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satavuotiasta sairaalaa
Suomalaislääkärin perusta-
man Onandjokwen sairaa-
lan pastori Hilma Nangula 
Amaawko iloitsee kirkkoon 
lahjoitetusta krusifiksistä.

➢ SIVU 4

Kaksi muusikkoa 
gospelin juurilla 
Muusikot Matti Heinivaho ja Sami 
Saari (kuvassa) pureutuvat gospel-
musiikin juuriin. Miehet esiintyvät 
samassa konsertissa lokakuussa.

➢ SIVUT	6–7

Hyvä hääpäivä ja  
Ihana hääyö 11.11. 
Kirkollinen vihkiminen voidaan 
järjestää mutkattomasti ja sil-
ti juhlallisesti. Hääyössä yhdisty-
vät intiimin tilaisuuden ja suuren 
hääjuhlan parhaat puolet. 

 ➢ SIVUT	8–9

Asunnoton kamppailee  
kuin huippu-urheilija 

➢ SIVU	10
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Päiväkeskus	Mustassa	Lampaassa	
vietetään	asunnottomien	

olympialaisia	asunnottomien	
päivänä.	Cheerleader-joukkueessa	

voimistelevat	ja	kannustavat	
	Elina	Vettenranta	(vas.),	

	Anu	Rohima	Mylläri	ja	Nina	Taipale.	
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Valoa näkyvissä 
NeliseN vuotta Tampereen seurakunnissa on tehty seurakunta-
jaon muutosta. Nyt näemme jo valoa tunnelin päässä. 

Viime keväänä hiippakunnan tuomiokapituli otti rakennerat-
kaisun valmistelussa aikalisän. Tämä tehtiin sen vuoksi, että 
haluttiin saada seurakuntien kannanotot lähemmäksi toisiaan. 
Syksyn mittaan on pidetty muun muassa kaksi luottamushen-
kilöiden seminaaria, jossa on etsitty yhteistä linjaa. 

Näiden toimenpiteiden jälkeen kapituli pyytää seurakunta-
neuvostoilta ja yhteiseltä kirkkovaltuustolta uudelleen kantaa 
neljä + yksi -mallista. Samoin pyydetään lausunto myös muista 
esillä olleista rakenneratkaisuista.

Parhaillaan seurakuntaneuvostot antavat lausuntoja kapi-
tulille. Tämän jälkeen asia ei ole enää seurakuntien hallussa. 

Kapituli esittää, että neljä suomenkielistä seurakuntaa olisi-
vat Harjun seurakunta, Messukylän seurakunta, johon kuuluisi-
vat Aitolahden, Messukylän ja Teiskon seurakunnat, Tuomiokirk-
koseurakunta, jossa olisivat myös Härmälän ja Pyynikin seura-
kunnat, ja Kalevan seurakunta, joka muodostuisi Kalevan, Her-
vannan ja Viinikan seurakunnista. Näistä seurakuntien on an-
nettava lausunto kapitulille 26. lokakuuta mennessä. 

Tämän jälkeen kapituli tutkii saamansa vastaukset ja lä-
hettää esityksensä sitten kirkkohallitukselle, joka tekee asias-
ta päätöksen joulun tienoilla.

Rakenneratkaisun läpivieminen on ollut sekä johtaville luot-
tamushenkilöille että työntekijöille raskas asia. Asiaa on poh-
dittu kahden valtuustokauden aikana. Me työntekijät olemme 
odottaneet pitkään lopullista päätöstä. 

Aikaa on kulunut, mikä on ollut harmillista, koska emme ole 
voineet saada kevyempien rakenteiden hyötyjä.

Nyt kun koko maassa kuntarakenteita laitetaan uusiksi, on 
selvää, etteivät isot seurakuntayhtymät voi jäädä vanhoihin ra-
kenteisiin. 

Kannatko huolta 
kirkostasi?
MuutaMa viikko sitteN lähdin töistä omissa ajatuksissani. Kohta 
vierelleni tuli nuorehko nainen, joka kysäisi ”Oletko seurakun-
nista?” Esittelin itseni ja tämä nainen kertoi rukoilevansa seu-
rakunnan puolesta. Tämä tapaaminen lämmitti. Uskon, että tä-
mä nainen ei ole ainoa, joka kantaa huolta ja rukoilee kirkkon-
sa puolesta.

Seuraava iso haaste täällä seurakunnissa on lähikirkkojen 
luominen. Isojen hallinnollisten rakenteiden vastapainoksi eri 
puolille Tamperetta luodaan kirkkoja, joissa sekä työntekijät 
että vapaaehtoiset voivat toimia yhdessä. Tällaisia tiloja on jo 
olemassa, mutta tarkoitus on, että ihmiset voivat tulla läheltä 
tapaamaan toinen toisiaan. Lähikirkoista oman pestin saami-
nen voi olla vastaus kysymykseen, mitä hyödyllistä voisin tois-
ten hyväksi tehdä. 

Marja Rautanen 

Lukijapostia
Hindulainen opetus ei kuulu kristityille
Kiitän yleensä hyvästä työstä 
Tampereen ev.lut. seurakunnissa 
ja Kirkkosanomissa. Monenlais-
ta hyvää työtä yhä teette. Olen it-
se toisen kristillisen kirkkokun-
nan jäsen, mutta luen silti mielel-
läni lehteänne ja usein myös rukoi-
len työnne puolesta ja kiitän Juma-
laa, kun näen ja kuulen hyvistä tu-
loksista keskuudessamme.

Kuitenkin olen hyvin pahoillani 
31.8.2011 ilmestyneessä Kirkkosano-
missa olleesta kirjoituksesta Pitääkö 

rukouksenkin olla sanoja, Päivikki 
Antola. Ihmettelen, kuinka kristil-
liseen lehteen on päässyt tällainen 
kirjoitus, jossa puhutaan ja ohjataan 
Maharishi Mahesh Yogin opetuksis-
ta ja transsendentaaliseen meditaa-
tioon. Tällainen hindulainen opetus 
ja mantrat eivät todellakaan kuulu 
kristinuskoon ja kristityille.

Ymmärrän kyllä, että hiljais-
ta rukousta, ”kristillistä meditaa-
tiota”, voi harjoittaa, sitä opetetaan 
hiljaisuuden retriiteissä ja niin sa-

notut kristityt mystikot voivat oh-
jata olemaan hiljentyneenä Raama-
tun Jumalan ja Sanan äärellä.

Ymmärrän kyllä Päivikki Anto-
lan halun päästä jatkuvasta puhu-
misen tarpeesta Jumalalle. Hiljai-
suudessa on hyvä olla, mutta Raa-
matun Jumalan kanssa ja hänen 
palvelijoittensa opastamana.

Jumalan siunausta teille ja työl-
lenne Kirkkosanomissa toivoen

Pirkko-Pia Ketola

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
 Kaikki eivät uskalla kohdata si-

tä tunnetta, kun maastossa ei kuu-
lu kuin korkeintaan satunnaista 
linnun laulua tai sateen ropinaa ja 
taivas on paljaana päällä. Sellaisil-
la hetkillä saattaisi löytää yhteyden 
Korkeimpaan, mutta se pelottaa.

Kirjailija Tomi Kontio
Kirkko ja kaupunki 21.9.

 Rukoilen usein ennen töihin 
ryhtymistä ja ennen näytöksen al-
kua ja sen jälkeen. Saatan rukoilla 
myös ennen haastattelun alkua, et-
tä olisin rauhallinen ja rehellinen.

Näyttelijä Hannu-Pekka Björkman
Kotiliesi 20.9.

 Luterilaisuudessa on ollut tapa-

na korostaa seurakunnan sekalai-
suutta: meillä ei ole erikseen salon-
kikelpoisia tosiuskovaisia ja karva-
lakkipuolen mukakristittyjä. Kir-
kon ytimessä on Kristus lahjoineen, 
ei aktiiviseurakuntalainen trak-
taatteineen. 2010-luvun uskonnol-
lisuus on toisenlaista kuin 1980-lu-
vulla. Mutta sosiologisen tutki-
muksen perusteella ei voida tehdä 
sellaista teologista johtopäätöstä, 
että se oli jotenkin vähemmän us-
konnollista.

Kirjailija, pappi Jaakko Heinimäki
Kotiliesi 20.9.

 Minun on lähes poikkeuksetta 
hyvä olla kirkossa, sillä siellä olevia 
yhdistää melkeinpä pyhänoloises-

ti yhteinen kaipuu: kuulethan Ju-
mala meitä? Näethän meidät? Kir-
kossa omat voimat ja ajatukset eikä 
myöskään toisten usko ole pääasia. 
Työelämään sisältyy usein toisten 
– säälimätönkin – arviointia ja sik-
si on hyvä olla joskus, edes pyhä-
aamuna, ilman mitään mittailua, 
kritiikkiä, ruotimista ja vertailua.

Toimittaja Riitta Hirvonen
Rauhan Tervehdys 29.9

 Sisäisesti ehjällä ihmisellä on va-
raa olla avoin ja kiinnostua muista. 
On varaa olla myös heikko ja myön-
tää se. Turvaton ihminen on ulos-
päin kova, koska on sisäisesti heikko.

Emeritusarkkipiispa John Vikström
Helsingin Sanomat 1.10.
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Kirjoitukseni oli kertova tarina
Lukijan kommentti kirjoituksestani 
”Pitääkö rukouksenkin olla sanoja?” 
(31.08.11) kertoi, että  ”tällainen hin-
dulainen opetus ja mantrat eivät to-
dellakaan kuulu kristilliseen ja kris-
titylle” ryöpyttäen samalla Tampe-
reen Kirkkosanomia kirjoitukse-
ni julkaisemisesta. Väitettiin myös 
kirjoituksen ”ohjaavan” Transsen-
dentaaliseen Mietiskelyyn. 

”Opetus” ja ”ohjailu” merkitse-
vät eri ihmisille eri asioita. Sano-
malehtikirjoituksessa, saati kris-
tillisessä hartauskirjoituksessa, en 
koskaan ”opeta”, sillä tällaiset kir-
joitukset pitää kansanomaistaa ja 

yleistää lähes pelkiksi päälauseik-
si. Opetus liittyy elämässäni yli-
opistoluentoihin koti- ja ulkomail-
la. Kirjoitukseni ei pyri ”ohjaile-
maan”, manipuloimaan, mainos-
tamaan, saati  yllyttämään hindu-
laiseen mietiskelyyn. Se on kerto-
va, toteava tarina yhden yksilön 
tietyn elämänvaiheen liittymises-
tä toiseen. 

Opettaakseni Transsendentaa-
lista Meditaatiota kirjoitukseni kä-
sittelisi TM:ää Intiassa, sen länsi-
maisia muotoja, oppia, kulttia, riit-
tejä, johtajia ja tapoja kannattajien 
rekrytointiin. Jos olisin vain yhdel-

lä lauseella viitannut harrastaneeni 
Transsendentaalista Meditaatiota, 
valtaosa Kirkkosanomien lukijois-
ta olisi ärtyneenä kysynyt: ”Mitä 
ihmettä se on?” Lukijan avuksi oli 
kerrottava lyhyesti, mitä tämä ni-
mitys tarkoittaa ja miten itse mie-
tiskelin.  

Tuntemamme maailma ei ole 
yhden asian lintukoto. Uteliaisuus 
ympäröivästä maailmasta rikastaa 
kristityn maailmankuvaa.

 Päivikki Antola
FT, professori emerita, dosentti

Tampere

Mantra kutsuu pahaa henkiolentoa
Kirjoitan mielipidepalstallenne 
31.8.2011 Kirkkosanomissa olleen 
Päivikki Antolan kirjoituksen joh-
dosta.

Kirjoituksessaan hän kertoi lap-
suutensa vaativiksi kokemistaan 
rukoustilanteista. Tätä taustaa vas-
ten hän kuvailee kokeneensa hyvä-
nä intialaisen Maharishi Mahesh 
Yogin Transsendentaalisen medi-
taation, mitä harjoitetaan toista-
malla salaista (sen paljastaminen 
on kiellettyä) mantraa.

Koska ihmettelin kovasti, että 
kirjoitus julkaistiin Kirkkosano-
missa, haluaisin kertoa oman ko-
kemukseni TM:sta.

Asia tuli minulle taas yllättä-
en ajankohtaiseksi vasta useiden 
vuosien jälkeen opiskellessani ul-
komailla, kun koin Jumalan lähes-
tyvän minua ja Jeesuksen Sovitus-
työn merkityksen alkaessa avautua 
minulle henkilökohtaisesti.

Mieleeni muistui silloin Jeesuk-
sen opettama Isä meidän -rukous, jo-

ta aloin rukoilla. Mutta silloin tämä 
vuosia ”unohduksissa” ollut mantra 
alkoikin yhtäkkiä kiusata minua: ai-
na kun yritin rukoilla, se yritti estää 
keskittymistäni niin, että jouduin to-
della ponnistelemaan voidakseni jat-
kaa rukousta. Näin kului jonkin ai-
kaa, kunnes tapasin ystäväni. Hän 
oli ollut aikaisemmin muun muas-
sa jooga-opettaja, mutta lopettanut 
sen otettuaan Jeesuksen vastaan elä-
mänsä ja sydämensä Herrana.

Kertoessani hänelle ongelmasta-
ni hän kehotti yllättäen minua sa-
nomaan ääneen mantran. Ensireak-
tioni oli jyrkkä vastustus, sillä ”vih-
kimysseremonian” yhteydessä ase-
tettu ehdoton kielto sanan paljasta-
miseen esti sen. Kun sitten hetken 
empimisen jälkeen päätin sanoa 
tuon sanan ääneen, tapahtui kum-
mia: aloin huutaa ja kirkua ääneen ja 
koin, että rinnastani (sydämen koh-
dalta) aivan kuin repäistiin irti jo-
tain (mikä oli sitonut?)! Sen jälkeen 
ei tuo ”mantra” enää häirinnyt kes-

kittymistäni rukoukseen.
Jälkeenpäin sain myös oppia ja 

ymmärrystä siitä, mistä oikein oli 
kysymys. Kysymyksessä oli sans-
kriitinkielinen sana, jolla kutsuin 
jotakin pahaa henkiolentoa luokse-
ni toistamalla sen nimeä siis monta 
kertaa päivässä!

Haluaisinkin varoittaa ihmisiä 
sekaantumasta mihinkään vastaa-
vaan ”salaiseen”. Sen sijaan kristil-
linen rukousmietiskely on jo kir-
kon varhaisilta vuosisadoilta tut-
tua: siinä ihminen voi valita esi-
merkiksi evankeliumista tai ru- 
kouksesta jonkin hyvän sanan, jota 
hän voi toistaa mielessään – ja niin 
levähtää hetkeksi arkitodellisuu-
den haasteista – esimerkiksi ”Jee-
sus Kristus – elämäni valo” tai yk-
sinkertaisesti ”Kiitos Jeesus”.

Toivotan Päivikki Antolalle ja 
kaikille muillekin kaunista ja siu-
naavaa syksyä!

Annukka Laine
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Hannu Jukola

Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli  
talousarviosta ja rakennemuutoksesta
Tampereen seurakuntien yh-
teinen kirkkoneuvosto keskusteli 
vuoden 2012 talousarviosta ja vuo-
sien 2012–2014 toiminta- ja talous-
suunnitelmasta kokouksessaan 6. 
lokakuuta. Lopullisesti budjetti ja 
suunnitelma hyväksytään yhtei-
sessä kirkkovaltuustossa.

Ensi vuoden talousarvio on 
laadittu siltä pohjalta, että vero-
prosentti säilyy 1,25 prosentissa. 
Verotulojen ennustetaan vähene-
vän kahdella prosentilla tämän-
vuotiseen verrattuna, erityisesti 
yhteisöveron osuudessa on odo-
tettavissa laskua. Talousarviossa 
on varauduttu 1,5 prosentin pal-
kankorotuksiin, mutta uusia vir-
ka- ja työsuhderatkaisuja ei esite-
tä.

Investoinneista suurin on Va-
tialan hautausmaan uuden kre-
matorion rakentaminen, jonka 
arvioidaan maksavan 2,9 miljoo-
naa euroa. Kaikkiaan investoin-
teihin on tässä vaiheessa varattu 
4,9 miljoonaa euroa.

Seuraavan kolmen vuoden ai-
kana on tarkoitus myydä tai aset-
taa vuokralle useita kiinteistöjä. 
Myynti- tai vuokrauslistalla ovat 
muun muassa Pyynikin pappila, 
Lukonmäen seurakuntakoti, Uu-
denkylän seurakuntatalon tontin 
osa, Kalevan seurakuntatalo, Il-
kon alueen tontit, Kukkolan lei-
rikeskus ja Kalevankankaan kas-
vihuoneiden tontti.

Herätys!

– Täällä ollaan helpottuneita, et-
tä lopulta tuli selkeä päätös. Kak-
si vuotta on eletty epävarmuudes-
sa, nyt arki voi jatkua.

Näin tiivistää sairaalapasto-
ri Heimo Suonsivu potilaiden ja 
henkilökunnan tuntoja sen jäl-
keen, kun tieto Kaivannon sairaa-
lan toiminnan jatkumisesta Kan-
gasalla tuli.

Pirkanmaan sairaanhoitopii-
rin hallitus esitti, että osa Kaivan-
non sairaalapaikoista olisi sijoitet-
tu Pitkäniemeen, osa Valkeakosken 
aluesairaalaan tehtävään uudisra-
kennukseen. Samalla olisi lisätty 
avohoitoa.

Sairaanhoitopiirin valtuuston 
puheenjohtaja Arto Satonen sanoo, 
ettei Kaivannon jatkuminen mer-
kitse minkään muun lopettamista. 
Uudisrakennus Valkeakoskelle jää 
toteutumatta. Hän arvioi, ettei val-
tuuston enemmistö halunnut sulkea 
Kaivantoa, koska pelkäsi avohoidon 
varaan joutuvan laitoshoidon tar-
peessa olevia potilaita. Nyt Kaivan-
toon tehdään välttämättömät inves-
toinnit, ja isommat sijoitukset suun-
nataan Pitkäniemeen.

– Tavoitteena on avohoidon li-
sääminen yhteistyössä alueemme 
kuntien kanssa. Pitkäniemen osal-
ta joudutaan nyt miettimään sai-
raansijojen määrää, huomauttaa 
puolestaan Valkeakosken aluesai-
raalan johtava lääkäri Juha Alanko.

Psykiatrian toimialuejohta-
ja Klaus Lehtisen suurin huoli 
on, etteivät avohoidosta vastaavat 
kunnat lähde kehittämään sitä riit-
tävästi. Myös sairaalahoito kaipaa 
kehittämistä:

– Nykyiset akuuttiosastot ovat 
liian suuria eikä niissä ole potilail-
le omia huoneita.

Rakenteet murroksessa

Suonsivun mielestä päätöksen siir-
tyminenkin on kertonut kokonai-
suuden vaikeudesta. Tampereen 
seurakuntien sairaalasielunhoidon 
johtaja Antti Sipola kertoo, ettei 
Kaivanto-päätös ole työmuodossa 
tässä vaiheessa kovasti vaikuttanut. 

– Koska sairaalan toiminta jat-
kuu, jatkaa pappikin siellä. Työs-
sämme huoli on potilaissa, omai-
sissa ja henkilökunnassa. Kirkon 
kentässä on epävarmuutta muista 
syistä kuin sairaalamaailman muu-
toksista.

Terveydenhuollon rakenteiden 
nopeassa muutoksessa sielunhoi-
to on viime vuosikymmenellä pyr-
kinyt tukemaan henkilökuntaa ai-
empaa enemmän.

Suonsivu työskentelee Kai-
vannossa kahtena päivänä viikos-
sa. Valtaosan työn kustannuksis-
ta maksavat Tampereen seurakun-
nat, osa varoista tulee muista alu-
een seurakunnista.

Työ pitää sisällään sekä kahden-
keskisiä keskusteluja että ryhmien 
ohjaamista yhdessä hoitajien kans-
sa. Kerran kuussa sairaalapastori pi-
tää Kaivannossa jumalanpalveluk-
sen, ja alueen seurakunnat järjestä-
vät hartauden.

Sairaalapastori on paikalla sekä 
potilaita että henkilökuntaa var-
ten. Potilaat ottavat suoraan yh-
teyttä, mutta myös henkilökunta 
ehdottaa tapaamisia.

– Keskustelu lähtee aina elä-
mäntilanteesta. Ihmiset etsivät 
omia voimavaroja jaksamiseen. He 
miettivät, mikä heitä elämässä kan-
nattelee ja mikä antaa toivoa, Suon-
sivu miettii.

