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Vuoreksen Klaavassa
Avoimen päiväkerhon 
ensimmäiseen toimintapäivään 
saapui muun muassa Ingrid Kautto, 
takana lelua mutustaa Linda Salo-
kanto.

➢ SIVU 3

Toivon sanoma
lohduttaa omaisia
Rakkaus ei ole turhaa: se jää 
elämään ja tuo toivoa.

➢ SIVUT 6–7

Riparilaiset muistavat
päivän Lutherin jäljillä
Jessika Mikola ja Noora Telenius 
vauhdittivat laulua Saksan-
rippikoulun majapaikassa 
Dessaussa.
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Juho Angervon (vas.) ja 
Atso Skogsterin mielestä 

tärkeintä seurakunnan 
salibandykerhossa 
on rento pelailu ja 

yhdessäolo. 

  – tule kipin kapin mukaan!
➢ SIVU 4
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Suu säkkiä myöten
VIIME VIIKKOJEN aikana seurakunnissa on tehty ensi vuoden ta-
lousarviota. 

Jo muutaman vuoden ajan Tampereen seurakuntayhtymäs-
sä on säästetty noin miljoona euroa vuodessa. Edellisvuosina 
niukkuus ei ole juuri tuntunut. Seurakuntayhtymä pystyi tuotta-
maan palveluja lähes entiseen malliin.

Tänä vuonna tilanne on toinen. On tarkkaan harkittava, mis-
tä voidaan säästää. Viestintä on joutunut vähentämään Tampe-
reen Kirkkosanomista jo aiemmin kaksi numeroa. Tähän pää-
tökseen vaikuttaa myös se, että ensi vuonna viestintäpalvelui-
hin tulee 9 prosentin arvonlisävero.

Talouden kiristyessä olisi ollut tärkeää, että seurakuntayh-
tymä olisi päässyt neljän suomenkielisen ja yhden ruotsalaisen 
seurakunnan malliin. Nyt yhtymä joutuu edelleen tekemään ta-
lousarviot 11 seurakunnalle. Tämä merkitsee sitä, että monil-
le yksiköille jää vähemmän varoja tuottaa palveluja seurakun-
talaisille.

Toisaalta on myös huomattu, että rajojen vähetessä uudet 
ideat ja työtavat nousevat esille. Uusia aloituksia voi saada edul-
lisestikin. 

Tampereen seurakunnissa on vuosien mittaan panostettu 
työntekijöihin ja toimintaan. Se on ollut hyvä asia. Hyvinä vuosi-
na on voitu tarjota tamperelaisille palveluja, joita ei ole ollut mo-
nilla muilla, isoillakaan seurakunnilla. Nyt Tamperekin joutuu pe-
ruutusvaihteelle, kaikkea hyvää ei voi enää saada.  

Koululaiset tulevat kerhoihin 
ON OIKEASTAAN ihme, miten hyvin seurakuntien kerhotoiminta on 
pitänyt pintansa lapsille tarkoitettujen harrastusten joukossa.  
Kävijämäärä on jopa vähän noussut kahden viime vuoden ai-
kana.  

Tampereen seurakuntien nuorisotyö on vuosikymmeniä ol-
lut seurakuntayhtymän lippulaiva. Lapsille ja nuorisolle on ha-
luttu antaa mahdollisuus päästä kerhoihin sekä leireille, luon-
non ja veden ääreen.  

Asialla on ollut joukko työstään innostuneita nuorisotyönte-
kijöitä, jotka ovat kasvattaneet tuhansia lapsia kohti hyvää ai-
kuisuutta. Tämä työ on yhä voimissaan. Viime vuonna Tampe-
reen seurakunnat tarjosi 128 kerhoa eri puolilla kaupunkia. Ker-
hoissa kävi yhteensä 1 635 lasta. 

Nuorisotyönohjaaja Petri Rannan mukaan kerho tarjoaa lap-
sille vaihtoehdon, jossa ei aseteta tiukkoja aikatauluja, kuten 
monessa muussa harrastuksessa. Lasten ja nuorten on tär-
keää ottaa joskus myös rennosti, ilman suurempia tavoittei-
ta. Tärkeää on tutustua uusiin kavereihin ja oppia uusia juttu-
ja. Moni perhe kiittelee varmasti sitä, että kerhoissa käynti ei 
maksa mitään. 

Kirkko tukena kisoissa 
KUN VARSINAISET Lontoon olympialaiset menivät vähän alakant-
tiin, voimme toivoa parempaa 30. elokuuta alkavilta paralym-
pialaisilta.

Suomen kisapapiksi lähtee Pirkkalan kirkkoherra Olli-Pek-
ka Silfverhuth, jolle Lontoon kisamatka on jo neljäs kerta pa-
ralympialaisissa. Papin tärkein tehtävä on olla läsnä urheilijoil-
le. On tärkeää, että kirkko saa kulkea rinnalla urheilijan uran 
huippuhetkissä.   

Marja Rautanen 

Lukijapostia
Köyhyystalkoot
Missä olet sinä -luvun lamas-
sa ryvettynyt yrittäjä?

Oletko pelastunut eläkkeelle tai 
maksatko yhä velkojasi? Vai oletko 
menettänyt jo kaiken – luottotieto-
si, ihmisoikeutesi, kotisi, terveyte-
si ja ystäväsi?

Yksinhän et silti varmaan ole. 
Ovathan yhä jäljellä ilkkuvat naa-
purisi, takaajasi, sukulaisesi ja 
muut pilkantekijäsi.

Kirkkoonkin sinua pyydetään 
sisälle, vaikka ei siellä kukaan ky-
sy, mitä sinulle kuuluu. Sinut on hy-
lätty ja unohdettu.

Kuka enää muistaa miten teit 
töitä ilman lomia ja maksoit samal-
la lomakorvauksia muille. Sairaa-
nakin työ sai maistua sinulle iloi-
sesti.

Tiedän, koska olen kokenut tuon 

kaiken itse. Sen tähden sanon si-
nulle: Älä lannistu. Usko huomi-
seen ja osallistu köyhyystalkoisiin. 
Mene sinne, missä ovat toiset köy-
hät ja ryhdy heidän kanssaan toi-
mintaan.

Et ole yksin. Sinulla on vertai-
sia. Heidän joukossaan sinua rakas-
tetaan.

Elämään iloa ja valoa

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

Sanottua
 Uskonpuhdistus oli ensimmäi-

nen todellinen mediavallankumo-
us, joka perustui kirjapainotaidon 
madaltuneelle julkaisukynnykselle. 
”Koetelkaa kaikki, ja pitäkää se mi-
kä hyvää on” tarkoitti että kukin lu-
ki ja tulkitsi sisimmässään sen, mi-
kä oli totta.

Me sanomalehtien ja internetin 
keskustelupalstojen lukijat olemme 
saman tehtävän edessä kuin Martti 

Luther. Meidänkin on muodostet-
tava käsitys totuudesta tykönämme 
ja yritettävä ottaa samalla huomi-
oon, että olemme vain ihmisiä, jot-
ka voivat erehtyä.

Vapaa toimittaja 
Kimmo Laakso

www.suomenkuvalehti.fi  3.8.12

 Internet on iso juttu kirkon 
työssä, mutta erityisesti autoritää-

risessä herätysliikkeessä. Verkon 
ansiosta keskustelu laajenee, ja ih-
miset pääsevät keskustelujen ää-
relle. Ehkä muutos on ollut niin iso 
siksi, että aikaisemmin puhe on tul-
lut ylhäältä ja vain muutamilla on 
ollut oikeus puhua.

Seurakuntapastori 
Mari Leppänen

Suomen Kuvalehti 10.8.2012

 Tampere 29.8.2012

Haluamme vastata sinulle yrittäjä, 
joka koit ja ryvetyit -luvun la-
massa. Tärkeää on, että et olisi yk-
sin muistojesi ja kokemustesi kans-

Jos on annettu fi losofi n kauhalla, ei 
voi teologin kauhalla vaatia.

Filosofi an tohtori Ville Vuolan-
to (viit. Kirkkosanomiin ..) pei-
lasi homorakkautta Raamatun nä-
kemyksensä valossa. 

Hän jos kuka suosii ns. irrallisia 
lauseita siinä määrin, että on pu-
dotellut kokonaisia jakeita pois nä-
kemyskentästään ja erottanut rak-
kauden sukupuoliyhteydestä, mikä 
useimmiten hyvin toimiikin.

Mitä tulee Paavalin kirjoituk-
siin esimerkiksi Roomalaiskirjees-
sä, hän mainitsee myös naisten vä-
liset luonnottomat suhteet, vastoin 
Vuolannon väitettä. Motiivikin on 
hukassa viimemainitulta.

Paavalin mukaan homosuhteet 
alkoivat, kun luovuttiin vastakkai-
sesta sukupuolesta. Filosofi a ilmei-
sesti sekoittaa ajatuskulun etene-
misen.

Mielestäni Jeesuksella oli sen 
verran tärkeämpää sanottavaa ih-
misille, ettei Hän puuttunut itses-
täänselvyyksiin. 

Loppujen lopuksi voitaisiinkin 
miettiä ihan yleistä moraalikäsi-
tystä – monet ns. koiraihmisetkin 
tuntevat lemmikkiänsä kohtaan 
agape-rakkautta.

Jumala rakastaa aivan varmas-
ti Rikua (KS..) niin paljon, et-
tä antoi meille miehille naisia, et-
tei kenenkään, joka tahtoo rakas-
tella, tarvitsisi toteuttaa sitä muil-
la tavoilla.

Jukka-Pekka Ahonen
projektipäällikkö NaisTeam

Nyt ollaan valmistelemassa van-
huspalvelulakia. Sen valmistelu 
käy kuumana näin kunnallisvaa-
lien alla.

Puolueet yrittävät kerätä irto-
pisteitä lain valmistelusta. Nyt on 
ikäihmisillä ja vanhuksilla taas 
runsaasti ystäviä, kun ääniä pitäi-
si saada. 

Vaalien jälkeen kaikki palaa en-
nalleen. Vanhuksia muistavat vain 
omaiset, jos muistavat. 

Kristillistä henkeä ja elämän-
katsomusta ei löydy laista. Siellä 
on vain kylmiä numeroita. Puolu-
eiden kiistat ovat keskittyneet lä-
hinnä laitosten henkilökuntami-

toitukseen. Kun yli -vuotiaita on 
jo yli miljoona, ei ihme, että puo-
lueet ovat kiinnostuneita lain val-
mistelusta.

Tärkeintä lain sisällössä pitäisi 
kuitenkin olla hyvä ja turvallinen 
hoito, hoidon tarpeen mukaan, ei-
kä se, kuinka monta hoitajaa sitä 
on antamassa. Tarpeet eri puolil-
la maata ja eri hoitolaitoksissa ovat 
erilaiset. 

Hoitolaitosten johtajat ja asian-
omaiset lautakunnat pystyvät kyl-
lä arvioimaan henkilökunta tar-
peen. Ei sitä lakiin tarvitse kirjata. 
Laki koskee yli -vuotiaita ja van-
huseläkkeellä olevia yli -vuotiai-

ta, lähinnä siis laitoksissa olevia ja 
laitoshoidon tarpeessa olevia koto-
na asuvia vanhuksia.

Lailla pyritään kahlitsemaan 
kaikki hoitolaitokset samaan 
muottiin. Terveelle maalaisjärjen 
käytölle ei tahdo jäädä tilaa. Toi-
voa kuitenkin sopii, että laissa ei 
estetä kolmannen sektorin ja kir-
kon toimintaa hoitolaitoksissa. Nii-
den pitää saada toimia niin kuin tä-
hänkin asti.

Yrjö Schafeitel
seniori, Tampere

Tampereen Kirkkosanomien edel-
lisessä numerossa (..) oli 
Kukkaistytön nimi kirjoitettu vää-
rin.

Vuoden  Kukkaistyttö on 
Ulla Valanto, ei Vuolanto.

Toimitus pahoittelee virhettä.

sa. Vaikka aikaa on kulunut, voit 
jakaa kokemuksesi. Olet varmasti 
kantanut taakkaasi aivan tarpeek-
si. Lama-aika ei varmasti ollut si-
nun vikasi.

Seurakunnan työntekijä on vai-
tiolovelvollinen. Työpaikkapapit 
ovat myös yrittäjiä varten. Sekä 
nykyisiä että -luvun laman ko-
keneita varten. Olemme mukana 
Pirkanmaan yrittäjien asiantunti-
javerkossa.

Ota meihin yhteyttä. Työpaik-
kapapeista erityisesti Ismo Kunnas 
ja Juha Mattila ovat käytettävissäsi.

Terveisin

Ismo Kunnas
ismo. kunnas@evl.fi 

Juha Mattila
juha.mattila@evl.fi 

Kokemukset 
kannattaa jakaa

Vanhuspalvelulaissa ei saa estää
kolmannen sektorin toimintaa

Filosofi n kauhalla

Oikaisu
Kukkaistyttö Ulla Valanto
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Hannu Jukola

Herätys!

K
irkko tarvitsee tule-
vaisuudessa vapaaeh-
toisia vastuunkanta-
jia palkattujen työnte-
kijöiden rinnalle. Var-

sinkin pienissä seurakunnissa seu-
rakuntalaisten työpanos tulee tar-
peeseen, sanoo tamperelainen Sep-
po Nikkanen, Suomen Maallikko-
saarnaajat -yhdistyksen perustaja-
jäsen ja puheenjohtaja. 

Suomessa on vahva maallikko-
saarnaajien perinne herätysliik-
keissä ja vapaissa suunnissa. Moni 
kuitenkin miettii, onko maallikko-
saarnaajilla vieläkään sijaa Suomen 
evankelis-luterilaisessa kirkossa. 

– Seurakuntalaisia on lähinnä 
pyydetty keittämään kahvia, kan-
tamaan kolehtia ja ehtoollisavusta-
jiksi. Saarnapöntössä ei ole usein-
kaan näkynyt muita kuin pappeja. 
Maallikkojoukosta löytyisi kuiten-
kin apua ja innokkuutta myös saar-
nojen pitämiseen, vakuuttaa Nik-
kanen, joka itse kiinnostui saar-
naamisesta ja puhumisesta seura-
kunta-aktiivina ja Gideon-raamat-
tutyössä. 

Nikkanen oli mukana pilotti-
ryhmässä, joka suoritti maallikko-
saarnaajakurssin Laajasalon kris-
tillisessä opistossa vuonna . 
Vuoden kestävällä kurssilla oli noin 
 opiskelijaa. 

Maallikkosaarnaajien yhdistyk-
sen Nikkanen perusti vuonna  
jäätyään eläkkeelle yrittäjän tehtä-
vistä. Yhdistyksessä on tällä het-
kellä noin  jäsentä, joista enem-
mistö on naisia. Saarnakurssin 
suorittaneita on jo noin . 

Hyvä saarna 
ei jätä kylmäksi

Yhdistyksen tavoitteena on tie-
dottaa seurakunnille mahdollisuu-
desta kutsua maallikkosaarnaajia 
saarnastuoleihin. 

– Maallikot voisivat tuoda lisä-
väriä jumalanpalvelukseen. Tavoit-
teena on pitää hengellisiä, Juma-
lan sanan mukaisia saarnoja. Hyvä 
saarna on ajankohtainen ja siinä on 
aina jotakin omakohtaista. Saarna 
ei saisi jättää ketään kylmäksi, sen 
pitää joko vihastuttaa tai koskettaa 

niin, että sydän pakahtuu, miettii 
Nikkanen.  

Maallikkosaarnaaja Leena Her-
nesniemi on samoilla linjoilla. 
Saarna ei saa olla vain teologinen 
tietopaketti. 

– Hyvä saarna on omakoh-
tainen, ihmisläheinen ja rehelli-
nen vaikeissakin asioissa. Se ker-
too Kristuksen rakkaudesta. Saar-
noissa tulee uskaltaa puhua elämän 
asioista oikeilla nimillä ja niin, et-
tä kuulijat ymmärtävät, vaikka eh-
kä paheksuvatkin suoraa puhetta.

– Me saarnaavat seurakunta-
laiset lähestymme tekstejä ehkä 
ihmisläheisemmin. Olen kokenut, 
että Jumala lähettää minut juuri oi-
kean tekstin äärelle puhumaan sii-
tä, miten evankeliumi koskettaa. 
Saarna voisi joskus ravistella seu-
rakuntalaisia, pohtii Hernesniemi, 
joka on suorittanut saarnakurssin 
vuonna  jäätyään työkyvyttö-
myyseläkkeelle optikon työstä. 

Hän on saarnannut pari kertaa 
vuodessa Tampereella ja kerran 
Sahalahdella. Kutsujina ovat olleet 
Tuomasmessu, Harjun ja Pyyni-
kin seurakunnat sekä joukko seu-
rakuntapiirejä. 

Piispa rohkaisee
maallikkosaarnaajia

Tampereen hiippakunnan piispa 
Matti Repo on rohkaissut maallik-
koja saarnatehtäviin. Myös emeri-
tuspiispa Erik Vikström ja teologi-
an tohtori, kirjailija Seppo Löytty 
kuuluvat maallikkosaarnaajien tu-
kijoukkoihin. 

– Kirkossa säilyy aina pappis-
virka, koska se on olemassa juma-
lanpalveluksen toimittamista eli 
sanan julistusta ja sakramenttien 
jakamista varten. Samalla kuiten-
kin tarvitaan enemmän niitä, jot-
ka voivat pappien ohella toimia va-
paaehtoisina julistajina erilaisissa 
tilanteissa, tarvittaessa myös seu-
rakunnan pääjumalanpalvelukses-
sa, sanoo piispa Repo. 

Vielä parikymmentä vuotta sit-
ten oli mahdollista suorittaa tuo-
miokapitulille saarnalupatutkinto, 
joka kuitenkin poistettiin käytös-
tä. Tilalle tuli seurakunnan kirkko-

herralle annettu oikeus yksittäista-
pauksessa kutsua evankelis-luteri-
laisen kirkon konfi rmoitu, kristil-
lisestä vakaumuksesta tunnettu jä-
sen saarnaamaan jumalanpalveluk-
sessa (KJ :). 

– Tätä mahdollisuutta näkyy 
myös usein käytetyn; itse kuulin äs-
kettäin erään suntion pitämän hy-
vän saarnan. Usein nämä maallik-
kosaarnaajat ovat muita seurakun-
nan työntekijöitä tai luottamushen-
kilöitä. Onkin tarpeen, että saar-
naajille pyritään koulutuksella an-
tamaan valmiuksia eli perustietoja 
ja taitoja teologiasta, saarnan val-
mistamisesta ja itse saarnaamisesta.

Piispaa vastaan ei ole tullut sel-
laisia maallikkosaarnaajia, jotka 
haluaisivat korvata pappeja tai pi-
täisivät näiden puheita heikkoina. 

Revon mukaan saarnaaminen 
perustuu kirkkoherran kutsuun ja 
kyseisen henkilön tuntemiseen.

– Maallikkosaarnaajan on vai-
kea itse ilmoittautua tai tarjoutua, 
ellei häneen ole jo syntynyt jonkin-
laista luottamussuhdetta. 

Tämä periaate nousee luteri-
laisen kirkon tunnustuksesta, jon-
ka mukaan ”kirkossa kukaan ei saa 
julkisesti opettaa ilman asianmu-
kaista kutsua” (Augsburgin tun-
nustus, art. ). 

– Uskon, että seurakuntalaiset 
ottavat mieluusti vastaan vieraile-
via saarnaajia ja kuuntelevat hei-
tä suurella mielenkiinnolla. Heiltä 
odotetaan pohjimmiltaan samaa 
kuin seurakunnan papeilta, eli Ju-
malan sanan julistamista siten, et-
tä se koskettaa ja ravitsee hengel-
lisesti ja vahvistaa luottamusta Ju-
malaan sekä rohkaisee elämässä 
eteenpäin, pohtii Repo. 

 

Kirsi Airikka 

Seppo Nikkanen saarnaa 9. syyskuuta 
kello 18 Tuomasmessussa Aleksan-
terin kirkossa. Messun teemoina ovat 
maallikkosaarnaajat ja miestyö. 
Aiheena on ”Miten mies jaksaa”. 
Suomen Maallikkosaarnaajien 
vuosikokous järjestetään 27. lokakuu-
ta Kalevan kirkolla ja saarnaseminaari 
4.–5. 5.2013 Bergvikissä.

Maallikkosaarnaajat 
odottavat kirkon kutsua

Kauppamies-lempinimestään Tampereella tunnettu Seppo Nikkanen on Suomen Maallikkosaarnaajat -yhdistyksen perusta-
jajäsen ja puheenjohtaja. Miehen sydäntä lähellä on myös miestyö. Nikkanen saarnaa 9. syyskuuta Tuomasmessussa Alek-
santerin kirkossa. 

Missä Myötätuuli  toimii nykyisin?
Myötätuuli eli Tampereen seurakuntien yhteinen vammais-
työ on uudistunut ja saanut käyttöönsä uusia tiloja. Missä 
päin kaupunkia vammaistyö nyt toimii, johtava erityisdia-
konian viranhaltija Liisa Hoikkanen?  

