nälkä voi olla puutetta Jumalan 
sanasta tai vaikkapa oikeudesta. 
Oikeuden nälkää aiheuttavat paitsi 
henkilökohtaisessa elämässä koe-
tut vääryydet myös yhteiskunnal-
linen epäoikeudenmukaisuus.

NÄLKÄ

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

Su
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Mauritanialainen lapsi syö laihaa velliä, jota on jäänyt kupin pohjalle. Kuivuuden aiheuttama nälkäkriisi pahenee 
Länsi-Afrikassa. Senegalissa ja Mauritaniassa nälkä uhkaa 1,3 miljoonaa asukasta. Suomen Lähetysseura 
valmistautuu tukemaan kaikkein haavoittuvimpia kansanosia paikallisten kumppaniensa kautta.
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Ota onkeesi

Konserttitarjotin

Hannu Jukola

– Taloudellisen turvallisuuden hakeminen vie paljon aikaa ja voimia. Kiireen keskellä kannattaa kuitenkin 
pysähtyä miettimään, mitkä ovat elämän syvimpiä arvoja ja miten vaalin niitä arjen keskellä, Kaija Maria Junkkari 
kehottaa uudessa kirjassaan Sielukas nainen.

Miten kuuliaisuus 
tuo onnen ja siunauksen?
Talousneuvos Reijo Telaranta 
on puhujavieraana Sana soi -illassa 
sunnuntaina . maaliskuuta kello 
 Finlaysonin kirkossa. Musiikista 
vastaa laulaja, kuvataiteilija ja toi-
mittaja Juha Veli Jokinen. 

Reijo Telaranta jäi  eläk-
keelle Kotimaa-konsernin toimi-
tusjohtajan tehtävästä. Hän oli pe-
rustamassa Helsinkiin Agricolan 
kirkkoon Tuomasmessua ja toimi 
kymmenen vuotta sen puheenjoh-
tajana. 

– Minulle on elämässä ja työs-
säni tärkeää evankeliumin julis-
taminen, rukouksella palvelemi-
nen, rohkaiseminen kristillisyy-

teen, jossa pidetään kiinni Raama-
tusta Jumalan sanana ja Jeesukses-
ta seurakunnan päänä ja ainoana 
tienä Jumalan luo, toteaa Telaranta. 

Illan teemassa pureudutaan ai-
heeseen ”miten kuuliaisuus tuo on-
nen ja siunauksen” .

– Kun sallimme ystävyyden 
Jeesuksen kanssa syventyä ja kas-
vaa ”/ ystävyydeksi”, varovainen 
”kulttuurikristillisyys” kasvaa ope-
tuslapseudeksi, joka tuo mukanaan 
siunauksen, pohtii Telaranta.

Illan järjestävät Tuomiokirkko-
seurakunta ja Suomen Raamattu-
opisto.

Joel M
aisalm

i

Virsiklubi-olkkari 
pe 9.3. klo 19
Lielahden kirkko   
HÄMY-trio 
Kolehti 
Yhteisvastuu-
keräykselle

Kirkko svengaa -konsertti 
su 11.3. klo 18 
Messukylän kirkko   
Elina Vettenranta, 
Matti Heinivaho, Risto Hiltunen, 
Anu ja Petri Ahjokoski, 
Touko Hakala 
Konserttiin on vapaa pääsy, 
kolehti Yhteisvastuulle

Yrjö Jylhä 
– kiirastulen runoilija 
ke 14.3. klo 18 
Hervannan kirkko   
talvisodan päättymisen 
muistohetki sanoin ja sävelin

Kirsi M
arja Savola

Suom
en Raam

attuopisto

Suom
en Raam

attuopisto

Elina Vettenranta on yksi Kirkko sven-
gaa -konsertin esiintyjistä. Yhteisvas-
tuu-konsertti järjestetään sunnuntai-
na 11. maaliskuuta kello 18 Messu-
kylän kirkossa. 

Liikuntarajoitteiset

Kuulokojeet

Kirkkomusiikin harvoin kuultu 
helmi soi lounasmusiikkina, kun 
Händel-kuoro ja solistit esittävät 
keskiviikkona . maaliskuuta kello 
 Aleksanterin kirkon Lounasmu-
siikkia-sarjassa osia barokkisävel-
täjä Alessandro Scarlattin teok-
sesta Messa di St. Cecilia (). 

Pyhä Cecilia tunnetaan mu-
siikin, erityisesti kirkkomusiikin 
ja muusikoiden suojeluspyhimyk-
senä. Suomessa Pyhään Ceciliaan 
liittyvä musiikkiperinne on mel-
ko tuntematonta. Se on kuitenkin 

Pyhän Cecilian suojeluksessa 

Juha Veli Jokinen ja Reijo Telaranta ovat vieraina 
Sana soi -illassa sunnuntaina 11.3. kello 18 Finlaysonin kirkossa. 

Debra Gomez-Tapio johtaa 
Pyhä Cecilia-konsertin ja 
tenori Juha Yli-Knuuttila 

on yksi sen solisteista 
7.3. kello 12 

Aleksanterin kirkossa.   

merkittävä osa maailman musiik-
kikirjallisuutta ja vokaalimusiikin 
historiaa, sillä hänelle ovat omis-
taneet teoksiaan lukuisat säveltäjät. 

Scarlattin teos on musiikin his-
toriassa erityisen tärkeä, sillä sen 
katsotaan olevan yksi niistä sävel-
lyksistä, jotka viitoittivat kehitystä 
kohti suurimuotoisia Bachin, Beet-
hovenin ja Mozartin messuja.

Händel-kuoron solisteina lau-
lavat Anu Mattila, Kaisa Kello-
niemi, Elina Aho-Kuusama, Juha 
Yli-Knuuttila sekä Antti Nissinen. 

Riikka Viljakainen säestää uruil-
la. Konsertin johtaa Debra Gomez-
Tapio.

Pyhä Cecilia on Händel-kuoron 
teemana koko vuoden. Pääkonser-
tissaan . marraskuuta kuoro esit-
tää Scarlattin koko teoksen Helsin-
gin Barokkiorkesterin säestyksellä.  
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Toteutuvatko 
elämän arvot arjessa?

K
iireen ja melun keskellä 
on hyvä pysähtyä ja hil-
jaisuudessa miettiä, mit-
kä ovat elämän syvimpiä 
arvoja. Olennainen kysy-

mys kuuluu: miten nämä arvot nä-
kyvät jokapäiväisessä elämässäni? 

Uupuvatko aikuiset työssä ja 
lapset rientäessään koulun jälkeen 
harrastuksesta toiseen? Tarvitaan 
rauhallista aikaa, jolloin perheen-
jäsenet voivat aidosti kohdata toi-
sensa ja tulla kuulluiksi. 

Perheneuvoja Kaija Maria Junk-
kari pohtii uudessa kirjassaan Sie-
lukas nainen henkisyyttä ja hengel-
lisyyttä ihmisten arjessa.

Kaupallisuus ohjaa ajankäyttö-
ämme entistä enemmän. Pyhän ja 
arjen ero häviää, kun kaupat ovat 
auki myös sunnuntaisin ja perheet 
voivat viettää viikonloppuja kulke-
malla marketeissa ostoksilla. 

Onnea ei voi kuitenkaan ostaa, 
vaikka mainokset niin väittävät. 
Runsas tavaroiden ja palveluiden 
osto tuottaa vain lyhytaikaista mie-
lihyvää, ei pysyvää onnellisuutta.

Lisäksi aina joku toinen omis-
taa komeamman kodin, kalliim-
man auton tai on saanut parem-
man puolison ja menestyneemmät 
lapset. Vertailu tuottaa kateutta, jo-
ka raastaa mieltä ja tunne on lopu-
ton, jos lähtee kilpailemaan mui-
den kanssa.

Junkkari kehottaa kirjassaan 
miettimään, ovatko kadehditut asi-
at todella aitoja tarpeita. Millaisis-
sa asioissa koen itseni epäonnis-
tuneeksi ja osaamattomaksi? Mitä 
voin tehdä muuttaakseni tilannetta? 

Lisäksi kannattaa kysyä itsel-
tään: Mitä toivon ihmissuhteilta-
ni, työltäni ja elämältä yleensä? Mi-
ten realistisia toiveeni ovat? Lopuk-
si voi pohtia, mikä on arvokkainta 
ja kestävintä elämässäni.

– Pysyvää onnellisuutta ih-
miselle tuottaa, kohtuullisen toi-
meentulon ohella, tapa olla läsnä 
ja iloita elämästä. Vaikeasti sairas-
kin ihminen voi kokea olevansa on-
nellinen ja osa meistä on ”syntynyt 
onnellisiksi”. Ihminen voi vaikut-
taa omiin mielialoihinsa, ei kanna-
ta vihastua heti aamulla luettuaan 
lehdestä uutiset, vaan ulkomaail-
man vaikutusta voi säädellä tar-
vittaessa. Kannattaa vaalia kiireet-
tömyyttä ja iloa, silloin ei koe, että 
tuhlaa elämäänsä. Elämän kriiseis-
sä lähimpien ihmisten arvo koros-
tuu, Junkkari sanoo.

Paikalla olosta 
aitoon kohtaamiseen 

Perheen yhteinen aika on vähenty-
nyt, kun aikuisten ja lasten harras-

tukset tapahtuvat pääasiassa kodin 
ulkopuolella. Lisäksi kotona olles-
sakin sähköiset välineet vievät ai-
kaa, yksi istuu tietokoneen ääressä 
ja lukee sähköpostia, toinen surff aa 
netissä, kolmas pelaa tietokonepe-
liä, neljäs puhuu kännykkään tai lä-
hettää tekstiviestejä ja viides katsoo 
televisiota. 

Perheenjäsenet ovat kotona yhtä 
aikaa, mutta samalla eivät ole läsnä 
oikeasti ja kohtaa toisiaan. 

– Meitä ympäröi suuri turhan 
tiedon määrä, seuraamme näen-
näisuutisia. Ihmettelen, miksi lap-
silla on samanaikaisesti niin paljon 
harrastuksia. Aikuisten aika kuluu 
lasten viemiseen harrastuksesta 
toiseen. Kuitenkin lapset arvosta-
vat kotona oloa rauhassa. 

– Jos harrastuksia on liikaa, per-
heeseen syntyy latautunut kiukun 
ilmapiiri kiireen takia. Sekään ei 
haittaa, vaikka lapset joskus ikä-
vystyvät. He löytävät sisäisen maa-
ilmansa ja mielikuvituksensa, kun 
aina ei ole ulkoisia virikkeitä, Junk-
kari kertoo.

Junkkari suosittelee viettämään 
perheiltoja. 

– Sovitaan yhdessä ilta kerran 
viikossa, jolloin kaikki ovat koto-
na ja suljetaan tietokone, televi-
sio ja kännykät. Tehdään päivitys 
siitä, mitä kaikille kuuluu. Näistä 
kohtaamisista jää lapsille parhaita 
muistoja.

Keskeneräisyyskin
on kauneutta  

Monet naiset kokevat riittämät-
tömyyden tunnetta työelämän 
ja perheen paineissa. Vastaisku-

Sielukas nainen 
 Kaija Maria Junkkari

Kirjapaja 2011

na riittämättömyyden tunteelle 
Junkkari kehottaa kiittämään ta-
vallisesta arjesta. Japanilaiset pu-
huvat käsitteestä wabi-sabi. Se ku-
vaa iloa ja kauneutta, jotka tulevat 
esiin keskeneräisyydessä, epätäy-
dellisyydessä ja vaatimattomuu-
dessa.

– Jos miettii vain sitä, mitä elä-
mästä puuttuu, se herättää kiuk-
kua. Sen sijaan kannattaa nähdä, 
mitä hyvää elämässä on saanut ja 
se antaa kiitollisuutta. Hankalis-
sa ihmissuhteissa riittää jo se, et-
tä yksi muuttuu. Kun näkee toisen 
parhaat puolet, voi alkaa miettiä, 
minkä ongelman on hyvä muut-
tua ja miten itse haluaa muuttua. 
Kun ikää tulee tarpeeksi, huomaa 
elämän arvaamattomuuden ja ly-
hyyden. 

Hiljaisuus on 
portti sieluun

Junkkari suosittelee kiireen katkai-
semista olemalla hiljaa päivittäin, 
tekemättä mitään, kymmenen mi-
nuuttiakin riittää. Hiljaisuudessa 
kukin voi rukoilla niin kuin osaa, 
vaikka vain istua ja hengittää rau-
hassa.

– Hiljaisuudessa voi kuulla sie-
lun äänen ja elämän olennaiset ar-
vot nousevat esiin. Voi kysyä itsel-
tään, mitä oikeasti arvostan elä-
mässä. Mitkä ovat syvälliset tavoit-
teeni? Hiljaisuudessa on lupa vain 
olla. Levollisuus luo hyvää ilmapii-
riä elämään. Hiljaisuus on portti 
sieluun ja sielu on portti Jumalan 
yhteyteen.

Hiljaisuus voi nostaa esiin pel-
koa, koska silloin perimmäiset ky-
symykset nousevat esiin. Mikä on 
tehtäväni täällä? Hiljaisuus voi pe-
lottaa myös siksi, että se muistuttaa 
ajan rajallisuudesta. Elämän rajal-
lisuuden tajuaminen kuitenkin li-
sää onnellisuutta, kun nykyhetki 
korostuu.

Luonnon keskellä hiljaa viipy-
minen rauhoittaa mieltä. Monil-
le suomalaisille metsä on yhä kirk-
ko ja onneksi pääsemme helposti 
luontoon kaupungeissakin. 

– Jumalan kohtaa tekemällä 
jotain muiden ihmisten hyväksi. 
Hengellisyys ei ole vain loputonta 
itsensä tutkimista, vaan yhteisössä 
toimiminen on osa hengellistä elä-
mää. Jokainen voi miettiä, mikä on 
paikkani yhteisössä muiden kans-
sa, Junkkari pohtii.

Pirjo Lääperi 

Talvisodan päättymisen 
kirkkoilta Tuomiokirkossa

Runsas säveltäjäkattaus 
Kalevan kirkossa

Tampereen seurakunnat ja So-
tiemme – Perinneyhdistys 
järjestävät tiistaina . maaliskuu-
ta kello  talvisodan päättymisen 
muistoksi kirkkoillan Tuomiokir-
kossa. 

Illassa saarnaa sotilaspastori Ka-
ri Mannermaa. Musiikista vastaa-
vat Satakunnan Sotilassoittokunta, 
kamarikuoro Eternitas ja mieskuo-
ro Kelot. Päätösliturgina on rovasti 
Esa Eerola ja urkusäestyksestä huo-
lehtii kanttori Tuomas Laatu.

Kolehti kerätään sotiemme ve-
teraanien ja kaatuneiden omaisten 
hengellisen työn tukemiseen.

