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la SOS-Lapsikylä aloittaa 

toiminnan Vuoreksessa 
Tampereelle valmistuu kaksi 
asuntoa sijaisvanhemmille ja  
sijoitetuille lapsille. Jukka Kot
kavuoren mukaan uusista sijais
kodeista ja vanhemmista on 
huutava pula. ➢ SIVU 3

Duudsonit jelppivät 
kehitysmaiden nuoria
Viime vuonna lahjarahaa meni 
kenialaiseen lastenkotiin,  
nyt Kirkon Ulkomaanavun  
Avain ammattiin kampanjaan: 
www.tekojakampanja.fi.

➢ SIVU 3

Mitä esittelypätkää 
tässä kuvataan?
Sen saa tietää osoitteesta 
www.24hjuoksu.fi. Tapahtuman 
tuotto lahjoitetaan Tukikummit
säätiön kautta nuorten  
syrjäytymisen ehkäisemiseen.

 ➢ SIVU 4

Arki ja pyhä  
kohtaavat  

➢ SIVUT 8–9
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Viinikan kirkko on perheiden talo ja 
läsnäolon kirkko, joka on mukana alueen 
ihmisten arjessa. Tampereen normaalikoulun 
kahdeksasluokkalainen Matti Lampi maalasi 
sudenkorennon. Työ osallistuu Viinikan kirkon 
80-vuotisjuhlanäyttelyyn, joka avautuu 20.5. 
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Hautausmailla päästiin 
töihin viikon myöhässä
Pitkään jatkunut talvi ja kolea kevät ovat viivästyttäneet 
hautaus maiden töiden aloittamista. Tampereen seurakun
tien hautaustoimen päällikkö ei muista, milloin olisi ollut sa
manlainen kevät. Pari viikkoa sitten maa oli roudassa. 

Hautausmailla kevättyöt aloitetaan vapusta, kun kausi
työntekijät tulevat töihin. Tuolloin siivotaan paikkoja ja ke
rätään kaikenlaista roskaa, jota ihmisiltä jää haudoille. Sa
moin talvella haudattujen haudat ja kaatuneet hautakivet lai
tetaan kuntoon. 

Hautausmaa avautuu äitienpäivänä. Myös tänä vuonna 
hautausmaat halutaan saada hyvään kuntoon, mutta paljon 
riippuu siitä, millainen toukokuun alku on ollut.

Tampereen seurakunnissa on seitsemän hautausmaa
ta. Kaikkiaan hautoja on noin 40 000. Omaiset hoitavat hau
doista miltei puolet. Seurakunnilta hoidon ostaa vähän yli 
20 000 henkilöä. 

Tampere, kotikaupunkini
Siitä on neljäkymmentä vuotta, kun tulin Tampereelle. Olin 
päässyt opiskelemaan. Juna kulki Haapamäeltä Tampereel
le. Vähän jännitti, mutta jännitys laantui, kun kävelin satojen 
muiden mukana yliopiston avajaisiin.

Ensimmäisenä luentopäivänä tutustun Kaarinaan. Siitä al
koi ystävyys, joka jatkuu yhä vielä.

Pienessä kyläpahasessa ei juuri ollut elokuvia, teatteris
ta puhumattakaan. Mutta Tampereella oli!

Asuin kivenheiton päässä Tampereen Työväen Teatteris
ta. Siitä tuli minulle toinen koti. Harva se lauantaipäivä juok
sin teatteriin. Tunsin näyttelijät kuin omat taskuni.

Tuomiokirkko oli toinen tärkeä paikka, siellä kävimme yh
dessä kuuntelemassa konsertteja. Maalta tulleelle riitti tai
depaikkoja.

Jokainen teistä, lukija, voi kertoa samanlaisen tarinan 
omasta elämästään.

Tampere nousi jälleen suositummaksi kaupungiksi Talous
tutkimuksen kyselyssä. Tampere on jo pitkään saanut tä
män kunnian omakseen, joten tälle kaupungille kannattaa 
nostaa hattua.

Mitkä seikat tekevät Tampereesta niin erinomaisen? Tär
keimpiä syitä on Tampereen keskeinen sijainti. Tulipa Tam
pereelle mistä päin tahansa, matka ei ole kovin pitkä. Joka 
syksy tänne tulee tuhansia opiskelijoita ja työnhakijoita. Tam
pere on aina tarjonnut työtä. Toistaiseksi tämä kaupunki on 
pystynyt myös tarjoamaan tulijoille paikan. 

Toinen yhdistävä seikka on, että kuulumme työväen tai 
keskiluokkaan. Mitään valtavan isoja tuloeroja ei ole. 

Tampereelle on aina ollut ominaista tarttua hetkeen. On 
tehty Näsinneula, Särkänniemi, kaksi yliopistoa ja Tampere
talo. Uusia suunnitelmia on edessä. 

Mutta kaikkein parasta on koski, joka laskee mahtavana 
Näsijärvestä Pyhäjärveen. Se on Luojan luoma, jollaista ku
kaan tamperelainen ei pystyisi tekemään. 

Marja Rautanen 

Lukijapostia
Pitäisikö homot kivittää?
Juhani Ahola ja Asko Alajoki ovat 
pahoittaneet mielensä (KS 25.4.) 
siitä, että Tampereen Kirkkosano-
mat on julkaissut kaksi artikkeliani 
homoseksuaalisuudesta (KS 28.3.).

Kirjoitin tekstit pitäen mielessä-
ni Kristuksen käskyä: ”Rakasta lä-
himmäistäsi niin kuin itseäsi.”

Tehtävä oli minulle mieluinen. 
Kirkollisissa julkaisuissa on ollut 
aivan liian vähän homoja ymmär-
täviä tekstejä.

Ehkä Ahola ja Alajoki eivät ole 
koskaan tavanneet elävää homoa, 
mutta minä olen vuosikymmenten 
mittaan tuntenut useitakin. Muis-
tan vielä sen, miten eräät ystävä-
ni joutuivat 1960-luvulla pelkää-
mään paljastumista. Elettiin Aho-
lan ja Alajoen ihanneyhteiskun-
nassa, jossa homoseksuaalisuus oli 
lailla tuomittu rikokseksi.

Toinen jutuistani oli arvoste-
tun historiantutkijan haastatte-
lu. Toisessa taas kerrottiin SETA:n 
eli Seksuaalisen tasavertaisuu-
den hengellisestä piiristä ja Tam-
pereen tuomiokirkkoseurakunnan 
järjestämistä sateenkaarimessuis-
ta, joissa seksuaalisiin vähemmis-

töihin kuuluvat saavat kokea oike-
utta ja Jumalan rakkautta.

Perehdyin tehtävääni huolel-
lisesti. Vierailin useamman ker-
ran SETA:n hengellisessä piirissä. 
Ei siellä irstailtu, eikä edes puhut-
tu seksistä. Juteltiin vain elämästä 
ja uskosta.

Alajoki kirjoittaa miesten kans-
sa makaavista miehistä. Minulla on 
useita tuttavuuksia, mutta en vuo-
sikymmenten jälkeenkään tiedä, 
miten homo osoittaa rakastamal-
leen rakkauttaan. Hellyyteen on 
monia muotoja.

Asko Alajoki siteeraa Jeesuksen 
sanoja: ”Joka teistä on synnitön, se 
heittäköön häntä ensimmäisenä ki-
vellä.” Valitettavasti Alajoki ei ym-
märrä Jeesuksen opetusta.

Nyt on Kirkkosanomien pals-
toilla kaksi syntistä miestä ryhty-
nyt kivittämään kaikkia maailman 
homoja, ja siinä ohessa yhtä toimit-
tajaa ja toista tutkijaa. 

Yksi kivi, jonka sain kallooni, on 
nimeltään Iso Raamatun Tietosa-
nakirja. Teos on helluntailiikkeen 
julkaisema ja mielestäni asenteil-
taan sen mukainen.

Kristittynä en anna auktori-
teettia myöskään juutalaisia kirjoi-
tuksia sisältävälle Vanhalle testa-
mentille. Sillä on arvoa siinä mää-
rin kuin se tekee Kristusta ymmär-
rettäväksi.

Olen samalla kannalla kuin pro-
fessori Jaana Hallamaa, jonka mu-
kaan Jumalan Sana ei ole Raamat-
tu, vaan Jumalan Sana on Kristus.

Merkille tuli pantua, että kivi-
ään heittelevillä syntisillä miehillä 
on hiukan häpyä. He eivät rohkene 
heitellä kunnianarvoisaa tuomio-
rovastiamme, vaikka tämä saarnasi 
ja siunasi ”homojen messussa”, se-
kä sanoi haastattelussa, että Juma-
la rakastaa homoseksuaalia.

Muuten olen sitä mieltä, että 
kirkossa pitäisi lopultakin mennä 
olennaiseen. On käyty monenlai-
sia homokeskusteluja, mutta yhtä 
puuttuu.

Kirkossa tulisi nyt keskustella 
siitä, onko homoilla oikeus uskoa 
Jumalaan?

Risto Koivisto

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

Sanottua
 Luterilaisella kirkolla pitäisi 

Suomessa olla ainakin kymmenen 
luostarimaista vanhainkotia. Olisi 
ihanaa, jos saisin vaikka dementoi-
tuneenakin istua luostarin kirkos-
sa ja kuunnella lauluja, joita olen 
ehkä koko elämäni kuullut. Van-
hainkodissa olisi aamulla ehtoolli-
nen ja päivän aikana ainakin kol-
me rukoushetkeä. Mitä rappeutu-
neemmaksi kehoni muuttuisi, sitä 
varmemmin minut kyyditettäisiin 
kirkkoon rukoushetken ajaksi. Ko-
ko luterilainen kirkko voisi profiloi-
tua tällaisilla vanhainkodeilla.

Musiikkipedagogi Hilkka-Liisa Vuori
Vantaan Lauri 5.4.

 Jos uskontoa käsittelee vallan-
käyttönä, se ei eroa politiikasta ol-
lenkaan. Uskonnollisen auktoritee-
tit kuuluvat maailman suurimpiin 
vallankäyttäjiin. Uskonto on mo-
nelle kuumottava aihe, mutta har-
vat tietävät siitä paljoakaan. Nyky-
ään suomalaiset tuntevat evanke-
lis-luterilaisen kirkonkin huonos-
ti. Usein luullaan, että kirkko pyr-
kii alistamaan ihmisiä, ja sille olen 
joskus naureskellut.

Pilapiirtäjä Ville Ranta
Journalisti 7/2012

 Suojelen minuutta, koen sen 
tärkeäksi osaksi perheessä ja työssä. 
Minun ei tarvitse hyväksyttää sitä, 
että olen näin enkä jotakin muuta. 
Koen itseni niin arvokkaaksi, että 
olen valmis vaikka aiheuttamaan 
ristiriitoja ottamalla tilaa itselleni. 
Mielenkiintoisesti samalla kasvaa 
armahdus itseä ja toisia kohtaan.

Muusikko, laulaja, säveltäjä 
 Jukka Salminen

Kotikirkko 2/2012

 Suru ei ole pelkästään negatii-
vinen. Se on isoimpia tunteitamme, 
jylhän karun kaunis. Tunneskaala, 
joka siinä käydään läpi, on niin iso, 
että surressani olen tuntenut eniten 
olevani elossa ja tajuavani jostakin 
jotakin. Minusta olisi silti hyvä, et-
tä ihmiset pysähtyisivät pohtimaan 
asiaa jo ennen läheisen menettämis-
tä. Asia voisi aueta vähän etukäteen 
ja sen kanssa voisi kasvaa.

Valokuvaaja Minna Havukainen
Hento ristinpuun verso 1/2012

 On uskallettava olla rehellisiä. 
Tulevaisuuden kirkko ei ole enää 
jäsenistöltään koko kansaa katta-
va. Tulevaisuuden kansankirkko-
us on toisenlaista. Se on arkista ja 

ymmärrettävää puhetta, jossa teo-
logia ei ole vain teologien omista-
maa, vaan Jumalasta ja Jumalan ole-
muksesta voi puhua kuka tahansa 
ilman pelkoa vääristä sanavalin-
noista ja tulkinnoista. Se on vuo-
rovaikutusta, jossa kuullaan ja ote-
taan kuultu todesta.

Työalasihteeri Minna Rikkinen
Kirkonkello 30.3.

 Toivoisin, että kirkko uskaltai-
si avoimesti haastaa yhteiskuntaa 
kysymällä, olisiko Suomi toisenlai-
nen, jos myös talouselämässä elet-
täisiin kristillisen etiikan periaat-
teiden mukaan.

Teologi, eläkkeellä oleva  
viestintäpäällikkö Simo Repo

Kotimaa 19.4.

 Kirkollisessa kevyessä musiikis-
sa saattaa olla sama vaara kuin kou-
lujen musiikinopetuksen bänditou-
huissa. Jos aina mennään helppo-
jen ja tuttujen ratkaisujen kautta, 
jää puuttumaan älyllinen ja emo-
tionaalinen haastavuus. Sitä pitää 
mielestäni olla niin kirkollisessa 
kuin muussa taiteessa. 

Säveltäjä Olli Kortekangas
Crux 2/2012

 Tampere 9.5.2012

Pispalan Rukoushuoneyhdistys 
palkitsi Harjun seurakunnan kant-
torit Tarja Laitisen ja Ville Karhu-
lan kannustuslahjalla tunnustuk-
sena seurakunnan hyväksi tehdys-
tä työstä. Tunnustus liittyy myös 
uusien urkujen käyttöönottoon se-
kä urkuviikon ja urkukevään toteu-
tukseen.

Rukoushuoneyhdistyksen pu-
heenjohtaja Olli Lehtipuu puhui 
tunnustuksen saaneille. Hän mai-
nitsi Laitisen monipuolisena muu-
sikkona yksinlaulajasta Scaramel-
lan huilistiksi ja lasten virsiopetta-

jasta jumalanpalvelusten elävöittä-
jäksi.

Karhulan toinen mieli-instru-
mentti urkujen lisäksi on piano. 
Hän on toiminut esimerkillisesti 
myös ympäristön puolesta kulke-
malla työmatkat pyörällä.

Yhdistys on myöntänyt kan-
nustuslahjan tähän mennessä nel-
jä kertaa. Ensimmäinen tunnustus 
on myönnetty vuonna 2003.

Harjun kanttoreille kannustusta

Tarja Laitinen on työskennellyt  
Harjun seurakunnassa yli 20 vuotta 

ja Ville Karhula yli 30 vuotta.
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Hannu Jukola

Tammerkosken koulun 8D 
voitti Hukkapätkä-kisan
Pirkanmaan Jätehuollon pal-
kinto Hukkapätkä-lyhyteloku-
vakisassa meni Tammerkosken 
koulun 8 D:n Noona Hietalan, 
Tuukka Korpelan, Noora Pu-
putin, Emilia Rauhalan ja Kai-
sa Virolaisen pätkälle Roskia vie-
mässä. Mustavalkoisessa mykkä-
filmissä pohditaan, kuuluvatko 
jätteet ”Herran haltuun” vai jo-
kaisen omalle vastuulle.

Ekokumppaneiden palkinnon 
sai Toivakan Kankaisten kylä-
koulun 4–6 -luokkalaisten Inka 
Ketelin, Milja Halttusen, Väi-
nö Tiirolan, Jutta Pietilän, Siru 
Salmisen ja Tony Niemennön 
Pressa hoitaa homman. Eloku-
vassa näytetään, kuinka eläimet-
kin kärsivät roskista, neuvotaan 
välttämään roskia sekä ohjataan 
tekemään niistä monenmoista.

Tampereen seurakuntien ym-
päristötoimikunta palkitsi tu-
levaisuuden toivosta parhaiten 
viestivänä videona Eroon ros-
kista, jonka olivat tehneet 5.–6. 
-luokkalaiset Aatu Ikonen, Ant-
ti Ikonen, Jesse Ranta ja Mika 
Tiainen Toivakan 4H:n kala- ja 
eräkerhosta.

Videon tunnelma on innos-
tava ja ohjaa varttuneempiakin 
suoraan toimintaan. Toivakkaan 
tämä palkinto meni jo toisena 
vuonna peräkkäin. 

Kilpailun teemana oli jätteen 
vähentäminen. Ideana oli tehdä 
jatko 50 sekunnin pituiselle Huk-
kapätkä-videolle, jossa roskik-
set lähtevät lomalle. Video löytyy 
osoitteesta: http://www.ekokump-
panit.fi/hukka. Sivuilta pääsee 
katsomaan myös kilpailuvideoita.

Herätys!
SOS-Lapsikylä aloittaa 

toimintansa Tampereel-
la syksyllä. Vuorekseen 
valmistuu pian kaksi ker-
rostaloasuntoa, joista tu-

lee koti sijaisvanhemmista ja sijoi-
tetuista lapsista muodostuville per-
heille. Yhdistys esittelee toimin-
taansa kodeissa Vuoreksen asun-
tomessuilla heinäkuussa.  

SOS-Lapsikylä on vuodesta 
1962 Suomessa toiminut lastensuo-
jelun palveluita tarjoava yhdistys. 
Se tuottaa monipuolisia perhehoi-
don palveluita. Sijoitusta tarvitse-
ville lapsille SOS-Lapsikylä tarjoaa 
koteja ja perheitä. Lisäksi yhdistys 
tukee perheitä avohuollon keinoin. 

Suomen nykyiset SOS-lapsiky-
lät sijaitsevat Kaarinassa, Espoossa, 
Vihannissa, Punkaharjulla ja Yli-
torniolla. Nuorisokoti sijaitsee Jy-
väskylässä. Toiminta rahoitetaan 
kuntien hoitomaksuilla sekä lah-
joitusvaroin. 

Avuntarvetta  
eniten kaupungeissa 

Vuores on yhdistyksen Kortteli-
koti-kohde. Uuden hankkeen ta-
voitteena on tuoda lastensuojelun 
perhehoitoa sekä muita tukitoimia 
kaupunkiin, lähelle apua tarvitse-
via lapsia ja heidän perheitään. 

– Suurin osa ihmisistä asuu ny-
kyisin kaupungeissa, joten on luon-
nollista, että suurin osa avun tar-
peesta myös syntyy kaupungeis-
sa. Periaatteena on, että sijaishuol-
toa ja muita lastensuojelupalveluja 
tarjotaan mahdollisimman lähel-
lä lapsen omaa asuinympäristöä ja 
lähiverkostoa, miettii SOS-lapsiky-
län työntekijä Jukka Kotkavuori, 
joka vastaa Vuoreksen hankkeesta.

Sijoitettujen lasten suhteita bio-
logisiin vanhempiinsa, sukulaisiin 
ja ystäviin on helpompi säilyttää, 
kun kotikaupungista ei tarvitse 
muuttaa pois. Harrastukset ja ystä-
väpiiri ovat tärkeä osa elämää kou-
luikäisille lapsille ja nuorille. 

Kotkavuoren mukaan Vuorek-
sen Frans Emilin katu 2:ssa sijait-
sevat asunnot soveltuvat erinomai-
sesti sijaislapsiperheille. 

– Sijainti on ihanteellinen, kos-
ka viereen rakennetaan urheilu-

SOS-Lapsikylä aloittaa 
toimintansa Tampereella

SOSLapsikylän vapaaehtoistyöntekijät Susanna Ruotsalainen (vas.) ja Hannele Hirvonen sekä sosiaalityöntekijä 
Tiina Nummela maalasivat kalusteita, joilla sijaiskodit sisustetaan Vuoreksen asuntomessujen ajaksi. Yhdistys saa 
tukea asuntojen sisustamiseen useilta yrityksiltä.   

Vaihtuivatko Duudsonien hurjat  
tempaukset hyvän tekemiseen?
Kirkon Ulkomaanavun (KUA) Te-
koja-kampanjan tavoitteena on an-
taa kehitysmaiden nuorille avain 
ammattiin koulutuksella. Vauh-
dikkaan televisio-ohjelman Jarno 
Laasola ja Jarppi Leppälä lähtivät 
mukaan.
Jarppi, ovatko hurjat temput jo ohi, 
kun vuorossa on hyväntekeväisyys?
– En sanoosi että temppuja olis mi-
hinkään haudattu, samanlainen pilke 
silmäkulmassa tehään juttuja ku ai-
kasemminki. Mitä hyväntekeväisyy-
teen tulee niin siinäkin halutaan olla 
mukana jutuissa mihin itte uskotaan 
ja mitkä itte koetaan tärkeiksi.

