
 10/22 ✦ 21.5.2008 R E I L U S T I  K R I S T I T T Y   10/20 ✦ 23.5.2012  www.tampereenkirkkosanomat.fi  R E I L U S T I  K R I S T I T T Y  

Ra
m

i M
ar

ja
m

äk
i

Kevätyö ja Kesätuuli
mieskuoron huulilla
Fridrich Bruk  kuuntelee 
 keskittyneesti, m iten 
Pirkan miehet käsittelevät 
hänen sävellyksiään.

➢ SIVU 6–7

Ongelmien ratkaisuun 
tarjolla monenlaista apua 
Sielunhoidon ja  psykoterapian 
rinnalle on noussut  uusi sielun-
hoitoterapia, johon  suhtautuminen 
vaihtelee  luterilaisessa k irkossa. 

➢ SIVUT 8–9

Kasvun ihme 
innostaa
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Viina virtaa 
päättäjäispäivänä
Huolella-hanke pyrkii 
 ehkäisemään  ennalta  nuorten 
alkoholin käyttöä.  Hamid 
 Nobari tekee  vapaaehtoistyötä 
 kaduilla Y ö vuoro-partiossa.
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Tyyne Patja (vas.), Ester Patja, 
lastenohjaaja Miia Olden, Eeli Hihnala, 
Aatu Siitonen ja Simo Siitonen kylvivät 

retiisin- ja porkkanansiemeniä Koivistonkylän 
seurakuntakodin viljelylaatikoihin. 
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Ystävyys on iso lahja
TULEVIEN VIIKKOJEN ja päivien aikana moni meistä onnittelee eri 
opinahjoista todistuksen saaneita. Pian tämän jälkeen nämä 
nuoret lähtevät kuka minnekin. Haikeus valtaa mielen monis-
sa kodeissa. 

Yksi ajanjakso perheissä on ohi. 
Monilla meistä on muutamia hyviä ystäviä, joihin voi aina 

ottaa yhteyttä. Ystävyys on syntynyt usein jo lapsuudessa. 
Vahvaa sorttia on jo koulussa alkanut kaveruus. Myös sisa-
rukset säilyvät usein ystävinä läpi elämän. Mikäli sisarusten 
ystävyys rikkoutuu, sitä on vaikea saada ennalleen.

Ystävyys voi säilyä vuosikymmeniä, mutta se vaatii myös 
aktiivista yhteydenpitoa. Jos aina on niin kiire, ettei ehdi ot-
taa yhteyttä, voi yhtenä päivänä huomata olevansa yhtä ys-
tävää köyhempi. 

Kun tämän huomaa, voi olla jo liian myöhäistä parantaa 
tapojaan.

Ystävyys ja yhteydenpito saattavat loppua myös kuin mo-
lempien hiljaisesta tahdosta. Perheen paineet, työ ja myös 
edellisen sukupolven hoitaminen vievät kaikki liikenevät voi-
mat. 

Tämä jakso on monille vuosikymmeniä pitkä, kunnes lo-
pulta huomaa olevansa kotona puolisonsa kanssa tai yksin. 

Tuossa vaiheessa alkaa myös kaivata uudelleen nuoruu-
den ystäviään. Oli tosi lämmittävää, kun sain yhtäkkiä etee-
ni viestin koulukaverilta, jota en ollut tavannut moneen kym-
meneen vuoteen. Hän asuikin aika lähellä Tamperetta. Ei ai-
kaakaan, kun hän tuli jo tapaamaan minua. Moni muukin tut-
tavani on kertonut samaa. Eläkeiän lähestyessä alkaa miet-
tiä mennyttä elämäänsä.

Nykyisin tiedonvaihto on helppoa vaikka toiselle puolel-
le maailmaa. Paljon vaikeampaa on uskaltaa ottaa yhteyt-
tä läheiseen ystävään vuosikymmenten jälkeen. Eihän kos-
kaan tiedä, haluaako hän tavata kaveria monien eri elämän-
tilanteiden jälkeen. Toisaalta näissä asioissa harvoin pettyy.

Sinkkutalouksien määrä kasvaa
SUOMESSAKIN yli miljoona ihmistä elää yksin. Se on häkellyttä-
vän iso määrä viiden ja puolen miljoonan asukkaan maassa.

Tähän joukkoon mahtuu ihmisiä nuorista satavuotiaisiin. 
Jokaisen elämäntarina on ainutlaatuinen. 

Monet nuoret ovat ikionnellisia, kun saavat ensimmäisen 
oman asunnon. Tämä on kuitenkin useimmiten väliaikaista, 
suurin osa nuorista avioituu jossakin vaiheessa. Elämään 
kuuluu sekin, että yksineläjäksi voi joutua kuolemantapauk-
sen tai avioeron kautta. 

Tutkimukset osoittavat, että moni sinkku kärsii yksin elä-
misestään. Yksineläjän tulotaso on alhainen, mikä kaventaa 
ihmisen mahdollisuuksia lähteä ovesta ulos. Onnellisuuden 
kannalta tärkeitä ovat kohtuullinen toimeentulo ja hyvät ys-
tävät. Jos näin ei ole, kannattaa uskaltautua tekemään jota-
kin sellaista, mitä ei ennen ole kokeillut. 

Nautitaan kevään tulosta, lämmöstä ja toisten seurasta!

Marja Rautanen

Lukijapostia
Raamatusta ja homoseksuaalisuudesta

Vaikeita asioita

Kuten Juhani Ahola (KS ..) oi-
kein toteaa, Uusi testamentti tuo-
mitsee irstailun, säädyttömyyden 
ja epäjumalanpalveluksen, joka il-
menee seksuaalisena hillittömyy-
tenä samaa sukupuolta olevan ih-
misen kanssa. Syntiä on se, että 
hylkää oman luonnollisen seksu-
aalisuutensa. 

Mutta: Raamatussa ei todella-
kaan mainita samaa sukupuolta 
olevien keskinäistä rakkautta. Ja 
ihme olisikin jos mainittaisiin, sillä 
antiikin kulttuurit, sen kummem-
min juutalainen, kreikkalainen tai 
roomalainen eivät moista ilmiötä 
– jota nykyisin kutsutaan homo-
seksuaalisuudeksi – lainkaan tun-
teneet. Toki samaa sukupuolta ole-
vien keskinäiset seksisuhteet (eros) 
olivat osa kulttuuria – mutta kiin-
tymystä osoittavan ja kunnioitta-
miseen perustuvan rakkauden, ”jo-
ka ei etsi omaansa” (agape) ymmär-
rettiin ilmenevän vain toisissa yh-
teyksissä.

Nykyisin ymmärrämme parem-
min: mikään ei estä Jumalan rakas-
tavan läsnäolon lahjan (agape) hei-
jastumista samaa sukupuolta ole-
vien suhteessa, jos kyseessä on ho-
moseksuaalinen parisuhde. Se, jo-
ka yhdistää irstauden homoseksu-
aalisuuteen silloinkin, kun kysees-
sä on ihmisen oman luonnollisen, 

Jumalan luoman persoonan osa; 
silloinkin, kun seksuaalisuutta to-
teutetaan kunnioittamisen ja sitou-
tumisen hengessä; silloinkin, kun 
ei ole mitään syytä epäillä rakkau-
den vallitsevan, on antanut omien 
ennakkoluulojensa johtaa itseään.

Mitä taas haureuden määritel-
mään avioliiton ulkopuolisena sek-
sinä tulee, on selvää, että avioliit-
to on aina perimmältään kahden 
ihmisen keskinäinen sopimus. On 
kohtuutonta ajatella, että kaikki ne 
ihmiset, jotka eivät avioliittoa sol-
mi tiettyjen ajan ja yhteiskunnan 
mukana vaihtuvien sääntöjen mu-
kaan, syyllistyisivät haureuteen.

Asko Alajoelta (KS ..) ky-
syn: jos hänen mukaansa ne Van-
han testamentin käskyt, jotka kos-
kevat esimerkiksi miesten kans-
sa makaavia miehiä, ovat voimas-
sa sellaisenaan, vaikka Jeesus on 
lain jo täyttänyt, niin miten pitää 
suhtautua niihin muihin Moosek-
sen lain käskyihin, jotka myös vah-
vistetaan Uudessa testamentissa? 
Monet kristityistä syövät lihaa, jos-
ta verta ei ole ensin tarkasti lasket-
tu pois (Apt. :, ) – ja naiset-
kin saattavat käyttää tukkalaittei-
ta, kultakoruja, helmiä tai kalliita 
vaatteita (.Tim.:).

Koko kristinuskon historian 
ajan Raamattua on tulkittu, ja vil-

pittömästi etsitty sen sanomaa ja 
ydintä. Vastaavasti Uuden testa-
mentin selviä käskyjä valikoivat 
nekin, jotka väittävät, että lukevat 
vain kuten on kirjoitettu. Ymmär-
rän, että jotkut eivät tällaista eroa 
halua tehdä, vaan haluavat lukea 
Raamattua erossa oman kirjoitus-
aikansa kulttuurista, jae irrotettu-
na toisesta jakeesta, taivaasta pu-
donneena Jumalan omana kirjoi-
tuksena.

En halua väittää, että oma tul-
kintani olisi ainoa mahdollinen. 
Minun on kuitenkin vaikea hyväk-
syä, että joidenkin ihmisten mieles-
tä tällainen tulkinta vetäisi Jumalan 
tuomion ylleni, tai että sanon Raa-
matun sanovan jotain muuta kuin 
se todellisuudessa sanoo.

Vastaavasti tunnen murhetta 
siitä, että eräs ihmisryhmä, joilla 
kiistämättä – tulkitsipa Raamattua 
miten tahansa – on muutenkin eri-
tyisiä hankaluuksia elämässään, on 
joutunut sijaiskärsijän osaan kiis-
toissa, jotka pohjimmiltaan kos-
kevat Raamatun tulkintaa. Tässä-
kin tilanteessa olisi parempi siuna-
ta kuin kirota. 

Ville Vuolanto
Antiikintutkija, dosentti

Tampereen seurakuntien 
yhteisen kirkkovaltuuston jäsen

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
 Siitä mistä on vaikea puhua voi 

olla helpompi laulaa. Laulut kanta-
vat iloa, rakkautta, tuskaa, kaipaus-
ta ja lohdutusta. Laulu sanoittaa 
tuntoja kastemaljan äärellä, rak-
kauden hehkusta sydämessä, uupu-
nutta uneen tyynnytellessä, arkkua 
hautaan laskiessa, joulukirkon hä-
märissä tai oudon kaipauksen täyt-
täessä mielen. Jumalan kansan lau-
lu on soinut monenlaisin sävelin.

Pastori Marjaana Härkönen 6.5. 
(”Kahden maan kansalainen”)

www.uskotoivorakkaus.fi 

 Jos rakkaus lähimmäiseen unoh-
tuu, kirkko kuihtuu oikeassa olevi-
en itseriittoisaksi seuraksi. Jos taas 
usko Jumalaan sivuutetaan, kirkko 
kaventuu pelkäksi avustusjärjestök-
si. Jos puhe Isän luomistyöstä, Pojan 
armosta ja Pyhän Hengen uudista-
vasta voimasta lakkaavat, tilalle tu-
lee helposti vain moraalisaarnaa tai 
vieraiden muotivirtausten myötäi-

lyä. Siksi on ratkaisevan tärkeää pi-
tää usko Jumalaan ja rakkaus lähim-
mäiseen yhdessä.

Kuopion piispa Jari Jolkkonen 
vihkimessunsa saarnassa 6.5.

 Pahuutta, joka nähdään vain 
ääri-ilmiöinä, ei nähdä osana itseä. 
Syntyy illuusio eikä pahan läsnä-
oloa tiedosteta. Pahuutta yritetään 
myös lieventää inhimilliseksi heik-
koudeksi. Suomessa on paljon sa-
lonkikelpoista pahuutta.

Teol.tri Jussi Koivisto
www.kotimaa24.fi  11.5.

 Jumalan palveleminen ei ole so-
keaa orjuutta. Se, joka seuraa Juma-
lan tahtoa, ei ole konemainen käs-
kyjen noudattaja. Kristityn ihantee-
na ei ole robotti, jota Jumala taivaas-
ta ohjaa kaukosäätimellä. Hän ei as-
tu eteen tai taakse sen mukaan kuin 
Jumala nappeja painaa, hän ei nos-
ta kättään, avaa suutaan eikä tois-

ta mekaanisesti tekoja, joita Juma-
la käskee eikä soita sanoja, joita Ju-
mala sanoo. Häntä ei ole ulkopuolel-
ta ohjelmoitu toteuttamaan sitä, mi-
kä on Jumalan tahto. Hänet on teh-
ty vapaaksi rakkaudessa, ja hän saa 
kysellä tietä, etsiä oikeita ratkaisu-
ja, sovitella suuhunsa oikeita sanoja.

Piispa Matti Repo 
Kirkon nuorisopäivien saarnassa 6.5.

Särkänniemen huvipuistomessu

 Kaikki me osaamme olemus-
kieltä heti kun olemme tulleet maa-
ilmaan. Siihen kuuluvat muun mu-
assa katse, hymy, itku, nauru, kos-
ketus, lämpö ja läheisyys. Tähän 
kieleen ihminen palaa myös lähel-
lä kuolemaa. Siksi olisi äärimmäi-
sen tärkeää, että pikkuihmisille ja 
iäkkäille sekä vammaisille oltaisiin 
mahdollisimman helliä ja lämpimiä.

Viestintäpäällikkö, kirjailija 
Pälvi Ahoinpelto

Esse 3.5.

 Tampere 23.5.2012

Kirkkosanomien numerossa / 
Juhani Ahola ja Asko Alajo-
ki käyttivät omaa näkökantaansa 
puolustaessaan sellaisia ilmaisuja, 
jotka minusta eivät ole Uuden tes-
tamentin, siis kristinuskon opetuk-
sen mukaisia. 

Jos ”synnissä eläjä jää Jumalan 
rakkauden ulkopuolelle, kun läh-
tee tästä ajasta iäisyyteen”, olem-
me kaikki hukassa, sillä kaikki läh-
demme täältä syntisinä. Minkä ta-
kia sitten Jeesus tuli sovittamaan 
syntimme? Miksi seksuaalisuuteen 
liittyvät asiat ovat joillekin kynnys-
asioita, kun esimerkiksi mammo-

nan vaaroista puhutaan Raamatus-
sa paljon enemmän? Tai siitä, mi-
ten vaarallista on toisten ihmisten 
tuomitseminen. 

Toisessa kirjoituksessa sanot-
tiin, että ”Jeesus sitoutui täysin 
Vanhaan testamenttiin”. On ikävä 
sanoa, että minusta hän teki toi-
sin. Olemmeko todella perusasiois-
ta näin eri mieltä? 

Tietenkin hän säilytti sen, mikä 
siellä oli arvokasta, kuten kymme-
nen käskyä, mutta juuri sen takia 
hänet vietiin ristille, että hän ei si-
toutunut juutalaisen uskon perus-
opetuksiin. 

Kun Jeesus sanoi, että sapatti on 
ihmistä varten eikä ihminen sapat-
tia varten, tämä oli ajan juutalais-
ten mielestä aivan hirvittävää kuul-
tavaa. Olen ymmärtänyt, että kris-
tinuskossa on kyse uudesta liitos-
ta, jonka mukaan kristittyjen tulee 
elää. Emme me noudata Vanhassa 
testamentissa juutalaisille annettu-
ja ohjeita – paitsi niitä, jotka Jeesus 
on vahvistanut. 

Markku Ojanen
Lempäälä 
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Hannu Jukola

Metsäinen tunnelma lumosi
Julkujärvi-suunnittelukilpailussa 
Belgialaisen vaihto-oppi-
laan Sylvain Noizet`n ehdotus 
”Nutzt” voitti Tampereen tek-
nillisen yliopiston arkkitehtuu-
rin laitoksen ja Tampereen seu-
rakuntien järjestämän opiskeli-
jakilpailun Julkujärven leirikes-
kuksen uudistamiseksi.

Voittajatyön vahvuuksia ovat 
omaperäinen, metsäinen tunnel-
ma ja rakennusten tilallisuus se-
kä luonteva avautuminen maise-
maan. Rakennukset on sijoitet-
tu luontoa säästäen, ja kokonai-
suus on mittakaavaltaan hallittu 
ja selkeä.

Kakkossijan sai tsekki Jan 
Skoumal ja kolmanneksi kiri sa-
man maan Jan Ondrak. Lisäksi lu-
nastetaan kaksi työtä, ja kunnia-
maininnan saa samoin kaksi työtä.

Seurakuntayhtymä etsi kilpai-
lulla mahdollisuuksia uudistaa 
Ylöjärvellä sijaitsevaa leirikes-
kusta vastaamaan tulevia tarpei-
ta ja kehittää sen toimintaa moni-
puolisemmaksi.

– Suoraan töitä ei voi toteut-
taa, mutta niistä saa ideoita. Hy-
vää oli esimerkiksi sijoittelu ton-
tille, kertoo palkintolautakun-
taan kuulunut seurakuntien kiin-
teistöpäällikkö Pekka Niemi.

Lautakunnan puheenjohta-
jana toimi professori Kari Salo-
nen ja muina jäseninä tutkija Ma-
lin Moisio, dosentti Tuomo Pou-
tanen sekä diplomi-insinööri Vil-
le Varjo. 

Kilpailu sisältyi vuosittain jär-
jestettävään Finnish Wood Achi-
tecture -kurssiin.

Herätys!

”Keväällä kosken 
koo-koo-kohinaa, 
pellolla kylvön 
too-too-tohinaa. 
Luonnossa liikun, 
keinussa kiikun ja 
Luojaa keväästä kiitän.” 

N
äin kajautti iloinen 
lapsijoukko virren 
 ennen kevät-
kylvöihin ja päivän 
muihin puuhiin ryh-

tymistä. Koolla Kevätkylvöt-tapah-
tumassa oli joukko iltapäiväkodin 
koululaisia sekä Viinikan päiväker-
holaisia . toukokuuta Koiviston-
kylän seurakuntakodilla. 

Päivän teemana olivat luonto, 
kierrätys ja kevätkylvöt. Viljely-
puuhien lisäksi leikittiin, kierret-
tiin luontopolkua läheisessä met-
sässä ja syötiin välipalaa ulkona. 

Koivistonkylän seurakuntako-
dissa ympäristökasvatus on luon-
nollinen osa lasten päiväohjelmaa. 
Lapset osallistuvat pihatalkoisiin ja 
kukkien istuttamiseen. Kierrätys-
asiat kuuluvat jokaiseen päivään. 

– Yhdessäolo on tietysti tärkein 
asia, mutta pihapuuhissa lapset op-
pivat myös ympäristönsuojelua ja 
näkevät omien kättensä jäljen. Kuk-
kien kasvun seuraaminen on haus-
kaa ja se tuo lapsille onnistumi-
sen ilon, kertoo vahtimestari Jaa-
na Roivainen, joka mielellään ot-
taa lapset mukaan piha-askareisiin.  

