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palvelevat pian
Tampereen seurakunnat saa  
lähiaikoina uuden verkko
sivuston. Osoite on tuttu  
www.tampereenseurakunnat.fi.  

➢ SIVU 3

Hyvä joulumieli 
syntyy antamisesta 
Mene konserttiin, anna lahja  
vähävaraiselle tamperelaiselle  
tai ilahduta tuntematonta lasta  
Joulupuukeräyksen avulla. 

➢ SIVUT 4, 8, 9 ja 12

Jouluiloa löytyy  
pitkin vuotta
Kaarina Toivasta ei häiritse  
tonttujen suunnitteleminen  
keskellä kesää. Hahmoista  
tulee yleensä piirtäjänsä  
oloisia.

 ➢ SIVUT 6–7

Syntymän ihme! 
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Lue Tampereen  
seurakuntien  

joulunajan  
tapahtumista  

tästä lehdestä!  

Elina Kuokkasen ja Reinout Ederveenin 
lapsi sai kasteessa nimen Casper Yoav 
Ibrahim Tampereen englanninkielisessä 
messussa. Vanhempien lisäksi lasta 
siunaavat pastori Ville Aalo ja kummi  
Eeva Kaura (oik.).

➢ SIVU 20
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Kiitos, kun saamme laulaa!
KuKapa olisi usKonut, että Suomen Lähetysseuran musiikkisih-

teeri Martti Kauppisen ja Matti Herojan perustamasta Kau-

neimmista joululauluista tulisi brändi, joka ei vuosikymmen-

ten jälkeenkään osoita laantumisen merkkejä. Liki 40 vuotta 

myöhemmin noin miljoona suomalaista käy laulamassa Kau-

neimpia joululauluja. Se on aikamoinen määrä vähän yli vii-

den miljoonan asukkaan maassa. 

On ymmärrettävää, että maaseudulla, jossa on vähem-

män tilaisuuksia, Kauneimmista joululauluista tuli suosittu. 

Mutta myös isoissa kaupungeissa ihmiset tulevat laulamaan 

rakkaita joululauluja aivan samoin kuin maaseudullakin. 

Kauneimpia joululauluja lauletaan adventin aikaan. Mo-

ni haluaa laulaa joululauluja kaikessa rauhassa, kun monet 

muut jouluun liittyvät tekemiset eivät vielä paina päälle. 

Kauneimmat ovat kaikenikäisten suosikkeja. Kuoroissa 

laulavat kertovat, kuinka laulaminen yhdistää ja rauhoittaa. 

Ehkäpä tässä on myös yksi Kauneimpien joululaulujen suo-

sion syy. Meillä tavallisilla ihmisillä on aika vähän mahdolli-

suuksia laulaa toisten kanssa. Muita yhteislaulutilaisuuksia 

saakin jo hakea. 

Alun perin Kauneimpia joululauluja laulettiin kolmantena 

adventtina, jolloin kirkkoon ehti vain vähän väkeä. Nyt niitä 

lauletaan pyhinä ja arkena. Seurakunnan tilojen lisäksi Tam-

pereella käydään sairaaloissa ja vanhainkodeissa, kahvilois-

sa ja kapakoissa, eikä tässä ole varmastikaan kaikki.

Rauhassa ja levossa
Joulu on pitänyt hyvin pintansa vuosikymmenten ajan kirkol-

listen juhlien joukossa. Suuria linjoja on se, että aamuvarhai-

sella olevat joulukirkot ovat menettäneet suosiotaan. Kirk-

koon halutaan mennä illansuussa tai vasta myöhemmin, kun 

jouluaattoillalta ehditään. Joulu on kauneimmillaan hautaus-

mailla, kun tuhannet kynttilät kertovat halustamme muistaa 

poisnukkuneita läheisiämme. 

Jokaisessa perheessä on omat joulutapansa. Vanhem-

mat pitäytyvät monesti vanhaan. Nuoret taas ottavat rajusti-

kin etäisyyttä, kokkaavat omia ruokiaan ja luovat sillä omaa 

perinnettään. 

Jouluun kuuluu antaminen ja saaminen. Lahjan ei tarvitse 

olla kallis, vaan pienikin muistaminen riittää. Mutta usein me 

teemme itsellemme pakon ja kiireen, joka pilaa joulun odo-

tusta ja vie läheisiltäkin hyvän mielen. 

Tänäkään jouluna miljoonat ihmiset eivät saa lahjaksi yh-

tään mitään. Erityisesti Itä-Afrikan kuivuus on kauhistuttavaa 

ja tappaa joka päivä tuhansia ihmisiä Somaliassa, Etiopiassa 

ja Keniassa. Nämä ihmiset tarvitsevat apuamme. 

Hyvää joulunaikaa Tampereen Kirkkosanomien lukijoille!

Marja Rautanen 

Lukijapostia

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

 Kristillinen toimeliaisuus voi 
kääntyä jopa itseään vastaan, jos 
se keskittyy vain oman hengellisen 
tilan tarkkailuun. Minästä saattaa 
tulla kaiken mitta, eikä esimerkik-
si seurakunnalla ole enää merkitys-
tä. Siksi kohtuus on hyvä lähtökoh-
ta sekä ruokavalioon että hengelli-
siin harjoituksiin.

Päätoimittaja Mari Teinilä
Kotimaa 24.11

 Ihmiskunnan ikiaikainen ko-
kemus opettaa, että jos elämästä 

häviää pyhyyden ulottuvuus, arki-
kin väistämättä vääristyy. Ihminen 
kaipaa ja tarvitsee pyhän kosketus-
ta sekä yhteyttä elämän syvyysulot-
tuvuuteen jaksaakseen elämänsä 
arjessa. Pyhä tuo arkeen merkityk-
sen ja toivon. Se avaa elämään ava-
ran näköalan.

Kenttäpiispa Hannu Niskanen
blogissaan 27.10. (”Pyhyyden läteille”)

www.evl2.fi/blogit/niskanen

 Antaa pappien puhua vaik-
ka seksistä jos siitä on puute, kun-

han tärkein ei unohdu; yksin tääl-
tä on viimein lähdettävä, kohdatta-
va Jumalansa yksin ilman julkisuut-
ta. Sitä varten usko ja kirkko ovat 
viime kädessä olemassa, kuoleman 
yli kantamassa. Eikä sitä kokemus-
ta voi jakaa Facebookissa.

Eläkkeellä oleva toimittaja ja  
tiedotuspäällikkö  

Hannu Kuosmanen 
blogissaan 22.11. 

(”Intimiteetin rajalla”)
uskontojournalismi.blogspot.com

 Tampere 7.12.2011

Kuin taivaan kirkas tähti loistaa 
Kristus-valo omassa sisimmässäsi. 

Pidä huolta tästä Kristus-valos-
ta. Se on todellinen turvasi. Se oh-
jaa sinua elämässäsi. 

Juhani Vuorinen 
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Valmistelen väitöstutkimusta us-
konnon merkityksestä masennuk-
sesta kärsineiden ja toipuneiden 
nuorten aikuisten elämässä. 

Jos olet kärsinyt masennuksesta 
noin 18–30-vuotiaana, ja jos koet, 
että uskonnolla, uskolla tai henki-
syydellä on ollut masennuksesi tai 
masennuksesta toipumisen kannal-
ta merkitystä, tahtoisin kuulla ta-
rinasi! Tutkimuksen kannalta niin 
myönteiset kuin kielteiset koke-
mukset uskonnon tai henkisyyden 
merkityksestä ovat yhtä arvokkaita.

Voit lähettää kirjoitelmasi säh-
köpostitse, kirjeitse tai tutkimuk-
sen kotisivulta löytyvällä lomak-
keella. Toivon, että liittäisit mu-
kaan tiedot iästäsi, sukupuolestasi 
ja uskonnollisesta taustastasi. 

Lähetä vastauksesi 15.1.2012 
mennessä. Halutessasi voit myös 
ilmoittautua haastateltavaksi kir-
joituksesi yhteydessä tai sähkö-
postitse.

Käsittelen vastaukset nimettö-
mänä; yksityisyytesi suojataan tut-
kimuksen kaikissa vaiheissa. 

Tutkimuksen päätyttyä aineis-
to tallennetaan Yhteiskuntatieteel-
liseen tietoarkistoon (http://www.
fsd.uta.fi/). Halutessasi voit evä-
tä arkistoinnin, jolloin vastaukse-
si hävitetään tutkimuksen päätyt-
tyä, tai vetäytyä tutkimuksesta, jol-
loin vastauksesi hävitetään välittö-
mästi.  

Lisätietoja löydät tutkimuksen 
kotisivuilta. Jos sinulla on tutki-
mukseen liittyviä kysymyksiä, voit 
lähettää minulle sähköpostia.

Ystävällisin terveisin,

Pyry Hannila, FM
Maailman kulttuurien laitos

PL 59 (Unioninkatu 38 E)
00014 Helsingin yliopisto

pyry.hannila@helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/~phannila

Hallintojohtaja Matti Ilveskoski 
ja dosentti Juha Kauppinen saavat 
vuoden 2011 seurakuntatyön kun-
nianmerkin. Kirkkohallitus myön-
tää tunnustuksen kirkon työssä eri-
tyisen ansioituneelle henkilölle.

Tampereen piispa Matti Repo 
luovutti kunniamerkit Juha Kaup-
piselle ja Matti Ilveskoskelle tuo-
miokapitulin istunnon yhteydessä 
30. marraskuuta. 

Tampereen seurakuntayhty-
män hallintojohtaja Matti Ilveskos-
ki on ollut Kirkkohallituksen täys-
istunnon jäsen vuodesta 2000 ja 
kirkon eläkerahaston johtokunnan 

jäsen vuodesta 2008 alkaen. 
Hän oli kirkolliskokousedustaja 

vuosina 1997–2008. Ilveskoski toi-
mi Tampereen hiippakunnan hiip-
pakuntavaltuuston puheenjohtaja-
na 2004–2008. Lisäksi hän on ollut 
Tampereen seurakuntayhtymän 
yhteisessä kirkkovaltuustossa, yh-
teisessä kirkkoneuvostossa ja Mes-
sukylän seurakunnan seurakunta-
neuvostossa.

Teologian tohtori Juha Kauppi-
nen on työskennellyt kirkkoherra-
na muun muassa Messukylän seu-
rakunnassa 1994–2007, jonka jäl-
keen hän jäi eläkkeelle. 

Kauppinen on toiminut myös 
Suomen Lähetysseuran lähettinä ja 
Kirkon tutkimuskeskuksen tutki-
jana. Hän on ollut kirkolliskokous-
edustajana vuosina 1992–2000 ja 
2004–2008. Hän on toiminut aktii-
visesti myös Suomen kirkon pappis-
liitossa ja toimii edelleen konsult-
tina seurakuntien yhdistämistilan-
teissa ja koulutustehtävissä.

Muut kunniamerkin saajat 
ovat tänä vuonna toimittaja Mau-
no Hyyryläinen Kajaanista, kou-
luneuvos Raili Kemppainen Pal-
tamosta ja diakoni Sini Peltola 
Naantalista.

Partioliike on tuonut lasten ja 
nuorten toimintaan uraauurtavia 
toimintatapoja ja ollut aktiivisesti 
mukana kehittämässä suomalais-
ta yhteiskuntaa toimintansa alus-
ta asti. 

Hämäläisen partiopiiritoimin-
nan 90-vuotisjuhlatilaisuudessa 
lauantaina 19. marraskuuta Tam-
pereella puhui opetus- ja kulttuu-
riministeriön nuorisoyksikön yli-
tarkastaja, partiojohtaja Liisa Sahi. 
Hänen mukaansa aktiivisen kansa-
laisen tulee osata luoda verkostoja, 
hyödyntää niitä toiminnassaan ja 
myös johtaa niitä. 

– Partiossa nuori harjoittelee 
juuri näitä taitoja. Partiossa toi-
mitaan vartioissa, isompaan jouk-
koon kuuluvassa omassa pienessä 
porukassa. Partio ja vartiojärjestel-
mä voivat tarjota ympäristön, jos-
sa aktiivista kansalaisuutta har-
jaannutetaan aidoissa toiminnan 
ja päätöksenteon tilanteissa, Sahi 
kuvailee. 

Hän näkee partiotoiminnan 
vastaavan hyvin lapsi- ja nuoriso-
politiikan kehittämisohjelman ta-
voitteita, joissa painotetaan lasten 
ja nuorten osallistumista ja vaiku-
tusmahdollisuuksia. 

Partio on Suomen suurin nuor-
ten vapaaehtoisjärjestö, jolla on Suo-
messa 60 000 ja maailmanlaajuisesti 
38 miljoonaa jäsentä. Hämeen Par-
tiopiiri ry on Suomen toiseksi suurin 
partiopiiri, johon kuuluu 130 paikal-
lisyhdistystä, lippukuntaa.

Partiotoiminta kasvattaa nuoria nykyajan haasteisiin 

Iina Ojala Kalevan Suuntatytöistä  
ja Elina Eskola Härmälän 
Ilvestytöistä laskivat seppeleen 
Hämeen Partiopiirin kunniajäsenen 
Risto Tainion haudalle.

Seurakuntatyön kunniamerkit kirkollisille vaikuttajille

Tutkimus masennuksesta  
ja uskonnollisuudesta

Et ole yksin
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Hannu Jukola

Tampereelle seurakuntien 
ensimmäinen sosiaalinen yritys
Tampereen seurakunnat on Suo-
men ensimmäinen seurakunta, jon-
ka yhteyteen perustetaan sosiaalinen 
yritys. Asiasta päätti Martinus-sääti-
ön hallitus 23. marraskuuta. 

Martinus-säätiö on Tampereen 
ev.lut. seurakuntayhtymän hallinnoi-
ma diakoniasäätiö. Yritys aloittaa toi-
mintansa kevään 2012 aikana.

– Sosiaalinen yritys toimii muuten 
kuten normaali yritys, mutta sillä on 
erityinen työllistämistehtävä. Sosiaa-
lisen yrityksen työntekijöistä vähin-
tään kolmannes on oltava osatyöky-
kyisiä tai osatyökykyisiä sekä pitkäai-
kaistyöttömiä. Tavoitteena on työllis-

tää ajan mittaan muutamia kymmeniä 
työntekijöitä, kertoo projektipäällik-
kö Merja Kerttula Martinus-säätiöstä. 

– Työntekijät toimivat eri alojen 
avustavissa tehtävissä, alkuvaihees-
sa Tampereen seurakuntayhtymässä. 
Sosiaalisen yrityksen tarkoituksena 
on tarjota työntekijöilleen apua työs-
sä selviytymiseen ja tukea heitä työllis-
tymisen ensimetreillä. Sosiaalinen yri-
tys on ponnahduslauta työuralle, Kert-
tula painottaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpi-
tämässä sosiaalisten yritysten rekiste-
rissä on 160 yritystä.

Herätys!

Lähiaikoina tutussa osoitteessa www.
tampereenseurakunnat.fi aukeaa uu-
distunut verkkosivusto. Sivut on uu-
sittu sekä rakenteeltaan että ulkoasul-
taan, ja ne on rakennettu käyttäjiä aja-

tellen. Tietoa toiminnasta ja palveluista on help-
po löytää, vaikka ei tuntisikaan seurakunnan or-
ganisaatiota. 

Palvelun etusivu kokoaa yhteen uusimmat ja 
tärkeimmät asiat kaikkialta sivustolta, ja päivän 
tapahtumat näkyvät etusivun kartalla. 

– Käyttäjätutkimuksissa tapahtumat olivat 
yksi pääsyy sivuille tulemiseen. Siksi halusin nos-
taa tapahtumat heti etusivulle, sanoo uudistus-
projektia vetävä verkkotoimittaja Virve Jylhäsa-
lo Tampereen seurakuntien viestinnästä.

Sivuston ulkoasu on selkeä, raikas ja nykyai-
kainen. Valokuvat tuovat sivuille tunnelmaa ja 
pilkahduksia seurakunnan toiminnasta. Tampe-
re näkyy erityisesti tamperelaisen taiteilijan Tii-
na Lammisen tekemisissä taustakuvissa, joihin 
on ikuistettu kirkkoja ja tamperelaisia maisemia. 

– Aluksi sivuille ideoitiin Tampere-aiheista 
silhuettia, Virve kertoo. 

– Ajatus laittaa maalaus taustakuvaksi syntyi, 
kun näin Tiina Lammisen ensimmäiset luonnok-
set. Lopulta kaikkien seurakuntien sivuille teh-
tiin omat kuvat.

Verkko on viestintää 
ja yhteisöllisyyttä

Verkkosivu-uudistuksen taustalla on tarve näkyä 
ja viestiä verkossa nykyistä laajemmin ja tarjo-
ta seurakuntalaisille mahdollisuus yhteisöllisyy-
teen verkossa. Seurakuntalaiset voivat rekisteröi-
tyä uusille sivuille, liittyä verkkoyhteisöihin ja ti-
lata uutiskirjeen, jossa kerrotaan seurakuntien ta-
pahtumista ja kuulumisista. 

– Toivon, että sivusto tarjoaa yhden kanavan 
olla yhteydessä omaan seurakuntaansa ja toisiin 
tamperelaisiin. Myös seurakunnan on helppo lä-
hestyä seurakuntalaisia, kun he rekisteröityessään 
palveluun kertovat kiinnostuksensa kohteista.

Uuteen järjestelmään voidaan luoda nettisi-
vut kaikille seurakunnan ryhmille ja yhteisöille, 
jotka tarvitsevat omia sivuja. Tällä hetkellä eri-
laisten ryhmien sivuja on kymmeniä, ja ne on to-
teutettu lukuisilla tavoilla. Kun kaikki yhteisöt 
ovat samassa kokonaisuudessa, tapahtumatieto-
ja, uutisia ja muuta tietoa voidaan jakaa yhteisöjen 
kesken. Yhteisöistä ensimmäisenä sivuja on teke-
mässä nuorten aikuisten Uusi Verso. 

– Saimme Uuden Verson pilottiryhmäksi, ja 
pääsimme heti testaamaan yhteisötyökaluja. Ke-

väällä tarjoamme samaa mahdollisuutta kaikille 
ryhmille, sanoo Virve.

Työntekijöille turkulaisen Poutapilvi-yrityk-
sen tarjoama verkkojulkaisujärjestelmä tuo hel-
potusta arjen työhön. Uusi järjestelmä on nykyai-
kainen, ja sen avulla tieto toiminnasta leviää ny-
kyistä helpommin.

Verkkoasiointia kehitetään  
sivujen ohessa

Uusien verkkosivujen julkaiseminen on lähtö-
laukaus verkko-osallisuuden ja -asioinnin ke-
hittämiselle Tampereen seurakunnissa. Uusia 
ominaisuuksia tuodaan verkkopalveluun vähi-
tellen. 

Seurakuntalaiset voivat olla mukana yhtei-
söissä paitsi jäseninä myös päivittäjinä, jotka pi-
tävät yllä oman yhteisön sivujen tietoja. Rekiste-
röityneelle käyttäjälle tulee myöhemmin näkyvil-
le yksilöllistä sisältöä, esimerkiksi uusimmat uu-
tiset niistä yhteisöistä, joiden jäsen käyttäjä on. 

Nettilomakkeen lähettäminen on vaivaton ta-
pa olla yhteydessä seurakuntaan, erityisesti, jos 
arastelee soittamista tai ei oikein tiedä, ketä pitäi-
si tavoitella missäkin asiassa. Sivuille onkin luo-
tu nykyistä enemmän yhteydenottolomakkeita.

– Nykyisten sivujen palautelomakkeella saam-
me paljon hyvin erityyppisiä viestejä palautteesta 
avunpyyntöihin. Lomakkeita lisäämällä yritäm-
me kohdentaa kysymykset suoraan asioista vas-
taaville, Jylhäsalo kertoo.

– Tulevaisuudessa nettiyhteydenottojen mää-
rä varmasti kasvaa.

Asioiden hoitaminen verkon kautta on ny-
kyään arkea. Verkkosivujen kehittämisen seu-
raavassa vaiheessa seurakunta-asiointiakin tuo-
daan verkkoon. 

Esimerkiksi tilavarauksia voi jatkossa tehdä 
verkon kautta. Ensivaiheessa verkosta voidaan 
nähdä tilojen varaustilanne ja lähettää seurakun-
tatoimistoon varauspyyntö.

Toisessa vaiheessa tavoitteena on, että tila voi-
daan varata suoraan verkosta ja maksaa mahdol-
linen tilavuokra saman tien. Myös leiri- ja muut 
osallistumismaksut maksetaan tulevaisuudessa 
ilmoittautumisen yhteydessä.  

– Uusien asiointikanavien kehittämisellä on 
tarkoitus helpottaa ihmisten arkea. Asioiden hoi-
taminen on kuitenkin edelleen mahdollista puhe-
limitse tai käymällä Seurakuntien talossa, Virve 
Jylhäsalo tähdentää.

Anna-Mari Martikainen

Kohtaamisia  
uusilla verkkosivuilla

Työntekijöiden keskuudessa uudistus on otettu iloisesti vastaan. Päivitystä opettelevat toimistosihteerit Hei-
di Moukola (selin) ja Tarja Heikkilä-Kivistö varhaiskasvatuksesta sekä seurakuntasihteeri Anne Purontaka 
Kalevasta.

Saadaanko EU-ruokatukea sittenkin? 
Euroopan unioni aikoo vielä harkita EU-elintarviketuen supistamista. 
Noin 200 suomalaista seurakuntaa toivoo, että vähävaraisille jaettaviin 
ruokakasseihin voidaan ensi vuonna pakata muitakin EU-elintarvikkei-
ta kuin maitojauhetta. 

Kirkkopalvelut toimii seurakuntien kautta jaettavan EU-elintarvike-
tuen koordinoijana Suomessa. Mistä asian myönteinen käänne johtuu, 
koordinaattori Ulla Pesola Kirkkopalvelut-järjestöstä?
– Komissio ei ole peruuttanut päätöstään, mutta ruokaohjelmasta teh-
tyyn asetusmuutosehdotukseen suhtauduttiin myönteisesti 14.11. Brysse-
lissä. Joulukuun Neuvoston kokouksessa asia todennäköisesti menee lä-
pi. Tämä tarkoittaisi sitä, että ruoka-apuohjelma jatkuisi normaaliin ta-
paan vuosina 2012 –13.

Millainen elintarvikeohjelma on ensi vuonna? Mikä on tuen taloudel-
linen merkitys? 
– Jos päätös on myönteinen, saamme joulukuussa komissiolta ensi vuoden 
määrärahapäätökset ja muut asetukset. Sen jälkeen voidaan alkaa suun-
nitella ohjelmaa. On vielä epäselvää, miten toimitaan esimerkiksi kevään 
jakelussa. Joka tapauksessa ensi vuoden jakelu painottuu syksyyn. Kaikki 
riippuu siitä, kuinka pian päästään kilpailuttamaan elintarvikkeet ja kuin-
ka nopeasti tavarantoimittajat pystyvät toimittamaan ruokaa.
– Tuen taloudellinen merkitys on todella suuri. Viime vuonna jaettiin yli 
100 000 EU-kassia Suomessa, joten varovaisestikin arvioiden puhutaan 
yli puolentoista miljoonan euron summasta. Lisäksi seurakunnat ruokki-
vat aterioilla lähes 70 000 ihmistä.