– Vammaistyö on saanut uusia tiloja Iidesrannan seurakun-
takodista, osoitteesta Iidesranta . Iidesranta on fyysisesti saa-
vutettava eli rakenteellisesti esteetön. Meillä on vihdoin sopi-
va kokoontumispaikka eri tavoin liikuntarajoitteisille ihmisil-
le. Toimipiste soveltuu myös hyvin nuoriso- ja perhetyöhön.

– Varsinainen Myötätuuli sijaitsee edelleen Tammelantorin 
laidalla, osoitteessa Ilmarinkatu . Se toimii näkövammais-
työn keskuksena. 

Mitä uusia tuulia syksy tuo toimintaan?  
– Toiminnan lähtökohtana on seurakuntien strategia ja sen 

kärkihanke, seurakuntalaisten olohuone. Tavoitteena on Myö-
tätuulen ja Iidesrannan vahvistaminen kohtaamispaikoiksi, joi-
hin on helppo tulla.

– Iidesrannassa kokoontuu jo vakiintuneita ryhmiä, kuten 
Aurinkoklubi tiistai-iltaisin sekä viittomakielinen perhekerho 
keskiviikkoisin. Tarkoituksena ei ole täyttää paikkoja toimin-
nalla heti aamusta iltaan, vaan nyt on mahdollisuus erilaisille 
kokeiluille ja uusille ryhmille. 

– Esimerkiksi viittomakieliset ovat toivoneet paikkaa, jonne 
he voivat tulla päiväsaikaan tapaamaan toisiaan. Iidesrannassa 
on nyt mahdollisuus vapaamuotoiselle kohtaamiselle. Myös yh-
teisen vammaistyön toimisto sijaitsee Iidesrannassa, mikä hel-
pottaa työn suunnittelua.

Kirsi Airikka 
Myötätuuli: 
– näkövammaiset syyskuusta lähtien to klo 13 ja pe klo 10–12 
– kerran kuussa näkövammaisten miestenpiiri
– kerran kuussa viittomakielinen seurakuntapiiri 
– näkö- ja kuulovammaisten diakonissan Helena Kuisman 
 vastaanotto: ma klo 14–16, to ja pe klo 10–12  

– kuurojen diakonissan Sirpa Toivon vastaanotto: 
 ti klo 10–12 Myötätuulessa, 
 ke klo 15–16 Iidesrannassa

Taaperot ja heidän vanhem-
pansa pääsivät ensimmäise-
nä aloittamaan toimintakauden 
Vuoreksen seurakuntakodissa.

– Maanantaisin kello .–
. kokoontuvaan avoimeen 
päiväkerhoon ovat tervetulleita 
kaikenikäiset lapset oman aikui-
sensa kanssa, kertoo lapsityön-
ohjaaja Leena Katriina Leppä-
nen.

– Kerhossa askarrellaan, lei-
kitään ja lauletaan ja tutustutaan 
yhdessä kirkkovuoden teemoi-
hin. Avoin päiväkerho on avoin 
myös seurakuntaan kuulumatto-
mille, eikä sinne tarvitse ilmoit-
tautua etukäteen. 

Vuoreksen kerholaiset pää-
sevät touhuamaan kierrätysta-
varoilla, sillä käytössä on muilta 
toimintaryhmiltä tarpeettomik-
si jääneitä tavaroita.

Huonekaluja on tuotu Iides-
rannasta, jonka tilat ovat siirty-
neet erityisdiakoniatyölle. Lelu-
ja on saapunut myös Lukonmäes-
tä, jossa tilat on vuokrattu päivä-
kodille. Matto on kotoisin Hauki-

luomasta, jossa päiväkerhon toi-
minta on päättynyt.

Syyskuussa seurakuntako-
dissa alkavat perheiden Jumalan 
kämmenellä -illat. Suunnitteilla 
ovat myös taaperokirkko, päivä-
kotivierailu, alue- ja diakoniatyön 
päivystys sekä alueen asukkaista 
muodostettavat toiminnan suun-
nitteluryhmät. 

Kauppakeskus Klaavassa sijait-
seva seurakuntakoti on vuokrattu 
seurakunnille viideksi vuodek-
si. Sen saliin mahtuu  ihmistä, 
ja eteistä voi hyödyntää salin jat-
keena. Isoihin tilaisuuksiin voi-
daan lainata myös viereen nouse-
van koulukeskuksen tiloja.

Vuoreksen kirkon rakentami-
nen on siirtymässä ainakin vuo-
sikymmenen vaihteeseen. Lem-
päälän seurakunta on yhä muka-
na sen työryhmässä.

– Kiinteistöpuolella vapaa-
ehtoinen yhteistyö on käynnis-
tymässä naapurikuntien kanssa, 
valottaa kiinteistöpäällikkö Pek-
ka Niemi.

Eva Wäljas, Asta Kettunen

Ellen Salokanto ja Karin Kautto sekä jo selin ennättänyt Ingrid Kautto puuhasi-
vat Vuoreksen uusissa tiloissa jo ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Tuom
as Koskialho

Varhaiskasvatus johtaa joukkoa
Vuoreksen seurakuntatoimintaan
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T
ampereen seurakuntien 
kerhotoiminta on säilyttä-
nyt suosionsa kouluikäisten 
harrastusten joukossa. Kä-
vijämäärissä on jopa lievää 

nousua parin viime vuoden aikana.   
Viime vuonna Tampereen seu-

rakunnilla oli tarjolla  kerhoa 
eri puolilla kaupunkia. Kerhoissa 
kävi yhteensä  kouluikäistä eli 
– -vuotiasta lasta.  

– Kerhot tarjoavat maksutto-
man harrastuksen ja niihin voi tulla 
silloin kun huvittaa. Niissä on mie-
lekästä puuhaa, yhdessäoloa, tur-
vallinen ilmapiiri, kavereita ja ai-
kuisen läsnäoloa. Ne tarjoavat myös 
onnistumisen elämyksiä, luettelee 
nuorisotyönohjaaja Petri Ranta, jo-
ka tekee kouluikäisten kerhotyötä 
Tampereen keskustassa. 

– Avoimet toimintakerhot ovat  
lasten olohuoneita, jonne voi tulla 
pelailemaan, askartelemaan, viet-
tämään aikaa kavereiden kanssa, 
hiljentymään ja tekemään läksyjä 
koulun jälkeen. Kerho tarjoaa myös 
välipalaa. Parhaina päivinä saattaa 
olla liki  kävijää, lisää nuoriso-
työnohjaaja Ulla Keskinen Aito-
lahden seurakunnasta.   

Avoimia toimintakerhoja ovat 
muun muassa Aitolahden seura-
kunnassa toimivat Haavi, Nuotta ja 
Koho sekä keskustan Junnukappe-
li, joka kokoontuu keskiviikkoisin 
Aleksanterin kirkon yläkappelissa. 
Uutena lasten olohuoneena aloittaa 
KaMu-kerho, joka kokoontuu tiis-
taisin kello – seurakuntakoti 
Katariinassa Hatanpäällä.  

Petri Rannan mukaan seura-
kunnan kerho tarjoaa lapselle vaih-
toehdon, jossa tavoitteita ja aika-
tauluja ei aseteta niin tiukasti kuin 
monessa muussa nykypäivän har-
rastuksessa. Monille riittää har-
rastukseksi kerho, joka kokoontuu 
kerran viikossa.  

– Moni lapsi kaipaa liikuntahar-
rastusta, jossa voi höntsäillä ja pe-
lata rennosti. 

Kerho opettaa lapsille sosiaali-
suutta, monia hyödyllisiä arkielä-
män taitoja, elämän pelisääntöjä, 
toisten huomioonottamista ja su-
vaitsevaisuutta.  

Järjestöt ja koulut
yhteistyössä

Aitolahdessa tehdään runsaasti yh-
teistyötä Tampereen koulutoimen 
kanssa, sillä Haavi-kerho, tanssi-
kerho ja näytelmäkerho ovat Har-
rastava iltapäivä -hankkeen (HIP) 
kerhoja. 

– Yhteistyö koulun ja opettajien 
kanssa on ollut hienoa sekä järke-
vää voimavarojen ja tiedotuksenkin 
kannalta. Lasten ja varsinkin poi-
kien mukaan saaminen kerhoihin 
saattaa ennaltaehkäistä myös nuor-
ten syrjäytymistä, pohtii Keskinen. 

Myös Ranta kiittelee kouluyh-
teistyötä. Hänen ohjaamansa sa-
libandykerhot saavat kokoontua 
Amurin koululla. Lisäksi Ranta toi-
mii Amurissa koulukummina. 

Kerhot ja partio muodostavat 
vahvan pohjan seurakuntien kou-
lutyölle sekä leiritoiminnalle. 

– Kun seurakunnan työntekijät 
tulevat tutuiksi lapsille jo koulussa 
ja kerhossa, saadaan porukkaa hel-
pommin mukaan seurakunnan lei-
reille. Tavoitteena on kulkea lasten 
rinnalla turvallisena ja luotettava-
na aikuisena lapsuudesta nuoruu-
teen, sanoo Ranta.      

Kaupungin ohella yhteistyö-
kumppaneiksi on saatu yhdistyk-
siä. Esimerkiksi keskustassa toimii 
radio-ohjattavien lennokkien ra-
kennuskerho, joka toteutetaan yh-
dessä Tampereen RC-Lentäjät -yh-
distyksen kanssa. 

Kerho tarjoaa
seurakuntayhteyden 

Seurakunnan kerhojen erityispiir-
teenä on hartauden tai kirkkohet-
ken järjestäminen jokaisena ko-

koontumiskertana. Tuokiossa käy-
dään läpi kirkkovuoden kulkua, 
luetaan raamatunkertomuksia, lau-
letaan hengellisiä lauluja ja rukoil-
laan yhdessä. 

– Hengellisyydestä ei tingitä! 
Kerho on nuoren seurakunnan toi-
mintaa ja hartaushetki on koulu-
laisen seurakuntayhteys. Haavee-
na on, että kerhoissa kasvatettai-
siin tulevia perusseurakuntalaisia, 
hymyilee Keskinen.  

Tampereen seurakunnissa on 
noin  kerhotyötä tekevää nuo-
risotyönohjaajaa sekä  palkkio-
toimista kerho-ohjaajaa. Kaikkiaan 
nuorisotyössä työskentelee  nuo-
risotyönohjaajaa.

Kerhotyöhön kaivataan vapaa-
ehtoisia.  

– Esimerkiksi Aitolahden toi-
mintakerhoihin on etsitty mum-
mo- ja pappaikäisiä ihmisiä puu-
hailemaan koululaisten kanssa. 

Kokkikerhot olisivat suosittuja, 
mutta uutta vetäjää emme ole vie-
lä löytäneet edellisen tilalle, kertoo 
Ulla Keskinen.  

Kirsi Airikka 

Katso kerhot ja kokoontumisajat: 
www.trevlut.net
www.tampereenseurakunnat.fi /
koululaiset

K erhoissa on aina hauskaa te-
kemistä, eikä tarvitse olla yk-
sin kotona iltapäivällä. Olen 

saanut myös uusia kavereita, ker-
too Atalassa asuva -vuotias Tiina 
Seppänen, joka haluaa rohkaista 
tamperelaisia lapsia mukaan seu-
rakunnan kerhoihin.  

Tiina on todellinen Aitolahden 
seurakunnan kerhoaktiivi, joka vii-
me lukukaudella osallistui Haavi-
kerhoon ja tanssikerhoon sekä lau-
loi Aitotaito-lapsikuorossa. 

Aitolahden seurakuntakodis-
sa kokoontuva Haavi on avoin toi-
mintakerho ja lasten olohuone, jos-
sa koululaiset voivat viettää aikaa 
yhdessä, pelailla, piirtää, askarrella 
ja tehdä läksyjä. Jokaiseen kerhoil-
tapäivään kuuluu myös kirkkohet-
ki eli hartaus sekä välipala.     

Atalan koululla kokoontuva 
tanssikerho on koulun ja seura-
kunnan yhteistä harrastava ilta-
päivä -toimintaa.  

Tiinan vanhemmat ovat olleet 
tyytyväisiä seurakunnan kerhotar-
jontaan. 

– Varsinkin kolmasluokkalai-
selle yksin vietetty iltapäivä kotona 
tuntui pitkältä. Kerhoissa riittää ka-
vereita ja tekemistä. On myös hyvä, 
että kerhot sijaitsevat lähellä kotia, 
kertoo Tiinan äiti Mirva Seppänen. 

– Tänä syksynä haluaisin men-
nä ainakin Haavi-kerhoon ja tans-
sikerhoon, suunnittelee Tiina.   

– Koulun lukujärjestys lopul-
ta ratkaisee viikko-ohjelman, lisää 
Tiinan äiti.   

Salibandya ja kokkausta

-vuotias Atso Skogster ja -vuo-
tias Juho Angervo ovat innokkai-
ta salibandyn pelaajia. Molemmat 
ovat jo vuosia olleet mukana Tuo-
miokirkkoseurakunnan ja Pyy-
nikin seurakunnan yhteisissä sa-
libandykerhoissa, jotka kokoon-
tuvat Amurin koululla. Atso käy 
–-vuotiaiden kerhossa ja Juho 
–-vuotiaiden ryhmässä. 

– On tosi kivaa pelata saliban-
dya, tiivistää Atso, ja Juho on sa-
maa mieltä. 

Kerhon aluksi pidetään hartaus-
hetki ja vaihdetaan kuulumisia. Sen 
jälkeen pelataan. 

Atson äiti Inkeri Skogster ja Ju-
hon äiti Tuuli Muraja ovat iloisia, 
että seurakunnan kerho ei ole te-
hotoimintaa, jossa pelattaisiin lii-
an tosissaan ja valmennettaisiin ot-
sa rypyssä. Tärkeintä kerhossa on 
rento pelailu ja yhdessäolo. 

– Monet vanhemmat kaipaavat 
lapsilleen liikuntakerhoja, joissa ei 
edetä liian nopeasti eikä tavoitteita 
aseteta liian tiukoiksi, pohtii Inke-
ri Skogster. 

Atso käy myös kokkikerhossa, 
joka kokoontuu Seurakuntien ta-
lossa. 

– Olemme tehneet mokkapalo-
ja, pitsaa, pullaa ja jotain keittoja-
kin. On hauskaa, että saamme syö-
dä kerhossa tehdyt ruuat itse. Usein 
kerhosta saa viedä myös maisti-
aisia kotiväelle, kertoo Atso. 

Juho käy salibandy-
kerhon lisäksi par-
tiota, jossa hän 
on viihtynyt 
hyvin. 
Poi-

ka kuuluu Pyynikin seurakunnan 
Erä-pojat -lippukuntaan.       

Tampereella on hyvät harras-
tusmahdollisuudet ja paljon tarjon-
taa kouluikäisille lapsille. Molem-
mat äidit arvostavat seurakuntien 
kerhoissa rentoa ilmapiiriä, mak-
suttomuutta ja sitä, että harras-
tus on lähellä kotia. 

Tuuli Murajan mieles-
tä hartaus tekee seu-
rakunnan ker-
hoista erityi-
sen.  

– Hartaushetki tuo hengellisyy-
den luontevasti lasten elämään ja 
arkeen. Se voi toimia myös linkki-
nä seurakuntayhteyteen.    

Kirsi Airikka   

Seurakuntien kerhot

– lasten olohuoneita ja rentoa höntsäilyä

Kerhoissa on hauskaa tekemistä
Haavi-kerhossa hauskinta on 
askartelu, miettii Tiina Seppänen 
ja näyttää kerhossa tekemäänsä 
avaimenperää. Myös vanhemmat 
ovat saaneet lahjoiksi tyttärensä 
kerhoaskarteluja.   

Juho Angervo (vas.) ja Atso Skogster ovat innokkaita salibandyn pelaajia. Molemmat ovat jo vuosia olleet mukana seurakun-
tien salibandykerhoissa, jotka kokoontuvat Amurin koululla.  

Hannu Jukola 

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

Viime aikoina iltalukemistooni on 
kuulunut Carl Honorén kirja Slow 
– Elä hitaammin! Manifesti verk-
kaisen elämän puolesta. Olen lu-
kenut kirjaa sen henkeen sopival-
la tyylillä; hitaasti ajatuksen kans-
sa, vain pari sivua illassa.

Kirjan aihe on kiinnostava. 
Usein sanon aamen Honorén huo-
mioihin kulttuuristamme. Hänen 
mukaansa kiireestä on tullut mei-
tä kuluttava, pahoinvointia lisää-
vä asia.

Kirjan alussa Honoré pohtii 
syitä siihen, että kiire on hiipinyt 
osaksi arkeamme. Länsimaisen li-
neaarisen aikakäsityksen (eli ajalla 
on alku ja loppu) Honorè näkee yh-
deksi syylliseksi.

Kiireen edistäjiin liitetään myös 
kristillisyys: ”Kristinusko on vielä 
lisännyt paineita käyttää jokainen 
hetki hyödyllisesti.” Tätä väitet-
tä olen jäänyt pohdiskelemaan. Li-
sääkö usko paineita arkeeni?

Toisaalta Raamatussa kehote-

taan rentoon elämään, ottamaan 
rauhallisesti ja olemaan huolehti-
matta. Toisaalta varsinkin Uuden 
testamentin lopussa on kiireen 
tuntua: Jeesus on mahdollisesti tu-
lossa pian, ja evankeliumia on vie-
tävä vauhdilla eteenpäin. 

Myöhemmin Honoré toteaa kir-
jassaan hengellisyyden olevan läh-
tökohtaisesti hidasta. Olen samaa 
mieltä. Silti jään mietiskelemään, 
tuoko usko kiirettä elämääni vai 
auttaako se päästämään irti.

Usko tuo kiirettä elämääsi?

Tarton Paavalin kirjakaupasta 
voi löytää lohdutuksen

Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uu-

vuttamat. Minä annan teille levon. Ottakaa minun 

ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydä-

meltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää 

levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuorma-

ni on kevyt. 
(Matt.11:28–30)

Helmi

2.9. Lähimmäinen

Jeesus katseli kolehtiaan tuovia ihmisiä (aika röyhkeää muuten, 

minusta ainakin on kiusallista, jos joku kurkkii, paljonko haaviin 

panen). Eräs nainen laittoi kaksi pientä lanttia. Mitätön summa, 

mutta Jeesus huomasi naisen anteliaisuuden. Omasta luopuminen 

lähimmäisen hyväksi on maininnan arvoinen asia – niin on myös 

moni muu pieni asia. Elämässä pieniä asioita tulee ja menee. 

Huomaankohan lainkaan, mitkä ovat tärkeitä? (Mark. : –)

9.9. Kiitollisuus

Taivas ei ole vakaville, paikallaan pysyville, happamille ja 

elämään rutinoituneille. Niin se Jeesus väittää. Tämänkin päivän 

evankeliumissa Hän puhuu lapsenmielisistä (Matt. : –). 

Kirkossa on usein hankala olla noiden taivaan valtakunnan 

ensisijaisten kansalaisten kanssa. Missä on mennyt vikaan? Mitähän 

voitaisiin tehdä toisin?

iron suurin kristilli-
nen kirjakauppa täyt-

ti keväällä kymmenen 
vuotta. Tarton Paavalin 

seurakunnan kirkkoherra Joel Lu-
hamets kertoo saaneensa sysäyk-
sen kaupan perustamiseen Puolas-
sa, jossa hän näki vastaavanlaisia 
liikkeitä kymmenenkin vieritysten. 

Tarton Paavalin kirkon eteis-
tilaan avatulle erikoisliikkeelle oli 
tarvetta, sillä kristillisen kirjalli-
suuden saatavuus Virossa oli tuol-
loin hyvin rajoitettua.

– Markkinat olivat pienet eivät-
kä tavalliset kirjakaupat mielellään 
ottaneet uskonnollisuuteen liitty-
viä kirjoja myyntiin. Kristilliset 
teokset olivat hyllyllä sekaisin ho-
roskooppikirjojen ja kaikensortti-
sen henkisen kirjallisuuden kanssa.

Kauppa kirkon eteisessä alkoi 
kukoistaa. Vuonna  se paloi 
tuhopoltossa, mutta lahjoitusten 
avulla vahingot saatiin korvattua. 
Vuosien kuluessa myyntitila ja va-

likoimat ovat laajentuneet. Tärkein 
myyntiartikkeli on ollut alusta as-
ti Raamattu. 

Kirjojen ohella myös koriste-
esineet, kirkolliset asut, musiikki 
ja ehtoollisleipä muodostavat mer-
kittävän osan myynnistä.

– Viron koko evankelis-lute-
rilainen kirkko syö samaa, meiltä 
ostettua ehtoollisleipää. Myymme 
myös paljon rukoushelmiä, kyntti-
löitä, ristejä ja enkelikoristeita. 

Luhametsin mielestä esimer-
kiksi rukoushelmillä ja muilla kris-
tinuskon tunnuksilla on kristilli-
syyttä vahvistava merkitys.