Kevätkylvöpäivänä saatiin jo 
ihailla lasten syksyllä istuttamia 
tulppaaneja ja narsisseja, jotka pian 
avaavat nuppunsa täyteen kukkaan. 

Hyvä yhteishenki 
edistää kierrätystä

Vahtimestarin ohella ympäristön-
suojelua, kierrätystä ja jätteiden-
lajittelua lapsille opettavat Koivis-
tonkylässä työskentelevät lastenoh-
jaajat Miia Olden, Marjaana Ruut-
tunen ja Terhi Vitikainen. 

– Seurakunta hoitaa sekajät-
teen, biojätteen sekä paperin ke-
räämisen, mutta työntekijät huo-
lehtivat itse metallin, muovin ja la-
sin kuljettamisesta keräyspistei-
siin. Kierrätys sujuu hyvin yhteis-
työssä. Se ei vaadi runsaasti työtä, 
mutta antaa paljon, kiittelee Roi-

vainen Koivistonkylän tiimin hy-
vää porukkahenkeä.   

– Pikkuhiljaa kierrätysinnos-
tus laajenee, kun lajittelu opitaan 
jo lapsena. Koululaiset osaavat jo 
varsin hyvin itse lajitella jätteitä, 
pohtii Marjaana Ruuttunen. 

Tämän kevään uutuuksia Koivis-
tonkylässä ovat lehtikompostori sekä 
kaksi viljelylaatikkoa, jotka on val-
mistettu Veisun pajoilla. Pajojen va-
paaehtoisten puuseppien työ tukee 
samalla seurakunnan lähetystyötä.  

Idea viljelylaatikoihin tuli Ne-
kalan seurakuntatalon yhteisöpuu-
tarhasta, joka aloitti toimintansa 
viime keväänä.

– Viljely on entistä suositumpaa 
Nekalassa. Saimme lisää laatikoita 
ja nyt mukana on jo reilut kymme-
nen viljelyporukkaa, kertoo Neka-
lan seurakuntatalon emäntä Sirpa 
Lemmetti.    

Laatikoihin porkkanaa, 
retiisiä ja yrttejä 

Ennen viljelypuuhia vietettiin pie-
ni hartaushetki. Kerholaiset sai-
vat kuulla raamatunkertomuksen 

miehestä, joka kylvää siemenen 
maahan.  

– Ihminen on saanut Jumalal-
ta ohjeen viljellä ja hoitaa luoma-
kuntaa. Kylvön siunaus kutsuu si-
nua seuraamaan kasvun ihmettä, 
lausui Viinikan kirkkoherra Jussi 
Mäkinen, joka siunasi viljelylaati-
kot, siemenet ja pienet viljelijät en-
nen kylvöä. Kerholaiset saivat siu-
nata ja lämmittää käsissään aurin-
gonkukansiemeniä.  

Lastenohjaaja Miia Olden opas-
ti lapsia kylvötouhussa.  

– Lapset saavat tänään kylvää 
porkkanan, retiisin ja yrttien sie-
meniä viljelylaatikoihin ja hoitaa 
viljelmiä kesän aikana. Toivotta-
vasti saamme perheiltä ja koululai-
silta apua viljelysten hoitamises-
sa ja kastelemisessa heinäkuussa, 
kun seurakunnan työntekijät ovat 
lomalla. 

Syksyllä on tarkoitus valmistaa 
yhdessä välipalaa itse viljellyistä vi-
hanneksista. 

Kirsi Airikka 

Kasvun ihme 
innosti kerholaisia

Viivi, Tyyne ja Ester muokkasivat innokkaasti multaa ja kylvivät porkkanan- ja retiisinsiemeniä vakoihin. Koivistonkylän 
seurakuntakodin kerholaiset osallistuvat mielellään pihatöihin. 

 Huolettaako  ihmiskauppa 
myös Pirkanmaalla?
Kristittyjen ihmisoikeusryhmä KIO ja Suomen Evankelinen 
 Allianssi järjestivät Helsingissä seminaarin ihmiskaupasta. On-
ko Suomessa ihmiskauppaa, KIO:n puheenjohtaja Pirkko Säilä?
– Romanikerjäläisistä ainakin osa on ihmiskaupan uhreja. Heillä 
ei yleensä ole passeja, eivätkä he liiku oman kylänsä ulkopuolel-
la. Heitä kuitenkin tulee Suomeen kunniallisestikin. Esimerkiksi 
eräs mies tuli maahan itsenäisesti ja myöhemmin rakensi kerää-
millään rahoilla talon Romaniaan.

– Usein ihmiset mieltävät ihmiskaupaksi prostituution, joka 
onkin suurin ryhmä, mutta ihmiskaupan uhreja voi olla esimer-
kiksi rakennustyömailla. Kahdeksankymmentä prosenttia uhreis-
ta on naisia. Lähdetään paremman elämän perässä, eikä vaikeaa 
tilannetta mielletä ihmiskaupaksi. 

Onko Tampereella ihmiskauppaa, Pro-tukipisteen Tampereen 
yksikön johtaja Päivi Ahtiala?
– Tampereella ihmiskaupan uhreja on tunnistettu. Muutamia 
epäilyjä on ollut sekä Pro-tukipisteellä että muissa palveluissa. 
Auttamisjärjestelmään täältä on ohjautunut yksi uhri, jonka asias-
sa on jo tullut tuomio ihmiskaupasta. Lukumäärä todistaa enem-
män siitä, että emme näe asiaa kuin siitä, että uhreja ei olisi.

Miksi ongelma pysyy piilossa, diakoniatyöntekijä Sari Peltonen 
Tampereen seurakuntien yhteiskunnallisesta työstä?

– Jos on tullut hyväksikäytetyksi, on vaikeaa luottaa toisiin ih-
misiin. Kukapa kertoisi työntekijälle, että ”olen muuten ihmiskau-
pan uhri”. Usein tähän liittyy kiristystä ja uhkailua, ja siksi ihmi-
set ovat todella varovaisia tarinoissaan.

– Tampereella on nytkin joitakin ravintoloita suljettu ihmis-
kauppaepäilyjen vuoksi. Lisäksi täällä on annettu tuomio kiskon-
nantapaisesta työsyrjinnästä.

Asta Kettunen
Lisätietoa: www.ihmiskauppa.fi , www.SuomenEA.fi 

a 

Elisa Manninen, 
Simo Siitonen, Aatu 

Siitonen ja Eeli 
Hihnala kylvivät 
auringonkukan-

siemeniä mukeihin. 
Kun taimet 

varttuvat, ne 
siirretään maahan 

kasvamaan.  

Hannu Jukola

Belgialaisen Sylvain Noizet`n voittaja-
työhön voi muiden kilpailutöiden ohel-
la tutustua TTY:n Sähkötalon aulaan 
avatussa näyttelyssä Hervannassa.

Ram
i M

arjam
äki

Tampereen seurakuntien yh-
teinen kirkkoneuvosto esittää yh-
teiselle kirkkovaltuustolle Pälkä-
neellä sijaitsevan Kukkolan leiri-
keskuksen myyntiä   eu-
rolla. 

Omistusoikeus siirtyisi hel-
luntaiherätykseen kuuluville Saa-
lem-lähetys r.y:lle ja Tampereen 
rukoushuoneyhdistys Saalem 
r.y:lle vuodenvaihteessa. Kukko-
lasta on haluttu luopua sen syr-
jäisen sijainnin takia.

Kiinteistö- ja hautaustoimen 
johtokunta on esittänyt myynti-

hinnan käyttämistä tuleviin lei-
rikeskusinvestointeihin. Mah-
dollisina käyttöpaikkoina päivä-
toimintaan on pohdittu Julkujär-
ven leirikeskusta ja Torpan kurs-
sikeskusta Ylöjärvellä. 

Huhtikuun kokouksessaan 
yhteinen kirkkoneuvosto päät-
ti yhdistää kaikki leiri- ja kurs-
sikeskukset omaan yksikköönsä 
saman johdon alle. Seurakunnil-
la on nyt yksitoista leiri- ja kurssi-
keskusta. Niiden palveluja on tar-
jottu mahdollisuuksien mukaan 
myös ulkopuolisten käyttöön.

Leirikeskukset keskittymässä
lähemmäksi Tamperetta
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K
oulujen päättäjäispäivä on 
monille nuorille ikimuis-
toinen päivä. Erityisesti 
peruskoulun päättötodis-
tuksen saaneille se mer-

kitsee tietyn elämänvaiheen päätös-
tä, jota halutaan juhlistaa kavereiden 
kanssa. Alkoholi ja muut päihteet 
ovat mukana usein myös alaikäis-
ten juhlinnassa, eikä ylilyönneiltä ja 
vahingoilta aina vältytä. 

Kevättalvella alkanut Huolella-
hanke pyrkii jakamaan tietoa ja eh-
käisemään ennalta nuorten alkoho-
linkäyttöä Tampereen seudulla. 

– Lähtökohtana on aikuisten 
yhteinen huoli nuorten päihteiden-
käytöstä juhlapäivinä ja isoissa ta-
pahtumissa. Nuorten runsas päih-
teidenkäyttö on noussut viime ai-
koina esiin monien toimijoiden ja 
vanhempien kanssa, kertoo johtava 
koordinaattori Tiina-Liisa Vehka-
lahti Tampereen kaupungin Nuo-
risopalveluista. 

Nuorisopalvelut on järjestänyt 
kaksi keskustelutilaisuutta, joista 
on ideoitu hankkeen käytännön 
toteutusta. Koolle on saatu yli  
nuorten parissa toimivaa ammat-
tilaista ja vanhempaa  tahosta. 

Huolella-hankkeen arvoja ovat 
yhdessä tekeminen, välittäminen 
ja nuorten aito kuunteleminen. 
Tärkeimmiksi tavoitteiksi nousi-
vat vanhempien vastuun korosta-
minen sekä yhteiskunnallisen kes-
kustelun ylläpitäminen. 

Jalkautumista ja 
tietopaketteja

Huolella-hanketta aletaan toteut-
taa käytännössä tiedottamisen, 
koulutuksen, kouluyhteistyön ja 
nuorten pariin jalkautumisen avul-
la.  

– Tarkoituksena on antaa nuo-
rille ja heidän vanhemmilleen ajan-
kohtaista tietoa päihdeaineista ja 

niiden käytön aiheuttamista ylei-
sistä riskeistä. Kaikilla nuorilla tu-
lee olla oikeus saada päihteistä pä-
tevää tietoa, jonka perusteella he 
kykenevät harkitsemaan omia va-
lintojaan, kertoo Vehkalahti. 

Tiedottamiseen käytetään esi-
merkiksi Nuorisopalveluiden verk-
kosivuja ja koulujen sähköistä Hel-
mi-reissuvihkoa. Hankkeen arvo-
lataus tiivistetään teeseihin: viisi 
ohjetta vanhemmille, viisi ohjetta 
nuorelle.

Nuorisopalvelut järjestää myös 
jalkautumistempauksen nuorten 
pariin koulujen päättäjäispäivänä 
lauantaina . kesäkuuta. 

– Haastamme yhteistyötahot ja 
kaikki halukkaat vanhemmat jal-
kautumaan, kutsuu Vehkalahti. 

Kirsi Airikka

P ari viikkoa sitten kadulla teh-
ty pikakysely nuorten paris-
sa osoitti, että koulujen päät-

täjäispäivän juhlinta keskustassa ja 
Pyynikin rannassa on monille nuo-
rille tuttu asia.  

Yhdeksäsluokkalaiset Katarii-
na Blom ja Hertta Jarkko Ylöjär-
veltä olivat ensimmäisen kerran 
juhlimassa  päättäjäisiä Tampe-
reella viime keväänä. Päättäjäis-
päivänä on kiva lähteä liikkeelle 
ja tavata kavereita kesäloman al-
kajaisiksi.  

– Olihan se meno aika hurjaa-
kin, sillä monet nuoret olivat kän-

nissä, myöntävät tytöt. He kuiten-
kin saivat vanhemmilta luvan läh-
teä kaupungille, kun lupasivat liik-
kua kaveriporukassa. 

-vuotias Paavo Patja Koivis-
tonkylästä kertoo viettävänsä päät-
täjäispäivän kotosalla. 

– Itseäni ei kaupungille lähte-
minen kiinnosta, mutta tiedän, et-
tä jotkut kaverit ovat menossa. 

-vuotias Liselott Haapamä-
ki on viettänyt koulun päättäjäis-
päivää Pyynikillä. Hänen ystävän-
sä, -vuotias Anna Kanerva on 
yleensä juhlistanut päättäjäisiä po-
rukassa jonkun kaverin kotona.   

– Meno Pyynikillä on ollut aika 
rajua. Joskus olen kuullut, että joku 
tuttu nuori on sammunut tai saa-
nut alkoholimyrkytyksen. Vähän 
hirvittää, kun tuntuu, että vuosi 
vuodelta yhä nuoremmat ovat hu-
malassa, miettii Liselott. 

Molemmat korostavat vanhem-
pien vastuuta. 

– Vanhempien pitäisi huoleh-
tia omien lastensa ja nuortensa te-
kemisistä, miettivät nuoret naiset.   

Kirsi Airikka 

Päihteet kuuluvat 
monen nuoren 
päättäjäispäivään

K oulujen päättäjäispäivänä jal-
kautuu nuorten pariin myös 
Yövuoro, joka on päivystä-

nyt Tampereen kaduilla juhlapäi-
vinä vuodesta . Kahden hen-
gen partiot kohtaavat nuoria kau-
pungilla ja Pyynikinrannassa, jo-
hon perinteisesti kokoontuu tu-
hansia nuoria illanviettoon.   

Yövuorossa päivystää Nuoriso-
palveluiden ja Tampereen seura-
kuntien työntekijöitä sekä joukko 
vapaaehtoisia. Ryhmä tekee yhteis-
työtä poliisin sekä muiden toimi-
joiden kanssa.  

– Talvella tilanne näytti rauhal-
liselta, mutta ilmojen lämmetessä 
meno on taas vilkastunut kaduilla, 
kertoo Yövuorosta vastaava Nuori-
sopalveluiden erityisnuorisotyön-
tekijä Mertsi Tamminen.  

Viimeksi Yövuoro partioi vap-
puna. 

– Ilta oli melko kiireinen ja rau-
haton. Jouduimme hälyttämään 
kymmenen ambulanssia. Hoi-
toa vaativilla nuorilla oli alkoho-
lin yliannostus tai lääkkeiden ja al-
koholin sekakäytöstä aiheutunut 
myrkytys. Muutamilta sosiaalipäi-
vystyksen selviämisasemalle vie-
dyiltä nuorilta puhallutettiin jopa 
kahden promillen humalatila, ker-
too Nuorisopalveluiden erityisnuo-
risotyöntekijä Lilla Haapakoski.    

Vappuna päivysti myös vapaa-
ehtoistyöntekijä Hamid Nobari, 
joka on ollut mukana Yövuorossa 
nelisen kuukautta. Hän toivoo voi-
vansa auttaa erityisesti kaupungilla 
liikkuvia maahanmuuttajanuoria. 

– Haluan auttaa kaikkia nuoria, 
koen sen velvollisuudekseni, ker-
too mies, joka äidinkielenään pu-
huu persiaa, mutta tulee toimeen 
auttavasti myös kurdin, arabian, 
darin ja turkin kielillä.   

Vastuu on vanhemmilla 

Erityisdiakoniatyöntekijä Veijo Ki-
viluomalla on  vuoden kokemus 

kadulla päivystämisestä. Ennen 
Yövuoro-yhteistyötä Tampereen 
seurakuntien työntekijät päivysti-
vät kaduilla Saapas-ryhmän vapaa-
ehtoisten kanssa.  

– Suurin osa nuorista toki juh-
lii hillitysti, mutta sitten on pieni 
joukko niitä nuoria, jotka joutuvat 
ongelmiin, kertoo Kiviluoma, jo-
ka työskentelee Tampereen seura-
kuntien toiminta- ja ohjauskeskus 
Messissä. 

Surullisin tilanne on Kivi-
luoman mukaan niillä nuorilla, joi-
den liikkumisesta ei juuri kukaan 
välitä.

– Jos vanhemmat ovat itse juh-
limassa ja päihtyneinä, kukaan ei 
välttämättä huolehdi nuoren ko-
tiintulosta.   

Yövuoron päivystäjät korostavat 
sekä vanhempien vastuuta nuoris-
ta että vastuullista vanhemmuutta. 

– Jos vanhempana ostat viinaa 
alaikäiselle lapsellesi, hyväksyt hä-
nen alkoholinkäyttönsä. Vanhem-
man pitää aina myös olla tavoitet-
tavissa, jos lapsi häntä tavoittelee 
tai kaupungilla liikkuvasta lapsesta 
soitetaan, miettii Lilla Haapakoski. 

Moni vanhemmista ei tiedä tai 
halua muistaa, että alkoholin osta-
minen ja antaminen alle -vuoti-
aalle on rikos, vaikka kyseessä oli-
si oma lapsi.

Vanhempien kannattaisi so-
pia nuorten kanssa yhteisistä peli-
säännöistä. Myös yhteistyö toisten 
vanhempien kanssa yhteisessä rin-
tamassa helpottaa taistelua rajois-
ta teinien kanssa. 

– Yhdessä voisi päättää, että so-
vituista kotiintuloajoista pidetään 
kiinni ja puhelin pidetään auki. 
Nuorille antaisimme ohjeeksi, että 
kaveria ei jätetä, tiivistää Lilla Haa-
pakoski ryhmän mietteet.    

 Kirsi Airikka

Yövuoro-partion päivystäjät Hamid Nobari ja Lilla Haapakoski juttelivat yhdeksäs luokkalaisten Katariina Blomin ja 
Hertta Jarkon kanssa koulujen päättäjäis päivästä. Tyttöjen mielestä päättäjäis  päivänä on kiva lähteä liikkeelle ja 
tavata kavereita kesäloman alkajaisiksi.  

Yövuoro päivystää 

Liselott Haapamäki (vas.) ja Anna Kanerva korostavat vanhempien vastuuta 
nuorista. 

Yhä nuoremmat 
ovat kännissä

Hannu Jukola

Hannu Jukola
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Tulevat pyhät
Ajassa ja hengessä Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Kirkon syntymäpäivä

Koputa, ja ovi avataan sinulle

Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki 

yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, 

kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti 

koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, 

kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse 

kunkin päälle. He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja 

alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä Henki antoi 

heille puhuttavaksi. 
(Ap.t. 2: 1-4)

Helmi

 27.5. Pyhän Hengen vuodattaminen: helluntaipäivä

Pyhä Henki, kolmiyhteisen Jumalan yksi puoli, on vaikeimpia, 

mutta samalla keskeisimpiä asioita uskossamme. Järki ei saa kiinni 

henkiolennosta, joka on yksi kolmesta ja kulkee tuulen lailla missä 

tahtoo. Pyhän Hengen kanssa asioidessa järkeily onkin laitettava 

sivuun. On annettava uskon sanoa alkuseurakuntalaisten tavoin: 

”Maranatha. Saavu Herra. Tule Herra.” Ja kuunnella, kuinka Henki 

toimii. (Joh. : –)

3.6.  Salattu Jumala: pyhän kolminaisuuden päivä

Kolminaisuuden päivä on myös uskontunnustuksen päivä 

– siinä on tiiviissä paketissa kristinuskon opetus Jumalan 

olemuksesta. Uskontunnustuksessa on kirkkoa kannatteleva 

ja yhdistävä näkymätön puettu sanalliseen muotoon. 

