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Jankan metsikössä
Vili Nissisestä tuntui luonte-
valta tehdä kesätyönä yhtei-
sötaidetta nuorten kera.

➢ SIVU 4

Oliko Turussa esillä 
Jeesuksen kasvokuva?
Professori emeritus Jouko 
Martikainen selvitteli Torinon 
käärinliinan saloja Pispalan 
kirkossa.

➢ SIVUT	6–7

Maailma tarvitsee 
vuoropuhelua 
Hongkongissa uskontodialogista ker-
too luterilaisen seminaarin kirkko, jo-
ka muistuttaa buddhatemppeliä.

 ➢ SIVUT	8–9

Suven elämykset  
toivat voimia syksyyn 

➢ SIVUT 4 ja 16
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Jenni Hakala kantaa vaakunaa, kun 
ambarilaiset saapuvat ja joutuvat  
paronin johtamina taisteluun  
Tampereen seurakuntien Kymppileirillä.
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Murhe yhdistää
Kulunut Kesä on ollut ainutlaatuinen monella tapaa. Kesälomien 
keskelle saimme Norjasta viestin, joka vaikutti jokaiseen. Kym-
menien nuorten tappaminen oli jotakin niin käsittämätöntä, et-
tä ahdistus tuntui meidän suomalaistenkin sydämissä monta 
päivää. 

Norjan tapahtumia seuratessa huomasi, kuinka katastrofi-
en kohdatessa haluamme liittyä yhteen. Norjassa kirkkojen ovet 
avattiin, heti kun se oli mahdollista. Sikäläinen pappi kertoi, et-
tä Oslon tuomiokirkossa kävi pitkään joka päivä 800–900 ih-
mistä. Pappeja oli paikalla lohduttamassa surevia. Koko kansa 
yhdistyi suremaan. 

Monet tahot tekivät töitä miltei yötä päivää, jotta erilaiset ti-
laisuudet ja uhrien siunaaminen saatiin hoidetuksi.

Norja teki heti alusta lähtien selväksi, että se jatkaa avoi-
muuden, lehdistön vapauden ja moniarvoisuuden vaalimista. 
Kansalle annettiin selkeä viesti, miten jatkaa eteenpäin. Maa-
han on lyöty kuitenkin haava, joka paraneminen kestää vuosia 
tai vuosikymmeniä. ”Olemme heinäkuun 22. päivän nuoria ko-
ko ikämme”, sanoi eräs nuori kaaoksen keskellä.

Vihapuheesta  
tekoihin
eloKuun ensimmäisessä viiKonvaihteessa Helsingin piispa Irja Asko-
la käänsi vihapuheen ystävyyspuheeksi puhuessaan Loviisan 
Rauhanfoorumissa. Ystävyyspuhe on hänen mukaansa kristi-
tyn nettietiketti. ”Vihapuheella rikomme sekä itseämme että 
toisiamme. Eristäytymällä ja kyräilemällä meistä tulee häviäjiä, 
jopa hävittäjiä.”, piispa totesi.

Vihapuhe on viime vuosina lisääntynyt myös meillä Suomes-
sa. Sillä tarkoitetaan yksinkertaisesti puhetta, joka edistää en-
nakkoluuloja jotakin yhteiskunnan ryhmää kohtaan. 

Nämä puheet heikentävät koko yhteiskunnan ilmapiiriä. 
Maahanmuuttajat kertovat, että heihin kohdistuu taas vihanpi-
toa ja väkivallan uhkaa enemmän kuin ennen. 

Nyt kun koulut alkoivat, kannattaa tarkkailla, että koululai-
set saavat käydä koulua rauhallisin mielin. 

Naisena piispa Askola esitti myös käytännön vinkkejä edis-
tää ystävyyspuhetta. Hänen mukaansa jokainen meistä voi löy-
tää arkiset tapansa kutsua erilaisia ihmisiä samalle toiminta-
kentälle tai yhteiseen ruokapöytään. On tullut aika opetella pu-
humaan ”uskonnoksi”, uskonnon kielellä toistemme kanssa. 

Me suomalaiset emme ole kovin avoimia toinen toisiam-
me kohtaan. Se voi olla arkuutta, mutta myös laiskuutta. Vaik-
ka Tampereellakin on jo aika paljon tänne muuttaneita, emme 
hakeudu heidän seuraansa. Useimmilla meistä ei taida olla tut-
tavanaan yhtään ulkomaalaista. Löytyy varmasti tapoja, joiden 
kautta tutustumme tänne kotinsa perustaneisiin. 

Syksy on uusien harrastusten ja toiminnan aikaa. Saattaa 
olla, että niistä löytyy ystävä, joka kaipaa kaveria ja yhteistä ja-
kamista. 

Marja Rautanen 

Lukijapostia
Kumpi käännös  
uskosta oikea?
Usko oli aikaisemmin ”luja luotta-
mus siihen mitä toivotaan, ojentau-
tuminen sen mukaan mitä ei näy”. 
Uuden Raamatun käännöksen mu-
kaan usko on ”sen todellisuutta, mi-
tä toivotaan, sen näkemistä mitä ei 
nähdä”. 

Käännökset ovat siinä määrin 
erilaisia ja erihenkisiä, että mo-
lemmat eivät voi olla oikeita. Van-
hassa käännöksessä on huomaa-
vinaan ihmiseen kohdistuvaa pai-
nostamista: luja luottamus, ojen-
tautuminen. 

Kumpi käännös on oikea? Onko 
jommassa kummassa olleet huija-
rit asialla? Onko Raamatussa mui-
ta määritelmiä uskolle?

Markku Kiander

Tuomiorovasti Olli 
Hallikainen vastaa: 
Nykyisin käytössä olevan vuoden 
1992 kirkkoraamatun kielelliseksi ta-
voitteeksi määritettiin ”selkeä, luon-
teva ja nykyaikainen suomen yleis-
kieli”. Käännöksen tuli olla alkuteks-
tin sisältöä ja tyyliä noudattava ny-
kykielinen käännös. 

Käännöksen keskeistä ominai-
suutta on kuvattu termillä dynaami-
nen vastaavuus. Se tarkoittaa, että al-
kukielen mukaisia sanoja ei ole pyrit-
ty kääntämään sanatarkasti. Yksit-
täisiä sanoja tärkeämpää on sujuva 
ja ymmärrettävä suomen kieli, joka 

tuo esille tekstin sisällön. Lisäksi on 
pyritty välttämään tarpeetonta alku-
kielen rakenteiden toistoa. Tarkoi-
tus on ollut siirtyä alkutekstisidon-
naisesta lukijapainotteiseen tekstiin. 

Hepr. 11:1 nykykäännös on krei-
kankielisen alkutekstin sisällön ja 
tyylin mukainen: ”Usko on sen todel-
lisuutta, mitä toivotaan, sen näke-
mistä, mitä ei nähdä.” Se ottaa huo-
mioon myös tekstiyhteyden jossa vii-
tataan muun muassa Nooaan ja Ab-
rahamiin. Nämä noudattivat Juma-
lan heille antamaa käskyä, vaikka ei-
vät tienneet mihin se johtaisi. 

Raamatun kirjoitukset ovat syn-
tyneet yli tuhannen vuoden aikana 
erilaisissa tilanteissa. Niiden sano-
man ymmärtämiseksi on hyödyllistä 
tuntea historiaa ja kulttuuria. Yksit-
täisen jakeen sisältö avautuu, kun lu-
kee tekstiyhteyden ja koko kirjoituk-
sen. Silloin pystyy myös arvioimaan 
tulkintoja joita tekstistä tehdään.

Hätähuuto vanhusten  
ja hylättyjen puolesta
Hätähuuto vanhusten, vammais-
ten, psyyken vammaisten, köyhi-
en ja kaikkien hylättyjen puolesta!

Äiti Teresa on sanonut, että pa-
hin sairaus on hylättynä oleminen 
ja että rikkaiden maiden köyhiä 
ovat yksinäiset ja hylätyt ihmiset. 
Eniten halveksuntaa saavat psyy-
ken vammaiset. On psyykkisesti 
sairaita, joilla ei ole ollenkaan niin 
sanottuja terveitä ystäviä. Heitä jo-
pa halveksivilla katseilla häädetään 

pois jumalanpalveluksista.
On myös hyvin haavoittavaa ol-

la hylättyinä laitoksissa. Siellä elä-
mä pelkän henkilökunnan varassa 
ei totisesti ole ihmisarvoista elä-
mää. Ihminen voidaan rakastaa 
terveeksi tai vihata ja hylätä sai-
raaksi. Pelkkä keskustelu, ääneen 
lukeminen, hierominen ja hausko-
jen juttujen kertominen saavat ai-
kaan ihmeitä vanhusten ja vam-
maisten parissa. 

Skitsofreenejä turhaan kam-
moksutaan. Järjetöntä pelkoa – 
eikä ollenkaan tiedetä, että heiltä 
voi oppia iloa, lapsenmielisyyttä 
ja huumoriakin, joka on kadonnut 
monilta, erityisesti uskovaisilta, 
jotka ovat turhan totista porukkaa.

Köyhiä maassamme on ihan lii-
kaa. He elävät hyvin rankkaa elä-
mää. On järkyttävää, että on liian 
paljon aktiivikristittyjä, jotka ei-
vät ole missään tekemisissä köyhi-
en kanssa. Kaiken lisäksi he häpeä-
vät Jeesuksen opetuksia: ”Anna sil-
le, joka sinulta anoo, äläkä kiellä 
lainaamasta odottamatta saavasi 
takaisin.”

300-luvulla elänyt kirkkoisä Jo-
hannes Hrysostomos on antanut 
tärkeän opetuksen: ”Almujen an-
taminen on korkeampaa kuin neit-
syys ja ahneus pahempaa kuin avio-
rikos.” Venäläinen sananlasku ker-
too, että taivaaseen mennään py-
hällä almun annolla – rikas ruok-
kii köyhän, joka taas pelastaa rik-
kaan esirukouksillaan.

Paula Puhalainen

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

Sanottua
 Väkivalta on epätervettä uskon-

nollisuutta, jossa Jumalan vihollisel-
la eli Saatanalla on näppinsä pelissä. 
Usko Jeesukseen on annettu, jotta ra-
kastaisimme ja auttaisimme toisiam-
me. Tuomarin paikkaa emme saa ot-
taa, sillä se kuuluu yksin Jumalalle. 
Jos jotkut ihmiset ovat ottaneet sen 
aseman, se on valitettavan väärin.

Kirjailija, yrittäjä Minna Kettunen
Kotimaa 28–29/2011

 Kristillisyys on uskoa eikä ideolo-
giaa. Uskoa harjoitetaan seurakun-
nassa eikä nettiväittelyissä. Väkival-
taa ei voi oikeuttaa millään aatteella, 
kaikkein vähiten uskolla. Usko vie ih-
misen itseään suuremman Tuomarin 
eteen. Uskon kumppaneita ovat rak-

kaus ja toivo. Viha ei kuulu joukkoon. 
Äärimmäinen kristitty uhraa itsensä 
vihamiestensä puolesta.

Piispa Matti Repo Aamulehti 25.7.

 Kristillisyyden sisällä on niitä, 
joille kristillisyys on kuin kilpaur-
heilua. Tavoite voi olla raamatulli-
sista raamatullisin. Toiset taas kil-
pailevat hengen palavuudella ja ka-
rismaattisilla kokemuksilla. Tässä 
kilpajuoksussa parantamiset ovat 
mainio lisäbonus. Välillä ulkopuo-
lisesta jopa tuntuu kuin joissakin 
keskusteluissa uskon sokeus olisi 
asetettu kilpailun kohteeksi.
Pastori Heikki Leppä blogissaan 26.7. 

(”Miksi sana äärikristitty tökkii?”
www.kotimaa24.fi

 Lapset ovat kiitollisia tavallises-
ta yhdessäolosta. Eikä elämä Juma-
lankaan kanssa ole niin kummal-
lista: turvallista luottamusta vain.

Emerituspiispa Eero Huovinen
Kodin Kuvalehti 14–15

 Ala-asteelta asti olen tiennyt 
varmasti, että minusta tulee kantto-
ri. Olen lapsuuteni haaveammatissa. 
Siksi myös sydämeltäni olen tänäkin 
päivänä ensisijaisesti kanttori. Pap-
peus on kyllä merkityksellinen asia, 
mutta minua ärsyttää suunnatto-
masti aina kun pappeja nostetaan 
tarpeettomasti jalustalle. Seurakun-
nan tärkein työntekijä on kanttori.

Pappi, kanttori, kuoronjohtaja 
 Samuli Korkalainen Askel 7–8

	 Tampere	17.8.2011

Birgitte Enguerand

Jokanaan ja enkeli etsivät teitään
Bretagnelaisteattelin esityk-
sessä Noli me tangere Jokanaa-
nin eli profeetta Johannes Kas-
tajan kohtalo on väistyä, jotta 
Jeesus voi kulkea oman tien-
sä. Näytelmä oli yksi Tampe-
reen Teatterikesän Prospero-
esityksistä.

Kautta historian sano-
maansa toistanut ja sen välil-
lä unohtanut enkeli irtisanou-
tuu. Hän ei kestä kaiken tietä-
mistä. Eikä ”Jumalan hylkää-
mässä maassa tarvita enkelei-
tä.”

Juonessa muun muassa 
pohditaan, mikä saa tytön vaa-
timaan profeetan päätä. Sil-
le löydetäänkin tapahtumien 
edetessä luonteva selitys.

Älä koske minua -näytelmässä 
on sekä komiikkaa että traagisia 
käänteitä. Salomé ja enkeli kuulu-
vat päähenkilöihin – mutta kuka/
mikä vaaniikaan taustalla?

Päähenkilöiden joukkoa 
kalvaa epäily: entä jos profee-
tan ilmoitus on sittenkin tot-
ta. Valtapyrkimykset, ahneus 
ja laiskuus saavat kuitenkin si-
vuuttamaan tämän mahdolli-
suuden.

Asta Kettunen

Lue lisää: www.tampereenkirkko-
sanomat.fi
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Leea Sistonen 

Itä-Afrikkaan tarvitaan lisää 
apua kuivuuden uhreille 
Suomen Lähetysseura ja Kir-
kon Ulkomaanapu (KUA) kerää-
vät lisää katastrofiapua Itä-Af-
rikkaan kuivuuden uhreille. Pa-
kolaisleirillä asuva ihminen saa 
3,6 eurolla puhdasta vettä nel-
jäksi kuukaudeksi. Kuuden hen-
gen perheen kuukauden ruoka-
paketti kuljetuksineen Somalias-
sa maksaa 65 euroa. 

Lähetysseura on myöntänyt 
katastrofirahastostaan toisen,  
70 000 euron suuruisen hätäapu-
paketin Etiopian kuivuuden uh-
reille. Lähetysseuran kokonais-
tuki nousee näin 140 000 euroon. 
Uudella avustuksella vastataan pi-
dentyneeseen avun tarpeeseen ja 
viljan hinnannousuun.

Lähetysseura lähetti heinä-
kuussa katastrofirahastostaan 
70 000 euroa hätäapua Etiopian 
kuivuuden uhreille. Pääosin nä-
länhädän torjumiseen tähtäävä 
avustus toimitettiin Gaseran alu-
eelle maan kaakkoisosaan. 

Lähetysseuran hätäapu kana-
voidaan kirkkojen kansainvälisen 
katastrofi- ja kehitysyhteistyöjär-
jestö ACT-allianssin kautta Lähe-
tysseuran pitkäaikaiselle yhteis-
työkumppanille, Etiopian Meka-
ne Yesus -kirkolle. 

KUA auttaa koko  
Afrikan sarvessa 
Kirkon Ulkomaanapu toimittaa 
humanitaarista apua Djiboutiin, 

Etiopiaan, Keniaan ja Somaliaan 
ACT-allianssin kautta. 

KUA on avustanut kuivuudes-
ta kärsiviä yhteensä 590 000 eu-
rolla, josta 200 000 euroa on jo 
aiemmin ulkoasianministeriöl-
tä saatuja Somalian pakolaisten 
avustamiseen tarkoitettuja va-
roja. Keräys Itä-Afrikan kuivuu-
den uhrien auttamiseen on tähän 
mennessä tuottanut 300 000 eu-
roa.  

Pakolaisleireille saapuvat ih-
miset ovat heikossa kunnossa 
käveltyään päiviä tai jopa viikko-
ja ilman ruokaa. He kärsivät ali-
ravitsemuksesta, nestehukasta ja 
uupumuksesta sekä usein myös 
rankasta psyykkisestä stressistä. 

Tärkeintä apua saapuville uu-
puneille pakolaisille on vesi, ruo-
ka, lääkintäapu, ja intensiivihoi-
to varsinkin vakavasti aliravituil-
le lapsille. 

Lähetysseuran katastrofirahasto: 
Sampo Pankki 800014–161130, 
viestiksi AUTA. 
verkossa: www.mission.fi,  
keräyspuhelin 0600 02020 (19,95 
euroa + pvm). 

Kirkon Ulkomaanavun lahjoitus- 
tili: Nordea 157230–500504,  
viite ”1025” 
lahjoituspuhelin: 0600 12345 
(15,11 e + pvm),  
verkossa: www.kua.fi

Herätys!

Elokuun ensimmäisessä 
viikonvaihteessa Tam-
pereen tuomiokirkko 
sai vieraita, kun Evan-
kelisen lähetysyhdistyk-

sen (Ely) väkeä kokoontui neljänsil-
le kesäjuhlilleen. Iloinen joukko ta-
pasi toisiaan, kertoi kuulumisiaan, 
lauloi Siionin Kanteleen lauluja ja 
rukoili yhdessä.

Evankelinen lähetysyhdistys 
on vielä nuori. Se perustettiin 28. 
maaliskuuta vuonna 2008.

– Heti samana kesänä polkais-
tiin ensimmäiset kesäjuhlat Ilma-
joelle. Sen jälkeen kesäjuhlia on pi-
detty Kauhajoella ja Hyvinkääl-
lä, kertoo Pohjanmaan aluesihtee-
ri Sirpa Keski–Antila.

– Jäsenmäärä nousee koko ajan, 
jäseniä tällä hetkellä on noin 620. 
Reilu puolet jäsenistä asuu Pohjan-
maalla, mutta myös Hämeenlin-
nassa ja sen ympäristössä. Salon 
seudulla ja Haminan tienoilla on 
paljon jäseniä. 

Elyn hallituksen puheenjohtaja 
Pekka Knuutti korosti, että Ely on 
maallikkoliike. Kaikkialla Suomes-
sa ei voida toimia. 

– Työkenttää riittää. Jokin ai-
ka sitten saimme kutsun Venäjältä 
Kostamuksen kirkkoherralta.   

Tupa täyttyi 
laulavista aikuisista

Keskiverto pirkanmaalainen ei tai-
da tuntea kovinkaan hyvin evanke-
listen laulukirjaa, Siionin Kannelta.

Evankelisille kesäjuhlille 
tultiin ympäri Suomen

Raili Mäkitalo tekee työtään lähetystyöntekijänä Solovetskin saarella Vienan Kemissä, Vienanmeren eli venäläisittäin Valke-
an meren rannalla. 

Kasvaako musiikinopetuksen 
ja muskarien suosio meilläkin?
Kirkon tiedotuskeskuksen tietojen mukaan seurakuntien 
musiikkileikkikoulujen suosio kasvaa. Millainen tilanne on 
Tampereen seurakunnissa, musiikinopetuksen johtaja Ar-
ja-Riitta Karppelin? 
– Tuo pitää paikkansa meilläkin. Muskareihin on tulossa noin 
650 lasta. Mahdollisesti useammallakin muskariopettajalla 
tuntimäärät viime vuoteen nähden lisääntyvät. 

– Ilmoittautuminen on siirtynyt todella paljon nettiin, net-
ti-ilmoittautumisethan olivat auki koko kesän. Uusi muska-
ripiste aloittaa Lentävänniemessä, ehkä myös Levonmäessä.

Mitä soitonopetukseen kuuluu?
– Senkin kysyntä on aika lailla vakiintunutta, harmi vain et-
tä opetuspaikkoja emme ihan kaikille halukkaille pysty tarjoa-
maan. Tuntuma on, että entiseen malliin piano on vahva ykkö-
nen (jopa 2/3 ilmoittautujista), seuraavana tulee kitara. Muis-
ta instrumenteista ainakin kanteleen suosio tuntuu kasvavan.