– On surullista, kuinka kristil-
lisyys häviää ympäriltämme. Mi-
kä on poissa silmistä, on poissa sy-
dämestä. Esimerkiksi ristinmer-
kin tekeminen on tänä päivänä 
harvinaista. Kristinuskoon kuulu-
vat symbolit voivat vaikuttaa kris-
tillisyyden ilmenemiseen monella 
muullakin tavoin.

Kirjakaupan johtajan Merike 

Uudamin mukaan ostoksilla kävi-
jöistä iso joukko on kanta-asiakkai-
ta. Sosiaalinen kanssakäyminen tu-
tun asiakaskunnan kanssa on oleel-
linen osa Uudamin ja kirjakaupan 
myyjä Merike Tammin työtä.

– Asiakkaille on tärkeää saada 
puhua mieltään painavista asiois-
ta. Me olemme kuin sielunhoitajia 
– kuuntelemme asiakasta ja etsim-
me hänelle lohtua tuovaa kirjalli-
suutta.

Kiitolliset lukijat löytävät kau-
pasta teoksia, joita ei muualla myy-
dä.

– Yhteiskuntamme on orientoi-
tunut rahalle, mutta ihmiset janoa-
vat hengenravintoa. Kristillisestä 
kirjallisuudesta jokainen voi saada 
aineksia henkiseen tutkiskeluun. 

Katri Sipilä
Kirjoittaja on Virossa asunut 

vapaa toimittaja. 

V

Ravinnoksi

Raamatussa vieraidensa hyväk-
si touhuava Martta saa Jeesuksel-
ta moitteita. Jeesusta hiljaa kuun-
televa Maria taas sai kehuja. Jee-
suksen ajan perheenemännän vel-
vollisuuksiin kuului ainakin viljan 
jauhaminen jauhinkivillä, leipomi-
nen, pyykinpesu, ruoan laittami-
nen, langan kehrääminen ja keit-

tiöpuutarhan hoito.
Martta hoiti oman velvollisuu-

tensa palvelemalla vieraitaan. Al-
kuteksti käyttää palvelemisesta ny-
kyseurakunnassakin käytössä ole-
vaa sanaa diakonia.

Seurakunnassa , yhteiskunnas-
sa ja perheessä on lukemattomia 
tehtäviä, joilla palvellaan toisia. Ju-

malanpalveluksessa huomio koh-
distuu pappiin ja kanttoriin, mut-
ta paljon messun eteen tekee töitä 
myös suntio. Se työ on näkymättö-
mämpää. Diakoniaa, aitoa palvelua, 
ei välttämättä huomaa ennen kuin 
palvelu joskus jää saamatta.

Miksi Jeesus kuitenkin nuhte-
li Marttaa, vaikka tämä teki hyvää 
työtä? Jos Martta ei olisi häärän-
nyt, olisi Jeesus ehkä jäänyt ilman 
illallista. 

Palveleminen on hyväksi, mutta 
tarvitaan joutilaisuuttakin. Juma-
lan kuunteleminen, Raamatun sa-
nojen mietiskeleminen ja rukoile-
minen hiljaisuudessa on myös tar-
peen. Jumalan ääni kun hukkuu 
niin helposti arkisen touhuamisen 
meteliin.

MARTTA – RUUANLAITTAJA

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

Veikko Mäkipää noutaa 
lautasellisen Tesoman 
työttömien ja vanhusten 
ruokailussa. Keittiössä 
häärää Susanna Hiltunen.

Hannu Jukola

Myyjä Merike Tamm (vas.), kirjakaupan johtaja Merike Uudam ja kirkkoherra Joel 
Luhamets kirjojen äärellä Eliel Saarisen suunnitteleman Tarton Paavalin kirkon 
tiloissa.

Ka
tri

 S
ip

ilä
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Ota onkeesi

Konserttitarjotin

Harjun Nuorten Kuoro 
etsii uusia laulajia
Harjun Nuorten Kuoro on tarkoi-
tettu rippikoulun käyneille nuorille 
ja nuorille aikuisille tytöille ja po-
jille, naisille ja miehille.

Kuoro harjoittelee torstaisin . 
syyskuuta alkaen kello –. 
Pispalan kirkossa. Koelaulut ovat 
jo huomenna torstaina . elokuu-
ta kello – samassa paikassa.

Kuoron ohjelmistossa on mo-
nenlaista musiikkia, se vaihtelee 
svengaavasta eteläafrikkalaises-

ta moniäänisestä laulusta ja bän-
din vahvistamasta gospelista klas-
siseen kirkkomusiikkiin ja yksiää-
niseen gregoriaaniseen kirkkolau-
luun. 

Lisätietoa saa numerosta 
040 804 8518.

Romantiikan ajan musiikkia 
1800-luvun kitaroilla, 
mandoliinilla ja viululla
ke 29.8. klo 19
Vanha kirkko      
Marko Jouste, Duane Large, 
Pessi Jouste ja Roope Jokinen
Vapaa pääsy

Elina Vettenranta, 
Maailma on kaunis 
-kirkkokonsertti
su 2.9. klo 18
Viinikan kirkko      
Elina Vettenranta, 
pianistina Saku Järvinen
Ohjelma 5 €.

Lounasmusiikkia 
Aleksanterin kirkossa
ke 5.9. klo 12
Aleksanterin kirkko      
Pekka Haahti, sello
Vapaa pääsy

Sana Soi 
– laulun ja sanan ilta
su 9.9. klo 18
Finlaysonin kirkko      
sopraano Marita Koskinen, perhe-
terapeutti Saara Kinnunen
pastori Marita Hakala, juonto Soin-
tu Lanki ja Pertti Kallio
säestäjä Maila Böhm
Tule yhdessä laulamaan, kuule-
maan ja kokemaan!

Vanessa Briceno

Tom
m

i Ulm
anen

Kuolemassa putoamme
Jumalan syliin 

T
oivon sanoma lohduttaa 
kuolemaa surevia omaisia. 
Vainajat ovat menneet edel-
lä odottamaan meitä tule-
vassa elämässä. Rakkaus

jää elämään, se ei ole koskaan tur-
haa. 

Avuttomuutta
kuoleman edessä

Ainoa varma asia elämässä on, että 
jokainen meistä kuolee kerran. Sil-
ti kuolema on kielletty puheenaihe, 
josta vaietaan.

Kuolema on siirtynyt laitoksiin. 
Enää ei kuolla kotona, mikä vaikut-
taa suhtautumiseemme kuolemaan 
ja kuoleviin. Kuoleman äärellä ih-
miset tuntevat avuttomuutta, he ei-
vät tiedä miten pitäisi käyttäytyä ja 
mitä sanoa kuolevalle ja omaisille. 

Liikuntarajoitteiset

Kuulokojeet

Raamattu Kansalle -hanke on 
saanut valmiiksi uuden suomenkie-
lisen raamatunkäännöksen. Raa-
mattujen lähettäminen ennakkoti-
laajille alkoi elokuun alussa.

Hankkeen toteuttaja on  
vuotta sitten perustettu yh-
teiskristillinen Raamattu Kan-
salle -yhdistys.

Sen tarkoituksena on ollut 
tehdä alkuteksteille mahdol-
lisimman uskollinen kään-
nös Raamatun alkuteksteis-
tä, hepreasta ja kreikasta.

Uusi käännös nousi tyy-
tymättömyydestä vuoden 
 käännöstyöhön. 
Tunnustustenvälinen 

hanke on toteutettu pääosin tal-
kootyönä, ja siinä on ollut mukana 
eri kirkkoihin ja seurakuntiin kuu-
luvia asiantuntijoita.

Harjun nuorten kuoroa 
johtaa kanttori 

Janne Salmenkangas.

Uusi raamatunkäännös valmiina

Lisätietoa: www.raamattukansalle.fi 

Tampereen Musiikkiakatemia 
järjestää syksyn aikana noin var-
tin kestäviä tiistai-päivän lounas-
musiikkeja Keskustorin Vanhassa 
kirkossa. Ensimmäinen vartti on 
. syyskuuta.

– PIIPAHDUS on lounasmu-
siikkisarjan tapainen, joka toinen 
tiistai tapahtuva lyhyt musiikki-
tuokio, jossa kuullaan myös aina 
yksi Raamatun psalmi laulettuna 
tai luettuna, selventää urkulehtori 
Anne Nietosvaara.

Musiikkia esittävät ainakin 
Tampereen ammattikorkeakoulun 
musiikin yksikön sekä konservato-
rion opiskelijat, mutta mahdolli-

sesti myös opettajat. Ohjelmiston 
on tarkoitus olla mahdollisimman 
monipuolista. Valikoimassa on ai-
nakin laulua, gospelia ja bändejä se-
kä soitin- ja kuoromusiikkia.

– Kirkkomusiikinopiskelijoita 
kuullaan usein, koska käytämme 
Vanhan kirkon urkuparvea viikoit-
tain opetukseenkin, mutta myös 
muita ammattiopiskelijoita on tar-
koitus innostaa mukaan piipahtele-
maan, Nietosvaara kertoo. 

Musiikkihetki joko juonnetaan 
parilla sanalla tai tehdään käsioh-
jelma.

– Kaikilla kansalaisilla on tie-
tysti vapaa pääsy kirkkoon hetkeksi 
huoahtamaan torin tohinasta. Tou-
kokuulla mietin, että opiskelijoille 
olisi mukava tarjota kirkossa hiukan 
useammin pieniä mahdollisuuksia 
soitella ja lauleskella kenties kau-
punkilaisten iloksi ja ainakin oman 
kokemuksen kartuttamiseksi.

– Kaunis kirkko keskellä kylää, 
hyvät instrumentit ja lahjakkai-
ta muusikkoja Tampere tulvillaan, 
Nietosvaara iloitsee. 

Musiikkituokio ja päivän psalmi 
Vanhassa kirkossa kello 12.00 jo-
ka toinen tiistai 11.9., 25.9., 9.10., 
23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12.

Opiskelijat piipahtelevat
Vanhan kirkon iltapäivissä

Vanhassa kirkossa harjoittelee joukko 
Tampereen Musiikkiakatemian kirkko-
musiikin opiskelijoita ja opettajia. 

Jussi Pyysalo

Duane Large soittaa Vanhan kirkon
konsertissa 29.8. kitaraa ja 
mandoliinia. Hänen edellinen 
esiintymisensä oli Italian Trepuzzissa, 
ja lokakuussa on vuorossa Newark 
Yhdysvalloissa.

Pirjo Silveri
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Radio, tv ja netti

Taskukokoinen 
lohtukirja

Puumalan kirkkoherra Helena 
Castrén kirjoitti Surukodin 
kirjan, jota seurakunnissa jae-

taan vainajan omaisille, ja sitä voi 
ostaa myös kirjakaupoista. Siinä 
hän antaa neuvoja hautajaisten ja 
muistotilaisuuden järjestämisestä.

– Kuolema tapahtuu nykyisin 
poissa silmistä, sairaaloissa. Eläm-
me ikuisen nuoruuden yhteiskun-
nassa, missä vanheneminen, heik-
kous ja sairaus kielletään. Kuolema 
merkitsee tappiota lääketieteelle, 
kirkkoherra Helena Castrén miet-
tii. 

– Kaikki lääkärit eivät mielel-
lään käy kuolevan huoneessa, kos-
ka heidät on koulutettu toimimaan 
elämän puolesta. Joskus vain laitos-
apulaiset jäävät kuolevan lähelle.

– Kuolevan äärellä kaikki joutu-
vat sietämään avuttomuutta, kos-
ka kuolema on tuntematon. Kuole-
mahan koetaan elämän vastakoh-
tana ja sen välttely on osittain elä-
mää suojaavaakin, joten siitä ei voi 
syyttää ihmisiä.

Toimiessaan sairaalateologina 
Castrén kohtasi kuolevia.

– Huomasin, että ne ihmiset, 
jotka uskalsivat elää, uskalsivat 
myös kuolla. Pihtaajalle kuolema 
tuntui katkerimmalta. Kuolemasta 
pitää voida puhua. Omaisia lohdut-
taa tieto, että rakkaus ei ole turhaa, 
se jää elämään ja tuo toivoa. 

Omaisten on vaikea myöntää 
toivovansa, että sairas pääsisi jo 
pois, sillä tämä aiheuttaa syylli-
syyttä. Toisaalta pitkän sairauden 
aikana kasvetaan kohtaamaan kuo-
lema, joka lopettaa kivut.

– Kuoleman lähellä omaisel-
le voi nousta mieleen vanhat su-
rut. Jos vaikka avioeroa ei ole osat-
tu surra, omaisen kuolema koetaan 
raskaana. Nuori voi itkeä mummon 
hautajaisissa katkennutta ihmis-
suhdettaan, Castrén sanoo.

Hautajaiset hoitavat
jälkeen jääneitä

Hautajaiset kirkossa ovat jumalan-
palvelus ja arvokas tilaisuus, jossa 
kunnioitetaan vainajan muistoa. 
Silti arvokkuus ei tarkoita pönäk-
kyyttä ja jäykkyyttä. Castrén roh-
kaisee omaisia järjestämään oman 
näköiset hautajaiset, joihin voi tul-
la jotain yllätyksellistäkin.

Suomalaiset kunnioittavat lakia 
ja perinteitä ja kysyvät: mitä pitää 
tehdä? Mielummin voi kysyä: mi-
tä saa tehdä?

Omaiset saavat miettiä, mikä 
hoitaa heitä eniten. On heidän pää-
tettävissään, halutaanko järjestää 
pienet vai isot hautajaiset. Jos omai-
set haluavat itse leipoa, niin voi teh-
dä. Jos tuntee olevansa liian väsy-
nyt, saa ostaa palvelut valmiina. 

Arkun kantajia
tarvitaan jo eläessä

Pirkko Lahti on sanonut, että jo-
kaisella pitää olla ne kuusi arkun 

Surevaa kohdatessa tunnetaan epävar-
muutta siitä, mitä hänelle osaa sanoa, 
mutta kannattaa olla normaalisti oma 
itsensä. Surevaa kuunnellaan, jos hän 
haluaa puhua, ja käytännön apua voi 
tarjota, jos sitä tarvitaan, neuvoo kirk-
koherra Helena Castrén. Nokialla synty-
nyt Castrén asuu nyt Puumalassa.

kantajaa jo elämänsä aikana. Kun 
miehiä pyydettiin kirjoittamaan 
paperille kuusi läheisen ihmisen 
nimeä, monet kirjoittivat vain yh-
den, eli vaimonsa nimen.

Elämää ei voi rakentaa vain yh-
den ihmissuhteen varaan. Verkos-
toa tarvitaan, kun tapahtuu jotain 
järkyttävää.

Naisetkin voivat kantaa arkkua, 
vaikka se on harvinaista. Castrén 
muistaa hautajaiset, joissa -vuo-
tias tytär halusi kantaa äitiään.

– Liikutuin kun ajattelin, et-
tä äiti on kantanut lastaan piene-
nä ja nyt tytär kantaa äidin Jeesuk-
sen syliin.

Naiset osaavat surunkin tulles-
sa puhua, miehet mieluummin toi-
mivat, kantavat arkkua tai peittävät 
haudan. On luonnollista, että hau-
tajaisissa itketään ja miehetkin us-
kaltavat itkeä.

Vielä -luvulla naiset käyttivät 
suruhuntua, joka peitti kasvot en-
nen hautajaisia ja käännettiin taak-
se hautajaisissa. Castrén toivoo sen 
paluuta.

– Suruhuntu kertoo: lähesty 
minua varoen. Vaikka vaatteilla ei 
surra, ne viestivät ympäristölle su-
ruajasta.

Castrén kehottaa kuoleman 
kohdatessa hakemaan apua seu-
rakunnasta, josta löytyy surutyön 
osaamista. Kirkkoherranviraston 
työntekijät, diakonit ja papit autta-
vat, kun heidän puoleensa osataan 
kääntyä. Sairaalapappi ja sururyh-
mä tukevat myös surevaa.

Suomalainen haluaa tulla toi-
meen itsekseen, mutta sururyh-
mään meneminen on vahvuuden 
merkki, ei heikkouden.

Pappikin pelkää
läheisten menettämistä
Vaikka pappi on ”kuoleman am-
mattilainen”, Castrén myöntää pel-
käävänsä läheisten menettämistä. 
Hän oli vain kymmenvuotias, kun 
hänen isänsä kuoli. Hän on työstä-
nyt asiaa koko ikänsä.

– Haen kristinuskosta toivoa. 
Kuolema on majesteetti. Jos elä-
mä ajatellaan viivana, mietin, mi-
ten haluan viettää tämän pätkän 
rajallisuuden ja arvaamattomuu-
den äärellä.

– Pappikaan ei totu kuoleman 
kohtaamiseen työssään. Itse en ha-
luaisi kuolla vielä. Toivon, että saan 
valmistautua kuolemaan ja ehdin 
jättää hyvästejä omaisille, Castrén 
pohtii.

Mitä tapahtuu kuoleman jäl-
keen?

– Se on vaikea kysymys. Kas-
teessa lapsen rintaan piirretään 
ristin merkki, joka kuvaa armah-
dusta. Hiekkaristi arkulla tarkoit-
taa syntien anteeksi antamista. Ih-
misen elämä alkaa sylissä ja kuo-
lemassa putoamme Jumalan syliin. 
Jeesuksen risti on rakkauden suu-
rin ilmentymä, eikä rakkaus kos-
kaan häviä.

– Tuomion antaminen on Ju-
malan tehtävä, ei papin. Minua är-
syttää se, että papin pitäisi selittää 
asiat tyhjäksi, sillä Jumala on salai-
suus. Meillä on rukouksen silta hä-
nen luokseen, Castrén lopettaa.

Pirjo Lääperi

Castrén korostaa pienten yksi-
tyiskohtien merkitystä; niillä luo-
daan oman näköiset hautajaiset. 
Kirkossa soitetaan arvokasta mu-
siikkia, mutta muistotilaisuudessa 
voi soida vainajan mielimusiikki. 
Vainajasta voidaan laittaa eri pöy-
tiin erilaisia kuvia tai tuoda esille 
vaikka vainajan tekemiä käsitöitä.  

Muistotilaisuuden jälkeen tu-
lee tyhjyyden tunne, kun läheinen 
on lopullisesti poissa viereltä. Su-
ruryhmään osallistuminen voi hel-
pottaa paluuta arkeen.

Kirjassaan Castrén kulkee su-
revan rinnalla lempeästi lohdutta-
en. Hän teki psykoterapeutin lop-
putyönsä hyvästijätön riiteistä krii-
seissä ja traumojen hoidossa.

Suru väsyttää, mutta paluu ar-
jen askareisiin auttaa toipumisessa. 
Suru vaatii aikansa, ja sen jälkeen 
alkaa suuntautuminen tulevaisuu-
teen muuttuneessa tilanteessa.

Pirjo Lääperi

Lavrenchukin musiikkiperhe 
asuu Liperissä, Pohjois-Karjalassa. 
He tekevät viikoittain konsertti-
matkoja seurakuntiin ympäri Suo-
men ja ulkomaillekin. Tampereella 
heidän musiikistaan saadaan naut-
tia Perhemissio-konsertissa sun-
nuntaina . syyskuuta kello  alka-
en Teiskon kirkossa. Perhe on jul-

kaissut sekä klassista instrumen-
taalimusiikkia että hengellisiä lau-
luja sisältäviä levyjä. Teiskossa oh-
jelma koostuu klassisesta heprea-
laisesta ja hengellisestä musiikista.

Isä Igor Lavrenchuk on harmo-
nikan soiton ammattilainen ja or-
kesterin johtaja. Äiti Svetlana soit-
taa pianoa ja toimii kuoronjohtaja-
na. Perheeseen kuuluu kaksi poikaa 
ja neljä tyttöä. Lapsista kolme van-
hinta esiintyvät myös konserteissa.

Vanhin poika Seva soittaa 
trumpettia ja opiskelee Joensuun 
konservatoriossa. Tytöt Nastja ja 
Alona laulavat tasokkaasti ja ovat 

jo aloittaneet erikoistumisen omiin 
instrumentteihinsa.

Laaja ohjelmisto antaa perheelle 
mahdollisuuden valita konserttei-
hin erilaisia kokoonpanoja ja mo-
nipuolisia kappaleita.

Duetoissa Nastja ja Alona lau-
lavat hengellisiä kappaleita muun 
perheen säestyksellä suomeksi, 
ruotsiksi, hepreaksi ja venäjäksi. 
Triossa Seva, Svetlana ja Igor esit-
tävät juhlavaa klassista instrumen-
taalimusiikkia. 

Lisätietoa perheestä: www.lavr.fi 

Lavrenchukin perhe tarjoaa 
heprealaista ja hengellistä

Lavrenchukin perhe 
esiintyy osoitteessa 
Teiskon kirkkotie 114. 
Kuvassa Alona, Igor, 
Nastja sekä Seva.

Kuuntele Tuomiokirkon jumalanpalvelus kotisohvaltasi
Tampereen tuomiokirkon jumalanpalvelus lähetetään suorana lähe-
tyksenä sunnuntaisin kello 10 Radio Moreenissa taajuudella 98,4 
MHz.