Jumalanpalveluksen huippuhetkiä on saada yhtyä sanoihin: 

”Minä uskon Jumalaan...” (Matt.:–)

anskalainen Taizé-yhtei-
sö on ekumeeninen vel-
jesluostari, joka toivot-

taa tervetulleeksi tuhansia nuoria 
vierailuille. Nykyisin vierailijoiden 
määrä voi vaihtua – hen-
keen yhden sunnuntain aikana. 

Ymmärrettävästi noin sadas-
ta veljestä koostuva yhteisö tar-
vitsee ihmisten majoittamisessa ja 
käytännön järjestelyissä apua, jota 
tarjoavat vapaaehtoiset työntekijät. 

Tulemme eri maista, jopa eri 
mantereilta, eri kulttuureista, 
olemme eri-ikäisiä ja -luonteisia. 
Tämä on paikka, jossa luterilainen 
suomalainen, katolinen puolalai-
nen sekä helluntaikirkkoon kuulu-
va ruotsalainen voivat löytää toisis-
taan mitä mainioimmat ystävät. He 
voivat istua iltaisin ikkunalaudalla 
tuijottamassa tähtitaivasta ja hei-
tellä ympäriinsä arvauksia Juma-
lan luonteesta. 

”Pyydä, niin 
sinulle annetaan.”

Olen ollut tutkimassa arjen kul-
kua Taizén kukkulalla nyt kaik-
ki neljä vuodenaikaa. Se, mikä mi-
nut sai lähtemään tälle tutkimus-
matkalle, oli tarve löytää jotakin, 
mikä toisi elämää elämän keskel-
le. Halusin selvittää omaa suhdet-
ta menneeseen ja Jumalaan. Muu-
taman tuskaisen opintojenkyhäi-
lyvuoden jälkeen huomasin, et-
tä Taizéssa ollessani koin oleva-
ni enemmän elossa, ja enemmän 
hyödyksi, kuin koto-Suomessa te-
kemässä juuri niin kuin käsikirjoi-
tuksessa sanotaan. 

Välivuoden aikana pääsin eroon 
sisälläni kalvaneesta tunteesta, että 
maailma on lohduton paikka. Tääl-
lä rohkaistuin kuuntelemaan Kaik-
kitietävän kuiskauksia täydellisessä 
hiljaisuudessa. Niitä, jotka tulevat 

meidän kuolevaisten korviin vain 
oman sydämen välityksellä. 

Kaikki, mikä tänne sopeutumi-
sessa on ollut vaikeaa, on sallinut 
sen, mitä tänne tullessani tarvitsin 
eli järjestelmällisen päivärytmin ja 
hengellisen ytimen. 

Nyt on aika lähteä turvapaikas-
ta. Muistan aina, kuinka olen saa-
nut monia vastauksia, monenlaisil-
la tavoilla, moniin sellaisiin pyyn-
töihin, joita en edes tiennyt esittä-
neeni. 

”Etsi, ja sinä löydät.”

Eveliina Kujala
Kirjoittaja on työskennellyt 

Taizé-yhteisössä vuoden ajan.
 Lue lisää blogista: 

http://www.virrassa.blogikone.fi 

Ravinnoksi

Kristilliseen elämäntapaan on vanhastaan 
kuulunut aamu- ja iltarukouksien lisäksi ruo-
karukous. Ruuan siunaamisen tapa on tuttu 
evankeliumeista, jotka kertovat, kuinka Jee-
sus siunasi ruuan. Tosin ruuasta kiittäminen 
ennen ateriaa oli tapana ennen Jeesustakin. 

Moni on oppinut lapsuudessaan runo-
muotoisen värssyn, jolla aloittaa ruokailu-
hetkensä. Helposti käy niin, että ruokaru-
kous on vain tapa, muutama sananen, jotka 
lausutaan sen kummemmin ajattelematta. 
Olennaisinta ruokarukouksessa eivät ole sa-
nat, vaan pieni keskittyminen Jumalan edes-
sä. Eihän Jumalalle välttämättä tarvitse ker-
toa, mitä pyydämme tai mistä kiitämme – 
Hän tietää. Rukoillessa on aina tärkeää olla 
pieni hetki Jumalan läheisyydessä koko sy-
dämestään. 

Martti Luther neuvoi vuonna  jul-
kaistussa Vähä Katekismuksessa ruokaru-
kouksesta:  

”Lasten ja palvelusväen tulee asettua kä-
det ristissä ja hyvää järjestystä noudattaen 
pöydän ääreen sekä lausua: Kaikkien silmät 
vartioitsevat sinua, Herra, ja sinä annat heil-
le heidän ruokansa ajallaan. Sinä avaat kä-
tesi ja ravitset suosiollasi kaikki, jotka elävät.” 

Luther opetti, että on Jumalan suosiota, 
kun elävällä olennolla on runsaasti ravin-
toa. Tästä suosiosta tulee iloita ja olla hyväl-
lä mielellä. Vääränlainen huoli ja ahneus ovat 
Jumalan suosion esteenä.

RUOKARUKOUS

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

Eveliina Kujala

R

Taizé-yhteisö on kansainvälinen, ekumeeninen yhteisö, jonka kotipaikka on Ete-
lä-Burgundissa Ranskassa. Sen perusti Roger Louis Schutz-Marsauche eli ve-
li Roger vuonna 1940.

Usein kuulee sanottavan, että hel-
luntai on juhlana jäänyt paitsioon 
sen vuoksi, ettei sen aihe ole yhtä 
selkeä kuin joulun tai pääsiäisen. 
Ensimmäinen helluntai oli kuiten-
kin varsin massiivinen tapahtuma: 
ihmisiä oli koolla tuhansittain, Pie-
tari piti vaikuttavan saarnansa ja 
 ihmistä otti kasteen. 

Päivä oli seurakunnan syntymä-
päivä. Sinä päivänä kristinusko as-
tui julkisuuteen entisistä pienistä 
piireistä. Toisaalta helluntai ei oi-
keastaan ole erillinen juhla kirkko-
vuodessa, vaan suoraa jatkoa pääsi-
äisajalle. Pääsiäisenä juhlitaan kuo-
leman voittamista, kun taas hellun-

taina juhlan aiheena on ylösnous-
seen Kristuksen antamien lupaus-
ten täyttyminen. 

Helluntaiperinteitä löytyy aina-
kin kukkien kielellä. Tunnetuim-
mat ovat varmaankin helluntailil-
jat. Liljoja on helluntaina usein alt-
tarikukkina. Lilja tunnetaan 
puhtauden vertauskuva-
na.

Toinen vaihtoeh-
to kukkamaljak-
koon on  pu-
naista tulppaa-
nia, sillä pu-
nainen on us-
kon, rakkau-

den ja Pyhän Hengen väri. Henki 
vuodatettiin helluntaina kahden-
toista apostolin päälle, siitä kukki-
en lukumäärä.
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Ota onkeesi

Konserttitarjotin

Tuomiokirkon urkukesä 
käynnistyy puolalaisvoimin
Tänä kesänä jo . kertaa jär-
jestettävä Kesäillan urkumusiik-
kia -konserttisarja alkaa puolalai-
sen Bogdan Narlochin konsertil-
la sunnuntaina . kesäkuuta kello 
.. Konsertissa kuullaan muun 
muassa Johann Sebastian Bach-
in Preludi ja fuuga E-duuri (BWV 
) sekä osia Léon Boëllmannin 
Goottilaisesta sarjasta.

Kesäkuun toisena sunnuntai-
na . kesäkuuta vieraaksi saapuu 

ranskalainen Fabrice Pitrois, jon-
ka konserttiohjelma koostuu niin 
ikään Bachin ja Boëllmannin se-
kä Louis Viernen musiikista. Nar-
bonnessa urkurina toimiva Pitrois 
esiintyy Tuomiokirkossa ensim-
mäistä kertaa.

Urkumusiikkia eri maista ja ai-
kakausilta on luvassa kesän jokaise-
na sunnuntaina aina elokuun lop-
puun saakka. Heinäkuussa hem-
motellaan vanhan musiikin ystä-

Pirkanmaan musiikkiopiston 
huilukonsertti
ke 23.5. klo 19 
Finlaysonin kirkko     

Laulaen Luojaansa kiittää 
-kevätkonsertti
su 27.5. klo 15
Kalevan kirkko     
Kamarikuoro Cantilene, joht. 
Merja Lohilahti, urut, Terhi-Tuulia 
Keränen. Vapaa pääsy, ohjelma 
10 / 5 € opisk.

Hiljaisuuden rajalla kuulee 
/ Du kan höra tystnaden 
Klavikordikonsertti
su 27.5. klo 16 
Pyynikin pappila
Eija Virtanen
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €

Wedding music
häämusiikkikonsertti 
su 27.5. klo 18
Aleksanterin kirkko     
Pirkanmaan musiikkiopiston 
PMO:n puhallinorkesteri, joht. 
Jouni Auramo ja Päivi Pöyhönen.
Ohjelma 10 €

Hyvä paimen -konsertti
ma 28.5. klo 18
Hervannan kirkko     
Gospel-kuoro, seurakuntakuoro, 
Juha Yli-Knuuttila laulu

Häämusiikkia 
ke 30.5. klo 18
Vanha kirkko     
Paula Sirén, urut, Nice Voice 
-kvartetti. Vapaa pääsy

Pirkanmaan musiikkiopiston 
lukuvuoden päätöskonsertti
to 31.5. klo 18 
Tuomiokirkko     

Jo joutui armas aika 
-musiikkihartaudet 
ma 4.6. klo 10, klo 12 
ja klo 14
Finlaysonin kirkko     
klo 10 lapsityönohjaaja Raija-
Liisa Vuorio, lasten katedraalin 
kesäkanttorit klo 12, kanttori 
Tuomas Laatu, säest. Stephen 
Evans, klo 14 Kansanlaulumes-
su, rovasti Jaakko Kentta, Maija-
Stina Uotila, Vuokko Lehtimäki ja 
Veikko Rantalainen.
Järj. Mummon Kammari

1918 Vilppulan vaihe
Vuoden 1918 sodan ratkaisuista 
kertova oopperakonsertti 
ti 5.6. klo 19
Tuomiokirkko     
Libretto: Raimo Kallio-Mannila
Musiikin johto: Janne Jääskelä
Sävellykset: Paavo Joensalo
Juonto: Lauri Sinkkonen
Solisteina Sibelius-Akatemian 
kasvatit:
Reetta Haavisto, sopraano
Malin Döragrip, mezzosopraano
Marko Nuutinen, tenori
Antti Pakkanen, baritoni
Matti Turunen, basso
Kamariorkesteri ja tuotanto: 
Eettisesti Innovatiiviset Kulttuurin 
Uudistajat EIKU ry
www.eikury.com
Konsertin kesto n. 1h 40 min.
Käsiohjelma-libretto 10 € ovelta

Lounasmusiikkia 
ke 6.6. klo 12
Aleksanterin kirkko     
Riikka Viljakainen, urut

Suom
en Lähetysseura

Suomen Lähetysseuran musiikkiryhmä Cumina esiintyy keskiviikkona 6. kesä-
kuuta kello 18 Teiskon kirkossa. Lisäksi ryhmä vierailee Teiskon rippikoululeiril-
lä kertomassa lähetystyöstä musiikin avulla torstaina 7.6.

Musiikkiprojekti Cumina kerää yhteen nuoria kristittyjä musiikinharrastajia 
kerran vuodessa. Se kiertää konsertoimassa seurakuntien kesäleireillä ja -ta-
pahtumissa. Ryhmään valitaan hakemusten perusteella noin 20 nuorta soitta-
jaa ja laulajaa, jotka haluavat laittaa lahjansa likoon evankeliumin eteenpäin vie-
miseksi. Cuminasta vastaa Lähetysseuran muusikko Antti Vuori. 

Teiskon konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma maksaa 5 euroa. Tuotto menee 
Teiskon seurakunnan lähetystyölle. 

Toivo, usko ja lempi  
T

amperelaistunut säveltä-
jä Fridrich Bruk nimittää 
kuoronjohtajaa, Tampe-
reen tuomiokirkon kantto-
ria Tuomas Laatua neroksi. 

”Avoin, ennakkoluuloton ja tavatto-
man lahjakas”, kuuluu määritelmä.

Laatu on hämillään, mutta sa-
malla hyvillään – myös johtaman-
sa Pirkanmiehet-kuoron puolesta. 
Harrastajatkin saavat säveltäjältä 
kehut: kokeneita laulajia ja taitavia 
kuoromiehiä.

Auringonvalo-levyn Niin kuin 
pitsiä valoa vasten -sarjan kappa-
leet Kevätyö, Kesätuuli ja Lemmik-
ki sointuvat Pirkanmiesten laula-
mina. Kuoro esittää eteläpohjalais-
ten Jussien kera pidettävässä hel-
luntaikonsertissa Suomen-kanta-
esityksenä nuo kolme Brukin sä-
veltämää laulua Pia Perkiön teks-
teihin.

– Temaattisesti erittäin taita-
vasti tehtyä musiikkia, kehuvat Pir-
kanmiesten puheenjohtaja Mark-
ku Sumelles ja sihteeri Juhani Ah-
va:

– Melodiat ovat tarttuvia, ta-
vattoman kauniita ja hyvin herk-
kiä, mutta sen takia myös hyvin 
vaativia. 

– Mielestäni niissä huokuu lem-
peys ja levollisuus. Tämä johtuu 
varmasti siitäkin, että tenoriääni 
on hyvin korkea. Sitä ei voi laulaa 
puristaen, vaan on laulettava her-
kästi, kakkostenoreihin kuuluva 
Sumelles sanoo.

Ahva lisää, että yleensä mies-
kuorolaulusta puhutaan ponteva-
na ja raikuvana, mutta tässä löy-
tyykin herkkyyttä pianissimoissa.

Miesten mielestä kappaleet lä-
hestyvät säveliltään Sibeliuksen 
musiikkia, jota konsertissa myös 
on yhden laulun verran. 

Bruk on koettanut eläytyä nai-
sen ilmaisuun elämästä. Mies ei eh-
kä pystyisi samaan, hän miettii: 

– Runoissa näkyy hyvässä mie-
lessä sinisilmäisyys, ihanteelli-
suus. Nämä ovat syvästi suomalai-
sen naisen runoja.

– Olemme harjoitelleet yhdessä 
reilun vuoden, ja nyt tiedän, mikä 
toimii ja mikä ei. Kun saimme tam-
mikuussa nuotit ja cd:n kuunnel-
tavaksi, arvioin, että kolme seitse-
mästä laulusta ehditään harjoitel-
la. Säveltäjän tapa käsitellä musiik-
kia vaati aikaa, Laatu kertoo kappa-
leiden tiestä kuoron ohjelmistoon.

Teemana elämän
valoisat puolet

Brukin mukaan näiden sävellysten 
teemana on kaunis elämän ystä-
vyys; se mieliala, kun ihminen nä-
kee elämän valoisia puolia. 

Säveltäjän puhetulvan keskeyt-
tää välillä vaimo Nadezhda Bruk, 

Liikuntarajoitteiset

Kuulokojeet

Säveltäjä Fridrich Brukin mielestä kuoronjohtaja Tuomas Laadussa on myön-
teistä se, että tämä valitsee Pirkanmiehille kuoron tasoa kehittäviä kappaleita.

jonka keksintö kappaleiden tekemi-
sestä kolmiäänisinä oli.

Kolmiäänisyys asettaa kakkos-
tenorille suuria vaatimuksia, siitä 
ovat kuoromiehet ja säveltäjä yhtä 
mieltä. Neliääniset olisivatkin hel-
pompia laulaa.

– Kolmiäänisessä partituuris-
sa jokainen ääni on hyvin tärkeä, 
mahdollisesti tämän takia monet 
mieskuorot välttelevät niitä, Frid-
rich Bruk otaksuu.

– Kerran sävellyksestä kiinnos-
tui Eestin kansallinen mieskuoro 
ja he levyttivät sen (Loistava!), sä-
veltäjä kertoo innostuneesti vuon-
na  ilmestyneen levyn histo-
riasta. 

Säveliä tulvimalla,
sattuman kautta

Aikanaan Luoja johdatti Fridrich 
Brukin Tampereelle musiikinte-
koon monimutkaisen kuvion kaut-
ta. Kaikki alkoi nimestä KGB:n lu-
ettelossa, mikä kummalla taval-

laan auttoi polun alkuun. Kielletty-
jen sävelmien listaan kirjattu Sata 
ystävää oli juuri se, joka Arja Sai-
jonmaan esittämänä tuli suosituk-
si nimellä Jäit vierellein.

Kuorolauluja, esimerkiksi Koti-
seudulle -kappaleet Vaeltava lau-
laja -levyllä, on valmistunut myös 
tamperelaisen runoilijan Matti 
Hietasen runoihin.

Kuoromusiikki sekä orato-
rio Vaeltava laulaja ovat Nadjal-
le omistettuja. Tämä kielsi mies-
tään palauttamasta Oiva Palohei-
mon runokokoelmaa, ennen kuin 
oli päässyt siihen kunnolla sisään.

– Yhtäkkiä minusta tulvi valta-
vasti sävellyksiä. 

Kotiseudulle -kappaleita Brukit 
toivovatkin mieskuoron vielä lau-
lavan yhdessä naiskuoron kanssa.

Latvian Valtionkuoro on esittä-
nyt niitä radiossa. 

– Niissä ihminen miettii koti-
seudun merkitystä. Joskus unessa 
näen Ukrainan maisemia, vaikka 
olin nuori lähtiessäni, ja siellä kaik-

viä, kun musiikin tohtorin tutkin-
toa valmisteleva virolainen urku-
ri Marju Riisikamp esiintyy sar-
jassa . heinäkuuta. Riisikampin 
konserttiohjelman säveltäjät ovat 
pääosin -luvun suuria nimiä, 
muun muassa William Byrd ja 
Giovanni Gabrieli.

