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a Rakenneratkaisu 
sai ilmeet vakaviksi
Matti Kulkas, Antti Punkari ja 
Rami Helminen olivat päät-
tämässä yhdestä Tampereen 
seurakuntien tärkeimmistä 
asioista vuosikymmeniin.

➢ SIVU 3

Yhdenkin kummin 
vaihtoehto tarpeen
Kunniatehtävänä kummius 
-sarja jatkuu. Mikä on sopiva 
määrä ja montako on liikaa?

➢ SIVU	4

Yhteisöllisyys on vahvaa 
lestadiolaisessa liikkeessä
Lestadiolaiset seurat kokoavat vä-
keä vauvasta vaariin. Yhdessäolo 
perheen ja ystävien kanssa on tär-
keää myös Jokitalon perheelle.

 ➢ SIVUT	8–9

Lupaus loi tarinan
➢ SIVUT	6–7
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Pommerilainen	kaupustelija,	
jota	esittää	Susanna	
Tenkanen-Lindeman,	
tutustuttaa	sotilaat	
maaomenaan	musiikillisessa	
draamassa	Kaksitoista	
paitaa.	
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Seurakuntalaiset  
ottivat kantaa 
LuteriLainen kirkko on viime viikot näyttäytynyt valossa, josta on 
selvästi luettavissa kirkon jakautuminen konservatiiveihin ja 
niihin, jotka ajattelevat täysin eri tavalla. Kun Älä alistu -kam-
panja alkoi, kirkko otti nopeasti arkkipiispa Kari Mäkisen suul-
la kannan asiaan.  

Moni tavallinen tamperelainen varmasti ihmettelee, miksi 
kirkko jatkuvasti kompastuu seksuaalisuuteen liittyvissä asiois-
sa. Ainakin tämä viimeinen hässäkkä oli ihan kotitekoinen, kir-
kon sisältä tullut kannanotto. Mutta suinkaan kaikki kirkolliset 
järjestöt eivät olleet tässä kampanjassa mukana. 

Tätä kirjoittaessani muutamat seurakunnat ovat lähettä-
neet kirkkohallitukselle viestin, että se jäädyttäisi taloudelli-
sen tuen antamisen niille järjestöille, jotka suhtautuvat kieltei-
sesti naispappeihin ja homoseksuaaleihin. Aika näyttää, miten 
asia etenee. 

Jokainen meistä muistaa, millaista on olla nuori. Se on häm-
mennyksen ja epävarmuuden aikaa. Oman identiteetin löytämi-
nen vie vuosia. Jos nuori huomaa olevansa homo- tai biseksu-
aali, hänen on päästävä sinuiksi asian kanssa. Tähän tarvitaan 
vanhempien ja läheisten tukea ja hyväksyntää.  

Tutkimusten mukaan nuorella homoseksuaalilla on neljä 
kertaa suurempi mahdollisuus päätyä itsemurhaan kuin hete-
ronuorella. Puheet siitä, että kristinusko pystyy auttamaan ih-
mistä muuttamaan pysyvästi seksuaalista identiteettiään, ei-
vät saa monilta asiantuntijoilta vastakaikua. Tästä asiasta kir-
joitti myös psykiatrian erikoislääkäri Reijo Laitinen Aamulehden 
mielipidesivulla.  (Usko ei muuta seksuaalisuutta, 29.3.2011). 

Musiikista  
lepotaukoja
kaikiLLa meiLLä on erilaisia tapoja rentoutua ja saada uusia voi-
mia. Monille se on jumppa, kävely tai hiljaisuuteen hakeutumi-
nen. Eri kulttuuritilaisuuksissa käymisen taitaa aika moni nime-
tä omaksi harrastuksekseen. 

Musiikki hoitaa ihmistä monella tavalla. Mieli rauhoittuu, ja 
voimme ikään kuin kanavoida omia tuntojamme musiikkiin. Hy-
vä olo jatkuu vielä konsertin loppumisen jälkeenkin.

Marian ilmestyspäivänä Pikkupalatsissa oli yhdistetty kon-
sertti ja Naisten Pankin tilaisuus. Palatsi oli täynnä väkeä. Kiitos 
jälleen rouva Leila Parhankankaalle, joka lämpöisenä emäntä-
nä teki iltapäivästä meille kaikille juhlahetken. Onneksi Tampe-
reella on myös paikka, joka jo sisänäkymällään sulkee sisäänsä. 

Konsertin musiikista vastasivat Vokaaliyhtye Lumous ja Fio-
retto Ensemble. Olimme kohta keskiajalla, Pyhän Birgitan kans-
sa matkalla Santiago de Compostelaan. Vanhat soittimet, laulu 
ja tanssi ruokkivat meitä. 

Taisimme itse kukin tehdä pienen pyhiinvaelluksen. 

Marja Rautanen 

Lukijapostia

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

Sanottua
 Kristillisen uskon subjekti ei ole 

yksityinen ihminen, vaan aina ko-
ko kirkko. Yksin rukoillessaankin 
kristitty rukoilee osana kirkkoa. 
Jumalanpalveluksen tulee vahvis-
taa yhteyttä Jumalaan ja toisiin ih-
misiin.

Pastori Arto Vallivirta
Selebrantti 1/2011

 Ihminen voi ottaa itselleen se-

kunteja tai viisi minuuttia, ja sallia 
itselleen kiireettömän hetken. Aja-
tella: Kiire ei ole paikalla, vaan minä.

Retriittiohjaaja, työyhteisökehittäjä, 
liikkeenjohdon konsultti 
 Eero Voutilainen 23.3.

www.paasiainen.fi

 Vapaaehtoistyö on lähetyskäs-
kyn toteuttamista. Se kutsuu seu-
rakuntalaisia enempään kuin vain 

siirtymäriittien vastaanottami-
seen työntekijöiltä. Vapaaehtois-
työ on kieli, jota tämän päivän ih-
minen ymmärtää, jos raamattu-
piiri tai messu tuntuvat jo sanoi-
na vierailta. Se tekee todeksi kir-
kon sanomaa lähimmäisenrakkau-
desta ja armosta.

Helsinki-Mission kansalaistoiminnan 
johtaja Henrietta Grönlund

Kotimaa 10.3.

	 Tampere	6.4.2011

Tampereen Harjun seurakunnan 
kirkollisille: Ohjaavatko tänä päi-
vänä papit vai ohjaavatko seura-
kuntalaiset alueen ihmissuhdeky-
symyksissä?

Harjun seurakunta perustettiin 
1937 jatkamaan vakaata, todella 
kristittyjen ylläpitämää Pispalan 
rukoushuoneyhdistystä. Ilmoitan 
ajan, koska lähimmäiseni ja su-
kulaiseni, isäni vanhemmat veljet 
Kalle Paroma ja Emil Näsinlinna 
olivat toiminnassa mukana.

Tänä päivänä seurakunnissakin 
todellinen vaara on ihmisen epä-

inhimillisyys ihmistä kohtaan. ”On 
henkilöitä, jotka pitävät vihamie-
lisyyden värittämää agressivisuut-
ta, vihaa ja julmuutta voimakkuu-
den merkkinä. – Edellä luonnehdit-
tu osoittaa henkilön kehityksen py-
sähtyneen ja pitäytyneen lapsen ta-
solla.”

”Jos henkilöt kasvavat täysi-ikäi-
siksi, eivätkä vieläkään erota kuvi-
telmiaan todellisuudesta, on seu-
rauksena suuri määrä vääriä tun-
teita ja ajatuksia. Henkilöille, jot-
ka joutuvat heidän tielleen, aiheu-
tetaan suurta vahinkoa.”

(Lainaukset John Schindlerin 
kirjasta Elämäniloa 365 päivää 
vuodessa)

Kirkollisten tehtävänä tulisi olla 
opastaa näitä lapsekkaita voimahen-
kilöitä oikealle tielle, eikä manipu-
loida heitä toimimaan kyseenalai-
sella tavalla henkilökysymyksissä.

Siteeraan Kotimaa-lehden edes-
menneen päätoimittajan Jaakko 
Eleniuksen mielilausahdusta ”Tär-
keämpää kuin ihmisten mielipiteet 
on se, miten asiat ovat.” (Kotimaa 
17.12.2009).

Kaarina Vehkanen

Kirkkosanomat pohti 9.3.2011, mi-
ten saada miehet kirkkoon. Siinä-
pä haastetta, sillä Markku Hernes-
niemen sanoin ”naisenemmistö on 
luonut toimintamallit, jotka ovat 
aikamoista pehmoilua” ja ”mie-
het lähestyvät asioita hengellisellä 
puolellakin enemmän analyyttises-

ti ja faktoilla puhuen. Naisilla taas 
tunnepuoli korostuu.”

Siinäpä se. Mutta entäs kun olet 
nainen, joka haluaisi lähestyä hen-
gellisiä asioita analyyttisesti ja fak-
toilla puhuen etkä syty pehmoilus-
ta? Miesten ryhmiin ei ole mene-
mistä analysoimaan ja naisten ta-

pahtumien aiheet eivät iske.
Vaikka, miehet, teitä kiinnosta-

vaa tarjontaa on vähän, olen siitä-
kin vähästä teille joskus tosi kateel-
linen. Antoisia analyyseja jokaisel-
le miesten ryhmiin uskaltautuval-
le äijälle!

Tuula

Japanin suuria maanjäristyksiä ja 
tsunamituhoja uutisoitaessa nou-
see mieleen kysymys, mihin maa-
ilma oikein on menossa? Onko elä-
mä tuhoutumassa?

Ikävä kyllä, en ole kuullut yh-
denkään kirkonmiehen suusta tai 
lukenut kolumnia, jossa he vastai-
sivat tähän ihmisten hätään. 

Kirkko askartelee taloutensa 
kimpussa tai kiistelee naispappeu-
desta, homo- ja lesboliitoista. Nä-

mäkö ovat asioita, jonka vuoksi tär-
keämmät teemat on unohdettu?

Matteuksen 24. luvussa ope-
tuslapset olivat huolissaan tun-
nusmerkeistä, jotka edellyttäisivät 
Jeesuksen tulemusta ja maailman 
loppua ja kyselivät siitä Jeesukselta.

Hän vastaa, että tulee suuria so-
tia, nälänhätää ja maanjäristyksiä 
monin paikoin. Hän myös kehotti 
rukoilemaan Jumalalta Hänen val-
takuntansa tulemista ja Hänen tah-

tonsa toteutumista sekä taivaassa 
että maan päällä.

Mikä Valtakunta? Milloin ja 
miksi? Ja mikä on Hänen tahton-
sa maan päällä asuville? Elämmekö 
siis Raamatun ennustamaa lopun 
aikaa ja onko ihmissuku tuhoutu-
massa kokonaan?

Onko kirkolla vastauksia tähän?

Kysyy Pohdiskelija

Ahneudella ei ole mitään rajoja

Onko elämä tuhoutumassa?

Liikaa tunteilua tarjolla

Kirkkoväki oli saapunut laskiaistiistain kirkkohetkeen ”laskiainen lasketaan”-lau-
lun myötä. Kuvassa vasemmalla Albert Leppänen, Jarkko Kuukkanen, Lauri Varti-
ainen ja Jere Ruohonen, oikealla Juhana Lassila ja Henrik Haavisto. Takana olivat 
myös Kaisa Huttunen ja Eveliina Ketola.

Anne Helenius

Kirkkosanomien lumikirkkokilpai-
lu on ratkennut. Lumikirkkokilpai-
lu käynnistettiin runsaslumisen 
talven kunniaksi 23. helmikuuta il-
mestyneessä lehdessä. Maaliskuun 
lopussa päättyneen kilpailun voit-
ti Hallilan iltapäiväkotilaisten lu-
mikirkko. 

Kirkkosanomien palkintoraa-
din mielestä iltapäiväkotilais-
ten lumikirkko toteutti hyvin aja-
tusta siitä, että kirkko on elämis-
tä varten tarkoitettu paikka. Voit-
tanut lumikirkko houkuttelee lap-
set leikkimään, ryömimään ja ihan 
vaan olemaan.

Kunniamaininnan lumikirkko-
kilpailussa sai Harjun seurakun-
nan poika- ja tyttötyön Talvileiri I. 
Kuvia rakennetuista lumikirkois-
ta löydät Tampereen seurakuntien 
Facebook-sivuilta http://www.face-
book.com/tampereenseurakunnat

Hallilan iltapäiväkotilaiset voittivat lumikirkkokilpailun
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Jukka Vuokola

Tesoman pääsiäisvaellus 
tavoittelee kävijäennätystä
Via Dolorosa – Kristuksen kär-
simystie on sisäinen matka kohti 
pääsiäistä, palmusunnuntain ta-
pahtumista Jeesuksen ylösnou-
semukseen. Pääsiäisvaellus ra-
kennetaan tänä vuonna Tesoman 
kirkkoon jo 25. kerran.

Vuosittain kävijöitä on noin 
pari tuhatta. Monille pääsiäis-
vaellus on tapahtuma, joka täy-
tyy kokea yhä uudelleen. 

– Jos kävijöitä on entiseen tah-
tiin, tavoittelemme tänä vuonna 
ennätystä. Vaelluksella olisi tuol-
loin käynyt 25 vuoden aikana yh-
teensä 50 000 ihmistä. Se olisi ai-
ka huikea luku, miettii Via Dolo-
rosa -työryhmää johtava kappa-
lainen Jukka-Pekka Ruusukal-
lio Harjun seurakunnasta. 

Vaikka kyseessä on juhlavuo-
si, pääsiäisvaellus rakentuu enti-
sen, hyväksi havaitun kaavan mu-
kaan. Ruusukallion mukaan ai-
nutkertaisen vaelluksesta tekee 
joka kerta ryhmän valmistelu, yh-
teiset rukoushetket, hiljentymi-
nen ja jumalanpalvelukset, jotka 
ovat olennainen osa matkantekoa. 

– Uudet tekijät ovat lämpi-
mästi tervetulleita mukaan. Vael-
lus ei synny ilman isoa vapaaeh-
toisten joukkoa. Rakentamiseen 
ja toteutukseen tarvitaan vä-
keä. Jokaisessa vuorossa on olta-
va noin kaksitoista työntekijää, 
jotta kaikkiin rooleihin on mie-
hitys. Mukaan ehtii milloin vain, 

sillä kaikki apu on tarpeen, kut-
suu Ruusukallio. 

Via Dolorosan suunnitteluillat 
Tesoman kirkossa:
7.4. klo 18
13.4. klo 17
14.4. klo 17
15.4. rakentamispäivä alkaen 
klo 10 
 
Via Dolorosa Tesoman kir-
kossa: 
su 17.4. klo 12–20
ma 18.4. klo 17–20
ti 19.4. klo 17–20
ke 20.4. klo 17–20
kiirastorstai 21.4. klo 17–19.30,
ehtoollinen klo 20
pitkäperjantai 22.4. klo 11–18,
jumalanpalvelus klo 10,
rukoushetket klo 15 ja 18.
Viimeinen opastus klo 17.30

Herätys!

Tampereen seurakun-
tien kirkkovaltuus-
to keskusteli kokouk-
sessaan pikkutunneil-
le asti Tampereen seu-

rakuntien tulevasta seurakuntara-
kenteesta. Maaliskuun 24. päivä 
2011 tulee jäämään historiaan. 

– Äänestykset osoittivat, et-
tä asia oli yhä hyvin ristiriitainen, 
myöntää valtuuston puheenjohta-
ja Kalle Mäki.

– Seurakuntaneuvostoista Har-
ju antoi ympäripyöreän vastauk-
sen. Tuomiokapitulin esittämää 
mallia puolsivat vain Aitolahti ja 
Tuomiokirkkoseurakunta, joka to-
sin piti silti yhden seurakunnan 
mallia parhaana. Härmälä puol-
si toisenlaista neljän seurakunnan 
mallia. 

– Muissa lausunnoissa oli eri-
laisia painotuksia. Näiden pohjalta 
tuomiokapitulin on laadittava esi-
tyksensä seurakuntajaosta kirkko-
hallitukselle. Tässä on miettimis-
tä, miten päästään eteenpäin, Mä-
ki sanoo. 

– Uudet luottamushenkilöt ovat 
tehneet lujasti töitä, jotta he pystyi-
vät hahmottamaan tämän kokonai-
suuden. Siksi tietoa taustoista lai-
tettiin luottamushenkilöiden näh-
täville, tosin viimeiset aika loppu-
metreillä.

Tulos syntyi äänestysten jäl-
keen. Aluksi Kalle Mäki laittoi vas-
takkain Matti Kulkaksen yhteisen 
kirkkoneuvoston kannasta poikke-
avan eriävän mielipiteen ja Kalle 
Mäen ehdotuksen. 

Kulkas olisi halunnut säilyttää 
nykyiset seurakuntien rajat tässä 
tilanteessa ja jatkaa selvitysten te-
kemistä. Mäki esitti, että Harjun 
ja Hervannan seurakunnat säily-

vät ennallaan. Messukylän, Aito-
lahden ja Teiskon seurakunnat lii-
tetään yhteen, samoin Kalevan ja 
Viinikan seurakunnat. 

Pyynikin ja Härmälän seura-
kunnat yhdessä Tuomiokirkkoseu-
rakunnan kanssa muodostaisivat 
yhden seurakunnan. Tässä äänes-
tyksessä Kalle Mäki sai 26 ääntä ja 
Matti Kulkas 18 ääntä. Tyhjää ää-
nesti 10 valtuutettua.

Voittanut Mäen ehdotus sai 
vastaansa yhteisen kirkkoneuvos-
ton pohjaehdotuksen. Tässä äänes-
tyksessä yhteisen kirkkoneuvoston 
pohjaehdotus sai 25 ääntä, Kal-
le Mäki 16 ääntä ja 13 valtuutettua 
äänesti tyhjää. 

Näin yhteinen kirkkovaltuusto 
päätyi tuomiokapitulin ehdotuk-
seen neljästä suomenkielisestä seu-
rakunnasta. Lisäksi eriäviä mielipi-
teitä oli kymmenkunta. 

Talous asettaa  
reunaehtoja 

Seurakuntarakenteen tuomista ta-
loudellisista säästöistä on kaivat-
tu lisätietoja. Hallintojohtaja Mat-
ti Ilveskoski esitti valtuustolle jou-
kon laskelmia, joista tässä yksi:

– Harjun seurakunnalla on täl-
lä hetkellä käytössä 91 euroa/jäsen. 
Jos meillä olisi neljä samankokois-
ta seurakuntaa ja sama 91 euroa 
jokaisella seurakunnalla, saisim-
me säästöjä noin 1,7 miljoonaa eu-
roa vuodessa. 

Samoin kokouksissa istuminen 
vähenisi, koska esimerkiksi johto-
ryhmässä olisivat kaikki avainhen-
kilöt. Samasta syystä kirkkoherro-
jen kokous voitaisiin lakkauttaa, 
Matti Ilveskoski esitti.

– Näyttää siltä, että kirkkoon 

kohdistuu monenlaisia paineita, 
mikä syö seurakuntien taloutta. Jo 
vuodesta 2006 lähtien olemme jää-
neet jälkeen kaupungin vastaavista 
verotuloista. Ei edes korotettu yh-
teisövero-osuus ole pystynyt kom-
pensoimaan kirkosta eroamisen ai-
heuttamaa menetystä. 

– Meidän on nopeasti siirrettä-
vä sisäistä painopistettämme, jot-
ta voimme palvella seurakuntalai-
sia pienemmillä verotuloilla. 

Keskustelua 
puolesta ja vastaan

Valtuutetut kävivät vilkasta kes-
kustelua puolesta ja vastaan. Val-
tuutettu Riitta Sompa-Hokkanen 
tähdensi, että rakenneratkaisulla 
ei estetä kirkosta eroamisia. Hän 
ihmetteli myös sitä, että vuoteen 
2015 seurakuntayhtymässä on sa-
ta työntekijää nykyistä vähemmän.

Rami Helminen totesi olevansa 
ensimmäisen kauden valtuutettu. 

– Haluan kunnioittaa edellisen 
valtuuston tekemää työtä. Tärkeää 
on, että saadaan aikaan jokin pää-
tös. 

– Minusta on innostavaa lähteä 
mukaan uuteen. Voimme muodos-
taa sellaisia yhteisöjä, joihin myös 
seurakuntalaiset tulevat innolla 
mukaan.

Valtuutettu Kaarlo Koivisto 
totesi, että hänen on helppo yhtyä 
neljän seurakunnan mallin kannat-
tajaksi. 

– Se on strategian mukainen, 
kirkkoherroille tulee todellista val-
taa ja nyt voidaan toteuttaa myös 
lähikirkkoalueita.

Marja Rautanen

Neljä seurakuntaa toisi 
säästöjä monesta syystä

Rakenneratkaisusta väännettiin kättä miltei kuusi tuntia. Miika Tomi (vas.), Matti Kulkas, Antti Punkari, Rami Helminen, Anne 
Karhola, Olli Hallikainen ja Matti Ilveskoski tuumaustauolla. 

Onko mediamyllerrys 
jo kirkon arkipäivää?
Nuotta-lehden Älä alistu -kampanjasta on keskusteltu me-
diassa ja kirkossa vilkkaasti. Reaktiot ovat olleet voimakkai-
ta sekä puolesta että vastaan. Monet ovat eronneet kirkosta, 
vaikka kampanja ei ollut evankelis-luterilaisen kirkon järjes-
tämä. Mitä tästä kaikesta ajattelee Kirkon tutkimuskeskuk-
sen tutkija, Kati Niemelä? 
– Tämä osoittaa, että asenteet homoseksuaaleja kohtaan ovat 
yhteiskunnassa muuttuneet 2000-luvulla hyvin nopeasti 
myönteisimmiksi. Asennemuutos näkyy voimakkaasti myös 
kirkon sisällä. Samalla ymmärrys konservatiivista kantaa koh-
taan on vähentynyt. 