Pisarassa kuljetaan Aurajoen varrella
Pisara-ohjelmia esitetään Yleisradion TV1 -kanavalla lauantaisin kel-
lo 11.05 ja uusintana maanantaina kello 14.55.

Milla Mäkitalo kulkee Aurajoen varrella 1. syyskuuta: ”Eläimiltä 
voi oppia läsnäoloa, pyyteettömyyttä ja armollisuutta.” (Jes. 65:17)

Tiina Hallikainen, kirkon jäsen on vuorossa 8. syyskuuta: ”On toi-
voa antavaa, että on olemassa paikkoja – kirkkoja – joihin voi py-
sähtyä.” (Ef.4: 2-7,16)

Seurakunnat myös Facebookissa ja Twitterissä
Facebookista, www.facebook.com/tampereenseurakunnat, ja Twit-
teristä, http://twitter.com/TampereEvlSrkt, löytyy menovinkkejä ja 
uutisia Tampereen seurakuntien tapahtumista.
 

Kriisiin apua puhelimella ja netissä
Nettipappipalvelussa voit keskustella papin kanssa verkossa sinul-
le tärkeästä asiasta. Pappia sitoo vaitiolovelvollisuus ja keskustelu 
on luottamuksellista. Kirkon valtakunnallinen nettipappipalvelu löy-
tyy osoitteella nettipappi.fi . 

Kirkon ylläpitämän Palvelevan puhelimen numerot ovat 01019-
0071 suomenkielisille ja 01019-0072 ruotsinkielisille.

Tukea tarjoavat myös www.facebook.com/kirkkosuomessa ja 
verkkoauttaminen.fi  sekä koululaisia auttavat tekstaritupu.net ja 
nettitupu.fi .

Tampereen seurakunnat tarjoaa monenlaista apua elämän vai-
keuksissa. Ohjeita tuen pariin löytämiseksi on koottu sivulle www.
tampereenseurakunnat.fi /tukea_ja_apua.

Suviseura-puhe aiheena Kirkonkellarissa 
Vapaaehtoisvoimin toimiva verkkolehti Kirkonkellari julkaisee kirjoi-
tuksia kirkosta, yhteiskunnasta, kulttuurista ja politiikasta. Aiheena 
on muun muassa Tampereen hiippakunnan piispa Matti Revon pu-
he Suviseuroilla.

– Piispan käytös oli poikkeavaa ja aiheutti hämmennystä. Myös 
oma kokemukseni oli hämmentävä. Ehkä ymmärrän piispa Revon ja 
myös Irja Askolan ja Tapio Luoman motiivit toimia kuten he olivat 
päättäneet toimia, pohtii haastattelussa vanhoillislestadiolaisten 
pääsihteeri Tuomas Hänninen.

– Vanhoillislestadiolaisen uskon ja luterilaisen kirkon opin väli-
nen ristiriita tuli näkyväksi ja alkoi ahdistaa, kirjoittaa puolestaan 
toimituspäällikkö, pastori Mikko Sulander Hämeenlinnasta pääkir-
joituksessaan.

Kirkonkellarin seuraavassa, 30. elokuuta ilmestyvässä numeros-
sa pohditaan, mikä tekee Raamatun teksteistä pyhiä. Verkkolehti il-
mestyy syksyllä kahden viikon välein. 

http://kirkonkellari.fi 

Helsingin piispa Irja Askola, Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo, 
Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Jukka Palola ja Suomen Rau-
hanyhdistysten keskusyhdistyksen puheenjohtaja Olavi Voittonen valmis-
tautuvat Suviseurojen avajaistilaisuuteen.

Antti Tolli / Suviseurojen kuvapalvelu
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V iime syksynä pääosin 
vuonna  syntyneil-
le nuorille selvisi, mille 
kesän  rippileirille 
kukin oli päässyt. Yksi 

vaihtoehdoista oli kansainvälinen 
leiri numero  Englannin York-
shiressa.

Se toteutettiin yhteistyössä 
Manchesterin ja Tampereen seu-
rakuntien välillä. Muutamana ai-
empana vuonna brittiryhmä on 
tullut Tampereelle kansainvälisel-
le leirille, mutta ensimmäistä ker-
taa Suomesta lähti porukka Eng-
lantiin. 

Sekä suomalaiset että englan-
tilaiset järjestivät ennakkotapaa-
misensa omissa maissaan. Suoma-
laisryhmällä niitä oli tammikuus-
ta toukokuuhun. Ohjelmaan sisäl-
tyi myös viikonloppuleiri.

Englantiin lähti seurakuntien 
oppilaitospastori Risto Korhosen 
ja musiikkisihteeri Petra Perttulan 
johdolla  leiriläistä ja kuusi isos-
ta. Brittejä (kolme leiriläistä ja nel-
jä isosta) puolestaan johtivat Man-
chesterin hiippakunnan nuoriso-
työn sihteeri Susie Mapledoram 
ja Middletonin piispa Mark Da-
vies.  

Maanantai 23.7.
Seikkailumme alkoi, kun bussi läh-
ti kello  Tampereelta. Monet oli-
vat heränneet jo kello , mutta jou-
kossa taisi olla muutama samoilla 
silmillä reissuun lähtenyt. Ilmassa 
oli ”lievää” väsymystä ja matkajän-
nitystä.

Manchesterissa meitä vastas-
sa olivat Susie, hänen esimiehen-
sä Maurice Smith ja hiippakunta-
toimiston työntekijöitä. Ihmetys-
tä herätti kuskin paikka ”väärällä 
puolella”. 

Tie kapeni ja kapeni, mitä lä-
hemmäs Kettlewelliä pääsimme. 
Vastaantulevien autojen piti väis-
tää bussimme kohdalla. 

Scargill Houseen majoituim-
me brittitiimin opastuksella, ja pe-
lasimme jalkapalloa brittinuorten 
kanssa. Söimme herkullisia brit-
tiruokia. Illalla kuulimme Scar-
gill Housen säännöistä. Päätimme 
rankan reissupäivämme iltahar-
tauteen kauniissa kappelissa.

Tiistai 24.7.
Opiskelu pääsi hyvään vauhtiin aa-
mujumiksen myötä. Teemana oli 
ensimmäinen adventti ja Hoosian-
na. Scargill Housen kappeli on hie-
no ja harras paikka, joka puhutte-
lee yksinkertaisella kauneudellaan.

Pikkusten lähtiessä oppitun-
neille isoset tekivät yhdessä brit-
ti- junior leadereiden kanssa en-
simmäistä iltaohjelmaa. Rohkais-
tuimme puhumaan ihan sujuvaa 
englantia. Brittiläinen vieraanva-
raisuus ja ystävällisyys tekivät sy-
vän vaikutuksen. 

Iltapäivällä pelasimme tiukan 
futismatsin brittien kanssa, sitten 
suomalaista tikkaa. Taistelun pää-
tyttyä aloimme lukea yhdessä Mar-
kuksen evankeliumia, sekä suo-
meksi että englanniksi. Teen jäl-
keen leiriläiset menivät Raamattu-
aiheiselle oppikselle.

Lauloimme lauluja Elämän sii-
ville -kirjasta sekä suomalaisis-
ta lauluista käännettyjä englan-
ninkielisiä lauluja. Kappelissa hil-
jennyimme kuuntelemaan tarinaa 
Vanhan testamentin Joosefi sta.

Kuten vetäjiemme Facebook- 
päivityksistä voi päätellä, leirim-
me on sujunut aivan mahtavasti: 
”…Olemme Hyvyyden Voiman ih-
meellisessä suojassa. Tästä on hy-
vä jatkaa...”

”..Leiriläiset keskustelevat ilta-
päivän viimeisellä oppitunnilla ai-
heesta Raamattu (sic!) niin, ettei 
ehditä käydä edes läpi koko asiaa.
Kaikki huolehtivat toisistaan ja 
lähtevät mukaan kaikkeen...Mitä 
näille enää taivaasta opettaa, me-
hän ollaan jo täällä!” 

Keskiviikko 25.7. 
Jumiksessa lauloimme tuttuja suo-
malaisia ja englantilaisia jouluvir-
siä. Leiriläisten singotessa Jeesus-
oppitunnille isoset suunnittelivat 
illan Suomi ja Tampere -showta.

Showssa esiteltiin suomalais-
ta kulttuuria, Tamperetta ja tar-
joiltiin perinneruokia kuten mäm-
miä, Fazerin Sinistä ja salmiakkia. 

Brittiyleisö nauroi katketakseen 
sketseillemme. Sen sijaan mämmi 
ja salmiakki eivät tehneet oikein 
kauppaansa – mistähän syystä?

Loppuhuipennukseksi tanssim-
me koko porukalla letkajenkkaa. 
Fiilis oli mahtava! 

Ilta jatkui rockpitoisella jam-
mailulla. Iltakaakaon jälkeen hil-
jennyimme jälleen kuuntelemaan 
Joosefi n tarinaa.  

Torstai 26.7.
Aamujumiksen aiheena oli pitkä-
perjantai, Good Friday. Mieliim-
me painuneen saarnan, pitkäper-
jantain laulujen ja muiden jumik-
sen osien jälkeen leiriläiset opis-
kelivat sakramenteista ja Pyhästä 
Hengestä.

Lounaan jälkeen jatkoimme lei-
riolympialaisia, lajina tällä kertaa 
sanaleikki, jossa piti muodostaa 
sanasta EVANKELIUMI mahdol-
lisimman monta sanaa suomeksi 
ja englanniksi. Markuksen ryhmä 
selvisi voittajaksi. Olympialaisten 
jälkeen hiljennyimme lukemaan 

Markuksen evankeliumia. Iltapäi-
vän oppitunneilla keskustelimme 
eettisistä kysymyksistä, ensin ko-
ko ryhmänä ja myöhemmin isos-
ryhmissä. 

Päivällisen jälkeen pääsimme 
kutsuvieraina seuraamaan Man-
chester-showta. Kaakaon jälkeen 
oli aika iltahartaudelle.

Perjantai 27.7. 
Opiskelimme  käskyn parissa. 
Kaikki saivat vuorollaan käydä pu-
helinkopissa kuvattavana. Isoset 
päättivät ahtautua koppiin kaikki 
kerralla. 

Päivän olympialajina oli suo-
malainen ”tukkihumala”. Kukin sai 
vuorollaan pyöriä otsa kiinni mai-
lassa ja juosta sitten potkaisemaan 
palloa. Britit ihmettelivät suoma-
laisten ”hulluja” perinneleikkejä. 
Markuksen ryhmä voitti jälleen! 

Iltapäivän ohjelmassa oli etii-
kan ryhmätyöskentely Tuomaksen 
johdolla. Se oli hyvin innostavaa ja 
keskustelimme niin vilkkaasti, et-
tä melkein myöhästyimme iltapäi-

Rippileirillä  Nor

vän teehetkestä. 
Scargillin työntekijät valmiste-

livat kisastudion. Ninja ja skargill-
houselainen jalkaleikki tulivat tu-
tuiksi. Lopuksi leikimme ”pisteen” 
kaltaista juoksuleikkiä. Edes Lapis-
sa ei ole niin paljoa mäkäräisiä!

Oli hieno kokemus seurata 
olympialaisten avajaisia brittien 
kanssa! Tähän päivään mennes-
sä useimmat pikkuset ovat jo eh-
tineet suorittaa pakolliset ulkoläk-
syt. Mahtavaa!

Lauantai 28.7.
Jumiksen aiheena oli helluntai. 
Jumista säesti jälleen ihana bän-
di. Ensimmäisellä oppitunnilla ai-
heena oli rukous. Leiriläiset saivat 
nähdä Anni- ja Topi-isosten näyt-
telemän näytelmän Isä meidän. 
Teimme yhdessä brittien kanssa 
komeat rukousnauhat.

Leiriolympialaisten lajina oli 
Raamattuvisa. Seuraavan oppitun-
nin aiheesta ”rakkaus”, virisi vilkas-
ta keskustelua, jota jatkettiin vie-
lä iltapäivällä ryhmissä. Viimeisel-

Jossu ampui Vihaista Lintua Liisan 
ja Jackin avustuksella viimeisessä 

leiriolympialaislajissa.

North Yorkshiren valloittajat kokivat rankan mu

Hassuja tutustumisleikkejä: ponileikkiä ja Huugi guugia.

Anni Salm
esvuori

Petra Perttula
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Rippikouluesite postitetaan 
kaikille vuonna 1998 
syntyneille seurakunnan 
jäsenille viikolla 35. 
Ilmoitt autuminen vuoden 2013 
rippikouluihin on 3.–24.9.2012.

Päivä Witt enbergissä ..

rth Yorkshiressa
vän jännityskohteena oli loppukoe 
eli leiridiplomit. Siinä kysyttiin kir-
jallisesti Kaste- ja lähetyskäsky se-
kä Isä meidän -rukous. Etiikan ky-
symys oli myös mielenkiintoinen. 
Kaikki pääsivät läpi!

Mölkkypalikoista, laulukirjois-
ta, Birds-pehmolelusta ja polku-
pyörän renkaan sisäkumista saim-
me aikaan mahtavan olympiala-
jin. Seuraava ohjelma oli Talent-
show, jossa näimme hienoja esi-
tyksiä. Isoset julkistivat fanfaarien 
soidessa leiriolympialaisten voitta-
jan: Annin joukkue! Kaikki jouk-
kueet olivat kuitenkin pärjänneet 
loistavasti.

Susie oli koostanut leiriviikon 
vaiheet kuvaesitykseksi. Lisäk-
si saimme nähdä uusintana brit-
tiryhmän junior leadereiden teke-
män videon Scargillista. It was hi-
larious!

Kappelissa kuuntelimme Joo-
sefi n tarinaa tuttuun tapaan. Po-
moryhmä antoi luvan olla valveil-
la puoli yhteen. Useimmat leiriläi-
sistä taisivat kuitenkin valvoa paa-
aljoon pidempään… 

Maanantai  30.7.
Aamujumiksessa kiittelimme Su-
sieta, Scargillin väkeä, britti-isosia, 
eli junior leadereita ja toisiamme 
onnistuneesta leiristä. Silmät al-
koivat kostua haikeista kyynelistä, 
kun suomalaisten piti lähteä. 

Saatuamme jalkamme koto-
Suomen maaperään koimme reis-
summe olleen lähes täydellinen. 
Vanhan kirkon eteen oli saapunut 

suuri porukka kotijoukkoja. Lei-
kimme noin kello yhden aikaan 
ponileikkiä ja lähdimme nukku-
maan.

Yhteydenpito brittinuoriin on 
ollut tiivistä. Toivottavasti poruk-
ka ei hajoa pitkistä välimatkoista 
huolimatta! 

Parhaiten jäivät mieleen uu-
det kaverit (erityisesti he, jotka jäi-
vät Englantiin), ne hetket kun nau-

roimme yhdessä, hyvä ruoka, yh-
dessä tekemisen meininki, jalka-
pallo, musiikkihetket aamujumik-
sissa ja jokainen minuutti, jonka 
vietimme yhdessä suomalaisten ja 
brittien kanssa.

Vastauksissa on paljon samaa 
kuin tavalliselta suomalaiselta ke-
säleiriltä voisi odottaa, mutta ne si-
sältävät silti jotakin aivan muuta. 
Jotakin erilaista. Ennätyksellistä. 

Ihmeellistä. Ja ennen kaikkea iki-
muistoista.

Isoset ja vetäjät, koonnut 
Anni Salmesvuori  

M
ikko Korpela

M
ikko Korpela

tta antoisan reissun.

Anni Salm
esvuori

Anni Salm
esvuori

lä oppitunnilla isoset esittelivät ri-
parin jälkeistä seurakuntien nuor-
ten toimintaa.

Illalla näimme sketsejä ja lei-
kimme yhdessä niin suomalaisia 
kuin brittiläisiäkin leikkejä. 

Sunnuntai 29.7.
Pikkusille annettiin aikaa kerrata 
riparilla opiskeltuja asioita. Iltapäi-

Koko päiväkirja sivuilla 
www.tampereenkirkkosanomat.fi 

Kävelyretkellä pieneen ja somaan Kettlewellin kylään.

A amumme alkoi hie-
man aikaisemmin 
kuin muina päivinä, 
sen verran, että tör-
mäsimme täpötäy-

teen ruokasaliin!
Olimme toki jo aikaisemmin 

huomanneet nuorisohotellissam-
me majoittuvan muitakin, mut-
ta emme olleet sattuneet sitä en-
nen samaan aikaan syömään. Vä-
enpaljoudesta johtuva järkytys is-
ki päälle, mutta onnistuimme sil-
ti herkuttelemaan suklaalevitteel-
lä ja vehnäsämpylöillä.

Pidettyämme perinteisen lei-
rijumalanpalveluksen ja tavaroi-
ta etsiessä -sähläyksen pääsimme 
bussimatkalle kohti Witten-
bergiä. 

Katselimme silmät suurina 
mai semia, ja perillä leukamme tai-
sivat loksahtaa sijoiltaan. Ei-
kä vain sen takia, että kau-
punkioppaamme oli pukeu-
tunut hassuun renes-
sanssityyliseen pu-
kuun, vaan myös kos-
ka pappimme Antero 
Niemi oli pukeutu-
nut kirkkaankeltaiseen 
t-paitaan! Siitä ei tarvit-
se muuta mainita kuin että 
saksalaiset kärpäset tykkää-
vät keltaisesta. Kukin teh-
köön omat päätelmänsä.

Kaupunki oli kaunis ja 
opastuskierros mielenkiin-

toinen. Siellä me lähes vi-
rallisesti kävelimme Lut-
herin jalanjäljissä, kier-
simme hänen kotinsa ja 
teesioven ja kaikkea. 

Vielä iltapäivällä 
näimme Lutherin ja hä-
nen vaimonsakin. Tai 
no, emme oikeastaan. 
Näimme kaksi ihmis-
tä, jotka esittivät heitä. 
Sattui nimittäin ole-
maan Lutherin hää-
päivä, ja sitä juhlitaan 

joka vuosi Wittenbergissä suurel-
la kulkueella. Koko kaupunki sykki 

ja henki renessanssitunnelmaa.
Meillä oli kuitenkin sen 
verran huono tuuri, et-

tä meidän piti lähteä 
kulkueen aikana pois. 
Jouduimme pujottele-
maan tungeksivien ih-
misten väleistä, joskus 

jopa kulkemaan vastavirtaan 
kulkueen kanssa. (Bussim-
me oli kulkuekadun vastak-
kaisessa päässä).

Kun kulkuelaiset huoma-
sivat epätoivoiset yrityksem-
me, he alkoivat pyörittää il-

massa märkiä rättejä, ja pisa-
rat sinkoilivat päällemme kastel-
len meidät lähes kokonaan. On-
neksi oli ihanan lämmin päivä, 
kastuminen oli vain virvoittavaa.

Palattuamme majoituspaikal-
lemme päivä jatkui normaalina ri-
paripäivänä, pari oppituntia ja il-
lalla ohjelmaa. On kyllä ihme, jos 
joku unohtaa tuon päivän, jonka 
vietimme Wittenbergissä, renes-
sanssihengen keskellä.

Saksan leirin puolesta isonen 
Helinä Savolainen

eukamme tai
taan. Ei-
tä kau-
puke
-
-
-
o 
-
een 

tarv
uin et
tykkä
in te
nsä.
unis ja 
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Isoset Laura Vekara ja 
Helinä Savolainen 

esittävät matkatoimisto-sketsiä.

Apuope Eemeli Mäkelä 
sekä luotettavat isoset Elias 

Nummenmaa, Minttu Nieminen, 
Helinä Savolainen ja Laura Vekara 

poseeraavat kirkon ovella. 
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Raamattuun tutustutaan syksyn aika-
na monin keinoin. Valikoimassa on niin 
vierailijoita ja luentoja kuin yhdessä et-
simistäkin.

Tässä esimerkkejä:

Vanha testamentti
haltuun – päivässä!

Vanha testamentti otetaan haltuun . 
syyskuuta kello – Pispalan kirkossa. 
Tapahtuman järjestää Uusi Verso.

Åbo Academin Vanhan testamentin 
tutkimuksen professori Antti Laato avaa 
Vanhan testamentin pääsisältöjä kansan-
tajuisesti.  Hän opastaa Raamatun yk-
kösosan innostavaan mutta joskus han-
kalasti avautuvaan maailmaan. 

Tapahtuma aloittaa Varikko-yhteisön 
yhteisen lukuprojektin, jonka tavoitteena 
on lukea Vanha testamentti läpi tulevan 
vuoden aikana. Kaksi kertaa kuukaudessa 
raamattuilloissa käsitellään kutakin VT:n 
kirjaa pintaa syvemmältäkin. 

Nämä luennot alkavat kello  ja päät-
tyvät kello . Välissä käydään keskuste-
luita ja pidetään ruokatauko.

Päiväraamattukoulussa
Samuelia ja psalmeja

Kaikille avoin päiväraamattukoulu aloit-
taa kautensa torstaina . syyskuuta. Syk-
syn ensimmäisenä vieraana on piispa 
Matti Repo. 