Kesäillan urkumusiikkia 2012
Tuomiokirkossa sunnuntaisin 
klo 19.30
Ohjelma 10 €

 3.6. Bogdan Narloch, Puola
 10.6. Fabrice Pitrois, Ranska
 17.6. Daniel Zaretsky, Venäjä
 24.6. Peter Frisée, Itävalta
 1.7. Marina Väisä, Venäjä
 8.7. Giampaolo di Rosa, Italia
 15.7. Tuomas Pyrhönen, 
  Joensuu
 22.7. Marju Riisikamp, Viro
 29.7. Elke Völker, Saksa
 5.8. Ville Urponen, Helsinki
 12.8. Henri Hersta, Helsinki
 19.8. Seppo Murto, Helsinki
 26.8. Matti Hannula, Tampere

Italialainen urkuri 
Giampaolo di Rosa 

soittaa Tuomiokirkossa 
sunnuntaina 8. heinäkuuta.
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Radio, tv ja netti

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

Pisara – Suuresta kertomuksesta
Pisara vie Raamatun äärelle. Joka viikko eri henkilö lukee Raamat-
tua erilaisissa paikoissa ja elämäntilanteissa sekä kertoo, miten 
teksti juuri hänelle avautuu. Jokainen lukija antaa omanlaisensa 
näkemyksen kautta aikojen luetuista ja tulkituista teksteistä vaih-
tuvassa ajassa ja paikassa.

Opiskelija Rosa Pöppönen pohtii 26. toukokuuta, miksi Raa-
matun vaikeat kohdat harvoin aukeavat ensilukemalta. (Matt 22: 
23–33)

Lauantaina 2. kesäkuuta pastori Hannu Hirvonen miettii, mik-
si täällä vaeltaessa usein ihmetyksen sormi menee hämmästyk-
sen suuhun.(Luuk 7: 11–17)

Pisara nähdään YLE TV1 -kanavalla lauantaisin kello 11.05 ja 
uusintana maanantaina kello 14.55.

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.

 kuuluvat kappaleissa

Kansallisromanttista musiikkia

Espanjalainen kitaristi Àlex 
Garrobé esiintyy Tampere Guitar 
Festival -konsertissa torstaina . 
kesäkuuta kello  Tuomiokirkossa.  

Àlex Garrobé on vahva ja inten-
siivinen klassisen musiikin tulkitsi-
ja. Hänellä on ainutlaatuinen kyky 
hyödyntää kitaran lähes loputonta 
väripalettia ja tuoda raikkaalla ta-
valla esiin teosten nyanssit. Tuomio-
kirkon konsertissa kuullaan mielen-
kiintoinen sekoitus uutta ja perin-
teistä espanjalaista ohjelmistoa.

Monet tunnetut säveltäjät ovat 
säveltäneet musiikkia Garrobélle. 
Häneltä on julkaistu kaksi sooloal-
bumia: Eduardo Sainz de la Ma-
zan tuotanto sekä englantilaista 
-luvun musiikkia. 

Garrobé on useasti palkittu ki-
taransoiton opettaja ja kitaris-
ti, joka kiertää maailman suurim-
pia konserttilavoja niin Euroopas-
sa ja Aasiassa kuin Pohjois- ja Ete-
lä-Amerikassakin. 

Kansainväliset kitarahuiput 
saapuvat jälleen Tampereelle Tam-
pere Guitar Festival -tapahtumaan 
.–. kesäkuuta. Tämän vuoden 
artistit tulevat muun muassa Brasi-
liasta, Meksikosta, Kanadasta ja Es-
panjasta. Eri puolilla Pirkanmaata 
kuultavien konserttien ohella fes-
tivaalilla järjestetään myös kitara-
kursseja.

Liput Àlex Garrobén konsert-
tiin maksavat  euroa.  

Yhteiskonsertti:
Mieskuoro Pirkanmiehet ja 
Etelä-Pohjanmaan 
Mieslaulajat Jussit
sunnuntaina 27.5. kello 19 
Tampereen tuomiokirkossa. 
Käsiohjelma 15 €

Pirkanmiehet on tamperelainen 
vuonna 1946 perustettu 
mieskuoro. Sitä johtaa Tuomas 
Laatu, laulajia on 37. 
Ohjelmistossa on iloista ja vakavaa 
musiikkia, myös kirkkomusiikkia. 
Tukikohtana on Koivistonkylässä 
sijaitseva Aktia-Laulutalo, jonka 
remontti valmistui viime vuonna.
Kuoro on mukana kesällä:
• Puolustusvoimain lippujuhlan 

päivän juhlassa Kalevankankaan 
sankarihaudalla 4.6. klo 12.
• Puistokonserttien sarjassa 
Väinö Linnan aukiolla 5.6. klo 18. 
• Pirkanmiesten pienryhmä 
Pirtinpojat samassa paikassa 
19.6. klo 18.30.
• Koivistonkylän yhteis-
tapahtumassa ulkona 16.8.
• Tuomiokirkon messussa 26.8.

Jussit on ahkerasti konsertoiva 
maakuntakuoro. Se on perustettu 
vuonna 1951. Laulajia on koko 
Etelä-Pohjanmaan alueelta 
yhteensä 76, taiteellisena 
johtajana toimii Tommi Niskala.
Kuoro kokoaa uutta levyä 
pääasiassa kansallisromanttisesta 

musiikista. Mukana on aiemmin 
levyttämättömiä teoksia.

Fridrich Bruk syntyi vuonna 1937 
Ukrainan neuvostotasavallassa 
ja valmistui säveltäjäksi vuonna 
1961 Leningradissa. Hän muutti 
Yhdysvaltain kautta Suomeen 
vuonna 1974. Vuonna 2006 
hän julkaisi muistelmansa 
”Sata ystävää” eli parjatun tilitys.
Hänen sävellyksiään ovat 
esimerkiksi Sata ystävää/ Jäit 
vierellein, Tampereen laulu, 
Soi maininki hiljainen, Kultainen 
kuu, Sonaatti klarinetille ja Kasvot 
väkijoukossa sekä Sinfonia n:o 7 
Gallen-Kallelan Kalevala.

ki on nyt vierasta. Me olemme jo 
kotiutuneet tänne.

– Olen kiitollinen latvialaisille 
laulajille, he lauloivat erittäin kau-
niisti radiossa. He oppivat hyvin 
suomea, vaikka heillä on tietysti 
oma nuotti puheessaan.

Fridrich Bruk toteaa hieman 
surumielisesti, että hänen on jos-
tain syystä vaikea saada konsertti-
esityksiä.

Suomen-esitystään odottaa las-
tenooppera Kissan talo, jonka pää-
teemana on kissanpolkka.

– Se sopisi ehkä tarhaikäisille ja 
– -luokkalaisille, Bruk arvioi.

Tulossa on uusi levytys Turto-
lan tähti, joka sai alkunsa sattu-
malta tielle osuneen Martti Tur-
tolan Kyllä täällä kaatuakin voi-
daan -kirjan aiheuttamasta järky-
tyksestä. Sinfonia loppuu Kotimaa-
ni ompi Suomi -säveliin, metsäpu-
ron ja tuulen soittoon.

Tässäkin näkyy säveltäjän varo-
vaisen myönteinen olemus: hän ha-
lusi raskaan kertomuksen päätty-
vän suloisesti. 

Iän myötä tie sotaorpoudesta 
KGB:n listan kautta työhön Neu-
vosto-Karjalaan ja lopulta Tampe-
reelle tuntuu vaikealtakin, mutta 
Fridrich Bruk tunnustautuu kui-
tenkin optimistiksi:

– Erityisesti uskon Suomen tu-
levaisuuteen.

Asta Kettunen

Espanjalainen kitaristi 
konsertoi Tuomiokirkossa 

Espanjalainen kitaristi Àlex Garrobé esiintyy torstaina 7. kesäkuuta kello 19 
Tuomiokirkossa.  

Salla Penttilä

Kuorovieraat kuulevat Tuomiokirkon kellot
Tampereen tuomiokirkon - 
vuotisen taipaleen kunniaksi jär-
jestetään . toukokuuta kello  
pappisvihkimysmessu. Siinä saar-
naa piispa Matti Repo, apuliturgi-
na on Merja Halivaara, urkurina 
Matti Hannula ja kanttorina Tuo-
mas Laatu.

Esiintymään saapuu Tarton 
Paavalin seurakunnan kamarikuo-
ro, jolla on Tuomiokirkossa myös 
Ehtookellojen aikaan -konsertti 
lauantaina .. kello . 

Kotikirkossa kuorolla on kaksi 
kelloa, Huutavan Ääni ja Kiittäjän 
Kieli, joiden ääni kuuluu tyynel-
lä ilmalla toiseen kaupunkiin asti. 
Eräänä kevätpäivänä kuoro kuun-

teli järjestyksessä muitakin Tarton 
kirkonkelloja.

– Odotamme mielenkiinnol-
la, että saamme kuunnella tam-
perelaisten kanssa heidän koti-
kaupunkinsa kelloja, kutsua ar-
jesta pyhään. Ja pyhäpäivänä toi-
vomme saavamme katsoa kirkko-
kansan kanssa “ikkunasta ikuisuu-
teen”, iloitsee Tarton Paavalin seu-
rakunnan kanttori Anna Humal.

Noin -vuotias kuoro ei ole ai-
emmin esiintynyt Suomessa. Muu-
taman laulajan alkukokoontumi-
nen on kasvanut -päiseksi jou-
koksi.

– Olemme kasvaneet yhtäpitä-
väksi ja ystävälliseksi perheeksi, jo-

Tarton Paavalin kamarikuoro on 
esiintynyt Saksassa Brelingenissä.

Je
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ka haluaa laulaa sitä, mitä on sydä-
messä ja mennä sinne, mihin sydän 
kutsuu. 

Tällä kertaa mukaan tulevat 
Tarton Vanemuise -teatterin lau-
laja ja kuoron pitkäaikainen yhteis-
työkumppani, sopraano Laili Jõgi-
aas sekä viulisti Sirli Laanesaar. 

– Kuoron esityksessä kaikuvat 
virolaisten tekijöiden kuorolaulut 
niin a capella -esityksinä (ilman 
säestystä) kuin säestyksen kans-
sa. Sopraanon soolot ovat musiikin 
klassikkoja, Humal kertoo.

Lue lisää: www.tampereenkirk-
kosanomat.fi 
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Mistä löytää oikea 
sielunhoidon ja terapian tavaratalossa?

un ihminen kamppailee erilaisten ongelmien 
kanssa, monenlaista apua on tarjolla. Kristi-

tyillä katse voi kääntyä sielunhoitoa tarjoavaan 
seurakuntaan. Aina tämä ei riitä, vaan on tarvetta 

käyttää koeteltuun ja vakiintuneeseen psykologiseen 
tietopohjaan perustuvia terapiapalveluita.

Näiden rinnalle on syntynyt sielunhoitoterapia. Se 
yhdistää psykologista tietoa ja terapeuttisia taitoja 

kristilliseen ihmiskäsitykseen.
Sielunhoitoterapia on vielä melko tuntematon 

terapiamuoto. Sitä tekee tunnetuksi kymmenisen 
vuotta toiminut Suomen sielunhoitoterapeutit ry, 

johon huhtikuussa  kuuluu vajaat  jäsen-
tä ja  opiskelijajäsentä.

Yhdistyksen puheenjohtaja Pirjo Rautio 
toimii itsekin sielunhoitoterapeuttina. Hän 

tekee työtään vapaaehtoispohjalta 
evankelis-luterilaisen seurakunnan 
yhteydessä.

Rautio näkee sielunhoitoterapi-
an haasteena termin suojaamatto-
muuden. 

– Nimikettä saa käyttää kuka ta-
hansa, se ei ole yhdistyksemme yk-
sinoikeus. 

Lukuisia sielunhoidon ja kristilli-
sen terapian alueella toimivia järjes-
töjä ja henkilöitä verkostoiva yhdistys 
Suomen ACC on luonut sielunhoito-
terapeuteille vähimmäiskriteerit.

Myös Suomen sielunhoitotera-
peutit edellyttää jäseniltään tark-
kaan määriteltyä koulutusta. He 
ovat suorittaneet Lohjan Vivamos-
sa järjestettävän Rikotusta eheä 
(RE) -koulutuksen. Sitä toteutta-
vat yhteistyössä Suomen sielun-
hoitoterapeutit, Vivamon toimin-
takeskus, Suomen Vapaakirkon 
kotimaantyö sekä Agricola-opin-
tokeskus.

– Vastaavaa koulutusta järjes-
tää myös Perheniemen opisto, se-
kä muutama muukin toimija, Rau-
tio kertoo.

– Itse käytän termiä RE-sielun-
hoitoterapeutti (ACC), ja kerron 
myös terapiaani tulevalle kirjainten 
merkityksen, Rautio toteaa.

Oikea apu
oikeaan tilanteeseen

Sieluhoitoterapeuttien asiakkailla 
ei aina ole varmuutta siitä, millais-
ta apua he tarvitsevat.

– Puheilleni voi saapua ihmisiä, 
jotka eivät miellä, mikä ero on sie-
lunhoidolla ja sielunhoitoterapialla, 
Rautio toteaa. 

– Aluksi kerron terapiaan tule-
ville taustani. Sitten suunnitellaan 
yhdessä, mihin terapialla pyritään 
ja kauanko tavataan. Pohdimme 
myös, onko minusta ylipäätään hä-
nelle hyötyä. Jos ei ole, ohjaan hänet 
toisenlaisen avun luo.

Rautio voi käydä asiakkaan kans-
sa myös psykiatrin luona – tukihen-
kilön roolissa.

– Asiakkaan aloittaessa psykote-
rapian mennään aina sen ehdoilla; 
hoitokuviota en mene sotkemaan.

Sielunhoitoterapia on viime vuo-
sina tullut moniin seurakuntiinkin.

– Seurakunnasta riippuu, kuin-
ka paljon niissä on sieluhoitoterapi-
aa tekeviä. Jonkin verran niissä jo 
nyt työskentelee esimerkiksi pappe-
ja tai diakoneja, jotka ovat käyneet 
läpi RE-koulutuksen, Rautio toteaa. 

”Tyypillistä
asiakasta ei ole”

Lempääläinen Terttu Ojakoski te-
kee sielunhoitoterapiaa yrittäjäpoh-
jalta. Hän kohtaa asiakkaita eikä po-
tilaita.

Psykiatrisen sairaanhoitajan 
koulutuksen saanut nainen on ollut 
pitkään töissä psykiatrisessa sairaa-
lassa ja eri mielenterveystoimistois-
sa. Työn ohessa hän on käynyt RE-
sielunhoitoterapiakoulutuksen.

Kun Ojakoskelle tulee uusi asia-
kas, hän tarkistaa, onko tarvetta te-
rapialle vai sielunhoitoterapialle. 

– Mikäli asiakas haluaa sielun-
hoitoterapiaa, kysyn vielä, kaipaako 
hän myös rukousta.

– Joskus rukouksen rooli jää vä-
häiseksi, toisinaan sen osuus voi ol-
la pitkäkin. Jälkimmäisessä tapauk-
sessa armolahjat alkavat toimia, ja 
Jumala tekee ihmeellisiäkin asioita.

Ojakoski näkee Jumalan olevan 
aina terapiaprosessissa oleellises-
ti mukana.

– Pääosin terapiakeskusteluissa 
käsitellään tunnelukkoja, minuu-
den vahvistamista, anteeksiantoa, 
parannuksentekoa sekä ajatusten 
uudelleenarviointia.

Ojakosken asiakkaissa on sellai-
sia, joille on juuri tapahtunut jota-
kin merkittävää.

– Toiset taas ovat ko-
ko elämänsä ajan kärsi-
neet jostakin, ja hake-
neet vuosiakin apua.

Muutamalla Oja-
kosken asiakkaista on 
samalla käynnissä Ke-
lan tukema terapia tai 
hoitosuhde mielenter-
veystoimistossa. Hengellistä 
tukea kaivataan niiden rinnalle.

– Jos terapiaprosessin aikana 
koen, että asiakas tarvitsee lääkkei-
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Sielunhoito on yksityisen ihmisen kokonaisval-
taista ammatillista auttamista hänen elämään-
sä, ihmissuhteitaan ja jumalasuhdettaan koske-
vissa kysymyksissä. Sielunhoitoa on esimerkik-
si henkilökohtainen keskustelu kirkon työnteki-
jän kanssa.

Sielunhoitoterapia on ammatillista kristillistä 
terapiatyötä. Siinä pyritään kokonaisvaltaisesti 
auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan yksityi-
syyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Lähtökoh-
tana on näkemys Jumalan eheyttävästä ja pa-
rantavasta työstä.

Psykoterapia on mielenterveysongelmien ja 
elämän kriisien hoitamista keskustelun avulla 
psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Psy-
koterapeuttisia hoitomuotoja on monia. Tavalli-
simpia ovat psykodynaamiset ja kognitiiviset (tie-
dolliset) psykoterapiat, ratkaisukeskeinen tera-
pia ja perheterapiat.
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ielunhoito on yksityisen ihmisen kokonaisval-
aista ammatillista auttamista hänen elämään-
ä, ihmissuhteitaan ja jumalasuhdettaan koske-
ssa kysymyksissä. Sielunhoitoa on esimerkik-
henkilökohtainen keskustelu kirkon työnteki-

n kanssa.

ielunhoitoterapia on ammatillista kristillistä 
erapiatyötä. Siinä pyritään kokonaisvaltaisesti 
uttamaan ihmistä hänen ongelmissaan yksityi-
yyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Lähtökoh-
ana on näkemys Jumalan eheyttävästä ja pa-
antavasta työstä.

sykoterapia on mielenterveysongelmien ja 
ämän kriisien hoitamista keskustelun avulla 
sykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa. Psy-
oterapeuttisia hoitomuotoja on monia. Tavalli-
mpia ovat psykodynaamiset ja kognitiiviset (tie-
olliset) psykoterapiat, ratkaisukeskeinen tera-
a ja perheterapiat.

Kuvitus: Minna-Elina Hakomäki

tä ja sairaslomaa, oh-
jaan hänet lääkärin vas-

taanotolle. Samoin neuvon 
asiakkaan muualle, jos en pys-

ty häntä ongelmassaan autta-
maan. Tämä tehdään aina asiak-
kaan kanssa yhteistyössä, Oja-
koski sanoo.

Kristillisyys on 
lisävaruste 

Sielunhoitoterapian lisäk-
si tarjolla on myös kristil-
liseen ihmiskäsitykseen 
pohjautuvaa psykiatrista 

terapiaa. Tätä saa muun muassa So-
teria ry:stä. Kyseessä on Tampereella 
toimiva kristillisen terapian keskus. 
Sen alla toimii yksityisinä ammatin-
harjoittajina sekä psykoterapeutteja 
että sielunhoitoterapeutteja.

Psykiatri, psykoterapeutti Ritva 
Kangasniemi tekee Soteriassa työ-
tään lääketieteen pohjalta. 

– Minulla käy aina potilaita ei-
kä asiakkaita. He tietävät tulevan-
sa psykiatriselle lääkärille. Kristil-
lisyyteni on itse asiassa tavallaan 
optio, se mahdollistaa puhumisen 
myös hengellisen elämän kysymyk-
sistä, hän määrittelee.

utta sielunhoito -termiin, hän muis-
tuttaa.

