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sorrettuja naisia 
Radiolähetysjärjestö Sanan-
saattajat auttaa alistettuja nai-
sia ympäri maailmaa. Hanna-
työtä tehdään muun muassa 
Indonesiassa.  
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Enkelit suojelevat 
ja opastavat ihmisiä 
Enkelitaiteilija Hanna-Mari Raja-
niemen Kuule isä taivaan -työtä voi 
ihailla vaikka äitienpäivänä Her-
vannassa. 

➢ SIVU	4

Haavoitettu toteuttaa 
monivuotiset haaveet
Ohjaaja Rami Halonen ja ku-
vaaja Bernard Chartouni iloit-
sevat huippukamera Red 
Onesta.
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Väkkärä tarjoaa tukea ja toivoa
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Ainutlaatuinen rippikoulu
Tuhansissa perheissä on edessä nuoren rippikoulu, joka päättyy ai-
kanaan rippijuhliin. Rippikoulu yhdistää ikäluokkia; Tampereella 
noin 80 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä nuorista käy rippikou-
lun. Vaikka rippikoulun suosio on ollut muutaman vuoden hie-
noisessa laskussa, se on silti kirkon tärkeimpiä kivijalkoja kirk-
koon liittymisessä ja siinä kasvamisessa. 

Seurakunnille rippikoulu on iso haaste. Miten saada nuor-
ten ja perheiden toiveet sopimaan leiritarjonnan ja -paikkojen 
kanssa. 

Viime vuonna rippikoulun kävi Tampereella 1 698 nuor-
ta. Rippikoulun pitäjät viettivät nuorten kanssa aikaa yhteen-
sä 135 500 tuntia. Ei pidä unohtaa myöskään isosia ja muuta 
henkilökuntaa, jotka yhdessä luovat rippikoulun hengen. 

Viime vuonna tehtiin rippikouluryhmille omat kotisivut. Yksit-
täisiä käyntejä sivustolla oli noin 2 500, kaikkiaan yli 100 000. 
Näin nuorilla – ja heidän vanhemmillaan ja kavereillaan – oli 
mahdollisuus pitää yhteyttä toisiinsa. 

Viime vuonna rippikoululaisille ja heidän huoltajilleen tehtiin 
kysely, jossa pyydettiin palautetta rippikoulusta. Kyselyn perus-
teella rippikoulu nähdään erittäin merkittävänä asiana, ei pel-
kästään mukavana kokemuksena.

Rippikoululla on hyvä maine. 
                   

Edessä taloustalkoot
Tampereen seurakunnat on kolmen vuoden ajan tasapainotta-
nut talouttaan säästämällä miljoonan vuodessa. Sama vyön ki-
ristys jatkuu ensi vuoden talousarviota laadittaessakin.

Tampereen seurakuntien talous noussee lamasta plussan 
puolelle. Monia epävarmuustekijöitä on kuitenkin edessä.

Parhaillaan Suomelle sorvataan uutta hallitusta. Seurakun-
nissa odotetaan yhteisövero-osuuden kohtaloa. Tämä on viimei-
nen vuosi, kun seurakunnat saavat valtiolta laman takia koro-
tettua 2,55 prosentin yhteisöveroa. Yhteisöveron normaali pro-
senttiosuus verotuloista on 1,75 prosenttia.

Myös vuonna 2012 Tampereella säästetään toimintakat-
teesta miljoona euroa. Miljoonan pottia on yritetty selättää muu-
taman vuoden ajan juustohöylällä. Ensi vuoteenkin mennään si-
ten, että jokainen yksikkö miettii, mistä oma säästöosuus ote-
taan. Paikallisseurakuntia tullaan vastaan siten, että ne seura-
kunnat, joiden alueella asuu paljon lapsia ja nuoria, saavat lisää 
euroja. Liikkumavaraa on kuitenkin entistä vähemmän.

Tärkeää on, että seurakuntayhtymän rakenneratkaisut py-
syvät aikataulussa, jotta vuoden 2013 alusta voidaan aloittaa 
seurakuntatyö uudelta pöydältä.

Tulevaa talousarviota tehdessä tuntuu jo siltä, että tiloja ja 
työntekijöitä on, mutta toimintamäärärahat alkavat olla vähissä. 
Nyt on pantava toimeksi kiinteistöjen myymiseksi.

Tavoitteeksi vuodelle 2012 on asetettu, että käyttötalouden 
tulot riittävät käyttötalouden menoihin ja vuosikate poistoihin. 
Tavoitteena on, että investoinnit pidetään 2,0–2,2 miljoonas-
sa eurossa. Tosin ensi vuonna investointien taso saattaa poik-
keuksellisesti kohota, sillä suunnitelmissa on uuden kremato-
rion rakentaminen.

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
 Kirkko voisi oppinsa rajoissa 

saarnata esimerkiksi, että ihmisillä 
on oman lajiolemuksensa lisäksi yh-
teinen luonto monien muiden lajien 
kanssa. Ihmiset ja siat on jopa teh-
ty samasta aineesta! Olemme veri-
veljiä ja -sisaria saman taivaan alla. 
Kun toista lyödään, molempiin sat-
tuu, tavalla tai toisella.

Ja sille joka nyt sanoo, ettei us-
konnolla enää ole ihmisten kosmis-
ta itseymmärrystä muokkaavaa voi-
maa, minä vastaan vain: millä sitten 
on, kulutuskapitalismillako, ja on-
ko hyvä niin.

Esseisti ja suomentaja Antti Nylén
Suomen Luonto 3/2011

 Kirkon perustehtävään kuuluu 
evankeliumin julistaminen sanoin 
ja teoin. Ajatus siitä, että lähetys-
työ olisi eettisesti väärin, koska sen 
päämääränä on mielipidevaikutta-
minen, on kuitenkin käymätön. Jos 
näin olisi, vastaavalla tavalla voisi 

vaatia kaikkea sellaista toimintaa 
kiellettäväksi, jonka tarkoituksena 
on yhteiskunnassa vaikuttaa ihmis-
ten ajatteluun ja asenteisiin.

Pastori, lähetystyöntekijä 
Janne Hatakka

Lähetyssanomat 4/2011

 Nyt vasta tänä vuonna olen liit-
tynyt takaisin kirkkoon. En niin-
kään usko uskontoon, vaan uskon 
kirkkoon. Se on kaunis instituutio. 
Ja jouluevankeliumi on sanomatto-
man kaunis.

Kirjailija, kalastaja, ekofilosofi
 Pentti Linkola
Alueviesti 13.4.

 Toisinaan minusta näyttää kuin 
eläisin kulttuurissa, jossa vallitsee 
yksi pitkä pääsiäislauantai. Kukin 
yksin kantamassa ikäväänsä taivaan 
alla, joka on niin tyhjä kuin se Ju-
malan uhraamisen jälkeen voi olla, 
kukin yksin ankarien, nimettömi-

en valtojen alla avuttomana ja voi-
mattomana.

Arkkipiispa Kari Mäkinen
Hento ristinpuun verso 1/2011

 Olen tietämättäni ollut pikku-
pojasta asti uskovainen. Kun pelkä-
sin isää, turvauduin Jumalaan. Ru-
koilen edelleen läheisteni ja ystävie-
ni puolesta. Kun epäilykset hiipivät 
mieleen, luen mielessäni uskontun-
nustuksen. Ajattelen, että näin mi-
nä uskon.

Seurakuntalainen, arkienkeli
 Pentti Laine

Aamulehti 16.4.

 Ei kristillisen taiteen tarvitse ol-
la pyhäkoulumaista aurinkoa kohti 
ratsastamista. Jos voimakkailla ku-
villa saadaan ihminen pohtimaan 
tärkeitä arvoja, eikö taiteen tarkoi-
tus ole saavutettu?
Taidehistorian professori Heikki Hanka

Kotimaa Suola 1/2011
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Loma viihdytti
Me Harjun seurakunnan eläkeläiset 
olimme Ilkossa Pajunkissa-lomalla 
18.–20. huhtikuuta. Haluamme kiit-
tää vanhustyön ohjaaja Marja Kylä-
Laasoa, emäntä Minna Mäkelää ja 
avustajia, jotka auttoivat meitä ja jär-
jestivät meille tämän loman.

Meillä oli monipuolista ohjel-
maa. Vietimme ihania musiikilli-
sia hetkiä kanttori Lasse Kauton 
laulattamina. Lisäksi oli ulkoilua, 
seurustelua ja muihin seurakunta-
laisiin tutustumista.

Matti Laine ja muut 
pajunkissalomalaiset

Kaksi kohtalokasta 
harhaoppia
Nykyisessä modernissa maailmas-
sa – kristittyjen piirissä – ei aina 
ymmärretä, että Saatana joukkoi-
neen on olemassa. Kirkoissa sie-
lunvihollisella on ollut monenlais-
ta hauskaa. Esimerkiksi uskonsa 
menettäneet papit eivät useinkaan 
ole siirtyneet maallisiin töihin, 
vaan ovat halunneet tuhota kirk-
koa sisältäpäin. Timo Eskolan kirja 
Ateistit alttarilla 2005 kertoo tästä.

Pahat henget kiusaavat erityisen 
paljon niitä kristittyjä, jotka halu-
avat tosissaan seurata Kristusta. 
Allekirjoittanut on oiva esimerkki 
tästä asiasta. Helmikuun Kirkko-
sanomissa julkaistiin juttuni ”Hen-
gellisestä raittiudesta”. Vaikka luen 
vimmatusti Raamattua, rukous-
kirjaa ja pyhien elämäkertoja, sai-

vat demonit aikaan sen, että päätin 
tekstini ylpeään, uhmailevaan sä-
vyyn. Pyydän sitä nöyrästi anteeksi.

Käsitys Pyhästä Hengestä on 
usein väärä. On paljon ja monen-
laisia asioita, jotka tulkitaan Py-
hän Hengen työksi. Kuitenkin on 
usein kysymys eksytyksestä. Kir-
jassa Pyhittäjä Seraphin Sarovilai-
nen on 30 sivua Pyhästä Henges-
tä, raamatullinen Idän Kirkon ym-
märrys Taivaallisesta Kuninkaas-
ta, Lohduttajasta, Totuuden Hen-
gestä. Kirjassa on myös paljon tie-
toa pahoista hengistä ja niiden toi-
minnasta. 

Taivaallinen Kuningas, Lohdut-
taja, Totuuden Henki, joka paikassa 
oleva ja kaikki täyttävä, hyvyyden 
lähde ja elämän antaja, tule ja asu 
meissä ja puhdista meidät kaikesta 
synnin pahuudesta sekä pelasta, oi 
Hyvä, meidän sielumme.

Antakaamme itsemme, toinen 
toisemme ja koko elämämme Kris-
tuksen, Jumalan haltuun.

Paula Puhalainen

Lamminpään koulun nykyisis-
tä oppilaista taulut näyttävät has-
suilta mutta mielenkiintoisilta. 
Koululle Pohjois-Pirkkalan aikana 
hankitut taulut pysyttelevät paljon 
varastossa, mutta silloin tällöin ne 
nostetaan esille opetuksen tueksi 
tai vaikka entisten koulunkävijöi-
den muistoja herättämään.

– Taulut ovat koulun valmis-
tumisen 1929 yhteydessä ostettua 
senaikaista havaintomateriaalia, 
kertoo koulun entinen rehtori Jou-
ko Salonen.

Opetustaulut tarjoavat tuulahduksia menneestä

– Ensimmäinen johtajaopetta-
ja Toivo Mäkivaara esitti koulun 
johtokunnalle listan havaintoma-
teriaalien hankkimiseksi. Taulut 
olivat silloin tärkeitä, koska muuta 
kuvamateriaalia – dioja tai eloku-
via – ei ollut. Topi oli tarkka mies 
ja harkinnut kuvalistan perusteel-
lisesti. Johtokunta päätti kuitenkin 
hankkia kaikki myyntiluetteloissa 
olevat opetustaulut, Salonen ker-
taa historiaa.

Vuosikymmen sitten eläkkeelle 
jääneen Salosen mukaan kuvatau-

luja on käytetty jatkuvasti. Esimer-
kiksi Jussi Karttu on käyttänyt nii-
tä hyväksi opetuksessaan. Viimeksi 
niitä oli esillä pääsiäishartaudessa.

Uskonnollisten jäljennösten 
joukossa ovat esimerkiksi Jeesus Pi-
lateuksen edessä (W.C. Simmonds), 
Jeesus Emmauksessa (Simon Har-
mon Vedder) ja Fariseus ja publi-
kaani (Frank Adams). Uskontoai-
heisia tauluja on kaikkiaan kolmat-
takymmentä.

– Uskontoaiheiden lisäksi kuvia 
on biologiasta, maantieteestä, his-
toriasta, matematiikasta, fysiikasta 
ja niin edelleen. Erilaisissa koulun 
näyttelyissäkin ne ovat olleet rek-
visiittana.

Salosen mielestä on hienoa, jos 
tauluja käytetään kuvittamaan esi-
merkiksi Raamatun tapahtumia. 
Ostopyyntöihin hän kertoo kui-
tenkin suhtautuneensa kielteisesti :

– Vaikka taulut ovat osaksi van-
hentuneita aiheiltaan, niiden hävit-
täminen merkitsee myös koulun 
historian hävittämistä.

Samaa mieltä on myös koulun 
nykyinen rehtori Arto Riihimäki. 
Lue lisää osoitteesta www.tampe-
reenkirkkosanomat.fi

Asta Kettunen

Teemu Nivala, Julius Salminen, Jere Prusi, Sami Hietikko, Annastiina Mäkinen, Os-
kari Mäkinen ja muut Lamminpään koulun 5A-luokkalaiset tutustuvat havainto-
tauluihin.

Hannu Jukola
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Köyhyysryhmä korostaa nuorten ja 
työttömien syrjäytymisen ehkäisemistä

Arkkipiispa Kari Mäkisen kool-
le kutsuma köyhyysryhmä esittää 
seuraavaan hallitusohjelmaan 
kirjauksen heikoimmassa ase-
massa olevien puolesta. 

Ryhmä esittää, että hallitus 
supistaisi suomalaisten hyvin-
vointi- ja terveyseroja paranta-
malla heikoimmassa asemas-
sa olevien ryhmien toimintaky-
kyä. Ihmisten työllistymis- ja toi-
meentulomahdollisuuksia on pa-
rannettava sekä edistettävä yh-
teiskunnallista osallisuutta. Hy-
vinvoivat kansalaiset ovat suo-
malaisen yhteiskunnan tärkein 
voimavara.

Köyhyysryhmässä vallit-
si vahva yksimielisyys siitä, et-
tä ratkaisu ei ole erillisessä köy-
hyyspolitiikassa vaan siinä, et-
tä yhteiskuntapolitiikassa tu-
lee kiinnittää erityistä huomio-
ta niiden ihmisten hyvinvoin-
tiin, terveyteen ja osallisuuteen, 
jotka eivät ole saattaneet hyö-
dyntää yhteiskunnallisen ja ta-

Herätys!
Muuttuuko sukututkimus 
Tampereen seurakunnissa?
Kirkkohallitus on suosittanut seura-
kuntia kieltämään sata vuotta nuo-
rempien kirkonkirjojen omatoimisen 
tutkimisen. Muuttaako tämä käytän-
töä Tampereen seurakunnissa, rekiste-
ripäällikkö Gun Toivonen?
– Meillä on jo muutaman vuoden ol-
lut 1919 ja sitä vanhemmat kirkonkirjo-
jen mikrofilmit omatoimisen sukututki-
jan käytössä. Noudatamme suosituksia ja 
poistamme aineistosta parhaillaan suo-
situksen ulkopuolelle jäävät mikrofilmit. 

– Lähtökohtaisesti meillä on 1897 vanhempien kirkonkirjojen 
mikrofilmit omatoimisen tutkijan käytössä. Joidenkin seurakuntien 
kirkonkirjat pystytään tarkemmin rajaamaan vuosilukuun 1910. 

Kuinka paljon harrastajat ovat yhteyksissä Tampereen seura-
kuntiin, ja miten paljon selvityksiä tarvitaan vuosittain muuten?
– Harrastus on jonkin verran lisääntynyt muun muassa televisios-
sa esitettyjen aihetta koskevien ohjelmien ansiosta. Sukuselvityk-
siä viranomaistarkoituksiin toimitetaan vuosittain 8000–10 000. 

Mitä mieltä suosituksesta ollaan Tampereen seudun sukutut-
kimusseurassa, puheenjohtaja Raine Raitio?
– Päätös tuntuu monista sukututkijoista hyvin oudolta. Tietosuo-
jan ei koeta mitenkään vaarantuvan, vaikka sukututkijat saisivat-
kin tutkia myös nuorempia kirkonkirjoja.

– Mielestäni kirkkoherranvirastojen sitoumusmenettely on 
toiminut tähän asti erinomaisesti. 100 vuotta nuorempia kirkon-
kirjoja tutkivalta on vaadittu kirjallinen sitoumus, ettei hän käy-
tä löytämiään tietoja kenenkään vahingoksi tai halventamisek-
si. Suositus vaikeuttaa lähes kaikkien sukututkimusharrastusta.

Muuttuuko käytäntö myös Hämeenlinnan maakunta-arkistos-
sa, tutkija Susanna Taipale?
– Arkistolaitos uudistaa kirkonkirjojen omatoimisen tutkimisen 
lupakäytäntöjä. Sata vuotta nuorempien kirkonkirjojen omatoimi-
nen tutkiminen tutkijasaleissa on tähänkin asti edellyttänyt käyt-
töluvan hakemista. Kesäkuun alusta alkaen arkistolaitos edellyt-
tää liitteenä selvitystä tutkimushankkeen sisällöstä sekä tulosten 
käyttötarkoituksesta.

– Arkistolaitos tekee nykyisin sukuselvityksiä vain viralliseen 
tarkoitukseen. Asiakkaat voivat edelleen tutkia ilman käyttölupaa 
sata vuotta vanhempia kirkonkirjoja.

Asta Kettunen
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 Radiolähetysjärjestö Sa-

nansaattajat (SANSA) 
auttaa maailman sor-
rettuja naisia radion 
välityksellä. Kansain-

välinen Project Hannah, suoma-
laiselta nimeltään Hanna-työ, on 
syntynyt tarpeesta kertoa kristil-
listä ilosanomaa ja auttaa niitä mil-
joonia naisia, joilla ei ole määräys-
valtaa elämästään. 

Työn tavoitteena on rohkaista 
ja kouluttaa naisia. Hanna-työ on 
brasilialaissyntyisen Marli Spieke-
rin ideoima työmuoto, joka käyn-
nistyi Aasiassa vuonna 1997. Hä-
nen työnantajansa on kansainvä-
linen radiolähetysjärjestö TWR 
(entinen Trans World Radio), joka 
on Sanansaattajat-järjestön yhteis-
työkumppani. Sorrettujen naisten 
puolestapuhujaksi nimetty Spieker 
tulee toukokuussa Suomeen puhu-
maan maailman naisten tilantees-
ta. 

Hanna-työtä tehdään maail-
manlaajuisen rukousverkoston, ra-
dio-ohjelmien ja tiedotuksen kei-
noin.

Radio-ohjelmien nimi on 
useimmissa maissa Naiset toivon 
lähteellä. 

– Ohjelma on usein ainoa nai-
selle suunnattu ohjelma hänen äi-
dinkielellään ja hänen kulttuuris-
saan. Se käsittelee kunkin kulttuu-
rin omia ongelmia ja kysymyksiä. 
Neuvoja tarvitaan esimerkiksi ra-
vitsemuksessa, viljelemisessä, ra-
hankäsittelyssä ja terveydenhoidon 
kysymyksissä, kertoo SANSA:n yh-
teyssihteeri Anne Isokuortti. 