Loput työpäivät kuluvat Kes-
kussairaalassa. 

– Sielläkin työskentelen osittain 
myös psykiatrisella osastolla. Vaik-
ka päivät ovat osin erilaisia, samat 
elämän sisällöt Keskussairaalassa-
kin ovat keskustelujen pohjalla.

Suonsivu muistuttaa, että kes-
kusteluja käydään aina keskustelu-
kumppanin ehdoilla ja hänen esille 
ottamistaan asioista. Sairaalapas-
tori on ollut osa vuonna 1963 pe-
rustetun Kaivannon sairaalan hen-
kilökuntaa jo 1970-luvun alusta.

– Itse koen työn tarpeellisena ja 
luontevana osana sairaalaa, ja sii-
hen on täällä totuttu.

Kaivannossa potilaita käy myös 
sairaalan ulkopuolelta. Tekstiilisali 
ja puuverstas ovat kuntouttavaa ja 
kuntoa ylläpitävää toimintaa.

Ohjaaja Tapani Lepo suree työ-
pajojen osaa katoavana luonnonva-
rana:

– Yhdessä tekeminen antaa hy-
vin monelle nostetta elämään.

Hänen mielestään yhteistyö 
pastorin kanssa on ollut loistava. 
Käymään tullut avopotilas tiedus-
teleekin ovensuusta:

– Milloin on seuraava päivähar-
taus?

Asta Kettunen

Lue lisää:  
www.tampereenkirkkosanomat.fi

Selkeä päätös helpotti 
Kaivannon sairaalassa

Ohjaaja Tapani Lepo ja sairaalapastori Heimo Suonsivu ihailevat Kaivannon puutyöpajassa valmistunutta linnunpönttöä. Taus-
talla valmistuu lisää myytävää pajan yhteydessä toimivaan pieneen myymälään.

Mitä kuuluu rikoksen uhrien  
läheisten ryhmälle? 
Henkirikoksen uhrien läheiset -yhdistys HUOMA ja Tam-
pereen seurakunnat aloittivat vertaistukiryhmän henkiri-
koksen uhrien läheisille syyskuussa. Miten toiminta on al-
kanut, ohjaajina toimivat diakonian vanhustyöntekijä Tei-
ja Mäkitalo ja diakonissa Minna Sormunen? 
– Ensimmäinen kokoontuminen on takana ja kokemukset ryh-
män tarpeellisuudesta vahvistuivat. Ensimmäisellä kerralla 
mukana oli viisi ihmistä. Kyselyjä on tullut useita.

Onko vastaavia ryhmiä muualla Suomessa? 
– Tampereen lisäksi kuukausittain kokoontuvia ryhmiä on vain 
Rovaniemellä, jossa seurakunta ja HUOMA tekevät yhteistyö-
tä. Lisäksi Suomessa on yhdeksän ryhmää, jotka kokoontuvat 
tarvittaessa.

Miksi ryhmä päätettiin perustaa Tampereelle? 
– Pirkanmaalla sattuu noin kahdeksan henkirikosta vuosittain, 
joten läheisen väkivaltainen kuolema koskettaa suurta jouk-
koa ihmisiä. Tarve ryhmän perustamiselle nousi omakohtaises-
ta kokemuksesta sekä HUOMA:lle tulleiden kyselyiden takia. 

Vieläkö mahtuu mukaan? 
– Avoimeen ryhmään voi tulla omien voimien mukaan kesken 
kaudenkin. Tavoitteena on antaa mahdollisuus tavata ja jakaa 
kokemuksia muiden saman kokeneiden ihmisten kanssa sekä 
saada tukea omaan arjessa jaksamiseen.

Onko ryhmä tästä lähtien vakituista toimintaa? 
– Ryhmä on kokeilu vuoden 2012 kevääseen saakka, jonka jäl-
keen arvioidaan jatkamisen tarve.

Kirsi Airikka 
Ryhmä kokoontuu kuukauden viimeinen tiistai kello 17–20 Seurakuntien 
talon 2. kerroksessa, Näsilinnankatu 26. Seuraava kokoontuminen on 
25.10. Ohjaajat ovat Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijöitä. Taustatu-
kena toimivat yhteiskunnallisen työn pastori Ismo Kunnas ja seurakun-
tien valmiuspäällikkö, kirkkoherra Antero Eskolin.  

Seurakunnat näyttää tietä
Kalevankankaan hautausmaalta 
kaadetut viisi ruotsinpihlajaa siir-
rettiin lahoamaan Särkijärven poh-
joispuolelle.  Seuraavan 15 vuoden 
aikana samaan seurakunnan met-
sään siirretään alueelta yli kolme-
kymmentä puuta.

– Näin alueelle saadaan aikaan 
lahopuujatkumo.  Kyseessä on uusi 
tapa luonnon monimuotoisuuden 
hoidossa, työnjohtaja Juha Kataja-
mäki kertoo.

Aloitteen siirroista teki ympä-

ristöpolitiikan tutkija Jere Niemi-
nen Tampereen yliopistosta. Hän 
myös seuraa, mitä sieniä ja hyön-
teisiä runkoihin kotiutuu.

– Metsissä on pulaa järeästä la-
hopuusta, jota käyttävät lajit ovat 
yleensä vaarantuneita tai uhanalai-
sia, Katajamäki huomauttaa.

Erityisammattimies Juha Syvänen 
Hautaus- ja puistopalveluista siirtää 

kaadetun rungon kyytiin.
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Rakennemuutoslausunto  
tuomiokapitulille valmisteilla
Yhteinen kirkkoneuvosto 
valmistelee yhteisen kirkkoval-
tuuston rakennemuutoslausun-
non tuomiokapitulille. Lausun-
toa valmistelevassa työryhmäs-
sä olivat mukana kirkkoneuvos-
ton jäsenet Anne Karhola ja Anni 
Pälä sekä yhteisen kirkkovaltuus-
ton puheenjohtaja Kalle Mäki ja 
varapuheenjohtaja Marja Karvo. 

Työryhmän laatimassa lau-
sunnossa hyväksytään tuomioka-
pitulin esitys, mutta työryhmä ei 
ollut yksimielinen. YKN hyväk-
syi lausuntoesityksen, ja se käsi-
tellään lopullisesti yhteisen kirk-
kovaltuuston seuraavassa koko-
uksessa. Tuomiokapituli on pyy-
tänyt kirkkovaltuuston ja seura-
kuntaneuvostojen lausuntoja 21. 
lokakuuta mennessä. 

Café Olohuone sai 
vuoden jatkoajan 

Hervannassa toimiva Tampereen 
seurakuntien Café Olohuone sai 

vuoden jatkoajan. Yhteinen kirk-
koneuvosto päätti, että toimintaa 
jatketaan vuoden 2012 loppuun.  

Kauppakeskus Duossa on 
toiminut vuoden 2009 kevääs-
tä lähtien Café Olohuone, jos-
ta on tullut varsin suosittu koh-
tauspaikka. Keskellä kauppakes-
kusta toimivan tilan vuokra on 
kuitenkin melko kallis. Vuoden 
2010 alusta tämän vuoden hei-
näkuun loppuun Olohuoneen 
kulut olivat 69 300 euroa suu-
remmat kuin tulot. 

Yhteinen kirkkoneuvosto kui-
tenkin päätti, että Café Olohuo-
neelle asetetut toiminnalliset ta-
voitteet on kävijämäärien osalta 
saavutettu. Kahvilatoiminta on 
myös strategisen kärkihankkeen 
Seurakunnan olohuoneen mu-
kaista. 

Kahvilan toiminnan kustan-
nukset sisällytetään Hervannan 
seurakunnan talousarvioon. Ti-
lavuokran maksaa seurakuntayh-
tymä.
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Härmälän seurakun-
nan Naisten illassa 
Leena Siponkoski 
(vas.) kertoi selviyty-
misestään näkövam-
maisena. Illan emän-
tänä toimi Rea Maa-
kanen, ja mukana oli 
myös pastori Mirja 
Rautkoski. 

Naisten illoissa  
pohditaan selviytymistä
Härmälän seurakunta järjestää 
kerran kuussa Naisten iltoja, joi-
den aluksi saunotaan ja uidaan. 
Teetarjoilun jälkeen seuraa illan 
ohjelmaosuus. Tämän syksyn 
teemana on selviytyminen.

Syksyn ensimmäisessä illassa 
Leena Siponkoski kertoi omasta 
elämästään ja työstään näkövam-
maisena, mikä on vaatinut sitke-
yttä ja selviytymistaitoja alusta 
alkaen. Hän syntyi kesken kirk-
komatkan Karjalassa, ja pian per-
he joutui lähtemään evakkomat-
kalle Keski-Suomeen.

– Naapurin miehet katselivat 
minua pienenä tyttönä ja arvioi-
vat: ”Tuskin tuosta eläjää tulee, 
kun näyttää niin heikolta ja so-
keakin on”. Lapsena näin päiväl-
lä, mutta en hämärässä ja pime-
ällä, kuusikymppisenä sokeuduin 
täysin. Opin käyttämään käsiä sil-
mien apuna jo lapsena. Monta sel-
viytymistapaa on elämässä tarvit-
tu ja yksi niistä on runojen kirjoit-
taminen.

Siponkoski kävi kansakoulun 
ja valmistui hierojaksi. Hän jat-

koi opintoja Helsingin Raamat-
tukoulussa ja toimi yli 40 vuot-
ta nuorisotyöntekijänä näkövam-
maisten parissa Helsingissä. 

Päästäkseen seurakunnan ti-
laisuuksiin näkövammaiset tar-
vitsevat avustajan.

– Minulla on unelma, että jo-
kaisessa seurakunnassa pyydet-
täisiin vapaaehtoisia vammaisten 
avustajiksi samaan tapaan kuin 
kahvin keittoonkin.

– Pistevirsikirjoja pitäisi olla 
näkyvästi esillä kirkossa. Isokir-
joitusteksti auttaa heikosti näke-
viä, samoin hyvä valaistus. Toivon, 
että kirkossa sanotaan ääneen vir-
sien numerot, koska en näe niitä, 
Siponkoski antaa vinkiksi.

Pirjo Lääperi  

Naisten illat Kuuselan Seniorikeskuk-
sessa, Nuolialantie 46
ke 26.10. klo 18 ”Särkynyt saviruuk-
ku Mestarin kädessä”
ke 2.11. klo 18 ”Kolmisäikeinen lan-
ka ei katkea”: Naisten ja miesten yh-
teinen ilta
ke 23.11.klo 18 ”Hyvän olon ilta”

Puheenvuoroja tasaamisesta 

Nepalista saapu-
nut Bimala Ga-
yak (oik.) ker-
toi omalla kielel-
lään köyhän ko-
timaansa ongel-
mista. Markku 
Voutilainen tulk-
kasi ja Devi Gu-
rung kuunteli.
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Selman henki kantaa  
satavuotiasta sairaalaa

Monista rakennuksista ja sai-
rasmajoista koostuva 24 hehtaarin 
sairaala-alue on kuin pieni kylä. 
Sairaalarakennusten lisäksi alueel-
la on kirkko, hautausmaa, apteek-
ki, vastaperustettu Namibian lää-
ketieteellinen museo, potilaiden ja 
omaisten yöpymismajoja sekä hen-
kilökunnan asuntoja.

Satavuotisjuhliksi sairaalaa on 
peruskorjattu ja rakennettu kaksi 
uutta osastoa, jotka tuovat 96 uut-
ta vuodepaikkaa sairaalaan. 

Suomalaiset tukevat  
sairaalan peruskorjausta

Sairaalan korjaus- ja rakennuspro-
jektia johtaa tamperelainen raken-
nusarkkitehti Jarmo Lehtinen.

– Vielä tämän vuoden puolella 
aloitetaan synnytysosaston raken-
taminen, ja sen jälkeen on lasten-
osaston korjaus, jos siihen jää varoja.

Nykyinen synnytysosasto on 
rakennettu vuonna 1964. Sairaa-
lan ainoassa synnytyssalissa syn-
tyy 10–15 lasta päivittäin, vuosit-
tain sairaalassa on yli 5 000 syn-
nytystä.

Myös sairaalan apteekin va-
rasto- ja odotustiloja laajennetaan 
parhaillaan. 

– Suuri haaste on sairaalan si-
säinen kunnallistekniikka, kuten 
vesi, viemäröinti, jätehuolto ja ra-
kennusten kunnossapito.

Namibian terveys- ja sosiaalimi-
nisteriö vastaa suurelta osin perus-
korjauksen kuluista. Korjaus- ja ra-
kennushanketta tukevat myös Tam-
pereen hiippakunta, Suomen Lähe-

tysseura ja Tampereen ev.lut. seu-
rakuntayhtymän Martinus-sää-
tiö. Suomen ulkoasiainministeriö 
on myöntänyt hankkeeseen kehi-
tysyhteistyövaroja. Nykyrahoituk-
sen puitteissa suunnitellut korjaus-
hankkeet on tarkoitus saada val-
miiksi alkuvuoteen 2013 mennessä.

– Projekti loppuu vuonna 2013, 
mutta tarve ei, Jarmo Lehtinen to-
teaa.

Myös sairaalaan kirkko korjat-
tiin syntymäpäiväksi muun muas-
sa Tampereen tuomiokirkkoseura-
kunnan rahoituksella. Martinus-
säätiön tervehdyksen juhlissa esit-
tänyt emerituspiispa Juha Pihkala 
lahjoitti korjattuun kirkkoon kru-
sifiksin. 

Valtio harkitsee  
lisäresursseja 

Nykyään sairaalan omistaa Nami-
bian evankelis-luterilainen kirk-
ko, ja valtio vastaa työntekijöiden 
palkoista ja toimintamenoista. Na-
mibian terveys- ja sosiaaliminis-
teri, tohtori Richard Kamwi ker-
toikin juhlaväelle, että valtio har-
kitsee sairaalalle lisäresursseja esi-
merkiksi erikoislääkäreiden palk-
kaukseen.

Hän välitti myös presidentti Po-
hamban tervehdyksen juhlaväelle 
ja kiitokset suomalaisille, jotka ovat 
tukeneet ja tukevat sairaalaa.

Virve Jylhäsalo 

Lue lisää sairaalasta ja hankkeesta 
http://www.selmansairaala.fi

Pohjois-Namibiassa sijaitse-
va Onandjokwen sairaala juhli 
100-vuotista taivaltaan 24. syys-
kuuta. Arvokkaassa mutta rennos-
sa juhlassa muisteltiin sairaalan 
perustajaa lääkäri Selma Rainiota 
ja hänen merkitystään namibialai-
selle terveydenhuollolle. 

Juhliin osallistui noin 500 vie-
rasta. Mukana oli Namibian val-
tion ja kirkon johtoa ja noin 60 suo-
malaista, joista osa oli työskennel-
lyt sairaalassa hoitajina tai lääkä-
reinä. 

Onandjokwen sairaalan perusti 
Ambomaan ensimmäinen lähetys-
lääkäri Selma Rainio, joka loi pe-
rustan koko Pohjois-Namibian ter-
veydenhoidolle. Selman saapuessa 
Ambomaalle vuonna 1908 lähim-
mälle lääkärille oli matkaa 700 ki-
lometriä. 

Selma toimi 20 vuoden ajan 
Ambomaan ainoana lääkärinä. 
Hän saavutti paikallisen väestön 
luottamuksen ja sai arvonimen Ku-
ku (”isoäiti”). Ensimmäinen sairaa-
larakennus Onandjokween valmis-
tui vuonna 1911, ja siihen tuli Am-
bomaan ensimmäinen peltikatto.

Sairaalan entinen ylilääkäri, 
professori Filemon Amaanbon 
totesi Selman antaneen hyvän esi-
merkin seuraajilleen.

– Sairaalasta on sadassa vuo-
dessa tullut tärkeä osa namibia-
laista terveydenhuoltoa, ja meidän 
tehtävämme on nyt huolehtia siitä, 
että se voi toimia samassa henges-
sä seuraavat sata vuotta.

Sairaala on  
kuin pieni kylä

Sairaalan vaikutusalueella asuu 
noin 200 000 ihmistä. Vuodepaik-
koja sairaalassa on 500, lääkärei-
tä 24 ja hoitajia 270. Poliklinikal-
la käy päivittäin 500–700 asiakas-
ta ja aids-klinikalla 15 000 potilas-
ta vuosittain.

Piispa Shekutaamba V. V. Nam-
bala kiitti sairaalan henkilökuntaa 
sen työpanoksesta sairaiden hyväk-
si. Hän toivoi valtiolta tukea hoita-
jien palkkaukseen ja nykyaikaisiin 
välineisiin, joita sairaala tarvitsee 
toimiakseen jatkossakin.
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Onandjokwen sairaalan lastenosasto odottaa vielä korjauspäätöstä.

– Toisista välittäminen on kes-
keistä kristinuskossa. Vastuuta 
jakamisesta ja toisten auttami-
sesta ei saa unohtaa, pohti Här-
mälän kirkkoherra Antero Es-
kolin Ideaparkissa 21. syyskuuta 
järjestetyssä Tasaus-foorumissa. 

Tilaisuudessa keskusteltiin 
elintason tasaamisesta maapal-
lolla sekä yrittäjien ja kuluttajien 
mahdollisuuksista vaikuttaa köy-
hyyden poistamiseen.

Suomen Lähetysseuran Ta- 
saus-kampanjan kohdemaa on 
Nepal, jossa köyhyys ja epätasa-
arvoinen kohtelu ovat miljoonien 
ihmisten arkipäivää. 

– Dalitit ovat kastittomia, ja 
heillä ei ole ollut arvoa Nepalissa, 
kun he eivät ole saaneet osallis-
tua julkiseen keskusteluun eivät-
kä tehdä työtä kuin vain harvoil-
la aloilla. Olen kohdannut lapsia, 
jotka eivät tiedä, mitä sana ’koulu’ 

tarkoittaa, Bilima Gayak kertoo.
Näkemyksiään kertoivat am-

mattilaiset politiikan, kaupan ja 
kehitysyhteistyön aloilta. Euro-
parlamentaarikko Sirpa Pieti-
käinen kiinnitti huomiota eri-
tyisesti kuluttamiseen ja länsi-
maiden vaurauteen, jossa on ta-
saamisen varaa.

Juho Ahonen pysähtyi kuun-
telemaan keskustelua pienen 
Joel-poikansa kanssa.

– Keskustelu yrittäjistä ja hei-
dän osastaan maailmalla kiin-
nosti, koska olen itsekin yrittä-
jä. Erityisesti päättäjien tulisi ot-
taa vastuuta hyvinvoinnin tasaa-
misesta. Maille olisi turvattava 
mahdollisuuksia luoda itse hy-
vinvointia.

Mari Tiensuu
Lue laajempi juttu verkosta: 
www.tampereenkirkkosanomat.fi
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Sairaalan korjaus- 
ja rakennuspro-
jektia vetävä Jar-
mo Lehtinen so-
vittaa korjatun kir-
kon saarnastuoliin 
Martinus-säätiön 
lahjoittamaa kru-
sifiksia.
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Tulevat pyhät
Ajassa	ja	hengessä Ajassa ja hengessä -tekstit: Heli Airikka-Rantanen

Tarve rukouspäiviin on saanut al-
kunsa yhteisen hädän aikoina. Us-
komme, että rukous lähentää meitä 
toisten kristittyjen kanssa. 

Uskomme myös, että yhdessä 
rukoilemisella on vaikutus mei-
hin itseemme, ympäristöömme ja 
Jumalaan. Raamatussa kehotetaan 
rukoilemaan kaikissa mahdollisis-
sa tilanteissa ja luvataan, että Ju-
mala kuulee ja vastaa meille.

Ihmisten välinen rauha on mei-
dän jokaisen toivomuslistalla. Rau-
haa Jumalan kanssa tulee harvem-
min pohdittua. 

Jumalan, lähimmäisen ja oman 
itsen rakastaminen alkaa rauhas-
ta Jumalan kanssa. Se tarkoittaa 
elämäntapaa, jossa halutaan ja-
kaa maallinen hyvä tasan ihmis-
ten kesken. 

Kristityn sisäinen rauha saa 
voimansa Jumalasta. Se kutsuu 
pitämään huolta toisista, teke-
mään arkista hyvää ja ponniste-
lemaan vääristyneitä toimintata-
poja vastaan. Ystävyys ja toisista 
huolehtiminen ovat rauhan sie-
meniä, joita voi alkaa viljellä jo 
lasten kanssa.

Jokainen päivä voi olla rukouspäivä

Sanat	ja	symbolit

SIRPPI JA VIIKATE
Kauhuelokuvista tuttu näky on 
mustaan kaapuun pukeutunut, vii-
katetta kanniskeleva hahmo. Kuo-
lemahan se siinä! 