– Soitonopetuksessa netti-ilmoittautuminen oli käytössä 
ensimmäistä kertaa. Suurin osa ilmoittautui nyt sitä kautta.

Soitonopetuksen syyskausi alkaa viikolla 36. Uusia 6–15 
-vuotiaita oppilaita otetaan sen mukaan kuin opetuspaikkoja 
on vapautunut. Paikkoja on jaossa noin 130.

Monipuolinen musiikkitoiminta tuo lisää osallistujia seu-
rakuntiin. Muskareiden kautta kynnys tulla mukaan seu-
rakunnan toimintaan on ehkä kaikkein matalin. Ne tuovat 
perheitä mukaan myös jumalanpalveluksiin, kertoi Kirkon 
jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan vs. musiikkisihtee-
ri Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikainen Kirkkohallituk-
sesta. Oletko samaa mieltä?
– Nämä asiat ovat meilläkin todettavissa. Muskariryhmiä ja op-
pilaita perheineen on melko säännöllisesti mukana jumalanpal-
veluksissa avustamassa. Myös musiikinopetuksen omia messu-
ja alueilla on toteutettu hyvällä menestyksellä. 

Asta Kettunen

Evankelisilla laulukirja on veris-
sä. Laulun alkaessa oli kuin lämmin 
tuulahdus olisi täyttänyt kirkon. Tä-
tä oli odotettu, yhdessä laulamista.

Helena Ylikotila on kotoisin 
Toholammilta, Keski-Pohjanmaan 
evankeliselta alueelta. 

– Lapsuudessani oli tapana ko-
koontua eri taloihin laulamaan Sii-
onin Kannelta. Muistan vieläkin 
tuvassa laulavat aikuiset, ja sen iloi-
sen tunnelman.

– Muutenkin toiminta oli vil-
kasta. 

– Meillä annettiin yökylä kul-
keville matkasaarnaajille. Kesällä 
eri taloissa pidettiin lapsille leirejä. 

Pohjalaiset jatkavat nyt perin-
nettä Tampereella koti- ja mök-
kiseuroja pitämällä.

Seurakunta Valkean  
meren rannalla

Valtimolainen Raili Mäkitalo oli 
muutama vuosi sitten tilanteessa, 
jossa työrupeama oli päättymässä 
eikä uutta ollut näkyvissä.

– Ajattelin, että ainoa työnan-
taja taitaa olla työvoimatoimisto. 
Yläkerran Isännän ajatukset oli-
vat kuitenkin toiset. Raili on se-
kä lapsi- että nuorisotyönohjaaja. 
Samoin hänellä oli diakonin päte-
vyys. 

– Eräänä päivänä pääsihteeri 
Antero Rasilainen soitti ja kysäisi, 
olisinko valmis lähtemään lähetys-
työhön Vienan Kemiin. Railille tä-
mä oli rukousvastaus.

Evankeli-
sen lähe-
tysyhdistyk-
sen (Ely) vä-
keä kokoon-
tui neljänsil-
le kesäpäivil-
leen Tampe-
reen tuomio-
kirkkoon elo-
kuun ensim-
mäisenä vii-
konloppuna. 
Yhdistys on 
vielä nuori. 
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Vienan Kemissä, Papinsaaressa, 
odotti pieni, lähes 40 jäsenen seu-
rakunta ja kirkko, joka kuuluu In-
kerin kirkolle.

Jumalanpalveluksissa käy 20–
25 henkeä. Koska Papinsaaressa ei 
asu luterilaista pappia, Suomen Lä-
hetysseuran lähetti, diakoni ja In-
kerin kirkon pappi Olavi Raassina 
ajaa 180 kilometrin matkan Sege-
zasta ja toimittaa kirkossa ehtool-
lisjumalanpalveluksen. 

Kemin kaupunkiin kuuluva Pa-
pinsaari on paikka, jonne 1949–
1950 houkuteltiin ihmisiä sahoil-
le töihin. 

Muuttoliikkeen takia suomen 
kieltä kuulee jonkin verran. Raili 
sanoo kuitenkin, että tärkeintä on, 
että nuori polvi oppii Jumalan sa-
naa venäjäksi. Vain sillä tavalla us-
ko säilyy ja kasvaa myös Vienassa.

Lapset tulivat 
nopeasti tutuiksi

–Pääsin aika nopeasti mukaan lasten 
toimintaan, Raili Mäkitalo kertoo. 

– Lapsia on paljon ja monet 
heistä tulevat mielellään pyhäkou-
luun. Alakoulun opettaja oli jo ai-
emmin sitoutunut seurakunnan 
pyhäkoulunopettajaksi. Nyt tu-
en hänen työtään havaintomate-
riaalin hankinnassa ja käydessäni 
myös raamatunkerronnassa.

Ensi kertaa pyhäkouluun tul-
leet saavat mukaansa pienet Las-
ten Raamatut.

Diakonina Mäkitalo tekee koti-
käyntejä ja tapaa vanhuksia ja mui-
ta ihmisiä, joiden luona pyydetään 
käymään. 

Raili on helposti lähestyttävää 
sorttia, joten hän saa ihmiset hel-
posti avautumaan.

Marja Rautanen

Vuoden aikana Ely on tilittänyt lähes 
10 000 euroa lähetystyölle. Tilitykset 
hoidetaan Suomen Lähetysseuran ja 
Sanansaattajien kautta. Angolassa toi-
mivan arkkitehti Kristiina Erelän ja Rai-
li Mäkitalon lisäksi Ely tukee muun mu-
assa maasaityötä Tansaniassa ja Ango-
lan kirkon työtä. 

Seurakuntien jalkapallon  
Suomen mestaruus Tampereelle
Tampereen seurakuntia edus-
tava St. Players on voittanut seu-
rakuntien jalkapalloilun Suomen 
mestaruuden. Turnauksessa toi-
seksi sijoittui Lahden Joutjärven 
seurakunta ja pronssi meni Suur-

Helsingin seurakunnille. 
Turnaus pelattiin Savonlinnan 

kristillisellä opistolla heinäkuun 
viimeisenä viikonloppuna. Tapah-
tuma on Suomen toiseksi suurin 
kristillinen urheilutapahtuma.
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Mukana	menossa
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Pekka Kankkosta kiinnostaa kirkkotaide. Riitta-Leena Nurmisen mielestä Viini-
kan kirkon kiinnostavin yksityiskohta on alttarin kullattu Kristus-veistos.

Kirkot kuuluivat 
kesäohjelmaan
– Kirkkotaidetta täytyisi aina py-
sähtyä katsomaan, ajatella syitä 
ynnä muuta, sanoo Pekka Kank-
konen saavuttuaan tutustumaan 
Viinikan tiekirkkoon.

Lempääläisten Kankkosen 
ja Riitta-Leena Nurmisen ke-
säohjelmaan kuulunut tutustu-
miskierros kirkkoihin alkoi Ke-
rimäeltä. Kankkonen laskee, et-
tä Tampereella käymättä oli ke-
sän alussa ainakin viisi kirkkoa, 
joihin Viinikan kirkko vielä äs-
ken kuului. 

– Eka kerran minäkin täällä 
käyn, Nurminen tunnustaa.

Kankkosta ihmetyttää Suo-
men kirkkojen värittömyys. 
Opas Anniina Käiväräinen se-
littää värin tässä kirkossa liitty-
vän 1930-luvun ajatteluun.

Entä miksi penkit ovat niin 
vaikeita istua? Oliko syy ihmisten 

pienuudessa vai haluttiinko epä-
mukavuudella pitää kansa keskit-
tyneenä?

Kiitosta saavat Tampereen 
kirkkojen monipuolisuus ja Vii-
nikan kirkon taiteen monimuo-
toisuus.

– Kirkko on tutustumisen ar-
voinen: omalaatuinen, yllättävä 
ja täynnä yllättäviä yksityiskoh-
tia, opas kannustaa vierailuun. 

Viinikan kirkkoon voi yhä tu-
tustua aukioloaikoina, vaikka tie-
kirkko-opastus on tältä kesältä 
jo ohi. Kahdessa muussa Tampe-
reen tiekirkossa eli Aleksanterin 
ja Finlaysonin kirkoissa kesäopas-
tus toimii elokuun loppuun asti. 

Lue lisää: www.tampereenseura-
kunnat.fi/juttugalleria/tiekirkot

Asta Kettunen

Kesällä	monenlaista	menoa

Puukierros kiinnosti
Vihreän viikon Hautaus-
maan puut -kierros kesä-
kuun alkupuolella kannus-
ti arvostamaan puustoa. 
Työnjohtaja Aila Putkonen 
(vas.) opasti reilusti yli 20 
osanottajan joukkoa. Ko-
mea metsäkuusi, joita alu-
eella on noin 90, oli tutus-
tuttavien puiden joukossa. 
Kalevankankaalle muodon 
loivat istutetut lehmukset, 
koivut, pihlajat, tuomet ja 
kuuset jo vuonna 1890.

Hannu Jukola

Kesän kuvat kokosivat Asta Kettunen ja Heta Mäkelä.

Puistokonsertti piristi
Jo joutui armas aika, 
lauloivat muiden mu-
kana Seija Lahtinen, 
Raili Viljamaa ja Liisa 
Tamminen partiolippu-
kunta Tampereen Kot-
kien puhallinorkeste-
rin konsertissa Mur-
ronkorventien puis-
tossa Lamminpääs-
sä. Omakotiyhdistyk-
sen tervehdyksen toi 
Jukka Petäjä, Harjun 
seurakunnan puoles-
taan aluepastori Teuvo 
Suurnäkki.

Asta Kettunen

Luonto paljasti saloja

Atte Savolainen (vas.) ja Iska Huotari kiikaroivat, millaisia ötököitä 
Torpan leirikeskuksen kaislikosta löytyy. Pojat osallistuivat Ötökät 
lomalla -leirille, jossa parikymmentä alakouluikäistä tutustui luon-
non ihmeisiin, lauloi ötökkäaiheisia lauluja, askarteli mielikuvitus-
otuksia, tutustui luomiskertomukseen ja kaivoi eläimiä Raamatusta. 
Tampereen seurakunnat järjestävät kesän aikana perheille ja lapsil-
le yli 50 leiriä ja retkeä.

Tanja M
ikkola

Kerho hyppi narua
Kuusivuotias 
Viivi Ruusuvaa-
ra (vas.), kah-
deksanvuotias 
Linnea Kalela ja 
10-vuotias Lin-
da Ruusuvaa-
ra hyppivät ke-
säkerhossa niin 
vaivattomasti 
hyppynarua, et-
tä ihan kuin 30 
asteen hellettä 
ei olisikaan. Tytöt ovat viettäneet kerhossa kesäkuun keskipäiviä 
askarrellen, leikkien ja ulkoillen. Ja kivaa on ollut. Jopa niin kivaa, et-
tä tytöt jo kyselivät, vetävätkö samat mukavat ohjaajat kerhoa myös 
ensi vuonna. Kuvassa hyppynarua pyörittää Hallilan kesäkerhon oh-
jaaja Helena Pekkanen. Tampereen seurakunnat järjestivät kesä-
kuussa kesäkerhoja kuudessa eri seurakuntakodissa.

Hannu Jukola

Pörinä rentoutti

Erik Rantakupari oli pääs-
syt mummonsa mootto-
ripyörän kyydissä nautti-
maan auringonpaistees-
ta Keskustorin MotoRisti-
messuun. Mummo oli teh-
nyt viisivuotiaalle tornio-
laiselle pyörän takaosaan 
oman istuimen, josta löy-
tyivät kiinnipitokahvatkin. 
Toista kertaa Kukkaisviik-
kojen yhteydessä järjes-
tetty messu keräsi torille 
noin 120 moottoripyörää 
ja sankan joukon muita 
kuuntelijoita.

Ram
i M

arjam
äki

Telttapelto kuumotti

Kymppileirillä Pättinniemen pelloilla oli neljä päivää todella hikistä 
menoa. Merimiesradalla tehtiin merirosvotatuointeja. Elviira Alasta-
lo (vas.) sai ristitatuoinnin ja Maisa Alatalo ankkurin.

Hannu Jukola

Tampereella ensi keväänä pidettävi-
en Kirkon Nuorisopäivien teemana 
on Yhden hinnalla.

Tekemällä videon pääsee hal-
vemmalla mukaan tapahtumiin.

Porkkanoina toimivat esimer-
kiksi Vili Nissisen ohjaamat video-
pätkät, joissa näyttelee joukko tam-
perelaisnuoria. Tarvitsee vain tehdä 
parempi, ja luvassa on ainakin mai-
netta, jollei kunniaa.

– Saa olla ylinäyteltyä, hän neu-
voo keskellä kesäkuumaa ryteikköä.

”Kermakakku” (Saana Perälä) 
neuvoo Toto-pupun kanssa harhai-
levaa nuorta (Jenni Syväjärvi), mi-
ten päästä takaisin nuorisopäiville. 
Perälän kruunu ei tahdo pysyä pääs-
sä, mutta onneksi Sylvia Mäkelän 
pinni auttaa.

”Tee itse parempi video”
– Oli tylsää, Olli Ojanen perus-

telee lähtemistään mukaan videoi-
den tekoon.

– Eikä tarvinnut mennä pakkaa-
maan; meillä on muutto, hän virnui-
lee.

Nissisen kuukauden mittai-
nen kesäpesti alkoi kesäkuun alus-
sa suunnittelulla. Levittämällä tie-
toa isosille, kesätyöntekijöille ja ka-
vereille asia saatiin tiedoksi myös 
nuorille. 

Ensimmäinen kuvauspäivä pi-
dettiin kesäkuun puolivälissä, ja vä-
lillä editoitiin. Kaikkiaan mukana 
oli toistakymmentä nuorta.

– Hirveän palkitsevaa, että koko 
ryhmä vaikutti omalla panoksellaan 
lopputulokseen, Nissinen pohtii.

Musiikkivideoiden lisäksi Vili 

Nissinen on opettanut editointia ja 
kuvausta leffaleirillä sekä tehnyt yh-
teisöllisiä hankkeita nuorten kans-
sa. Ensi viikonloppuna hän on jär-
jestämässä liveroolipelitapahtumaa 
työväenmuseo Werstaalla, ja syk-
syllä jatkuvat kuvataiteen maisteri-
opinnot.

– Oli mukava saada oman alan 
töitä, hän tunnustaa. 

Kirkon Nuorisopäivät järjeste-
tään kahden vuoden välein eri puo-
lilla Suomea. Tampereella tapahtu-
ma on 4.–6.5.2012. 

Videoita ja tietoja tapahtumasta: 
www.yhdenhinnalla.fi

Asta Kettunen

Jankan metsikössä parodioidaan populaarikulttuuria: Olli Ojanen auttaa Saana Perälää pukeutumaan Ihmemaa Ozin Glindaksi, 
Jenni Syväjärvi pitää huolta Toto-pupusta, Sylvia Mäkelä auttaa varusteiden kanssa ja ohjaaja Vili Nissinen tuo toivon tähtösen.

 Hannu Jukola

n Lue lisää kesän 
tapahtumista osoitteista 
www.tampereenseura- 
kunnat.fi/juttugalleria
ja www.tampereenseura-
kunnat.fi/uutiset2011.
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Tulevat pyhät
Ajassa	ja	hengessä
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Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Joka syksy koulutiensä aloittavil-
le järjestetään kirkoissa siunausti-
laisuuksia. Syksyä, uutta työkaut-
ta aloitellessa siunausta kaipaisi 
jokainen. Kouluun lähteviltä lai-
natulla rukouksella voi pyytää si-
tä omaankin arkeensa:

Siunausta syksyyn

Sanat	ja	symbolit

SYMbOLI:VIITTA
Raamatun kirjoittamisen aikoina 
viitta oli arkinen vaatekappale. Ny-
kyisin se taitaa taas olla ajankoh-
tainen Harry Potter -ilmiön myötä. 
Vanhassa testamentissa viitat ovat 
saaneet niin monenlaisia merkityk-
siä, että osa niistä on aivan vastak-
kaisia toisilleen. 

Viitta on ollut vertauskuvana 
ainakin häpeälle, väkivallalle, pe-
lolle, oikeudentunnolle ja Juma-
lan ylistämiselle. Jeesus käytti viit-
taa puheessaan havaintovälineenä: 
”Ei kukaan ota kutistamattomasta 
kankaasta paikkaa vanhaan viit-
taan. Viitta repeää sellaisen pai-
kan vierestä, ja reikä on entistä 
pahempi.” (Matt.9:16) Viitta liit-
tyy myös Jeesuksen viimeisiin het-
kiin, kun hänet pilkkaamistarkoi-
tuksessa puettiin purppuranpunai-
seen viittaan.

Parhaat kylvömaat

Sinun liittosi on ihmeellinen, siksi minä tahdon uskol-
lisesti pysyä siinä. Kun sinun sanasi avautuu, se valai-
see, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä. Minä huohotan 
suu auki, minä janoan sinun käskyjäsi. Katso puoleeni, 
anna armosi –  se on niiden oikeus, joille nimesi on ra-
kas. 

(Ps.119:129–132)

Helmi

	21.8. Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa

Päiväunissani olen punaisen tuvan ja rehevän puutarhan emäntä. To-

dellisuudessa kaikki vaalimani kasvit kuolevat pystyyn ja kerrostalo-

asunnonkin emännöiminen on vähän niin ja näin. 

Päivän evankeliumissa (Matt. 25: 14–30) ollaan saman aiheen paris-

sa, mutta ihan toisesta näkökulmasta. Palvelijoiden uskollisuutta tes-

tattiin. Uskalsivatko he ottaa riskin isäntänsä hyväksi? Viimeinen pää-

tyi vain varmistelemaan omaa selustaansa. Hänelle kävi huonosti – me-

netti kaiken, vaikka kuinka koitti pelata varman päälle.

	28.8. Etsikkoaikoja

Olen käsittänyt etsikkoajan negatiiviseksi sanaksi. Useinhan sana liite-

tään ihmiseen, jolle on tapahtunut jotain järkyttävää tai joka muuten 

vain on levottomalla mielellä. Tarkemmin mietittynä etsikkoaika onkin 

synonyymi mahdollisuudelle: Jumala tarjoaa tilaisuutta. Uskallanko 

tarttua siihen? (Luuk. 4: 23–30)

appa, tule lukemaan 
niitä ihmeellisiä.” Tä-

mä kutsu kuuluu yleensä meillä ai-
na, kun lastenlapsia on yökylässä. 
Tiedän, että nyt ei pidä lukea jotain 
outoja tekstejä puhelimista tai tie-
tokoneista, saatikka peleistä, vaan 
lapset haluavat kuulla Raamatun 
kertomuksia. 

Ja niin on luettu vedenpaisu-
muksesta, kielten sekoittamises-
ta, Daavidista ja Goljatista, Joo-
sefin myymisestä Egyptiin, Moo-
ses-lapsesta Niili-virrassa, Simso-
nin ihmeellisistä voimista, Joonas-
ta valaan vatsassa, Danielista lei-
jonien luolassa ja monesta muusta 
Vanhan testamentin kertomukses-
ta. Oma lukunsa ovat Uuden tes-
tamentin tapahtumat ja Jeesuksen 
vertaukset. Nämä kaikki tuntuvat 
lapsista ihmeellisiltä.

Nämä iltahetket ovat olleet 

minulle arvokkaita. Ja uskon, et-
tä lapsetkin ne muistavat – ken-
ties koko elämänsä. Olen havain-
nut, että Raamatun kertomukset 
kiehtovat lapsia. Ne alkavat elää 
ajatuksissa, mielikuvissa ja vii-
mein uskon todellisuudessa. Niis-
sä on ihmeellinen Jumalan ilmoi-
tus ja voima.

Omat kokemukset sen myös 
vahvistavat. Muistamme parhai-
ten Raamatun tapahtumia opetta-
jien näyttämistä piirrostauluista. 
Kuvat ja kertomukset niiden rin-
nalla ovat tallentuneet sydämen 
syvyyksiin ja olemme jo pienestä 
pitäen oppineet turvautumaan Ju-
malan huolenpitoon.