– Moni kirkon jäsen ei tee erottelua sen välillä, onko vies-
tin lähettäjä tosiasiassa kirkko vai esimerkiksi jokin kristilli-
nen järjestö. Luterilaisesta kirkosta eronneiden keskuudessa 
on ollut myös sellaisia, jotka ilmoittavat syykseen jonkin muun 
kirkkokunnan kuten katolisen kirkon vääräksi kokemat asiat.

– Osaltaan voimakkaat mielipiteenilmaukset kertovat, et-
tä niin kirkko kuin käsiteltävä asia eivät ole yksilölle välinpi-
tämättömiä asioita.

Miksi kirkosta eroamisesta on tullut niin impulsiivinen asia, 
että omasta seurakunnasta voi luopua yhdellä hiirenpainal-
luksella? 
– Tämän ajan ihminen kokee yhä tärkeämmäksi, että yhteisö, jo-
hon hän kuuluu, edustaa samaa arvomaailmaa kuin itsellä on. Jä-
senyyteen suhtaudutaan siis entistä yksilökeskeisemmin. Tämä 
tekee eroamisestakin impulsiivisemman asian, jos yksilö ei pysty 
hyväksymään jotain kirkkoon liittämäänsä asiaa. Joskin useim-
mat kirkosta eronneet ovat pitäneet asiaa mahdollisena jo pi-
tempään, mutta viimeinen kimmoke eroamiseen on puuttunut.

Onko mediamyllytyksestä tullut kirkon arkipäivää? 
– Uskonto ja kirkko kiinnostavat mediaa. Mediamyllerrystä ei 
pitäisi pelätä kirkossa, vaan se tulisi nähdä myös myönteisenä. 
Se mahdollistaa myös kirkon itsensä tärkeänä pitämien asioi-
den esiin nostamisen. 

Kirsi Airikka 

Via Dolorosan hiljentymishuoneessa 
on itkumuuri, jonka rakoon voi jokai-
nen pudottaa oman esirukouspyyn-
tönsä.
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Tampereen seurakuntien yh-
teinen kirkkoneuvosto keskuste-
li pitkään lähetyksen ja kansain-
välisen diakonian talousarvio-
määrärahojen jakamisesta. Ko-
konaissumma on tänä vuonna 
1 044 000 euroa.

Asiasta jouduttiin äänestä-

mään. Päätökseksi tuli, että Suo-
men Luterilaiselta Evankeliumi-
yhdistykseltä ja Suomen Evanke-
lisluterilaiselta Kansanlähetyk-
seltä pyydetään selvityksiä en-
nen tukien antamista. Samalla 
keskustellaan muidenkin lähe-
tysjärjestöjen kanssa.

Lähetysjärjestöiltä selvityksiä
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Mukana	menossa

Pirjo Lääperi

Tutun rukouksen sisältö aukeaa kurssilla
Isä meiräj, joka oot siä taivaassa.
Pyhitetty olkoon Sun nimes.
Tulkoon Suv valtakuntas.
Tapahtukoon tahtos
myäs maan päällä 
niinkut taivaassa.

Näin alkaa tuttu Isä meidän -ru-
kous Jukka-Pekka Ruusukallion 
Tamperelaisten katkismuksessa. 
Joukko Härmälän seurakuntalai-
sia perehtyy rukoukseen tarkem-
min Herra, opeta meitä rukoile-
maan -kurssilla Kristiina Tan-
hua-Laihon ja Seppo Lappalai-
sen opastamina.

– Olen rukoillut Isä meidän 
-rukousta lapsesta asti, siinä on 
kaikki. Rukoilen jatkuvasti ja jo-

ka paikassa, koska Jumala on teh-
nyt minusta esirukoilijan, lisäksi 
olen saanut kielten ja näkyjen ar-
molahjan. Ystävät saavat soittaa 
minulle vaikka yöllä, jos tuntuu, 
että seinät kaatuvat päälle. Rukoi-
len heidän puolestaan ja lopuksi 
lausumme yhdessä Isä meidän. 
Sen jälkeen nukun rauhassa, Rai-
li Kuusisto kertoo.

– Rukousvastauksena koko su-
kuni on tullut uskoon. Äitini oli 
uskossa ja hänen rukouksensa on 
kantanut meitä. 

Timo Antila on ollut muka-
na Tampereen Rukouksen talossa:

– Aloitan päiväni Raamatun 
luvulla ja rukouksella, päivällä 
rukoilen tilanteen mukaan ja vie-

lä illalla. Voin rukoilla missä vaan, 
vaikka juoksulenkillä. Rukoilen 
omien asioideni ja tuttavien puo-
lesta ja maailman tilanteen, kuten 
Japanin maanjäristyksen uhri-
en puolesta. Ystävät pyytävät mi-
nua rukoilemaan. Sain juuri teks-
tiviestin tuttavalta, jonka äidiltä 
löydettiin aivokasvain.

– Tällä kurssilla aloin pohtia, 
mitä tarkoittaa, kun rukoilem-
me Isä meidän, siis olemme Ju-
malan lapsia ja meillä on samoja 
ominaisuuksia kuin hänellä, An-
tila sanoo.

Pirjo Lääperi

Kunniatehtävänä	kummius

Kuinka monta kummia lapsella 
täytyy tai saa olla? Ylärajaa ei mää-
ritellä, vähintään kaksi konfirmoi-
tua ja luterilaiseen kirkkoon kuu-
luvaa tarvitaan. Heidän lisäkseen 
kummeiksi voidaan valita muiden 
lapsikasteen hyväksyvien kirkko-
jen jäseniä.

Etenkin suurissa kaupungeis-
sa on ollut yksittäisiä tilanteita, 
joissa vanhempien on ollut vai-
kea löytää kelpoisuusehdot täyt-
täviä kummeja vauvalleen. Kir-
kosta eroajat painottuvat 18–39 
-vuotiaisiin eli saman ikäisiin, joi-

ta usein pyydetään lapsen rinnal-
la kulkemaan.

Kirkolliskokous hyväksyi viime 
keväänä uudistuksen, jonka mu-
kaan yksi kummi voi poikkeuksel-
lisesti riittää. Päätöksen tekee kirk-
koherra siinä seurakunnassa, johon 
lapsi liitetään. Tampereella tapauk-
sia on puolen vuoden aikana ollut 
noin 20.

– Tarvetta tällaiselle mahdol-
lisuudelle näyttää olevan, vaikkei 
massoista ole kyse, sanoo yhteisen 
seurakuntatyön johtaja Timo Ta-
kala.

Luottoaikuisia  
kummipankista

Pian tamperelaisilla on toinenkin 
vaihtoehto, sillä seurakunta käyn-
nistelee uudenlaista kummipank-
kia. Toimintaan odotetaan vapaa-
ehtoisia, jotka kokevat kristilli-
seen kasvatukseen osallistumisen 
omakseen ja jotka tarvittaessa ovat 
käytettävissä.

Kukaties viime kuukausina kas-
tetuista yhden kummin vauvois-
ta jollekin vanhemmat olisivat ha-
lunneet vielä toisen luottoaikuisen, 
pohtii Takala. Elleivät vanhemmat 
löydä suvusta tai ystäväpiiristä edes 
sitä yhtä konfirmoitua ja kirkkoon 
kuuluvaa, saattaa mieleen hiipiä 
”no, emme sitten kasta lasta.”

– Kummipankilla yritämme 
taata, ettei kaste jää ainakaan kum-
mien löytymisestä kiinni. Seura-
kunta ei voi eikä halua määrätä ke-
tään tehtävään, mutta voimme ker-
toa perheelle, että tällainen mah-
dollisuus on olemassa. Päätös jää 
kuitenkin aina vanhemmille, Ta-
kala selittää.

Kummipankin käytännön jär-
jestely on työn alla, syksyyn men-
nessä pitäisi syntyä valmista. Mu-
kaan ilmoittautuvalla täytyy ol-
la oma valmius ja halu. Sen lisäk-
si edellytyksenä on niin seurakun-
nan kuin ennen muuta vanhempi-
en luottamukseen perustuva kut-
su kummin tehtävään. Yleensäkin 
kummiksi pyytäminen lähtee siitä, 
että vanhemmat tuntevat ja luot-
tavat ihmiseen, jonka lapsensa lä-
helle kutsuvat. Sama pätee kummi-
pankissa.

Kummiuden arvostus on py-
synyt korkealla, Takalan mielestä 

myös ydinsisältöjen kannalta.
– Tämä on myös kummipankil-

le hyvä lähtökohta. Sekä lapsi että 
kummiksi ryhtyvä vapaaehtoinen 
voivat molemmat saada suhteesta 
paljon.

Lisää  
erityisistä syistä

Nykypäivän lapsella on tavallises-
ti 2–4 kummia. Määrä on eri vuo-
sisatoina vaihdellut, ja historiassa 
on eletty aikoja, jolloin kummeja 
on saatettu pyytää jopa kymmeniä.

Jos Timo Takala on kastetta toi-
mittamassa ja perhe esittää pieno-
kaiselleen kahdeksaa kummia, pap-
pina hän ei sano, että se on liikaa.

– Todennäköisesti kuitenkin 
keskustelisin, miksi vanhemmat 
haluavat näin monta. Kummin pe-
rustehtävä on luonteeltaan sellai-
nen, ettei suuri lukumäärä välttä-
mättä paranna asiaa. Hyvin har-
voin kummeja on enemmän kuin 
viisi. Myös lapsen on helpompi 
hahmottaa, kun turvallisia aikuisia 
on pari kolme sen sijaan että heitä 
olisi lähemmäs kymmenen.

Kummius on elämänmittainen 
pesti, siitä ei voi irtisanoutua eikä 
ketään irtisanoa. Juridisia velvoit-
teita tehtävään ei sisälly.

– Ei ole olemassa menettelyä, 
millä vanhemmat voisivat kummin 
erottaa. Ajoittain tällaisiakin pyyn-
töjä seurakunnalle tulee, kun välit 
ovat syystä tai toisesta katkenneet.

Viitisen vuotta luterilaisessa 
kirkossa on voinut lisätä kumme-
ja kasteen jälkeen. Erityistilantei-
ta ovat esimerkiksi kummin kuole-
ma, kummien ja lapsen vanhempi-
en välirikko, kummipariskunnan 

avioero tai muutto maasta, kum-
min eroaminen kirkosta tai se, et-
tei hän pidä mitään yhteyttä lap-
seen.

– Keskeisiin tehtäviin kuuluu 
huolehtia kristillisestä kasvatuk-
sesta, ja jos kummi eroaa kirkos-
ta, se on hyvä peruste lisäämiselle. 
Ratkaisullaan kummi viestittää, et-
tei asia ole hänelle kovin merkittä-
vä. Kummi ei voi olla vain teorias-
sa, täytyy olla myös käytännössä, 
Takala painottaa.

Päätöksen kummien lisäämises-
tä tekee lapsen seurakunnan kirk-
koherra, huoltajien esityksestä. Uu-
sia kummeja voidaan nimetä enin-
tään kaksi ja yli 12-vuotiasta täy-
tyy uskonnonvapauslain mukaises-
ti kuulla. Yli 18-vuotiaille kummeja 
ei enää voi lisätä.

Tampereella perusteet täyttä-
viä tapauksia on vuosittain viiti-
senkymmentä. Useimmat lisäyk-
set on tehty pienille lapsille.

Joskus innostuneet vanhemmat 
lähestyvät seurakuntaa ja kerto-
vat uusista mukavista ystävistään, 
jotka nyt haluttaisiin myös lapsen 
kummeiksi. Se ei kuitenkaan ole 
riittävä syy lisäämiseen.

– Emme kirkossa halua vie-
dä kummiutta siihen suuntaan, 
että ketkä juuri nyt sattuvat ole-
maan parhaita perhetuttuja, heidät 
voidaan jälkikäteen nimetä myös 
kummeiksi.

Toisaalta Takala sanoo näiden-
kin ehdotusten osaltaan kertovan 
kummiuden arvostuksesta.

– Jos asia olisi vanhemmille yh-
dentekevä, eivät he lähtisi tällaista 
esittämään.

Pirjo Silveri

Yksi, kaksi, kolme  
– vai kahdeksan?

Hanna Niemenmaa (vas.), Sanna Mäkynen ja Jenna Silén (oik.) ovat pikkuisen See-
la Tuulikin aikuisia, kristittyjä ystäviä. Heidät Heidi Niemenmaa ja Juha-Matti Rau-
tiainen pyysivät esikoistyttärensä kummeiksi.

Tanja M
ikkola

Tampereen seurakuntien yhteis-
kunnallisen työn ja Kalevan seura-
kunnan järjestämässä vaalikeskus-
telussa nousi esille kirkon saaman 
yhteisöveron tulevaisuus.

Enemmistö paikalla olleista 
puolueiden kansanedustajaehdok-
kaista kannatti veron nostamista 
tai säilyttämistä ennallaan.

Kolme ehdokasta oli sitä miel-
tä, että kirkon yhteisövero-osuut-
ta pitäisi nostaa. Kahdeksan ehdo-
kasta katsoi veron olevan nykyisellä 
tasollaan sopivan suuruinen. Vain 
kolme ehdokasta vaati veron alen-
tamista.

Keskustelun suurin yllätys ko-
ettiin siinä, että äärivasemmiston 
puolueet puolustivat kirkon oikeut-
ta verosaatavaan.

Sekä Vasemmistoliiton että 
Suomen kommunistisen puolueen 
ehdokkaat kertoivat arvostavan-
sa kirkon tekemää sosiaalista työ-
tä. Poliitikot ovat huomanneet seu-
rakuntien diakonian merkityksen.

Kirkon vaalipaneeli oli monien 
vaalitilaisuuksien joukossa sikä-
li harvinainen, että siihen oli kut-
suttu kaikki rekisteröidyt puolueet. 
Peräti neljätoista ehdokasta oli pai-
kalla kertomassa näkemyksistään.

Keskeiselle sijalle keskustelussa 
nousi lisääntyvä köyhyys ja turva-
paikan hakijoiden asema.

Tarkempi selostus vaalipanee-
lista löytyy osoitteesta www.tam-
pereenseurakunnat.fi/uutiset2011.  

Risto Koivisto

Ram
i M

arjam
äki

Neljätoista puoluetta oli lähettänyt edustajansa Kalevan kirkolla pidettyyn vaalipa-
neeliin. Vastaamassa olivat muun muassa Kyuu Eturaitti, Hanna Hakko ja Markku 
Huhtala (kuvassa). Muut osallistuneet ehdokkaat olivat Pentti Anttila, Reijo Kaup-
pala, Risto Koivula, Jari Leino, Raili Naskali, Miska Paulorinne, Leena Rauhala, Ans-
si Repo, Nils Rosvall, Timo Tukia ja Sofia Vikman.

Vaalipaneelin	ehdokkaat:

Kirkko saa pitää  
yhteisöveronsa Raili Kuusisto 

ja Timo Antila 
pitävät Isä meidän 

-rukousta tärkeänä ja 
rukoilevat sen sanoin 

päivittäin. Kansan 
Raamattuseuran 

järjestämällä 
Herra, opeta 

meitä rukoilemaan 
-kurssilla he 

syventyvät 
rukouksen sisältöön 

tarkemmin.
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Tulevat pyhät
Ajassa	ja	hengessä Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Tänä vuonna moni ihmettelee ja 
päivittelee pääsiäisen myöhäistä 
ajankohtaa. Tuntuu kummallisel-
ta, että alkukeväisiin pajunkissoi-
hin ja rairuohoon liitetty juhla on 
samalla viikolla kuin kesän kyn-
nyksellä oleva vappu. Pääsiäissun-
nuntain ajankohta voikin vaihdella 
välillä 22.3.–25.4. Päivää vietetään 
ensimmäisenä sunnuntaina kevät-
päiväntasauksen jälkeisen täyden-
kuun jälkeen. Kevätpäiväntasaus 
taas on 20. tai 21. maaliskuuta.

Pääsiäisen päätyminen kalen-
terissa liikkuvaksi juhlaksi ei ollut 
alkukirkossakaan itsestäänselvyys. 
Ajankohdasta kiisteltiin pitkään. 
Osa piti olennaisen tärkeänä, että 
pääsiäispäivän juhlinta osuisi ai-

na sunnuntaille, sillä onhan se Uu-
den testamentin mukaan Jeesuksen 
kuolleista nousemisen päivä.

Toiset taas tahtoivat viettää 
pääsiäistä juutalaisen perinteen 
mukaan nisankuun 14. päivä. Juu-
talaisen vuoden aloittavan nisan-
kuun alkaminen vaihteli kevät-
päiväntasauksen jälkeisen täysi-
kuun mukaan. Kiistassa päädyttiin 
kompromissiin Nikean kirkollisko-
kouksessa vuonna 325. Päivän pää-
tettiin olevan aina sunnuntai, mut-
ta myös yhteys kuunkiertoon säi-
lytettiin. 

Maailman kirkot ovat neuvo-
telleet useita kertoja pääsiäisen 
kiinteän ajankohdan löytämisek-
si. Useimmiten esitetty ehdotus on 

huhtikuun toinen sunnuntai. Ka-
tolinen kirkko on ilmaissut usei-
ta kertoja olevansa valmis pääsiäi-
sen kiinnitykseen. Jarruttajatahoi-
na ovat olleet protestanttiset kir-
kot, jotka eivät ole halunneet tehdä 
päätöstä ilman ortodokseja. 

Ortodoksien ajatteluun pääsiäi-
nen vakiopaikalla taas ei sovi lain-
kaan. Liikkuvaa pääsiäistä perus-
tellaan sillä, että näin pääsiäis-
juhlan ja Kristuksen pelastusteon 
kosminen merkitys korostuu. Pää-
siäisen ajankohta kun riippuu ny-
kyisin sekä aurinkovuodesta että 
kuunkierrosta. Kiinteän pääsiäi-
sen taustalla on mikäpä muukaan 
kuin elinkeino- ja työelämän tahol-
ta tuleva paine.

Pääsiäinen liikkuu kalenterissa 

Sanat	ja	symbolit

MESSUKASUKKA
Messussa liturgille on puettu al-
ban ja stolan päälle messukasukka. 
Messukasukoita on stolan tavoin 
kirkkovuoden eri väreissä. Usein 
kasukka on kirjottu näyttävästi ja 
valmistettu arvokkaasta kankaasta. 
Vaatteen nimi tulee latinan ”pientä 
taloa” merkitsevästä sanasta casu-
la. Nimitys liittynee kasukan telt-
tamaiseen muotoon. 

Alun perin messukasukan tar-
koitus oli muistuttaa kärsivän Jee-
suksen purppuraisesta viitasta. Vii-
meiseksi päälle puettava kasukka on 
yhdistetty myös hyveistä suurim-
paan eli rakkauteen. Siinä voidaan 
nähdä lisäksi Kristuksen kirkon ja 
sen ykseyden symboliikkaa. Tavalli-
sin tulkinta messukasukan symbo-
liikasta on kuitenkin se, että vaate 
kuvaa Jumalan kaikki peittävää ar-
moa. Kasukkaan pukeutuneena syn-
tinen ihminenkin siis kelpaa tarjoi-
lemaan Jumalan lasten juhla-ateriaa.

Lahja lapselta lapselle

Minä olen kyllä ollut lähellä, mutta he eivät ole 

minua etsineet, olen ollut läsnä, mutta he eivät ole 

minua kyselleet, olen sanonut: ”Tässä olen, tässä olen!” 

tälle pakanakansalle, joka ei kutsunut avuksi minun 

nimeäni. 

(Jes. 65:1)

Helmi

 10.4. Kärsimyksen sunnuntai: 

  Viides paastonajan sunnuntai

Tämän sunnuntain teema on viime aikoina ollut erityisen 

ajankohtainen. Tosin ainahan kärsimyksen ongelma on 

ajankohtainen, sillä vaikeudet ja tuska eivät maailmasta näytä 

loppuvan. Sen sijaan, että jäisimme märehtimään ”Miksi hyvä Jumala 

salli tämän tapahtua” -kysymyksiä, meillä on kristittyinä tehtävä. 

Tehtävämme on surra surevan kanssa tukien ja rinnalla kulkien. 

(Lk.13:31–35)

 17.4. Kunnian kuninkaan alennustie: 

  Palmusunnuntai

Perinteisessä palmusunnuntain evankeliumissa kiehtoo ihmisten 

spontaani ilo. Jeesus päättää ratsastaa aasilla loppumatkan 

Jerusalemiin ja heti ihmiset ovat valmiita iloitsemaan yhdessä. 

Tämän vuoden evankeliumissa valmistaudutaan Jeesuksen 

viimeisiin päiviin toisella tavalla: Maria voitelee Jeesuksen kalliilla 

öljyllä. ”Hautaamistani varten”, Jeesus sanoo ja saa paikallaolijat 

kauhistumaan. (Jh.12:1-8)

ampereen seurakun-
tien varhaiskasvatuksessa 

(entinen lapsityö) on vuo-
desta 1972 kerätty rahaa erilaisiin 
kohteisiin, kaukaisten maiden las-
ten hyväksi. Alkujaan keräys tun-
nettiin nimeltä Karkkirahakeräys, 
nykyään keräystä kutsutaan Lahja 
lapselta lapselle -nimellä. 

Alkuvuosina keräyksen kohde 
vaihteli vuosittain. Vuodesta 2005 
lähtien sopimus on ollut Suomen 
Lähetysseuran kautta San Blasin 
päiväkotiin Venetzuelassa, Emma-
nuelin päiväkotiin Namibiassa se-
kä Dessien aids-orpotyöhön Etio-
piassa.

Itse olen käynyt Suomen Lä-
hetysseuran esikoulutuskurssin ja 
lähdin kesällä 2009 harjoitteluun 
Namibiaan. Onnekseni pääsin Em-
manuelin päiväkotiin. 

Emmanuelin päiväkoti on kir-
kon ylläpitämä päiväkoti, joka si-
jaitsee Windhoekissa, Katuturan 
asuinalueella. Päiväkodissa on kol-
me ryhmää, joissa on lukematon 
määrä lapsia, sekä neljä opettajaa.