SANSA on vuonna 1973 perus-
tettu Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon lähetysjärjestö. Se on 
erikoistunut sähköisiä viestimiä 
hyödyntävään lähetystyöhön. 

Alistettuja naisia  
on miljoonia 

Naisten alistamista tapahtuu mo-
nella tavalla ympäri maailmaa. 

– Ongelmia on esimerkiksi In-
tiassa, jossa nuoret ihmisarvotto-

mat lesket eivät pysty elättämään 
lapsiaan. Kongossa on paljon nuo-
ria naisia, jotka ovat joukkorais-
kauksen uhreja. Monet irakilaiset 
naiset ovat joutuneet pakenemaan 
Jordaniaan perheeseensä kohdistu-
van uhkan vainon takia. Jordanias-
sa he joutuvat elättämään perheen-
sä myymällä itseään. Ehkä pahin-
ta on tuhansilla sudanilaistytöillä, 
jotka kärsivät sukuelinten silpomi-
sen vuoksi henkisiä sekä ruumiil-
lisia tuskia. Miljoonien arabinais-
ten elämää varjostaa kunniamur-
hien uhka.

Hanna-työn ansiosta naisten 
elämänlaatu kohenee myös käytän-
nössä. Esimerkiksi Nepalissa nai-
set oppivat lukemaan ja kirjoitta-
maan ja ompelemaan ansaitakseen 
elantonsa. Myös Indonesiassa nai-
sia koulutetaan kutomaan ja teke-
mään koruja. 

– Naisia koulutetaan hoitamaan 
perheensä ja terveytensä sekä nä-
kemään iloa ja arvoa perheestään. 
Myös miehet kuuntelevat ohjelmia 
ja oppivat arvostamaan vaimo- 
(j)aan ja tyttäriään. Tärkeimmäk-
si anniksi naiset kokevat sen, että 
joku huomaa juuri heidät, jotka it-
se eivät usein koe olevansa mitään. 
Naiset haluavat kuulla lisää rak-
kaudesta ja hyvyydestä, jotka kuu-
luvat jokaiselle luodulle. 

Suunnitteilla kaksi  
uutta naistenohjelmaa 

Nykyään naisten Hanna-ryhmiä 
toimii sadassa maassa, ja radio-oh-
jelmia tehdään noin 60 kielellä. 

Suomen Hanna-työssä on mu-
kana yli tuhat naista, joista osa ko-
koontuu noin 40 Hanna-ryhmässä. 
Suomalaiset ”hannat” tukevat ta- 
loudellisesti naistenohjelmia eri-
tyisesti Indonesiassa jaavan ja in-
donesian kielillä, Kambodzassa 
khmerin kielellä ja Intiassa tami-
lin kielellä. 

– Suurin haaste on saada va-
rat riittämään myös uusille radio-
ohjelmakielille ja varustaa työ-
hön kansalliset toimintaryhmät. 

SANSA:lla on myös tahtoa lähteä 
tukemaan kahta uutta kieltä ensi 
vuonna, jos Suomen hannat ja Tai-
vaan Isä siunaavat hanketta, miet-
tii yhteyssihteeri. 

– Ryhmien jäsenten lisäksi Suo-
messa on ainakin yhtä monta han-
naa, jotka eivät toimi ryhmäs-
sä, vaan imuroivat rukouskalente-
rin netistä, taittavat sen Raama-
tun väliin tai kiinnittävät jääkaa-
pin oveen. He rukoilevat omaehtoi-
sesti, kertoo Isokuortti. 

Tampereen Hanna-ryhmä ko-
koontuu parillisen viikon keski-
viikkoisin kello 18 Pispalan kirkol-
la. Seuraavat tapaamiset ovat 4.5. 
ja 18.5. Kesätauon jälkeen kokoon-
tumiset alkavat jälleen keskiviikko-
na 10. elokuuta. 

– Hanna-ryhmämme on avoin, 
eri-ikäisten naisten ryhmä, jonne 
kaikki kiinnostuneet ovat tervetul-
leita. Ryhmässä kerätään vapaaeh-
toinen kolehti, jolla olemme tuke-
neet muun muassa satelliittiohjel-
mia muslimimaihin, kertoo Tam-
pereen ryhmän vetäjä Meeri Ruo-
honen. 

Iltojen sisältö on vaihteleva. Jo-
ku pitää alustuksen, joku lukee ru-
non tai kertoo ajatuksiaan raa-
matunlauseesta. Iltapala kootaan 
nyyttikestiperiaatteella. 

– Joka kerta rukoilemme sekä 
Hanna-aiheiden puolesta että mui-
den, meille jätettyjen rukousaihei-
den puolesta. Oma mottoni onkin: 
hyvin rukoiltu on puoliksi tehty, 
kertoo Ruohonen. 

Kirsi Airikka 

Marli Spieker sekä Anne Isokuortti 
Sanansaattajista vierailevat Tampe-
reella sunnuntaina 15. toukokuuta. 
Hanna-työn tilaisuus alkaa kello 14 
Seurakuntien talon Näsin salissa, 
osoitteessa Näsinlinnankatu 26. Tilai-
suudessa on tulkkaus. Kello 16 Marli 
Spieker saarnaa ICCK English Servi-
cen englanninkielisessä messussa 
Näsin salissa. Messun jälkeen esitel-
lään Hanna-työtä. 

Hanna-työ auttaa 
sorrettuja naisia

Radiolähetysjärjestö 
Sanansaattajien Hanna 

-työtä tehdään muun muassa 
Indonesiassa, jossa naisia 

koulutetaan esimerkiksi 
kutomaan ja tekemään koruja. 

Naisille suunnattuja radio-
ohjelmia tehdään jaavan ja 

indonesian kielillä.

loudellisen kehityksen mahdol-
lisuuksia.

Köyhyysryhmä painottaa 
nuorten ja työttömien syrjäyty-
mistä ehkäiseviä toimenpiteitä, 
perusturvan ja kansalaisjärjestö-
toiminnan mahdollisuuksien pa-
rantamista sekä alkoholin aiheut-
tamien yhteiskunnallisten hait-
tojen vähentämistä.

Työryhmän mukaan rat-
kaisu ei ole  köyhyyspolitiikka, 
vaan kaikkia koskeva yhteiskun-
tapolitiikka, joka edistää kaik-
kien kansalaisten hyvinvointia. 
Toimenpiteet on kohdennettava 
kaikkein heikoimmassa asemas-
sa oleviin ryhmiin. Politiikkaa tu-
lee arvioida heikoimmin selviyty-
vän neljänneksen näkökulmasta. 

Ryhmän jäseninä ovat köyhyys-
ryhmän puheenjohtaja, arkkipiis-
pa Kari Mäkinen, Työttömien val-
takunnallisen yhteistoimintajär-
jestö TVY:n puheenjohtaja Lea 
Karjalainen, Suomen ammatti-
liittojen keskusjärjestö SAK:n pu-
heenjohtaja Lauri Lyly, Toimi-
henkilökeskusjärjestö STTK:n 
puheenjohtaja Mikko Mäenpää, 
Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-
Pekka Mäki-Lohiluoma, Elinkei-
noelämän keskusliitto EK:n toimi-
tusjohtaja Mikko Pukkinen, So-
siaali- ja terveysturvan keskusliit-
to STKL:n toiminnanjohtaja Riit-
ta Särkelä ja korkeakoulutettujen 
työmarkkinajärjestö AKAVA:n 
puheenjohtaja Matti Viljanen.

Köyhyysryhmä arvioi tavoit-
teen toteutumista noin kahden 
vuoden kuluttua.

Tampereen seurakuntien diakonia-
työn elintarvikeapu RuokaNysse ja-
kaa 75 000 kiloa ruokaa vuodessa 
tarvitseville.

Hannu Jukola 
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Mukana menossa
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Hengellinen elämä on imaissut 
minut niin mukaansa, että nykyi-
sin koen olevani sekä taiteilija että 
evankelista. Teen taidetta Jumalan 
kunniaksi ja käyn myös mielelläni 
puhumassa uskon asioista, miettii 
enkelitaiteilija Hanna-Mari Raja-
niemi, jonka Taivaallinen sano-
ma -näyttely on tänä vuonna esil-
lä useilla paikkakunnilla. Touko-
kuussa näyttely on Hervannassa.

Hanna-Mari Rajaniemi vietti 
lapsuutensa ja nuoruutensa Her-
vannassa. Nykyisin hän asuu per-
heineen Hämeenkyrössä.

– Olen lapsesta asti pitänyt käsil-
lä näpräämisestä ja taiteen tekemi-
sestä. Vuosien varrella läheiset ih-
miset ovat kannustaneet minua tai-
teen tekemiseen. Olen taiteilijana it-
seoppinut ja koen, että olen saanut 
tämän armolahjan Jumalalta.

Vanhempainloman jälkeen Ra-
janiemi perusti yrityksen, joka myy 
taiteilijan tekemiä tauluja, enkeli-
kortteja ja julisteita sekä hius- ja 
jouhikoruja.

– Olen elvyttänyt vanhan kä-
sityötaidon, joka kulkee meillä su-
vussa. Vaarini oppi aikoinaan jouhi- 
ja hiuskorujen teon lähisukulaisel-
taan, joka taas oppi sen rintamalla.

Enkelit ovat sanansaattajia

Hanna-Mari Rajaniemi käyttää 
taiteessaan enimmäkseen kui-
vapastellitekniikkaa. Hän maa-
laa muotokuvia ja maisemia, mut-
ta viime vuosien suosikkiaiheeksi 
ovat nousseet suojelusenkelit. Ideat 

Enkelitaidetta 
armosta 

Mistä syntyy ilo? Miksi on yksi-
näisyyttä? Mikä oikeastaan on sie-
lu? Näitä suuria kysymyksiä kaikki 
pyörittelevät joskus päässään. Poh-
tijat-ryhmässä ajatustensa kans-
sa ei tarvitse olla yksin, vaan niistä 
saa jutella yhdessä sopuisassa mut-
ta avoimessa ilmapiirissä.

– Koen Pohtijat vertaisryhmä-
nä, sillä keskusteluissa omat aja-
tukset selkenevät ja saa uusia nä-
kökulmia. Osallistujien pitkä elä-
mänkokemus on rikkaus, kun on 
mahdollista kuulla, mikä on aut-

tanut erilaisissa vaiheissa, kertoo 
ryhmän aktiivi Kaarina Sotamaa.

Pohtijat-ryhmä on osa 60+ 
-ikäisten toimintaa, joka yhdistää 
nuoria eläkeläisiä:

– Eläkkeelle jäädessä monilla 
jää elämään aukko: työpaikan so-
siaalinen verkosto on poissa ja oma 
paikka saattaa olla hukassa. Siksi 
on tärkeää, että seurakunta tarjo-
aa toimintaa. Samanhenkinen oma 
porukka on mahdollista löytää si-
tä kautta, miettii Harjun seurakun-
nan pappi ja Pohtijat-ryhmän osal-

listuja Ritva-Leena Hirvonen.
60+ -toiminnan kulmakiviä 

ovat Pohtijoiden lisäksi yhteislau-
lutilaisuus Laulajaiset sekä kult-
tuuriin ja uskonelämään niveltyvät 
retket. Laulajaisten merkeissä ko-
koonnutaan noin seitsemän kertaa 
vuodessa. Retkistä seuraava suun-
tautuu 15. toukokuuta Kurun kir-
kon messun kautta Virroille.

– Toimintaan on matala kynnys. 
Raamattu- ja rukouspiireihin voi 
olla vaikeaa mennä, jos ei ole vah-
vaa uskonnollista taustaa. Esimer-

kiksi Pohtijoihin saa kuitenkin tul-
la omana itsenään, eli mikään Raa-
matun tai uskonasioiden asiantun-
tija ei tarvitse olla, Sotamaa kertoo.

Pohtijat-ryhmiä on kaksi: alku-
peräinen ryhmä päätti vakiintua, 
joten siksi perustettiin toinen, kai-
kille avoin Pohtijat. Jälkimmäinen 
kokoontuu kerran kuukaudessa, 
seuraavan kerran 25. toukokuuta. 
Sen keskusteluihin toivotetaan ter-
vetulleiksi myös uusia pohtijoita.

Mari Tiensuu

Kristittyjen yhteinen Rakas ris-
ti -teemavuosi 2011 kannustaa jo-
kaista kristittyä luomaan oman 
ristin ja samalla miettimään, mi-
tä kaikkea risti merkitsee itselle. 
Omien taitojen ja mielikuvituksen 
mukaan ristin voi nikkaroida, as-
karrella, ommella, rakentaa, piir-
tää, kuvamanipuloida, leipoa, muo-
toilla tai tehdä muulla itselle luon-
tevalla tyylillä.

Teemavuoden nettisivuilla 
www.rakasristi.fi äänestetään vuo-
den ristiä. Sivuilla kävijä voi myös 
lähettää kuvan hänelle rakkaas-
ta tai häntä muuten puhutelleesta 
rististä osoitteeseen info@rakas-
risti.fi.

Seurakuntia ja yhteisöjä haaste-
taan tekemään oman yhteisön nä-
köinen risti esimerkiksi seurakun-
nan eteiseen tai pihalle. Seurakun-
ta voi järjestää Rakas risti -teema-
päivän, jossa pohditaan ristin mer-
kitystä raamattuluennoin, ryhmä-
tehtävin ja aktiviteetein. 

Tämä teemavuosi muistut-
taa, että risti kuuluu erottamat-
tomana ja keskeisimpänä perus-
tana kristinuskoon. Teemoja ovat 
muun muassa synti ja sovitus, ris-
tin loukkaavuus, ristin teologia ja 
parannuksenteko menestysteolo-
giasta.

Suomen Evankelisen Allianssin 
(SEA) käynnistämässä teemavuo-
dessa on tällä hetkellä mukana lä-
hes sata seurakuntaa ja järjestöä.

Pohtijat -ryhmä kokoontuu kerran 
kuukaudessa vaihtamaan ajatuksia 

painavistakin aiheista. Hiljaisen 
viikon merkitystä ovat pohtimassa  

Leena Kiiskinen (vas.), Ritva-Leena 
Hirvonen ja Kaarina Sotamaa.

Pohtijat-ryhmässä annetaan tilaa ajatuksille

syntyvät usein raamatunlauseesta 
tai arkielämän sattumuksesta, jos-
kus jopa ennakkoaavistuksena.

Rajaniemi käy mielellään puhu-
massa aiheestaan ja haluaa oikais-
ta ihmisten vääriä käsityksiä enke-
leistä.

– Monet uskovat enkeleihin, 
mutta eivät Jumalaan. Siinä on suu-
ri ristiriita, miettii taiteilija.

Enkelit kuvataan Raamatussa Ju-
malan sanansaattajina, jotka suo-
jelevat ja opastavat ihmistä. Enkeli 
on mysteeri, joka kuuluu näkymät-
tömään maailmaan. Enkeli ilmestyy 
paikalle, kun jotain ratkaisevaa ta-
pahtuu. Hän esimerkiksi ilmoitti Jee-
suksen syntymästä, riemuitsi joulu-
yönä, vahvisti Kristusta Getsemanes-
sa ja julisti tyhjän haudan ihmettä.

Väärä enkelioppi  
sekoittaa ihmisiä

– Kaikki enkelit eivät ole Herran 
sanansaattajia ja auttajia. Myös pi-
meyden valloilla on omat enkelin-
sä. Valon enkelit taas toimivat Her-
ran palvelijoina, mutta ne eivät toi-
mi koskaan  Jumalan sijaisina. En-
keleitä ei siis pidä palvoa, eikä ih-
minen voi koskaan kutsua heitä 
luokseen, miettii taiteilija. 

Rajaniemi korostaa, että kuol-
leet ihmiset eivät muutu enkeleik-
si, vaikka ajatus onkin kaunis.

– Lapselleni olen kertonut, et-
tä kuollut läheinen on enkeleiden 
luona.

Rajaniemi vastustaa muotiin 
tullutta new age -enkelioppia, joka 

muun muassa tarjoaa ihmisille en-
keliterapiaa tai yhteydenottoa suo-
jelusenkelin kanssa.

– Tällainen toiminta sekoittaa 
tavallisten kristittyjen ajatuksia ja 
vie ihmisiä vain kauemmas kristil-
lisistä arvoista.

Rajaniemi uskoo, että jokaisella 
ihmisellä on suojelusenkeli. Se var-
jelee, jos lähdön aika ei ole vielä tul-

lut. Jumalalla on suunnitelma mei-
tä kaikkia varten. 

– Jumala ei hylkää ihmistä, mut-
ta ihminen voi hylätä Jumalan. Jos-
kus elämässä menee pieleen, mut-
ta onneksi on armo ja rakkaus. Sil-
loin Jumalalla on uusi suunnitelma 
meitä varten, miettii Rajaniemi.

Kirsi Airikka

Hanna-Mari Rajaniemen enkelitaide syntyy Jumalan kunniaksi. Taiteilijan sylissä oleva taulu on syntynyt raamatunlauseesta: 
”Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys!” (2.kor. 13:13)
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Teemavuosi 
haastaa 
tekemään 
oman ristin

Taivaallinen Sanoma -näyttely  
14. toukokuuta saakka  
Hervannan kirjastossa,  
Insinöörinkatu 38

Avoinna: 
ma klo 10–20
ti–pe klo 10–19
la klo 10–15
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Tulevat pyhät
Ajassa	ja	hengessä Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Pääsiäisen jälkeisissä tunnelmissa

Sanat	ja	symbolit

LIpERIT
Eri maissa papin virka-asuun kuu-
luvien kaulusten muoto vaihtelee. 
Suomessakin papin tunnus oli 
alun perin niin sanottu myllyn-
kivikaulus, joka oli 1500-luvulla 
maallista säätyläismuotia, mut-
ta vakiintui sittemmin osaksi pa-
pinpukua.

Liperit ovat kaksiosainen pit-
känmallinen valkoinen kaulus, 
jota nykyisin näkee käytettävän 
miespapin juhlapuvun, kaftaanin, 
kauluksena. Liperien alkuperä on 
1600-luvulla virkamiesten kauluk-
sessa tai ruokalapussa.

Veisuu on muutakin kuin  
”kauniisti soiva pitkä ääni”

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. 
Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vet-
ten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun 
sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunni-
an tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, 
en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kans-
sani. 

(Ps.23:1–4)

Helmi

 1.5.	 Hyvä paimen

”Kaitse minun lampaitani,” pyysi Jeesus Pietaria (Joh. 21: 15–19). Ny-

kyistä kirkkolaumaa katsellessa voi tulla mieleen paimenien epäon-

nistuminen. Laumasta karkailee määkijöitä jatkuvasti. Tosin kuka 

nykyihminen haluaa tulla paimennetuksi? Ihminen tarvitsee vieläkin 

lepoa, elävää vettä ja virvoitusta, mutta jotenkin eri muodossa kuin 

ennen. Ruoka halutaan etsiä enemmän itse, eikä valmiiksi pureskel-

tuun suostuta.

 8.5. Jumalan kansan koti-ikävä

Taivaskaipuu. Onko se jotain, mikä saa maallisen elämän tuntumaan 

pakolliselta välivaiheelta todellista elämää odotellessa? Elämä, sen 

jokainen vaihe, on Jumalan antama lahja, eihän siinä voi olla turhaa 

pakkopullaa. Eräs tutkimus kertoi, että jokin saavutettavissa oleva ta-

voite tuo onnea ihmisen elämään. Kun uskon, että koti Jumalan luona 

on päämääräni, se vapauttaa minut elämään onnellisena täyttä elä-

mää täällä maan päällä. (Joh. 17: 11–17)

iinä missä ”Sanan kir-
kon” puheiden, saarnojen 

ja rukousten monisanaisuus 
uuvuttaa, virsi veisuineen elvyttää 
omaan sisäiseen vuoropuheluun 
kehollisesti lausutun tekstin ja lau-
letun melodian kanssa.