Pelotteluleffoja ei ihan heti yh-

distä kristilliseen perinteeseen, 
mutta sieltä se tämänkin antisan-
karin olemus on kotoisin. Sadon-
korjuuvälineet, sirppi ja viikate, 
kertovat katoavaisuudesta ja kuo-
lemasta. Näitä symboleja voi näh-

dä joskus hautakivissäkin, vaik-
ka useimmiten haudallakäyviä ha-
lutaan muistuttaa mieluummin 
ikuisesta elämästä kuin katoavai-
suudesta. Risti onkin sirppiä taval-
lisempi näky hautausmaalla.

Heijastuksia

Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maail-
massa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkau-
della ei ole hänessä sijaa. Sillä mitä kaikkea maail-
massa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtai-
leva elämä, se kaikki on maailmasta, ei Isästä. Ja maa-
ilma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan 
tahdon, pysyy iäti.

 (1. Joh. 2: 15–17)

Helmi

 16.10. Kristityn vapaus

“Ei kukaan ompele kutistamattomasta kankaasta paikkaa van-

haan viittaan.” (Mark. 2: 18–22) Ihmettelin tätä Jeesuksen ver-

tausta niin kauan kunnes omin silmin näin, kuinka vaatekappa-

leelle käy. Vertaus liittyi keskusteluun fariseusten kanssa. Jeesus 

halusi näillä sanoillaan osoittaa, että jos uskon ydinasioihin yri-

tetään liittää uusia, ihmisten keksimiä uskomisen muotoja, tu-

loksena on repeäminen. 

 23.10. Rakkauden kaksoiskäsky

Usein tuntuu siltä, että usko on liuta vaatimuksia. Pitäisi tehdä 

tai olla sitä ja tätä. Olla tekemättä sitä sun tätä. Totuus on kui-

tenkin yksinkertaisempi. Tämän päivän evankeliumissa (Mark. 

12: 28–34) Jeesus kertoo, mistä usko ja sen mukainen elämä saa 

alkunsa: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sie-

lustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.” Sen lisäksi: ”Rakasta lä-

himmäistäsi niin kuin itseäsi.” Näihin kahteen pyrimme, muu on 

seurausta rakastamisesta.

inulle on kerrottu,
että Vesi on Jumalan kyyneleitä.

Oliko Jumala turhautunut?
Pettynyt ihmisten pahuuteen?
 
Hän antoi meille Valon.
Me teimme varjoista synnit.
 
Hän antoi meille Maan.
Me saastutimme sen ahneudellamme.
 
Hän antoi meille Veden.
Teki meidät Vedestä riippuvaisiksi, 
jotta näkisimme Taivaan heijastuksen.
Veden pinnalla.
 
Jotta muistaisimme.
 

Tuula Rowland 

M

tällä palstalla tutustutaaN kristilliseen symboliikkaan kirkkovuoden mukana kulkien. 
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Rauhan, ihmisoikeuksien ja kan-
sainvälisen vastuun rukouspäivää 
vietetään 24. lokakuuta. Jokaisen 
päivän jokainen hetki on kuiten-
kin sopiva rukoukselle. 

Jokainen voi rukoilla omalla ta-
vallaan; kertoa Jumalalle kuulumi-
siaan, huoliaan ja ilojaan, olla hil-
jaa ja kuunnella Jumalaa. Rukoilla 
voi yksin, Raamatun kanssa, muu-
taman ihmisen tai koko kirkkovä-
en kanssa. Mihin siis tarvitaan eri-
tyisiä rukouspäiviä?

Suomessa on vietetty yhtei-
siä rukouspäiviä 1500-luvulta asti. 

Näin toteutat  
rukouspäivän rukoushetken:
Valitse yksi rukouspäivän raamatunteks-
teistä: Jes. 58:6–11, 1. Tim. 2:1–6 tai Matt. 
5:23–26.
Pysähdy raamatuntekstin äärelle: Lue, ole 
hiljaa ja kuuntele, mitä mieleen nousee tä-
män tekstin kohdalla.
Ajatukset voi jakaa läsnäolijoiden kesken tai 
yksin ollessa kirjoittaa ylös. Toisten kertomia 
aiheita ei kommentoida.
Muuta esiinnousseet asiat rukouksiksi.
Rukoile ääneen, jos se tuntuu luontevalta. 
Rukoilla voi myös rukouskivien avulla, jolloin 
jokainen tuo alttarille/ rukouspöydälle omia 
rukouksiaan symboloivan kiven. Jos rukoilet 
yksin, voit hakea kiven luonnosta ja asettaa 
sen näkyvälle paikalle kotonasi. Näin muis-
tat rukoilla lyhyestikin arjen askareiden kes-
kellä.

Joukko nuoria rukoili Ristirockissa 
vuonna 2008 Kalevan kirkossa. 



6

Ota	onkeesi

Konserttitarjotin

Jan Lehtola taituroi Tuomiokirkossa
Tuomiokirkon Iltamusiikkisar-
jassa kuullaan sunnuntaina 23. lo-
kakuuta kello 18 Jan Lehtolan ur-
kukonsertti, joka keskittyy säveltä-
jä Franz Lisztin urkumusiikkiin. 
Unkarilaisen pianovirtuoosin ja 
säveltäjämestarin syntymästä tu-
lee konserttia edeltävänä päivänä 
kuluneeksi 200 vuotta.

Jan Lehtola aloitti urkujensoi-
ton Matti Hannulan ohjauksessa 
Tampereella vuonna 1987. Tämän 
jälkeen hän on opiskellut urkujen-
soittoa Helsingissä, Amsterdamis-

sa, Stuttgartissa, Lyonissa ja Parii-
sissa. 

Musiikin tohtorin tutkinnon 
hän suoritti vuonna 2005, ja sen ai-
he oli ”Oskar Merikanto euroop-
palaisten vaikutteiden välittäjä-
nä Suomessa”. Lehtola työskente-
lee urkumusiikin lehtorina Sibe-
lius-Akatemian Kuopion osastolla. 
Säännöllisesti yhteistyötä säveltäji-
en kanssa tekevä Lehtola on kanta-
esittänyt yli 60 teosta. 

Konsertin ohjelma maksaa 10 
euroa.

Maan korvessa kulkevi 
su 16.10. klo 14 
Tuomiokirkko | 
kansanooppera murrekerääjä 
Martti Myllyharjun elämästä 
Tapio Parkkinen, ohjaus
Pentti Tynkkynen, musiikki
Heiskan kamariorkesteri, Suur- 
kuoro, rooleissa mm. Inga Sulin,  
Ahti Jokinen, Sami Penttilä,  
Mirka Myrskyranta, Paula Salonen, 
Matti Hannula
Heiskan kyläyhdistys, Hämeenkyrö 
Liput 20 €: Lipari, ovelta 

Virsidraama Salvat 1701 
la 22.10. klo 19 
Tuomiokirkko | 
Jaakko Mäntyjärvi: Salvat 1701
Harjun Kamarikuoro,  
joht. Heikki Liimola
Puherooleissa: Jaakko Löytty,  
Manu Havisalmi ja Taru Huokkola
Katri Häti, ohjaus
liput 20/15 €

Anssi Tikanmäki Orchestra 
pe 28.10. klo 19 Lielahden kirkko 
akustinen konsertti
vapaa pääsy, kolehti lähetystyölle

Liisam
aija Kontola

Hannu Jukola

Harjun Kamarikuoro esittää Jaakko Mäntyjärven säveltämän virsidraaman Salvat 
1701 lauantaina 22. lokakuuta kello 19 Tuomiokirkossa. 

  helppo pääsy liikuntaesteiselle
  helppo pääsy näkövammaiselle,   kuuntelulaite

Spirituaaleista  
rakkauden gospeliksi
M

usiikkineuvos Mat-
ti Heinivaho muis-
tuttaa, että gospelin 
kautta syntyi euroop-
palaisen ja afrikkalai-

sen musiikin risteytys.
– Gospel on yhteensattumien 

summa. Ei jotakin pahaa, ettei hy-
vääkin, hän viittaa orjuuteen vuo-
sisatoja sitten.

Afrikkalaisilta orjilta kiellet-
tiin omien uskontojen harjoitta-
minen ja he alkoivat omaksua kris-
tinuskoa itselleen tutuin tavoin, li-
säämällä kristillisiin lauluihin ryt-
miä ja tanssia. Samalla mustat toi-
vat Yhdysvaltoihin negrospirituaa-
lit eli rukouslaulut, siis afroamerik-
kalaiset spirituaalit ja mustan gos-
pelin. Vapaustaistelijoiden maan-
alainen rautatie levitti mustien mu-
siikkia etelävaltioista pohjoiseen.

– Operaation myötä tietoisuu-
teen tuli muun muassa negrospi-
rituaali Swing low, sweet chariot, 
Heinivaho sanoo.

Tänään pääsuuntaukset ovat af-
roamerikkalainen gospel, country 
gospel ja nykyajan kristillinen mu-
siikki.

Pyhää jatsia

Spirituaalien svengi ihastutti muu-
sikoita jo 1900-luvulle tultaessa. 
Tyyli kulkeutui vähitellen musiikki-
kulttuureihin. Gospelin isäksi mai-
nitaan jazzpianisti Thomas A. Dor-
sey, joka alkoi uudistaa afroamerik-
kalaisia kappaleita 20-luvulla.

– Näin sai alkunsa musiikin la-
ji, jota kutsutaan gospeliksi, väittää 
Heinivaho.

50-luvulla gospel, blues ja jazz 
loivat pohjan populaarimusiikille.

– Gospel on niin jatsia kuin 
ikinä olla voi, sanoo ”Messukylän 
Hampton”.

Jo varhain gospel oli kaikkien 
isojenkin tähtien musiikkia, sitä 
lauloi myös Elvis Presley.

– Gospelin puhtain edustaja 
Suomessa on Matti Oiling, Heini-
vaho kehuu.

Aitoon gospeliin kuuluvat sopi-
va ääni, fraseeraus ja jakotapa.

– Minulla ei ole soundia, joka 
siihen kuuluu. Onhan mustien ää-
nikin ihan erilainen.

Rokki ei riitä

Suomessa gospeliksi käsitetään 
kaikki kristillistä uskoa tunnustava 
rytmimusiikki. Gospel ylistää, pal-
voo ja kiittää, mutta kertaa arkea-
kin. Se soi virtenä, dancena, rokki-
na, punkina, poppina, metallimu-
siikkina. On arvosteltu, että Suo-

messa gospel seuraa valtavirran 
musiikkimakua.

– Minulle tulee hengellinen olo 
musiikista, kun urut soivat. Suomi-
gospelissa ´kulta pieni’ on vaihtu-
nut Jeesukseen, lataa Heinivaho.

Hän uskoo, että hengellisellä 
rytmimusiikilla on sijansa kirkon 
tulevaisuudessa, ja jopa Bach voi 
joutua väistymään musiikkimaku-
jen muuttuessa.

– Rokkenrollilla ei täytetä kirk-
koja kuin tilapäisesti. Pitää olla kut-
sumus, musiikin monitoimimies ja 
seurakunta-aktiivi kiteyttää.

Ovi iloon

Curtis Mayfieldin laulu People get 
ready kehottaa avaamaan oven ja 
astumaan Jordanin junaan. Lip-
pua ei tarvita, sillä ”just thank the 
Lord”, kiittäkää vain Herraa. Toi-
voa on kaikille, kerrotaan. Kappa-
le kuullaan suomeksi Sami Saaren 
ensi vuoden alussa julkaistavalla 
soul-levyllä.

– Biisin nimeksi tuli Valmistau-
tukaa. Se on selkeä gospel, toteaa 
Sami Saari.

Saari erosi kirkosta joitakin 
vuosia sitten, mutta uskoo silti gos-
pelin hyvään voimaan. Englannin-
kielessä gospel tarkoittaa evankeli-
umia, ilosanomaa.

– Gospel on minulle iloista asi-
aa. Se tapahtuu positiivisessa hen-
gessä ja siinä on toivoa antavaa fii-
listä. Gospeliin ei tarvitse liittyä ju-
malat ja muut, Saari luonnehtii.

– Gospelia tuli vedettyä Veeti 
and the Velvetsin kanssakin, hän 
muistelee. 

Gospel sopii mainiosti hyvän-
tuuliselle laulaja-kitaristille. Hen-
gellisen musiikin esittäminen ei 
myöskään ole vierasta Pirkanpojis-
sa viisi vuotta laulaneelle Saarelle.

Voimaa monesta

Saari on kiertänyt Suomea 30 
vuotta, ensin muiden bändien ki-
taristina, kunnes alkoi tehdä sou-
lia 15 vuotta sitten. Keikkamuusi-
kon matkaväsymys häviää kitaraan 
tarttuessa.

– Musiikin voima on kummal-
linen, Saari ihmettelee.

Hyvää oloa saattaa virrata muu-
altakin.

– Tietoisuus siitä, että on ole-
massa isompi voima kuin minä it-
se, lohduttaa, Saari sanoo tuorees-
sa Sana-lehdessä.

Hän itse haluaa välittää iloa.
– Perimmäinen juttuni on aut-

taa ihmisiä irti arjesta ja vapautu-
maan puurtamisesta. Haluan ker-

toa, että on olemassa kivoja asioi-
ta, on välittämistä ja huolenpitoa, 
Saari kiteyttää.

– En ole saarnaaja. En jaksa pu-
hua otsa rypyssä, hän lisää.

Alakulon läpikäyneenä Saari 
tietää valon tarpeen, ja miltä toi-
vottomuus ja ilo tuntuvat.

– Mollivoittoinen Suomi on ol-
lut karvas pala. Tämä on melko 
synkkä maa. Perusilmapiiri on mi-
nulle vaikeaa etenkin talvella, hän 
kertoo.

6- ja 14-vuotiaiden lasten isä 
huomauttaa olevansa vastuussa 
siitä, mitä hänen ympärillään ta-
pahtuu.

– Elämäni ei ole tasaista. Olen 
impulsiivinen. Olen vuoristorata, 
mutta teen positiivisia asioita, Sa-
mi Saari kuvailee.

Elisa af Hällström

Projektikuoro ei vaadi  
pitkää sitoutumista 

Jan Lehtola soittaa Franz Lisztin kolme 
laajinta urkuteosta 23.10. kello 18 Tuo-
miokirkossa.

Matti Heinivaho esittää hengellistä musiikkia,  mutta jättää gospelin muille.

Jiffel

Kalevan seurakunnassa on tänä 
syksynä tarjolla lyhyt miniprojekti 
kuorolaulusta kiinnostuneille työ-
ikäisille naisille ja miehille. 

– Projektikuoro on tarkoitet-
tu ihmisille, joita kuorolaulu vie-
hättäisi, mutta pidempiaikainen 
sitoutuminen kuoroon ei ole täs-
sä elämänvaiheessa mahdollis-
ta, kutsuu Kalevan kanttori Kari 
Nousiainen. 

Vaatimuksena on nuotinluku-
taito tai kokemusta kuorolaulusta. 
Ohjelmistona on uudempaa hen-
gellistä musiikkia kolmi–neli-ää-
nisesti laulettuna. 

Projektikuoro harjoittelee tors-
taisin kello 19–20.30 Kalevan kir-
kolla, salissa 10. Harjoituspäivät 
ovat 27.10, 3.11. ja 10.11. 

Projekti päättyy esiintymiseen 
messussa 13. marraskuuta kello 10 
Kalevan kirkossa.

Ilmoittautumiset 20.10. men-
nessä: kari.nousiainen@evl.fi,  
p. 050 304 1365.

Tommi Hakala laulaa 
Pirkanmaan hoitokodille 
Kalevan kirkossa tarjotaan mu-
siikin ystäville harvinainen elä-
mys, kun kirkkokonserttiin lauan-
taina 29. lokakuuta kello 18 saapuu 
esiintymään maailmankuulu bari-
toni Tommi Hakala.  

Hän nousi suuren yleisön tie-
toisuuteen vuonna 2003 voitettu-
aan toisena suomalaisena BBC – 
Singer of the World -kilpailun. Sii-
tä lähtien hän on esiintynyt useis-
sa oopperataloissa ympäri maail-
maa, muun muassa Metropolitan-
oopperassa.

Kalevan kirkkoon Tommi Ha-
kalalla on erityisen läheinen tun-
neside, sillä hänen ukkinsa Aarne 

Aartio oli Kalevan kirkon ensim-
mäinen kanttori.

Konsertissa Hakala laulaa muun 
muassa Ahti Sonnisen ja Oskar 
Merikannon lauluja. Konsertin 
säestäjänä ja urkusolistina toimii 
Kalevan kirkon oma urkuri, diplo-
mi-urkuri, dir.mus. Eliina Lepistö.

Alkutervehdyksen pitää vt. 
kirkkoherra Salla Häkkinen ja 
Pirkanmaan hoitokodin terveh-
dyksen tilaisuuteen tuo vapaaeh-
toistoiminnan ohjaaja TtM Johan-
na Colliander.

Konserttiin on vapaa pääsy. Ko-
lehti kerätään Pirkanmaan hoito-
kodin hyväksi.

Oopperalaulaja Tommi 
Hakala konsertoi 29.10. 
kello 18 Kalevan kirkossa. 

Heikki Tuuli
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Radio,	tv	ja	netti

Radio tuo jumalanpalveluksen kotiin
Tampereen tuomiokirkon jumalanpalvelus lähetetään suorana lähe-
tyksenä sunnuntaisin kello 10 Radio Moreenissa taajuudella 98,4 
MHz. 

Lähde lähetystyöntekijöiden matkaan 
Tampereen seurakuntien lähetit ja yhteistyökumppanit kertovat ar-
jestaan ja työstään maailmalla sanoin ja kuvin verkossa Menkää ja 
tehkää -sivuilla. Lähetystyöntekijöiden matkaan pääsee osoittees-
sa www.virrassa.blogikone.fi/blogi.

Spirituaaleista  
rakkauden gospeliksi

Juurilla	soi
Piccolon Kamarikuoro Mes-

sukylän seurakunnasta har-
joittelee parhaillaan kaikkein 

vanhinta hengellistä rytmimusiik-
kia. Mustaa gospelia viedään nel-
jään kaupunkiin loka-marraskuun 
vaihteessa. Laulut tulkitaan eng-
lanniksi ja tuoreilla sovituksilla. 
Joukossa on esimerkiksi Jouni Vaa-
jan sovittama Amazing Grace sop-
raanolle ja sekakuorolle. Konser-
tin materiaalia löytyi vuonna 1867 
julkaistusta Slave Songs of the Uni-
ted States -kokoelmasta.

– Monet lauluista ovat varmas-
ti kuulijoille tuttuja, kertoo musiik-
kia johtava kanttori Heikki Hinssa.

– Luomme katsauksen moni-
äänisen spirituaalin historiaan, 
hän lupaa.

Lokakuussa gospelin historias-
ta ammennetaan myös jatsin ja is-
kelmän saralla. Laulaja-vibrafonisti 
Matti Heinivaho, 75, esittää Tam-
pere-talossa 60-vuotistaiteilijajuh-
lassaan ainakin ensimmäisen hit-
tinsä Tunturin juurella ja yhden uu-
den kappaleen. Messukylän kirkko-
kuusen säveltää Risto Hiltunen ja 
sanoittaa Jussi Tuominen.

– Aikaa on vielä pari viikkoa, 
joten kai sen ehtii opetella, Heini-

vaho hymyilee.
Laulamassa ovat myös Laura 

Voutilainen, Merja Larivaara, Sa-
mi Saari, Kai Lind, Tapani Perttu, 
Laila Halme, Pate Mustajärvi, Jaa-
na Pöllänen, Gilda, Jukka Leisti ja 
Viihdekuoro Sauriat. Musisoimassa 
ovat Risto Hiltunen, Juha Untala ja 
Pablo Seppä. Nokia Big Band säes-
tää Petri Juutilaisen johdolla.

– Toivottavasti 90-vuotias Erik 
Lindström osallistuu, koska hän 
opetti minulle vibrafonin alkeet, 
Heinivaho sanoo.

 

Matti Heinivaho: Nahkaruoska 
tunturin juurella, 60-vuotistai-
teilijajuhla
Juontaa Heikki Kahila
ti 25.10. Tampere-talon Iso sali
Liput alkaen 29 €

Piccolon Kamarikuoro: Mustaa 
Musiikkia
Sopraano Hanna Kronqvist, 
säestys Lauri Tikkanen, joh-
taa Heikki Hinssa
to 3.11. klo 18 Vanha kirkko, 
Tampere
Vapaa pääsy, ohjelma Tampe-
reella 5/8€

Matti Heinivaho esittää hengellistä musiikkia,  mutta jättää gospelin muille.