Mihin ”pään seinään lyömisessä” tarvitaan koulutusta?
– Tärkein koulu tullee tekemisen kautta. Äkkiähän siinä oppii, 
jos lyö liian lujaa.

Teitä ei huolittu koulukiusaamiskampanjaan imagon takia. Mi-
kä muu hyvän teko voisi sopia?
– Ei päästy mukaan koulukiusaamisen vastaiseen kampanjaan, 
mutta sitte lährettiin puhumaan aiheesta itteksemme. En näe asi-
aa niinkään imagokysymyksenä vaan enneminkin niin, että asia 
on sellanen mikä kiinnostaa ja koskettaa meitä ja minkä takana 
voiraan seistä 100%:sti.

Miten saataisiin lisää nuoria mukaan kirkon toimintaan?
– Kaikkihan lähtee aina nuoresta ittestänsä, mistä innostuu ja 
kiinnostuu. Kannattaa vähä kattella mitä kaikkea ympärillä ta-
pahtuu, lähellä ja kaukana, ja jos joku asia koskettaa niin sitte läh-
tee mukaan. Kannattaa muistaa, että hyvin pienelläkin voi auttaa.

KUA:n toiminnanjohtaja Antti Pentikäinen muistuttaa kristilli-
sen lähimmäisenrakkauden menevän sinne, missä hätä on suurin. 
Suuntaako kirkko apuaan liikaa ulkomaille, johtaja Kalle Kuu-
simäki kirkkohallituksen Diakonia ja sielunhoito -yksiköstä?
– Ei suuntaa. Kampanja on hyvä, koska erityisesti nuoret toimet-
tomat miehet ovat globaali riski. Tätäkään ei tule nähdä vastak-
kainasetteluna, esimerkiksi vanhusten kanssa.  

Asta Kettunen
Lue lisää: www.tampereenkirkkosanomat.fi

Antti Aim
o-Koivisto/Lehtikuva

kenttä ja ulkoilureitit. Kodit myös 
sulautuvat ympäröivään yhteisöön-
sä tarjoten mahdollisimman per-
heenomaisen ja vähän lasta leimaa-
van sijaishuoltomuodon.   

Sijaisperhehoito on tarkoitettu 
eri-ikäisille, pitkä- tai lyhytaikaista 
sijoitusta tarvitseville lapsille ja si-
sarusryhmille. Kumpaankin Vuo-
reksen kotiin mahtuu asumaan 3–5 
lasta sijaisvanhempien kanssa. 

Tarvitessaan pitkäaikaista sijoi-
tusta lapsi tai nuori voi asua kort-
telikodissa itsenäistymiseensä as-
ti. Kriisi- tai lyhytaikaisen sijoituk-
sen tavoitteena on, että lapsi voi pa-
lata vanhemmilleen mahdollisim-
man pian. Tällöin työskennellään 
tiiviisti vanhempien kanssa ja tue-
taan heitä vanhemmuudessa ja vas-
tuun ottamisessa lapsesta ja hänen 
hoidostaan.

Sijaiskodeista  
on jatkuva pula

Jukka Kotkavuoren mukaan uusis-
ta sijaiskodeista ja -vanhemmista 
on huutava pula, sillä lastensuoje-
lun tarve on lisääntynyt Suomessa. 
Suomi on laitosvaltainen verrattu-
na muihin Pohjoismaihin. 

– Lain mukaan huostaan otetut 
lapset pitäisi ensisijaisesti sijoit-
taa perheisiin. Onneksi sijaisper-
he yleensä löytyykin pienille lap-
sille, mutta usein isommat lapset 
joutuvat laitoksiin. Laitos ei toki 
ole huono ratkaisu, mutta mieles-
tämme lastensuojelussa tulisi olla 
nykyistä enemmän erilaisia vaih-
toehtoja. 

SOS-Lapsikylän sosiaalityön-
tekijän Tiina Nummelan mukaan 
perheiden pahoinvointi on lisään-
tynyt viime vuosina. Perheessä voi 
olla esimerkiksi päihde- ja mielen-
terveysongelmia, uusavuttomuut-
ta ja puutetta läheisverkostoista. 
Taloudelliset ongelmat vievät ne-
kin voimia. 

– Perheiden ongelmat ovat hy-
vin monisyisiä ja niillä on myös 
taipumusta kasautua. Vanhemmat 
saattavat uupua niin, että lasten 
hyvinvoinnista ei jakseta huolehtia.

Jukka Kotkavuoren mukaan 
näyttää siltä, että 20 viime vuoden 
aikana lastensuojelun tarve on kas-

vanut samassa tahdissa bruttokan-
santuotteen kasvun kanssa.

 – Se osoittaa, että raha ja ta-
loudellinen hyvinvointi eivät aina 
tuo hyvää. 

Yhdistyksessä on törmätty eri-
tyisesti nykyvanhempien uusavut-
tomuuteen. Siksi se pyrkii tuke-
maan perheitä nykyisin yhä enem-
män avohuollon keinoin. Lapsen 
huostaanotto on aina viimeinen 
vaihtoehto lastensuojelussa. 

– Monilla nuorilla aikuisilla on 
kyvyttömyyttä ja silkkaa osaamat-
tomuutta lapsen hoidossa ja kasva-
tuksessa. Jos perheellä ei ole tukea 
ja verkostoja, monet käytännön tai-
dot ja tieto eivät siirry sukupolvelta 
toiselle, miettii Kotkavuori.

Seuraava SOS-Lapsikylän Kort-
telikoti-kohde rakennetaan Marja-
Vantaan uudelle asuinalueelle Van-
taalle lähivuosina. 

 Kirsi Airikka 
 
Sijaisvanhemmuudesta kiinnostunei
den yhteydenotot: 
Tampereen SOSLapsikylä hanke
vastaava Jukka Kotkavuori,  
jukka.kotkavuori@soslapsikyla.fi,  
p. 040 500 8198

SOSLapsikylän vapaaehtoistyön
tekijät Laura Leppimaa (vas.) ja 
Päivi Sainio kokosivat huonekaluja 
lastenhuoneisiin. 

Hannu Jukola

Kirkkohallituksen täysistun-
non lausunnon mukaan Her-
vannan, Härmälän, Messukylän, 
Teiskon ja Viinikan seurakunta-
neuvostojen sekä kirkkoherrojen 
Jari Nurmen ja Juhani Räsäsen 
valitukset seurakuntajaon muut-
tamisesta Tampereella pitää hy-
lätä perusteettomina.

Valitukset koskivat kirkkohal-
lituksen päätöstä hyväksyä Tam-
pereen hiippakunnan tuomio-
kapitulin tammikuussa tekemä 
aloite seurakuntajaon muutta-
misesta Tampereella. Tälle pää-

tökselle ei kuitenkaan ole myön-
netty täytäntöönpanolupaa. Sik-
si seurakuntarakenteen muutok-
sia tai niihin tähtääviä toimia ei 
voi alkaa toteuttaa ennen valitus-
ten käsittelyä Helsingin hallinto-
oikeudessa. 

Seurakuntien lukumäärän 
väheneminen nykyisestä 11:stä 
on osa Tampereen seurakuntien 
strategian toteuttamista. Aiem-
pien tietojen mukaan valitusten 
käsittely kuitenkin viivyttää han-
ketta ainakin vuodella.

Kirkkohallitus esittää 
valitusten hylkäämistä

Duudsonit patistavat suo
malaisia allekirjoittamaan 
vetoomuksen asemassa 
olevien nuorten auttami
seksi KUA:n tapahtumissa 
tai sivuilla www.tekojakam
panja.fi. 
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– Merkityksellisistä asioista on vai-
kea puhua käyttämättä ”uskomi-
sen” käsitettä, totesi professori Jaa-
na Hallamaa Uskon akatemia -sar-
jan viimeisellä luennolla.

Hän osoitti monin esimerkein, 
miten sanat ”usko” ja ”uskominen” 
eivät rajoitu vain uskonnolliseen 
elämään.

Hallamaa viittasi Platonin van-
haan määritelmään, jonka mukaan 
”tieto on hyvin perusteltu tosi us-
komus”.

Tästä luennoitsija teki päätel-
män, että suurin osa asioista, jotka 
sanomme tietävämme, perustuvat 
uskoon, siihen että muiden hank-
kima ja meille välittämä informaa-
tio on totta.

Ilmoitettua tietoa

Professori Hallamaan mukaan se, 
että luottaa johonkin, merkitsee 
uskomista. 

– Kristillisessä uskossa me luo-
tamme Jumalan olemassaoloon. 
Luotamme siihen, että Jumala vai-
kuttaa ja toimii. Luotamme myös 
Jumalan varjelukseen ja huolenpi-
toon.

Hallamaan mukaan uskominen 
näkyy siinä, miten ihminen suun-
tautuu, mitä hän tekee ja miten hän 
elää.

Kristitylle usko on ”korkeinta” 
tietoa. Kristitty uskoo, että Jumala 
on ilmoittanut itsensä, hän kiteytti. 

– Ongelmana uskovien keskuu-
dessa on se, että meillä vallitsee il-
moitustotuuksista erilaisia käsi-
tyksiä. Jos uskoa aletaan määritel-
lä annettujen oppilauseiden kaut-
ta, saattaa käydä niin, että nuo lau-
seet korvaavat Jumalan, luonneh-
ti Hallamaa kristinuskon hajanai-
suuden syytä.

Hallamaan mukaan kristillisen 
uskon ilmoitus on Jumalan Sana. 
Tämä Sana on Kristus, ei Raamat-
tu. Raamattu on sanaa Sanasta. 

– Usko on lahja, jonka saamme 
Jumalalta. Uskontomme on tuon 
lahjan vastaanottamista ja luotta-
musta Sanaan, joka on Kristus.

Armo on lahja

Kari Itkonen osallistui Uskon aka-
temiaan ensimmäistä kertaa, ja 
alustus herätti hänessä monia aja-
tuksia. 

– Luennosta ilmeni, että us-
komme kohteena olevan Jumalan 
armo on lahja, sanoo Kari Itkonen.

– Omin kyvyin ei voi saavuttaa 
kristillistä ihannetta. Armon saa-
dakseen on ensin otettava vastaan 
uskon lahja. Jos usko on lahja, on se 
jokaisen ulottuvilla. Kaikki vain ei-
vät nähtävästi ole ottaneet tätä lah-
jaa vastaan, pohdiskelee Itkonen. 

– Vaatii suurta rohkeutta ottaa 
vastaan uskon ja armon lahja, sil-
lä se edellyttää Hallamaan luen-
non mukaan antautumista Juma-
lalle, sanoo Itkonen. 

– Ihmisen pitänee käydä myös 
sisäinen taistelu päästäkseen tun-
teesta, että on lahjasta velkaa vas-
tasuorituksen. Lahjaa ei voi myös-
kään pyytää tai vaatia, se tulee an-
tajan hyväntahtoisuudesta. 

– Armon vastaanottamisessa 
voi olla ongelmana, että monen ih-
misen on vaikeaa armahtaa itseään 

ja uskoa tulleensa armahdetuksi, 
hän arvelee. 

– Armon vastaanottaminen 
edellyttää pysähtymistä ja rauhaa, 
mutta arjen elämänrytmi on muut-
tunut meillä hektiseksi suorituspa-
koksi. 

– Armon saa ilmaiseksi. Ar-
moon ei tarvita ihmisen aloitetta 
eikä ponnistelua, vaan ainoastaan 
hänen antautumisensa ja alttiuten-
sa. Armon vastaanottamiseen liit-
tyy siis myös mystinen ulottuvuus, 
tuumii Kari Itkonen alustuksen an-
tamin virikkein. 

– Armo on uusiutuvaa, koska 
me ihmiset emme kykene elämään 
synnittöminä. Armoa tuleekin ol-
la valmis ottamaan vastaan elämän 
jokaisena päivänä.

 

Risto Koivisto 

Usko ja armo  
ovat lahjoja 

Teologian tohtori, 
sosiaalietiikan 
professori Jaana 
Hallamaa piti 
seurakuntien 
yhteiskunnallisen 
työn ja 
työväenopiston 
järjestämän 
Uskon akatemian 
päätösluennon 
aiheesta 
”Voiko uskoa 
määrittää?” 
Perusteellinen 
esitelmä antoi 
kuulijoille paljon 
pohdinnan 
aiheita.

Ram
i M

arjam
äki

Kierrätyskeskuksen 
toiminnanjohtajana Kari Itkonen ehti 
työllistää satoja ihmisiä. Jäätyään 
”viisaan lepoon” hän on osallistunut 
aktiivisesti seurakunnalliseen 
toimintaan. Jaana Hallamaan luento 
herätti hänessä vakaita ajatuksia 
siitä, mitä on Jumalan armo.   

Hannu Jukola

Torin voi kiertää vaikka kontaten

Em
il Bobyrev

Uusi Verso järjestää 25. ja 26. tou-
kokuuta Laukontorin ympäristös-
sä vuorokauden kestävän hyvänte-
keväisyystapahtuman, jonka tuotot 
tilitetään syrjäytyviä nuoria tuke-
valle Tukikummit-säätiölle.

Rahaa hyväntekeväisyyteen voi 
kerätä juoksemalla tai kävelemällä. 

– Järjestämme 24h-juoksua in-
nostunein ja jännittynein, toisaal-
ta myös odottavaisin ja luottavai-
sin mielin, kertoo Ilmari Larivuo.

– Emme ole koskaan ennen jär-
jestäneet mitään vastaavaa, eikä 
kyllä heti tule mieleen, että kukaan 
muukaan olisi. Tapahtuman järjes-
täminen käy työstä, varsinkin kun 
ohella käydään myös koulua.

Palkkana on uuden oppiminen 
ja hyvän työn tekeminen, mietti-
vät myös muut tapahtuman puu-
hamiehet Mikko Malkamäki, Ti-
mo Vuorela ja Jussi Kauppila.

– Jos pystymme 24h-juok-
sun avulla ehkäisemään yhdenkin 
nuoren syöksykierteen, olemme jo 
päässeet tavoitteeseemme. 

– Tavallaan sitä odottaa sitä 
hetkeä, kun kaikki on ohi ja voi vain 
todeta tehneensä parhaansa yhdes-
sä muiden kanssa. Siinä sitten nä-
kee, minne yksittäinen päähänpis-
to voi kantaa. Nyt on vielä puris-
tettava, jotta saadaan paletti ka-
saan h-hetkeen mennessä, järjestä-
vä porukka kertoo.

Panoksellaan järjestäjät pyrki-
vät vaikuttamaan siihen, että ihmi-
set aktivoituisivat ja osallistuisivat 
tapahtumaan sankoin joukoin.

– Aurinkoinen sää ja muutenkin 
onnistunut kokonaisuus jättäisivät 
hyvät muistot kaikille.

Samalla ulostulo

Juoksun on tarkoitus vähentää 
nuorten syrjäytymistä rahan ja 
asennevaikutuksen keinoin. Toi-
saalta projekti on myös näkyvä 
kristillinen jalkautuminen ulos kir-
kosta kansan pariin. 

24h-juoksu on Uuden Verson 
Varikko- ja Voimala -yhteisöjen 
yhteinen hanke. Voimalan väki jär-
jestää torille monenlaisia oheista-
pahtumia. Esiintymään on tulos-
sa myös Koop Arponen & Flute of 
Shame. 

Jokaisesta juostusta kilometris-
tä lahjoitetaan kaksi euroa Tuki-
kummeille. Osallistumismaksu on 
viisi euroa. 

Tavoitteena on, että koko 24 
tunnin ajan pinkoo ainakin yk-
si juoksija. Alustavan aikataulun 
mukaan startti paukahtaa kello 18. 
Tapahtuman virallisena suojelijana 
toimii presidentti Sauli Niinistö.

– Kaikki vaan ehdottomasti 
mukaan. Ei mitään ikä-, sukupuo-
li- tai kuntorajoitteita. Matkaa voi 
tehdä vaikka kontaten, kannustaa 
Tampereen seurakuntien Nuoret 
vaikuttajat - projektityöntekijä Sal-
la Kuisma. 

Syrjäytymisen vastaiseen tais-
teluun voi ilmoittautua osoitteessa 
www.24hjuoksu.fi.

Ilmari Larivuo, Timo Vuorela,  
Mikko Malkamäki, Salla Ylöniemi 
ja Jussi Kauppila testaavat 
juoksukuntoa 24 tunnin tapahtumaa 
varten. Järjestäjistä Anna Paajanen 
on jäänyt kuvassa takaalalle. 
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Tulevat pyhät
Ajassa ja hengessä Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Vuonna 1905 Länsi-Virginias-
sa Anna Jarvisin äiti kuoli. Jarvis 
alkoi pohtia oman äitinsä elämää. 
Hän tuli siihen tulokseen, ettei yh-
teiskunta ollut huomioinut tar-
peeksi äitien panosta lasten kasva-
tukseen ja teollistuneen yhteiskun-
nan luomiseen.

Jarvis alkoi kampanjoida äitien-
päivän vieton puolesta. Vuonna 
1907 vietettiin ensimmäisen ker-
ran äitienpäivän muistojuhlaa An-

na Jarvisin kotiseudulla Philadel-
phiassa. Yhdysvaltain kalenteriin 
äitienpäivän juhla pääsi vuonna 
1914 presidentin julistuksen avulla. 

Suomessa ensimmäistä äitien-
päivää vietettiin vuonna 1918. Juh-
lapäivän suomalainen isä oli kan-
sakoulunopettaja ja kansanedusta-
ja Vilho Reima. Vuodesta 1947 läh-
tien päivä on ollut virallinen lipu-
tuspäivä. Jatkosodan aikana, vuon-
na 1942, marsalkka Mannerheim 

myönsi kaikille Suomen äideille yh-
teisesti vapaudenristin kunniamer-
kin. Tämän päiväkäskyn kopio on 
edelleen kehystettynä monen kir-
kon seinällä.

Äitienpäivän vietetään perin-
teisesti perheen kesken. Päivän ko-
hokohtia ovat lasten tarjoilema aa-
miainen äidille vuoteeseen, pienin 
käsin poimittu valkovuokkokimp-
pu ja itse askarreltu kortti.

Äitejä on juhlittu Suomessa  
lähes sata vuotta

Kuva muistaa

 Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon; jos joku 
on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Jos 
joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen 
seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet 
öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan, 
ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. 
Herra nostaa hänet jalkeille, ja jos hän on tehnyt 
syntiä, hän saa sen anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne 
toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta 
parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja 
saa paljon aikaan. 

(Jaak. 5: 1316)

Helmi

 13.5. Sydämen puhetta Jumalan kanssa
Yksi hittivirsi korkeaan ikään ehtineiden keskuudessa on 341, joka 
alkaa ”Kiitos sulle Jumalani.” Virren ajatuksia herättävin kohta on 
toisen säkeistön ”Kiitos, että rukoukset monet, monet kuulit sä. Kiitos, 
että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä.” Moni harmaahapsi laulaa 
nämä sanat kirkkain silmin, täydestä sydämestään tarkoittaen. 
Nuoremman ihmisen elämänvimma ei siihen aina taivu, mutta hiljaa 
rukoilen, että joskus voisin sanoa Jumalalle samoin. (Luuk. 11: 5-13)

 17.5. Korotettu Herra: Helatorstai
Helatorstai on mieltä ilahduttuva päivä työtätekevälle – 
arkipyhänä se antaa ylimääräisen, kevätaurinkoisen vapaapäivän. 
Helatorstai eli ”pyhä torstai” tunnettiin aikaisemmin Kristuksen 
taivaaseenastumisen päivänä. Taivaaseen astuminenkin kuulostaa 
hiukan vaikeaselkoiselta. Kyseessä on joka tapauksessa päivä, jolloin 
Jeesus jätti lopullisesti fyysisin silmin nähtävän olemuksen ja siirtyi 
aistiemme tavoittamattomiin. (Luuk. 24: 46-53)

 20.5. Pyhän Hengen odotus
Tämän pyhän evankeliumissa (Joh. 17: 18-23) Jeesus rukoilee Isältä 
seuraajilleen ykseyttä. ”Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, 
he ovat täydellisesti yhtä.” Yhteys on aina hiukan lähempänä ja 
todellisempaa, kun me kristityt etsimme Jeesusta. Yhdessä tai 
erikseen.