Köyhyydestä huolimatta lapset 
olivat hyvin iloisia ja eläväisiä. Köy-
hyys näkyi lähinnä lasten pukeu-
tumisessa: oli rikkinäistä vaatetta, 
sekä lasten eväissä: mukaan oli lai-
tettu kaikkein halvinta, esimerkik-
si sipsejä. 

Jokainen aamu aloitettiin yh-
teisellä lauluhetkellä, joka päättyi 
kansallislaulun laulamiseen ja ru-
koukseen. Joka päivä jokainen ryh-
mä opetteli tasonsa mukaan eri-
laisia asioita, esimerkiksi toimin-
taa tulipalon sattuessa. Lähes joka 
päivä oli tarjolla maissipuuroa, jo-
ka oli monen lapsen ainoa lämmin 

ruoka päivässä. Iltapäivä menikin 
päiväunilla ja leikkiessä.

Sain kunniatehtäväkseni vie-
dä Lahja lapselta lapselle -keräyk-
sen rahoja päiväkodille. Tehtävänä-
ni oli huolehtia, että rahat mene-
vät hyvään tarkoitukseen. Ollessa-
ni ensimmäistä päivää harjoittelus-
sa päiväkodin neljästä keinusta oli 
ehjänä enää yksi. Harjoitteluni ai-
kana sekin meni rikki.

Noilla rahoilla päiväkodille ra-
kennettiin kuusi värikästä ja ehjää 
keinua. Voi sitä lasten iloa ja rie-
mua!

Rukoillaan kaikkien kummi-
kohteittemme puolesta, pyydetään 
heille siunausta ja varjelusta kaik-
kiin hetkiin.

Marika Korajoki
Lastenohjaaja

T

täLLä paLstaLLa tutustutaan kristilliseen symboliikkaan kirkkovuoden mukana kulkien. 

Poika risti kätensä ja aloitti:
- Rakas Jumala. Anna Tampereen olla Suomen pääkaupunki. Sillä lail-

la minun koepaperissa lukee…
Lasten	suusta

Osa päiväkodin lapsista seurasi tiiviisti uusien keinujen rakentamista. Päiväkodin 
johtaja Simon kuvassa oikealla.

M
arika Korajoki

Ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra 
Kim Rantala jakaa ehtoollista messu-
kasukkaan pukeutuneena Vanhassa kir-
kossa. Liturginen väri violetti on käytös-
sä muun muassa paaston aikana. 

Hannu Jukola
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Ota	onkeesi

Konserttitarjotin

Beatboxauksesta joikuun 
Nuorten Kuoropäivillä
Nuorten Kuoroliitto järjestää val-
takunnalliset Nuorten Kuoropäivät 
Tampereella 8.–10. huhtikuuta. Jo 
13. kerran järjestettäville Kuoropäi-
ville saapuu kaikkiaan 14 kuoroa eli 
yli 400 lapsi- ja nuorisokuorolaista. 

Kuoropäivien ohjelman pääpai-
no on kuorolaisten koulutuksessa. 
Muun muassa ääniakrobaatti Ru-
diRok perehdyttää beatboxaukseen 
eli rumpujen matkimiseen suulla, 
Angelit tutustuttavat saamelaiseen 

joikuun, Kulttuuriosuuskunta Uulu 
esittelee maailman vanhimpia soit-
timia ja Marjatta Meritähti laulat-
taa laulujaan.

Tapahtuman taiteellisena johta-
jana toimii tamperelaisen Nuoriso-
kuoro Sympaatin johtaja Pekka Ni-
kula. Isäntäkuoroina toimivat myös 
Poikakuoro Pirkanpojat, Lapsikuoro 
Tactus ja Tampereen Lapsi- ja Nuo-
risokuoro. 

Pääkonsertissa lauantaina 9.4. 

Lounasmusiikkia
ke 6.4. klo 12,  
Aleksanterin kirkko
Pasi Järvimäki, tenori ja Marjatta 
Hannula, urut 
Vapaa pääsy  | 

60+ Laulajaiset
su 10.4. klo 16, Pispalan kirkko
Yhteislaulutilaisuus, jossa Juhani 
Marjokorpi laulattaa ja kertoo  
lauluista.  | 

Lähetyskonsertti
su 10.4. klo 17, Hervannan kirkko
Sotaveteraanien sekakuoro,  
Hermicante-kuoro sekä  
Solenne-kuoro. 
Kahvitarjoilu. Kolehti määrä- 
aikaislähetystyöntekijöiden  
työn hyväksi. | 

Häämusiikkikonsertti
su 10.4. klo 18,  
Messukylän kirkko
Messukylän kanttorit
Vapaa pääsy  | 

Musiikkia Japanin 
auttamiseksi
14.4. klo 17.30,  
Tampere-talon aula
Tampere Filharmonian muusikoi-
ta, kanteletaiteilija Eva Alkula
Vapaa pääsy, keräys SPR:n ka-
tastrofirahastolle  | 

Häämusiikkikonsertti 
pe 15.4. klo 18, Tuomiokirkko
Matti Hannula
Vapaa pääsy  | 

Riparilaulut 
Viinikan kirkossa pe 15.4 klo 18 
Lauletaan riparilauluja yhdessä 
tämän vuoden rippikoululaisten 
kanssa.
Kolehti Yhteisvastuulle
| 

Musiikinopetuksen 
oppilaskonsertit
la 16.4. Viinikan kirkko klo 13
Marja-Leena Kivisalon ja Jussi 
Främlingin piano-oppilaita.

klo 15 Marja-Leena Kivisalon pia-
no-oppilaita ja Helena Tuuren viu-
luoppilaita   
| 

Ylösnousseen askelissa – 
pääsiäishartaus 
la 16.4. klo 19, Härmälän kirkko
Kevätesikot-kuoro, joht. kanttori 
Markku Ylipää
Vapaa pääsy, kolehti Inkerin pyhä-
koulutyölle    
| 

Pietari – Silminnäkijä, 
laulunäytelmä
ma 18.4. klo 19, Viinikan kirkko
Sauli Ahvenjärvi – Pietari, Lasse 
Heikkilä - piano 
Ohjelma 5 €  | 

Hiljaisen viikon konsertti 
ma 18.4. klo 19, Tuomiokirkko
Nona Lehtinen   
| 

Hiljaisen viikon ilta: 
sanoin ja sävelin 
ti 19.4. klo 18, Teiskon kirkko
Elina Vettenranta, Teiskottaret, 
Anu Perälä, Pirjo Torikka, Anna 
Stina Nyman. Kolehti yhteisvastuu-
keräykseen  | 

Stabat Mater 
ke 20.4. klo 18, Viinikan kirkko
Susanna Laine, sopraano, Maarit 
Aura, altto, Eeva Vesamäki, viulu, 
Stiljana Ravelska, viulu, Jussi-Mat-
ti Haavisto, alttoviulu, Tuure Paa-
lanen, sello ja Ritva Koistinen, urut
pe 22.4. klo 20, Hervannan kirkko
Annamaria Hannonen, sopraano, 
Kaisa Kautto, altto
kuoro, Tampereen Kamarimusiik-
kiseuran orkesteri, joht. Martti Syr-
jäniemi
Molemmissa ohjelma 5 €
| 
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Tuomiokirkon messussa 
10. huhtikuuta kello 10. 
alkaen on mahdollisuus 
kuulla ison kuoron lau-
lantaa, kun Tuomiokirkon 
kuoron (kuvassa) vieraa-
na on Hämeenkyrön kirk-
kokuoro. Kuorot laulavat 
yhdessä kaikki esitettä-
vät kappaleet. Hämeen-
kyrön kuoron johtajana 
toimii Pia Leikas ja Tuo-
miokirkon kuoron johta-
jana Marja-Liisa Rautelo. 
Uruissa on Tuomas Laa-
tu, joka improvisoi alku- 
ja loppusoitot.
| 

 helppo pääsy 
 liikuntaesteiselle 

 helppo pääsy 
 näkövammaiselle

 kuuntelulaite

Tarina, jota ei voinut 
jättää pöytälaatikkoon
M

ikä yhdistää kuhma-
lahtelaiset 1700-lu-
vun oppimattomat 
talonpojat, 2010-lu-
vun tamperelaiset 

koululaiset, Kuhmalahden kirkon 
alttaritaulun ja kuorossa laulavat 
miehet? Se on kertomus nuuskara-
siaan talletetusta tuliaisesta, joka 
nykyään näkyy ruokapöydissäm-
me, sekä kahdestatoista miehestä, 
jotka lupasivat kotikirkolleen alt-
taritaulun.

Kaksitoista paitaa -musiikki-
draaman loppupuolen harjoituksia 
on vedetty Karosen koulun tilois-
sa Annalassa. Ensi-ilta nähdään ja 
kuullaan Tullikamarin Pakkahuo-
neella 10. huhtikuuta.

Tositapahtumiin perustuva ta-
rina sijoittuu Pommerin sotaan 
1700-luvun puolivälissä. Sotaan 
vietiin Suomesta noin 3000 ruotu-
sotilasta, joista kaksi kolmasosaa 
jäi Pommeriin – nykyisen Saksan 
ja Puolan alueille – kuolleina, haa-
voittuneina tai vankeina. Kuhma-
lahdelta sotaan lähti kaksitoista 
miestä, Kurikasta kahdeksantoista.

Jos Herra taivaan elää meidän an-
taa,
ja perheittemme luokse meidät 
kantaa.
Niin kotikirkko kuvan taivaisen,
saa meiltä kera ikikiitoksen…

Kuhmalahden miehet lupasivat 
lahjoittaa kotikirkolleen alttaritau-
lun, jos selviävät sodasta hengissä. 
Paluumatkalla sodasta he tilasivat 
taulua Tukholmassa.

Velkainen taiteilija Daniel 
Bergman kuitenkin vaati palkki-
onsa lisäksi taulukangasta. Koska 
sotilailla ei ollut rahaa kankaaseen, 
jokainen antoi paidan päältään.

Romusta näyttelyesine

Kuhmalahden kirkossa Viimeinen 
tuomio oli alttaritauluna vuoteen 
1795, jonka jälkeen sitä säilytettiin 
sakariston seinällä. Noin vuonna 
1880 silloinen pappi repi sen kehyk-
sistään ja vei romukasaan. 

Muinaistieteellisen toimikun-
nan palkkaamat ylioppilaat teki-
vät 1900-luvun alussa kirkossa in-
ventointia ja merkitsivät taulun tie-

doksi. Piispantarkastuksessa 1911 se 
määrättiin laitettavaksi takaisin sa-
kariston seinälle.

Kirkon peruskorjauksen yhtey-
dessä 1927 taulu siirrettiin tapuliin 
muiden rojujen joukkoon. Sieltä sen 
löysivät Pirkanmaan maakuntamu-
seon inventoijat 1980-luvun alussa.

Kuhmalahden seurakunta lah-
joitti taulun Vapriikkiin ehdolla, 
että vastaanottaja kunnostaa sen. 
Huonokuntoisen maalauksen väri 
varisi pois jauheena ja kankaassa oli 
repeytymiä.

Esinekokoelmayksikön päällikkö 
Ritva Palo-oja kertoo, että tauluun 
maalatut nimet on selvitetty Kuh-
malahden seurakunnan kirkonkir-
joista. Niistä varmistui, että henki-
löt ovat todella olleet sotilaina.

Palo-ojaa taulu kiehtoo:
– Syntisen naisen ja enkeleiden 

valonsäteissä on tekstiä, mutta mi-
tä? Entä mitä piru sanoo, ja mitä 
tummissa hahmoissa oikein on?

Taulukankaassa Jeesuksen ylä-
puolella lukee vanhalla ruotsilla 
Halle Luia. Taustakankaasta erot-
tuu 12 erikokoista palaa.

kello 18 Tampereen tuomiokirkos-
sa luvassa on muun muassa van-
haa musiikkia, afrikkalaisia lauluja 
ja Adiemusta sekä yhteisnumeroita. 

Nuorten Kuoropäivät päättyvät 
sunnuntaina 10.4. kello 14 Puisto-
Emmauksen ja Aleksanterin koulun 
saleissa sekä Pirkanmaan musiikki-
opiston aulassa samanaikaisesti pi-
dettäviin konsertteihin. Kussakin 
konsertissa esiintyy 2–3 tapahtu-
maan osallistuvaa kuoroa. 

Ahtikirkko vie kohti Getsemanea
in sekä Johannes Brahmsin mu-
siikkia.

Konserttiin on vapaa pääsy, ko-
lehti Yhteisvastuulle.

Musiikillinen ahtikirkko-ilta 
koostuu musiikista, yhteisistä vir-
sistä, ahti-illan teksteistä sekä ru-
kouksista. Matkalle Kohti Getse-
manea Pispalan kirkossa keski-
viikkona 20. huhtikuuta kello 19 
vie Harjun kanttorikvartetti.

Johann Sebastian Bachin mu-
siikki on ohjelman runkona. Illan 
aikana kuullaan koraaleja Johan-
nes-passiosta. 

Tarja Laitinen tulkitsee alt-
toaariat Es ist vollbracht sekä Er-
barme dich Bachin passioista. 
Ohjelmassa on myös vanhaa mu-
siikkia, muun muassa G. Dufayn 
ja J.A.Pertin lauluja. Ville Kar-
hula tulkitsee uruilla J.S. Bach-

Kanttorikvartetissa musisoivat Ville 
Karhula, Tarja Laitinen, Lasse Kautto 
ja Suvi-Tuulia Raittinen.
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Radio,	tv	ja	netti
Radio tuo jumalanpalveluksen kotiin
Tampereen tuomiokirkon jumalanpalvelus lähetetään suorana lähe-
tyksenä sunnuntaisin kello 10 Radio Moreenissa taajuudella 98,4 
MHz.

Aarrearkku antaa kenkää
Aarrearkun kolmas tuotantokausi on päässyt hyvään vauhtiin. Aar-
rearkussa selvitetään lapsille Raamatun salaisuuksia draaman kei-
noin, ratkaistaan arvoituksellisia tehtäviä ja opitaan hengellisiä las-
tenlauluja.

Mukana ovat raamattuetsivä Masa (Matti Mäkinen), muusikko 
Jussi Pyysalo ja juontaja Elina Vaittinen sekä lasten ryhmä. Ohjel-
ma näkyy SuomiTV:llä koko maassa kanavapaikalla 12.

Lauantaina 16.4. kello 17.30–18 Elina ja lapset ovat kenkäpal-
jouden keskellä. Masa löytää jotakin kadottamaansa ja rokkaa Jus-
sin kanssa. Seuraava osa näkyy 30.4. kello 17.

Lisätietoja ohjelmasta löytyy osoitteesta www.aarrearkku.fi. Si-
vuilla on lapsille pieni puuhanurkka.

Ermoilla on vauhti veressä
Erä- ja monitoimikerho Ermot päätyy paikkoihin, joihin moni koululai-
nen haluaisi. Ermoilla on vauhti veressä ja värikäs tukijoukko takana. 
Joko tiedät, kuka on herra Q? Osa 59 lauantaina 9.4. kello 17.00–
17.30 ja osa 60 lauantaina 23.4. Ermot seikkailee SuomiTV:llä kel-
lo 17–17.30. www.suomitv.fi

Nauti Earth Hour -tunnelmista
Tämänvuotinen Earth Hour keräsi Keskustorille edellisvuosia vähem-
män väkeä. Toisaalta moni sammutti valot kotonaan. Torin tunnelmia 
näet osoitteesta www.tampereenkirkkosanomat.fi.

Miten Paikallinen ryhmä valmistui?
Seurakuntien talon toisen kerroksen Kapernaum-nuorisotilan sei-
nältä löytyy lampaita, tähtiä ja komeettoja. Kuvataiteilija Aino Louhi 
nimesi seinämaalauksen Paikalliseksi ryhmäksi, joka on yksi galak-
si. Työn edistymiseen voi tutustua osoitteessa www.ainolouhi.com.

Kappeli-sivusto kutsuu hiljentymään 
Uudistettu verkkosivusto Kappeli tarjoaa mahdollisuuden hiljentymi-
seen ja rukoukseen. Sivuilla on lähes 300 rukousta, Raamatun sa-
nahaku ja päivittäin vaihtuva Raamatun sana tänään -osio. Etusivul-
la on nostoja virsien teksteistä. 

Kappeliin toivotaan aineistoa seurakunnilta, muilta yhteisöiltä ja 
vapaaehtoisilta. Ne lähetetään osoitteeseen kappeli.evl@evl.fi. Si-
vusto löytyy osoitteesta http://evl.fi/kappeli.

– VTT:n tutkimuksissa selvisi, 
että tässä on kahdella tavalla kudot-
tuja kankaita. Palat luovat museo-
esineestä vielä uutta tarinaa.

Taululle pitää seinällä seuraa pit-
kä pellavainen paita, jollainen olisi 
voinut olla myös Hämeen rykmen-
tin sotilaan päällä. 

Toisenlaista laulua

Käsikirjoittaja ja ohjaaja Jukka-
Pekka Rotko kuuli taulusta ja sen 
tarinasta ensimmäisen kerran 
1990-luvulla.

– Leena Willberg antoi minul-
le suttuisen valokopion, josta ei saa-
nut mitään selvää. Eläkkeelle jäätyä-
ni järjestelin papereitani ja rupesin 
tutkimaan asiaa tarkemmin. Ajat-
telin, että tässä olisi kuorolle hyvä 
tarina.

Rotko otti yhteyttä työpariinsa 
Kari Pappiseen, jonka kanssa ta-
rinaa hiottiin saunan lauteilla mo-
net kerrat.

Mieskuoro Laulajat täytti vii-
me vuonna pyöreät sata. Siitä al-
koi pohdinta, mitä muuta voisi teh-

dä, kuin seisoa jäykkinä laulamas-
sa isänmaalle, naiselle tai keväälle. 
Taustalla on myös tarve saada mu-
kaan uusia nuoria miehiä, sillä kuo-
ron keski-ikä on korkea.

– Seudulla on muualta tulleita, 
joilla on kuorotausta, draaman tuo-
tantoryhmää vetävä Markku Tölli-
nen miettii.

Laulajat tilasivat draaman yh-
dessä mieskuoro Jussien kanssa, jot-
ka esittävät sen ensi vuonna.

– Tämä on hirveän kunnianhi-
moinen porukka, vaikka ensin vä-
hän nikottelivatkin, Rotko antaa 
tunnustusta esittäjille.

– Järjesteltävää on kyllä paljon 
enemmän kuin ammattiteatterissa.

Pappinen huomauttaa, että draa-
ma nopeine tunnetilan vaihtelui-
neen on tyystin erilaista kuin pe-
rinteinen mieskuorolaulu. ”Vanho-
jen viisasten miesten kuoron” soin-
ti on vaatinut lukuisia harjoitusker-
toja.

– Oli iso haaste nähdä, mihin me 
taivutaan ja mihin meistä on, Tölli-
nen myöntää.

– Laulamisesta tulee kolme-nel-
jä kertaa vaikeampaa, kun liike tulee 
mukaan, sanoo Bergmaniksi pestat-
tu Vesa Penttilä.

Kurikkalaista sotilasta esittävää 
Ari Koivikkoa vaikeus ei hätkäytä:

– Vuosisata on eri mutta geenit 
samat, mies virnuilee, toisin koke-
muksen tuomalla varmuudella.

Lupausten täyttämistä

Lupausta ovat Mieskuoro Laulajien 
lisäksi olleet täyttämässä koululai-
set, jotka ovat keränneet paitoja hä-
dänalaisille. Keräykseen ovat osal-
listuneet myös yritykset.

Paitoja kootaan yhteisyössä 
Suomen Punaisen Ristin kanssa 
25.4. asti. Kalkun varaston kautta 
paidat kulkevat paidattomille so-
dan tai katastrofin uhreille.

Kahdentoista tuhannen paidan 
tavoite on jo saavutettu, mutta ke-
räys jatkuu vielä. Paitoja voi toimit-
taa SPR:n toimistoon Rautatienka-
dulle, Tampuriin Mustanlahden-
kadulle tai Konttiin Sellukadulle. 
Kaikenlaiset paidat kelpaavat.

Ystävänpäivänä paitoja kasat-
tiin Keskustorilla.

– Minua liikutti eniten pappa, 
joka 30 asteen pakkasessa tuli tuo-
maan yhden paidan. Eräs nainen 
taas toi sotaveteraani-miesvaina-
jansa paidat, Töllinen kertoo.

Myös lasten into luopua itselle 
tarpeettomasta mutta muille tar-
peellisesta on lämmittänyt.

Kahdentoista vaikuttajan pai-
doista on koottu Vapriikkiin näyt-
tely, jossa ovat esimerkiksi Matti 
Revon papin paita ja Tuula Tam-
misen isoäidin paita.

Asta Kettunen

Riemu on ylimmillään, kun rauha julis-
tetaan keväällä 1762. Sotilaan jälkeläinen

– Kyllä tykkään olla mukana. Yhden 
kuorolaisen isä hankki minut siihen 
rooliin, kertoo Arvid Lundén.

– On kivaa näytellä ja saada 
näyttelemiskokemusta, vaikkei se 
ihan unelma-ammatti ole, sanoo 
merikapteenin urasta haaveileva 
Arvid.

Kangasalla Ruutanassa kotikou-
lun toista luokkaa käyvä Arvid esit-
tää sotilaan poikaa ja hänen isänsä 
Olli-Pekka Lundén yhtä sotilaista.

Arvidin äiti Sara Lundén har-
rastaa sukututkimusta. Kun hän al-

koi varmistaa kahdentoista sotaan 
lähteneen kuhmalahtelaisen juuria, 
selvisi Arvidin olevan yhden soti-
laan jälkeläinen.