Sami Saari laulaa soulia ja gospelia ilon kautta.

– Takaan, että tarina imaisee kat-
sojan mukaansa, ja hänet myös yl-
lätetään muutaman kerran. Vaik-
ka tarina on vakava, uskon myös, 
että yleisö poistuu kirkosta hymyi-
levänä, kuvailee pitkän linjan te-
atterimies ja näyttelijä Esko Rai-
pia. Pastori Esa Eerola nyökytte-
lee vieressä. 

Raipia, Eerola ja ohjaaja Tapio 
Parkkinen valmistelevat Tuomio-
kirkkoon esitystä Johannes Kas-
tajan elämästä. Pää vadilla esite-
tään perjantaina 28. lokakuuta kel-
lo 18.30 Tuomiokirkossa. 

Raipian ja Parkkisen käsikirjoit-
tama tarina pohjautuu Raamatun 
teksteihin. Pelkistetyssä tarinassa 
on useita hahmoja, mutta rooliasu-
ja tai lavasteita ei käytetä. Luvassa 
on myös runsaasti Parkkisen sävel-
tämää musiikkia.

Raipia ja Parkkinen juhlista-
vat esityksessä yhteistä satavuotis-
ta taiteilijajuhlaa sekä ystävyyttä ja 
työtoveruutta. Kumpikin on aloit-
tanut teatteri- ja tv-työt 1960-lu-
vun alussa.

Esitys tukee 
vähävaraisia

Raipia pyysi pastori Eerolan mu-
kaan, koska tarinan pitää olla teo-
logisesti pitävä. Johanneksen saar-
noihin tarvitaan myös hyvä saar-
naaja.

– Jos on joku haaste, niin siihen 
mieluummin tartun. Haluan pitää 
evankeliumia esillä kaikin mahdol-
lisin tavoin, ja tämä on jälleen yk-
si uusi tapa tehdä niin, miettii Esa 
Eerola. 

Työryhmän mukaan Johannes 
Kastaja on aiheena mielenkiintoi-
nen. Johannes oli draamallinen 
ja värikäs persoona, jota ei juu-
ri ole käsitelty taiteessa. Alle kol-
mikymppisenä teloitetun miehen 
tarina tuo esiin aiheita, jotka ovat 
ajankohtaisia myös nykypäivänä.     

Tuomiokirkkoon esitys sopii 
erityisen hyvin, koska Tuomiokir-
kon entinen nimi on Johanneksen 
kirkko. 

Johannekseen kiertyy myös esi-
tyksen ohjelmatulojen hyvänteke-
väisyyskohde, Pyhän Johanneksen 
Hospitaaliritarikunta. Se on kan-
sainvälinen ja ekumeeninen hy-
väntekeväisyysjärjestö. 

– Tarkoituksena on perustaa 
katastrofirahasto, josta voidaan 
auttaa vähävaraisia tamperelais-
perheitä. Olemme aiemmin autta-
neet vähävaraisia Tampereen seu-
rakuntien diakoniatyön ja Ruoka- 
Nyssen kautta, kertoo Esko Raipia, 
joka on ritarikunnan Tampereen 
järjestön, Priory St. Henrik -yhdis-
tyksen komentaja.  

Ohjelma esitykseen maksaa 12 
euroa. 

Kirsi Airikka

Sotaveteraanikuoron jäähyväiset

Johannes Kastajan tarina yllättää

Esko Raipia (vas.) ja Esa Eerola esittävät teoksen Pää vadilla – Tarina Johannes 
Kastajan elämästä 28. lokakuuta Tuomiokirkossa. 

Ha
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Vuonna 1988 perustetun Tampe-
reen Sotaveteraanien Huoltoyhdis-
tyksen Sekakuoron jäsenet kokoon-
tuvat sunnuntaina 23. lokakuuta 
Näsin saliin Seurakuntien talolle.

 23-vuotias kuoro lopettaa toi-
mintansa pitkän taipaleen jälkeen, 
sillä alkuperäisjäseniä on 43:sta 
jäljellä enää alle kymmenen. Muut 
laulajat ovat Hervannan Laulavista 
Veteraaneista.

Jäähyväiskonsertin ohjelmis-
toon kuuluu tuttuun tapaan viih-
teellisten, hengellisten ja veteraa-
nilaulujen osiot. Monipuolisessa 
ohjelmassa on luvassa muun mu-

assa Akselin ja Elinan häävalssi, 
ote italiankielisestä oopperasta, 
kuoron omaa tuotantoa sekä yh-
teislaulua.

Maksuton konsertti alkaa kello 
15, ja kahvitarjoilu kello 14.

Sotaveteraanikuoron 
jäähyväiskonsertti kuullaan 

 23. lokakuuta kello 15 
 Seurakuntien talossa. 
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Parisuhteeseen kannattaa panostaa
– Työssämme näemme, kuinka si-
toutuneita ihmiset ovat parisuhtee-
seensa. 

He tekevät töitä pitääkseen liit-
tonsa ehjänä. Se ei ole aina kovin 
helppoa, aloittaa Heikki Syrjämäki.

Perheneuvoja Heidi Alatalja ta-
paa työssään myös nuoria, 20–25 
-vuotiaita pareja. 

– Joskus tuntuu, että osa näistä 
nuorista ei ole niin sitoutunut liit-
toonsa. Ero tulee helpommin kuin 

pitkään yhdessä olleille. Ero on näil-
le nuorille on yksi vaihtoehto. He 
uskovat löytävänsä helposti uuden 
kumppanin. 

Heikki Syrjämäki muistuttaa, 
miten avioliitto on muutamassa 
vuosikymmenessä muuttunut. Nai-
misiin oli mentävä, koska yksin elä-
minen koettiin häpeälliseksi. Nai-
sille puoliso takasi myös taloudelli-
sen turvallisuuden ja aseman. 

Tilaston mukaan Suomessa oli 

❤ Miten suomalaisissa parisuhteissa voidaan?  
Päätimme kysyä asiaa kahdelta asiantuntijalta, 
vt. perheneuvontatyön johtajalta Heikki Syrjämä-
eltä ja perheneuvoja Heidi Alataljalta.

vuonna 2009 ensimmäisessä avio-
liitossaan 89 prosenttia avioliitossa 
olevista ihmisistä. Toisaalta myös 
avoliittojen määrä on 1970-luvul-
ta lähtien kivunnut vuoteen 2009 
mennessä 21,5 prosenttiin. 

Laki lisää  
turvallisuutta

– Nykyisin avioliittoon tai avoliit-
toon mennään tarpeesta ja halusta 
löytää itselle kumppani.

Taustalla ovat tunnesyyt, ha-
lu löytää itselle läheinen ihminen 
ja perustaa perhe. Usein ajatellaan, 
että kunhan löytää sopivan kump-
panin, asia on kunnossa. Syrjämäki 
tähdentää kuitenkin, että molempi-
en täytyy löytää myös se tapa, miten 
olla toisen kanssa. 

 Kyse onkin syvemmistä asioista, 
sitoutumisesta toinen toiseen.

– Läheisistä ihmisistä huolehti-
minen ja vastuuntunto ovat kristil-
lisiä arvoja. Avioliittoon mennessä 
suostuu yhteiseen tulevaisuuteen, 
silloinkin, kun tulee vaikeuksia. Jos 
haluaa fiilistellä, tulee mieleen Ak-
selin ja Elinan häävalssi, Syrjämä-
ki paljastaa.

Avioliiton ja avoliiton rajaa on 
myös viime keväänä löyhennetty. 
Laki avopuolisoiden yhteistalou-
den purkamisesta antaa luvan jakaa 
myös yhteistä omaisuutta molem-
mille puolisoille.  

– Minusta tämän lain aikaansaa-
minen on hyvä asia. Kaikki, mikä li-
sää ihmisten turvallisuutta, on hy-
västä. Se ei myöskään ole pois avio-
liitolta tai kirkolliselta vihkimiseltä.

Kuinka 
tulla isäksi?

Heikki Syrjämäki on huomannut 
isän roolin mielenkiintoiseksi, eikä 
aivan helpoksi. Hän muistelee kat-
somaansa tv-ohjelmaa, jossa esitel-
tiin naimisiin meneviä pareja. Yl-
lättävintä oli se, että naimisiin oli-

vat menossa Sanna, Emmi ja Lotta, 
mutta ei ainuttakaan miestä. 

Isä voi jäädä sekä häävalmiste-
luissa ja myös vauvan syntyessä si-
vuraiteelle. 

– Tietääkseni mies yhä vielä ko-
sii, hän hymyilee.  

Heidi Alatalja sanoo, että omaan 
lapseen tutustumisen pitäisi alkaa 
ultraääniä kuunneltaessa tai vii-
meistään synnytyksessä. 

–Ensimmäinen puoli vuotta on 
vanhemmille niin iso muutos, et-
tä he leijailevat kuin pilvissä. Mutta 
vähitellen vastuu vauvasta kasvaa. 
Univelka alkaa painaa. Elämä on to-
della erilaista kuin ennen.

– Monet äidit sanovat, että kah-
den pienen lapsen hoito on kaik-
kein raskainta. Jos lapsia on enem-
män, muutos ei ole niin suuri, kos-
ka isommat lapset pärjäävät jo jos-
sakin määrin omillaan.

Lapsen syntyessä olisi myös tär-
keää, että molemmat puolisot olisi-
vat kiinnostuneita lapsestaan. Aina 
tämä ei kulje perheissä kitkatta.

Arjen  
sankareita 

Avioliittoon mennään siinä uskos-
sa, että liitto kestää. Heidi Alatal-
jan mukaan meissä on hyvin erilai-
sia valmiuksia mennä naimisiin ja 
solmia pysyvä parisuhde. 

– Tutkimukset osoittavat, et-
tä suurimmalla osalla meistä ei ole 
luonnostaan parisuhteeseen liit-
tyviä taitoja, vaan niitä tarvitsee 
hankkia. Tästä on tehty tutkimuk-
sia eri puolilla maailmaa. 

– Olen tutkinut kiintymyssuh-
teita, minkä avulla löytyy erilaisia 
kiintymyssuhdemalleja. Mikäli oma 
perhe on ollut tarpeeksi turvallinen, 
myös lapsi saa yleensä paremmat 
eväät tuleviin parisuhteisiin. Toinen 
ryhmä on henkilöitä, jotka ajattele-
vat, että kumppani tuo onnen myös 
minulle. Itseensä varhain luotta-
maan joutuneille ihmisille voi olla 
vaikeaa sitoutua parisuhteeseen.

– Moni haluaa kauheasti sitä 
kumppania, mutta lähtee karkuun, 
jos saa vastakaikua. Elämä on sou-
tamista ja huopaamista.

Joku meistä voi löytää jo näistä 
pienistä luonnehdinnoista jotakin 
itsestään. 

– Mitä läheisempi suhde on, si-
tä enemmän lapsuuden kaavoja voi 
tuoda esille ja niitä voi myös työstää 
toisen kanssa.

– Jos näin ei ole, suhde ei ole ko-
vin läheinen. 

Heikki Syrjämäki muistuttaa, et-
tä esimerkiksi perheneuvonta tarjo-
aa keskusteluapua senkin jälkeen, 
kun parilla ei mene hyvin.

 – Se on kirkon valtti. Olen it-
se tehnyt parisuhdetyötä 80-luvul-
ta lähtien ja näen siinä paljon hyvää. 

Hyvässä liitossa 
saa muuttua

Pohdimme lopuksi, missä piilee pit-
kän liiton salaisuus.

– Kumppanin kunnioittaminen, 
joka sisältää myös sen, että ei halua 
muuttaa toista omien mieltymysten 
mukaisesti, Heidi aloittaa.

Hyvässä parisuhteessa on tilaa 
molempien muuttumiselle. Jos tämä 
ei ole mahdollista, toiselle voi tul-
la tarve ottaa etäisyyttä. On myös 
mietittävä, miten itse voisi muuttua 
vuosien varrella. 

Tärkeitä ovat myös ilo ja huumo-
rintajun säilyttäminen. Myös seksu-
aalisuudessa pitäisi löytää ilo – toti-
suudesta kärsivät molemmat. Myös 
kahdenkeskisestä ajasta on pidettä-
vä huolta.

Heikki Syrjämäki sanoo ehdot-
toman ein avioerolla uhkaamiselle. 

–Tätä mahdollisuutta ei pidä pi-
tää mielessä. Jos riitoja tulee, ne on 
selvitettävä keskustelemalla. 

Joskus on parasta luovuttaa ja 
ottaa avioero. Lapsia ja omaa itseä 
on suojeltava. 

– Myös sellainen alkoholinkäyt-
tö, joka vahingoittaa myös lapsia ja 
puolisoa, on otettava tosissaan.

Marja Rautanen  

Hyvä hääpäivä – Ihana Hääyö 11.11.11.
❤ Marraskuun 11. päivä on mi-
tä mainioin päivä astella avioon. 
Tampereella vietetään tuolloin Hy-
vä Hääpäivä – Ihana Hääyö -ta-
pahtumaa. Päivän tarkoitukse-
na on muistuttaa, että kirkollinen 
vihkiminen voidaan järjestää mut-
kattomasti ja silti juhlallisesti!

Vielä ehtii naimisiin  
11.11.11. kello 11

Perjantaista 11.11.11 on tulossa 
erittäin suosittu hääpäivä. Tähän 
mennessä vihkivarauksia on jo 22, 
mikä on selvästi enemmän kuin ta-
vallisena perjantaina.

Kello 11:n vihkimisvuoro on va-
rattu jo Tuomiokirkosta, Tesoman 
kirkosta,  Härmälän kirkosta sekä 
Seurakuntien talon Lähdekappelis-
ta. Muissa kirkoissa ajankohta on 
vielä vapaa.  Myös kotivihkimisiä 
on varattu marraskuun 11. päivälle.  

Hääyö kolmannen 
kerran Tampereella
Tampereen seurakuntien kolmas 
Hääyö järjestetään perjantaina 
11.11.2011 Aleksanterin kirkossa 
kello 19 alkaen. Historiallinen päi-
vämäärä, ainutlaatuinen tunnelma 
ja mutkattomat järjestelyt houkut-
televat varmasti vihkipareja tällä-
kin kertaa. 

Aiemmat Hääyöt ovat saavut-
taneet suuren suosion: Tampereen 
ensimmäinen Hääyö järjestettiin 
Finlaysonin kirkossa 1.10.2010. Sil-
loin alttarille asteli 47 paria. Toi-
nen Hääyö järjestettiin helators-
tain aattona 1.6.2011 ja yön aikana 
vihittiin 33 paria.

Hääyö on vihkitilaisuus, jossa 
vihitään saman illan ja yön aikana 
useita pareja. Läsnäolijoiden mie-
lestä Hääyössä yhdistyivät intii-
min tilaisuuden sekä suuren hää-

juhlan parhaat puolet.
Molempien vihittävistä pitää 

kuulua Suomen evankelis-luteri-
laiseen kirkkoon. Myös rippikou-
lun pitää olla käytynä. Vihkiparin 
pitää suorittaa avioliiton esteiden 
tutkinta omassa kotiseurakunnas-
sa vähintään viikkoa ennen Hää-
yötä ja tuoda todistus esteiden tut-
kinnasta mukanaan Hääyöhön.

Ilmoittautuminen marraskuun 
Hääyöhön on meneillään ja päät-
tyy torstaina 10.11. Ilmoittautumi-
sia ottaa vastaan seurakuntasih-
teeri. Hääyöhön voi ilmoittautua 
arkisin kello 9–11 ja 13–15 soitta-
malla numeroon 03 219 0521.

Hyvä hääpäivä  
11.11.11.

Hääyön lisäksi Tampereella voi 
avioitua lukuisissa muissa paikois-
sa – oikeastaan vain hääparin oma 

mielikuvitus on rajana. Kirkkojen 
lisäksi seurakunnilla on viehättä-
viä ja tunnelmallisia kappeleita, 
kuten Ilkon kellarikappeli, Lähde-
kappeli Seurakuntien talossa ja Ka-
levan kirkon kappeli. 

Kirkollisen vihkimisen voi jär-
jestää myös ulkona, kuten metsäs-
sä tai järven rannalla. Pappi tulee 
vihkimään myös kotiin. Kirkolli-
sen vihkimisen ydinsisältö on sa-
ma, on sen ympärille rakennettu 
juhla pieni tai iso.

Eva Wäljas

Lisätietoa: pastori Merja Halivaara,  
p. 050 587 5001, merja.halivaara@evl.
fi ja seurakuntasihteeri Tarja Roivainen, 
p. 03 219 0521

❤ Kuvia ja tunnelmia 
aiemmista Hääyö -tapahtumista 
Tampereen seurakuntien  
verkkosivuilta:
http://www.tampereenseurakun-
nat.fi/ajankohtaista/haayo
http://viestinta.tampereenseura-
kunnat.fi/galleria/haayo2010/

❤ Pappi paikalla 
Facebookissa
Mitkä kappaleet sopivat häämusii-
kiksi kirkkoon?  Miten varata vih-
kitilaisuuteen kirkko vihkipap-
pi ja kanttori? Entä millainen voi 
olla vihkitilaisuuden vihkikaava?  
Kysy sinä, pastori Merja Halivaa-
ra vastaa facebookissa osoittees-
sa:  http://www.facebook.com/#!/
event.php?eid=288429134503839

Perheneuvojat Heidi Alatalja ja Heikki Syrjämäki sanovat, että läheisistä ihmisistä 
huolehtiminen ja vastuuntunto ovat kristillisiä arvoja. Avioliittoon mennessä suostuu 
yhteiseen tulevaisuuteen, silloinkin, kun tulee vaikeuksia.

”Älä koskaan 
uhkaa  

avioerol la!”

”Ottakaa 
aikaa ilol le ja 

seksuaalisuudel le!”
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Parisuhteeseen kannattaa panostaa

Vanhempien rakkaudelle sinetti ja  
lapselle kaste samassa juhlassa
❤ Ville ja Sanna Aavela suutelevat 
Hervannan kirkon alttarilla pitkään 
ja hellästi, kun pappi on julistanut 
heidät aviopariksi. Vihkimiseen ha-
luaisi osallistua myös pariskunnan 
kaksi ja puolivuotias Akseli-poika, 
joka askeltaa alttarille äitiä kutsu-
en. Isovanhemmat ottavat uteliaan 
nopeasti huomaansa. 

Pian on kuitenkin lasten vuo-
ro. Paikalla on myös Akselin kesä-
kuussa syntynyt pikkuveli, joka seu-
raa vanhempien suurta juhlaa unten 
mailla kummin sylissä. Pikkuinen ei 
vielä tiedä, että vanhempien vihki-
misen jälkeen juhlitaan kastemaljan 
ääressä hänen kastamistaan. Akse-
lin pikkuveljestä tulee Eemil.

– Idea häiden ja kastejuhlan yh-
distämisestä lähti siitä, kun Villen 
siskon miehen sisko meni naimisiin 
ja heidän lapsensa kastettiin samal-
la. Sitä ennen meille ei ollut tullut 
mieleen, että näinkin voisi tehdä, 
Sanna Aavela kertoo.

Rakkaus roihahti 
viisi vuotta sitten 

Todellinen syy häiden viettämiselle 
sai kuitenkin alkunsa jo viisi vuot-
ta sitten. Silloin 19-vuotiaat Sanna 
ja Ville tapasivat toisensa baaris-
sa. Toisen kanssa oli helppo alkaa 
jutella, kun molemmilla oli yhtei-

siä kavereita. Rakkaus roihahti no-
peasti. 

– Olimme olleet reilut puoli 
vuotta yhdessä, kun Ville lähti ar-
meijaan. Armeijan jälkeen muutet-
tiinkin yhteen. Eikä mennyt kauaa, 
kun esikoinen ilmoitti tulostaan, 
Sanna kertoo.

Pariskunnalle on aina ollut sel-
vää, että he haluavat juhlia häi-
tä ja mennä kirkossa vihille. Läm-
minhenkiseen vihkitilaisuuteen 
oli kutsuttu neljäkymmentä hen-
keä, joista lapsia oli lähes joka nel-
jäs vieras.

– Vaikka olisimme pitäneet häät 
ja kastetilaisuuden erikseen, eivät 
hääjuhlat silti olisi olleet tämän suu-
remmat, Ville Aavela sanoo.

Kasteen ja hääjuhlan yhdistä-
miseen pariskunta tuntui kuiten-
kin olevan valmis vasta toisen lap-
sen kohdalla.