Elämme nyt aikaa, jossa kaikilla 
on kiire. Arkisin vanhemmat ovat 
kiinni työhuolissaan, lapset yrittä-
vät sovittaa koulua ja harrastuksia, 
isovanhemmilla on omat menemi-

sensä. Viikonloppuina etsitään elä-
myksiä. Pyhäkouluista ja rauhalli-
sista koti-illoista voi kohta enää 
vain uneksia. Oravanpyörä pyörii 
kiireen kaupalla. 

Jeesuksen kylväjävertaukses-
sa (Lk. 8:4–8) osa siemenistä puto-
si tien laitaan, osa kalliolle, osa oh-
dakkeisiin ja osa hyvään maahan. 
Ainoastaan hyvään maahan kyl-
vetty siemen tuotti sadon – jopa 
satakertaisen. 

Lasten sydämet ovat tätä hyvää 
kylvömaata. Ne tuottavat parem-
min kuin mitkään pörssisijoituk-
set. Löytyisikö kylvötyölle aikaa?

Eero Nieminen
Kirjoittaja on tamperelainen  

kirkolliskokousedustaja.

”P

tällä palstalla tutustutaan kristilliseen symboliikkaan kirkkovuoden mukana kulkien. 

Em
il 

Bo
by

re
v 

Mikko Lihavainen oli pukeutunut kah-
viviittaan Mahdollisuuksien torilla. Ku-
va on vuoden 2008 Sosiaalifoorumis-
ta, jossa keskusteltiin muun muassa 

oikeudenmukaisuudesta.

Poika juoksi pihamaalta kiljuen:
– Äiti, äiti, perhosesta on tullut Jeesus!
Äiti vähän kummastui, mutta onneksi poika kertoi tarkemmin: 
– Pistin kuolleen perhosen purkkiin toissapäivänä. Sitä ei enää ole siellä, 
se on varmasti noussut kuolleista.

Lasten	suusta

Rakas Jeesus. 
Olemme tulleet luoksesi, koska meillä on tärkeä vaihe edessämme. 
Me pyydämme: Rakas Jeesus, siunaa meitä. 
Sinä otit lapset syliisi, panit kätesi heidän päälleen ja siunasit heitä. 
Me pyydämme: Rakas Jeesus, siunaa meitä. 

(Rukous kouluun lähtevien siunaamiskaavasta)
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Ota	onkeesi

Konserttitarjotin

Kuvia Tampereelta
lä kesän ajan Raatihuoneella.

Valokuvaaja Leena Klemelän 
opeilla 16 intohimoista harrastaja-
kuvaajaa on toteuttanut kurssityö-
nään 80 valokuvan näyttelyn, Ku-
via Tampereelta – Näin näemme. 
Kuvat näyttävät laajasti Tampe-
retta sieltä mistä emme sitä yleen-
sä arjessa näe, muun muassa Kale-
vankankaalta. Kurssilaisten kuvia 
julkaistaan myös Tammerkoski-
lehdessä teemalla ”tämä päivä on 
huomisen historiaa”.

Näyttelyyn ovat kuvanneet Ti-

mo Eikkula, Eija Jokinen, Maarit 
Kaihlanen, Petri Leinonen, Lauri 
Klemetti, Janne Kortesaari, Sara 
Koskivirta, Kati Mäkinen, Jonna 
Nieminen, Kaisa Pulju, Elina Rei-
nikka, Antti Sirèn, Mikko Sirèn, 
Inna Thil, Amanda Tuukkanen ja 
Risto Veijola. 

Näyttely avoinna 26.8. saakka Tampe-
reen raatihuoneella 
Tampere-seuran tiloissa, Kauppakatu 1 
arkisin klo 10–15.30 
Vapaa pääsy

Kaisa Pulju

Lounasmusiikkia
ke 17.8. klo 12  
Aleksanterin kirkko | 
Juha Yli-Knuuttila, tenori ja Riikka 
Viljakainen, piano

Kesäillan urkumusiikkia
su 21.8. klo 19.30  
Tuomiokirkko | 
Markku Mäkinen, Helsinki
Ohjelma 10 euroa

Lounasmusiikkia
ke 24.8. klo 12  
Aleksanterin kirkko | 
Pétur Sakari, urut

Kivikirkko Soi – Ora pro 
noblis
la 27.8. klo 20  
Messukylän vanha kivikirkko
Huilisti Sami Junnonen ja Petri Ku-
mela kitara, Tampereen huiluklubi
Konserttiin vapaa pääsy, ohjelma 5 
euroa ovelta

Oi terve tumma vieno  
tähti-ilta – lauluja 
pimenevään iltaan
su 28.8. klo 18  
Hervannan kirkko | 
Mariam Men laulu, Tatjana Lindell 
piano, Juha-Matti Heimonen, Pek-
ka Ketola ja Helge Nyman laulu, Le-
na Eklund piano
Järjestää Hervannan seurakunnan 
yhdyskuntatyö ja Pirkanmaan Lau-
lajat ry
Vapaa pääsy, ohjelma 5 euroa.

Kesäillan urkumusiikkia
su 28.8. klo 19.30  
Tuomiokirkko | 
Matti Hannula, Tampere
Ohjelma 10 euroa

Lounasmusiikkia
ke 31.8. klo 12  
Aleksanterin kirkko | 
Annaleena Planman, huilu, Tuula 
Tikkala, sello ja Eeva-Kaisa Todo-
rov, urut

Janne Ruotsalainen 

Hannu Jukola 

Tamperelainen, Moskovasta Hervantaan muuttanut laulajatar Mariam 
Men esiintyy Oi terve tumma vieno tähti-ilta -konsertissa sunnuntaina 
28. elokuuta kello 18 Hervannan kirkossa. 

  helppo pääsy liikuntaesteiselle
  helppo pääsy näkövammaiselle,   kuuntelulaite

Salaperäinen käärinliina saa  mielikuvituksen liikkeelle

T
urun Martinkirkossa ke-
väällä jo toisen kerran esillä 
ollut näyttely pistää ajatuk-
set vauhtiin. Onko alkupe-
räinen Torinon liina kuulu-

nut Jeesukselle? Miten voimme olla 
siitä varmoja? Entä sitten, vaikka se 
olisikin aito – tai vaikka ei?

Dosentti Juha Hiltunen ja pro-
fessori emeritus Jouko N. Marti-
kainen ovat vakuuttuneita vasta-

uksistaan. Martikainen luennoi ai-
heesta keväällä Pispalan kirkossa: 

– Liinassa on kuva noin 180 
senttiä pitkästä miehestä, jota on 
ennen hautausta ruoskittu ja ki-
dutettu. Siinä on siitepölyhiukka-
sia kasveista, joita löytyy Jerusale-
min maaperästä. Silmien päälle on 
asetettu Pontius Pilatuksen lyöttä-
mät kolikot.

– Torinon, Oviedon ja Manop-

pellon liinat kertovat saman kuin 
uskontunnustuksemmekin: Jeesus 
kuoli ja haudattiin pitkänäperjan-
taina.

Hautausta ei ehditty tehdä kun-
nolla, sillä juutalaisen perinteen 
mukaan vainaja olisi pitänyt pes-
tä seitsemän kertaa. Sapatti oli kui-
tenkin alkamassa, ja vainaja vietiin 
nopeasti kalliohautaan.

– Hautaruuhen pohjalle laitet-

Perimätieto kertoo ristin olleen noin kolme ja puoli metriä korkea. Teloituspaikalle piti kantaa sen kaksimetrinen poikkipuu. 
Kristus ristiinnaulittiin mahdollisimman kivuliaaseen asentoon, Juha Hiltunen selittää.

Yksi näyttelyn kuvista on Kaisa Puljun 
otos Ristiin rastiin Kalevankankaalla.

Ahjolan kansalaisopiston luovan 
valokuvauksen kurssin osallistujien 
Tampere-aiheisia kuvia on nähtävil-

Kesäkonsertilla tukea  
musiikkikoulun perustamiseen
Kesäkonsertti ”Immanuel, Juma-
la meidän kanssamme” järjestetään 
sunnuntaina 21. elokuuta kello 18 
Linnainmaan seurakuntakeskuk-
sessa. Konsertissa esiintyvät kant-
tori ja laulaja Päivi Vilpakka sekä 
huilisti Eveliina Vilpakka. Raama-
tun tekstejä lukee Pauli Kassi.

Konsertin päätteeksi Messu-
kylän seurakunta tarjoaa kesä-
kahvit. 

Konsertti on ilmainen. Kolehti 
kerätään kristillisen musiikkikou-
lun perustamisen hyväksi. 

Konsertoijat ovat perustamas-
sa uutta kristillistä Taivaankaari-
kulttuuriyhdistystä. Toiminta al-
kaa syyskuun alussa Multisillan 
seurakuntakodissa.

Lapsille on tarjolla Enkelinsiipi-
muskareita, ohjaajanaan Päivi Vil-
pakka sekä vauhdikkaita Töminä-
tanskareita, ohjaajanaan Pauli Kas-
si. Aikuisille on tarjolla Lilja-lau-
lutunteja. 

– Toiminta on yhteiskristillis-
tä ja ryhmien toiminnan punaise-
na lankana on pitää esillä kristilli-
siä arvoja laulujen, leikkien, tanssi-
en ja muun mukavan ja luovan te-
kemisen avulla. 

Toiminnan taustalla on ajatus; 
’Jokainen ihminen on Jumalan tai-
deteos, hänen paras luomuksensa, 
ihana ihmislapsi’, kertoo Päivi Vil-
pakka. 

Lue lisää: www.facebook.com/
taivaankaari

Avoin laulukoulu naisille  
alkaa jälleen!
Odottaako sinua elämäsi harras-
tus? Händel-kuoron suosittu avoin 
laulukoulu aloittaa jälleen syys-
kuussa. Kurssi pidetään maanan-
taisin 5.9.–10.10. kello 18–19 Seura-
kuntien talon Näsin salissa, osoit-
teessa Näsilinnankatu 26. 

Laulukoulu on tällä kertaa tar-
koitettu ainoastaan naisille. Opet-
tajana kurssilla toimii Händel-
kuoron taiteellinen johtaja Deb-
ra Gomez-Tapio, opetuskielenä 
on (helppo) englanti, tarvittaessa 
myös suomi.

Avoimessa laulukoulussa osal-
listujia ohjataan luontevaan ää-

nenkäyttöön ja rohkaistaan heitä 
tutustumaan oman äänensä ulot-
tuvuuksiin. Kurssi sopii niin vasta-
alkajille kuin laulua aikaisemmin 
harrastaneillekin; aiempaa koke-
musta ei siis tarvita. 

Laulukoulun opettaja Debra 
Gomez-Tapio on kokenut ja taita-
va laulupedagogi, joka osaa ohjata 
laulajan äänenkäyttöä käytännön-
läheisesti ja taitavasti mielikuvia 
käyttäen.

Kurssin (6 x 55 min) hinta on 80 
euroa. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset 29.8. mennessä: toimisto@
handel-kuoro.fi tai p. 045 6569 509.
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Radio,	tv	ja	netti
Radio tuo jumalanpalveluksen kotiin
Tampereen tuomiokirkon jumalanpalvelus lähetetään suorana lähe-
tyksenä sunnuntaisin kello 10 Radio Moreenissa taajuudella 98,4 
MHz. 

Tee oma video Kirkon Nuorisopäiville 
Kirkon Nuorisopäivät Yhden Hinnalla järjestetään Tampereella 4.–
6. toukokuuta 2012. Tee oma mainos- tai kutsuvideo tapahtumaan! 
Videot julkaistaan nuorisopäivien nettisivuilla yhdenhinnalla.fi ja sa-
mannimisessä facebookin faniryhmässä.

Lue lisää: http://vimeo.com/24212408 

Lähde lähetystyöntekijöiden matkaan 
Tampereen seurakuntien lähetit ja yhteistyökumppanit kertovat ar-
jestaan ja työstään maailmalla sanoin ja kuvin verkossa Menkää ja 
tehkää -sivuilla. Lue muun muassa, mitä Maikki Ochieng on tehnyt 
viime viikkoina Keniassa ja millaisia haasteita Erne Hakalalla on ol-
lut autonsa kanssa Tansaniassa.  

Uusina blogisteina ovat aloittaneet Thaimaan Bangkokissa työs-
kentelevä Leena Waismaa ja Taizén veljesluostariin Ranskaan vuo-
deksi lähtenyt Eveliina Kujala. 

Lähetystyöntekijöiden matkaan pääsee osoitteessa www.virras-
sa.blogikone.fi/blogi.

Kesätunnelmia juttugalleriasta
Tampereen seurakuntien kesätapahtumien ja leirien tunnelmasta 
pääsee vielä nauttimaan verkossa osoitteessa www.tampereen-
seurakunnat.fi/juttugalleria ja www.tampereenseurakunnat.fi/uuti-
set2011

Pisara – Suuresta kertomuksesta 
Pisara-ohjelmassa joka viikko eri henkilö lukee Raamattua erilai-
sissa paikoissa ja elämäntilanteissa sekä kertoo, miten teksti juu-
ri hänelle avautuu, ja millaisia merkityksiä se hänen elämässään 
on saanut. 

Pipiliaseura on lahjoittanut ohjelmaa varten erinäköisiä Raamat-
tuja, joista lukija saa valita mieleisensä. 

Pisara esitetään lauantaisin kello 11.05 YLE TV1:ssä sekä kat-
sottavana YLE Areena -palvelussa. 

Heinä- elokuun jaksot on kuvattu Valtakunnallisilla Lähetysjuhlil-
la Porissa 10.–12. kesäkuuta.  

Lauantaina 20. elokuuta äänittäjä, luennoitsija ja muusikko Suik-
ki Jääskän mielestä anteeksi annon tärkeyttä tulisi korostaa. (Apt 
12:1–11)  Lauantaina 27. elokuuta pastori, opettaja Janne Dahl-
sten miettii aihetta ”Kristus tekee meistä Jumalan ystäviä.” (Room 
5: 1–11) 

Salaperäinen käärinliina saa  mielikuvituksen liikkeelle

Näyttelyä	voi	lainata

Torinon liinan kopio on hankit-
tu tutkija Barrie Schwortzin 
ylläpitämältä STERA Inc:lta, 

ja on Turussa ainakin toistaisek-
si ainoana Pohjoismaissa. 

Ensi kesänä näyttely on esillä 
Savonlinnassa sata vuotta täyt-
tävien oopperajuhlien aikaan. Jy-
väskylässäkin on oltu kiinnostu-
neita.

– Pitää kuitenkin olla varmuus 

sen sijoittamisesta riittävän suu-
reen sakraalitilaan ja näytteille 
asianmukaisesti, Hiltunen sanoo.

Turku sai luvan esillepanoon 
viime tipassa ennen viime vuon-
na pidettyä ensimmäistä näytte-
lyä. Ensi kerta sai varovaisen vas-
taanoton, mutta tämän vuoden ke-
väällä siihen perehtyi kolmisentu-
hatta kävijää. Näyttelyssä oli myös 
tietoa Manoppellon hunnusta ja 

Oviedon hikiliinasta, ristin poik-
kipuun näköiskappale, kuvataulu-
ja ja paljon muuta.

Katolisen kirkon tunnetuin py-
häinjäännös oli Torinossa viime 
vuonna esillä julkisesti ensimmäis-
tä kertaa kymmeneen vuoteen. Sitä 
kävi katsomassa yli kaksi miljoonaa 
ihmistä. Seuraavan kerran tilaisuus 
nähdä alkuperäinen on tällä tietoa 
vasta vuonna 2025. 

tiin puhdas liina, jonka päälle vai-
naja asetettiin. Tämä tunnetaan 
nyt Torinon käärinliinana.

Hautaan vietäessä ruumiin peit-
ti väliaikainen kangas, ja kasvot lii-
na, jonka väitetään olevan Ovie-
dossa nykyisin esillä oleva. Vaina-
jaa mentiin pesemään sapatin jäl-
keen.

– Mutta ennen kuin pesijät eh-
tivät perille, kiihtynyt Magdalan 
Maria tuli juosten vastaan. Pella-
vaiset kääreet makasivat samassa 
asennossa kuin mihin ne oli ase-
tettu, vain mies oli poissa.

Martikaisen mukaan yksityis-
kohdat sopivat tapaukseen poik-
keuksetta. Vainajia ei esimerkiksi 
kohdeltu tällä tavalla muualla kuin 
Golgatalla ja muulloin kuin tällä 
ajanjaksolla.

– En ole koskaan kuullut näin 
vaikuttavaa ja täynnä tietoa ole-
vaa esitystä tästä aiheesta. Se sisäl-
si paljon yksityiskohtia ja myös uut-
ta tietoa, innostui luentoa kuunnel-
lut Tauno Kärkkäinen.

Mystisesti 
muodostunut?

Noin 20 viime vuoden aikana Tori-
non liinasta on ilmestynyt yli viisi-
sataa kirjaa. Keskustelu internetis-
sä käy vilkkaana. Hiltunen on las-
kenut, että aiheesta on nyt noin yh-
deksän miljoonaa verkkosivua. Kun 
hän viitisen vuotta sitten aloitti Va-
lokuva Jeesuksesta? -kirjansa laati-
misen, sivuja oli vasta 50 000.

Myös Hiltusen mielestä liinan 
olemus sopii yhteen evankeliumin 
kanssa ja todistaa Kristuksen toi-
minnasta. Jo se, että liina on säily-
nyt näihin päiviin, puhuu miesten 
mielestä aitouden puolesta. Miksi 
se muuten olisi säilytetty kulttuu-
rissa, jonka käsityksen mukaan ve-
ren tahrima saastuttaa haltijansa?

Torinon käärinliina kiehtoo en-
nen kaikkea siksi, että tähän päi-
vään mennessä ei ole pystytty sel-
vittämään, miten kasvokuva on lii-
naan muodostunut. Vuonna 1898 
italialainen valokuvaaja Secondo 
Pia huomasi kuvan hahmon ero-
tuvan selkeimmin valokuvanega-
tiivissa.

Vainajakuvan synnystä on mo-
nia hurjia teorioita. Martikais-
ta kiehtoo erityisesti kasvojen il-
me: liinaan kuvautunut mies näyt-
tää olevan hereillä ja valveilla yh-
tä aikaa.

Myös liinan iästä käydään sa-
nanvaihtoa. Vain harvat ovat yli-
päätään saaneet tutkia kangasta. 
Martikainen muistuttaa puolu-
eettoman tarkastelutavan olleen 
ennen valistuksen aikaa tunte-
maton.

Hiltunen uskoo, että vuonna 
1988 tehdyn radiohiiliajoituksen 
tulokset oli kiire julkistaa ennen 
niiden kriittistä tarkastelua.

– Näytteen leikkaajia oli jo etukä-
teen varoitettu ottamasta reunapalo-
ja, koska niitä on saatettu paikkailla.

2000-luvun alussa huomattiin 
kuva liinan toisellakin puolella. 
Vastikään Barbara Frale totesi sel-
vittäneensä kääntöpuolella olevan 
kirjoituksen Jeesuksen hautaus- 
luvaksi. Lupa saatiin ehkä rahan 
voimin – ilman sitä Rooman val-

takunnan viholliseksi todettu oli-
si viskattu joukkohautaan. 

Salapoliisityö 
yhä meneillään

Manoppellon hunnun sekä Ovie-
don ja Torinon liinojen vaiheissa 
on monta dekkarimaista mutkaa. 
Torinon liina on toistaiseksi sel-
vinnyt sabotaasi-iskuista ja useas-
ta tulipalosta. Sitä on palvottu ja 
paheksuttu. 

– Luterilainen skeptismi on voi-
makasta. Peruslähtökohta on, että 
kuva on väärennös. On melkoinen 
voitto, että kopio on ollut esillä Tu-
russa, Hiltunen arvioi.

Martikainen huomauttaa, ett-
eivät luterilaiset ole harrastaneet 
kuvainraastoa. Meitä ennen elä-
neitä kohtaan on vallalla luonnol-
linen kunnioitus, joka ulottuu esi-
neisiin. Seassa on toki myös ute-
liaisuutta.