Liput esityksiin ovat tehneet 
kauppansa niin hyvin, että draa-
masta on ylimääräinen esitys lau-
antaina 16.4. kello 13. Lippuja saa 
numeroista 040 750 6200, 045 257 
1572 tai Lippupisteestä

Myös peruutuspaikkoja 10., 16. ja 
17. huhtikuuta kello 16 alkaviin esi-
tyksiin kannattaa kysellä.

www.kaksitoistapaitaa.fi

Karosen koulun oppilaat keräsivät hätää kärsiville 2300 paitaa, ja keräys jatkuu An-
nalan koulussa. Sotilaan ja Annan poikaa esittävä Arvid Lundén sekä Annaa esittä-
vä Katri Paavilainen istuvat Karosen koulun paitasäkkivuorella.
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Pohjoinen valo heijastaa 
onnen ja ilon lyhyyttä
Ljus från Norden – Pohjoista valoa 
-konsertti Finlaysonin kirkossa sun-
nuntaina 10. huhtikuuta kello 18 on 
koottu suomalaisista, ruotsalaisista 
ja norjalaisista sävellyksistä. Niille on 
yhteistä se, että ne heijastelevat Poh-
jolan lyhyttä kesää pitkän pimeän jäl-
keen ja pohjoisen ihmisen mielen sy-
vää kaipuuta valoon.

Sävelkielessä on haikeutta kuin 
tiedostaen, kuinka lyhyen hetken on-
ni ja ilo elämässä kestävät. Samalla ne 
heijastelevat toivoa tulevasta. 

Useimmat runoilijat edustavat he-
räävää kansallisromantiikkaa, varsin-
kin norjalaiset Jörgen Moe sekä Theo-

dor Kjerulf, jotka olivat luomassa nor-
jan kieltä. Monet ruotsinkielisistä 
lauluista tunnetaan Suomessa paljon 
laulettuina käännöksinä, norjankieli-
set runot taas on ruotsinnettu. 

Konsertin säveltäjänimiä ovat 
muiden muassa Aarre ja Oskar Me-
rikanto, Erkki Melartin, Gustaf 
Nordqvist, Ole Bull ja Halfdan Kje-
rulf, runoilijoita esimerkiksi kälyk-
set Hilja Haahti ja Aino Kallas sekä 
Theodor Kjerulf.

Konsertissa esiintyvät mezzosop-
raano Sari Anttila, sekä Paula Sirén, 
piano ja urut. Konserttiin on vapaa 
pääsy, ohjelma 8 euroa. 

Sari Anttila (vas.) on tamperelainen 
laulaja, laulunopettaja ja kuoronjohta-
ja. Paula Sirén toimii Tampereen ruotsa-
laisen seurakunnan kanttorin virassa.

Vaikuttava kantaesitys Tuomiokirkossa
Pitkäperjantai-iltana 22. huh-
tikuuta kello 18 kuullaan Iltamu-
siikkisarjassa John Stainerin pas-
sio The Crucifixion – Ristiinnau-
litseminen suomenkielisenä kanta-
esityksenä. Teosta esitetään laajalti 
anglikaanisissa maissa, mutta Suo-
messa sitä kuullaan harvoin.

Kamarikuoro VOKaali on esit-
tänyt teoksen pääsiäisenä 2009 al-
kuperäiskielellä englanniksi, mut-
ta nyt kuoro päätyi tilaamaan suo-
menkielisen käännöksen Juha Sil-
volta. Solisteina laulavat tenori Mi-
kael Pennanen-Dahlbäck ja bas-
so Aarne Pelkonen, urkurina on 
Matti Pesonen.

Sir John Stainerin teos The Cru-

cifixion on hänen tunnetuin sävel-
lyksensä, joka kantaesitettiin hel-
mikuussa 1887. Stainer ei kutsunut 
teostaan passioksi tai oratorioksi, 
vaan vaatimaton säveltäjä nimitti 
työtään otsikolla ”Lunastajamme, 
Jeesuksen Kristuksen pyhän kärsi-
myshistorian mietiskely”. 

Teos on saanut vaikutteita 
Bachin passiomusiikista ja viktori-
aanisen ajan tunteikkaasta sävelil-
maisusta. Libretto perustuu evan-
keliumiteksteihin ja se kuljettaa 
kuulijansa Jeesuksen kärsimystie-
tä Getsemanesta Golgatalle. Kerto-
jina toimivat tenori- ja bassosolis-
tit sekä kuoro.

Ohjelma 10 €
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T
ampereen esikoislestadio-
laisten joukossa on paljon 
nuorta väkeä, jo noin puolet 
jäsenmäärästä.

– Paikkakunnalle muuttaa 
paljon uusia perheitä töiden ja nuoria 
opiskelun takia. Eräs jo edesmennyt 
saarnaajamme, Toivo Niemi, totesi-
kin osuvasti: ’Meillä on perhekirk-
ko joka pyhä’. Seuroihin kokoontuvat 
kaikenikäiset vauvasta vaariin, kertoo 
Eero Nieminen, yksi Tampereen esi-
koislestadiolaisten edustajista.

Esikoislestadiolaisilla on Tampe-
reen seudulla noin 600 aikuisjäsen-
tä. Sunnuntain seuroihin kokoon-
tuu noin 300–500 seurakuntalais-
ta. Isoissa loppiaisseuroissa Kalevan 
kirkossa oli noin 2000 osallistujaa. 
Pyhäkoulu kokoaa joka toinen per-
jantai lähes sata lasta ja nuortenilta-
kin noin 40 osallistujaa. Aikuisten 
raamattutunnit eli kanssapuheet 
saavat joka kerta mukaan noin 30 
osallistujaa ja naisten oma kohtaa-
mispaikka Mariat noin 20 kävijää.     

– Kävijämäärät ovat isoja ja toi-
minta on vilkasta. On ihana asia, et-
tä perheet tulevat seuroihin ja tuo-
vat mukaan myös lapsensa ja nuo-
rensa. Toivomme ja rukoilemme, 
että uskosta tulee nuorillekin sydä-
men asia, sanoo saarnamies Seppo 
Parviainen.  

Yhdistyksen vanhimpiin kuu-
luva Kauko Viljanen iloitsee hän-
kin seurakuntalaisten aktiivisuu-
desta. Hän kuitenkin muistuttaa, 
että vaikka yleensä lestadiolaisuu-
teen kasvetaan kiinni lapsuudesta 
lähtien, kukaan vanhempi ei voi an-
taa uskoa lapselleen. Keskeistä us-
kossa on, että se on omakohtainen 
asia ja valinta. 

Lestadiolaisten voimavara on 
yhteisöllisyys. Talkoohenki elää 
vahvana, sillä toiminta perustuu 
vapaaehtoistyöhön. Toiminta tur-
vataan vapaaehtoisin lahjoituksin. 

Lestadiolaisia yhdistää edelleen 
myös kyläilyperinne. 

– Perheet kokoontuvat ahkerasti 
toistensa kodeissa ja yhdessä tutki-
taan Raamatun sanaa sekä veisataan 
virsiä ja hengellisiä lauluja. Vieläkin 
muistan lapsuudestani, miten hie-
noilta nämä hetket tuntuivat. Kaik-
ki ihmiset olivat samanarvoisia ja 
läheisiä keskenään, muistelee Nie-
minen.  

Laestadiuksen saarnat 
puhuttelevat yhä 

Esikoislestadiolaisuuden tunnus-
omaisena piirteenä on, että seurois-
sa luetaan edelleen postillatekstejä 
eli lestadiolaisuuden alullepanijan 
Lars Levi Laestadiuksen alkupe-
räisiä saarnoja 1800-luvulta.  

Professori Jouko Talosen mu-
kaan Laestadius oli syvällinen lute-
rilainen pietisti, jonka saarnat pu-

huttelevat yliajallisuudessaan myös 
2000-luvun ihmistä. 

– Kielikuvat ovat toki osittain 
1800-lukua ja aikahistoriallisia, 
mutta esimerkiksi raamatulliset 
metaforat ovat säilyttäneet merki-
tyssisältönsä.

Eero Niemisen mielestä Laesta-
diuksen vetovoima perustuu siihen, 
että hän oli monipuolinen tutkija, 
joka tunsi hyvin ihmismielen omi-
naisuudet. 

– Hän tunnisti sekä ihmisen raa-
dollisuuden että hänen kaipuunsa 
Jumalaa kohtaan. Päiväsaarnoissa 
hän puhutteli ihmisiä tiukkaan sä-
vyyn synnin pahuudesta ja iltasaar-
noissa hän vahvisti ihmisiä uskossa. 

Niemisen, Parviaisen ja Vilja-
sen mukaan Laestadiuksen saarnat, 
Lutherin oppi ja apostolien kirjoi-
tukset sopivat edelleen hyvin oh-
jeiksi nykypäivän ihmisille. 

– Jumalan sana on muuttuma-
ton. Vaikka aika muuttuu, Raama-
tun totuus ei muutu, vahvistaa Par-
viainen. 

Toimintaa lähellä  
ja kaukana 

Esikoislestadiolaiset kuuluvat evan-
kelis-luterilaiseen kirkkoon. Tam-
pereella liikkeellä on hyvät suhteet 
Viinikan seurakuntaan, sijaitseehan 
esikoislestadiolaisten rukoushuone 
aivan Viinikan kirkon naapurissa. 

Viinikan seurakunnan kanssa 
toteutetaan yhdessä Katekismusrip-
pikoulua, mikä on yksi Tampereen 
seurakuntayhtymän rippikouluista. 
Liike viettää ehtoollisjumalanpalve-
luksia Viinikan kirkossa ja saa papin 
pyydettäessä omiin tilaisuuksiinsa. 
Liikkeen sisällä ei ole montaakaan 
pappia, vaan puheista ja saarnois-
ta huolehtivat pääasiassa maallikot. 

Lähetyskäsky puhuttelee myös 
esikoislestadiolaisia. Voimakkaan 
sisälähetystyön lisäksi evankeliu-
mia levitetään Inkerin kirkon paris-
sa eri puolilla Venäjää, Baltian mais-
sa sekä Keski-Euroopassa. 

– Joka kuukausi Suomesta lähtee 
useita saarnaajapareja lähetysmat-
kalle naapurimaihin. Lisäksi olem-
me tehneet humanitaarista työtä, 
mutta nyt on ennen kaikkea hen-
gellisen työn aika, kertoo Nieminen.

Kirkon sateenvarjon 
alle mahtuu monia

Esikoislestadiolaiset kuuluvat kirkon 
konservatiiveihin. He eivät hyväksy 
naispappeutta eivätkä kirkon hiljat-
tain tekemää päätöstä samaa suku-
puolta olevien parisuhteiden puo-
lesta rukoilemisesta. Eero Nieminen 
oli yksi niistä 30 kirkolliskokouksen 
jäsenestä, jotka vastustivat rukous-
päätöstä marraskuussa 2010. Hän oli 
mukana myös viemässä herätysliik-
keen kannanottoa arkkipiispalle.

Perhekirkko joka pyhä

Lestadiolaisuus on Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon herätysliike, 
joka sai alkunsa Ruotsin Lapissa kirk-
koherrana toimineen Lars Levi Laes-
tadiuksen (1800–1861) toiminnas-
ta. Liike levisi nopeasti myös Suo-
men ja Norjan pohjoisosiin. Lestadio-
laisuus oli aluksi pitkälti saamelainen 
liike, mutta levisi aikaa myöten myös 
etelään. 

Tampere on ollut yksi varhaisia les-
tadiolaisuuden keskuksia Etelä-Suo-
messa. Liikkeen ensimmäiset kannat-
tajat ovat saapuneet kaupunkiin vuon-
na 1876. 

Lestadiolaiselle uskonkäsitykselle 
on ominaista syntien tunnustamisel-
le ja synninpäästölle annettu keskei-
nen asema. 

Laestadiuksen kuoleman jälkeen 
liikkeen kehitykseen vaikutti voimak-
kaasti Juhani Raattamaa (1811–
1899).

1900-luvun vaihteessa lestadiolai-
suus jakaantui kolmeen pääsuunta-
ukseen: vanhoillislestadiolaisuuteen, 
uusheräykseen ja esikoislestadiolai-
suuteen. 

Vanhoillislestadiolaisuus on liik-
keen suurin suunta. Kannattajia on 
pääasiassa Suomessa, Norjassa, 
Ruotsissa, Saksassa, Venäjällä, Viros-
sa ja Yhdysvalloissa. 2000-luvun vaih-
teessa on seurakuntia syntynyt myös 
Ecuadoriin, Keniaan ja Togoon. 

– Homoseksuaalisuuden harjoit-
taminen on Jumalan sanan vastais-
ta. Raamatun sana on tässä asiassa 
yksiselitteisen selvä, perustelee Nie-
minen. Samaa mieltä ovat Parviai-
nen ja Viljanen. 

Miehet kuitenkin korostavat, 
että esikoislestadiolaisuudessa ru-
koillaan kaikkien ihmisten puoles-
ta, myös homoseksuaalien. 

– He ovat ihmisinä yhtä arvok-
kaita kuin muutkin. Homojen pari-
suhdetta emme voi siunata Raama-
tun vastaisena.

Esikoislestadiolaiset toivovat, 
että kansankirkon sateenvarjon al-
le mahtuu tulevinakin vuosina eri-
laisia näkemyksiä.

– Jos ihmiset esimerkiksi saisi-
vat itse valita jäsenseurakuntansa, 
yhteentörmäyksiä eri suuntien vä-
lillä ei syntyisi niin helposti, pohtii 
Eero Nieminen, joka tunnetaan kau-
pungissa henkilöseurakuntamallin 
kannattajana. 

Niemisen, Parviaisen ja Vilja-
sen mukaan kaikkien kirkkojen yh-
teinen haaste on maallistuminen 
ja ihmisten erkaantuminen Juma-
lasta. Liike pyrkii rakentavaan yh-
teiseloon kirkon ja muiden ihmis-
ten kanssa Jumalan sanan pohjalta. 

– Toivomme ihmisten vieläkin 
kunnioittavan kristillisiä arvoja ja 
elävän niiden mukaisesti, mutta 
meidän tapoihimme ei kuulu tois-
ten tuomitseminen. Eri tavalla ajat-
televia ihmisiä on näissä asioissa lä-
hestyttävä rakkaudella, tiivistää Ee-
ro Nieminen.    

Kirsi Airikka 

Markku ja Pauliina Jokitalolla on kolme lasta, nelivuotias Pihla, pian kaksivuotias Kaisla ja kolmikuukautinen Aukusti. Isokin perhe on Jokitaloille mahdollinen, sillä kaikki Juma-
lan antamat lapset ovat tervetulleita. Vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluvat Jokitalot ovat tottuneet isoihin perheisiin jo lapsuudenkodeissaan.

Eero Nieminen (vas.), Seppo Parviainen ja Kauko Viljanen ovat tyytyväisiä esikois-
lestadiolaisten rukoushuoneen toimiviin ja valoisiin tiloihin. Salin alttaritauluna toi-
mii vihkiristi, jonka ympyrä on jatkuvuuden vertauskuva. Se kertoo, että ristissä on 
ikuisuus.  

Tampereen 
esikoislestadiolaisten 

rukoushuone 
sijaitsee Viinikan 

kirkon naapurissa, 
osoitteessa 

Kurjentaival 22.  
Lähes kokonaan 

talkoovoimin syntynyt 
talo vihittiin käyttöön 

loppiaisena 1987. 
Sen on suunnitellut 

arkkitehti Pentti Kärki. 

Hannu Jukola

Hannu Jukola

Tiesitkö tämän lestadiolaisuudesta?
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Perhekirkko joka pyhä Lestadiolainen herätysliike kasvaa Etelä-Suomessa.
– Sekä esikoislestadiolaisten että vanhoillislestadiolaisten 

yhdistysten jäsenmäärää kasvattavat perheiden iso lapsiluku sekä 
muuttoliike pohjoisesta Etelä-Suomen kasvukeskuksiin, kertoo 
kirkkohistorian professori Jouko Talonen Helsingin yliopistosta. 

E
vankelis-luterilaiseen kirk-
koon mahtuu erilaisia nä-
kemyksiä asioista. Siitä 
huolimatta tahdomme ol-
la mukana vaikuttamas-

sa kirkon asioihin. Niin kauan kuin 
kirkossa julistetaan evankeliumia ja 
luetaan uskontunnustus, kirkko toi-
mii oikeaan suuntaan, sanoo Tam-
pereen Rauhanyhdistyksen varapu-
heenjohtaja Eero Pellikka. 

Tampereen seudun vanhoillisle-
stadiolaisiin kuuluva Pellikka suh-
tautuu varsin maltillisesti viime 
kuukausien kuohuntaan kirkossa. 
Liikkeen kanta on selvä: se ei edel-
leenkään hyväksy naispappeutta ei-
kä rukousta samaa sukupuolta ole-
vien parisuhteen puolesta.  

– Vaikka edustammekin kirkon 
konservatiivista laitaa, ymmärräm-
me, että kirkko on moniääninen. 
Niin kauan kuin meillä on tilaa toi-
mia kirkossa vakaumuksemme mu-
kaan, olemme mukana. 

Vaikka rauhanyhdistyksellä on 
hyvät suhteet Tampereen seurakun-
tiin, Pellikka arvostelee kokonais-
kirkkoa liiallisesta varovaisuudesta. 

– Äänenpainot ovat varovaisia, 
koska ei haluta loukata ketään, kun 
pelätään kirkosta eroamista. Ta-
lousasioiden kytkeytyminen opilli-
siin näkemyksiin tekee asioista mo-
nimutkaisia. Meidän näkemyksem-
me on, että Raamatun sana on suo-
la, jonka pitäisikin kirvellä synti-
haavoissa. Silloin evankeliumi voi 
myös hoitaa, pohtii Pellikka. 

Huoli pyhän  
katoamisesta 
Suuri huolenaihe hänel-
le on kansankirkon jä-
senten maallistuminen.

– On surullista, et-
tä pyhä katoaa ihmisten 
elämästä. Tässä meillä 
on paljon yhteistä työtä 
kirkon kanssa, että sai-
simme lisättyä ihmis-
ten tietämystä kristilli-
sissä asioissa. Haluam-
me rohkaista kirkkoa 
tähän työhön.

Vanhoillislestadio-
laisen liikkeen tulevai-
suus näyttää valoisal-
ta. Liike kasvaa sisältäpäin ja lisäk-
si muuttoliike tuo uusia perheitä 
Tampereen seudulle. Tällä hetkel-
lä Tampereen Rauhanyhdistykses-
sä on noin 850 jäsentä. Yhdistyksen 
toimitalo sijaitsee Nekalassa, osoit-
teessa Nekalankulma 1. Lempää-
lään ja Ylöjärvelle on jo perustet-
tu rauhanyhdistykset ja rakennet-
tu omat toimitalot.

Vanhoillislestadiolaisten seurois-
sa ja jumalanpalveluksissa saarnaa-
vat sekä papit että maallikot. Tampe-
reen alueella toimii tällä hetkellä viisi 
evankelis-luterilaisen kirkon pappia. 

Seurat ovat lestadiolaisuuden 
ydintoimintaa, jota vanhoillislesta-
diolaiset järjestävät kolme kertaa 
viikossa. Lisäksi kokoonnutaan ko-
deissa ja juhlapyhien alla käydään 

ehtoolliskirkoissa, muun muassa 
Viinikan kirkossa, Kalevan kirkos-
sa ja Aleksanterin kirkossa. 

Liikkeellä on laaja nuorisotyö. 
Päiväkerhoja, pyhäkouluja, raamat-
tutunteja ja nuorteniltoja järjeste-
tään useita kertoja viikossa. 

Kirsi Airikka

U
sko on elämän perusta ja 
turva. Täällä maailmassa 
ei olla vain hengailemas-
sa, vaan usko tuo tarkoi-
tuksen elämälle, pohtii 

nuori perheenisä Markku Jokitalo. 
Samaa mieltä on hänen vaimon-

sa Pauliina Jokitalo. 
– Usko on elämässä hyvin koko-

naisvaltainen asia, siihen on kasva-
nut kiinni jo lapsena.

Jokitalot kuuluvat vanhoillis- 
lestadiolaiseen herätysliikkeeseen. 
Molemmat ovat lähtöisin lestadio-
laisesta perheestä, Markku Pohjois-
Savosta Kiuruvedeltä ja Pauliina 
naapurikunnasta Pyhännältä Poh-
jois-Pohjanmaalta. 

Nuoret muuttivat Tampereelle 
töiden perässä vuonna 2005 ja nai-
misiin he menivät samana vuonna. 
Oma talo valmistui pian sen jälkeen 
Kangasalan Ruutanaan. 

– Muutossa korostui se, että 
kuulumme liikkeeseen, jossa yh-
teisöllisyys on vahvaa. Uudellakin 
paikkakunnalla oli helppo tutustua 
ihmisiin seuroissa, kertoo Pauliina. 

Ennen kotiäitiyttä Pauliina työs-
kenteli lastenhoitajana yksityisessä 
perheessä sekä Saarioisilla. Markku 
toimii asennusvastaavana terasseja 
rakentavassa yrityksessä, jonka hän 
perusti kavereidensa kanssa neljä 
vuotta sitten. 

Jokitalon perheessä on tällä het-
kellä kolme lasta, nelivuotias Pih-
la, pian kaksivuotias Kaisla ja kol-
mikuukautinen Aukusti. Lestadio-
laisuus näkyy Jokitalojen perheessä 

siinä, että lasten syntymistä ei rajoi-
teta ehkäisyn avulla. 

– Isokin perhe on mahdollinen, 
sillä kaikki Jumalan antamat lap-
set ovat tervetulleita, miettivät Jo-
kitalot, jotka ovat tottuneet isoihin 
perheisiin jo lapsuudenkodeissaan. 
Markun perheessä oli kaikkiaan 10 
lasta ja Pauliinalla on 8 sisarusta. 

Jokainen vastaa 
omista teoistaan

Lestadiolaisten tavat ja asenteet ai-
heuttavat usein kysymyksiä ja häm-
mennystä tavallisille kansankirkon 
jäsenille. Jokitalot kuitenkin va-
kuuttavat, että liike ei jaa jäsenil-
leen kiellettyjen asioiden luetteloa. 