– Kun esikoinen syntyi, oli niin 
härdelliä. Tuntui, että ristiäistenkin 
järjestämisessä oli jo hirveä hom-
ma. Nyt kun on toinen lapsi, tun-
tuu, että asiat osaa ottaa rennom-
min, Sanna Aavela sanoo.

Hervanta on 
lähikirkko 

Pariskunta varasi häitä ja kastejuh-
laa varten kirkon heti joulukuussa, 
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kun ensimmäisessä ultraäänessä 
oli käyty. Juhlat pariskunta halu-
si pitää elokuun ensimmäisenä vii-
konloppuna, ja vihki- ja kastekir-
koksi valittiin lähikirkko.

– Itse olen asunut koko ikäni 
Hervannassa ja Villekin jo pitkään; 
niin päädyttiin lopulta Hervannan 
kirkkoon. Kirkko on myös kävelye-

täisyydellä juhlapaikasta, Sanna Aa-
vela kertoo.

Tuoretta avioliittoa ja kuopuk-
sen kastetta juhlittiin kirkon jäl-
keen pienimuotoisesti kakkukes-
teillä. Häämatkalle vastasynty-
neen vanhemmat eivät luonnolli-
sestikaan häiden jälkeen ehdi. Se 
ei kuitenkaan Aaveloita harmita.

– On hienoa sanoa, että ol-
laan naimisissa ja virallisesti per-
he. Mutta eipä se juuri arkea muu-
ta, että molemmilla on sormukset 
sormessa, Sanna Aavela toteaa.

Heta Mäkelä 

Sanna ja Ville Aa-
vela sanoivat toi-
silleen tahdon elo-
kuussa Hervannan 
kirkossa, ja samas-
sa tilaisuudessa 
kastettiin perheen 
toinen lapsi. Parin 
vihki ja Eemilin kas-
toi Hervannan seu-
rakuntapastori Jari 
Kuusi. Sylikumme-
ja ovat Mira ja Pa-
si Kangasaho se-
kä ”pikkukummei-
na” Konsta ja Kais-
la Kangasaho. Toisi-
na kummeina toimi-
vat Emmaleena Aa-
vela ja Sami Salmi 
(takana).

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤
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Tampereen	seurakuntien	tapahtumia	12.–25.10.2011

Saarnavuoro

Kristityn vapaus  
on vaikea teema
Mistä tekstistä saarNaat? 
Saarnaan sunnuntain evankeliumitekstistä, joka on Mar-
kuksen evankeliumin toisesta luvusta jakeet 18–22.

löysitkö tekstiiN uudeN NäkökulMaN? 
Taisin löytää. Kristityn vapaudesta on aina mielenkiintois-
ta keskustella ja se on hyvin monipuolinen ja laaja aihe. 

Mitä haluat saarNassasi viestiä? 
Nyt saarnaan, sattumaltako, samasta aiheesta kuin vuosi 
sitten ja taaskin Tesomalla. Jäikö jotain tärkeää kertomat-
ta viimeksi? Ihan varmasti jäi ja varmaan jää nytkin. Ha-
luan tähdentää, että vapauteen Jeesus meidät vapautti.

oliko tekstissä jotaiN vaikeaa? 
Koko aihe vapaudesta on vaikea. Tässä tekstissä vielä pu-
hutaan vanhoista ja uusista materiaaleista ja niiden yh-
teen nivomisesta. Olen aina ihmetellyt näitä jakeita. Ru-
koilen, että Pyhä Henki avaa jotain muillekin jaettavaksi.

Miksi kaNNattaa tulla kirkkooN kuuleMaaN saarNaasi? 
Ehkä tavallisena seurakuntalaisena katson tämänkin sun-
nuntain aihetta hiukan arkisemmasta näkökulmasta kuin 
teologi.

MiNkä kirjaN olet lukeNut viiMeksi? Mitä siitä opit? 
Olen kesän aikana lukenut Eila Paynen kirjoittaman seit-
senosaisen teoksen, joka kertoo Karjalasta lapsena per-
heensä kanssa evakkoon joutuneen tytön ja sittemmin 
nuoren naisen ja äidin tarinan. Hän työskentelee lähetys-
saarnaajana naisten parissa Afrikassa ja perustaa per-
heen. Perheen kantavana voimana oleminen ja pysyvän 
kodin etsiminen kasvattavat ja usein ahdistavatkin pää-
henkilöä.

Opin tuota sarjaa lukiessani, ettei muidenkaan elä-
mä ole suinkaan helppoa elää. Ilman Kolmiyhteisen Ju-
malamme apua emme siitä selviä. Rukous on usein ai-
noa tapa saada elämästä ja uudenlaisesta elämänasen-
teesta kiinni. Lukiessani vahvistui myös se, ettei vastaus 
rukouksiini suinkaan ole se, minkä itse parhaaksi näki-
sin. Jumalan tahtoon taipuminen ei ole helppoa, mutta 
viisasta se kuitenkin olisi.

Päiväkeskus Mustassa Lampaassa viete-
tään asunnottomien olympialaisia val-
takunnallisena asunnottomien päivänä, 
maanantaina 17. lokakuuta kello 15–20.

– Citius, altius, fortius. Nopeammin, 
korkeammalle, voimakkaammin. Olym-
pialaisten motto kuvaa hyvin asunnot-
tomien kamppailua huippuunsa kilpai-
lutetussa yhteiskunnassa, josta uhkaa 
pudota yhä useampi. Taistelua käydään 
ihmisen perustarpeiden tasolla. Pelis-
sä on myös ihmisarvo. Ja kun peli kove-
nee, turvaverkot ovat koetuksella, pohtii 
johtava erityisdiakoniatyöntekijä Marko 
Ajanki Mustasta Lampaasta. 

Asunnoton joutuu joka päivä poh-
timaan, mistä hän löytää turvan ja ko-
din, mistä saa seuraavan aterian ja mis-
sä voi peseytyä. Mistä tulee sisältö elä-
mään? Kadulla asunnottomana selviy-
tymiseen tarvitaan huippu-urheilijan 
ominaisuuksia. 

Asunnottomien olympialaiset -näy-
tös alkaa kello 16. Mukana on Mustan 
Lampaan asunnottomia asiakkaita, va-
paaehtoistyöntekijöitä ja yhteistyö-
kumppaneita. Avajaispuheen pitää kan-

sanedustaja Anna Kontula. 
– Otetaan Poika kotiin Suomen jää-

kiekkoleijonien hengessä! Tule kannus-
tamaan suosikkejasi yhdessä cheerleade-
reiden kanssa, kutsuu Ajanki. 

Cheerleadereina tanssivat Anu Rohi-
ma Mylläri, Nina Taipale ja Elina Vet-
tenranta. Säestyksestä huolehtii Legioo-
nateatterin rumpuryhmä La Murga ja DJ 
Laku eli Lars Salo. 

Tarjolla on lihakeittoa, kahvia ja pul-
laa.

Asunnottomien ehtoolliskirkko jär-
jestetään kello 19. Kisapappeina toimivat 
Vesa Mäkelä ja Rami Naumanen.

Mustan lampaan yhteistyökump-
paneita ovat  Legioonateatteri, Naisten 
Suojakoti, KRIS Tampere, Pro Tukipis-
te Tampere, Silta-Valmennus, A-kilta, 
Setlementti Naapuri / Mattila sekä A-Kli-
nikkasäätiön Matala ja terveysneuvonta-
piste Nervi.

Mustan Lampaan osoite on Pellava-
tehtaankatu 17. 

 Koko päivän ohjelma: www.tampe-
reenseurakunnat.fi/mustalammas

Kannusta Poika kotiin 
asunnottomien olympialaisissa

Ram
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Tuula Kaasamo ja Hilkka Silander jakoivat mustaamakkaraa asunnottomien päivässä. Kuva on 
vuoden 2009 tapahtumasta. 

BirgitaNpäiviä vietetään ensi 
perjantaina ja lauantaina eli 
14.–15. lokakuuta Ilkon kurs-
sikeskuksessa.

Lauantain työpajoissa teo-
logi, lääkäri ja kirjailija Kati-
Pupita Mattila etsii lepoa 
taistelusta ja tutkija Minna 
Leinonen saatavilla olosta.

Helsingin yliopiston tutki-
ja Outi Lehtipuu kysyy, mis-
tä äiti löytää levon jatkuvas-

Birgitanpäivät keskittyy 
etsimään naiselle lepoa

sa odotusten ristipaineessa. 
Työpajassa tarkastellaan äi-
din elämää Raamatussa ja 
nykypäivänä sekä pohditaan, 
mitä Raamatun äitihahmot 
voivat opettaa nykynaisille.

Psykoterapeutti ja kirjai-
lija Salme Blomster etsii le-
poa vihasta:

– Viha on usein käsitetty 
pelkästään kielteiseksi, ja sik-
si sitä yritetään torjua silloin-

kin, kun se olisi aiheellista.
Millaista on terve vi-

ha, entä vahingollinen? Mi-
ten voimme päästä kaunasta, 
katkeruudesta ja kostosta ra-
kentavampaan vuorovaiku-
tukseen, pohditaan Blomste-
rin alustuksessa.

Heponiemen hiljaisuuden 
keskuksen päällikkö, kirjailija 
Ulla Lumijärvi kertoo Avilan 
Teresasta eli Pyhän Jeesuksen 
Teresasta, joka sai katolisen 
kirkon opettajan arvon vuon-
na 1970, ensimmäisenä naise-
na. Työpajassa etsitään vasta-

usta muun muassa kysymyk-
seen, miten itsetuntemus liit-
tyy rukoukseen.

– Oma keho on kuin soi-
tin. Jokainen voi löytää oman 
soivan leponsa pienten har-
joitusten kautta, toteaa mu-
siikkipedagogi, laulaja Hilk-
ka-Liisa Vuori.

– Elämä on väliaikaista, 
arvaamatonta, upeaa ja jul-
maa. Lopullinen rauha on lu-
vassa vasta kuolemassa, poh-
tii puolestaan pastori, kirjai-
lija Hilkka Olkinuora.

Hän johdattelee muun 

muassa kysymykseen, onko 
kiellettyä ja vaarallista olla 
niin uupunut, että kaipaa it-
se haudan rauhaa. Entä mi-
ten haudan äärellä voi levätä?

Ohjelmaan kuuluvat 
myös vesper, aamumietiskely 
ja iltaehtoollinen keskiaikai-
sin birgittalaislauluin.

Viime hetken ilmoit-
tautumisia otetaan vastaan 
osoitteessa outi.niemi@evl.fi, 
tai numerossa 050 322 0868.

Lisätietoja: www.ilkko.fi/
birgitanpaivat.ohjelma.2011.
pdf  
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Leena Hernesniemi saarnaa sunnuntaina
 16. lokakuuta kello 10 Tesoman kirkossa.

Katso muu
tapahtumatarjonta
www.tampereen
seurakunnat.fi 

AITOLAHDEN SEURAKUNTA

Messut Aitolahden 
kirkossa klo 10
16.10. Johanna Porkola, Miia 
Moilanen
23.10. Eläkeläisten 
kirkkopyhä, Juha Vuorio, 
Maiju Häyrynen. Soppa- ja 
kahvitarjoilu

Muut tapahtumat
Pyhäkoulu 16.10. klo 10, 
Aitolahden kirkko. Tied. Teresa 
Anttila p. 040 711 5467

Pysäkki-ilta 16.10. klo 17 
Atalan srk-kodissa. Illan isäntä, 
Arvo Silventoinen, aiheena 
Pyhä Henki, ystävämme, 
sana, Seppo Löytty. Illassa 
esirukousmahdollisuus

Kotiseurat 23.10. klo 14. 
Helka ja Pentti Aaltosella, 
Purovainionraitti 3 A 2 Tasanne. 
Mukana Johanna Porkola ja 
Arvo Silventoinen. Veisataan 
siioninvirsiä
 
Miesten iltavapaa 25.10. 
klo 18.30 Aitolahden kirkko. 
Aiheena ”Ahjossa opittua”, 
Reino Talvio

Jumalan kämmenellä -ilta 
26.10. klo 18 Atalan srk-
kodissa. 3–8-vuotiaille lapsille 
perheineen jatkuen parittomilla 
viikoilla. Tied. Jyrki Pikkarainen 
p. 050 527 9932

HARJUN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset
16.10. klo 10 Tesoman kirkko.  
Leena Hernesniemi, Jukka-
Pekka Ruusukallio, kanttori 
Lasse Kautto, Katajaiset 
-kuoro. Rukouspalvelu
klo 11 Pispalan kirkko. Martti 
Lammi, Veli-Pekka Järvinen, 
kanttori Janne Salmenkangas
klo 12 Lielahden kirkko. Peppi 
Sievers, kanttori Lasse Kautto, 
Katajaiset -kuoro
Taizé-messu 16.10. 
klo 17–18 Pispalan kirkko. 
Teejatkot

23.10. klo 10 Tesoman kirkko. 
Martti Lammi, kanttori Ville 
Karhula. Rukouspalvelu
klo 11 Pispalan kirkko, 
vauvakirkko. Ritva-Leena 
Hirvonen, Arni Hukari, kanttori 
Janne Salmenkangas
klo 12 Lielahden kirkko. Pasi 
Hakkarainen, avustaja Peppi 
Sievers

Varikkomessu 23.10. klo 17 
Pispalan kirkko 

Aamumessu klo 8.30 
Tesoman kirkko
19.10. ja 26.10. 

Muut tapahtumat
Anna ja Arvo -kahvila, 
Voionmaankatu 44 A, 
kerhohuone 18.10. klo 13–
14.30. Dekkarikirjailija 
Rainer Hakalan puheenvuoro. 
Kahvit, yhteislaulua, hartaus, 
tuolijumppaa, keskustelua. 
Ohjaajina Marja Koivisto ja 
Maaria Rautio

Kuulemmeko Herran äänen, 
kirkon profeetallisuudesta, Teol. 
tohtori Seppo Löytty Tesoman 
kirkossa 27.10 klo 18.30. 

”Jumala välittää yhä viestejä eri 
tilanteissa ja johdattaa meitä” 
Löytty sanoo

HERVANNAN SEURAKUNTA

Messut Hervannan 
kirkossa klo 11
16.10. Juhani Räsänen, Soile 
Rantavuori, Martti Syrjäniemi
klo 17 Toinen messu 
Hervannan kirkko. Hannu 
Vuorinen. Messussa huomioitu 
erityisesti lapsiperheet. Lasten 
leikkinurkkaus, kirkkokahvit, 
rukouspalvelu 
23.10. Kaija Karvala, Jari Kuusi, 
Maria Koivisto

Muut tapahtumat
Raamattuilta 13.10.  
klo 18.30 kirkossa. 
Rukoilkaamme! Aiheesta 
alustavat Aino Altonen ja Sanna 
Iso- Kungas

Lähetys- ja  
raamattuluento klo 9.30 
Hervannan kirkossa
16.10.  Uuden ja vanhan liiton 
ymmärtäminen - avain kristityn 
vapauteen, pastori Hannu 
Vuorinen. 
23.10. Että he olisivat yhtä, 
pastori Jari Kuusi
Kuuntele Radio Dei, Tampere 
97,2 MHz kuukauden ensimmäi-
senä maanantaina klo 19.30.

Suhde sekä omaan äitiin että 
omiin lapsiin muuttuu iän ja elä-
mäntilanteiden myötä, muistut-
taa Outi Lehtipuu.
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evankeliumista, syntien an-
teeksiantamisesta ja Juma-
lan rakkaudesta. ”Kun on it-
se saanut löytää tällaisen aar-
teen, joka antaa elämään si-
sällön ja perustan, joka ei 
murene alta pois, siitä halu-
aa kertoa toisille”, Pohtamo 
kirjoittaa. 

Pauli Tuohioja rohkaisee 
ihmisiä lähtemään mukaan 
hengelliseen tilaisuuteen. 

”Jokainen osallistuminen 
on tutustumismatka omaan 
itseen ja Jumalan todellisuu-
teen. Siksi jokainen sanan ää-
relle tuleminen on mahdolli-
suus löytää elämäänsä jotain 
uutta.”

Tilaisuuden musiikista 
huolehtii Sonore-kuoro kant-
tori Lasse Kauton johdolla.

Illassa on mahdollisuus 
keskusteluun seurakunnan 
työntekijöiden kanssa. Tilai-
suudessa on kristillisten kir-
jojen ja äänitteiden myyn-
tipöytä. Kolehti kannetaan 

Suomen Raamattuopistolle, 
joka yhdessä järjestää tilai-
suuden Harjun seurakunnan 
kanssa.  

hervaNNaN seurakuNta järjes-
tää vuorokauden mittaisen 
rukoustapahtuman 14.–15. 
lokakuuta Hervannan kirkol-
la. Tapahtuma alkaa perjan-
taina kello 18 ja päättyy lau-
antaina kello 18.

Rukousvuorokaudessa 
on musiikkia, mahdollisuus 
omaan hiljentymiseen, yh-
teisiä rukoushetkiä, nyyttä-
rit ja vapaata olemista. 

Rukoushuoneeseen saa 
tulla piipahtamaan ja vaikka-

pa jättää oman rukousaiheen. 
Avoimet ovet rukousvuo-

rokauteen ovat perjantaina 
kello 21 asti ja lauantaina kel-
lo 8–18. Muuna aikana on etu-
käteen varattava osallistumis-
aika.  

Lisätietoja: Sanna, p. 0440 
730 210, Teija, p. 050 574 4941, 
verkossa: www.tampereenseu-
rakunnat.fi/hervanta, Face-
book: Rukousvuorokausi Her-
vannassa 

www.tampereenseurakunnat.fi

Miesten lenkki- ja 
saunapiiri 17.10. ja 
24.10. klo 18 Vilppulanpolun 
kerhohuone. Lähtö 
Vilppulanpolku 20 B 21 
edestä (sisäpiha) klo 18. Vain 
saunomaan /turisemaan tulijat 
tervetuloa klo 19. Nyyttärit, 
naposteltavaa yhteiseen 
pöytään. Lisät. 
hannu.vuorinen@evl.fi.

Raamattuilta 20.10. klo 
18.30 kirkossa. Miten Jumala 
johdattaa? aiheesta alustaa 
Kaija Karvala

Kristus-ilta 22.10. klo 17 
kirkossa 

Jumalan kämmenellä -ilta 
25.10. klo 17.30 kirkossa. 
Aiheena Kuninkaat Saul ja 
Daavid, Raamatun opetusta, 
askartelua, temppurata, 
kynttilähetki ja iltapala

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA

Messut Härmälän 
kirkossa klo 10
16.10. Satu Saarela-Majanen, 
Jukka Heroja
23.10. Mirja Rautkoski, 
Markku Ylipää

Muut tapahtumat
Naistenkerho 17.10. klo 
18–20 Peltolammin srk-keskus. 
Kokoonnumme parillisilla 
viikoilla klo 18. Tied. Eija Vesola 
p. 265 0507 tai Mirja Rautkoski 
p. 050 414 2212

Naisten ilta 26.10. 
klo 18–21 Kuuselan 
Seniorikeskuksessa, 
Nuolialantie 46. Katso lisää 
s. 4.

Pienryhmä Raamatun 
tutkistelun ja keskustelun 
merkeissä jatkaa torstaisin 
klo 18 Perkiönkatu 75 F 
-kerhohuoneella. Soita Leena 
p. 0440 568 038. Opitaan ja 
iloitaan yhdessä!