Asta Kettunen

Torinon käärinliina on laadukasta puuvillakangasta. Jouko Martikaisen ja Juha 
Hiltusen takana oleva kangas on siitä Yhdysvalloissa tehty kopio. 4,4-metrisen 
kankaan samettipeti on turkulaista tekoa.
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Uudistajat törmäävät perinteisiin
Minna Canthin klassikkonäytel-
män Papin perhe teemat ovat ajan-
kohtaisia yhä 120 vuotta ensi-illan 
jälkeen. Konservatiivit vastustavat 
tänäänkin kirkon uudistumista. 

Näytelmässä vanha ja nuori su-
kupolvi asettuvat vastakkain. Per-
heen isä, pastori, edustaa vanhoil-
lista näkemystä, jonka mielestä uu-
det tuulet tuhoavat perinteisen aja-
tusmallin ja tuovat rappiota. Pojan 
mielestä kritiikin avulla mennään 
kohti muutosta. 

– Näytelmä kysyy, miksi ei voi 
keskustella, vaikka ei olekaan sa-
maa mieltä kaikista asioista? Pe-
ruskysymykseksi nousee, mikä on 
elämässä oikeasti tärkeää ja min-

kä asian puolesta kannattaa tais-
tella. Minna Canth korostaa, et-
tä perheyhteys ja rakkaus merkit-
sevät kuitenkin eniten, ohjaaja Jo-
hanna Virsunen kuvailee näytel-
män sanomaa.

Näytelmän esityspaikka Pikku-
palatsi on valmistunut 1890-luvulla 
ja entisöity alkuperäiseen asuunsa. 

– Pikkupalatsi sopii hyvin huo-
neteatterin esittämiseen, siellä 
syntyy intiimi tunnelma ja katso-
ja tuntee olevansa kylässä pappi-
lan salissa, toteaa Teatteriyhdistys 
Eliisan puheenjohtaja Merja Kur-
kinen.

Tehdyn analyysin perusteella 
Kurkinen lyhensi näytelmän esi-

tettäväksi ilman väliaikaa. 
– Korostan käsikirjoituksessa 

isän ja lasten ristiriidan syntymis-
tä. Katsojalle pitää myös tulla sel-
väksi, miksi pastorin mieli muut-
tuu ja näytelmän lopussa saavute-
taan sovinto. Erimielisyyksistäkin 
voidaan keskustella rakastavassa 
hengessä, Kurkinen sanoo.

Eliisa-teatteri esittää Minna Canthin 
näytelmää Papin perhe Pikkupalatsis-
sa, Hämeenpuisto 7. Näytökset jatku-
vat 9.10. asti. Tiedustelut: p. 040 511 
7855, info@eliisateatteri.com

Pirjo Lääperi
Näytelmässä Papin perhe konservatiivinen pastori Henrik Valtari (Hannu Korpi) ja 
hänen uudistusmielinen poikansa Jussi (Niklas Lento) joutuvat törmäyskurssille 
näkemystensä vuoksi. 
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Metsän taikaa 
Metsällä on eri ihmisille erilai-
sia merkityksiä. Monille metsä on 
kirkko ja hiljentymispaikka, toisil-
le kuntoa kehittävä lenkkimaasto 
tai mystinen satumaisema. 

Haiharan taidekeskuksessa 
esillä oleva Metsästä-kutsunäytte-
ly nostaa esiin kansainvälisen tee-
mavuoden, sillä YK:n yleiskokous 
on julistanut tämän vuoden metsi-
en vuodeksi. Haiharaan on koottu 
runsas näyttely, jonka työt valotta-

Taiteilija Pekka Suomäen teos 
Kansallismaisema on yksi 
Metsästä-näyttelyssä esillä  
olevista töistä. 

Pekka Suom
äki

vat suomalaisen suhdetta metsään 
monesta eri näkökulmasta. 

Teoksissa on esillä monipuoli-
nen kirjo taiteen eri tekniikoita ai-
na maalauksista, valokuvista ja vi-
deoista tila- ja ympäristötaiteeseen 
saakka. 

Metsästä-näyttely Haiharan taidekes-
kuksessa, Haiharankatu 30, 
28.8. saakka. Avoinna ti–su klo 12–18. 
Vapaa pääsy.
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Monikulttuurisessa mo-
niarvoisessa monius-
koisessa maailmassa 
on yhä enemmän tar-

vetta toista kunnioittavalle vuoro-
puhelulle. Aito kohtaaminen edel-
lyttää oman kristillisen perustan ja 
pyhän tuntemista.

Jeesus opetti näkemään jokaises-
sa lähimmäisessä Jumalan kuvan – 
ja rientämään hädän hetkellä hänen 
avukseen, riippumatta siitä, millai-
nen ihminen on. Tähän kristinus-
kon ajatukseen kätkeytyy jatkuvasti 
myös lähetystyön perushaaste.

Kovaa räiskintää  
sanoilla

Mutta miten ymmärtää, hyväksyä, 
sietää – saati kunnioittaa ja rakas-
taa – toisesta kulttuurista tulevaa, 
toisin ajattelevaa ja uskovaa, ja tulla 
toimeen hänen kanssaan, kun välil-
lä tuntuu, että kristityssä Suomessa 
riviseurakuntalaisetkin ovat sotaja-
lalla keskenään?

Dialogiin antautuminen on 
haastavaa, vaikeaa, jopa pelotta-
vaa. Mielen pohjalta nousee mo-
nenlaista. Vastaanko mieluummin 
kuin kysyn? Puhunko mieluummin 
kuin kuuntelen? Olenko vilpittö-
mästi valmis kunnioittamaan toista 
vai tunnenko vain minä totuuden? 
Voisinko oppia toiselta jotakin itses-
täni, elämästä ja Jumalasta sen si-
jaan, että yritän opettaa toista? On-
ko oma kristityn identiteettini tar-
peeksi vahvalla pohjalla? Mikä mi-
nulle on pyhää ja loukkaamatonta?

Kristillinen usko on kertomus 
siitä, miten Jumala rakastaa ihmis-
tä, synnistä huolimatta. Meidän 
ei tarvitse puolustaa Jumalaa eikä 
kirkkoa, vaan kertoa toivostamme.

Kun Norjan massamurhaaja pal-

jastui tavalliseksi pohjoismaalaisek-
si eikä ääri-islamistiksi, hänestä ru-
vettiin puhumaan termillä äärikris-
titty. Mies itse julisti olevansa kult-
tuurikristitty, ei tunnustava kristit-
ty. Ilmauksia voi tulkita eri tavoin, 
ja ne haastavat pohtimaan, millais-
ta on minun kristillisyyteni.

Nykypäivänä mielipiteen ilmai-
seminen on helppoa, jokainen saa 
näkemyksensä julki. Kirkollisessa 
keskustelussa on ammuttu sanoil-
la kovaa, ja taidon osaavat sekä niin 
sanotut konservatiivit että liberaa-
lit. Verkossa ja muuallakin mediassa 
on käyty uskonkysymyksistä joskus 
niin kiivasta sanasotaa, että satun-
naisesti paikalle osuva on hämil-
lään. Mitä armottomasta menosta 
pitäisi ajatella? Onko kaikki mieli-
piteisiin kätketty halveksunta, vih-
jailu, vähättely ja loukkaaminen to-
siaan kristillistä?

Pinnan alla on kuplinut ja kuo-
hunut pitkään, ja hyviä sytykkeitä 
ovat olleet naispappeus, homoliit-
tojen siunaaminen, herätysliikkeet 
ja seurakuntien taloudellisen tuen 
vähentäminen tietyiltä lähetysjär-
jestöiltä.

Kun massamurhaaja iski Osloon 
ja Utoyalle, viimeisetkin pidäkkeet 
poistuivat, kun ruvettiin kiihkoi-
lemaan fundamentalismista, mus-
limeista sekä islamiin ja kristinus-
koon liitetyistä ääriliikkeistä. Kaik-
ki mahdolliset pelot, ennakkoluulot 
ja uhkakuvat on tuotu esiin. Samal-
la on paljastunut, paljonko me oi-
keasti siedämme erilaisuutta.

Terroritekojen jälkeen piispa Ir-
ja Askola piti radiossa iltahartau-
den, rukouksen muotoon puetun. 
Kun teksti ilmestyi verkkolehden 
uutiseen, jutun perään singahti oi-
tis kommentteja, kuinka vääräus-
koinen piispa on, ja kuinka hän ym-

Uskon	ytimessä

”Hyväksykää siis toinen toisenne”
märtää liikaa muslimeja ja johtaa 
Suomen luterilaista kirkkoa har-
haan.

Medialukutaidon lisäksi nyt pi-
täisi hallita uskontolukutaito.

”Kirkolla erityisen  
suuri vastuu”

Suomen Lähetysseuran johtaja Sep-
po Rissanen on huolissaan Suo-
messa vallitsevasta asenneilmas-
tosta. Heti Norjan tragedian jälkeen 
hän otti blogissaan (www.mission.
fi/ajankohtaista/blogit) kantaa jul-
kisen vihapuheen suitsimisen vält-
tämättömyyteen.

”Kirkolla on erityisen suuri vas-
tuu toimia suvaitsemattomuut-
ta vastaan oman sanomansa takia; 
varsinkin tilanteessa, jossa monet 
vetoavat Raamattuun perusteluna 
vihapuheilleen. Meidän Herram-
me oman kohtalon pitäisi olla jat-
kuva muistutus jokaiselle kristityl-
le siitä, mitä suvaitsemattomuudes-
ta seuraa”, hän kirjoitti.

Suurimmalla ja vanhimmalla lä-
hetysjärjestöllä on paljon kokemus-
ta ja osaamista monikulttuurisuu-
teen ja uskontodialogiin liittyvissä 
kysymyksissä. Rissanen on aitiopai-
kalta katsonut asiaa.

– Olen seurannut Suomessa käy-
tyjä keskusteluita hyvin huolestu-
neesti jo kauan. Kirkossa meillä on 
liikaakin ajateltu, että täytyy suvai-
ta suvaitsemattomuutta. Olen toista 
mieltä. Aina on niitä, jotka ryhtyvät 
sanoista tekoihin, jos vihaan kiihot-
tavien puheitten annetaan vapaasti 
levitä. Kristillisen etiikan mukais-
ta on, ettei toista ihmistä ja hänen 
ihmisarvoaan millään lailla polje-
ta. Sananvapaus ei tarkoita oikeut-
ta loukata.

Rissanen pitää tärkeänä, että 
kristillinen media siivoaa nyt nurk-
kiaan. Jokainen löytää runsaasti 
esimerkkejä ylilyönneistä, eivätkä 
verkkosivustojen ylläpitäjät saa lui-
kerrella vastuustaan.

– Jos kaikki sallitaan, se on sel-
keä signaali, että hyväksymme vi-
hapuheet.

Rissasen mielestä kristitty toimii 
kuten Raamattu opettaa. 

– Jeesus antoi vain yhden käs-
kyn, rakkauden käskyn. Rakkaus on 
kristillisyyden ydintä, ja se mikä on 
vastoin tätä, ei voi olla oikein. Kaik-
ki, mikä liittyy esimerkiksi vihaan 
kiihottamiseen, on ristiriidassa Jee-
suksen opetuksen kanssa.

Liian vähän välineitä  
kohtaamiseen?

Lähetystyössä on kautta aikojen to-
tuttu kohtaamaan monien uskonto-
jen kannattajia. Kyse on aina paitsi 
ideologisesta tai uskonnollisesta op-
pijärjestelmästä myös sen yksittäi-
sistä kannattajista. Jokainen ihmi-
nen tulee Jumalan tahdon mukaan 
kohdata ihmisenä, lähimmäisenä 
eikä vain jonkin uskonnon edusta-
jana.

Suomessa, kuten monissa länsi-
maissa, epäluulot etenkin muslime-
ja kohtaan ovat suuria, jopa kirkon 
sisällä. Seppo Rissanen löytää aina-
kin osaselityksen: hengellisessä pe-
rinteessämme on totuttu painotta-
maan oikeassa olemista.

– Siksi meillä on liian vähän väli-
neitä kohdata positiivisessa henges-
sä, rakastavasti ja rakentavasti niitä 
ihmisiä, jotka tulevat merkittävästi 
toisesta kulttuurista, ja jotka usko-

Sekä poliitikkoja että tavallista kansaa kiinnostaa, miten erilaisia maailman- 
kuvia edustavien uskontojen kannattajat voisivat elää rauhassa keskenään.
Viimeistään Norjan traagiset tapahtumat osoittivat, että arjen uskonto- 
dialogille on yhteiskunnallinen tilaus.

40 000 partiolaista kokoontui juuri Ruotsiin maailmanjamboreelleen. Arjessa rakennettiin ystävyyttä ja keskinäistä ymmärrystä yli rajojen, koska leiriläiset tulivat 150 maasta. 
Ohjelmassa oli myös tutustumista eri uskontoihin ja elämänkatsomuksiin. Kuva on Lighthouse Celebration -juhlasta, jossa parhaillaan esiintyy mormonikuoro Yhdysvalloista. Ti-
laisuus päättyi Lundin piispan Antje Jackelénin puheeseen, jossa hän kannusti partiolaisia näyttämään maailmalle sekä toivoa että valoa.
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Nepalissa kristityt, hindut, buddhalaiset, muslimit, baháit, bonit ja muiden uskontojen edustajat ovat pitkään kokoontuneet säännöllisesti. Kristityt ovat olleet aloitteellisia ja ak-
tiivisia yhteisellä foorumilla. Lähtökohtana on, että demokratia toteutuu maassa parhaiten poliittisten puolueiden, uskontojen ja eri etnisten ryhmien yhteistyöllä.

Pi
rjo

 S
ilv

er
i

Aasialaislapsia – Jumalan kuvia.
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Uskon	ytimessä

”Hyväksykää siis toinen toisenne”

Maailman uskonnot 2011
Koko maailman 6,9 miljardista ihmisestä kolmannes eli 2,3 miljardia 
on kristittyä. Kaikista kristityistä 49 prosenttia on roomalaiskatolisia.
Kristityt ............................................. 2306,6 miljoonaa (33,0 %)
Muslimit .............................................1578,4 miljoonaa (22,5 %)
Hindut ..................................................951,5 miljoonaa (13,6 %)
Uskonnottomat ................................... 657,8 miljoonaa (9,4 %)
Buddhalaiset .......................................468,4 miljoonaa (6,7 %)
Kiinalaisperäiset uskonnot ................ 457,8 miljoonaa (6,5 %)
Kansanuskonnot .................................269,4 miljoonaa (3,8 %)
Ateistit .................................................. 137,5 miljoonaa (1,9 %)
Uudet uskonnot .....................................63,8 miljoonaa (0,9 %)
Sikhit ...................................................... 24,0 miljoonaa (0,3 %)
Juutalaiset ............................................. 14,8 miljoonaa (0,2 %)
>Muut ....................................................58,0 miljoonaa (1,2 %)

(Maailman uskonto- ja lähetystilasto 2011)

Sekä poliitikkoja että tavallista kansaa kiinnostaa, miten erilaisia maailman- 
kuvia edustavien uskontojen kannattajat voisivat elää rauhassa keskenään.
Viimeistään Norjan traagiset tapahtumat osoittivat, että arjen uskonto- 
dialogille on yhteiskunnallinen tilaus.

Auki vai kiinni? Millä tavalla sinä kristittynä haluat kohdata muslimin, hindun tai budd-
halaisen – oletko valmis avoimeen keskusteluyhteyteen?

vat eri tavalla ja joilla on aivan eri-
laiset traditiot.

Rissasen mielestä nyt on tarvet-
ta perusteelliseen itsekritiikkiin ja 
peiliin katsomiseen.

– Apostoli Paavali antoi hyvän 
ohjeen ”Hyväksykää toisenne niin 
kuin Kristuskin on teidät hyväk-
synyt”. Siihen sisältyy vahva ajatus, 
mitä on kristillinen usko.

– Olen toiminut yli 30 vuotta 
muslimien kanssa eri yhteyksissä, 
eikä minua vastaan ole tullut mi-
tään epämiellyttävää. Valtaosa mus-
limeista on tavallisia rauhaa rakas-
tavia ihmisiä kuten me kristitytkin. 
Kummankin piirissä on myös pie-
niä ryhmiä, jotka suhtautuvat toi-
siin suvaitsemattomasti, eikä sil-
tä tietenkään pidä sulkea silmiään, 
Rissanen sanoo.

Vähemmistövaltuutetun toimis-
tossa työskentelevä ihmisoikeusju-
risti Husein Muhammed, musli-
mi, poliitikko ja aktiivinen yhteis-
kunnallinen keskustelija, oli Koti-
maa24.fi:n haastattelussa (25.7.) sa-
moilla linjoilla.

– Kumpikaan ääriliikkeistä ei 
halua, että muslimit ja kristityt tai 
eurooppalaiset eläisivät rauhas-
sa rinnakkain, vaan väittävät, että 
olisi olemassa jokin yleinen mus-
limien ja kristittyjen välinen kon-
flikti. Sekä äärioikeisto että ääri-is-
lamistit ovat vaarallisia ja tuomit-
tavia, syyllistyvät raakaan väkival-
taan. Meidän suuren, joskin hiljai-
sen, enemmistön pitää muistaa tä-
mä ja tukea toisiamme yli uskon-
to- ja kulttuurirajojen, Muhammed 
kommentoi.

Seppo Rissanen jää vielä mietti-
mään sanaa ’äärikristitty’. 

– Se on huono termi terrorite-
koihin liitettynä. Kukaan ei voi täl-
lä tavoin olla ’liikaa kristitty’, kos-
ka kristillisyyden kriteerinä on rak- 
kaus ja sen osoittaminen.

Lähetysjohtaja arvelee, että ai-
toon uskontodialogiin on vielä pit-
kä tie. Edessä on paljon työtä, joka 
vaatii avoimuutta, luottamusta ja 
kärsivällisyyttä.

– Suomessa uskontojen kohtaa-
miset ovat toistaiseksi olleet lähin-
nä opillisia. Suuri haaste on se, mi-
ten opimme arjessa toimimaan yh-
dessä. Siihen pitäisi löytää uuden-
laisia tapoja, koska on paljon asioita, 
joita voisimme tehdä yhdessä. Kehi-
tykselle on kuitenkin jarruja ja vas-
tustusta myös kirkon sisällä. Mo-
nessa maassa kristityt ja muslimit 
voivat yhdessä rukoilla, meillä se ei 
onnistu.

Kiitos ei leimoja 
ja luokittelua

Harjun seurakunnan kirkkoherra 
Veli-Pekka Järvinen arvelee, et-
tä ne, jotka eniten pelkäävät tunte-
matonta ja esimerkiksi islaminus-
koa, eivät välttämättä tunne tai ole 
koskaan tavanneet yhtään musli-
mia. Käsitykset perustuvat mutuun 
ja tietoon, joka on hankittu yksipuo-
lisesti ja tietyllä tavalla värittynees-
tä suunnasta.

Norjan massamurhaajan uskon-
nollisuuden perusteella ei Järvisen 
mielestä parane liikaa yleistää, ky-
se oli poikkeuksellisesta ja sairaas-
ta teosta. Suomessa ei ole ollut ag-
gressiivista joukkoliikehdintää po-
liittisesti tai uskonnollisesti eri ta-
valla ajattelevien kesken.

– Kyllä suurin osa haluaa elää so-
vussa kaikkien kanssa. Jos ihminen 

40 000 partiolaista kokoontui juuri Ruotsiin maailmanjamboreelleen. Arjessa rakennettiin ystävyyttä ja keskinäistä ymmärrystä yli rajojen, koska leiriläiset tulivat 150 maasta. 
Ohjelmassa oli myös tutustumista eri uskontoihin ja elämänkatsomuksiin. Kuva on Lighthouse Celebration -juhlasta, jossa parhaillaan esiintyy mormonikuoro Yhdysvalloista. Ti-
laisuus päättyi Lundin piispan Antje Jackelénin puheeseen, jossa hän kannusti partiolaisia näyttämään maailmalle sekä toivoa että valoa.
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Nepalissa kristityt, hindut, buddhalaiset, muslimit, baháit, bonit ja muiden uskontojen edustajat ovat pitkään kokoontuneet säännöllisesti. Kristityt ovat olleet aloitteellisia ja ak-
tiivisia yhteisellä foorumilla. Lähtökohtana on, että demokratia toteutuu maassa parhaiten poliittisten puolueiden, uskontojen ja eri etnisten ryhmien yhteistyöllä.

haluaa pitää yllä vihaa ja pelkoa, sil-
lä tiellä löytyy kyllä ehtymättömäs-
ti lähteitä.