– Kyse on sydämen ja omantun-
non asiasta. Jokainen vastaa teois-
taan itse ja jokainen uskova taistelee 
itse syntiä vastaan. Ihmisen liha on 
heikko ja se viettelee helposti synti-
siin tekoihin. Siksi kannattaa tiedos-
taa vaarat ja pysytellä erossa pahois-
ta asioista, selvittää Markku Jokitalo.

– Toiselle jokin asia on heikom-
pi kohta kuin toiselle, lisää Pauliina.  

Markku Jokitalo käyttää esi-
merkkinä alkoholinkäyttöä. Yhden 
saunaoluen ottaminen ei sinänsä ole 
terveysriski. Hän ei kuitenkaan juo 
sitä yhtäkään olutta, koska on aset-
tanut itselleen selkeän rajan. Hän 
ottaa vertauksen avuksi selittäes-
sään asiaa.   

– Minulle on annettu kuljetta-
vaksi kaita tie, jonka toisella puo-
lella on aavikko ja toisella puolella 

rotko. Haluan pysytellä mahdolli-
simman kaukana rotkosta, ja siksi 
en käytä alkoholia ollenkaan. Alko-
holinkäyttö aiheuttaa paljon pahaa, 
muun muassa väkivaltaa ja perhei-
den hajoamista, pohtii perheenisä.

Yhdessäoloa perheen 
ja ystävien kanssa

Jokitalot keskustelevat turvallisesta 
tiestä, elämän suojelemisesta ja maa-
ilman houkutusten välttämisestä 
muiden lestadiolaisten kanssa. Yh-
teisö kokoontuu seuroihin ja muihin 
tapaamisiin useita kertoja viikossa. 
Perheen esikoinen käy sekä lestadio-
laisten lasten kerhossa että Kangasa-
lan seurakunnan päiväkerhossa.   

– Seuroissa käynnin määrä ei 
vie taivaaseen, mutta meillä on ha-
lu mennä mukaan aina kuin se on 
mahdollista. Lasten kanssa vain tu-
lee tilanteita, että aina lähteminen 
ei ole mahdollista, mietti Pauliina.  

Jokitalot tapaavat ystäväperhei-
tä usein. Osa heistä on lestadiolai-
sia, osa ei. He eivät halua eristäytyä 
vain oman liikkeen ihmisten pariin. 

– Kun emme katso televisiota 
tai käy viihteellä, jää aikaa yhdes-
säoloon perheen ja ystävien kans-
sa. Käymme retkeilemässä ja melo-
massa sekä vietämme nuotioiltoja. 
Lapsetkin oppivat sosiaalisiksi, kun 
olemme paljon tekemisissä muiden 
ihmisten kanssa, miettivät Jokitalot. 

Kirsi Airikka

Suomessa on noin 100 000–
120 000 vanhoillislestadiolaista, 
noin 10 000 esikoislestadiolaista, 
noin 7000 rauhansanalaista ja vajaat 
3000 uusheräysläistä.  

Esikoislestadiolaisuus on maallik-
kojohtoinen liike.

Sekä esikois- että vanhoillislestadi-
olaisten pyrkimyksenä on pohjoisen 
perinteen mukaisesti vaatimaton elä-
mäntapa. Heillä on torjuva suhtautu-
minen muun muassa meikkaamiseen, 
koruihin, televisioon, elokuvaan, teat-
teriin, populaarimusiikkiin, alkoholin-
käyttöön ja kilpaurheiluun. 

Lestadiolaiset kasvavat liikkeen 
mukana isänmaallisuuteen ja esival-
lan kunnioittamiseen. Myös avioliitto 
ja perhe ovat Jumalan sanan pohjalta 
suuressa arvossa.

Tänä vuonna vietetään Lars Levi 
Laestadiuksen juhlavuotta. Hänen 
kuolemastaan tulee kuluneeksi 150 
vuotta. 

Lähteet: 
Uskonnot Suomessa -verkkosivut 
(Kirkon tutkimuskeskus) 
Helsingin yliopiston kirkkohistorian 
professorin Jouko Talosen haastatte-
lu 18.3.2011 
Rauha olkoon teille – Tampereen esi-
koislestadiolaisuuden vaiheita, 2007 

Markku ja Pauliina Jokitalolla on kolme lasta, nelivuotias Pihla, pian kaksivuotias Kaisla ja kolmikuukautinen Aukusti. Isokin perhe on Jokitaloille mahdollinen, sillä kaikki Juma-
lan antamat lapset ovat tervetulleita. Vanhoillislestadiolaiseen herätysliikkeeseen kuuluvat Jokitalot ovat tottuneet isoihin perheisiin jo lapsuudenkodeissaan.
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Usko tuo tarkoituksen elämälle 

Haluamme vaikuttaa kirkon asioihin
Vanhoillislestadiolaisiin 

kuuluva Eero Pellikka 
toivoo, että pyhä ei 

katoaisi ihmisten 
elämästä. 

Tiesitkö tämän lestadiolaisuudesta?
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Katso muu tapahtuma- 
tarjonta www.tampereen 
seurakunnat.fi

Yhteisvastuu-
 tapahtumat löytyvät 
sydämen alta

AITOLAHDEN SEURAKUNTA

Messut 
Aitolahden kirkossa klo 10 
10.4. Juha Vuorio, Maiju Häyrynen
17.4. perhemessu, Terttu Haikka, 
Maiju Häyrynen 
Ristin tie klo 19 Aitolahden kirkossa
18.4. Juha Vuorio, Iiris Rannikko, 
alttoviulu 
19.4. Juha Vuorio, Noora Tienaho, 
sello 
20.4. Mauri Nieminen, Maiju 
Häyrynen, Heli Seppälä, oboe

Muut tapahtumat
Pysäkki-ilta 10.4. klo 17 Atalan 
srk-kodissa. Illan isäntä Jukka 
Uotila. Jumalan kutsu vai oma 
valinta, Marja-Liisa ja Seppo Salko. 
Esirukousmahdollisuus
 
Jumalan kämmenellä -ilta 
20.4. klo 18 Atalan srk-kodissa. 
”Perheiden pääsiäinen”
 

HARJUN SEURAKUNTA

Messut ja jumalanpalvelukset 
10.4. klo 10 Tesoman kirkko. 
Jukka-Pekka Ruusukallio, Rainer 
Bakcström, Lasse Kautto 
klo 11 Pispalan kirkko. Tarvo Laakso, 
Liisa Lindell 
klo 12 Lielahden kirkko. Jukka-Pekka 
Ruusukallio, Sonore-kuoro, joht. 
Lasse Kautto
17.4. klo 10, ei messua, Via 
dolorosa Tesoman kirkko
klo 11 Pispalan kirkko. Perinteinen 
vanhusten ja varttuneen väen kirkko-
pyhä. Veli-Pekka Järvinen, Ritva-Lee-
na Hirvonen, Tarja Laitinen, Gospel 
big band. Linja-autokuljetus: Talent-
ti, Lentäväniemen ostoskeskus, klo 
10 Lielahden Teboil, klo 10.05 Länsi-
portin parkkipaikka, klo 10.15 Raho-
lan vanhustentalo, Voionmaank., klo 
10.25 Pispan palvelutalo, klo 10.35 
Kirkkokahvien jälkeen paluukuljetus 
mutkan kautta, pieni opastettu kier-
toajelu Pispalan Leijonien valitse-
maan kohteeseen. Kuljetus ja kirkko-
kahvit/Pispalan Leijonat
 
klo 12 Israelilainen messu Lielahden 
kirkko. Lähetyspyhä, Tapani Malinen, 
Tarvo Laakso, Ville Karhula, Pispalan 
Piristys -lauluryhmä. Messun jälkeen 
lähetyslounas (5 €) ja terveiset 
Israelista, Ulla ja Tapani Malinen 
klo 17 Varikkomessu Pispalan kirkko
 
19.4. klo 19 Ahtikirkko 
Lentävänniemen srk-koti Talentissa. 
Rainer Backström, Ville Karhula
 
Kohti Getsemanea 20.4. klo 19 
Pispalan kirkossa
 
Aamumessu 13.4. klo 8.30 
Tesoman kirkko
 
Muut tapahtumat 
60+ Laulajaiset 10.4. klo 16
Pispalan kirkossa. 
Yhteislaulutilaisuus, Juhani 
Marjokorpi laulattaa ja kertoilee 
lauluista ja niiden taustoista
 
Miestenilta 12.4. klo 19 Torpan 
kurssikeskuksessa. ”Israel Jumalan 
kutsuma kansa ”. Alustus ja sana, 
kauppamies Seppo Nikkanen, illan 
isäntä, Jouko Salonen

Tampereen	seurakuntien	tapahtumia	6.4.–20.4.2011

Saarnavuoro

Jeesus tuo elämään  
poikkeavia ratkaisuja 
mistä tekstistä saarnaat?
Jeesus on ystävien keskellä ja näyttää tapahtuneen 
avulla suuntaa, miten häntä seurataan (Joh. 12:1–8).

Tapauskertomus on tuttu, mutta toistamaton. Se 
puhuu maailman köyhistä, joita ei ilmeisesti ole pai-
kalla, ja samalla paikalla olevista seuraajista, jotka ei-
vät ota köyhiä vielä täysin huomioon.

Löysitkö tekstiin uuden näkökuLman?
Jeesuksen hallitseva asema lähimpienkin elämässä 
tulee korostetusti esille. Kaikki tapahtuu kodissa, jos-
sa on koettu kuolleista palaamisen ihme. Eräät ystä-
vät ovat sitoutuneet Jeesukseen poikkeuksellisella ja 
tulevaisuuteen viittaavalla tavalla. Jeesuksen läsnä-
olo saa heidät palvelemaan ja antamaan omastaan.

mitä haLuat saarnassasi viestiä?
Kalliin voiteen käyttö kertoo, että Maria oli valmis 
poikkeamaan vallitsevista tavoista Jeesuksen tilan-
teen takia. Teko viittaa myös Jeesuksen kärsimyksen 
vaiheeseen. Köyhät ovat tapahtumahetken ja tulevai-
suuden elämänpiiriä kaikille Jeesuksen seuraajille ja 
ystäville.   

Sanoma evankeliumia kuulevalle seurakunnalle 
on: Jos Jeesus ei saa hallitsevaa, kaikki arvoasetel-
mat ylittävää asemaa ihmisen elämässä, on köyhillä 
tässä maailmassa hyvin vaikeaa. Jos Jeesus saa hal-
litsevan aseman seuraajiensa elämässä, köyhät ovat 
seuraajien luona AINA, ja Jeesuksen vaikuttama pal-
velun mieli helpottaa heidän elämäänsä.

Kertomus panee miettimään, mikä olisi Marian ta-
loudelliseen uhraukseen verrattava teko tämän päi-
vän seurakuntaelämässä. Juudaksen kuvattuun hurs-
kasteluun löytyy liikaakin vertauskohtia nykyajasta.

mikä on tärkeää juuri nyt?
Saarnaani sisältyy kaksi selvästi esille tulevaa ajatus-
ta. Ylösnousseen Jeesuksen läsnäolo ja huomioon ot-
taminen tuovat elämään kaavoista ja tottumuksista 
poikkeavia ratkaisuja. Tästä kristittyjen ja seurakun-
nan pitäisi oikeastaan olla kuuluisa. 

Eläkkeelle lähtevän kirkkoherran näkökulmasta 
alleviivaan Jeesuksen jokahetkistä apua. Saarna on 
lähtösaarnani ja siksi sitä miettiessä ajattelen erityi-
sesti sellaisia Jeesuksen seuraamisen käytäntöjä, joi-
ta ei saisi missään olosuhteissa lyödä laimin.

Laulaja ja lauluntekijä Mia Joki sekä ki-
taristi Harri Joki esittävät hengellisiä 
lauluja sunnuntaina 10. huhtikuuta kel-
lo 18 Pispalan kirkossa. Kaksikkoa säes-
tävät kitaristi Markus Aitomaa ja koske-
tinsoittaja Marjatta Niemelä. Kuulijoil-
la on myös mahdollisuus yhteislauluun 
konsertin aikana.  

Mia Joki on luonnonlahjakkuus sä-
veltäjänä ja sanoittajana. Lapsuuden ajan 
pianotunteja ja kuoroharrastusta lukuun 
ottamatta hän on ottanut laulu- ja teoria-
tunteja vasta levytettyään neljä albumia. 

Tärkein syy säveltämiseen ja musiikin 
tekoon on usko, henkilökohtainen suh-
de Jeesukseen. Joki kertoo musiikistaan: 

”Kun yhdistää musiikkiin henkisen 
puolen ja elää todeksi mitä laulaa, mu-
siikista tulee elävä kokonaisuus, se välit-
tyy suoraan laulajalta kuulijalle, sydämel-
tä sydämelle.”

Mia Joen sävellyksistä on ilmestynyt 
viisi täysipitkää albumia. Konsertissa 
kuullaan musiikkia tulevalta levyltä Aa-
muruskon maa. 

Musiikin lisäksi illan ohjelmassa on 
Harri Joen hengellinen puhe ja rukous. 

– On hienoa palata nuoruuteni kirk-
koon puhumaan ja muistella sen ajan 
pappeja ja nuorisotyöntekijöitä. Olin ak-
tiivinen seurakuntanuori ja isonen Har-
jussa, mutta sen jälkeen tuli aika, jolloin 
vieraannuin kirkosta. Noin 16 vuotta sit-
ten koin voimakkaan hengellisen herä-
tyksen, kertoo Harri Joki.     

Tamperelaissyntyiset Joet asuvat ny-
kyisin perheineen Akaassa. Pariskunta 
tekee musiikin ja päivätyön ohella vapaa-
ehtoistyötä seurakunnissa ja vankiloissa, 
joissa he käyvät laulamassa ja puhumassa 
hengellisistä asioista.   

Konserttiin on vapaa pääsy. Kolehti 
kannetaan Yhteisvastuukeräykseen. 

Mia Joki konsertoi 
Pispalan kirkossa 

Hitsound

Ahtikirkot Hervannan kirkossa
18.4. klo 18 Juhani Räsänen
19.4. klo 13 Huom! Pelipuiston srk-
kodissa. Jari Kuusi 
19.4. klo 18 perheille, Kaija Karvala
20.4. klo 18 nuorille, Soile 
Rantavuori
 
Toinen messu 17.4. klo 17 
kirkossa. Kaija Karvala, tulkkaus 
englanniksi
 
Muut tapahtumat 
Lähetysilta 7.4. klo 18 kirkossa. 
”Jeesus japanilaisille” Lea Lukka, 
Kylväjä ja Lasse Räty, Sley, 
NUORTEN ILTA, videoita, musiikkia

Kristus-ilta 9.4. klo 17 kirkossa
  
Lähetys- ja raamattuluento 
kirkossa klo 9.30
10.4. Usko ja teot, KTM Lauri 
Martikainen. 
17.4. Eläytymistä päivän Raamatun-
tekstiin (bibliodraama), kappalainen 
Soile Rantavuori. 

Jumalan kämmenellä -ilta 
12.4. klo 17.30 kirkossa. 
Perhepyhäkoulu, aiheena Joosef 

Evankeliumin ilta 13.4. ja 20.4 
klo 18.30 kirkossa 
Perheiden pääsiäisaskartelu 
16.4. klo 14–16 Pelipuiston srk-
kodissa
 

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA
 
Messut 
Härmälän kirkossa klo 10 
10.4. Mirja Rautkoski, Markku 

Ylipää 
17.4. Lähetysaiheinen 
rippikoulumessu. Satu Saarela-
Majanen, Markku Ylipää  
 
Muut tapahtumat 
Torstaitupa 7.4. ja 14.4.  
klo 9.30–13.30 Peltolammin 
srk-keskuksessa. Ikäihmisten 
kohtauspaikka. Vetäjinä Päivi 
Weckström  
(050 591 6557) ja Seija Huttunen 
(050 559 3414)
 
Päihteetön kohtaamispaikka 
perjantaisin klo 12 Multisillan srk-
kodissa. Tied. Johanna Asikainen  
p. 050 560 6096
 
Pääsiäisaskartelutapahtuma 
9.4. klo 13–16 Peltolammin srk-
keskuksessa. Kirpputori. Tied. Päivi 
Repo p. 050 338 2022
 
Naisten ilta 13.4. klo 18 
Kuuselan Seniorikeskuksessa, 
Nuolialantie 46. ”Tahdon 
vahvistaminen”, vieraana Re-
sielunhoitoterapeutti, psykiatrian 
erikoissairaanhoitaja Terttu Ojakoski. 
Klo 18 sauna ja uinti,  
klo 19 teetarjoilu, klo 19.15 alustus 
ja keskustelua. Illan emäntänä Rea 
Maakanen, p. 050 586 0674, 
mukana myös pastori Mirja 
Rautkoski, p. 050 414 2212. 
 
Ylösnousseen askelissa  
-pääsiäishartaus 16.4. klo 19 
Härmälän kirkossa. Kevätesikot-
kuoro, joht. Markku Ylipää
 
Naistenkerho 18.4. klo 18 
Peltolammin srk-keskuksessa.  

Laulaja ja lauluntekijä Mia Joki konsertoi yh-
tyeineen sunnuntaina 10. huhtikuuta kello 18 
Pispalan kirkossa.

hervannan seurakunnan Café Olo-
huoneen Kohtaamispaikassa on 
luvassa jälleen mielenkiintoi-
nen keskustelu maanantaina 11. 
huhtikuuta kello 18. Teemana 
on Että he kaikki olisivat yhtä – 
mikä meitä yhdistää? 

Aiheesta ovat keskustele-
massa Tampereen ortodoksi-
sen seurakunnan pastori Heik-
ki Honkamäki, Vapaakirkon 
pastori Ilari Luoma, hellun-
taiseurakunnan pastori Timo 
Penttilä, Hervannan seurakun-

nan pastori Ilmo Käki ja kato-
lisen kirkon edustaja Leila Ro-
uru Jeesuksen pikkusisarista. 
Keskustelun puheenjohtajana 
toimii Hervannan kirkkoherra 
Juhani Räsänen.

Keskustelun lomassa voi 
kuunnella Anna-Kaisa Vesan 
elävää musiikkia ja katsella Kaa-
rina Havian taidetta. Pimeydes-
tä valoon -kollaasien näyttely 
vie mietteet pääsiäisen tapah-
tumiin ja Jeesuksen askeliin.

– Akvarellien lisäksi nautin 

kollaasien kokoamisesta. Luon 
mielelläni hoitavia kuvia, jotka 
voivat koskettaa sydämiä ja luo-
da jotain uutta katsojan sielussa 
ja hengessä, kertoo taiteilija, jo-
ka nykyisin opiskelee Pirkkalan 
taidekoulun aikuislinjalla. 
Näyttely on esillä 30. huhtikuu-
ta saakka. Café Olohuone si-
jaitsee Hervannan keskustas-
sa kauppakeskus Duossa, osoit-
teessa Pietilänkatu 2.  Kahvila 
on avoinna ma–pe klo 10–19, la 
klo 10–15. 

Café Olohuoneessa pohditaan, mikä yhdistää kristittyjä Tunnista omat voimavarasi 
Ki

m
m

o 
Ah

on
en

Pekka Paakkanen pitää lähtösaarnansa palmu-
sunnuntaina 17. huhtikuuta kello 10 Kalevan kirkossa.  

Messun jälkeen seurakuntalaiset ovat tervetulleita  
kirkkokahville ja eläkkeellelähtöjuhlaan seurakuntasaliin.  

Tapulinmäen Tupa 13.4. klo 10
Lielahden kirkossa. Tuvassa voit tava-
ta päivän vieraan, keskustella, lau laa 
ja syödä keittolounaan (2 €), pasto-
ri Arni Hukari
 
Via dolorosa – Kristuksen 
kärsimystie Tesoman kirkossa
17.4. klo 12–20
18.4.–20.4. klo 17–20
 
Nuoret ristin tiellä 19.4. klo 19 
Pispalan kirkko. Tarvo Laakso
 
Hanna-ryhmä, naisten 
raamattu- ja rukouspiiri 
20.4. klo 18 Pispalan kirkossa. 
”Itsetunnon rakennuspalikoita” 
Päivi Niemi, kouluttaja ja 
sielunhoitoterapeutti
 
Pohtijat -ryhmä 20.4. klo 18.30 
Pispalan kirkossa. Tule pohtimaan 
elämän monia kysymyksiä 

Harjun eläkeläisten 
virkistyslomat 
7.–9.6. (myös omaishoitajille) ja 
23.–25.8. Ilkon Eerolassa. 
Hinta 50 €/2 hh huone. Erityisesti 
uudet tervetuloa! 
Ilm. Arja Tikka, p. 050 593 6455 tai 
Leena Hytönen, p. 050 593 6456

HERVANNAN SEURAKUNTA

Messut 
Hervannan kirkossa klo 11 
10.4. Jari Kuusi, Ilmo Käki, Martti 
Syrjäniemi 
17.4. Kaija Karvala, Juhani 
Räsänen, Martti Syrjäniemi 
 

omien voimavarojen tunnistaminen -se-
minaari järjestetään lauantaina 9. huhti-
kuuta kello 11.30–15.30 Tampereen Val-
konauhassa, osoitteessa Satamakatu 16 D 
79. Kouluttajana toimii psykoterapeutti 
Anne Lindholm-Kärki.

Seminaarissa käsitellään yksilöön 
kohdistuvia ulkoisia vaatimuksia ja sitä, 
kuinka ne voivat vahingoittaa ihmisen si-
sintä ja johtaa uupumiseen, riippuvuuk-
siin ja sisäiseen tyhjyyteen.

Pääpaino on keskinäisessä jakami-
sessa ja henkilökohtaisessa oivaltamises-
sa siitä kuka olen, mitä olotilani kertoo 

hyvinvoinnistani tai sen puutteesta. Mi-
tä tarkoittaa oman sisäisen lapsen löytä-
minen ja sitä kautta syntyvän aidon sisäi-
sen maailman löytäminen? 

Yhtenä näkökulmana on, että osallis-
tujat löytäisivät keinoja vaikuttaa omaan 
ja lähipiirinsä hyvinvointiin.