Mitä EU:n uusi päätös merkitsisi Tampereen seurakuntien ruokapan-
kille, vs. diakoniajohtaja Ilkka Hjerppe? 
– Uusi päätös olisi helpottava. Mikäli tukea ei saada, merkitsisi se meille 
melkoisia ponnisteluja varainkeräykseen, jotta vastaava määrä apua voi-
taisiin jakaa vähävaraisille ihmisille. Tarve kasvaa koko ajan.

Kirsi Airikka

EU-elintarviketuen supistamisasiaa käsiteltiin  
Kirkkosanomissa 9.11.2011.

Kirkkohallituksen mukaan Tampe-
reen seurakuntien rakennetta koskeva 
päätös tulee tammikuussa. Täysistun-
to pidetään 24.1. 2012. 

Tampereen hiippakunnan tuomio-
kapituli teki 26.10. kirkkohallituksel-

le esityksen uudesta seurakuntajaos-
ta Tampereella. Sen mukaan Tampe-
reen seurakuntayhtymän muodosta-
vat yhden ruotsinkielisen seurakun-
nan lisäksi neljä suomenkielistä seu-
rakuntaa.  

Tampereenseurakunnat.fi on mukana arjessa,  
juhlassa, etsinnässä ja avun tarpeessa

Kirkkohallitus päättää 
seurakuntarakenteesta tammikuussa

Yhteinen kirkkoneuvosto  
näytti vihreää kärkihankkeille
Tampereen seurakuntien yhteinen 
kirkkoneuvosto hyväksyi kärkihanke-
projektien toteuttamisen vuonna 2012 
sekä suunnittelukauden vuosina 2013–
2014. Asiasta päättää lopullisesti yh-
teinen kirkkovaltuusto 8. joulukuuta. 

Kastekokonaisuus vanhemmille ja 
kummeille -projekti luo yhteyksiä per-
heisiin, joissa on 0–4 -vuotiaita lapsia. 
Tavoitteena on tukea perheitä ja kum-
meja kristillisessä kasvatuksessa, ja 
vahvistaa kasteen merkitystä.

Hääyö-projektissa pidetään en-
si vuonna hääyötapahtumat 16.5. ja 
12.12.12. Lisäksi vihkitilaisuuden asi-
ointia parannetaan.

Kolmas kärkihanke on Seurakun-
nan olohuone, joka on päätetty siirtää 
osaksi lähikirkkoalueiden luomista. 

Pirkanmaan Musiikkiopisto ja 
Tampereen seurakunnat tiivistävät yh-
teistyötään. Musiikkiopisto saa käyt-
töönsä leirikeskuksia yhteistyökump-
panihintaan, ja seurakunnat voivat 
käyttää musiikkiopiston orkestereita ja 
solisteja tavanomaista edullisemmin.

Seurakuntien musiikkikasvatuk-
sen oppilaat saavat osallistua musiik-
kiopiston orkestereihin ilmaiseksi, ja 
teoriaopetusta tarjotaan sopimushin-
noin. 
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”You’re better than drugs, your lo-
ve is like wine” laulaa yhdysvaltalai-
nen Skillet raskaiden kitarariffien 
ja rumpufillien säestämänä. Kym-
mentuhatpäinen yleisö hurraa ja 
taputtaa herkeämättä. Jäähallissa 
raikuu gospel.

Euroopan suurin kristillinen 
nuortentapahtuma Maata näky-
vissä -festari järjestettiin Turus-
sa nyt jo 27. kerran 18.–20. mar-
raskuuta. Tapahtuma keräsi jäl-
leen yli kymmenentuhatta nuorta 
viikonlopun ajaksi Turkuhalliin ja 
Turun Messukeskukseen olemaan 
yhteydessä Jumalaan heille itsel-
leen parhaiten sopivin tavoin; ka-
vereiden, yhteisen esirukouksen ja 
musiikin kautta. 

– Olimme sopineet kaverin 
kanssa jo vuosi sitten tulevamme 
tänne. Täällä on mukavaa nähdä 
myös omia riparikavereita, kertoo 
seinäjokelainen Rebecca Ketola, 
joka on käynyt Suomen Lähetys-
seuran rippileirin.

Näin festari toimii myös Suo-
men eri puolilla asuvien nuorien 
vuosittaisena kohtauspaikkana, 
mikä houkutteleekin nuoria pai-
kalle vuosi toisensa jälkeen. 

Monipuolinen kuva 
kristinuskosta

Mutta mikä muu kutsuu nuoria fes-
tareille?

– Täällä on mukavaa kuunnella 
konsertteja ja nähdä tuttuja. Tärke-
ää täällä on tunnelma ja se, että saa 
oppia uusia asioita Jumalasta, luet-
telee Mikke Palvanen Lempäälästä.

Hengellisyys näkyy festareil-
la vahvasti. Perjantai-illan ehtool-
lismessu, sunnuntaiaamun sana-
jumalanpalvelus, monet rukouk-
set sekä kuusitoista opetuskanavaa 
heijastivat kävijöille koko tapahtu-
man perimmäistä tarkoitusta.

– Tärkeintä on se, että nuorille 
annetaan monipuolinen kuva siitä, 
mitä kristinusko voi olla parhaim-
millaan ja arjessa. Se ei ole mitään 
erityistä elämää. Kannattaa tutus-
tua siihen elämään, jota Kristus 
meiltä pyytää, kertoo Lähetysseu-
ran kasvatussihteeri Anssi Nurmi.

Musiikilla vahva 
rooli festareilla 
Tapahtuman pääpainon muodos-
taa musiikki. Kestosuosikit kuten 

Tera, HB, The Road, GodFM, sekä 
kansainväliset huippunimet kuten 
Skillet ja LZ7 vetävät väkeä, mutta 
osallistujien sydämellä on loppujen 
lopuksi kokonaisuus. Bändien li-
säksi heitä kutsuu luokseen Jumala.

– Vaikka näin nuoren ihmisen on 
ehkä vaikeaa käsittää Jumalaa, usko-
minen on tosi jees juttu ja mukaan 
pitää vain heittäytyä täysillä, sanoo 
Paula Pättikangas Helsingistä.

– Minulle usko on elämän tär-
kein asia. Minusta olisi huippua, 
jos kaikki voisivat oppia tunte-
maan Jeesuksen, kertoo vantaalai-
nen Saara.

Joona Päätalo 

”Vielä täällä on meitä 
jotka uskomme, 
vielä täällä on meitä 
jotka taistelemme, 
vielä täällä on meitä 
jotka laulamme, 
vielä täällä on meitä 
jotka väisty emme.”

(kls.-yhtye laulussaan Vielä täällä 
on meitä)

Turussa reviteltiin  
taas gospelilla

Gospelyhtye kls. (Kiitän Luo-
jaani Sinusta) on pannut alul-
le Hyvyyden eteen -hyvänteke-
väisyyskampanjan, joka haas-
taa tekemään hyvää! Kampanja 
avattiin Maata Näkyvissä 2011 
-festareilla.

Toimintaohjeet ovat selkeät: 
Tee kolme hyvää tekoa. Tämän 
jälkeen, kutsu tekosi kohde mu-
kaan kampanjaan. Oman osuu-

tesi jälkeen menee hetki, ja hy-
viä tekoja on yhdeksän lisää. 
Taas hetki, ja tekoja on kaksi-
kymmentäseitsemän lisää.

– Homma ei toimi, jos ajat-
telet, että kutsu ei koske sinua, 
että kyllä muut tekevät hyvää. 
Kaikki muutkin voivat ajatella 
samoin. Siksi juuri sinun pitää 
tehdä hyvää, lietsoo kls.-solisti 
Perttu Läykki.

Maata  
näkyvissä 
-festareille  
tulee kävijöi-
tä kaukaa-
kin.  
Tänä vuonna 
pisimmän 
matkan oli-
vat 
kulkeneet 
Ranskasta, 
Sveitsistä,  
Siperiasta ja 
Utsjoelta  
matkanneet 
nuoret.

Hyvien tekojen vyyhti

– Tänä syksynä olemme hurahta-
neet spiraalihuivien tekemiseen. 
Askartelu on todellista hermo-
lepoa ja nautin tästä tosi paljon, 
kertoo eläkkeellä oleva Ani Sirén, 
joka on muutaman vuoden käynyt 
Tuomiokirkkoseurakunnan käsi-
työ- ja askartelukerhossa. 

– Tilkkuvakka-kerhossa teh-
dään kaikenlaisia käsitöitä ja as-
karteluja tekijöiden omien miel-
tymysten ja lahjakkuuksien mu-
kaan. Uudet kerholaiset pääsevät 
mukaan milloin vain, kutsuu ker-
hon ohjaaja, lähetyssihteeri San-
na Kramer Tuomiokirkkoseura-
kunnasta.  

Tilkkuvakassa valmistettuja 
tuotteita myydään muun muas-
sa Lähetyskauppa Taskussa, Ta-
sausmarkkinoilla ja seurakuntien 
myyjäisissä. Myyjäisten alla teh-
dään myös leivonnaisia. Tuotto 
menee seurakunnan nimikkolä-
hetyskohteisiin. 

Kerho on kokoontunut jo vuo-
desta 1998. 

– Idean kerhon perustamises-
ta sai Kirsti Hartikainen ja ni-
mi oli minun keksintöni, muiste-
lee Maina Lehti, joka ohjasi ker-
hoa toimiessaan tuolloin itse Tuo-

miokirkkoseurakunnan lähetys-
sihteerinä. 

Lähetystyö on lähellä kerho-
laisten sydäntä. Käsitöitä tehdes-
sä käydään keskustelua lähetys-
kenttien kuulumisista. Monilla 
on myös henkilökohtainen yhte-
ys lähetystyöhön. 

– Olen kasvanut lähetykseen 
jo lapsesta. Isäni oli aikeissa läh-
teä lähetystyöhön Namibiaan 
1920-luvulla, mutta sairaus esti lo-
pulta lähdön, kertoo Maija Vahila. 

Spiraalihuivien ohella tämän 
vuoden lahjahittejä ovat enke-
lit. Myös kestosuosikit eli joulu-
kortit, adressit sekä villasukat ja 
-tumput tekevät kauppansa. 

– Lähetyskauppa Taskusta saa 
mainioita joululahjoja! Tervetuloa 
ostoksille, kutsuvat kerholaiset.

Kirsi Airikka 
Tilkkuvakka-kerho kokoontuu  
maanantaisin klo 14–17 Tuomio-
kirkon alasalissa, seuraavan 
kerran 12.12. Joulutauon jälkeen 
toiminta jatkuu 9.1.2012. 
Tasku palvelee joulun alla 22.12. 
saakka ma–pe klo 10–18 ja  
la klo 10–15 Seurakuntien  
talossa, Kauppakatu 13.

Joulupuu tuo  
hyvää mieltä lapsiperheille

Marita Viertonen (vas.), Tuija Salo, Veijo Kiviluoma, Anne Kangasniemi ja Piia 
Kellokumpu iloitsevat, että Joulupuu-keräyksellä saadaan joululahjoja niihin lap-
siperheisiin, joilla ei ole varaa niitä itse hankkia.

Lahjahuolesi kaikki heitä!

Tilkkuvakka-kerholaiset Ani Sirén (vas.), Maija Vahila ja Maina Lehti näper-
sivät sieviä karamellipurkkeja lähetysmyyjäisiin.

– Joulupuu-kampanjan avulla voi 
ilahduttaa lasta, joiden läheisillä ei 
ole mahdollisuutta toteuttaa hänen 
lahjatoiveitaan, kiteyttää Piia Kel-
lokumpu Tammerkosken Nuor-
kauppakamari ry:stä.

Joulupuu on Tammerkosken 
Nuorkauppakamarin ja Manner-
heimin Lastensuojeluliiton Hä-
meen piirin yhteinen hanke, jota 
tukee myös Aamulehti.

Vaikka taloudellinen hyvinvoin-
ti Suomessa on lisääntynyt, lasten 
avun tarve on kasvanut. Lapsiper-
heiden suhteellinen asema tulon-
jaossa on heikentynyt, ja ne ovat 
jääneet jälkeen keskimääräisestä 
tulokehityksestä. 

MLL:n Hämeen piiristä kampan-
jaan osallistuu tänä vuonna 18 pai-
kallisyhdistystä. Keräys kohdistuu 
Pirkanmaan alueelle. MLL:n Hä-
meen piiri huolehtii lahjojen jaka-
misesta lapsiperheisiin yhteistyössä 
kuntien sosiaalitoimen kanssa. 

– Saamme paljon yhteydenottoja 
ja avunpyyntöjä perheiltä joulun al-
la, joten tarve ja hätä ovat todellisia, 

kertoo MLL:n Hämeen piirin toi-
minnanjohtaja Marita Viertonen.  

Messi auttaa  
lahjojen jakamisessa 
Tammerkosken Nuorkauppaka-
marin keräämien lahjojen toimit-
tamisesta vähävaraisten perheiden 
lapsille huolehtii nuorten toimin-
ta- ja ohjauskeskus Messi, joka on 
Tampereen seurakuntien perhe- ja 
nuorisodiakonian sekä Tampereen 
Nuorten Miesten Kristillisen Yh-
distyksen toimintapiste.  

– Lahjoja jaetaan seurakuntien 
diakoniatyöntekijöiden sekä kau-
pungin sosiaalitoimen harkinnan 
mukaan niitä eniten tarvitseville 
lapsiperheille. Olemme kiitollisia, 
että lapsiperheitä autetaan tällä ta-
voin, kertoo Messin johtava erityis-
diakoni Anne Kangasniemi. 

Messin erityisdiakoni Veijo Ki-
viluoma on huomannut, että lahjo-
jen hakijoiden kanssa on syntynyt 
kohtaamista ja hyviä keskusteluja. 

– Olemme kuulleet kipeitäkin 

tarinoita lapsiperheiden elämästä 
ja jouluahdingosta, mutta samalla 
olemme voineet tarjota heille am-
matillista apua.

Apuna lahjojen jakamisessa 
ovat olleet Suurella Sydämellä -va-
paaehtoiset.

Vie lahjasi  
Joulutorille!
Lahjoja otetaan vastaan 10.–11. jou-
lukuuta kello 10–18 Joulutorin oh-
jelmateltassa Keskustorilla. Tam-
merkosken Nuorkauppakamari ot-
taa lahjoja vastaan lauantaina ja 
MLL:n Hämeen piiri sunnuntaina. 

Lahjat on tarkoitettu 0–17 -vuo-
tiaille lapsille. Tavaroita ostaessa 
kannattaa miettiä, mistä lapselle 
olisi jouluna todella iloa.
– Lahja voi olla myös itse tehty, 
mutta sen pitää olla uusi. Älä lai-
ta paketteihin mitään syötävää, 
koska allergiat ovat yleisiä, neuvoo 
toimistosihteeri Tuija Salo MLL:n 
Hämeen piiristä. 

Vauvoille tarkoitettuihin paket-
teihin voi pakata ensileluja ja vaat-
teita sekä leikki-ikäisille leluja, kir-
joja, legoja ja vaatteita. Koululaisil-
le voi antaa pelejä, kirjoja, vaattei-
ta ja urheiluvälineitä. Erityisesti on 
pulaa 13–17-vuotiaiden poikien pa-
keteista.

Lahjat tuodaan keräykseen joko 
lahjapussiin tai -kääreeseen pake-
toituna. Toiveena on, että konsoli- 
ja tietokonepelit, CD-levyt ja DVD-
elokuvat tuotaisiin ilman lahjakää-
rettä. Lahjakorttikuoriin olisi hyvä 
merkitä selvästi, mihin ne on tar-
koitettu.

Kirsi Airikka 

Suurella Sydämellä -vapaaehtoisia 
kaivataan tänäkin vuonna 
Messiin jakamaan lahjapaketteja. 
Yhteydenotot: p. (03) 219 
0283,www.suurellasydamella.fi

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

Nykyisin kaikenmoinen kotoi-
lu, näpertely ja itse tekeminen on 
muodikasta. Mukavaahan se on, 
että itse tehty on enemmän arvos-
saan kuin kaupasta helposti rahan 
voimalla haettu. 

Itse olen ihastellut erilaisia kä-
sintehtyjä seimiasetelmia. Olen 
nähnyt jossakin lehdessä aivan vas-
tustamattoman ihanan virkatun 
asetelman! Oikein liikuttavia ovat 
myös vessapaperirullien hylsyistä 
loihditut enkelit ja paimenet. Tu-
litikkulaatikosta tehdyssä seimes-
sä nukkuu paperimassapäinen Jee-
sus-vauva. 

Omin käsin tekeminen olisi iha-
naa. Niin jouluun sopivaa; tulokse-
na kun joka tapauksessa olisi sama 
tunnelma kuin tallissa, koruton ja 
epätäydellinen. Oman arkeni tuis-
ke on tällä hetkellä kuitenkin sel-
laista, etten mitenkään voi kuvi-
tella väkerteleväni seimiasetelmaa 
jouluun mennessä. 

Mieleeni pälkähti kuitenkin aja-
tus väsäillä itse jotain, mihin ei tar-
vita kovin paljoa aikaa. Ajattelin tä-
nä jouluna tehdä alttarin omista 
joulutunnelmistani. 

Alttarilla voisi olla lasten vauva-
kuvat pienen Jeesuksen vertausku-
vina, pala oman äitiysmekon kan-
kaasta Mariasta kertomassa ja eh-
kä hiukan heinää tallifiiliksiä tuo-
massa. (Heinästä en ole ihan var-
ma, koska keskimmäinen saattaisi 
syödä sitä ihan vaan silkasta kokei-
lunhalusta). 

Ehkä symboliseen seimiasetel-
maani voisi kuulua keppi ja mytty 
villaa paimenien muistoksi. Sitten 
vielä takauma oman lapsuuden jou-
luista, valkoinen pitsiliina. Kyntti-
lä kuuluu alttarille, ainakin vähäk-
si aikaa ja silläkin uhalla, että saan 
jatkuvasti muistutella pieniä sor-
mia pysymään kauempana liekistä. 

Elämän valo loistaa arjen kaa-
oksessa kulkevillekin, niin uskon. 

Virkatun seimiasetelman aika on 
sitten joskus, ehkä eläkkeellä. Lap-
senlapseni saavat sitten leikkiä ket-
jusilmukkahäntäisellä aasilla ja pit-
sisiipisellä enkelillä.

Jouluseimi omista tunnelmista

Sanat ja symbolit

HYASINTTI

Suomessa joulukukkien perinne 
on vieläkin hieman hatara. Ilmas-
ton takia kukkivia kukkia on saatu 
jouluksi vasta lämmitettyjen kasvi-
huoneiden keksimisen jälkeen.

Yksi suosituimmista jouluku-
kista on hyasintti. Suomessa se on 

nähty ensimmäisen kerran vuonna 
1879. Kasvia jonotettiin ihmettele-
mään helsinkiläisen kukkakaupan 
ikkunan edessä. Alkuaan hyasintti 
on Raamatussakin mainittu jaloki-
vi. Joulukukan muodossa hyasintti 
symboloi Kristuksen kuninkuutta.

Jouluihminen

Minä odotan sinua, Herra, odotan sinua koko 

sielustani ja panen toivoni sinun sanaasi.  

Minä odotan Herraa kuin vartijat aamua, 

hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi 

Herraan! Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut 

lunastaa. Hän lunastaa Israelin kaikista sen synneistä. 

(Ps. 130: 5–8)

Helmi

tällä palstalla tutustutaan kristilliseen symboliikkaan 
kirkkovuoden mukana kulkien. 

 11.12. Tehkää tie kuninkaalle 
  – 3. adventtisunnuntai

Jumalan vuoksi omituisesti käyttäytyvät ihmiset, “Jumalan hullut” 

ovat kiehtova ihmisjoukko. Yksi oman elinpiirinsä omituisuus oli 

epäilemättä Johannes Kastaja.

Kolmannen adventin evankeliumissa (Joh. 1: 19–27) Johannes kertoo, 

miksi oli sellainen kuin oli. Johannes veti päälleen kamelinkarvan 

ja kelpuutti ruuakseen heinäsirkat, koska hänellä oli tehtävä. 

Johanneksen tehtävä oli kertoa Jeesuksen olevan tulossa.

 18.12. Herran syntymä on lähellä 
  – 4. adventtisunnuntai

Joulu tulee  – oletko valmis? Vuosi toisensa jälkeen tuntuu siltä, 

että joulun todellinen sanoma jää kaiken muun jalkoihin. Jeesuksen 

maalliselle isälle Joosefille Pojan tulo kolahti niin, että aikomus hylätä 

kihlattu hiljaisesti muuttuikin muuksi (Matt. 1: 18–24). Aikamoinen 

shokkiherätys Jumalan suunnitelmiin!

 24.12. Lupaukset täyttyvät – jouluaatto

Ihmisen syntymä on aina harras hetki. Siinä on jotain pyhää. 

Toisaalta syntymä on kipua ja kyyneleitä – varmaan syntyvällekin. 

Silti uuden ihmisen maailmaantulo on ihmeellistä. (Luuk. 2: 1–14)

 25.12. Sana tuli lihaksi – joulupäivä

Joulun teksteissä ja joulunvietossa säväyttävät eri vuosina eri 

yksityiskohdat. Onpa sellaisiakin jouluja, joina mikään ei tunnu 

miltään. Tänä vuonna joulun lähestyminen tarkoittaa itselleni 

valon määrän lisääntymistä. Jouluvalot, kynttilät – tänä vuonna ne 

lämmittävät. Tuntuu hyvältä pohdiskella joulupäivän evankeliumin 

sanoja (Joh. 1: 1–14). “Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo.”

 26.12.  Kristuksen todistajat – tapaninpäivä

Profeettojen ja viisaiden kohtalona on vähintäänkin epäsuosio 

(Matt. 23: 34–39). Miten Jumala oikein jaksaa meitä ihmisiä, jotka 

kivitämme ja kidutamme Hänen sanansaattajansa? Päälle sitten 

vikisemme maailman epäoikeudenmukaisuutta ja pahuutta.

Vilma Loukiainen askarteli joulukoris-
teita Aitolahden kirkolla viime vuonna. 
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Viime vuoden 
Joulupolku  

Leijon perheen 
pihapiirissä Pirk-

kalassa. 

ana tuli lihaksi ja 
asui meidän 

keskellämme.