Uskonnollisten johtajien tapaa-
miset näyttävät muille vuoropuhe-
lun esimerkkiä, mutta myös taval-
listen seurakuntalaisten täytyisi 
uskaltautua kohtaamaan toisiaan ja 
nimenomaan ihmisinä, ei vain jon-
kin uskonnon edustajina.

Aikanaan Jordaniassa lähetys-
työssä ollut Järvinen myöntää, ettei 
sujuvan ja rauhanomaisen rinnak-
kaiselon löytämiseen ole viisasten-
kiveä. Jokaisen on lähdettävä liik-
keelle itsestä, koska vain itseään voi 
muuttaa.

– Siitä se lähtee, että tervehdi-
tään toista! Katsekontakti ja muu-
tama ystävällinen sana, puolin ja 
toisin. Parasta lääkettä on, kun ote-
taan toinen ihminen sellaisena kuin 
hän on.

Järvinen rohkaisee kohtaami-
seen, tutustumiseen ja sovinnolli-
suuteen.

– Pitää antaa toiselle mahdolli-
suus omista lähtökohdistaan ker-
toa, mikä ja kuka on. Samaa mieltä 
ei tarvitse olla, mutta ei erimielisyys 
tarkoita vihaa. Kaikenlaista leimaa-
mista, luokittelua ja ihmisten niput-
tamista on syytä välttää.

”Ei mustamaalaamista, 
parjaamista tai vääristelyä”

Kirkkojen maailmanneuvoston, 
Vatikaanin ja Maailman Evanke-
lisen Allianssin edustajat pohtivat 
yli viisi vuotta, millaista on kris-
tillinen todistus moniuskoisessa 
maailmassa.

Prosessin päätteeksi annettiin 
julkilausuma, jossa ohjeistetaan 
kirkkoja ja niiden jäseniä esimer-
kiksi näin:

”Vaikka jokaisella on oikeus kut-
sua toisia ymmärtämään uskonsa, 
sitä ei pitäisi toteuttaa vahingoitta-
malla toisten oikeuksia ja uskonnol-
lisia tunteita. Uskonnonvapaus vel-
voittaa meitä kaikkia tasapuolises-
ti yksiselitteiseen vastuuseen kunni-
oittaa myös muita uskontoja kuin 
omaamme, eikä koskaan musta-
maalaamaan, parjaamaan tai vää-
ristelemään niitä oman uskon ylem-
myyden todistamiseksi.”

Kannanotossa muistutetaan 
kristillisistä hyveistä: kristityn 
esiintymiseen kuuluu rehellisyys, 
lähimmäisenrakkaus, myötätunto, 
nöyryys ja kaiken julkeuden, alen-
tuvuuden ja väheksymisen voitta-
minen. Samoin korostetaan kai-
kenlaisesta väkivallasta luopumis-
ta.

”Kristittyjä kutsutaan sitoutu-
maan ja työskentelemään kaikkien 
ihmisten kanssa toisiaan kunnioit-
taen ja edistäen yhdessä oikeuden-
mukaisuutta, rauhaa ja yhteistä hy-
vää. Uskontojenvälinen yhteistyö on 
sellaisen sitoutumisen olennainen 
ulottuvuus. Kristittyjen puheen on 
oltava vilpitöntä ja kunnioittavaa, 
heidän on kuunneltava oppiakseen 
ja ymmärtääkseen toisten uskomuk-
sia ja käytäntöjä.”

Kirkkoja ja niiden jäseniä suo-
sitetaan myös rukoilemaan lähim-
mäisten ja heidän hyvinvointinsa 
puolesta. ”Rukoileminen on olen-
naista Kristuksen missiolle ja sille, 
keitä me olemme ja mitä me olem-
me.”

(Lähde: Kristillinen todistus mo-
niuskoisessa maailmassa, 2011)
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Katso muu  
tapahtumatarjonta  
www.tampereen- 
seurakunnat.fi

AITOLAHDEN SEURAKUNTA

Messut Aitolahden 
kirkossa klo 10
21.8. Pekka Luukkala, Maiju 
Häyrynen
28.8. Terttu Haikka, Maiju 
Häyrynen

Aamurukouspiiri 
klo 6–7, Atalan srk-koti, jatkuu 
keskiviikkoisin

Diakonian aamukahvit/
kohtaamispaikka 
parittomien viikkojen 
keskiviikkona klo 9–11 
Atalan srk-koti. Yhdessäoloa, 
aamiainen maksuton. Tied. 
Irmeli Nylander p. 050 599 
7345

Aikuinen–lapsi-
puutyökerho 23.8. 
klo 17.30–19.30 Aitolahden 
kirkko, jatkuu tiistaisin. Ilm. 
Pekka Kettunen p. 050 360 
6284

Etuovi – eläkeläisten 
tapaamispaikka 24.8. klo 
12–14 Atalan srk-koti, jatkuu 
keskiviikkoisin parill. vko. 
Keskustelua eri aiheista, hartaus 
ja kahvitarjoilu. Tied. Irmeli 
Nylander p. 050 599 7345

Naisten raamattupiiri 
24.8. klo 18 Aitolahden 
kirkko, jatkuen keskiviikkoisin 
parillisilla. viikoilla. Huom! 
Punttisali klo 16.30–17.30 ja 
sauna klo 17–18. Saunoville 
ennakkoilmoittautuminen. Tied. 
Teresa Anttila p. 040 771 5467

Lähetysnäyttely Ilo sulle 
– ilo mulle 31.8. Aitolahden 
kirkko. Esittelyt: klo 18 
perheille, klo 19 aikuisille. 
Runsaasti nähtävää eri 
maanosista

Jumalan kämmenellä -ilta 
31.8. klo 18–19.30 Atalan 
srk-kodilla, jatkuu parittomilla 
viikoilla. 3–8 -vuotiaille lapsille 
perheineen. Kirkkohetki, 
askartelua, temppurata ja 
ilmainen iltapala. Tied. Jyrki 
Pikkarainen p. 050 527 9932

HARJUN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset
21.8. klo 10 Tesoman kirkko, 
Jukka-Pekka Ruusukallio, 
avustaja Teuvo Suurnäkki, 
kanttori Janne Salmenkangas
21.8. klo 11 Pispalan kirkko, 
Martti Lammi, avustaja Pasi 
Hakkarainen, kanttori Lasse 

Tampereen	seurakuntien	tapahtumia	17.8.–31.8.2011

Saarnavuoro

Jokainen kristitty 
on lähetystyöntekijä 
mistä teKstistä saarnaat?
Evankeliumiteksti on Luukas 4:23–30. Jeesus on koti-
kaupungissaan Nasaretissa ja kaupunkilaiset haluaisi-
vat nähdä oman kylän pojan tekevän ihmetekoja. Jee-
sus toteaa, ettei kukaan ole profeetta omalla maallaan ja 
kertoo esimerkin, jossa Elia lähetettiin vieraaseen maa-
han leskivaimon avuksi. Kaupunkilaiset joutuivat raivon 
valtaan ja halusivat syöstä Jeesuksen jyrkänteeltä alas.

löysitKö teKstiin uuden näKöKulman?
Ketä me olemme syöksemässä jyrkänteeltä alas? Eikö 
siellä jyrkänteellä ole vuoroin homojen, maahanmuutta-
jien ja naispappeuden vastustajat ja puolustajat? Miten 
Jeesus toimi tilanteessa? Hän jatkoi matkaansa eikä jää-
nyt kiistelemään tai vatvomaan, vaan meni niiden luok-
se, jotka kuulivat ja ottivat hänet vastaan. 

mitä haluat viestiä saarnassasi?
Voisiko yksityisen kristityn, seurakunnan, kirkon asiat sel-
kiytyä, jos keskityttäisiin kristinuskon perusasioihin? Jo-
kaisen kristityn pitäisi tietää, mihin uskoo ja antaa sen 
vaikuttaa niin, että usko olisi luonteva osa arjen elämää. 
Vaikka onkin vaikea olla ”profeetta omalla maallaan”, niin 
rakkaudellinen asenne ja toiminta puhuvat usein enem-
män kuin sanat. Jokainen kristitty on lähetystyöntekijä.

miKsi Kannattaa tulla KirKKoon Kuulemaan saarnaasi?
Ainakin olen uusi kasvo Teiskon kirkon saarnatuolissa. 
Jumalanpalveluksessa Pyhä voi koskettaa monella ta-
valla. 

mitä teit Kesälomallasi?
Ihastelin ja istuin monessa kirkossa Pariisissa. Liikkeellä 
oli paljon aasialaisia turisteja. Olisi ollut mielenkiintoista 
tietää, mitä heille välittyi kirkoissa kristillisestä uskosta. 
Työskennellessäni Hongkongissa vierailin monissa kiina-
laisissa temppeleissä. Mielestäni ymmärrykseni ja tieto-
ni kiinalaisista uskonnoista lisääntyi – toivottavasti näin 
kävi myös aasialaisille turisteille kristinuskon suhteen!

suosittu Birgitan KirKKovaellus järjeste-
tään lauantaina 27. elokuuta Birgitan po-
lulla Lempäälässä. Vaellukselle voi vielä 
ilmoittautua 19. elokuuta saakka.

Tämän vuoden teemana on ”Pyhä 
maa – maan pyhät”. Luonto ja rukoushet-
ket reitin varrella haastavat pohtimaan 
omaa elämänkaarta ja oman elämän jäl-
kiä. Millaisen jäljen minä jätän ympäris-
tööni? Millainen on Luojan jälki luonnos-
sa ja minussa? 

Kirkkovaelluksessa on erilaisia reit-
tejä vaeltajan kunnon ja kiinnostuksen 
mukaan. Perusreittien lisäksi vaelluk-
sen voi kulkea virsilauluryhmässä laula-
en tai hiljaisessa vaelluksessa aivan ää-
neti. Omia reittejä on myös pariskunnil-
le ja perheille. 

Taipaleiden pituudet vaihtelevat kah-
desta 16:een kilometriin. Pyhiinvaelluk-
selle osallistuu myös kirkkovenekunta 
Pirkkalasta.

Pyhiinvaellus huipentuu Lempäälän 
Pyhän Birgitan kirkon iltamessuun kel-
lo 19.30. Jo ennen messun alkua on mah-
dollisuus hiljentyä kirkossa. Messun jäl-
keen syttyvät Birgitan tulet kirkon lähel-
lä Myllyrannassa. 

Vaelluksen järjestävät Lempäälän, 
Nokian, Pirkkalan, Sääksmäen ja Tam-
pereen seurakunnat. 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja rei-
teistä: www.lempaalanseurakunta.fi tai 
p. 050 544 3314 (ma–to klo 10–15 ja pe 
10–12). Osallistumismaksu 10 €, joka si-
sältää opastetun vaelluksen, ruokailun ja 
vaeltajan rukousvihkon. Maksu makse-
taan lähtöpaikassa mieluiten tasarahalla. 
Jokaisesta maksusta tilitetään kaksi eu-
roa Etiopian aids-orpojen kummiohjel-
maan. Perhevaellukselle ei ole ennakkoil-
moittautumista eikä maksua.  

Kirkkovaelluksella pohditaan  
oman elämän jälkiä  

Lem
päälän seurakunta 

Kautto, Peetelin lapsikuoro 
21.8. klo 18 Lielahden kirkko, 
Iltamessu, Tarvo Laakso, 
kanttori Janne Salmenkangas
28.8. klo 10 Tesoman kirkko, 
Miia Nokka, avustaja Pasi 
Hakkarainen, kanttori Janne 
Salmenkangas, nuorten syksyn 
aloitus
28.8. klo 11 Pispalan kirkko, 
Teuvo Suurnäkki, avustaja 
Jukka-Pekka Ruusukallio, 
kanttori Lasse Kautto
28.8. klo 17 Pispalan kirkko, 
Varikkomessu
28.8. klo 18 Lielahden kirkko, 
Iltamessu, Peppi Sievers, 
kanttori Tarja Laitinen

Muut tapahtumat
Lähetyksen kesäkerho 
24.8. klo 18 Lentävänniemen 
srk-koti Talentti. 

Lyhtyjen ilta 24.8. Katso 
sivu 14
Evankelista Pirkko 

Vesavaaran tilaisuus 
27.8. klo 15 Pispalan kirkko. 
Raamattutunti, rukousta, 
musiikkia ja kahvitarjoilu. 
Tilaisuus on kaikille avoin. Tied. 
Meeri Ruohonen p. 040 539 
6160. Järj. Pispalan Hannat. 
Tervetuloa!

Naistenkerho Lielahden 
kirkolla parittomien viikkojen 
keskiviikkona klo 14, alkaa 
31.8. Tervetuloa naiset 
mukaan!

HERVANNAN SEURAKUNTA

Messut Hervannan 
kirkossa
21.8. klo 11 
konfirmaatiomessu, Soile 
Rantavuori, Juhani Räsänen, 
Maria Koivisto. 
21.8. klo 17 Toinen messu, 
Hannu Vuorinen, Kaija Karvala, 
translation into English.

28.8. klo 11 
konfirmaatiomessu, Kaija 
Karvala, Jari Kuusi, Anne 
Nietosvaara. 
Seurakuntalaisten yhteinen 
toimintakauden alkajaismessu 
ke 31.8. klo 11 Hervannan 
kirkossa. Ilmo Käki, Martti 
syrjäniemi, Katri Ikonen. 
Kirkkokahvit

Muut tapahtumat
Raamattutunti 
keskiviikkoisin klo 17.30 
Hervannan kirkossa. 
17.8.”Miten Jumala puhuu 
profetian kautta”, Soile 
Rantavuori, 24.8.”Pyhä Henki”, 
Jari Kuusi

Evankeliumin ilta 
keskiviikkoisin klo 18.30 
Hervannan kirkossa

Lähetys- ja raamattutunti 
21.8. klo 9.30, Hervannan 
kirkko. ”Uudestisyntyminen”, 

Birgitan kirkkovael-
lus kokosi viime vuon-
na Lempäälän teille ja 
poluille 260 pyhiinva-
eltajaa eri puolilta Pir-
kanmaata. Tänä vuon-
na vaellus on 27. elo-
kuuta. 

tampereen seuraKunnat tar-
joaa syksyn aikana tukea 
ylipainon ja painonhallin-
nan kanssa kamppailevil-
le ihmisille. Syyskuussa al-
kaa kaksi painonhallinta-
ryhmää.

Ryhmien ohjaajana toi-
mii hyvinvointivalmentaja-
koulutuksen käynyt Maila 
Kettunen. 

– Olen itse kamppail-
lut vuosia turhaan ylipainoa 
vastaan. Kun lopulta onnis-

Tukea painonhallintaan
tuin, hämmästyin, miten 
monella tavalla terveyteni ja 
hyvinvointini paranivat. Mi-
nulla on halu jakaa muille 
hyvät asiat, joita omaan elä-
määni löydän. Jo vuosia olen 
haaveillut tämäntyyppisestä 
ryhmästä. 

Kettusen mukaan pai-
nonhallinta soveltuu hyvin 
seurakunnan toimintaan. 

– Uskon, että on Juma-
lan tahto, että hänen oman-
sa voisivat hyvin ja pitäisi-

vät hyvää huolta kehostaan, 
joka Raamatun mukaan on 
Pyhän Hengen temppeli. 
Kristittyinä voimme pyy-
tää myös Jumalalta voimaa 
ja apua terveytemme vaa-
limiseen, pohtii Maila Ket-
tunen.

Ryhmät: 

Atalan srk-koti, Pulkkakatu 
6: ryhmä alkaa 2.9. 
Linnainmaan srk-keskus, 

Korpikodinkatu 2: ryhmä 
alkaa 9.9. 

Molemmat ryhmät ko-
koontuvat perjantaisin klo 
18–20 noin kolmen viikon 
välein, yhteensä viisi ko-
koontumiskertaa. 

Ryhmiin ilmoittaudutaan 
paikan päällä. Lisätietoja: 
p. 050 3745707 ja maila.ket-
tunen@nic.fi 

parisuhteen paliKat on kirkko-
hallituksen kehittämä kurs-
si parisuhteen hoitamiseen. 
Kurssin tavoitteena on saa-
da ihmiset keskustelemaan 
parisuhteestaan ja hoita-
maan sitä.  

Kurssi on tarkoitettu kai-
kille, jotka haluavat kehit-
tää omaa parisuhdetta iästä 
riippumatta, myös työväli-
neeksi ammattilaisille ja va-
paaehtoisille. Se sopii myös 
monikulttuurisille pareille.

Kurssin kehittämistyöstä 
on vastannut laaja kristilli-
nen työryhmä. Kristillisestä 
taustastaan huolimatta Pari-
suhteen palikat sopii moniin 
viitekehyksiin.

Palikoiden aiheina ovat 
sitoutuminen, tunteet, sa-
nat, teot, riidat, seksuaali-
suus, luottamus, anteeksi-
anto, rakkaus. 

Syksyn uusi Parisuhteen 
palikat -kurssi alkaa sun-
nuntaina 18. syyskuuta kello 
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Lähetyksen hiippakuntasihteeri Riitta Sandberg 
saarnaa Teiskon kirkossa 28.8. klo 10 seurakunnan 
lähetystyön 50-vuotisjuhlassa. Katso lähetysjuhlien 

ohjelma Teiskon tapahtumatiedoista sivulta 11.

Parisuhteen palikat kohdalleen
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ekonomi Esko Pusa. 
Raamattuluennot radioidaan 
Radio Dein, Tampere 97,2 kautta 
Sisä-Suomen kuuluvuusalueella 
kuukauden ensimmäisenä 
maanantaina klo 19.30

Venäjänkielinen pyhäkoulu 
25.8. klo 18, Pelipuiston 
seurakuntakoti. Jatkuu parill. 
vko torstaisin

Jumalan kämmenellä -ilta 
30.8. klo 17.30, Hervannan 
kirkko. Aiheena ”Vettä 
kalliosta”, Raamatun opetusta, 
askartelua, temppurata, 
kynttilähetki ja iltapala.

 
HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA

Messut Härmälän 
kirkossa klo 10
21.8. ”Luomakunnan 
sunnuntai”, Satu Saarela-
Majanen, Markku Ylipää. Huom. 
sään salliessa messu pidetään 
ulkona 
28.8. Juha Heikkilä, Markku 
Ylipää

Muut tapahtumat
Päihteetön 
kohtaamispaikka Multisillan 
srk-kodissa perjantaisin klo 12–
13.30. Tied. Johanna Asikainen 
p. 050 560 6096.

Lyhtyjen ilta 30.8. Katso 
juttu yllä!

KALEVAN SEURAKUNTA

Messut Kalevan kirkossa 
klo 10
21.8. Veli-Pekka Ottman, 
Salla Häkkinen, Eliina Lepistö 
ja Kari Nousiainen, Ulla-Riikka 
Kuisma, sello. Kalevan kirkon 
vihkimisestä käyttöön 45 vuotta. 
Kirkkokahvit seurakuntatiloissa.
28.8. Harri Luoma, Kati 
Eloranta, Eliina Lepistö ja Kari 
Nousiainen

Muut tapahtumat
Sanan ja rukouksen ilta 
23.8. klo 18.30 Kalevan kirkon 
srk-sali. Rukouspalvelua.

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset
21.8. klo 10 Messukylän 
kirkko. Touko Hakala, Anne-
Maarit Rantanen, Anssi 
Pyykkönen.
21.8. klo 18. Kivikirkon 
Messu, Messukylän vanha 
kirkko, Jouni Gustafsson, 
Janne Häkkinen, Heikki Hinssa, 
esikoislestadiolaiset
28.8. klo 10 Messukylän 
kirkko Heidi Peltola, Tuula 
Haavisto, Petri Karaksela.
28.8. klo 17 Iltamessu, 

Uudenkylän seurakuntatalo. 
Kaisa Yrjölä.