Tilaisuuden järjestää Tampereen Val-
konauha ry Agricola-opintokeskuksen tu-
ella. 

Ilmoittautumiset: p. 09 1351 268 tai 
outi.leipajoki@suomenvalkonauhaliitto.fi 
tai p. 040 411 0774 ja valkonauha.tre@ko-
lumbus.fi 
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Tied. Eija Vesola (p. 050 370 2091) 
tai Mirja Rautkoski (p. 050 414 
2212)
 
Hiljaisen viikon seurat 20.4. klo 
19 Peltolammin srk-keskuksessa. 
Jaakko Löytty, Sakari Suutala, Juha 
Heikkilä 
 

KALEVAN SEURAKUNTA

Messut 
Kalevan kirkossa klo 10
10.4. Tapio Virtanen, Jukka 
Kuusisto, kamarikuoro Camena 
klo 12 Lapinniemen kappelissa. 
Tapio Virtanen, Eliina Lepistö 
klo 15 vauvakirkko Kalevan kirkon 
srk-salissa. Lämpimästi tervetuloa 
vauvat, vanhemmat, sisarukset, 
isovanhemmat ja kummit! Mukana 
perhetyön pappi, kanttori ja 
lastenohjaajia. Vauvoille helistin 
mukaan! 
17.4. kirkkoherra Pekka Paakkasen 
lähtösaarna, Veli-Pekka Ottman, 
Eliina Lepistö, Kari Nousiainen, 
lauluryhmät Yxlysti ja Arctos. Messun 
jälkeen kirkkokahvit ja lähtöjuhla srk-
tiloissa
 
Sanajumalanpalvelus 17.4. 
klo 12 Lapinniemen kappelissa. Kati 
Eloranta, Janne Salmenkangas 
 
Tullaan tutuksi -ryhmä 
eläkeikäisille klo 13 Kalevan 
kirkon salissa 10 
7.4. Liiku ja rentoudu, Sirpa 
Lindgren
14.4. Miten ylläpidän muistiani? 
Minna Sormunen

Kylväjän lähetyspyhä 10.4. 
klo 11.15–15 Kalevan kirkon salissa 
9. Kahvit, klo 12 raamattutunti 
”Ristin kautta taivaaseen”, Jarmo 
Mäki-Mikola, klo 13.30 lähetystilai-
suus, mukana Kylväjän juutalaistyön 
lähetti. Kylväjän myyntituotteita
 
Sanansaattajien 
radiolähetyspiiri 10.4. klo 14 
Järvensivun srk-talossa. Maikki ja 
Tom Langi
 
Ainot ja Einot - lapsiperheiden 
ja eläkeikäisten 
kohtaamispaikka klo 9.30 
Kalevan kirkon salissa 5
11.4. lattiakuvien tekoa
18.4. pääsiäisaskartelua
Ryhmän ohjaaja diakoni Susanna 
Laitinen p. 050 541 5790

Kalevan kirkontupa 12.4. 
klo 11 kirkon salissa 10. Keho ja 
mieli liikkeelle, Sirpa Lindgren. 
Huom. 19.4. ei kirkontupaa!
 
Jumalan kämmenellä 
-perhepyhäkoulu 12.4.  
klo 17.30 Kalevan kirkon srk-salissa. 
”Pääsiäisen ihme” 
 
Hiljaisuuden kirkko 13.4. klo 
19 Kalevan kirkon kappelissa. 
Paastonajan hiljentymishetki, ”Armo 
kuuluu sulle juuri, sulle, raukka 
kurjinkin” sanat Pauli Hakala
 
Sanan ja lähetyksen iltapäivä 
17.4. klo 15 Kalevan kirkon salissa 
9. Ev.lut Lähetysyhdistys Kylväjä
 
Hartaushetki klo 19 Kalevan 
kirkon kappelissa
18.4. Pekka Paakkanen
19.4. Jukka Kuusisto
20.4. Salla Häkkinen

Sanan ja rukouksen ilta 19.4. 
klo 18.30 Kalevan kirkon srk-salissa. 
Hannu Uusmies. Rukouspalvelu
 
Aamupiirin ehtoollinen 20.4. 
klo 7.30 Kalevan kirkon kappelissa. 
Veli-Pekka Ottman
 
Hijainen viikko Kalevan kirkossa 
18.–21.4. klo 11–19, kirkko avoin-
na hiljentymistä ja tutustumista var-
ten. Kirkon rukouspöydälle voi jät-
tää omia rukousaiheita. Seurakun-
nan työntekijä päivystää Martan ja 
Marian kahvi- ja teetarjoilun aikana 
klo 17–18.30 kirkon srk-tiloissa. Ru-
koushetket kirkon kappelissa ma-
ke klo 19, kiirastorstaina ehtoollinen 
kirkossa klo 14 ja 19 

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA

Messut 

Messukylän kirkossa klo 10
10.4. Tuula Haavisto, Hannu 
Kilpeläinen, Päivi Vilpakka 
klo 12 Kaukajärven srk-talossa. 
Olavi Heino, Anna-Julia Peippo 
 
17.4. perhemessu, Touko Hakala, 
Jussi Laine, Heikki Hinssa 
klo 12 Linnainmaan srk-
keskuksessa. Janne Häkkinen, 
kanttori Päivi Vilpakka
 
Hiljaisen viikon iltakirkko 
klo 19 Messukylän kirkossa
18.4. Janne Häkkinen, Päivi 
Vilpakka 
19.4. Olavi Heino, Heikki Hinssa
20.4. Jari Pulkkinen, Anna-Julia 
Peippo
 
Iltamessu 10.4. klo 17 Uudenkylän 
srk-talossa. Kaisa Yrjölä 

Muut tapahtumat
Kaukajärven lähetyspiiri 7.4. 
klo 14 Kaukajärven srk-talossa. 
Kansanlähetyksen lähetystyötä, 
Paula Jääskö, Ritva Leino
 
Miesten saunailta 7.4. klo 
17.30. Lenkille lähtö klo 17.15. Tied. 
Touko Hakala p. 050 327 6302
 
Siioninvirsiseurat 10.4. klo 18
Linnainmaan srk-keskuksessa. 
Kahvit klo 17.30. Juha-Pekka Skyttä, 
Helinä Kärkkäinen, Jaakko Löytty, 
Jari Nurmi
 
Kutsu elämään – matkalla 
kristinuskon perusasioihin 
12.4. klo 18 Linnainmaan srk-
keskuksessa. Rukous ylittää rajat, 
Touko Hakala
 
Naisten aamukahvit klo 9.30
13.4. Messukylän srk-kodissa. 
”Taistelun ja rukoushiljaisuuden 
tiellä”, Olavi Heino
20.4. Kaukajärven srk-talossa. 
Hiljainen aamu
 
Vanhemman väen 
iltapäiväkahvit 13.4. klo 13 
Levonmäen srk-kodissa. Hyvä 
Haltija. Tied. Virpi Pohjanen  
p. 050 570 2038 tai Sinikka Leijo  
p. 050 599 7346
 
Ylistystunti 14.4. klo 18 
Linnainmaan srk-keskuksessa. Kaisa 
Yrjölä
 
Hiljainen iltapäivä 17.4. 
klo 12–17 Uudenkylän srk-talossa. 
Rauni Vartiainen, Martta Honkonen. 
Ilm. p. 050 554 5315
 
Siionin kannel -lauluseurat 
17.4. klo 18.30 Kaukajärven srk-
talossa. Ulla-Maria Arola sekä Helinä 
ja Juhani Kärkkäinen. Kahvit klo 18 
 
KUMMILEIRI 14.–15.5.
4–10 -vuotiaille ja heidän kummeil-
leen Kukkolan leirikeskuksessa Päl-
käneellä. Keväinen viikonloppu leiri-
elämästä nauttien
Hinnat: 25 € aikuinen, 
20 € 6–10 -vuotiaat lapset, 
15 € 4–5 -vuotiaat lapset
sis. ruoan, ohjelman ja majoituksen
Ei sisällä yhteiskuljetusta.
Ilm. viim. 29.4. srk-toimistoon  
p. (03) 219 0310 (ark. klo 9–15).  
Ilmoittautuneille lähetetään leirikirje. 
Ainakin toisen leirille osallistujista 
tulee olla Messukylän srk:n jäsen.
Tied. nuorisotyönohjaaja Nina Mikko-
la p. 050 543 9177,   
nina.mikkola@tampere-evlsrk.fi ja 
www.melapset.net
Järj. Messukylän srk /kouluikäiset 
tytöt ja pojat, diakoniatyö ja varhais-
kasvatus

PYYNIKIN SEURAKUNTA

Messut 
Aleksanterin kirkossa klo 10 
10.4. Aaro Eerola, Ari Rantavaara, 
Aleksanterin lauluryhmä, kanttori 
Riikka Viljakainen 
17.4. lähetyspyhä, Olavi Salminen, 
Säde Siira Aleksanterin kirkon kuoro, 
kanttorit Kirsi Mäki ja Liisa Ahlberg 
Iltakirkko klo 18 Aleksanterin 
kirkossa
18.4. Säde Siira, Aleksanterin 
lauluryhmä ja soitinyhtye, joht. 
Riikka Viljakainen. D. Buxtehuden 
kantaatti 62 ”Jesu meines Lebens 
Leben” sekä teoksesta Jesu Membra 
nostri viimeinen kantaatti. Teokset 
esitetään suomen kielellä 

19.4. Ari Rantavaara, Händel-kuoro 
ja Vokaaliyhtye Lumous, joht. Debra 
Gomez-Tapio, Riikka Viljakainen, urut 
20.4. Jorma Pitkänen, Kaisu, 
Hynninen, nokkahuilu ja Liisa 
Ahlberg, urut 
 
Muut tapahtumat 
Ehtoollishartaus klo 17 
Aleksanterin kirkossa
7.4. Nona Lehtinen
14.4. Ari Rantavaara
 
Lähetyksen Yhteinen Pöytä 
10.4. klo 16. Koskipuiston 
Rosso. Leena Waismaa 
kertoo lähtövalmisteluistaan: 
tuomiorovastin sihteeristä Mekong-
joen alueen kirkollisen työn 
koordinaattoriksi
 
Uusia eväitä elämän 
reppuun 12.4. klo 13, Emmaus, 
Seurakuntien talossa. Toimintaa 
erityisesti työttömille ja muillekin 
työikäisille, joilla on vapaata 
päiväsaikaan. Maakuntalaulut 
Tuomas Laatu
 
Rukouksen ja ylistyksen ilta 
13.4. ja 20.4. klo 18.30 Pyynikin 
kirkontuvassa 
 
Uskomme juuret -tilaisuus 
17.4. klo 11.20 Aleksanterin kirkon 
kryptassa. Pekka Luukkala opettaa 
aiheesta Messiaan pääsiäinen. 
Musiikki, Liisa Ahlberg. Kirkkokahvit
 
Pyynikin kirkontupa
Mustalahdenkatu 21 A
klo 10 kahvit, klo 11 ohjelma,  
klo 12.30 lounas 
 
8.4. aamun sana, muistipisara ja 
lukupiiri
11.4. suursiivous- ja pyykkipäivät 
ennen vanhaan, muistellaan 
12.4. klo 10.30 Antti Punkari, 
”Paasto ja pääsiäinen”.
13.4. kuntopiiri, ohj. Tiina Talja. 
Klo 11.30 hetki runolle, Helvi 
Lehtonen
15.4. kirjakatsaus, Ulla Sipponen
18.4. vieraana Maila Wickholm 
”Pisanka- munat” sekä pääsiäisajan 
lauluja, Maija-Stina Uotila
19.4. muistelemme mämmin ja 
muitakin pääsiäisen herkkuja ja 
niiden valmistamista
 
20.4. klo 12 raamatunkertomuksia, 
”Senkin Juudas”, Elvi Koskinen. 
Pääsiäistauon jälkeen ohjelmaa 
jälleen 2.5.

TEISKON SEURAKUNTA

Messut 
Teiskon kirkossa klo 10 
10.4. sanajumalanpalvelus, 
Anu Perälä, kanttori Saija Siuko, 
Kirkkokuoro 
17.4. klo 18 perhemessu, 
YV-tapahtuma Teiskon kirkossa. 
Tero Matilainen, kanttori Saija 
Siuko, lapsikuoro Pikku- Pääskyt. 
Perhetapahtuma kirkonmäellä klo 16  
 
Muut tapahtumat 
Keski-Teiskon pyhäkoulu 10.4. 
klo 15 Teiskon srk-talossa
 
Työikäisten olohuone 10.4. 
klo 18 Kämmenniemen kerhohuo-
neessa. Matalan kynnyksen kohtaa-
mispaikka hengellisten asioiden ää-
rellä. Tarjolla teetä, yhdessäoloa, 
musiikkia ja hiljentymistä. Tied. Nina 
Heinänen p. 040 569 1650/iltaisin
 
Lähetyksen rukousryhmä 
11.4. klo 19. Ylä-Sääksissä, 
Sääksniementie 118 A
 
Joukontupa 12.4. klo 13. 
Kotilinnasäätiön kerhohuoneessa, 
Ullakonvainio5
 
Aamuhartaus ja ehtoollinen 
13.4. klo 9 Teiskon kirkossa
Varttikirkko ja Nuortenilta 
13.4. klo 17.15 Kämmenniemen 
kerhohuoneessa
 
Nuorten mielenterveys ja 
mielenterveyden hoito 13.4. 
klo 18 Kämmenniemen koulun 
auditoriossa. Milloin on syytä 
huolestua? Päivi Jokinen, Omaiset 
mielenterveystyön tukena Tampere ry
Yv-tapahtuma  
 
Pajutyöpäivä 16.4. klo 10–12 
Teiskon srk-talossa. Tehdään pajusta 

10.4. Ismo Kunnas, Jorma Satama, 
Katariina Vuorinen 
17.4. Daniel Hukari, Jussi Mäkinen, 
Veikko Myllyluoma. Messun jälkeen 
musiikinopetuksen kahvikonsertti 
Yhteisvastuun hyväksi  
srk-salissa  

Hiljainen iltakirkko 7.4. klo 19 
Viinikan kirkossa. Ismo Kunnas

Hiljaisella viikolla Viinikan 
kirkossa
ehtoolliskirkko 19.4. klo 19. 
Ilkka Pasanen, Jussi Mäkinen, Veikko 
Myllyluoma
päiväkirkko 20.4. klo 13. Ismo 
Kunnas, Veikko Myllyluoma 
 
Muut tapahtumat 
Sanasta Suunta 10.4. klo 14 
Viinikan kirkossa. Mistä tiedän 
mihin uskon, Asko Alajoki. Mahd. 
henkilökohtaiseen keskusteluun ja 
esirukoukseen. Järj. Viinikan srk, 
SRO, Kirkkopalvelujen opintokeskus
 
Ompelupajan myyjäiset 15.4. 
klo 12–17 Nekalan srk-talossa.  
Tied. työpajaohjaaja Outi Virtanen  
p. 050 599 7064
 
Ruokamyyjäiset 15.4.  
klo 13–17 Nekalan srk-talossa. 
Ruokailumahdollisuus klo 13–15  
– myynnissä ruokaa ja leivonnaisia. 
Nekalan työpajan avoimet ovet ja 
tuotemyyntiä

Rukoustunti seurakunnan 
puolesta 18.4. klo 11 Nekalan 
srk-talossa. Tied. Merja Lehtinen  
p. 050 441 3943 
 
Pietari –Silminnäkijä, 
laulunäytelmä 18.4. klo 19 
Viinikan kirkossa. Sauli Ahvenjärvi, 
Pietari. Lasse Heikkilä, piano. 
Ohjelma 5 €

DEUTSCHER GOTTEDIENST

10.4. um 15 Uhr in der Krypta 
des Doms, Röker. Anschliessend 
Kirchkaffee

ENGLISH SERVICE 

With Holy Communion at the Kaleva 
Church, every Sunday at 4 p.m. After 
the service coffee and tea served. 
Sunday School for kids, Bible 
reflection. NOTICE THE CHANGED 
VENUE! ICCK English Service is at 
the Kaleva Church from April 3rd till 
September 25th! 

10.4. Emmanuel Eneh, Rev. Ville 
Aalo, Johanna Laukkanen
17.4. Teuvo Suurnäkki, Enni Ala-
Mikkula

SVENSKA FÖRSAMLINGEN

Gamla kyrkan får ny fasad och vi 
firar därför gudstjänst varje söndag 
kl 10.30 i Finlaysons kyrka fr.o.m. 
1.4.till den 2.10.2011 
Välkommen! För annan verksamhet 
se Kyrkpressen eller ring oss på  
(03) 219 0298

AVOIN KIRKKO

Aleksanterin kirkko on avoinna 
arkisin ma–pe klo 12–18, 
jolloin paikalla on päivystävä 
seurakuntalainen. Klo 16–18 on 
myös pappi tavattavissa, klo 17 
rukoushetki.
Ehtoollishartaus torstaisin klo 17. 
Lapsille ja nuorille ohjattua 
toimintaa ma ja ke klo 13–15

Lasten katedraalin pääsiäinen
16.4. Lauantai
Pyhään valmistautuminen 
virpo-oksien valmistus klo 16 
kerhohuoneessa  
Palmulauantain iltakirkkovartti ja 
oksien siunaaminen klo 17.30, Raija-
Liisa Vuorio
17.4. Palmusunnuntai Ratsailla 
pyhään kaupunkiin Taaperokirkko  
klo 15, Anne Helenius

LEIRIT

Perheleiri Torpan 
kurssikeskuksessa 13–15.5. 

venekori Anu Inkiläisen opastamana. 
Ota mukaan oksasakset. Tied. 
lähetyssihteeri Elina Tarkkala  
p. 050 540 5282 
 
Perhetapahtuma kirkonmäel-
lä 17.4. klo 16. Yhteistä toimintaa, 
perhekirkko klo 18 Teiskon kirkossa, 
iltapala. Mukana lapsi- ja nuorioso-
työ, SPR ja diakoniatyö
Yv-tapahtuma
 
Hiljaisen viikon 
ehtoollishartaus 20.4. klo 12.30 
Kämmenniemen kerhohuoneessa. 
Jos haluat kuljetuksen Kotilinnalta, 
ota yhteyttä Johanna Kohoseen p. 
050 501 2970
 
Seurakuntaretki 
Vivamon raamattukylään 
pääsiäisvaellukselle
la 23.4. Lähtö klo 9 
Kämmenniemestä, mukaan pääsee 
myös Kaanaasta ja Terälahdesta. 
Pääsiäisnäytelmä ”Ihmisen Poika” 
vaellusnaytelmä hiljaisen viikon 
tapahtumiin ja pääsiäisaamun 
ihmeeseen. Näytelmä esitetään 
ulkona ja kestää 1,5 tuntia. 
Kävelymatkaa vaelluksella on n. 1 
km. Hinta on 42 € aikuisilta, 38 
€ eläkeläisiltä ja työttömiltä sekä 
6–12-vuotiailta lapsilta 30 €, 
sis. matkat, lounas sekä 
vaellusnäytelmä. Ilm. 12.4. 
mennessä Johanna Kohonen p. 050 
501 2970 tai Elina Tarkkala p. 050 
540 5282 

TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA

Messut
Tuomiokirkossa klo 10 
10.4. Olli Hallikainen, Nona 
Lehtinen, Tuomas Laatu, 
Tuomiokirkon kuoro, joht. Marja-Liisa 
Rautelo, Hämeenkyrön Kirkkokuoro, 
joht. Pia Leikas, pyhäkoulu 
17.4. Merja Halivaara, Antero 
Niemi, Matti Hannula, Tuomas Laatu, 
Pirkanpojat A-kuoro, joht. Jouni 
Rissanen, pyhäkoulu. Myyjäiset 
kirkkokahvin yhteydessä alasalissa 
Leena Waismaan työn hyväksi 
klo 15 srk-koti Katariinassa. Antero 
Niemi, Tuomas Laatu 
 
Muut tapahtumat 
Ehtoollishartaus 7.4. klo 17 
Aleksanterin kirkossa. Nona Lehtinen
 
Katariinan Seniorit 11.4.  
klo 9.30 srk-koti Katariinassa, 
jumppa, omaa ohjelmaa
 
Seniori-foorum – uskosta 
ja elämästä 14.4. klo 13, 
Aleksanterin kirkon kryptassa. 
Tekniset apuvälineet ikääntyvän 
tukena, professori Olli Aumala. 
Edullinen kahvitarjoilu klo 12 alkaen
 
Vohveleita ja vaihtelua -oloilta 
14.4. klo 17 Katariinan srk-kodissa. 
Pääsiäisaskartelua, mukana oma 
pappimme Antero Niemi
 
Sana Soi – laulun & sanan illat 
17.4. klo 18 Finlaysonin kirkko. 
Elämäni eväät? rovasti Erkki Ranta, 
tenori, sellisti Heikki Kulo, juontajina 
Esa Eerola & Sointu Lanki, säestys 
Maila Böhm. Vapaa pääsy, kolehti 
SRO:lle järj. SRO, Tuomiokirkkosrk
 
HETI-hengellinen tiistaikerho 
19.4. klo 13 Emmaus, Seurakuntien 
talossa. Pääsiäisen perinne, Ilkka 
Hjerppe
 
Hiljaisen viikon kirkkohetki  
klo 19 Tuomiokirkossa
19.4. Merja Halivaara, kamarikuoro 
Cantionale, joht. Tuomas Laatu 
20.4. Antero Niemi, musiikki Matti 
Hannula 
Kesäpäivä Kangasalla ma 
6.6., eläkeikäisten leiripäivä 
Ilkon kurssikeskuksessa. Etusija 
Tuomiokirkkosrk:n alueella 
asuvilla. Hakukaavakkeita saa 
diakoniatyöntekijöiltä. Leiripäivän 
hinta 30 € / bussikuljetus. 
Tied. ja ilm. 20.5. mennessä 
diakoniatyöntekijät Minna Sormunen 
p. 050 518 4683 ja Eija Heikkilä  
p. 050 329 5336