Jouluihme, Jumalan ihmiseksi 
syntyminen, oli kristinuskon radi-
kaalein viesti sen ensimmäiset vuo-
sisadat, ylösnousemustakin järisyt-
tävämpi. 

Kun Jumala tuli ihmisen ruu-
miiseen, hän myös palautti sen ar-
von. Luotu voi heijastaa Luojaansa, 
kokonaisina ja yhdessä olemme Ju-
malan kuva. Löytö oli niin luovut-
tamaton, että on kummallista, mi-
ten pian se työntyi taka-alalle. 

”Se, että kirkko on myöhemmin 
niin vähän välittänyt ruumiista, 
liittyy siihen, että on oltu kiinnostu-
neempia Jumalasta kuin ihmisestä. 
On keskitytty enemmän siihen mi-
tä uskotaan Jumalan vaativan kuin 
siihen mitä ihminen kaipaa. Kun us-
ko ohenee kokemuksesta totena pitä-
miseksi, ei ruumista tarvitse ottaa 
lukuun, ainoastaan ajattelu”, kir-
joittaa ruotsalainen kirkkohisto-
rioitsija Samuel Rubenson.

Jouluna Jumala synty,  
paras poika pakkasella 
synty heinille heposen,  
suorajouhen soimen päähän.

Rakastan aistivoimaista Luo-
jan virttä, Karjalan kylissä muis-
tiin merkittyä evankeliumia. Sau-
nanhakuvirressä Jumalanäiti etsii 
ihmisten apua ja saunaa, missä lap-
sensa synnyttää, mutta saa osak-
seen tylyyttä ja tallin. 
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Joulun sanoma kulkeutui rajoil-
lemme idän kirkon varhaisten lä-
hettien myötä. Viesti omaksuttiin 
niin syvästi, että se voitiin sommi-
tella tuttuun mittaan ja panna lau-
luna jakoon. Ruumiillinen hengel-
lisyys kotoutui.

Isoäitini synnytti esikoisensa 
länsisuomalaisessa saunassa sa-
ta vuotta sitten. Kodin lisäksi hän 
hoiti kylänsä kätilön ja kuoletta-
jan virkaa. Kun tultiin hakemaan, 
oli mentävä, olipa vastassa synty-
mä, kuolema tai molemmat. Sekä 
ihmisen voima että hauraus tuli-
vat suuremmasta kädestä. Kylätie 
vei ruumista ja henkeä koko pyhäl-
lä elämänkaarella.

Kalevalan kieli ei eh-
kä tee sanaa sinulle elä-
väksi, eikä minusta ole 
mummuni pappeutta jat-
kamaan. Mutta joulun ih-
mettä ikävöin, pyhää syn-
tymistä kaipaan. 

Kuuntelen adventin 
lukulöytöä Rubensonia:

”Ei kirkko eikä ihmi-
nen uudistu palaamalla 
lapsuusidylliin vaan työs-
kentelemällä muistinsa 
kanssa, vaalimalla sitä 

rakentavasti ja antamalla sellai-
sen kuolla, mikä ei tuo elämää. On 
aika vahvistaa sitä, mikä nyt syn-
nyttää merkitystä ja mieltä ja heit-
tää pois se, mikä on osoittautunut 
tuhoisaksi ja lamauttavaksi.”

Valo valosta, 
 tosi Jumala  

tosi Jumalasta,  
syntynyt, ei luotu. 

Marjatta Malmberg
Tampereen seurakuntien  

hengellisen ohjauksen pastori
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Ota onkeesi

Kaksi Pirkanpojat-poikakuo-
rossa laulanutta nuorta mies-
tä, Visa Yrjölä ja Joonas Mikkilä, 
ovat perustaneet Suomeen nuor-
ten miesten mieskuoron, Euga En-
semblen.

Kuoronjohtajat tekevät molem-
mat ammattiopintoja Sibelius-Aka-
temiassa; Yrjölä kuoronjohtoluo-
kalla ja Mikkilä musiikkikasvatus-
osastolla. 

Euga Ensemblessa laulaa noin 
25 laulajaa. Suuri osa laulajista 
opiskelee musiikkia ammatikseen.

Tampereella on mahdolli-
suus kuulla Euga Ensemblea Va-
loon -joulukonsertissa perjantaina 
9. joulukuuta kello 19 Messukylän 
kirkossa. 

Joulukonserttikiertue on kuo-
ron ensimmäinen julkinen esiin-
tyminen. Kiertueella perinteinen 
ja moderni joulumusiikki kulkevat 
sulassa sovussa.

Liput 10/5 euroa, liput ovelta tai
ennakkoon: www.piletti.fi

Suomeen uusi nuorten miesten kuoro 

Kansanmusiikkiyhtye Pömpe-
li esittää vanhoja jouluvirsiä lauan-
taina 17. joulukuuta kello 14 kirjas-
totalo Metsossa. 

– Vanhoja, nykyisestä virsi-
kirjasta jo poistuneita jouluvirsiä 
muistellaan pelimanniotteella ja 
suurella sydämellä, kertoo Risto 
Kupari, jonka ohella Pömpelin so-
listeina ”spelailevat” Petra Kosola 
ja Paula Kupari.

Pömpelin riveissä keikoilla näh-
dään myös Arto Järvelä, viulu, ja 
Timo Saukko, harmoni.

Jos jouluhyörinä alkaa uuvut-
taa, kannattaa pistäytyä rauhoittu-
massa Luonto lähellä -näyttelyssä 
Emil Bobyrevin luontokuvien ää-
ressä Vanhalla kirjastotalolla.  

Bobyrev on kuvannut näyttelyn 
kuvat pääasiassa Pirkanmaalla. 

– Luonnonrauhaa ei välttämät-
tä tarvitse mennä etsimään kauas, 
kauneutta ja rauhaa löytyy myös 
täältä ihan läheltä. Seitsemisen 
kansallispuistoon on matkaa alle 
sata kilometriä. Myös Tampereel-
ta löytyy mahtavia paikkoja. 

Emil Bobyrevin  
luontokuvat  
rauhoittavat 

Em
il Bobyrev

Auringonlasku  
Hatanpäällä.

Vanhoja jouluvirsiä 
pelimanniotteella 

Ram
i M

arjam
äki

Joulun ajan konsertit ja Kauneimmat 
joululaulut -tilaisuudet löytyvät tämän 
lehden joululiitteestä sivuilta 9–12 
sekä verkosta: tampereenseurakun-
nat.fi/joulu.

Lastenkulttuurikeskus Rul-
lan vanhan ajan joulunäyttely Kun 
nuuttipukki rekeen nousi johdat-
taa kävijät jännittävään jouluseik-
kailuun. Nuuttipukin perinteinen 
tehtävä on viedä joulu loppiaisena, 
mutta tänä vuonna hän on liikkeel-
lä aivan liian aikaisin! 

Ainoa mahdollisuus pelastaa 
joulu on suorittaa kaikki joulupe-
rinteet mahdollisimman säntilli-
sesti ja oikeassa järjestyksessä. Rul-
lan ohjatuilla kierroksilla koulu- ja 
päiväkotiryhmät sukeltavat jännit-
tävään seikkailuun. Samalla tutuk-
si tulevat vanhat jouluperinteet. 

Kierros sisältää myös jouluisen 
työpajan. Myös vapaa-ajan kävijät 
voivat suorittaa tehtäviä näyttelyn 
varrella. 

Näyttelyn ovat toteuttaneet yh-
teistyössä Tyrvään käsi- ja taide-
teollisuusoppilaitoksen opiskelijat 
sekä Rullan omat kädentaitajat.

Näyttelyyn on vapaa pääsy ja se on 
avoinna 8. tammikuuta saakka. 
Lastenkulttuurikeskus Rulla,  
Finlaysoninkuja 6
Avoinna ti–pe klo 9–14,  
la–su klo 11–16
www.tampere.fi/rulla  

Rullassa vanhan ajan joulunäyttely

Lisätiedot:  
http://pompeli.org  

tai Tampereen  
Eteläpohjalaiset ry/  

Antti Punkari,  
p. 050 525 8536. 

H
uoleton, iloinen, rauhal-
linen ja kiltti.

Sellaiseksi voi pää-
tellä tämän vuoden jou-
lupostimerkkien suun-

nittelijan Kaarina Toivasen, sil-
lä hän on sitä mieltä, että suunni-
tellut hahmot näyttävät usein te-
kijältään.

– Tonttujen luonteissa näkyy ai-
ka paljon itseäni. Ilo näkyy ensim-
mäisenä, hän myöntää.

On postikorttikuvitusten tyy-
peissä piirteitä myös naapureista, 
kadun vastaantulijoista tai työkave-

reista. Joltain tietyltä ihmiseltä yk-
sittäinen hahmo ei tietenkään suo-
raan näytä – sepä vielä puuttuisi.

Liiduista ja väreistä on syntynyt 
myös inhimillisin piirtein luonnos-
teltuja kissoja, seimi paimenineen 
ja tietäjineen, Maria ja Joosef, täh-
ti ja kirkko sekä enkeleitä tai lam-
paita.

Joulutuotteiden suunnittelijalla 
täytyy olla joulu sydämessään: kuvat 
on nimittäin pakko tehdä alkukesäs-
tä, jotta ne saadaan ajoissa painoon. 
Ennakkomyynti jälleenmyyjille on 
myös aikaistunut entisestään.

Korttihahmoista kasvaa  
piirtäjänsä näköisiä

– Kohta pitäisi olla jo kesäkort-
tisarja valmiina. Niissä lähestul-
koon kaikissa on joku elävä hahmo, 
pelkissä kukkakorteissakin saattaa 
olla perhonen tai leppäkerttu.

Heti perään alkaa ensi vuoden 
joulun suunnitteleminen. Ihmiset 
toivovatkin monia aiheita, mut-
ta kaikkia haaveita ei millään voi 
täyttää.

– Taiteilijalla pitää olla vapaat 
kädet, ei siitä muuten mitään tule, 
sanoo kustantaja Nova Tamperees-
ta Anita Peltokoski-Kilpinen, joka 
on ideoinut joitain korttien aiheista.

Sympaattinen tonttu muovautuu 
Kaarina Toivasen käsissä 
helposti ja luontevasti.

Asta Kettunen
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Radio, tv ja netti
Jouluaamun jumalanpalvelus Pispalan kirkosta
Yle Radio 1 lähettää Joulupäivän jumalanpalveluksen Pispalan kir-
kossa 25.12. kello 7. Jumalanpalveluksessa saarnaa pastori Juk
kaPekka Ruusukallio.

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

Jouluradio soi Tampereella adventista Tapaniin
Jouluradio tarjoaa jouluisia säveliä taajuudella 101,6 Mhz. Joulu-
laulut soivat tauotta tapaninpäivään saakka. Netissä voit kuun-
nella pääkanavan lisäksi myös Kauneimpia joululauluja, perheen 
pienimmille suunnattua Pikku jouluradiota ja ruotsinkieliseen jou-
lumusiikkiin keskittyvää Julradion-kanavaa. Kaikki radiot löytyvät 
osoitteesta www.jouluradio.fi. 

Harjun Kustaavius seikkailee taas
Konduktööri Kustaavius Kenkänen seikkailee taas Harjun seura-
kunnan poika- ja tyttötyön sivuilla. Tarinat on kirjoittanut Kiisi Iso
talo. Tarina saa jatkoa adventtisunnuntaisin osoitteessa www.har-
junlapset.fi/adventtitarina. Myös viimevuotiset tapahtumat ovat 
yhä kuunneltavissa.

Kauneimmat joululaulut  
netissä, tv:ssä ja Facebookissa
Kauneimmat joululaulut -nettiradiokanava soittaa Kauneimpia jou-
lulauluja 40 viime vuoden ajalta osoitteesta www.kauneimmatjou-
lulaulut.fi. Musiikki soi 27.12. asti.

YLE TV2 esittää jouluaattona uusintana viime joulun alla Tam-
pereen tuomiokirkossa nauhoitetun Suomen Lähetysseuran Maa-
ilman kauneimmat joululaulut -konsertin. Siinä esiintyvät Lauri Täh
kä, Juha Tapio, Maria Lund, Johanna Iivanainen, Kristiina Wheeler 
ja Tommi Kalenius sekä Olli Ahvenlahden orkesteri.

Kauneimmilla joululauluilla on myös oma Facebook-sivunsa, jo-
ka viime joulun alla keräsi yli viisi tuhatta fania. 

Nettisivuilla voi käydä äänestämässä suosikkilaulunsa.  

Joulu.fi tuo joulun verkkoon 
Kirkollinen Joulu.fi -sivustolta voi lukea jouluaiheisia blogeja ja 
henkilöhaastatteluja. Esimerkiksi Marttaliiton toiminnanjohtaja 
Marianne Heikkilä, toimittaja Sanna Wikström ja Jouluradion mu-
siikkipäällikkö Mika Saarelainen esittävät mietteitä joulun odo-
tuksesta ja joulusta.

Lisäksi näyttelijä Samuli Edelmann, Helsingin piispa Irja As
kola ja muusikko Sami Pitkämö kertovat lempijoulumusiikistaan, 
jota he ovat tänä vuonna koonneet Jouluradiota varten Spotify-
listoille.

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

Laulaja Joel Hallikainen esiin-
tyy Yhteisvastuu-konsertissa sun-
nuntaina 22. tammikuuta kello 18 
Härmälän kirkossa.

Joel Hallikainen on vakiinnutta-
nut paikkansa hengellisen musiikin 
laulajana. Konserteillaan hän tuo 
kuulijoilleen toivon ja ilon sanomaa.

– Elin etsikkoaikaa vuosituhan-
nen vaihteessa. Olin saanut viih-
detaivaalta kaiken, mutta sisälläni 
oli tyhjä sanaton ikävä. Kiireen ja 
kaaoksen keskellä paloin loppuun. 
Kivun kautta aloin etsiä elämääni 
uutta suuntaa ja tarkoitusta, kertoo 
Hallikainen.

Laulaja kertoo löytäneensä jo-
tain, josta laulut nousevat nykyisin. 

Hän puhuu ja laulaa hylkäämisestä, 
pettymyksestä, rakkaudesta, suures-
ta sylistä ja elämän tarkoituksesta.

– Haluan koskettaa totuuden 
siementä, joka on jokaisessa meis-
sä. Puhun ihmisyydestä ja laulan 
hänestä, jonka nimi on Rakkaus. 
Kutsun mukaan matkalle sinut, jo-
ka etsit rakkautta ja tunnet, että si-
nullakin on Rakkauden jano, poh-
tii Joel Hallikainen.

Konsertin ohjelma maksaa 12 
euroa. Tuotto menee Yhteisvas-
tuun hyväksi. 

Joel Hallikainen laulaa Rakkauden janosta 
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Joel Hallikainen esiintyy Yhteisvas-
tuu-konsertissa 22.1. kello 18 Här-

mälän kirkossa. 

Tampereelle on luvassa mielen-
kiintoinen kuorovierailu, kun Ka-
marikuoro Solenne saa vieraakseen 
australialaisen The Blackstone-
Ipswich Cambrian Choir -kuoron 
Queenslandista. Vieraileva kuoro 
ja Solenne konsertoivat maanan-
taina 9. tammikuuta 2012 kello 18 
Aleksanterin kirkossa.  

– Kyseessä on vastavierailu. 
Solenne vieraili Australiassa vuon-
na 2005. Vierailevaa kuoroa johtaa 
Australian tunnetuin naissäveltäjä, 
Sandra Milliken, kertoo Pyynikin 
seurakunnan kanttori Kirsi Mäki, 
joka johtaa Solenne-kuoroa. 

Kuorovieraita  
Australiasta 
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Lempäälän kirkossa torstaina 8.12.2011 kello 19 
Aleksanterin kirkossa tiistaina 20.12.2011 kello 19

Ohjelma 10 €

SUOMALAISEN 
MUSIIKIN 

JOULUKONSERTTI

– On vain astuttava asfalttitiel-
tä muutama askel ja rauhoituttava. 
Luonto avautuu sinulle. Rukous-
ta varten ei tarvitse mennä mihin-
kään. Pitäisi vain pysähtyä hetkek-
si, miettii Bobyrev. 

Moskovalaissyntyinen Boby-
rev on tamperelainen vapaa lehti-
kuvaaja. Hän on valmistunut teat-
terinäyttelijäksi Pietarissa ja työs-
kennellyt näyttelijänä Petroskoin 
Suomalaisessa draamateatterissa.  

Galleria Emil 
Vanha kirjastotalo, Keskustori 4
Avoinna ma, pe klo 10–16,  
ti–to klo 10–18, la–su klo 11–17
Vapaa pääsy. Näyttely on avoinna 
31.12. saakka. 

Korttihahmoista kasvaa  
piirtäjänsä näköisiä

Joulukorteissa tonttujen muka-
na on Lucia-pullia, omenoita, pi-
parkakkutalo tai joulupuuroa.

– Perinteisesti meillä on koto-
na kuusi, tehdään piparkakkutalo, 
ja joku on aina joulupukkina. Si-
tä lapsuuden tunnelmaahan kaik-
ki korteistakin hakevat.

Niin tekee Kaarina Toivanen-
kin. Lapsuuden joulut olivat pe-
rinteisiä ja yksinkertaisia, ja mum-
mo luki pöydän päässä jouluevan-
keliumin. Korteissa ja merkeissä 
on lapsuuden joulua, jossa pilkot-
taa perinteitä, luontoa sekä rauhaa 
rakastavia joulupukin ahkeria apu-
laisia.

”Alan vain piirtää”

Miten löytää itsestään tuo kaivat-
tu ilo?

Toivanen sanoo alkavansa vain 
piirtää, ja kuva alkaa hahmottua 
kuin itsestään.

– Ensiksi kehittelen ydinjutun, 
se voi olla ihan pienikin asia, ja sen 
jälkeen alkaa tulla tarinaa. Ensin 
piirrän lyijykynällä, välillä sävyt-
täen, sitten pastelliliiduilla väril-
liselle paperille. Jos menee väärin, 
pyyhitään.

Yksityiskohdat syntyvät puuvä-
reillä.

– On hirveätä, kun koko kuva 
pitää tehdä alusta uudestaan, mut-
ta on näitäkin tehty.

Näin kävi myös joulumerkkejä 
tehtäessä. Taiteilija ei aluksi ollut 
tyytyväinen tontun ilmeeseen, jo-
ten hän piirsi koko työn uudelleen.  

Kymmenestä ehdotuksesta tai-
detoimikunta valitsi postimerkeik-
si kaksi. Toimikunnan kokousten 
välillä tehtiin muutoksia; vaihdet-
tiin joko taustan väriä ja fonttia tai 
vahvistettiin tontun partakiehku-
raa, joka ei vedoksessa näkynyt tar-
peeksi selvästi.

– Mutta lopputulos on hyvä, 
varsinkin Pehmeä joulu -merkis-
tä on tykätty tosi paljon, taiteilija 
myöntää.

Toinen merkeistä on Vauhdi-
kas joulu, jossa tonttutyttö heiluu 
himmelissä. Muuten nimet kor-

teille löytyvät monesti sanaleikeis-
tä, esimerkiksi Kissa vieköön. 

Lapsenakin Kaarina tykkäsi 
piirtää, ja järjesti kuvaelmaleikkejä.

– Olin sellainen touhutäti. Ja 
silloinkin piirsin jo kesällä tonttu-
ja, hän naurahtaa.

– Tein myös kutsu- ja onnitte-
lukortteja sukulaisille ja tuttaville.

Tyyli viehätti 

Toivanen on tehnyt mainonnan 
suunnittelua 1980-luvulta asti, 
mutta korttien teko alkoi harras-
tuksena. 

– Kaarina löytyi hänen suku-
laistensa kautta. Kun näin hänen 
piirroksiaan, ihastuin niihin heti, 
Matti Kilpinen myöntää. 

Ensimmäinen sarja, Nova Tam-
pereen julkaisema Sinivalkoinen 
joulu, valittiin parhaaksi korttisar-
jaksi sisustus- ja lahjatavara-alan 
Forma Messuilla vuonna 1999, ja 
yhteistyö tamperelaisten kanssa 
on jatkunut.

Sarjasta on myöhemmin jul-
kaistu uudistettu, lumisempi juh-
laversio. Formasta myös Postin 
edustaja löysi taiteilijan pari vuot-
ta sitten. 

Nelikymppisenä Toivanen lähti 
Tuusulassa toimivan Pekka Halo-

sen akatemian graafisen suunnit-
telun linjalle hakemaan lisää oppia.

– Ajan myötä piirustustaito ke-
hittyy ja ideoita tulee lisää.

– Piirtäisin mielelläni enem-
mänkin, mutta käyn myös osapäi-
vätyössä Vantaan ammattiopistossa.

Toivasen korteissa näkyy omas-
sa kodissa opittu kädentaidon kun-
nioittaminen. Valokuvaaja-isän si-
saruksetkin ovat käsistään taita-
via. Heihin kuuluu entinen Epilän 
toimintakeskuksen johtaja Helvi 
Hurskainen, joka on monet joulut 
ilahduttanut olkitöillään Finlayso-
nin kirkon Lasten katedraalia.

– Kädentaito kiinnostaa; kult-
tuuri, luomu ja lähellä tuotettu se-
kä kierrätystuotteet ovat nostaneet 
päätään. Yksilöllisyys on suuressa 
nousussa, ja keräilijöitä on tullut 
hurjasti lisää, listaa Matti Kilpinen.

Ennen joulua Järvenpäässä asu-
van Kaarina Toivasen töitä on voi-
nut ihailla esimerkiksi Kärkölän 
Pitsipajassa, ja aiemmin hänen 
näyttelyitään on ollut myös Tam-
pereella ja Kangasalla. 

Kaarina Toivanen on mukana 
myös Espoon Matinkylässä kirjas-
to Omenassa 7. tammikuuta 2012 
asti avoinna olevassa, kuvakulttuu-
riyhteisö Säteen kokoamassa näyt-
telyssä Joutui joulu pohjolaan. Sii-
hen liittyy joulukorttien ja -lehtien 
historiaa käsittelevä, Toivasen tait-
tama kirja.

Joulumerkkien suunnittelu alkoi 
kaksi vuotta ennen niiden julkaisua. 
Tänä vuonna postimerkkien keralla 
syntyi muitakin hahmoja, joista osa 
päätyi Postin, osa Novan kortteihin. 
Postille tehtiin myös suklaapakkaus, 
lähetyslaatikko, yhdeksän postikort-
tia ja kaksi leimaa sekä ensipäivän-
kuorien kuvitukset.

Kaikkiaan täksi jouluksi syntyi 
27 korttia, joten nyt on aika hieman 
hengähtää – suorastaan perheen-
jäseniksi tulleiden tonttukaverei-
den parissa. 

– Eivät ne voi olla muita kuin 
iloisia ja nauravaisia, niin että niis-
tä tulee hyvälle tuulelle, Kaarina 
Toivanen sanoo hahmoistaan. 