28.8. klo 18 Kivikirkon Messu, 
Messukylän vanha kirkko, Pirjo 
Tuiskunen, Anssi Pyykkönen.

Muut tapahtumat
Kirkontupa klo 10–13, 
ma Uudenkylän srk-koti, ti 
Kaukajärven srk-koti ja ke 
Linnainmaan srk-keskus.

Ruokatunti Uudenkylän srk-
koti ma klo 13.15, Kaukajärven 
srk-koti ti klo 13.15 ja 
Messukylän srk-koti to klo 13

Pappapiiri yli 70-vuotiaille 
Linnainmaan srk-keskuksessa 
ti 23.8. klo 10–12. 
Matkakumppanina ja tied. Ritva 
Fabrin p. 050 586 5183

Diakonia- ja lähetyspiiri 
parittoman viikon ke klo 14 
Linnainmaan srk-keskuksessa, 
alk. to 18.8. klo 14. 
Diakoniasta ja lähetystyöstä 
kiinnostuneille. Keräämme 
varoja kummikohteillemme 
Thaimaassa ja Nepalissa.

Töppösmummot parittoman 
viikon to klo 14 Linnainmaan 
srk-keskuksessa, alk. to 25.8. 
Tule mukaan iloiseen käsistään 
kätevien joukkoon – uudet 
käsityöideat tervetulleita!

Ikäihmisten retki Isojärven 
kansallispuistoon pe 9.9. 
Lähtö klo 8.30 Uudenkylän 
srk-talo–8.45 Kaukajärven 
srk-talo–9.00 Linnainmaan 
srk-keskus. Paluu n. klo 15. 
Eväät nautimme ulkona, 
säänmukainen varustus. Hinta 
25 €. Ilm. 31.8. mennessä 
Heli Rinta p. 050 408 4684 tai 
Ritva Fabrin p. 050 586 5183.

PYYNIKIN SEURAKUNTA

Messut Aleksanterin 
kirkossa 
21.8. klo 10 Säde Siira, liturgi 
Ari Rantavaara kanttorit Riikka 
Viljakainen, Kirsi Mäki
21.8. klo 18 Tuomasmessu 
”Vähässä uskollinen” Rippiäiti 
ja -isä ovat tavattavissa tuntia 
ennen messua. Lastenhoito ja 
pyhäkoulu kirkon alasalissa. 
Teejatkot heti messun päätyttyä 
kirkon alasalissa.
28.8. klo 10 Hannu Uusmies, 
liturgi Jorma Pitkänen, kanttori 
Riikka Viljakainen

Muut tapahtumat
Kesätuokio Aleksanterin 
kirkon kryptassa keskiviikkoisin 
klo 12.30. 17.8. Jorma Pitkänen 
ja Kirsi Mäki, 24.8. Ulla 
Halttunen

Rukouksen ja ylistyksen 
ilta Pyynikin kirkontuvassa 

keskiviikkoisin klo 18.30 

Kesäraamattupiiri 
Aleksanterin kirkon kryptassa 
torstaisin klo 14.30. 
18.8.”Mark. 13”, Jorma 
Pitkänen, 25.8. ”Mark. 16”, 
Säde Siira.

Ehtoollishartaus 
Aleksanterin kirkossa torstaisin 
klo 17. 18.8. Jorma Pitkänen, 
25.8. Merja Halivaara

TEISKON SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset 
Teiskon kirkossa klo 10
21.8. sanajumalanpalvelus, 
Saila Munukka
28.8. Teiskon Lähetysjuhlien 
messu, Riitta Sandberg, Tero 
Matilainen, Anna Stina Nyman

Muut tapahtumat
Teiskon Lähetysjuhlat 
28.8. Teiskon kirkossa ja srk-
talossa. Klo 10 messu, jonka 
jälkeen seurakuntakodilla 
on tarjolla teiskolaisten 
seurakuntapiirien valmistama 
lounas. Lähetysjuhlilla 
vieraana Tampereen 
hiippakunnan lähetyssihteeri 
pastori Riitta Sandberg. 
Lapsille pyhäkouluhetki 
Teiskon seurakuntakodilla. 
10 euron hintainen kuljetus 
Teiskon lähetysjuhlille lähtee 
Tampereelta Vanhan kirkon 
edestä 28.8. klo 9.15 ja 
paluu samaan paikkaan 
juhlien jälkeen. Kuljetukseen 
ilmoittautumiset viimeistään 
23.8. lähetyssihteeri Elina 
Tarkkala p. 050 540 5282 tai 
elina.tarkkala@evl.fi. 

TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA

Messut Tuomiokirkossa 
klo 10
21.8. Marita Hakala, Antero 
Niemi, Matti Hannula, Tuomas 
Laatu
28.8. Asko Peltonen, Merja 
Halivaara, Matti Hannula, 
Tuomas Laatu, Pirkanpojat 
A-kuoro, joht. Jouni Rissanen

Muut tapahtumat
Ehtoollishartaus 25.8. klo 
17 Aleksanterin kirkossa, Merja 
Halivaara

VIINIKAN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset 
Viinikan kirkossa 
18.8. klo 19 Hiljainen 
iltakirkko, Ismo Kunnas
21.8. klo 10 Daniel Hukari, 
Jussi Mäkinen, Veikko 
Myllyluoma
28.8. klo 10 Jussi Mäkinen, 

Ismo Kunnas, Veikko Myllyluoma

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

Työttömien ruokailu 
torstaisin klo 12–13 Nekalan 
srk-talo. (2 €). Tied.: Sirpa 
Lemmetti p. 050 591 8699

Nekalan pysäkki 19.8. 
klo 11–13 Nekalan srk-talo. 
Seuraavat kerrat: 26.8., 2.9., 
9.9.

Pyhäkoulu 26.8. klo 15 
Nekalan srk-talo. Pyhäkoulu 
perjantaisin Nessun 
yhteydessä. Tiedustelut Päivi 
Manninen p. 050 536 5424

ENGLISH SERVICE 

With Holy Communion at the 
Kaleva Church (from April till 
September), every Sunday at 
4 p.m. After the service coffee 
and tea served. Sunday School 
for kids, Bible reflection
21.8. Rev. Risto Korhonen, 
28.8. Rev. Teuvo Suurnäkki 

SVENSKA FÖRSAMLINGEN

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

AVOIN KIRKKO

Aleksanterin kirkko on avoinna 
arkisin ma–pe klo 12–18, 
jolloin paikalla on päivystävä 
seurakuntalainen. Klo 16–18 on 
myös pappi tavattavissa, klo 17 
rukoushetki. Ehtoollishartaus 
torstaisin klo 17. 

LÄHDEKAPPELI

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

LÄHETYSKAUPPA TASKU

Kauppakatu 13, puh.(03) 2190 420
Avoinna ma–pe klo 10–17. 
Pehmeitä neuleita vauvoille, 
kastekenkiä ja -liinoja. Kauniita 
käsitöitä kaiken ikäisille 
”isoäidin aarrearkusta”.

MATERIAALIPALVELU

Kaikille avoin kirjasto
Kyttälänk. 1 A, p. (03) 219 
0281
Avoinna elokuun loppuun ma–
pe klo 9.30–15
Laaja valikoima uskonnollista 
kirjallisuutta, musiikkia, elokuvia 
ja havaintomateriaaleja. 
Meiltä löydät myös luonto- ja 
retkeilyoppaita.

MUMMON KAMMARI

Mummon Kammari – 
Vapaaehtoisen vanhustyön 
keskus – Kyläpaikka 
kaikenikäisille
Lähimmäisavunvälitys 
vanhuksille p. (03) 219 0711 
ma–to klo 8.30–11.30, pe klo 
8.30–10.30 
Toimisto p. (03) 219 0455 ma 
klo 9–17, ti–to klo 9–15 

Kyläpaikka avoinna 
maanantaisin klo 10–13, Äiti 
Teresan peittotalkoot.

Toiminnan syyskausi alkaa ma 
5.9.

Syksyn ensimmäinen 
perehdytyskurssi 
vapaaehtoiseen 
vanhustyöhön ti 6.9. ja 
13.9. klo 13. Tied. ja ilm. p. 
(03) 219 0455 tai kotisivuilta 
www.mummonkammari.fi
Otavalankatu 12 A 
(Rautatienkadun risteys)

MUSTA LAMMAS

asunnottomien ja 
päihdeongelmaisten 
päiväkeskus, 
Pellavatehtaankatu 17 G, p. 
(03) 219 0372. 
Avoinna ma–to klo 7.30–13, pe 
klo 7.30–11.30.
Vaatepalvelu avoinna ma–to 
7.30–12, pe klo 7.30–11.
Ilmainen puuro tai keitto 
asiakaskortilla ma–to klo 10–12 
ja pe klo 9.30–11.

Keskiviikkoklubi 
keskiviikkoisin klo 13–14.45.  
Hengellinen avoin keskustelu-
ryhmä päihteistä eroon pyrkiville 
naisille ja miehille.

Keskiviikkohartaudet alkavat 7.9.

Lauantaiaukiolot alkavat 8.10. 
ja Pullakirkot 9.10.

MYÖTÄTUULI

Yhteinen vammaistyö, 
Otavalankatu 12 B

Sotaveteraanit
Kuntoutuskurssi sotiemme 

veteraaneille 6.–13.9. Ilkon 
kurssikeskuksessa, Kangasalla
Hakukaavakkeita saa 
Tampereen Sotaveteraanien 
Huoltoyhdistyksen toimistosta 
ja seurakuntien toimipaikoista, 
Näsilinnankatu 26 ja 
Otavalankatu 12 B. Lisätietoja 
kurssista ja ilmoittautumisesta 
antaa diakonissa Helena 
Kuisma 050 561 1027

PALVELEVA PUHELIN

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

KIRKKOVAELLUKSIA

Birgitan kirkkovaellus 
27.8.
Katso s. 10

Pieni pyhiinvaellus halki 
kaupungin lauantai-iltana 
10.9. klo 17–19. Vaelletaan 
hiljaisuudessa Tuomiokirkosta 
Finlaysonin kirkon kautta 
Aleksanterin kirkkoon. Kussakin 
kirkossa vietetään sille 
ominainen pieni rukoushetki. 
Aloitus Tuomiokirkossa klo 17. 
Ei ilmoittautumista.

LEIRIT / RETKET 

Pidetään yhtä -perheleiri-
päivä la 10.9. Heinäkallion 
leirikodissa Kangasalla. 
Etusijalla haastavassa 
elämäntilanteessa olevat 
perheet. Iloista yhdessäoloa 
ja maittavaa ruokaa. Pieni 
osallistumismaksu, kuljetus 
järjestetty. Ilmoittaudu alueesi 
diakoniatyöntekijälle pe 19.8. 
mennessä.
Härmälä, diakoni Johanna 
Asikainen p. 050 560 6096
Kaleva, diakoni Susanna 
Laitinen p. 050 541 5790
Tuomiokirkko, Pirjo Heikkinen p. 
050 322 1398
Viinikka, diakoni Eveliina 
Ruokola, p. 050 464 8089

Aitolahden ja Teiskon 
seurakuntien yhteinen 
diakonian retki Kuruun, 
Rajalan leirikeskukseen 
la 10.9. Mahdollisuus mm. 
marjastaa, sienestää ja saunoa. 
Retkimaksu 5 €. Ilm. 30.8. 
mennessä Irmeli Nylander/ 
Aitolahti p. 050 599 7345 tai 
Pirjo Torikka/ Teisko p. 050 
563 3724 

RUKOUKSEN TALO

Keskusta, Kyttälänk. 1
Toiminta jatkuu 5.9. 

16–19 Aitolahden kirkossa. 
Seuraavat kokoontu-

mispäivät ovat 9.10., 16.10., 
30.10. ja 6.11. Kurssin loppu-
juhla on viimeisellä kokoon-
tumiskerralla. Kurssin mak-
saa 30 €/pari ja lastenhoito 
20 €/perhe. 

Ilmoittautumiset 11.9. men-
nessä ja tiedustelut: Anne 
Karhola, p. 050 522 0620, 
anne.karhola@sci.fi  

syysiltojen pimetessä on mu-
kavaa hiljentyä ja tunnel-
moida yhdessä ulkona lyh-
tyjen valossa. 

Pispalassa vietetään lyh-
tyjen iltaa keskiviikkona 
24. elokuuta kello 20 Pispa-
lan kirkolla. Iltaan voi ottaa 
oman lyhdyn. Illan päätteek-
si vietetään kirkossa ehtool-
lishetki, jonka pitävät pasto-
ri Ritva-Leena Hirvonen ja 
kanttori Tarja Laitinen.

Härmälän kirkon piha-

maalla sytytetään lyhdyt tiis-
taina 30. elokuuta kello 18. Il-
lan hämärtyessä lyhtyjen lois-
teessa pidetään musiikillinen 
ilta, josta vastaavat pasto-
ri Satu Saarela-Majanen ja 
kanttori Markku Ylipää. Eh-
toollishetkeä vietetään kir-
kossa kello 20. Ota mukaan 
piknik-kori ja viltti. 

Tunnelmallista lyhtyjen iltaa voi 
viettää elokuussa sekä Pispalan 

että Härmälän kirkolla. 

www.tampereenseurakunnat.fi

Lyhdyt syttyvät Pispalassa ja Härmälässä
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Tampereen seurakunnissa vietetään yhteistä 
henkilöstöpäivää torstaina 1.9.2011, jolloin 
emme voi palvella asiakkaita ja kaikki 
toimitilamme, Seurakuntien talo, kirkot, seurakun-
tatalot ja kerhotilat ovat kiinni. 

Pappi päivystää Aleksanterin kirkossa kello 16–18.

Perjantaina 2.9. työmme jatkuu normaaliin tapaan. 
Pahoittelemme häiriötä.

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ
www.tampereenseurakunnat.fi
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Hervanta
Hervannan kirkko, Lindforsink. 7
Marian aamu ti ja to 9–10 
Cafe Olohuone
Aamurukous ke klo 8–9 Cafe 
Olohuone
Rukouskävely Hervannassa 
to klo 14 (lähtö kirkolta)
Rukousta kodeissa ja 
luonnossa
Kysy lisää Teijalta,  
p. 050 574 4941
 
Haukiluoma
Haukiluoman kerhohuone, 
Tyvik. 11
Toiminta jatkuu 1.9.

Lapsi- ja nuorisokuorot
AitoTaitoLapset
keskiviikkoisin alkaen 7.9. klo 17–18 Aitolahden 
kirkolla
Harjun Lapsikuoro
keskiviikkoisin alkaen 17.8. klo 17 Lamminpään 
Rauhanportilla (1–6-luokkalaiset)
Harjun Heleät
koelaulu uusille laulajille 18.8. klo 17 
Rauhanportilla, jonka jälkeen kuoroharjoitukset 
vanhoille ja uusille laulajille klo 18 Rauhanportilla. 
Kuoro jatkuu torstaisin 25.8. klo 17 Lamminpään 
Rauhanportilla
Harjun Nuorten Kuoro
keskiviikkoisin alkaen 17.8. klo 16.30 Pispalan 
kirkolla
Lapsikuoro Kultakellot
keskiviikkoisin alkaen 7.9. klo 16 Hervannan 
kirkolla
Piccolon Lapsikuoro Kaukajärvi
tiistaisin alkaen 6.9. klo 17.30 Kaukajärven 
seurakuntatalossa
www.piccolokuorot.fi
Piccolon Lapsikuoro Linnainmaa
keskiviikkoisin alkaen 7.9. klo 17.30 Linnainmaan 
seurakuntakeskuksessa
www.piccolokuorot.fi
Piccolokuoro
tiistaisin alkaen 6.9. klo 15.45 Messukylän 
kirkolla
www.piccolokuorot.fi
Poikakuoro Pirkanpojat
www.pirkanpojat.com
Lapsikuoro Pikku-Pääskyt
alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin

Gospelkuorot ja bändi
Gospel Groove – nuorten bändi perjantaisin 
alkaen 12.8. klo 17 Härmälän kirkolla. Tiedustelut 
Anne Huhtala, p. 0400 178636
Hervannan gospelkuoro
torstaisin alkaen 8.9. klo 16.30 Hervannan kirkolla
Tuomas-kuoro
tiedustelut ja ilmoittautumiset Elina Orjatsalo p. 
044 2755 054, www.tuomasmessu.net

Kamarikuorot
Harjun Kamarikuoro
www.harjunkamarikuoro.net
Piccolon Kamarikuoro
maanantaisin alkaen 5.9. klo 17.30 Aleksanterin 
kirkon kryptassa
www.piccolokuorot.fi
Kamarikuoro Solenne
torstaisin alkaen 18.8. klo 18 Pyynikin pappilassa
www.solenne.fi
Kamarikuoro Cantionale
tiistaisin alkaen 23.8. klo 18.30 Tuomiokirkon 
alasalissa

Muut sekakuorot
Aitotahti
torstaisin alkaen 18.8. klo 18 Aitolahden kirkolla
Choralia-kuoro
torstaisin alkaen 8.9. klo 18 Messukylän 
seurakuntakodilla
Sonore-kuoro
torstaisin alkaen 25.8. klo 18.30 Lielahden kirkolla
Hervannan seurakuntakuoro
torstaisin alkaen 8.9. klo 18.30 Hervannan 
kirkolla
Härmälä-kuoro
keskiviikkoisin alkaen 24.8. klo 17 Härmälän 
kirkolla
Kalevan seurakuntakuoro
keskiviikkoisin alkaen 7.9. klo 14 Kalevan kirkon 
salissa 10

Tampereen	seurakuntien	tapahtumia	17.8.–31.8.2011

VARHAISAAMUN 
RUKOUSHETKET 

Koivistonkylän srk-koti ma 
ja ke klo 5.30–7. Tied. Anne 
Tuhkanen p. 044 218 0010
Kissanmaan srk-koti ma klo 
7–8. Tied. Kirsti Jokihaara p. 
040 590 3256 

SEURAKUNTIEN TALO

Näsilinnank. 26
PL 226, 33101 Tampere
Puhelin (03) 219 0111 
(vaihde), avoinna 8.30–15.45
Katutason asiakaspalvelupiste

Toivon pilkahduksia Naistenilloissa  

Viljelyn onnistumista 
juhlitaan Nekalassa

KaupunKiviljely on päivän teema Nekalan 
seurakuntatalolla Kuoppamäentie 23:ssa 
lauantaina 27. elokuuta kello 14–16.

Elojuhlissa talo tarjoaa kahvit ja pikku-
purtavaa. Laatikkoviljelyn esittelyn lisäk-
si ohjelmassa on musiikkia. Tilaisuudessa 
voi ostaa perunoita, omenoita ja ompelu-
pajan tuotteita pikkuhinnalla.

Toukokuisena istutuspäivänä maahan 
kätketty jättikurpitsansiemen on tuotta-
nut hedelmän, jonka ympärys on kasvanut 
jo kuuteenkymmeneen senttiin.

– Sato on onnistunut. Kesäkurpitsat, 
mansikat, tomaatit, persilja, kehäkukat 
ja pillisipuli ovat kasvaneet hyvin, kertoo 
Nekalan seurakuntatalon yhteisöpuutar-
hahankkeen koordinaattori Anne Kärk-
käinen.

– Lämpöä suosivat kasvit, kuten kesä-
kurpitsa ja tomaatti, ovat selvästi hyöty-
neet lehtikuusesta tehdyistä kuudesta laa-
tikosta.

Ensi kevääksi tavoitteena on saada tar-
peen mukaan 12–20 laatikkoa ja joka laati-
kolle kolme tai neljä viljelijää. Kiinnostu-
neet voivat ottaa yhteyttä Sirpa Lemmet-
tiin, sirpa.lemmetti@evl.fi tai p. 050 591 
8699.

Mukaan toivotaan etenkin Nekalan ja 
Viinikan alueen asukkaita. Tarjolla ovat 
ilmaiset laatikot, mullat, siemenet ja vil-
jelyopastus.

– Maksaa vain hoitamisen vaivan, ja 
sato tulee viljelijän omaksi iloksi, Kärk-
käinen kannustaa.

suositut härmälän naisten-
illat alkavat jälleen iltojen 
pimetessä Kuuselan seni-
orikeskuksessa, osoittees-
sa Nuolialantie 46. Syksyn 
keskiviikkoiltojen teemat 
käsittelevät selviämistä eri-
laisista elämänkriiseistä ja 
toivon löytymistä. 