Äiti-lapsi -leiri 9.–11.12. 
Torpalla. Hinta aikuisilta  
50 €, 13-17 v. 25 €, 2-12 v 
20 €, alle 2-vuotiaat 
ilmaiseksi. Ilm. 2.12. 
mennessä p. 03 219 0214 tai 
heli.turpeinen@evl.fi

KALEVAN SEURAKUNTA

Messut Kalevan kirkossa 
klo 10
16.10. Harri Luoma, Elina 
Rautavirta, Kari Nousiainen ja 
seurakuntakuoro
klo 12 sanajumalanpalvelus 
Lapinniemen kappeli. Harri 
Luoma, Kari Nousiainen
23.10. Salla Häkkinen, Tapio 
Virtanen, Kari Nousiainen, 
Steven Wilkinson -kitara

klo 12 sanajumalanpalvelus 
Lapinniemen kappeli. Salla 
Häkkinen, Kari Nousiainen

Muut tapahtumat
Tullaan tutuksi 13.10. 
Kalevan kirkon sali 10, -ryhmä 
eläkeikäisille torstaisin. 
Kahvimaksu 1 € Ohjaajana 
Anne Joronen

Ruokapiiri maanantaisin 
klo 10–13 Kalevan kirkko. 
Kokataan ja aterioidaan 
yhdessä. Kukin voi osallistua 
ruoanlaittoon taitojensa ja 
kykyjensä mukaan. Hinta 2 €

Sanan ja rukouksen ilta 
18.10. klo 18.30 Kalevan 
kirkon srk-salissa. Raimo 
Kortesoja. Rukouspalvelua

Jumalan kämmenellä 
-perhepyhäkoulu 25.10. 
klo 17.30 Kalevan kirkon srk-
sali. Opetustuokio, askartelua, 
temppurata tai leikkejä/pelejä, 
iltapala

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA

Messut Messukylän 
kirkossa klo 10
16.10. Anne-Maarit Rantanen, 
Kaisa Yrjölä, Petri Karaksela, 
Kirkkokuoro
klo 12 Linnainmaan srk-keskus. 
Sami Mustakallio, Jari Nurmi, 
Anna-Julia Peippo
klo 18 Iltakirkko Kaukajärven 
srk-talossa. Tuula Haavisto
23.10. Janne Häkkinen, 
Anne-Maarit Rantanen, Katja 
Viljamaa
klo 12 Kaukajärven srk-talossa. 
Olavi Heino, Heikki Hinssa, 
Piccolon lapsikuorot
23.10. klo 17 Iltamessu 
Uudenkylän srk-talossa.  
Kaisa Yrjölä

Muut tapahtumat
Naisten aamukahvit klo 
9.30 Kaukajärven srk-talossa
19.10.  Pappojen elämää, 
papat Aaro ja Seppo
26.10. Vastuuviikon 
vohvelikahvila, Hannele ja 
Virpi

Kaukajärven lähetyspiiri 
20.10. klo 14 Kaukajärven srk-
talossa. Naisten Pankki, Sointu 
Lanki

Miesten syysretki Rajalan 
kämpälle 21.–23.10. 
Ilm. 18.10. mennessä  
p. 050 327 6302 tai s- postilla  
touko.hakala@evl.fi

PYYNIKIN SEURAKUNTA

Messut Aleksanterin 
kirkossa klo 10
16.10. Lähetyspyhä, Seppo 
Norjanen, Säde Siira, kanttori: 
Riikka Viljakainen Petra 

Tikkanen, kantele Kirkkokahvit 
ja Uskomme juuret -tilaisuus 
kryptassa 
23.10. Jumalanpalveluspäivä, 
Sami Uusi-Rauva, liturgia, 
Jorma Pitkänen, kanttorit 
Riikka Viljakainen ja Kirsi Mäki 
Aleksanterin kirkon kuoro, 
Aleksanterin lauluryhmä, 
Solenne Kirkkokahvit kryptassa. 
Paneelikeskustelu, mukana 
Juha Pihkala, Kai Vahtola, Laura 
Virtanen ja Helena Hyvärinen

Muut tapahtumat
Ehtoollishartaus klo 17 
Aleksanterin kirkko
13.10. Ari Rantavaara
20.10. Asko Peltonen

Uskomme juuret, 
syventymistä uskomme 
juuriin 16.10. klo 11.20 
Aleksanterin kirkon krypta. 
Seppo Norjanen opettaa 
aiheesta Vanhan ja uuden liiton 
yhteys. Musiikista vastaa Kirsi 
Mäki. Mukana Säde Siira ja 
Sanna Kramer

Rukouksen ja ylistyksen 
ilta 19.10. ja 26.10. 
klo 18.30 Pyynikin kirkontupa

Ehtoollishartaus 20.10. 
klo 17 Aleksanterin kirkko. Asko 
Peltonen

Jumalanpalveluspäivä 
23.10. klo 11.30, Aleksanterin 
kirkon krypta. Messu. 
Paneelikeskustelu, jossa 
mukana Juha Pihkala, Kai 
Vahtola, Laura Virtanen ja 
Helena Hyvärinen. Teemana on 
yhteisöllisyyden toteutuminen. 
Seurakuntalaisten on 
mahdollisuus tehdä etukäteen 
jumalanpalvelukseen liittyviä 
kysymyksiä panelisteille, 
lähettämällä kysymyksiä 
sähköpostilla osoitteeseen 
sari.siukola@evl.fi

Uusia eväitä elämän 
reppuun 25.10. klo 13, 
Emmaus, Seurakuntien talo. 
Toimintaa erityisesti työttömille 
ja muillekin työikäisille, joilla 
on vapaata päiväsaikaan. 
Nojatuolimatka Kalevankankaan 
hautausmaalle, työnjohtaja Aija 
Putkonen

Pyynikin kirkontupa
Mustalahdenkatu 21 A
klo 10 aamukahvit, klo 11 
ohjelmatuokio/aamunsana, 
lounas
14.10. vohvelikahvit, pelataan 
yhdessä Raijan kanssa
17.10. yhteislauluja Maija- 
Stina Uotilan kanssa
18.10. liikutaan istuen, 
Kaarina Lukkaroinen. Lounaalla 
jotain espanjalaista ála Arja
19.10. taidetta, Ellen Thesleff, 
aikaansa edellä, Marja-Leena 
Pukema

21.10. mehiläishoitaja Esa 
Pesonen, voi tehdä ostoksia
24.10. kirkontuvan toimintaa
25.10. maailmanmatkaajan 
kuvatarinoita, Mauno Puntalo
26.10. runohetki Lahja 
Viljanen

TEISKON SEURAKUNTA

Messut Teiskon kirkossa 
klo 10
16.10. Saila Munukka, 
kanttori Saija Siuko
23.10. sanajumalanpalvelus, 
Saila Munukka, Anna Stina 
Nyman

Muut tapahtumat
Avoin raamattupiiri 20.10. 
klo 18 Kämmenniemen 
kerhohuone. Käynti 
Aunessalmen puoleisesta 
päädystä

Lähetyksen rukousryhmä 
24.10. klo 19. Ylä-Sääksissä, 
Sääksniementie 118 A

Lähetyksen käsityöpiiri 
Kahvi ja kudin 25.10. klo 10 
Teiskon srk-talossa

TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA

Messut Tuomiokirkossa 
klo 10
16.10. Asko Peltonen, Marita 
Hakala, Matti Hannula, Big 
band, joht. Tuomas Laatu
klo 15 Seurakuntakoti 
Katariina. Antero Niemi, Tuomas 
Laatu
23.10. Antero Niemi, Asko 
Peltonen, Matti Hannula, 
Tuomas Laatu, Soitinyhtye

Muut tapahtumat
Sanan Lähteillä 13.10.  
klo 18.30 Finlaysonin kirkko. 
“Pelko ja Elämä”, musiikki 
Tuomas Laatu, psykologi 
Satu Eerola evankelista Ilkka 
Puhakka. järj. Tuomiokirkkosrk 
ja KRS

HETI – hengellinen 
tiistaikerho 18.10. klo 13 
Emmaus, Seurakuntien talo. 
kirkon tulevaisuuden näkymiä, 
Esa Eerola. Kerhon vetäjinä 
toimivat Sirkka Vilenius ja Tuula 
Kivimäki

Katariinan seniorit 24.10. 
klo 9.30 Seurakuntakoti 
Katariina. Jumppa, lauletaan 
yhdessä, Maija-Stina Uotila 
vierailee

Käsityö- ja askartelukerho 
Tilkkuvakka 24.10. 
klo 14–17 Tuomiokirkon alasali. 
Tied. Sanna Kramer  
p. 0505744920

UUER – uusia eväitä 
elämän reppuun 25.10. 
klo 13–15 Emmaus, 
Seurakuntien talo. toimintaa 
erityisesti työttömille ja 
muillekin työikäisille, joilla 
on vapaata päiväsaikaan. 
Nojatuolimatka Kalevankankaan 
hautausmaalle, työnjohtaja Aija 
Putkonen. Järj. Tuomiokirkkosrk 
ja Pyynikin srk/diakoniatyö

VIINIKAN SEURAKUNTA

Messut Viinikan 
kirkossa klo 10
16.10. Daniel Hukari, Jorma 
Satama, Veikko Myllyluoma
23.10. Raimo Mäkelä, Jorma 
Satama, Katariina Vuorinen

Muut tapahtumat
Aamurukoussolu 19.10. 
klo 5.30–7, Koivistonkylän 
srk-kodissa. Aamurukoussolu 
maanantaisin ja keskiviikkoisin. 
Tied. Anne Tuhkanen p. 
044 218 0010

Jumala on ! – Kokouksia 
kaikille 23.-26.10. 
Katso lisää s. 12

ENGLISH SERVICE 

With Holy Communion at the 
Old Church every Sunday at 4 
p.m. After the service coffee 
and tea served. Sunday School 
for kids, Bible reflection. 
16.10. Kati Eloranta
23.10. Teuvo Suurnäkki

SVENSKA FÖRSAMLINGEN

Gamla kyrkan står nu färdig 
och vi är glada att få flytta 
tillbaka till vår egen kyrka! 
Vi börjar med att firar 
gudstjänst för stora och små 
den 2.10. kl 10.30 som 
vanligt. Välkommen! Därefter 
gudstjänster/högmässor varje 
söndag kl 10.30. För annan 
verksamhet eller eventuella 
ändringar (t.ex. under jultiden) 
se programbladet som finns i 
kyrkan, Kyrkpressen eller ring 
oss på (03) 219 0298

AVOIN KIRKKO

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

ILKON KURSSIKESKUS

Ilkontie 8–10, Kangasala
p. (03) 364 5734 ja  
050 322 0868

Birgitanpäivät Ilkon 
kurssikeskuksessa, Kangasalla 
14.–15.10.2011 Teemana 
Naisen lepo Ilm. Outi Niemi  
p. 050 322 0868, outi.niemi@
evl.fi Katso lisätietoja s. 10 ja 
www.ilkko.fi

LEIRIT

Herra Wongin kadonnut 
aarre – kouluikäisten leiri 
5.–6.11.
Alakouluikäisten 
(1.–6.-luokkalaisten) yhden 
yön leiri pidetään Kukkolan 
leirikeskuksessa, Pälkäneellä.

Leirin hinta 25 €, sis. 
bussikuljetuksen, majoituksen, 
ruokailun ja ohjelman.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 
24.10., niin varmistat paikkasi 
syksyn hauskimmalla leirillä. 
Leirin järjestävät Aitolahden 
ja Teiskon seurakunnat. 
Ilmoittautua voit puhelimitse 
seurakuntien nuorisotoimistoon 
03 2190 377 tai netissä 
ilmoittautumislomakkeella 
www.trevlut.net/aitolahti/59. 

Lisät. leiristä Ulla Keskiseltä, 
puh. 050 3744 363/Aitolahti
Sanna Kallioinen p. 050 551 
1879/Teisko

LÄHDEKAPPELI

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

LÄHETYSKAUPPA TASKU

Kauppakatu 13,  
puh.(03) 219 0420
Avoinna ma–pe klo 10–17. 
Yksilöllisiä isoäidin kutomia 
villasukkia kaiken ikäisille. 
Kauniita käsitöitä itselle tai 
lahjaksi. 
Vastaanotamme myös vanhoja 
postikortteja ja - merkkejä 
lähetyksen hyväksi myytäväksi

MATERIAALIPALVELU

Kaikille avoin kirjasto
Kyttälänk. 1 A,  
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. 
Meiltä löydät myös luonto- ja 
retkeilyoppaita

Tunnettu parivaljakko  
Pispalan Sana soi -illassa
saNa soi -iltaa vietetään tors-
taina 13. lokakuuta kello 18–
19.30 Pispalan kirkossa. Lu-
vassa on laulun, sanan ja ru-
kouksen ilta. Ohjelmasta vas-
taavat rovasti Pauli Tuohi-
oja ja evankelista Anne Poh-
tamo-Hietanen, jotka ovat 
toteuttaneet Sana soi -iltoja 
yhdessä jo vuodesta 1993. 

Anne Pohtamo-Hieta-
nen haluaa kertoa muillekin 

Anne Pohtamo-Hietanen ja Pau-
li Tuohioja puhuvat Sana soi -il-
lassa 13.10. kello 18 Pispalan 
kirkossa. 
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Hervanta rukoilee 24 h
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Keskustelua yhteisöllisestä 
jumalanpalveluksesta

Voimala-messu lähtee 
 pyhiinvaellukselle

Nuorten aikuisten Voimala-
messu lähtee City-pyhiinvael-
lukselle perjantaina 14. loka-
kuuta. Tapahtuma alkaa kel-
lo 17 Tuomiokirkon alasalissa.

– City-pyhiinvaellus teh-
dään Tampereen keskustas-
sa. Se on rukouskävely, johon 
jokainen voi osallistua omaan 
tyyliinsä. Jaamme esitteitä 
ja muuta mainosmateriaalia 
vaelluksen aikana. Koolla ol-
laan rennossa hengessä, kertoo 
Tampereen seurakuntien nuo-
risomuusikko Matti Mäkinen. 

Voimala-messu alkaa kello 
19 Tuomiokirkossa. Musiikista 
vastaa messubändi ja opetuk-
sen pitää Matti Mäkinen.   

Nuorten aikuisten näköi-
nen Voimala-messu on Tam-
pereen keskustan oma messu-

yhteisö, jossa samanhenkiset 
ihmiset voivat löytää toisensa. 
Voimala on yhdessä tekemis-
tä ja yhdessä olemista. Kaikki 
voivat osallistua messun val-
misteluun ja tekemiseen omi-
en kykyjensä ja armolahjojen-
sa avulla. 

Tampereen evankelis-lute-
rilaisista seurakunnista muka-
na ovat Tuomiokirkko, Pyynik-
ki ja Kaleva, oppilaitostyö se-
kä nuorten aikuisten toiminta 
Uusi Verso. Järjestöistä tausta-
tukena ovat Kansan Raamattu-
seura ja Kansanlähetys. 

Voimala-messu järjestetään 
joka kuun toisena perjantaina 
kello 19 Tuomiokirkossa. Seu-
raavat messupäivät ovat 14.10., 
11.11. ja 9.12. 

pyyNikiN seurakuNNaN jumalanpal-
veluspäivää vietetään tänä vuon-
na keskustelemalla jumalanpalve-
luksen yhteisöllisyydestä. 

Keskustelu on sunnuntaina 23. 
lokakuuta noin kello 11.30 messun 
jälkeen Aleksanterin kirkon kryp-
tassa. Siinä ovat mukana emeri-
tuspiispa Juha Pihkala, Kai Vah-
tola Kirkkohallituksesta ja Pyy-
nikin seurakuntaneuvoston jäsen 
Laura Virtanen, ja sitä johtaa toi-

M
arjaana M
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mittaja Helena Hyvärinen. 
– Tarkoituksena on keskustella 

jumalanpalveluksen sisällöstä ja sen 
kehittämisestä. Ihmiset saavat poh-
tia, mikä merkitys on yhteislaululla, 
saarnalla ja liturgialla, kertoo Pyyni-
kin vt. kirkkoherra Ari Rantavaara. 

Seurakuntalaisilla on mahdol-
lisuus tehdä etukäteen jumalan-
palvelukseen liittyviä kysymyksiä 
panelisteille. Ne voi lähettää säh-
köpostitse: sari.siukola@evl.fi. 

Sanomaa tämän ajan ihmisille
sa Kuoppamäentie 23. Sunnun-
tain luennot pitää Raimo Mäkelä 
ja arkena pastori Ilkka Rytilahti.

Rytilahti on Suomen Raamat-
tuopiston julistustyöntekijä. Työs-
sään hän haluaa keskittyä erityi-
sesti opetukseen ja evankelioin-
tiin.

– Tahdon pitää esillä Raama-
tun sanomaa tämän ajan ihmisil-
le niin yksittäisten opetusten kuin 
pidempien luentosarjojen välityk-
sellä. Työnäkyni on, että mahdol-
lisimman moni suomalainen sai-

si kohdata Jumalan armon ja rak-
kauden omakohtaisesti sekä löy-
täisi uskon Jeesukseen Kristuk-
seen, sanoo Rytilahti, joka on ai-
emmin toiminut suomalaissiirto-
laisten pappina Ruotsin Trollhät-
tanissa.

Tilaisuudet juontaa pastori Jor-
ma Satama. Illoissa on tarjoilua, 
järjestetty lastenhoito, kristillis-
ten kirjojen ja äänitteiden myy-
mälä sekä mahdollisuus henkilö-
kohtaiseen keskusteluun ja esiru-
koukseen.

MUMMON KAMMARI

Vapaaehtoisen vanhustyön 
keskus – Kyläpaikka 
kaikenikäisille 
Lähimmäisavunvälitys vanhuksille p. 
219 0711 ma-to klo 8.30–11.30, pe 
8.30–10.30 
Toimisto p. 219 0455 ma 9–17, ti–to 
9–14.

Lokakuun näyttely Varistelua 
– kirjavillainen lintupuu, Varpu 
Löyttyniemi ja Anja Leino 

Kyläpaikka 
Maanantai 
klo 10 Äiti Teresan peittotalkoot
klo 12.30 Pöytälaatikkorunoilijat 
klo 14 Kirjojen ystävät
17.10. Naisten mies ja aatteiden, 
vieraana Panu Rajala
24.10. vieraana Pekka Paavola
klo 14 Shakki vai matti, seniorit 
pelaavat, 2. krs 
17.10. Leskien Klubi –kahvila, 
ohjelmatuokio. Tervetuloa mukaan, 

kun pahin surusi on hellittänyt. Järj. 
Mummon Kammari, Elonpolkuja-
verkosto ja Tuomiokirkkoseurakunta.

Tiistaisin
klo 10 Askartelutalkoot ja 
tumpputiistai
Keskiviikkoisin 
19.10. klo 10 Leskien Klubi –kahvila, 
musiikkituokio 
klo 10 Nettinurkassa Atk-Seniorit 
Mukanetin opastajat
klo 13 Nyt laulajaiset on, laulattajina 
19.10. Mauri Kuusinen ja Hilkka Malm
26.10. Antero Holma

Torstaisin
klo 10 Sudokun ratkojaiset
13.10. Muista muistaa, kouluttaja 
Leila Vuorinen, luentosarja äskettäin 
eläkkeelle jääneille tai pian eläkkeelle 
jääville naisille. 
20.10. klo 11 Muisti- ja tuolijumppa
Kotialttarin äärellä 
klo 12.30 Toivevirsiä, Maija-Stina 
Uotila

klo 13 päivähartaus
13.10. Juhani Marjokorpi
20.10. pastori Raimo Naumanen

Syksyn perehdytyskurssit 
vapaaehtoiseen vanhustyöhön 
päiväkurssi ti 1.11. jatkuen 8.11. 
klo 13–15 tai iltakurssi ma 28.11.  
klo 17–19, tied. ja ilm. p. 2190455 tai 
kotisivuilta www.mummonkammari.fi

Otavalankatu 12 A  
(Rautatienkadun risteys)

MUSTA LAMMAS

asunnottomien ja päihde-
ongelmaisten päiväkeskus, 
Pellavatehtaankatu 17 G, p. 219 0372. 
Avoinna ma–to klo 7.30–13, 
pe klo 7.30-11.30.
Vaatepalvelu auki ma–to 7.30–12, 
pe klo 7.30–11.
Ilmainen puuro tai keitto 
asiakaskortilla ma–to 10–12 ja  
pe 9.30-11.

Lauantaiaukiolo klo 10–13. Tarjolla 
puuroa, leipää ja kahvia.

Pullakirkko klo 10–12. Tarjolla leipää 
ja kahvia maksutta
16.10. Pauli Hakala, Kalevan srk
17.10. Valtakunnallinen 
asunnottomuuspäivä klo 15–20. 
Asunnottomien ehtoolliskirkko klo 19. 
Vesa Mäkelä ja Raimo Naumanen. 
Katso lisää s. 10
23.10. Anni Luokkala, Kalevan srk

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
19.10. Vesa Mäkelä, Kylmäkosken 
vankila
26.10. Terttu Haikka, Aitolahden srk

Torstaina 20.10. retki Pispalan 
teatteriin katsomaan Fernando 
Arrabalin näytelmää Guernica. Jorce 
Markkulan 40 v. taiteilijajuhla näytös. 
Mukana Franz Lindström. Ilmaisia 
lippuja neljällekymmenelle ensiksi 
ilmoittautuneelle. Lähtö teatterille 
Mustasta Lampaasta klo 13.

Keskiviikkoklubi keskiviikkoisin 
klo 13–14.45
Hengellinen avoin keskusteluryhmä 
päihteistä eroon pyrkiville naisille ja 
miehille.