Millaisen kuvan annan itsestäni?
Millaisen kuvan haluaisin 
antaa itsestäni? 
Kannan lompakossani 
rakkaan ihmisen kuvaa.
Yksi kuva kertoo enemmän 
kuin tuhat sanaa.
Kuva herättää tuhat sanaa!

yöpöydälläni on kuva rakkaasta 
ystävästä, jonka menetin äkil-
lisesti. Tuossa kuvassa olemme 

yhdessä Haiti-konsertissa Keskus-
torilla toukokuussa 2010. Aurinko 
paistaa, meillä on aurinkolasit. Ys-
tävän kädet ovat olkapäilläni.

Kuvassa me nauramme ja kä-
dessäni on Kirkon Ulkomaanavun 
kirkkaan vihreä keräyslipas, jon-
ka kyljestä näkyvät sanat: ”Auta”. 
Taustalla laulaa Pate Mustajärvi.

Tuossa kuvassa on vahva läsnä-
olon tuntu.

Kodissani on esillä taulu, jos-
sa Jeesus pitää pientä karitsaa sy-

lissään, taaempana suuri lammas-
lauma. 

Taulussa on kullan väriset ke-
hykset.

Jeesus istuu ja pitää sylissään 
pientä karitsaa. Karitsan emo seu-
raa katseellaan tapahtumaa aivan 
Jeesuksen jalkojen vieressä. Kenties 
karitsa on haavoittunut orjantap-
purapensaassa.

Illan auringonlaskun säteet vä-
rittävät kuvassa olijat kellanpunai-
seen vaippaan kauttaaltaan. Taka-
alalla lammaslauma on levollinen, 
ei töni eikä tuupi toisiaan.

Tämä taulu on ollut lapsuu-
denkotini seinällä. Se on kulke-
nut mummoni evakkomatkat. Mi-
tä kaikkea taulu kertoisi… pommi-
tuksista, hevoskyydistä, evakkoju-
nasta, odotuksesta, epätietoisuu-
desta, kodittomuudesta, jälleenra-
kentamisesta, menetyksistä ja uu-
disrakentamisesta.

Taulu olisi kuullut myös mum-
moni sanat minulle: ”Siunaa itseis 

ja käy makkaamaa”, ja minun so-
perrukseni: ”Levolle lasken Luoja-
ni, armias ole suojani”.

Mummoni usko ja toivo pa-
remmasta tulevaisuudesta kantoi-
vat. Hän kesti menetykset; kodin, 
oman maan ja miehen menettä-
misen. Hän kasvatti kukkia, poimi 
marjat sekä puutarhasta että met-
sästä, viljeli ja varjeli maata. Uskoi 
tulevaan, hoiti rakkaudella arkiset 
askareet piirakanleipomisineen ja 
karjalanpaisteineen. Vaali karja-
lan murretta; hämäläistä hänestä 
ei koskaan tullut.

Leskeksi jäätyään hän joutui ko-
kemaan, mitä merkitsee, kun nai-
nen on ”ieskäypä” eli vastaa per-
heestään.

Hänen sydämessään oli kaksi 
puolta, toinen täynnä hellyyttä ja 
toinen täyttä timanttia!

Marja Seppänen

T

Asta Kettunen

Ravinnoksi

Raamatussa syödään kalaa usein. 
Mahtavin kala-ateria on kuitenkin 
Johanneksen evankeliumin lopus-
sa: Joukko Jeesuksen kuolemaa su-
revia miehiä hoitaa suruaan kalas-
tamalla. 

Rannalle ilmestyy mies, joka 
kehottaa heittämään verkot toisel-
le puolelle. Kalaonni kääntyy ja yk-
si miehistä oivaltaa: ”Sehän on Jee-
sus!” 

Ylösnoussut odottaa surrei-
ta rannalla ja kutsuu turvallisen 
emännän tavoin syömään hiil-
loksella paistuvaa kalaa ja leipää. 
(Joh.21:1–14) 

Vanhassa testamentissa kerro-
taan Joonan olleen suuren kalan 
vatsassa kolme päivää. Tämä tul-
kittiin ennakkokuvaksi Jeesuksen 
kuolemasta ja ylösnousemuksesta 
– tässä yksi syy, jonka vuoksi kalas-
ta tuli Kristuksen symboli. 

Toinen syy on kalaa merkitsevän 
kreikankielisen sanan kirjaimissa.  
I-kh-th-y-s -sanan kirjaimet ovat 
samat kuin alkukirjaimet sanoissa 
Iesosus Khristos Theou Hyios So-
ter eli Jeesus Kristus Jumalan Poi-
ka Pelastaja.

KALA

kuluvan vuoden aikana tällä palstalla ihmetellään erilaisia ruokaan ja kristilliseen uskoon liittyviä ilmiöitä.

Laura Kettunen iloitsee  
komeasta hauesta.  

Laittaisikohan mummu  
siitä kalakeittoa?

Hannu Jukola
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Ota onkeesi

Konserttitarjotin

Pormestarin sinkit ja pasuunat 
soivat kirkossa äitienpäivänä
Iltamusiikkisarjan konsertti Oi 
ihana toukokuu tarjoaa Tuomiokir-
kossa sunnuntaina 13. toukokuu-
ta kello 18 mahdollisuuden kuul-
la harvinaisia soittimia, sinkkiä ja 
barokkipasuunaa. Suomessa ainut-
laatuinen Pormestarin sinkit ja pa-
suunat -yhtye näki päivänvalon vii-
me vuonna kevätkonserttisarjassa.

Yhtyeessä soittavat muusikot 
Suvi Aho, Jaakko Saarinen, Ant-
ti Hirvonen ja Mihail Kapustin, 

ja laulusolistina konsertissa toi-
mii Lauri Solin. Illan ohjelmassa 
on muun muassa Raamatun Lau-
lujen lauluja, Piae Cantiones -laulu-
ja ja John Dowlandin musiikkia se-
kä urkusooloja, joista vastaa Mat-
ti Hannula.

Sinkki oli renessanssiajan tär-
kein puhallin, jonka sointia on 
verrattu muun muassa poikasop-
raanoon. Soitin valmistetaan ta-
vallisesti jalopuusta ja kiedotaan 

Amerikka ja  
Eurooppa kohtaavat
12.5. klo 18,  
Finlaysonin kirkko     
AnneLouise Klaus, sopraano
Katja Kilponen, piano
Mikael Topi, trumpetti
Harri Topi, sello
Ohjelma 10 €

”Ilo saa  
sydämet laulamaan”
su 13.5. klo 15,  
Kalevan kirkon  
seurakuntasali     
Kalevan seurakunnan kuorot, 
joht. TerhiTuulia Keränen
Myös yhteislaulua, kahvitarjoilu
Vapaa pääsy

Kiitos äiti
su 13.5. klo 16,  
Finlaysonin kirkko     
Lasten katedraalin nuoret soit
tajat

Iltamusiikkia
Pormestarin sinkit ja pasuunat
su 13.5. klo 18
Tuomiokirkko      
Tampere Filharmonian muusikoita
Ohjelma 10 €

Yhteisvastuu- 
konsertti
ke 16.5. klo 19
Aitolahden kirkko     
Piccolon Kamarikuoro,  
johtaa Heikki Hinssa
Vapaa pääsy, kolehti  
Yhteisvastuulle. 

Iltamusiikkia
Sergei Rahmaninov:  
Vigilia op. 37 (1915) 
su 20.5. klo 18,  
Tuomiokirkko     
Tampereen Filharmoninen Kuoro 
Annaliisa Pillak, altto
Tuomas Katajala, tenori
joht. Timo Nuoranne
Ohjelma 15/5 €

Viinikan kirkon 
80-vuotisjuhlakonsertti
su 20.5. klo 18,  
Viinikan kirkko     
Tampereen normaalikoulun  
Oskarikuoro
Joht. Johanna Pitkänen ja 
Aki Tulikari   

Pirkanmaan  
musiikkiopiston 
huilukonsertti
ke 23.5. klo 19, 
Finlaysonin kirkko     

Hannu Jukola

Kevätesikot pitävät konsertin19. toukokuuta kello 19 alkaen Finlaysonin 
kirkossa. Tuttujen kevätaiheisten laulujen ja virsien lisäksi illan ohjelmistossa 
on aivan uusia sovituksia Siionin virsiin, kertoo kuoroa johtava Markku 
Ylipää. Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja tilaa on myös yhteislauluille.

Vanha musiikki   virtaa yhteen

Wanhan Musiikin Päivät kutsuu   matkalle kaikenikäisiä

V
okaaliyhtye Lumous ja 
vanhan musiikin yhtye 
Fioretto Ensemble ovat 
hitsautuneet yhteen mo-
nen konsertin voimin ja 

vaihdellen vain vähän kokoonpa-
nojaan. Viimeiset kolme vuotta 
yhdessä on esitetty usein Pyhä Bir-
gitta -aiheisia lauluja ja äskettäin 
toteutui konserttikiertue Pohjois-
Suomeen.

– Meidän pitää oppia historia 
ja musiikin pitää puhua sinulle, 
miettii yhtyeiden taiteellinen joh-
taja Debra Gomez-Tapio syitä teh-
dä vanhaa musiikkia.

Newyorkilaissyntyinen Go-
mez on opiskellut Yhdysvalloissa 
ja Sveitsissä. Hän muutti Suomeen 
1990- luvun lopulla ja perusti Fio-
retton. Vuoden 2007 alusta Gomez 
on johtanut Händel-kuoroa, ja sa-

moihin aikoihin syntyi myös Lu-
mous.

Viittä naislaulajaa, sopraanoja 
Debra Gomezia, Kaisa Kellonie-
meä ja Anu Mattilaa, mezzosop-
raano Johanna Laukkasta ja kont-
ra-altto Elina Aho-Kuusamaa, yh-
distää kiinnostus keskiaikaan ja 
renessanssin mystiseen, värikkää-
seen musiikkiin. Sitä Lumous tuo 
myös Tampereen seurakuntiin.

17. Sastamala Gregoriana 
tuo heinäkuussa Sasta-
malan perinnemaise-

maan uutta energiaa. Luvassa on 
nuorten taitureiden musisointia ja 
uusia palveluita. Näillä eväillä kul-
jetaan pyhiinvaeltajien musiikki-
maailmassa. Kirkkosaleissa esiin-
tyy palkittuja kokoonpanoja.

– Esiintymässä ovat Euroopan 
parhaat nuoret vanhan musiikin 
taitajat, ja kokoonpanoista kolme 
konsertoi ensi kertaa Suomessa, 
kertoo tapahtuman uusi toimin-
nanjohtaja Helena Salmi.

Wanhan Musiikin Päivät alka-
vat lauantaina 21. heinäkuuta ja 
kestää seuraavan viikon perjantai-
hin asti. Teema on Matkalla – löy-
töretket ja pyhiinvaellukset ja en-
simmäinen kohde on Santiago de 
Compostela. Pyhiinvaellusmatkas-
ta Espanjaan vastaa Sastamala Gre-
goriana Consort, suomalaisista ja 

kansainvälisistä taiteilijoista koot-
tu yhtye, jonka ohjelman voi kuul-
la vain Sastamalassa. 

Tiistaina kuullaan vokaaliyh-
tye Profeti della Quintaa, joka tuo 
Pyhän Marian kirkon loistavaan 
akustiikkaan juutalaista runoutta 
otsikolla Salomonin lauluja. Lau-
antain myöhäiskonsertissa esiinty-
vät sopraano Evelyn Tubb ja luutis-
ti Anthony Rooley.

Tubb myös opettaa samaan ai-
kaan festivaalin kanssa järjestettä-
vällä kansainvälisellä mestarikurs-
silla Karkun evankelisella opistol-
la. Kurssilaiset esiintyvät aiempien 
vuosien tapaan päätöskonsertissa.

Uusia avauksia

Festivaali laajenee edellisvuo-
siin nähden. Tapahtuma käynnis-
tetään jo ennen avajaiskonserttia 
Pukstaavin puistossa Sastamalas-

sa. Koko perheelle suunnattu mu-
siikkiseikkailu Mauri Kunnaksen 
Robin Hoodin maailmaan toteutuu 
yhteistyössä Herra Hakkaraisen ta-
lon ja Suomalaisen kirjan museon 
kanssa.

– Tavoittelemme uusia kuuli-
joita. Haluamme kuitenkin säilyt-
tää Gregorianan fiiliksen ainutlaa-
tuisena, rentona ja tasokkaana, Sal-
mi sanoo.

Festivaali on herätellyt yritys-
yhteistyötä paikallisten toimijoi-
den kanssa sekä kehitellyt palvelui-
ta, jotka sopivat tyyliin ja joita edel-
lisvuosien konserttivieraat ovat toi-
voneet. Kirkkojen läheisyyteen li-
sätään esimerkiksi ruokailumah-
dollisuuksia.

Konserttien määrä nousee kuu-
desta seitsemään. Taiteellinen joh-
taja, luuttutaiteilija Michael Fields 
Englannista on koonnut ohjelmis-
ton, jossa kuullaan kaikkia vanhan 

Liikuntarajoitteiset

Kuulokojeet

Debra GomezTapio ja Mikael Heikkilä esittivät konsertin Una Vie de Femme – Keskiajan naisen lauluja 
Villa Kosmoksessa helmikuussa.

Pormestarin sinkit ja pasuunat eli Mihail Kapustin, Suvi Aho, Lauri Solin, 
Jaakko Saarinen ja Antti Hirvonen haluavat tuoda barokin ainutlaatuisen 
äänimaailman tutuksi myös Suomessa.
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Kevätkonsertti suomalais-na-
mibialaisissa tunnelmissa järjes-
tetään torstaina 10. toukokuuta kel-
lo 18 Finlaysonin kirkossa.

Tunnelmia kulkemisesta, mat-
kalla olemisesta ja monikulttuurisu-
udesta tarjoilee Sakari Löytty Trio, 
joka rakentaa laulujen avulla tarinan 
Namibian Ambomaalta Suomeen. 

– Lähteminen, kulkeminen ja 
kahden etapin välillä oleminen on 
matkalla oloa ja keskeneräisyyttä. 
Olemme elämässä Jumalan armon 
varassa, miettii muusikko ja lähe-
tystyöntekijä Sakari Löytty.

Trion muut jäsenet ovat Matil-
da Löytty ja Juho Simojoki.

Lähetystyöntekijä elää kahden 
kulttuurin välillä, aina matkalla 
jonnekin. 

– Kun tulin Namibiasta takaisin 
Suomeen, huomasin, että palasin 
monikulttuuriseen maahan. Moni 
muukin on ollut matkalla ja pääty-
nyt tänne, mutta elää edelleen kah-
den kulttuurin välissä.    

Konsertin järjestävät Opettajien 
Lähetysliitto ja Tuomiokirkkoseu-
rakunta. Kolehdin tuotto menee 
Raija ja Mikko Peuran työn tuke-
miseen Tansaniassa.  Konsertin jäl-
keen on kahvitarjoilu.

Lauluja matkalta 

nahkaan tai pergamenttiin. Pe-
rimätieto kertoo sinkistien jalon 
perinnön kuolleen sukupuuttoon 
Euroopassa riehuneen ruton seu-
rauksena. Nyt soittimen tenho on 
löydetty uudelleen myös Suomes-
sa.

Barokkipasuuna toimii samoin 
periaattein kuin pasuunat nyky-
äänkin. Se oli kromaattisena vaski-
soittimena suosittu jo 1500-luvulta 
lähtien erilaisissa kokoonpanoissa. 
Sen sointi on pehmeä ja kuulas ja 
se sulautuu erityisen hyvin ihmis-
ääneen.

Barokkipasuunat muodostavat 
sinkkien kanssa saumattoman ko-
konaisuuden, ja vastaavat kokoon-
panot viihdyttivät ruhtinaita jo 
1600-luvulla.
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Radio, tv ja netti

Radio Valo on kehitysvammaisten oma radio 
Radio Valo on Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry:n kult
tuuripaja Valon perustama internetin kautta toimiva helppokäyt
töinen mediaasema. Sen kautta voi kuulla ja nähdä ainutlaatuis
ta ohjelmaa erityisiltä tekijöiltä. 

Radio Valon kautta kehitysvammaiset henkilöt voivat saada 
esille omaa ääntään ja kulttuuriaan. Sen ohjelmien seuraaminen 
ei välttämättä vaadi luku tai kirjoitustaitoa. Toimitus auttaa ja tu
kee heitä, jotka haluavat saada ohjelmistoaan muiden kuultavak
si ja nähtäväksi aseman kautta.

Radio Valon toiminta alkaa rahaautomaattiyhdistyksen tuke
massa projektissa yhteistyössä Lyhtyyhdistyksen, Me Itse yh
distyksen, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja mediaalan am
mattilaisten kanssa kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Radio Valo on yhteinen asema eri kanaville eli toimitusryhmil
le. Toiminnassa voi olla mukana tekemällä omaa ohjelmaa oman 
kanavan kautta tai saada omaa ohjelmaa esille sen kautta. 

www.radiovalo.fi

Kuuntele Tuomiokirkon  
jumalanpalvelus kotisohvaltasi
Tampereen tuomiokirkon jumalanpalvelus lähetetään suorana lä
hetyksenä sunnuntaisin kello 10 Radio Moreenissa taajuudel
la 98,4 MHz.

Tampereen seurakunnat  
myös Facebookissa ja Twitterissä
Facebookista, www.facebook.com/tampereenseurakunnat, ja 
Twitteristä, http://twitter.com/TampereEvlSrkt, löytyy menovink
kejä ja uutisia Tampereen seurakuntien tapahtumista.

Yhteisvastuu sai velkaantuneet liikkeelle
Juuri päättynyt vuoden 2012 Yhteisvastuukeräys kampanjoi suo
malaisten ylivelkaantumisen torjumiseksi. Keräysvaroin käynnis
tettävä TakuuSäätiön pienluottohanke on saanut velkaongelmis
ta kärsivät suomalaiset ottamaan kiivaasti yhteyttä säätiöön, jo
ka löytyy netistä osoitteesta www.takuusaatio.fi.

Ensi vuoden kotimaisena keräyskohteena ovat syrjäytyneet 
vanhukset.

Vanha musiikki   virtaa yhteen

Wanhan Musiikin Päivät kutsuu   matkalle kaikenikäisiä

Ensi kesänä Sastamala Gregorianassa konsertoi myös vokaaliyhtye Profeti della 
Quinta, joka menestyi viime vuonna Yorkin Early Music Festivaleilla.

Eddie Rolm
anis Photos

Se on Händel-kuoron tavoin 
Tampereen seurakuntien yhteis-
työkuoro, joita on kaikkiaan 13. 
Kuorot esiintyvät säännöllisesti 
Tampereella jumalanpalveluksis-
sa ja muissa maksuttomissa tilai-
suuksissa.

– Minusta tuntuu, että olen ai-
na kirkossa, naurahtaa Gomez.

– Olen kiitollinen, että voimme 
tehdä yhteistyötä ja esiintyä kir-
koissa, hän sanoo.

– Olemme ainoa ammattiyh-
tye siinä porukassa. Meillä on in-
nokas, melkein kaikissa esityksis-
sämme istuva faniporukka, jatkaa 
tuottaja Elina Aho-Kuusama.

Yhdessä inspiroituu

Fioretto vaihtelee kokoaan kon-
serttiohjelman mukaan. Perusko-
koonpanossa Janek Öller soittaa 
puupuhaltimia ja Mikael Heikki-
lä lyömäsoittimia. Gomez soittaa 
harppua ja laulaa. Joskus mukana 
on tanssijoita. Yhtye on erikoistu-
nut keskiajan, renessanssin ja var-
haisbarokin musiikkiin.

Fioretton ja Lumouksen dialogi 
on kiinnostava. Valikoima on laa-
ja. On lauluja pyhiinvaeltajien mat-
koista tai balladeja linnojen liepeil-
tä.

– Ohjelmisto on äänellisesti 
haastava. Pitää tuntea vanha mu-
siikki ja tulkita sitä eri tavalla kuin 
uudempaa musiikkia, tiivistää Go-
mez.

Olennainen apu keskiaikaan 
pääsyssä ovat niin ikään Öllerin 
säkkipilli ja nokkahuilu sekä Heik-

kilän rummut ja helistimet, jotka 
luovat eloisan taustan laululle.