Terapian taustoihin
kannattaa perehtyä

Sielunhoitoterapia ei ole 
ongelmaton asia. Tätä 
lehtijuttua varten kä-
vin keskusteluja usei-
den terapeuttien, pappi-
en ja muiden kirkon työntekijöi-
den kanssa. Jo termejä pohdiskel-
tiin paljon, puhumattakaan niiden 
sisällön määrittelystä.

Terapeuttien nettisivuja ja mai-
noksia selaamallakin saa toimi-
alan kirjavuudesta käsityksen. Var-
sinaisen sielunhoitoterapian lisäksi 
tuotevalikoimaan voi kuulua myös 

muun muassa elämänkaari- ja 
sukupuutyöskentelyä. Tarjoaa-

pa eräs Suomen sielunhoito-
terapeuttien jäsen myös 
yrityskehityspalveluita ja 
toinen puumunien maa-

lausta.
Sielunhoitotera-

peuttien taustakin 
on kovin monen-
lainen. Sieltä löy-
tyy muun muas-
sa logoterapia-
ohjaajaa, vara-

tuomaria, työnoh-
jaajaopiskelijaa, sosi-

aalikasvattajaa, teologian 
opiskelijaa, diakonissaa, evan-
kelistaa ja pappia.

Ei ihme, että sielunhoi-
toterapiaa harkitseva voi 
hämmentyä. Onkin syytä 
perehtyä huolellisesti te-
rapeutin pohjakoulutuk-
seen ja työkokemukseen. 
Ennen terapian tilaamista 
voi asiasta käydä keskuste-
lua myös oman seurakun-

nan papin kanssa.
Sielunhoitoterapian roolia sel-

kiinnyttää alan järjestöjen oma, vas-
tuullinen kehittämistoiminta.

Sekä Suomen ACC että Suomen 
Sielunhoitoterapeutit määrittelevät 
aktiivisesti alan termejä, ja ne ovat 
laatineet terapeuteille eettisen oh-
jeiston. Tämä on tärkeää alan kaik-
kien toimijoiden, ja etenkin sielun-
hoitoterapian käyttäjien kannalta. 
Väärä terapiamuoto väärässä tilan-
teessa ei palvele kenenkään etua.

Vesa Keinonen

Kangasnie-
men työmenetel-
mä on terapeutti-
nen keskustelu.

– Toisinaan tera-
piaistunnon aikana pyydetään, 
että rukoilisimme. Suosin, että asi-
aa viedään eteenpäin keskustelun 
kautta. Minusta kahden kristityn 
ihmisen puhuminenkin keskenään 
on samalla kääntymistä Jumalan 
puoleen.

Kangasniemi näkee sielunhoi-
toterapian vastaavan tietynlaiseen 
avuntarpeeseen. 

– Pohjimmiltaan kaikki ihmiset 
etsivät totuutta ja rakkautta, tämä 
pätee niin psykoterapiaan kuin sie-
lunhoitoterapiaankin. Keskeistä on 
saada syntymään luottamuksellinen 
yhteistyösuhde terapeutin ja 
potilaan välille. 

Parantaako rukous,
kannatteleeko 
Jumala?
Luterilaisen kirkon piirissä 
suhtautuminen sielunhoito-
terapiaan vaihtelee. 

Tampereen yliopistolli-
sen sairaalan sairaalapas-
tori Mika Kallunki työs-
kentelee sielunhoitajana 
sairauden ja paranemisen 
maailmassa. Hän on toi-
minut myös Tampereen 
seurakuntien Sielunhoi-
tofoorumin puheenjoh-
tajana. 

Sielunhoitoterapia on 
pastorille tuttu asia.

– Vanhastaanhan on erotet-
tu sielunhoito ja psykoterapia. Ky-
selenkin, miltä pohjalta sielunhoi-
toterapia oikein lähtee. Uskon, et-
tä siinä pyritään auttamaan ihmis-
tä vilpittömästi. Näen kuitenkin on-
gelmaa sielunhoitoterapian ohuessa 
teologisessa pohjassa sekä sen taus-
talla olevassa yhteiskristillisessä ja 
usein vahvan karismaattisessa ajat-
telussa, Kallunki toteaa.

Useimpien sielunhoitoterapeut-
tien suorittamaa RE-koulutusta ei 
vuonna  hyväksytty Kirkon 
koulutuskalenteriin. 

Kallungin mukaan asialle on sel-
vät perustelut.

– Kirkon linjaus on, että kyseisen 
koulutuksen teologinen peruslähtö-
kohta, hengellisyys, ihmiskäsitys ja 
arvoperusta ovat luterilaiselle kir-
kolle vieraita. Kirkko tarjoaa työnte-
kijöilleen omaa laaja-alaista sielun-
hoidon erikoistumiskoulutusta.

Jumalakuvassakin voi Kallungin 
mukaan olla eroja. 

– Kun rukoilemme riittävästi, 
niin ottaako Jumala sielunhoidossa 
kivun ja ahdistuksen pois? Vai voisi-
ko rukous merkitä sitä, että Luojam-
me kivun keskellä kannattelee niin, 
että ihminen itse ottaa vastuuta elä-
mästään, traumoistaan ja niiden läpi-
työskentelystä?

Sairaalapastori näkee, että kir-
kon on tärkeää jatkaa dialogia sie-
lunhoitokoulutusta tarjoavien kris-
tillisten järjestöjen kesken. 

– Tämä keskustelu varmasti jat-
kuu, koska kirkolla ei ole yksinoike-



10

Katso muut tapahtumat 
www.tampereen seura-
kunnat.fi 

AITOLAHDEN SEURAKUNTA

Messut
klo 10 Aitolahden kirkko
27.5. Suvivirren sunnuntai, 
Terttu Haikka, kanttori Maaret 
Manni-Korpi
3.6. Tuuli Arola-Haverinen, Miia 
Moilanen

Muut
4.6. klo 18 Miesten 
Alfa-kurssi Luhtaanrannan 
leirikeskus. Ilm. kurssille: 
miesten.alfa@gmail.com tai 
040 508 0459. 
Järj. Messukylän srk ja 
Aitomiesten Raamattupiiri

HARJUN SEURAKUNTA

Messut
27.5. 
klo 10 Tesoman kirkko, Jukka-
Pekka Ruusukallio, Maiju 
Häyrynen
klo 11 Pispalan kirkko, 
lähtösaarna Ritva-Leena 
Hirvonen, Veli-Pekka Järvinen, 
Rainer Backström, Tarja 
Laitinen, Ville Karhula
Bussikuljetus Lentävännie-
mestä. Katso aikataulu 
verkosta tai AL 26.5. Messun 
jälkeen lounas ja kahvit. 

3.6. 
klo 10 Tesoman kirkko, Riitta 
Laankoski, Teuvo Suurnäkki, 
kanttori Maiju Häyrynen
klo 11 Pispalan kirkko, Arni 
Hukari, Amelie Liehmann, 
kanttori Janne Salmenkangas
klo 18 iltamessu, Lielahden 
kirkko, Rainer Backström, Ville 
Karhula

Aamumessu klo 8.30 
23.5. ja 30.5. Tesoman 
kirkko

Muut
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-
Laaso p. 050 337 7985 ja 
Arja Tikka p. 050 593 6455. 
Tuotto Harjun seura kunnan 
vanhustyölle.

Hartaus 27.5. klo 16 
Raholan kerhohuone
Riitta Laankoski

Ikkuna
ryhmä sinulle nainen, joka 
etsit elämääsi uusia näköaloja. 
Ryhmä kokoontuu Lielahden 
kirkolla, Ollinojankatu 2, 
diakoniatoimisto, klo 17–18.30, 

Tampereen seurakuntien tapahtumia 23.5.–6.6.2012

Saarnavuoro

Vapahtajan lupaus rohkaisee
MISTÄ TEKSTISTÄ SAARNAAT? 
Pyhän Kolminaisuuden päivään kulminoituvat kirkkovuo-
den juhlapuolisko ja nyt alkavat arkipyhät. Adventin- ja 
joulunaika, pääsiäinen ja helluntaiaika kantavat muka-
naan sanomaa Jumalan hyvistä pelastusteoista mei-
dän puolestamme. Kirkkovuoden arkipuolisko haastaa 
meitä Jeesuksen opetusten kautta seuraamaan Häntä 
elämässämme.

Kolminaisuuden päivä on erikoinen myös sen vuok-
si, ettei sitä vietetä kenenkään Raamatun henkilön tai 
minkään Raamatussa kerrotun tapahtuman muistolle, 
vaan sen aihe on uskonopillinen. Pyhäpäivä pohjautuu 
uskontunnustukseemme. Pyhä Kolminaisuus on suuri 
uskomme salaisuus. Tulemme osallisiksi tästä uskon 
salaisuudesta jo kasteessa. Saarnateksti onkin tuttu 
kaste- ja lähetyskäsky Matteuksen evankeliumin mu-
kaan 28:16–20.

LÖYSITKÖ TEKSTIIN UUDEN NÄKÖKULMAN?
Olen havahtunut huomaamaan, että tämän tutun ja juh-
lavan tekstin pääviesti on aivan sen lopussa. Verraton 
Vapahtajamme lupaus: ”Minä olen teidän kanssanne 
kaikki päivät…” Tämän lupauksen varassa rohkenem-
me käydä elämässämme eteenpäin.

MITÄ HALUAT SAARNASSASI VIESTIÄ?
Uuden testamentin sanomassa kolmiyhteisen Jumalan 
lupaukset ovat kaiken kristillisen elämän perusta. Vas-
ta lupauksen jälkeen tulee kehotus. Tämä on tärkeää, 
sillä muutoin elämästä tulisi vaatimusten täyttämää ja 
ahdistavaakin. Jeesus sanoo: Niin kuin Isä on lähettänyt 
minut, minä lähetän teidät. Olemme mukana kolmiyhtei-
sen Jumalan toiminnassa tässä maailmassa.

OLIKO TEKSTISSÄ JOTAIN VAIKEAA?
Salatusta kolmiyhteisestä Jumalasta on haasteellista 
puhua niin, ettei ajautuisi teoretisoimaan, vaan löytäi-
si sanoja sanomattomasta. ”Et määritelmiin käy, et sil-
miin näy, mutta pieninkin voi sinut löytää.”

MIKSI KANNATTAA TULLA KIRKKOON KUULEMAAN SAARNAASI?
Viinikan kirkossa on paljon myös ”silmien evankeliu-
mia” tarjolla sanan saarnan ohella. Messu on koko-
naisvaltainen pyhä hetki salatun Jumalan edessä. Näi-
tä hetkiä tarvitsemme, ettei elämä arkipäiväisty merki-
tyksettömäksi.

MIKÄ ON TÄRKEÄÄ JUURI NYT?
Olen saanut osallistua tänä keväänä kylvön siunaami-
seen. Laatikkoviljely innostaa ihmisiä Nekalan ja Koivis-
tonkylän seurakuntatalojen pihapiirissä. Kasvun ihmet-
tely ja sen vaaliminen kutsuvat Pyhän yhteyteen.

Tampereella vietetään Suvivirren sun-
nuntaita helluntaina . toukokuuta. Kai-
kissa Tampereen seurakuntien jumalan-
palveluksissa lauletaan tuolloin Suvivirsi 
ja juhlistetaan yhdessä kesän alkamista. 
Suvivirsi on yksi tunnetuimmista ja pi-
detyimmistä virsistä, ja siksi tamperelai-
sille halutaan tarjota mahdollisuus virit-
tyä kesään Suvivirren sävelin.

– Idean taustalla ovat myönteiset ko-
kemukset Kauneimmat joululaulut -yh-
teislaulutilaisuuksista. Suvivirren sun-
nuntaina voidaan taas tarjota kaupunki-
laisille mahdollisuus laulaa yhdessä, ker-
too yhteisen seurakuntatyön johtaja Ti-
mo Takala.

Suvivirren sunnuntaita on vietetty 
Helsingissä ja Vantaalla jo vuodesta  
ja nyt tapahtuma aloitetaan myös Tam-
pereella. 

Ensi vuonna suunnitelmissa on viedä 
Suvivirsi ja kauneimmat kesälaulut kes-
kelle kaupunkia ulkoilmatilaisuuteen.

– Tavoitteena on järjestää suvilaulu-
messu Keskustorilla, Takala paljastaa. 

Kirkon Ulkomaanapu on tuottanut 
Suvilaulut-vihkosen, joka on toimitettu 
tamperelaisiinkin seurakuntiin. Osassa 
seurakuntia on lähdetty mukaan kam-
panjaan, joka kerää rahaa koulujen ra-
kentamiseen Haitissa. Myös sunnuntain 
.. kolehtituotot ohjataan Haitiin

Suvivirtenä tunnetun Jo joutui armas 
aika -virren säveltäjää ei varmaksi tiede-
tä. Sen arvioidaan olevan vuodelta . 
Perimätiedon mukaan virren on tehnyt 

Visbyn superintendentti Israel Kolmo-
din, joka eli vuosina –. Virressä 
on kuusi säkeistöä ja sen numero nykyi-
sessä virsikirjassa on .

Metsäkirkko
Hervannassa
Suvivirren sunnuntain ohella Suvivirt-
tä pääsee veisaamaan myös metsäkirkos-
sa Hervannassa keskiviikkona . touko-
kuuta. Vaellus lähtee Hervannan kirkol-
ta kello .. Mukaan voi liittyä matkan-
varrelta tai kävellä paikalle omaan tahtiin. 
Iltahartaus metsäkirkossa alkaa kävelijöi-
den pääjoukon saavuttua noin kello .. 

Metsäkirkko sijaitsee Hervantajärven 
luontopolun varrella, kallion laella. Au-
tolla tuleville lähin pysäköintipaikka on 
Hervantajärven uimarannan pysäköin-
tialue.  

Suvivirttä pääsee laulamaan myös As-
tu suveen -tapahtuman yhteydessä .. 
Finlaysonin kirkossa. Kello  esiinty-
vät lasten katedraalin kesäkanttorit yh-
dessä lapsityönohjaaja Raija-Liisa Vuo-
rion kanssa. Kello  laulattaa kanttori 
Tuomas Laatu yhdessä Stephen Evan-
sin kanssa ja kello  Suvivirttä lauletaan 
Kansanlaulumessussa. 

Eva Wäljas
Oman seurakunnan 
jumalanpalvelukset löytyvät tästä lehdestä 
s. 10–13 ja verkosta: 
www.tampereenseurakunnat.fi . 

Suvivirttä laulamalla 
koulu  Haitiin!

 Jorm
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3.9., 10.9., 24.9. ja 1.10. 
Tied. ja ilm. 3.8. mennessä 
diakoni Ulla Pettinen 050 322 
9973 ulla.pettinen@evl.fi 

Harjun srk:n perheleiri
17.–19.8.2012 Kukkola
Leiri on tarkoitettu 
ensisijaisesti harjulaisille 
perheille, joissa lapset ovat alle 
12-vuotiaita. Leiri järjestetään 
Pälkäneellä Kukkolan 

leirikeskuksessa, joka on n. 
50 km Tampereelta. Paikalle 
tullaan perjantaina 
klo 18 alkaen omin kyydein. 
Leirin hinta aikuiselta 
30 €, 15–17-vuotiaalta 26 €, 
6–14-vuotiaalta 23 €,
4–5-vuotiaalta 16 € ja 
2–3-vuotiaalta 12 €.
Maksu sis. ruokailut, 
majoituksen omin liina-
vaattein ja seurakunnan 

tapaturmavakuutuksen.
Mukaan mahtuu kahdeksan 
perhettä. Ilm. 1.6. alkaen
nettisivulla www.tampereen-
seurakunnat.fi /harjunperheleiri. 
Ei puhelinilmoittautumisia.
Tarkemmat tiedot leirikirjeessä 
elokuun alussa. Leirin vetäjinä 
pastori Kristiina Hyppölä, 
lastenohjaajat Kaisa Mattila 
ja Elisa Manninen sekä 
nuorisotyönohjaaja Virve 

Avioliittoleiri tarjoaa mahdollisuuden pysähdykseen
KESÄLOMALLA ON AIKAA miet-
tiä, mitä omalle parisuhteel-
le kuuluu. Oivan tilaisuuden 
pysähtymiseen tarjoaa avio-
liittoleiri, joka järjestetään 

Leirin työskentelytuo-
kioissa on muun muassa ta-
voitteena kohentaa parisuh-
teen vuorovaikutusta ja poh-
tia vanhemmuutta. Leiri so-
pii hyvin ensimmäistä ker-
taa parisuhdeleirille tule-
ville.

Leirin järjestelyistä vas-
taavat Tuomiokirkkoseu-
rakunnan lisäksi Pyynikin 
seurakunta, Kansan Raa-
mattuseuran Säätiö/Tampe-
reen työ sekä KRS/ Samassa 
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Viinikan seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkinen 
saarnaa Viinikan kirkossa 3. kesäkuuta kello 10.

Avioliittoleirin vastuupareina 
toimivat Katja Volanto-Lump-
pio ja Esa Lumppio, Johanna ja 
Tero Anttila, Susanna ja  Ismo 
Hänninen sekä Tiina ja Mika 
Vehkasaari. 

.–. kesäkuuta Karkun 
kristillisellä opistolla, Sasta-
malassa.

– Olen ollut monena 
vuonna leirillä pappina ja 
todennut sen hienoksi mah-
dollisuudeksi tamperelaisille 
aviopareille. Leirillä on oma 
järjestetty ohjelma lapsille ja 
siitä vastaavat omat lasten-
ohjaajamme yhdessä avusta-
jien kanssa, kertoo Tuomio-
kirkkoseurakunnan pastori 
Marita Hakala. 

Kansan Raam
attuseura

veneessä -avioparityö.  
Lastenohjelmasta yli 

-vuotiaille vastaavat kou-
lutetut lastenohjaajat. Leirin 
täysihoitohinta  €/pa-
ri, sis. kurssimaksun. Lapset 
– v.  €, – v.  €, sis. 
lastenhoitomaksun. Hinnat 
omin liinavaattein.

Ilmoittautumiset ja lisä-
tiedot .. mennessä: p. () 
  tai anneli.rautakor-
pi@sana.fi   

Tilaa Uutiskirje.
Saat ajan kohtaista 

tietoa sähköpostiisi.

www.tampereen-
seurakunnat.fi
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Nokkonen (p. 050 320 9261, 
etunimi.sukunimi@evl.fi ). 
Leirin järjestää Harjun 
seurakunnan perhetyö.

HERVANNAN SEURAKUNTA

Messut 
Klo 11 Hervannan kirkossa
27.5. Juhani Räsänen, Markku 
Mustajärvi, kanttori Martti 
Syrjäniemi
3.6. Markku Mustajärvi, 
Juhani Räsänen, kanttori Maria 
Koivisto

Muut
Evankeliumin ilta 23.5. 
klo 18.30 Hervannan kirkko

Jumalan kämmenellä -ilta 
29.5. klo 17.30 kirkossa
Opetus Raamattuun perustuen, 
askartelu ja temppurata, 
kynttilähetki ja iltapala. 
Aiheena: Kevätjuhla

Suvivirsi metsäkirkolla 
30.5. klo 17.30
Klo 17.30 lähtö kävellen 
Hervannan kirkolta. Liittyä voi 
myös matkanvarrelta tai
kävellä kirkolle omaan tahtiin. 
Iltahartaus alkaa kävelijöiden
pääjoukon saavuttua n. klo 
18.30. Mukana mm. pastori 
Ilmari Karjalainen seurakuntien
yhteiskunnallisesta työstä.