Palasin viini- ja virsi-illan nyyt-
tikesteistä Helsingistä. Ennakkoon 
tuli mieleen sunnuntaimessujen 
vähäisen väen olematon veisuuää-
ni. Yllätyin. Veisuu oli voimakas-
ta iloittelua sanojen ja melodioi-
den kanssa. Koossa parikymmentä 
tuttua ja tuntematonta innokasta, 
kirkon ja musiikin ammattilaisia-
kin. Me-henki kuin kotoperäisessä 
Länsi-Suomen rukoilevaisessa seu-
raveisuussa.

”Veisaavaiset” syntyi hengel-
lisestä tarpeesta koota ”halulli-
sia” kiertäviin koti-iltoihin mais-
tamaan viiniä ja katsomaan virsien 
kieltä, melodiaa ja sanomaa säes-

tyksettömän yhteisveisuun voimin. 
Vuorollani ehdotin kuolema- 

ja iankaikkisuusvirttä Nyt ylös sie-
luni, mullasta nouse tästä (Johan 
Kahl 1745). Se elävöittää aina 50 
vuoden takaiset muistot rukoile-
vaisista hautaus-, kiitos-, muis-
to- ja sukuseuroista, joissa vä-
ki imi itseensä Halullisten Sielu-
jen Hengellisten Laulujen (1790) 
eli ”Achreniuksen” aiolisessa mol-
lissa kulkevaa arkaaista kansansä-
velmää Nyt  ylös sieluni, Nous’ ylös 
mullast’ tästä. Pasuunamainen 
melodia ja iankaikkisuustoivolla 
kyllästetyt sanat vetoavat uskon-
nolliseen tunteeseen, maailman-
katsomukselliseen tietoon, mutta 
eivät järkeeni. 

”Achrenius” sisältää usein laulama-
ni ja soittamani kansanveisuun ki-
teytyksen:
Veisuuss’ halu ylös syttyy,

Loistaa syttyy Halullisten mielihin.
Veisuu sydänt’ myötäns’ anoo,
siinä janoo Halullinen sydämes.
Neuvot hyvät veisuuss’ saadaan
Edestuodaan Totuus sanast’ Jumalan;
Toinen toistans rakentavat,  
lohduttavat,
Jotka joutuu veisaamaan.

Veisuu on minulle kielen, kehon ja 
mielen sanomana polvirukousvei-
suun tavoin. Se ohittaa jopa puhu-
tun sanan. ”Veisuu ei ole juhlakalu, 
vaan seuraperinteen ja herätysliik-
keen käyttötavara.”   

Päivikki Antola
Kirjoittaja on filosofian tohtori, Jyväs-
kylän yliopiston etnologian professori 
emerita, Turun yliopiston uskontotie-
teen ja Tampereen yliopiston kansan-
perinteen ja viestinnän antropologian 

dosentti

S

Tällä palsTalla TuTusTuTaan kristilliseen symboliikkaan kirkkovuoden mukana kulkien. 

Virsikirja vuodelta 1810  

Liperi-sana tulee suomen kie-
leen ruotsin kautta latinasta. Sitä 
käytettiin tarkoittamaan miespal-
velijoiden livre-pukua, joka osoit-
ti kantajansa kuuluvan jonkun yl-
häisen palveluskuntaan.

Papin kaulassa liperit ovat 
merkkinä siitä, että puvun kanta-
ja on kirkon palvelija. Lipereille-
kin on haluttu kirkossa keksiä jo-
kin sananjulistusta palveleva mer-
kitys. Niinpä niissä voi nähdä joko 
Mooseksen saamat kaksi laintau-
lua tai lain ja evankeliumin, Juma-
lan sanan kaksi puolta.
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William Henry Margetsonin (1861-1940) maalaus Jeesuk-
sen taivaaseen astuminen on yksi Lamminpään koulun 
opetustauluista. Siinä nähdään myös joukko tapahtuman 
todistajia. Jeesus näyttäytyi ylösnousemuksensa jälkeen 
maan päällä 40 päivän ajan ennen taivaaseen astumista. 
(Lisätietoa tauluista tämän lehden sivulla 2)

Kristikunnassa eletään tällä hetkellä pääsiäisen jäl-
keistä aikaa. Vuoden suurin juhla on riemuittu ja 
nyt ollaan sen jälkeisissä, hiukan hengästyneissä 
tunnelmissa. Seuraava iso juttu kirkkovuodessa on 
neljänkymmenen päivän päästä pääsiäisestä, hela-
torstai eli ylösnousseen Jeesuksen nouseminen tai-
vaaseen opetuslasten nähden. Helatorstain jälkeen 
onkin vuorossa iso jytky eli helluntai ja Pyhän Hen-
gen vuodatus.

Pääsiäisen ja helatorstain välissä pyhinä pohdi-
taan kristityn arkisia asioita, kuten rukousta, tai-
vaan kansalaisuutta ja ikävää Jumalan luo. Uuden 
testamentin mukaan pääsiäisen ja helatorstain vä-
linen aika oli varsin jännittävää aikaa opetuslapsil-
le. Jeesus ilmestyi useita kertoja eri opetuslapsille.

Pääsiäisen ja helatorstain välissä ylösnousemus-
usko sai juuret. Sunnuntaiden arkisten teemojenkin 
takana piilee ajatus siitä, miten Jeesus on läsnä kris-
tityn elämässä ja vaikuttaa seurakunnassa.

Kristikunnan varhaisvaiheissa pääsiäisen jälki-
viettoon kuului ilo. Silloin ei paastottu, eikä ruko-
uksissa polvistuttu. Suomen luterilaisessa kirkossa 
ilon aikaa ilmentää valkoinen liturginen väri. Myös 
alttarikynttilöitä on arkijaksoihin verrattuna enem-
män, kahden sijasta neljä tai kuusi.
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Ota onkeesi

Konserttitarjotin
Lounasmusiikkia
ke 4.5. klo 12, Aleksanterin kirkko
TAMK kirkkomusiikin opiskelijat
Vapaa pääsy
| 

Kotimaan kaikuja -konsertti
ke 4.5. klo 19, Hervannan kirkko
Lena Eklund piano, 
Juha-Matti Heimonen tenori, 
Helge Nyman baritoni
Konsertin jälkeen kahvitarjoilu  
yhdyskuntatyön hyväksi.  
Järj. Hervannan srk:n yhdyskunta-
työ ja Pirkanmaan Laulajat ry
Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.
| 

Äitienpäiväkonsertti 
la 7.5. klo 13, Finlaysonin kirkko
Ohjelmassa on piano- ja lauluesi-
tyksiä, jotka koostuvat äitienpäi-
välauluista ja muista äitien ja iso-
äitien toivomista sävelmistä. Esiin-
tyjinä seurakuntien musiikinope-
tuksen piano-oppilaita (opettajat 
Marja-Leena Kivisalo 
ja Tuija Parkkinen).
| 

Työväenlauluja ja virsiä 
-yhteislauluilta
ti 10.5. klo 18,  
kulttuuritalo Telakan 2. krs 
Punapappi-yhtye 
järj. Tampereen yliopiston  
opiskelijoiden hyvinvointiryhmä 
Kehrä

Konsertti
la 14.5. klo 16,  
Aleksanterin kirkko
Mikael Topi ja
Petteri Järvi, trumpetti

Riikka Viljakainen, urut ja piano
Vapaa pääsy
| 

Iltamusiikkia Tuomiokirkossa
la 14.5. klo 18, Tuomiokirkko
Tampereen Akateeminen Sinfonia-
orkesteri, joht. Kimmo Tullila
Mia Heikkinen, sopraano
Ohjelma 15/5 €
| 

Häämusiikkikonsertti
su 15.5. klo 18, 
Aitolahden vanha kirkko
Maiju Häyrynen ja Do-Mi-Nutz
Vapaa pääsy
| 

Kevätlaulajaiset 
su 15.5. klo 15,  
Kalevan kirkon ala-aula.
Kalevan seurakunnan seurakunta-
kuoro, YXLYSTI, ARCTOS ja Kehit-
tyvät Laulajat laulavat ja laulatta-
vat kevätlauluja Kari Nousiaisen 
johtamina.
| 

Picantus-kuoron 
kevätkonsertti
ma 16.5. klo 19, Viinikan kirkko 
Picantus-kuoro,  
joht. Emmi Kleemola
Vapaa pääsy
| 

	 helppo	pääsy	
	 liikuntaesteiselle	
	 helppo	pääsy	

	 näkövammaiselle
	 kuuntelulaite

L
ukuisia rukouksia, kahdek-
san kertaa muutettu käsi-
kirjoitus, 150 kohtausta, 29 
kuvauspäivää, toistasataa 
vapaaehtoista, palkattomia 

työtunteja, oma rahoitus ja amerik-
kalaisten elokuvantekijöiden suo-
sima kamera ovat elementit, joil-
la tehdään ensimmäistä täyspitkää 
kristillistä elokuvaa Tampereella ja 
Hattulassa. Toteutumassa on mo-
nivuotinen haave. 

– Minulla on ollut pitkään sy-
dämessä näky kristillisen elokuvan 
tuottamisesta, ohjaaja Rami Halo-
nen paljastaa. 

Tunne tarttui Halosen vaimoon 
– elokuvan ja uskon avulla. 

– Katsoimme erään amerikka-
laisen kristillisen elokuvan. Tu-
li voimakas tunne, että elokuvan 
avulla voi auttaa. Sain varmuu-
den Jumalalta, kertoo Anne Ha-
lonen. 

Pian tämän jälkeen pari alkoi pi-
tää rukouspäiväkirjaa. 

– Kirjoitimme rukoilemiamme 

asioita ja Raamatun lupauksia, he 
kuvailevat. 

Elokuvalle haettiin käsikirjoit-
tajaa, kunnes idean isä päätti kir-
joittaa tarinan itse. Lopullisen kä-
sikirjoituksen viimeisteli Hilkka 
Mäkinen Halosen kirjoittaman 
pohjalta. Tampereen Kristillisessä 
Teatterissakin vaikuttanut Mäki-
nen vastaa myös elokuvan henki-
löohjauksesta. 

Haloset haluavat rohkaista mui-
ta vastaavassa tilanteessa olevia. 

– Sain näyn, että tämä eloku-
va on ikään kuin aura. Auraam-
me tilaa, että muutkin rohkaistu-
vat toteuttamaan niitä näkyjä, joi-
ta Jumala on elokuvan teon saral-
la heille antanut, Anne Halonen 
sanoo. 

Uutta voimaa 

Rami Halonen on aiemmin teh-
nyt mainoksia, musiikkivideoita 
ja kuvannut hengellisiä tilaisuuk-
sia. Hän on monelle tuttu Nokia 

Haavoitettu tarjoaa toivoa  toivottomalle

Viulutaiteilija, musiikin tohtori Ta-
pani Yrjölä on vuorossa Tuomiokir-
kon Iltamusiikkisarjassa sunnuntai-
na 15.5. kello 18. Hän lukeutuu Suo-
men eniten konsertoiviin viulistei-
hin. Edellisten 20 vuoden aikana ko-

Eeva, Maria, Hanna, Saara, Eli-
sabet, Rebekka, Lea ja Raakel ovat 
ison kirjan lehdiltä tuttuja nimiä. 
Outi Lehtipuu puhaltaa heihin 
elämää kirjassaan Raamatun äidit. 
Henkilöistä piirtyy verta ja lihaa 
olevia ihmisiä, jotka uskovat, toi-
vovat ja rakastavat, nöyrtyvät, pel-
käävät ja uhrautuvat, mutta myös 
kadehtivat, juonittelevat ja käyttä-
vät valtaa.

– Jos naisella on Raamatus-
sa merkittävä rooli, se on yleen-

Tapani	Yrjölä	on	levyttänyt		
nykymusiikkia.

Kevään Iltamusiikin sarja päättymässä
timaisia sekä ulkomaisia konsertteja 
on kertynyt yli tuhat. Hän on esittä-
nyt useaan kertaan kaikki J.S.Bachin 
ja Telemannin sooloviuluteokset.

Yrjölä on opiskellut Sibelius-Aka-
temiassa sekä Yhdysvaltojen arvos-
tetuimpiin kuuluvassa Michiganin 
yliopiston musiikkikorkeakoulussa. 
Tärkeimmät viulunsoiton opettajat 
ovat olleet professorit Jacob Krach-
malnick, Gustave Rosseels, Paul 
Makanowitzky sekä Anja Ignatius.

Vuodesta 2003 Tapani Yrjö-
lä on toiminut Pohjois-Karjalan 
Ammattikorkeakoulun viulunsoi-
ton yliopettajana. Hän on myös lu-
ennoinut kolmena kesänä Ameri-
kan kirkkomusiikki-instituutissa  
viulu–urut -soiton ongelmista.

Iltamusiikkisarjan päätös-
konsertissa urkurina toimii Mat-
ti Hannula. Konsertissa kuullaan 
muun muassa J.S. Bachin, Aulis 
Sallisen, Felix Mendelssohn-Bart-
holdyn ja Frans Linnavuoren mu-
siikkia sekä Piae Cantiones -laulu-
ja Pietari Korhosen sovittamana. 

sä suurmiehen äiti. Olemme tot-
tuneet lukemaan tapahtumia pää-
henkilöiden kautta, mutta nyt kat-
son asioita äidin näkökulmasta, 
teologian tohtori Lehtipuu selittää.

Raastavalta tuntuu kertomus, 
missä Abraham lähtee Jumalan 
käskystä uhraamaan poikaansa Ii-
sakia. Saara-äitiä ei kohdassa edes 
mainita.

– Miksi ei? kysyy Lehtipuu ja 
asettuu lapsensa menettämistä 
pelkäävän Saaran paikalle.

Saaralla ja Lealla on yhtä 
ja toista sanottavaa

Raamatussa äitien tunteet ja te-
kemisten motiivit pysyvät usein ri-
vien väleissä.

– Koska naisista puhutaan niin 
vähän, se antaa luvan luoda henki-
löistä hahmoja, joiden kautta voi 
peilata myös omaa itseään.

Yksi kiehtova tyyppi on vas-
tenmielisellä kyynärpäätaktiikal-
la lastensa parasta haluava Sebe-
deuksen poikien äiti, joka pyytää 
Jeesukselta pojilleen parhaita paik-
koja Jumalan valtakunnassa. Myö-
hemmin Jaakobin ja Johanneksen 
äiti seuraa Jeesuksen ristiinnau-
litsemista, hautaamista ja todistaa 
ensimmäisten joukossa ylösnou-
semusta.

– Mitä hän mahtoi miettiä näh-
dessään ristillä Jeesuksen oikealla 

ja vasemmalla puolen kaksi ryövä-
riä? Parhailla paikoilla?

Mitä uutta auringon alla?

Joitakin naisia historia on kohdel-
lut yksipuolisesti, esimerkiksi Ee-
van kohtalo miltei harmittaa. Raa-
matun ensimmäinen äiti kuvataan 
taiteessakin aina paheellisena viet-
telijättärenä.

– Heprealainen nimi tarkoittaa 
’kaikkien elävien äitiä’, mutta miel-
letäänkö Eeva näin? Ei!

Toista laitaa edustaa Jeesuksen 
äiti, puhtoinen ja viaton Maria, py-
hyydessään lähes yli-ihminen, ja 
siksi epäinhimillinen.

– Raamatun keskeiset naiset, 
Maria ja Eeva, ovat länsimaisen 

kulttuurin arkkityypit, jotka yhä 
yllättävän paljon vaikuttavat sii-
hen, miten naiseus ja äitiys ym-
märretään. Yritin etsiä heistä mui-
takin puolia kuin sen, mikä on ylei-
nen käsitys.

Nykyajan äitiys on haasteellista 
ja moneen suuntaan vetävää, usein 
nainen kokee riittämättömyyttä se-
kä töissä että kotona. Outi Lehti-
puu tunnistaa tunteen.

– On ollut ilahduttavaa ja osin 
järkyttävääkin huomata, kuinka 
paljon Raamatun naisilla on sa-
nottavaa myös minulle, tämän päi-
vän äidille.

Lehtipuun tulkinnoissa ikiai-
kaiset kertomukset tulevat lähel-
le 20000-luvun arkea. Yksinhuol-
taja, toinen nainen, uusperhe, ura-

Helena	(Maija	Itälä),	Anssi	(Heikki	Uusikylä)	ja	Emilia	(Kerttu	Keskikiikonen)	ovat	Paju-
sen	perhe	vuoden	kuluttua	nähtävässä	kristillisessä	elokuvassa	Haavoitettu.
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Mission kameroiden takaa. Haa-
voitetun taustayhteisö on hellun-
taiseurakunta Hattulan Kotikirk-
ko. 

– Vanhimmiston kanssa pää-
timme yksimielisesti tukea elo-
kuvahanketta ja ottaa sen osaksi 
seurakunnan tämän hetkistä toi-
mintaa, kertoo Kotikirkon pasto-
ri Heikki Uusikylä elokuvan koti-
sivuilla. 

Budjetti on vain 3000 euroa ja 
suurin osa näyttelijöistä on anta-
nut omaa rahaa tuotannolle. Ha-
loset vastaavat koordinoinnista ja 
valmisteluista. Ensimmäinen ku-
vauspäivä venyi melkein vuorokau-
den mittaiseksi. 

– Tämä on hullunmyllyä, mutta 
hyvällä tapaa, ohjaaja toteaa. 

– Hauskaa se on, koko ajan oppii 
jotain uutta, vaimo hymyilee vie-
rellä. 

Kuvausviikonloppujen jälkeen 
on ollut väsymystäkin. 

– Mutta tämä antaa henkisesti 
paljon. Itselläni usko on kasvanut 
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Choralia-kuorolla juhlava matinea
Messukylän seurakunnan Cho-
ralia-kuoro viettää kymmenvuo-
tisjuhlaansa Linnainmaan seura-
kuntakeskuksessa sunnuntaina 
15. toukokuuta kello 17. Juhlavas-
sa matineassa kuullaan useita kuo-
ron lempikappaleita vuosien varrel-
ta, joita on laulettu pääsääntöisesti 
jumalanpalveluksissa ja seurakun-
nan tilaisuuksissa sekä erityismes-
suissa bändin säestyksellä.

Choralia-kuoro on työikäisten 
kuoro, joka laulaa uudempaa hengel-
listä musiikkia. Kuoron sitoutunei-
suudesta kertoo paljon se, että jou-
kossa on yhä useita alkuperäisjäseniä.

”Kevätpurojen solinaa”-matine-
aan on kutsuttu kuoron perustaja 
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Radio, tv ja netti
Radio tuo jumalanpalveluksen kotiin
Tampereen tuomiokirkon jumalanpalvelus lähetetään suorana lähetyk-
senä sunnuntaisin kello 10 Radio Moreenissa taajuudella 98,4 MHz.

YLE Radio 1:n jumalanpalveluslähetys on tuttuun tapaan sunnuntai-
sin kello 10, ja Internetistä lähetys on kuunneltavissa samana päivänä 
kello 13 alkaen. Netin kautta sen voi kuunnella lähetyksen jälkeen vii-
kon ajan myös ulkomailla.

Jumalanpalvelukset löytyvät osoitteista http://yle.fi/areena ja http://
yleradio1.fi/uskonto. Lisää radio- ja televisio-ohjelmista osoitteessa 
www.tampereenseurakunnat.fi/radio_tv

Gospelmusiikilla oma listaohjelma
Radio Deissä on alkanut Top 10 -listaohjelma, Voimalista, joka esitte-
lee kanavan soitetuimmat kappaleet perjantaisin kello 10.30–11.00. 
Se tarjoaa katsauksen Radio Dein uutuusmusiikkiin ja taustatietoa kap-
paleista.