Asta Kettunen
Kaarina Toivanen signeerasi kortteja ja kuoria joulupostimerkkien 
ensipäivätilaisuudessa Helsingin pääpostissa.

Uudesta tontusta voi tulla edellisten kaveri.
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Elvis-tulkki Aron sekä hä-
nen yhtyeensä Cool Compa-
ny esiintyvät Elvis – Christ-

mas -joulukonsertissa perjantai-
na 9. joulukuuta kello 21 Aleksan-
terin kirkossa. 

– Elvis levytti useita joululau-
luja ja niistä tunnetuimpia esitäm-
me konsertissa. Mukana on muun 
muassa kappale Silent night. Lisäk-
si esitämme gospeleita sekä yhden 
hengellisen suomalaisen laulun, 
kertoo Aron eli ylöjärveläisartis-
ti Juha Leppänen, joka tunnetaan 
taitavana Elvis Presleyn musiikin 
tulkitsijana sekä Suomessa että ul-
komailla.

– On todella hienoa taas tulla 
esiintymään Tampereelle ja kirk-
koon! Kirkko on haastava esiinty-
mispaikka ja arvokas miljöö. Ihmi-
set myös todella keskittyvät siel-
lä kuuntelemaan esiintyjää, kertoo 
Aron, jonka joulukonsertti on jat-
koa Tapahtumien yönä Finlaysonin 
kirkossa järjestetylle Elvis-konser-
tille. Syksyisen konsertin tapaan 
joulukonsertin järjestävät Tampe-
reen seurakunnat sekä kristillinen 
moottoripyöräkerho Sons Of Abra-
ham MCC.

Cool Company -yhtyeessä 
esiintyvät Aronin lisäksi Ari Ne-

vala, kitara ja taustalaulu, Janne 
Korja, basso ja taustalaulu, Franc 
Toth, koskettimet ja taustalaulu 
sekä Tapio Häkli, rummut. 

Aronin toinen joulukonsert-
ti on sunnuntaina 18. joulukuuta 
kello 18 Ylöjärven kirkossa. 

Tapahtumien yön konsertis-
ta saatiin niin hyvä palaute, että 
Aron päätettiin pyytää uudelleen 
esiintymään kirkkoon. 

– Elokuisen konsertin tapaan 
kyseessä on ilmaiskonsertti, jo-
hon toivotamme tervetulleek-
si kaikkia Elviksen musiikin ystä-
viä paikalle näyttämään, että  ih-
miset saa liikkeelle muukin kuin 
hevosvoimat. Konsertin lopuksi 
kerätään kolehti tämänkertaisen 
avustuskohteemme asunnottomi-
en hyväksi, kertoo Ari Santahar-
ju, kristillisen moottoripyöräker-
ho Sons Of Abraham MCC:n pre-
sidentti. Hän työskentelee Tampe-
reen seurakuntien nuorisotyönte-
kijänä vastuualueenaan urheilu- ja 
liikuntakasvatustyö.

Bikereiden Joulukirkko järjes-
tetään keskiviikkona 21.12. kello 
19 Vanhassa kirkossa Keskustoril-
la. Esiintyjänä on Satakunnan So-
tilassoittokunta. Tavoitteena on 
kutsua mukaan erityisesti bikerei-
ta sekä jenkkiautoväkeä.  

Kirsi Airikka

Evankelis-luterilaisen kir-
kon joulukeräyksillä tuetaan 
avuntarvitsijoita Suomessa ja 

ulkomailla. Laula, lahjoita tai an-
na lahjaksi aikaasi. 

Kääri kahvipaketti tai sukat 
paperiin ja tuo lahjasi Tampereen 
seurakuntien päiväkeskus Mus-
taan Lampaaseen. Voit lahjoittaa 
myös jouluruokaa ja leivonnaisia 
jouluviikolla. Lammas on auki ko-
ko joulun yötä päivää jouluaatosta 
tapaninpäivään. 

Harjun seurakunnan avoin kah-
vila Silmukka toivoo kävijöilleen 
pieniä joulupaketteja, joihin voi 
pakata hygieniatarvikkeita, kuten 
saippuaa, hammastahnaa ja deo-
doranttia. Myös miesten sukkia ja 
talvialusvaatteita voi lahjoittaa. 

Tampereen seurakunnat jär-
jestää jouluaattona juhlan yksi-
näisille ja vähävaraisille tampere-
laisille Seurakuntien talossa. Osta 
jouluateria Hyvien tekojen Verk-
kokaupasta 10 eurolla. Voit myös 
lahjoittaa vähävaraiselle perheelle 
ruokakassin tai jouluherkkukorin. 

Kaikki työntekijät ovat vapaa-
ehtoisia ja voit itsekin il-
moittautua mu-
kaan vapaaeh-
toiseksi. 

Vapaaeh-
toiseksi voi il-
moittautua 

myös juhlaan, jonka Tampereen 
Kaupunkilähetys ry järjestää jou-
luaattona vanhuksille. 

Laula itsellesi  
hyvä joulumieli
Kauneimmat joululaulut ovat seu-
rakuntien suosituin musiikkita-
pahtuma. Tänä vuonna Suomen 
Lähetysseuran kolehtikeräyksen 
tuotolla parannetaan kehitysmai-
den kaikkein heikoimmassa ase-
massa olevien perheiden elinolo-
suhteita. Katso tilaisuudet: www.
tampereenseurakunnat.fi/tapah-
tumat tai tämän lehden sivu 9. 

Adventin ja joulun aikaan 
voi tukea kirkollisten järjestöjen 
avustustyötä. Muun muassa Kir-
kon Ulkomaanapu, Suomen Lähe-
tysseura, Suomen Pipliaseura, Ra-
diolähetysjärjestö Sanansaattajat, 
Lähetysyhdistys Kylväjä, Kansan-
lähetys ja SLEY järjestävät joulu-
keräyksen. 

Lisätietoja: www.tampereenseura-
kunnat.fi/joulu/auta 

www.suurellasydamella-
kauppa.fi 

Mustan Lampaan 
ja Silmukan  

aukioloajat ja  
osoitteet löytyvät  

sivulta 17.  

N
elivuotias Anni ja kuu-
sivuotias Aada Seppä-
lä kokeilevat enkelinsii-
piä selkäänsä. Molem-
mat ovat sitä mieltä, et-

tä enkelit ovat kilttejä. Riikka Juvo-
sen kirjassa Enkeli kultasiipi pääl-
lä on valkoiset asut, mutta mistäpä 
tietää, miten monenlaisia enkelei-
tä lopulta on.

– Aika monivärisiä, pohtii Anni.
Pukujen sovittamisessa auttaa 

Taru Dunder, joka yhdessä Kirsti 
Virtasen ja Riitta Sommarbergin 
kanssa on järjestänyt enkelit pai-
koilleen jo monena vuonna. Koh-
ta Aleksanterin kirkossa on Man-
nerheimin Lastensuojeluliiton Hä-
meen piirin naistoimikunnan 58. 
enkelikirkko.

– Järjestäminen on ollut hyvin 
palkitsevaa. Ajankohta on oikea 
lasten tapahtumalle. Omat lapset 
ovat olleet useana vuonna muka-
na, joten pystyn sitoutumaan jär-
jestelyihin, Dunder perustelee.

Pirita Seppäläkin kehuu tapah-
tumaa tunnelmalliseksi. Pikkuen-
keleiden viattomien lasten päivä al-
kaa aamulla reitin harjoittelulla: 

– Me on todettu, että ei kauhe-
an paljon kannata harjoitella, muu-
ten lapset alkavat jännittää liikaa. 
Tällä tavalla mukaan jää spontaa-
nisuutta. Omatkin tyttäret olivat 
monena vuonna mukana, ja jän-
nittivät vähän joka kerta, Dunder 
hymyilee ymmärtäväisesti.

Aada ja Annikin ovat molem-
mat konkareita, sillä edessä on jo 
kolmas kerta. Anni meni kirkon 
käytävää ensimmäisen kerran kak-
sivuotiaana kaverin kanssa käsi kä-

dessä. Eläviä kynt-
tilöitä pienillä ei ole 
kädessään – mutta 
voi patteriversiokin 
sammua juuri en-
nen kulkuetta.

Nuorten asialla

MLL:n Hämeen piiri 
perustettiin 1951, ja 
samalla naistoimi-
kunta aloitti varo-
jen keräämisen toi-
mintaan. Aleksante-
rin kirkon tilaisuu-
den tuotto lahjoite-
taan Hämeen piirin 
nuorisotyölle. – Vuosittain lahjoitamme noin 

kymmenen tuhatta euroa lasten-
suojelutyöhön, kertoo naistoimi-
kunnan puheenjohtaja Kaisa Ee-
rola.

– Tämän vuoden lahjoitus 
on 12 000 euroa. Lisäksi nais-

Pikku enkeleistä loistaa ilo

Kynttilä tuo 
valon kasvoille.

Anni ja Aada Seppälä kokeilevat 
pukuja, äiti Pirita Seppälä auttaa. 

Kaikkien Aleksanterin kirkon 
enkeleiden pukujen sovitus on 

joulukuun puolivälissä.

Hannu Jukola

Aron tulkitsee  
Elviksen joululauluja

Elvis-tulkki Aron & Cool Company 
esiintyvät joulukonsertissa  

9. joulukuuta kello 21  
Aleksanterin kirkossa. 

Ha
nn

u 
Ju

ko
la

Joululahjoituksilla apua  
lähelle ja kauas

toimikunta lahjoitti 1500 euroa  
suomalais-virolaisen perhelei - 
rin järjestämiseen Virossa ja kus-
tansi Vaavinkaiset-lorulaulule-
vyn toteuttamisen. Kaikkiaan 60- 
vuotisjuhlavuoden lahjoitus on  
14 500 euroa.

Piiri tukee nuoria muun muas-
sa perustamalla kouluihin hyvin-
vointiryhmiä ja kouluttamalla tu-
kioppilaita. 

Meneillään on myös MLL:n 
Tampereen osaston 90-vuotisjuh-
lavuosi.

– Kun tähän toimintaan tulee 
mukaan, se vie mennessään. Las-
ten ja perheiden hyväksi on miele-
kästä antaa vapaa-aikaansa.

Enkelikirkkoväki voi käydä sy-
tyttämässä kynttilät alttarilla. Oh-
jelma alkaa virrellä Nyt sytytämme 
kynttilän.

Kohokohta on lasten kynttilä-
kulkue Maan korvessa kulkevi lap-
sosen tie -sävelmän soidessa. Tilai-
suuden kesto, puolisen tuntia, on 
ajateltu sopivaksi perheen pienim-
mille.

Perinne alkoi piispatar Helmi 
Gulinin halusta luoda lapsiperheil-
le oma kirkkotapahtuma.  1980-lu-
vulla se alkoi levitä myös muualle 
Suomeen, ja nyt tapahtumia järjes-
tetään yli 250 paikkakunnalla, Ee-
rola kertoo.

Aleksanterin kirkossa enkeleitä 
on jo kolmas sukupolvi. 

– Mielestäni enkelit ovat kau-
neuden ja hyvyyden symboleja, joi-
ta tässä ajoittain kovassa ja kalse-
assa maailmassa tarvitaan, Eero-
la sanoo.

Siivet ovat viitisenkymmentä 
vuotta vanhat, samoin puvut. Vuo-
sien saatossa niitä on tosin teetetty 
muutama lisää.

Aluksi siipien tilalla olivat suu-
ret rusetit, ja  enkeleillä oli kylmillä 
lattioilla hipsutteluun paksuja vil-
lasukkia.

Asta Kettunen

Enkelikirkot 28.12.  
klo 18 Aleksanterin,  
Aitolahden, Messukylän  
ja Pispalan kirkoissa

Hannu Jukola
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Kauneimmat joululaulut

Riemuitkaa nyt!
Ra
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Keskiviikko 7.12
klo 19 The Traditional Christmas Carol Service 
 Old Church

Torstai 8.12.
klo 11 Kalkun seurakuntatalo 
klo 18 Kessan Baari, Kämmenniemenkatu 43

Sunnuntai 11.12.
klo 15 Seurakuntakoti Katariina 
klo 15 Kauneimmat joululaulut lapsille, 
 Kalevan kirkko
klo 15 Takahuhdin pappila 
klo 16 Perheiden kauneimmat joululaulut, 
 Aitolahden kirkko, mukana AitoTaitoLapset
klo 16 Multisillan seurakuntakoti 
klo 16 Kaukajärven seurakuntakoti
klo 17 Kalevan kirkko
klo 17 Messukylän kirkko 
klo 17 Tesoman kirkko 
klo 18 Aitolahden kirkko, mukana  Aitotahti 
klo 18 Linnainmaan seurakuntakeskus
klo 18 Uudenkylän seurakuntakoti
klo 18 Lielahden kirkko 
klo 18 Hervannan kirkko 
klo 18 Teiskon kirkko
klo 18 Härmälän kirkko 
klo 18 Aleksanterin kirkko 
klo 18 Teiskon kirkko, mukana Pikku Pääskyt, Teiskottaret 
klo 18 Viinikan kirkko, myös joulutori 
klo 19 Tesoman kirkko 
klo 19 Pispalan kirkko 
klo 19 Tuomiokirkko 
klo 19 Messukylän kirkko
klo 19 De vackraste julsångerna med Lucia, 
 Gamla Kyrkan

Tiistai 13.12.
klo 20 Salhojankadun pub
 Salhojankatu 29

Keskiviikko 14.12. 
klo 12 Café Olohuone
klo 13 Kotipirtti, Käräjätörmä 12
klo 13 Vanha kirkko, Soiva joulutori
klo 14 Mansikkapaikka, 
 Lentävänniemenkatu 6

Torstai 15.12.
klo 17 Miesten kauneimmat joulusaunalaulut, 
 Ilkon kurssikeskuksen Lampisaunalla ja  
 Wanhassa huvilassa  
 (ilm. 9.12. p. 050 327 6302 tai  
 touko.hakala@evl.fi )
klo 18 Ilkko, Kauneimmat joululaulut sekä 
 Seurakuntayhtymän Tiernapojat,  
 tilaisuutta johtaa Matti Hannula

Perjantai 16.12. 
klo 18 Lapsiperheiden Kauneimmat joululaulut, 
 Tahmelan kerhohuone
klo 19 Kauneimmat joululaulut, 
 pub Kujakolli, Tahmelanviertotie 2 

Lauantai 17.12.
klo 13 Vanha kirkko, Soiva joulutori 

Sunnuntai 18.12.
klo 12 Lapinniemen kappeli
klo 15 Lasten kauneimmat joululaulut, 
 Messukylän kirkko
klo 15 Levonmäen seurakuntakoti
klo 16 Kaukajärven seurakuntakoti
klo 16 Lamminpään kappeli, mukana Sauriat-kuoro
klo 17 Messukylän kirkko
klo 18 Lamminpään kappeli, mukana Sauriat-kuoro 
klo 18 Aleksanterin kirkko
klo 18 Tuomiokirkko
klo 18 Viinikan kirkko
klo 19 Messukylän kirkko
klo 19 Pispalan kirkko, 
 mukana Varikon bändi 
klo 20 Tuomiokirkko 

Maanantai 19.12.
klo 14 Vanha kirkko , Soiva joulutori 

Keskiviikko 21.12.
klo 13 Vanha kirkko, 
 Soiva joulutori 
klo 18 Kalevan kirkko

Perjantai 23.12.
klo 18, klo 20 ja klo 21 
 Aitolahden vanha kirkko:
 Johanna Porkola,  
 Maiju Häyrynen, Miia Moilanen

Perjantai 6.1. Loppiainen
klo 18 Kauneimmat joululaulut vielä kerran, 
 Piccolon lapsikuorot ja  
 Piccolon kamarikuoro,  
 Messukylän kirkko 
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Rakkaus tuo joulun Muut tapahtumat

Joulujuhlat ja  
  Itsenäisyyspäivän juhlat

Mustan Lampaan 
     joulu

Lapset ja perheet

Retki

Lasten katedraali 
Finlaysonin kirkossa 27.11.2011 – 6.1.2012 klo 10–18

Joululaulut raikuvat,  
joulunaika on
su 11.12. klo 13, 15 ja 16.30 
Lasten kauneimmat joululaulut, Raija-Liisa Vuorio

Enkeleillä asiaa, joulunaika on
la 17.12. klo 11–16 tasatunnein joulukertomus 
nukketeatterina

Lasten äänet helkkyvät,  
joulun aika on
su 18.12 klo 11–17 tasatunnein lasten joululauluvartit, Kaisa 
Mattila

Paimenetkin riemuitsevat,  
juhlan aika alkaa
la 24.12. klo 13.30 isoäidin aattohartaus lapsiperheille, 
Raija-Liisa Vuorio 
klo 15 äidin aattohartaus, Marita Hakala   

Jeesus, seimeen syntynyt,  
joulun lahja on
su 25.12. klo 15 Lasten joulukirkko, Kirsi Hakala  

Eläimetkin kumartavat,  
joulun aika jatkuu
ma 26.12. klo 15 Tapaninpäivän taaperokirkko (oma 
pehmolelu mukaan), Ulla Paalijärvi 

Jeesus-nimeen luotamme,  
uusi vuosi alkaa
su 1.1. klo 15 kirkkovartti, Satu-Tuulia Halkosaari

Tähti kirkas johdattaa,  
Loppiainen on
pe 6.1. klo 15 Lasten toivejoululaulut, Tuuli Hovila  

  

Eläkeläisten joulujuhla ja -ateria 
pe 9.12. klo 12 Aitolahden kirkko 
Ilmoittaudu Irmeli Nylanderille, p. 050 599 7345

Joulujuhla 
la 10.12. klo 14 Viinikan kirkko 
Mukana mm. kirkkoherra Jussi Mäkinen, teol.tri Erkki Ranta, 
Mongolian-lähetti Päivi Vuorinen, Ylöjärven Tuomaskuoro. 
Musiikkia, joulupuhe, kuulumisia lähetyskentältä, joulupuuro, 
kahvipöytä, arpajaiset ja myyntituotteita. 
Järj. Ev.lut.Lähetysyhdistys Kylväjä, Suomen Raamattuopisto 
ja Viinikan srk

Kirkontuvan joulujuhla
ma 12.12. klo 11 Uudenkylän srk-talo
ti 13.12. klo 11 Kaukajärven srk-koti

Sinkkujen joulujuhla
to 13.12. klo 18–20 Aleksanterin kirkon alasali
Tuo mukanasi jouluista ohjelmaa! Joulukahvit,jouluevankel
iumi,joululauluja ja muuta ohjelmaa. Mukaan max 5 euron 
hintainen pikkupaketti.
Tied. sari.peltonen@evl.fi p. 050 381 7177
Katso myös www.tampereensinkut.fi

Anna ja Arvo -kahvilan väen joulujuhla
ti 13.12. klo 11 Tesoman kirkko  

Vanhemman väen  
joulujuhlan hartaus 
ke 14.12. klo 11 Teiskon kirkko, Tero Matilainen. 
Joulupuuro, kahvitarjoilu sekä ohjelmaa srk-kodilla, Iloisesti 
Ikääntyen -kuoro. Vapaaehtoiset avustavat tarpeen mukaan.

Ikäihmisten joulujuhla
pe 14.12. klo 12 Linnainmaan srk-keskus
Jouluinen ohjelmatuokio, jouluateria
Anna-Maarit Rantanen, Petri Karaksela, Ritva Fabrin, Heli 
Rinta.

Diakoniatyön järjestämä 
joulujuhla ja -ateria 
ke 14.12. klo 12 Aitolahden kirkko 
Ilmoittaudu Irmeli Nylahderille, p. 050 599 7345

Pelipuiston joulujuhla 
ke 14.12. klo 18.
Tarjolla riisipuuroa, kahvittelua ja Pelipuiston ryhmien 
tuottamaa ohjelmaa

Piirien jouluinen aamu
to 15.12. klo 10 Kaukajärven srk-talo
Naisten aamukahvilaiset kutsuvat Sinua mukaan! 

Kaiken kansan Joulujuhla
to 15.12. klo 13 Tuomiokirkko
Yhteislaulua, musiikista vastaa Ulla Halttunen,  
joulunrunot Lotta Häyrinen, juhlapuhe yhteiskunnallisen  
työn johtaja Ilkka Hjerppe, Tiernapojat

ICCK’S annual Christmas Party 
Dec. 17th in the Katariina Parish Hall  
(Hatanpään puistokuja 20) 3–6 pm.  
There will be program for the kids, Santa’s visit,  
Christmas carols, good company and lot of food.

Seurakunnan kuusijuhla 
su 18.12. klo 16 Hervannan kirkko 
Glögi- ja puurotarjoilu, lapsille joulupussit, Tiernapojat,  
lasten esitys, seurakunnan kuorot, yhteislaulua

Aitomiesten perinteinen  
ohjelmallinen joulujuhla 
ti 20.12. klo 18.30 Aitolahden kirkko

Jouluhartaus ja joulupuuro
ke 21.12. klo 12.30 Kämmenniemen kerhohuone

21.12. ruokakassien jakoa 
etukäteen varanneille Mustan Lampaan  
asiakkaille alkaen klo 13 alkaen.

Auki yötä päivää 
24.12. klo 11.15 – 26.12. klo 15.  
Asunnottomat voivat yöpyä. Jouluinen ruokapöytä 
jouluaatosta alk.klo 12.15 jatkuu aamuyölle.  
Ruokakassien jakoa klo 12.30 alkaen tarvitseville,  
niin kauan kuin niitä riittää.  
Joulupäivänä ruokailu klo 11-15,  
tapaninpäivänä klo 11-14.

Jouluaattona alkuhartaus 
Viestiveljet klo 11.30, jonka jälkeen hiljennytään 
kuuntelemaan joulurauhan julistusta Suomen Turusta. Valon 
neito Noora Mäcklin laulaa kauneimpia joululauluja klo 
15.30.-16.30. Hartaus Touko Hakala klo 16.30.

Perinteinen joulusauna 
Rajaportissa jouluaattona klo 18-20. Autokuljetus Mustasta 
Lampaasta

Kaunis joulukertomus 
keppinukkenäytelmänä 
Joulukertomus nähdään keppinukkenäytelmänä Ideaparkin 
Ideakappelissa. Esitykset puolen tunnin välein pe 9.12. 
klo 10–11 ja 16–17.30 sekä ke 14.12. klo 15–16.30. Järj. 
Tampereen ev.lut. seurakuntien yhteiskunnallinen työ

Perheiden jouluaskarteluilta 
ma 12.12. klo 17.30 Kämmenniemen kerhohuone, 
jouluhartaus

Jouluinen askartelupaja perheille 
ma 12.12. klo 18 Hallilan seurakuntakoti
Illassa askartelua, jouluista tunnelmaa ja tarjolla puuroa. 
Tiedustelut: Eveliina Ruokola p. 050 464 8089

”Tuikkikaa oi joulun tähtöset,  
kilpaa lasten tähtisilmäin kanssa” 
ma 19.12.klo 18 Messukylän kirkko 
Tule mukaan laulamaan kauneimpia joululauluja  
Haiharan nukketeatterin näyttelijöiden kanssa 

Enkelikirkot
viattomien lasten päivänä ke 28.12. klo 18 
Aleksanterin, Aitolahden, Messukylän ja Pispalan kirkoissa

Eläkeläisten jouluretki Pyysalon  
toimintakeskukseen ti 13.12
Lähtö kello 11 Kalevan kirkolta, paluu noin klo 14.30. 
Hinta 33 €. Tied. ja ilm. 9.12. mennessä p. 050 345 1162.