VIINIKAN SEURAKUNTA

Messut 
Viinikan kirkossa klo 10 

Luvassa mm. perheiden yhteistä 
toimintaa voimaannuttavalla 
rastipolulla, hartauksissa ja 
yhteisissä illanvietoissa. Leiristä 
työstetään perhekohtainen 
valokuvakirja. Leirin hinta aikuisilta 
32 €/hlö ja lapsilta 12–28 €/hlö.
Järj. Viinikan srk:n nuoriso- ja 
diakoniatyö. Lisät. 15.4 mennessä 
Eveliina Ruokola p. 050 464 8089 
tai eveliina.ruokola@tampere-
evlsrk.fi

Parisuhdeleiri
Haluatko syventää parisuhdettasi? 
Tervetuloa parisuhdeleirille Ilkon 
kurssikeskukseen 
20.–22.5. (Ilkon kurssikeskus, 
Ilkontie 8–10, Kangasala)
Leirillä käsitellään mm. seuraavia 
aiheita: kiire, suorittaminen, vaikean 
asian puheeksi ottaminen. 
Leiri sopii kaikille pareille, jotka 
haluavat parantaa parisuhdettaan.
Leirin täyshoitohinta on 100 €/pari.
Leiri alkaa pe klo 17 ja päättyy su 
klo 14. Leirillä ei ole lastenhoitoa. 
Ilm. 29.4. mennessä: puh. (03) 
219 0341 (arkisin klo 9–15) tai 
marja.oksanen@evl.fi Huom! leirille 
mahtuu 15 paria
Lisät. Maritta Oksi-Helminen, 
puh. 040 504 2037. Harjun srk

LÄHDEKAPPELI

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

LÄHETYSKAUPPA TASKU

Lähetyskauppa Tasku
Kauppakatu 13, puh. 219 0420
Avoinna ma-pe klo 10–17.
Yksilöllisiä pääsiäiskortteja, -liinoja 
ja -koristeita. Kauniita käsitöitä 
ja lahjaesineitä kevään juhliin 
tästä ”isoäidin aarrearkusta”. 
Meiltä saatavana myös 
Tuomiokirkon juhlavuoden rintakoru 
Orjantappurakruunu

MATERIAALIPALVELU

Kaikille avoin kirjasto
Kyttälänk. 1 A, p. 219 0281
Avoinna ma–ke ja pe klo 9.30–15.30 
ja to 9.30–17
Voit lainata laajasta ja 
monipuolisesta valikoimastamme: 
uskonnollista kirjallisuutta, 
musiikkia, elokuvia ja erilaisia 
havaintomateriaaleja

MATKAT

Israelin matka 13.–21.11. 
Oppaina Eero ja Pirkko Junkkaala. 
Lisät. ja ilm. Riitta Laiho  
p. 041 548 0150

MUMMON KAMMARI

Vapaaehtoisen vanhustyön 
keskus – Kyläpaikka 
kaikenikäisille
Lähimmäisavunvälitys 
vanhuksille p. 219 0711 
ma–to klo 8.30–11.30,  
pe 8.30–10.30
Toimisto p. 219 0455  
ma 9–17, ti–to 9–15
Huhtikuun näyttely: Kuninkaan 
puutarhassa, Tarja Asikainen.
Kyläpaikka
Maanantaisin klo 10–14
klo 10–14 Äiti Teresan peittotalkoot
klo 11 Saksan lukijat, 2. krs
klo 12.30 Pöytälaatikkorunoilijat, 
2. krs
klo 14 Shakki vai matti (2. krs)
klo 14 Kirjojen ystävien vieraina
11.4. Jaakko Nurmesniemi, Sanalla 
ja siveltimellä, taidemaalari-kirjailija 
Kaarlo Enqvist-Atran elämästä ja 
taiteesta.
18.4. Viulunsoittaja kadulla ja 
muita matkakirjoja.
Tiistaisin klo 10–14, 19.3. 
klo 10–13
klo 10 Tumpputiistai ja 
askartelutalkoot
12.4. klo 13–15 Perehdytys 
vapaaehtoiseen vanhustyöhön, tied. 
ja ilm. p. 2190455.
Keskiviikkoisin klo 10–14, 20.3. 
klo 10–13
20.4. klo 10–12 Leskien Klubi –

www.tampereenseurakunnat.fi
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kahvila, musiikkituokio Duo MaJor.
klo 10–12 Pelko pois atk:sta, 
ikäihminen, tukiopetusta 2. krs
klo 13 Nyt laulajaiset on..., iloista 
yhteislaulua
13.4. Seppo Kapanen ja Mauri Virtanen
20.4. klo 12 (huom. aika) 
Pääsiäislaulajaiset: Matti Sammal ja 
Vilho Salomaa.
Torstaisin klo 10–14
klo 10 Sudokun ratkojaiset
klo 10.30 Englannin aktivointi, 2. krs
klo 12 Muisti- ja tuolijumppa
klo 13 Kotialttarin äärellä päivähartaus 
ja toivevirsiä
7.4. seurakuntapastori Merja Halivaara
14.4. pastori Raimo Naumanen.

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

MUSTA LAMMAS

asunnottomien ja päihdeongelmaisten 
päiväkeskus, Pellavatehtaank. 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
10.4. Katri ja Eero Nahkuri, Musta 
Lammas
17.4. Heikki Jussila ja Maija Aakkula, 
Musta Lammas

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
13.4. Ilmari Karjalainen, 
Yhteiskunnallinen työ
20.4. Kari Kuusisto, Suomen 
Raamattuopisto

Keskiviikkoklubi keskiviikkoisin 
klo 13.00–14.45
Hengellinen avoin keskusteluryhmä 
päihteistä eroon pyrkiville naisille ja 
miehille.

MYÖTÄTUULI

Yhteinen vammaistyö
Ti 12.4. klo 17–19.30 Aurinkoklubi
Iidesrannan srk-kodissa, Iidesranta 5
Nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu 
ryhmä. 
Ota yhteys etukäteen avustajatarpeen 
vuoksi.
Laura Masih p. 050 4131909 tai Mari 
Tuominen p. 050 5351139

Kuurojentyö
Ke 20.4. klo 16 Pääsiäishartaus
Viittomakielisten yhdistyksellä, 
Tuomiokirkonkatu 34 B

Ma 11.4. klo 14 Viittomakielinen 
Päivätoiminta 
Yhteistyössä Kotipolun kanssa
Pyynikin kirkontupa,  
Mustanlahdenkatu 21 A
Ruokailumahdollisuus klo 12.30
ohjelma klo 14

Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarinkatu 10
To 7.4. klo 13 Torstairyhmä
vieraana hallintojohtaja Matti Ilveskoski
Pe 8.4. klo 10–12 Vertaistukiryhmä
- keskustelua
- sanomalehden lukua
- asiointimahdollisuus lähialueella
- päivähartaus
Ke 13.4. klo 13 Miestenpiiri
vieraana Laura Masih aiheenaan rukous
To 14.4. klo 13 Yhteinen ehtoollinen
sairaalapastori Taru Varpenius,
kanttori Hanna Kataja
Pe 15.4. klo 10–12 Vertaistukiryhmä
Myötätuuli on suljettu 18.–26.4.11

PÄIVÄRAAMATTUKOULU

”Usko ja teot”
torstaisin klo 9.30–13  Kalevan kirkon 
srk-salissa
7.4. Joosuan kirja: jäähyväispuhe, 
luvut 22–24 – Pekka Paakkanen; kirje 
efesolaisille 6.luku – Seppo Lappalainen
14.4. Päätösjuhla, ehtoolliskirkko – 
Ilmari Karjalainen
Lisät. Ville Aalo p. 050 468 8484/  
ville.aalo@evl.fi

Ylikonstaapeli,
yhteiskuntatieteiden maisteri,
kaupunginvaltuutettu ja äiti.

Ilmoituksen maksaja: Lea Heinämäki

Äänestä eduskuntaan
TURVALLISUUDEN TEKIJÄ JA TUNTIJA

www.anna-kaisa.fi

Tukea perheille

Turvallisemmat tiet 
ja asuinalueet

Oikeutta rikosten 
uhreille

Anna-Kaisa
Heinämäki

W W W.MARCOROTH.NET

Valitse tulevaisuuden tekijä
”Marco edustaa terveys- 

ja talousalan vahvaa 
asiantuntemusta. Hänen 

perinteisistä arvoista 
nouseva ajattelutapa ja 
uudet tuoreet ideat ovat 

uuden sukupolven luovaa  
ja analyyttistä ajattelua.”

– kanttori Markku Ylipää

”Energinen, aikaansaava ja 
luotettava. Arjen ymmärtäjä 

ja kokonaisuuksien 
hahmottaja. Tällainen  

on Marco.”
– innovaatiojohtaja  
Anne-Mari Järvelin

”Marcolla on tahtoa, 
taitoa ja kokemusta tehdä 

arvoistasi politiikkaa 
Arkadianmäellä!”

– europarlamentaarikko Sari Essayah

 

Suosittelijoita:
Annuska Domke Laurén, kirkon  

nuorisotyön ohjaaja
Ulla Järvilehto, tohtori

Timo Katto, kapteeni evp
Irmeli Merikanto, ESH

Outi Mäki, KM
Piia Nurmela, toiminnanjohtaja

Kenneth Nyholm, innovaatio-  
ja liiketoimintapäällikkö

Maritta Paavilainen, KM, opettaja
Tuula Poussa, erikoislääkäri

Erkki Ranta, teol.tri
Terhi Ranta-Ojala, opettaja
Jorma Satama, kappalainen

Erkki Vappula, rovasti
Maija-Liisa Vänninmaja, sosiaaliohjaaja

Marco Roth,
TERVE YSTIE TE IDEN MAISTERI ,  SA IR A AN-
HOITA JA ,  HY VINVOINTIPALVELUKEHIT TÄ JÄ

www.leenarauhala.fi

– eduskuntaan Pirkanmaalta
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Sydän nähdä – tahto tehdä!

Ihmisläheistä päätöksentekoa
kristilliseltä arvopohjalta.

Työhön syvenevää köyhtymistä,
eriarvoistumista ja

turvattomuutta vastaan!

6 9

Leena Rauhala 

www.hannatain io . f i

Takuulla
terveempää
politiikkaa

m
aksaja: Hanna Tainioterveempää

olitiikkaa
terveempää
olitiikkaa

terveempää

m
aksaja: Hanna Tainio

189

TARMO NIEMENMAA
LAHJOMATON RAAMATTUUN JA 
SUOMEN LAKIIN NOJAAVA TUOMARI
• Neljänkymmenen vuoden kokemus 
 Suomen lain tulkinnasta ja soveltamisesta
• Riita-asioiden sovittelua 25 vuotta
• Virkatoimissa ja ratkaisuissa ohjenuorana 
 ehdoton puolueettomuus
www.tarmoniemenmaa.fi   •   www.tarmo.kotisivukone.com

203
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jommu.com

perusarvoista kiinnipitävä
perheenisä

59
Jorma 

”jommu” 
Jussila

erityisnuorisotyönohjaaja
varakansanedustaja

Ilmoitusmarkkinointi

Marita Lyyra 
(014) 641 481 
040 729 2119

marita.lyyra@kotimaa.fi 
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ESIKOISLESTADIOLAISET
Kurjentaival	22,	33100	Tampere
(Vastapäätä Viinikan kirkkoa)
Lähetysseurat
Pe 8.4. klo 18.30 Ylöjärven srk-talolla,
la 9.4. ja su 10.4. klo 12.00 ja 18.00 
rukoushuoneella. Saarnaajina Pekka 
Liuksiala ja Markku Oksanen.
Ehtoolliskirkko 
Viinikan kirkossa ti 19.4. klo 19.00
Seurat
Pyhäpäivisin klo 15.00
Tervetuloa!

EVANKELINEN 
LähETYSYhDISTYS – ELY rY
Siionin kannel -lauluseurat 
su 17.4. klo 18.30 Kaukajärven 
seurakuntatalolla, Keskisenkatu 20. 
Ulla-Maria Arola sekä Helinä ja Juhani 
Kärkkäinen. Kahvit klo 18.

hEräTTäJä-YhDISTYS
Siioninvirsiseurat 
Su 10.4. klo 18 Linnainmaan 
seurakuntakeskuksessa, 
Korpikodinkatu 2. Kahvit klo 17.30. 
Juha-Pekka Skyttä, Helinä Kärkkäinen, 
Jaakko Löytty, Jari Nurmi.

Ke 13.4. klo 18.30 Punakylän 
seurat Pyynikin pappilan kerhohuone, 
Kisakentänk. 18, Jaakko Löytty ym.
Su 17.4. Herättäjän kirkkopyhä 
Pirkkalassa. Klo 10 messu kirkossa, 
Mikko Peura. Kahvit ja seurat 
kirkon srk-salissa, Peura, Olli-Pekka 
Silfverhuth ym.
Ke 20.4. klo 19  Peltolammin srk-
keskus, Tilkonmäenk. 4, Jaakko Löytty, 
Sakari Suutala, Juha Heikkilä.

häMEEN KANSANLähETYS
Hämeenpuisto	41	B
”ERILAISINA SITOUTUNEET” 
Keidasiltapäivä aviopareille 
Hämeen ev.lut. Kansanlähetyksen 
Lähetyskodilla (Hämeenpuisto 41 B) 
lauantaina 9.4. klo 16-18. Aiheesta 
alustavat Hanna ja Tuomo Mattsson, 
musiikkivieraana Eveliina Kaitainen. 
Runsas herkkupöytä 15 €/aviopari. 
Lapsille ohjelmaa Marttalan tiloissa 
(Hämeenpuisto 39 A). 
Sydämellisesti tervetuloa!

KANSAN rAAMATTUSEUrA
Satakunnankatu	28,	p.	223	1771
www.kansanraamattuseura.fi

Seniorifoorum 14.4. klo 13 
Aleksanterin kirkon krypta. Tekniset 
apuvälineet ikääntyvän tukena, Olli 
Aumala. Kahvitarjoilu klo 12 alk. 
Opiskelijaillat perjantaisin klo 19 
Glooria sali, Kyttälänkatu 1, 2. kerros.

SLEY
Luther-talo	Pellavatehtaank.	19
Messu joka su klo 11. 
Päiväpiiri: Sanaa, kohtaamista ja 
kahvia ke klo 13. 
Evankeliset opisk. ke klo 18.30. 
Naistenilta ti 12.4. klo 18 ”Kipu, 
tuska ja kärsimys”, Annukka Häkämies.
Tervetuloa! www.sley.fi/tampere

TAMPErEEN 
rAUhANYhDISTYS
Nekalankulma	1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16, sekä 
keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
Ke 13.4. ei seuroja.
La 16.4. klo 19 nuorten 
keskusteluilta.
Tervetuloa!

KrISTILLISET  
JärJESTÖT

RETRIITTEJÄ

Ikaalisten Metsäkestilässä
29.4.–1.5. Linturetki ja talkoot
Hiljaisuuden maisemissa,
Liisa Erkiö ja Jussi Hankela
Hinta 50–90 €
Ilm. p. 050 523 2104

20–22.5. Hiljaisuuden retriitti
Anne-Marie Grundsten ja Tytti Jauhiainen
Hinta 90 €
Ilm. p. 050 468 8482

Kesän hiljaisuudesta ks.
www.tampereenseurakunnat.fi/retriitit

RUKOUKSEN TALO

Keskusta, Kyttälänk. 1
Yhteistä rukousta  
joka arkiaamu klo 9–11
Rukouksella palvelemisen ilta
parittomien viikkojen ti klo 18 
Rukous- ja ylistyspäivä  
kerran kuussa la klo 12–16
30.4.
Nuorten rukouskoulu Preikkari
parittomien viikkojen maanantai klo 18
Nuorten Praisekuoro- ja bändi 
parillisten viikkojen maanantai klo 18

Hervanta
Hervannan kirkossa, Lindforsink. 7
Aamurukous ke 8–9 Cafe Olohuone
Rukouskävely to klo 14–15, lähtö 
Hervannan kirkolta
Aamurukous pe ja la klo 9–10
Rukousvartio kerran kuussa klo 17–21
Kodeissa 21.5. ja seurakunnan 
kerhohuoneessa 
Elementinpolku 13, 16.4. 
Tied. Kirsi Juntunen 050 574 4943/ Teija 
Lätti 050 574 4941
Kävele rukoillen oma kotikatusi!
Rukouskävelyt Hervannan alueella 
to/pe iltaisin klo 18–19.30
Ensin ylistys – ja rukoushetki kirkolla,
sitten rukouskävely to 7.4, to 14.4, to 21.4 
klo 16, 
to 28.4, pe 6.5, pe 13.5, to 26.5. ( pe 3.6, 
to 9.6)
Erityisiä rukouskohteita voi kertoa 
Soilelle p. 041 440 4650

Haukiluoma
Haukiluoman kerhohuone, Tyvik. 11
Maanantaisin klo 18 – 19
Tule hetkeksi hiljentymään, puolestasi 
rukoillaan.
Voit myös lähettää rukouspyyntösi 
numeroon 040 743 9919
tai s-postilla rukouksentalo.haukiluoma@
gmail.com

Opeta meitä rukoilemaan -iltahetki 
torstaisin klo 18 
Teuvo Suurnäkki alustus
15.4. Lea Kranz, 20.5. Jukka Partala

Härmälän kirkossa, Talvitie 26
Rukouskoulu torstaisin klo 18 
Herra opeta meitä rukoilemaan
14.4., 28.4., 12.5. 

Messukylä
Messukylän srk-koti, Messukylänk. 36
Rukouskoulu keskiviikkoisin klo 18
Seurakunta rukoilee- kurssi
13.4.,
Hoitava rukous- kurssi
20.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5., 25.5.

VARHAISAAMUN RUKOUSHETKET 

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

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

SEURAKUNTIEN TALO

Näsilinnank. 26 
PL 226, 33101 Tampere 
Puhelin (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

Pispalanvaltat. 16 C (kirkon yhteydessä, 
sisäänkäynti länsipäädystä)  
avoinna ma, ti, to klo 9–13  

ke klo 9–17, pe suljettu.  
Tied. Satu Tahlo-Jortikka p. 050 558 0231

SINKKUILTA

Sinkkujen oloilta 9.4. klo 17–21 
Nekalan srk-talossa,  
Kuoppamäentie 23.  
Biljardia, liitokiekkoa, pingistä 
ja muita pelejä. Nyyttikestit. 
Saunomismahdollisuus. Keskustorilta 
paikalle pääset bussilla nro 15

Sinkkuilta 19.4. klo 18–20 
Aleksanterin kirkon kryptassa 
parillisten viikkojen tiistaisin klo 18–
20. Pääsiäisperinteitä ja yhteislauluja, 
pastori Ilkka Hjerppe. Sinkkuillat tarjoavat 
mahdollisuuden tavata muita yksin eläviä. 
Lisät. sari.peltonen@evl.fi,  
p. 050 381 7177
 

TAMPEREEN RAAMATTUKOULU

Kalevan kirkon srk-salissa ma klo 18.30
11.4. Turkka Aaltonen, Saarnaaja
2.5. Erkki Ranta

TUOMASMESSU

10.4. klo 18 Aleksanterin kirkossa. 
”Kärsimyksen kautta voittoon”.  
Emme toivota messuun tuleville elämää, 
jossa ei ole puutteita, kärsimystä.  
Toivotamme , että messukäynti ei olisi 
kenelläkään turha, että Jumala koskettaisi 
ja jokainen saisi sitä, mitä eniten kaipaa. 
Kärsimyksessäkin on silloin siunauksensa.
Rippiäiti ja -isä ovat tavattavissa jo tuntia 
ennen messua. Lastenhoito ja pyhäkoulu 
kirkon alasalissa. Teejatkot heti messun 
päätyttyä kirkon alasalissa

Tuomas-messun pääsiäinen
Hiljaisella viikolla
- Aleksanterin kirkossa kärsimysajan
rukousalttarit omaa hiljentymistä varten. 
Alttareille voi myös jättää 
esirukouspyyntöjä, joita rukoillaan  
klo 17 rukoushetkissä
Avoin kirkko ma–to klo 12–18.  
Rukoushetki ma, ti, ke klo 17. 
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o.s. Pentti, Hämeenkyrö
Perheneuvolapsykologi PsM, psykoterapeutti
Kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen jäsen

Päivi Hiltunen
www.paivihiltunen.com

Perheiden hyvinvointi.
Koulutus, työ,  
yrittäminen.
Tasapuoliset perus- 
palvelut maaseudulla  
ja kaupungeissa.
Kotimainen ruoka.

4
4
4

4

196

RAILI NASKALI 
PIRKANMAALTA,
jolla on asennetta ja energiaa 
eduskuntaan asti.

- Taitettu eläkeindeksi kumottava
- Omaishoitajien tuki kaikille
- Opiskeilijoille indeksikorotus 
 opintotukeen                            
- EU:n takaussitoumuksille jyrkkä EI
- Kristilliset arvot kunniaan 
 päätöksenteossa
- Valtion talous 
 tasapainotettava

Katso lisää:www.railinaskali.fi 

jolla on asennetta ja energiaa 

- Taitettu eläkeindeksi kumottava

 opintotukeen                            
- EU:n takaussitoumuksille jyrkkä EI

202
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Markku 
Kuusjärvi

Lämpöä ja luovuutta. 
Laatua ja laajuutta. 

Rohkeasti.

www.maksi.fi 63
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”Välittämistä ei voi siirtää viranomaisille.

Meillä kaikilla on vastuu lähimmäisistämme.

Arvot ratkaisevat.”

www.tampereenseurakunnat.fi
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Joustavasti asiakkaan luona.

Myös iltaisin ja viikonloppuisin

Ilmainen puhelinneuvonta

PERUNKIRJAT
Kauppakirjat. Testamentit ym.

ASIOINTIPALVELU
PEKKA VALTONEN

P. 375 3218, 0400 335 443

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI

Kaikki lakiasianne
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433 

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

KEITTIÖREMONTTI
Kerralla kuntoon.