Tampereen seurakunnat Facebookissa ja Twitterissä
Facebookista, www.facebook.com/tampereenseurakunnat, ja Twitte-
ristä, http://twitter.com/TampereEvlSrkt, löytyy menovinkkejä ja uuti-
sia Tampereen seurakuntien tapahtumista.

Lähetystyöntekijöiden arkea ja mietteitä taas on mahdollisuus seu-
rata Tampereen seurakuntien Menkää ja tehkää -blogista osoitteessa 
http://www.virrassa.blogikone.fi

Viides herätysliike kokoaa omaa laulukirjaa
Viidennen herätysliikkeen järjestöt eli Evankelis-luterilainen Lähetysyh-
distys Kylväjä, Opiskelija- ja koululaislähetys, Radiolähetysjärjestö Sa-
nansaattajat, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Suomen Raamattuopisto 
ja Kansan Raamattuseura kokoavat laajaa laulukirjaa. 

Viisikieliseen annettiin viime vuoden lopulla yli tuhat lauluehdotus-
ta. Niistä voi 11. toukokuuta asti äänestää omia suosikkejaan osoit-
teessa www.viisikielinen.fi.

Äänestystulos ja suosituimmat laulut esitellään järjestöjen kesäjuh-
lilla ensi kesänä. Kirjaan pyritään ottamaan mukaan mahdollisimman 
moni näistä lauluista.

Haavoitettu tarjoaa toivoa  toivottomalle
ja olen saanut uutta voimaa, Anne 
Halonen iloitsee. 

Työryhmä on peräti kansain-
välinen, sillä elokuvan kuvaa Hol-
lywoodissakin työskennellyt Ber-
nard Chartouni. 

– Bernie kehui näyttelijöitäm-
me taitaviksi, Rami Halonen hy-
myilee. 

– Meillä on hyvä yhteishenki 
koko tiimin kanssa. Olen tyytyväi-
nen, kun näen ihmisten kasvavan ja 
rohkaistuvan, hän iloitsee. 

Työpäivä alkaa rukoilemalla ja 
ylistämällä yhdessä. Kotisivuilla ju-
listetaan: ”Hän on haavoitettu mei-
dän rikkomustemme tähden, run-
neltu meidän pahain tekojemme 
tähden. Rangaistus oli Hänen pääl-
länsä, että meillä rauha olisi, ja hä-
nen haavainsa kautta me olemme 
paratut” (Jes.53:5). Usko on vahva 
kristilliseen elokuvaankin. 

– Suomessa on tuotettu aivan 
liian vähän kristillisiä elokuvia. 
Meillä ei ole kristillistä elokuva-
kulttuuria, Halonen sanoo. 

Aitoja tunteita 

Miespääosassa nähdään pastori 
Heikki Uusikylä, joka on opiskel-
lut Taideteollisessa korkeakoulus-
sa elokuvan tekemistä. 

– Tämä projekti on yksi hui-
keimmista seikkailuista Jumalan 
“leivissä”. Tiedämme Hänen siu-
naavan evankeliumin levittämi-
sen myös elokuvan keinoin, Uusi-
kylä sanoo. 

Hänen esittämänsä Anssi on ra-
kastuva poikamies, joka saa uuden 
perheensä elämän solmuun. Toinen 
pääosa on Maija Itälällä. Tampere-
lainen luokanopettaja löytyi rooliin 
Halosten naapurustosta. 

– On johdatusta, että edes me-
nin koekuvauksiin. Tämä on ru-
kousvastaus. Olen mukana palve-
lijana, Maija Itälä sanoo. 

Haavoitettu kertoo rakkautta ja 
hyväksyntää etsivistä. 

– Tässä on aidonoloisia tilanteita 
ja rooleja, kolmen lapsen äiti arvioi. 

– Haluan tuoda esiin, millainen 

on uskonnollinen seurakunta, ja 
miten elävä usko vaikuttaa toisiin 
ihmisiin. Evankeliumi on vertaus-
kuvallista, pohjustaa ohjaaja. 

– Toivon, että elokuva kosket-
taisi katsojaa, Itälä miettii. 

Kasvutarinaa tallentaa Red One 
-kamera. Suomessa kyseistä kame-
raa ei usein löydä käytettynä, sil-
lä harva haluaa luopua siitä. Lisäk-
si uuden Redin ostava saa tehtaalta 
hyvityksen vanhasta. Ohjaaja Ha-
losen kotimetsän takaa löytyi kui-
tenkin luontodokumenttien tekijä, 
jolla oli ylimääräinen yksilö. 

Kuvaukset jatkuvat syksyyn 
saakka, muutama talvikuvakin olisi 
vielä kiva saada. Samalla Rami Ha-
lonen luonnehtii seuraavaa kristil-
listä elokuvaprojektia. Tällä kertaa 
käsikirjoitus on jo valmiina. 

Elisa af Hällström 

Haluatko vapaaehtoiseksi 
Haavoitettuun? Lisätietoa löytyy 
osoitteesta www.haavoitettu.fi. 

Kristuksen morsian on näytelmä 
kristinuskon monisäikeisestä suh-
teesta ihmisen sukupuoleen ja sek-
suaalisuuteen. Samalla se on näy-
telmä suvaitsemisen vaikeudesta.

Marion on menossa naimisiin 
naisystävänsä kanssa, mutta saakin 
yhteydenoton Jumalalta. Nuori nai-
nen tulee uskoon ja vakuuttuu siitä, 
että hän voi ja hänen pitää eheytyä 
homoseksuaalisuudesta. Hän alkaa 
käydä pienen konservatiivisen seu-
rakunnan tilaisuuksissa.

Marionin äiti Henriikka on lu-
terilaisen kirkon pappi. Hän ei kes-
tä ajatusta, että tytär kuuluu seura-
kuntaan, joka vastustaa naispappe-
utta ja homoseksuaalisia suhteita.

Näytelmän ihmiset hakevat si-
säistä rauhaa ja oikeutusta omille 
näkemyksilleen. Ristiriitaisuus on 
kuitenkin sietämätön tila, ja mo-
ni ajautuu mustavalkoiseen ajatte-
luun. Toisinajattelevien kanssa on 
helpompi tulla toimeen, jos heidät 
voi leimata ja luokitella. Vihollisku-
vaa on mahdollista pitää yllä, kun 
toista ihmistä ei tarvitse kohdata. 
Kohtaaminen saa jokaisen mietti-
mään omia näkemyksiään, jotka al-
kavat jopa horjua. Tämäkin uskon-
sota vaatii lopulta uhrinsa.

Ajatuksia herättävän tarinan on 
kirjoittanut näytelmäkirjailija, dra-
maturgi Heini Junkkaala, joka on 

Kristuksen morsian käsittelee 
suvaitsemisen vaikeutta

saanut Pohjoismaisen näytelmä-
kirjailijapalkinnon vuonna 2010.

Vakuuttavaa näyttelijätyötä 
rooleissa tekevät varsinkin Wanda 
Dubiel, Joanna Haartti, Kristiina 
Halttu, Oskari Perkki, Jukka Puo-
tila ja Seppo Pääkkönen. Ohjauk-
sen on tehnyt Saana Lavaste.

Kirsi Airikka 

Kristuksen morsian 
Suomen Kansallisteatteri, Helsinki
jäljellä olevat esitykset:
la 7.5., ti 10.5. ja la 14.5. 

Kristuksen morsian -näytelmässä pää-
henkilöitä ovat muun muassa naispap-
pi Henriikkaa näyttelevä Wanda Dubiel 
ja Marionin roolin tekevä Joanna Haartti.
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Choralia-kuoro pitää 
keväisen juhlamatinean.

Pirkkalassa asuva Helsingin yliopiston 
tutkijatohtori Outi Lehtipuu on kirkko-
herran vaimo ja kolmen lapsen äiti. Par-
haillaan hän on vierailevana tutkijana 
Yalen yliopistossa.

äiti, kohdunvuokraus, naisverkos-
to, lapsettomuus, seksuaalinen hy-
väksikäyttö – kaikkea on jo Raama-
tun aikaan koettu.

Raamatun äidit innostaa, lähes 
pakottaa, tutustumaan samoihin 
äiteihin myös Raamatussa.

Pirjo Silveri

Outi Lehtipuu: Raamatun äidit.  
Sivustakatsojista päähenkilöiksi.  
Kirjapaja 2011. 176 s
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kanttori Jani Kenttälä sekä kuoron 
sen jälkeiset johtajat kanttorit Lari 
Kettunen, Hanna Kataja sekä An-
na-Julia Peippo, jotka kaikki esiin-
tyvät Choralia-kuoron kanssa juh-
lamatineassa. Soli Dei Group-bän-
dissä soittaa kitaristi Pasi Korte-
lainen, basisti Arto Pietiläinen se-
kä rumpali Mikko Ohra-Aho.

Matinessa puheenvuoron käyt-
tävät Messukylän entinen kirkko-
herra Juha Kauppinen sekä Cho-
ralia-kuoron kanssa paljon yhteis-
työtä tehnyt Messukylän kappalai-
nen Touko Hakala. Lopuksi on lu-
vassa kakkukahvit. Tilaisuuteen on 
vapaa pääsy ja lastenhoito matine-
an ajaksi on järjestetty.

Bernard Chartouni, Rami Halonen ja Anne Halonen ovat saaneet varmuuden Jumalalta, että elokuvan avulla voi auttaa.
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Väkkärässä työtä riittää

”Täällä rupes näkeen maailman väreissä”
”Jytky” on saanut elämäänsä uut-
ta puhtia ja toivoa. Hän muutti hel-
mikuussa Hervantaan valmistunee-
seen Martinuskotiin ja antaa paikal-
le arvosanaksi 9+ tai jopa 10–.

– Tämä on hirveän iso harp-
paus eteenpäin Pelastusarmeijan 
paikkaan verrattuna. Tämä saa 
täysin kiitettävän arvosanan, ja 
nämä ”emot” pitävät kyllä meistä 
huolta. 

Sama mieliala on parvekkeel-
la istuvilla Kari Alasella ja Paavo 
Hyttisellä: ei voi kuin kehua.

Yhteishenki oli vallalla jo Pelas-
tusarmeijan hoitokodissa ja Mar-
tinuskodinkin toiminnasta käytän-
nössä huolehtivan Pirkanmaan Si-

ninauhan tukiasunnoissa Kaukajär-
vellä. Asukkaat murehtivat silti ko-
din leimautuneen ”märkäpuolen” eli 
toisessa päässä taloa sijaitsevan päi-
vystyksen mukaan.

– Meidät on mollattu eri lehdis-
sä, vaikka me käydään keskustassa 
vain ostoksilla ja häivytään kukin 
omille teillemme.

– Joillekin koko rakennus on yh-
tä ”liekkimajaa”, vaikka kaikki asuk-
kaat eivät käy juomassa, myöntää 
myös Sininauhakotien johtaja Suvi 
Nieminen. 

Martinuskodin asunnoissa on 
vallalla päihteettömyys. Asumis-
päivystys kuitenkin värittää mieli-
kuvia.

Martinuskodin arkipäivää

 Emot eli lähihoitajak-
si opiskeleva työharjoitteli-
ja Maija Mäkinen ja ohjaa-
ja Tuija Kinnunen syöttävät 
asiakastietoja tietojärjes-
telmään.

 Hoitoapulainen Jenna 
Hakanen sytyttää Tapani 

Niemisen röökin.

Hinta miinusta

Myös läheltä kurvaava palvelubussi 
ja biljardipöytä saavat asukkailta ke-
huja. Hyvä puoli on sekin, että omaa 
asuntoa hankittaessa Martinuskodil-
la on parempi nimi kuin monella vas-
taanotto- tai hoitokodilla. Sellainen 
toive asukkailla tosin on, että työnte-
kijät tukisivat myös asunnon haussa. 

Ainoa miinus on hinta: ykkös-
kerroksen tupakkaparvekkeella hin-
taa kritisoidaan rajustikin.

– Kuusikymppiä jää käteen, ra-
haa ei jää lääkkeisiin ja röökiin, sa-
noo nimettömänä pysyttelevä mies.

– Täällä jää armopaloille, kritisoi 
myös Tapani Nieminen.

Vuokra on 445 euroa ja palvelu-
maksu 255–550 euroa kuukaudes-
sa. Summa on yhteenlaskettuna iso, 
myöntää myös Suvi Nieminen.

– Sosiaalityöntekijä voi myön-
tää alennusta tai vapauttaa palvelu-
maksusta kokonaankin, hän muis-
tuttaa.

Kela oli ihmeissään asuntojen 23 
asumisneliöstä ja 19 neliöstä jyvitet-
tyä pinta-alaa. Asumistuen kuviot 
ovat kuitenkin alkaneet kevään ku-
luessa selkiytyä.

Kaverit tukevat

Kohtalotovereiden tuki on erittäin 
tärkeä:

– Kavereillekin voi sanoa, että 
mulla on poltteita. Sitten siitä ryh-
dytään juttelemaan ja saadaan yh-
dessä pulma ratkaistua, Alanen 
pohtii.

– Korttia pelataan tai jotain 
muuta yhdessä. Vaikka askarte-
lua. Mikään ei ole vaikeata, kun tie-
tää jekut ja on viitseliäisyyttä, Jyt-
ky pohtii.

– Varmaan monella kerrostalo-
asunnossa asuvallakin on yksinäis-
tä. Sosiaalista kanssakäymistä kai-
vataan, Alanen arvioi.

Alasen sai vaihtamaan suuntaa 
lääkärin toteamus: ”Jos haluat edes 
elää, sinun täytyy lopettaa”. Pari 
kertaa oli viina tuonut rajuja koh-
tauksia.

– Pohjolankadulla rupesi ihmi-
nen laitostumaan, mutta täällä on 
kämpän siivousta, ruuanlaittoa ja 
muuta.

– Rupes näkeen maailman vä-
reissä, tuli mielialan muutos, Jyt-
ky sanoo.

Asukkaat siis kokevat välittä-
mistä.

– Mutta on täällä raakaa huumo-
riakin.

Turvallinen olo

– Täällä on hyvä ja turvallinen olo, 
taloon helmikuun puolivälissä Pel-
tolammilta naisten suojakodin 
suunnalta astellut Minna Alanen 
määrittelee.

– On mukavat ja osaavat ihmiset 
auttamassa, ruokaa, lämpöä ja hen-
gen ravintoa. Täällä on kyllä tietys-
ti porukkaa laidasta laitaan, mut-
ta täytyy hyväksyä kaikki sellaisi-
na kuin ovat.

Täydellisen ruumiillisen ja hen-
kisen romahduksen koettuaan hän 
uskoo, että ilman tukea ja suojaa 
hän ei enää olisi tässä tarinaansa 
kertomassa. Tuki kuitenkin on aut-
tanut jaksamaan.

– Nyt olen hyvällä matkalla.
Pekka Viholainen puolestaan 

on rauhoittunut Martinuskotiin 
saatuaan ensin häädön ja myöhem-
min tuen Sininauhakodista. Hänkin 
kehuu paikkaa. Kumpikin on myös 
saanut apua toisiltaan.

Iso osa talon porukasta tunsi toi-
sensa jo Viinikanlahden pihakuvi-
oista, Pelastusarmeijan hoitoko-
dista. Ihmetystä aiheuttaa se, että 
kirkkoon kuuluvien Martinuskodin 
asukkaiden kirjat ovat yhä Tuomio-
kirkkoseurakunnassa, ja sen muka-
na äänestyspaikka keskustassa. 

– Mehän ollaan todella asunnot-
tomia, kun ei olla edes kirjoilla Her-

Väkkärä-lempinimen saanees-
sa Martinuskodissa on 63 asunto-
paikkaa. Pirkanmaan Sininauha 
tuottaa palvelut 32 asuntoon, jot-
ka ovat tällä hetkellä kaikki täynnä. 
Näistä puolet on palveluasumisen 
ja puolet tehostetun palveluasumi-
sen puolella.

Saman kokonaisuuden ylimmäs-
sä kerroksessa on kaupungin ylläpi-
tämän tuetun asumisen 16 paikkaa, 
ja talon toisella puolella kaupun-
gin asumispäivystys, jonne voi tul-
la päihtyneenä. 

– Työtä riittää. Tehostetussakin 
asumisessa osa väestä aika huono-
kuntoista, Suvi Nieminen huokaa.

Martinuskodin miesvoittoisen 
asujaimiston keski-ikä on korkeam-
pi kuin aluksi suunniteltiin, noin 
65 vuotta. Tehostetun palveluasu-

misen väestä osa suuntaakin tääl-
tä ikäihmisten palveluihin kevyem-
min tuetun asumisen sijaan.

– Yritämme vähintäänkin yllä-
pitää nykyistä kuntoa. Monella on 
jo kuitenkin syntynyt ruumiillisia, 
toimintakykyä haittaavia vaurioita.

Martinus-säätiön asiamies Juk-
ka-Pekka Fabrin huomauttaa, että 
jokaiselle tulee tarjota palveluja elä-
mäntilanteesta riippumatta.

– Hyvin järjestetyt asumispalve-
lut ovat yhteiskunnalle edullisin ta-
pa tuottaa kuntouttavia olosuhteita.

Nieminen muistuttaa yhteistyön 
kaupungin kanssa toimineen hyvin. 
Käytännön työ tuo vakautta.

Siitä voi olla mielissään, että rie-
huntaa on todellisuudessa vähem-
män kuin ihmisten mielikuvissa:

– Asukkaatkin ovat hyvin sisäis-

täneet sen, että tänne ei päihtynee-
nä tulla.

Vierailukäytännöt aiheutti-
vat aluksi päänvaivaa, sillä vaikka 
asukkaat eivät välttämättä itse ol-
leet päihtyneitä, heidän vieraan-
sa saattoivat olla. Alun pulmista on 
kuitenkin päästy eteenpäin.

Uutta suunnitteilla

Työntekijöitä Martinuskodissa on 
kaikkiaan parikymmentä. Kakkos-
kerroksen palveluasumisen asuk-
kaat laittavat itse asunnoissaan ruo-
kaa, mutta sitä voi myös ostaa. Te-
hostettuun palveluasumiseen kuu-
luu ruokailu.

Fabrin kertoo säätiön olevan 
vuokranantajana jatkossakin kiin-
nostunut talon toiminnasta.

– Nyt kun koti on valmis ja sii-
nä on hyvät palveluntuottajat, sääti-
össä on kuitenkin jo siirrytty eteen-
päin. Rahoituspäätös on olemassa ja 
uuden palvelukonseptin suunnitte-
lu on alkanut yhteistyökumppanei-
den kanssa, hän vihjaa.

Hänen mukaansa tuntuu hyväl-
tä, että nähtyään Martinuskodin 
toimivaksi Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus Ara luottaa sää-
tiöön: 

– Uuden rahoituspäätöksen saa-
miseen on varmasti osaltaan vai-
kuttanut se, että tässä hankkeessa 
oltiin valmiita.

Martinus-säätiön toimeksian-
nosta sosiaalisen yrityksen toi-
minnan edellytyksiä Tampereen 
seurakunnilla ja Tampereen Kau-
punkilähetyksessä selvittävä Mer-

ja Kerttula kertoo, että seurakun-
tayhtymän avainhenkilöiden haas-
tattelut ja töiden etsintä on täydes-
sä vauhdissa. 

– Kierroksen tuloksena näyttää, 
että erilaisia avustavia tehtäviä löy-
tyy. Sosiaalinen yritys ja sitä kaut-
ta uusien työmahdollisuuksien tar-
joaminen työttömille sopisi Marti-
nus-säätiön perustehtävään hyvin.