Kalevan seurakunnan toises-
sa Yhteisvastuu-konsertissa kuul-
laan monipuolinen valikoima tun-
nettujen säveltäjien, kuten Faurén, 
Saint-Saënsin, Marschnerin, Luz-
zin, Dvoràkin, Stradellan, Belli-
nin, Nybergin, Sonnisen, Bachin 
ja Kuusiston sävellyksiä. 
Illan solistina laulaa sopraano Au-
li Aaltonen, joka on muun muas-
sa laulanut Tampereen Oopperan 
kuorossa ja konsertoinut Suomes-
sa ja Unkarissa. Sellistinä toimii 
sellonsoitonopettaja Ulla-Riikka 
Kuisma, joka tunnetaan lukuisis-
ta kokoonpanoista ja konserteis-

taan. Urkuja ja pianoa soittaa lau-
lunopettaja, Kalevan kanttori Ka-
ri Nousiainen.

Konsertti järjestetään sunnun-
taina . maaliskuuta kello  Kale-
van kirkossa. Konserttiin on vapaa 
pääsy. Vapaaehtoisen lahjoituksen 
Yhteisvastuulle voi antaa konser-
tin loputtua.
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Radio, tv ja netti
Tuomiokirkon messu suorana radiosta 
Tampereen tuomiokirkon jumalanpalvelus lähetetään suorana lä-
hetyksenä sunnuntaisin kello 10 Radio Moreenissa taajuudel-
la 98,4 MHz.

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

Vieraile Tampereen seurakuntien uusilla nettisivuilla osoittees-
sa www.tampereenseurakunnat.fi .

Sivuille on avattu seurakuntien rajojen ja organisaation uudis-
tukselle oma osio osoitteessa www.tampereenseurakunnat.fi /
uudistus2013.

Radiohartaudet täyttävät 80 vuotta
Radiohartaudet täyttävät 80 vuotta keskiviikkona 7. maaliskuu-
ta. Juhlapäivänä Hartaat sävelet sekä aamuhartaus kuullaan kel-
lo 7.45–8.00 suorana lähetyksenä YLE Radio 1:ssä. Juhlahartau-
dessa puhuu emeritusarkkipiispa John Vikström.

Kärsimyksen ongelma radiossa
Hervannan raamattuluentoja radioidaan Radio Dein Tampereen 
taajuudella 98,8 MHz (kaapelissa 87,5 MHz) kuukauden ensim-
mäisenä maanantaina. Maaliskuun 5. päivänä kello 19.30 kuul-
laan fi  losofi an tohtori Arto Luoman luento Kärsimyksen ongelma 
Jobin kirjassa.

Ohjelmat toimittaa Asko Alajoki ja ne tuottavat Hervannan seu-
rakunta ja Operaatio Mobilisaatio.

Hervannassa pidetyt luennot löytyvät myös mp3-muodossa si-
vulta www.fi n.om.org/radio hakusanalla Lähellä ja kaukana. 

Uusi Verso sai uudet verkkosivut
Tampereen seurakuntien nuorten aikuisten toimintaa koordinoiva 
Uusi Verso on uusinut verkkosivunsa. Tutustu osoitteessa: www.
uusiverso.fi  ja pommita pappia! 

Mikko Heikka bloggaa Kotimaa24:ssä
Eläkkeelle helmikuun alussa siirtynyt Espoon piispa Mikko Heik-
ka on aloittanut blogin Kotimaa24-verkkopalvelussa. Heikan isän-
nöimä Hautomo-blogi toimii kutsuperiaatteella. 

Palstalla käsitellään yhteiskunnan ja kirkon muutosprosesse-
ja. Ideana Hautomossa on, että Heikka paitsi kirjoittaa itse, myös 
kutsuu asiantuntijoita blogiinsa kirjoittamaan ja kommentoi teks-
tejä. Myös muilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. 

Verkossa: www.kotimaa24.fi 

Auli Aaltonen (vas.), 
Ulla-Riikka Kuisma ja 

Kari Nousiainen esiintyvät 
Kalevan Yhteisvastuu-konsertissa 

4.3. kello 18 Kalevan kirkossa.

Vuoden nuori taiteilija ja 
Bali esillä taidemuseossa
Vuoden 2012 nuoren taiteilijan 
Ari Pelkosen (s. ) palkinto-
näyttely on avautunut Tampereen 
taidemuseossa.

Pelkonen toteuttaa grafi ikan-
työnsä poikkeuksellisen suureen 
kokoon ja yhdistää niissä ominta-
keisella tavalla kaksi tekniikkaa, ak-
ryylimaalauksen ja perinteisen puu-
piirrostekniikan. Taiteilijan teokset 
ovat eräänlaisia kollaaseja, osaksi 
maalauksia, osaksi grafi ikkaa.  

Vuoden nuori taiteilija -tapah-
tuma sai alkunsa Tampereen nuor-
kauppakamarin aloitteesta . 
Tapahtuman tarkoituksena on tuo-
da esiin nuoria, lahjakkaita kuvatai-
teilijoita ja kiinnittää huomiota uu-
teen suomalaiseen kuvataiteeseen. 

Taidemuseossa matkataan myös 

aurinkoiselle Balille ja tutustutaan 
saaren kuvataidekulttuuriin Bali 
Hai! -näyttelyssä. 

Balilla on hindulainen provins-
si maailman suurimmassa musli-
mivaltiossa Indonesiassa. Uskon-
non harjoittaminen on osa saaren 
asukkaiden jokapäiväistä elämää. 

Uskonnon harjoittamiseen liit-
tyvät myös kuvataiteet. Ne ovat ol-
leet perinteisessä balilaisessa kult-
tuurissa uskonnollisen ajattelun 
heijastumia ja ovat edelleen osa ar-
kisten rituaalisten toimintojen ko-
konaisuutta. 

Ari Pelkonen – Vuoden nuori taiteilija 
2012 ja Bali Hai! Tampereen taide-

museossa  22.4. saakka, 
osoitteessa Puutarhakatu 34.
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T
arvetta ja tilausta uskonnol-
lisen taiteen lukutaidolle on. 
Symboliikan tuntemus on 
nykypäivänä ohutta, mutta 
asia kiinnostaa. Sen Väisä-

nen oivalsi jo silloin, kun hän jär-
jesti kulttuurimatkoihin ja pyhiin-
vaelluksiin erikoistuneen yrityksen-
sä nimissä aiheesta yleisötilaisuuk-
sia. Ne houkuttelivat aina runsaas-
ti väkeä, ilman suurta mainostusta.

– Opiskelijoista eläkeläisiin, 
elektroniikka-asentajista entisiin 
omiin professoreihini, hän kuvaa 
kuulijakuntaansa.

Ei-kenenkään maalla

Italiassa asuva Väisänen on luen-
noinut uskonnon ja taiteen suh-
teesta myös opettajille Uskonnon-
pedagogisen instituutin kursseil-
la Järvenpäässä. Opetushallituksen 
maksama koulutus laajenee syksyllä 
Tampereelle, Turkuun, Kuopioon ja 
Ouluun. Muutama vuosi sitten us-
konnon ylioppilaskokeeseen tuli yk-
si pakollinen taidekysymys.

– EU on varmaan vaikuttanut. 
Suomi kuuluu kiinteästi Euroop-
paan, ja sellaiset asiat, jotka euroop-
palaisessa kulttuurissa ovat erittäin 
vahvoja, näkyvät nyt myös meillä. 
Etelä-Euroopassa uskonto on läsnä 
jokapäiväisessä elämässä, ja omaa 
kulttuuriperintöä painotetaan myös 
kouluopetuksessa.

– Suomalaiskoulussa uskonnolli-
nen taide ja symboliikka eivät ole oi-
keastaan minkään oppiaineen vas-
tuulla, se on jäänyt ei-kenenkään-
maalle. Historia painottaa sotahis-
toriaa, Leonardo da Vinci maini-
taan nimeltä, mutta juuri enempää 
ei ehditä. Uskonnossa on oltu kris-
tinuskon opettamisessa varovaisia. 
Buddhalaisuuden, juutalaisuuden ja 
taolaisuuden opit käydään tarkkaan 
läpi, mutta kristillisen uskon purka-
miseen jää kovin vähän aikaa, kun 
vielä pelätään, ettei opetuksesta tule 
liian tunnustuksellista. Jotkut pitä-
vät uskonnonopetusta turhana, mi-
kä on järjetön ajatus. Se on suurinta 
mahdollista sivistystä!

Kuvaamataidossa taas on Väisä-
sen mielestä sellainen ote kuin kai-
kista tulisi taiteilijoita, käsillä teke-
misen taitoa korostetaan ja arvoste-
taan. Kaikkien tulisi osata emaloi-
da, käsitellä das-massaa ja maalata, 
viis teoriasta. 

– Se on huutava vääryys, koska 
jokaisesta voi tulla taiteen ihailija, 
ani harvasta taiteilija tai taidekäsi-
työläinen.

Valo muistuttaa 
valontuojasta

Kuuluisien taiteilijoiden mestarite-
okset maailman metropolien mah-

tavissa kirkoissa ovat pysäyttäviä, 
mutta yhtä lailla sakraalitaide pu-
huttelee ja koskettaa syrjäisessä, 
vaatimattomassa kyläkirkossa. Yh-
teistä kristillistä symboliikkaa on 
jokaisessa Herran huoneessa.

– Enemmän kuin mitään yksit-
täistä kuvaa, kannattaa ajatella kirk-
kotilaa kokonaisuutena. Myös se luo 
vaikutelmaa ja sillä on vertausku-
vallista arvoa.

Kalevan kirkko on yksi Väisäsen 
suosikeista Suomessa.

– Siinä on rakenteellisesti käy-
tetty hienosti valon symboliikkaa. 
Esimerkiksi Aleksanterin kirkossa 
on keskiajan valon teologia toteu-
tettu täydellisesti. Valo ohjataan si-
sään ylhäältä päin, se on Jumalan 
puhdasta valoa, ei ihmisen saastut-
tamaa. Kalevan kirkossa näkemys 
on uudistettu niin, että valo tulee-
kin alhaalta ja ikään kuin puhdistaa 
ihmisen synnistä.

Usein kirkkorakennuksesta on 
jo ulkoa pääteltävissä yhtä ja tois-
ta. Pyhäkkö rakennetaan mielel-
lään kukkulan tai mäen päälle, jol-
loin jumalanpalveluspaikkaan tul-
laan konkreettisesti ylöspäin, koh-
ti Jumalaa.

Joskus pystyy hahmottamaan, 
onko pohjakaavana risti. Ja jos on, 
onko se latinalainen eli se meille tu-
tuin ja perinteisin vai kreikkalainen 
eli täysin symmetrinen. Kirkko voi 
olla myös pyöreä, vanhojen kaste-
kappelien tyyliin.

– Pakanatemppelit olivat olleet 
ympyränmallisia. Siksi kristityt 
kammoksuivat niitä pitkään, vasta 
renessanssin aikaan muoto hyväk-
syttiin. Ympyrä kuvastaa Jumalan 
valtakunnan yhtenäisyyttä.

Rakennusajankohta merkitsee 
kirkoissa paljon, koska eri aikakau-
sina on painotettu ja arvostettu hie-
man eri asioita.

Aiheesta sanomaan

Varsinkin vanhassa kirkkotaitees-
sa keskeinen symboliikka oli yhte-
näistä, näin vielä -luvulla. Ku-
vassa vaatteiden väri tai käden asen-
to voivat olla hienovaraisia vihjeitä. 
Kun tutustuu silmillään kirkkoti-
laan, paljostako jää paitsi, ellei sym-
bolien avulla pysty tunnistamaan 
esimerkiksi alttaritaulun henkilöi-
tä? Väisäsen mielestä  prosenttia 
jää tavoittamatta, ellei kuvan kiel-
tä käsitä.

– Inhimillisen kirkollisen kult-
tuurin historia jää kokematta. Kyl-
lä  prosentillakin elää, mutta köy-
hemmin.

Miksi uskon kuvista ylipäätään 
täytyy tietää, eikö saa heittäytyä 
vain tunteiden varaan? Mikä on so-
piva tiedon ja tunteen tasapaino?

– Joka taideteoksessa on aihe ja 

sanoma. Symboliikan hallitseminen 
auttaa aiheen tunnistamisessa. Sa-
nomaa on vaikea tavoittaa, ellei ole 
aikaa rauhoittua, ja sanomaa on vai-
kea nähdä, ellei ensin tunnista ai-
hetta. Jos lähtee kirkkoon kiireel-
lä ja ilman taustatietoja, saa melko 
vähän irti. Jos lähtee tuntemuksen 
kautta mutta ilman aikaa, pääsee ai-
heen tasolle. Jos on aikaa ja tietoa, 
pääsee kiinni sanomaan.

Taide hoitaa ihmistä ja kohottaa 
parhaimmillaan korkeuksiin, mutta 
onko kokemus kirkossa aina pyhä?

– Pelkän esteettisen elämyksen 
voi kokea ilman jumalaelämystä, 
eikä jumalaelämykseen välttämättä 
liity esteettistä kokemusta. Voimak-
kaan esteettisen elämyksen myötä 
on kuitenkin mahdollista kokea häi-
vähdys pyhyydestä. Ajattelen niin, 
ettei esteettinen elämys voi kos-
kaan siepata ihmistä. Mikään tau-
lu ei noin vain hyökkää ja ota sinua 
niskasta kiinni, mutta Jumala voi 
sen tehdä. Hän osaa yllättää, siinä 
mielessä pyhän kokemus on erilai-
nen, Väisänen vastaa.

Uskonnollinen taide saattaa aut-
taa pyhän tunnistamisessa, koska se 
myös opettaa. 

– Sanan kirkossa ajatellaan, et-
tä sanoilla pystytään tavoittamaan 
Jumala. Vastaavasti kuvan kirkossa 
kuva toimii välittäjänä.

Kaarevan kaiteen arvoitus

Maalausten, veistosten ja muiden 
taideteosten ohella kirkossa on mo-
nenlaista muuta mielenkiintoista. 
Oletko koskaan miettinyt, miksi alt-
tarikaide on kaareva?

– Siksi, että se ikään kuin jatkuu 
alttarin toiselle puolen ja on oikeas-
ti ympyrä. Näin ehtoollispöydässä 
läsnä ovat nekin seurakuntalaiset, 
jotka ovat jo kuolleet, selittää Väi-
sänen.

Tarkkasilmäinen saattaa nähdä 
merkkejä siitä, mitä tapahtui uskon-
puhdistuksen ja vastauskonpuhdis-
tuksen aikaan. Vanhoissa kirkoissa 
alttaripöytä oli kiinni takaseinäs-
sä. Silloin palveltiin Jumalaa ja pap-
pi oli koko ajan selin seurakuntaan. 

Sitten tuli uskonpuhdistus, ja 
jumalanpalvelus alettiin kirjoittaa 
pienellä alkukirjaimella, koska Ju-
mala palvelee kirkonmenoissa seu-
rakuntalaisia eikä päinvastoin. Sik-
si alttaripöytä on myöhemmin saa-
tettu irrottaa seinästä, jotta pappi 
pääsee sen taakse ja seisoo kasvot 
seurakuntaan päin. Tämäntyyppi-
set seikat juontavat kirkkohistorian 
tärkeisiin käänteisiin.

– Kaikki ei ole itsestään selväs-
ti sitä mitä on, vaan moni käytäntö 
on historiallisen keskustelun tulos-
ta. Esineiden asettelullakin on hir-
veän vahva symboliikka.