Ilmainen suunnittelu.
Soitto riittää!

Matti Saari 0400 631 128
Jarmo Lahti 0400 867 855

puh. 010 321 2400

www.nelko.fi

KOTIPALVELUA yksilöllisen palvelusuunnitelman
mukaisesti, kun palvelun tarve on
1 - 2 kertaa viikossa tai satunnaisesti.
Vankka kokemus dementiatyöstä

Kunnon Kotihoiva Elina Westergren-Erkkilä
050 - 325 1654
www.kunnonkotihoiva.fi

KEVÄTSIIVOUSTA, IKKUNAN PESUT
Kotisiivoukset, kangasverhoiltujen huonekalujen pesut, 
porrassiivoukset ja lattianvahaukset, erikoispatjapesut.

Yli 10 vuoden kokemus!
Mahdollisuus kotitalousvähennykseen.

Uusi Era Palvelut Oy / puh. 045-126 6938
uusierasiivous@kolumbus.fi 
www.uusierapalvelut.com

Kotisiivoukset, kangasverhoiltujen huonekalujen pesut, 
porrassiivoukset ja lattianvahaukset, erikoispatjapesut.

Uusi Era Palvelut Oy / puh. 045-126 6938

Kotisiivoukset, kangasverhoiltujen huonekalujen pesut, 
porrassiivoukset ja lattianvahaukset, erikoispatjapesut.

Uusi Era Palvelut Oy / puh. 045-126 6938

LAADUKKAAT SIIVOUSPALVELUT
	 •	 Kotisiivoukset,	myös	allergiasiivoukset
	 •	 Ikkunanpesut,	sohvien	yms.	pesut
	 •	 Yrityssiivoukset,	liiketilasiivoukset
	 •	 Loppusiivoukset,	suursiivoukset
	 •	 Vahaukset,	kiillotukset,	kristalloinnit
	 	 Muista kotitalousvähennys!

CLIINEX
gsm 050 38 222 50

www.cliinex.fi         asiakaspalvelu@cliinex.fi

Tampereen diakoniajohtaja

valtiotiet. tri, pastori

www.mattihelin.fi | kokoomus
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ENEMMÄN KUIN EUROJA
Yhä useampi lapsi, nuori ja perhe 
on ahdingossa, yhä useampi vanhus 
köyhä ja yksinäinen. Tarvitsemme 
lisää huolenpitoa, oikeudenmukai-
suutta ja työtä. 85

Matti Helin

Päivi 
Hiltunen
perheneuvonnan 
psykologi, 
Psykoterapeutti

Ilmoituksen maksoi: Pirkanmaan keskustanaiset

Hanna 
Holma
kotiäiti, 
lähihoitaja

Tarja-Riitta 
Koskinen
emäntä

Iinu
Kuusento
yliopisto-opis-
kelija, kotiäiti

Katariina
Kähkölä
kasvatus-
johtaja, YTM

Raili
Naskali
toimitusjohtaja

Tutustu ehdokkaisiin www.keskustanaisetpirkanmaa.fi 

196 197 198 199 200 202

Sydän mukana politiikassa

73

Johanna Ylihaveri
JOHANNAYLIHAVERI .NET

Sirpa Pursiainen
SIRPAPURSIA INEN.F I

67

Satu Sipilä
SATUSIP ILA .NET

7157

Riitta Haapala
RI ITTAHAAPALA.COM

VirrassaVirrassa

Vaikuttava rakkaus
vaLitin väsyneenä mieheLLeni, että en voi vaikuttaa mihinkään, kun 
vain imetän vauvaa kotona. Haaveilin siitä, että jaksaisin lähteä 
kauppareissulle valitsemaan ristiäisiin kukkia. Siihen 5-vuotias 
isosisko totesi: ”Sää vaikutat vauvaan”. 

Tiedän, että lapsia hoitamalla voi vaikuttaa – jopa koko yh-
teiskuntaan. Uskon, että tärkeämpää tehtävää ei olekaan kuin 
läsnä oleminen lapsille. Silti vanhemmuus tuntuu välillä hyvin 
turhauttavalta taistelulta. Tästä työstä ei kerry mainetta, kun-
niaa eikä omaisuutta. Päinvastoin: Päivittäin saa todeta oman 
vajavaisuutensa ja kuulla, miten tyhmä on. On haastavaa osoit-
taa yhtä aikaa rajoja ja rakkautta.

Parhaimmillaan lapsilta saa kuitenkin varauksetonta vasta-
rakkautta. Heidän olemassaolonsa ja tekemisensä tuovat iloa. 
Kun saan hetken omaa rauhaa hulinan keskellä, huomaan ole-
vani onnellinen kaikesta vaivannäöstä ja tappeluista huolimatta.

”On hauska olla älykäs ja voimakas, mutta autuasta olla ra-
kastava”, kirjoittaa Martin Lönnebo Sielun kuntokirjassaan. Jos 
ei kykene osoittamaan rakkautta toisille, voi elämä olla perin on-
netonta ja yksinäistä. Aikuisen kovan ja kylmän kuoren alla pii-
leksii hylätty ja ikävöivä lapsi.

Itseensä vajonnutta ihmistä kutsutaan narsistiksi. Epäsosi-
aalisuuteen, väkivaltaisuuteen ja rikollisuuteen liittyy aina nar-
sismia. Psykoanalyytikko Gustav Schulmanin mukaan aikamme 
kilpailuyhteiskunta ruokkii narsismia, mutta persoonallisuuden 
häiriö syntyy jo varhaislapsuudessa. Jos lapsi ei saa kasvaa tar-
peeksi turvallisessa ja rakastavassa vuorovaikutuksessa, hän ko-
kee itsensä huonoksi ja ulkopuoliseksi. Hänessä kasvaa myös vi-
ha hoitajiaan kohtaan. Näitä tunteita lapsi alkaa purkaa hakemal-
la huomiota ja pönkittämällä omaa itsetuntoaan kaikin keinoin, 
myös toisia halveksimalla ja kiusaamalla. Rakkauden nälkä on ko-
va – halu tulla nähdyksi ja kuulluksi juuri sellaisena kuin on, myös 
hankalana ja vaativana.

On helpompaa hoitaa kiukuttelevaa lasta kuin provosoivas-
ti käyttäytyvää aikuista. Koko yhteiskunnan kannalta olisi siis 
hyödyllistä, että lapset hoidettaisiin hyvin. Jokainen aikuinen 
voi vaikuttaa jo ihan vain huomaamalla lähipiirinsä lapset. Tut-
kimusten mukaan yksikin tuttu ja turvallinen aikuinen voi aut-
taa lasta kehittymään tasapainoisemmaksi ja tuntemaan itsen-
sä arvokkaaksi.

Pian voimme taas vaikuttaa myös äänestämällä. Hyvän kan-
sanedustajan ei tarvitse olla karismaattinen esiintyjä. Toivon, 
että osaamme valita eduskuntaan ihmisiä, jotka kykenevät toi-
mimaan yhteisen hyvän eteen ja ymmärtämään eri tilanteissa 
eläviä ihmisiä. Toivon myös, että lasten asema entisestään pa-
ranisi uusien päätösten myötä. Esimerkiksi oikeus lapsilisään 
pitäisi ehdottomasti palauttaa toimeentulotukea saaville.

Aikuiselta vaaditaan monenlaista. Pieni lapsi taas on täysin 
riippuvainen toisen huolenpidosta. Vauvan katseleminen kos-
kettaa syvästi, sillä avuttomana hän muistuttaa armosta. Hä-
nen pieni olemuksensa herättää hellyyden ja aika pysähtyy. Hä-
nen silmänsä tuntuvat sanovan: Tässä olen, rakastettavaksi tul-
lut. Että muistaisit, mikä on pysyvää. 

Laura Tuhkanen-Jukkola
Kirjoittaja on Pirkkalassa asuva pappi ja 

tällä hetkellä päätoiminen kotiäiti. 

Kolumneja voi kommentoida osoitteessa 
www.tampereenkirkkosanomat.fi/blogi
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APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200 
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

 
 Tilaa ilmainen esite 0400 223 446

www.divisa.fi
Jälleenmyynti Tampereella; PIATEEKKI, 
Näsilinnankatu 27, 33200 Tampere, 03-212 1711

Asianajotoimisto

Arja Luoma Oy
Rongankatu 4 D,
33100 Tampere

Puh. (03) 2633 500

www.aarrearkku.fi

Klikkaa netissä: www.teatterimukamas.com

Tiedustelut ja ryhmämyynti: 
(03) 3124 1313

to	 24.3.	klo	10.15
pe	25.3.	klo	10.15
la	 26.3.	klo	16.00
ke	30.3.	klo	10.15
to	 31.3.	klo	10.15
pe	1.4.		 klo	10.15
la	 2.4.		 klo	16.00

Pispalan valtatie 30, Tampere

Esitykset Pispalassa:
yli 3-vuotiaille

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

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

www.tampereenhautauspalvelu.fi

Teitä palvelevat myös:
Pekka Jokiranta

Jukka Mäenanttila
Mika LeinonenJuhani Mäkipää Leena Mäkipää-Koivumäki

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
- palveleva perheyrityksemme

ASIANAJOTOIMISTO KNUUTINEN KY
Asianajaja, varatuomari Pauliina Knuutinen

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

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

PIANONVIRITYKSET
Juha Yli-Knuuttila

Puh. 0400 669 799
Sähköposti:

pianonviritys@gmail.com

SUURET VALIKOIMAT
Kaihtimet l Markiisit l Screenit
l Parveke- ja terassikaihtimet 
l Verhokiskot- ja tangot
l Paneeli-rulla- ja laskosverhot
l Liuku- ja taiteovet, ym.

Viinikankatu 36, 03-3122 0900
www.kaihdinpukkila.fi

– Pirkanmaalaiset perheet, nuoret ja 
syrjäytetyt kiittävät etukäteen kans-
sani äänestäessäsi 158. Pidetään 
yhteyttä vaalien jälkeenkin. Sinun 
asiasi kiinnostavat minua – oikeasti!

Tuomo Isokangas:

158

Tervettä ajattelua
yhteisten asioiden hoitoon
www.tuomoisokangas.fi 
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Kodissa, seurakuntasalissa 
tai Linkosuon juhlasaleissa. 
Tuomme juhlat myös luok-
sesi. Tilaa ja nouda laajasta 
valikoimasta.

juhlatarjoilut

Seurakuntien talossa Näsilinnankatu 26
Puh. 020 770 2483   www.linkosuo.fi

www.facebook.com/linkosuonjuhlapalvelut

KOTIPIRTIN PALVELUTALO
Ikääntyvän voimavarakeskus

Palvelusetelillä tuotettavia palveluitamme ovat 
omaishoitajan vapaan aikainen sijaishoito asiakkaan kotiin tai 
Kotipirtin päiväkeskustoimintaan.
Tiedustelut Pia Ojala 050-403 5657

Uutena palvelusetelituotteena tehostettu palveluasuminen 
palvelutalon asunnoissa ja muistisairaiden ryhmäkodissa.
Lisätietoja saat oman alueesi asiakasohjauksesta tai 
kotisivuiltamme.

www.kotipirttiry.fi
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere 

Hallituskatu 7, Tampere
   03-212 9645

www.jiwahlberg.fi

	 -	Kellot	 -	Tilaustyöt	 -	Jalokivet
	 -	Kihlat	 -	Korut	 -	Lahjaesineet
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G anbare nihon eli japanik-
si tsemppiä! Tällaisen toivo-
tuksen Lauri Aho kirjoitti 

paperista taittelemaansa kurkeen 
Tampereen yliopiston pääaulassa.

– Kun 70-luvulla Japanissa ra-
kennettiin ydinvoimaloita, ajatel-
tiin, että ne ovat hienoja ja turval-
lisia, Japanissa vaihto-opiskelijana 
viime vuonna ollut Aho kertoo.

Historiaa opiskelevan Maria 
Hellsténin paperikurki taas oli 
saanut siipeensä viestin power hugs 
eli voimahalauksia.

– Olisin halunnut sanoa jotain 
vielä enemmän.

Japanilainen sanonta kertoo, et-
tä jos taittelee tuhat kurkea, toiveet 
saattavat toteutua. Tampereella ol-
laan hyvässä vauhdissa: yliopistol-
le Tsuru-tempaukseen oli kokoon-

tunut kymmenittäin ihmisiä, jot-
ka halusivat myötäelää japanilais-
ten surua. Tapahtuman järjestivät 
Tampereen japanilaiset, SPR, Tam-
pereen Yliopisto, Tampereen seu-
rakuntien oppilaitostyö ja YTHS.

– Idea tuli japanilaisilta vaihto-
opiskelijoilta. Taitelluista kurjista 
tehdään nauha, joka on kuin ruko-
us, jota voi pitää kädessä, vapaaeh-
toisena mukana ollut Katja Valas-
kivi kertoo.

Vasta reilun vuoden Suomessa 
asunut japanilainen Yuka Kichi-
ma kuvailee perheensä tunnelmia 
Japanissa epätietoisiksi.

– Läheiseni ovat kertoneet, et-
tä heitä pelottaa ydinvoimaloiden 
tilanne, koska he eivät ole saaneet 
onnettomuudesta riittävästi tietoa, 
suomen kielen opiskelija kertoo.

Taitelluista 
kurjista otettiin 
kuvia, joita lä-
hetettiin japani-
laisille tuttavil-
le. Kurkia löy-
tyy myös Paper 
Cranes For Ja-
pan -Facebook-
sivuilta. Sivus-
tolle voi käy-
dä myös lisää-
mässä kuvia it-
se tehdyistä pa-
perikurjista.

Heta Mäkelä 

ta on oikeastikin olemassa ympäri 
maailmaa. Vaikka onkin niitä, jot-
ka auttavat, niin eiväthän he kerkeä 
kaikkia auttamaan.

Lähetyslento on myös tuonut 
myös Aarnelle lisää arvostusta lä-
hetystyötä kohtaan: 

– Nykyään arvostan lähetystyö-

Paperikurjet kuljettavat  
lämpimiä ajatuksia Japaniin

Nuorten tekemää lähetystyötä

Lauri Aho ja Ma-
ria Hellstén lä-
hettivät lämpimiä 
ajatuksia Japa-
niin taittelemalla 
paperikurkia. To-
momi Hisasue ke-
räsi rahaa Japa-
nin tsunamin uh-
reille.

Hannu Jukola

Narkomaani 
(Kasimir Pölkki) 
kävi ennustajan 
(Julia Järvinen) 

puheilla 
Hong Kongiin 
sijoittuvassa 

näytelmässä, 
jota esitettiin 

Kalevan 
kirkossa. 
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tä enemmän, ja pelastavathan he ih-
mishenkiä.

Lähetyslento on uudistanut 
myös Jesse Suomisen, Hong Kong 
-näytelmän ennustajan, ajattelua.

– Aihe on minulle hyvin lähei-
nen, sillä hyvällä ystävälläni on ol-
lut sama ongelma. Lähetyslennon 

Virvon varvon  
Yhteisvastuukeräykseen
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Viinikan rippileirien apuopettaja-nuoret tempaisevat Yhteis vastuukeräyksen hyväk-
si ja lähtevät virpomaan palmusunnuntaina 17.4. Martin Heath ja Eero Nurmi osal-
listuivat vitsantekotalkoisiin Nekalan seurakuntatalossa.

M e keskustan seurakunnan 
kuusitoista toisen vuoden 
isoskoulutettavaa olim-

me harjoitelleet lähetyslentonäy-
telmäämme kohta jo puoli vuot-
ta. Lähetyslento on yksi lähetys-
työn muoto, kokoelma näytelmiä, 
joita näytetään tuleville rippikou-
lulaisille. 

Näytelmät kertovat erilaisten 
ihmisten kuten kiinalaisen huu-
menuoren tai pietarilaisten katu-
lasten elämästä ympäri maailmaa. 
Osa näytelmistä on tehty tosita-
pahtumien pohjalta. Lähetyslento 
järjestettiin nyt jo 17. kerran, ja sii-
nä esiintyivät rippikoulun käyneet 
isoset Tampereen seurakunnista. 

Lähetyslennon tavoite on antaa 
nuorille uusia näkökulmia, esimer-
kiksi kertoa, kuinka vaikeat olosuh-
teet muualla saattaa olla ja millais-
ta lähetystyö on. Rippikoululainen 
voi kokea, että sellaiset ongelmat 
kuin irtolaisuus ja huumeiden käyt-
tö voivat olla todellisia myös Suo-
messa, jopa hänen omassa tuttava-
piirissään. Tämä auttaa nuoria ajat-
telemaan maailmaa syvällisemmin 
ja helpottaa ymmärtämään eroja 
eri kulttuurien välillä. Rippikoulu-
laisella voi herätä myös luottamusta 
kirkon työntekijöitä kohtaan. 

Lähetyslento on herättänyt aja-
tuksia myös 16-vuotiaassa Aarne 
Lylykorvessa, joka on ollut muka-
na tekemässä Hong Kongiin sijoit-
tuvaa näytelmää.

– Itse lähetyslennon tekeminen 
on ollut kivaa, mutta on surullista, 
että sellaisia tapahtumia ja tilantei-

J os palmusunnuntaina ovellesi il-
mestyy ylisuuria virpojia valkoi-
set liivit päällään, niin älä sulje 

ovea. Tulijat virpovat nimittäin hy-
vää tarkoitusta varten. Viinikan ja 
Härmälän seurakuntien nuoret ke-
räävät tempauksellaan rahaa Yhteis-
vastuukeräyksen hyväksi.

Virpomaan lähtevät nuoret ovat 
rippileirien tulevia apuopettajia. 18 
vuotta täyttävät tytöt ja pojat sai-
vat ajatuksen virpomisesta yhtei-
sessä apuopekoulutuksessaan. Ky-
syttäessä kenen idea virpominen 
oli, kääntyvät porukan katseet Ti-
mi Salliseen:

– En minä sitä keksinyt, nuori 
mies puolustautuu. Paljastuu, että 
hänen idearikkaasta päästään oli-
vat lähtöisin monet kehityskelpoi-
set ideat, joita saatetaan toteuttaa 
myöhemmin. Mutta tämänkertai-
nen tempaus ei ole yksin hänen kä-
sialaansa.

– Yhteisideoinnin tuloksena tai-
si tämä virpominen syntyä. Nuorilta 
tuli hurjasti hauskoja ideoita, joista 
virpominen sai selvästi eniten kan-
natusta, diakoni Eveliina Ruokola 
kertoo.

Hän muistelee hymyillen, että 
ideointitilaisuudessa oli innostunut 
ja aidosti iloinen ilmapiiri vaihtoeh-
toja mietittäessä.

– Nuorten on helppoa ja kivaa 
lähteä toteuttamaan sellaista, min-
kä ovat itse keksineet ja valmistel-
leet, Ruokola sanoo.

Kirjaviksi noidiksi tai muiksi 
oveliksi taikojiksi nuoret eivät aio 
palmusunnuntaina tekeytyä. Pääl-
leen he pukevat valkoiset liivit, jois-
sa Yhteisvastuukeräyksen tunnuk-
set näkyvät selvästi.

– Monet pelkäävät huijareita, 
joten siksi me olemme näkyvästi 
Yhteisvastuun asialla. Ihmiset saa-
vat tarkistaa keräyslippaistamme 
lupatarrat, joten huolta huiputuk-

tekeminen on kuitenkin seurakun-
nan kanssa ollut mukavaa ja mielen-
kiintoista. Oman rippileirini lähetys-
lento oli erilaisesti toteutettu, mutta 
ei niissä mitään sen erityisempää ol-
lut. Oma lähetyslentonäytelmämme 
on myös saanut minut ajattelemaan 
enemmän huumenuorien asemaa. 

Nuoret ovat kuitenkin yhtä miel-
tä siitä, että lähetyslentoa on ollut 
hieno tehdä.

– On hienoa, että nuorille ker-
rotaan millaista lähetyskentillä oi-
keasti on, Lylykorpi tiivistää.

Kasimir Pölkki & Max Liikka

sesta ei ole, Ruokola sanoo.
Yhteisvastuukeräyksen kohteena 

ovat tänä vuonna yksinäiset nuoret 
Suomessa ja Mosambikissa. Heidän 
puolestaan tempauksen nuoret lähte-
vät tekemään työtä mielellään:

– Onhan se hienoa, kun saa toi-
mia hyvän asian puolesta, Martin 
Heath sanoo.

Omaa nostalgiaa

Ruokola pohtii, että nuoret virpovat 
samalla Jeesuksen Jerusalemiin rat-
sastamisen muistoksi. Tämä puoli 
palmusunnuntaissa pääsee helposti 
unohtumaan. Omalla eleellään nuo-
ret pääsevät toivottamaan siunattua 
pääsiäistä.

– Toisaalta virpomisessa on sit-
ten tietty nostalgiansa, Eero Nur-
mi miettii.

Porukka innostuukin mietti-
mään omia virpomismuistojaan: 
aikanaan eräässä perheessä havah-

duttiin palmusunnuntain aamuna, 
että karkkien osto oli unohtunut. 
Siksi lapset passitettiin aamulla pi-
kavauhdilla virpomaan, jotta jotain 
tarjottavaa olisi.

Kymmenen vuoden aikana tai-
dot virpomisvitsojen tekoon ovat 
päässeet osalla porukasta ruostu-
maan. Pöydän ympäriltä kuuluu jos 
jonkinlaista ihmetystä:

– Tämä on vaikeaa, kuuluu use-
ammastakin suusta.

– Minun omastani tuli ihan vih-
reä, Heath näyttää vihreiden pii-
punrassien peitossa olevaa pajun-
oksaansa.

Alkuhankaluuksien ja monien 
hyvien naurujen jälkeen vitsojen te-
ko alkaa sujua. Pöydän keskelle ker-
tyy vaikuttava pino kauniita Yhte-
ysvastuun tunnuksilla koristeltuja 
pajunoksia odottamaan palmusun-
nuntaita.

Mari Tiensuu