– Ratkaistavana on kuitenkin 
isoja kysymyksiä esimerkiksi sen 
suhteen, toimiiko yritys pääasiassa 
seurakuntayhtymän ja säätiön si-
sällä vai tarjoaako se palveluitaan 
myös muille, tai onko yrityksellä 
yksi vai useampia omistajia, Kert-
tula sanoo. 

Viereiselle tontille kuntoutus-
yksikköä rakentavan AlfaKuntou-
tus Hervannan on ollut tarkoitus 

 Ruoka on hyvää ja uusia ystävyyssuhteitakin on syntynyt, sanovat Pekka 
Viholainen ja Minna Alanen.

 Asukkaat hankkivat biljardipöydän omin toimin. Myös askartelu tiloissa on-
nistuu.
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Hannu Jukola
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”Täällä rupes näkeen maailman väreissä”

 Jytky kuvaa Martinuskotia eräänlaiseksi risteysasemaksi, josta ajetaan omatoimiseen asumiseen. Juttusilla oleva Suvi Nieminen tarkistaa paperiasioita.
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lavannassa: ristiriitaista ja tuntuu ou-

dolta, sanoo Paavo Hyttinen.
Hannes Hovivuori taas tähden-

tää maksaneensa ja maksavansa vie-
läkin veroja – kun siihen vain anne-
taan mahdollisuus.

Hän pohtii, että asukkaiden suh-
de hoitohenkilökuntaan on hyvä. 
Juoppoja ei haluta omaan kerrok-
seen.

– Mielelläni tulin Pohjolanka-
dulta tänne. Me ollaan heimo, jos-
ta ollaan ylpeitä, hän viittaa kakkos-
kerroksen B-kodin porukkaan.

Karjalasta kotoisin oleva mies 
on viettänyt puoli vuosisataa Tam-
pereella ja kuullut jo monet kerrat 
tiuskaisun ”Mitä sää evakko suu-
tas soitat”. Ero sotki aikanaan elä-
mää.

– Kauheesti mieli tekisi Karja-
laan käymään. Muistan yhden sil-
lan Salmissa…

”Ei ole hylätty”

Jytkyn seinällä on komeita taide- 
teosten jäljennöksiä. Takana on 
myös ura musiikkiviihteen parissa.

– Siihen aikaan, kun vaimo eli, 
reissattiin paljon, käytiin esimer-
kiksi Kuubassa, ja Jugoslaviassakin 
monta kertaa.

Hervanta on tuttu asuinympä-
ristö. Martinuskoti on vielä hieman 
syrjässä, mutta asumisen levittäy-
tyessä sekin on kohta osa tiivistä 
taajamaa.

Perhe on asunut Tampereella 
ikänsä. Vaimon kuolema kuitenkin 
suisti Jytkyn elämän raiteiltaan.

– Se oli yksi ratkaiseva tapahtu-
ma, yli 42 vuoden jälkeen. Minus-
ta tuli eri rodun ihminen. Nyt olen 
taas noussut.

Jytky sanoo oppineensa paljon 
elämää eri kanteilta muiden kom-
pastuneiden kanssa. 

– Täällä tullaan kavereiksi, kun 
kaikilla on suurin piirtein sama 
kohtalo. Täällä on iloisia hilpeitä 
kaljaveikkoja, mutta ei yhtään huu-
meveikkoja. Meillä on vielä mah-
dollisuus pelastua, Jytky huomaut-
taa.

– Mä oon oppinut kerrasta, voin 
ottaa kaljan ja se jää siihen. Olen 
iloinen ja ylpeä siitä, sanoo muuta-
man vuoden pohjan suunnalla käy-
nyt mies.

Ankkurina maailmassa on kak-
si lasta.

– Siinä on yksi syy, minkä takia 
kannattaa yrittää: mua ei ole hylätty.

Asta Kettunen

tarjota palvelujaan myös Martinus-
kodille. Toimitusjohtaja Samu Saa-
rikoski kertoo, ettei käytännön yh-
teistyötä tällä hetkellä kuitenkaan 
juuri ole. Hän kuitenkin luottaa, et-
tä sitä tulee ainakin jollain tasolla, 
kunhan kaikki toiminnat käynnis-
tyvät kunnolla

Myös AlfaKuntoutus on ollut 
kiinnostunut sosiaalisen yrityksen 
mahdollisuuksista.

– Tilojen valmistumisen viiväs-
tyttyä myös sosiaalisen yrityksen 
selvityshankkeemme on siirtynyt 
eteenpäin. Asiaa on tarkoitus tar-
kastella seuraavan kerran kesän jäl-
keen, Saarikoski kertoo.

Asta Kettunen
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Katso muu tapahtuma- 
tarjonta  
www.tampereen 
seurakunnat.fi

AITOLAHDEN SEURAKUNTA

Messut Aitolahden 
kirkossa klo 10
8.5. Juha Vuorio, Maiju 
Häyrynen
15.5. perhemessu. 
Kaatuneitten muistopäivä, 
Emilia Mantila, Maiju Häyrynen, 
seppelpartion lähettäminen 
sankarihaudalle

Muut tapahtumat
Kotiseurat 5.5. klo 18.30 
Pärnäsellä Aitoniemessä, 
Aitoniementie 782. Pekka 
Luukkala, Reino Talvio, 
Lauri Holopainen ja Arvo 
Silventoinen. Illassa 
esirukousta sekä iltakahvi/tee

Pysäkki-ilta 15.5. 
klo 17 Atalan srk-kodissa. 
Illan isäntä Lauri Holopainen, 
diakonia ajassamme, 
diakoni Antti Kulmala. Illassa 
esirukousmahdollisuus

Eläkeläisten kevätretki 
Jyväskylään 18.5. Lähtö 
klo 8.30 Aitolahden kirkko, klo 
8.40 Atalan srk-koti. Kohteina 
mm. uusi Kuokkalan kirkko. 
Hinta (lounas ja 2 x kahvit )  
45 €. Ilm.11.5. mennessä 
Irmeli Nylander p. 050 599 
7345

HARJUN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset
8.5. klo 10 Tesoman kirkossa. 
Jukka-Pekka Ruusukallio, Ville 
Karhula, Mikko Suoniemi huilu, 
Jaakko Silvennoinen kitara
klo 11 Pispalan kirkossa. Martti 
Lammi, Teuvo Suurnäkki, Lasse 
Kautto
klo 12 Lielahden kirkossa. 
Tarvo Laakso

15.5. klo 10 Tesoman 
kirkossa. Tarvo Laakso, Jukka-
Pekka Ruusukallio, Tarja 
Laitinen. Saarnan aikana 
lapsille kirkkopyhäkoulu
klo 11 Pispalan kirkossa. 
Kristiina Hyppölä, Arni Hukari, 
Suvi-Tuulia Raittinen, Gideon 
tervehdys
klo 12 Lamminpään kappeli, 
Kaatuneiden muistopäivän 
hartaus, sankarihaudalla. Veli-
Pekka Järvinen
klo 12 Lielahden kirkossa. 
Martti Lammi, Ville Karhula
klo 17 Varikkomessu Pispalan 
kirkossa

Arkimessu 11.5. klo 18 
Lentävänniemen srk-koti 
Talentissa. Sami Mustakallio, 

Rainer Backström, Ville Karhula

Aamumessu klo 8.30 
11.5. ja 18.5. 
Tesoman kirkossa

Muut tapahtumat
KokoNainen -teemailta, 
kevätretki 9.5. klo 18.30. 
Kuustenlatvan kylään Saksan 
tilalle, kimppakyydit. Ota yhteys 
Arja Tikka, puh. 050 593 6455 

Miestenilta 10.5. klo 19 
Torpan kurssikeskuksessa. 
”Kristityn miehen matka 
kulttuurien välillä, lauluja 
ja tarinoita”. Muusikko/
lähetystyöntekijä Sakari Löytty, 
Teuvo Suurnäkki, ehtoollinen 
kodassa, isäntä, Risto Itämetsä

Tapulinmäen Tupa 11.5. 
klo 10 Lielahden kirkossa. 
Kevättupa kodalla

Sururyhmä 12.5. klo 18 
Pispalan kirkossa. Tied. pastori 
Riitta Laankoski, puh. 050 433 
2450

Anna ja Arvo -kahvila, 
Voionmaank. 44 A, 
kerhohuone 17.5.  
klo 13–14.30. ”Vene 
kesämökkinä” Maaria Rautio. 
Hartauksia, yhteislaulua, 
keskustelua, tuolijumppaa ym. 
Tied. Marja Koivisto,  
puh. 040 061 1020 

HERVANNAN SEURAKUNTA

Messut Hervannan 
kirkossa klo 11
8.5. Juhani Räsänen, Jari 
Kuusi, Martti Syrjäniemi
15.5. perhemessu, Kaija 
Karvala, Hannu Vuorinen, Maria 
Koivisto
klo 17 Toinen messu 
Kaija Karvala, messu tulkataan 
englanniksi

Muut tapahtumat
Kristus-ilta 7.5. klo 17 
kirkossa

Lähetys- ja raamattuluento 
klo 9.30 kirkossa
8.5. Näkökulmia lähetystyöhön 
– tapaus Pakistan, DI Markus 
Karjalainen
15.5. Työ – välttämätön 
paha vai siunaus? psykologi 
Pirjo Alajoki. Kuuntele Radio 
Dei 97,2 MHz  kuukauden 
ensimmäisenä maanantaina 
klo 19.30

Jumalan kämmenellä 
-ilta 10.5. klo 17.30 
kirkossa. Perhepyhäkoulu, 
raamatunopetusta, askartelua, 
temppurata, kynttilähetki, 
iltapala. Illan aiheena Israelin 
kansa lähtee Egyptistä ja 
kaislameren ylitys

Sanan ja rukouksen ilta 
12.5. klo 18.30 kirkossa. 
Hannu Uusmies puhe, Jari Kuusi 
juonto ja laulu, Elna Muhonen 
laulu

Katutapahtuma 14.5. klo 
10.30. Klo 10.30 laulutuokio 
kauppakeskus Duo, Viestiveljet 
Jarmo Ojanperän johdolla, klo 
12 ulkoilmatilaisuus Hervanta 
torilla, Jari Kuusi, Paavo 
Pihlajaniemi, kenttälounas, klo 
13.30 kirkkotilaisuus kirkossa, 
kahvitarjoilu

Kevätjuhla 15.5. 
klo 15 Pelipuiston srk-
kodissa. Musiikkia, runoja, 
tanssiesityksiä kesän 
kynnyksellä, kahvi- ja 
mehutarjoilu. Järj. Hervannan 
Seudun Työttömät ry ja 
Hervannan srk:n yhdyskuntatyö

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA

Messut Härmälän 
kirkossa klo 10
8.5. Antero Eskolin, Anssi 
Pyykkönen. Kirkkokahvit.
15.5. Saarnaa Oroshazan srk:n 
kirkkoherra Deak Laszlo. Päivi 
Repo, Markku Ylipää. Härmälä-
kuoro. Unkarilaisia vieraita. 
Kirkkokahvit

Muut tapahtumat
Torstaitupa 5.5. klo 9.30 
Peltolammin srk-keskuksessa. 
Ikäihmisten kohtauspaikka 
torstaisin. Hartaus, mukavaa 
yhdessäoloa, jumppaa 
ja maukasta kotiruokaa. 
Mahd. myös jalkahoitoon ja 
hierontaan. Vetäjinä Päivi 
Weckström (050 591 6557) ja 
Seija Huttunen (050 559 3414)

Päihteetön 
kohtaamispaikka 6.5. 
ja 13.5. klo 12 Multisillan 
srk-kodissa. Kokoonnumme 
perjantaisin. Tied. Johanna 
Asikainen p. 050 560 6096

Voimaa musiikista -ilta 
12.5. klo 18.30 Härmälän 
kirkossa. Ylistyksen ilta. 
Musiikista vastaavat 
musiikinopettajat Kristiina 
Tanhua-Laiho ja Anne Huhtala. 
Ilta on samalla ”Opeta meidä 
rukoilemaan” -rukouskoulun 
päätös. Mukana Seppo 
Lappalainen ja Mirja Rautkoski. 
Järj. Härmälän srk ja KRS

Härmälän seurakunnan 
alueen ikäihmisten 
Diakonian virkistysleiri 
Ilkossa 15.–17.8.
Hakukaavakkeita saa 
diakoniatyöntekijöiltä. Taina 
Nuorto p. 050 364 6192, Päivi 
Weckström p. 050 591 6557. 
Hakuaika päättyy 31.5.

KALEVAN SEURAKUNTA

Messut Kalevan kirkossa 
klo 10
8.5. Jukka Kuusisto, Sanna 
Erkanaho, Eeva-Kaisa Todorov, 
seurakuntakuoro
klo 12 Lapinniemen kappelissa. 
Jukka Kuusisto
15.5. Veli-Pekka Ottman, Tapio 
Virtanen, Kari Nousiainen ja 
Veteraanikuoro
klo 12 sanajumalanpalvelus 
Lapinniemen kappelissa. Veli-
Pekka Ottman, Kari Nousiainen

Muut tapahtumat
Ainot ja Einot – lapsi- 
perheiden ja eläkeikäisten 
kohtaamispaikka klo 9.30–
11 Kalevan kirkon sali 5.
9.5. eväsretkipäivä
16.5. kevätretkipäivä 
Tied. ryhmän ohjaaja diakoni 
Susanna Laitinen p. 050 
5415790

Sanan ja rukouksen ilta 
17.5. klo 18.30 Kalevan kirkon 
srk-salissa. Raimo Kortesoja. 
Rukouspalvelu

Kokkikerho aikuisille 9.5. 
klo 10–13 Kalevan kirkossa 
maanantaisin, hinta 2 €

Jumalan kämmenellä 
-perhepyhäkoulu 10.5. 
klo 17.30 Kalevan kirkon 
srk-salissa, aiheena ”Hyvä 
paimen”. Ollaan alttarin äärellä 
ja askarrellaan kirkkovuoden 
teeman mukaan, lapsille 
temppurata, yhteinen iltapala

Eläkeikäisten virkistys-
päivät Ilkossa 20.–22.6. 
ja 4.–6.7. Hakemuksia saa 
Kalevan kirkolta. Tied. Susanna 
Laitinen puh. 050 541 5790 
(kesäkuun leiri) ja Anne Joronen 
puh. 050 3451162 (heinäkuun 
leiri). Hakuaika 15.5. mennessä

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA

Messut 
8.5. klo 10 konfirmaatiomessu 
Messukylän kirkossa. Johanna 
Porkola, Juha Klaavu, Anna-
Julia Peippo.
klo 12 Kaukajärven srk-talossa. 
Anniina Korpela, Jari Pulkkinen, 
Petri Karaksela, Kirkkokuoro. 
Kirkkokahvit.
klo 17 Iltamessu Uudenkylän 
srk-talossa 
15.5. klo 10, Messukylän 
kirkossa. Jari Nurmi, Jari 
Pulkkinen, Petri Karaksela, 
Kirkkokuoro, Tampereen 
Kamarimusiikkiseuran kvartetti. 
Kaatuneitten muistopäivä. 
Käynti sankarihaudalla, puhe: 
kenttärovasti Sauli Keskinen.
klo 12 Uudenkylän srk-talossa. 
Kaisa Yrjölä, Päivi Vilpakka.
klo 18 Iltakirkko Kaukajärven 
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Saarnavuoro

Uhraukset koskevat myös 
myöhempiä sukupolvia
MisTä TeksTisTä saarnaaT? 
Joh. 17:11–17. Kyseessä on osa ylösnousseen Jeesuk-
sen jäähyväisrukouksesta, jonka hän lausuu juuri ennen 
taivaaseen astumistaan.

löysiTkö TeksTiin uuden näkökulMan?
Nuorelle papinalulle kaikki näkökulmat ovat suhteellisen 
tuoreita, mutta kohdeyleisön huomioiminen antaa itse 
tekstillekin uutta näkökulmaa.

MiTä haluaT saarnassasi viesTiä?
Aitolahden kirkossa vietetään 15.5. perhemessua, johon 
on kutsuttu myös rippikoululaisia. Lisäksi on kaatuneiden 
muistopäivä. Tilanteesta johtuen aiheeksi syntyi uhraus: 
Kuten Jeesuksen uhraus koskee kaikkia tuhansia vuo-
siakin syntyneitä ihmisiä, myös sodissa tehdyt uhrauk-
set koskevat yhtä lailla myöhempiä sukupolvia.

OlikO TeksTissä jOTain vaikeaa?
Johanneksen evankeliumi, ja erityisesti päivän evanke-
liumikohta on kirjoitettu hyvin korkealentoiseen sävyyn. 
Jeesuksen rukous sisältää monta kiinnostavaa teemaa, 
jotka ovat kuitenkin niin monimutkaisia, että niistä oli-
si ollut materiaalia useampaankin saarnaan. Valinta oli 
vaikea.

Miksi kannaTTaa Tulla kirkkOOn kuuleMaan saarnaasi?
Pääsiäisestä on jo vähän aikaa, joten jollei vähään ai-
kaan ole tullut lähdettyä kirkkoon, nyt olisi mielenkiin-
toinen hetki. Tämä on esikoissaarnani aikuiselle yleisöl-
le, joten nuoren, tulevaisuuden papin näkökulma voi ol-
la kiinnostava.

Minkä OhjelMan OleT kaTsOnuT viiMeksi? MiTä siiTä OpiT?
Olen alkanut seurata televisiosta sarjaa Amyn lailla. Pie-
nenä pidin sitä tylsänä, mutta nyt sen mielenkiintoiset 
eettiset ongelmat ja ristiriidat kiinnostavat ja herättävät 
ajatuksia. Kristinusko on minulle pitkälti myös etiikkaa, 
ja sarja muistuttaa, että moni asia voi olla monimutkai-
sempi kuin miltä pinnalta näyttää.

Emilia Mantila, 22, on kolmannen vuoden teologian 
opiskelija Helsingin Yliopistossa. Tänä keväänä hän on 

seurakuntaharjoittelussa Aitolahden seurakunnassa.

keväTkauden viiMeisTä Sana 
Soi -iltaa vietetään Finlay-
sonin kirkossa sunnuntaina 
15. toukokuuta kello 18 alka-
en. Teemana on ”Sydämen 
asiaa”.

Kevään soinneista vas-
taa orivesiläislähtöinen 
Senni Valtonen, joka on 
Sibelius-Akatemian instru-
menttitaitureita. Hänen sy-
däntään erityisen lähellä on 
kansallissoittimemme kan-
nel. 

Sydämen asiaa Sana Soi -illassa
Illassa puhuu sydän- ja 

rintaelinkirurgian vastuu-
aluejohtaja, ylilääkäri Mat-
ti Tarkka TAYS Sydänkes-
kuksesta. Mukana ovat myös 
Pertti Kallio, Sointu Lanki, 
Esa Eerola ja Maila Böhm. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy. 
Myyntipöytä tarjoaa kristil-
listä luettavaa.

Sana Soi -illan järjestävät 
Tampereen tuomiokirkko-
seurakunta ja Suomen Raa-
mattuopisto.

Soittamalla numeroon 
0700–91555 voi osallistua 
kännykkäkolehtiin. Puhe-
lun hinta on 8,37 € + pvm, 
ja tuotto ohjautuu Suomen 
Raamattuopiston evankeli-
oimistyölle. 

Messukylän seurakunnan per-
hekerhonohjaajat etsivät 
reippaaseen joukkoonsa uu-
sia kerhonohjaajia ensi syk-
systä alkaen.