Syksyn aikana päiväraamattukoulus-
sa käydään läpi aamupäivisin . Samue-
lin kirjaa ja iltapäivisin psalmeja.

Päiväraamattukoulu kokoontuu Kale-
van kirkon seurakuntasalissa kello .–
. Luentojen välillä on mahdollisuus 
syödä lounas, josta veloitetaan  euroa. 

Lisätietoja antaa pastori Ville Aalo, p. 
  , ville.aalo@evl.fi 

Vapaamuotoisesti
yhdessä etsien

Levonmäen raamattupiirissä matkataan 
yhdessä etsien . syyskuuta kello . al-
kaen. Piiri on suunnattu rippikoululaisis-
ta eläkeikäisiin.

– Joku voi tulla ajankohtaisen, mieltä 
polttavan aiheen kanssa, tai esillä on tiet-
ty osa Raamatusta, tai keskustelu viriää 
illan aiheesta, kertoo piirin vetäjä Jukka-
Pekka Ahonen.

– Ihmisillä on henkilökohtaisiakin 
kysymyksiä, joihin voimme lähteä va-
paamuotoisesti etsimään vastausta yh-
dessä, hän lisää.

Vapaaehtoistyössä ja seurakunnan 
luottamushenkilönä toimiessaan Aho-
nen on huomannut keskustelevan piirin 
tarpeen etenkin noin nelikymppisten ja 
sinkkujen keskuudessa.

Viikoittain jatkuva piiri kokoontuu 
Levonmäen seurakuntakodissa, osoit-
teessa Hikivuorenkatu . Raamatun li-
säksi ohjelmassa on rukousta ja laulua.

Tiedustelut p.   

Voimasanoja
Isosta kirjasta

Ahjolan, Tampereen seurakuntien ja Pir-
kanmaan Pipliaseuran järjestämässä raa-
mattuluentosarjassa Raamattua esitel-
lään tutkijan kirjana, yksilön kokemuk-
sena ja kirkon kirjana. Tarkoituksena on 
tuoda joka luennolle teologin historial-
lis-kriittinen näkökulma luentokerran ai-
heeseen mutta myös yksilön oma koke-
mus Raamatusta.

Luentosarja liittyy sekä kuluvaan eku-
meeniseen raamattuvuoteen että Suo-
men Pipliaseuran -vuotisjuhlavuo-
teen. 

Ensimmäisellä luentokerralla . 
syyskuuta Raamatuntutkimuksesta ja 
-tulkinnasta luennoi teologian tohtori 
Hanne von Weissenberg Helsingin yli-
opiston eksegetiikan osastolta. Mukana 
on myös näyttelijä Ahti Jokinen.

Syksyn ohjelmassa ovat iskusanoina 
myös rakkaus ja perhe, sota ja rauha, ra-
ha ja velka sekä sairaus ja terveys.

Luennot pidetään Vanhan kirjastota-
lon luentosalissa, Keskustori , tiistaisin 
kello –.

Katso muut tapahtumat 
www.tampereen
seurakunnat.fi 

AITOLAHDEN SEURAKUNTA

Messut 
Aitolahden kirkossa klo 10
2.9. Terttu Haikka, Miia 
Moilanen, pyhäkoulu 
9.9. Mauri Nieminen, Anna 
Arola, pyhäkoulu 

Muut 
Aitotahti-kuoro 30.8. alkaen 
klo 18–19.30 Aitolahden 
kirkolla jatkuen torstaisin. 
Tied. Miia Moilanen 
p. 050 534 3032 
 
Lähetyspaja 5.9. 
klo 12–15 Aitolahden kirkko 
jatkuen keskiviikkoisin. Tied. 
Irja Kuronen p. 050 917 7449

Naisten raamattupiiri 
5.9. klo 18 Aitolahden 
kirkko, jatkuen keskiviikkoisin 
parillisilla viikoilla. Punttisali 
klo 16.30–17.30 ja sauna 
klo 17–18. Saunaan haluavat 
ilm. ennakkoon. Tied. Teresa 
Anttila p. 040 771 5467.

Gospel-lattarit 5.9. klo 
18–19.15 Aitolahden kirkko. 
Tied. gospelliikunta@tnnky.fi . 
Seuraavat 3.10. ja 7.11.

Kontemplatiivinen 
rukoushetki ja luettu 
messu 5.9. klo 19–20 
Aitolahden kirkko, Mauri
Nieminen. Mahdollisuus yksin-
kertaiseen ehtoollisen viettoon 
keskellä arkea, ei säestystä

Perinteinen koko perheen 
elämyspolku 9.9. klo 10–13
Atalassa Halimasjärvellä 
paikalla rastirata, tehtäviä 
ja tekemistä. Puffetti ja 
vaunuparkki. Opastus Atan/
Nikinväylältä. Järj. MLL:n 
Aitolahden yhdistys

Metsäkirkko Atalassa 
Halismasjärvellä 9.9. 
klo 13.30. Pastori Terttu 
Haikka ja muusikoita. Lähde 
sunnuntaikävelylle tai 
-pyöräilylle, lenkkeilemään 
metsämaisemiin yksin tai 
perheesi kanssa. Pysähdy 
hetkeksi hiljentyen, kauniin
luonnon helmassa, kansan-
laulu kirkossa. Mukana lapsi-
ryhmä. Ota halutessasi mukaan 
oma istuinalusta tai retkituoli

Jumalan kämmenellä -illat 
keskiviikkoisin (parill. vko) 
klo 18–19.30 Atalan srk-kodilla, 
Pulkkak. 6. Lapsille ja perheille: 
kirkkohetki, askartelua/
muuta toimintaa; temppurata, 
iltarukous ja iltapala. Tied. 
diakoniatyöntekijä Ari Ahon -

Tampereen seurakuntien tapahtumia 29.8.–11.9.2012
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Näennäisen yksinkertainen
lesken rovon tarina
MISTÄ TEKSTISTÄ SAARNAAT?
Mark. 12:41-44 on klassikkotarina lesken rovosta. Köyhä 
leski laittaa uhriarkkuun viimeisen roponsa antaen näin 
enemmän kuin toiset, varakkaammat, vaikka antoikin to-
si vähän.

LÖYSITKÖ TEKSTIIN UUDEN NÄKÖKULMAN?
Epistolatekstin (Room. 13:8-10) kanssa luettuna lesken ro-
po alkaa merkitä jotain enemmän kuin rahalahjoitus koleh-
tiin. Jeesus ajatteli aina kokonaiskuvaa. Lesken tekoa arvos-
tamalla Jeesus nosti itse asiassa esiin muutakin kuin avus-
tamisen ja rahalahjat: kristillisen rakkauden. 

MITÄ HALUAT SAARNASSASI VIESTIÄ?
Mitä Jeesus tekisi? Sitä meidän pitäisi kysyä itseltämme ai-
na kun teemme ratkaisuja. Mitä minä voin antaa kristityn 
uhrilahjanani? Eihän lahja ole uhri, jos sen antaminen on 
tosi helppoa… Kristittynä pitää olla valmis astumaan mu-
kavuusalueen ulkopuolelle. Niin kuin Jeesus tekisi. Ja teki. 

OLIKO TEKSTISSÄ JOTAIN VAIKEAA?
Ehkä sen ylivertainen tuttuus ja näennäinen yksinkertai-
suus.

MIKSI KANNATTAA TULLA KIRKKOON KUULEMAAN SAARNAASI?
Iloitsen jokaisesta kuulijasta, mutta kirkkoon kannattaa tul-
la nimenomaan Jumalan sanaa kuulemaan. Parhaimmillaan 
saarna avaa ikkunoita ja ovia Raamattuun paitsi kuulijoille 
myös saarnaajalle itselleen. Saarna on onnistunut, jos mo-
nologista aukeaa dialogeja. 

MITÄ HARRASTAT JA MIKÄ HARRASTUKSESSASI SINUA VIEHÄTTÄÄ?
Eräs harrastuksistani on tietokonepelit. Pelaan enimmäk-
seen vuoropohjaisia ja reaaliaikaisia strategiapelejä.

Tietokonestrategiapeleissä kiehtoo niiden oma maa-
ilmansa, joka tietotekniikan ja ohjelmoinnin kehittymisen 
myötä on saanut aivan uskomattomia piirteitä. Jotkut pelit 
ovat kauniita kuin karkki. Tärkeässä osassa on myös teko-
älyn antama haaste ja vastus. Myös tarinalla on pelissä mi-
nulle merkitystä.

Pelkkään räiskintään keskittyvät pelit eivät minua kiin-
nosta. Tietokonepelit ovat työajattomalle hyvin sopiva har-
rastus, koska pelata voi aivan oman aikataulunsa puitteissa.  

Tuomiokirkkoseurakunnan virkaa toimittava pastori 
Nona Lehtinen tekee työtään nuorten, nuorten aikuisten ja 

koululaisten parissa. Hän saarnaa English Servicessa 
sunnuntaina 2. syyskuuta kello 16-18 Vanhassa kirkossa.

English Service in the Old Church on September 2nd at 4 pm.

MUMMON KAMMARI tuo väriä 
syksyyn järjestämällä kol-
men iltapäivän luentosarjan 
Viel on virtaa. 

Kaikki luennoitsijat ovat 
äskettäin eläkkeelle jääneitä.

Tilaisuudet järjestetään 
kirjastotalo Metsossa kello 
, ja niihin on vapaa pääsy.

. syyskuuta luennoi ge-
rontologian professori Ant-
ti Hervonen. . lokakuuta 

Virtaa vireille 
eläkeläisilleM/S ISOSAARI HAKEE toimin-

taansa uusia jäseniä. M/S 
Isosaari on seurakuntien 
nuorisotyön omistama 
moottorialus, jonka histo-
ria ulottuu vuoteen . 
Silloin se toimi sisävesien 
ensimmäisenä pelastusa-
luksena.

Nykyisin vene palvelee 
etenkin partiolaisten käy-
tössä, mutta on kenen ta-
hansa vuokrattavissa mie-
histön kera.

Toimintaan ovat terve-
tulleita kaikki -vuotiaista 
alkaen, ainoana vaatimuk-
sena on kiinnostus veneilyä 
kohtaan. Mukaan mahtuvat 
niin vanhat kuin nuoretkin, 
sekä kokeneet ja kokematto-
mat. 

Toiminnan runkona toi-
mii kipparikurssi, johon 
kuuluu kesällä viikoittain 
koulutusiltoja järvellä ja tal-
vella kunnostusta ja teoriaa. 
Lisäksi järjestetään vapaa-

Kiinnostaako kiipeillä kipparina? 

Tero Isotalo nostaa lippua.

Julius M
äkelä

muotoisia koulutuspurjeh-
duksia sekä tietysti tilaus-
ajoja.  

Tulokaskurssi alkaa tors-
taina . syyskuuta kello  
M/S Isosaaren ja tulokas-
kurssin esittelyllä veneen 
asemapaikalla Mustalah-
dessa.

– Jouduimme järjestel-
mään koulutuksen uusiksi, ja 
tulokaskurssi laitettiin pikai-
sesti pystyyn, kertoo Julius
Mäkelä. 

Kurssi jatkuu tiistaisin 
kello . .. teemana on 

turvallinen toiminta aluk-
sella, .. aluksen rakenne 
ja laitteet, .. ankkurointi 
ja kiinnittyminen sekä .. 
käsittely ja valmistelu nos-
toa varten. 
Lisätietoa: 
makela.julius@gmail.com, p. 
041 543 4918
http://www.trevlut.net/msis-
osaari
http://tampereenkirkkosano-
mat.innofactor.com/juttugalle-
ria/Isosaari
http://www.tampereenkirkko-
sanomat.fi /uutiset.html?126
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pää p. 050 527 9932, 
ari.ahonpaa@evl.fi , alkaen 5.9.
Lesken lantit, nuorisotyön-
ohjaaja Ulla Keskinen, 
19.9. Missä on aarteesi, 
lastenohjaaja Tuula Hovila

Syyskuusta alkaen Atalan 
srk-kodin ovet ovat avoinna 
keskiviikkoisin eläkeikäisten 
toiminnalle:
Eläkeläisten olohuone 
Yhdessäolon ja erilaisten 
kohtaamisten paikka. 
Ohjelmallista toimintaa, 
vierailijoita ja teemoja. Paikka 
hiljentymiselle ja hengelliselle 
kyselylle sivualttarin äärellä

Etuovi klo 12–13.45 
päiväkahvin, 2 € ja eri 
teemojen äärellä.
12.9. Syyskauden aloitus. 
Mummon Kammarin 
näytelmäryhmä MUKAVAT 
”Näsijärven lumoissa”
26.9. Muistatkos? –Muistan! 
– asiaa muistista, diakonissa 
Minna Sormunen.

Keskiviikkotupa klo 10–12 
virkistävää yhdessäoloa, 
lounas 4 €
19.9. Olohuoneen avajaiset: 
Keskiviikkotuvan nimikilpailu
3.10. Tamperelainen vuoden 
kukkaistyttö Ulla Valanto 
Mahdollisuus varata diakonia-
työntekijältä keskusteluaika. 
Tied. diakoniatyöntekijä Eija 
Heikkilä p. 050 097 1579 
/ eija.m.heikkila@evl.fi  ja 
diakonian vanhustyöntekijä 
Päivi Mikkola p. 050 308 9401 
ke–pe klo 9–15.30/ 
paivi.mikkola@evl.fi 

HARJUN SEURAKUNTA

Messut 
2.9. klo 10 Tesoman kirkko, 
Teuvo Suurnäkki, Jukka-Pekka 
Ruusukallio, Ville Karhula
klo 11 Pispalan kirkko Wanhan 
ajan markkinat, Amélie 
Liehrmann, Martti Lammi, Tarja 
Laitinen
klo 12 Lielahden kirkko, Tarvo 
Laakso, Rainer Backström, Ville 
Karhula
klo 17 Pispalan kirkko, Taizé-
messu, saarnan tilalla hiljaista 
mietiskelyä. Messussa 
lauletaan ranskalaisen, 
Taizén ekumeenisen 
luostariyhteisön lauluja. 
www.luottamuksenmessu.fi 
5.9. klo 8.30 Tesoman kirkko, 
Aamumessu, Jukka-Pekka 
Ruusukallio, Maiju Häyrynen
9.9. klo 10 Tesoman kirkko, 
Riitta Laankoski, Janne 
Salmenkangas, Katajaiset-
kuoro
klo 11 Pispalan kirkko, Kristiina 
Hyppölä, Maiju Häyrynen
klo 12 Lielahden kirkko, 
Kristiina Hyppölä, Rainer 
Backström, Janne Salmen-
kangas, Katajaiset-kuoro

klo 17 Pispalan kirkko, 
Varikkomessu. www.uusiverso.fi 
12.9. klo 8.30 Tesoman kirkko, 
Aamumessu, Jukka-Pekka 
Ruusukallio, Tarja Laitinen
klo 18 Lentävänniemen 
Talentissa arkimessu, Tarvo 
Laakso ja Janne Salmenkangas.
Harjun seurakunta

Muut
Lyhtyjen ilta 29.8. klo 20 
Pispalan kirkko

Talentin raamattupiiri 
ma 3.9. klo 14 
Lentävänniemen srk-koti 
Talentissa, Halkoniemenkatu 1.
Kokoontuminen parillisten 
viikkojen maanantaisin klo 14.   

Miesten Mission-klupi 
4.9. klo 17.30 Tesoman kirkon 
takkahuone, Tesoman kirkko

Epilän kuntojumppa 
naisille 5.9. klo 18–19 Epilän 
srk-talo, srk-Sali. Vetäjinä 
Sirkku Tilli ja Marjo Huhtala. 
Ilm. vetäjille paikan päällä

Raamattupiiri 11.9. 
klo 15–17 Tesoman kirkon 
takkahuone, Tesoman kirkko.
Piiri alkaa, kokoontuu paritto-
mien viikkojen tiistaisin. Huom! 
kokoontumisviikko vaihtunut

Torpan miestenilta 11.9. 
klo 19 Torpan kurssikeskus. 
Seurakunnan voimavarat. Alus-
tus teologian tohtori Seppo 
Löytty, illan sana Seppo Löyt-
ty, illan isäntä Teuvo Suurnäk-
ki. Saunat lämpiävät klo 17 al-
kaen, kahvit klo 18.15. Klo 19: 
illan isännän avaus sanat, vie-
raan alustus, keskustelu ja illan 
sana noin klo 20.20. 

Kulmakammari 12.9. 
klo 13 Lamminpään srk-koti 
Rauhanportti. Ikäihmisten 
kohtaamispaikka keskiviikkoisin

Naisten kuntojumppa 
12.9. klo 18 
Haukiluoman srk-koti
Kokoonnumme keskiviikkoisin

Koululaisten syysleirit
Mahtavaa menoa ja tekemistä – 
hiljentymistä unohtamatta!
SYYSLEIRI I 4.–7.-luokkalaisille 
21.–23.9. Rajalassa, 35 €/hlö
SYYSLEIRI II 1.–3.-luokkalaisille 
6.–7.10. Kukkolassa, 25 €/hlö
Kummallekin leirille mahtuu 
mukaan 30 leiriläistä 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Etusijalla ovat Harjun seura-
kunnan alueella asuvat lapset.
Ilm. 27.8. alkaen netissä www.
harjunlapset.fi /leiritjaretket

HERVANNAN SEURAKUNTA

Messut 
Hervannan kirkossa klo 11
2.9. Perhemessu, Kaija 

Karvala, Maarit Kuusisto, Martti 
Syrjäniemi
9.9. Hannu Vuorinen, Markku 
Mustajärvi, Maria Koivisto. 
Pyhäkoulu 
klo 16 Toinen messu

Muut
Evankeliumin ilta 29.8. 
klo 18.30 kirkossa

Lähetys- ja raamattu-
luento sunnuntaisin klo 9.30 
kirkossa. 
2.9. Etiopian aids-orvot, 
nimikkolähetti Annika Utriainen. 
9.9. Maria Herran äiti, 
lähihoitaja Sergei Korelov
Raamattuluentoja radioidaan 
Radio Dein, Tampere 98,8 MHz
kautta Sisä-Suomen kuuluvuus -
alueella kuukauden ensimmäi-
senä maanantaina klo 19.30

Paavalipiiri maanantaisin 
klo 17.30 kirkossa. Vetäjinä 
Kari Kuusisto ja Lauri 
Martikainen

Päiväraamattupiiri 4.9. 
klo 12 kirkossa tiistaisin kirkon 
kulmahuoneessa. Vetäjänä Raili 
Vesamäki.

Vaunujengi tiistaisin  
klo 14–15.30 Pelipuiston srk-
koti. Kahvi ja pulla 0,50 €/
hlö. 4.9. Tutustutaan toisimme, 
11.9. Kiitos huolenpidosta. 
Ohjaajina Henna Puhakka 
p. 050 366 2321, 
Virpi Savela-Saarinen 
p. 050 561 0604

Jumalan kämmenellä -illat 
– Koko perheen arkipyhäkoulu
Opetus Raamattuun perustuen, 
toimintapisteet: askartelu ja 
temppurata, kynttilähetki ja 
iltapala. 
Vuoreksen srk-koti, 
4.9. klo 17.30–19. 
Tutustutaan toisimme.
Hervannan kirkko, 
11.9. klo 17.30–19.30, 
aiheena: kaste.

Kesälähetyspiiri 4.9. 
klo 18 Kokoontuminen Raili 
Eteläniemellä, Opiskelijankatu 
13 C 64, Siionin Kannel 
lauluilta

Evankeliumin ilta 5.9. 
klo 18.30 kirkossa

Alfa-kurssi 6.9.–15.11. 
klo 17.30 kirkossa. Sis. viikon-
loppu Ilkon kurssi keskuksessa 
20.–21.10. Kurssimateriaali 
10 € + vapaa ehtoinen ateria -
maksu + viikkonlopun täysi-
hoito. Lastenhoito. Ilmoittau-
tumis-lomakkeita Hervannan 
kirkolta tai Café Olohuoneesta.

Raamattu- ja lähetyspiiri 
6.9. klo 18 kirkossa, torstaisin

Miestenpiiri 10.9. klo 18.30 
kirkossa, maanantaisin kirkon 

kulmahuoneessa. Vetäjinä Risto 
Muhonen ja Veli-Matti Kesti.