Vertauksen 
vuoksi

– Enkelit toimivat tässä teoksessa sanansaattajina, kääröt käsissään ne tuovat 
Jumalan sanaa, esittelee Liisa Väisänen Antti Salmenvaaran työtä Aleksanterin 
kirkon kastekappelissa.

Jos ei ole pyhäaamuisin tottu-
nut kuluttamaan kirkon penkke-
jä vaan osallistuu messuun harvak-
seltaan, kokemus voi olla outo, eri-
koinen, jännittäväkin. Jumalanpal-
veluksessa ei tapahdu mitään sattu-
malta. Pienille asioille eleitä ja lii-
kehdintää myöten on selityksen-
sä ja syynsä. Liisa Väisänen antaa 
vinkkejä, mihin kannattaa kiinnit-
tää huomiota:

– Minkä väristä kirkossa on, pa-
pin vaatetuksessa ja muissa tekstii-
leissä? Onko niissä kuvioita? Mon-
tako kynttilää palaa alttarilla? Miksi 
niitä on juuri tietty määrä? Entisai-
kaan oli lukupulpetti oikealla ja va-
semmalla laidalla, ja Vanhan testa-
mentin teksti luettiin pimeämmältä 
eli pohjoisen puolelta, epistolateksti 
etelän puolelta. Noudatetaanko ju-
malanpalveluksessa yhä ikivanhaa 
tapaa ja tekstit luetaan eri puolilta 
alttaria?

Kun pappi kehottaa ”rukoil-
kaamme”, päät painuvat vaistomai-
sesti alas ja sormet hakeutuvat sor-
mien lomaan. Varhaiset kristityt 

sen sijaan rukoilivat kädet avoin-
na ylhäällä, käsien ristimisestä tu-
li rukousasento vasta keskiajalla. Se 
juontaa vasallien tapaan tervehtiä 
maaherraa.

Kidutusväline tunnuksena

Tärkein ja tutuin symboli on tietysti 
risti. Taustaa kannattaa pohtia hive-
nen pintaa syvemmältä.

– Mikä uskomaton kulttuuri-
merkitys on sillä, että uskontokun-
nan symbolina on kidutusväline. 
Se ei ole ollut aivan ongelmatonta. 
Ristiä oli mahdoton alkukirkon vai-
heissa käyttää – eihän voitu näyttää, 
että luuseri on Jumalan poika! Kris-
tilliseksi tunnukseksi se hyväksyt-
tiin vasta –-luvuilla, jolloin 
kristinusko syntyi sellaiseksi kuin 
sen nykyään tunnemme.

Muita yleisiä ja parhaiten tun-
nistettuja vertauskuvia ovat kala, 
Kristusmonogrammi (muodostuu 
kirjaimista X ja P, jotka kreikan aak-
kosissa ovat K ja R eli Kristus-sanan 
alkukirjaimet.), alfa ja omega (alku 

Filosofi an tohtori Liisa Väisänen julistaa taiteen 
ilosanomaa ja opettaa kuvan kielen lukutaitoa.
Kristillinen symboliikka avaa oven pyhään – ja vie meitä 
eurooppalaisille juurillemme. Väisäsen mielestä oman 
kulttuurihistorian tunteminen on yleissivistystä.
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ja loppu) ja Pyhää Henkeä kuvaava 
kyyhkynen.

Myös värillä on väliä. Liturgi-
set värit ovat luterilaisille oleellisia; 
valkoinen, punainen, violetti, vih-
reä, musta ja sininen liittyvät kirk-
kovuoden tapahtumiin ja symboloi-
vat niitä.

Useissa alttaritauluissa päähen-
kilö on Jeesus, muista Raamatun 
henkilöistä meillä esiintyvät muun 
muassa Neitsyt Maria, Magdalan 
Maria, Johannes Kastaja, evankelis-
ta Johannes, Pietari ja roomalainen 
sotilas Longinus. 

Kahta ryöväriä on niin ikään 
mielellään kuvattu, toinen kään-
tää kasvonsa Jumalan puoleen, toi-
nen ei. Kristuksen ristiltä laskemi-
sen kuvissa on usein mukana Niko-
demus.

Pirjo Silveri 

Lue aiheesta lisää ja katso kuvia 
www.tampereenkirkkosanomat.fi 

     KUKA?

Liisa Väisänen
taide-evankelista, fi losofi an tohtori, teologian opiskelija
syntynyt Helsingissä, asunut vuodesta 1986 ulkomailla, 
nykyään Genovassa Italiassa
kirjoittanut kirjan Kristilliset symbolit. Ikkuna pyhään. (Kirjapaja 2011)

Katso, tunne, tunnista
T ampereen tuomiokirkko on 

symboliikaltaan Suomen rik-
kaimpia. Eläkkeellä oleva tuo-

miorovasti Voitto Silfverhuth on 
kiteyttänyt kokonaistaideteoksen 
esittelyn kolmeen sanaan ”Kaikki 
on vertausta”.

Tuomiokirkon kuvat ovat olleet 
vuosikymmeniä julkisuudessa. Nyt 
katsomme Liisa Väisäsen opastuk-
sella muita kohteita.

Teiskon kirkko 
Vapahtaja Getsemanessa, 
Pehr Sundberg
Alttaritaulusta välittyy vahvana 
symboliikka, kuinka Jeesus on Ju-
malan poika, joka on lihallistunut 
ihmiseksi. Maalaus korostaa hänen 

ihmisyyttään. Työ on jaettu taivaa-
seen ja maahan, Vapahtaja on maal-
lisella puolella, ja se tekee hänestä 
helposti lähestyttävän. Jumalallinen 
valo loistaa yläpuolella. Jumalaa it-
seään ei ole uskallettu kuvata: Hän 
näkyy valona, jossa häivähtää enke-
leitä, sanansaattajia.

Lielahden kirkko
Alttaritauluna on risti (latinalai-
nen), alttaripöydällä krusifi ksi eli 
ristiinnaulitunkuva, messukasu-
kassa kuviona kehäristi. Papin pe-
rusvaate on valkoinen alba, jonka 
käyttö ja väri periytyvät varhaises-
ta kristittyjen kastemekosta.

Liturgisena värinä on vihreä, toi-
von ja elämän väri, joka symboloi 
elämää ja kasvua. Vihreä on myös ar-
jen väri kaikkina niinä kirkkovuoden 
aikoina, joita varten ei ole määrätty 
muuta väriä. Palmunlehvä on mart-
tyyriyden tu nnus, joka kristillisessä 
perinteessä symboloi voittoa pahasta 
ja paholaisesta, voittoa kuolemasta.

Lielahden kirkon ja kirkko-
tekstiilit on suunnitellut arkkiteh-
ti Pentti Turunen. Messukasukkaa 
esittelee pastori Tarvo Laakso.

Aitolahden vanha kirkko 
lasimaalaus Kristus ristillä, 
Fritz Hilbert
Tyylin pystyy ajoittamaan kirkon 
valmistumisen aikaan -luvulle. 
Symbolina teksti INRI, Jeesus Na-
saretilainen, juutalaisten kuningas 
(Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum).

Todellisuudessa Jeesus ristiin-
naulittiin alasti, mutta taiteessa 
häntä on häveliäisyyssyistä aina jo-
tenkin peitetty. Hänet on silläkin ta-
valla tehty tavallista ihmistä juma-
lallisemmaksi.

Ristin juurella Neitsyt Marian 
kanssa on evankelista Johannes, jo-
ka kuvissa yleensä esitetään nuo-
rena miehenä. Yhteenliitetyt kädet 
juontavat vasallin asemaan: he kun-
nioittavat Herraansa.

Matti Kalkamo: 
How low/high can you go? 
Seurakuntien talon portaikko

Tikapuut on yleinen symboli kristil-
lisessä ja jopa juutalaisessa taitees-
sa. Muun muassa Marc Chagall 
käyttää sitä usein töissään. Jaakob 
näki unessaan enkelien kiipeävän 
maan ja taivaan välillä.

Tikapuut ovat ihmisen ja Juma-
lan välinen kosketuskohta: taivaa-
seen johtaessaan ne antavat mah-
dollisuuden koskettaa Jumalaa. Hän 
ei olekaan täysin ihmisen tavoitta-
mattomissa.

Tampereen seurakunta-
yhtymän logo
Moni osaa liittää kalan kristinus-
koon, mutta kaikki eivät tiedä, mi-
hin se liittyy. Syyksi luullaan usein 
sitä, että Jeesuksen opetuslapset oli-
vat kalastajia. Oikeasti se tulee krei-
kankielisten sanoista Iesous Khris-
tos Th eou Yios Soter, Jeesus Kristus 
Jumalan Poika Pelastaja. Etukirjai-
mista muodostuu Iktys, kreikan sa-
na joka merkitsee kalaa. 

Logon on suunnitellut graafi kko 
Juha Siro.

Viinikan kirkko
kirkkosalin lattia ja ulko-ovi

Joskus kirkoissa on jo ulko-oveen 
toteutettu ”köyhien raamattu”, jon-
ka kuvia katsomalla tavoittaa kris-
tinuskon sanomaa. Viinikassa oven 
reliefi kuvia kehystää koristeaihe, 
jossa toistuu Jumalan kaikkivaltiu-
desta viestivä auringonkehrä. Sama 
symboli esiintyy kirkkosalin latti-
assa. Nykyään moni mieltää kuvi-
on natsi-Saksan hakaristiksi, van-
ha kristillinen tausta on unohtunut.

Viinikan kirkon oppaana toimi 
kesällä  Katri Vartiainen.  

Kuvat: Hannu Jukola 
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Katso muu 
tapahtumatarjonta 
www.tampereen
seurakunnat.fi 

Yhteisvastuutapahtumat 
merkitty 
sydämellä.
Osallistu 
Yhteisvastuu keräykseen, 
katso auttamisvinkit 
tästä lehdestä.

AITOLAHDEN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset 
klo 10 Aitolahden kirkossa 
4.3. Juha Vuorio, Miia 
Moilanen 
11.3. Terttu Haikka, kanttori 
Anna Arola, Picantus-kuoro 

Muut tapahtumat
”Soi, kiitos soi” Marja-
Liisa ja Seppo Salkon 
yhteiset 140-vuotis-
syntymäpäivät 4.3. klo 15
Aitolahden kirkossa, 
klo 15 kahvitarjoilu, 
juhla klo 16. Jaakko Raulamo,
sello, Tuula Tadevich, piano 
ja Miia Moilanen, urut. 
Muistamiset Aitolahden 
srk/Lähetystyö tili 
Fi5157300810007241. 
Viestikenttään 
3690.21060.121/Salko tai 
kolehtiin paikan päällä

Kontemplatiivinen 
rukoushetki ja luettu 
messu 7.3. klo 19–20 
Aitolahden kirkko 
Muutaman minuutin johdanto 
ja 20 min. kontemplaatio. 
Kontemplaatio on hiljaista 
ajatuksetonta rukousta jatkuen 
luettuna ehtoollisena 
klo 19.30–20, Mauri Nieminen. 
Mahdollisuus yksinkertaiseen 
ehtoollisen viettoon keskellä 
arkea. Liturgia luetaan ja virret 
veisataan ilman säestystä 

Virtaa välillämme 
-parisuhdekurssi 11.3. 
klo 16–19 Aitolahden kirkko 
sunnuntaisin 11.3.–6.5. 
klo 16–19 Aitolahden kirkolla.
Kurssi soveltuu parisuhde-
kurssiksi kaikille pariskunnille. 
Kurssille voidaan ottaa mukaan 
kuusi pariskuntaa. Kurssin 
hinta on 30 €/pariskunta, 
mikäli lastenhoitoa tarvitaan, 
lisäkustannus on 20 €/perhe/
kurssi. Ilm. 5.3. mennessä ja 
Tied. Anne Karhola,
anne.karhola@sci.fi  tai
p. 050 522 0620      

Jumalan kämmenellä 
-ilta 14.3. klo 18 Atalan srk-
koti. 3–8 -vuotiaille lapsille 
perheineen jatkuen parittomilla 
viikoilla. Lisät. Jyrki Pikkarainen 
p. 050 527 9932 

Tampereen seurakuntien tapahtumia 29.2.–13.3.2012

Saarnavuoro

                                                                                                                
HARJUN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset
4.3. klo 10 Tesoman kirkko, 
Riitta Laankoski, Teuvo 
Suurnäkki, Maiju Häyrynen 
klo 11 Pispalan kirkko, Ritva-
Leena Hirvonen, Martti Lammi, 
Ville Karhula 
klo 12 Lielahden kirkko, 
Peppi Sievers, Maiju Häyrynen 
klo 17 Taize-messu Pispalan 
kirkko, Martti Lammi, 
Ville Karhula 
11.3. klo 11 konfi rmaatio-
messu Pispalan kirkko, 
Ritva-Leena Hirvonen 

klo 10 Tesoman kirkko, Arto 
Hukari, Martti Lammi, 
Tarja Laitinen 
klo 12 Lielahden kirkko, 
Rainer Backström, Tarvo 
Laakso, Tarja Laitinen 
klo 17 Varikkomessu Pispalan 
kirkko 

Arkimessu 14.3. klo 18 
Lentävänniemen srk-koti Talentti, 
Peppi Sievers, Lasse Kautto 

Aamumessu klo 8.30 
7.3. ja 14.3. Tesoman kirkko 

Muut tapahtumat
Tapulinmäen Tupa 29.2. 
klo 10–12 Lielahden kirkko. 

Tuvassa voit tavata päivän vie-
raan, keskustella, laulaa ja syö-
dä keittolounaan. Keitto+kahvi 
3 €. Sinua odottavat diakoni 
Ulla Pettinen p. 050 322 9973 
ja lähetyssihteeri Riitta Laiho
p. 041 548 0150

KokoNainen 
-teemailta 5.3. 
klo 18.30 Pispalan kirkko. 
Tampereen yliopiston rehtori 
Kaija Holli. Musiikkia Tarvo 
Laakso. Huom! Tämä tilaisuus 
on myös miehille! Pientä 
tarjoilua, iltahartaus. Pastori 
Ritva-Leena Hirvonen ja 
diakonissa Arja Tikka. Katso 
lisät. s. 12 

HYVIÄ UUTISIA NAIMATTOMILLE MIE-
HILLE! Karkauspäivänä . hel-
mikuuta ei tarvitse lähteä os-
tamaan hamekangasta eikä 
kartella kosiohaluisia naisia. 
Sanokaa vaan rohkeasti ”tah-
don” niin Tampereen seura-
kunnat hoitaa kaiken muun. 
Ei stressiä hääjärjestelyistä 
eikä harmaita hiuksia rahan-
menosta: Hääyössä . tou-
kokuuta kaikki on tehty teil-
le valmiiksi. 