Riemuitkaa nyt!
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Tapaninpäivä 26.12.Muut tapahtumat

Jouluaatto 24.12.

Uudenvuodenaatto 31.12.

Uudenvuodenpäivä 1.1.

Joulupäivä 25.12.

Kuvat: Hannu Jukola

Jouluyön messut

Joulutulet
la 10.12. klo 18 Messukylän vanha kirkko
Hannu Kilpeläinen, Petri Karaksela, Tampereen seudun 
reserviläisnaiset. Glögitarjoilu

Joululaulumessu
su 11.12. klo 12 Lielahden kirkko
Tarvo Laakso, Lasse Kautto, Sonore-kuoro
Puurotarjoilu Peetelin hyväksi

Seimiasetelmia esillä Kalevan kirkossa
12.12.2011–6.1.2012 klo 11–15.
Jouluaattona ja joulupäivänä kirkko on avoinna vain 
tilaisuuksien ajan.

Anna ja Arvo -kahvilan
joulukirkkomatka 15.12. klo 13–14.30. 

Adventin kynttiläkulkue ja metsäkirkko 
pe 16.12. klo 18 Atalan srk-talo 
Ota mukaan lyhty tai taskulamppu ja tule mukaan joulun 
odotuksen tunnelmiin! Kulkue lähtee klo 18 Atalan  
srk-kodilta, Pulkkakatu 6. Hartaushetki Halimasjärven 
rannalla alkaa kulkueen saavuttua noin klo 18.30. 

Joululaulujumalanpalvelus
su 18.12. klo 10 Tuomiokirkko
Antero Niemi, liturgia
Merja Halivaara, saarna
Kirkkokuoro, joht. Marja-Liisa Rautelo
Mukana Tuomiokirkon rippikoululaiset
Sanajumalanpalvelus virsineen ja liturgisine  
osuuksineen joululaulujen sanoin ja sävelin
Joulun avaus
18.12. klo 16 Multisillan srk-koti

Mummon kammarin joululaulajaiset
ke 21.12. klo 12
Matti Sammal, Vilho Salomaa

Seuraa tähteä -jouluvaellus 
ke 21.12. kokemaan jouluyön ihme. Matkan varrella  
mm. enkelikuoro ja paimenia. Vaellus alkaa Peltolammin 
koulun pihasta klo 18 ja päätyy seurakuntakeskuksen 
saliin seimen äärelle. Voit ottaa mukaan oman lyhdyn.  
Kuljetus klo 17.30 Härmälän kirkolta Nuolialantien, 
Lahdenperänkadun, Lempääläntien ja Multisillan srk-kodin 
kautta. Paluukuljetus klo 19.30 Peltolammin srk-keskuksesta

Joululaulumessu
ti 27.12. klo 18.30 Messukylän kirkko
Juha Kauppinen, Kaisa Yrjölä, musiikki Monkey Ministry

Jouluradio soi adventista Tapaniin
Jouluisia säveliä tauotta ensimmäisestä adventista 27.11. 
alkaen tapaninpäivään saakka taajuudella 101,6 Mhz. 
Netissä pääkanavan lisäksi myös Kauneimpia joululauluja, 
perheen pienimmille suunnattua Pikku jouluradiota ja 
ruotsinkieliseen joulumusiikkiin keskittyvää Julradion-
kanavaa.  Kaikki radiot löytyvät osoitteesta www.jouluradio.fi. 

Tunnelmaa tapulissa
Vanhan kirkon Tapulikuppilan Glögeria on avoinna 9.–22.12. 
arkisin klo 16–19 ja viikonloppuisin 10–14

Joulumateriaalinäyttely
Materiaalipalvelussa jouluun asti, Kyttälänk. 1 A
(ma–pe 21.–30.12. klo 9.30–15)

Aattohartaudet
klo 11 Rientolan Setlementti, Possijärvenkatu 2
klo 11.55 Atalan srk-koti (perhehartaus)
klo 12.15 Vanha kirkko
klo 14 Lielahden kirkko, Teiskon kirkko
klo 15 Aleksanterin kirkko, Tesoman kirkko, Hervannan 
kirkko, Kalevan kirkko, Messukylän kirkko (perhehartaus), 
Linnainmaan srk-keskus, Uudenkylän srk-talo, srk-koti 
Katariina
klo 16  Aitolahden kirkko, Lielahden kirkko, Teiskon kirkko, 
Viinikan kirkko (perhehartaus), Peltolammin srk-keskus, 
Kaukajärven srk-talo, Vehmaisten srk-talo
klo 17 Aitolahden vanha kirkko, Aleksanterin 
kirkko (sanajumalanpalvelus), Härmälän kirkko 
(sanajumalanpalvelus), Pispalan kirkko, Messukylän kirkko, 
Tuomiokirkko  (vesper)
klo 21 Viinikan kirkko
klo 22 Messukylän vanha kirkko
klo 23 Messukylän kirkko
klo 24 Messukylän vanha kirkko

Jouluaaton kappelihartaudet
Lapinniemen kappeli klo 13
Kalevankankaan iso kappeli tasatunnein klo 13–22 
Vatialan iso kappeli tasatunnein klo 14–16
Lamminpään kappeli tasatunnein klo 15–22

klo 22 Kalevan kirkko 
klo 23 Aitolahden kirkko, Finlaysonin kirkko, Hervannan 
kirkko, Härmälän kirkko, Tesoman kirkko

Joulukirkot
klo 7 Pispalan kirkko, Tuomiokirkko
klo 8 Aleksanterin kirkko, Hervannan kirkko, Kalevan kirkko, 
Lielahden kirkko, Messukylän kirkko, Teiskon kirkko, Viinikan 
kirkko
klo 10 Härmälän kirkko (messu), Kalkun srk-talo, 
Lentävänniemen srk-koti Talentti, Nekalan srk-talo
klo 11 Tesoman kirkko: lapsiperheiden joulukirkko
klo 16 (at 4 p.m) Vanha kirkko: ICCK Christmas Day Service 

Perhemessu ja joulunäytelmä
klo 11 Aitolahden kirkko
Kertomus Jeesuksen syntymästä sisältyy joulupäivän 
perhemessuun kuvaelmana. Kirkkovieras pääsee mukaan 
laulamalla yhdessä enkelien, Marian, Joosefin, paimenten 
ja tietäjien kanssa tuttuja jouluvirsiä. Aitolahdella nyt toista 
kertaa seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten voimin

Messut
klo 10 Aitolahden vanha kirkko, Aleksanterin kirkko, Härmälän 
kirkko (sanajumalanpalvelus), Kalevan kirkko, Messukylän 
kirkko, Tuomiokirkko (urkumessu), Viinikan kirkko
klo 11 Hervannan kirkko (sanajumalanpalvelus), Pispalan 
kirkko
klo 18 Teiskon kirkko (iltakirkko)

Iltakirkot
klo 19 Messukylän kirkko, klo 21 Teiskon kirkko
klo 20 Tuomasmessu Aleksanterin kirkko

Musiikkitilaisuus 
klo 21 Tuomiokirkko 
Helli Syrjäniemi, kantele
Matti Hannula, laulu ja urut
vapaa pääsy

Musiikkitilaisuus 
klo 22 Tuomiokirkko 
Paula Sirén, huilu ja urut
Matti Hannula, laulu ja urut
vapaa pääsy

Vuodenvaihteen ehtoollinen
klo 23 Tesoman kirkko

Musiikkitilaisuus 
klo 23 Tuomiokirkko 
Maria Rajakorpi, laulu
Matti Hannula, laulu ja urut
vapaa pääsy

Hartaustilaisuus
klo 23.30 Tuomiokirkko, Olli ja Eeva Aumala
Vuosi vaihtuu 
31.12. klo 23.59 Vanha kirkko 
Trumpetisti Lotte Nyberg soittaa kirkon tornista vuoden 
vaihtuessa

Messu klo 10 Aleksanterin kirkko, klo 10 Härmälän kirkko, 
klo 10 Kalevan kirkko, klo 10 Messukylän kirkko,  
klo 10 Teiskon kirkko, klo 10 Tuomiokirkko,  
klo 11 Hervannan kirkko, klo 11 Pispalan kirkko,  
klo 12 Aitolahden kirkko

Sanajumalanpalvelus 
klo 10 Viinikan kirkko, klo 12 Lapinniemen kappeli

Uudenvuoden tapahtuma  
”Mieheksi ja naiseksi”
su 1.1. klo 14 Hervannan kirkko

Riemuitkaa nyt!
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Joulukonsertit
Joulunajan konsertti  
"Ilon äärelle"  
ke 7.12. klo 18.30 Messukylän kirkko 
Tampereen Tekniikan Laulajat, 
joht. Aila Piiparinen, säest. Katariina 
Vuorinen, puhe Olavi Heino 
Ohjelma 10 €

Hiljaisuuskin laulaa voi
ke 7.12. klo 19 Finlaysonin kirkko 
Laulu-Siskot, ohjelma 10 €

Joulukonsertti
to 8.12. klo 18 Tuomiokirkko
Lapsikuoro Tactus,  
joht. Olli-Taavetti Kankkunen
Nuorisokuoro Sympaatti,  
joht. Pekka Nikula ja Emmi Kleemola
Ohjelma 12/6 €

Suomalainen joulu
to 8.12. klo 19 Finlaysonin kirkko
Tampereen Poliisilaulajat, 
joht. Lasse Kautto
Helsingin Naispoliisilaulajat, 
Jousikvartetti
Ohjelma 10 €

Heviä joulua!
pe 9.12. klo 18 Härmälän kirkko
Starwar-yhtye ja Tarvo Laakso

Tähdistä kirkkain -konsertti
pe 9.12. klo 19 Vanha kirkko 
Elina Vettenranta ja Tuuli Suominen
Vapaa pääsy

Euga Ensemblen Valoon 
-joulukonsertti 
pe 9.12. klo 19 Messukylän kirkko 
joht. Joonas Mikkilä ja Visa Yrjölä
Käsiohjelmaan vaihdettavia lippuja  
(10/5 €) etukäteen piletti.fi -sivustolla ja 
käsiohjelmia ovella samaan hintaan.

Elvis Christmas
pe 9.12. klo 21 Aleksanterin kirkko
Aron – Elvis-tulkki Juha Leppänen
Vapaa pääsy, kolehti vähävaraisille
järj. Sons of Abraham MCC

Joulufantasia
la 10.12. klo 11 Vanha kirkko
Ville Karhula, piano
Vapaa pääsy

Valo voittaa  
– Jippii-lastenkonsertti
la 10.12. klo 18 Vanha kirkko
Pirkanmaan jippiikuorolaisia
Vapaa pääsy, kolehti Jippii-laulujen 
käännöstyöhön

Green Fields
So 11.12. um 15 Uhr  
in der Krypta des Doms 
im deutschsprachigen Gottesdienst
Green Fields -kuoro,  
joht. Vesa Haapaniemi
Vapaa pääsy

Kauneimmat joululaulut 
-konsertti
su 11.12. klo 18 Aleksanterin kirkko
Tampereen teatterin näyttelijöitä
Vapaa pääsy, kolehti lähetystyölle

Joulukonsertti
ma 12.12. klo 19 Finlaysonin kirkko
Picantus-kuoro, joht. Emmi Kleemola
Ohjelma 10 €

Piano, tunnen kirkkautesi 
hehkuvan
ti 13.12. klo 18 Nekalan srk-talo
Laura Ahlvik, Ev.lut. Opiskelija- ja 
koululaislähetys

Jouluista barokkia 
ti 13.12. klo 19, Vanha kirkko
Tampereen Kamarimusiikkiseuran orkesteri, 
joht. Juhani Tepponen, solistina Heikki 
Pöyhönen, oboe. Ohjelma 10 €

Gaude – joulun tunnelmia 
meiltä ja maailmalta
ti 13.12. klo 19, Viinikan kirkko 
Tampereen Yliopiston Laulajat
Ohjelma 10/5 €

Joulun punainen lanka
ke 14.12. klo 19 Vanha kirkko
TAMK:n kirkkomuusikot. Vapaa pääsy

Joulukonsertti
ke 14.12. klo 19 Aleksanterin kirkko
Piccolon Kamarikuoro,  
joht. Heikki Hinssa
Petri Laaksonen Bändi
Ohjelma 15/10 €, 
ennakkoon kuorolaisilta 13/8 €

Kaikuu sävel riemuinen
ke 14.12. klo 19 Finlaysonin kirkko
Jäämien Kuoro, joht. Saija Siuko
Ohjelma 10 € ovelta        

Joulua
to 15.12. klo 12 Vanha kirkko
Nokkahuiluyhtye Scaramella
Vapaa pääsy

XVI joulukonsertti
to 15.12. klo 18.30 Tuomiokirkko
Pirkanmaan Hoitokodin hyväksi
tangokuningatar 2011 Mervi Koponen
Harjun kanttorikvartetti, joht. Tarja Laitinen
säestys/tenori Tuomas Laatu
Tervehdykset, yhteislauluja

Kuulen taivaan tiukujen 
soivan
to 15.12. klo 19 Vanha kirkko
Sauriat-kuoro, joht. Risto Hiltunen
Joulun säveliä ja sanomaa mukanaan 
tuovat Jaana Pöllänen ja Antti Punkari
Ohjelma 10 €

Yhdessä juhlaan
pe 16.12. klo 18 Aleksanterin kirkko
Kamarikuoro Solenne, Tampere Chamberin 
jousiyhtye, Riikka Viljakainen urut,  
Kirsi Mäki johtaa. 
Vapaa pääsy. Ohjelma 10 €

Kitarakonsertti
pe 16.12. klo 19 Vanha kirkko
Kimmo Karppi, kitara
Bach, Ponce, Domeniconi, Piazzolla, 
Tárrega ja Dyens
Yhteistyössä Tampereen Kitaraseuran 
kanssa. Vapaa pääsy

Gaude – joulun tunnelmia 
meiltä ja maailmalta
pe 16.12. klo 19 Finlaysonin kirkko
Tampereen Yliopiston Laulajat
Ohjelma 10/5 €

Heviä joulua!
pe 16.12. klo 19 Lielahden kirkko 
Starwar-yhtye ja Tarvo Laakso

Vanhoja jouluvirsiä 
pelimanniotteella
la 17.12. klo 14 Metson auditorio
Kansanmusiikkiyhtye Pömpeli, solisteina 
Petra Kosola, Paula Kupari ja Risto Kupari. 
Mukana myös Arto Järvelä (viulu) ja  
Timo Saukko (harmoni)

Autamme yhdessä 
-hyväntekeväisyyskonsertti
la 17.12. klo 18 Vanha kirkko
Pirkanmaan Laulajat
Ohjelma 10 € Kirkon Ulkomaanavun 
hyväksi

Pirkanpoikien 
Joulukonsertti
la 17.12. klo 19 Tuomiokirkko
"Psallite" – 42. perinteinen joulukonsertti
Poikakuoro Pirkanpojat,  
joht. Jouni Rissanen
Liput 20/15 € Lippupalvelusta

Polyteknikkojen Kuoron 
joulukonsertti
la 17.12. klo 19 Aleksanterin kirkko
Polyteknikkojen Kuoro, solistina Helena 
Juntunen. Liput 23 €/ 13€ (opiskelijat, 
lapset alle 16 v) Lippupisteestä

Joulukonsertti
su 18.12. klo 16 Teiskon kirkko
Susanna Tenkanen-Lindeman, Tiina 
Kärblane, Anna Arola
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €

Joululauluja yksin ja 
yhdessä 
su 18.12. klo 18 Viinikan kirkko 
Ulla Halttunen, Kolmas Painos,Veikko 
Myllyluoma

Joulu sydämessäni
18.12. klo 19 Vanha kirkko
näyttelijä, lausuntataiteilija Ahti Jokinen
Lauluyhtye Mix’ette
Ohjelma 10 €

Oi jouluyö – Julako rat
su 18.12. klo 19 Finlaysonin kirkko 
Pertti Palm 
Ohjelma 10 €

Jari Sillanpää & Aia  
– Joulukirkkoon 
ma 19.12. klo 19 Tuomiokirkko 
Liput 30 € Lippupalvelusta

Joulukonsertti
ti 20.12. klo 14 Aleksanterin kirkko
Mieskuoro Kelot, joht. Jussi Tamminen
Vapaa pääsy

Hermicante-kuoron 
joulukonsertti 
ti 20.12. klo 18 Hervannan kirkko 
Kuoroa johtaa Raimo Pohjanniemi

Kuului laulu enkelten
ti 20.12. klo 19 Kalevan kirkko 
Tomi Metsäketo ja Piccolon lapsikuorot.
Liput/ ohjelma 28/ 25 €
Lippupiste ja Indico

Suomalaisen musiikin 
joulukonsertti
ti 20.12. klo 19 Aleksanterin kirkko
Kamarikuoro Camena,  
joht. Juha Törmä
Ohjelma 10 €

Oi jouluyö – Julako rat
ke 21.12. klo 18 Hervannan kirkko
Pertti Palm

Joulukonsertti
ke 21.12. klo 19 Tuomiokirkko
Mieskuoro Laulajat,  
joht. Juha Holma
Matti Hannula, urut

Jouluaaton hartaus
la 24.12. klo 12.15 Vanha kirkko
Mieskuoro Pirkanmiehet,  
joht. Tuomas Laatu
Vapaa pääsy

Sympaatti-kuoron jouluyön 
konsertti 
la 24.12. klo 23 Aleksanterin kirkko 
Sympaatti-kuoro

Jouluillan barokkikonsertti
su 25.12. klo 18 Aleksanterin kirkko
Aleksanterin lauluryhmä ja soitinyhtye sekä 
solistit, johtaa Riikka Viljakainen. 
Ohjelmassa Telemann, Buxtehude, Schein, 
J.M Haydn, Vierdanck, mm. teoksia,  
joita ei ole aiemmin esitetty Suomessa.
Vapaa pääsy, kolehti Pyynikin srk:n 
musiikkityön hyväksi

Konsertti 
28.12. klo 18 Lielahden kirkko 
Tunturipelimannit

Oi jouluyö – Julako rat
pe 6.1. klo 18 Tesoman kirkko 
Pertti Palm

Iltamusiikkia
15.1.2012 klo 18 Tuomiokirkko
Arttu Kataja, baritoni
Matti Hannula, urut
Ohjelma 10 €
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KEITTIÖREMONTTI
Kerralla kuntoon.

Ilmainen suunnittelu.
Soitto riittää!

Matti Saari 0400 631 128
Jarmo Lahti 0400 867 855

puh. 010 321 2400

www.nelko.fi

VVO:n asunnossa saat 
omistusasumista vastaavan 
asumisturvan. 

Tutustu tarjontaamme ja 
täytä hakemus jo tänään: 
www.vvo.fi

Asiat mallillaan

TAMPERE - HELSINKI - OULU - ROVANIEMI

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

Kuunteleva puhelin 

AAAaaammmuuukkkooorrrvvvaaa
000333///222111333 333555333333

joka aamu klo 5-9.
Kun olet yksinäinen tai  

kaipaat luotettavaa 
keskustelukumppania, 
Aamukorva on kuulolla 

vuoden jokaisena 
päivänä. 

Paikallispuhelun hinnalla. 

• Taide- ja harrastekirjat
• Romaanit, dekkarit ja 
   pokkarit
• Pelit, leimasimet ja
   askartelutarvikkeet
• Paperinuket
• Kortit, kirjekuoret ja
   postimerkit

Sammonkatu 13, TRE 
Avoinna ma-pe 9 - 17, la 10 - 14

Meiltä myös 
 joulukortit ja

adventtikalenterit!

www.pienikirjakauppa.fi ℡ 010-666 5757

Keittiö-, kylpyhuone-, sauna- ja huoneistojen korjaukset...
Ok-ja huvilatyöt... Pienetkin korjaustyöt...
Vesieristesertifikaatti... Kotitalousvähennyskelpoinen
Yhteistyössä sähkö-putki ja lukkosepän palvelut.

www.saunasaneeraus.com   p. 0400 623 463

KAIKKI  REMONTIT

Jouluisia Sävelmiä
Tapani Kansa
J o u l u k o n s e r t t i

Jouluisia SävelmiäJouluisia Sävelmiä
J o u l u k o n s e r t t i

Jouluisia SävelmiäJouluisia SävelmiäJouluisia SävelmiäJouluisia SävelmiäJouluisia Sävelmiä
La 10.12. klo 18

Tampereen Tuomiokirkko

Liput: 23 €, S-Etukortilla 18 €
lisätietoa: tapanikansa.fi

Liput: Sokos, Stockmann, K-Citymarketit

0600 10 800 (1,96€/min+pvm)

Lucian päivä 13. joulukuuta on 
jo pitkään kuulunut joulun 
odotuksen perinteisiin. De 

vackraste julsångerna med Lu-
cia Vanhassa kirkossa 11.12. kello 
19 ottaa siitä hieman varaslähtöä 
Svenska samskolanin kahdeksas-
luokkalaisten voimin.

Tilaisuus alkaa Lucia-kulku-
eella ja nuorten musiikkiesityk-
sillä. 

– Sen jälkeen lauletaan niin 
paljon kuin vaan ehditään, tut-
tuja ja tunnelmallisia joululaulu-
ja, kertoo ruotsalaisen seurakun-
nan kanttori Paula Sirén.

Pienet hengähdystauot laula-
miseen tuo pasuunakvartetti, jo-
ka soittaa kaksi kappaletta. Tilai-
suuteen on vapaa pääsy, mutta 
siinä kerätään kolehti, jonka koh-
de esitellään laulujen lomassa.

De vacraste julsångerna med 
Lucia on osa Vanhan kirkon Soi-
va joulutori -sarjaa.

– Kauneimpien joululaulu-
jen ruotsinkielinen vihko, kuten 

virsikirjakaan, ei ole yksi yhteen 
suomenkielisen version kanssa, 
mutta tutuimmat ja rakastetuim-
mat laulut ovat pääosin yhteisiä, 
kertoo Sirén ja toivottaa väen ter-
vetulleeksi laulamaan kauneim-
pia myös ruotsiksi.