– Ensemblet antavat toisilleen 
inspiroivaa läsnäoloa, miettii Go-
mez.

– Kun ryhmämme tapaavat, il-
massa on erikoista energiaa, hän 
kertoo.

Joskus päänvaivaa aiheuttavat 
välimatkat, sillä osa muusikois-
ta asuu Tampereella, osa Helsin-
gissä. Gomez on vastikään muut-
tanut vanhaan kansakouluun Val-
keakoskelle. Yhtyeet harjoittelevat 
pääasiassa Kalevan seurakuntasa-
lissa, mutta Gomezin kouluakin on 
jo testattu.

– Minulla on iso jumppasali. 
Suunnittelen sinne erilaisia akti-
viteetteja, kuten mestarikursseja ja 
kuoroleirejä, Gomez kertoo.

Myös salin akustiikkaa on vast-
ikään arvioitu, ja tehty konserttisa-
lisuunnitelmia.

Birgitan mukana pyhään

Pyhä Pohjolan Birgitta -konsertis-
sa yhtyeet valaisevat 1300-luvulla 
eläneen Ruotsin-aatelisen Birgit-
ta Birgerintyttären elämää. Poh-
joismainen Birgitta oli kirkollinen 
ja poliittinen vaikuttaja ja perusti 
birgittalaisen luostarikunnan.

Konsertin musiikki on Skan-
dinaviasta ja muualta Euroopasta, 
Birgitan pyhiinvaelluksilta Santia-
go de Compostelaan, Roomaan ja 
Jerusalemiin. Lisäksi kuullaan Bir-
gitta-lauluja suomalaisista käsi-
kirjoituksista sekä Piae Cantiones 
-kokoelman lauluja. On riehakas-

ta saarnausta, pyhiinvaeltajien ral-
latuksia ja meditatiivista rukous-
laulua.

Gomez uskoo Birgitan tarinan 
kiinnostavan suomalaisia.

– Birgitta oli vahva nainen. Hän 
ei olisi halunnut, mutta hänet nai-
tettiin 13-vuotiaana ja lapsia syntyi 
kahdeksan. Myöhemmin Birgitta 
omistautui täydellisesti Jumalalle 
ja eli vanhaksi, 70-vuotiaaksi. Hän-
tä kohdeltiin kuin kuninkaallista.

Pienestä asti taivaallisia näkyjä 
saanut Birgitta osallistui rohkeasti 
yhteiskuntaan.

– Esityksessä on myös tanssias-
keleita, Gomez paljastaa.

Keskiaikaan sijoittuvan draa-
mallisen konsertin on ohjannut 
Jamie Mäkinen. Teos nähdään en-
si kesänä Sastamala Gregorianassa.

– Sastamalan Pyhän Marian 
kirkossa on paras akustiikka koko 
maailmassa. Voit kuiskata ja kaikki 
kuulevat. Se on täydellinen tila lau-
lajalle, kehuu Gomez.

Elisa af Hällström

Pyhä Pohjolan Birgitta,  
musiikkia kuohuvalta keskiajalta 
sunnuntaina 22.7. kello 18  
Sastamala Gregorianassa.  
Käsikirjoitus Debra GomezTapio,  
ohjaus Jamie Mäkinen.
Lisätietoja  
www.lumousensemble.com
www.fioretto.fi.

Herkkäilmeinen klavikordi he-
rää henkiin Pyynikin pappilassa 
sunnuntaina 27. toukokuuta kel-
lo 16.

– Näin hiljaisen soittimen ää-
nen kokeminen on jotakin erikois-
ta nykyaikana, kun joka tuutista tu-
lee koko ajan kaikenlaista ja kovalla 
volyymillä. Iso tila ei oikein sovellu 
klavikordin hennolle äänelle, Pyy-
nikin pappila on tilana sopivan in-
tiimi ja myös kaunis, houkuttelee 
Tampereen ruotsalaisen seurakun-
nan kanttori Paula Sirén.

Hiljaisuuden rajalla kuulee / 
Du kan höra tystnaden -konsertissa 
instrumenttia soittaa Nokian seu-
rakunnan kanttori Eija Virtanen.

Hän kertoo klavikordin olevan 
historiallinen kosketinsoitin, jon-
ka pieni mutta ilmeikäs ääni syn-
tyy akseloidun koskettimen toiseen 
päähän kiinnitetyn metallipuikon 
eli tangentin koskettaessa kieliä.

– Klavikordissa on siis koske-
tinsoittimien yksinkertaisin me-
kaniikka. Ensimmäinen merkin-
tä klavikordista Suomen oloissa on 
vuodelta 1556, kun Turkuun tuo-

Klavikordin hento ääni 
saa hiljaisuuden henkiin

tiin Tallinnasta klavikordi ja kaksi 
urkupositiivia (todennäköisesti Tu-
run linnaan).

– Iso klavikordi säilyi Pohjois-
maissa suosituimpana kosketin-
soittimena pitkälle 1800-luvulle, 
vaikka Keski-Euroopassa piano oli 
jo syrjäyttänyt sen. 

Konsertin soitin on valmistunut 
joulukuussa 2011. Sekin vaatii virit-
tämistä aina, kun soitinta on siir-
retty esimerkiksi konserttipaikalle.

Konserttiin on vapaa pääsy, oh-
jelma 5 euroa.

Klavikordin soittaja, tässä Eija 
Virtanen, on itse parhaassa 
mahdollisessa kuuntelupaikassa.

Paula Siren

Pispalan kirkon uudet 
urut ovat omiaan barokin 
sävyille.

Johann Sebastian Bachin a-
molliviulukonsertto voi olla pik-
kuviulistinkin en-
simmäinen iso kos-
ketus barokin mesta-
rin maailmaan. Pispa-
lan urkukeväässä kon-
serton ensimmäisen 
osan soittaa Tampe-
reen Konservatorios-
sa opiskeleva 9-vuoti-
as Iidamari Oksanen.

Dietrich Buxte-
huden barokkisävy-
jä tuovat konsertissa 
esille Pyhän Birgitan 
Laulajat Lempäälästä 
Pietari Korhosen joh-

Barokki säteilee Pispalan keväässä
dolla, Tampereen Kamarimusiikki-
seuran orkesteri sekä Jukka Hovi-

la, urut.
Solisteina laulavat 

Marjukka Tirkkonen ja 
Kristjan Moisnik. Hela-
torstain teksteihin liit-
tyy Buxtehuden kan-
taatti ”Nichts soll uns 
scheiden von der Liebe 
Gottes.” Toisen kantaa-
tin ”Jesu, meine Freude” 

sisältö löytyy nykyvirrestä 303: 
”Jeesus aarteheni.”

Barokin ajattelu on vaikutta-
nut myös sukupolvea myöhem-
pään Joseph Haydnin urkukon-
serttoon C-duuri, jonka solistina 
soittaa Pietari Korhonen. 

Jopa 1800-luvun säveltäjä Ed-
vard Grieg tarjoilee makuher-
moja kutkuttelevaa romantiikan 
viiniä barokin leileissä herkulli-
sessa sarjassaan Holbergin ajoil-
ta. Sen soittaa Tampereen Kama-
rimusiikkiseuran orkesteri Juha-
ni Tepposen johdolla.

Urkukevään konsertti  
Pispalan kirkossa helatorstaina 
17.5.2012 kello 18.  
Ohjelma 10 e.

musiikin aikakausia. Keskiajalle 
sukelletaan sunnuntaina Lumouk-
sen, Fioretton ja Debra Gomez-Ta-
pion johtamana.

Konserteista barokkiyhtye Me-
ridiana koetaan Tyrvään Pyhän 
Olavin kirkossa torstaina 26. hei-
näkuuta. Yhtye voitti York Early 
Music Festival Young Artist -kil-
pailun vuonna 2009, ja viime vuon-
na saman palkinnon sai Profeti del-
la Quinta. 

Sastamala Gregoriana hyväk-
syttiin joulukuussa Finlands Festi-
valsin jäseneksi.

Elisa af Hällström

Sastamala Gregoriana 21.–27.7.
Liput 30/25/20 euroa  
Lippupalvelusta ja kirkon ovelta  
tuntia ennen konsertin alkua.
www.sastamalagregoriana.fi

Viestiveljet on jo useana vuon-
na ollut järjestämässä katutapahtu-
maa yhdessä Hervannan seurakun-
nan kanssa, tavoitteenaan saada ih-
misiä lähtemään kenttälounaalle se-
kä sanan ja musiikin äärelle.

– Tuomme esiin myös diakonia-
työn seurakunnissa, sillä tavoitte-
lemme erityisesti niitä ihmisiä, joi-
den askel elämässään on suuntautu-
nut omille teilleen, tai he muuten ovat 
eristäytyneet yksin tai muiden kans-
samatkaajien kanssa sivummalle, ker-
too kuoronjohtaja Jarmo Ojanperä. 

– Tahdomme tuoda tällä tavoin 
myös seurakuntaa ihmisten lähelle, 
ja osoittaa, että heistä välitetään.

Lauantaina 19. toukokuuta järjes-

tettävä tapahtuma vedetään tällä ker-
taa omin voimin, eli Viestiveljet esiin-
tyvät yhdessä Kari Kolehmaisen ja 
Miika Pihlajaniemen kanssa. Her-
vannan seurakunnasta on mukana 
pastori Markku Mustajärvi ja suu-
ri joukko vapaaehtoisia työntekijöitä.

Tapahtuma alkaa kauppakeskus 
DUO:sta kello 10.30. Kello 12 jat-
ketaan torilla, jossa musiikin ja sa-
nan yhteydessä jaetaan soppatykis-
tä hernekeittoa ja tarjotaan muuta 
lisuketta.

Kenttälounaan jälkeen tilaisuus 
jatkuu kirkossa 13. 

Viestiveljet avustaa musiikissa 
vielä sunnuntaina 20.5. kello 11 alka-
vassa messussa. 

Sanaa ja musiikkia sopivin annoksin

Hannu Jukola
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S
eurakunnan päättäjien
unelmana oli rakentaa 
helposti saavutettava ko-
tikirkko, jonka suojista 
löytyisi kaikille tilaa. Tä-

mä tavoite on edelleen ajankohtai-
nen, sillä elämme jälleen perheiden 
Viinikassa. Noin 40 prosenttia Vii-
nikan seurakunnan jäsenistä on alle 
30-vuotiaita, miettii Viinikan kirk-
koherra Jussi Mäkinen Viinikan kir-
kon 80-vuotisjuhlan kynnyksellä. 

Viinikan kirkko valmistui tou-
kokuussa 1932. Kirkkoherra Mäki-
nen on viime päivinä yrittänyt ku-
vitella, miltä sen ajan seurakunta-
päättäjistä on tuntunut ja millaises-
sa maailmassa he ovat eläneet.  

– Päättäjiltä on vaadittu paljon 
rohkeutta, sillä aikaan liittyi paljon 
jännitteitä ja kahtiajakautumista. 

Vuoden 1918 traagiset tapahtu-
mat Tampereella olivat vielä ihmis-
ten tuoreessa muistissa. Uskonva-
pauslaki vuonna 1923 aiheutti pola-
risoitumista väestössä. Viinikkaan 
syntyi kaupungin ensimmäinen lä-
hiö ja siitä muodostui työväen kau-
punginosa 1900-luvun alussa.  La-
ma koetteli Suomea taloudellisesti 
1930-luvulla. 

– Samoihin aikoihin Suomessa 
alkoi myös vaikuttaa pohjoismai-
nen nuorkirkollinen liike, joka tu-
li Tanskan kautta Suomeen. Se in-
nosti tamperelaisia seurakunta-ak-
tiiveja uuden kirkon suunnitteluun 
ja rakentamiseen, kertoo Mäkinen.  

Arkikirkko palveli 
kaikenikäisiä

Liikkeen kannattajien työnäkynä 
oli rakentaa Viinikkaan kirkko, jos-
sa olisi kaikille tilaa ja jonka suo-
jissa nuoret voisivat harrastaa se-
kä osallistua kerhoihin ja pyhäkou-
luun. Yksi liikkeen puuhamiehistä 
oli Jaakko Gummerus, joka toimi 

Tampereen piispana vuosina 1923–
1933. 

Hän nimitti kirkkoa arkikirkok-
si, koska se oli ensimmäinen suo-
malainen kirkkorakennus, jossa sa-
man katon alle yhdistettiin kirkko-
sali, nuorten kerhotilat ja työnte-
kijöiden asuntoja. Viinikan kirkon 
valmistumista pidetäänkin kirkolli-
sen nuorisotyön voimistumisen ai-
kana Tampereella.

– Kirkon suunnittelijoiksi ja tai-
teilijoiksi valittiin ennakkoluulotto-
masti nuoria aikuisia. Vaikka suun-
nittelussa oli modernia tulkintaa, 
kirkko on samalla vertauskuvil-
taan hyvin hengellinen ja Kristus-
keskeinen. Toisaalta kirkko on arki-
nen, toisaalta symbolinen ja liturgi-
nen. Arki ja pyhä ovat vuorovaiku-
tuksessa keskenään. 

Kirkon Kristus-keskeisyys ker-
too Mäkisen mukaan siitä, että Vii-
nikan kirkko oli sovituksen symbo-
li haavoittuneessa ja ristiriitojen re-
pimässä kaupungissa. 

– Toivon, että kirkko edelleen le-
vittäisi samaa sovinnon sanomaa ja 
valaisi ihmisiin rohkeutta nykyajan 
haasteissa, muutoksissa ja turvatto-
muuden keskellä.      

Lähikirkko on 
henkinen asia  

Viinikan kirkko on edelleen perhei-
den talo ja läsnäolon kirkko Viini-

kan seudun asukkaille. Se toimii yh-
teistyössä ihmisten arjessa alueen 
muiden toimijoiden kuten koulujen 
kanssa. 

– Nykypäivän suuri muuttolii-
ke asettaa seurakunnille suuren 
haasteen. On kysyttävä, ketkä lo-
pulta ovat nykypäivän viinikkalai-
sia. Olemme tulleet uuteen tilan-
teeseen, jossa hallinto ja seurakun-
tien rajat eivät enää merkitse ihmi-
sille niin paljon kuin aikaisemmin, 
pohtii kirkkoherra. 

Mäkisen mukaan kirkon läsnä-
olo merkitsee ihmisille turvaa ja 
pysyvyyttä jatkuvasti muuttuvas-
sa maailmassa. Seurakunnan jäse-

nyys ja lähikirkko voivat kuitenkin 
nykyisin olla henkistä sitoutumista. 
Paikallisuus on yksi osa seurakun-
taidentiteetin kokemista.

– Ihminen voi kantaa mukanaan 
useita kotikirkkoja ja seurakunnan 
yhteisöjä, jotka ovat hänelle hengel-
lisesti tärkeitä elämän matkan var-
relta, miettii Jussi Mäkinen.   

Kirsi Airikka   

Lue lisää Viinikan kirkon arkkitehtuu
rista: www.tampereenseurakunnat.
fi/seurakunnat/viinikan_seurakunta/
kirkot_ja_toimitilat

Kotikirkko kulkee  
ihmisen sydämessä 

V iinikan kirkon 80-vuotisjuh-
lajumalanpalvelusta viete-
tään sunnuntaina 20. touko-

kuuta kello 10 Viinikan kirkossa. 
Messussa saarnaa Tampereen piis-
pa Matti Repo. Musiikista huoleh-
tivat kanttori Veikko Myllyluoma, 
Viinikan kirkkokuoro sekä Nuor-
ten lauluryhmä.

Kirkkokahvia tarjoillaan ym-
päri kirkkoa eri toimitiloissa, jois-

sa esitellään seurakunnan toimin-
taa ja kohdataan seurakuntalaisia. 
Tampereen normaalikoulun kuva-
taidenäyttelyn avajaisia vietetään 
messun jälkeen. 

Normaalikoulun oppilaista 
koostuvan Oskari-kuoron kon-
sertti on juhlapäivänä kello 18 
Viinikan kirkossa. Kuoroa johta-
vat opettajat Johanna Pitkänen ja 
Aki Tulikari.    

Juhlamessun toimittaa 
piispa Matti Repo 

Norssin kuvataideopettaja Marja
Leena KorteSuonpää (vas.) toi 
uusia pensseleitä Ellen Ailorannalle, 
Aleksandra Kunnakselle ja Aura 
Laurilalle. 

Akseli Arola ikuisti rantavedessä 
lepäilevän hauen.

Hannu Jukola

Hannu Jukola
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T
ampereen normaalikou-
lun oppilaiden kuvataide-
näyttely juhlistaa Viini-
kan kirkon 80-vuotisjuh-
lavuotta. Näyttely avau-

tuu 20. toukokuuta juhlamessun 
jälkeen. 

Kirkon toiminta, jatkuvuus, 
vuosikymmenten perinne ja ih-
misten kohtaaminen arjessa syn-
nyttivät ajatuksen näyttelyn to-
teuttamisesta. Idean äitejä ovat 
Viinikan seurakunnan nuoriso-
työnohjaaja Irmeli Paalaste ja 
normaalikoulun kuvataideopet-
taja Marja-Leena Korte-Suon-
pää. 

Toukokuussa 80 vuotta täyt-
tävä Viinikan kirkko on yhtei-
sö, joka on toiminut vuosikym-
menet muiden yhteisöjen kans-
sa yhteistyössä Viinikan alueella. 
Normaalikoulu eli Norssi täyttää 
50 vuotta syksyllä. Nekalan kou-
lu on lähes samanikäinen kuin 
kirkko. 

– Kirkko on tullut tutuksi alu-
een lapsille jo ennen kouluikää ja 
alakoulun aikana. Viinikan alu-
eella ihmiset kohtaavat toisiaan 
luontevasti arjessa, miettii Irme-
li Paalaste, joka toimii seurakun-
nan kuvataidekummina Norssis-
sa. 

Paalasteen mukaan seurakun-
nalla on yhteydet koululaisiin jo 
vuosien takaa, kerhoista ja muus-
ta varhaiskasvatuksen ja nuoriso-
työn toiminnasta.

– Siksi tuntuu luonnolliselta, 
että tapaan nuoria myös koulu-
miljöössä. Näyttelyä tekevät kah-
deksasluokkalaiset käyvät rippi-
koulunsa tulevana kesänä, joten 
kohtaamiset jatkuvat. 

Ajatusten aikamatkalle 
vuoteen 1932

Kuvataideyhteistyö on jo kolmas 
seurakunnan ja Norssin yhteinen 

hanke. Aiemmat näyttelyt on to-
teutettu vuosina 2004 ja 2007. 

Kevään näyttely kantaa työ-
nimeä Kirkonmäellä.  

– Matkustimme ajatuksis-
samme oppilaiden kanssa ajassa 
80 vuotta taaksepäin ja aloimme 
miettiä, millainen olemus Neka-
la–Viinikka-alueella tuolloin oli 
ja millaisia ihmisiä siellä asui. 
Kuvien aiheet syntyivät elämäs-
tä kirkon ympäristössä, Iidesjär-
ven maisemista ja yksityiskohdis-
ta ympäröivässä luonnossa, ker-
too Marja-Leena Korte-Suonpää. 

Kuvia työstettäessä on tutkit-
tu erityisesti pintojen rakennetta.

– Vierailimme Viinikan kir-
kossa ja tunnustelimme alaker-
ran vanhojen seinätiilien rosoi-
sia pintoja. Myös näyttelyn töihin 
haimme samanlaista rosoisuutta 
kokeilemalla erilaisia pohjustus-
materiaaleja.   

Oppilaat ovat työstäneet 
näyttelyyn tulevia töitä kevättal-
ven aikana.

– Helmiä voi vielä syntyä, sil-
lä taide on arvaamatonta, hymyi-
lee kuvataideopettaja.

Iidesjärvi innoitti 
nuoria taiteilijoita 

Näyttely koostuu erikokoisille ja 
eri materiaalipohjille tehdyistä 
töistä. Kirkon alakertaan ripus-
tetaan kaikkiaan noin 30 työtä.  

Elina Valtonen on maalannut 
näyttelyyn työn Kirjosiepot. 

–On ollut kivaa tehdä töitä 
kirkon näyttelyä varten, eikä vain 
opettajan arvioitavaksi.