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA

Messut 
Härmälän kirkossa klo 10
2.9. Päivi Repo, Markku Ylipää
klo 15 Vauvakirkko. Ota 
vauvalle mukaan oma helistin. 
Tämän vuoden puolella 
kastetut saavat kastepuusta 
oman nimimagneetin mukaan. 
Tervetuloa kirkkohetkeen 
perheen pienimpien kanssa.
Päivi Repo, Markku Ylipää.
9.9. Antero Eskolin, Maaret 
Manni-Korpi

Muut
Ompeluseura 10.9. klo 18
Härmälän kirkon alakerrassa 
maanantaisin klo 18. 
Tied. Tuulikki Puolamäki 
p. 0400 624 395

Lähetyspiiri 11.9. klo 13 
Peltolammin srk-keskus
Peltolammin seurakunta-
keskuksen salissa tiistaisin 
klo 13 parittomilla viikoilla. 
Tied. Ritva Kuosmanen 
p. 050 324 7601

Diakoniapiiri 12.9. 
klo 13–14.30 Härmälän kirkko. 
Ikäihmisten kohtauspaikka. 
Kokoonnumme pääsääntöisesti 
parittomilla viikoilla 
keskiviikkoisin 
klo 13–14.30, tuolijumppa 
klo 12.30. Yhdessäoloa 
monipuolisen ohjelman ja 
hartauden sekä kahvihetken 
merkeissä. Vetäjinä Taina 
Nuorto p. 050 364 6192 ja 
Seija Huttunen 
p. 050 559 3414

Käsityöpiiri 12.9. 
klo 13–14.30 Multisillan srk-
koti. Kokoonnumme keski-
viikkoisin Multisillan srk-kodilla, 
Multisillankatu 2. Tule mukaan 
tekemään Äiti Teresa -peittoja, 
myssyjä ym. Ota myös omia 
lankoja ja puikot mukaan. 
Vetäjänä diakonissa Johanna 
Asikainen p. 050 560 6096

KALEVAN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Kalevan kirkossa
2.9. Elina Rautavirta, Veli-
Pekka Ottman, Terhi-Tuulia 
Keränen ja Anssi Pyykkönen 
klo 12 Lapinniemen kappelissa, 
sanajumalanpalvelus, Elina 
Rautavirta, Terhi-Tuulia Keränen
9.9. syyskauden aloitus-
messussa seurakunnan 
vapaaehtoistyöntekijöiden 
siunaaminen, Kati Eloranta, 
Sanna Erkanaho, Terhi-
Tuulia Keränen, Kamarikuoro 
Cantilene, joht. Merja Lohilahti. 
Kutsumme kaikki seurakunnan 
vapaaehtoiset siunattaviksi 

uuden toimintakauden 
tehtäviin. Kirkkokahvit. 
Avoimet ovet klo 11–14. 
Tutustu mm. kirkon torniin 
ja mongolialaiseen Jurttaan. 
Grillimakkaraa, vohveleita ja 
partiotietoa, toiminnan esittelyä 
alakerran srk-tiloissa. Lapsille 
omaa puuhaa, kasvomaalausta, 
nappipaja

klo 12 Lapinniemen kappelissa, 
Kati Eloranta, Anssi Pyykkönen

Muut
Anjan iloiset askartelijat 
Kalevan kirkon sali 10, 
maanantaisin klo 9.30–13. 
Pieni materiaalimaksu kotiin 
vietävistä askarteluista. 
Ohjaajana Anja Liukko.

Ainot ja Einot 
-kohtaamispaikka 
lapsiperheille ja eläkeikäisille 
maanantaisin klo 9.30–11, 
Kalevan kirkko (ala-aula, 
sali 5) leikkiä, laulua, 
askartelua/leipomista/ulkoilua.

Kalevan kirkontupa 
eläkeikäisille 
tiistaisin klo 11–12.30 
Kalevan kirkon sali 10. 
Ohjelmaa, yhdessäoloa ja 
lounas.

Kirkontupa 
eläkeikäisille keskiviikkoisin 
10–11.30 Myötätuuli, 
Näkövammaisten toimintatila
ohjelmaa ja yhdessäoloa. 
Huom! paikka vaihtunut.

Tullaan tutuksi -ryhmä 
eläkeikäisille torstaisin 6.9. 
klo 13–14.30, Kalevan kirkon 
sali 10, kahvi 1 €.

Aamupiiri alkaa 19.9. 
Kalevan kirkon kappelissa

Sanansaattajien piiri 9.9. 
klo 14 Järvensivun srk-talo, 
Hannu Sippola

Ruokapiiri aikuisille 10.9. 
klo 10 kokataan yhdessä 
Kalevan kirkon ruokakeittiöllä 
maanantaisin klo 10, hinta 
2 €. Vapaaehtoisena ohjaajana 
toimii Nils Rosvall

Martan ja Marian 
kahvi- ja teetarjoilu 
ma–to klo 17–18.30 Kalevan 
kirkko, ala-aula

Jumalan kämmenellä 
-perhepyhäkoulu 11.9. 
klo 17.30–19 Kalevan kirkon 
seurakuntasali. Kaiken 
ikäisille joka toinen tiistai 
ohjelmassa: opetustuokio 
päivän aiheen mukaan, 
askartelua, temppu rata tai 
leikkejä/pelejä, iltapala.

Hyvän mielen kerho 
12.9. klo 13 Myötätuuli, 
Näkövammaisten toimintatila

Myötätuuli 
mielenterveyskuntoutujille 
3.10., 10.10., 7.11., 
14.11. ja 5.12. Huom. uusi 
paikka!

Kissanmaan lähetyspiiri 
12.9. klo 14 Kissanmaan 
srk-koti parittomien viikkojen 
keskiviikkoina klo 14

Mongolian sinisen taivaan 
alla -lähetystilaisuus 12.9. 
klo 18 Kalevan kirkon srk-sali, 
nimikkolähetti Päivi Vuorinen 
kertoo elämästä Jurtta-teltassa 
ja lähetystyöstä Mongoliassa

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Messukylän kirkossa
2.9. Olavi Heino, Juha Klaavu, 
Hanna Kataja.
klo 12 Linnainmaan srk-keskus, 
Jari Nurmi, Pirjo Tuiskunen, Petri 
Karaksela. Linnainmaan srk-
keskuksen 20-vuotisjuhla
5.9. klo 9.30 
Messukylän vanha kirkko, 
sadonkorjuumessu, Olavi Heino, 
Petri Karaksela
9.9. Jari Nurmi, Jarkko Vikman, 
Petri Karaksela
klo 12 Kaukajärven srk-talo, 
Lauha Peltola, Olavi Heino, 
Heikki Hinssa, Piccolon
Kamarikuoro
klo 17 Uudenkylän srk-talo, 
Iltamessu, Pirjo Tuiskunen. 
Ylistystä, opetusta, rukousta, 
ehtoollinen, rukouspalvelu ja 
yhteinen iltapala. Pikkulapsille 
(3+) on pyhäkoulu ja 
kouluikäisille varkkikerho

Muut
Opastettu kiertokävely 
Messukylän hautausmailla 
29.8. klo 18 Messukylän 
vanha kirkko. Kierros alkaa 
Messukylän vanhalta kirkolta 
klo 18 ja päättyy noin klo 19.45

Koko perheen Messukylä-
päivä 1.9. klo 13–15 
Takahuhdin srk-talo. Juontaa 
Matti Heinivaho
Musiikkia, Risto Hiltunen ja 
Sauriat. Messukylän ja Pappilan 
historiaa, Jari Nurmi
Lapsille ohjelmaa. Kahvia, 
mehua, pullaa ja makkaraa. 
Klo 15 Kiertokävely lähistön 
historiallisilla kohteilla, oppaina 
Matti Jokinen ja Liisa Kahila. 
Järj. Messukylän perinneseura, 
Messukylän srk, kirjasto ja 
partiolaiset

Israelilaisten tanssien ilta 
Kaukajärven srk-koti 
ma klo 17.45, alk. 3.9.

Messukylän 
seurakuntakoulu 
Linnainmaan srk-keskus.
Kaikille seurakuntalaisille, 
erityisesti vapaaehtois-
toiminnasta kiinnostuneille. 

kuultavissa on dosentti Ris-
to Tuimala mietteitä lää-
ketieteestä ja mediavirran 
pyörteistä.

. marraskuuta puheen-
vuoron saa rovasti Jaakko 
Kentta.

Tilaisuuksissa annetaan 
myös ajankohtaista tietoa 
Mummon Kammarin toi-
minnasta ja innostetaan vi-
reitä eläkeläisiä mukaan va-
paaehtoiseen vanhustyöhön.

  

Peräkonttikirppis 
auttaa ruoka-avun tarvitsijoita

www.tampereenseurakunnat.fi 

SUOSITTU PERÄKONTTIKIRPPIS ko-
koaa jälleen vanhan tavaran 
ystäviä Keskustorille sun-
nuntaina .. Halukkaita to-
rimyyjiä ilmoittautui , 
joista  saa myyntipaikan.

Viime kerroilla tapahtu-
ma on kerännyt tuhatpäisen 
yleisön ja samaa odotetaan 
tänäkin vuonna. Kirppiksen 
myyntipaikkamaksut, sekä 
kahvio- ja makkaramyyntien 

tuotot menevät lyhentämät-
töminä tamperelaisten ruo-
ka-avun varassa olevien ih-
misten auttamiseen. 

Viime kevään tuotoilla 
saatiin kahden viikon ruoat
RuokaNyssen asiakkaille.

 

HARJUN SEURAKUNNAN järjestä-
mät KokoNainen-illat jatku-
vat Pispalan kirkossa muu-
tamina maanantaina kello 
..

Syyskuun kolmantena 
päivänä teemoina ovat tyy-
li ja tilannepukeutuminen. 
Niihin opastaa tyylikoulut-
taja Sirpa Tammi.

Selviytymistarinoita lä-
hellämme tuovat . lokakuu-

ta tietoon kokemusasiantun-
tijat Muotialan asuin- ja toi-
mintakeskuksesta sekä sai-
raanhoitaja Eija Lappeteläi-
nen Sopimusvuoren Sinises-
tä talosta.

. marraskuuta kirkol-
le tulee Telle Turkka ja Tel-
lus-kuorolaisia esittämään 
Lauluja naisen elämästä. Il-
lan teema ilmoitetaan myö-
hemmin.

Illoissa ovat mukana 
myös Pispalan alueneuvos-
ton puheenjohtaja Tarja Ro-
senberg ja diakonissa Arja 
Tikka. Ohjelmassa on myös 
pientä tarjoilua, keskustelua 
ja iltahartaus.  

KokoNainen-illat jatkuvat
tyylillä ja selviytymisellä
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4.9. klo 18 Raamattu, Anne-
Maarit Rantanen, 
11.9. klo 18 Kirkon 
historialliset vaiheet, Jari Nurmi

Ikäihmisten virkistyspäivä 
5.9. klo 11.30 Linnainmaan 
srk-keskus
”Mistä tuulee” Aloitamme 
ehtoollisen vietolla. 
Keittolounas, pullakahvit ja 
ohjelmatuokio. Päivässä
mukana diakoni Ritva Fabrin ja 
vanhustyönohjaaja Heli Rinta.
Seuraava virkistyspäivä on 
keskiviikkona 3.10.

Miesten saunailta 6.9. 
klo 17–21 Luhtaanrannan 
leirikeskus. 
Tied. touko.hakala@evl.fi . 
Kesän viimeinen saunailta 
20.9.

Avoin kahvila 7.9. klo 10–12 
Levonmäen srk-koti
Älä juo kahviasi yksin! 
– Käy peremmälle. 
Mahdollisuus rukoukseen

Siioninvirsiseurat 9.9. 
klo 18 Linnainmaan srk-keskus. 
Liisa ja Valto Käkelä sekä 
Sakari Suutala. 
Kahvit klo 17.30.

Raamattupiirit Kaukajärven 
srk-koti paritt. viikon ma klo 18, 
alk. 10.9., Linnainmaan srk-koti 
paritt. viikon ma klo 12, 
alk. 10.9. Levonmäen srk-koti 
ke klo 18.30, alk. 5.9.

Naisten lentopallo 
Kaukajärven srk-koti 
to klo 17.30, alk. 6.9.

Naisten kuntojumppa 
Kaukajärven srk-koti 
to klo 18.30, alk. 6.9., 
Uudenkylän srk-koti ke klo 18 
ja 19, alk. 12.9.

Töppösmummot 
Linnainmaan srk-keskuksessa 
6.9. klo 14. Käsillä tekemisen 
lomassa päiväkahvit. 
Tied. Ritva Fabrin

Kaukajärven lähetyspiiri 
parill. viikon to klo 14, 
alk. 6.9. Vieraana Siperian 
lähetti Anitta Lepomaa, Huom! 
paikka Kaukaharjun palvelutalo 

Ikäihmisten perinteinen 
syysretki luonnohelmaan 
7.9. Tied. ja ilm. Ritva Fabrin 
p.050 586 5183 tai Heli Rinta 
050 408 4684

Käy peremmälle – avoin 
kahvila Levonmäen srk-koti 
7.9. klo 10–12

PYYNIKIN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Aleksanterin kirkossa

p. 03 219 0281
Avoinna ma–pe klo 9.30–15 ja 
torstaisin klo 9.30–17.
Laaja valikoima uskonnollista
kirjallisuutta, musiikkia, elo-
kuvia ja havaintomateriaaleja

MUMMON KAM  MARI

 Vapaaehtoisen vanhustyön 
keskus – Kyläpaikka 
kaikenikäisille
Lähimmäisavunvälitys 
vanhuksille p. 03-2190 711 
ma–pe klo 8.30–10.30, 
3.9. alkaen ma–to 8.30–11.30, 
pe 8.30–10.30. Toimisto 
p. 03 2190 455 to 30.8. 
klo 11–13, ma 3.9. alkaen 
ma 9–17, ti–to 9–14.

Syyskuun näyttely: 
Tammerkoski taiteilijan silmin, 
Jarmo Lehto, sekatekniikka.

Kyläpaikka, 
Otavalankatu 12 A 
Maanantaisin klo 10–14
klo 10 Äiti Teresan peittotalkoot
10.9. klo 12.30 
Pöytälaatikkorunoilijat
10.9. klo 14 Kirjojen ystävät
10.9. klo 18–20 Leskien Klubi 
–kahvila, musiikkituokio Olavi 
Nieminen, haitari.

Tiistaisin klo 10–14
klo 10 Tumpputiistai ja 

Tampereen seurakuntien tapahtumia 29.8.–11.9.2012

TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Tuomiokirkossa
2.9. Marita Hakala, Merja 
Halivaara, Matti Hannula, 
Tuomiokirkon kuoro
9.9. Lähetyksen kirkkopyhä, 
Reijo Ylimys, Matti Hannula, 
Pirkanpojat C-kuoro, joht. Jouni 
Rissanen

Muut
HETI hengellinen 
tiistai kerho 4.9. 
klo 13–14.30 Seurakuntien 
talo, Emmaus, Seurakuntien 
talo, Esa Eerola: Kristittyjen 
yhteys, vetäjinä Sirkka Vilenius, 
Tuula Kivimäki

UEER – Uusia eväitä 
elämän reppuun 11.9. 
klo 13 Seurakuntien talo, 
Emmaus. Toimintaa erityisesti 
työttömille ja muillekin 
työikäisille, joilla on vapaata 
päiväsaikaan. Kesän 
kuulumisia, omaa ohjelmaa.
Järjestävät Tuomiokirkko- srk ja 
Pyynikin srk 

Diakoniatyön avoimet 
vastaanottoajat, ilman 
ajanvarausta 1.9.alkaen. 
Tiistaisin klo 9–12 Näsin
diakoniatoimisto, Näsilinnan-
katu 26, 2 krs. parillisina 
viikkoina. Kyttälän diakonia-
toimistolla, Kyttälänk. 1 
parittomilla viikoilla. Torstaisin 
klo 10–12 srk-koti Katariinassa, 
Hatanpään puistokuja 20 
Diakoniatyöntekijät Pirjo 
Heikkinen, Hatanpään alue, 
p. 050 322 1398, Minna 
Sormunen, keskusta
Tammerkoskesta Hämeen-
puistoon, p. 050 518 4683 
ja Hanna Välimaa, keskusta 
Tammerkoskesta Rautatiehen, 
Armonkallio ja Tampella, 
p. 050 329 5336

VIINIKAN SEURAKUNTA

Messut 
klo 10 Viinikan kirkossa
2.9. Daniel Hukari, Ismo 
Kunnas, Veikko Myllyluoma
9.9. Jorma Satama, Daniel 
Hukari, Veikko Myllyluoma

Muut
Aamurukoussolu 
maanantaisin ja keskiviikkoisin 
klo 6–7.30 Koivistonkylän srk-
kodilla. Tied.: Anne Tuhkanen 
p. 044 218 0010

Pyhäkoulu 31.8. klo 15 
Nekalan srk-talo

Pyhäkoulut torstaisin 
klo 17.30–18.30 Koivistonkylän 
srk-kodilla, alkaen 13.9., 
tarjolla pientä iltapalaa

2.9. Säde Siira, Jorma 
Pitkänen, Riikka Viljakainen
9.9. Ari Rantavaara, Jorma 
Pitkänen, Anssi Pyykkönen

Ehtoollishartaus 30.8. 
klo 17 Aleksanterin kirkko, Ari 
Rantavaara

Muut
Perhekerho 29.8. 
klo 9.30–11.30 Pyynikin srk-
kodin sali. Uskontojen maailma: 
Juutalaisuus – osa 2

Kesätuokio 29.8. klo 12.30 
Aleksanterin kirkon krypta, 
Kaisu-Leena Taulu

Rukoilevat äidit 4.9. 
klo 17.30 Aleksanterin kirkon 
kappeli. Kansainvälinen äitien 
rukousketju

Rukouksen ja ylistyksen 
ilta Pyynikin kirkontupa 
29.8. ja 12.9. klo 18.30, 
Aleksanterin kirkko 
5.9. klo 18.30

Lähetyspiiri 11.9. klo 13 
Aleksanterin kirkon krypta. 
Apt. 1, Salla Häkkinen

Pyynikin kirkontupa 
Mustalahdenkatu 21A
Klo 10 kahvit, klo 11–12 
keittolounas
29.8. klo 12.30 
kesätuokio kirkossa 
31.8. klo 11 
kuulumiset ja terveiset

TEISKON SEURAKUNTA

Messut Teiskon kirkossa
2.9. klo 18 Iltakirkko
Tero Matilainen, Tuuli 
Muraja. Teiskon kirkonmäellä 
Sadonkorjuujuhla klo 16 alk.
9.9. klo 10 Matilainen, Tuuli 
Muraja.

Muut
Lähetystyön rukousryhmä 
3.9. klo 19 Ylä-Sääksissä, 
Sääksniementie 118 A

Naisten jumppa 
maanantaisin klo 19–20.30 
Terälässä, Niemikyläntie 14, 

Naisten jumppa 3.9. 
klo 19.30–21 Naisten jumppa 
Kämmenniemen koululla, 
Paavolantie 4.

Eläkeläisten Saarentupa 
5.9. klo 10–13.30 
Kämmenniemen kerhohuone 
jatkuen keskiviikkoisin. 
Monipuolinen ohjelma, lounas 
ja kahdet kahvit. Tied. ja 
kuljetukset: Johanna Kohonen 
p. 050 501 2970.

Joukontupa 11.9. 
klo 13–14.30 Kotilinnan 
kerhotilassa, Ullakonvainio 5

Koululaisten pyhäkoulu 
perjantaisin klo 15 Nekalan srk-
talolla. Tied. Päivi Manninen 
p. 050 536 5424/03 219 0281

Perhekerho maanantaisin 
klo 9.30–11.30 Viinikan kirkko. 
Äideille ja isille, mummoille ja 
papoille, perhepäivähoitajille, 
kummeille yhdessä lasten 
kanssa. Yhdessäoloa, hiljenty-
mistä, yhteistä ohjelmaa, 
kahvia ja mehua. Tied. Eveliina 
Ruokola p. 050 464 8089

ENGLISH SERVICE 

With Holy Communion at the 
Old Church every Sunday at 4 
p.m. After the service coffee 
and tea served. Sunday School 
for kids, Bible refl ection
2.9. rev. Nona Lehtinen
9.9. rev. Teuvo Suurnäkki

SVENSKA FÖRSAMLINGEN

Gudstjänst/Högmässa i Gamla 
kyrkan varje söndag kl 10.30 
För annan verksamhet eller 
eventuella ändringar se vårt 
programblad som fi nns i kyrka, 
Kyrkpressen, vår webb-sida 
www.tampereenseurakunnat.fi /
svenska eller ring 
040 804 8150

AVOIN KIRKKO

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

LÄHDEKAPPELI

Seurakuntien talossa, Näsi-
linnank. 26, avoinna hiljenty-
mis tä varten ma–to klo 8–18 ja
perjantaisin klo 8–14

LÄHETYSKAUPPA TASKU 

Kauppakatu 13
Avoinna ma–pe klo 10–17 
p. 040 804 8720
Yksilöllisiä kodin tekstiilejä: 
pöytäliinoja ja poppanoita, 
pannulappuja ja esiliinoja. 
Käsinmaalattuja käyttöesineitä 
itselle tai lahjaksi

MATERIAALIPALVELU

Kaikille avoin kirjasto
Kyttälänkatu 1 A, 

askartelutalkoot
4.9. klo 13–15 
Perehdytyskurssi 
vapaaehtoiseen vanhustyöhön 
jatkuen ti 11.9. klo 13–15. 
Tied. ja ilm. toimistoon tai 
www.mummonkammari.fi 

Keskiviikkoisin klo 10–14
5.9. klo 10 Leskien Klubi –
kahvila, musiikkituokio Svetlana 
Hartman, piano.
13.9. klo 10–12 Nettinurkka, 
pelko pois atk:sta, ikäihminen!
klo 13 Nyt laulajaiset on
5.9. Jukka Silin ja Lauri Salo
12.9. Veikko Rantalainen ja 
Maija-Stina Uotila

Torstaisin klo 10–14
6.9. klo 9.30 Shakki vai matti 
– seniorit pelaavat (huom! uusi 
aika)
6.9. klo 10 Sudokun ratkojaiset
6.9. klo 11 Muisti- ja 
tuolijumppa
13.9. klo 11 Elämän iloista ja 
suruista -luentosarja.
Eläkkeelle! Työelämän jatke vai 
uusi elämä? kouluttaja Leila 
Vuorinen.
Kotialttarin äärellä
6.9. klo 12.30 Toivevirsiä, 
Maija-Stina Uotila
klo 13 Päivähartaus
6.9. Vuokko Lehtimäki
13.9. pastori Teuvo Suurnäkki

To 5.9. klo 12–17 olemme 

KUULE KÖYHÄÄ -toimikunta ja 
Tampereen seurakuntien 
yhteiskunnallinen työ jär-
jestävät lauantaina . syys-
kuuta Marssin köyhyyttä 
vastaan.