Hääyö järjestetään ke-

Vaihtoehto hamekankaille!
vään kauneimpaan aikaan 
helatorstain aattona Finlay-
sonin kirkossa. Ilmoittau-
tuminen toukokuun Hää-
yöhön alkaa .. ja päättyy 
.. Ilmoittautumisia ottaa 
vastaan seurakuntasihtee-
ri. Hääyöhön voi ilmoittau-
tua arkisin kello – ja –
, soittamalla numeroon 
p. ()  

Kirkollinen vihkiminen 
edellyttää, että molemmat 
ovat Suomen ev.lut. kirkon 

rippikoulun käyneitä jäseniä. 
Jos toinen vihittävistä kuu-
luu muuhun kristilliseen us-
kontokuntaan, ottakaa yhte-
ys esteiden tutkintaan p. () 
 . Vihkiparin pitää 
suorittaa avioliiton esteiden 
tutkinta omassa kotiseura-
kunnassa vähintään viikkoa 
ennen Hääyötä ja tuoda to-
distus esteiden tutkinnasta 
mukanaan Hääyöhön. 

Pastori Merja Halivaara 
vastailee kysymyksiin Hää-
yön tapahtumasivulla Face-
bookissa.  

Tule kuulemaan Santa Claran
kasvavasta kirkosta
TUKHOLMAN KESKUSTASSA SIJAIT-
SEVASTA Santa Claran seu-
rakunnasta on määrätietoi-
sesti luotu avoin, vuorovai-
kutuksellisesti toimiva ja 
elävä kirkko, jonka työnäky 
nousee suoraan kirkon teh-
tävästä.

Tule kuulemaan lisää 
Santa Claran seurakunnas-
ta lauantaina . maaliskuuta 
kello . Aleksanterin kir-

kon kryptaan. Kokemuksis-
taan ja työharjoittelustaan 
kertovat Pieksämäellä opis-
kelevat Henri Järvinen ja 
Topi Viitasalo, jotka olivat 
kolme kuukautta työharjoit-
telussa Santa Claran seura-
kunnan toiminnassa, kirkos-
sa ja kadulla.

 Seurakuntaa johtaa pas-
tori Carl-Erik Sahlberg, jo-
ka on tehnyt myös tutki-

muksen kasvavasta kirkos-
ta. Tutkimus on julkaistu 
nimellä Den växande kyr-
kan. Siitä kerrotaan enem-
män muun muassa Tampe-
reen Tuomas-yhteisön si-
vuilla: www.tuomasmessu.
net/.   

Jumalan lupaukset
ovat edelleen voimassa
MISTÄ TEKSTISTÄ SAARNAAT? 
Raamatun kohtana on Luuk. 7:36–50. Teksti kertoo 
siitä, miten erilaiset ihmiset luottavat erilaisiin asioi-
hin Jumalan edessä.

LÖYSITKÖ TEKSTIIN UUDEN NÄKÖKULMAN?
Uudella näkökulmalla itse ymmärrän sanoman ajan-
kohtaisuutta. Tässä mielessä, kyllä. Tämäkin evanke-
liumin sanoma on erittäin ajankohtainen!

MITÄ HALUAT SAARNASSASI VIESTIÄ?
Pyrin viestittämään, että meidän on hyvä miettiä omaa 
tapaamme lähestyä Jumalaa. Keskeistä evankeliumis-
sa on Jumalan armollisuus ihmisiä kohtaan.

OLIKO TEKSTISSÄ JOTAIN VAIKEAA?
Ajattelen niin, että Jumalan sanaa lukiessa ja puhet-
ta valmistellessa tekstin sanoma on aina ensin itsel-
le, sitten muille. Jos saarnaan asiaa muille, on minun 
otettava sama sana ensin itselleni vastaan. Tässä mie-
lessä saarnan valmistamisprosessi on aina haastava.

MIKSI KANNATTAA TULLA KIRKKOON KUULEMAAN SAARNAASI?
Jumala puhuu edelleen sanassaan vahvasti. Hänen sa-
nansa lupaukset ovat edelleen voimassa. Jeesuksen 
puoleen kannattaa aina kääntyä lukemalla Raamattua, 
rukoillen sekä tulemalla mukaan seurakunnan toimin-
taan. Näiden asioiden ei ole kuitenkaan ole tarpeellis-
ta henkilöityä tiettyihin ihmisiin.

Sanoisinkin, että evankeliumia kannattaa aina 
kuunnella eikä mitään tilannetta, missä julistetaan Ju-
malan armollista sanaa, kannata väheksyä.

MITÄ HARRASTAT JA MIKÄ HARRASTUKSESSASI SINUA VIEHÄTTÄÄ?
Mahdollisuuksien rajoissa pyrin harrastamaan luke-
mista, sulkapalloa, kalastusta ja kuntoilua.

MITEN VIETÄT SEURAAVAT VAPAAPÄIVÄSI TAI LOMASI?
Vapaa-aikani, jos sellaista nyt jossakin vaiheessa ka-
lenterista löydän, vietän ilmeisesti perheeni parissa.

MIKÄ MUU ON TÄRKEÄÄ JUURI NYT? 
Niin, kyllä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen so-
pivalla tasapainotuksella on tärkeää ja useinkin jatku-
vasti ajankohtaista.

Ku
va

: H
an

nu
 Ju

ko
la

Pastori Markku Mustajärvi saarnaa sunnuntaina
4. maaliskuuta kello 10 Teiskon kirkossa. 

Kaikkiaan viitisenkymmentä Messuky-
län seurakunnan partiolaista ryhtyi sa-
noista tekoihin ja auttamistyöhön Yh-
teisvastuu-tempauksessa . helmikuuta 
Linnainmaalla ja Turtolassa.

Linnainmaan Prismassa keräysvas-
tuuta kantoivat Messukylän Metsätytöt 
ja City-marketissa Messukylän Metsäpo-
jat. Turtolan City-marketissa keräyslip-
paiden kanssa kulki joukko Kaukaparti-
on ja Niihaman Saukkojen partiolaisia. 
Nuorten kerääjien tukena oli lippukun-
nan johtajia.   

Messukylän Metsäpoikien partiolai-
set Aleksi Keronen ja Jaakko Luotonen 
päivystivät keräyslippaidensa kanssa Lin-
nainmaan City-marketissa. Pojat ennät-
tivät pohtia Yhteisvastuu-asiaa keräämi-
sen lomassa. 

– Kerääminen ja ihmisten jututtami-
nen eivät jännitä, koska raha menee hy-
vään tarkoitukseen, miettii Keronen. 

– Pienikin avustus on merkitykselli-
nen, koska pienistä puroista syntyy lopul-
ta iso virta, pohdiskeli puolestaan Luo-
tonen. 

Irene Hyppönen laittoi avustuksensa 
hymyillen poikien lippaaseen. 

– Ei ole iso eläke minullakaan, mutta 
ei täällä Suomessa sentään tarvitse näl-
kää nähdä. Osallistun useisiin keräyksiin, 
muun muassa Yhteisvastuuseen ja Suo-
men Punaisen Ristin keräyksiin. 

Hyppönen antaa mielellään apunsa 
myös urheiluseurojen keräyksiin, koska 
seurat tekevät hyvää työtä lasten ja nuor-
ten parissa. 

Tempaus tuotti
yli 800 euroa

– Yksi partioihanne on ’tuntea vastuun-
sa ja tarttua toimeen’. Yhteisvastuukerä-
ys sopii siihen ajatukseen hyvin, miettii 
Messukylän seurakunnan partiotyönte-
kijä Tytti Jauhiainen, joka suunnitteli 
keräysoperaation yhdessä lippukuntien 
johtajien kanssa. Messukylän partiolai-
set olivat tänä vuonna ensi kertaa muka-
na Yhteisvastuukeräyksessä. 

Myös lippukunnanjohtajien Janne 
Korkeamäen ja Tomi Ruotsin mielestä 
Yhteisvastuukeräys soveltuu hyvin par-
tiolaisille, sillä palvelu on yksi partion 
kasvatustehtävistä.   

Jauhiainen iloitsi hyvin sujuneesta ke-
räyksestä ja partiolaisten reippaudesta.

– Saimme kerättyä yhteensä noin  
euroa. Tempaukseen osallistui partiolai-
sia kaikista ikäryhmistä. 

Tämän vuoden Yhteisvastuukeräys 
torjuu ylivelkaantumista Suomessa. Ta-
kuu-Säätiön halpakorkoisia pienluottoja 
voivat hakea taloudellisessa ahdingossa 
olevat ihmiset, joilla ansiotulojen puut-
tuminen tai menetetyt luottotiedot estä-
vät luottojen saamisen. 

Kansainvälisen diakonian kohtee-
na on Uganda, jossa Yhteisvastuu tukee 
pienrahoitustoimintaa. Avun vie perille 
Kirkon Ulkomaanapu, joka toimii Ugan-
dassa yhteistyössä Luterilaisen Maail-
manliiton kanssa.

Kirsi Airikka

Messukylän partiolaiset
ryhtyivät sanoista tekoihin 

 Hannu Jukola 

Irene Hyppönen antoi lahjoituksensa 
Aleksi Kerosen (edessä) ja Jaakko Luo-
tosen lippaisiin.  
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Torpan miestenilta 13.3. 
klo 17 Torpan kurssikeskus. 
Alustus: psykologian professori 
(emeritus) Markku Ojanen, 
illan sana, Erkki Parikka, illan 
isäntä, Teuvo Suurnäkki. Saunat 
lämpimänä klo 17 alkaen, 
kahvit klo 18.15, tilaisuus alkaa 
klo 19. Yhdyshenkilö pastori 
Teuvo Suurnäkki,
p. 050 300 6354 

HERVANNAN SEURAKUNTA

Messut 
Hervannan kirkossa klo 11
4.3. Hannu Vuorinen, Kaija 
Karvala, Martti Syrjäniemi
11.3. Jari Kuusi, Markku 
Mustajärvi, Maria Koivisto

Pitkä Perjantai – Good 
Friday 9.3. klo 19 Hervannan 
kirkko. Perinteinen ’toinen 
messu’ Hervannan kirkolla 
siirtyi perjantai-iltaan. Pitkä 
perjantai on tarkoitettu niille, 
jotka etsivät yhteisöä ja 
hengellistä kotia. Iltakirkon 
jälkeen kahvit sekä erilaisia 
ryhmiä. Klo 19 messu, 
musiikkia, opetusta Paavalin 
kirjeistä, ylistystä ja rukousta, 
ehtoollinen, klo 20.30 
tekemistä, yhdessäoloa

Muut tapahtumat
Evankeliumin ilta klo 18.30 
29.2., 7.3.,14.3. kirkossa

Lähetys- ja raamattu-
luento klo 9.30 kirkossa
4.3. Paavali ja herätys, pastori 
Hannu Vuorinen. 
11.3. Lähetystyössä 
nuorten parissa Tansaniassa, 
lähetystyöntekijä Erne Hakala.
Raamattuluentoja radioidaan 
Radio Dein, Tampere 97,2
kautta Sisä-Suomen kuuluvuus -
alueella kuukauden ensimmäi-
senä maanantaina klo 19.30

Raamattuilta klo 18 kirkossa
6.3. Lunastuksen aamurusko, 
Urho Koski 
13.3. Jeesus – elämän leipä, 
Erkki Ranta 

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Härmälän kirkossa
4.3. sanansaattajien pyhä, 
Marja Soikkeli, Mirja Rautkoski, 
Maaret Manni-Korpi
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus 
11.3. Juha Heikkilä, Markku 
Ylipää 

Härmälän seurakunnan 
diakonian virkistysleiri 
28.–30.5. Ilkon Eerolassa 
Hinta 70 €. Hakulomakkeita 
diakoniatyöntekijöiltä, 
Johanna Asikainen 
050 560 6096, Taina Nuorto 

050 364 6192 tai Päivi 
Weckström 050 591 6557

KALEVAN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Kalevan kirkossa 
4.3. Kalle Peltokangas,  Salla 
Häkkinen, musiikki Terhi-Tuulia 
Keränen ja seurakuntakuoro 
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
Lapinniemen kappeli 
Kalle Peltokangas, Terhi-Tuulia 
Keränen
11.3. konfi rmaatiomessu,Veli-
Pekka Ottman, Tapio Virtanen, 
musiikki Eliina Lepistö ja Terhi-
Tuulia Keränen, Cantilene-
kuoro, joht. Merja Lohilahti 
klo 12 Lapinniemen kappeli, 
Tapio Virtanen, Eliina Lepistö

Hiljaisuuden kirkko 
klo 19 Kalevan kirkko
29.2. ”Tutkimaan, oi Jeesus, 
auta kärsimystäs katkeraa.” 
(virrestä 56)
7.3. ”Anna rauha tunnolleni, 
poista tuskat painavat.” 
(virrestä 56)

Muut tapahtumat
Kalevan kirkontupa
ti 6.3. klo 11 Kalevan kirkon 
salissa 10, aiheena liike on 
lääkettä.

Sanan ja rukouksen ilta 
ti 6.3. klo 18.30 Kalevan 
kirkon srk-salissa. Tapio 
Parviainen, rukouspalvelua

Tullaan tutuksi -ryhmä 
eläkeikäisille 8.3. klo 13 
Kalevan kirkon sali 10 
Laulun iloa, Eliina Lepistö

Yhteistä hyvää 
-tapahtuma 10.3. 
klo 11–14 Kalevan 
kirkon srk-Sali. Lounas, kahvia, 
grillimakkaraa, hierontaa, 
gospel-lattarit, lasten musa-
pläjäys, YV-tuotteita, arpajaiset. 
Mahdollisuus käydä kirkon 
tornissa! Tapahtuman tuotto 
Yhteisvastuu 2012 -keräykseen.
www.yhteisvastuu.fi 

Sanansaattajien tilaisuus 
11.3. klo 14 Järvensivun srk-
talossa, Tilhentie 2, Leena 
Lammentausta

Valoa Kohti -tapahtuma 
13.3. klo 11–13 Kalevan kirkon 
srk-sali, klo 11–12 aiheena 
Yhteyttä yli rajojen, vieraana 
Vuokko Lipponen. Nekalan 
koulun 5. musiikkiluokka, 
joht. Riitta Sompa-Hokkanen. 
Hartaus, Jukka Kuusisto. 
Klo 12.30 lounas, 5 €. Anne 
Joronen ja Sirpa Lindgren

Jumalan kämmenellä 
-perhepyhäkoulu 
13.3. klo 17.30

Kalevan kirkon srk-sali
kaiken ikäisille joka toinen
tiistai. Opetus tuokio päivän 
aiheen mukaan, askartelua, 
temppurata tai leikkejä/pelejä, 
iltapala 

Hyvässä hengessä -ilta 
14.3. klo 18 Kalevan kirkon 
srk-sali. ”Jokapäiväinen leipä”, 
mahd. ehtoolliseen
Mukana diakoniatyöntekijöitä 
ja pappi

  
MESSUKYLÄN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Messukylän kirkossa
4.3. Anne-Maarit Rantanen, 
Olavi Heino, kanttori Petri 
Karaksela, Kirkkokuoro
klo 17 KIPINÄ! -messu 
Linnainmaan srk-keskus. 
Ajatonta ja ikuista sanomaa 
uusissa puitteissa, bändin 
säestyksellä. Kaikki ovat 
tervetulleita, ikään katsomatta. 
Antaa uutta kipinää! 
11.3. Konfi rmaatiomessu 
Heidi Peltola, Touko Hakala, 
kanttori Katja Viljamaa
klo 12 Kaukajärven srk-talo, 
Olavi Heino, kanttori Heikki 
Hinssa, Piccolon Kamarikuoro
klo 17 Iltamessu Uudenkylän 
srk-talo. Saarna ja liturgia 
Tuula Haavisto. Aamu-
unisten virkistävä messu 
kahdella aterialla. Messu 
sisältää Jumalan suuruuden 
ihmettelemistä eli ylistystä, 
opetusta, virkistävää ja 
hoitavaa rukousta, ehtoollisen, 
rukouspalvelua ja yhteisen 
iltapalan. Pikkulapsille (3+) 
on pyhäkoulu ja kouluikäisille 
varkkikerho

Arkimessu 6.3. klo 12.45
Kaukajärven srk-talo. 
Kirkontuvan jälkeen, ennen 
ruokatuntia. Olavi Heino ja 
diakoniatyöntekijät

Muut tapahtumat
Lähetyksen opintopiiri 
aikuisille 7.3. klo 18 
Keskustellaan lähetystyöstä 
Messukylän srk-talossa. 
Keskustellaan lähetystyöstä 
”Härkävankkureista nettiaikaan” 
teesien perusteella, tutustutaan 
nimikkokohteiden työhön ja 
rukoillaan Jumalan lähetyksen 
puolesta. Selman sairaala 
– Onadjokwe, Namibia. 
Lähetyssihteeri Merja Mäkisalo 
ja kappalainen Olavi Heino
 
Naisten aamukahvit 7.3. 
klo 9.30–11 Kaukajärven srk-
talo. Usko, epäilys, epäusko, 
kappalainen Jorma Satama 

Siioninvirsiseurat 11.3. 
klo 18 Linnainmaan srk-keskus, 
Sirkka Karsisto, Esa Eerola ja 
Seppo Laaksi. Kahvit klo 17.30.