Svenska samskolanin tämän 
vuoden Lucia-kurssilaiset ehti-
vät Soivan joulutorin keikan li-
säksi esiintyä ainakin 16 paikas-
sa. Osa esiintymisistä suunna-
taan hyväntekeväisyyteen tai ih-
misten iloksi, osalla kerätään ra-
haa ensi vuoden luokkaretkeä 
varten. Kahdessa paikassa ovat 
mukana myös tonttuilevat Luci-
at 4. luokalta.

Nykyinen Lucian juhlinta on 
muodostunut Skandinaviassa vä-
hitellen 1600–1700 -luvuilta al-
kaen, kilpailut ja kulkueet yleis-
tyivät 1900-luvulla.

Lue lisää: www.tampereen-
kirkkosanomat.fi

Asta Kettunen

Lucia-kulkue  
tuo jouluista valoa

Lucia-kurssilaiset harjoituksissa: kynttiläkruunu päässä Jennifer Lampi, 
taustalla näkyvät Annika Holmqvist, Carin Ollinen ja Janina Airikainen.

Asta Kettunen

Musiikinopetus 2012 kevät

Soitonopetukseen mahdollisesti vapautuville paikoille voi 
ilmoittautua jonottamaan 7.12. alkaen.

Lisätiedot opetuksesta ja ilmoittautumisesta 
 www.tampereenseurakunnat.fi/soitonopetus                      

Kevätlukukausi alkaa maanantaina 9.1.2012
Uusia oppilaita otetaan kunnes ryhmät täyttyvät!

Musiikkileikkikoulut 2012 

Opetuspaikat ja opetuspäivät
Aitolahti, Atala, Hervanta, Härmälä, Kaukajärvi, Seurakuntien talo (keskusta), 

Lentävänniemi,  Linnainmaa, Takahuhti, Tesoma, Veisu ja Viinikka.
Uusi opetuspiste Levonmäessä käynnistetään, 

mikäli saadaan riittävästi ilmoittautuneita.

Ilmoittautumiset, lukujärjestykset  ym. lisätiedot
www.tampereenseurakunnat.fi/muskarit sekä p. 03 219 0288
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Katso joulunajan 
tapahtumat joulu-
liitteestä sivuilta 9–12
sekä verkosta
www.tampereen-
seurakunnat.fi

AITOLAHDEN SEURAKUNTA

Messut 
11.12. klo 10 Juha Vuorio, 
Maiju Häyrynen, pyhäkoulu 
18.12. klo 10 Mauri Nieminen, 
Miia Moilanen
Jouluaatto 24.12.
hartaudet 
klo 11.55 perhehartaus Atalan 
srk-kodissa. Terttu Haikka,  
Miia Moilanen, joulupuuro
klo 16 Aitolahden kirkossa, 
Juha Vuorio, Maiju Häyrynen, 
Jouni Saari, sello
klo 17 Aitolahden vanhassa 
kirkossa. Mauri Nieminen,  
Miia Moilanen
Jouluyön messu klo 23 
Aitolahden kirkossa, Johanna 
Porkola, Maiju Häyrynen, 
Aitotahti
Joulupäivä 25.12. 
klo 11 Perhemessu ja 
joulunäytelmä Aitolahden 
kirkossa. Terttu Haikka, Maiju 
Häyrynen. Katso s. 16
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 messu Aitolahden 
vanhassa kirkossa. Pekka 
Luukkala, Miia Moilanen
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 12 messu Aitolahden 
kirkossa, Terttu Haikka,  
Miia Moilanen
Loppiainen 6.1. 
klo 10 Aitolahden kirkossa, 
Johanna Porkola, Miia Moilanen
8.1. klo 10 Aitolahden 
kirkossa, Mauri Nieminen,  
Miia Moilanen, pyhäkoulu 
15.1. klo 10 Aitolahden 
kirkossa, Johanna Porkola,  
Miia Moilanen, pyhäkoulu 

Muut tapahtumat
Aitomiehet 13.12.  
klo 18.30 Aitolahden kirkko, 
jatkuen tiistaisin. Kuntosali 
käytettävissä klo 17 alk.   
www.aitomiehet.net

Aamurukouspiiri 4.1. 
klo 6–7 Atalan srk-kodissa, 
jatkuen keskiviikkoisin

Kontemplatiivinen 
rukoushetki ja  
luettu messu 4.1. klo 19 
Aitolahden kirkko. Illan kulku: 
Muutaman minuutin johdanto 
ja 20 min. kontemplaatio. 
Kontemplaatio on hiljaista 
ajatuksetonta rukousta jatkuen 
luettuna ehtoollisena klo 
19.30–20, Mauri Nieminen. 
Mahdollisuus yksinkertaiseen 
ehtoollisen viettoon keskellä 
arkea. Liturgia luetaan ja virret 
veisataan ilman säestystä

Tampereen seurakuntien tapahtumia 7.12.2011–17.1.2012

Saarnavuoro

Vastuu yhteinen yli sukupolvien
Mistä tekstistä saarnaat? 

Evankeliumijaksossa Matt. 23: 34–39 Jeesus kri-

tisoi Israelin valtaapitävien nurjaa ja vihamie-

listä suhtautumista Jumalan profeettoja ja mui-

ta lähettiläitä kohtaan kautta vuosisatojen. Tä-

mä on niin sanottua taaksepäin katsovaa profetiaa. 

Jeesuksen sanat kohdistuvat myös tulevaisuuteen, 

kun hän ennustaa aikansa uskonnollisen järjestelmän 

tuhoutumisen ja viittaa toiseen tulemiseensa.

Löysitkö tekstiin uuden näkökuLMan? 

Jeesus asettaa koko aikansa sukupolven kollektiivi-

seen vastuuseen. Hänelle usko ei todellakaan ole vain 

yksityisasia.

Mitä haLuat saarnassasi viestiä?

Päivän teema, ”Kristuksen todistajat”, ja evankeliumi 

kehottavat tarkastelemaan kristillisen kirkon historiaa 

ja nykypäivää marttyyriuden näkökulmasta. Kyselen 

muun muassa, keitä ja missä ovat tämän päivän (ve-

ri)todistajat eli marttyyrit ja kenellä on nykyaikana val-

tuudet puhua Jumalan nimissä.

OLikO tekstissä jOtain vaikeaa?

Kyllä se on juuri tuo edellä mainittu yli aikakausien ulot-

tuva kollektiivinen vastuu ihmisten nurjamielisestä, Ju-

malan vastaisesta asenteesta. 

Miksi kannattaa tuLLa kirkkOOn kuuLeMaan saarnaasi?

Jos haluaa kuulla perinteistä kristillistä opetusta. 

MiLLaisin ajatuksin aLOitat uuden vuOden? 

Olen odottavalla mielellä. Tuomiokapitulin ehdotus 

seurakuntien pakkoliitokseksi tulee kirkkohallituksen 

käsittelyyn vasta ensi vuoden puolella. Luotan siihen, 

että kirkkohallituksesta löytyy asiantuntemusta ja vii-

sautta tärkeän asian oikeudenmukaiseksi ratkaisemi-

seksi. Kaikki on tietysti lopulta Jumalan käsissä.   

Äitien punttis 9.1. 
klo 17–20 Aitolahden kirkko, 
jatkuen maanantaisin. Tied. Ulla 
Keskinen p. 050 374 4363

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

Etuovi eläkeläisille 11.1. 
klo 12–14 Atalan srk-kodissa, 
jatkuen ke parillisilla viikoilla. 
Tied. Irmeli Nylander  
p. 050 599 7345

Lähetyspaja 11.1. 
klo 12–15 Aitolahden kirkko, 
jatkuen keskiviikkoisin. Tied. 
Irja Kuronen p. 050 917 7449

AitoTaitoLapset 11.1. 
klo 17–18 Aitolahden kirkko, 
jatkuen keskiviikkoisin.  
Tied. Maiju Häyrynen  
p. 050 534 3032

Avoin rukouspiiri 11.1.  
klo 17.30–18.30 Aitolahden 
kirkko, jatkuen keskiviikkoisin. 
Tied. Pirkko Manninen  
p. 045 277 7076

Gospel-lattarit 11.1. klo 18
Aitolahden kirkko, jatkuen 
keskiviikkoisin. Tied. Tampereen 
NNKY p. 03 254 4000

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

Aitotahti-kuoro 12.1. 
klo 18–19.30 Aitolahden kirkko, 
jatkuen torstaisin. Tied. Maiju 
Häyrynen p. 050 534 3032

Naistenpiiri 16.1. klo 15–17
Aitolahden kirkko, jatkuen ma 

parittomilla viikoilla.  
Tied. Leena Lahtinen  
p. 041 547 9399

Diakonian aamukahvit 
18.1. klo 9–11 Atalan srk-
kodissa, jatkuen ke parittomilla 
viikoilla. Tied. Irmeli Nylander  
p. 050 599 7345

Jumalan kämmenellä -ilta 
18.1. klo 18–19.30 Atalan 
srk-kodissa. 3–8 -vuotiaille 
lapsille perheineen jatkuen 
parittomilla viikoilla. Askartelua, 
temppurata, kirkkohetki ja 
iltapala. Tied. Jyrki Pikkarainen 
p. 050 527 9932

HARJUN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset
Taizérukous 9.12. klo 19 
Pispalan kirkossa
11.12. klo 10 messu Tesoman 

Tuomiokirkkoseurakunnan Tiernapojat 
ilahduttavat jälleen tamperelaisia adven-
tinaikaan eri tilaisuuksissa. Perinne on 
jatkunut jo kolmisenkymmentä vuotta. 

– Tiernapoika-näytelmän esittäminen 
kiehtoo edelleen, koska tämä tuo vaihte-
lua normaalityöhön. Meillä on myös ta-
vattoman kiva tiimi, yhteistyö on sujunut 
hyvin, kertoo Tuomiokirkon urkuri Mat-
ti Hannula, joka on alusta lähtien nähty 
kuningas Herodeksen roolissa.  

Tiernapojat on vuosisatoja vanha suo-
malainen jouluperinne, laulunäytelmä, 
jota nuoret pojat alun perin kiersivät ta-
loissa esittämässä. 

Kuvaelma perustuu pääasiassa Mat-
teuksen evankeliumiin ja kertoo itämaan 
tietäjien matkasta Jeesus-lapsen luo sekä 
kuningas Herodeksesta, joka määrää so-
tilaansa surmaamaan kaikki pienet poi-

kalapset toivoen siten saavansa hengiltä 
myös vastasyntyneen Jeesuksen. 

Näytelmässä on yleensä neljä henki-
löä: kuningas Herodes, Murjaanien ku-
ningas, Herodeksen sotilas Knihti ja 
Mänkki eli tähdenpyörittäjä. 

Kolehtivarat Itä-Afrikkaan 

Tuomiokirkon Tiernapojissa tuomio-
rovasti Olli Hallikainen nähdään joko 
Mänkkinä tai Knihtinä. Muissa rooleis-
sa vuorottelevat pastori Antero Niemi ja 
pastori Asko Peltonen. Seurakuntalai-
sista mukana on ainakin Kimmo Laine, 
mahdollisesti muitakin varanäyttelijöitä.  

Varaväkeä tarvitaan, koska Hannu-
lan mukaan esiintymispyyntöjä tulee jo-
ka joulu useita. 

Tiernapoika-perinteeseen liittyy aina 
myös hyväntekeväisyys. 

– Tänä vuonna kolehtivarat kerätään 
Itä-Afrikan nälänhädästä kärsivien lasten 
hyväksi, kertoo Hannula. 

Kortensa hyväntekeväisyyskekoon 
kantaa myös Tampereen Työväen Teat-
teri, josta Tiernapojat ovat jo vuosikau-
sia saaneet lainaksi hienot rooliasunsa il-
man vuokraa.  

Yleisöllä on mahdollisuus nähdä Tierna pojat 
muun muassa torstaina 15. joulukuuta.  
Ryhmä esiintyy päivällä Kaiken kansan joulu-
juhlassa kello 13–14.30 Tuomiokirkossa. 
Illalla Tiernapojat vierailevat Kauneimmat 
joululaulut -tilaisuudessa kello 18 Ilkon  
kurssikeskuksessa, osoitteessa Ilkontie 
8–10, Kangasala. Tilaisuutta johtaa  
Matti Hannula.

Tuomiokirkon Tiernapojilla 
riittää keikkaa 

Hannu Jukola

Tuomiorovasti Olli Hallikainen (vas.) ja 
urkuri Matti Hannula syttyvät vuosi 
vuodelta Tiernapoika-esitykseen.

vanhan kirkOn tapuLissa Keskustorilla on tänäkin 
jouluna höyryävän hyvää tunnelmaa! Tapulikup-
pilan Glögeria on avoinna 9.–22. joulukuuta ar-
kisin kello 16–19 ja viikonloppuisin kello 10–14.

Nauti kuppi kuumaa, herkuttele pipareilla ja 
tee pieni lahjoitus tamperelaisten vähävarais-
ten hyväksi! 

Glögerian toiminnasta vastaavat Tampereen 
seurakuntien Suurella Sydämellä -vapaaehtoi-
set. Voit myös ilmoittautua töihin Glögeriaan: 
www.suurellasydamella.fi tai p. 03 219 0283.
 

Nauti Glögerian  
tunnelmasta!

Joulutulet syttyvät 
jOuLutuLet syttyvät Lauantaina 10. joulukuu-
ta kello 18 Messukylän vanhassa kirkos-
sa. Joulutulet-tilaisuus on noin puolen tun-
nin jouluhartaus ja joululaulutilaisuus ur-
kuharmonin säestyksellä. 

Tilaisuuden jälkeen on maksuton glögi-
tarjoilu ja kuulumisten vaihtoa kirkon pi-
hamaalla tervatulien loisteessa. Tilaisuus 
on tarkoitettu kaikille reserviläisille, hei-
dän perheilleen sekä ystäville ja tuttaville. 

Tilaisuuden järjestävät Tampereen Seu-
dun Reserviläisnaiset ry ja Tampereen Re-
serviläiset ry yhteistyössä Messukylän seu-
rakunnan kanssa.  
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Hervannan seurakunnan kirkkoherra Juhani Räsänen 
saarnaa sanajumalanpalveluksessa Hervannan  

kirkossa tapaninpäivänä 26. joulukuuta kello 11.
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kirkossa. Miia Patana, Jukka-
Pekka Ruusukallio, kanttori Ville 
Karhula. Rukouspalvelu
klo 11 messu Pispalan 
kirkossa. Lähetyspyhä, Hanna 
Oja-Nisula, Martti Lammi ja 
Peppi Sievers, kanttori Tarja 
Laitinen, pastori Hanna Oja-
Nisulan lähtöjuhla Tansaniaan
klo 12 Joululaulumessu 
Lielahden kirkossa. Tarvo 
Laakso, kanttori Lasse Kautto, 
Sonore-kuoro. Puurotarjoilu 
Peetelin hyväksi
Aamumessu klo 8.30
14.12., 21.12., 18.1., 
11.1. Tesoman kirkossa
18.12. klo 10 messu Tesoman 
kirkossa. Veli-Pekka Järvinen, 
Riitta Laankoski, kanttori Lasse 
Kautto, rukouspalvelu
klo 11 messu Pispalan 
kirkossa. Ritva-Leena Hirvonen, 
Peppi Sievers, kanttori Ville 
Karhula
klo 12 messu Lielahden 
kirkossa. Rainer Backström, 
Teuvo Suurnäkki, kanttori Lasse 
Kautto
klo 17 Varikkomessu Pispalan 
kirkko
Jouluaatto 24.12. 
hartaudet
klo 11 Rauhallisen joulun 
toivotus. Rientolassa, 
Possijärvenkatu 2, Tarvo Laakso 
klo 14 Lielahden kirkko.  
Tarvo Laakso, Jukka Heroja
klo 15 Tesoman kirkko. Miia 
Patana, kanttori Tarja Laitinen
klo 16 Lielahden kirkko. Tarvo 
Laakso, Jukka Heroja
klo 17 Pispalan kirkko. Miia 
Patana, kanttori Tarja Laitinen
klo 23 Jouluyön messu 
Tesoman kirkossa. Pasi 
Hakkarainen, Ritva-Leena 
Hirvonen, kanttori Janne 
Salmenkangas
Joulupäivä 25.12. 
joulukirkot
klo 7 Pispalan kirkossa. 
Teuvo Suurnäkki, Jukka-
Pekka Ruusukallio, kanttori 
Tarja Laitinen, Ville Karhula 
urut, Harjun Kamarikuoro, 
joht. Heikki Liimola. Messu 
radioidaan. Kirkkokuljetus: 
Klo 6.10 Lamminpään Siwa - 
Ylöjärventie – Vuorentaustantie 
– Rauhantie – Rauhanportti – 
Rauhantie – Pänninsaarenkatu – 
Tohlopinkatu – Tesoman valtatie 
– Myllypuronkatu - Tyvikadun 
risteys – Myllypuronkatu – 
Haukiluomantie – Ikurintie 
– Tesomankatu – Tesoman 
Shell – Tesoman valtatie – 
Kokkolankatu – Vanha kirkkotie 
– Nokiantie – Pispalan valtatie 
– Pispalan kirkko. Paluu samaa 
reittiä. 
klo 8 Lielahden kirkko. 
Peppi Sievers,kanttori Janne 
Salmenkangas
klo 10 Kalkun srk-talossa. 
Teuvo Suurnäkki, kanttori Ville 
Karhula
klo 10 Lentävänniemen srk-
kodissa Talentti. Peppi Sievers, 
kanttori Janne Salmenkangas
klo 11 lapsiperheiden 
joulukirkko Tesoman kirkko. 
Jukka-Pekka Ruusukallio, Tarja 
Laitinen
Tapaninpäivä 26.12.
klo 11 messu Pispalan 
kirkossa. Arni Hukari, Miina 
Patana, kanttori Janne 
Salmenkangas
Uudenvuodenaatto 31.12.
klo 23 vuodenvaihteen 
ehtoollinen Tesoman kirkossa. 
Riitta Laankoski, Teuvo 
Suurnäkki, kanttori Ville Karhula
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 11 messu Pispalan 
kirkossa. Peppi Sievers, Ritva-
Leena Hirvonen

Loppiainen 6.1.
klo 11 messu Pispalan 
kirkossa. Martti Lammi, Veli-
Pekka Järvinen, kanttori 
Sanna Vihervirta. Diakoni Pia 
Ojalahden virkaan siunaaminen, 
kirkkokahvit
8.1. klo 10 messu Tesoman 
kirkossa. Teuvo Suurnäkki, 
Jukka-Pekka Ruusukallio, 
kanttori Lasse Kautto, Gideon 
-tervehdys. Messun jälkeen 
rukouspalvelu
klo 11 messu Pispalan 
kirkossa. Ritva-Leena Hirvonen, 
Veli-Pekka Järvinen, kanttori 
Ville Karhula
klo 12 messu Lielahden 
kirkossa. Peppi Sievers, Riitta 
Laankoski, kanttori Sanna 
Vihervirta
15.1. klo 10 messu Tesoman 
kirkossa. Jukka-Pekka 
Ruusukallio, Pasi Hakkarainen. 
Rukouspalvelu
klo 11 messu Pispalan 
kirkossa. Taina Paajanen, Martti 
Lammi, kanttori Tarja Laitinen, 
Gideon -tervehdys
klo 12 messu Lielahden 
kirkossa. Tarvo Laakso, Rainer 
Bacsktröm, kanttori Lasse 
Kautto
Varikkomessu 15.1. klo 17 
Pispalan kirkossa

Muut tapahtumat
Miestenilta 13.12. 
klo 19–20.30 Torpan kurssi-
keskus. ”Suurella sydämellä-
arjen kansalaisdiakoniaa” 
Alustus seurakunnan työntekijä 
Ilkka Kalmanlehto, illan sana 
Teuvo Suurnäkki, illan isäntä 
Ilmari Karjalainen. Saunat 
lämpiävät jo klo 17 alkaen, 
kahvit klo 18.15

Mielenterveyskuntoutujien 
yhteinen päivä 15.12. klo 11 
Lielahden kirkko. Mantelipuuro 
ja adventin ohjelmaa, musiikki 
Tarvo Laakso

Sururyhmä 15.12. klo 18–20
Tesoman kirkko. ”Kristillinen 
toivo-tapaammeko vielä?”  
Sururyhmän illassa voimme ja-
kaa kokemuksiamme mene tyk-
sestä toisten samassa elämän-
tilanteessa olevien kanssa.  
Ilta alkaa kahvitarjoilulla. Peppi 
Sievers ja Minna Savukoski.  
Ilmoittautumista ei tarvita

Anna ja Arvo -kahvila, 
Voionmaank. 44 A, kerhohuone 
17.1. klo 13–14.30. Uuden 
vuoden lupaukset, Marja 
Koivisto. Yhteislaulua, hartaus, 
tuolijumppaa, keskustelua, 
kahvit ym. yhdessäoloa. 
Ohjaajina Marja Koivisto ja 
Maaria Rautio

HERVANNAN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset 
Hervannan kirkossa
11.12. klo 11 messu. Kaija 
Karvala, Hannu Vuorinen, Maria 
Koivisto
18.12. klo 11 messu. Ilmo 
Käki, Soile Rantavuori, Martti 
Syrjäniemi
Jouluaatto 24.12.
klo 15 hartaus. Kaija Karvala, 
Martti Syrjäniemi, Carolus, 
Petrus ja Magnus Syrjäniemi
klo 23 messu. Jari Kuusi, Juhani 
Räsänen, Martti Syrjäniemi
Joulupäivä 25.12.
klo 8 sanajumalanpalvelus. 
Ilmo Käki, Soile Rantavuori, 
Maria Koivisto
Tapaninpäivä 26.12.
klo 11 sanajumalanpalvelus. 

Juhani Räsänen, Martti 
Syrjäniemi
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 11 messu. Hannu Vuorinen, 
Kaija Karvala, Maria Koivisto
Loppiainen 6.1.
klo 11 sanajumalanpalvelus. 
Jari Kuusi, Martti Syrjäniemi
8.1. klo 11 messu. Juhani 
Räsänen, Hannu Vuorinen, 
Maria Koivisto
15.1. klo 11 messu. Hannu 
Vuorinen, Jari Kuusi, Martti 
Syrjäniemi

Muut tapahtumat
Raamattuilta 8.12. 
klo 18.30 Hervannan kirkko. 
Iankaikkinen elämä, Esko Pusa

Lähetys ja raamattuluento 
klo 9.30 kirkossa
11.12. 
18.12. Mitä Luther sanoo 
perhe-elämästä? Kimmo 
Piikkilä. 
Kuuntele Radio Dei, Tampere 
97,2 MHz kuukauden 
ensimmäisenä maanantaina  
klo 19.30.