MYÖTÄTUULI

Yht. vammaistyö
Ti 18.10. klo 17–19.30 Aurinkoklubi
Iidesrannan srk-kodissa, Iidesranta 5
Nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitettu 
ryhmä. 
Ota yhteys etukäteen avustajatarpeen 
vuoksi.
Mari Tuominen p. 050 5351139

La 22.10. klo 10–15.30 
Liikuntarajoitteisten aikuisten 
virkistyspäivä
Ilkon kurssikeskus, Ilkontie 8–10
Ilmoittautumiset 14.10. mennessä  
p. 050 561 1027

Takahuhdin omaishoitajat 
kokoontuu
ke 19.10, ke 16.11. ja ma 12.12. 
klo 10–12, Laidunkatu 5

Kuurojentyö
Ma 17.10. klo 18–20 Kuurosokeiden 
raamattu-ja keskustelupiiri
Kuurosokeiden toimintakeskus, 
Insinöörinkatu 10

Ma 24.10. Viittomakielinen 
päivätoiminta 
Pyynikin kirkontupa,  
Mustanlahdenkatu 21 A
Aihe: Ikäihmisen kotona selviytyminen, 
Kotitorin palvelut
Ruokailu klo 12.30 hinta 4 €, 
ohjelma alkaa klo 14

Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarinkatu 10
Ke 12.10. klo 13 Miestenpiiri
Isäntänä Mikko Voutilainen
To 13.10. klo 13 Torstairyhmä
professori Antti Hervonen, aiheena 
arvokas vanhuus
keskustelua
sanomalehdenlukua
asiointimahdollisuus lähialueella
päivähartaus
Ke 19.10. klo 13 Raamattupiiri
pastori Kalle Peltokangas
To 20.10. klo 13 Kirjallisuuspiiri
pastori Hannu Uusmies, aiheena 
”Raamattu, kirjojen kirja” 
Pe 21.10. klo 10-12 Vertaistukiryhmä
Ke 26.10. klo 13 Miestenpiiri

PALVELEVA PUHELIN

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

PERHEIDEN VIIKONLOPPU

Perhe on paras 29.–30.10. Ilkon 
kurssikeskuksessa
Katkaistaan pitkä syksy virkistyen 
ja nauttien yhdessäolosta. Yhteistä 
puuhastelua sisällä ja ulkona, 
herkullista ruokaa ateriayhteydessä, 
saunomista ja takkatulen loistetta 
illan hämyssä. Etusijalla eri 
tavoin tukea tarvitsevat perheet. 
Osallistumismaksut, aik. 15 € lapset 
1–10 vuotta ilmainen ja lapset yli 
10 vuotta 5 €. Tied. ja ilm. 14.10. 
mennessä Pirjo Heikkinen p. 050 322 
1398 tai Eija Heikkilä p. 050 329 
5336. Järj. Tuomiokirkkoseurakunnan 
diakoniatyö

PÄIVÄRAAMATTUKOULU

torstaisin klo 9.30–13 Kalevan kirkon 
srk-salissa 
Syyskauden aiheena ”Ihmisen Pojan 
matkassa”
13.10. Matka Jerusalemiin (Mark. 
8:27–10), Elina Rautavirta; ”Kanna 
hedelmää” Seppo Lappalainen
20.10. syysloma

Lisät. Kati Eloranta (kati.eloranta@evl.
fi /050 431 6627)

RETKET

Hiihto- ja laskettelumatka 
Tunturihotelli Vuontispirtille  
25.2.–3.3.2012
Lähtö Tampereen Keskustorilta vanhan 
kirkon edestä klo 6.
Majoitus 2 hh 296 € aikuinen, 
136 € lapsi 4–14 v, lapset 
normaalipetipaikalla 220 €.
Mökeissä (3–4 henkilöä) 275 € 
aikuinen, 136 € lapsi.
Matkustus turistibussilla, hinta noin 
140 € riippuen osanottaja määrästä. 
Hintaan sis. kuljetus Pallakselle 4 
kertaa ja ehkä retki esim. Hettaan.
Alueella on hyvin hoidettu 
latuverkosto, jossa useita eri pituisia 
lenkkejä vaihtelevassa maastossa. 
Osallistujat ottavat itse vakuutuksen. 
Varaukset viim. 30.11. Osallistujille 
lähetetään matkakirje ja tarkemmat 
ohjeet.
Lapin terveisin Hannu Kilpeläinen,  
p. 040 535 6789, hannu.kilpelainen@
evl.fi, Arja-Leena ja Yrjö E. Seppälä,  
p. 040 584 0369, yrjoe.seppala@
gmail.com

RIKOKSEN UHRIEN
 LÄHEISET

VERTAISTUKIRYHMÄ

Huoma- henkirikoksen uhrien läheisten 
vertaistukiryhmä
Kokoontuu tiistaina 25.10. 
klo 17–20, Näsilinnankatu 26, 2.krs, 
joka kuukauden viimeinen tiistai 
toukokuuhun asti. Lisät. Teija Mäkitalo 
050 365 2099

RUKOUKSEN TALO

Keskusta, Kyttälänk. 1
Yhteistä rukousta joka arkiaamu 
klo 9–11
Nuorten rukouskoulu Preikkari
parittomien viikkojen maanantai klo 18
Nuorten Praisekuoro- ja bändi 
parillisten viikkojen maanantai klo 18
Nuorten aikuisten Vastaan otto 
–illat, ti klo 18, 25.10., 29.11
Rukousta, ylistystä, Raamattua
yhteistyössä Uusi Verso/ Rukouksen 
talo 

Hervanta
Hervannan kirkossa, Lindforsink. 7
Aamurukous ti ja to klo 9–10 ja  
ke klo 8–9
Rukousta, raamatunlukua ja 
hiljentymistä
Cafe Olohuone, Kauppakeskus Duo
Rukouskävely to klo 14 , lähtö 
Hervannan kirkolta
Aamurukous kirkolla la klo 9–10
Kristus-ilta kirkolla klo 17
22.10., 26.11.2011
Ylistystä, rukousta ja Jumalan Sanaa

Hanna Piekkari (oik.) tutustui naapuriin Voimala-messussa huhtikuussa 
2011. 

kokouksia kaikille -lueNtosarja jär-
jestetään 23.–26. lokakuuta Vii-
nikassa. Teemana on ”Jumala on”.

Sarja alkaa sunnuntaina kel-
lo 10 Viinikan kirkossa ehtool-
lisjumalanpalveluksella. Rovasti, 
kirjailija Raimo Mäkelä saarnaa 
aiheesta Jumalan tärkein käsky. 
Kirkkokahvien jälkeen kello 12 
alkaa päivätilaisuus, jonka tee-
mana on Jumalasi on se, jota ra-
kastat.

Sarja jatkuu luennoilla Neka-
lan seurakuntatalossa, osoittees-
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ESIKOISLESTADIOLAISET
Kurjentaival 22, 33100 Tampere
(Vastapäätä Viinikan kirkkoa)
Seurat
Pyhäpäivisin klo 15.00
Kanssapuheet (raamatun 
tutkiminen)
Tiistaisin klo 13.00 ja torstaisin  
klo 18.30
Nuortenilta
Tiistaisin klo 19.00
Tervetuloa!

HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS
Siioninvirsiseurat ke 19.10.  
klo 19 seurakuntien talo, iso sali, 
Näsilinnank. 26, Antti Punkari, 
Kalle Mäki, Sakari Suutala, kahvit 
klo 18 alkaen. Järj. Tampereen 
eteläpohjalaiset  ry.

KANSAN RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28, p. 223 1771
Seniorifoorum 13.10. klo 13
Aleksanterin kirkon krypta. 
Hidastuvatko askeleet?, Tuula Kivistö. 
Kahvitarjoilu klo 12 alkaen.
Sanan lähteillä 13.10. klo 18.30 

Finlaysonin kirkko. Pelko ja Elämä; 
Satu Eerola, Ilkka Puhakka. Musiikki 
Tuomas Laatu.
Aviopari-iltapäivä 23.10. klo 15 
Hämeenkulma, Hämeenpuisto 15 A 
4. Avioparin arkea ja juhlaa, Katja 
Volanto-Lumppio ja Esa Lumppio.
Opiskelijaillat perjantaisin 
klo 19 Glooria Sali, Kyttälänkatu 1, 
2. kerros
www.kansanraamattuseura.fi

KRISTILLINEN 
ELÄKELÄISYHDISTYS
IKINUORET RY
Vuosikokous 18.10. klo 11.00 Kalevan 
kirkolla, esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvit klo 12.30
Kuukausitilaisuus klo 13.00. 
Vierailijana rovasti Ilmari Mustonen 
Orivedeltä. Raamatunluku- ja 
lauluryhmä.
Tervetuloa !

TAMPEREEN 
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi

Seurat sunnuntaisin klo 16, sekä
keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19.
To 13.10. klo 19 seurat Kalevan 
kirkon alasalissa.
La 22.10. nuorten keskusteluilta.
La 29.10. klo 17 Uuraisten Ry:n 
myyjäiset.
Tervetuloa!

TAMPEREEN VALKONAUHA RY
Mistä on hyvät tyypit tehty?
Lisää laatua ja elämän mieltä 
itsetuntemuksen avulla
Seminaari lauantaina 15.10. 
klo 11-15 os. Satamakatu 16 
D 79, Tampereen Valkonauha. 
Kouluttajana toimii työnohjaaja, 
itsetuntemuskouluttaja Seija 
Taivainen. 
Ilmoittautumiset p. 09-1351 268 tai 
040 4110 774 tai nina.hurtamo@
suomenvalkonauhaliitto.fi tai  
paula.kupias@elisanet.fi
Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen 
kahviraha.
Järj. Tampereen Valkonauha ry 
yhteistyössä Agricola-
opintokeskuksen kanssa.

KRISTILLISET  
JÄRJESTÖT

Järjestelyistä vastaavat Viini-
kan seurakunta, Suomen Raamat-
tuopisto ja Kirkkopalvelujen opin-
tokeskus.

Luennot:
23.10. klo 18.00 Jumalasi on se, joka 
rakastaa sinua
24.10. klo 18.30 Valitse mitä tahan-
sa
25.10. klo 18.30 Usko mitä tahansa
26.10. klo 18.30 Matkalla minne ta-
hansa 

leiNolaN koulu järjestää viikonlop-
puna 26.–27. marraskuuta joulu-
lahjamatkan Viipuriin. 

– Oppilaiden tekemät joululah-
jat toimitetaan Viipurin luterilai-
seen Marian kirkkoon, josta seura-
kunnan diakoniatyö jakaa ne seu-
rakuntalaisille sekä Dikonin ka-
tulastenkeskuksen lapsille, kertoo 
matkanjohtajana toimiva opetta-
ja Pertti Laanti Leinolan koulusta. 

Ryhmä pääsee tutustumaan 
Marian kirkkoon ja nauttii siellä 
omakustanteisen lounaan. Matka-

ohjelmassa on muun muassa kynt-
tiläkävely vanhassa kaupungis-
sa, jossa tutustutaan Viipurin kol-
meen vanhaan kirkkoon ja sytyte-
tään kynttilät sankarihaudoille. 

Ryhmäläisillä on myös mahdol-
lisuus vierailla Viipurin koiratar-
halla sekä tehdä ostoksia. 

Matkan hinta on 150 euroa ja se 
sisältää matkat, majoituksen kah-
den hengen huoneessa sekä aamu-
palan. Tiedustelut ja ilmoittautu-
miset: Pertti Laanti, p. 040  587 
7722. 

www.tampereenseurakunnat.fi

Liput alk. 29 €.
Lipputoimisto puh. 0600 94500 
(1,40 €/min.+pvm) ja Lippupiste.

Haukiluoma
Haukiluoman kerhohuone, Tyvik. 11
Isän sylissä- rikotusta eheäksi 
-illat (Rukouksen talo) 20.10. 
klo 18.30–20, Haukiluoman srk-
kodissa. Alustus Reino Virtanen. 
Ylistystä, opetusta, rukousta

VARHAISAAMUN 
RUKOUSHETKET 

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

Kissanmaan srk-koti ma klo 7–8.  
Tied. Kirsti Jokihaara p. 040 590 3256 

SEURAKUNTIEN TALO

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

SILMUKKA

Tervetuloa avoimeen kahvilaan! 
Pispalanvaltatie 16 C (kirkon 
yhteydessä, sisäänkäynti 
länsipäädystä).  
Avoinna ma, ti, to klo 9-13, ke klo 9-17, 
pe suljettu. Käytössä asiakastietokone, 

jossa tulostusmahdollisuus. Päivän 
sanomalehti luettavissa.  
Tied.  toiminnasta Satu Tahlo-Jortikka,  
p. 050 558 0231

SINKKUILTA

Kysy papilta ti 18.10. 
klo 18–20 Aleksanterin kirkon 
kryptassa. Pyynikin kirkkopuisto. 
Papin kyselytunti. Kysy kaikkea, 
mitä olet aina halunnut tietää 
kristinuskosta! Mukana pastori Ilkka 
Hjerppe. Lähetä ideoitasi, mitä toivot 
sinkkuilloilta, sari.peltonen@evl.fi p. 
050 381 7177 
Katso myös  
www.tampereensinkut.fi

TAMPEREEN 
RAAMATTUKOULU

Kalevan kirkon srk-salissa 
maanantaisin klo 18.30
www.tampereenraamattukoulu.net
17.10. Erkki Ranta, Filippiläiskirje
24.10. Riitta Lemmetyinen, Valittuja 
psalmeja

TUOMASMESSU

23.10. klo 18 Aleksanterin kirkko. 
Rakkautena vaikuttava usko Rippiäiti ja 
-isä ovat tavattavissa jo tuntia ennen 
messua. Lastenhoito ja pyhäkoulu 
kirkon alasalissa. Teejatkot heti 
messun päätyttyä kirkon alasalissa

Senioritapahtuman muotinäytös  
kertoo yhteisöllisyyden merkityksestä

Joulumieltä viipurilaislapsille 

Mediakerho  
nuorille  
reporttereille
NuorieN reporttereideN oma media-
kerho kokoontuu Nekalan seura-
kuntatalossa torstaisin kello 17–19. 
Mukaan ovat tervetulleita kaikki 
9–15-vuotiaat tytöt ja pojat. 

– Aiempaa kokemusta toimit-
tajan hommista ei tarvita, kiinnos-
tus mediatyötä kohtaan riittää, sa-
noo kerhoa luotsaava nuorisotyön-
ohjaaja Jussi Kosonen. 

Mediakerhossa opetellaan kir-
joittamista, radiotyötä, valokuva-
usta, videointia ja verkkosivujen 
tekemistä. Kerholaisten tekemiä 
juttuja julkaistaan netissä ja mah-
dollisesti myös valtakunnallises-
sa JiiPee-lehden verkkojulkaisus-
sa. Opetusta antavat media-aloi-
hin perehtyneet nuoret ja vapaaeh-
toiset toimittajat. 

Lisätiedot: Jussi Kosonen, jussi.
kosonen@evl.fi, 0503033478. Kat-
so myös http://mediapaja.bittileiri.
net/ 

Jo perinteeksi tullut Härmälän 
seurakunnan senioritapahtuma 
järjestetään torstaina 27. loka-
kuuta kello 13 – 15 Peltolammin 
seurakuntakeskuksessa, osoit-
teessa Tilkonmäenkatu 4. Tällä 
kertaa ohjelmassa on Muistojen 
muotinäytös. 

Muotinäytöksen käsikirjoi-
tuksen on tehnyt sairaanhoita-
ja Hanna Valtonen. Hän myös 
juontaa tilaisuuden. Manne-
kiineina ovat Mummon Kam-
marin vapaaehtoiset. Teemana 
on rakkaus.

– Näytös alkaa hartailla 
20-luvun häillä ja kertoo ihanis-
ta asioista vuosikymmenten var-
relta. Rakkausteeman tehtävänä 
on kertoa yhteisöllisyyden mer-
kityksestä. Rakkaus säilyy, vaik-
ka kulttuurit ja tavat muuttu-
vat vuosikymmenten vaihtuessa, 
kertoo Härmälän seurakunnan 

diakoni Päivi Weckström.
Lopuksi pidetään hartaushet-

ki ja kahvitarjoilu.

Mummon Kammarin vapaaehtoiset 
ilahduttivat muotinäytöksessä Koti-
pirtissä. 

Ha
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suoMeN MeriMieskirkoN kautta on jo 
136 vuoden ajan välitetty joululah-
joja ”tuntemattomille merenkul-
kijoille”. Merimieskirkon toimi-
pisteet Suomen rannikkokaupun-
geissa sekä Alankomaissa, Belgias-
sa, Iso-Britanniassa, Kreikassa ja 
Saksassa välittävät kotoisen jou-
lun tunnelman heille, jotka viettä-
vät joulunsa merellä. 

Merimieskirkko tarjoaa tänä-
kin vuonna mahdollisuuden lähet-
tää joulupaketteja merenkulkijoil-
le. Lahjat voi toimittaa 24. lokakuu-

ta mennessä osoitteella: Vuosaaren 
merimieskirkko, Provianttikatu 4, 
00980 Helsinki tai lähimmälle me-
rimieskirkolle. 

Myös rahalahjoituksen voi an-
taa. Kertyneillä varoilla merimies-
kirkko tekee joulupaketteja meren-
kulkijoille. Yhden paketin hinta on 
10 euroa. Rahalahjan voi laittaa ti-
lille: Sampo Pankki 800018–63597 
(FI55 8000 1800 0635 97, DABA-
FIHH). Viitetiedoksi ”Joululahja 
merenkulkijalle”. 

Anna paketti merenkulkijalle
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Papin parfyymi
Naispapit saavat vihdoin uuden työasun. Tai virallisemmin: Nais-
puoliset papit saavat uuden virkapuvuston. Kyse on vaatteis-
ta, joita papin tulee käyttää juhlissa, esimerkiksi hautajaisissa, 
ristiäisissä ja häissä. Uudet vaatteet näyttävät ainakin kuvissa 
olevan istuvammat ja kauniimmat kuin entiset. Niitä voi nähdä 
pappien yllä ensi vuoden puolella. Puvuston nimi on Valonlähde.

Vanha papinpuku, jota on suunnittelijansa mukaan nimitet-
ty Vuokoksi, on minulle ollut vieras ja raskas asu, kuin haarnis-
ka. Olen arvellut, että puvun tarkoituksena on ollut saada naiset 
näyttämään miehiltä ja toisaalta suojata miesten katseilta. Uu-
si asu on vakuutus siitä, että naisen ei tarvitse peitellä naisel-
lisuuttaan papin virassa. Toisaalta naispappi voi jatkossa käyt-
tää juhlissa housuja hameen sijaan, mikä tekee asusta ajanmu-
kaisen ja talvisäissä käytännöllisemmän.

Me täällä kylmän ja pimeän piirissä olemme vakavia ja te-
hokkaita työntekijöitä, sitkeitäkin.  Naisenkin pitää täällä olla 
miehekäs. ”Alppien pohjoispuolelta alkavat miesten valtakun-
nat, ja täällä tytötkin ovat miehiä”, toteaa virolainen kirjailija Viivi 
Luik, joka kertoo uusimmasta romaanistaan Suomen Kuvaleh-
dessä. Mutta vaikka nainen täällä yrittää hoitaa työnsä asialli-
sesti ja hartaudella, hän saa aina joltain kuulla olevansa tyttö. 
Tytöttely latistaa ja saa naispapin yrittämään entistä tiukemmin.

Suomen kirkon palveluksessa on jo 23 vuoden ajan ollut 
naispappeja. Joukossamme on monia vahvoja naisia ja pullan-
tuoksuisia äitihahmojakin. Mutta ainakin nuorempia on ollut 
helppo säikytellä vähättelemään naisellisia lahjojaan. Kirkkom-
me on edelleen hyvin miehekäs.

Intuitiivinen herkkyys, kauneudentaju ja toisaalta myös käy-
tännöllisyys ja sosiaalisuus ovat usein naisten vahvuuksia. Kun 
naiset ovat uskollisia omalle työnäylleen ja tavalleen toimia, hei-
dän työnsä kantaa hedelmää. Myös jokaisen miehen persoo-
nallisuudessa on naisellinen puoli. Eri asia on sitten se, kuinka 
mies itse sen hyväksyy, ja kuinka hyväksyttyä on sen näyttämi-
nen ja käyttäminen.

Unessa ostin nunnilta hajuvettä. Toisen tuoksun nimi oli 
Rauha ja toisen Hiljaisuus. Uni sai minut huomaamaan kaipauk-
seni syventymiseen ja toisaalta aistillisuuteen. Hengellinen ja 
aistillinen eivät sulje toisiaan pois, vaan kuuluvat yhteen. Sielua 
ei voi sahata irti ruumiista, vaikka se varmaan ratkaisisi mon-
ta ongelmaa.