Hän osallistuu myös Peura-
pelto-nimisen ison viisiosaisen 
maalauskokonaisuuden maalaa-
miseen Aura Laurilan ja Saara 
Suvelan kanssa. Ajatus peurojen 
kuvaamisesta syntyi, kun opetta-
ja kertoi Viinikan alueen olleen 
maaseutumaista 80 vuotta sitten. 
Peurat tulevat usein pelloille syö-
mään viljaa. 

Sekä Aura että Elina ovat pi-
täneet uuden pohjustusteknii-
kan kokeilemisesta. Maalaukset 
on pohjustettu erilaisilla massa-
seoksilla, jolloin pinnasta saa elä-
vän näköisen. 

Akseli Arola teki näyttelyyn 
pikkutyön Hauki. 

–Olen aina pitänyt kalojen ja 
lintujen piirtämisestä. Kun näyt-
telyä suunnitellessa oli puhet-
ta Iidesjärvestä, päätin maala-
ta hauen, joka lepäilee matalas-
sa rantavedessä. 

Iidesjärvi innoitti myös Matti 
Lampea, joka maalasi näyttelyyn 
Sudenkorento-työn. 

Ellen Ailoranta taas alkoi 
pohtia ihmisiä, jotka elivät Vii-
nikan kirkon ympäristössä 80 
vuotta sitten. Hänen mieliku-
vituksensa synnytti tytön, joka 
haaveilee mukavista asioista Ii-
desjärven maisemissa. 

–Työstä tuli niin kookas, et-
tä olen maalannut tätä melkein 
koko kurssin ajan. On kivaa, että 
kurssilla on tavoite ja että saam-
me työt näyttelyyn. Viinikan 
kirkko on minulle läheinen, vaik-
ka en olekaan käynyt siellä rippi-
koulua, kertoo Ellen, joka pääsi 
ripille viime kesänä Messukylän 
kirkossa.  

Kirsi Airikka

Kirkonmäellänäyttely avataan  
juhlamessun jälkeen sunnuntaina 
20. toukokuuta Viinikan kirkossa.  
Juhlapäivänä näyttely on avoinna  
kello 11.30–20.  
Myöhemmin näyttelyyn  
voi tutustua tilaisuuk sien  
aikana sekä 
Tiekirkon auki olo aikoina  
11.6.–10.8. ma–pe kello 11–18.  
Viinikan kirkon osoite on  
Kaartotie 1. 

P
erhetyöllä on vahva perinne 
Viinikan seurakunnassa. Lei-
reillä perheet saavat mahdol-
lisuuden yhdessäoloon ja mu-
kavaan puuhailuun. Perheitä 

tuetaan myös lasten kristillisessä kas-
vatuksessa.

Ronja ja Niko Kiviaho osallistuivat 
ensi kertaa perheleirille Torpan kurssi-
keskuksessa maaliskuun lopussa. 

– Olemme käyneet tyttäremme Sa-
gan kanssa perhekerhossa ja siellä mu-
kava vetäjä houkutteli meitä leirille. 
Aluksi epäröin, voimmeko osallistua, 
kun emme kuulu kirkkoon ja ajattelin, 
että leiri on tarkoitettu vain seurakun-
nan jäsenille. Meidät kuitenkin toivo-
tettiin tervetulleiksi. Tämä kuulosti 
leppoisalta viikonlopulta ja toivoin, et-
tä lapsi saa kavereita täällä, Ronja Kivi-
aho kertoo.

Niko Kiviaho on tutustunut muuta-
miin ihmisiin jo perhekerhossa.

– Leirillä olemme kerranneet kuu-
lumisia tuttujen kanssa ja tutustuneet 
myös uusiin ihmisiin. Leirin alku tun-
tuu lupaavalta, täällä on sopivasti te-
kemistä, päästään syömään valmiiseen 
pöytään, eikä tarvitse hoitaa tiskivuo-
roja.

Leiri antaa kirkosta  
myönteisen kuvan 

– Perheleirin ohjelma on hyvin suunni-
teltu, toimiva ja sopivan väljä, että voi 
osallistua sen verran kuin haluaa. Per-
jantai-iltana Niko meni laavulle paista-
maan makkaraa. Minua väsytti ja jäin 
huoneeseen nukuttamaan lasta, Ron-
ja sanoo.

– Sain kristinuskosta tiukan käsi-
tyksen peruskoulun uskonnonopetuk-
sen takia. Kerho- ja leiritoiminta tuo 
esille positiivista puolta kirkosta. Tän-
ne voi tulla maailmankatsomuksesta 

riippumatta ja huomata, miten yhden 
seurakunnankin alueella löytyy erilai-
sia tapoja toteuttaa vakaumustaan. En 
koe uskon sanomaa omakseni, mutta 
nyt näen, miten paljon kirkko saa hy-
vää aikaan, Ronja pohtii.

– Leiri on hyvä tie tutkistella tä-
tä maailmaa ja lisätä ymmärrystä sii-
tä, miten kirkko toimii. Jatkossa voin 
osallistua kirkon järjestämille retkille, 
joille on helpompi tulla kuin jumalan-
palvelukseen, Niko toteaa.

– Arvostukseni kirkkoa kohtaan li-
sääntyi, vaikka en ole samaa mieltä ah-
dasmielisten kristittyjen kanssa. Aion 
jatkossa katsoa, mitä kirkossa tapah-
tuu, Ronja miettii.

Tiedotus netissä toi  
runsaasti osallistujia

Perheleirille tuli 73 osallistujaa, mikä 
yllätti järjestäjät iloisesti.

– Perheleirejä alettiin järjestää kym-
menen vuotta sitten. Välillä pidettiin 
taukoa ja toiminta alkoi uudestaan pari 
vuotta sitten. Perhetyötä on tehty koko 
ajan ja pidetty muun muassa isä–lap-
si-leirejä. Palaute leireistä on ollut kiit-
tävää, ihmiset nauttivat yhdessäolosta 
täällä, kertoo Viinikan seurakunnan 
poikatyöntekijä Jussi Kosonen. 

– Perheleirillä eri-ikäiset ihmiset 
tapaavat, perheillä on lapsia vauvasta 
murkkuihin. Lisäksi täällä on muka-
na varamummoja ja varavaari sekä vii-
si nuorta ”isoveljinä ja isosiskoina”, dia-
koni Eveliina Ruokola kuvailee osal-
listujia.

Yksi leirin teemoista oli Iltarukous 
kantaa. Perheet askartelivat yhdessä il-
tarukoustaulut, joihin kirjoitettiin ru-
kous, ja lapset saivat koristella sen en-
kelinkuvilla ja tähdillä.  

Pirjo Lääperi 

Ronja Kiviaho kuunteli, kun Saga ja Niko Kiviaho innostuivat rummuttamaan.  
Leirin päätteeksi eläydyttiin perhemessussa palmusunnuntain evankeliumiin  
isosten toteuttamassa draamassa. 

Lapsiperheet tutustuivat  
toisiinsa perheleirillä 

Kuvia Viinikan  
elämästä ja ympäristöstä 

Viinikan nuorisotyönohjaaja Irmeli Paalaste (vas.) tarkastelee pienten töiden 
elävännäköistä pintamateriaalia Elina Valtosen ja Aura Laurilan kanssa.

Iidesjärven maisemat ja eläimet innoittivat Elina Kaarretta, joka maala
si lokkeja työhönsä. 

Hannu Jukola

Pirjo Lääperi 

Hannu Jukola
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Tamperelaisyleisölle on tarjolla harvinai-
nen ja tasokas kuorokonsertti, kun Hel-
singin tuomiokirkon poikakuoro Canto-
res Minores ja tamperelainen poikakuo-
ro Pirkanpojat konsertoivat yhdessä per-
jantaina 18. toukokuuta kello 19 Kalevan 
kirkossa. 

Cantores Minores on konsertoinut 
viimeksi Tampereella vuonna 1999, kun 
Pirkanpojat järjesti kansainvälisen poi-
kakuorofestivaalin Tampereen Sävelen 
yhteydessä. Tällä kertaa kuoro konsertoi 
60 laulajan vahvuisella edustuskokoon-
panolla. 

– Yhteistyötä veljespoikakuoron 
kanssa on kuitenkin tehty: Pirkanpojat 
vieraili viime vuonna Helsingissä VIII 
Valtakunnallisilla Poikakuoropäivillä. 
Lauloin itse kymmenisen vuotta ’pik-
kukanttoreiden’ riveissä, joten yhteistyö 
tuntuu tällä hetkellä oikein luontevalta, 
kertoo Pirkanpoikien taiteellinen johta-
ja Jouni Rissanen.  

Konsertissa esitetään perinteistä ja 
uutta kirkkomusiikkia eri vuosisadoilta. 
Konsertissa kuullaan kumpaakin kuoroa 
erikseen ja yhdessä. Konsertti rakentuu 
pääasiassa Cantores Minoresin ohjelmis-
toon, johon Pirkanpojat tuo omaa, pai-
kallista väriään.

Finlandia-hymni 
yhteisesityksenä 

Cantores Minores esittää muun muassa 
Heinrich Schützin ja Jaakko Mäntyjärven 

musiikkia. Pirkanpoikien ohjelmistossa 
on Hans Leo Hasslerin ja Duruflén teok-
sia. Kuorot esittävät kaksi yhteisnumeroa: 
Brucknerin Locus iste -teoksen sekä Sibe-
liuksen Finlandia-hymnin. 

– Kuorot lauloivat yhdessä viimeksi 
vuosi sitten, joten yhteinen sävel varmas-
ti löytyy! Pirkanpojat panostaa monipuo-
lisen ohjelmiston esittämiseen ja ilmai-
suun sekä on pienehkönä poikakuorona 
joustava ryhmä. Cantores Minores on 
kiistatta maamme suurin ja kunnianhi-
moisin kirkkomusiikkiin keskittynyt poi-
kakuoro, joka säväyttää rohkeilla ohjel-
mistovalinnoilla ja leveällä soinnillaan, 
kiittelee Rissanen. 

Cantores Minores -kuoroa johtaa tai-
teellinen johtaja, kapellimestari Han-
nu Norjanen. Urkusolistina on Markus 
Malmgren. 

Suomen vanhin poikakuoro Cantores 
Minores viettää tänä 60-vuotisjuhlavuot-
taan. Juhlavuoteen kuuluu muun muassa 
kantaesitys Jouluoratoriosta, jonka on sä-
veltänyt Iiro Rantala ja jonka tekstin on 
tehnyt pastori, kirjailija Jaakko Heini-
mäki. Seuraava konserttimatka tehdään 
kesäkuussa Italiaan, missä kuoro esiin-
tyy muun muassa Pietarinkirkossa Va-
tikaanissa sekä Ravennan Festivaalilla. 
Tällä hetkellä kuorossa opiskelee ja lau-
laa yli 300 4–25-vuotiasta poikaa ja nuor-
ta miestä. 

Konsertin ohjelma maksaa 12/10 eu-
roa ja niitä saa tuntia ennen konserttia 
kirkon ovelta.

Katso muut 
tapahtumat  
www.tampereen seura-
kunnat.fi

AitoLAhden seurAKuntA

Messut ja 
jumalanpalvelukset  
klo 10 Aitolahden kirkossa
13.5. radiojumalanpalvelus, 
messu radioidaan, Terttu 
Haikka, Miia Moilanen, 
Aitotahti-kuoro
Helatorstai 17.5. Margit 
Helin, Terttu Haikka, Miia 
Moilanen
20.5. Kaatuneiden muisto-
päivä, Juha Vuorio, kanttori 
Maaret Manni-Korpi, seppel-
partion lähettäminen sankari-
haudalle

Muut
Pysäkki-ilta 20.5. klo 17 
Atalan srk-koti. Tilaisuudessa 
rukouspalvelua, iltatee.

hArjun seurAKuntA

Messut ja 
jumalanpalvelukset
13.5. klo 10 Tesoman kirkko. 
Tarvo Laakso, Teuvo Suurnäkki
klo 11 Pispalan kirkko.  
Arni Hukari
klo 12 Lielahden kirkko.  
Rainer Backström
klo 17 Taizé-messu Pispalan 
kirkko. Martti Lammi,  
Maiju Häyrynen
Helatorstai messu 17.5. 
klo 10 Tesoman kirkko. Teuvo 
Suurnäkki, Maiju Häyrynen
20.5. klo 10 Tesoman kirkko. 
Jukka-Pekka Ruusukallio,  
Maiju Häyrynen
klo 11 Pispalan kirkko,  
Tarja Laitinen
klo 12 Lielahden kirkko,  
Tarvo Laakso, Peppi Sievers
Varikkomessu 20.5. klo 17 
Pispalan kirkko, Arni Hukari

Aamumessu klo 8.30 
16.5. ja 23.5. Tesoman 
kirkko

Muut
60+ -ikäisten retki 
Sastamalaan 
Helatorstaina 17.5.
Lähtö klo 9 Tesoman Nordealta. 
Bussi kulkee Tesomalta Nokian 
tietä ja Pispalan valtatietä 
ja kääntyy Haapalinnan 
jälkeen Nokian moottoritielle. 
Pysäkeiltä pääsee kyytiin. 
Messu Kiikan kirkossa, lounas 
Koukun maatilalla, Nahkapaja 
Elisa Marjaana Oy, Anneli 
Keinonen Oy, Suomalaisen 
kirjan museo Pukstaavi, kahvi. 
Kohteissa ostosmahd. Paluu n. 
klo 17.45. Retken hinta on  
28 €. Ilm. tiedot mistä tulet 
bussin kyytiin ja mahd. ruoka-
rajoitteet 7.5. mennessä srk-
toimistoon p. 040 804 8159 tai 

Tampereen seurakuntien tapahtumia 9.–22.5.2012

Saarnavuoro

Kutsua kannattaa seurata
MiStä tekStiStä Saarnaat?
Tekstit liittävät aiheen ihmisen pelastussuunnitelmaan. 
Luukkaan kertoma evankeliumi (24:26–53) alkaa sa
noilla: ”Näin on kirjoitettu: Kristuksen tuli kärsiä kuole
ma ja kolmantena päivänä nousta kuolleista ja kaikille 
kansoille on hänen nimessään saarnattava parannus
ta ja syntien anteeksiantamista.”  Hänestä tuli ei aino
astaan lammasten paimen vaan myös ”lammastarhan 
ovi”.  Vain hänen kauttaan voi pelastua.

löySitkö tekStiin uuden näkökulMan?
Kaikki tekstit kertovat Jeesuksen korottamisesta val
taistuimelleen. Vähemmän tunnettua lienee se, että 
Jeesus kertoi kaiken opetuslapsilleen jo ennen kuin asi
at toteutuivat. Hän liitti puheensa ennustuksiin. Tämän 
kaiken hän ylösnoustuaan kertasi kahdelle opetuslap
selleen Emmauksen tiellä.  Kun Jeesus mursi heidän 
kanssaan leipää, kirkastui huikea pelastussuunnitel
ma heillekin.  

Mitä haluat SaarnaSSaSi vieStiä?
Jumala tuli itse Pojan hahmossa (Immanuel) antamaan 
anteeksi kaiken ja vapauttamaan ihmiset kadotuksen 
valtapiiristä ja saattamaan heidät Taivasten valtakun
taan, kasteen ja uskon kautta Kristuksessa. Kun us
kot tämän, olet sisäpuolella, eikä sitä lahjaa voi ku
kaan riistää sinulta tai minulta.Taivasten valtakunta on 
totta jo tässä ajassa, ja sen tuleminen kirkastuu kir
kastumistaan ajan edetessä, kuten aamu kirkastuu sy
dänpäivään.

oliko tekStiSSä jotain vaikeaa?
Tätä opetusta on vaikea ymmärtää ja ottaa vastaan, 
koska se on todistajien kertomaa. Se on ylösnousemus
usko, johon koko kristillinen uskomme rakentuu. Siinä 
on se vaikeus, että Jeesuksen ylösnousemus avautuu 
niille, joiden silmät usko saa avata. 

MikSi kannattaa tulla kirkkoon kuuleMaan SaarnaaSi?
Jumala lahjoitti minulle uskon. Sen lisäksi sain myös 
selkeän kutsun nuorisotyöhön niin, että olen sen aina 
voinut juostessanikin nähdä. Se on johdattanut minua 
tienhaaroissa ja niin olen toiminut elämäni nuorisotyös
sä. Hyvien kokemusteni takia haastan kuulijoita pyytä
mään ja seuraamaan kutsumusta!

Kari Lähdesmäki saarnaa eläkkeellelähtöjuhlansa sanajumalanpalveluk-
sessa helatorstaina 17.5. kello 10 Messukylän kirkossa. Ensi kesän isosia 

siunataan tehtävään. Tämän jälkeen evankeliset Siionin Kannel -seurat.
Kahvitus Seurakuntien talossa (Näsilinnankatu 26) alkaa noin kello 12. 

Muistamiset Tampereen ev.lut. seurakuntien nuorten aikuisten työn rahas-
tolle, tili: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä,  

FI5157300810007241, viesti: NA rahasto 3690 3343 496.

Cantores Minores -poikakuoro  
Pirkanpoikien vieraana 

Cantores M
inores -kuoron arkisto

s-postilla heli.turpeinen@evl.fi. 
Kysellä voit myös Ritva-Leena 
Hirvoselta p. 050 337 3364. 
Järj. Harjun srk/60+ -toiminta

Anna & Arvo -kahvila 
22.5. klo 13–14.30. 
Poliklinikkaemäntä Pirjo 
Rauhala. Kahvit, yhteislaulua, 

hartauksia, tuolijumppaa, 
keskustelua. Marja Koivisto ja 
Maaria Rautio. Tied. Arja Tikka,  
p. 050 593 6455

Wanhan ajan kahvila 
23.5. klo 13–15 Pispalan 
kirkon kirkontupa.  
Pannukakku ja vanhat 

valokuvat, Marjatta Mäkinen. 
Kahvilan isäntänä toimii 
laulava leipuri Matti Laine, 
emäntinä Marja Kylä-kaaso ja 
Arja Tikka. Tuotto Harjun srk:n 
vanhustyölle.  
Tied. Marja Kylä-Laaso  
p. 050 337 7985 ja Arja Tikka 
p. 050 593 6455

Helsingin tuomiokirkon poikakuoro Cantores Minores (kuvassa) ja tamperelainen poikakuoro 
Pirkanpojat konsertoivat yhdessä perjantaina 18. toukokuuta kello 19 Kalevan kirkossa.

äitienPäivälounaS odottaa ka-
tettuna Torpan kurssikes-
kuksessa Siivikkalassa sun-
nuntaina  13. kello 13.

Musiikkia tilaisuudessa 
esittävät Liisa ja Seppo Lin-
dell.

Lounasta saavat aikuiset 
25 eurolla, 13–17 -vuotiaat 
15 eurolla ja sitä nuoremmat 
10 eurolla.

Ennakkovaraukset järjestyvät 
numerosta (03 ) 3487 200. 

Uusia tuulia ikäihmisille
arvokkaan vanhuuden puoles-
ta -iltapäivää vietetään kir-
jastotalo Metson isossa lu-
entosalissa huomenna tors-
taina 10. toukokuuta kello 
14–16.

Uusista tuulista ikäih-
misten palveluissa kertoo 
Tampereen kaupungin val-
vontakoordinaattori Jaana 
Lehtinen.

Kehittämisen hedelmiä 
Kaupin sairaalasta tarjoavat 
puolestaan vastaava ohjaaja 

Kirsti Taskinen ja lähihoita-
ja Marjut Aspelin.

Osallistujat hurmaa mu-
siikillinen näytelmä Näsi-
järven lumoissa. Sen esittää 
näytelmäryhmä Mukavat 
ohjaajanaan Tuula Kangas.

Hyvän olon iltapäivään 
on vapaa pääsy. 

Ha
nn

u 
Ju

ko
la

Äitienpäivälounas musiikin kera
tuoMiokirkon iltaMuSiikkiSar-
jaSSa kuullaan 20. touko-
kuuta kello 18 ortodoksisen 
kirkkomusiikin huipputeos, 
joka oli myös säveltäjän oma 
suosikki: Sergei Rahmani-
novin Vigilia.