Illat tarjoavat mahdol-
lisuuden virkistäytyä sau-
noen ja uiden ennen illan 
ohjelmaa kello 18. Teetar-
joilu alkaa kello 18.45 ja oh-

Anne Kärkkäinen

jelma kello 19.15. 
Keskiviikkona 28. syys-

kuuta Leena Siponkoski 
kertoo omasta elämästään 
ja pitkäaikaisesta työstään 
näkövammaisena näkövam-
maisten parissa, runojen ke-
ra.

Keskiviikkona 26. loka-
kuuta teemana on ”Särky-
nyt saviruukku Mestarin 
käsissä”. Pienten lasten äiti 
Tuulia Haikarainen kertoo 
elämästään ja toivon löyty-

misestä, jota hän esittää il-
lassa ylistystanssin välityk-
sellä.

Marraskuun 2. päivänä 
vietetään naisten ja mies-
ten yhteistä iltaa. Aiheena 
on ”Kolmisäikeinen lanka ei 
katkea”. Liisa ja Seppo Lin-
dell kertovat ja musisoivat. 

Keskiviikkona 23. mar-
raskuuta pidetään ”Hyvän 
olon ilta” ja vieraita on kut-
suttu Härmälän kirjastosta. 
Iltaa vietetään pikkujoulun 

ja adventin alkamisen mer-
keissä.

Iltojen emäntänä toimii 
Rea Maakanen ja hengelli-
sestä annista vastaa pastori 
Mirja Rautkoski. Tilaisuu-
det järjestää Härmälän seu-
rakunta.     

tule muKaan hyvään ja mielen-
kiintoiseen kerhoon, jossa kä-
dentaidot lisääntyvät ja jossa 
jokainen saa rakentaa oman 
lennokin. Tampereen seura-
kunnat järjestää viisi lennokki-
kerhoa eri puolilla kaupunkia. 

–Kerhoiltojen lisäksi teem-
me lennätysretkiä ja voimme 
osallistua kilpailuihin. Kerhois-
sa on hyvät ja osaavat ohjaajat,  
kertoo kerhotoiminnasta vas-
taava Timo Pajunen. 

Kerho on tarkoitettu van-

hemmille ja 8–12 -vuotiaille 
lapsille. 

Lennokin hinta on 20 eu-
roa. Muut tarvikkeet ja väli-
neet saat kerhosta.

Kerhot alkavat viikolla 36 
ja niihin voi ilmoittautua pai-
kan päällä.

Kokoontumispaikat: 
Levonmäen srk-koti, Hiki-
vuorenkatu 63, maanantai-
sin klo 17.30, aloitus 5.9.
Pelipuiston srk-koti, Teekka-

• Keskusrekisterin 
asiakaspalvelu
• Hautaustoimen asiakaspalvelu
Avoinna arkisin klo 8.30–15, 
torstaisin klo 17 asti

SILMUKKA

Pispalanvaltat. 16 C (kirkon 
yhteydessä, sisäänkäynti 
länsipäädystä) avoinna elokuun 
loppuun ma–to klo 9–13. Pe 
suljettu. Aamupalatarjoilu klo 
9.30. Tied. Satu Tahlo-Jortikka 
p. 050 558 0231. Tervetuloa 
avoimeen kahvilaan!

Tuomiokirkon kuoro harjoittelee keskiviikkoisin al-
kaen 31. elokuuta kello 18 Tuomiokirkon alasa-
lissa.

Nekalan 
seurakunta-
talon emän-
tä Sirpa 
Lemmetti 
riemuitsee 
Veisun pajal-
la tehdyn vil-
jelylaatikon 
lämmössä 
jättiläisiksi 
kasvaneista 
kesäkurpit-
soista.

Tule laulamaan seurakunnan kuoroon! 

Projektikuoro
torstaisin 27.10., 3.11. ja 10.11. klo 19 Kalevan 
kirkon salissa 10
Messukylän kirkkokuoro
keskiviikkoisin alkaen 31.8. klo 18 Kaukajärven 
seurakuntatalolla
Aleksanterin kirkon kuoro
keskiviikkoisin alkaen 31.8. klo 18 Pyynikin 
pappilassa (leiri 27.–28.8.) 
Aleksanterin lauluryhmä
maanantaisin alkaen 5.9. klo 17 Pyynikin 
seurakuntakodilla.
Uudet laulajat, ottakaa yhteys kuoronjohtaja 
Riikka Viljakaiseen, p. 050 4302002
Tuomiokirkon kuoro
keskiviikkoisin alkaen 31.8. klo 18 Tuomiokirkon 
alasalissa
Teiskon kirkkokuoro
alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin
Viinikan kirkkokuoro
alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin

Naiskuorot
Työikäisten naisten lauluryhmä YxLysti
keskiviikkoisin alkaen 7.9. klo 17.30 Kalevan 
kirkon salissa 10
Naiskuoro Teiskottaret
alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin

Mieskuorot
Työikäisten miesten lauluryhmä Arctos
keskiviikkoisin alkaen 7.9. klo 19 Kalevan kirkon 
salissa 10

Muut kuorot
Kehittyvät Laulajat
torstaisin alkaen 8.9. klo 18 Kalevan kirkon 
salissa 10
Laulukoulu – projektikuoro
keskiviikkoisin alkaen 17.8. klo 18 Pispalan 
kirkolla
Löydä Oma Ääni
oman äänensä kadottaneille, laulutaidottomille ja 
omaa musiikillista ilmaisuaan etsiville torstaisin 
8.9., 15.9., 29.9. ja 6.10. klo 18.30 Härmälän 
kirkolla
Taize-kuoro
kokoontuu 4.9., 16.10., ja 13.11. klo 15.30 ja 
9.12. klo 17.30 Pispalan kirkolla
Pispalan Piristys
keskiviikkoisin alkaen 21.9. klo 14 Pispalan kirkon 
alasalissa
Pyynikin päiväkuoro
alkamisesta ilmoitetaan myöhemmin. 
Keskiviikkoisin klo 13 Aleksanterin kirkon 
kryptassa.

Lisätietoja kuoroista: www.
tampereenseurakunnat.fi/musiikki/kuorot
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Lennokkikerhot alkavat taas!
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✦ Taitto: Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa
✦ Tilaukset: tilauspalvelut@kotimaa.fi, 
 puh. 020 754 2333, fax: 020 754 2342.
✦ Jakelu: Tampereen Ykkösjakelut Oy
✦ Jakeluhuomautukset: p. 03 3140 4200, www.ykkosjakelut.fi
✦ Painosmäärä: 103 500 kpl
✦ Painopaikka: Sanomapaino Oy, Hämeen Paino Oy, Forssa 
✦ ISSN: 1237-9603, äänite: 1237-959X
✦ Seuraavat lehdet ilmestyvät: 
 31.8. aineisto 17.8. mennessä, 14.9., aineisto 31.8. mennessä

www.tampereenkirkkosanomat.fi
55. vuosikerta
✦ Kustantaja:  Kustannus-Osakeyhtiö 
  Kotimaa 

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

✦ Toimitussihteerit: Kirsi Airikka, kirsi.airikka@evl.fi
 ja Asta Kettunen, asta.kettunen@evl.fi
✦ Toimitus: Tampereen ev. lut. seurakuntien viestintä, 
 toimitus@tampereenkirkkosanomat.fi, puh. 219 0324 ja 219 0275 
 Jakelu: fax: 219 0388. Osoite: Seurakuntien talo,  
 Näsilinnankatu 26, PL 226, 33101 Tampere.  
✦ llmoitusmyynti: Kotimaa-yhtiöt, PL 279, 00181 Helsinki, 
 Marita Lyyra, p. 014-641 481, gsm 040 729 2119,  
 fax: 014-616 035, marita.lyyra@kotimaa.fi.
✦ Ilmoitusvalmistus: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi. 
 Huom! s-postiviesteihin maininta Tampereen Kirkkosanomat

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat su 
11.2. klo 18 Linnainmaan 
seurakuntakeskuksessa, 
Korpikodinkatu 2. Kahvit  
klo 17.30. Katja Valaskivi, Liisa 
Käkelä, Valto Käkelä ja Sakari 
Suutala.

OPETTAJIEN 
LÄHETYSLIITTO
Syyskauden avajaiset 
1.9.2011 kello 17.00 toimis-
tolla, Hallituskatu 29 A 20. 
Mukana Annukka ja Esa 
Latvala, jotka tuovat terveisiä 
Tanskasta Pohjoismaisilta 
Opettajien Lähetysliittojen 
päiviltä.
Tervetuloa! 

TAMPEREEN 
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16, 
sekä keskiviikkoisin ja 
lauantaisin klo 19.
Su 28.8. klo 16 kodin ilta.
Tervetuloa!

KRISTILLISET  
JÄRJESTÖT

rinkatu 17, tiistaisin klo 17.30, 
aloitus ti 6.9.
Multisillan srk-koti, Multisil-
lankatu 2, tiistaisin klo 17.30, 
aloitus ti 6.9.
Talentti, Männistönkuja 2, 
torstaisin klo 17.30, aloitus 
to 8.9.
Vehmaisten srk-koti, Kaup-
pilaisenkatu 26, perjantaisin 
klo 17.30, aloitus pe 9.9. 
Tiedustelut: Timo Pajunen p. 
040 543 3394  

Kiinnostaisiko kerhon ohjaaminen?
tarjolla on uusi harrastus 
Tampereen seurakuntien 
tyttö- ja poikatyössä! Tam-
pereen seurakuntien nuo-
risotyö järjestää elokuussa 
kaksi kerhonohjaajan perus-
kurssia, toisen keskustassa, 
Kyttälässä ja toisen Pispa-
lassa, Lataamolla.

Kurssilla kerrotaan, mi-
kä seurakunnan kerho on ja 
mitä siellä tehdään. Kurssil-
ta voi saada myös uusia ka-
vereita.

Kurssin laajuus on yh-
teensä 16 oppituntia. Kurs-
silaiset saavat todistuksen, 
mutta sen saaminen edel-
lyttää läsnäoloa koko kurs-
sin ajan. 

Seurakuntien nuorisotalon 
kurssi:
18.–20.8.2011, Kyttälänkatu 1
Kokoontumisajat: 
to 18.8. ja pe 19.8. klo 17–
20.30, 
la 20.8. klo 10–16.

Ilmoittautumiset nuoriso-
toimistoon p. (03) 219 0377
Kurssi on maksuton! Mu-
kaan omat eväät. 

Lataamon kurssi: 
Harjun seurakunnan nuo-
risotila, Pispalan valtatie 91
Kokoontumisajat:
ti 23.8., ke 24.8., to 1.9. ja to 
8.9. klo 17–20
Ilmoittautumiset: www.har-
junlapset.fi/kerhonohjaaja-
kurssi 

Vielä voi kysyä  
päiväkerho- 
paikkoja! 
tampereen seuraKuntien var-
haiskasvatuksen päiväker-
horyhmät ovat aloittaneet 
syyskauden kokoontumi-
sensa. 

Useimmat paikat ovat 
täynnä, mutta mahdollisia 
vapaita paikkoja voi tiedus-
tella varhaiskasvatuksen toi-
mistosta. p. (03) 2190257. 

www.tampereenseurakunnat.fi
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SYYSSIIVOUSTA, IKKUNAN PESUT
Kotisiivoukset, kangasverhoiltujen huonekalujen pesut, 

porrassiivoukset ja lattianvahaukset.
Yli 10 vuoden kokemus!

Mahdollisuus kotitalousvähennykseen.
Uusi Era Palvelut Oy / puh. 045-126 6938

uusierasiivous@kolumbus.fi
www.uusierapalvelut.com

AVOI ME T PÄ IV ÄKE RHOT 
KUTSUVAT LAPSIA JA AIKUISIA 

Tampereen seurakuntien avoimet päiväkerhot aloittavat toimintansa viikolla 34. 
Lasten ja aikuisten yhteinen kerho kokoontuu kerran viikossa kahdeksi tunniksi 
kerrallaan ja on avoin kaikille. Kerhoihin ei ole ikärajaa eikä niihin tarvitse ilmoittau-
tua. Lapset ja aikuiset leikkivät, laulavat, askartelevat ja hiljentyvät yhdessä kirkkovuo-
den aiheiden ääreen. Kerhossa lapsi on oman aikuisen vastuulla. Osallistuminen on 
ilmaista. Kerhossa on mahdollisuus syödä omia eväitä tai ostaa kahvia ja kahvileipää. 
Sisäjalkineet on hyvä olla mukana. Kerhot eivät kokoonnu to 1.9. eivätkä syysloma-
viikolla 42 ma ja ti. 

TIISTAISIN        
Atalan srk-koti, Pulkkakatu 6, klo 9.30–11.30
Hallilan srk-koti, Männikönkatu 2, klo 9.30–11.30
Iidesrannan srk-koti, Iidesranta 5, klo 9.30–11.30
Peltolammin srk-koti, Tilkonmäenkatu 4, klo 9.30–11.30 
Srk-koti Katariina, Hatanpään puistokuja 20, klo 13.30–15.30 (vauva-avoin)
Multisillan seurakuntakoti, Multisillankatu 2, 9.30–11.30     
Teiskon kirkon seurakuntasali, Teiskon kirkkotie 113, 9.30–11.30  
KESKIVIIKKOISIN
Kalevan kirkko, Liisanpuisto 1, klo 9.30–11.30
Kalkun srk-talo, Pitkäniemenkatu 9, klo 9.30–11.30
Kissanmaan srk-koti, Sudenkatu 6, klo 9.30–11.30
Lamminpään srk-koti, Rauhantie 21, klo 9.30–11.30
Levonmäen srk-koti, Hikivuorenkatu 63, klo 9.30–11.30
Pispalan kirkko, Pispalanvaltatie 16, klo 9.30–11.30   
Srk-koti Katariina, Hatanpään puistokuja 20, klo 9.30–11.30 
TORSTAISIN       
Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4, klo 9.30–11.30 
Hervannan kirkko, Lindforsinkatu 7, klo 9.30–11.30
Härmälän kirkko, Talvitie 26, klo 9.30–11.30    
Kämmenniemi, Kämmenniemenkatu 46, klo 9.30–11.30
Linnainmaan srk-keskus, Korpikodinkatu 2, klo 9.30–11.30 
Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26, klo 9.30–11.30
Tesoman kirkko, Tesomankuja 5, klo 9.30–11.30
Viinikan kirkko, Kaartotie 1, klo 9.30–11.30    
PERJANTAISIN 
Atalan srk-koti, Pulkkakatu 6, klo 9.30–11.30 
Lielahden kirkko, Ollinojankatu 2, klo 9.30–11.30 
Pyynikin pappila, Kisakentänkatu 18, klo 9.30–11.30 

Opastetut kiertOkävelyt hautausmailla 
Kierrokset alkavat klo 18 ja päättyvät klo 19.45 
alkavaan iltahartauteen.
• Pyynikin kirkkopuisto 17. ja 24.8. Kokoon-
tuminen Aleksanterin kirkon pääovella, hartaus 
ennen opastusta • Kalevankangas, torstaisin 1.9. 
saakka, aloitus hautaus maan pääportilta Hautaus-
maankadulta • Messukylän hautausmaat 17. ja 
31.8. aloitus Messukylän vanhalta kirkolta  
• Vatialan hautausmaa 24.8. aloitus kappelilta 
• Lamminpään hautausmaa 25.8., aloitus portilta

pihakirkOt
17.8. klo 18  Lielahden kirkko, Laulattaa ja lap-
settaa, Jukka Salmisen konsertti lapsille, askartelua 
ja ylläreitä, purtavaa ja naposteltavaa. järj. Lietsun 
aluetiimi 
17.8. klo 18 Irjalan makasiini, Irjalankuja 
17.8. klo 19 Anttosilla, Raivaajantie 3 
18.8. klo 14.30 Pispan palvelukeskus, Simolank. 4

miesten saunailta 18.8. klo 17  
Luhtaanrannan leirikeskus, Luhtaanrannantie 62

Vielä on kesää jäljellä...
Perinteinen Elojuhla kutsuu Finlaysonin alueelle
elojuhla vie vanhoihin perinteisiin Finlay-
sonin Lasten katedraalissa ja Tallipihalla 
sunnuntaina 28. elokuuta. Päivä raken-
tuu Finlaysonin tehdasyhteisön muis-
teluista ja nykyisen Lasten katedraalin 
toiminnasta. Toimintaa on tasatunnein 
kello 12–17 kirkossa ja pihalla. 

Tehtaassa oli jo 1800-luvun puolivä-
lissä oma lastenkoulu, mamssellin kou-
lu. Juhlassa ”Mamsselli” kertoo men-
neistä ajoista ja perinneleikit viihdyttä-
vät pihamaalla. Tarjolla on myös lasten 
kauppaleikkiin sopiva tehtaan lähetys-
neittyeiden lankapuoti, mamssellin me-
hukekkerit ja käden työn paja. 

Elojuhlan ohjelma: 
kirkossa
klo 13 Ikkuna Taivaaseen
Lasten kirkko ja Lasten katedraalin iko-
nin siunaaminen
klo 14 Pieni päivänkukka kerrohan

Lasten lauluvartti
klo 15 Ennenvanhaan
Maria-mamsselli ja Katariina-neittyt 
kertovat
klo 16 Tulin pitkin Turun tietä, hä-
mäläisten härkätietä
Mamssellin kanssa perinneleikkejä pi-
halla ja vossikkakierroksella
klo 17 Paljon onnea vaan
5-vuotiaiden juhlavartti, erityisesti 
kummeille ja kummilapsille
klo 18 On ilo olla yhdessä
Lasten katedraalin kesämuusikoiden 
konsertti   
Klo 13.30–17.45
Mamsellin mehupuoti
– mehua ja Mamssellin sokerikakkua
– kahvia ja sokerikorppua kastettavaksi

Tallipiha on elojuhlissa mukana he-
vosajeluin ja poniratsastuksin. Putiikit 
ovat auki klo 11–16. 

Koko perheen Elojuhla vie vanhoihin 
perinteisiin Finlaysonin Lasten kated-
raalissa ja Tallipihalla sunnuntaina 28. 
elokuuta. 
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Lennokkikerhot alkavat taas!

Henri Kauppinen (vas.), Eevi Ha-
kala ja Ella Nousiainen viihtyi-
vät seurakunnan päiväkerhos-
sa Hervannassa syksyllä 2010. 

Hannu Jukola
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Tuulahdus Turusta
suomen Kotiseutuliiton, nykyisen työnantajani, vuotuiset Valta-
kunnalliset kotiseutupäivät järjestettiin tänä vuonna Turussa, 
Euroopan kulttuuripääkaupungissa. Tapahtumapaikkana oli Tu-
run keskiaikainen Vanha Suurtori, jonne jo varhaisena keskiai-
kana tulivat eurooppalaiset vaikutteet pitkin Aurajokea. Ne levi-
sivät sitten torilta lähteneitä teitä pitkin Satakuntaan ja Pohjan-
maalle, Härkätietä Hämeeseen ja Kuninkaantietä Viipurin suun-
taan kohdatakseen siellä itäiset kulttuurivaikutteet.

Vanhan Suurtorin ympäristössä tapaa keskiaikainen koulu-
tuskeskus, Katedralskolan, jossa suomalainen varhainen sivis-
tyneistö sai peruskoulutuksensa kuninkaan ja kirkon palveluk-
seen, Vanhan Raatihuoneen, josta kaupunkia hallittiin. Vanha 
Akatemiantalo muistuttaa meitä Turun Akatemiasta, Ruotsin 
kolmanneksi vanhimmasta yliopistosta. Ja mahtavana seisoo 
Unikankareella hengellisestä elämästä oman tarinansa kerto-
va kansallispyhättömme Turun tuomiokirkko, jossa myös päivi-
en juhlajumalanpalvelus pidettiin.

Päivillä puhuttiin luonnollisesti kotiseudusta, yhteisöllisyy-
destä ja paikallisuudesta – kaikki ikuisia teemoja ja samalla 
myös tulevaisuuden keskusteluaiheita. Todettiin, kuinka koti-
seutuliikkeen tapainen kansanliike on pystynyt reagoimaan ul-
koisiin ja myös sisäisiin uhkiin ohjaamalla ihmiset hakemaan 
turvaa läheisistään ja tutusta kulttuuriympäristöstä.