Yhtä perhettä -iltapäivä 
11.12. klo 16 kirkossa. Tule 
syömään leppoisasti yhdessä 
omakustannushintaan, voit 
pelailla pelejä tai osallistua 
mukaan nuorten aikuisten 
ryhmään tai keskusteluryhmiin. 
Ilm. pe 9.12. mennessä  
p. 050 408 1805/ 
Hannu Vuorinen

Raamattuilta 15.12. 
klo 18.30 kirkossa. Reilusti 
syntinen, Lauri Martikainen

Seurakunnan uudenvuoden 
tapahtuma ”Mieheksi 
ja naiseksi” 1.1. klo 14 
kirkossa. Tule kuulemaan, 
pohtimaan ja keskustelemaan. 
Ohjelmassa puheenvuoroja, 
musiikkia ja keittotarjoilu, 
lopuksi ehtoollinen

Loppiaisen lähetyspyhä 
6.1. klo 12.30 kirkossa. 
Jumalanpalveluksen jälkeen 
kirkonmäellä lähetysasiaa, 
kahvitarjoilu, lähetystietovisa 
sekä rukousta lähettien 
puolesta

Kirkon pyhäkoulu 15.1. 
klo 11 kirkossa. Pyhäkoulu 
kirkolla messun aikana, jatkuu 
viikoittain

HÄRMÄLÄN SEURAKUNTA

Messut Härmälän kirkossa
11.12. klo 10 messu 
Härmälän kirkossa. Satu 
Saarela-Majanen, Markku 
Ylipää. Rippikoulujen 
aloituspyhä
16.12. klo 18 ”Tartu hetkeen” 
-iltaehtoollinen Härmälän 
kirkossa. Satu Saarela-
Majanen, nuorten lauluryhmä 
ja bändi
18.12. klo 10 messu 
Härmälän kirkossa. Antero 
Eskolin, Jukka Heroja
Jouluaatto 24.12.
klo 16 hartaus Peltolammin  
srk-keskuksessa. Juha Heikkilä, 
Markku Ylipää
klo 17 sanajumalanpalvelus 
Härmälän kirkossa. Juha 
Heikkilä, Markku Ylipää
klo 23 Jouluyön messu 
Härmälän kirkossa. Antero 
Eskolin, Markku Ylipää
Joulupäivä 25.12.
klo 10 messu Härmälän 
kirkossa. Mirja Rautkoski,  
Jukka Heroja

Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 sanajumalanpalvelus 
Härmälän kirkossa. Satu 
Saarela-Majanen, Jukka Heroja
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 10 messu Härmälän 
kirkossa. Antero Eskolin, Maarit 
Manni-Korpi
Loppiainen 6.1.
klo 10 messu Härmälän 
kirkossa. Antero Eskolin, Maarit 
Manni-Korpi
8.1. klo 10 messu Härmälän 
kirkossa. Kastepyhä. Päivi 
Repo. Kirkkokahvit
15.1. klo 10 messu Härmälän 
kirkossa. Juha Heikkilä, Maaret 
Manni-Korpi

Muut tapahtumat
Diakoniapiiri 11.1.  
klo 13–15 Härmälän kirkko, 
jatkuen parillisilla viikoilla. 
Mukavaa yhdessäoloa 
ikäihmisille monipuolisen 
ohjelman ja hartauden sekä 
kahvihetken merkeissä. Tied. 
Taina Nuorto p. 050 364 6192

Bibliodraama 14.1.  
klo 10–16 Peltolammin srk-
keskus. Ohjaajina pastori 
Päivi Repo ja kasvatussihteeri 
Tiina Rankila. Tied. ja ilm. 
Päivi Repo p. 050 338 2022. 
Bibliodraamassa ei ole kyse 
näytelmän tekemisestä 
yleisölle, vaan erilaisten 
menetelmien käyttämisestä 
(draama, kuvallinen ilmaisu, 
yms.) Raamatun tutkimisessa. 
Ks. www.bibliodraama.fi

KALEVAN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset
11.12. klo 10 messu Kalevan 
kirkossa. Elina Rautavirta, Veli-
Pekka Ottman, Eliina Lepistö, 
Kari Nousiainen, lauluryhmät 
Yxlysti ja Arctos
klo 12 messu Lapinniemen 
kappelissa. Elina Rautavirta, 
Kari Nousiainen
18.12. klo 10 messu Kalevan 
kirkossa. Kalle Peltokangas, 
Sanna Erkanaho, Eliina 
Lepistö, Kari Nousiainen ja 
seurakuntakuoro
Jouluaatto 24.12.
klo 13 hartaus Lapinniemen 
kappeli. Salla Häkkinen
klo 15 hartaus Kalevan 
kirkossa. Sanna Erkanaho, Elina 
Rautavirta, Eliina Lepistö
klo 22 jouluyön messu Kalevan 
kirkossa. Veli-Pekka Ottman, 
Kalle Peltokangas, Eliina 
Lepistö
Joulupäivä 25.12.
klo 8 sanajumalanpalvelus 
Kalevan kirkossa. Harri 
Luoma, Salla Häkkinen, Eliina 
Lepistö, Kari Nousiainen ja 
seurakuntakuoro
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 messu Kalevan kirkossa. 
Jukka Kuusisto, Tapio Virtanen, 
Kari Nousiainen
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 10 messu Kalevan kirkossa. 
Kalle Peltokangas, Sanna 
Erkanaho, Kari Nousiainen
klo 12 sanajumalanpalvelus 
Lapinniemen kappelissa. Kalle 
Peltokangas, Kari Nousiainen
Loppiainen 6.1.
klo 10 messu Kalevan kirkossa. 
Kerttu Nygren, Sanna Erkanaho, 
Eliina Lepistö, Kari Nousiainen, 
lähetyspyhä
8.1. klo 10 sanajumalan-
palvelus Kalevan kirkossa.  
Veli-Pekka Ottman, Harri 
Luoma, Kari Nousiainen,  
Minna Burstein -viulu
klo 12 messu Lapinniemen 

kappelissa. Veli-Pekka Ottman, 
Kari Nousiainen
15.1. klo 10 messu Kalevan 
kirkossa. Salla Häkkinen, Jukka 
Kuusisto, Eliina Lepistö ja 
Katajaiset- kuoro
klo 12 sanajumalanpalvelus 
Lapinniemen kappelissa. Salla 
Häkkinen, Eliina Lepistö

Muut tapahtumat
Sanansaattajien 
radiolähetyspiiri klo 14 
Järvensivun srk-talossa
11.12. Elina Saari
8.1. Veera Kallio

Sanan ja rukouksen ilta  
klo 18.30 Kalevan kirkon  
srk-sali. Rukouspalvelu
13.12., 27.12., 10.1. 

Lähetyslounas ja 
kirkonmäellä -tapahtuma 
6.1. klo 11.15 Kalevan kirkon 
srk-sali. Lähetyslounaan 
jälkeen tietoa uusien lähettien 
Sari ja Vesa Lehtelän työstä 
Etiopiassa, Kerttu Nygren

Jumalan kämmenellä 
-perhepyhäkoulu klo 17.30 
Kalevan kirkon srk-sali.
13.12. Seimen salaisuus ja 
17.1. Ohjelmassa opetustuokio 
illan aiheen mukaan, 
askartelua, temppurata tai 
leikkejä/pelejä, iltapala

MESSUKYLÄN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset
11.12. klo 10 messu 
Messukylän kirkossa. Kaisa 
Yrjölä, Jari Pulkkinen, Petri 
Karaksela
klo 12 Meidän Messu Linnain-
maan srk-keskuksessa. Heidi 
Peltola, Heikki Hinssa, varhais-
nuoret, Piccolon lapsi kuorot, 
Piccolon Kamarikuoron bändi, 
vierailijana Iro Kautonen, huilu
18.12. klo 10 messu 
Messukylän kirkossa. Hannu 
Kilpeläinen, Olavi Heino,  
Anna-Julia Peippo
klo 17 Iltamessu Uudenkylän 
srk-talossa. Kaisa Yrjölä
Jouluaatto 24.12.
aaton joulukirkot
klo 15 Uudenkylän srk-
talossa. Kaisa Yrjölä, Anna-
Julia Peippo, Anneli Ylijoki-Vilen, 
nukketeatteri
klo 15 Linnainmaan srk-
keskuksessa. Pirjo Tuiskunen, 
Heikki Hinssa
klo 15 perhehartaus 
Messukylän kirkossa. Touko 
Hakala, Petri Karaksela
klo 16 Kaukajärven srk-talossa. 
Tuula Haavisto, Katja Viljamaa
klo 16 Vehmaisten srk-talossa. 
Jari Pulkkinen, Heikki Hinssa
klo 17 Messukylän kirkossa. 
Jari Nurmi, Petri Karaksela, 
Matti Heinivaho
klo 22 Jouluyön rukoushetki 
Messukylän vanhassa kirkossa. 
Janne Häkkinen, Anna-Julia 
Peippo, Apollo Vocal Ensemble 
- kuoro
klo 23 Messukylän kirkossa. 
Olavi Heino, Heikki Hinssa
klo 24 Jouluyön rukoushetki 
Messukylän vanhassa kirkossa. 
Heidi Peltola, Katja Viljamaa, 
Apollo Vocal Ensemble -kuoro
Joulupäivä 25.12.
klo 8 sanajumalanpalvelus 
Messukylän kirkossa. Anne-
Maarit Rantanen, Petri 
Karaksela, Kirkkokuoro.
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 messu Messukylän 
kirkossa. Hannu Kilpeläinen, 
Olavi Heino, Heikki Hinssa

27.12. joululaulumessu klo 
18.30 Messukylän kirkkossa. 
Juha Kauppinen, Kaisa Yrjölä, 
musiikki Monkey Ministry
Uudenvuodenaatto 31.12.
klo 19 iltakirkko Messukylän 
kirkossa. Ehtoollinen, Jari 
Nurmi, Katja Viljamaa
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 10, messu Messukylän 
kirkossa. Heidi Peltola, Kaisa 
Yrjölä, Heikki Hinssa
Loppiainen 6.1.
klo 10 sanajumalanpalvelus 
Messukylän kirkossa. Olavi 
Heino, Petri Karaksela
8.1. klo 10 messu Messukylän 
kirkossa. Tuula Haavisto, Touko 
Hakala, Katja Viljamaa
klo 17 KIPINÄ! -messu 
Linnainmaan srk-keskuksessa
15.1. klo 10 messu 
Messukylän kirkossa. Janne 
Häkkinen, Anne-Maarit 
Rantanen, Petri Karaksela
klo 12 messu Kaukajärven srk-
talossa. Tuula Haavisto, Anna-
Julia Peippo
klo 17 iltamessu, Uudenkylän 
srk-talossa. Pirjo Tuiskunen

Muut tapahtumat
Kirkontuvan joulujuhla 
Jouluinen ohjelmatuokio ja 
jouluateria klo 11
12.12. Uudenkylän srk-
talossa. Anne-Maarit Rantanen, 
Anna-Julia Peippo
13.12. Kaukajärven srk-
kodissa. Kaisa Yrjölä, 
Heikki Hinssa. Jouluinen 
ohjelmatuokio, jouluateria

Piirit
Piirien jouluinen aamu 
15.12. klo 10 Kaukajärven 
srk-talossa. ”Ilmoitan teille 
ilosanoman”. Tuula, Anna-Julia, 
virpi, Hannele, Sinikka ja Merja

Lähetysjuhla 6.1. klo 15 
Kaukajärven srk-talossa. Olavi 
Heino, Merja Mäkisalo

Diakonia- ja lähetyspiiri 
Linnainmaan srk-keskus 
parittoman vkon to klo 14,  
alk. 5.1. 

Pappapiiri yli 70-vuotiaille 
Linnainmaan srk.keskus,  
alk. ti 10.1. klo 10. 

Töppösmummot Linnainmaan 
srk-keskus, parillisen vkon to 
klo 14, alk. 12.1. 

Ikäihmisten  
virkistyspäivä 11.1.  
klo 11.30 Linnainmaan  
srk-keskus. Aloitamme 
ehtoollisen vietolla, jatkuen 
keittolounaalla ja ohjelma-
tuokiolla. Ritva Fabrin, Heli 
Rinta ja Katariina Taipale

Kirkontuvat kokoontuvat 
klo 11.30 Uudessakylässä 
maanantaisin 9.1. alk, Kauka-
järvellä tiistaisin 10.1. alk ja 
Linnainmaalla keskiviikkoisin 
11.1., jolloin on virkistyspäivä

Vanhemman väen 
iltapäiväkahvit Levonmäen 
srk-talo klo 13, alk. 18.1.

Naisten aamukahvit klo 9.30 
Kaukajärven srk-talo alk. 11.1. 
ja Messukylän srk-talo 18.1.

Juttupiiri Messukylän srk-talo 
klo 11.30, alk. 12.1.

Merimieskirkkopiiri 
Parittoman viikon keskiviikko 
klo 13. Kaukajärven tai Levon-
mäen srk-talolla. Tied Hannele 
Koivisto p. 050 4060 7179

www.tampereenseurakunnat.fi
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PYYNIKIN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset 
Aleksanterin kirkossa
11.12. klo 10 messu, Ari 
Rantavaara, Säde Siira, kanttori 
Anssi Pyykkönen 
18.12. klo 10 messu, Säde 
Siira, Jorma Pitkänen, kanttorit 
Riikka Viljakainen, Kirsi Mäki 
Händel-kuoro, joht. Debra 
Gomez 
Jouluaatto 24.12.
klo 15 hartaus. Säde Siira, 
Kirsi Mäki, Aleksanterin kirkon 
kuorolaisia 
klo 17 sanajumalanpalvelus. 
Piispa Matti Repo, Ari 
Rantavaara, Riikka Viljakainen 
ja Kirsi Mäki
Joulupäivä 25.12.
klo 8 joulukirkko. Jorma Pitkä-
nen, Ari Rantavaara, kanttorit 
Riikka Viljakainen ja Kirsi Mäki
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 messu. Ari Rantavaara, 
Säde Siira, kanttori Anssi 
Pyykkönen 
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 10 messu. Juha Pihkala, 
Säde Siira, kanttorit Anssi 
Pyykkönen, Kirsi Mäki Solenne-
kuoro
Loppiainen 6.1.
klo 10 messu. Säde Siira, 
Jorma Pitkänen, kanttorit 
Anssi Pyykkönen, Kirsi Mäki 
Aleksanterin kirkon kuoro
8.1. klo 10 messu. Jorma 
Pitkänen, Säde Siira, kanttori 
Kirsi Mäki 
15.1. klo 10 messu. Ari 
Rantavaara, Jorma Pitkänen, 
kanttori Riikka Viljakainen 

Muut tapahtumat
Ehtoollishartaudet klo 17 

Kevätkauden aloitus, vetäjinä 
Laila Kamula ja Pirkko 
Leivonniemi

Tuolijumppa 16.1. klo 10–11
Emmaus, Seurakuntien talo. 
Kevätkauden aloitus, reipasta 
tuolijumppaa eläkeikäisille, 
vetäjänä Tuula Kivistö

UUER – uusia eväitä 
elämän reppuun 17.1. 
klo 13–15 Emmaus, Seura-
kuntien talo. Kevätkauden 
aloitus, toimintaa erityisesti 
työttömille – ja muillekin, joilla 
on vapaata päiväsaikaan,  
tied. Minna Sormunen

VIINIKAN SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset 
Viinikan kirkossa
8.12. klo 19 Hiljainen 
iltakirkko. Ismo Kunnas
11.12. klo 10 messu. Ulla 
Halttunen, Jorma Satama, 
Veikko Myllyluoma, Lauluyhtye 
Kolmas Painos 
18.12. klo 10 messu. Jorma 
Satama, Jussi Mäkinen, Veikko 
Myllyluoma
Jouluaatto 24.12.
hartaudet 
klo 16 Jussi Mäkinen, Veikko 
Myllyluoma, Katri ja Kari 
Nikkasen perheyhtye
klo 21 Jussi Mäkinen, Katri ja 
Kari Nikkasen perheyhtye
Joulupäivä 25.12.
klo 8 jumalanpalvelus. Daniel 
Hukari, Veikko Myllyluoma
klo 10 jumalanpalvelus Nekalan 
srk-talossa. Daniel Hukari, 
Veikko Myllyluoma
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 messu. Ulla Halttunen
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 10 sanajumalanpalvelus. 
Jussi Mäkinen
Loppiainen 6.1.
klo 10 messu Viinikan. Ulla 
Halttunen, Jorma Satama, 
Veikko Myllyluoma
8.1. klo 10 messu. Jorma 
Satama, Jussi Mäkinen, Veikko 
Myllyluoma
11.1. klo 13 Toimintapiirien
yhteinen alkajaisjumalan-
palvelus. Ulla Halttunen, Veikko 
Myllyluoma, kirkkokahvit
15.1. klo 10 messu. Daniel 
Hukari, Ulla Halttunen, Veikko 
Myllyluoma
klo 18 Iltamessu Nekalan srk-
talossa. Daniel Hukari

Muut tapahtumat
Perhekerho 9.1. 
klo 9.30–11.30 Viinikan kirk-
ko. Tarkoitettu äideille ja isil-
le, mummoille ja papoille, per-
hepäivähoitajille, kummeille yh-
dessä lasten kanssa. Yhdessä-
oloa, hiljentymistä, yhteistä oh-
jelmaa, kahvittelua ja mehutte-
lua. Syyskauden viimeinen ker-
ta 19.12. Tied. Eveliina Ruokola 
p. 050 464 8089

Veisun pajat 10.1. klo 17. 
Penttilänkatu 9, puutöitä, myös 
korjaus- ja entisöintitöitä, 
silkkipainantaa, mm. T-paidat, 
kodin tekstiilit. Kädentaitajat 
tervetuloa mukaan toimimaan 
lähetystyön hyväksi. 
Syyskauden viimeinen kerta 
13.12. Tied. Tiina Sarkapalo  
p. 050 306 2344

Raamattupiiri 10.1. klo 18, 
Koivistonkylän srk-kodissa. 
Myös lähetysasiaa esillä. Syys-
kauden viimeinen kerta 13.12. 
Tied. Lähetyssihteeri Tiina 
Sarkapalo p. 050 306 2344 

Tampereen seurakuntien tapahtumia 7.12.2011–17.1.2012
13.12. Lucian päivä
14.12. Joululounas 
Kirkontuvalla
9.1. Kirkontuvan toiminta 
jatkuu joulutauon jälkeen

TEISKON SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset 
Teiskon kirkossa
11.12. klo 10 
sanajumalanpalvelus. Tero 
Matilainen, Anna Stina Nyman
18.12. klo 18 Iltakirkko 
Kämmenniemen kerhohuone. 
Saila Munukka, Anna Stina 
Nyman, nuorten joulujuhla
Jouluaatto 24.12.
hartaudet
klo 14 Saila Munukka, Anna 
Stina Nyman, lapset laulavat
klo 16 Saila Munukka, kanttori 
Saija Siuko, Kirkkokuoro
Joulupäivä 25.12.
klo 8 sanajumalanpalvelus. 
Saila Munukka, Anna Stina 
Nyman, Kirkkokuoro
Tapaninpäivä 26.12.
klo 18 iltakirkko. Tero 
Matilainen, Anna Stina Nyman
Uudenvuodenaatto 31.12
klo 21 iltakirkko. Tero 
Matilainen, kanttori Saija Siuko
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 10 messu. Tero Matilainen, 
kanttori Saija Siuko
Loppiainen 6.1.
klo 10 messu. Saila Munukka, 
Anna Stina Nyman
8.1. klo 10 sanajumalan-
palvelus. Tero Matilainen,  
Anna Stina Nyman
15.1. klo 18 Iltakirkko 
Kämmen niemen kerhohuone. 
Saila Munukka, kanttori Saija 
Siuko
Hiljaisuuden viikkomessu 
14.12. ja 11.1. klo 18 
Teiskon kirkko. Saila Munukka. 
Aloitamme virikepuheella 
ja sen jälkeen tilaa omalle 
hiljentymiselle

Muut tapahtumat
Nuortenilta 9.12. klo 18 
Kämmenniemen kerhohuone, 
Aunessalmen puoleisessa 
pääty

Perheiden jouluaskarteluilta 
12.12. klo 17.30 Kämmennie-
men kerhohuone, jouluhartaus

Joukontuvan Adventtikahvit 
13.12. klo 13–14.30. Koti-
linnasäätiön kerhohuoneessa, 
Ullakonvainio 5. Hartaus ja 
pientä ohjelmaa. Joukontupa 
eläkeläisille 10.1. klo 13 

Vanhemman väen 
joulujuhlan hartaus 14.12. 
klo 11 Teiskon kirkko. Tero 
Matilainen. Joulupuuro ja 
kahvitarjoilu sekä ohjelmaa 
srk-kodilla. Paikalla 
Iloisesti Ikääntyen -kuoro. 
Vapaaehtoiset avustavat 
tarpeen mukaan. Joulujuhla 
päättyy klo 13.30

Jouluhartaus ja 
joulupuurotarjoilu 
21.12. klo 12.30 
Kämmenniemen kerhohuoneen 
diakoniatoimistolla

Kuorannan kotipyhäkoulu 
6.1. klo 15. Hakamaalla, 
Kuorannantie 511

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

Naisten jumppa 9.1. klo 19 
Terälässä, Niemikyläntie 14

Aleksanterin kirkossa
8.12. Ari Rantavaara, 
15.12. Merja Halivaara, 
22.12., 29.12. Merja 
Halivaara,  
5.1., 12.1. Asko Peltonen

Rukouksen ja ylistyksen 
illat klo 18.30 Pyynikin 
kirkontuvassa
14.12., 21.12., 28.12., 
4.1. 11.1., 18.1.