– Jos olet tottunut työs-
kentelemään lasten kanssa 
ja sinulla on arkisin aamu-
päivällä aikaa, voit olla et-
simämme henkilö, kertoo 
Messukylän perhetyön pap-
pi Pirjo Tuiskunen. 

Työaika on kello 9–12 
yhtenä tai useampana päi-

vänä viikossa. Tehtävä on 
palkkiotoiminen. Tieduste-
lut: pirjo.tuiskunen@evl.fi,  
p. 050 3276 254. 
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Emilia Mantila saarnaa Aitolahden kirkossa sunnuntain 
15.5. perhemessussa kello 10.

Senni Valtosen soitinvalikoi-
maan kuuluu kanteleen lisäksi 

toistakymmentä muuta 
 soitinta.
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Kiinnostaako kerhon ohjaaminen? 
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srk-talossa. Tuula Haavisto, 
Petri Karaksela

Muut tapahtumat
Perinteinen ohjelmallinen 
Äitienpäivälounas 8.5. 
klo 12.30 Linnainmaan srk-
keskuksessa. Aikuiset 24 €,
6–12-vuotiaat 12 €. 
Piccolo- kuorojen ohjelmaa. 
Paikkavaraukset ennakkoon: 
041 5732 204 tai ritva.
kupiainen@elisanet.fi

Kutsu elämään – matkalla 
kristinuskon perusasioihin 
10.5. klo 18 Linnainmaan 
srk-keskuksessa. ”Elämä 
Jumalan kämmenellä”, Hannu 
Kilpeläinen

Miesten saunailta 12.5. 
klo 17.30 Ilkon kurssi-
keskuksessa. Lenkille lähtö  
klo 17.15. Touko Hakala

Ylistystunti 12.5. klo 18 
Linnainmaan srk-keskuksessa. 
Kaisa Yrjölä

Työikäisten kohtaamis-
paikka 14.5. klo 17 
Linnainmaan srk-keskuksessa. 
”Pyhän Hengen lahjat”, Kaisa 
Yrjölä

Retki Kemiön saarelle 
26.5. Linnainmaan – Uuden-
kylän alueen ikäihmisille. 
Lähtö Linnainmaan srk-keskus, 
Lehtomäenkadun puolelta  
klo 7.45, Uudenkylän srk-talo, 
Ali-Huikkaantie 13, klo 8, paluu  
n. klo 19.30
Hinta 50 €, sis.matkan, 
ruoan, kahvit, opastukset, 
pääsymaksut ym.
Tied. ja ilm. 16.05 mennessä 
Heli Rinta, p. 050 408 4684 tai 
Ritva Fabrin, p. 050 586 5183

Retki Kemiön saarelle 9.6.
Kaukajärven, Messukylän 
ja Vehmaisten alueen 
ikäihmisille. Lähtö, Kaukajärvi, 
Keskisenkadun posti klo 
7.45, Vehmaisten srk.talo, 
Kauppilaisenk. 26 klo 8, paluu 
n. 19.30.
Hinta 50 €, sis. matkan, 
ruoan, kahvit, opastukset, 
pääsymaksut ym.
Tied. ja ilm. 27.05 mennessä 
Heli Rinta, p. 050 408 4684 tai 
Ritva Fabrin, p. 050 586 5183

PYYNIKIN SEURAKUNTA

Messut Aleksanterin 
kirkossa klo 10
8.5. Jorma Pitkänen, Säde 
Siira, Kirsi Mäki
15.5. Ari Rantavaara, Säde 
Siira, Puhallinkvartetti, Riikka 
Viljakainen. Ohjelmalliset 
kirkkokahvit

Ehtoollishartaus klo 17 
Aleksanterin kirkossa

Erityisesti nuorien sukupolvien ideoi-
massa Voimala-messussa 13. toukokuu-
ta leikellään kaavoja ja vedetään hatusta.

– Tarkoituksena on rakentaa ja to-
teuttaa messun kulku arpomalla messun 
eri osiot messun juontajien avustuksella, 
kertoo Voimala-messun tiedotusvastaa-
va Tiina Salo.

Voimala-messuja on kevään kuluessa 
pidetty Tuomiokirkossa aina kuukauden 
toisena perjantaina.

Salon mukaan järjestäjät toivovat, että 
mahdollisimman moni voisi päästä naut-
timaan Jumalan läsnäolosta.

– Haluamme painottaa erityisesti si-
tä, että jokainen ihminen on tervetullut. 
Jumala ei tee eroa ihmisten välillä, eikä 
meillä ole oikeutta tehdä myöskään niin. 
Haluamme tehdä messua yhdessä, ja sil-
loin messu on ”meidän näköinen”, eli jo-
kaisen, joka messussa käy.

Jokaisella on myös mahdollisuus ol-
la vaikuttamassa messuun. Tällä hetkel-
lä toteuttamassa ja ideoimassa on paljon 
nuoria aikuisia, mikä näkyy erityisesti 
musiikissa.

– Toivomme kuitenkin, ettei messu 
jäisi pelkästään nuorten aikuisten mes-
suksi, vaan se voisi olla kokoamassa eri-
laisia ja eri-ikäisiä ihmisiä yhteen ja ko-
kemaan yhteyttä toistensa kanssa, Salo 
sanoo.

– Siinä mielessä haluamme ehkä tar-
jota ”vaihtoehtoista” messua, että mes-
su ei ole perinteiseen aikaan aamulla ei-
kä edes sunnuntaina, joten sinne on eh-
kä helpompi joidenkin tulla. Emme halua 
myöskään pitäytyä liian vakiintuneissa 
kaavoissa ja liturgiassa, vaan luoda ren-
toa tunnelmaa. 

Voimalassa kävijät ovatkin kiitelleet 
erityisesti rentoutta.

– Voimala-messujen suunnittelussa 
on yritetty pitää kiinni siitä, ettei kaavoi-
hin kangistuta. Halutessamme voimme 
myös kokeilla vaikka niitä kankeita kaa-
voja, kertoo aktiiveihin kuuluva Johan-
na.

Sopivan sivussa 
tullut erilaista

Voimala-messun juuret ovat Kansan Raa-
mattuseuran opiskelijatyön ja seurakun-
nan nuorten aikuisten toiminnan yhteis-
työssä. Näkynä oli rakentaa keskustan 
alueelle toimiva yhteisö, kertoo Messu-
kylän seurakunnan pastori Kaisa Yrjölä.

– Vaikka Voimala-messu eroaa sun-
nuntaiaamun kello kymmenen juma-
lanpalveluksesta, ei tarkoituksemme ole 
ollut tehdä nimenomaan erilaista vaan 
meille sopivaa. Siinä sivussa siitä on tul-
lut erilaista.

Esimerkiksi musiikkia ei ole tarkoi-
tuksella suunniteltu tietynlaiseksi. Mes-
subändi vain tekee sitä omalla tyylillään.

– Musiikilla ja erityisesti sen sovitta-
misella on erittäin merkittävä rooli mes-
sun profiloinnissa. Ei ole mitään erityisen 
pyhää musiikkityyliä tai tyylilajia. Musii-
kin sisältö ja sanat Raamatun ja ehtool-
lisen ohella tuovat messuun Kristuksen 
ja Jumalan läsnäolon, ei se, mitä soitin-
ta käytetään.

– Lähtökohta on, että jokainen saa 
tulla palvelemaan lahjoillaan. Kannuste-
taan ihmiset tekemään sitä, minkä par-
haaksi kokevat.

Yrjölä huomauttaa, että myös esimer-
kiksi Varikko, Hervannan Toinen mes-
su, Tuomasmessu, Viinikan Iltamessu ja 
Messukylän Kohtaamispaikan Iltamessu 
keräävät melko joukon erilaisia, eri-ikäi-
siä, eri tavoin seurakuntaan sitoutunei-
ta ihmisiä. 

– Tarvitaan profiloituja messuja, kos-
ka me ihmiset olemme niin erilaisia. On 
muutama perusasia, joka messussa on ol-
tava: Raamatun sana ja sen opetus, us-
kontunnustus, rippi (synnintunnustus ja 
-päästö) sekä ehtoollisen asettaminen ja 
sen viettäminen. Kaikki muu ja näiden 
järjestys on tuunattavissa. 

Asta Kettunen

Voimalassa vedetään 
messun osat hatusta

5.5. Asko Peltonen
12.5. Olli Hallikainen

Muut tapahtumat
Uusia eväitä elämän 
reppuun 10.5. klo 13 
Emmauksessa, Seurakuntien 
talossa. Toimintaa työttömille 
ja muillekin työikäisille, joilla 
on vapaata päiväsaikaan. 
Leppoisaa yhdessäoloa. 
Ota mukanasi jokin mukava 
ohjelmanumero esim. runo, 
tarina, laulu...

Rukouksen ja ylistyksen 
ilta 11.5. ja 18.5.  
klo 18.30 klo 18.30 Pyynikin 
kirkontuvassa

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

6.5. kuntopiiri klo 10.15, ohj. 
Tiina Talja
9.5. Yhteistä oloa, iltapäivällä 
retkellä Lahdensivun kotiin, 
Jaakonmäenk. 5. Lähtö 
bussi 18, Aleksanterin kirkon 
pysäkiltä klo 13.15. 
10.5. Yhteistä oloa, lounaan 
jälkeen tutustumme Tampereen 
Työväenmuseo Werstas-
näyttelyihin. Tapaamme ovella 
n. klo 13.15. Museoon on 
vapaa pääsy
11.5. Kevään ajatuksia tuvalla. 
Klo 11.30 hetki runolle, Helvi 
Lehtonen
13.5. Kuntopiiri klo 10.15. 
Lukupiiri ja päivän sana, Ari 
Rantavaara
16.5. Lauletaan yhdessä 
keväälle, Maija-Stina Uotila
17.5. Klo 10 aamukahvit. 
Tutustumme Lielahden kirkoon, 
Ollinojank. 2. Bussi 16 K-tori 
klo 10.17, tapaamme Metson 
pysäkillä klo 10.15. Palaamme 
lounaalle
18.5. klo 11.30 päivän sana

Retki Ilorantaan Hauholle 
17.5. Lähtö klo 9.50 
Mustanlahdenk. 21 tai klo 
10 Pyynikin torin kellon alta. 
Paluu klo 16. Hinta 40 €. 
Noutopöytälounas, ohjelmaa, 
esittelyä ja kahvit.
Ilm. viim. 9.5. Kaisu-Leena 
Taululle, p. 050 554 2428

Seurakuntaretki 7.–8.6. 
Pokrovan luostari – Tarvaspää – 
Suomenlinna. Matkat lounaat, 
opastukset ja yöpymiset 
yhteensä 160 €. Ilm. 20.5. 
mennessä Elvi Koskinen p. 
050 337 1728 tai srk-sihteeri 
p. (03) 219 0522

Kesäkirkkomatka 
Orivedelle perjantaina 
10.6. Lähtö Pyynikin 
kirkontuvalta klo 11, 
päiväjumalanpalvelus klo 12. 
Kirkkomatkan lounas Eräjärven 
Eerolassa.

Paluu noin klo 16. Matkat 
ja lounas 28 €. Ilm. 27.5. 
mennessä Elvi Koskiselle p. 
050 337 1728

TEISKON SEURAKUNTA

Messut Teiskon kirkossa 
klo 10
8.5. 10 Tero Matilainen
15.5. kaatuneitten 
muistopäivä, Vanhemman väen 
kirkkopyhä, Tero Matilainen, 
Anna Stina Nyman. Teiskon 
srk-kodissa kirkkokahvit ja 
ohjelmaa

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

Joukontupa 10.5. klo 13–
14.30. Kaikille eläkeläisille 
avoin ja iloinen kokoontuminen 
Kotilinnasäätiön 
kerhohuoneessa, Ullakonvainio 
5. Mukaan voit ottaa myös 
pienen ohjelmanumeron. 
Joukontupaa pitävät 
seurakunnan vapaaehtoiset

Diakonian päiväkahvit ja 
keskusteluryhmä 11.5. 
klo 13 Kämmenniemen 
kerhohuone, työttömien 
toimintaa diakoniatoimistolla

Kevätmyyjäiset ja 
kirpputori 14.5.  
klo 10–15 Kämmenniemen 
kerhohuoneessa, lähetystyön 
hyväksi
Pe 13.5. klo 18–20 voit 
tuoda myytäväksi käsitöitä, 
leivonnaisia ja kirpputorimyyntia 
varten käytettyjä hyväkuntoisia 
vaatteita. Järj. Etelä-Teiskon srk- 
piiri ja käsityöpiiri Kahvi ja kudin

TUOMIOKIRKKO- 
SEURAKUNTA

Messut Tuomiokirkossa 
klo 10
8.5. Nona Lehtinen, Olli 
Hallikainen, Matti Hannula, 
Tuomiokirkon kuoro, joht. 
Marja-Liisa Rautelo
15.5. Merja Halivaara, Nona 
Lehtinen, Matti Hannula, 
Tuomas Laatu, Pirkanpojat 
C-kuoro, joht. Jouni Rissanen
13.5. klo 19 Voimala-
messu (nuorille aikuisille) 
Tuomiokirkossa
Muut tapahtumat

Katariinan Seniorit 9.5. 
klo 9.30 Katariinan srk-kodissa. 
jumppa, kevätkauden päätös, 
Pirjo Heikkinen

Seniori-foorum – uskosta 
ja elämästä 12.5. klo 13 
Aleksanterin kirkon kryptassa. 
Kevätlaulajaiset, kanttori 
Tuomas Laatu. Isäntänä Asko 
Peltonen, emäntänä Anneli 

Voimala-messun motto ”Sinnepäin” kuvastaa pyrkimystä yhdessä tekemisen iloon, mitä ha-
vainnollistaa myös messu Tampereen Tuomiokirkossa perjantaina 13.5. kello 19. Huhtikui-
sessa messussa mikrofoniin puhui Mikko Vallbacka, vasemmalla Kim Sandvik.

TaMpereen seurakunnaT järjes-
tää tunnelmallisen vihkiti-
laisuuden helatorstain aat-
tona 1. kesäkuuta. Yöllinen 
kirkkovihkiminen järjeste-
tään tuomien kukkiessa Fin-
laysonin kirkossa kello 20 al-
kaen. Hääyössä on mahdolli-
suus avioitua mutkattomas-
ti mutta silti juhlallisesti ja 
tuleva yhteinen matka siu-
naten.

Ilmoittautuminen ke-
säkuun Hääyöhön alkaa 9. 

toukokuuta numerossa (03) 
219 0521. Ilmoittautumisia 
otetaan vastaan arkipäivi-
sin kello 9–11 ja 13–15. Vii-
meinen ilmoittautumismah-
dollisuus on 31. toukokuuta 
kello 12.

Hääyöhön ovat tervetul-
leita niin tamperelaiset pa-
riskunnat kuin parit muual-
takin Suomesta. Koska ky-
seessä on vihkitilaisuus, mo-
lempien pitää kuulua kirk-
koon ja rippikoulun pitää ol-

la käytynä. Avioliiton estei-
den tutkinta on suoritettava 
viimeistään 20. toukokuuta 
omassa seurakunnassa. 

Lue lisää: www.tampe-
reenseurakunnat.fi/ajankoh-
taista/haayo 

Nauti kevätpäivästä  
Lielahden kodassa

kahvit. Tarjoiluista veloite-
taan kaksi euroa. 

Kodassa sinua odottavat 
diakoni Ulla Pettinen ja lä-
hetyssihteeri Riitta Laiho 
Harjun seurakunnasta. 

Lielahden kirkon osoite 
on Ollinojankatu 2.  

www.tampereenseurakunnat.fi

Ilmoittautuminen kesäkuun Hääyöhön alkaa

TapuliMäen Tupa kutsuu tam-
perelaisia viettämään ke-
väistä aamupäivää keski-
viikkona 11. toukokuuta kel-
lo 10–12 Lielahden kirkolle. 

Kokoontuminen tapah-
tuu kirkon pihalla, kodas-
sa. Siellä voit tavata päivän 
yllätysvieraan, keskustella, 
nauttia yhdessäolosta ja lau-
laa yhdessä. Kodassa paiste-
taan makkaraa ja keitetään 

Viime syksyn Hääyöhön osallis-
tui liki viisikymmentä paria.
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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
8.5. Emmanuel Eneh, Ville Aalo
15.5. Kati Eloranta, Marli 
Spieker, Näsinsali, seura- 
kuntien talossa

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

Tampereen	seurakuntien	tapahtumia	4.–18.5.2011

Rautakorpi ja juontajina Jarmo 
Linne ja Mirja Vahteristo. 
Edullinen kahvitarjoilu klo 12 
alkaen

HETI-hengellinen 
tiistaikerho 17.5. klo 13 
Emmaus, Seurakuntien talossa. 
Retkipäivä, matkasta lisätietoa 
kevään aikana kerhossa

VIINIKAN SEURAKUNTA

Messut Viinikan 
kirkossa klo 10
8.5. Jorma Satama, Jussi 
Mäkinen, Veikko Myllyluoma
15.5. Jussi Mäkinen, Jorma 
Satama, Katariina Vuorinen, 
Picantus-kuoro

5.5. klo 19 Hiljainen iltakirkko 
Viinikan kirkossa. Ismo Kunnas

Muut tapahtumat
Kevätmyyjäiset Veisun 
pajoilla 7.5. klo 13–15. 
Penttilänkatu 9. Alkuhartaus 
Jorma Satama

Rukoustunti seurakunnan 
puolesta 16.5. klo 11 
Nekalan srk-talossa. Tied. Merja 
Lehtinen p. 050 441 3943 

Erilaisuutta käsittelevä kurssi taas tarjolla

LEIRIT

Kevätleiri 26.–27.5. 
Kangasalan Pyysalossa
Ohjelmassa mm. illanvietto ko-
dassa, hunajaesittely, sauno-
mismahdollisuus, hiljentyminen 
ja laulua kappelissa. Leiri alkaa 
26.5. klo 14. Leirimaksu 13 €/
hlö, sis. ohjelma, ruokailu sekä 
majoittuminen omin liinavaat-
tein. Tied. ja ilm. 12.5. mennes-
sä Ilmari Karjalainen ilmari.kar-
jalainen@evl.fi tai p. 050 530 
8670. Järj. Kangasalan työttö-
mät ry, Kangasalan ev.lut srk ja 
Tampereen ev.lut. srk

LÄHDEKAPPELI

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

LÄHETYSKAUPPA TASKU

Kauppakatu 13, puh. 219 0420
Avoinna ma–pe klo 10–17.
Kauniita lahjoja ja onnittelu-
kortteja kevään juhliin. Keväisiä 
käsitöitä piristykseksi kotiin ja 
mökille

MOd-kOuluTus On tarkoitettu 
kaikille, jotka haluavat ke-
hittää vuorovaikutustaito-
jaan ja parantaa valmiuksi-
aan monikulttuurisuuteen ja 
erilaisuuden kohtaamisessa. 
Seuraavan kerran koulutus-
ta on tarjolla keskiviikkona 
ja torstaina 18.–19. touko-
kuuta kello 8.30–16 Nekalan 
seurakuntatalossa.

MOD on lyhenne sanois-
ta Moninaisuus, oivallus ja 
dialogi. Kurssille voi osallis-

tua kuka tahansa kiinnostu-
nut. 

– Jokaisella on myös en-
nakkoluuloja, mutta niitä 
voi tutkia ja käsitellä. Kun 
tutustuu paremmin itseen-
sä ja omaan taustaansa, on 
helpompi ymmärtää mui-
denkin moninaisuutta, sa-
noo toinen kurssin ohjaajis-
ta, diakoni Sari Peltonen.