Rahmaninov sävelsi vigi-
lian kahdessa viikossa vuon-
na 1915. Teoksen teksti nou-
dattaa ortodoksisen kirkon 
vigilia-palvelusta, mutta se 
on sävelletty enemmän kon-
sertti- kuin jumalanpalve-

luskäyttöön. 
Rahmaninov käytti osas-

sa teosta alkuperäisiä venä-
läisiä kirkkomusiikkisävel-
miä. Loppuihin hän sävelsi 
vanhoja melodioita jäljitte-
leviä sävelkulkuja. Säveltä-
jän toivomuksesta Vigilian 
viides osa esitettiin hänen 
hautajaisissaan. 

Teoksen esittää Tampe-
reen Filharmoninen Kuo-
ro johtajanaan Timo Nuo-
ranne, solisteina Annaliisa 

Säveltäjän suosikki 
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herVAnnAn seurAKuntA

Messut ja 
jumalanpalvelukset 
klo 11 Hervannan kirkossa
13.5. Markku Mustajärvi, Ilmo 
Käki, kanttorina Maria Koivisto
Helatorstai 17.5. 
sanajumalanpalvelus Hannu 
Vuorinen, kanttorina Martti 
Syrjäniemi
20.5. Ilmo Käki, Kaija Karvala, 
kanttorina Maria Koivisto, 
Viestiveljet-kuoro

Muut
Lähetys- ja raamattu-
luento klo 9.30–10.30 
kirkossa
13.5. ”Kuka Jeesus on?”, 
rovasti Raimo Naumanen
20.5. ”Pyhää Henkeä älkää 
murehduttako Ef 4:30” 
kehitysyhteistyöjohtaja Asko 
Alajoki. Kuuntele Radio Dei, 
98,8 MHz kuukauden ensimmäi -
senä maanantaina klo 19.30

Jumalan kämmenellä  
-ilta 15.5. klo 17.30 kirkossa. 
Opetus Raamattuun perustuen, 
askartelu ja temppurata, 
kynttilähetki ja iltapala. 
Aiheena Isä meidän -rukous

Raamattuilta klo 18 kirkossa.
15.5. Joosefin kasvu 
lupausten mieheksi, Esko Pusa 
sekä ilta 22.5. 

Evankeliumin ilta klo 18.30 
16.5. ja 23.5. kirkossa

Katutapahtuma 19.5. 
klo 10.30 alk. kauppakeskus 
Duossa, Viestiveljet Jarmo 
Ojanperän johdolla. Katso lisät. 
s. 7

härmäLän seurAKuntA

Messut 
klo 10 Härmälän kirkossa
13.5. Juha Heikkilä, Markku 
Ylipää
Helatorstain messu 17.5. 
Antero Eskolin, Markku Ylipää
20.5. Mirja Rautkoski, Markku 
Ylipää

Muut
Retki Vivamon Raamattu-
kylään Helatorstaina 17.5. 
klo 8–19. Tied. mahd. vapaita 
paikkoja Mirja Rautkoskelta, 
puh. 050 414 2212

KALeVAn seurAKuntA

Messut ja 
jumalanpalvelukset  
klo 10 Kalevan kirkossa
13.5. Tapio Virtanen, Kalle 
Peltokangas, musiikki Eliina 
Lepistö ja Terhi-Tuulia
Keränen
klo 12 Lapinniemen kappeli 
Tapio Virtanen, Terhi-Tuulia 
Keränen

Helatorstai 17.5. Elina 
Rautavirta, Veli-Pekka Ottman, 
musiikki Eliina Lepistö
20.5. Sanna Erkanaho, Jukka 
Kuusisto, musiikki Eliina Lepistö 
ja Terhi-Tuulia Keränen
klo 12 sanajumalanpalvelus, 
Lapinniemen kappeli, Sanna 
Erkanaho, Eliina Lepistö

Muut
Sanan ja rukouksen ilta 
15.5. klo 18.30 Kalevan 
kirkon srk-sali, Kalevan kirkko

Jumalan kämmenellä 
-perhepyhäkoulu 22.5. 
klo 17.30 Kalevan kirkon
srk-sali kaiken ikäisille 
Kalevan kirkon alakerrassa. 
Opetustuokio, askartelua, 
temppurata tai leikkejä/pelejä, 
iltapala. Kevään viimeinen kerta

messuKyLän seurAKuntA

Messut ja 
jumalanpalvelukset  
klo 10 Messukylän kirkossa
13.5. Olavi Heino, Juha 
Klaavu, kanttori Heikki Hinssa, 
Piccolon kamarikuoro.
Helatorstai 17.5. sanajuma-
lanpalvelus Kari Lähdes mäki 
(lähtösaarna), Jari Pulkkinen, 
kanttori Hanna Kataja. Rippikou-
lujen isosten siunaaminen
20.5. Jari Nurmi, Olavi Heino, 
kanttori Petri Karaksela,  
Kirkko kuoro.  
Klo 11.30 sankarihaudat, puhe 
Matti Heinivaho
klo 12 Kaukajärven srk-talo
Petri Lassila, Tuula Haavisto, 
kanttori Katja Viljamaa, 
lapsikuoro ja Piccolon Kamari-
kuoron bändi
klo 17 Iltamessu Uudenkylän 
srk-talo, Kaisa Yrjölä. Aamu-
unisten virkistävä messu kah-
della aterialla. Messu sisältää 
Jumalan suuruuden ihmettele-
mistä eli ylistystä, opetusta, vir-
kistävää ja hoitavaa rukousta, 
ehtoollisen, rukouspalvelua ja 
yhteisen iltapalan. Pikkulapsille 
(3+) on pyhäkoulu ja kouluikäi-
sille varkkikerho

Muut
”Kotosalla”-talon hartaus 
10.5. klo 11 osoitteessa 
Hannu lankatu 1. Diakoni Ritva 
Fabrin

Miesten saunailta 10.5. 
klo 17.30 Ilkon kurssikeskus
Lenkille lähtö klo 17.15.  
Sauna lämpiää klo 17.30,  
klo 19 miesten jutut, iltapala. 
Tied. touko.hakala@evl.fi tai  
p. 050 327 6302

Avoin kahvila 11.5. 
klo 10–12 Levonmäen srk-koti 

Siioninvirsiseurat 13.5. 
klo 18 Kaukajärven srk-
talo, Jaakko Löytty, Juhani 
Kärkkäinen ja Jari Nurmi.  
Kahvit klo 17.30

Arkimessu 15.5. klo 12.45 
Kaukajärven srk-talo, Tuula 
Haavisto ja diakoniatyöntekijät. 
Messu alkaa Kirkontuvan 
jälkeen, ennen ruokatuntia

Miesten kahvitupa 16.5. 
klo 10–12 Messukylän srk-talo 
keskiviikkoisin Messukylän srk-
talon alakerrassa

Pappilan puutarhajuhla  
– Afrikkalaiset naamiaiset 
22.5. klo 18 Takahuhdin srk-
talo. Länsi-Afrikkalainen rumpu- 
ja tanssiryhmä. Riitta ja Olavi 
Heino. Palomiehet esittelevät 
työtään ja paloautoa. 
Lapsille omaa ohjelmaa. 
Makkaranpaisto, jos sää sallii. 
Kahvia, mehua, munkkeja. 
Mekionde-veistoksia 
myynnissä. Arpajaiset. Tuotto 
lähetystyön tukemiseen. Paras 
puku palkitaan!

PyyniKin seurAKuntA

Messut 
klo 10 Aleksanterin kirkossa
13.5. Säde Siira, Jorma 
Pitkänen, kanttori Anssi 
Pyykkönen
Helatorstai 17.5. Ari 
Rantavaara, Jorma Pitkänen, 
kanttori Anssi Pyykkönen
20.5. Jorma Pitkänen, Ari 
Rantavaara, kanttorit Riikka 
Viljakainen ja Anssi Pyykkönen

Muut
Ehtoollishartaus klo 17 
Aleksanterin kirkko
3.5. Asko Peltonen
10.5. Jorma Pitkänen

Rukouksen ja  
ylistyksen ilta klo 18.30 
Pyynikin kirkontupa  
16.5. ja 23.5. 

teisKon seurAKuntA

Messut 
klo 10 Teiskon seurakunnassa
13.5. äitienpäivän messu, Tero 
Matilainen
16.5. klo 18 Hiljaisuuden 
viikkomessu, Saila Munukka
Helatorstai 17.5. Tero 
Matilainen, Anna Stina Nyman. 
Teiskon srk-kodilla Äijälounas 
lähetystyön hyväksi
20.5. Kaatuneitten muisto-
päivän messu Tero Matilainen, 
Saila Munukka, Anna Stina 
Nyman. Rippikoulun isosten 
tehtävään siunaaminen. 
Kunniakäynti sankarihaudalla. 
Teiskon srk-kodilla Pro Patria 
-muistotaulun julkistaminen ja 
kirkkokahvit

Muut
Diakonian virkistyspäivä 
11.5. klo 10–15 Teiskon kirkko
yhteistyössa Aitolahden ja 
Messukylän diakoniatyön 
kanssa. Tied. diakoniatyöntekijä 
Pirjo Torikka p. 050 563 3724

tuomioKirKKo-
seurAKuntA

Messut 
klo 10 Tuomiokirkossa
13.5. Nona Lehtinen, Asko 
Peltonen, urkuri Matti Hannula, 
laulu Tuomas Laatu
Helatorstai 17.5. Mauri 
Virtanen, Olli Hallikainen, urkuri 
Matti Hannula
Tuomiokirkon kuoro, joht. 
Tuomas Laatu
20.5. piispa Juha Pihkala, Esa 
Eerola, urkuri Matti Hannula
Tuomiokirkon kuoro, joht. 
Marja-Liisa Rautelo

Muut
Katariinan Seniorit 14.5. 
klo 9.30–11.30 srk-koti 
Katariina, kevätkauden päätös

HETI – hengellinen  
tiistai kerho 15.5.  
klo 13–14.30 Seurakuntien 
talo, Emmaus. Kevään sanomaa 
meille, Asko Peltonen

ViiniKAn seurAKuntA

Messut 
klo 10 Viinikan kirkossa
10.5. klo 18 Vauvakirkko 
Daniel Hukari, Päivi Ranta
13.5. Ismo Kunnas, Jorma 
Satama, kanttori Markku 
Haavisto
Helatorstai 17.5. Jorma 
Satama, Jussi Mäkinen, kanttori 
Veikko Myllyluoma
20.5. Viinikan kirkon 80 v. 
juhlamessu 
Piispa Matti Repo, Veikko Mylly-
luoma, Kirkkokuoro, Nuorten 
lauluryhmä.Kirkkokahvit  
Lue lisää Viinikan kirkon juhlista 
sivulta. 8–9. 

deutsCher Gottesdienst

in der Krypta der Domkirche am 
6.5. um 15 Uhr, Röker

enGLish serViCe 

With Holy Communion at the 
Old Church every Sunday at 4 
p.m. After the service coffee 
and tea served. Sunday School 
for kids, Bible reflection.
13.5. Emmanuel Eneh. After 
the service a coffee social in 
the Crypt of Aleksanteri Church
20.5. Nona Lehtinen. Music 
for the service will be prepared 
by a group called World Within 
Music club

sVensKA FÖrsAmLinGen

Gudstjänst/Högmässa i Gamla 
kyrkan varje söndag kl 10.30 
För annan verksamhet eller 
eventuella ändringar  
(t.ex. under jultiden) se vårt 
programblad som finns i kyrkan, 

Kyrkpressen eller ring  
03 219 0298

AVoin KirKKo

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

LähdeKAPPeLi

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

LähetysKAuPPA tAsKu

Kauppakatu 13 
Avoinna ma–pe klo 10–17 
Uusi puhelinnumeromme on 
040 804 8720
Kauniita lahjoja ja onnittelu-
kortteja kevään juhliin. Yksilöl-
lisiä kodin tekstiilejä mökille tai 
tuliaisiksi. Pöytäliinoja ja pop-
panoita, pannulappuja ja esilii-
noja. Laaja valikoima isoäidin 
kutomia saapassukkia

mAteriAALiPALVeLu

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

mummon KAmmAri 

Vapaaehtoisen 
vanhustyön keskus – 
Kyläpaikka kaikenikäisille

Lähimmäisavunvälitys 
vanhuksille p. 03 219 0711 
ma–pe klo 8.30–10.30. 
Toimisto p. 03 219 0455 
ma 9–17, ti–to 9–14. 

Välitämme yhdessä 
-kampanjan t-paitojen 
myynti (á 20 €) Mummon 
Kammarin kyläpaikassa  
ma 10–17, ti–to 10–14.  
Paitojen tuotto käytetään 
nuorten työllistämiseen 
vanhusten ulkoiluavuksi.

Toukokuun näyttely: 
Yhdessä, Anna Aution piirroksia.

Kyläpaikka, 
Otavalankatu 12 A 
Maanantaisin
klo 10 Äiti Teresan peittotalkoot
klo 12.30 
Pöytälaatikkorunoilijat 
klo 14 Kirjojen ystävät 
14.5. Keskustelua menneestä 
lukuvuodesta ja yllätysluentaa 
kahvin kera.

Tiistaisin 
klo 10 Askartelutalkoot ja 
tumpputiistai (15.5. myös 
hattumummot)

Keskiviikkoisin 
klo 10–12 Leskien Klubi  
–kahvila, musiikkituokio  
Elena Kulgi ja Hilkka Malm
klo 13 Nyt laulajaiset on, 
iloista yhteislaulua suosittujen 
laulattajien johdolla
16.5. Seppo Kapanen ja 
Mauri Virtanen
23.5. Hilkka Malm

Torstaisin 
klo 10 Sudokun ratkojaiset, 
2. krs
klo 11 Muisti- ja tuolijumppa
Kotialttarin äärellä 
klo 12.30 Toivevirsiä,  
Maija-Stina Uotila
klo 13 Päivähartaus
10.5. pastori Säde Siira 
(kevään viimeinen kerta)

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

mustA LAmmAs

Asunnottomien ja päihde-
ongelmaisten päiväkeskus, 
Pellavatehtaankatu 17 G,  
p. 389 1841. 
Avoinna ma–to klo 7.30–13, 
pe klo 7.30–11.30.
Vaatepalvelu auki ma–to 
7.30–12, pe klo 7.30–11.
Ilmainen puuro tai keitto 
asiakaskortilla ma–to 10–12 ja 
pe 9.30–11.

MS iSoSaaren toiMintaan 
otetaan 15 vuotta täyttänei-
tä, reippaita, aktiivisia ja ve-
neilystä kiinnostuneita. Mu-
kaan ovat tervetulleita uudet 
ja jo aikaisemmin koulutuk-
sessa olleet.

M/S Isosaari on Tampe-
reen seurakuntien nuoriso-

työn omistama vene, jonka 
asemapaikka on Mustalah-
den satamassa. Se on ollut 
talven aikana telakalla kor-
jattavana ja saapuu Tampe-
reelle näinä päivinä. Pur-
jehduskausi aloitetaan heti, 
kun alus on saatu huollettua 
ja varusteltua.

Koulutus alkaa maanan-
taina 14.5. kello 18 koulutuk-
sen esittelyllä ja jatkuu kesä-
kauden.  Aluksen keväthuol-
to on myös osa koulutusta.

Koulutukseen ilmoittau-
dutaan viimeistään 12.05. 
osoitteella saku.rautiainen@
iki.fi. Laita viestiin nimesi, 
sähköpostisi, puhelinnume-
rosi ja veneilykokemus lyhy-
esti. Ilmoittautuneille lähe-
tetään tarkemmat tiedot.

Lisätietoa koulutuksen 
alkamisesta ja ilmoittau-
tumisesta saa osoitteesta 
www.trevlut.net/msisosaari.

Tiedustelut: esa.nokko-
nen@kolumbus.fi 

www.tampereenseurakunnat.fi

2012

Kesän perhe- ja kouluikäisten leireille 
ja retkille ehtii vielä mukaan! 

Katso vapaat paikat osoitteesta 
www.trevlut.net/leirikesa

Nuorisotoimisto p. 03 2190 377 • nuorisotoimisto.tampere@evl.fi

Kiinnostaako toiminta partiolaivalla?

Partioalus Isosaaren köli 
oli jo kunnostuksen tarpeessa.

Pillak ja Tuomas Katajala. 
Kuorolle tämä on Rahmani-
nov-vuosi, sillä syksyllä vuo-
rossa on Tampere Filharmo-
nian yhteiskonsertissa sävel-
täjän toinen keskeinen teos, 
Kellot.  

Esa Nokkonen
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Eettisen kaupan puolesta -yhdis-
tyksen eli Eetti ry:n Tampereen 
paikallisryhmä ja Vihreän idean 
Martat järjestävät Hyvä aamiainen 
kaikille äideille/ Herää parempaan 
maailmaan -tempauksen.

Tapahtuma on osa Reilun kau-
pan edistämisyhdistyksen (RKE) 
ideoimaa kampanjaa, jossa ha-
lutaan tuoda aamiaistuotteiden 
kautta esille kulutusvalintojen vai-
kutuksia kehitysmaiden ihmisten 
elämään. 

Tampereen tempaus on äitien-
päivää ennakoiden jo lauantaina 12. 
toukokuuta kello 9–11 Keskustoril-
la, kertoo sen lankoja käsissään pi-
tävä Eetti ry:n paikallisryhmän 
koordinaattori Mari Tapio.

Hän pitää aamutempausta vir-
kistävänä ideana. Marttaliitto tuo 
aamiaisteemaan oman terveellistä 
ja soveltuvin osin kotimaista aami-
aista painottavan lisänsä. 

– Tarkoitus on jakaa ohikulki-
joille pieniä Reilun kaupan kah-
vipusseja, hedelmiä ja keksejä ja 
samalla tiedottaa kulutusvalinto-
jen vaikutuksista. Jaossa on myös 
kampanjalehtiä, reseptivihko-
sia ja tiedotusmateriaalia, kertoo 
Tapio. 

– Samalla halutaan muistuttaa, 
että aamiaisen tulisi olla hyvä kai-
kille äideille, myös kehitysmais-
sa. Reilun kaupan tuotteiden valit-
seminen on yksi tapa tukea muun 
muassa naisten ja äitien arkea köy-
hemmissä maissa.

Kata sinäkin 
Reilu aamiainen

Reiluja ja maailmaa muuttavia aa-
miaisia katetaan tällä viikolla ym-
päri maan.

– Innostamme ihmisiä järjes-
tämään reiluja kaveriaamiaisia ja 
piknikkejä, aamiaisia työpaikalle 
tai tarjoamaan äidille äitienpäivä-
nä Reilun aamiaisen Reiluine ruu-

Tampereen seurakuntien tapahtumia 9.–22.5.2012

velkaantuMinen voi raastaa ja riipiä, 
siksi kannattaa pyrkiä pysymään 
luottokelpoisena. Tähän puoles-
taan saa neuvoja esimerkiksi Pirk-
kalan Pihlajaniemessä (Pappilantie 
100) järjestettävässä illassa yrittä-

muutoksiin. Tämä taas edellyttää, 
että tiedetään, missä mennään.

Setälän kolme käskyä yrittäjälle 
ovat: 1) Myy niin, että pysyt tavoit-
teessa, 2) Pidä kassavarat kunnossa 
ja 3) Näytä tulosta ja maksa veroja.

– Näihin liittyy se, että jos 
myyntitavoitteesta jäädään, on ryh-
dyttävä ajamaan kuluja alas.

Illassa on mahdollisuus saunoa. 
5 euron osallistumismaksu sisältää 
kahvia ja salaattia. Ilmoittautuminen 
viimeistään 23.5. osoitteeseen ismo.
kunnas@evl.fi tai p. 050 3791 866.

Vihreän idean Martat kannustavat 
eettisiin valintoihin äitienpäivänä

suineen, kertoo viestintäassistent-
ti Johanna Harjunpää.

– Reilun kaupan edistämisyh-
distys haluaa muistuttaa, että nau-
timme joka päivä aamusta lähtien 
paljon tuotteita, jotka tulevat kau-
kaa: kahvia, teetä, hedelmiä, me-
hua. Valitsemalla aamiaispöytään 
reilun tuotteen voimme varmis-
taa, että myös viljelijät ja työnteki-
jät alkujuurilla ovat saaneet työs-
tään kunnon korvauksen. 

Kampanjaan voi osallistua vaik-
ka järjestämällä itselleen, perheel-
leen, ystävilleen tai työporukal-
le aamiaisen Reilun kaupan tuot-
tein. Osaa voi ottaa myös lähettä-
mällä yhdistykselle kuvan omasta 
lempikahvi- tai teekupistaan. Voit-
tajalle on luvassa kymmenen kiloa 
kahvia. 