  
PYYNIKIN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Aleksanterin kirkossa 
4.3. Leevi Ruonakoski, Säde 
Siira, kanttori Riikka Viljakainen  
11.3. Lähetyspyhä, Lasse 
Jussila, Säde Siira, kanttorit 
Anssi Pyykkönen
Kirkkokahvit ja lähetystilaisuus

Ehtoollishartaus klo 17 
Aleksanterin kirkko
1.3. Ari Rantavaara 
8.3. Asko Peltonen 

Muut tapahtumat
Rukouksen ja 
ylistyksen ilta 29.2. 
klo 18.30 Pyynikin kirkontupa 

Sta Claran kirkko 
Tukholmassa suomalais-
opiskelijoiden kokemana 
3.3. klo 13.30 Aleksanterin 
kirkon krypta. Katso lisät. 
s. 10

Ylistyksen ja
rukouksen ilta 
klo 18.30
7.3. Aleksanterin kirkko, 
14.3. Pyynikin kirkontupa

Kristillinen ihmiskäsitys 
-luentosarja 
12.3. klo 17.30 Aleksanterin 
kirkon krypta. Vuorossa 
luterilainen kirkko, luennoijana 
Tampereen piispa Matti Repo. 
Järj. Soteria ry 

UEER Uusia eväitä 
elämän reppuun 
13.3. klo 13 
kokoushuone Emmaus 
Toimintaa erityisesti työttömille 
ja muillekin työikäisille, 
joilla on vapaata päiväsaikaan. 
Käsien hoidosta, Päivi Sylvin 

Pyynikin Kirkontupa 
Mustalahdenk. 21 A
klo 10 kahvit, aamun sana
klo 11 ohjelma, lounas

29.2. Lotta Häyrinen lukee 
Antti Tuurin kirjasta Ikitie, 
klo 12 hartaus Irja Kivimäki 
2.3. muotinäytös kevät-
vaatteista, Elvi Österberg 
5.3. yhteislauluja Maija-Stina 
Uotilan kanssa 
6.3. klo 11.30 Professori 
Antti Hervonen. Pitkän iän 
salaisuus 
7.3. jumppaa Terttu Setälä 
9.3. uutisia ravinnosta, Arja 
12.3. Vuokko Krannilan 
kertomuksia Kiinasta 
13.3. pääsiäisaskartelua, 
Mauno Puntalo esittää diakuvia 
matkoilta 
14.3. Askelklinikalta saamme 
fysioterapeutin kertomaan 
jalkojen virheasennoista ja 
niiden hoidosta, klo 12 hartaus 
Jorma Pitkänen 

TEISKON SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Teiskon kirkossa 
4.3. sanajumalanpalvelus, 
Markku Mustajärvi, Anna Stina 
Nyman 
11.3. sanajumalanpalvelus, 
Saila Munukka, Anna Stina 
Nyman 

Hiljaisuuden viikkomessu 
14.3. klo 18 Teiskon kirkko, 
Saila Munukka 

Muut tapahtumat
Lähetyksen rukousryhmä 
5.3. klo 19 Ylä-Sääksissä, 
Sääksniementie 118 A 

Nyt on aika hakea 
tuettuja kevään ja 
kesän lomajaksoja 
Apilaan! Teiskolaisilla 
eläkeläisillä on mahdollisuus 
hakea Teiskon seurakunnan 
tukemia lomajaksoja Apilan 
Kuntoutumiskeskuksessa 
Kangasalla. Hakuaika kevään 
ja kesän lomille päättyy 15.3. 
Esitteitä ja hakulomakkeita 
saa Kämmenniemen terveys-
asemalta, terveydenhoitajilta, 
kotihoidosta ja seurakunnan 
diakoniatyöntekijöiltä.
Tied. Johanna Kohonen,
p. 050 501 2970 (ma–to)

TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA

Messut 
Tuomiokirkossa klo 10
4.3. Antero Niemi, Nona 
Lehtinen, urkuri Matti Hannula, 
kanttori Tuomas Laatu
11.3. konfi rmaatiomessu, 
Tero Matilainen, Marita Hakala, 
urkuri Matti Hannula
kamarikuoro Cantionale, joht. 
Tuomas Laatu, pyhäkoulu 

Talvisodan päättymisen 
muistopäivän 
kirkkoilta 13.3. 
klo 18 Tuomiokirkko. 
Katso lisää s. 7

Muut tapahtumat 
Esirukousilta 4.3. klo 17 
Pirkko Jalovaara, pastori Marita 
Hakala 

Käsityö- ja askartelukerho 
5.3. ja 12.3. klo 14-17 
Tuomiokirkon alasali.
Tied. Sanna Kramer
p. 050 574 4920

Katariinan Seniorit 
klo 9.30 Srk-koti Katariina
5.3. Maahanmuuttajan 
kohtaaminen, maahanmuutta-
jatyöntekijä Anneli Hukari 
12.3. Askarrellaan. 
Vetäjinä Pirkko Leivonniemi ja 
Laila Kamula 

Kylväjän raamattupiiri 
15.3. klo 18 kokoushuone 
Emmaus.
Lisät. Pirjo Metsähonkala
p. 040 506 0266
Järj. Tuomiokirkkosrk ja Ev.lut.
lähetysyhdistys Kylväjä 

Sanan Lähteillä 15.3. 
klo 18.30 Finlaysonin kirkko. 
Kuolema ja elämä, psykologi 
Satu Eerola, evankelista Ilkka 
Puhakka, musiikki Minna ja 
Jussi Pyysalo 

VIINIKAN SEURAKUNTA

Messut 
Viinikan kirkossa klo 10
4.3. konfi rmaatiomessu, 
Daniel Hukari, liturgia, Jorma 
Satama, kanttori Janne 
Salmenkangas 
11.3. Jorma Satama, liturgia, 
Jussi Mäkinen, kanttori, Veikko 
Myllyluoma 

Muut tapahtumat
Esirukoustunti 5.3. 
klo 11-12 Nekalan srk-talon 
kirkko- ja srk-sali Tied. Merja 
Lehtinen p. 050 441 3943 

Sanasta Suunta, 11.3. 
klo 14–16 Viinikan kirkon 
srk-Sali. Krusifi ksin juurella, 
Tarvo Laakso. Sana ja 
laulu, Tarvo Laakso. Mahd. 
henkilökohtaiseen keskusteluun 
ja esirukoukseen. Kahvi- ja 
teetarjoilu. Tied. Jorma Satama 
p. 050 406 4370 ja
Marja-Leena Sippola
p. 050 910 9080 

ENGLISH SERVICE 

With Holy Communion 
at the Old Church every Sunday 
at 4 p.m. After the service 
coffee and tea served. Sunday 
School for kids, Bible refl ection
4.3. reader Emmanuel Eneh, 
rev. Kati Eloranta 
11.3. reader Emmanuel Eneh, 
rev. Kati Eloranta

SVENSKA FÖRSAMLINGEN

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

AVOIN KIRKKO

Aleksanterin kirkko 
on avoinna arkisin 
ma–pe klo 12–18, jolloin 
paikalla on päivystävä 
seurakuntalainen. 

www.tampereenseurakunnat.fi 

M/S Isosaari saa uuden kölin
PARTIOALUS M/S ISOSAARI le-
pää savonlinnalaisella tela-
kalla isossa kölinkorjauk-
sessa.

– Isosaari on veistet-
ty Turun veneveistämöllä 
vuonna , joten raken-
teet alkoivat olla jo korja-
uksen tarpeessa. Korjaus-
ten jälkeen ne kestävät hy-
vin huollettuna taas kym-
meniä vuosia, kertoo hoito-
toimikunnan puheenjohtaja 
Esa Nokkonen.

Isosaarelle tehdään tä-
män talven aikana osa kun-
nostusta vaativista remon-
teista, johon kuuluu lahon-
neen kölin vaihto. Myös la-
honneita pohjalautoja pu-
retaan pois, uusi köli veis-
tetään uudesta puusta ja la-
hot pohjalaudat uusitaan. 
Samalla tarkastetaan ja uu-
sitaan tarvittaessa muita la-
honneita osia.

– Pohjatukit, koneen pu-
kit, kölirauta ja vannasputki 

uusitaan, akseliston ja voi-
mansiirron tuentaa paran-
netaan, peräsimen tuenta ja 
laakerointi korjataan. Mis-
tään pienestä remontista ei 
siis ole kyse, Nokkonen ker-
too. 

Hänen mielestään on hie-
noa, että seurakunta päätti 
lähteä toteuttamaan Isosaa-
ren korjauksia, ja alus näh-
dään tulevaisuudessakin jär-
vellä osana seurakunnan toi-
mintaa.

– Onhan se osa Tampe-
reen historiaa, suunniteltu 

Näsijärven aaltoihin ja pal-
vellut pelastusaluksena en-
nen seurakunnille tuloa.

Tavoitteena on saada 
alus vesille toukokuussa. Re-
montin seuraavan vaiheen 
suunnittelu on myös alka-
nut, ja sille anotaan määrä-
rahaa tuleville vuosille. Sil-
loin on tarkoitus korjata ai-
nakin takalaipio, perähytin 
seinää ja katto sekä kansira-
kenteita.

Kunnostuksen hinta on 
kaikkiaan reilut   eu-
roa.  

 E
sa

 N
ok

ko
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n

M/S Isosaaren kipparit kävivät katsomassa korjauspaikalla, 
miten aluksen pohja oli revitty auki.
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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

HUOMA-RYHMÄ

Henkirikoksen uhrien 
läheiset eli HUOMA-ryhmä 
kokoontuu kuukauden 
viimeinen tiistai klo 17–20 

p. 219 0455 tai www.
mummonkammari.fi 
12.3. klo 18–20 Leskien Klubi 
-kahvila, musiikkituokio Hilkka 
Malm ja huuliharpistit

Tiistaisin
klo 10 Askartelutalkoot ja 
tumpputiistai

Keskiviikkoisin
7.3. klo 10 Leskien Klubi 
-kahvila, Joonatan Rautiolan 
musiikkioppilaita. Tervetuloa 
mukaan, kun pahin surusi on 
hellittänyt.
klo 10 Nettinurkassa Atk-
Seniorit Mukanetin opastajat 
klo 13 Nyt laulajaiset on, 
iloista yhteislaulua suosittujen 
laulattajien johdolla.

Torstaisin
klo 10 Sudokun ratkojaiset, 
2. krs
1.3. klo 11 Muisti- ja 
tuolijumppa
8.3. klo 11 Leila Vuorinen 
johdattaa 30–40 -lukujen 
sanomalehtien tunnelmiin.
Kotialttarin äärellä
klo 12.30 Toivevirsiä, 
Maija-Stina Uotila klo 13 
Päivähartaus 1.3. kappalainen 
Touko Hakala 8.3. Antti Punkari

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

MUSTA LAMMAS

asunnottomien ja päihde-
ongelmaisten päiväkeskus, 
Pellavatehtaankatu 17 G,
p. 219 0372. 
Avoinna ma-to klo 7.30–13,
pe klo 7.30-11.30.
Vaatepalvelu auki 
ma-to 7.30–12, pe klo 7.30–11.
Ilmainen puuro tai keitto 
asiakaskortilla ma–to 10–12 ja 
pe 9.30–11.

Lauantaiaukiolo klo 10–13.
Tarjolla puuroa, leipää ja kahvia.
Pullakirkko klo 10–12. 
Tarjolla leipää ja kahvia 
maksutta
4.3. Ilmari Karjalainen, 
Yhteiskunnallinen työ
11.3. Kari Kuusisto, Suomen 
Raamattuopisto

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
7.3. Arto Pietiläinen, Harjun srk
14.3. Pauli Hakala, 
Kalevan srk
3.3. Retki Salpausselän 
kisoihin Lahteen

14.3. Vapaaehtoistyön-
tekijöiden ilta klo 16 alkaen

Keskiviikkoklubi 
keskiviikkoisin klo 13.00–14.45

Tampereen seurakuntien tapahtumia 29.2.–13.3.2012

hevosille reitin. Palkkana hyvä 
porukka, ateriat ja avantosauna 

Naisten hengellinen 
Teematiistai 6.3. klo 18–20.
Keskustelun ja rukouksen 
jälkeen mahdollisuus avanto-
saunaan. Oma pyyhe kainaloon

Talven riemut -tapahtuma 
11.3. klo 13–16. Pulkka-ajelua 
ponin vetämänä, talutusratsas-
tusta, ongintaa lapsille. Tarjol-
la lihakeittoa, pannaria, pullaa 
ja kahvia sekä nuotiomakkaraa 
edulliseen hintaan

Seurakuntien talo, Näsilinnan-
katu 26, 2. krs. Kevään 
kokoontumiskerrat ovat 27.3, 
24.4 ja 29.5.

ILKON KURSSIKESKUS

P. 03 364 5734, 
050 322 0868, www.ilkko.fi 

Ilkon Namien talkoopäivä 
ti 6.3. klo 13–17. Kaikille 
käsille jotakin niin sisällä kuin 
ulkona. Valmistelemme Talven 
ilot -tapahtumaan liukumäen ja 

LÄHDEKAPPELI

Seurakuntien talossa, 
Näsilinnank. 26, avoinna hiljen-
tymistä 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.  
Isoäidin kutomia tumppuja, 
pipoja, villasukkia ja kaula-
huiveja sekä pehmeitä vauvan 
neuleita. Kauniita käsitöitä ja
yksilöllisiä lahjoja talven juhliin.
Kaupan tuotteita ostamalla 
tuet seurakuntiemme nimikko-
lähettien työtä ja lähetystyötä 
eri puolilla maailmaa

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, elo-
kuvia ja havaintomateriaaleja

MUMMON KAMMARI

Vapaaehtoisen vanhus-
työn 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. 