– Köyhyyden kurimus-
ta vastaan täytyy taistel-
la ja muistuttaa, että taiste-
lu kuuluu meille kaikille – 
kuten köyhän ihmisarvoi-
nen kohtelukin, muistuttaa 
Harjun seurakunnan diako-
ni Antti Kulmala.

Hänen mielestään on 
tärkeätä pitää köyhien asi-
aa esillä, koska suurimmal-
la osalla köyhistä ei ole voi-
mavaroja penätä paremman 
huomisen perään. Tarvi-
taan tukijoita ja viestin vä-
littäjiä. 

Samaa mieltä on järjeste-
lyistä vastaava toimittaja ja 
entinen yhdyskuntatyönte-
kijä Risto Koivisto:

– Köyhät ovat lamaantu-
neita ja arkoja lähtemään.

Byrokratiaa päin
Köyhyys on vakava yhteis-
kunnallinen ongelma, tiivis-
tää Tampereen kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja, 
sosiaalityön professori Ire-
ne Roivainen. 

Puheessaan hän aikoo 
lähestyä aihetta tamperelai-
sen köyhyyden näkökulmas-
ta. Osa havainnoista perus-
tuu Roivaisen sekä Jari Hei-
nosen ja Satu Ylisen tutki-
musraporttiin Köyhä byro-

kratian rattaissa.
– Kartoitimme tutki-

muksessamme köyhyyttä 
yksinhuoltajien, yksinelä-
vien miesten ja vanhusten 
näkökulmasta. Työelämän 
ulkopuolella olevat ihmiset: 
työttömät, pätkätyöläiset, 
pienten eläkkeiden varas-
sa elävät, ovat kaikki vaara-
vyöhykkeessä. 

– Itseäni kiinnostaa eri-
tyisesti naisten köyhyys, jon-
ka vaikutukset ovat ylisuku-

polviset. Köyhyyden haas-
teeseen pitää vastata niin 
sosiaaliturvan, sosiaalipal-
velujärjestelmän kuin asia-
kastyönkin tasolla, Roivai-
nen painottaa.

Mölyä pidettävä

Byrokratian rattaat on oma-
kohtaisesti kokenut myynti-
neuvottelija Arto Hell.  

– Kauhea paperisota on 
monen kohdalla lisäksi ai-

van turha.
Esimerkki paperisodasta 

on, ettei Tampereella käy it-
se tulostettu tiliote, vaan sel-
lainen on käytävä hakemassa 
pankista. Naapurikunnissa 
se kuitenkin käy, Hell kertoo.

Vielä -luvulla sosi-
aalitoimiston kanssa asioi-
tiin kasvokkain, mutta ny-
kyään neuvoja voi yrittää ti-
vata lähinnä postilaatikolta 
tai kohtalotovereilta netistä.

Hellin mielestään tilan-

Nyt saa riittää! – Lähtisitkö marssimaan köyhyyttä vastaan?

Kävele naiselle ammatti
Naisten Pankki Tampere 
haastaa yritykset, järjestöt 
ja yksityiset eli kaikki mu-
kaan Kävele Naiselle Am-
matti -tapahtumaan sun-
nuntaina . syyskuuta kel-
lo –. Tapahtuma jär-
jestetään  paikkakun-
nalla.

Lähtö ja paluu tapah-
tuvat kirjastotalo Metson 
edessä olevalta aukiolta. 
Reitti kulkee Eteläpuiston 
kautta Pyynikille ja takai-
sin, ja kestää noin tunnin.

Yksityishenkilöt il-
moittautuvat numeroon 
   ja puhelun 
hinta on  euroa. Ryh-
mät maksavat osallistuji-
en määrän mukaan Kehi-
tysmaiden naisyrittäjyy-
den kannatusyhdistyksen 
tilille. Maksaa voi myös 
käteisellä paikan päällä.

Lähtöpaikalla on tar-
jolla musiikkia, Naisten 
Pankin myynti- ja infopis-
te, muurinpohjalettuja, 
verenpainemittausta, ar-
vontaa ja kiitoslahjoja se-
kä muuta yllätysohjelmaa.

Kävelymaksun hinnal-
la,  eurolla, saadaan yh-
delle naiselle ammatti ja 

kestävä toimeentulo. Aut-
tamalla naista autetaan 
koko perhettä ja yhteisöä 
pysyvästi, todetaan Nais-
ten Pankista.

Tapahtuman työryh-
mä pyytää viemään haas-
tetta eteenpäin haasta-
malla mukaan yhteistyö-
kumppanit, järjestöt, ys-
tävät, sukulaiset ja tut-
tavat. Haasteet voi käydä 
merkitsemässä Facebook-
sivulle Naisten Pankki 
Tampere / Tapahtumat.

Naisten Pankki ke-
rää lahjoituksia kehitys-
maiden naisten yrittäjyy-
den ja toimeentulon tuke-
miseksi kestävän kehityk-
sen periaattein. Sen rahas-
toa hallinnoi Kirkon Ulko-
maanapu.

Naisten Pankilla on me-
nossa  hanketta eri puo-
lilla maailmaa. Hankemai-
ta ovat Angola, Guatema-
la, Haiti, Kambodza, Kon-
go, Kosovo, Liberia, Nepal, 
Palestiinalaisalueet, Peru, 
Sierra Leone ja Uganda.

Lisätietoja tapah-
tumasta on osoittees-
sa www.naistenpankki.fi /
kavele.
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HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat su 
9.9. klo 18 Linnainmaan 
seurakuntakeskuksessa, Korpi-
kodinkatu 2. Kahvit klo 17.30. 
Liisa ja Valto Käkelä sekä Sakari 
Suutala.

SLEY
Luther-talo Pellavatehtaank. 19
Messu joka su klo 11, myös 
kirkkokahvit, Pyhäkoulu ja 
Varkku-Raamis. 
Jeesus on Herra 
– Tampereen evankeliumi-
juhla 31.8.-2.9.: Juha 
Heinonen, Erkki Koskenniemi, 
Reijo Arkkila, Jari Rankinen ym., 
musiikkia mm. Minna ja Jussi 
Pyysalo. Katso ohjelma 
www.sley.fi /tampere 
Tervetuloa! 

TAMPEREEN 
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi 
Seurat sunnuntaisin klo 16 
ja 17.45, keskiviikkoisin ja 
lauantaisin klo 19.
Su 2.9. klo 16 Kodinilta
Su 9.9. klo 17 seurat 
Sahalahden srk-talossa
Ma 10.9. klo 18–20 Nuorten 
aikuisten raamattupiiri 
– Tutustumme Raamattuun
Ke 12.9. klo 19 Tutustumisilta
Tervetuloa!

KRISTILLISET 
JÄRJESTÖT

mukana Ideaparkin 
Senioripäivässä. Viel on virtaa- 
ja tietsikkapaitoja myytävänä á 
20 €. Tervetuloa!

Perehdytyskurssit 
vapaaehtoiseen vanhustyöhön
- ti 4.9. 
jatkuen ti 11.9. klo 13–15 tai
- iltakurssi ma 17.9. 
jatkuen ma 24.9. klo 17–19. 
Tied. ja ilmoittautuminen 
toimisto p. 03-219 0455 
tai kotisivuilta 
www.mummonkammari.fi 

Viel on virtaa- ja tietsikka- 
t-paitojen myynti (á 20 €) 
toimiston aukioloaikoina. 
Paitojen tuotto käytetään 
nuorten työllistämiseen 
vanhusten ulkoiluavuksi. 

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

MUSTA LAMMAS

asunnottomien ja 
päihdeongelmaisten 
päiväkeskus, 
Pellavatehtaankatu 17 G, 
p. 03 389 1841. 
Avoinna ma–to klo 7.30–13, 
pe klo 7.30–11.30.
Vaatepalvelu auki ma–to 
7.30–12, pe klo 7.30–11.
Vaatepalvelun lahjoitukset 
p. 040 804 8143
Ilmainen puuro tai keitto 
asiakaskortilla ma–to 10–12 ja 
pe 9.30–11.

Lauantaiaukiolot jatkuvat 
lokakuussa 6.10. alkaen ja 
Pullakirkot 7.10. alkaen.

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
5.9. Eila-Sisko Kanerva, 
Svenska församlingen
12.9. Ilmari Karjalainen, 
Yhteiskunnallinen työ

Päihdekuntoutusleiri 
Enossa Lomakoti 
Haapalahdessa 2.–9.9.

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

MYÖTÄTUULI

Yhteinen vammaistyö
Su 23.9. klo 10 
Omaishoitajien kirkkopyhä 
Tuomiokirkossa

Ti 4.9. klo Omaishoitajien 
vertaistukiryhmä
Kalkun srk-talo, 
Pitkäniemenkatu 9

Kuurojentyö
Su 9.9. klo 15 Messu 
Härmälän kirkko, Talvitie 26. 
Kirkkokahvit
Ma 10.9. klo 18 Kuurosokei-
den raamattupiiri- ja keskus-
telu piiri, Kuurosokeiden toi-
mintakeskus, Insinöörinkatu 10
Ke 12.9. klo 10–12 
Viittomakielinen perhekerho, 
Iidesrannan srk-koti, 
Iidesranta 5

Näkövammaistyö
Ilmarinkatu 10
To 30.8. Retkipäivä Ilkon 
kurssikeskus, Ilkontie 8–10, 
Kangasala. Tied. ja ilm. Helena 
Kuisma p. 050 561 1027
To 13.9. Syyskauden 
avajaiset, yhteisen seurakunta-
työn johtaja Timo Takala

PALVELEVA PUHELIN

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

LEIRIT

Yksinhuoltajien leiripäivä 
8.9. klo 9.30–17 
Ilkon kurssikeskus
Aloitamme aamiaisella klo 9.30 
ja päätämme päivälliseen 
klo 17. Sinikka Leijo ja Hannele 
Koivisto sekä lastenohjaajat. 
Hinta 15 €/perhe.
Ilm. 31.8. mennessä 
p. 050 406 7179.

RETKET/MATKAT

Pori ja Meri-Pori ke 5.9.
Lähtö Pispalan torilta klo 8
– reitti Länsi-Tampereella
tarpeen mukaan. Porissa mm.

Juseliuksen mausoleumi, Yyteri,
Meri-Porin hyötytuulipuiston
tuulimyllyt. Reposaaressa
norjalaistyylinen tunturikirkko,
loma-asuntomessualue. Lounas
Reposaaren kalasatamassa.
Paluu n. klo 20. Matkan hinta
70 €. Matka toteutuu, jos on
40 lähtijää. Ilm. Arja Tikka
p. 050 593 6455. Järjestää
Harjun srk/diak.työ/VASU

Retki Ateneumiin 
Helene Schjerfbeckin 
juhlanäyttelyyn 
to 20.9. 
Lähtö Vanha kirkko klo 8, 
Hervannan kirkko klo 8.30. 
Hinta 50 € (sis. lounas, kahvi). 
Tied. Marja Kylä-Laaso 
050 337 7985 ja Pirkko 
Partanen 050 406 7170

Patikkaretki 10.9. 
klo 8–14.9. klo 20
Teemme patikkaretken 
Parikkalaan, Kansan Raamattu-
seuran Oronmyllylle 10.–14.9.
(matkat bussilla). Aamu- ja 
iltahartaudet sekä raamattu-
opetusta teol.tri Erkki Ranta,
matkanjohtajina Pirkko ja Terttu 
Välimäki. Riitta Ranta antaa 
halukkaille akvarelliopetusta. 
Täysihoitohinta 240–320 € 
(majoituksen tasosta riippuen). 
Tied. ja ilm. 
puh. 050 044 9884, Välimäet

HILJAISUUDEN 
RETRIITTEJÄ

Ikaalisten 
Metsäkestilässä

Mikkelinpäivän retriitti 
28.–30.9. Ohjaajina Liisa 
Erkiö ja Liisa Nieminen. 
Hinta 90 €. 
Ilm. p. 050 5232 104 tai 
liisa.erkio@saunalahti.fi 

Miesten vaellusretriitti 
5.–7.10. Ohjaajina Vesa 
Tuominen ja Mika Leijo. 
Ilm. ja lisät. p. 050 4913 527

Hiljaisuuden retriitti 
Kangasalan 
Heinäkalliolla 5.–7.10. 
Ohjaajina Riitta Sointu, Pirkko 
Ala-Männistö ja Marketta 
Hannus. 
Ilm. p. 040 7500 241 tai 
040 833 6139. Hinta 100 €

RUKOUKSEN TALO

rukouksentalo.fi 

Keskusta, Kyttälänk. 1
Yhteistä rukousta joka 
arkiaamu klo 9–11 (3.9. alk.) 

Nuorten rukouskoulu 
Preikkari 27.8.alk. paritt. 
vkon ma klo 18

Nuorten Praisekuoro- ja 
bändi 20.8. alk. parill. vko ma 
klo 18
Hervanta
Aamurukous ke klo 8–9 Cafe 
Olohuone, Duon kauppakeskus

Aamurukoushetki la 9–10 
Hervannan kirkon kappeli, 
Lindforsinkatu 7

Haukiluoma 
Haukiluoman kerhohuone, 
Tyvik. 11. Toiminta alkaa 3.9.

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

PAREILLE

Parisuhteen palikat -kurssi
sunnuntaisin klo 16–19
Aitolahden kirkolla. 
Kokoontumispäivät 
23.9., 7.10., 21.10. ja 
4.11. Palikoiden aiheina ovat 
sitoutuminen, tunteet, sanat, 
teot, riidat, seksuaalisuus,
luottamus, anteeksianto, 
rakkaus.  Kurssin loppujuhla on 
viimeisellä kokoontumiskerralla. 
Kurssin hinta 30 €/pari ja 
lastenhoito 20 €/perhe. 
Ilm. ja tied. Anne Karhola, 
p. 050 522 0620, 
anne.karhola@sci.fi 

SEURAKUNTIEN TALO

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

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

SILMUKKA

Pispalanvaltatie 16 C. 
Avoinna ma, ti, to klo 9–13, 
ke klo 9–17, pe suljettu. 
Avoimessa kahvilassa voit 
lukea päivän lehden tai 
hoidella puhelimitse virallisia 
asioitasi. Käytössäsi tietokone 
(tulostusmahdollisuus). Kun 
tarvitset neuvoja tai opastusta 
sosiaalitoimeen, työttömyyteen 
ym. liittyvissä asioissa, 
tervetuloa juttusille! Tied. 
sosiaaliohjaaja Satu Tahlo-
Jortikka p. 050 558 0231. 
Tervetuloa avoimeen kahvilaan!

SINKUT

Sinkkuilta 4.9. klo 18–20 
Ulkopeli-ilta Aleksanterin kirkon 
pihalla mölkkyä, petankkia, 
krokettia…
Aloitetaan kahvilla kirkko-
salissa. Jatkossa sinkkuillat 
kryptassa

TAMPEREEN
RAAMATTUKOULU

www.tampereenraamattukoulu.
net
Kalevan kirkon srk-salissa 
maanantaisin klo 18.30
10.09. Outi Cappel, 
Hoosean kirja 
17.09. Outi Cappel, 
Hoosean kirja

TUOMASMESSU

9.9. klo 18 Aleksanterin 
kirkossa ”Miten mies jaksaa?” 
Pappi tavattavissa tuntia 
ennen messua. Lastenhoito ja 
pyhäkoulu kirkon alasalissa. 
www.tuomasmessu.net

UUSI VERSO

Messut
Varikkomessu 9.9. klo 17 
Pispalan kirkko. Hyvää musaa 
ja Jumalan sanaa rennossa 
ilmapiirissä!
Perinteisestä messua rennompi 

www.tampereenseurakunnat.fi 

ja nuorekkaampi versio. Muutos 
näkyy ainakin musiikissa, 
ilmapiirissä, vapaaehtoisten 
runsaudessa, pyhäkoulussa ja 
kirkkokahveilla. 
Tule tutustumaan Pispalan 
kirkkoon joka toinen sunnuntai 
klo 17–19.30. Lapsille on 
pyhäkoulua kahdessa ryhmässä 
(2,5–5v ja yli 6v)
www.uusiverso.fi  

Vanha testamentti haltuun 
– päivässä! 2.9. 
klo 13–19 Pispalan kirkko
Professori Antti Laato 
avaa Vanhan testamentin 
pääsisältöjä kansantajuisesti. 
Katso lisät. s. 15

ne ei parane ainakaan mölyä 
pitämättä. Esimerkiksi taan-
noisen lehtihaastattelun jäl-
keen yhteyttä otettiin nel-
jästi – sitä ennen ei kertaa-
kaan koko pitkän sairauslo-
man aikana.

Hell kannattaa kansa-
laispalkkaa, joka kuitenkin 
näyttää hiljaa haudatun. Toi-
mikunnalla hän uskoo ole-
van merkitystä.

– Edes jotain on tapahtu-
massa.

Puhetta torilla pitävät 
myös seurakuntien ruoka-
pankin vastaava Seppo Aho-
kainen ja kaupunginvaltuu-
tettu, sosiaalityön professori 
Jari Heinonen sekä diakonia-
pastori, kappalainen Rainer 
Backström. Myös yleisöl-
lä on tilaisuus sanoa sanot-
tavansa.

Laulava kulkue lähtee 
Tuomiokirkon puistosta 
kello  ja saapuu Keskusto-
rille. Kansalaiskokouksella 

on kuitenkin ohjelmaa Kes-
kustorilla jo kello . al-
kaen.

Torilla tarjotaan soppaty-
kistä ilmaista keittoa. Ohjel-
maan kuuluu myös ehtool-
lismessu Vanhassa kirkos-
sa noin kello . Sen tarjolle-
panot ovat liturgian ja urku-
musiikin lisäksi alkoholiton 
viini ja aito leipä.

Asta Kettunen

Antti Kulmala 
soittaa kitaraa 

taisteluun köyhyyttä 
vastaan herättelevässä 

toritapahtumassa. 
Kitaristeina esiintyvät 

myös Jukka Törmä, Tarvo 
Laakso ja Ismo Kunnas.

Tuom
as Koskialho
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Maailman nälkä
ARVIOLTA 170 MILJOONAA LASTA menee joka ilta nälkäisenä nukku-

maan. Nälkä estää kehityksen, kun ruoan hankintaan kuluu 

suurin osa ajasta.

Jatkuva nälkä ja aliravitsemus johtavat kuolemaan. Se iskee 

kovimmin naisiin ja lapsiin.
Nälkäiset saavat lapsia, joiden mahdollisuudet terveeseen 

elämään ovat heikot, kun äidin ravinnonsaanti raskausaikana 
on minimaalista. Kierre jatkuu.

Nyt Unicef on raportoinut yli 18 miljoonan ihmisen näkevän 
nälkää Afrikassa Sahelin alueella. Ihmiset kärsivät kuivuuden 

aiheuttaman ruokakriisin seurauksista. Burkina Fason, Gam-

bian, Kamerunin, Malin, Mauritanian, Nigerin, Nigerian, Senega-

lin ja Tshadin alueella kuivuus on pahin vuosikymmeniin. Ruo-

ka- ja vesipula kulkevat käsi kädessä, ja niiden seurauksena 
sairaudet leviävät. 

Unicef muistuttaa, että kyse on etenkin lasten kriisistä. Yli 

miljoona alueen alle viisivuotiaista lapsista on välittömässä hen-

genvaarassa. Nälkä aiheuttaa pysyviä vaurioita kasvavien las-

ten kehitykselle. Unicef pelkää myös alueen turvallisuuden heik-

kenevän.

Miksi Sahelia uhkaava katastrofi  ei näy uutisissa? Toisin 

kuin maanjäristykset, tuhotulvat ja sodat kuivuus leviää hiljaa. 
Voi kulua vuosia, joiden aikana satotoiveet heikkenevät vähä 

vähältä, kunnes varastot tyhjenevät eivätkä viljelykasvit enää 
selviä. Ihmisten ja eläinten juomavesi vähenee, kunnes kuivu-

minen on totta.