Työssään koulutusta voi-
vat hyödyntää esimerkik-
si kirkkojen, seurakuntien 

Lastenmaa on perinteinen 
ja laadukas lastenkulttuuri-
lehti, joka julkaisee tunnettu-
jen suomalaisten kirjailijoiden 
ja kuvittajien satuja. Luonto, 
ekologisuus ja kansainvälisyys 
ovat vahvasti esillä. Lasta 
ilahduttavat monipuoliset 
askartelut, tehtävät ja kilpai-
lut. Lehdessä huomioidaan 
myös kirkkovuoden suuret 
tapahtumat. Lehden päätoi-
mittaja on kirjailija Anna-Mari 
Kaskinen.

Anna lapselle hyvä hetki.

Lastenmaa
6 kk vain 

20,-
(norm. 27,-)

Tarjous on voimassa 31.8.2011 asti ja koskee vain uusia tilauksia. Tarjous koskee vain Suomeen lähetettäviä tilauksia, ulkomaisiin
tilauksiin lisätään postikulut. Tilaus alkaa seuraavasta mahdollisesta numerosta. Alle 18-vuotiaalla täytyy olla lupa lehden
tilaamiseen. Osoitteita ja puhelinnumeroita voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin. Tarjoustunnus Tre KS 5/11

Vastauslähetys
Tunnus 5001582
00003 Helsinki

Haluan ilahduttaa lasta hyvällä
lukemisella ja tekemisellä joka kuukausi.
Tilaan Lastenmaa-lehden määräaikaisena
tilauksena erikoishintaan 6 kk vain 20,- (norm. 27,-)

Kyllä kiitos!

Tilaan Lastenmaa-lehden lahjaksi määräaikaisena
tilauksena erikoishintaan 6 kk vain 20,- (norm. 27,-)

Kotimaa
maksaa

postimaksun

Tilaajan nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Lahjan saajan nimi

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin

Sähköposti

X

Tilaa Lastenmaa haluamallasi tavalla:
Postita tilauskortti.
Postimaksu on maksettu 
puolestasi.

Soita 020 754 2333
• Lankapuhelimesta:
 8,21 senttiä / puhelu 
 + 6,9 senttiä / minuutti.
• Matkapuhelimesta:
 8,21 senttiä / puhelu 
 + 14,9 senttiä / minuutti.

Lähetä sähköpostia 
osoitteeseen
tilauspalvelut@kotimaa.fi 
(Muista kertoa tilaustunnus 
Tre KS 5/11)

Tilaa verkosta
www.lastenmaa.net/kampanja

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 moni-
puolisesta valikoimastamme: 
uskonnollista kirjallisuutta, mu-
siikkia, elokuvia ja erilaisia ha-
vaintomateriaaleja

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
Toukokuun näyttely: Pitsiä 
Pirkanmaalta, Arja Mäkelä
Kyläpaikka
Maanantaisin
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 ystävät
9.5. Äiti kirjallisuudessa

9. ja 16.5. klo 17–19
Perehdytyskurssi vapaa-
ehtoiseen vanhustyöhön, tied. 
ja ilm. 2190455 tai  
www.mummonkammari.fi
Tiistaisin klo 10-14
klo 10 Tumpputiistai ja 
askartelutalkoot

Keskiviikkoisin klo 10–14
18.5. klo 10–12 Leskien 
Klubi –kahvila, näytelmäryhmä 
Mukavat esittää 
’Ruusutarhassa’.
klo 10–12 Pelko pois atk:sta, 
ikäihminen, tukiopetusta 2. krs
klo 13 Nyt laulajaiset on..., 
iloista yhteislaulua
11.5. Jukka Silin ja Lauri Salo
18.5. Raimo Waren

Torstaisin klo 10–14
klo 10 Sudokun ratkojaiset
klo 10.30 Englannin aktivointi, 
2. krs
klo 12 Muisti- ja tuolijumppa
klo 13 Kotialttarin äärellä
5.5. Kansanlaulumessu, 
pastori Säde Siira
12.5. Päivähartaus ja 
toivevirsiä, tuomiorovasti Olli 
Hallikainen.

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

MUSTA LAMMAS

asunnottomien ja 
päihdeongelmaisten 
päiväkeskus, 
Pellavatehtaankatu 17 G,  
p. 219 0372. 
Avoinna ma–to klo 7.30–13,  
pe klo 7.30–11.30.
Vaatepalvelu auki ma–to  
klo 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. Kevään viimeinen 
lauantai 7.5.

Pullakirkko klo 10–12, 
tarjolla leipää ja kahvia 
maksutta
8.5. Äitienpäivä. Katri ja Eero 
Nahkuri. Kevään viimeinen 
Pullakirkko.

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
11.5. Outi Niemi, Ilkon 
kurssikeskus
18.5. Anne-Maria Valkama, 
Sley

Keskiviikkoklubi 
keskiviikkoisin klo 13–14.45

MOD-kurssin aika-
na tehdään paljon 
harjoituksia, joi-
den avulla käsitel-
lään muun muas-
sa identiteettiä, 
kulttuuria ja kä-
sityksiä ihmisyy-
destä.

ja kansalaisjärjestöjen työn-
tekijät, työyhteisökoulutta-
jat, opettajat, monikulttuu-
risuuskoulutuksessa työs-
kentelevät ja nuorisotyön-
ohjaajat. 

Kurssin järjestää Tam-
pereen seurakuntayhtymän 
yhteiskunnallinen työ. Kurs-
simaksu on 80 € (seurakun-
tien työntekijöille, luotta-
mushenkilöille ja vapaaeh-
toisille maksuton). 
Lisätietoja heidi.repo@evl.fi, 

p. 050 5415833 ja sari.pelto-
nen@evl.fi, p. 050 381 7177 
sekä www.mod.evl.fi. Ilmoit-
tautuminen viimeistään 6.5. 
paivi.kajander@evl.fi tai p. 
(03) 219 0358. 
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ESIKOISLESTADIOLAISET
Kurjentaival 22, 33100 
Tampere
(Vastapäätä Viinikan kirkkoa)
Seurat
Pyhäpäivisin klo 15.00
Kanssapuheet (raamatun 
tutkiminen)
Tiistaisin klo 13.00 ja torstaisin 
klo 18.30
Nuortenilta
Tiistaisin klo 19.00
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat
Ke 11.5. klo 18.30 Pyynikin 
pappila, kerhohuone, 
Kisakentänkatu 18.
To 19.5. klo 19 Näsin 
srk-talolla, Ateena-sali, 
Näsilinnank. 26.

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28,  
p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi 
Pelastusharjoitus 4.5., 
11.5. ja 25.5. klo 18 
Aleksanterin kirkon krypta. 
Opettelemme armossa elämistä 
ja armon viestittämistä toiselle. 
Materiaalimaksu 10 €.
Kouluttajina Seppo 
Niemeläinen, Asko Peltonen. 
Ilm. p. 223 1771 tai 
anneli.rautakorpi@sana.fi
Seniorifoorum 12.5. klo 13
Aleksanterin kirkon krypta. 
Kevätlaulajaiset, Tuomas Laatu. 
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. Kesäkoti 
Toimelan talkoot 14.5. klo 13–. 
Päiväpiirin retki 18.5. klo 9–, 
tied ja ilm. 040-830 8773. 
Tervetuloa! 
 www.sley.fi/tampere

TAMPEREEN 
RAUHANYHDISTYS
NEKALANKULMA 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 
16, sekä keskiviikkoisin ja 
lauantaisin klo 19.
Su 8.5. klo 16 kevätjuhla.
Tervetuloa!

KRISTILLISET  
JÄRJESTÖT

TäMänvuOTinen yhTeisvas-
Tuukeräys on onnistunut 
Tampereella kokoamaan 
väkeä tempauksiin, ja 
myös kassa on karttunut.

Muutamat seurakun-
nat huipensivat keräystä 
tempauksin julkisilla pai-
koilla huhtikuun lopussa.

Esimerkiksi Kämmen-
niemen keskustassa jär-
jestettiin nuorten lista-
keräystempaus viime vii-
kolla.

– Listakeräys näyttää 
sujuneen hyvin, ja pal-
musunnuntaina väkeä oli 
sekä perhetapahtumas-
sa että messussa noin sa-
ta henkeä, iloitsee Teis-
kon keräyspäällikkö, dia-
koniatyöntekijä Pirjo To-
rikka. 

➢

Onnistuneita 
tempauksia

Hengellinen avoin 
keskusteluryhmä päihteistä 
eroon pyrkiville naisille ja 
miehille.

MYÖTÄTUULI

Yhteinen vammaistyö
Ti 10.5. klo 17–19.30 
Aurinkoklubi
Iidesrannan srk-koti,  
Iidesranta 5
Nuorille ja nuorille aikuisille 
tarkoitettu ryhmä. 
Ota yhteys etukäteen avustaja-
tarpeen vuoksi. Laura Masih 
p. 050 413 1909 tai Mari 
Tuominen p. 050 535 1139

Kuurojentyö
Ti 17.5. klo 18 Kuurojentyön 
yhteinen kevätjuhla ja 
ehtoollishartaus
Härmälän kirkko, Talvitie 26

Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarinkatu 10

Ke 4.5. klo 13 Raamattupiiri
pastori Elina Rautavirta
To 5.5. klo 13 Äitienpäiväjuhla
Pe 6.5. klo 10–12 
Vertaistukiryhmä
- keskustelua
- sanomalehdenlukua
- asiointimahdollisuus 
lähialueella
- päivähartaus

RETKET

Kevätretki SLS:n kurssi- 
keskukseen Päivä-
kumpuun 21.5. klo 10–16.
Nuorten kuoro Cumina 
esiintyy, luento Päiväkummun 
historiasta. Riihikirkossa 
Suomen Lähetysseuran 
työntekijä Heikki Hilvo kertoo 
työstään Thaimaassa. Ilm. 13.5. 
mennessä Marja Oksaselle, puh. 
219 0341 (arkisin klo 9–15). 
Reitti: Lentävänniemen srk-
koti Talentti klo 10, Pizzpalan 
pysäkki (n. klo 10.10). Hinta 30 
€, sis. ateria, matka ja ohjelma. 
Matkalla mukana lähetyssihteeri 
Riitta Laiho p. 041 548 0150 
ja lähetyspastori Martti Lammi 
050 307 1402. Järj. Harjun srk

Perheretki  
Linnanmäelle 2.6.
Lähde mukaan merimaailman 
Sealifeen ja Linnanmäelle 

vaikka koko perheen voimin 
helatorstaina 2.6.
Retken hinta on 27 € 15 v. 
täyttäneiltä, 22 € 3–14 v. ja 
15 € 0–2 v.
Maksu sis. matkat, sisäänpää-
syn Sealifeen ja seurakunnan 
tapaturmavakuutuksen. Huvi-
puiston alueelle ei ole sisään-
pääsymaksua. Mahdollisen  
hupirannekkeen ja ruokailun  
jokainen järjestää ja maksaa it-
se. Huom! Alle 10-vuotiaat voi-
vat lähteä reissuun vain aikui-
sen seurassa. 
Lisät. ja ilm.19.5. mennessä 
www.harjunlapset.fi > leirit ja 
retket
Järj. Harjun seurakunnan poika- 
ja tyttötyö

RETRIITTEJÄ

Ikaalisten 
Metsäkestilässä
2.6. Hiljainen helatorstai,
Liisa Parviainen ja Tytti 
Jauhiainen
Hinta 30 €
Ilm. p. 040 556 2032

15.–19.6. henkilökohtaisesti 
ohjattu retriitti parillisilla 
viikoilla, Liisa Erkiö ja Marjatta 
Malmberg. Hinta 180 €
Ilm. p. 050 539 3175

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
Nuorten rukouskoulu 
Preikkari parittomien 
viikkojen maanantai klo 18
Nuorten Praise-kuoro 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. 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  
pe 6.5, pe 13.5, to 26.5.  
(pe 3.6, to 9.6)
Erityisiä rukouskohteita voi 
kertoa Soilelle, 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
Ehjäksi minut hoidat -rukousilta 
(Rukouksen talo) 12.5. klo 18–
20, Haukiluoman srk-kodissa. 
”Sinut luotiin Isän rakkauteen”
Perjantaina Isän sydämeltä -ilta
klo 18.30
20.5. Jukka Partala

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

Messukylä
Messukylän srk-koti, 
Messukylänk. 36
Rukouskoulu keskiviikkoisin 
klo 18
Hoitava rukous- kurssi
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. 
Tervetuloa avoimeen kahvilaan!

SINKKUILTA

Muut tapahtumat
Sinkkujen oloilta Nekalan 
srk-talossa 7.5. klo 17–21. 
Biljardia, liitokiekkoa, pingistä 
ja muita pelejä. Nyyttikestit, 
saunomismahdollisuus

Sinkkuilta 17.5. klo 18–
20 Aleksanterin kirkon 

kryptassa. Sinkkuillat tarjoavat 
mahdollisuuden tavata muita 
yksin eläviä. Lisät. sari.
peltonen@evl.fi tai p. 050 381 
7177

TORPAN KURSSIKESKUS

Äitienpäivälounas 
su 8.5. Torpan kurssi-
keskuksessa, Siivikkalassa
Kattaukset klo 12.30 ja klo 14
aikuiset 25 €, nuoret 13–17 v. 
15 € ja lapset 3–12 v. 10 €
Ennakkovaraukset puh. (03) 
348 7200
Musiikki Arja-Riitta Karppelin

TUOMASMESSU

Tuomas-messu 15.5. klo 18 
Aleksanterin kirkossa,  
”Yhteinen Isä, yhteinen koti”. 
Rippiäiti ja -isä ovat tavatta-
vissa jo tuntia ennen messua. 
Lastenhoito ja pyhäkoulu kirkon 
alasalissa. Teejatkot heti mes-
sun päätyttyä kirkon alasalissa

VERENLUOVUTUS

pe 6.5. klo 14–18 Tesoman 
srk-salissa, Tesomankuja 5. 
SPR Veripalvelu

VOIMALA-MESSU

13.5. nuorille aikuisille klo 19 
Tuomiokirkossa

TaMpereen seurakunTien sink-
kutyö ja Suurella Sydämellä 
-toiminta haluavat helpottaa 
yksin elävien aikuisten mah-
dollisuuksia löytää vertais-
ryhmä tai elämänkumppani.

Seuraava Pikadeitti-ta-
pahtuma Aleksanterin kir-
kossa on lauantaina 21. 
toukokuuta. 35–50-vuoti-
aat kokoontuvat kello 13 ja 
22–35-vuotiaat kello 17.

Aleksanterin kirkon 
kryptassa on järjestetty ke-

väästä 2009 lähtien jo yksi-
toista pikadeittiä. Ne ovat 
koonneet noin 420 osallis-
tujaa. 

– Tilaisuudet ovat onnis-
tuneet. Helmikuussa muka-
na oli seitsemänkymmentä 
henkeä, kertoo diakoni Sa-
ri Peltonen.

– Myös keskustelu inter-
net-sivustolla on kevään ai-
kana ollut vilkasta. On pu-
huttu keskeisistä ihmiselä-
mään liittyvistä aiheista, 

mutta myös tutustuttu li-
sää.

Tapahtumaan 21.5. on 
ilmoittauduttava viimeis-
tään tiistaina 17.5. mieluiten 
osoitteeseen pikadeitit@evl.
fi, tai p. 050 381 7177. 

Osallistua voivat niin 
tamperelaiset kuin muualla-
kin asuvat, ja 10 euroa mak-
setaan paikan päällä. Lisää: 
www.tampereensinkut.fi ja 
www.tampereenseurakun-
nat.fi/pikadeitit. 

kuTsu eläMään – matkalla 
kristinuskon perusasioihin 
-sarjan viimeinen tilaisuus 
”Elämä Jumalan kämmenel-
lä” on vuorossa Linnainmaan 
seurakuntakeskuksessa (Kor-
pikodinkatu 2), 10. toukokuu-
ta kello 18 alkaen. 

Luentovuorossa on Mes-
sukylän seurakunnan vs. seu-
rakuntapastori Hannu Kil-
peläinen, joka nostaa poh-
dittavaksi kysymyksen, mitä 
kristittynä eläminen oikeas-

taan tarkoittaa.
– Tarkoitus on ottaa kan-

taa myös tämänhetkiseen 
seurakunnalliseen keskus-
teluun: mikä on seurakun-
ta, miten se hoitaa, ja ollaan-
ko vasta sitten Jumalan käm-
menellä, kun ei kiistellä.

Viimeinen kerta koko-
aa talven katekismus-luen-
tosarjan teemat yhteen. Mu-
kaan tulijoiden ei kuitenkaan 
tarvitse olla osallistunut ai-
empiin luentoihin.

Syksyllä alkaneessa yh-
deksän illan sarjassa jokai-
nen vastuussa ollut pappi on 
vastannut oman luentonsa 
sisällöstä. Seurakuntalaisten 
pyynnöstä järjestetty sarja on 
vetänyt väkeä, kertoo vt. kap-
palainen Anne-Maarit Ran-
tanen.

– Sarjassa on käyty läpi 
aikuisrippikoulun aihepii-
rejä. Mukaan ovat löytäneet 
tiensä ne, jotka ovat halun-
neet kuunnella ja keskustella.

www.tampereenseurakunnat.fi

pikadeittailu voi olla keino löytää hänet Kristittyinä eläminen kootaan illassa
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Mistä luovun?
MisTä luOvun, kun jätän kristillisen yhteisöni, seurakunnan, ar-
kisemmin sanottuna eroan kirkosta? Koska en ole saanut teo-
logista koulutusta, ovat alla olevat ajatukset vain hataria otak-
sumia. 

Kristilliseen yhteisöön ihminen liitetään kasteessa. Kristil-
lisessä kasteessa ihmisestä tulee kotiseurakuntansa ja koko 
maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuk-
sen antama kaste- ja lähetyskäsky. (Matt. 28:18–20)

Muistelen perinteentutkimuksen opiskelujeni alkuaikoja, jol-
loin käsiteltiin suomalaisten henkistä ja hengellistä muutos-
ta kristinuskon saapumisen aikoihin vajaa tuhat vuotta sitten. 
Tuolloinhan lähetystyöntekijät, vaeltavat munkit ja sittemmin 
kirkon papit käännyttivät ihmisiä omaan lähetyskäskyynsä lu-
jasti uskoen. Joskus tämä tapahtui opettamalla, näin erityises-
ti kun kristinuskon sanoma kohdistettiin naisiin, lapsiin, vähä-
osaisiin ja orjiin, jotka kuulivat ehkä ensimmäistä kertaa tasa-
vertaisuuden ja armon sanomaa. Mutta kaste saattoi olla myös 
pakottamista ja sitä seurasi myös kirkollinen vallankäyttö. Ja 
useinkin pakkokastetut uutta uskontoa ja valkoista Kristusta 
jumalanaan kokeiltuaan luopuivat hänestä ja uudesta uskosta 
ja pesivät kasteen pois omissa pyhissä lehdoissaan tai lähteis-
sään ja palasivat entiseen esikristilliseen, samanistiseen maa-
ilmaansa. Uskoonsa.

Tuo kasteen pois peseminen on askarruttanut mieltäni vii-
meaikaisten eroamisten myötä. Miten kasteesta ja kristillisestä 
yhteydestä pääsee eroon – ja pääseekö siitä? Tokihan ihminen 
voi ilmoittautua veroa maksamattomaksi ja jättää asiakirjan 
kirkosta eroamisen rekisteröimiseksi. Mutta merkitseekö tämä 
samalla kasteen poispesemistä? Jokunen haluaa tämän tehdä 
nykyisinkin aivan konkreettisesti, mutta eiköhän tämä edellytä 
uskoa kasteen voimaan ja liittoon Jumalan kanssa. Jos ateisti 
ajattelee tällaista hengellistä eroamista, ei hän voi olla ateisti, 
koska hän uskoo uskomiseen.