Tuhannelle vanhukselle 
villasukat -talkoot 
v. 2012. Anna kerä – autat 
paljon! Tuo sukat tai lahjoita 
villalankaa: sukkalangoista 
huutava pula!

Maaliskuun näyttely: 
Alla prima – maalauksia, Matti 
Mattiniemi

Kyläpaikka
Otavalankatu 12 A
Maanantaisin
klo 10 Äiti Teresan peittotalkoot
klo 12.30 
Pöytälaatikkorunoilijat
klo 14 Kirjojen ystävät
5.3. Runoilija Arto Lappi joh-
dattaa runolliseen iltapäivään 
12.3. vieraana FT Panu 
Rajala, Sylvi ja Anita, 
näytelmäuutuuden taustoitusta 
klo 14 Shakki vai matti, seniorit 
pelaavat, 2. krs
Iltaperehdytyskurssi 
ma 5.3. ja ti 13.3 klo 17-19
uusille vapaaehtoisille. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 

Hengellinen avoin 
keskustelu ryhmä päihteistä 
eroon pyrkiville naisille ja 
miehille.

MYÖTÄTUULI

Yhteinen vammaistyö
Ti 6.3. klo 17–19.30 
Aurinkoklubi
Iidesrannan srk-koti, 
Iidesranta 5
Nuorille ja nuorille aikuisille 
tarkoitettu ryhmä. 
Ota yhteys etukäteen ohjaajiin 
avustajatarpeen vuoksi.
Mari Tuominen 
p. 050 535 1139
Liisa Hoikkanen
p. 050 4131909

Omaishoitajien 
vertaistukiryhmä
Ma 12.3. klo 10–12 Kalkun 
srk-talo, Pitkäniemenkatu 9

Kuurojentyö
Su 18.3. klo 15–17 
Viittomakielinen messu 
Aitolahden uudessa kirkossa, 
Jenseninkatu 4. Kirkkokahvit
Ma 12.3. Viittomakielinen 
päivätoiminta, yhteistyössä 
Kotipolun kanssa.
klo 11 Aamun sana
Vuokko Krannilan kertomuksia 
Kiinasta, tulkkaus
klo 12.30 lounas
klo 13.30 verenpaineen-
mittausta, jumppaa, ym.
klo 15 kahvit
Ti 13.3. klo 16–18 
Viittomakielinen seurakuntapiiri
Myötätuulessa, Ilmarinkatu 10

Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarink. 10
Ke 29.2. klo 13 Miestenpiiri
To 1.3. klo 13 Kalevalanpäivä
vieraana lehtori Marja Sola
Pe 2.3. klo 10–12 
Vertaistukiryhmä
- keskustelua
- sanomalehdenlukua
- asiointimahdollisuus 
lähialueella
- päivähartaus
- yhteislaulua, Tuija Kurki
To 8.3. klo 13 Kansainvälinen 
Naistenpäivä, vieraana 
raamatun tutkija Outi Lehtipuu
Pe 9.3. klo 10–12 
Vertaistukiryhmä
To 15.3. klo 13 Kanttorin 
lauluhetki

NAISTEN TAPAHTUMAT

Naisten ilta 
Kuuselan Palvelukeskuksessa, 
Nuolialantie 46
14.3. ”Herätelkäämme 
yhdessä vanhoja käsityö -
taitoja”. Opetamme toinen 
toisiamme. Voit ottaa mukaan 
oman ”taidonnäytteesi” tai 
lahjaksi saamasi käsityön.

Tule jakamaan laulumuistot
JOKAINEN KANSAKOULUN KÄYNYT 
muistaa – osan ulkomuis-
tista – laulut, joita opettajan 
polkeman harmonin säes-
tyksellä laulettiin. 

Jo useana vuonna Neka-
lan koululla on jaettu koulu-
muistoja laulamalla yhdessä 
tuttuja kansakoululauluja – 
tietysti harmonin säestyk-
sellä. Tänä vuonna kokoon-
nutaan laulamaan tiistaina 
. maaliskuuta kello . 

– Tule reippahasti liet-

somaan, kulkemaan tuonne 
taakse metsämaan ja odotta-
maan, koska tuuli hiljaa hen-
käilee ja juhannus on meil-
lä herttainen, kutsuu Maa-
rit Kosmaa, yksi tapahtu-
man järjestäjistä.  

Väliajalla on myytävänä 
gambialaisia mekkoja, koru-
ja, hiekkatauluja ja vesipan-
nuja.  

– IKÄÄNTYNEET IHMISET OVAT 
yhteiskunnan voimavara, 
sanoo Tampereen yliopis-
ton rehtori, professori Kaija 
Holli. Hän luennoi aiheesta 
Yhteisvastuu-tapahtumassa 
maanantaina . maaliskuuta 
kello . Pispalan kirkossa.   

Hollin mukaan ikäänty-
neiden ihmisten oletetaan 
usein olevan taakka, rasite, 
uhka tai vähintäänkin haas-
te. Heidän panostaan ei ai-
na osata arvostaa tai sitä pi-

detään itsestään selvänä asi-
ana.  

Hollin mukaan suuri osa 
yli -vuotiaista eläkeläisistä 
tekee edelleen koko- tai osa-
aikatyötä. 

– Monet hoitavat lapsen-
lapsiaan tai tulevat apuun, 
jos lapsi sairastuu. Suuri osa 
myös hoitaa läheistään koto-
na tai käy laitoksessa avus-
tamassa. Monet tekevät va-
paaehtoistyötä monella sek-
torilla. 

Rehtori Kaija Holli puolustaa ikääntyneitä – Ikääntyneet ihmiset 
maksavat ansaitsemastaan 
eläkkeestä veroja ja käyttävät 
palveluita, mikä mahdollistaa 
työtä suurelle joukolle toimi-
joita ja yrittäjiä, pohtii Holli.   

Harjun seurakunnan jär-
jestämässä illassa musiikis-
ta vastaa rokkipastori Tar-
vo Laakso. Iltahartauden 
pitävät pastori Ritva-Leena 
Hirvonen ja diakonissa Arja 
Tikka. Ohjelman lisäksi on 
tarjoilua. Tilaisuuden koleh-
ti menee Yhteisvastuukerä-
yksen hyväksi.    

Lähetysseura valmistautuu nälkäkriisin 
pahenemiseen Länsi-Afrikassa

Viime vuoden heikkojen sateiden takia 
nälkäkriisi pahenee Länsi-Afrikassa. Se-
negalissa ja Mauritaniassa nälkä uhkaa 
, miljoonaa asukasta. Suomen Lähetys-
seura valmistautuu tukemaan kaikkein 
haavoittuvimpia kansanosia paikallisten 
kumppaniensa kautta.

Viime vuoden kylvökauden heikot sa-
teet romahduttivat viljan tuotannon jopa 
puoleen Mauritaniassa. Senegalissakin 
viljavarastot hupenevat uhkaavasti. Vil-
jan hinta on noussut, ja köyhillä on entis-
tä vähemmän varaa ostaa ruokaa. 

– Suuressa osissa kyliä sato menetet-
tiin lähes kokonaan, koska sateita tuli hy-
vin niukasti. Viljavarastot, jotka ovat nor-
maalisti tähän aikaan vuodesta täysiä, ovat 
jo nyt tyhjiä. Väestö sinnittelee muualla 
asuvilta sukulaisilta tulevan avun varassa, 
mutta huoli toimeentulosta ja ruuan riittä-
misestä on suuri, kertoo Lähetysseuran ke-
hitysyhteistyökoordinaattori Tiina Tuomi-
nen, joka on juuri palannut Senegalista.   

Senegalin hallitus ja YK:n humanitaa-
risen avun paikallistoimisto ovat teettä-
neet tilannearvion maan pohjoisilla ja 

itäisillä alueilla. Tilanne näillä alueilla on 
kriittinen. Paikallinen Punainen Risti ja 
Punainen Puolikuu arvioivat, että varsin-
kin maan koillis- ja keskiosissa ruokati-
lanne on hälyttävä. Jopa puolen miljoo-
nan ihmisen arvioidaan kärsivän nälästä, 
ja määrä on nousussa. 

Lähetysseura on lähettänyt tammi-
kuussa Luterilaisen maailmanliiton Mau-
ritanian-maaohjelmalle   euroa. 
Lähetysseura tarvitsee katastrofi rahas-
toonsa lisää varoja, jotta se pystyy varau-
tumaan nälänhädän uhrien avustamiseen 
lähitulevaisuudessa. 

Suomen Lähetysseuran 
katastrofi työtä voi tukea:
• lahjoittamalla tilille 
 Sampo 800014–161130/viesti AUTA
• verkossa: 
 www.mission.fi /katastrofi kerays
• soittamalla numeroon 
 0600 02020 (19,95 euroa + pvm)
• lähettämällä tekstiviesti 
 AUTA5 (5 e) tai AUTA10 (10 e) 
 numeroon 16160. 

Luterilainen m
aailm

anliitto, M
auritania

Mauritanian kaakkoisosassa nälkätilannetta vaikeuttavat myös naapurimaasta Malista tulleet 
pakolaiset. Noin 10 000 malilaista on paennut Fassalaan Mauritanian puolelle taisteluja, joi-
ta maan armeija käy paikallista itsenäisyysliikettä vastaan. 
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56. vuosikerta
✦ Kustantaja:  Kustannus-Osakeyhtiö 
  Kotimaa 

✦ Päätoimittaja: Marja Rautanen, marja.rautanen@evl.fi 

✦ Toimitussihteerit: Kirsi Airikka, kirsi.airikka@evl.fi 
 ja Asta Kettunen, asta.kettunen@evl.fi 
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 Huom! s-postiviesteihin maininta Tampereen Kirkkosanomat

Illat alkavat saunomisella 
klo 18 (ei uintimahdollisuutta!). 
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 
1.3. hiihtolomaviikko
8.3. Ruut, 3. ja 4. luku 
(sukulunastajan rakkaus ja 
kuninkaallinen sukupuu) Kati 
Eloranta, Mitä Pyhä Henki 
tekee? Urpo Taponen
Tied. Kati Eloranta,
kati.eloranta@evl.fi ,
p. 050 431 6627

RETKET/MATKAT

Itä-Vironmaan kierto-
matka 12.–14.6. 
Lähtö Tampereelta klo 6.30 
Helsinkiin, saavutaan Tallinnaan 
klo 12.30, jossa suomalainen 
opas vastassa. Matka jatkuu 
Narvaan. Tutustumiskohteita 
mm. Narva–Joensuu, Sillamäen 
kaupunki, Kuremäe Pyhitsan 
nunnaluostari, Rakveren 
kaupunki. Matkan hinta 310 € 

sis. hotellimajoittautus 2 hh, 
bussikulj. ja laivamatkat. 
Tied. Elvi Koskinen
p. 050 337 1728 ja
Antti Punkari p. 050 525 8536. 
Ilm. 21.3.mennessä.

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

Rukouksen ja ylistyksen 
jatkokurssi 
Ke klo 17.30- 20.30 
7.3., 28.3., 18.4., 9.5.

Seurakuntien talo, 
Näsilinnankatu 26
Yhteistyössä Uuden verson 
kanssa Vastaanotto-ilta 
su klo 19 Rukousta, ylistystä, 
Raamatun sanaa 
25.3., 29.4., 27.5. 
Yhteistyössä Uuden verson 
kanssa 

Haukiluoman 
Rukouksen talo, Tyvikatu 11
Käy peremmälle, sinua varten 
on paikka. Tule rakentamaan 
seurakuntaa rukouksin. 
Perjantaisin Lähteellä -illat 
klo 18.30 ”Kuulkaa, kaikki 
janoiset! Tulkaa veden ääreen!” 
Jes 55
Pe 9.3. Jukka Partala
Pe 13.4. Jorma Satama 
Pe 4.5. Mauri Virtanen, 
ehtoollinen
Torstaisin rukouspäivystys 
klo 18–18.30 Tule hetkeksi 
hiljentymään, puolestasi 
rukoillaan. Voit myös lähettää 
viestin numeroon 040 7439919  

Armolahjoja etsimässä, 
Varustetut palvelemaan 
-illat klo 18.30
15.3. Teuvo Suurnäkki alustaa 
aiheesta ”Rukous Vanhassa ja 
Uudessa Testamentissa”. 
22.3. ja 19.4. Reino Virtanen 
alustaa armolahjoista

Rukouspäivystys näinä 
iltoina klo 18–18.30
”Varustaakseen kaikki seura-
kunnan jäsenet palvelutyöhön, 
Kristuksen ruumiin rakenta-
miseen.” Ef.9:12 

Hervannan Rukouksen 
talo, Hervannan kirkko, 
Lindforsink.7
Aamurukous 
Ke klo 9–10 Café 
Olohuoneessa, Insinöörinkatu 
23 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. Ylistyslauluja ja 
rukousta. Lisät. Kirsi Juntunen 
050 574 4943 ja Teija Lätti 
050 574 4941

VARHAISAAMUN 
RUKOUSHETKET 
Koivistonkylän srk-koti 
ma ja ke klo 6–7.30. Tied. Anne 
Tuhkanen p. 044 218 0010
Kissanmaan srk-koti 
ma klo 7–8. Tied. Kirsti 
Jokihaara p. 040 590 3256

SENIORIFOORUM

– uskosta ja elämästä
klo 13 Aleksanterin kirkon 
kryptassa edullinen kahvi-
tarjoilu klo 12 alkaen
1.3. Kun näkö heikkenee,
Maria Joutsen, toiminnan-
ohjaaja. Isäntänä toimii Asko 
Peltonen, emäntänä Anneli Rau-
takorpi, juontajina Vuokko Kran-
nila ja Mirja Vahteristo. Järj. KRS, 
Tuomiokirkkosrk ja Pyynikin srk

TORPAN KURSSIKESKUS

Torpantie 29, Siivikkala
Mäntyniemen kesäkodin 
60-lukulaisten 
kokoontuminen Torpalla 
12.3. klo 18 alkaen iltapalalla 
a 5 € ja päättyen saunotteluun 
klo 20 eteenpäin. Urho Koski, 
Mauri Virtanen, Risto Itämetsä 
jne. Ilmoittaudu iltapalan vuoksi 
p. 050 073 7128 tai
risto.itametsa@evl.fi 

USKON AKATEMIA

kirjastotalo Metson Pietilä 
-salissa klo 18.30
13.3. minun uskoni, 
lähihoitaja, valmentaja Atik 
Ismail

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!