Evankeliumin ilta 
30.5. klo 18.30 Hervannan 
kirkko

Lähetys- ja 
Raamattuluento 
klo 9.30 kirkossa
27.5. ”Luterilainen tunnustus 
ja tunnustuskirjat”, pastori Ilmo 
Käki.
3.6. ”Raamatun puutarhoissa”, 
YM Ahti Korhonen. 
Kuuntele Radio Dei, 98,8 MHz, 
kuukauden ensimmäisenä 
maanantaina klo 19.30.

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA

Messut
klo 10 Härmälän kirkossa
27.5. Antero Eskolin, Jussi 
Kauranen
3.6. Antero Eskolin, Markku 
Ylipää

25.5. klo 18 ”Tartu hetkeen” 
-iltaehtoollinen Härmälän 
kirkko, Juha Heikkilä, musiikista 
vastaa Härmälän nuorten 
musiikkiryhmä Gospel Grove.

KALEVAN SEURAKUNTA

Messut
klo 10 Kalevan kirkossa
26.5. klo 12 Metsäkirkko, 
sanajumalanpalvelus
Kansanlaulukirkko Kaupin

kansanpuistossa, Kuntokolmo-
sen varrella. Sanna Erkanaho, 
Ahjolan Pelimannit sekä 
kanttori Terhi-Tuulia Keränen. 
klo 10 Kalevan kirkko, 
27.5. Juhlamessu, Pekka 
Paakkanen, Salla Häkkinen, 
musiikki Terhi-Tuulia Keränen, 
laulu Auli Aaltonen. Kirkkokahvit 
ja kirkkoherra Pekka Paakkasen 
muotokuvan julkistaminen
srk-salissa.
klo 12 Lapinniemen kappeli, 
sanajumalanpalvelus,
Harri Luoma, Terhi-Tuulia 
Keränen. Kappelissa ei kesä-,
heinä- ja elokuussa jumalan-
palveluksia.
3.6. Tapio Virtanen, Harri 
Luoma, kanttori Terhi-Tuulia 
Keränen

Muut
Pekka Paakkasen 
muotokuvan julkistaminen 
27.5. klo 11.15 
Kalevan kirkon srk-sali, 
Messun jälkeen kirkkokahvit ja 
kirkkoherra Pekka Paakkasen 
muotokuvan julkistaminen, 
taiteilija Tero Litmanen. 
Musiikki: viulu Pekka 
Paakkanen ja piano Terhi-Tuulia 
Keränen

MESSUKYLÄN 
SEURAKUNTA

Messut
klo 10 Messukylän kirkossa
27.5. Anne-Maarit Rantanen, 
Janne Häkkinen, kanttori Hanna 
Kataja.
klo 12 Uudenkylän srk-talo
Juha Klaavu, kanttori Petri 
Karaksela.
klo 17 KIPINÄ!-messu 
Linnainmaan srk-keskus
Ajatonta ja ikuista sanomaa 
uusissa puitteissa, bändin 
säestyksellä. Antaa uutta 
kipinää!
Petri Lassila, Heidi Peltola.

Muut
Miesten Alfa 4.6. klo 18 
Luhtaanrannan leirikeskus.
Maanantaisin. Messukylän 
srk:n miestyö ja Aitomiesten 
Raamattupiiri yhteistyössä. 
Tied. miestenalfa@gmail.com 
tai p. 040 508 0459

Kesäkirkko klo 18
5.6. Virpi Pohjanen, Merja 
Mäkisalo, Valto Käkelä, Hanna 
Kataja.
6.6. Kaisa Yrjölä, Katja 
Viljamaa

PYYNIKIN SEURAKUNTA

Messut
klo 10 Aleksanterin kirkko
27.5. Seppo Löytty, Säde 
Siira, kanttori Anssi Pyykkönen, 
Kristiina Tanhua-Laiho ja 
nuorten ryhmä, Namibian 

kunniakonsulin Timo Palanderin 
tehtävään siunaaminen.
3.6. Säde Siira, Jorma 
Pitkänen, kanttori Riikka 
Viljakainen

Muut
Rukouksen ja 
ylistyksen ilta klo 18.30 
23.5. ja 30.5. Pyynikin 
kirkontupa
6.6. Aleksanterin kirkko

Ehtoollishartaus 
24.5. klo 17 Aleksanterin 
kirkko. Säde Siira

Kirkontupa 
klo 10 Pyynikin kirkontupa, 
Mustalahdenk. 21 A
Aamukahvi ja lounas
25.5. Raija Utukka-Syrjänen 
lukee Amurin historiaa
28.5. hartaus Sami Uusi-
Rauva
29.5. aamunsana, oman 
ohjelman päivä
30.5. aamunsana, Lotta 
Häyrinen lukee Antti Tuurin 
kirjasta Ikitie
4.6. aamunsana
5.6. aamunsana, 
Karjalaisuudesta kertoo Elvi 
Pöysti

TEISKON SEURAKUNTA

Messut
klo 10 Teiskon kirkossa
27.5. Suvivirren sunnuntai, 
Tero Matilainen, Anna Stina 
Nyman. Teiskon srk-kodilla
srk-piirien yhteinen 
kokoontuminen ja kirkkokahvit
3.6. Tero Matilainen, Jenni 
Viitasalo

Muut
Perheiden seikkailu 
museonmäellä 
26.5. klo 11–14
Tapaaminen Teiskon srk-kodin 
parkkipaikalla, mukaan omat 
nuotiolla nautittavat
eväät. Srk tarjoaa kahvit.

Ulkoilutapahtuma 
Kotilinnalla 
29.5. klo 13–15 
Ullakonvainio 5
Vapaaehtoiset avustavat ja 
voivat hakea tarvittaessa kotoa. 
Ilm. 28.5. mennessä Johanna 
Kohoselle p. 050 501 2970. 
Ulkoilua, musiikkia ja tarjoilua. 
Kokoontuminen grillikodalla, 
huonolla säällä kerhotilassa.

Kahvi- ja lauluhetki 
5.6. klo 13–14.30 Kotilinnan 
grillikota, Ullakonvainio 5. 
Huonolla säällä kerhotilassa.

Eläkeläisten retki 
Honkiniemeen ja 
Ähtäriin 12.6.
Lähtö Kämmenniemenk. 46 
klo 8.30, kyytiin pääsee myös 
Terälahdesta ja Kaanaan 

rististä. Kohteina Vääräkosken 
tehdas, Honkiniemi, Ähtärin 
kiertoajelu, Turvehoitola 
Lehtopeat ja Kahvila Körkkö. 
Paluu K.niemeen klo 18.30. 
Hinta 30 €. Tied. ja ilm. viim. 
4.6. Johanna Kohonen 
050 501 2970 tai Pirjo Torikka 
050 563 3724

Retki perheille, koululai-
sille ja pyhäkoululaisille 
Virroille Matias-kappeliin
ja Haapamäelle Höyry-
veturipuistoon 12.6. 
Lähtö Kämmenniemestä 
klo 9. Retken hinta lapsilta 
(4–16 v.) 10 € ja aikuisilta 
16 €. Hintaan sisältyy matkat, 
sisäänpääsy- ja esittelymaksut 
sekä lounas.
Ilm. Elina Tarkkala 
p. 050 540 5282 tai 
Sanna Kallioinen 
p.050 551 1879 viim. 4.6.

TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA

Messut
klo 10 Tuomiokirkossa
27.5. Pappisvihkimysmessu, 
piispa Matti Repo, Merja 
Halivaara, urkuri Matti Hannula, 
kanttori Tuomas Laatu, Tarton 
Paavalin srk:n kuoro, katso 
lisää s. 7
3.6. Antero Niemi, Asko 
Peltonen, urkuri Matti Hannula, 
kanttori Tuomas Laatu, 
Kevätesikot, joht. Markku Ylipää

VIINIKAN SEURAKUNTA

Messut
klo 10 Viinikan kirkossa
27.5. Daniel Hukari, Jorma 
Satama, kanttori Veikko 
Myllyluoma
klo 18 Iltamessu Nekalan srk-
talon kirkko- ja seurakuntasali, 
Daniel Hukari.
3.6. Jussi Mäkinen, Ismo 
Kunnas, kanttori Veikko 
Myllyluoma

Muu kuin seurakunta
Messut
3.6. klo 18 Kivikirkon Messu, 
Messukylän vanha kirkko
Kalevi Ylijoki, Pirkko Ylijoki, 
kanttori Heikki Hinssa, 
Messukylän
perinneseura. Kirkkokahvit.

 
ENGLISH SERVICE 

With Holy Communion at the 
Old Church every Sunday at 4 
p.m. After the service coffee 
and tea served. Sunday School 
for kids, Bible refl ection.
27.5. klo Teuvo Suurnäkki
3.6. Tuomas Mäkipää from 
Helsinki. After the service a 
coffee social in the crypt of
Aleksanteri Church

SVENSKA FÖRSAMLINGEN

Gudstjänst/Högmässa i 
Gamla kyrkan varje söndag kl 
10.30 För annan verksamhet 
eller eventuella ändringar 
(t.ex. under jultiden) se vårt 
programblad som fi nns i kyrkan, 
Kyrkpressen eller ring 
040 804 8150

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 
P. 040 804 8720
Yksilöllisiä lahjoja sekä 
käsintehtyjä kortteja kevään ja 
kesän juhliin. Kauniita käsitöitä 
mökille ja tuliaisiksi. 

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, elokuvia ja 
havaintomateriaaleja

MUMMON KAM  MARI 

Mummon Kammari 
– Vapaaehtoisen 
vanhustyön keskus – 
Kyläpaikka kaikenikäisille

Lähimmäisavunvälitys 
vanhuksille p. 03 219 0711 
ma–pe klo 8.30–10.30 (ei 4.6.)
Toimisto p. 03 219 0455 
31.5. asti: ma 9–17, 
ti–to 9–14. 
(ei 4.6, Astu Suveen 
-tapahtuma!) 
5.6.–21.6. ma 9–17, 
ti–to 11–13.

Anna kesähetki 
vanhukselle! 
Perehdytys vapaaehtoiseen 
vanhustyöhön 
ti 29.5. klo 13–15 
jatkuen ti 5.6. klo 13. 
Tied. ja ilm. toimistoon 
03 219 0455 tai 
www.mummonkammari.fi 

Välitämme yhdessä 
-kampanjan 
t-paitojen myynti 
(á 20 €) toimiston 
aukioloaikoina ja to 24.5. 
Hämeenpuistossa klo 11–21.
Paitojen tuotto käytetään 
nuorten työllistämiseen 
vanhusten ulkoiluavuksi. 

Hyvän elämän 
teemapäivä 24.5. 
klo 11–21 Tunne Tampere- 
kaupunkitapahtumassa 
Hämeenpuistossa, 
tied. Maarit Tammisto 
p. 050 554 2431. 
Katso puffi  sivulta 12

Kyläpaikka, 
Otavalankatu 12 A 

Maanantaisin
klo 10 Äiti Teresan 
peittotalkoot (ei 4.6.)

Tiistaina 29.5.
klo 10 Askartelutalkoot ja 
tumpputiistai 

Keskiviikkona 30.5. 
klo 13 Nyt laulajaiset on, 
Jukka Silin ja Lauri Salo

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

MUSTA LAMMAS

asunnottomien ja 
päihdeongelmaisten 
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.

Lauantaiaukiolo ja 
pullakirkko 
jatkuvat jälleen syksyllä.

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
30.5. Kari Kuusisto, 
Hervannan srk

6.6. Vapaaehtoisten 
kesäretki Sastamalan 
Mouhijärvelle
Egyptin Aarteet näyttelyyn.

– TARJOLLA ON erilaisia talkoi-
ta ja tehtäviä, joihin jokainen 
pystyy ilman aikaisempaa ko-

kemusta tai koulutusta. Tule 
kuulemaan missä jokamie-
hen apu olisi tarpeen, kut-
suu Messukylän seurakun-
nan kirkkoherra Jari Nurmi.   

Peruskorjausryhmään 
tarvitaan lisää auttavia käsiä. 
Kuljetusporukka etsii vapaa-
ehtoisia, jotka voisivat antaa 
kirkkokyydin kuljetusapua 
tarvitseville seurakuntalai-
sille. Pientehtävien tiimi aut-
taa vanhuksia ja muita avun-
tarvitsijoita lampunvaihdos-

sa ja muissa arjen ongelmati-
lanteissa.

Vuonna  Messuky-
län kirkon -vuotisjuhli-
en alla peruskorjattiin tal-
koilla sakasti. 

– Työn arvoksi laskettiin 
jopa   euroa. Samalla 
syntyi suntion avuksi kirk-
koväärtiryhmä. Loistava po-
rukka! Sakastin rakentami-
sen myötä syntyi suunnitel-
ma peruskorjata hautaus-
maan huoltorakennus ylei-

sövessaksi ja kirkkokahviti-
laksi. Onpa viritelty ajatusta 
Luhtaanrannan leirikeskuk-
senkin uudisrakentamisesta 
talkoilla, kertoo Nurmi. 

 Uusia talkooporukoita 
muodostetaan tarpeen mu-
kaan. Ryhmään etsitään kai-
kenikäisiä, mutta erityinen 
mahdollisuus mukaantu-
loon on eläkeläismiehillä.

Kirkkoherra on vakuut-
tunut siitä, että fyysinen te-
keminen saa miehet innos-

tumaan. – Suomalainen pe-
rusmies haluaa tehdä ja toi-
mia. Siinä on sisällä tavalli-
sen miehen rukous ja hiljai-
nen jumalanpalvelus. 

Lisätietoa talkootöistä 
saa miesten kahvituvassa, 
joka kokoontuu keskiviikkoi-
sin kello – Messukylän 
seurakuntatalon pohjaker-
roksessa, osoitteessa Mes-
sukylänkatu .  

www.tampereenseurakunnat.fi 

Jari Nurm
en arkisto

Messukylän hautausmaan 
huoltorakennus kunnostetaan 
talkoilla yleisövessaksi ja kirk-
kokahvitilaksi. Rakennusta kut-
sutaan Mutteriksi sen mutte-
rin muotoisen pohjan mukaan. 
Rakennustöissä on Erkki Varti-
nen, Messukylän seurakunta-
neuvoston jäsen ja kirkkoval-
tuutettu.  

Kutsu miehelle – Tule talkoisiin! 
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Keskiviikkoklubi 
keskiviikkoisin 
klo 13.00–14.45
Hengellinen avoin keskustelu-
ryhmä päihteistä eroon 
pyrkiville naisille ja miehille.

MYÖTÄTUULI

Yhteinen vammaistyö

Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarink. 10

Ke 23.5. klo 13 Miestenpiiri

Kaikille avoin kesäkahvila 
Myötätuulessa 24.5.–28.6.
torstaisin klo 10–13 ( ei to 7.6.)

Pispalan kautta. Keskustorilta 
Vanhan kirkon edestä klo 8. 
Turusta lähdemme pääjuhlan 
jälkeen n. klo 18.30. Matkan 
hinta 20 €/hlö, sis. kulj. 
Vapaita paikkoja voi kysellä 
Riitta Laiholta p. 041 548 
0150. Matkan järjestää Harjun 
srk ja Pipliaseura

RETRIITTEJÄ

Ikaalisten Metsä-
kestilässä 8.–10.6. 
Hiljaisuuden retriitti
Ohj. Pirkko Raipala ja Harri 
Virtanen. Hinta 90 €.
Ilm. p. 040 745 3393 tai 
pirkko.raipala@keokarkku.fi 

Tampereen seurakuntien tapahtumia 23.5.–6.6.2012

vastaanotto 
Paikka: 
Myötätuuli, Ilmarinkatu 10
Tiistaina klo 10–13 
5.6., 12.6.. 19.6. ja 26.6. 
Tervetuloa kaiken ikäiset viit-
tomakieliset perheineen viet-
tämään kesäisiä kahvihetkiä 
Tammelan torin laidalla. 

Omaishoitajien kesäpäivät 
klo 10–15 Luhtaanranta, 
Luhtaanrannantie 62
Yhdessäoloa, kahvia, sauna ja 
makkaranpaistoa.
Ke 13.6. ilmoittautumiset 
7.6. asti
Ke 20.6. ilmoittautumiset 
14.6. asti
Ke 27.6. ilmoittautumiset 

ohjelmassa mm. 
- päivähartaus
- sanomalehdenlukua
- asiointimahdollisuus 
lähialueella
- toriretkiä
- kahvittelua ja mukavaa 
yhdessäoloa
Helena Kuisma kahvilassa 
tavattavissa, muina aikoina 
puhelimitse 050 561 1027

Kesäretki Hämeenkyröön 
ja Ikaalisiin To 7.6.
Tied. ja ilm. Helenalle 31.5. 
mennessä.

Kuurojentyö
Viittomakielinen 
Kesäkahvila ja työntekijän 

20.6. asti. Kyllikki Kautto 
p. 050 343 3118

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

Bussimatka 200 v. 
Pipliaseuran juhlille 
Turkuun 26.5.
Lähtö klo 7.30 Talentin edestä, 
Halkoniemenkatu 1, ajetaan 

Kansanlaulumessu Kaupissa

1.–5.8. 
(ke illasta su iltapäivään)
Henkilökohtaisesti 
ohjattu retriitti,
ohj. Aija Kaartinen ja Esa Kekki.
Hinta 180 €
Ilm. p. 050 372 2776
24.–26.8. Hiljaisten kuvien
retriitti, ohj. Aija Kaartinen ja 
Krista Pitkänen. Hinta 90 €
Ilm. p. 050 432 4470
14.–16.9.
Hiljaisuuden retriitti,
ohj. Liisa Parviainen ja Matti 
Mikkola. Hinta 90 €
Ilm. p. 044 7868 024
Tied. www.tampereenseura-
kunnat.fi /hengen _ravintoa
tai p. 050 539 3175/Marjatta 
Malmberg

SININEN TAIVAS KATTONA ja seininä vi-
hanta metsä. Tässä ovat kirkon ra-
kennusmateriaalit Kaupin kansan-
laulumessussa lauantaina . touko-
kuuta kello .  

– Metsäkirkon tarkoitus on tuo-
da jumalanpalvelus luonnon kes-
kelle, kertoo Kalevan seurakunnan 
pastori Sanna Erkanaho.

– Metsäkirkossa ylistetään Luo-
jaa luomakunnan sydämessä, ihmi-
sen kädenjäljen ulottumattomissa. 
Metsän siimeksessä voi kokea aivan 
erilaisen pyhyyden tunteen kuin 

muualla. Haluamme tarjota ihmi-
sille paikan hiljentymiseen ja rau-
hoittumiseen, Erkanaho pohtii. 