Toinen suuri kysymys eroprosesseissa on ero kummiudesta. 
Kirkon käsityksen mukaan kummeilta ei voi ottaa tehtävää pois 
kastetoimituksen jälkeen. Kuitenkin todetaan, että kummius 
edellyttää kuulumista kirkkoon. Kummina oleminen on paitsi 
tehtävä myös mahdollisuus erityisen läheiseen ihmissuhtee-
seen. Kummi on kutsuttu vanhempien rinnalla pitämään huol-
ta lapsesta. Mitä tapahtuu henkiselle ja hengelliselle kummiu-
delle eroamisen yhteydessä, katkeavatko aiemmin kristillisesti 
siunatut yhteydet automaattisesti kummilapsen ja kummin vä-
liltä? Kun kirkko katsoo, että kummiuden voimassaolo lakkaa 
kummin erotessa kirkosta, lakkaako kummiussuhde, jos kum-
milapsi vartuttuaan itse eroaa kirkosta? Hylkääkö kummi lap-
sen eroprosessissa ja kieltääkö kummilapsi kumminsa erotes-
saan? Molemmissa tapauksessa mielestäni kyseessä on hen-
gellinen petos!

Erotessaan kirkosta ihminen periaatteessa hylkää myös sen 
kristillis-eettisen maailmankuvan, jolle länsimainen demokratia 
ja oikeuskäsitys on rakennettu. Eropäätöksen pitäisi olla syväs-
ti harkittu päätös, ei hetkellinen protesti.
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Lassi Saressalo 
Filosofian tohtori

Tampereen seurakuntien luottamushenkilö

Kolumneja voi kommentoida osoitteessa 
 www.tampereenkirkkosanomat.fi/blogi

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

Asianajotoimisto

Arja Luoma Oy
Rongankatu 4 D,
33100 Tampere

Puh. (03) 2633 500

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

www.aarrearkku.fi

HAUTAKIVET JA KAIVERRUKSET
Messukylän

KIVI
Padustaipaleentie 6, 34260 Terälahti
Puh. 363 2354 gsm 040 580 8713

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

PIANONVIRITYKSET
Juha Yli-Knuuttila

Puh. 0400 669 799
Sähköposti:

pianonviritys@gmail.com

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 

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

Luotettavaa koti-,
hoiva- ja siivouspalvelua
PIRKANMAAN
HOIVAPALVELU

p. 050 - 361 8394

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

PL 54 / 00241 HELSINKI / p.010 838 6520 / www.bible.fi / www.pipliakauppa.fi  

PSALMIT 
SEPTUAGINTAN MUKAAN 
Uusi suomennos on helposti 
luettava ja laulettava. 
Upea lahjakirja.

NAHKAKANTINEN RAAMATTU JA VIRSIKIRJA
 Laaja valikoima eri malleja ja värejä. 
Anna henkilökohtainen lahja ja tilaa 

ajoissa kultainen nimipainatus kanteen.

Suomen Pipliaseura       • saatavana kirjakaupoista • 

PSALMIT 
SEPTUAGINTAN MUKAAN 
Uusi suomennos on helposti 
luettava ja laulettava. 
Upea lahjakirja.

Lahjaksi Piplia

PIPLIA LAPSILLE  –ÄÄNIKIRJA
Koko perheen Raamattu sisältää yli 200  raama-
tunkertomusta. Lukijana Markus Bäckman. 
9 CD:n pakkaus.

NAHKAKANTINEN RAAMATTU JA VIRSIKIRJA

Lahjaksi PipliaLahjaksi PipliaLahjaksi PipliaLahjaksi Piplia

PIPLIA LAPSILLE  –ÄÄNIKIRJA

Muista Äitiä

Hallituskatu 7, Tampere
   03-212 9645

www.jiwahlberg.fi

	 -	Kellot	 -	Tilaustyöt	 -	Jalokivet
	 -	Kihlat	 -	Korut	 -	Lahjaesineet
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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

KEITTIÖREMONTTI
Kerralla kuntoon.

Ilmainen suunnittelu.
Soitto riittää!

Matti Saari 0400 631 128
Jarmo Lahti 0400 867 855

puh. 010 321 2400

www.nelko.fi

Jo vuodesta 1999
Ostamme Kulta- Ja hOpea esineesi.

MaksaMMe HYVÄn Hinnan! 

Nyt ylimääräiset esineet kiertoon.
Tilaa puhelimella tai kotisivuiltamme KULTAPUSSI jossa lähetät  
esineesi meille turvallisesti. Lähetyksen saavuttua meille arvioimme  
ja valokuvaamme esineet.
Maksamme summan välittömästi arviointitapahtuman jälkeen tilillenne.

LÄHETYS ON VAKUUTETTU ja POSTIMAKSU MAKSETTU. 
Teille ei tule mitään kuluja.

Puhelinpalvelumme ma-pe klo 10-16, p. 045 355 9203         
www.kultatukku.fi       KIRKKONUMMI

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

mään evankeliumin sanoman  ja sen kautta  toivon paremmasta tulevaisuudesta.

Postita kuponki!
Ensimmäiset opintokirjeet saat 
paluupostissa. Kurssi tarjotaan 

maksuttomasti, ilman sitoumuksia. 
Valittavanasi on yksi seuraavista 

kursseista:

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

   Maailman Valo 

   Löytöjä Raamatusta 
   Raamattu avautuu

   Ilmestyskirja avautuu

   Elämää ja terveyttä

25 opintovihkoa Jeesuksen 
elämästä ja opetuksista

26 opintovihkoa

25 opintovihkoa

16 opintovihkoa

18 opintovihkoa

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

Voit ilmoittautua myös puhelimitse, sähkopostitse tai internetissä.

 Jag vill ha bibelkursen på svenska.

Kirjekursseja jo 60 vuoden ajan

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Nimi

Lähiosoite

Postinumero

Osoitetoimipaikka

Kurssi myös 
internetissä!

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

l Jalkahoito
l Intialainen päähieronta

l Lahjakortit!
l Kotikäynnit!

Juhlatalonkatu 4, Viola-koti
puh. 044-353 0456
Leena Peltonen

Jalkojenhoidon ammatti-
tutkinnon suorittanut lähihoitaja

JALKAHOITOLAPoutapilvi

Kalevan puistotie 11, TRE  •  ℡ 010-666 5757 • Avoinna ma-pe 9 - 17, la 10 - 14

Meiltä lahjat myös kevään juhliin!

• Kirjat 
• Kortit
• Postimerkit
• Paperinuket
• Askartelu-
   tarvikkeet

Vuorovaikutustaidot entistä tärkeämpiä
Nuorten Keskuksen Nuisku-koulu-
tus on jakanut nuorille ihmissuhde-
taitoja jo 30 vuotta. 

Sinä aikana pian 30 000 suoma-
laista nuorta on osallistunut kurs-
sille, jossa tutustutaan tunteisiin, 
välitetään myönteisiä ja minävies-
tejä, ratkaistaan ristiriitoja rakenta-
vasti ja mietitään erilaisuuden koh-
taamista. 

– Yksilöllisyyttä korostavana ai-
kana tarvitaan kuuntelun ja neuvot-
telun taitoja. Nuoret itse pitävät näi-
tä tulevaisuuden pääomana, sanoo 
valtakunnallisen, kristillisen nuori-
sotyön järjestön Nuorten Keskuk-

sen vt. koulutussuunnittelija Min-
na Mannert.

Nuisku-kursseja järjestetään esi-
merkiksi seurakunnissa isoskoulu-
tuksen osana ja kouluissa valin-
naisaineena. Lähes 1300 kasvatus-
alan ammattilaista on käynyt Nuis-
ku-ohjaajakoulutuksen viimeisen 15 
vuoden aikana.

– Kurssilla ohjataan nimeämään 
tunteita. Esimerkiksi nuori, joka on 
tottunut ilmaisemaan mielipahaan-
sa lyömällä, pystyykin nyt kerto-
maan sanoin tuntemuksensa, tote-
aa erityisnuorisotyöntekijä Anne-
Maria ”Mano” Laukkarinen. 

Suomessa vierailevan vuorovaikutus-
taitojen asiantuntijan Stephen Em-
monsin mielestä tekstailu, tweettaus 
ja hymiöiden käyttäminen ei ole riit-
tävää tunteiden ilmaisussa.

Kouluikäisten ja perheiden kesän 
retkille ja leireille on vielä muuta-
mia paikkoja vapaana.

Ajan tasalla oleva lista vapais-
ta paikoista löytyy seurakun-
tien nuorisotyön internet-sivuilta 

osoitteesta www.trevlut.net/leiri-
kesa. Samasta osoitteesta löytyy 
muutakin lisätietoa koululaisten 
muista kesämenoista.

Paikkoja voi tiedustella myös 
soittamalla nuorisotoimistoon ar-

kisin kello 8.30–15.45, p. (03) 219 
0377. Tarjolla on muun muas-
sa Seikkailumatka Ruotsiin Grö-
na Lundiin ja Kolmårdeniin 21.–
24.6. 

Leireille ja retkille muutamia paikkoja Tampereella

Apua surun käsittelyyn
Miten eri tavoin menettämisen tuo-
maa surua voi käsitellä, pohditaan 
Tyhjän sylin messussa Finlaysonin 
kirkossa 5. toukokuuta kello 18. 

Messussa saarnaa seurakunta-
pastori Marita Hakala ja liturgina 
on kappalainen Antero Niemi. Mu-
siikkia esittää nuorten lauluryhmä.

Musiikin, rukouksen ja ehtoolli-
sen vieton lisäksi jokainen voi tuoda 
mukanaan omakohtaisia tilanteita 
surun keskeltä.
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oottoripyöräkauden alet-
tua voi kaduilla ja maan-
teillä bongata MCC Sons 
of Abraham -nimisen 

uuden prätkäkerhon. Tyylikkäällä 
logolla varustettu tamperelaisker-
ho haluaa olla juuri siellä missä ta-
pahtuu. Kristillisin tunnuksin ja sa-
nomaansa peittelemättä.

Tampereen seurakuntayhty-
mässä liikuntakasvatuksesta vas-
taavan Ari Santaharjun ideoi-
ma porukka ei hyräile virsiä seu-
rakuntatalojen turvallisten seinien 
sisäpuolella, vaan on lähtenyt reip-
paalla meiningillä mukaan erilais-
ten moottoripyöräkerhojen ja jenk-
kiautoja harrastavien pariin.

Miehen näkemyksen mukaan 
näille ryhmille kuuluu kristillinen 
sanoma siinä missä muillekin.

– Haemme toimintaamme nii-
tä, jotka saattavat kokea perintei-
semmän kristillisen tarjonnan it-
selleen vieraaksi. Kerromme omal-
la tavallamme, että jokainen on 
taustoistaan riippumatta Jumalal-
le arvokas ja tervetullut kirkon pii-
riin, Santaharju linjaa kerhon toi-
minta-ajatusta.

Eri moottoripyöräkerhot tun-
nistaa liiveissä kannettavista val-
takunnallisen Biker Unionin hy-
väksymistä merkeistä. Myös Aab-
rahamin pojilla on pian oma, hyvin 
katu-uskottava tunnus liiveissään. 
Siinä Kristus kantaa ristiä.

– Selkämerkki on tavallaan ker-
hon vaakuna. Meillä se kertoo tär-
keänä pitämistämme asioista. Tun-
nus muistuttaa elämän ainutker-
taisuudesta ja arvosta sekä Juma-
lan uskollisuudesta.

– Kerhomme kannatushuppa-
reissa tunnus jo näkyy, mutta nah-
kaliivien selkään merkki laitetaan 
Pirkanmaan moottoripyöräkerho-
jen käytännön mukaan vasta vuo-
den kuluttua hyväksymisestä. Mei-
dän kohdallamme määräaika tulee 
täyteen syksyllä.

Sons of Abraham kävi esittäyty-
mässä moottoripyöräkerhojen val-
takunnallisessa Biker Meetingissä 
Helsingissä syksyllä 2010. Paikalla 
oli yli 100 kerhoa ja satoja kerholaisia.

– Hakuprosessi oli sinänsä mie-
lenkiintoinen kokemus. Herätim-
me jossain määrin huomiota mo-
nenkirjavan osallistujajoukon kes-
kuudessa, mutta kerhon nimi hy-
väksyttiin - ja oikein aplodien ke-
ra, Santaharju hymyilee.

Vastaanotto messuilla hyvä

Huhtikuun lopulla Sons Of Abra-
ham osallistui näyttävästi Hot Rod 
& Rock-Show -tapahtumaan Tam-

pereen Messu- ja urheilukeskuk-
sessa. Paikalla on toinen toistaan 
komeammaksi tuunattuja vanhoja 
autoja, moottoripyöriä sekä niihin 
liittyvää oheiskrääsää.

Tatuoinnit ja asennepaidat ovat 
muotia. Myös kauniita naisia näkyy 
monilla osastoilla. Ilmapiiri on kar-
hean testosteronipitoinen. Eipä ai-
van perinteisintä toimintakenttää 
kristilliselle julistustyölle.

Aabrahamin poikien osasto 
erottuu hyvin. Nähtävillä on muun 
muassa vuosimallia -68 oleva venä-
läinen sivuvaunumoottoripyörä, 
jukeboxi, baaritiski, bensapumppu 
ja biljardipöytä. 

– Ja ettei kerhon perimmäinen 
tarkoitus unohtuisi, rakensimme 
osastolle myös kolme metriä kor- 
kean kirkontornin. Sitä ei voinut 
olla huomaamatta, Santaharju to-
teaa.

Nuoret miehet Riku Saari-
nen, Ville Hakolinna ja Jari Im-
pola hengailevat Sons of Abraha-
min ständillä kerhon logolla varus-
tetuissa huppareissa.

Kerhon varsinaisia jäseniä he 
eivät vielä ole, vaan kannattajia eli 
niin sanottuja supportteja. Varsi-
naiset jäsenet tunnistaa nahka-
liiveistä, joissa lukee MCC Sons 
of Abraham. Tällä kolmikolla ei 
ole oikeutta kantaa nahkaliivejä, 
mutta tulevaisuudessa se on ta-
voitteena.

– Sons of Abraham on juuri si-
tä mitä olemme kaivanneet. Ren-
toa yhdessäoloa kivassa porukassa, 
miehet toteavat.

– On hienoa olla nyt myös tääl-
lä tapahtumassa ja jutella muiden 
alan harrastajien kanssa. Osastol-
lamme on käynyt tasaiseen tahtiin 
porukkaa ja he ovat kyselleet kiin-
nostuneina toiminnastamme, Ha-
kolinna kertoo.

Kolmikosta ainoana Riku Saa-
risella on tällä hetkellä moottori-
pyörä.

– Olen pienestä pitäen ollut 
kiinnostunut moottoripyöristä ja 
niiden laittamisesta. Se on siisti 
harrastus.

Hupparimiesten mielestä kris-
tinuskon tuominen esille katu-us-
kottavalla tavalla on ehdottomas-
ti paikallaan.

– Olemme saaneet jutella hy-
vinkin erilaisten ihmisten kanssa 
ja vaihtaa leppoisassa hengessä aja-
tuksia. Herjaa ei ole kertaakaan tul-
lut niskaan mistään ”jeesustelutou-
huista”.

Miksi tällaista kerhoa ei sitten 
ole jo aikaisemmin ollut?

– Ehkä kukaan ei ole vain tajun-
nut perustaa, miehet arvelevat.

Pyörä toimii saarnatuolina

Road captain Ilkka Lapp on yksi 
Sons of Abrahamin puuhamiehis-
tä ja kerhon tekniikkavastaava. 

Pitkän linjan prätkäilijänä Lapp 
pitää moottoripyöräilyä antoisa-
na harrastuksena myös kristilli-
sille nuorille - ja vanhemmillekin. 
Hän painottaa, että uusi kerho on 
sekä moottoripyörä- että kristillis-
tä toimintaa.

– Kirkon kannattaisi huomi-
oida enemmänkin moottoripyö-
räkerhoissa ja autoharrastuksissa 
mukana olevia ihmisiä, sillä suo-
malaisethan ovat moottorikansaa. 
Menemällä mukaan alan tapahtu-
miin on mahdollista tavoittaa mo-
nia, joita sunnuntain kirkonmenot 
eivät välttämättä saa liikkeelle.

– Meille prätkäporukat on ih-
misiä siinä kuin muutkin. Tämä 
onkin meille eräänlaista sisälähe-
tystyötä ja moottoripyörän satula 
on tavallaan saarnatuolimme.

Raamattu on Lappilla usein 
moottoripyöräillessäänkin muka-
na – mutta päähän sillä ei ketään 
hujauteta.

– Emme me myy taivasosaa tai 
yritä käännyttää ihmisiä, vaan ker-
romme kristillisestä uskosta, jos jo-
ku haluaa siitä kuulla. Toki meidän 
kanssa voi keskustella myös mistä 
tahansa asioista.

Merkkiä  
näytetään jatkossakin

Sons of Abraham tulee Santaharjun 
mukaan jatkossakin näkymään eri 

tavoilla Tampereella ja muuallakin.
– Olemme saaneet toimintam-

me nyt oikein hyvin liikkeelle. Var-
sinaisia jäseniä on viisi ja lisäksi kak-
si prospectia eli jäsenkokelasta. Ker-
hoa supporter-pohjalta kannattavia 
on noin kolmekymmentä.

Muut alan harrastajat ovat otta-
neet tulokkaan lämpimästi vastaan.

– Tampereen FHRA-yhdistyksen 
erinomaisesti järjestämä Hot Rod & 
Rock-Show -tapahtuma oli meille hy-
vin tärkeä. Saimme paljon näkyvyyt-
tä ja runsaasti kontakteja.

Myös virallista tunnustusta tuli.
– Sons of Abraham voitti tapah-

tumassa kerhojen Club II palkinnon. 
Tunnustus oli merkittävä, koska ky-
seessä oli eräs Pohjoismaiden suu-
rimmista näyttelytapahtumista.

Suunnitelmissa on näyttää ker-
hon merkkiä monilla tavoilla tule-
valla ajokaudella.

– Vapusta alkaen tulemme 
näkymään Tampereen kaduilla 
ja toreilla. Kesällä olemme mo-
nen muun toimijan kanssa järjes-
tämässä Kukkaisviikkojen Moto-
Ristimessua. Tapahtumien yönä 
4. elokuuta järjestämme bike-
reille ja autoharrastajille tapah-
tuman Finlaysonin kirkossa. 

– Myös Tuomasmessu on tär-
keä kerhollemme ja aiomme syys-
kuussa osallistua sen järjestämi-
seen Aleksanterin kirkossa. 

Talvikaudellekin on ideoitu 
prätkähenkistä toimintaa.

– Järjestämme 21. joulukuuta 
Bikereiden Joulukirkon Vanhassa 
kirkossa. Paikalle on tulossa soit-
tamaan Panssarisoittokunta Pa-
rolannummelta.

www.sonsofabraham.fi

Vesa Keinonen

Abrahamin pojat kurvaavat 
prätkillään ristin merkeissä

Muut prätkätoimijat ovat ottaneet uuden tamperelaiskerhon hyvin vastaan. Ari 
Santaharju ja Timo Peltonen iloitsevat Hot Rod & Rock-Show -tapahtumassa voi-
tetusta pokaalista. 

Venäläinen sivuvaunupyörä 
kuuluu myös Sons of Abrahamin 

kalustoon. Sivuvaunussa Riku 
Saarinen, takana Ville Hakolinna 

ja ohjaimissa Jari Impola.

”Samaan aikaan syntinen ja vanhurskas” kuvaa hyvin Sons of Abrahamin jäseniä.
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Hannu Jukola