SINKUT

Elämäni valokuvat 
ti 6.3. klo 18–20 
Aleksanterin kirkon alasalissa. 
Sisäänkäynti alasaliin on koulun 
puoleiselta sivulta mustasta 
metallisesta sivuovesta.
Ota mukaasi muutama 
Sinulle merkittävä valokuva 
(mielellään paperisena, mutta 
muistitikullakin käy). Valokuva 
voi olla kuva sinusta itsestäsi 
tai jostain Sinulle merkittävästä 
tapahtumasta tai asiasta. 
Keskustellaan elämäntarinoista 
valokuvien avulla.
Tied. sari.peltonen@evl.fi 
p. 050 381 7177

SURURYHMÄ

torstaina 15.3. klo 18 
Kalevan kirkon salissa 1, 
käynti Liisanpuiston puolelta. 
Ryhmässä pastori Jukka 
Kuusisto, puh. 050 537 4732 
ja diakonissa Heli Haavisto
8.3. klo 17 Seurakuntien talo, 
Emmaus, 2. krs. Ohjaajat Varpu 
Lipponen ja Veikko Parkkinen. 
Tied. Minna Sormunen
p. 050 518 4683

TAMPEREEN 
RAAMATTUKOULU

www.tampereenraamattukoulu.
net
Kalevan kirkon srk-salissa 
maanantaisin klo 18.30
5.3. Daniel Brecher, Juutalaisin 
silmin -luentosarja
12.3. Hannu Karvonen, 
Matteuksen evankeliumi

www.tampereenseurakunnat.fi 

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

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat
Su 11.3. klo 18 Linnainmaan 
seurakuntakeskuksessa, 
Korpikodinkatu 2. Kahvit 
klo 17.30. Sirkka Karsisto, 
Esa Eerola ja Seppo Laaksi.
Ke 14.3. klo 18.30 
Pyynikin Pappilan kerhohuone, 
Kisakentänk. 18.
To 15.3. klo 19 
Seurakuntien talo, Ateena-sali.

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28, 
p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi 
Seniorifoorum 1.3. klo 13 
Aleksanterin kirkon krypta. 
Kun näkö heikkenee, Maria 
Joutsen. Kahvitarjoilu klo 12 
alkaen.

Aviopari-iltapäivä 11.3. 
klo 15 Hämeenkulma, 
Hämeenpuisto 15 A 4. Avioparin 
arkea ja juhlaa, Katja Volanto-
Lumppio ja Esa Lumppio.
Sanan lähteillä 15.3. 
klo 18.30 Finlaysonin kirkko. 
Kuolema ja Elämä, Satu Eerola, 
Ilkka Puhakka. Musiikki Minna ja 
Jussi Pyysalo.
Opiskelijaillat perjantaisin 
klo 19 Glooria Sali, 
Kyttälänkatu 1, 2. kerros.

SLEY
Luther-talo Pellavatehtaank. 19
Messu joka su klo 11. 
Päiväpiiri ke klo 13. 
Keidasillat la klo 18. 
Tervetuloa! www.sley.fi /tampere

TAMPEREEN 
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi 
Seurat sunnuntaisin klo 16, sekä
keskiviikkoisin ja lauantaisin 
klo 19.
Nuorten päivät 10.-11.3.
La 10.3. klo 18 HPE Hervannan 
kirkossa, klo 20.30 puheenvuoro 
nuorille ry:llä. 
Su 11.3. klo 13.30 
seurat ja klo 16 alustus.
Tervetuloa!

KRISTILLISET 
JÄRJESTÖT

TULE HILJENTYMÄÄN SANAN ja 
musiikin ääreen paastonajan 
Hiljaisuuden kirkkoon, joka 
järjestetään keskiviikkoisin 
kello  Kalevan kirkossa. 

Hiljenny paastonajan Hiljaisuuden kirkossa
Iltojen aiheet 
ovat virrestä 56:
 29.2. Tutkimaan, oi Jeesus,
  auta kärsimystäs 
  katkeraa, 
  Helka Korpela, sana
 7.3. Anna rauha tunnol-
  leni, poista tuskat 
  painavat, Riitta 
  Sompa-Hokkanen, 
  sana, Merja Ranta-
  maa, musiikki
 14.3. Avaa silmät, että

  saisin rakkauttas 
  katsella, Marja-Liisa
  Laaksonen, sana, 
  Nekalan koulun 
   B luokka, musiikki
 21.3. Nöyränä ja hiljaisena
  kannat piikki-
  kruunua, 
  Pauli Hakala, sana
 28.3. Sydämeeni syvään 
  auta kärsimykses 
  kätkemään, Tuula 
  Ryhänen, sana, 
  Vesa Vahtola, viulu

 Kim
m

o Ahonen

Kalevan kirkon alttariveistos, 
Raili ja Reima Pietilän suunnit-
telema Särkynyt ruoko on suo-
ra raamatunlainaus.”Särjettyä 
ruokoa hän ei muserra, ja 
suitsevaista kynttilänsydäntä
hän ei sammuta. Hän levittää
oikeutta uskollisesti.” 
(Jes.42:3, suomennos 1933).

   
TUOMASMESSU

4.3. klo 18 Aleksanterin kirk-
ko. Muista minua. Rippiäiti ja 
-isä ovat tavattavissa jo tun-
tia ennen messua. Lastenhoito 
ja pyhäkoulu kirkon alasalissa. 
Teejatkot heti messun päätyttyä 
kirkon alasalissa

Päiväkerhopaikan haku seurakuntien 
päiväkerhoihin kaudelle

2012 - 2013
Hakuaika on 15.4. asti

Kerhopaikkaa voi hakea
31.7.2012 mennessä 3 -vuotta täyttävälle
ja sitä vanhemmalle lapselle osoitteessa
www.tampereenseurakunnat.fi/lapset

Ilta Rakkaudelle 
karkauspäivänä 
ke 29.2. klo 18 –20
yliopiston kampuskappelis-
sa (Pinni B, 5.krs)
Perheneuvoja ja seksuaali-
terapeutti Heidi Alatalja 
johtaa keskustelua seksuaa-
lisuudesta parisuhteessa. 
Illan musiikkivieraana 
Peter Joukainen duo. 
Iltateetarjoilu

Tampereen seurakuntien 
oppilaitostyö, perhe-
neuvonta, kristilliset 
opiskelijajärjestöt

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

Sisä- ja Ulkomaalaukset + Kattomaa-
laukset. Remontti- ja Rakennustyöt 
Sisällä ja Ulkona.  040 712 8888

Kattokorjaukset, Kattojen Uusimiset, 
Peltisepäntyöt, Vesikourut, Tikkaat, 
Lumiesteet.      040 712 8888

www.lahetystorit.fi

Tuotoilla autetaan 
2 miljoonaa 
ihmistä vuosittain

Ilm
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en 
no
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KESKUSTA
Näsilinnankatu 21
(03) 222 6821

TAMMELA
Tammelan puistok. 37
(03) 255 7502

HERVANTA
Insinöörinkatu 30
(03) 715 6337

ARJEN AARTEITA
- sinulta ja sinulle
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Uusi Era Palvelut Oy / puh. 045-126 6938

uusierasiivous@kolumbus.fi 
www.uusierapalvelut.fi 
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VVO-kotikeskus
Kyllikinkatu 15 b | 33500 Tampere
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4404  | tampere@vvo.fi
www.vvo.fi

VAKUUSMAKSU 
VAIN 250 € 

Hervantaan, erinomaisten palvelujen ja kulkuyhteyksien tuntumaan, val-
mistuu keväällä uusia, moderneja vuokrakoteja. Tyylikkäät sisustusrat-
kaisut ja monipuolisia asuntopohjia. Tutustu kohteen virtuaaliesittelyihin 
ja lisätietoihin osoitteessa www.vvo.fi/tieteenkatu8ja10.

Talossa myös liiketiloja katutasossa, kysy lisää VVO-kotikeskuksesta!

Tieteenkatu 8 ja 10, arvioitu valmistuminen 4/2012 
Esimerkkejä huoneistotyypeistä:

 1h+kt+p  29,5–33,5 m2 546–585 €/kk
 2h+kk+p 44,0–54,0 m2 641–712 €/kk
 2h+k+p 56,0 m2 690–711 €/kk
 3h+kt+p 59,5–60,5 m2 770–800 €/kk
 3h+kk+p 67,5 m2 823–856 €/kk

Kohteessa on varallisuusrajat. Vesimaksut ja laajakaistayhteys sisäl-
tyvät vuokraan. VVO:n asunnot ovat savuttomia. Vuokrasopimuk-
sen ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 12 kk sopimuk-
sen alkamisajankohdasta. Täytä hakemus osoitteessa www.vvo.fi. 
Muuta meille!

Uutta Hervantaan!
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Hiljaisuuden voima
OUTO HILJAISUUS. Vilkaisu öiseen pimeyteen. Himmeän katulam-
pun ympärillä karkeloivat lumikierteet. Kaupunki on muuttu-
nut valkoiseksi uneksi. Lumi lahjoittaa valvovalle öisen hil-
jaisuuden.

Hiljaisuus on rikkumaton seuraavanakin yönä. Pyryttää. 
Äänettömyys antaa tilaa ihmisen sisikunnan äänille, niille, 
jotka uppoavat päivittäiseen hälyyn, meluun ja mielenliikkei-
den ryöpsähdyksiin.

Hiljaisuudessa ihminen on itsensä kanssa ja puhuu si-
sään päin.

Monille se on vaikeaa. Siksi äänet voittavat äänettömyy-
den. Moni rakentaa itselleen äänikennon, jossa musiikki on 
suojus ja oman reviirin turva. Kun tajunnan voi täyttää erilai-
silla äänikerroksilla, alkaa hiljaisuus pelottaa. Siihenhän liit-
tyy yksinäisyyden tai yksin jäämisen uhka.

Melusta on tullut osa elämäämme. Se muovaa mielem-
me, ajatuksemme, muistimme, koko olemuksemme. Jos jo-
ku rohkenee valittaa melusta, häntä kehotetaan muuttamaan 
niin pitkälle kuin pippuri kasvaa – tai ainakin maalle. Ei maa-
seutukaan ole meluton. Äänet kapseloituvat kaikkialla ympä-
rillemme ja rajaavat maailmamme.

Melu ei ole vain meidän aikamme vitsaus. Muinaiset su-
merilaiset uskoivat vedenpaisumuksen tulleen ihmisille ran-
gaistuksena melusta. Vanhan testamentin Joosuan kirjassa 
kerrotaan, miten Jerikon muurit murtuivat, kun papit puhalsi-
vat torviinsa. (Joosua 6:20)

Mitä tapahtui vuonna 1952 hiljaisuuden konsertissa? 
Tuolloin säveltäjä John Cage antoi tyhjyydelle oman tulkin-
tansa. Konserttiyleisö istui hiljaa 4 minuuttia 33 sekuntia 
kuunnellen hiljaisuuden ääniä. Se oli yhdenlainen retriitti, jo-
ka kokosi ihmiset yhteen. 

Retriitit mielletään vetäytymiseksi vapaaehtoiseen hiljai-
suuteen ja hiljentymiseen. Hengelliset hiljentymiset ovat löy-
täneet tiensä myös yritysmaailmaan: On tyky-retriittejä ja 
muita työkuntoa kohentavia hengennostatusprojekteja. Ihmi-
nen osaa rahastaa hiljaisuudellakin.

Monet ovat huomanneet maailman lentoasemilla oven, 
jossa lukee Hiljaisuuden huone eri kielillä. Oven voi avata ku-
ka tahansa. Sinne astuvalta ei kysytä matkalippua, ei passia 
eikä mitään muutakaan. 

Joku keskittyy rukoukseen, joku toinen keinuttaa vartalo-
aan äänettömien viestien tahtiin. Hiljaisuuden huoneessa ei 
yleensä ole tungosta. Ihmiset avaavat oven varoen ja sulke-
vat sen poistuessaan eleettömästi.

Vasta sataneen lumen kyky imeä äänet valkoisuuteensa 
tarjoaa hiljentymisen kotioloissa. Ei tarvitse pakata matka-
laukkua eikä tutkia aikatauluja. Hiljaisuus ympäröi tutun tilan 
ja hivuttautuu huomaamatta syvälle sisikuntaan.

Japanilaisen tila-aika -ajattelun mukaan hiljaisuus kuten 
tyhjyyskin ovat kielellisten ilmaisujen tavoittamattomissa. Ne 
ovat kuitenkin olemassa ja lähellä meitä kaikkia. Japanilaisen 
kirjailijan Junichiro Tanizakin teoksessa Varjojen ylistys on lau-
se ”Se mitä ei ole nähty, ei meille ole olemassa.”

Näkyykö hiljaisuus? Ei. Ehkä moni unohtaa sen juuri sik-
si. Lumen peittämään yöhön havahtuvan kannattaa kuitenkin 
kuunnella hiljaisuutta. Siinä on voimaa.

Maila-Katriina Tuominen
Kirjoittaja on kulttuuri- ja 

ihmisoikeustoimittaja.
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. ohj. Tapio Parkkinen

. sov. ja säv. Pentti Tynkkynen 

. mus. johto Arto Nieminen

Ooppera kertooo vammaisen, murre- ja kansanperinteen 
kerääjän, Martti Myllyharjun tarinan. Uskonnollisen per-
heen ja ystävien tuki auttoivat. Suuren suosion saavutta-
neen oopperan esitykset jatkuvat.
Pääosissa Inga Sulin, Ahti Jokinen, Matti Hannula, 
Taisto Polvi, Tuija Pajunen ja Sami Penttilä. Lisäksi 
Kyröskosken Mieskuoro, Saurion Sävel, Tays:n Tinnitus-
kuoro ja Parkanon Korsukuoro, orkesteri ja solisteja, 
yhteensä n. 80 esiintyjää. 
Seuraavat esitykset: la 10.3. klo 14 ja 18 Tampereen 
Tuomiokirkko ja su  29.4. klo 14 Oriveden kko
Lippuja: 1 1/2 tuntia ennen ovelta ja kuorolaisilta. Liput 20 euroa.
Tied. ja varaukset p. 050 554 2412/Perkiömäki tai 040  484 9361/
Hamadi, aune.hamadi@heiskary.fi. Kysy myös ryhmälippuja!

Tervetuloa!Järj. Heiska ry    www.heiskary.fi

Ooppera rakkaudesta ja sitkeydestä

��������	
�������
	�
- hengellinen kansanooppera

facebook.com/
diakamk

NUORTEN KOULUTUS
Sairaanhoitaja (AMK) ja
Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa, 
päivä- ja monimuoto-opetus. 
Hakuaika 5.3.–3.4.2012,  www.amkhaku.fi . 
Kysy lisää: 040 869 6026,  
maija.makitalo@diak.fi .

AIKUISKOULUTUS
Sosionomi (AMK) -diakoni,
muuntokoulutus.  Koulutus osin Porissa ja 
osin Tampereella yhteistyössä Martinus - 
säätiön kanssa.  Kysy lisää: 040 869 6031,
risto.koivumaki@diak.fi  tai 050 441 3239, 
jukka-pekka.fabrin@martinus.fi 

YLEMPI AMK-TUTKINTO
Sosiaalialan ylempi amk-tutkinto.
Hakukelpoisuus: Sosionomi (AMK).
Kysy lisää: 040 869 6031, 
risto.koivumaki@diak.fi .
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Diakonia-ammattikorkeakoulu

.fi 

Diak Länsi, Metsämiehenkatu 2, 28500 Pori
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Tiloissamme
asiakaspaikkoja
70 hengelle

Kun on aihetta juhlaan...