Mikäli haluaa istua, mukaan 
kannattaa varata pieni jakkara. 
Messun jälkeen tarjotaan mehua ja 
pullaa. 

Musiikista vastaavat Ahjolan Pe-
limannit sekä kanttori Terhi-Tuu-
lia Keränen. Metsäkirkko on Näsi-
järven rannassa, Kaupinojan ja Rau-
haniemen välissä. Opastus on UKK-
instituutin parkkipaikalta. 

Turkoosi on kesän hitti mummopaidoissa 
TAMPEREEN SEURAKUNTIEN Mummon 
Kammari on mukana Tunne Tam-
pere -kaupunkitapahtumassa tors-
taina . toukokuuta kello – 
Hämeenpuistossa.

– Viel on virtaa -kampanjan 
paidat ovat olleet menestys! Saam-
me niitä uuden erän juuri ennen 
Tunne Tampere -tapahtumaa. 
Kauppaamme paitoja ja kutsum-
me ihmisiä mukaan Kammarin 
toimintaan esiintymislavan lähet-
tyvillä, ravintoloiden ja Eurooppa-
laisen ruokatorin tuoksuissa, ker-

too Mummon Kammarin toimin-
nanjohtaja Maarit Tammisto. 

Punaisten, valkoisten ja har-
maiden paitojen lisäksi myynnis-
sä on uusi väri turkoosi.  

– Kymmenet vanhukset odot-
tavat yhä kaveria kesäksi. Uusia 
pyyntöjä tulee joka päivä. Paito-
jen tuotto käytetään lyhentämät-
tömänä nuorten työllistämiseen 
vanhusten ulkoiluapuna.

Kammarin iltakurssilla on nyt 
kolmisenkymmentä uutta vapaa-
ehtoista. 

– Se on suuri joukko, mutta li-
sää tarvitaan kipeästi. Siksi järjes-
tämme vielä yhden perehdytys-
kurssin.

Kurssi alkaa tiistaina .. klo 
–, jatkuen viikon kuluttua ..

 euroa maksavien paitojen 
myynti jatkuu Mummon Kamma-
rissa, Otavalankatu  A, ma klo 
–, ti–to –, www.mum-
monkammari.fi   

Ensi kesänä Näsijärven aal-
loilla viilettää joukko unel-
mansa toteuttaneita poi-
kia ja nuoria miehiä. Niiha-
man Saukot -meripartiolip-
pukunta hankki omakseen 
uljaan purjeveneen, jota 
on toivottu jo pitkään. En-
nen vesille menoa ja tuul-
ten kesyttämistä on kuiten-
kin työtä tehtävänä, kun ve-
ne täytyy kunnostaa arvoi-
sekseen.

Keväinen aurinko hel-
lii Santalahden satamaan 
kokoontunutta eri-ikäisten 
miesten ja poikien porukkaa, 
joka maalaa hankitun purje-
veneen pintoja. Työn ääressä 
on myös lippukunnan johta-
ja Saku Rautiainen.

Niihaman Saukkojen toi-
minnassa on mukana noin 
 ihmistä. –-vuotiaiden 
kanssa vietetään hauskaa 
partioelämää oppien uut-
ta ja kiinnostavaa yhdessä. 
Yli -vuotiaat mahdollis-
tavat tuon toiminnan. Lap-
set ja nuoret ovat monipuo-
lisesti erilaisia taustoiltaan, 
kun esimerkiksi Samoajat-
ikäluokassa on niin ammat-
tikoululaisia kuin lukiolai-
siakin. 

– Kaikki saavat tulla 
mukaan niin kauan kuin 
kokevat toiminnan omak-
seen. Lisäksi kaikki uudet-
kin kiinnostuneet ovat ter-
vetulleita toimintaan tai tu-
kemaan toimintaa. 

Ohjeet löytyvät verkos-
ta: www.niihamansaukot.fi .

Monipuolista toimintaa
veneilyn lisäksi 
Merilippukunta pitää koti-
koloaan taustayhteisönsä 

Messukylän seurakunnan 
tiloissa Vehmaisissa. Lippu-
kunta on erikoistunut vesi-
toimintaan: kesäisin järvel-
lä vietetään mahdollisim-
man paljon aikaa, ja muul-
loin harjoitellaan keskimää-
räistä enemmän vesillä tar-
vittavia taitoja. 

Partiohauskan skaa-
la on kuitenkin laaja: talvi-
sin ollaan erityisesti met-
sässä, mutta lisäksi opetel-
laan muun muassa erilaisia 
erä-, ensiapu- ja kädentaito-
ja antaen pojille mahdolli-
suus oivaltaa ja onnistua it-
senäisesti.

– Lähtökohta toiminnal-
le on se, mitä pojat itse ha-
luaisivat partiossa tehtävän. 
Erityisesti tykätään tehdä 
nuotioita ja kalastaa. Vaik-
ka toiveet pyritään parhaan 
mukaan toteuttamaan, niin 
sen verran on täytynyt ra-
joitusta laittaa, että tieto-

konetta emme jatkuvasti 
käytä.

Uudesta veneestä Rauti-
ainen on syystäkin innois-
saan: vanha moottorivene 
myytiin, jotta tilalle saatiin 
poikien toivoma purjevene. 
Johtajalla on paljon unelmia 
uudesta veneestä. Hän toi-
voo nuorempien ottavan ve-
neen omakseen niin, että he 
pitävät siitä hyvää huolta tu-
levaisuudessa.

– Haluan esittää kiitok-
sen lippukunnan jäsenille 
talkoisiin osallistumisesta 
ja Lions Clubille rahallises-
ta avustuksesta.

Hauskaa yhdessäoloa 
kavereiden kanssa
-vuotiaat Eemi  Kotamäki 
ja Nuutti Virtanen ovat jo 
melkoisia partiotaitureita, 
sillä he ovat olleet Niihaman 
Saukkojen toiminnassa mu-

kana -vuotiaasta.
– Eräs kaverini oli partio-

lainen, minkä ansiosta minä 
tulin mukaan Saukkoihin, 
Eemi sanoo.

– Halusin partioon, ja ko-
tialueen mukaan Niihaman 
Saukot oli valintani lippu-
kunnakseni. Kaverit ja leirit 
ovat ehdottomasti parasta 
tässä harrastuksessa, Nuut-
ti kertoo.

Eemi on samoilla linjoil-
la partiokollegansa kanssa. 
Lisäksi hän tuumii, että on 
kivaa oppia asioita. Purjeve-
neen kanssa on myös uuden 
oppimisen aika, sillä se vaa-
tii erilaisia taitoja kuin aiem-
pi moottorivene.

– Onhan tämä kivaa, että 
meillä on nyt purjevene, kun 
aiemmin ei ole sellaista ollut, 
pojat pohtivat.

Mari Tiensuu 

Partiolaiset nostavat uudet purjeet
❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧ ❧

Saku Rautiainen ohjeistaa Eemi Kotamäkeä (vas.) ja Nuutti Virtasta oikeaan veneen maalaustekniik-
kaan. Sampsa Koskela odottaa takana vuoroaan.

Eemi  Kotamäki maalaa Niihaman Saukot -meripartiolippu kunnan 
hankki maa  purjevenettä.

M
ari Tiensuu

M
ari Tiensuu
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HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Tilausajo la 7.7. Isokyröön 
Herättäjäjuhlille Hämeenlinnasta 
Tampereen kautta. Tied. ja ilm. 
03-626 41. Matka-avustusta 
nuorille ja opiskelijoille em. 
juhlille paikallisosastolta. Tied. 
044 377 3870 Seppo Lehtinen.

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.kansanraamattuseura.fi  
> kaupungeissa > Tampere > 
aviopareille

SLEY
Luther-talo Pellavatehtaank. 19
Messu joka su klo 11. 
Kesäraamattupiiri ja 
saunailta Toimelassa (Toime-
lank. 135) ke 30.5.-29.8. 
klo 18.30.
Tervetuloa! 
www.sley.fi /tampere

TAMPEREEN 
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi 
Seurat sunnuntaisin klo 16 
ja 17.45, kesäaikana (kesä-
heinäkuu) klo 18, sekä keski-
viikkoisin ja lauantaisin klo 19.
Ti 29.5. Naisten ilta klo 18.30
Su 3.6. seurat klo 18
Tervetuloa!

KRISTILLISET 
JÄRJESTÖT

Katuturan lapset kertovat maailmastaan

RUKOUKSEN TALO

KESKUSTA
Kyttälänk.1
Vastaanotto-ilta su 27.5. 
klo 19. Rukousta, ylistystä, 
Raamatun sanaa. Yhteistyössä 
Uuden verson kanssa

Keskustan Rukouksen 
talo kesätauolla 28.5.–30.8.

Haukiluoman 
Rukouksen talo, 
Tyvikatu 11 
Kesätauko 6.5.–16.9.
Hervannan 
Rukouksen talo,
Hervannan kirkko, Lindforsink.7
Aamurukous 
Ke klo 9 Café Olohuoneessa, 
Insinöörinkatu 23

Rukousta mm. Hervannan ja 
srk:n 
La klo 9 Hervannan kirkon 
kappeli 

Varhaisaamun 
rukoukset
4.6.–8.8. kokoontumiset klo 6 
Koivistonkylän srk-talossa
13.8. jälkeen kokoontumiset 
jälleen maanantaisin klo 6 
Koivistonkylän srk-kodissa ja 
klo 7 Kissanmaan srk-kodissa

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 
kesällä 4.6.–31.8. 
ma–to klo 9–13, pe suljettu.
Suljettu 2.7.–31.7. Avoimessa 
kahvilassa voit lukea 
päivän lehden tai hoidella 
puhelimitse virallisia asioitasi. 
Käytössäsi tietokone 
(tulostusmahdollisuus). Kun 
tarvitset neuvoja tai opastusta 
sosiaalitoimeen, työttömyyteen 
ym. liittyvissä asioissa, 
tervetuloa juttusille! Tied. 
sosiaaliohjaaja Satu Tahlo-
Jortikka p. 050 558 0231. 
Tervetuloa avoimeen kahvilaan!  

SINKUT

Sinkkujen kesäpäivät 
Luhtaanrannan 
leirikeskuksessa 
3.6., 21.6., 5.7., 15.7., 25.7., 
8.8. ja 16.8. klo 14–21 
Luhtaanrannantie 62, Niihama, 
Tampere
Kokoontumiset klo 14–21,
tule silloin kun sinulle sopii! Ke-
säpäivissä ei ole mukana työn-
tekijää, vaan sinkkuporukasta 
valtuutettu yhdyshenkilö. Nyyt-
tikestit ja/tai omat eväät mu-
kaan! Luhtaanrannassa ei käy-
tetä alkoholia! Sauna, nuotio ja 
uimaranta. Ei ilmoittautumista. 
TKL:n bussit 16, 18 ja 28.
Ajo-ohje ja bussiopastus: 
www.tampereensinkut.fi . 
Järj. Tampereen seurakuntien 

sinkkutyö. 
Tied. sari.peltonen@evl.fi  
050 381 7177
www.tampereensinkut.fi 

Sinkkujen kesäretki 
Virroille ja Keuruulle 15.6.
8 Lähtö Tampereen Keskustoril-
ta, Vanhan kirkon edestä. Ret-
kellä käynti Marttisen nuoriso-
keskuksessa Virroilla, tutus-
tuminen oppaan johdolla Vir-
tain perinnekylään, Kaisa-piian 
draamaopastus Keuruun van-
hassa kirkossa, lounas Pappi-
lan Pidot, 
15–17 risteily Keurusselällä sii-
piratasalus Elias Lönnrotilla
www.eliaksenristeilyt.fi 
Paluu klo 19. Matkalla pidetään 
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 050 381 7177 ja 
Riitta Nääjärvi. Ilm. anita.

Tampereen seudulla asuvat ja työs-
kentelevät kirjailija-toimittaja Maria 
Syvälä ja valokuvaaja Lauri Damme-
rt järjestivät marraskuussa  tai-
detyöpajan Katuturan slummin lap-
sille Namibian Windhoekissa. 

Matkalta syntyi tietokirja, jossa 
pohditaan maan historiaa ja haasteita, 
rasismia, lapsuutta, unelmia ja 
vaurauden suhteellisuutta. Te-
os on kertomus eri kulttuureis-
ta tulevien tavallisten ihmisten 
kohtaamisesta ja yhteistyöstä. 

Tietoiskujen välissä kerro-
taan elävästi ihmisten arjesta. 
Myös lapset kertovat elämäs-
tään ja unelmistaan. Osa kir-
jan kuvituksesta on lasten ot-
tamia valokuvia heidän lempi-
paikoistaan. 

Katutura tarkoittaa hereron 
kielellä paikkaa, jossa kukaan 
ei halua asua. Elämä ja tule-
vaisuus hökkelikylässä näyttä-
vät toivottomilta, mutta silti ih-
misissä elää vahva usko yhtei-
söönsä. Jo pieninä namibialais-
lapset oppivat koulussa: ”Olen, 
koska olemme.” 

Hanketta tuki Suomen ulkoasiain-
ministeriö. Syvälä ja Dammert teki-
vät yhteistyötä Namibian evankelis-
luterilaisen kirkon (ELCIN) kanssa. 
Työpaja järjestettiin Kabila-yhteisö-
keskuksessa, joka on paikallisen kir-
kon Diakonia in Th e City -hankkeen 
ylläpitämä ”community village”. Sen 

tarkoituksena on tuoda kylän tuntua 
yhteen pakotetun yhteisön keskelle. 

Maria Syvälä toteutti työpajan 
avulla myös pitkäaikaisen haaveensa 
seurata sukulaisensa jalanjälkiä. Kir-
ja onkin omistettu Syvälän isotädille 
Kirsti Asunnalle, joka on tehnyt elä-
mäntyönsä lähetystyöntekijänä Na-

mibiassa. Kirjailija pohtii lähe-
tystyön merkitystä ja namibia-
laisten kristittyjen syvää hen-
gellisyyttä. 

Teos on mielenkiintoinen 
katsaus Namibian historiaan 
ja nykypäivään. Samalla se tuo 
ihmisten arjen ja varsinkin na-
mibialaisten nuorten omat ha-
vainnot maailmastaan kosket-
tavasti lähelle lukijaa. 

Kirja maksaa kustantajalla 
 euroa ja sitä voi tilata: www.
robustos.fi  sekä ostaa isoista 
kirjakaupoista. Neljännes kir-
jan tuotosta lahjoitetaan Katu-
turan päiväkotilasten ruokai-
lun tukemiseen.

Kirsi Airikka 

Katuturan lapset – lempipaikkoja 
hökkelikylässä, jossa kukaan ei 
halua asua
Kustannusliike Robustos, 2012

Monikulttuurinen ikäihmisten päivä Hervannassa
MONIKULTTUURISTA IKÄIHMISTEN 
päivää vietetään Hervan-
nassa . toukokuuta yhdes-
säolon, tutustumisen, musii-
kin, tanssin, yhteislaulun ja 
järjestöesittelyjen merkeissä. 
Tapahtuma järjestetään kel-
lo – Hervannan vapaa-
aikakeskuksessa, osoitteessa 
Lindforsinkatu . 

Järjestelyistä vastaa Elä-
keläiset ry:n Teemme yhdes-
sä -hanke paikallisten järjes-
töjen kanssa. Teemana on 

oikeus arvokkaaseen ikään-
tymiseen. 

Tampereen Eläkeläisten 
puheenjohtaja Timo Musto-
nen sai idean monikulttuuri-
sen ikäihmisten tapahtuman 
järjestämisestä, kun hän vie-
raili Hervannan seurakun-
nan ikäihmisten kerhossa. 

– Tavoitteena on saa-
da aikaan käytännön toi-
mintaa, jonka avulla maa-
hanmuuttajat ja paikalliset 
ikäihmiset tutustuisivat toi-

siinsa ja voisivat rikastuttaa 
toinen toistensa elämää. Sa-
malla voisimme auttaa heitä 
kotoutumaan Tampereelle.  

Mustosen mukaan ikään-
tyvät maahanmuuttajien
kielitaito on usein nuoria 
heikompi ja siksi vaarana on, 
että ikäihmiset eristäytyvät 
koteihinsa. 

– Olemme yrittäneet aut-
taa maahanmuuttajia suomen 
kielen opiskelussa. Joukko yh-
distyksen vapaaehtoisia käy 

Tampereen Aikuiskoulutus-
keskuksessa keskustelemas-
sa maahanmuuttajien kanssa. 

Maahanmuuttajat voivat 
monikulttuurisessa ikäih-
misten päivässä tutustua 
paikkakunnalla toimiviin yh-
distyksiin ja niiden toimin-
taan. Mukana on yhteensä  
järjestöä ja yhteisöä. Muun 
muassa diakoniatyöntekijä 
Kaisa Plomp esittelee tapah-
tumassa Hervannan seura-
kunnan maahanmuuttajatyö-
tä ja Pelipuiston seurakunta-
kodin toimintaa.  

www.tampereenseurakunnat.fi 

kuusela@evl.fi  
tai 050 420 7788 viimeistään 
6.6.2012. Ilm. mahd. erityis-
ruokavaliosi. Järj. Tampereen 
ev. lut. seurakuntien 
yhteiskunnallinen työ/
sinkkutoiminta
www.tampereensinkut.fi 

TORPAN KURSSIKESKUS

Risto Itämetsän juhlat
31.5. klo 13 Torpan 
kurssikeskus, Siivikkala
Torpan kurssikeskuksen 
johtajan 41-vuotisen työelämän
päätösjuhlat piknikin (herne-
soppaa, lättyä, makkaraa, ja 
kahvia ) ja Suvivirren merkeissä 
Voit halutessasi muistaa Ristoa 
seurakuntien tilin kautta. 
Avustuskohde: Tallinnan 
Peetelin seurakunnan toiminta 
ja leirikeskus Talu.
Pankkitili 
FI86 2459 3800 0020 61
Viestinä 3690 211 99
Tampereen ev.lut seurakunta-
yhtymä / Torpan kurssikeskus

TAMPEREEN KIRKKOSANOMIEN 
toimitus on päättänyt avata 
lehden palstat kuolinilmoi-
tuksille ja surukiitoksille.

– Kirkko on mukana ih-
misten elämän suurissa ta-
pahtumissa, kuten synty-
mässä ja kuolemassa, joten 
kuolinilmoitusten julkaise-
minen on luontevaa seura-
kuntalehdessä, pohtii Tam-
pereen Kirkkosanomien 

päätoimittaja Marja Rauta-
nen. 

Lehti julkaisee pyydet-
täes sä myös lyhyehköjä muis-
tokirjoituksia. 

Kuolinilmoitukset ja su-
rukiitokset ovat maksulli-
sia. Ne sijoitetaan arvok-
kaalle paikalle pääkirjoituk-
sen viereen sivulle .  