Yhdistys muistuttaa, että jos 
kaikki suomalaiset vaihtaisivat aa-
mukahvinsa Reilun kaupan kah-
viin, voitaisiin kertyneellä lisäl-
lä hankkia koulupuvut yli kahdel-
le miljoonalle nepalilaiselle lapsel-
le tai rakentaa yli neljäkymmentä 
tuhatta kaivoa.

Kampanjaa on mukana toteut-
tamassa lähes 20 seurakuntaa ym-
päri Suomen, ja myös tamperelai-
nen Kehitysmaayhdistys Tasaja-
ko. Sitä tukee joukko julkisuuden 
henkilöitä, esimerkiksi muusikot 
Emma Salokoski, Jari Sillanpää 
ja Stig. 

Ekoilun siemen 
riittää jäsenelle

– Vihreän idean Martat -yhdistys 
on perustettu vasta puoli vuotta 
sitten, joten toiminta muovautuu 
jäsentensä näköiseksi, puheenjoh-
taja Kirsi Hankonen arvioi. 

– Yhdistystä oli perustamas-
sa muutama ekohenkinen nai-
nen, jotka halusivat tehdä ja kokea 
uutta. Niinpä päätimme perus-
taa oman marttayhdistyksen, sillä 
myös Marttaliiton arvot kotien ja 
perheiden hyvinvoinnin edistämi-
sessä ja kotitalouden arvostuksesta 
ovat meille tärkeitä.

– Yhdistykselle taisi olla tilaus-
ta, sillä jäsenmäärämme on lähes 
viisinkertaistunut puolessa vuo-

dessa, Hankonen iloitsee.
Ainoana mukaan tulon ehto-

na on kiinnostus ympäristön ti-
laan ja hyvinvointiin.

– Jäseneksi pääsee kuka ta-
hansa, kunhan ajatuksissa itää 
edes pienen pieni ekoilun sie-
men. Yhdistys kannattaa ympä-
ristöystävällisiä valintoja ja eko-
logista ajattelua arjessa. 

Kevään aikana kalenteris-
sa on ollut muun muassa reissu 
kaatopaikalle, lasinpuhallusta ja 
retki Seitsemisen kansallispuis-
toon. Syyskaudelle suunnitel-
missa on muun muassa vierailu 
maatilalle, kasvisruokakurssi se-
kä sieniretki.

Yhdistykseen voi tutustua 
blogissa: vihreanideanmartat.
blogit.fi.

Eettisen kaupan puolesta on 
kansalaisjärjestö, joka edistää 
oikeudenmukaista maailman-
kauppaa, kestäviä tuotantota-
poja ja vastuullista kuluttamis-
ta. Sen paikallistoimintaan kuu-
luvat opintopiirit, maistatukset 
sekä tempaukset.

– Kannustamme 
kuluttajia osallistu-
maan vapaaehtoistoi-
mintaan kehitysmai-
den tuottajien ja työn-
tekijöiden hyväksi ja 
kampanjoimme eet-
tisempien julkisten 
hankintojen puoles-
ta, kertoo Mari Tapio. 

Kampanjan net-
tisivut: www.reilu-
kauppa.fi/reilumpi-
maailma.

Asta Kettunen

Lauantaiaukiolo 
klo 10–13. Tarjolla puuroa, leipää ja 
kahvia. Kevään viimeinen lauantai 12.5.

Pullakirkko klo 10–12. 
Tarjolla leipää ja kahvia maksutta
13.5. Äitienpäivä. Katri ja Eero 
Nahkuri. Kevään viimeinen Pullakirkko.

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
16.5. Terttu Haikka, Kalevan srk
23.5. Jyrki Pikkarainen, Aitolahden srk

Keskiviikkoklubi 
keskiviikkoisin klo 13–14.45
Hengellinen avoin keskustelu ryhmä 

Kirsi Hankonen (vas.) 
ja Mari Tapio hakivat 
Marttapiiriltä tuoretta 
Marttojen ja Eetin 
kampanjamateriaalia. 

Hannu Jukolajille 31. toukokuuta kello 18.30–
21.30.

Alustajana on pienyrittäjä ja yri-
tystoiminnan kehittäjä ”Isä Nitro”, 
Simo Setälä. Hän ammentaa vies-
tiään muun muassa Pirkanmaan 
Yrittäjien tukiprojektin kokemuk-
sista:

– Vaikeuksiin joutuneilla yrit-
täjillä on yleensä rahoituskanavat 
jo tukossa ja kirjanpito tekemättä. 
Yrittäjän pitää katsoa riittävän kau-
as eteenpäin, koska siten yrityksel-
lä on aikaa reagoida olosuhteiden 

päihteistä eroon pyrkiville naisille ja 
miehille.

myÖtätuuLi

Yhteinen vammaistyö

Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarink. 10
To 10.5. klo 13 Keväisissä tunnelmissa
Laulua ja runoa, Tuula Pennanen
Pe 11.5. klo 10–12 Vertaistukiryhmä
– keskustelua
– sanomalehdenlukua
– asiointimahdollisuus lähialueella
– päivähartaus

Ke 16.5. klo 13 Kevätjuhla
Ke 23.5. klo 13 Miestenpiiri

PALVeLeVA PuheLin

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

retKet/mAtKAt

Retki Reposaarelle. 
Lähtö to 24.5. klo 9 Hervannan 

kirkko, klo 9.30 Vanha kirkko. Matkan 
hintaan, 85 € 2hh, sis. matkat ja 
täysihoito perillä. Majoittuminen srk-
yhtymän leirikeskuksessa Junnilassa,  
meren rannalla. Tutustuminen 
Reposaareen. Paluu pe 25.5.  
Ilm. 14.5. lähtien Pirkko Partanen 050 
406 7170 

Bussimatka 200 v. Pipliaseuran 
juhlille Turkuun 26.5.
Lähtö klo 7.30 Talentin edestä, 
Halkoniemenkatu 1, ajetaan Pispalan 
kautta. Keskustorilta Vanhan kirkon 
edestä klo 8. Turusta lähdemme 
pääjuhlan jälkeen n. klo 18.30.  
Matkan hinta 20 €/hlö, sis. kulj. 

Ilm. Riitta Laiho 16.5. mennessä,  
p. 041 548 0150. Matkan järjestää 
Harjun srk ja Pipliaseura

retriittejä

Ikaalisten Metsäkestilässä  
25.–27.5. Helluntain 
hiljaisuuden retriitti,
ohj. Tytti Jauhiainen ja Terhi Törmä.
Hinta 90 €. Ilm. p. 050 468 8482

8.–10.6. Hiljaisuuden retriitti,
ohj. Pirkko Raipala ja Harri Virtanen.
Hinta 90 €. Ilm. p. 040 745 3393

ruKouKsen tALo 

KESKUSTA 
Kyttälänk. 1 Yhteistä rukousta joka 
arkiaamu klo 9–11 

Nuorten rukouskoulu  
Preikkari parittomien viikkojen 
maanantai klo 18 

Nuorten Praisekuoro-  
ja bändi parillisten viikkojen 
maanantai klo 18 

Rukouksen ja ylistyksen 
jatkokurssi 
Ke klo 17.30–20.30 
9.5. Seurakuntien talo, 
Näsilinnank. 26  
Yhteistyössä Uuden verson kanssa 

Vastaanotto-ilta su klo 19 
Rukousta, ylistystä

Raamatun sanaa 27.5. 
Yhteistyössä Uuden verson kanssa 

Haukiluoman  
Rukouksen talo, Tyvikatu 11 Käy 
peremmälle, sinua varten on paikka. 
Tule rakentamaan seurakuntaa 
rukouksin. 

Lähteellä -illat perjantaisin 
klo 18.30 

Rukouspäivystys torstaisin  
klo 18–18.30 Tule hetkeksi 
hiljentymään, puolestasi rukoillaan. 
Voit myös lähettää viestin numeroon 
040 743 9919 

Armolahjoja etsimässä, Varustetut 
palvelemaan -illat klo 18.30

Hervannan Rukouksen talo, 
Hervannan kirkko, Lindforsink.7 
Aamurukous Ke klo 9–10 Café 
Olohuoneessa, Insinöörinkatu 23 
Rukousta mm. srk:n ja yhteisten 
asioiden puolesta  

Rukouskävely To klo 14 
Ahvenisjärven ympäri, lähtö kirkolta 
Rukousta mm. Hervannan ja srk:n 
puolesta Lisät. Kirsi Juntunen 050 574 
4943 ja Teija Lätti 050 574 4941

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

❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Ennakoi velkaantumisen peikko

Pirkanmaan Yrittäjä lehden 
kolumnisti Isä Nitro eli Simo Setälä 
ruotii palstallaan yrittäjyyden, 
Raamatun, uskonnon sekä filosofian 
välisiä suhteita. Nimimerkki on 
peräisin huulenheitosta viime  
EUvaalien ajalta.

Pirkanm
aan Yrittäjä -lehti

Tilaisuuden järjestää Tampe-
reen seurakuntien yhteiskunnalli-
nen työ. 

Hannu Jukola
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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
Tänään ke klo 19 Näsissä, Ateena-sali.
Ke 16.5. klo 18.30 Pyynikin pappilan 
kerhohuoneessa.
Su 13.5. klo 18 Kaukajärven 
seurakuntatalossa, Keskisen katu 20. 
Kahvit klo 17.30. Jaakko Löytty, Juhani 
Kärkkäinen ja Jari Nurmi.

KANSAN RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28, p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi
Retki Sanan Suvipäiville 
Hämeenlinnaan 16.6. Lähtö 
klo 8.30 ja paluu illalla. Matkat  
25 €/hlö. Ilm. p. 223 1771 tai 
040 778 2863,  
anneli.rautakorpi@sana.fi
Avioliittoleiri 26.-30.6. Karkun 
evankelisella opistolla. Lisätietoja 

nettisivuilta www.kansanraamattu-
seura.fi > kaupungeissa > Tampere > 
aviopareille

SLEY
Luther-talo Pellavatehtaank. 19
Messu joka su klo 11. 
Päiväpiirin retki Koivurantaan  
ke 16.5., lähtö L-talolta klo 10. 
Helatorstain messu  
to 17.5. klo 11, Sakari Hosike, Lasse 
Räty, Gospel-kuoro. 
Kesäkoti Toimelan talkoot  
la 19.5. klo 13–.
Tervetuloa! www.sley.fi/tampere

TAMPEREEN 
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16 ja 17.45, 
sekä keskiviikkoisin ja lauantaisin  
klo 19.
Su 13.5. Kevätjuhla klo 16
Ma 14.5. Nuorten aikuisten 
raamattupiiri - Tutustumme Raamattuun 
klo 18–20
To 17.5. Helatorstain seurat klo 16 ja 
17.45
Su 20.5. seurat Eräjärven 
seurakuntakodilla klo 17
Tervetuloa!

KRISTILLISET  
JÄRJESTÖT

seurAKuntien tALo

Näsilinnank. 26
PL 226, 33101 Tampere
p . (03) 219 0111 (vaihde),  
avoinna 8.30–15.45
Katutason asiakaspalvelupiste
• Keskusrekisterin asiakaspalvelu
• Hautaustoimen asiakaspalvelu
Avoinna arkisin klo 8.30–15,  
torstaisin klo 17 asti 

siLmuKKA

Pispalanvaltatie 16 C.  
Avoinna ma, ti, to klo 9–13,  
ke klo 9–17, pe suljettu.  
Avoimessa kahvilassa voit lukea päi-
vän lehden tai hoidella puhelimitse vi-
rallisia asioitasi. Käytössäsi tietokone 

(tulostusmahdollisuus). Kun tarvitset 
neuvoja tai opastusta sosiaalitoimeen, 
työttömyyteen ym. liittyvissä asioissa, 
tervetuloa juttusille! Tied. sosiaalioh-
jaaja Satu Tahlo-Jortikka p. 050 558 
0231. Tervetuloa avoimeen kahvilaan!

sinKut

Sinkkuilta 15.5. klo 18–20 
Aleksanterin kirkon krypta. Pelataan 
ulkopelejä kirkon pihamaalla. 
Ohjelmassa valinnan mukaan mölkkyä, 
”petankkia”, krokettia yms. Kahvia 
ja teetä tarjolla. Tämä on kevään 
viimeinen sinkkuilta. Kesän aikana 
sinkut kokoontuvat Luhtaanrannan 
leirikeskuksessa klo 14–21  
su 3.6., to 21.6., to 5.7., su 15.7.,  
ke 25.7., ke 8.8. ja to 16.8.  
www.tampereensinkut.fi

Sinkkujen oloilta  
Nekalassa 12.5. klo 17–21
Nekalan srk-talon nuorisotilat, 
Kuoppamäentie 23, sisäänkäynti
Kuismantien puolelta. Illan aikana 
tapaat muita yksin eläviä, jotka 
Sinun tavoin kaipaavat juttuseuraa 
myös viikonloppuisin. Biljardi, pingis, 
korona, liitokiekko ja muita  pelejä. 
Saunomismahdollisuus. Nyyttärit. 
Keskustorilta paikalle pääset  
bussilla 15, pysäkki on aivan talon 
edessä

Sinkkujen kesäretki  
Virroille ja Keuruulle 15.6. 
Klo 8 lähtö Tampereen Keskustorilta, 
Vanhan kirkon edestä.  
Retkellä käynti Marttisen 
nuorisokeskuksessa Virroilla, 
tutustuminen oppaan johdolla 
Virtain perinnekylään, Kaisa-piian 

www.tampereenseurakunnat.fi

Raamattuvuoden pääjuhla 
24.-27.5.2012

 väkevästi
Turku

Toukokuinen Turku kutsuu Raamattuvuoden  
ekumeeniseen pääjuhlaan ja samalla Suomen  
Pipliaseuran 200-vuotisjuhliin. 

Pipliaseuran juhlavuotta vietetään teemalla 
VOIMASANOJA – 200 VUOTTA – PIPLIA.  
Tämä Väkevästi Turussa.
 
Viikonlopun ohjelmassa mm. avajaiskonsertti, 
näytelmällinen pääjuhla, messut kaikissa kirkoissa 
sekä lukuisia vapaamuotoisia tapahtumia.

Viikonlopun tarkemman ohjelman löydät sivustolta 
www.raamattuvuosi2012.fi 
Kooste ruotsiksi www.bibelåret2012.fi

Tule mukaan 
Turkuun!

draamaopastus Keuruun vanhassa 
kirkossa, lounas Pappilan Pidot, 
klo 15–17 Risteily Keurusselällä 
siipiratasalus Elias Lönnrotilla  
www.eliaksenristeilyt.fi.  
Klo 19 paluu.
Matkalla arpajaiset, arvan hinta 
1 €. Jos haluat, ota mukaasi 
arpajaisvoittoja. 
Retken hintaan 45 € sis. matkat, 
lounas, kahvit sekä pääsymaksut ja 
laivaristeily. 
Maksu kerätään bussissa. 
Matkanjohtajina diakoni Sari Peltonen 
050 3817177 ja Riitta Nääjärvi

Ilm. anita.kuusela@evl.fi tai  
050 420 7788, viim. 6.6.  
Ilm. mahd. erityisruokavaliosi.  
Järj. Tampereen ev. lut. seurakuntien 
yhteiskunnallinen työ/sinkkutoiminta 
www.tampereensinkut.fi

torPAn KurssiKesKus

Äitienpäivälounas su 13.05. 
klo 13 Torpan kurssikeskuksessa, 
Siivikkalassa
aikuiset 25 €, 
nuoret (13– 17 v. ) 15 €, 
lapset (3–12 v.) 10 € 
Musiikki Seppo ja Liisa Lindell. 
Ennakkovaraukset, puh. 03 348 7200

tuomAsmessu

17.5. klo 18 Aleksanterin kirkko. 
Mitä ihmettä…
Rippiäiti ja -isä ovat tavattavissa jo 
tuntia ennen messua. Lastenhoito 
ja pyhäkoulu kirkon alasalissa. 
Teejatkot heti messun päätyttyä kirkon 
alasalissa

Mitä Se on? Kristinuskon perustei-
siin voi perehtyä nyt miesten kes-
ken Hervannan seurakunnan jär-
jestämällä Miesten Alfa-kurssilla 
Luhtaanrannan leirikeskuksessa 
Niihamassa.

– Vuodenvaihteessa vastaava 
kurssi pidettiin Turun seudulla, 
ja alettiin miettiä, miten se toimi-
si täällä, kertoo kurssin puuhamies 
Henry Paajanen.

Paajasen mukaan Alfa on hyvä 
kanava löytää tie seurakuntaan ja 
myös toimintaan. Samoin kävi hä-
nellekin, kun hän aikanaan osallis-
tui miesten iltaan.

– Haluan tehdä aktiivises-
ti konkreettista työtä maallikko-
na seurakunnassa, hän määrittelee.

Kurssimatka aloitetaan kysy-

mällä, kuka Jeesus oli. Tähän ai-
heeseen tosin paneudutaan naisen 
avulla, sillä ensimmäisellä kerral-
la luennoitsijana on Messukylän 
seurakunnan pastori KaisaYrjölä. 
Muut luennoitsijat ovat kuitenkin 
miehiä.

Messukylän seurakunnan Koh-
taamispaikan ja Aitomiesten raa-
mattupiirin järjestämää kurssia 
voidaan kutsua myös sauna-Alfak-
si, sillä jokaisen kokoontumisen 
ohjelmassa on myös saunominen 
ja makkaranpaisto.

– Alfaan liittyy olennaises-
ti myös ateriayhteys, Paajanen pe-
rustelee.

Luennot pidetään mahdolli-
suuksien mukaan ulkosalla. Täh-
täimessä on saada kokoon usei-
ta ryhmiä. Kurssi päättyy juhlaan 
elokuussa.

– Tule mukaan rentoon miespo-
rukkaan Näsijärven rannalle opis-
kelemaan kristinuskon perusasioi-
ta, hän kannustaa.

Ilmoittautumiset: miesten.alfa@
gmail.com tai p. 040 508 0459. 

Tie toimintaan Miesten Alfasta?

Kurssimainoksen suunnitellut 
Ari Takku on hyvä esimerkki 
Alfakurssin kautta 
seurakuntatoimintaan 
tulleesta vapaaehtoisesta.

VIELÄE
HTII

VIELÄE
HTII

 
Hallitusmiehet juonittelivat

Tuomari pesi

kätensä koko 

jupakasta

SYYTÖN

TUOMITTIIN

KUOLEMAAN!

"Törkeä

  oikeusmurha"

Ota selvää kenestä on kyse.

Ilmoittaudu Luhtaanrannassa 4.6 klo 18 

alkavalle Miesten Alfakurssille: 

         m
iesten.alfa@gmail.com tai  0405080459

MURHAMIES

ARMAHDETTIIN

Järjestää Messukylän srk ja Aitomiesten raamattupiiri

Luhtaanrannan leirikeskus: Luhtaanrannantie 62, Tampere
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Kauniit, rumat ja puska
 

keSän läheStyeSSä avautuvat Tampereellakin monien kirkko
jen ovet keskellä arkipäivää. Oletetaan ja toivotaan, että tu
risti tai ihan tavallinen kirkon katveessa asuva kaupunkilai
nen poikkeaa sisään; ihastelee, lepää, hiljentyy ja ajattelee. 
Oiva keino ja kirkkoimperiumin vastaisku maksullisille turis
tipyydyksille. Nykyisin useissa kirkoissa saavat suomalaiset 
ja ruotsalaiset kaffeeta, venäläiset ja britit tsaijunsa ja teen
sä ja lapset mehuhetken. Kelpaa siellä rauhoittua tai kuun
nella oppaan esittelyä.

 Tilastointia vaikeampaa on kertoa, mitä kirkkovieras on 
kokenut tai tahtonut nähdä. Suomalainen jakaa kirkot – mut
kia oikoen – kolmeen päätyyppiin: kauniit, rumat ja metsä. 
Tampereelta löytyvät ne kaikki. Tampereen tuomiokirkko on 
monissa äänestyksissä valittu Suomen kauneimmaksi kirkok
si. Kalevan kirkkoa taas yllättävän useat pitävät jopa Suomen 
rumimpana kirkkona.  Suomalaisesta metsäläisyydestä kum
puavalle kirkkoarkkitehtuurin kestosuosikille ovat pontta an
taneet Immi Hellénin Paimenpoikarunon säkeet ”Nyt metsä 
kirkkoni olla saa, / voi täällä palvella Jumalaa”. Luontoa osa
na kirkkoarkkitehtuuria on käyttänyt Wiljo Rewell Vatialan siu
nauskappelissa ja Laiho & Pulkkinen & Raunio Lamminpään 
siunauskappelissa.