Kotiseutuliikkeen alku asettuu sortokausiin, jolloin haettiin 
isänmaallisuutta pienyhteisöistä, joihin tsaarin ohranan käsi ei 
ulottunut. Sotien jälkeen etsittiin epävarmassa kansallisessa 
tulevaisuudessa turvaa paikallisyhteisöistä ja kotiseutuyhdis-
tysten perustaminen oli vilkkaimmillaan.

Europeikon uhatessa kansaamme 1990-luvun alun keskus-
telussa löydettiin uudelleen heimot ja maakunnat ja rakennet-
tiin maakuntien Suomi. Nyt hallinto- ja palvelurakenteen mullis-
tukset kuntakentällä ovat vilkastuttaneet kotiseutuharrastus-
ta ja -liikettä. Tutun kuntansa menettäneet ovat joukolla perus-
taneet uusia yhdistyksiä ja vanhatkin ovat aktivoituneet. Taas 
haetaan turvaa läheltä kaukaisen ollessa ainakin jossain mää-
rin pelottavaa.

Tämä sama prosessi on nähtävissä myös seurakunnallises-
sa muutosprosessissa. Kuntaliitokset ovat muuttaneet seura-
kuntarakennetta ja turvattomuutta luo muun muassa se, että 
omassa kirkossa ei olekaan joka pyhä messua ja silloin kuin 
siellä sellainen on, ei ”omaa” pappia siellä enää välttämättä 
tapaa. Diakoniatyö etääntyy avun tarvitsijoista ja seurakunta-
työ tuntuu muutenkin olevan etääntymässä paikallisesta yh-
teisöstä.

Ratkaisua tähän etsitään monella tapaa, puhutaan lähikirk-
kojärjestelmästä, kirkonpalvelijoiden ja palvelutyön suuntaami-
sesta pienyhteisöihin, ”oman” yhteisön koheesion vahvistami-
sesta.

Piispa Kaarlo Kalliala totesi Kotiseutupäivien juhlamessun 
saarnassaan kuitenkin sen, että meille kristityille on kuitenkin 
ja loppujen lopuksi tarjolla yhteinen kotiseutu – taivaallinen koti.

Ha
nn

u 
Ju

ko
la

Lassi Saressalo 
Kirjoittaja on filosofian tohtori ja 

 Tampereen seurakuntien luottamushenkilö. 

Joustavasti asiakkaan luona.

Myös iltaisin ja viikonloppuisin

Ilmainen puhelinneuvonta

PERUNKIRJAT
Kauppakirjat. Testamentit ym.

ASIOINTIPALVELU
PEKKA VALTONEN

P. 375 3218, 0400 335 443

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI

Kaikki lakiasianne
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433 

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

APU VIRTSANKARKAILUUN
MediSet-tuotteet

Varmuusalusasut
Vuodesuojat
Uimahousut
Irtosuojat

Ympäristöystävälliset
Kestävät yli 200 
pesukertaa
Mukavat
Huomaamattomat

 
 Tilaa ilmainen esite 0400 223 446

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

Asianajotoimisto

Arja Luoma Oy
Rongankatu 4 D,
33100 Tampere

Puh. (03) 2633 500

Kuunteleva puhelin 

AAAaaammmuuukkkooorrrvvvaaa
000333///222111333 333555333333

joka aamu klo 5-9.
Kun olet yksinäinen tai  

kaipaat luotettavaa 
keskustelukumppania, 
Aamukorva on kuulolla 

vuoden jokaisena 
päivänä. 

Paikallispuhelun hinnalla. 

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

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

HAUTAKIVIKAIVERRUS JA HUOLTO

PEKKA VIRSIHEIMO
PIRKANMAA P. (03) 377 0445.

l HAUTAKIVIKAIVERRUKSET l ENTISÖINTITYÖT
l VANHOJEN KIVIEN ETUPINTOJEN HIONTATYÖT &

TEKSTIEN UUDELLEEN SUUNNITTELU JA KAIVERRUKSET

Kotihoitoa ikäihmisille

Puh. 03 253 5310

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

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

www.tampereenhautauspalvelu.fi

Teitä palvelevat myös:
Pekka Jokiranta

Jukka Mäenanttila
Mika LeinonenJuhani Mäkipää Leena Mäkipää-Koivumäki

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
- palveleva perheyrityksemme

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

CLIINEX
gsm 050 38 222 50

www.cliinex.fi         asiakaspalvelu@cliinex.fi

ASIANAJOTOIMISTO KNUUTINEN KY
Asianajaja, varatuomari Pauliina Knuutinen

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

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

PIANONVIRITYKSET
Juha Yli-Knuuttila

Puh. 0400 669 799
Sähköposti:

pianonviritys@gmail.com

- OSTETAAN AUTOJA -
Käteisellä /loppuvelan lunastus.
NYT MYÖS: Hinta-arviointi palvelu.

Teiskontie 61 Ark. 10-17.00
p. 0400 628 138 / -ota talteen

www.autoauto.fi
TERVETULOA

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

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

KEITTIÖREMONTTI
Kerralla kuntoon.

Ilmainen suunnittelu.
Soitto riittää!

Matti Saari 0400 631 128
Jarmo Lahti 0400 867 855

puh. 010 321 2400

www.nelko.fi

Parturi-kampaamo Marian 
palvelee os. Kyllikinkatu 9

(Tammelantorin laidalla)

Puh. 03212 1166 ja 0400-159 553.
Opiskelija- ja eläkeläisalennus 10 %

Tervetuloa t. Maarit

Kolumneja voi kommentoida osoitteessa 
 www.tampereenkirkkosanomat.fi/blogi
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Jumppaohjaaja 
Uuteenkylään
Messukylän seurakunta etsii 
jumppaohjaajaa naisten kunto-
jumppaan Uudenkylän seurakun-
tatalolle.

Jumpat ovat keskiviikkoisin 
klo 18 ja 19. Tehtävä on palkkio-
toiminen.

Yhteydenotot: Anne-Maarit 
Rantanen. p. 050 5702 039   

Kävele  
Naiselle Ammatti
Naisten Pankki järjestää kävely-
tapahtuman sunnuntaina 4. syys-
kuuta kello 14–17 Tampereella.

Valtakunnallisilla tempauksil-
la kerätään varoja kehitysmaiden 
naisten ammattikoulutukseen.

Osallistumismaksu on 25 eu-
roa ja sillä saa ammatin yhdelle 
kehitysmaan naiselle. Auttamal-
la yhtä naista autetaan koko per-
hettä ja kylää. Tampereella on ta-
voitteena saada ammatti 200–300 
naiselle.

Tampereella tapahtumapaik-
kana on Väinö Linnan aukio Fin-
laysonin alueella. Ohjelmassa on 
lähtöpuheita, lauluja ja lämmitte-
lyä, toiminnallinen Hämeenpuis-
to-promenaadi, tuotemyyntiä, ar-
pajaiset ja loppuveryttely.

Ilmoittautuminen 4. syyskuuta 
saakka: 

yksityishenkilöt: p. 0600 308 
085 / puhelun hinta 25 e.

Yritykset ja ryhmät: maksa-
malla osallistujien määrä x 25 e 
tilille FI16 1146 3001 1284 19, vii-
te 5005. Maksaa voi myös lähtö-
paikalla käteisellä.

Lisätietoja p. 0400 684 416 ja 
Naisten Pankki Tampere Face-
book-sivuilta

Lisätietoja www.naistenpankki.fi/
kavele 

HAUTAKIVET JA KAIVERRUKSET
Messukylän

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

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

KOTIPIRTIN PALVELUTALO
Ikääntyvän voimavarakeskus

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

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

www.kotipirttiry.fi
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere 

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

0600 30 6060
Puhelun hinta 2,95 € min + pvm/mpm

www.ilmainenneuvo. 

 

 
Poimintoja syksyn ohjelmasta:

Avoin yliopisto-opetus:
Gerontologian perusopinnot (25 op, JY) 360 € 
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi (25 op, UEF) 360 € 
Ravitsemustiede (25 op, UEF) 420 € 
Taidehistoria (30 op, JY) 330 €

Muuta koulutusta:
• Anna lapsen onnistua - Janne Viljamaan koulutuspäivä 6.9.2011 
130 €, ilmoittautumiset viim. 23.8.
• Lasten ja nuorten mediakulttuuri 6.9., 13.9. ja 20.9.2011 klo 
17.00-20.30, 120 €.
• Feldenkrais® -tietoisuutta liikkeen kautta 17.9. ja 8.10. klo 
10.00-15.30, 120 €. Menetelmä on kehollista oppimista, jossa 
lisäät tietoisuuttasi liikkeestä ja olemisestasi.
• Voimauttavan valokuvan perusteet hoidollisten ja pedagogisten 
alojen työntekjiöille, 9 koulutuspäivää alk. 24.11.2011. Haku 
alkaa 31.8. Osallistumismaksu 1200 €.
• Ylivilkas lapsi - lennokas aikuinen: Markku Mutasen luento 
3.10.2011 klo 18-20, 20 €.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
www.tampereenkesayliopisto.fi  
puh. (03) 223 8433

Syksyllä kesäyliopistoon!

Kodinavux Oy on Suomen suurin kodinhoito-
palveluja tarjoava yritys. Pidämme siistinä jo 
yli 2000 asiakkaamme kodit Tampereella ja 
pääkaupunkiseudulla.

Haluatko apua 
kodinhoitoon?
Luotettavat ja osaavat kodinhoita-
jamme tekevät siivouksen ja muut 
kodinaskareet puolestasi. 
Sinulle jää enemmän aikaa perheelle 
ja harrastuksille. Tämä mukavuus 
on edullista, sillä voit tehdä 60 % 
verovähennyksen palvelujemme 
hinnasta.

Tilaa maksuton kodinhoitosuunnitelma 
puh. 020 768 9761 tai internetistä

www.kodinavux.fi

Hämeenkatu 5 A, 
33100 Tampere
tampere@kodinavux.fi

30.9.–2.10.  Ruska- ja talkooleiri
7.–9.10.  Hiljaisuuden retriitti
28.–30.10.  Profeetta Danielin 
 jalanjäljissä 
 Raamattuviikonloppu  
 yhteistyössä SANSAn  
 kanssa 
25.–27.11.  Hiljaisuuden retriitti

2.–6.12.  Henkilökohtaisesti 
 ohjattu retriitti
23.–26.12.  Heinäkallion joulu

Lisätietoja: www.uusherays.fi /
heinakallio

HEINÄKALLION LEIRIKODISSA TAPAHTUU

lomamatkat.fi – varaa ilman palvelumaksua! 
Matka-Vekan toimistot, valtuutetut jälleenmyyjät ja

puhelinmyynti 020 120 4100 (ma-pe 8-18, la ja su  10-14) 
Puh.hinta 8,28 snt/puh+7 snt/min, matkapuh. 8,28 snt/puh+17 snt /min

Valitse rentouttava rantaloma Eilatissa tai historiallinen  
Israelin kiertomatka. Lennämme Israeliin viikottain  

27.10.-5.1. ja 16.2.-29.3.

Eilat  599 €

Israelin kiertomatka  1399 €
Israel-Jordania kiertomatka  1499 €

Hinta 1 vk alk/hlö (kiertomatkat 8 pv). Palvelumaksu 12e/varaus

Tee elämäsi matka
ISRAEL
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Sinkkutoiminta vahvistaa  
yksinelävien selviytymistä

Irma-Vappu Mikkonen halusi kuvattavaksi sukulaissielunsa, kirjailija Minna Canthin patsaalla. Hämeenpuistossa sijaitsevan 
teoksen Nuori Minna on tehnyt Lauri Leppänen vuonna 1951.

T
  ampereen seurakuntien 
sinkkutoiminta antaa yksin-
eläville ihmisille mahdolli-
suuden yhdessäoloon, yhtei-
söllisyyden kokemiseen se-

kä tutustumiseen samassa elämän-
tilanteessa oleviin ihmisiin. Moni-
en yksinelävien toive eli parisuhde 
tai läheisen ystävän löytyminen on 
kuitenkin toteutunut vain harvan 
ihmisen kohdalla sinkkuilloissa. 

Tampereen seurakuntien yh-
teiskunnallisen työn sinkkutoi-
mintaa on tutkinut tamperelainen 
Irma-Vappu Mikkonen, jonka so-
siaalityön pro gradu -tutkielma 
Sinkkutoiminnan merkitys yksin-
elävien selviytymisessä hyväksyt-
tiin Tampereen yliopistossa tou-
kokuussa.  

– Yksinelävät kokevat sinkku-
toiminnan varsin tarpeelliseksi ja 
se sopii hyvin seurakuntien toi-
mintaan. Työn luonne on sekä dia-
koninen että yhteiskunnallinen, 
pohtii Mikkonen, joka on itse ol-
lut mukana toiminnassa syksystä 
2007 lähtien. 

Tutkimustaan varten Mikko-
nen haastatteli kuutta yli 40-vuo-
tiasta sinkkutoimintaan osallistu-
nutta yksineläjää sekä kahta Tam-
pereen seurakuntien yhteiskunnal-
lisen työn työntekijää. 

Yksinelävä on  
usein yksinäinen 

Tutkimus osoittaa, että monien 
sinkkutoimintaan osallistuvien yk-
sinelävien ihmisten elämää hallit-
see sosiaalinen yksinäisyys. 

– Joidenkin kohdalla kyse on so-
siaalisten suhteiden vähäisyydestä, 
mutta useimmiten sosiaaliset suh-
teet eivät ole laadullisesti tyydyt-
täviä. Lisäksi useimman kohdalla 
fyysisesti läheisen ihmisen puute 
aiheuttaa jonkintasoista ahdistus-
ta, kertoo tutkija.  

Suurin osa sinkkutoimintaan 
osallistuneista on lähtenyt mu-
kaan toiveenaan löytää vakituinen 
kumppani. 

– Todellisuus on kuitenkin 
osoittanut, ettei syvällisempi ystä-
vystyminenkään aina helposti to-
teudu, vaan seurauksena on edel-
leen emotionaalinen yksinäisyys, 
erillisyyden tunne. 

Mikkosen mukaan yhteinen te-
kijä eli ilman parisuhdetta elämi-
nen kuitenkin riittää yhdistämään 

sinkkutoimintaan osallistuvia. 
– Silloin yksilö näkee, että on 

muitakin yksineläviä. Se lisää pe-
rusturvallisuutta ja vahvistaa oma-
ehtoista selviytymistä. Sinkkutyön 
toiminta-ajatuksen mukaan jokai-
nen ihminen tarvitsee yhteisöä. 
Yhteisöllisyyden kokemuksen tar-
joaminen ja olemassa olevan sosi-
aalisen verkoston tuki voivat eh-
käistä ennalta stressiä, masennus-
ta tai henkistä väsymystä ja siten 
tuoda virkistystä yksinelävän ar-
keen, selvittää Mikkonen.  

Seurakunnalliseen sinkkutoi-
mintaan kuuluu myönteinen ja ih-
misen sellaisenaan hyväksyvä hen-
gellisyys. 

– Haastateltavien mukaan hen-
gellisyyttä ei kenellekään tuputeta, 
eikä sen määrää keneltäkään kysel-
lä. Se tulee esille laulettavaksi vali-
tuissa hengellisissä lauluissa tai pe-
rinteisissä virsissä ja joskus myös 
ohjaajan pitämissä lyhyissä loppu-
rukouksissa. 

Yksinelävät tärkeä  
yhteiskunnallinen aihe

Suomessa on noin miljoona yksin-
asujaa. Isoissa kaupungeissa talo-
uksista on jo runsas 43 prosenttia 
yksineläjien talouksia. Tilastokes-
kuksen mukaan pienituloisuus ja 
köyhyys on huomattavaa kaikissa 
yksinasuvien ikäryhmissä.  

Vuosi 2010 oli Euroopan köy-
hyyden ja sosiaalisen syrjäytymi-
sen torjunnan teemavuosi. 

– Yksinasuvien suureen ja ala-
ti kasvavaan määrään kiinnite-
tään kuitenkin julkisessa puhees-
sa tuskin ollenkaan huomiota. Sa-
moin pienituloisten yksinasuvien 
toimeentulon ongelmia tulisi tut-
kia enemmän ja pyrkiä löytämään 
niihin ratkaisuja. Yksinelävät näh-
dään usein vain asunnottomuuden 
ja päihdeongelman kautta, vaik-
ka yksineläjiä on paljon ja vaikka 
useimmat ovat työikäisiä, pohtii Ir-
ma-Vappu Mikkonen, joka puhuu 
yksinäisyydestä ja taloudellisista 
vaikeuksista rohkeasti myös omi-
en kokemustensa kautta. 

Kirsi Airikka 

Laajempi juttu aiheesta: www.tampe-
reenseurakunnat.fi/uutiset2011
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Elvis-konsertti hurmasi yleisön
T ampereen seurakuntien jär-

jestämä Elvis-konsertti Fin-
laysonin kirkossa oli yk-

si suosituimmista Tapahtumi-
en yön tilaisuuksista Tampereel-
la. Finlaysonin kirkon noin 240 
istumapaikkaa oli aivan täyn-
nä yleisöä ja suunnilleen saman 
verran ihmisiä kuunteli konsert-
tia kirkon pihalla. 

Konserttiyleisön hurmasi 
Aron, joka esitti Elviksen tunne-
tuimpia gospeleita ja balladeita. 
Taiteilijanimen takaa löytyy ylö-
järveläinen artisti Juha Leppä-
nen, joka tunnetaan lahjakkaana 
Elvis-tulkkina. 

Aronia säesti konsertissa hänen 
oma yhtyeensä. Kokoonpanossa 
soittavat Ari Nevala, kitara, Janne 
Korja, basso, Tapio Häkli, rum-

mut ja Franc Toth, koskettimet. 
Sirpa Raevaara oli todella 

tyytyväinen konserttiin. 
– On hyvä, että kirkko etsii 

uusia väyliä ihmisten tavoittami-
seen. Maailmassa tapahtuu koko 
ajan kauheita asioita, muun mu-
assa Norjan tapahtumat. Ihmi-
set tarvitsevat kirkon tukea elä-
määnsä.  

Elvis-fani Jarmo Estama 
kuunteli tyttärensä Hellevi Es-
taman kanssa konserttia piha-
maalla. Hän kannattaa lämpi-
mästi kevyen musiikin tuomis-
ta kirkkoon. 

Elvis-tulkki Aron hurmasi 
yleisön Finlaysonin kirkossa 
Tapahtumien yönä.  

– Jos jumalanpalveluksen mu-
siikkiakin uudistettaisiin roh-
keasti, kirkossa kävijöistä ei tu-
le pulaa. Myös kevyt musiikki voi 
koskettaa ihmisiä hengellisesti.  

Kolehdilla ruokaa 
vähävaraisille 

Konsertin järjestivät Tampereen 
seurakuntien diakoniatyö sekä 
kristillinen moottoripyöräkerho 
Sons of Abraham MCC.

– Halusimme tarjota ihmisille 
päihteettömän ja ilmaisen vaihto-
ehdon nauttia Tapahtumien yöstä 
kirkossa. On tärkeää, että seura-
kunnat on mukana kaupungin ta-
pahtumissa, pohtii nuorisotyön-
ohjaaja Ari Santaharju. 

Konsertin kolehdilla kartu-

tetaan RuokaNyssen varastoja ja 
suunnataan ruoka-apua kaupun-
gin vähävaraisille ihmisille.

Muutkin Tampereen seura-
kuntien tilaisuudet kiinnostivat 
ihmisiä Tapahtumien yössä.  

Aleksanterin kirkossa järjes-
tettyyn Kansanlaulu–Tuomas-
messuun osallistui noin 400 hen-
keä. Hautausmaaopastus Kale-
vankankaalla sai mukaan 55 ih-
mistä. Tuomiokirkossa järjeste-
tyt Sydänsuven säveliä -konsertit 
keräsivät yhteensä 240 kuulijaa. 

Kirsi Airikka 

Laajempi juttu: www.tampereenseura-
kunnat.fi/uutiset2011