Paavali kirjoittaa Kristuksen tuntemisen tuoksusta, jota 
evankeliumin julistajat levittävät (2.Kor.2:14). Kristuksen tuok-
suinen ihminen kertoo omalla olemuksellaan Jumalan armos-
ta. Hän on armahdettu ja vapautettu mutta edelleen syntinen 
ihminen. Hänessä vaikuttaa Jumalan Henki, joka synnyttää us-
koa, toivoa ja rakkautta.

Me vajavaiset ihmiset saamme jopa olla tuon Pyhän Hengen 
temppeleitä kukin ainutlaatuisella tavallamme. Virallista papil-
lista parfyymia ei vielä ole lanseerattu.
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Laura Tuhkanen-Jukkola 
Kirjoittaja on Pirkkalassa asuva pappi ja 

 tällä hetkellä päätoiminen kotiäiti.  
Kolumneja voi kommentoida osoitteessa 

 www.tampereenkirkkosanomat.fi/blogi

Joustavasti asiakkaan luona.

Myös iltaisin ja viikonloppuisin

Ilmainen puhelinneuvonta

PERUNKIRJAT
Kauppakirjat. Testamentit ym.

ASIOINTIPALVELU
PEKKA VALTONEN

P. 375 3218, 0400 335 443

KEITTIÖREMONTTI
Kerralla kuntoon.

Ilmainen suunnittelu.
Soitto riittää!

Matti Saari 0400 631 128
Jarmo Lahti 0400 867 855

puh. 010 321 2400

www.nelko.fi

Hämeen Kivituote Oy Touko Virsiheimo
- hautakivet - kaiverrukset ja muut 

hautakivialan työt lähes 50 v. kokemuksella
Riitinmäentie 63, 36200 Kangasala

p: (03) 377 0757 / 0400 633 636

Permanetti tai tuki- 
käsittely vain 35 e

MINNAN SALONKI
Aleksanterinkatu 24
P. 03 212 1380

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
HAMMASTEKNIKKOMESTARI
MARKKU JÄRVENTIE

Vuorikatu 3 (Rautatienkadun pohjoispäässä)
GSM: 040 550 5780

ASIANAJOTOIMISTO KNUUTINEN KY
Asianajaja, varatuomari Pauliina Knuutinen

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

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

Tampellan esplanadi 4
33100 Tampere

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

Juhlat tulossa?
Syntymäpäivät, muisto-
tilaisuudet, kokoukset, 

koulutukset, pikkujoulut…
yksityisille, yrityksille ja 

yhteisöille ammatti-
taitoisesti maistuvien 

tarjoilujen kera.
Ravintolassamme 

on A-oikeudet.

Edulliset ryhmäruokailut 
esim. ennen teatteriesitystä.

kahvila&ravintola
WILLA VIOLA

PIANONVIRITYKSET
Juha Yli-Knuuttila

Puh. 0400 669 799
Sähköposti:

pianonviritys@gmail.com

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

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

VOI PAREMMIN 
Kunnon vaahtomuovipatjat 

(joista helppo nousta)

Eterlon – Relax – Formax 
Hygieniapäällisiä 

Perinteiset, hiostamattomat 
puuvillapeitot, petauspatjat, tyynyt

Lapsille omat patjat ja petauspatjat

Kevyttä verhoilua, 
istuimet, korokepalat ym.

ERIKOISKOOTKIN onnistuvat

Askarteluun mm. 
vanut, kankaat ym.

SOITA TAI TULE KÄYMÄÄN 
(Kysy kotiinkuljetusta)

(03) 364 5055
HEPOLAMMINKATU 36 B, TRE

MA-PE 8-15.30 tai sop. mukaan

www.laatupeite.fi 

• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli 200 pesukertaa  
• Mukavat    
• Huomaamatt omat

• Varmuusalusasut 
• Vuodesuojat
• Uimahousut
• Irtosuojat

APU VIRTSANKARKAILUUN

www.divisa.fi  •  info@divisa.fi 
Maahantuonti ja myynti

MediSet-tuotteet

Jälleenmyyjiä 
ympäri Suomea

www.divisa.fi 

• Varmuusalusasut
• Vuodesuojat
• Uimahousut
• Irtosuojat

• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli 
 200 pesukertaa
• Mukavat
• Huomaamattomat

APU VIRTSAN-
KARKAILUUN

MediSet-tuotteet

Jälleenmyyjiä 
ympäri Suomea

www.divisa.fi 

• Varmuusalusasut
• Vuodesuojat
• Uimahousut
• Irtosuojat

• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli 
 200 pesukertaa
• Mukavat
• Huomaamattomat

APU VIRTSAN-
KARKAILUUN

MediSet-tuotteet

• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli 200 pesukertaa  
• Mukavat    
• Huomaamatt omat

• Varmuusalusasut 
• Vuodesuojat
• Uimahousut
• Irtosuojat

APU VIRTSANKARKAILUUN

www.divisa.fi  •  info@divisa.fi 
Maahantuonti ja myynti

MediSet-tuotteet

Jälleenmyyjiä 
ympäri Suomea

www.divisa.fi 

• Varmuusalusasut
• Vuodesuojat
• Uimahousut
• Irtosuojat

• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli 
 200 pesukertaa
• Mukavat
• Huomaamattomat

APU VIRTSAN-
KARKAILUUN

MediSet-tuotteet

Jälleenmyyjiä 
ympäri Suomea

www.divisa.fi 

• Varmuusalusasut
• Vuodesuojat
• Uimahousut
• Irtosuojat

• Ympäristöystävälliset
• Kestävät yli 
 200 pesukertaa
• Mukavat
• Huomaamattomat

APU VIRTSAN-
KARKAILUUN

MediSet-tuotteet

MediSet mukavuutta virtsankarkailuun

• Varmuusalusasut
• Vuode- ja irtosuojat
• Uimahousut
Kestävät yli 200 pesukertaa,
huomaamattomat. 
Ylivoimainen käyttömukavuus!

Tilaa ilmainen esite 

0400 223 446
Paikallinen jälleenmyynti; PIATEEKKI, Näsilinnankatu 27 

puh. 03-212 1711       www.divisa.fi
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LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI

Kaikki lakiasianne
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433 

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

Asianajotoimisto

Arja Luoma Oy
Rongankatu 4 D,
33100 Tampere

Puh. (03) 2633 500

HAUTAKIVET JA KAIVERRUKSET
Messukylän

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

Oletko umpikujassa tai ahdistunut,  
koetko olevasi eksyksissä elämänpolullasi?

Kaipaatko kuuntelevaa korvaa ja kanssakulkijaa rinnallesi?

Hopeisesta Lyhdystä luottamuksellista terapeuttista 
keskusteluapua ja tukea haasteellisissa elämäntilanteissa ja kriiseissä.

Ajanvaraukset puhelimitse: 045-891 6700 
Erillisestä sopimuksesta vastaanottoaikoja myös iltaisin ja lauantaisin.

www.hopeinenlyhty.nettisivu.org

KOTIPIRTIN PALVELUTALO
Ikääntyvän voimavarakeskus

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

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

www.kotipirttiry.fi
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere 

Ooppera rakkaudesta ja sitkeydestä

MAAN KORVESSA KULKEVI
- hengellinen kansanooppera

. ohj. Tapio Parkkinen. sov. ja säv. Pentti Tynkkynen . mus. johto Arto Nieminen

Ooppera kertooo vammaisen, murre- ja kansanperinteen kerääjän, Martti  
Myllyharjun tarinan. Uskonnollisen perheen ja ystävien tuki auttoivat.  
Aamulehti vertasi häntä 16.9.1948 jopa Lönnrotiin ja Paulaharjuun.  
Myöhempi aika on korottava hänet oikeaan arvoonsa!

Pääosissa mm. Inga Sulin, Ahti Jokinen, Matti Hannula ja Taisto Polvi, lisäksi 
Kyröskosken Mieskuoro, Saurion Sävel, Tays:n Tinnitus-kuoro ja Parkanon 
Korsukuoro, orkesteri ja solisteja, yhteensä n. 70 esiintyjää.

Esitykset: Ensi-ilta la 24.9. klo 16 Hämeenkyrön kko  . la 1.10. klo 15 Parkanon kko . su 2.10. klo 14 Hämeenkyrön kko . la 15.10. klo 15 Ikaalisten kko . su 16.10. klo 14 Tampereen Tuomio-
kirkko . su 30.10. klo 14 Ylöjärven kko . la 12.11. klo 15 Hämeenkyrön kko  . su 13.11. klo 14 Hämeenkyrön kko

Lippuja: 1 1/2 tuntia ennen ovelta ja kuorolaisilta. Liput 20 euroa.

Tied. ja varaukset p. 050 554 2412/Perkiömäki tai 040  484 9361/Hamadi, 
aune.hamadi@heiskary.fi. Kysy myös ryhmälippuja!

Tervetuloa!Järj. Heiska ry    www.heiskary.fi

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

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

www.autoauto.fi
TERVETULOA

Parturi-kampaamo Marian 
palvelee os. Kyllikinkatu 9

(Tammelantorin laidalla)

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

Tervetuloa t. Maarit

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

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

www.tampereenhautauspalvelu.fi

Teitä palvelevat myös:
Pekka Jokiranta

Jukka Mäenanttila
Mika LeinonenJuhani Mäkipää Leena Mäkipää-Koivumäki

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
- palveleva perheyrityksemme

Parantava rukous!
Rukousilta Kangasalan  
kirkossa pe 21.10. klo 19

Pirkko 
Jalovaara

Rukoilemme kanssasi! Tervetuloa!
 Rukousystävät ry & Kangasalan seurakunta 

SILMÄLÄÄKÄREIDEN
YHTEIS-

VASTAANOTTO
Tampere ajanvaraus
puh. 03-214 9006

Helena Bragge
Hermann Kramer
Tarja Maaranen

Heidi Murtomäki
Minna Parkkari

Rautatienkatu 27, asema-aukio
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Mukana Katri Helena, Lea Laven ja Fredi

50-v 
taiteilijajuhla

  Olkaa hyvä!
Liput 30 e, S-Etukortilla 26,50 e

Tampere-talo La 29.10. , klo 16   
Mukana Katri Helena, Lea Laven ja Fredi

50-v 
taiteilijajuhlataiteilijajuhla

 Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa  Olkaa hyvä!hyvä!hyvä!hyvä!hyvä!
Liput 30 e, S-Etukortilla 26,50S-Etukortilla 26,50 e

Tampere-taloTampere-talo
 Olkaa 

Tampere-talo
 Olkaa  Olkaa 

Tampere-talo
 Olkaa 

La 29.10. , klo 16
 Olkaa 

La 29.10. , klo 16
 Olkaa hyvä!

La 29.10. , klo 16
hyvä!
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T
 orstaina 22. syyskuuta kel-
lo lähestyy kolmea ja Hervan-
nan Pelipuiston seurakunta-
kotiin alkaa virrata ihmi-
siä sankoin joukoin. Kun as-

tuu sisään, on talossa jo täysi tohi-
na päällä. On Jakamisen päivä. Ky-
seessä on Hervannan seurakunnan 
sekä Adventtikirkon ADRA Fin-
land -säätiön yhteistyössä järjestä-
mä Iloinen mieli -tapahtuma, joka 
järjestettiin Tampereella nyt ensim-
mäistä kertaa.

Tapahtumaa oli järjestämässä 
noin kaksikymmentä ihmistä. Va-
paaehtoisten ohella työtä olivat te-
kemässä palkallisina Hervannan 
seurakunnan diakoniatyötekijä 
Kaisa Plomp, ohjaaja Antti Van-
hala, seurakuntapastori Hannu 
Vuorinen sekä Aitolahden advent-
tiseurakunnan Nurmin Majakka 
ry:n toiminnanjohtaja Petri Olin.

Tarkoituksena on tavoittaa ih-
misiä, jotka haluavat kokea yhtei-
söllisyyttä ja tarvitsevat apua.

– Periaatteena tässä tapahtu-
massa on, että ihmisille tarjotaan 
ilmaiseksi tukea, mikä on nykyään 
harvinaista. Hervannan seurakun-
ta haluaa järjestää juuri tämänkal-
taisia matalan kynnyksen tapahtu-
mia, pohtii Kaisa Plomp.

Plompin mukaan vapaaehtois-
ten löytyminen toiminnan järjes-
tämiseen kertoo siitä, että her-
vantalaiset kokevat itse toiminnan 
mielekkääksi. Pelipuistossa toi-
mii myös monenlaisia kerhoja, jot-
ka ovat ilmaisia tai hyvin huokeita 
osallistujille. 

Tampereen seurakuntien Ruo-
kaNysse kiertää kaupunkia, ja apua 
tarvitseville on kaikenlaisia tuki-
muotoja. Hannu Vuorinen näkee 
asiassa kuitenkin haittapuolen.

– Kun systeemi hoitaa, eivät ih-
miset enää auta toisiaan. Tämä aut-

Hervannassa tehtiin laupeuden työtä

Pelipuiston seurakuntakoti pal-
velee seurakuntalaisia Hervan-
nassa, osoitteessa Teekkarinka-
tu 17. Tarjolla on monipuolis-
ta toimintaa, esimerkiksi liikun-
taa, käsitöitä, taidetta, keskuste-
luja, rukousta, kielenopetusta ja 
musiikkia lähes 30 eri ryhmässä. 
Lapsille on tarjolla päiväkerhoja, 
MIX-kerho ja lennokkikerho.  

Syksyn uutuusryhmä perhe-
sähly järjestetään lauantaisin 
kello 14–15. Ystävyyden silta eli 
monikulttuurinen naisten ja las-
ten iltapäivä tarjoaa kaupunki-
laisille mahdollisuuden tutus-
tua toisiinsa. Ryhmä kokoontuu 
parittomilla viikoilla lauantaisin 
kello 15–17.  

– Pelipuisto on matalan kyn-

nyksen paikka, ja toimintaan 
on helppo tulla mukaan. Tääl-
lä voi ystävystyä ihmisten kans-
sa ja murtaa myös ennakkoluulo-
ja, pohtii diakoniatyöntekijä Kai-
sa Plomp Hervannan seurakun-
nasta.  

Pelipuistossa on mahdollisuus 
edulliseen lounaaseen tiistai-
sin ja torstaisin kello 11–13. Per-
jantaisin tarjoillaan yhteisöllistä 
päiväkahvia kello 13–14. Ompe-
lutupa on avoinna maanantaista 
perjantaihin kello 9–15. 

Hervannan seurakunnan 
työntekijät päivystävät Pelipuis-
tossa. Diakoniatyöntekijä Kaisa 
Plomp on tavattavissa keskiviik-
koisin kello 10–12 ja pastori Jari 
Kuusi torstaisin kello 11–13. 

Pelipuistossa	perhesählyä	
ja	monenmoista	muuta	

tamisen kulttuuri onkin nyky-yh-
teiskunnasta valitettavasti vähene-
mässä. Ihmisille pitäisi olla luon-
tainen tapa jakaa aikaa ja rahaa 
toisten kanssa. Tällaiset tapahtu-
mat voisivat sytyttää ihmisissä ki-
pinää auttamiseen, jonka kautta he 
voisivat oppia paremmin palvele-
maan ympäristöään. Siksi on tär-
keää järjestää ihmisten nähtäville 
konkreettista apua, ettei auttami-
nen jää vain RuokaNysselle ja raha-
tuen varaan, Vuorinen miettii.

Paljon ihmisiä  
avun tarpeessa

Tapahtumassa oli nelisensataa ih-
mistä Hervannasta ja sen lähiym-
päristöstä. Järjestäjät olivat hyvin 
iloisia ja myös hieman yllättynei-
tä tapahtuman suuresta suosiosta. 
Tapahtuma oli suunnattu kaikille 
hervantalaisille, sillä ihmisiä ei ha-
luta erotella.

– Vaikka kaikki eivät olisikaan 
taloudellisessa ahdingossa, yhtei-
söllisyyttä kaipaavat kaikki, Plomp 
sanoo.

Kävijöille jaettiin neljäsataa 
ruokakassia, ja tarjolla oli ilmais-
ta hernekeittoa ja vaatteita. Lahjoi-
tuksia oli tullut monilta tahoilta, 
ADRA:n lisäksi esimerkiksi tam-
perelaisilta kaupoilta ja leipomoil-
ta. Tarjolla oli myös rukouspalve-
lua, käsihoitoa, hierontaa, veren-
painemittausta sekä musiikkia.

Tunnelma oli iloinen ja ihmiset 
olivat ystävällisiä toisilleen. Kaik-
ki saivat tuntea olonsa mukavaksi. 

Rukouspalvelussa vapaaehtoi-
sina työskennelleet Riitta Laine, 
Anna-Liisa Hämäläinen sekä Vei-
jo Hämäläinen pohtivat, että nyky-
ään ihmisillä on paljon ongelmia. 
Ensimmäisen vartin aikana rukoil-
tavaksi oli tullut viisi henkilöä. Sai-
raudet ja taloushuolet muodostivat 
suurimman osan rukouspyynnöis-
tä, ja vapaaehtoiset saivat huoma-
ta, että rukouksen tarve on todel-
la suuri. Kolmikko nauttii suuresti 
siitä, että saa tehdä Jeesuksen lau-
peuden työtä, ja että rukoillessa saa 
kokea Pyhän Hengen läsnäoloa.

Jututtaessa ihmisiä sai huoma-
ta, että kaikki olivat hyvin kiitol-
lisia tapahtuman järjestämisestä.

– On tämä hienoa, että tällais-
ta järjestetään niille, joilla on aina 
nälkä ja joilla ei ole kotia, Markku 
Grönvall kiitteli.

– Todella hienoa, että saamme 
avustusta, Sanna Luolavirta sanoi. 
Työkyvyttömyyseläkkeellä elävä 
Luolavirta jatkoi:  – On tärkeää, et-
tä ihmisiä rohkaistaan tällä tavalla 
hakemaan apua, etteivät he jää ko-
tiinsa itkemään, että mistä se lei-
pä pöytään saadaan. Minullekaan 
ei pieni eläke riitä, vaan joudun tur-
vautumaan avustukseen silloin täl-
löin. Seurakunnan työntekijät ovat 
onneksi tukeneet ja tsempanneet 
henkisesti.

”Hieno tapahtuma”

Kaisa Plompin mukaan seurakun-
nan haaste on toimia niin, että ih-

Lempi Kärkkäinen (vas.), Maria Mensonen, Markku Grönvall ja Niina Ronkonen nauttivat yhdessäolosta ja soppalounaasta Jakamisen päivässä. Porukan tunnelmia ky-
selee vapaaehtoistyöntekijä Tiina Lehdos (takana).

Sanaz Hassanian lauloi Jakamisen päivässä. Edessä kuuntelivat Askanas Adee ja 
Zaheda Majeed (oik.).

Muusikko Samuli Saarinen esiintyi Ja-
kamisen päivässä. 
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miset löytävät sieltä aitoa kohtaa-
misen iloa ja myös oman paikan 
toimia ja kannustaa muita.

– Hieno tapahtuma, jossa on 
mukavaa nähdä tuttuja, sekä naut-
tia rennosta ja iloisesta tunnelmas-
ta, Leena Gummerus sanoo.

Antti Vanhalan mukaan ensim-
mäistä kertaa järjestetty tapahtu-
ma vaikutti niin lupaavalta, että se 
pyritään järjestämään uudelleen.

– Hervanta on hyvä paikka ta-
pahtuman järjestämiseen, koska 
siellä on paljon avun tarvitsijoita.

Vanhala toi esiin myös tyytyväi-
syytensä siihen, että on mahdollis-
ta toimia yhdessä yli kirkkokun-
tarajojen ihmisten auttamiseksi ja 

nähdä kaikki yhteisenä Kristuksen 
seurakuntana. Tällaista yhteistyötä 
Vanhala haluaisi nähdä paljon ny-
kyistä enemmän.

– Kun ihminen tapaa toisen ih-
misen, hän tapaa Kristuksen. Kun 
välittää ihmisestä, ulkoiset puut-
teet jäävät toisarvoisiksi. Lähim-
mäisenrakkaus kuuluu kaikille, sil-
lä Jumalan silmien edessä olemme 
loppujen lopuksi kaikki samanar-
voisia, Kaisa Plomp pohtii. 

Joona Päätalo 
15-vuotias kirjoittaja oli tutustumassa 
työelämään Tampereen seurakuntien 

viestinnässä kahden viikon ajan. 
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