Sahelin tilanne osoittaa, miten ilmastopakolaisuus kehit-

tyy. Ihmiset lähtevät kotikylistään ja -kaupungeistaan etsimään 

elämän edellytyksiä lähialueilta. Ilmastopakolaisuuden kasvua 
ovat tutkijat ennustaneet jo vuosikymmenien ajan. Toistaiseksi 
ilmastopakolaisuutta ei ole määritelty samalla tavalla kuin esi-

merkiksi sotien aiheuttamaa pakolaisuutta.
Nälän ja köyhyyden poistamiseksi tarvitaan poliittisia ja ta-

loudellisia ratkaisuja. Maailmankaupan rahavirrat kulkevat köy-

hiltä rikkaille. Elintarvikkeiden kaupan vapauttaminen pahentaa 

ongelmaa. Se tuhoaa pienviljelijöiden elinkeinoja, kun rikkaat 

teollisuusmaat vievät ylijäämäruokaa kehitysmaihin sen sijaan, 
että helpotettaisiin kehitysmaiden tuotteiden pääsyä maailman-

markkinoille kohdentamalla niille tukia.
YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2000 kehitysohjelman, 

jonka tavoitteena on maailman epätasa-arvon poistaminen vuo-

teen 2015 mennessä. Ensimmäisenä ohjelmassa on nälän ja 
köyhyyden poistaminen. Vuosi 2015 on jo oven takana. Muu-

toksen aikaansaaminen maailmanjärjestön ja muiden järjestö-
jen yhteisin ponnistuksin näyttää vaikealta. Luovuttaminen oli-

si tappio ihmiskunnan olemassaololle.

Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisema raportti ker-

too, että Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan ravintolat ja suur-
keittiöt heittävät vuosittain roskiin 400 000 tonnia ruokaa. Eni-

ten ruokaa tuhlaavat kotitaloudet, joissa ruokahävikki on yh-

teensä 130 miljoonaa kiloa.

Kun nuo luvut ja 170 miljoonan lapsen nälkä kohtaavat, on 

pakko kysyä, miksi on näin? Häpeän puna tuskin nousee rik-
kaan maailman poskille.

Maila-Katriina Tuominen
Kirjoittaja on kulttuuri- ja ihmisoikeustoimittaja.
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Kolumneja voi kommentoida osoitteessa www.tam-
pereenkirkkosanomat.fi /blogi.
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Kaikki lakiasianne
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433 

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

Asianajotoimisto

Arja Luoma Oy
Rongankatu 4 D,
33100 Tampere

Puh. (03) 2633 500

MITOIN KUIN MITOIN
UUSI ILME KEITTIÖÖN

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

ILMAINEN TARJOUS
SOITA: ARI 044 0806 631

ERKKI 050 0503 357
MIKKO 040 9311 466
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Joustavasti asiakkaan luona.

Myös iltaisin ja viikonloppuisin

Ilmainen puhelinneuvonta

PERUNKIRJAT
Kauppakirjat. Testamentit ym.

ASIOINTIPALVELU
PEKKA VALTONEN

P. 375 3218, 0400 335 443

Tampellan esplanadi 4
33100 Tampere

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

Juhlat tulossa?
Syntymäpäivät, muisto-
tilaisuudet, kokoukset, 

koulutukset…
yksityisille, yrityksille ja 

yhteisöille ammatti-
taitoisesti maistuvien 

tarjoilujen kera.
Ravintolassamme 

on A-oikeudet.

Edulliset ryhmäruokailut 
esim. ennen teatteriesitystä.

kahvila&ravintola
WILLA VIOLA

www.lahetystorit.fi

KESKUSTA
Näsilinnankatu 21
(03) 222 6821

TAMMELA
Tammelan puistok. 37
(03) 255 7502

HERVANTA
Insinöörinkatu 30
(03) 715 6337

Tee päivän hyvä teko
– osta tai lahjoita

Ota

yhteyttä

ilmoitus-

markkinointi

p. 020 754 2000

Kuolinilmoitukset
ja -kiitokset

seurakuntalehdessä

ilmoitusmyynti@kotimaa.fi

����

Yli 10 vuoden kokemus!
Mahdollisuus kotitalousvähennykseen.

NYT  S SIIVOUSTA!YYS

VVO-kotikeskus
Kyllikinkatu 15 b | 33500 Tampere
Avoinna ma-pe 8.30-15.30
Puh. 020 508 4404  | tampere@vvo.fi
www.vvo.fi

VAKUUSMAKSU 
VAIN 250 € 

Tampereen keskustassa, erinomaisella paikalla sijaitseva 1950-lu-
vulla rakennettu Hallituskatu 7 saa uuden elämän peruspa-
rannuksen myötä.  Asunnot uudistetaan nykyaikaiseksi, tyylik-
kääksi kokonaisuudeksi. Taloon on rakennettu kokonaan uusi 
asuinkerros katolle, josta on hienot maisemat Tampereen ylle. 
Asuntojen materiaalit ovat ajattomia, vaaleita ja harmonisia. Keit-
tiöissä on mm. astianpesukoneet, keraamiset liedet ja rosteri-
set kylmälaitteet. Jokaisessa asunnossa on lasitettu parveke, 
ylimmän kerroksen kaksioissa ja kolmioissa myös kattoterassit.   

Hallituskatu 7 arvioitu valmistuminen 11/2012. 
Esimerkkihuoneistoja: m2 vuokra, €/kk   
1h+kk+p    30 m2  649-682 
2h+kt+p      44 m2  776-815
3h+kk+p   63 m2  992-1039

Vesimaksu ja laajakaistayhteys sisältyvät vuokraan. VVO:n asunnot 
ovat savuttomia. Asumisaika on vähintään yksi vuosi sopimuksen 
alkamisesta. Katso kohteen virtuaaliesittelyt ja lisätiedot, sekä 
täytä asuntohakemus osoitteessa www.vvo.fi/hallituskatu7.
Muuta meille!

Upeita vuokrakoteja keskustaan!
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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

Ihmistä etsimässä.
KUNTAVAALIT 2012

Syksyn kuntavaalit lähestyvät. 
Nyt sinulla on mahdollisuus tavoittaa äänestäjät 
Kotimaa-yhtiöiden seurakuntalehden välityksellä.

Jopa 30% vaalialennus ilmoitushinnoista! 
Ota yhteyttä ja kysy lisää, annan mielelläni 
lisätietoa kuntavaali-ilmoitteluun liittyen.
Jaana Mehtälä, puh. 020 754 2309/040 509 4962
jaana.mehtala@kotimaa.fi 

www.kotimaa-yhtiot.fi /palvelut-ilmoittajille/
kampanjat
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Aito ja Oikea
REMONTTIMYYNTI

Hämeenkatu 27,  Tampere

Teiskolaiset kiirehtivät
seurakuntatalohanketta
Yhteinen kirkkoneuvosto antoi 
kiinteistöosastolle tehtävän suun-
nitella Kämmenniemen seura-
kuntatalohanke vuoden loppuun 
mennessä. Hankesuunnitelman 
perusteella päätetään maa-alu-
een hankinnasta sekä seurakun-
tatilojen suunnittelusta ja raken-
tamisesta.

Teiskon seurakuntaneuvosto 
on esittänyt hankkeen kiirehtimi-
sestä siten, että uusi Kämmennie-

men seurakuntakeskus olisi val-
mis tänä tai ensi vuonna.

Kämmenniemen nykyisis-
tä tiloista joudutaan luopumaan 
todennäköisesti tänä syksynä. 
Vuokranantaja tarjoaa nykyistä 
päätyhuoneistoa ostettavaksi tai 
postilta vapautuvia tiloja kerhoti-
lan lisäksi. Postin tilat ovat kui-
tenkin epäkäytännölliset ja vaati-
sivat paljon lisärakentamista.

Teiskolaisten mukaan seura-

kunta tulisi nyt toimeen pelkäs-
tään kerhotilalla, jos tulevaisuu-
dessa päästään uuteen tilaan. 

Kämmenniemestä on kaavoi-
tettu seurakuntatalolle tontti. 
Suunnitteluun ja tontin hankin-
taan on määräraha tämän vuoden 
talousarviossa.

Teiskon alueen väestöstä enem-
mistö asuu Kämmenniemen alu-
eella, josta kirkko ja nykyinen seu-
rakuntakoti sijaitsevat etäällä.

Tampereen seurakunnat on mu-
kana Nemo-hankkeessa, jonka 
tavoitteena on edistää maahan-
muuttajien työllistymistä Suo-
messa. Maanantaina . elokuuta 
avautuneessa Nekalan monikult-
tuurisessa työelämänvalmennus-
pajassa tarjotaan apua työllisty-
misen ensimetreillä, kertoo pro-
jektikoordinaattori Johanna Pirt-
tijärvi Tampereen seurakuntien 
yhteiskunnallisesta työstä.

– Nekalan pajassa maahan-

muuttajat opiskelevat suomen 
kieltä, saavat valmennusta työelä-
mään, oppivat media- ja atk-tai-
toja sekä valmistavat laadukkaita 
käsitöitä, jotka myydään pajalla. 

Pajatyöskentelyyn sisältyy vii-
den kuukauden harjoittelujak-
so pajalla ja mahdollisesti myös 
muissa seurakuntien toiminta-
pisteissä 

– Työllistyminen on hank-
keen päätavoite, mutta tärkeää on 
myös maahanmuuttajien oman-

Tampereen seurakunnat auttaa
maahanmuuttajia työelämään

Nekalan pajan aiempi hanke päättyi viime vuoden lopussa. Pajalaiset muun muassa tarjosivat kansainvälisyyttä 
koululaisille ja esikoululaisille. Seynab Abdi Abdullah Somaliasta näytti, mistä on kotoisin.

Asta Kettunen

arvontunteen nostaminen sekä 
työnantajien asenteiden muutta-
minen, jotta töihin ottamiselle 
olisi pienempi kynnys, Pirttijär-
vi kertoo.

Hanketta rahoittavat sisäasi-
anministeriön kotouttamisrahas-
to, Tampereen ev.lut. seurakunnat 
ja Tampereen aikuiskoulutuskes-
kus. Se on kohdistettu erityises-
ti työn tai avioliiton perässä Suo-
meen tulleille maahanmuuttajil-
le, joilla ei ole Suomen kansalai-
suutta.

Pajalle tullaan Työ- ja elinkei-
notoimiston lähettämänä.  Pajan 
toiminnassa ovat mukana myös 
Tampereen seurakuntayhtymä, 
Tampereen aikuiskoulutuskeskus 
TAKK:n maahanmuuttajien oh-
jaus- ja työnhakupalvelut, Ahjo-
la, Tampereen kaupunki ja Mar-
tinus-säätiö.

Tule vapaaehtoiseksi 
vaikka puhumaan 

Nekalan pajaan ovat tervetulleita 
myös kaikki, jotka haluavat tehdä 
vapaaehtoistyötä maahanmuutta-
jien parissa. Tule puhumaan suo-
mea, tekemään käsitöitä ja koh-
taamaan uusia ystäviä.

Paja on avoinna pääsääntöi-
sesti arkisin kello –. Ohjaaja-
na toimii Parvaneh Zakeri. 

Mukaan pääsee ottamalla yh-
teyttä sähköpostitse johanna.pirt-
tijarvi@evl.fi  tai soittamalla nu-
meroon   .

Eva Wäljas
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K
isapappi on eräänlainen 
pätkätyöläisten työpaik-
kapappi, kuten kollegani 
Leena Huovinen on osu-
vasti todennut. Hän te-

kee työpaikkatyötä huippu-urhei-
lijoiden parissa ja elää mukana ur-
heilijoiden arjessa kisoissa, miet-
tii Pirkkalan kirkkoherra, teolo-
gian maisteri Olli-Pekka Silfver-
huth, joka on lähdössä Suomen-
joukkueen kisapapiksi Lontoon 
paralympialaisiin. Kisat alkavat 
. elokuuta. 

Lontoon kisat ovat Silfverhut-
hille jo kolmannet kesäparalym-
pialaiset, joissa hän toimii kisa-
pappina. Silfverhuth oli kisapap-
pina paralympialaisissa Ateenas-
sa , Torinossa  ja Pekin-
gissä . 

Silfverhuthia pyydettiin kisapa-
piksi keväällä , kun ensimmäi-
nen vammaishuippu-urheilun kisa-

Huippu-urheilijoiden 
työpaikkapappi 

Lontoon paralympialaiset ovat Olli-Pekka Silfverhuthille jo neljännet kisat, jois-
sa hän toimii kisapappina. Kuva on Torinon talviparalympialaisista vuonna 2006. 

Hannu Jukola 

Kiekonheittäjä Timo Mustikkamaalla 
(vas.) ja kisapappi Olli-Pekka 
Silfverhuthilla on liput ja 
mieli korkealla. He kuuluvat 
Suomen-joukkueeseen, joka 
edustaa maatamme Lontoon 
paralympialaisissa. 

O
n hienoa, että kisapappi 
lähtee mukaan matkal-
le. On tärkeää, että saa 
vaihtaa ajatuksia jonkun 
kanssa, miettii tampere-

lainen kiekonheittäjä Timo Mustik-
kamaa, joka edustaa Suomea Lon-
toon paralympialaisissa syyskuussa.  

Tampereen Pyrintöä edustava 
Mustikkamaa oli edellisen kerran 
mukana paralympialaisissa vuon-
na , Atlantan kisoissa Yhdys-
valloissa. Hän saavutti tuolloin . 
sijan kiekonheitossa.

– Sen jälkeen kolmet paralym-
pialaiset ovat jääneet väliin, kos-
ka laji on mennyt valtavasti eteen-
päin ja kilpailijoiden taso on nous-
sut. Nyt onnistuin saamaan paikan 
Lontoon kisoissa, kertoo Mustik-
kamaa.

Mustikkamaa on lähdössä Lon-
tooseen hyvällä mielellä ja rauhal-
lisena. 

– Olen saanut harjoitella vuo-
den verran täysipainoisesti ja se on 

näkynyt tuloskehityksessäni. Kaik-
ki voitava on tehty, ja olen valmii-
na kisoihin. 

Keskusteluyhteys
auttaa jaksamaan 

Mustikkamaa nousee samaan 
Lontoon-koneeseen kisapappi Ol-
li-Pekka Silfverhuthin kanssa . 
elokuuta tämän haastattelun il-
mestyessä Kirkkosanomissa. 

Kisapappi on ollut Lontoon 
joukkueen valmisteluissa mukana 
syksystä  lähtien. Mustikka-
maa ja Silfverhuth ovat tunteneet 
toisensa jo vuosia. Hyvä keskuste-
luyhteys miehille syntyi esimerkik-
si Uuden-Seelannin MM-kisoissa. 
Ajatuksia on vaihdettu puhelimit-
se kisojen jälkeenkin. 

– Pitkässä kisareissussa on hyvä, 
että on mahdollisuus jutella mieles-
sä pyörivistä asioista jonkun kans-
sa. Olen saanut kisapapilta paljon 
tukea. Erityisen hyvä asia on, että 

vammaisurheilijoilla on oma kisa-
pappinsa, kiittää Mustikkamaa.    

Vuonna  urheilu-uransa 
aloittanut mies myöntää, että huip-
pu-urheilu on raskasta sekä ruu-
miillisesti että henkisesti. 

– Ihminen on kokonaisuus, 
fyysinen ja henkinen suoritusky-
ky kulkevat käsi kädessä. Se, että 
antaa urallaan ja kilpailussa kaik-
kensa, ei voi olla vaikuttamatta ih-
misen henkiseen jaksamiseen. Sik-
si urheilijat tarvitsevat myös hen-
kistä valmennusta ja kisapapin kal-
taista kuuntelijaa. 

Mustikkamaa on selvästi aja-
tellut myös elämää huippu-urhei-
lu-uran jälkeen. Hän on huolehti-
nut omasta tulevaisuudestaan opis-
kelemalla ja hankkimalla itselleen 
kaksi koulutusta. 

– Ennestään minulla on mer-
kantin tutkinto, ja viime vuonna 
valmistuin liikuntaneuvojaksi.   

Kirsi Airikka     

Kisapappi on tukena matkalla

pappi Mauri Vihko päätti luopua 
tehtävästään.     

– Ateenan kisat eivät onnistu-
neet kisapapin näkökulmasta par-
haalla mahdollisella tavalla. En 
päässyt asumaan kisakylään jouk-
kueeni kanssa. Olennaisinta kisa-
papin työssä on nimenomaan olla 
läsnä urheilijoille. 

Silfverhuth arvelee, että häntä 
pyydettiin kisapapiksi oman urhei-
lutaustan ja urheiluseurayhteyk-
sien takia. 

– Esimerkiksi ollessani nuoriso-
pappina Vantaalla tein yhteistyötä 
urheiluseurojen kanssa. Muuten-
kin olen ollut mukana kirkon ja ur-
heiluväen yhteistyökuvioissa, ker-
too Silfverhuth. Hän on aiemmin 
työskennellyt myös uskonnonopet-
tajana Espoossa, Kirkon Ulkomaa-
navun palveluksessa sekä Hampurin 
suomalaisen merimieskirkon pappi-
na ja johtajana. 

Levollisin 
mielin kisoihin 

Silfverhuth on lähdössä hyvillä mie-
lin Lontooseen. Hän on ollut muka-
na kisamatkan valmisteluissa syk-
systä . Joukkueeseen kuuluu 
yhteensä  henkeä, joista urheili-
joita on . 

– Isoon tapahtumaan on val-
mistauduttu pitkään ja sitä on 
odotettu. Oma roolini joukkuees-
sa tuntuu selkeältä. Se tuo levolli-
sen olon.

Kisapappi on joukkueen jäsen, 
mutta silti ulkopuolinen urheilu-
asioissa. Urheilijat ovat pääosassa 
ja lisäksi joukkueeseen kuuluu val-
mentajia, fysioterapeutteja ja avus-
tajia. 

– Pappi katsoo joukkueen toi-
mintaa ja urheilijan elämää koko-
naisvaltaisesti. Urheilija voi kantaa 
kisoissa mukanaan myös siviilielä-

mänsä asioita. Siksi on hyvä, että 
hän voi keskustella mielessä ole-
vista asioista jonkun hiukan ulko-
puolisen, mutta silti joukkueeseen 
kuuluvan ihmisen kanssa.  

Lontoossa on mukana myös 
henkinen valmentaja, jonka työ-
hön Silfverhuth haluaa tehdä sel-
vän eron.  

– Pappi tekee sielunhoitajan työ-
tä, ei valmennusta. Kisapapin työ on 
paljon kokonaisvaltaisempaa.   

Kirkko on mukana 
urheilijan huippuhetkissä 

Olli-Pekka Silfverhuth vertaa omaa 
työtään työpaikkapapin työhön. 

– Kirkko tekee arvokasta työtä 
monilla työpaikoilla, mutta usein 
se ei näy julkisuudessa. Samalla 
tavalla kisapappi on urheilijoiden 
työpaikkapappi. On hienoa, että 
kirkko saa olla mukana urheilijan 

uran huippuhetkissä.   
Kisapapilla on monia käytän-

nön tehtäviä. Hän huolehtii muun 
muassa kuljetusten järjestämises-
tä, monista avustustehtävistä ja ur-
heilijoiden läheisten vierailuista ki-
sakylässä.   

Kisapapin tärkein tehtävä on ol-
la läsnä urheilijoiden arjessa ja kul-
kea rinnalla. 

– Pappi ei suinkaan ole tyr-
kyttämässä itseään. Tehtävä vaa-
tii herkkyyttä kuulostella urheili-
joiden mielialoja. On herkästi ais-
tittava tilanteita ja toimittava sen 
mukaan.  

Silfverhuthin mukaan Lontoon 
kisakylässä on tarjolla hiljentymis-
huoneita. Kisapappi järjestää har-
taushetkiä tarpeen mukaan. Suo-
malaisurheilijoille on mahdolli-
sesti myös ohjelmaa Lontoon me-
rimieskirkossa.    

Huippu-urheilun maailma on 
kova. Vuosien harjoittelu ja uuras-
tus voivat valua hukkaan, jos suori-
tus epäonnistuu pienestä virhees-
tä tai epäonnesta. Mitaleja jaetaan 
vain harvoille, ja pettymys voi olla 
kova sekä urheilijalle itselleen et-
tä yleisölle. Onko kisapappi huolis-
saan urheilijoiden henkisestä jak-
samisesta kovissa paineissa? 

– Totta on, että kansallisen me-
nestyksen nälkä on kyltymätön. 
Huippu-urheilijamme joutuvat 
usein jopa kohtuuttoman kritiikin 
kohteeksi, jos kisamenestys ei vas-
taa penkkiurheilijoiden tai median 
odotuksia, vastaa kisapappi.  

Myönteistä Olli-Pekka Silfver-
huthin mukaan on, että suoma-
laisia vammaisurheilijoita huomi-
oidaan nykyisin hyvin esimerkiksi 
apuraha-asioissa. 

– On huomattavissa, että ylei-
sön ja median kiinnostus vam-
maisurheiluun on selvästi kasva-
nut, miettii Silfverhuth.    

Kirsi Airikka

Hannu Jukola