JUHLAKESKUS Pitopalvelua
myös

haluamiinne
tiloihin

. muistotilaisuudet . perhejuhlat . ristiäiset

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

KOTI KAUNIIKSI

Verhoiluliike
Yli-Heikkilä

Nyyrikintie 1, Tampere
040 739 1822

www.kolumbus.fi/timylihe

Parantava rukous
Rukousilta Tampereen 

tuomiokirkossa su 4.3. klo 17.00
Pirkko  

Jalovaara
Rukoilemme kanssasi!

Tampereen tuomiokirkkoseurakunta ja Rukousystävät ry

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!

Ilmoittaja,
ota 

yhteyttä.

Jaana Mehtälä 
020 754 2309, 
040 509 4962

jaana.mehtala@
kotimaa.fi 

Kaukajärven Sininauhakodin
peruskorjaus saa tukea
Asumisen rahoitus- ja kehittä-
miskeskus ARA on myöntänyt 
Tampereen seurakunnille tukea 
Pirkanmaan Sininauhakoti -yh-
distyksen Kaukajärven yksikköön 
tehtävään perusparannukseen. 
Kohteelle on myönnetty  pro-
sentin avustusvaraus ja  pro-
sentin korkotukilainavaraus.

Ensi kesänä alkavan peruskor-

jauksen kustannusarvio on yh-
teensä reilut , miljoonaa euroa. 
Kunnostus tehdään osastoittain 
eli asunnoissa asutaan koko ajan. 
Kaukajärven toimipisteessä on  
asuntoa, jotka ovat Tampereen 
evankelis-luterilaisen seurakun-
tayhtymän omistamissa tiloissa.

Sininauhakoti on sosiaalihuol-
lon avohoidon asumispalveluyk-

Kaukajärven Sininauhakodin asuntojen peruskorjaus alkaa ensi kesänä. 
Kaukajärven toimipisteessä on 23 asuntoa, jotka ovat Tampereen seura-
kuntien omistamissa tiloissa. 

Tuomiokirkkoseurakunnan 
järjestelytoimikunta: Mar-
ja Karvo, Miika Tomi, An-
na Kivimäki, Marja-Liisa 
Rautelo, Antti Punkari, Riit-
ta Alaja, Pekka Uusitalo, Ai-
ra Virtala, Piippa Jumppa-
nen, Marja-Sinikka Tuh-
kanen-Mattila, Riitta Som-
pa-Hokkanen, Juhani Sal-
menpohja, tuomiorovas-
ti Olli Hallikainen, vt. kirk-
koherrat Salla Häkkinen ja 
Ari Rantavaara, henkilös-
tön edustajana Petri Ranta. 
Eteläisen seurakunnan jär-
jestelytoimikunta: Jarno 
Parviola, Sirpa Koivisto, As-
ko Alajoki, Juho Tervo, Lee-
na Laaksonen, Kalle Mäki, 
Rea Maakanen, Ritva Kuos-
manen, Marja-Leena Sippo-
la, Janica Salmi, Ville Vuo-
lanto, Anne Latvanne, kirk-
koherrat Antero Eskolin, 
Jussi Mäkinen ja Juhani Rä-
sänen, henkilöstön edus-
tajana Päivi Weckström.
Messukylän seurakunnan 
järjestelytoimikunta: Minna 
Katajamäki, Heikki Päätalo, 
Matti Kulkas, Anne Karho-
la, Matti Sääksi, Tuija Kin-
nunen, Johanna Suban, Mat-
ti Heinivaho, Taina Koivis-
to, Raisa Harju-Autti, Tapio 
Korpinen, Elina Karttunen, 
Marja Attila, vt. kirkkoherra 
Tero Matilainen, kirkkoher-
rat Jari Nurmi ja Juha Vuo-
rio, henkilöstön edustajana 
Virpi Pohjanen.

Uusien seura-
kuntien järjestely-

toimikunnat 
nimettiin

sikkö miehille. Sen tavoite on saada 
asiakas asumisaikanaan kuntoutu-
maan itsenäiseen tai kevyesti tuet-
tuun päihteettömään elämään.

ARA myöntää asumiseen ja ra-
kentamiseen liittyviä avustuksia, 
tukia ja takauksia sekä ohjaa ja val-
voo ARA-asuntojen käyttöä. Tällä 
kertaa tukea myönnettiin yli  
vuokra-asunnolle. Tukea kuitenkin 
haettiin  asuntoon. Myönteisen 
päätöksen saaminen edellytti kun-
nan puoltavaa lausuntoa.

Pirkanm
aan Sininauhakoti -yhdistys/ Juha Kallio



16

T
ampereen Nuorten Mies-
ten Kristillisen Yhdistyk-
sen toimitusjohtajalla Ant-
ti Saarelmalla on takanaan 
hieman runsas puoli vuot-

ta uudessaan tehtävässään. Mies 
on pääsyt perinteiseen yhdistyk-
seen hyvin sisään, hän myöntää 
viihtyvänsä työssään mainiosti.

Namikan komea talo Hämeen-
puistossa on tullut Saarelmalle tu-
tuksi jo luottamusmiestehtävistä. 
Mies valittiin vuonna  yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi.

– Olen ollut vähän yllättynyt-
kin siitä, kuinka erilaista oli katsoa 
asioita luottamusmiehen näkö-
kulmasta. Toimitusjohtajana jou-
tuu – ja pääsee – eri tarkkuudella 
asioihin sisälle. Onneksi edeltäjä-
ni Mauri Poussa on jo pidempään 
perehdyttänyt yhdistyksen asioi-
hin, Saarelma kiittelee.

Mies ei itse ole pitkän linjan 
namikalaisia, mutta yhdistyksen 
perusasiat ovat olleet hänelle ai-
na läheisiä. 

– Tampereen NMKY on ollut 
sivusta tuttu. Poikavuosina mi-
nulla oli kosketuspintaa kaikkiin 
yhdistyksen toimintamuotoihin, 
esimerkiksi partioon, urheiluun ja 
musiikkiin. 

Saarelmalle läheisiä asioita 
ovat myös Namikan vahvasti li-
puttamat kansainvälisyys ja eku-
menia. 

– Olen ollut mukana kirkon 
kansainvälisessä työssä ja eku-
meenisessa toiminnassa. Näitä 
haluan edelleen vahvistaa Tampe-
reen NMKY:ssäkin.

Monipuolista tukea 
ja matalaa kynnystä

Saarelman mukaan Tampereen 
NMKY:n toiminta on jo hyvässä 
paketissa. Kehittämistä ja uusia 
avauksiakin toki tarvitaan. 

Tästä hyvä esimerkki on nuor-
ten ja nuorten perheiden ohjaus- 
ja toimintakeskus Messi, joka on 
NMKY:n ja Tampereen seura-
kuntayhtymän yhteinen toimin-
tamuoto. 

– Messissä on monipuolista 
pajatoimintaa, ja sieltä saa opin-
to-ohjausta sekä muutakin tukea. 
Messin moniammatillisessa tii-
missä on turvallisia ja kannusta-
via aikuisia sellaisille nuorille, jot-
ka tarvitsevat tukea.

Tulokset toiminnasta ovat ol-
leet lupaavia.

– Nuoret ovat sijoittuneet hy-

vin Messi-vuoden jälkeen. On pa-
lattu kouluun, löydetty uusi opis-
kelupaikka tai sitten päästy palve-
luohjauksen kautta kiinni muihin 
tukimuotoihin, Saarelma kertoo.

Uusia avauksia pohditaan myös 
varhaiskasvatuksessa ja isä–lapsi-
toiminnassa. Maahanmuuttaja-
puolikin kiinnostaa. 

– Etsimme roolia maahan-
muuttajatyössä, haluamme ra-
kentaa osaltamme monikulttuu-
rista ja suvaitsevaa Tamperetta, 
Saarelma linjaa.

– Maahanmuuttajanuorten on 
ollut helppo lähteä mukaan ur-
heiluun, mutta Namika voisi olla 
tulevaisuudessa luonteva paikka 
myös aikuisten maahanmuuttaja-
miesten omalle toiminnalle.

Kaikki ikäryhmät 
ovat tärkeitä

Toimitusjohtaja korostaa elä-
mänkaariajattelua Tampereen 
NMKY:n toiminnassa. 

– Olemme juuriltamme nuor-
ten miesten kristillinen yhdistys, 
mutta haluamme olla yhteisö, jossa 
pojat ja tytöt, kokonaiset perheet ja 
suvut pitävät toisistaan huolta ko-
ko elämän ajan, hän määrittelee. 

Hallintotöiden ohella Antti Saa-
relmalla on tuntumaa myös toi-
senlaisesta työympäristöstä. Hän 
on toiminut sotilastehtävissä sekä 
Afganistanissa että kotimaisessa 
erikoisjoukkoympäristössä.

– Afganistanissa toimin vuoden 
ajan sotilastarkkailuryhmässä vies-
ti- ja yhteysupseerina. Partioimme, 
hoidimme viranomaisyhteyksiä ja 
teimme sotilastiedustelua.

Saarelman siviilitausta pappi-
na ei ollut kenttätehtävissä aivan 
tavanmukainen.

– Oli kyllä tosi antoisaa vaih-
taa kielipeliä ja keskittyä tiimin 
kanssa sotilaselämän perusasioi-
hin, reservin majuri hymyilee.

Työ oli rankkaa, olosuhteet ko-
vat ja turvallisuusriski olemassa. 

– Olimme välillä vuorokausia 
liikkeellä ääriolosuhteissa. 

Päteekö pahassa paikassa edel-
leen sanonta ”kaveria ei jätetä”?

– Kyllä se pätee noissa tilan-
teissa ja myös operaation jälkeen. 
Suomi-arkeen palaaminen on mo-
nille työn takana, joten kaverien ja 
läheisten tukea tarvitaankin.

Utin Jääkärirykmentissä Saa-
relma toimi sotilaspappina kan-
sainvälisen joukon erikoisoperaa-
tio-osastossa. 

– Me suomalaiset olimme osa 
EU:n monikansallista taistelu-
osastoa. Oli taas hienoa tehdä töi-
tä huippuporukassa, mutta kyllä-
hän tämäkin vuosi oli perheelle 
rankka, Saarelma summaa.

Tampereen NMKY on mukana ke-
hittämässä NMKY-järjestöjen ide-
oimaa uudenlaista perheseteliä.

– Kulttuuri- ja liikuntasetelit 
ovat tarkoitettu vain työntekijäl-
le. Perheseteliä suunnitellaan kan-
nustamaan lasten ja vanhempien 
yhteistä tekemistä. Se voisi olla 
esimerkiksi liikuntaa tai leiritoi-
mintaa, toimitusjohtaja Saarelma 
kuvailee.

– Perhesetelin käyttöönotolla 
helpotetaan perheen ja työn yhteen-
sovittamista. Lasten ja vanhempien 
yhteinen tekeminen nostaa elämän 
laatuakin monella tapaa.

Tarvetta perhesetelille näyttäi-
si olevan.

– Tutkimusten mukaan suo-
malaiset isät haluavat viettää las-
tensa kanssa enemmän aikaa. Per-
hekeskeinen elämäntapa kohentaa 
myös miesten terveyttä, kertoo 
Helsingin NMKY:n kehitysjohta-
ja Ari Inkinen.

– Toivomme, että saisimme 
perheiden liikuntaa edistävän laa-
jan Perheliikuntaverkoston kans-
sa tänä vuonna käynnistettyä laa-
jan hankkeen. Sillä voisimme tes-
tata perheseteliä käytännössä, In-
kinen toteaa.

Tampereen NMKY edistää 
hyvinvointia nykyajan rytmissä

Perhesetelillä 
lapsetkin huomioidaan

Afganistan opetti 
arvostamaan perusasioita

Antti Saarelmalla on takanaan 
monipuolinen työkokemus 
muun muassa sotilastehtävissä 
Afganistanissa. Siellä hän tutustui 
kenttäolosuhteissa monenlaisiin 
suomalaisiin miehiin.

Hannu Jukola 

– Eri-ikäiset vapaaehtoiset vetä-
jät ja aktiiviset harrastajat ovat yh-
distystoiminnan perusta. Meilläkin 
urheilu, partio ja miestyö ovat hyvis-
sä käsissä vapaaehtoisten johdossa.

Senioriväestön osuus kasvaa ko-
ko ajan ja se on Saarelman mukaan 
iso haaste myös järjestökentällä. 

– Tampereen NMKY:ssäkin on 
mukana pitkään vastuuta kantanei-
ta ikämiehiä. He ovat nuorekkaita 
sekä sosiaalisesti aktiivisia korkei-
siin ikävuosiin. 

Tavoitteena on tavoittaa kaiken-
ikäisiä tamperelaisia entistä enem-
män nykyajan välineillä.

– Puisto-Emmaus tehtiin aikoi-
naan paikalle, josta saavutti käte-
västi läheisen Amurin työläiskau-
punginosan pojat ja nuoret miehet. 
Nyt käytämme tavoittamiseen tie-
tysti myös nettiä ja sosiaalista me-
diaa. Viestintää kehitetään yhdessä 
NMKY-liiton ja muiden namikoi-
den kanssa, Saarelma kertoo.

Ihmisille merkitystä 
elämään yhteistyöllä

Seurakuntien kanssa Namikalla on 
luontevaa yhteistyötä.

– Olen kokenut, että luottamus 
on molemminpuolista. Toiminnan 
raamit ovat erilaisia, mutta toivon, 
että voimme täydentää ja tukea toi-
siamme myös taloustilanteen ja ra-
kenteiden muutoksissa, Saarelma 
sanoo.

Muidenkin tahojen kanssa toi-
mitusjohtaja on valmis laajenta-
maan yhteistyötä.

– Tampereen kaupunki ja naa-
purikunnat ovat tärkeitä tukijoi-
tamme. Olemme valmiita uuden-
laisiin kumppanuuksiinkin. Myös 
muiden urheiluseurojen ja musiik-
kiopistojen kanssa haetaan entistä 
tiiviimpää yhteistyötä.

– Järjestöpuolella perinteisiä 
kumppaneitamme taas ovat esi-
merkiksi NNKY, setlementtiliike, 
partiojärjestöt ja Tampereen Kau-
punkilähetys. Niiden kanssa jaam-
me samankaltaisen hengellisen pe-
rinnön ja laajemman toiminta-aja-
tuksen.

Antti Saarelma näkee Tampe-
reen Namikan tulevaisuuden va-
loisana.

– Uskon että jatkossakin olem-
me vahva ja monipuolinen toimi-
ja Tampereella ja Tampereen seu-
dulla. 

Yhdistyksen perustavoite säilyy 
samana.

– Emme hae kasvua kasvun 
vuoksi, vaan sen pitää edistää tam-
perelaisten ihmisten ja perheiden 
hyvinvointia. Haluamme tuoda ih-
misille merkitystä elämään, toimi-
tusjohtaja linjaa.

Vesa Keinonen 