Kirkkosanomat alkaa 
julkaista kuolinilmoituksia

Maria Syvälä opastaa lapsia 
valokuvauksessa Katuturan 

slummissa järjestetyssä 
työpajassa. 
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Laskuoppi ja virsikirja
KAUNIS, PUNA-VALKORUUTUINEN tyykikangas suojelee ohutta kirjaa. 
Kannessa ovat takapistoin ommellut kirjaimet K ja T, piste nii-
den välissä. Kirjainten violetti väri korostaa kirjan tärkeyttä.

Vain 82 sivua, mutta niihin mahtuvat laskuopin perus-
asiat: yhteen- ja vähennyslasku luvuilla 1–10. Yhteen- ja vä-
hennyslasku luvuilla 1–20. Yhteen-ja vähennyslasku luvuilla 
1–100. Kerto- ja jakolasku.

Kirjan ensilehdellä on teksti: Aukusti Salo Alakansakou-
lun laskuoppi. Seitsemäs painos. Helsingissä Kustannus-
osakeyhtiö Otava.

KIRJA ON painettu vuonna 1930. Samana vuonna tätini täytti 
seitsemän vuotta ja aloitti kansakoulun. Isoäitini, siis tädin 
äiti, on huolella suojannut oppikirjan kannet.

Nykylapset olisivat ihmeissään, jopa kauhuissaan, jos jou-
tuisivat opettelemaan laskemisen taitoja lähestulkoon kuvat-
tomasta kirjasta. Eipä heille sana laskuoppikaan kertoisi mi-
tään. Tässä kirjassa on toki kuvia, jotka havainnollistavat yn-
nä- ja pois-laskuja. Siinä on myös sanallisia tehtäviä, jotka 
muuttuvat askel askeleelta vaikeammiksi.

KAKSI ESIMERKKIÄ: ”Äiti ostaa sinistä reunusnauhaa Väinön pu-
kua varten 27 sm, Siskon pukua varten 14 sm ja Annin pu-
kua varten 12 sm. Montako sm yhteensä?” 

”Pietilä ajoi autolla ensin 18 km. Sitten hän pysähtyi. Sen 
jälkeen hän ajoi 23 km. Ja sitten hän vielä ajoi 37 km. Mon-
tako km hän ajoi sinä päivänä?” Tähän tehtävään liittyy myös 
piirroskuva autosta.

ALAKANSAKOULUN LASKUOPPIA käytettiin kautta maan. Sen avulla 
tulevat suurten ikäluokkien kasvattajat ja kansakunnan ra-
kentajat saivat perustan sivistys-Suomelle. 

Tätini laskuopin sivut ovat siistit. Se oli arvokas oppikir-
ja, ei mikä tahansa riimusteltava paperikasa.

MITEN laskuoppi ja virsikirja liittyvät yhteen? No, ne sattuvat 
olemaan vierekkäin kirjahyllyssä toisiaan tukien. Ensimmäi-
nen virsikirjani ei ole yhtä vanha kuin laskuoppi. Se on siltä 
ajalta, kun me suurten ikäluokkien arki- ja pyhäkoululaiset 
opimme muistamaan virret numeroiden mukaan.

VIRSIKIRJALLA OLI tärkeä tehtävä kilpailuvälineenä. Se yhdis-
ti Lauantain toivotut levyt, virren numerot ja autojen rekiste-
rikilven numerot. Meitä oli pieni tyttöjoukko, joka kokoontui 
kesälauantaisin radiosta kuunneltujen toivottujen levyjen jäl-
keen maantien varteen, suuren kuusen alle. Me pongasim-
me lavatansseihin suuntaavien autojen rekkarinumeroita. Se 
voitti, joka osasi yhdistää auton numeron johonkin virteen.

Jokainen odotti tuttuja numeroita, kuten 477 (Mä silmät 
luon ylös taivaaseen), 479 (Ystävä sä lapsien), 600 (Oi Herra, 
jos mä matkamies maan).

Minä odotin jännittyneenä kahta numeroa: 301 (Kirkas-
ta oi Kristus meille) ja 629 (Me kiitämme sinua eli Hilariuk-
sen kiitosvirsi).

Ehkä on tunnustettava, että vieläkin katselen kolminume-
roisia kilpiä ja tienviittoja virsinumeroina. Siis sen ”oikean” 
vanhan virsikirjani tuttuina numeroina.

Maila-Katriina Tuominen
Kirjoittaja on kulttuuri- ja ihmisoikeustoimittaja.
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Kolumneja voi kommentoida osoitteessa 
www.tampereenkirkkosanomat.fi /blogi.

Ilmoittaja, ota yhteyttä.
Jaana Mehtälä 
020 754 2309, 040 509 4962
jaana.mehtala@kotimaa.fi 

Yli 10 vuoden kokemus!
Mahdollisuus kotitalousvähennykseen.

NYT KOTI KESÄKUNTOON!

Joustavasti asiakkaan luona.

Myös iltaisin ja viikonloppuisin

Ilmainen puhelinneuvonta

PERUNKIRJAT
Kauppakirjat. Testamentit ym.

ASIOINTIPALVELU
PEKKA VALTONEN

P. 375 3218, 0400 335 443

Tiloissamme
asiakaspaikkoja
70 hengelle

Kun on aihetta juhlaan...

JUHLAKESKUS Pitopalvelua
myös

haluamiinne
tiloihin

. muistotilaisuudet . perhejuhlat . ristiäiset

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

4.-11.10.2012  
Lehtimajanjuhla 
Jerusalem-Tiberias-Tel Aviv

11.-18.10.2012 
Israelin kiertomatka
Jerusalem-Tiberias-Tel Aviv 

25.10.-1.11.2012 
Israelin kiertomatka
Tel Aviv-Tiberias-Jerusalem-Eilat

1.-8.11.2012 
Israel – Jordania kiertomatka
Petra-Amman-Tiberias-Jerusalem

15.-22.11.2012 
Kotimaan matkaklubi 
Jordania – Israel kiertomatka
Petra-Amman-Tiberias-Jerusalem

22.-29.11.2012 
Israelin kiertomatka
Jerusalem-Natania-Eilat

7.-14.3.2013
Israelin kiertomatka
Jerusalem-Tiberias-Tel Aviv-Eilat

21.-28.3.2013
Israelin kiertomatka
Jerusalem-Kuollutmeri-Eilat 

 
Matka-Vekan toimistot kautta maan, 

Puhelinmyynti 020 120 4100  
(ma-pe 8-18, la-su 10-14) 
ja valtuutetut jälleenmyyjät

Tel Aviv ja Natania
4.10., 11.10., 18.10, 25.10

Finnairin suorat lennot Helsingistä

Eilatin pitkät lomat

Kiertomatkat
Matkaoppaana Pentti Holi

Hinta alk/hlö. Majoitus jaetussa 2h huoneessa.  
Palvelumaksu 12€/varaus.

Kiertomatkojen lisätiedot ja varaukset: 
Matka-Vekka Tarja Stefanov puh. 020 120 4077

tarja.stefanov@matkavekka.fi

3.1., 24.1. 3 viikkoa  ..899
3.1. 6 viikkoa  ..........1299

1 viikko alk.  ..............799

Ota yhteyttä ilmoitusmarkkinointi
p. 020 754 2000

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

Kuolinilmoitukset ja
-kiitokset seurakuntalehdessä

����



15

– Varastossamme on hirssiä noin 
kuukaudeksi. Sen jälkeen ei ole 
mitään syötävää, sanoo Samba 
Ndour, joka asuu vaimonsa Helen 
Ndenje Diagnen ja kolmen pienen 
lapsensa kanssa Senegalin kui-
vuusalueella Mbettiten kylässä 
 Diarreren kunnassa.

Perhe saa elantonsa hirssin, 
maapähkinöiden, papujen sekä bis-
sapin (hibiscuksen laji) viljelyllä. 
Lisäksi perheellä on kolme vuoh-
ta, kaksi aasia, kana ja sika sekä pa-
ri pikkupossua. Normaalisti perhe 
pärjää kohtuullisesti, mutta viime 
vuonna sato jäi hyvin pieneksi lä-
hes olemattomien sateiden vuoksi. 
Kastelujärjestelmää kylässä ei ole. 

Nyt perheellä on kuitenkin toi-
voa. Kylän johtohenkilöt – imaa-
mi, katekeetta (seurakunnan 
opettaja) ja kyläpäällikkö – ovat 
yhdessä valinneet perheen nii-
den avunsaajien joukkoon, joille 
Senegalin luterilainen kirkko toi-
mittaa hätäapua. Kirkon hätäapu-
työn paikallinen kahden hengen 
tiimi on juuri käynyt kyselemäs-
sä, minkälaista apua perhe kaipaa. 
Ruuan lisäksi tarvitaan siemenvil-
jaa. Samba Ndour haluaisi myös 
mikroluoton. 

Samba Ndour toivoo, että sa-
teita tulisi riittävästi viimeistään 
heinäkuussa ja sadonkorjuuseen 

päästäisiin loka-marraskuussa. 
Siihen saakka perhe on hätäavun 
varassa, kuten moni muukin se-
negalilaisperhe. Kriittisin aika on 
syys-lokakuu ennen satoa.  

– Mutta jos sadetta ei taas-
kaan tule, edessä on  katastrofi , sa-
noo kehitysyhteistyökoordinaat-
tori Tiina Tuominen Suomen 
 Lähetysseurasta.

Pieni kirkko saa 
apua naapurimaasta
YK:n elintarvike- ja maatalousjär-
jestö FAO:n mukaan nälkä uhkaa 
Senegalissa   ihmistä. Sato 
oli noin neljänneksen normaalia 
huonompi, mutta joillakin  alueilla 
sato menetettiin lähes kokonaan.

– Tapasin perheitä, joissa satoa 
ei ole saatu lainkaan eikä ruokaa 
ole yhtään varastossa, sanoo kui-
vuusalueelta juuri palannut pasto-
ri Pierre Th iam, joka on Senegalin 
luterilaisen kirkon kehitysosaston 
ja katastrofi työn johtaja.

Runsaan  miljoonan asuk-
kaan Senegal on -prosenttises-
ti muslimimaa, ja pieni luterilai-
nen kirkko voi auttaa vain pientä 
osaa ruokakriisin uhreista. Kirk-
ko jakaa hätäapua Fatickin alueel-
la maan keskiosassa, jossa kirkko 
muutenkin toimii. Alueella asuu 

noin   ihmistä, joista puolet 
tarvitsee apua. 

Kriisi uhkaa 
16 miljoonaa
Koko Sahelin alueella Länsi- 
Afrikassa ruokakriisi uhkaa jopa 
 miljoonaa ihmistä. Kuivuuden 
lisäksi tilannetta pahentavat viljan 
hinnan nousu, köyhyys, aavikoitu-
minen ja väestönsiirrot. 

Senegalissa on takana seitse-
män runsassateista vuotta. Jotkut 
ilmastoasiantuntijat arvelevat, 
 että pahimmillaan viime vuosi on 
alkua kuivuusjaksolle, joka saattaa 
jatkua Länsi-Afrikassa jopa vuo-
sia. Kaiken takana nähdään mör-
kö nimeltä ilmastomuutos.

Suomen Lähetysseura on avus-
tanut    eurolla Senegalin 
kuivuudesta kärsiviä. Avun jakelun 
hoitaa Senegalin luterilainen kirk-
ko. Lisäksi Lähetysseura on myön-
tänyt   euroa nälkäapua Lu-
terilaisen maailmanliiton Maurita-
nian maaohjelmalle. Lähetys seuran 
katastrofi rahastoon voi lahjoittaa 
edelleen tilisiirtona IBAN: FI 
   , BIC: DABA-
FIHH, viesti: AUTA tai verkossa: 
www.mission.fi /katastrofi kerays.  

Sari Lehtelä
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Kaikki lakiasianne
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433 

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

Asianajotoimisto

Arja Luoma Oy
Rongankatu 4 D,
33100 Tampere

Puh. (03) 2633 500

MITOIN KUIN MITOIN
UUSI ILME KEITTIÖÖN

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

ILMAINEN TARJOUS
SOITA: ARI 044 0806 631

ERKKI 050 0503 357
MIKKO 040 9311 466

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

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

www.lahetystorit.fi

Ilm
ain

en 
no

uto
pa

lve
lu

KESKUSTA
Näsilinnankatu 21
(03) 222 6821

TAMMELA
Tammelan puistok. 37
(03) 255 7502

HERVANTA
Insinöörinkatu 30
(03) 715 6337

Tee päivän hyvä teko
– osta tai lahjoita
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kilkku.fi

Parempaa hoitoa
ESPERI CARE 

Ratinassa on hyvä asua
Tarjoamme turvallista ja virikkeellistä ympärivuorokautista 
palveluasumista. Tervetuloa tutustumaan uuteen Hoivakoti 
Ratinaan ke 30.5.klo 14-17, Voimakatu 5, Tampere. 

010 4088 136 | myynti@esperi.fi  | esperi.fi 

Kuivuus kuihdutti sadon Senegalissa

– Varastossamme on hirssiä noin kuukaudeksi. Sen jälkeen ei ole mitään syötävää, sanoo kolmen pienen lapsen  äiti 
Helen Ndenje Diagne lankaa kehrätessään.

Sari Lehtelä 
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Varpu Löyttyniemen (vas.) ja Anja Leinon yhteistyönä syntynyt Varistelua-teos 
kuvaa vuoden kiertoa hiirenkorvista ruska-aikana variseviin puun ja kirjan 
lehtiin ja samalla elämän kiertokulkua.

virkistää mieltä hoitolaitoksissa

Varpu Löyttyniemi kuvaa kirjaa 
esineeksi tulleena kertomuksena. 
Näyttelyssä kävijät varistavat sanoja 
vieraskirjaan. 

M
arjaana M

alkam
äki

M
arjaana M

alkam
äki

ja. Taiteen tekemisessä ei tarvitse 
pyrkiä täydellisyyteen. Hugo Sim-
bergin mukaan on parempi tehdä 
kömpelösti ja sydämellä kuin tai-
tavasti järjellä.

– Teoksessa on mukana onnen-
lintujani variksia, niillä hullutte-
lua ja kepeyttä. Eriväriset linnut 
ilmentävät suvaitsevaisuutta: saat 
olla sen värinen varis kuin olet, to-
teaa Leino, jonka monet tunnista-
vat työpaikaltaan Mummon Kam-
marista. 

Vapaa-aikanaan hän rentoutuu 
tekemällä töitä käsillään eri teknii-

koilla akvarellimaalauksista lasitöi-
hin. Lapsena isä kutsui häntä nyrt-
tyräätäliksi, kun neulominen ja as-
kartelu alkoivat jo nelivuotiaana. 

Taide tuodaan 
potilaiden luo

Taidenäyttelyitä alettiin pitää 
säännöllisesti Pirkanmaan hoito-
kodissa vuonna , kun Tiina 
Surakka tuli johtajaksi. Sekä poti-
laat että henkilökunta ja omaiset 
ovat tuoneet töitään esille moni-
puolisesti. 

Talossa on nähty taulujen lisäk-
si tilkkutöitä, nukkeja, nukkekoteja 
ja himmeleitä. Näyttelyitä pidetään 
– vuosittain, ja näyttelyn pitäjille 
on tehty kirjalliset ohjeet. Hoitoko-
ti järjestää näyttelyn tiedotuksen ja 
avajaisten tarjoilun.

– Näyttelyistä on saatu hy-
viä kokemuksia, ne tuovat vaihte-
lua työpaikan arkeen. Teokset aut-
tavat omahoitajia keskustelemaan 
potilaiden kanssa ja fysioterapeut-
ti voi tuoda potilaan kävelylle näyt-
telyyn. Kokonaisvaltainen hoito si-
sältää myös kulttuuria. Haastankin 
eri laitosten henkilökuntaa pohti-
maan: miksi ei taide sopisi omalle 
työpaikalle, Surakka kysyy.

Pirjo Lääperi 

Varistelua – kirjavillainen lintupuu 
-teos on esillä kesä–heinäkuussa 
Sininauhakodissa Hervannassa  ja 
elokuussa Wärjäämössä. 
Teosta voi varata: 
anja.leino@gmail.com
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Taide

Lintuhahmojen joukosta 
jokainen voi löytää 
mieleisensä, oman 
värisensä variksen.

jo kuudessa paikassa, esimerkik-
si kirjastossa ja hoitolaitoksissa, ja 
jatkaa eteenpäin. 

Toukokuun alussa näyttely ri-
pustettiin Pirkanmaan hoitokotiin.

– Taide vaikuttaa ilman muu-
ta mielialaani ja tekee iloisemmak-
si. Varistelua-näyttely on erilainen 
ja virkistävä, linnut näyttävät elä-
viltä siinä, hoitokodin potilas Rit-
va sanoo. 

Ritva käy taidenäyttelyissä muu-
taman kerran vuodessa. 

– Moderneista tauluista voi 
yrittää keksiä, mitä ne esittävät, 
mutta vanhat maalaukset ovat 
ihania, kun niistä näkee heti, että 
tuossa on vaikka laiva. Naivistiset 

työt osuvat suoraan sieluuni.

Kirjansitoja ja 
nyrttyräätäli 
yhteistyössä
Anja Leino ja Varpu 
Löyttyniemi tutustui-
vat opiskellessaan Ylö-
järven työväenopis-
ton Käsityön taiteen 
perusopintojen kol-
mivuotisella jaksolla. 
Yhteistyö jatkui sen 
jälkeen.

Tehdessään Varis-
telua-teosta Löyttynie-

mellä oli lähtökohtana 
kirjansidonta. 

– Olen taideterapia-
koulutuksessa ymmär-
tänyt, että taiteen avul-
la ihminen voi tavoit-
taa ja ilmaista asioi-
ta, joille ei löydy sano-

Varikset lähtivät 
lentoon
Anja Leino ja Varpu Löyttyniemi 
kokosivat Varistelua – kirjavillai-
nen lintupuu -teoksen ensin Mum-
mon Kammariin lokakuussa . 
Näyttelyn suosio yllätti tekijät ja si-
tä pyydettiin muuallekin. Nyt teos 
on kiertänyt 

P
itkäaikaishoidossa olevat 
vuodepotilaat ikävysty-
vät tuijottaessaan valkoi-
sia seiniä. Toisaalta Tam-
pereellakin toimii monia 

kuvataideryhmiä kansalaisopis-
toissa, ja opiskelijat haluaisivat töi-
tään esille, mutta gallerioiden hin-
nat ovat liian kalliita näyttelyiden 
pitämiseen. 

Näiden kahden ryhmän tarpeet 
täyttyvät, kun teoksia viedään hoi-
tolaitoksiin. Myös henkilökun-
ta ja vierailijat ilahtuvat, kun sei-
nille saadaan taidetta. Tämä Arts 
in Hospital -hanke alkoi  Yh-
distyneiden Kansakuntien ja Unes-
con aloitteesta ja levisi  maahan. 
Myös Tampereen hoitolaitoksiin 
on tuotu taidenäyttelyitä. 

Marjaana Malkamäki