Mihin rankkaus perustuu? Ainakin siihen, että kirkkora
kennus halutaan kokea ajattomaksi, tutuksi ja turvalliseksi. 
Aikaa uhmaavat kirkkorakennukset ovat viestittäneet suku
polvesta toiseen, millaiselta kirkon pitää näyttää. Keskiaikai
sista holvikirkoista tai goottilaisista pylväs ja tornimahtailus
ta poikkeavia kirkkoja vierastetaan.

Mutta olemmeko ajatelleet, että jokainen näistä perintei
sinä arkkityyppeinä pitämistämme kirkkorakennuksista on 
syntyessään edustanut aikansa modernia arkkitehtuuria. An
tiikki ei ollut antiikkia syntyhetkellään. Lars Sonckin suunnit
telema Tampereen tuomiokirkko edustaa 1800 ja 1900luku
jen vaihteen jugendia (nuorta tyyliä), jota ranskaksi kuvataan 
termillä l’art nouveau (uusi taide) ja englanniksi modern sty
le (uudenaikainen tyyli). Suomessa jugendiin yhdistyi kansal
lisromantiikka, mutta sekään ei estänyt kapinaa, joka syntyi 
niin papistossa kuin kansassakin kirkon avauduttua. Se ei yk
sinkertaisesti ollut sitä, mikä miellettiin oikeaksi kirkoksi. Sa
ta vuotta on kuitenkin muuttanut kansan kaikkitietävyyden. 

Olen varma, että 200 vuoden kuluttua Pietilöiden Kale
van kauniissa kirkossa kävijät ihastelevat Liisankallion van
han kirkon valoisaa avaruutta, 30 metrin pystysuoraa linjaa 
korostavaa arkkitehtuuria. Jo nyt tätä ihastelevat monet eu
rooppalaiset, amerikkalaiset ja japanilaiset, jotka osaavat 
nähdä tilan pyhyyden muuallakin kuin sadoissa tuntemissaan 
1600luvun goottilaisissa kirkoissa. 

Mutta on Tampereella metsäläistä puhutteleva luonto
kirkon miniatyyrihelmikin. Pistäytykääpä joskus kesäiltana 
Lielahden kirkon iltajumalanpalveluksessa. Jumalan kunniaa 
luonnossa julistavat alttariseinän posliinikukkaa valaisevat 
iltaauringon säteet, jotka tunkeutuvat funkkisrakennuksen 
tyyppiikkunoista muistuttamaan meitä siitä, että 1950luvun 
modernismi ilmentää pyhää siinä kuin gotiikka ja kansallisro
mantiikkakin. Yksinkertainen osaa olla kaunista.

Hannu Kilpeläinen
 

Kirjoittaja on tamperelainen kaikkien tyylien ystävä, joka liputtaa 
tällä viikolla keskiviikkona eurooppalaisuuden, lauantaina  

suomalaisuuden ja sunnuntaina koko maailman äitien kunniaksi.
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Kolumneja voi kommentoida osoitteessa  
www.tampereenkirkkosanomat.fi/blogi.

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI

Kaikki lakiasianne
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433 

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

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

PSYKOTERAPEUTIN  
VASTAANOTTO  

YKSILÖASIAKKAILLE,  
PAREILLE JA  
PERHEILLE

Nina Kilkku
Sairaanhoitaja (psyk),

Psykoterapeutti
(perheterapia), TtT

045-891 4422 (ilt.)
www.psykoterapianina

kilkku.fi

Tilaukset: myynti@piplia.fi
puh. 010 838 6520

JUHLITAAN PIPLIAA
NahkakaNtiset 

Raamatut ja viRsikiRjat
Anna arvostettu, henkilökohtainen 

lahja. Tilaa Raamattu kultaisella 
nimipainatuksella.

PL 54  |  00241  HELSINKI  |  www.piplia.fi  |  www.raamattuvuosi2012.fi |  www.pipliakauppa.fi

heljäN muki
Heljä Liukko-Sundströmin 

teemamukit. Valloittava 
uutuusmuki ilmestyy kevään 

aikana. 26 €  /kpl

Raamattu RistiiN RastiiN
Upeasti kuvitettu luku- ja hakuteos 

jokaiselle Raamatusta kiinnostuneelle.
Erilaisten hakemistojen avulla etsit 

helposti tuttuja raamatunkohtia.
36 €

Suomen Pipliaseura 1812-2012  • www.piplia.fi  •  markkinoiden laajin raamattuvalikoima  

Psalmit
Voimasanoja pienessä lippakirjassa, 
jonka aukeamat avautuvat yhdeksi 

sivuksi. Huippumukava lukukokemus. 
Ilmestyy toukokuussa. 10 €

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

K  A  T  U  T  A  P  A  H  T  U  M  A
H E R V A N N A S S A  LAUANTAINA  19.5.2012

KLO 10.30 Laulutuokio
Viestiveljet, Jarmo Ojanperän johdolla

KLO 12.00 Ulkoilmatilaisuus
Markku Mustajärvi, Kari Kolehmainen

Viestiveljet 
Kenttälounas

KLO 13.30 Kirkkotilaisuus
Markku Mustajärvi, Miika Pihlajaniemi

Viestiveljet
Kahvitarjoilu

Järj. Hervannan Ev.lut.seurakunta ja Viestiveljet

 Kauppakeskus
DUO

Hervanta

Hervannan
kirkko

 • Säle-, rulla- ja puukaihtimet • Taite- ja peiliovet   
 • Terassi- ja ikkunamarkiisit • Parvekekaihtimet ja pystylamellit
 • Pimennys- ja paneeliverhot • Lufalex-vekkikaihtimet

SUUNNITTELU, MITTAUS, ASENNUSPALVELU

Kaihdin Sampo
Sammonkatu 18, TRE   P. (03) 255 0858, 0400 736 716

ks@kaihdinsampo.fi        www.kaihdinsampo.fi

000333///222111333   333555333333   
joka aamu klo 5-9. 

 

Kun olet yksinäinen tai  
kaipaat luotettavaa 

keskustelukumppania, 
Aamukorva on kuulolla 

vuoden jokaisena 
päivänä. 

 

Paikallispuhelun hinnalla. 

Yli 10 vuoden kokemus!
Mahdollisuus kotitalousvähennykseen.

NYT KOTI KESÄKUNTOON!
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Asianajotoimisto

Arja Luoma Oy
Rongankatu 4 D,
33100 Tampere

Puh. (03) 2633 500

MITOIN KUIN MITOIN
UUSI ILME KEITTIÖÖN

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

ILMAINEN TARJOUS
SOITA: ARI 044 0806 631

ERKKI 050 0503 357
MIKKO 040 9311 466

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

www.kotimaa24.fi 

HAUTAUSPALVELU
MIELONEN

Kauppakatu 9, Tampere
p. 050 5022 044

Avoinna: ma-pe 9-17
Palvelemme teitä kaikissa

hautaukseen liittyvissä asioissa
yli 20 vuoden kokemuksella.

www.hautauspalvelumielonen.fi 

Tampellan esplanadi 4
33100 Tampere

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

Juhlat tulossa?
Syntymäpäivät, muisto-
tilaisuudet, kokoukset, 

koulutukset…
yksityisille, yrityksille ja 

yhteisöille ammatti-
taitoisesti maistuvien 

tarjoilujen kera.
Ravintolassamme 

on A-oikeudet.

Edulliset ryhmäruokailut 
esim. ennen teatteriesitystä.

kahvila&ravintola
WILLA VIOLA

PIANONVIRITYKSET
Juha Yli-Knuuttila

Puh. 0400 669 799
Sähköposti:

pianonviritys@gmail.com

HALUATKO KESKUSTELLA 
PARISUHDETTASI ASKARRUT-
TAVISTA KYSYMYKSISTÄ?

PARISUHDEPYSÄKIN toiminta on 
tarkoitett u yli 60-vuoti aille naisille,
miehille ja pariskunnille, jotka ha-
luavat keskustella parisuhteeseen, 
seksuaalisuuteen ja erilaisiin elä-
mänti lannemuutoksiin liitt yvistä 
kysymyksistä ammatti  taitoisen 
työntekijän kanssa. Ongelmien kä-
sitt elemisen myötä avautuu usein 
uusia mahdollisuuksia.

Parisuhdepysäkille voi tulla joko 
yksin tai puolison kanssa yhdessä 
tai osallistua ohjatt uihin keskus-
teluryhmiin. Tarkoituksena on 
löytää uusia voimavaroja, edistää 
seksuaaliterveytt ä ja lisätä elämän-
hallintataitoja.

Keskustelut ovat luott amuksellisia
ja maksutt omia. 
Lämpimästi  tervetuloa!

PARISUHDEPYSÄKKI
Käynti osoite: 
Tuomiokirkonkatu 15 D 43, 4. krs
Soita ja varaa aika: 040 592 6496

P U O L U S T A J A 
- elämän eri vaiheissa

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

Jyväskylän 
Seikkailupuisto Peukkula

www.peukkula.fi

Yhteistä
aikaa!

Avoinna 
ympäri vuoden!

seiKKAilupuistoui

 peuKKulA

ulkoleikkipuisto

satukylä
sisäleikkipuisto

Sammonkatu 13, TAMPERE  •  ℡ 010-666 5757 • Avoinna ma-pe 9 - 17, la 10 - 14

Meiltä lahjat myös kevään juhliin!

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

Maalaukset Ulla ReMes   Runot Niilo RaUhala

Pilvi, jossa aURiNko Pesii

M
ä
n
ty
ku
st
a
n
n
u
s

Pilvi, jossa aurinko pesii
Ainutlaatuinen taidekirja

Ulla Remeksen maalaukset ja
Niilo Rauhalan runot, 72 s.
Kustantaja Mäntykustannus

Myynti hyvinvarustetut kirjakaupat

tai ullaremestaide@gmail.com,
toimitus postiennakolla.
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H
elatorstaina 17. touko-
kuuta Finlaysonin alu-
eella puhutaan ajankoh-
taisista asioista. Työvä-
enmuseo Werstaan ti-

loissa järjestetään Tampereen so-
siaalifoorumin tilaisuuksia.

Kirkon suunnalta on ohjelmaan 
saatu kaksi kiintoisaa keskustelua.

Kello 14.30–16 kokoonnutaan 
Bertel-saliin keskustelemaan ajan 
polttavasta kysymyksestä Mikä es-
tää köyhien kansannousun?

Suomessa on jo yli 700 000 köy-
hyydessä elävää ihmistä; puuttee-
seen joutuneita lapsista vanhuk-
siin. Vain joku julkisuudenkipeä 
monimiljonääri voi kehdata väit-
tää heidän olevan laiskoja ja vähä-
väkisiä omasta syystään.

Köyhyyden jatkuva kasvu Eu-
roopassa on tosiasia, joka järisyt-
tää jo yhteiskunnan perusteita.

Alustajina tilaisuudessa toimi-
vat kansanedustaja Leena Rauhala 

ja sosiaalityön professori Jari Hei-
nonen. Juontajana on toimittaja 
Risto Koivisto.

Yleisöllä on vapaus osallistua 
keskusteluun omilla mielipiteil-
lään.

Tilaisuuden järjestävät Kuule 
köyhää -toimikunta ja seurakun-
tien yhteiskunnallinen työ.

Kello 16.30 siirrytään Työväen-
talo-nimiseen saliin seuraamaan 
dialogia aiheesta Ei rahan vaan ih-
misten maailma.

Keskustelu pureutuu talouselä-
män etiikkaan ja toimii samalla us-
kontojen välisenä vuoropuheluna, 
sillä paneelissa istuu sekä kristit-
tyjä että muslimeja.

Rahalla on suuri merkitys tä-
män hetken maailmassa. Joiden-
kin mielestä kulutuksen temppe-
lit ovat tänään suosituimpia ”us-
konnon” harjoittamisen paikkoja. 
Minne tässä hukkuu tavallinen ih-
minen? Antavatko suuret uskon-

not hänelle vielä toivoa ja arvo-
pohjaa?

Paneelissa istuvat Tampereen 
islamin yhdyskunnan puheenjoh-
taja Mustafa Kara, teologian toh-
tori Ari Hukari ja TkT, dosent-
ti Olli Niemi. Puhetta johdattelee 
seurakuntien yhteiskunnallisen 
työn johtaja Ilkka Hjerppe.

Dialogin järjestävät seurakun-
tien yhteiskunnallinen työ ja Suo-
men Lähetysseura.

Molemmat keskustelupaikat 
löytyvät Työväenmuseo Werstaan 
toisesta kerroksesta.

Alueelle kannattaa tulla hyvis-
sä ajoin, sillä Väinö Linnan auki-
olla on mielenkiintoinen Mahdol-
lisuuksien tori.

Werstaan aulasta löytyy baro-
metriputkisto, jonka avulla voi ää-
nestää, mikä on paras keino köyhi-
en ahdingon lieventämiseksi!

Risto Koivisto

si kirjelmää kaupungin sosiaalitoi-
melle köyhien tilanteen helpotta-
miseksi ja heidän oikeuksiensa pa-
rantamiseksi.

Suunnitteilla on sekä peruspal-
veluministerille että sosiaali- ja 
terveysministerille lähtevä muis-
tio, jossa kiinnitetään huomiota 
köyhyyden ja masennuksen lisään-
tyvään yhteisongelmaan.

Yleisö pitää 
pysäyttää ajattelemaan

Kuule köyhää -toimikunnan jul-
kinen ulostulo tapahtuu hela-
torstaina Tampereen sosiaalifoo-
rumissa.

Paija odottaa foorumin tilai-
suuden herättävän yleistä mielen-
kiintoa aiheeseen, siihen että köy-

hyys ymmärrettäisiin osana tämän 
päivän yhteiskuntarakennetta, jota 
voidaan muuttaa. 

– Toivon, että alustajat tuovat 
esille ajankohtaista ja realistista 
tietoa, ja että osallistujat pysähtyi-
sivät ajattelemaan köyhyyden to-
dellisuutta, kuvailee Karjalainen 
odotuksiaan sosiaalifoorumista. 

Hän odottaa yleisön lähtevän 

Köyhät
lähtivät puolustamaan oikeuksiaan

Työväenmuseo Werstaalla tapahtuu helatorstaina. Museon tiloissa järjestetään 
Tampereen sosiaalifoorumin tilaisuuksia. Kirkon tahot ovat järjestäneet kaksi 
keskustelua, joissa käsitellään rahan valtaa, köyhyyden todellisuutta ja uskon
tojen mahdollisuutta tässä ajassa.

Hannu Jukola Kaksi tärkeää keskustelua

rahasta

K
öyhyys lisääntyy Suo-
messa Euroopan keskita-
soa nopeammin. Erittäin 
voimakkaasti kasvaa las-
ten ja vanhusten osuus 

köyhistä.
Jo pitkään on tiedetty, että köy-

hien ja yksinäisten miesten tilan-
ne on hälyttävä. Heidän osuutensa 
toimeentulotukea saavien kotita-
louksien määrästä on peräti 43 pro-
senttia. He elävät kaikkien unohta-
mina.

Köyhien ihmisarvo ja itsekun-
nioitus ovat uhattuina. He ovat ai-
noa kansalaistaho, jolta puuttuu 
oma edunvalvonta.

Tähän tarpeeseen havahtui 
joukko tamperelaisia kirkon työn-
tekijöitä ja seurakuntalaisia. He 
perustivat tämän vuoden alussa 
Kuule köyhää -toimikunnan, joka 
on tiettävästi ainoa laatuaan Suo-
messa.

Enemmistö toimikunnan jäse-
nistä on itse kokenut työttömyy-
den ja köyhyyden. Toimikunta on 
siis todellinen asiantuntijaelin.

Tavoitteena on saada köyhät liik-
keelle puolustamaan oikeuksiaan.

Selkeä päämäärä 
tuo tuloksia

Tapasin kolme toimikunnan jäsen-
tä. Mervi Paija on eläkeläinen, joka 
tahtoo auttaa lähimmäisiään. Ta-
ru Eronen työskentelee diakonia-
keskuksessa työelämävalmennuk-
sessa. Yhteiskunnallisen työn pas-
tori Ilmari Karjalainen tuntee hy-
vin myös työttömien asiat.

Uskovatko he toimikunnan saa-
van aikaan parannuksia köyhien 
olosuhteisiin? 

– Toimikunnalta tulevat ideat 
ovat tärkeitä, kunhan ne vain saa-
daan päättäjien tietoon. Yritämme 
havahduttaa ihmiset näkemään, 
kuinka paljon Suomessa on köyhiä, 
vastaa Ilmari Karjalainen.

Taru Eronen jatkaa toteamalla, 
että kaikki on mahdollista, jos vain 
luodaan selkeä päämäärä. 

– Jos yksi taho ei vastaa, on et-
sittävä toinen, hän sanoo.

Mervi Paija täydentää, että täs-
sä hankkeessa tarvitaan sinnik-
kyyttä.

Kolmikko kertoo, että toimi-
kunta on ennättänyt jo laatia kak-

voimalla mukaan, jotta syntyisi hy-
vä vuoropuhelu.

Eroselle on tärkeää, että järjes-
tetään nimenomaan keskusteluti-
laisuus, jossa alustajien lisäksi myös 
yleisö saa sanoa suorat sanansa.

Eräs toimikunnan tavoite on 
valistaa hyväosaisia, joiden asen-
ne vaikuttaa poliittisiin päättäjiin. 
Tätä varten sosiaalifoorumissa jae-
taan esitettä, jossa kerrotaan, mil-
laista köyhyys on ja mitä köyhäkin 
tarvitsee.

”Köyhäkin tarvitsee henkis-
tä hyvinvointia, ystäviä ja omaisia. 
Sosiaalinen kanssakäyminen on 
myös köyhälle välttämättömyys”, 
todetaan esitteessä.

Suomalainen perusturva on lii-
an alhainen, jotta näin yksinker-
tainen elämäntoive olisi kaikkien 
ulottuvilla. Toimikunnan jäsenet 
kiinnittävät huomiota siihen, mi-
ten köyhyyttä seuraa liian usein yk-
sinäisyys.

Syksyllä kirkko 
ja köyhät marssivat

Köyhät tulisi saada ylös lamaan-
nuksesta, puolustamaan oikeuksi-
aan, toteavat haastateltavat.

He kertovat, että toimikunta 
valmistelee jo syyskuussa toteutu-
vaa ”kirkon ja köyhien marssia”, jo-
ka huipentuu Keskustorilla pidettä-
vään kansalaiskokoukseen. 

– Toivon, että köyhät tulevat mu-
kaan runsain joukoin. Heidän lisäk-
seen tarvitaan myös parempiosai-
sia, jotka haluavat muutosta. Erityi-
sen tärkeitä puhujia olisivat ne, jot-
ka ovat joskus kokeneet köyhyyden 
ja päässeet siitä työnsaannin myötä, 
kuvailee Eronen odotuksiaan. 

– Seurakuntien monipuolises-
sa diakoniatyössä mukana olevat 
työntekijät tuntevat köyhyyden. 
Odotan kirkon työntekijöiden tu-
levan joukolla mukaan, täydentää 
Karjalainen. 

– Mielenosoitus tarjoaa ihmi-
sille mahdollisuuden ottaa kantaa. 
Jokaisen mielipide voi olla tärkeä, 
huomioi Paija.

Ilmari Karjalainen arvelee, että 
ajankohtansa tähden mielenosoitus 
saattaa nostaa köyhien tilanteen 
yhdeksi kuntavaalien teemaksi.

Risto Koivisto

Ruokanysse on tänään köyhyyden näkyvin merkki Tampereen katukuvassa. Sen luo muodostuva jono osoittaa, 
että suomalainen sosiaaliturva on riittämätön. Kirkon kumppanuudessa toimiva Kuule köyhää toimikunta on 
lähtenyt nostamaan köyhiä lamaannuksesta, oikeuksiaan puolustamaan. 

Hannu Jukola