Lähetyspiiri 10.1. klo 13 
Aleksanterin kirkon krypta, 
jatkuen tiistaisin

Karkelosolu 12.1. klo 18 
Aleksanterin kirkon krypta, 
jatkuen torstaisin. Ryhmässä 
opetellaan israelilaisia 
karkeloita. Opettajina Auli 
Mäki, Riitta Salunen ja Tarja 
Vasarainen. Tied. Säde Siira, 
p.050 3010 278

Lähetyksen yhteinen pöytä 
15.1. klo 16. Koskipuiston 
Rosso ”Terveisiä Namibiasta”, 
Riitta Alaja

Seurakuntapiiri 16.1. 
klo 14 Aleksanterin kirkon 
krypta, jatkuen maanantaisin

Päivähetki 18.1. klo 14 
Aleksanterin kirkon kryptassa, 
jatkuen keskiviikkoisin

Pyynikin kirkontupa
Mustalahdenk. 21 A
klo 10 kahvit, klo 11 ohjelma, 
lounas
9.12. klo 10.30 veren-
paineitten mittausta, Marja-
Leena Pukema.  
Klo 11 aamunsana, Annan 
päivä, muistatko kuka oli Pyhä 
Anna, ajatuksia

klo 19.30 Kämmenniemen 
koululla, Paavolantie 4

Eläkeläisten Saarentupa 
11.1. klo 10–13.30 
Kämmenniemen kerhohuone. 
Ruokailu, kahdet kahvit ja 
monipuolinen ohjelma. Tied. ja 
kuljetukset Johanna Kohonen  
p. 050 501 2970

Papin päivystys 11.1. 
klo 10–12 Kämmenniemen ker-
hohuone, Aunessalmen puolei-
sessa päädyssä, jatkuen parilli-
sen viikon keskiviikkona. Seura-
kuntapastori Saila Munukka

Avoin raamattupiiri  
18.1. klo 18, 
Kämmenniemen kerhohuone. 
Aunessalmen puoleisessa 
päädyssä. (Huom. viikonpäivä 
muuttunut)

TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA

Messut ja 
jumalanpalvelukset 
Tuomiokirkossa
9.12. klo 19 VOIMALA-messu, 
nuorten aikuisten messu
11.12. klo 10 messu. Nona 
Lehtinen, Merja Halivaara, Matti 
Hannula, Tuomas Laatu Big 
Band
18.12. klo 10 Joululaulu-
jumalanpalvelus. Merja Hali - 
vaara, Antero Niemi, Tuomio-
kirkon kuoro, joht. Marja-Liisa 
Rautelo, ei ehtoollista
Jouluaatto 24.12
klo 17 jouluaaton Vesper 
Tuomiokirkossa. Antero Niemi, 
Matti Hannula, Tuomiokirkon 
kuoro, joht. Tuomas Laatu
klo 23 messu Finlaysonin 
kirkko. Marita Hakala, Olli 
Hallikainen, Matti Hannula
Hartaudet
klo 12.15, Vanha kirkko.  
Nona Lehtinen, Pirkanmiehet, 
joht. Tuomas Laatu
klo 15, srk-koti Katariinassa. 
Marita Hakala, Matti Hannula
Joulupäivä 25.12.
klo 7 sanajumalanpalvelus. 
Olli Hallikainen, Matti Hannula, 
Tuomiokirkon kuoro ja kamari-
kuoro Cantionale, joht. Tuomas 
Laatu
Tapaninpäivä 26.12.
klo 10 urkumessu. Nona 
Lehtinen, Matti Hannula
Uudenvuodenaatto 31.12.
hartaustilaisuus klo 23.30, 
Tuomiokirkko. Olli ja Eeva 
Aumala, Matti Hannula
Uudenvuodenpäivä 1.1.
klo 10 messu Asko Peltonen, 
Matti Hannula, Tuomas Laatu
Loppiainen 6.1.
klo 10 messu. Pappisvihkimys 
ja diakonian virkaan vihkiminen. 
Saarna ja liturgia piispa Matti 
Repo, avustaa Olli Hallikainen, 
Asko Peltonen
8.1. klo 10 messu. Marita 
Hakala, Nona Lehtinen
15.1. klo 10 messu. Olli 
Hallikainen, Asko Peltonen

Muut tapahtumat
Käsityö- ja askartelukerho 
Tilkkuvakka. Lue lisää 
kerhosta sivulta 4

Helenan piiri 10.1. klo 17, 
Emmaus, Seurakuntien talo. 
kevätkauden aloitus

Sana Soi -tilaisuus 15.1. 
klo 18, Finlaysonin kirkko. 
Leena Lehtinen, Jukka Salminen

Katariinan Seniorit 16.1. 
klo 9.30 srk-koti Katariinassa. 

Nekalan pysäkki 13.1.  
klo 10–13, Nekalan srk-talossa. 
Klo 10 aamukahvit (1 €) 
klo 10.30–12.15 ohjelma  
klo 12.15 lounas (3 €) Pysäkki 
jatkuu perjantaisin

Keskiviikkopiiri 18.1. 
klo 13–14, Viinikan kirkko. 
Jussi Mäkinen, piiri jatkuu 
keskiviikkoisin

Kirkkokuoron harjoitukset 
18.1. klo 18.30 Nekalan srk-
talossa. Harjoitukset jatkuvat 
keskiviikkoisin. Tied. Veikko 
Myllyluoma p. 050 406 4372 

DEUTSCHER 
GOTTESDIENST

11.12. Um 15 Uhr in der Krypa 
des Doms. Röker, Haapaniemi
8.1. Um 15 Uhr in der Krypa 
des Doms. Röker, Haapaniemi

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
11.12. Emmanuel Eneh
18.12. Teuvo Suurnäkki
25.12. Kati Eloranta
1.1. Kati Eloranta
8.1. Emmanuel Eneh
15.1. Kati Eloranta

SVENSKA FÖRSAMLINGEN

Gudstjänst/Högmässa  
i Gamla kyrkan varje söndag  
kl 10.30 För annan verksamhet 
eller eventuella ändringar 
(t.ex. under jultiden) se vårt 
programblad som finns i kyrkan, 
Kyrkpressen eller ring  
03 219 0298

AVOIN KIRKKO

Aleksanterin kirkko on avoinna 
arkisin ma–pe klo 12–18, 
jolloin paikalla on päivystävä 
seurakuntalainen. Klo 16–18 on 
myös pappi tavattavissa, klo 17 
rukoushetki. Ehtoollishartaus 
torstaisin klo 17. Junnukappeli, 
avoimet ovet kouluikäisille Alek-
santerin kirkon kappelissa arki-
sin ma ja ke klo 14–16 alkaen.
Junnukappelin joulutauko 
14.12.11-8.1.2012 

ILKON KURSSIKESKUS

Ilkontie 8–10
p. 03 364 5734

Naisten hengellinen 
Teematiistai 3.1. klo 18–20. 
Saamme tietoa Hanna-työstä. 
Illan lopuksi Lampisaunaan ja 
avantoon oma pyyhe kainalossa

Naisten TyHy-saunat 
alkavat ti 3.1. klo 18–20 Ilkon 
Lampisaunassa. Saunamaksu 
yhdessä päätettävään 
hyväntekeväisyyskohteeseen

LEIRIT

Tunturin talvi – perheiden 
lumileiri Ylläksellä 25.2.–
2.3.2012 Hinta 190€/hlö, 
140 €/alle 14v. Sis. bussi -
matkat sekä ”Lapin täysihoi-
don” majoituksineen. Lisät. Ma-
ria Seppälä, p. 050 4333 694. 
Järj. Harjun srk

Joulukuvaelma luo tunnelmaa 
Aitolahden perhemessussa 
Koko perheen joulunäy-
telmä esitetään joulupäi-
vänä 25. joulukuuta kel-
lo 11 Aitolahden kirkossa.

Tuttu kertomus Jee-
suksen syntymästä si-
sältyy joulupäivän per-
hemessuun kuvaelman 
muodossa. 

– Jokainen kirkkovie-
ras pääsee kuvaelmaan 
mukaan laulamalla yh-
dessä enkelien, Mari-
an, Joosefin, paimenten 
ja tietäjien kanssa tuttu-
ja jouluvirsiä, kertoo pas-
tori Terttu Haikka Aito-
lahden seurakunnasta. 

Joulunäytelmä toteu-
tetaan Aitolahdella nyt 
toista kertaa seurakun-
nan työntekijöiden ja va-
paaehtoisten voimin.

Lyhtykulkue on  
jo perinne 

Jo perinteeksi muo-
dostunut adventin kynt-
tilälyhtykulkue järjeste-
tään tänä vuonna perjan-
taina 16. joulukuuta alka-
en kello 18. Ota mukaan 
lyhty tai taskulamppu ja 
tule mukaan joulun odo-
tuksen tunnelmiin!

Lyhtyjen kanssa kulje-
taan Atalan seurakunta-
kodilta, osoitteesta Pulk-
kakatu 6, läheiselle 

Halimasjärvelle. Har-
taushetki metsäkirkos-
sa alkaa noin kello 18.30. 
Hartaushetken pitävät 
pastori Terttu Haikka ja 
kanttori Maiju Häyry-
nen. 

Tim
o Haikka

Aitolahden joulukuvaelma esitetään perhemessussa joulu-
päivänä kello 11 Aitolahden kirkossa.



17

www.tampereenseurakunnat.fi

✦ Taitto: Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaa
✦ Tilaukset: tilauspalvelut@kotimaa.fi, 
 puh. 020 754 2333, fax: 020 754 2342.
✦ Jakelu: Tampereen Ykkösjakelut Oy
✦ Jakeluhuomautukset: p. 03 3140 4200, www.ykkosjakelut.fi
✦ Painosmäärä: 103 500 kpl
✦ Painopaikka: Sanomapaino Oy, Hämeen Paino Oy, Forssa 
✦ ISSN: 1237-9603, äänite: 1237-959X
✦ Seuraavat lehdet ilmestyvät: 
 18.1.2012. aineisto 4.1. mennessä, 1.2., aineisto 18.1. mennessä

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

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

✦ Toimitussihteerit: Kirsi Airikka, kirsi.airikka@evl.fi
 ja Asta Kettunen, asta.kettunen@evl.fi
✦ Toimitus: Tampereen ev. lut. seurakuntien viestintä, 
 tampereenkirkkosanomat@evl.fi, puh. 219 0324 ja 219 0275 
 Jakelu: fax: 219 0388. Osoite: Seurakuntien talo,  
 Näsilinnankatu 26, PL 226, 33101 Tampere.  
✦ llmoitusmyynti: Kotimaa-yhtiöt, PL 279, 00181 Helsinki, 
 ilmoitusmarkkinointi, puh. 020 754 2000, faksi 020 754 2343
 ilmoitusmyynti@kotimaa.fi.
✦ Ilmoitusvalmistus: ilmoitusmyynti@kotimaa.fi. 
 Huom! s-postiviesteihin maininta Tampereen Kirkkosanomat

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
Jouluseurat  ke 14.12.  
klo 19 Seurakuntien talo, 
Näsilinnank. 26, seurakunta-
salissa, Jaakko Löytty, Olli 
Hallikainen, Sakari Suutala. 
Joulutorttukahvit klo 18 alkaen.

KANSAN 
RAAMATTUSEURA
Satakunnankatu 28,  
p. 223 1771
www.kansanraamattuseura.fi
Seniorifoorum 8.12.  
klo 13 Aleksanterin kirkon 
krypta. Joulun odotusta, Tapani 
Perttu. Kahvitarjoilu klo 12 
alkaen.
Kaiken kansan joulujuhla 
15.12. klo 13 Tuomiokirkko.
Opiskelijaillat perjantaisin 
klo 19 Glooria Sali, Kyttälän-
katu 1, 2. kerros.
Joulurauhaa ja Siunattua 
Vuotta 2012.

SLEY
Luther-talo Pellavatehtaank. 19
Messu joka su klo 11. 

Joulujuhla 10.12. klo 17. 
Päiväpiiri 14.12. ke klo 13, 
seur. 11.1. 
Aattohartaus 24.12. klo 16.
Tervetuloa! www.sley.fi/tampere

TAMPEREEN 
RAUHANYHDISTYS
Nekalankulma 1
www.tampereenrauhanyhdistys.fi
Seurat sunnuntaisin klo 16,
sekä keskiviikkoisin ja 
lauantaisin klo 19.
Su 11.12. klo 16 joulujuhla.
Pe 16.12. klo 19 joululaulu-
ilta Messukylän kirkossa.
(24.12, 25.12 ja 28.12. ei 
seuroja)
Kaikki ovat tervetulleita!

KRISTILLISET JÄRJESTÖT

LÄHDEKAPPELI

Seurakuntien talossa, 
Näsilinnank. 26, avoinna 
hiljentymistä varten ma–to klo 
8–18 ja perjantaisin klo 8–14. 
(27.–29.12. avoinna klo 9–14, 
pe 23.12. ja 30.12. suljettu)

LÄHETYSKAUPPA TASKU

Kauppakatu 13,  
p. (03) 219 0420
Avoinna ma–pe klo 10–
17. Joulukuussa 1.–22.12. 
palvelemme ma–pe klo 10–
18 ja la klo 10–15. Pe 23.12. 
klo 10–14. Taskussa on 
joulumyyjäiset joka päivä! 
Kauniita käsitöitä ja uniikkeja 
lahjatavaroita itselle tai 
lahjaksi. Runsas valikoima myös 
käsintehtyjä joulukortteja.

MATERIAALIPALVELU

Kaikille avoin kirjasto
Kyttälänkatu 1 A,  
p.03 219 0281
Avoinna ma–pe klo 9.30–15 ja 
torstaisin klo 9.30–17.
21.–30.12. klo 9.30–15.
Laaja valikoima uskonnollista 
kirjallisuutta, musiikkia, eloku-
via ja havaintomateriaaleja.
Olemme koonneet joulumateri-
aalinäyttelyn, joka on esillä  
jouluun asti. 

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. 
Avunvälityksen ja toimiston 
joulutauko 22.12.2011–
1.1.2012.
Kyläpaikassa 
myyjäistuotteita myytävänä 
21.12. asti, 
ma 12.12. klo 10–18,  
muutoin ma–to 10–14. 
Joulutauko 22.12.–8.2.2012

Kyläpaikka 
Maanantaisin
klo 10 Äiti Teresan peittotalkoot
klo 12.30 Pöytälaatikko-
runoilijat (ei 19.12.)
klo 14 Kirjojen ystävät (19.12.)

klo 14 Shakki vai matti, seniorit 
pelaavat, 2. krs (ei 19.12.)
12.12. Leskien Klubi – kahvila, 
Tiernapojat. Tervetuloa mukaan, 
kun pahin surusi on hellittänyt.

Tiistaisin
klo 10 Askartelutalkoot ja 
tumpputiistai

Keskiviikkoisin 
14.12. klo 10 Leskien Klubi – 
kahvila, Tiernapojat. Tervetuloa 
mukaan, kun pahin surusi on 
hellittänyt.
klo 10 Nettinurkassa Atk-
Seniorit Mukanetin opastajat 
(ei 21.12.)
14.12. klo 13 Laulajaiset, 
Veikko Rantalainen 

Torstaisin (15.12. asti)
klo 10 Sudokun ratkojaiset
8.12. klo 11 Muisti- ja 
tuolijumppa
15.12. klo 11 Suhde aikaan 
muuttuu – oma minuus löytyy. 
Kouluttaja Leila Vuorinen, 
luentosarja äskettäin eläkkeelle 
jääneille tai pian eläkkeelle 
jääville naisille. 
8.12. Kotialttarin äärellä 
klo 12.30 Toivevirsiä, Maija-
Stina Uotila, päivähartaus 
yhteiskunnallisen työn johtaja 
Ilkka Hjerppe.
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
11.12. Ilmari Karjalainen, 
Yhteiskunnallinen työ
15.1.2012 Katri ja Eero 
Nahkuri, Musta Lammas

Keskiviikkohartaus
klo 9.45–10
14.12. Teemu Paarlahti, 
Sairaalasielunhoito
11.1.2012 Eila-Sisko 
Kanerva, Svenska församlingen
18.1.2012 Ilmari Karjalainen, 
Yhteiskunnallinen työ

21.12. Musta Lammas 
suljettu. Katso joululiitteestä 
tieto ruokakassien jaosta
24.–26.12. Musta Lammas 
joulunpyhät auki yötä päivää. 
Asunnottomat saavat yöpyä 
Lampaassa. Jouluruokaa ja 
ohjelmaa

Keskiviikkoklubi 
keskiviikkoisin klo 13–14.45

Hengellinen avoin keskustelu-
ryhmä päihteistä eroon 
pyrkiville naisille ja miehille

MYÖTÄTUULI

Yht. vammaistyö
Ti 13.12. klo 17–19.30 
Aurinkoklubi
Iidesrannan srk-koti,  
Iidesranta 5
Nuorille ja nuorille aikuisille 
tarkoitettu ryhmä. 
Ota yhteys etukäteen 
avustajatarpeen vuoksi.
Mari Tuominen p. 050 5351139

Ma 12.12 klo 10–12 
Takahuhdin omaishoitajat 
kokoontuvat, Laidunkatu 5

La 17.12. Nuorten ja 
Perheiden joulujuhla
Ilkon kurssikeskus,  
Ilkontie 8–10
klo 11 Jumalanpalvelus
klo 12 Ruokailu
klo 13 Ohjelma
Ilm. 9.12. mennessä Mari 
Tuomiselle p. 050 535 1139 
tai mari.tuominen@evl.fi

Kuurojentyö
Su 11.12. klo 15 Adventin-
ajan messu ja joulujuhla
Näsin srk-salissa, 
Näsilinnankatu 26

Näkövammaistyö
Myötätuuli, Ilmarinkatu 10
To 8.12. klo 13 
Itsenäisyyspäivän merkeissä
Yhteinen ateriahetki
Pe 9.12. klo 10–12 
Vertaistukiryhmä
To 15.12. klo 13 Yhteinen 
juhla Näsin srk-salissa,  
Näsilinnank. 26

PALVELEVA PUHELIN

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

PARITANSSI-ILTA

Kristillinen paritanssi-ilta 
9.12. klo 18.30–20 NNKY:n 
Puistosalissa, Hämeen puisto 
14 F. Tule opettelemaan yk-
sin tain yhdessä! Tanssiopetus-
ta, vapaata tanssia ja yhdes-
säoloa, hetki rukousta ja hil-
jentymistä. Opettajina toimi-
vat kristillisen tanssiverkoston 
jäsenet. Lisät. 03 254 4000. 
Tanja Ylikärppä gospelliikunta@
tnnky.fi, gospeldancers@gmail.
com. Järjestää: TNNKY, Kristil-
linen tanssiverkosto ja Tampe-
reen ev.lut., seurakuntayhtymä/
Sinkkutyö

PÄIVÄRAAMATTUKOULU

Kalevan kirkon srk-sali  
to 12.1.klo 9.30–13. Vieraana 

Erkki Ranta. Tied. Kati Eloranta 
p. 050 431 6627, kati.
eloranta@evl.fi

RETKET/MATKAT

Pyynikin seurakuntamatka 
Salzburgiin 5.–12.6.2012. 
Arvioitu hinta 750 €. Ilm. 
p. (03) 219 0522/Sari Siukola 
(ark. klo 9–15) Tied.  
p. 040 083 4812/Marjatta 
Kulku

RUKOUKSEN TALO 

Keskusta, Kyttälänk. 1
Joulutauolla 19.12.11–8.1.12
Yhteistä rukousta joka 
arkiaamu 9.1. alkaen klo 9–11
Nuorten rukouskoulu 
Preikkari 9.1. alk. parittomien 
viikkojen maanantai klo 18 
Nuorten Praisekuoro- ja 
bändi 23.1. alk. parillisten 
viikkojen maanantai klo 18 
Rukousta, ylistystä, Raamattua
yhteistyössä Uusi Verso/ 
Rukouksen talo 

Haukiluoma
Haukiluoman kerhohuone, 
Tyvik. 11
Joulutauolla 2.12.–15.1.

VARHAISAAMUN 
RUKOUSHETKET 

Koivistonkylän srk-koti arkisin 
ma ja ke klo 5.30–7. 
Huom! uusi kokoontumisaika 
1.1.2012 alkaen klo 6–7:30.
Tied. Anne Tuhkanen  
p. 044 218 0010

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

SEURAKUNTIEN TALO

Näsilinnank. 26
PL 226, 33101 Tampere

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

SILMUKKA

Pispalanvaltatie 16 C. 
Avoinna ma, ti, to klo 9–13,  
ke klo 9–17, pe suljettu. 
Joulutauko 22.12.–30.12.11 ja 
4.–5.1.12.  
Tied. Satu Tahlo-Jortikka  
p. 050 558 0231
Tervetuloa avoimeen kahvilaan!

SINKKUILTA

Sinkkujen oloilta  
Nekalan srk-talossa  
10.12. klo 17–21. 
Voit pelata biljardia, 
liitokiekkoa, pingistä ja 
muita pelejä. Nyyttikestit. 
Saunomismahdollisuus

SURURYHMÄ

itsemurhan tehneiden 
läheisille
Tammikuusta alkaen kokoontuu 
kuudesti tiistai-iltaisin ryhmä  
itsemurhan tehneiden läheisille. 
Ryhmässä puhutaan tunteista 
ja ajatuksista, joita läheisen ih-
misen itsemurha on herättänyt. 
Yhdessä jaetaan myös  
kokemuksia ja ajatuksia siitä 
mikä auttaa eteenpäin. Ryhmää 
ohjaavat sairaalapastorit Ulla 
Luukkanen ja Heimo Suonsivu.
Ryhmään mukaan tulevilta 
edellytetään, että kuolemanta-
pauksesta on kulunut vähintään 
kolme kuukautta. Tied. ja ilm. 
21.12. mennessä Heimo Suon-
sivu p. 050 596 9051 ja Ulla 
Luukkanen p. 050 356 6090, 
ilmoittautumisten yhteydessä 
tarkemmat tiedot ajankohdasta 
ja lyhyt keskustelu.

Tampereen seurakuntayhtymä 
Sairaalasielunhoito

TAMPEREEN 
RAAMATTUKOULU

www.tampereenraamattukoulu.
net
Kalevan kirkon srk-salissa 
maanantaisin klo 18.30
12.12. Erkki Ranta, 
Filippiläiskirje

TUOMASMESSU

Uudenvuodenaattona 
31.12. klo 20 Aleksanterin 
kirkossa. Jeesus-nimen juhla.

www.tampereenseurakunnat.fi

Aaria Bereite dich Zion ja 
muu hieno joulumusiik-
ki soi Aleksanterin kir-
kossa joulupäivänä 25.12. 
kello 18 konsertissa, jos-
sa esiintyy Aleksanterin 
lauluryhmä ja soitinyhtye 
solisteineen Riikka Vilja-
kaisen johdolla. 

Telemannin ja Buxte-
huden joulukantaattien 
lisäksi konsertissa kuul-
laan myös harvinaisem-
pia teoksia, joita ei ole 
esitetty koskaan Suomes-
sa,  kuten J.Vierdanckin 
konsertto kahdelle lau-
luäänelle Luukkaan jou-
luevankeliumin pohjal-
ta ja J.M. Haydnin teos  
O Messia de Maria nate. 

Konsertissa pääsee 
laulamaan myös yhdessä. 
Kolehti kannetaan Pyyni-
kin seurakunnan musiik-
kityölle. 

➢

Barokkikonsertti 
kruunaa joulun

Vuoden ensimmäistä eh-
toollista ja työkauden 
avausta vietetään mes-
sussa maanantaina 2. 
tammikuuta kello 7.45 
Aleksanterin kirkossa.  

➢

Aloita uusi 
vuosi ehtoollisella 
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Kirje pyhälle  
Nikolaokselle 
NykyääN lapset lähettävät joulupukille lahjalistoja. Minä taas 
ajattelin lähettää toivelistan joulupukin esikuvalle, Smyrnan 
piispalle Pyhälle Nikolaokselle. Toivelista on sikäli helppo, et-
tä sen toteuttamisesta ei synny ekologista selkäreppua: se 
on hiilineutraali eikä se tuhlaa luonnonvaroja. Toisaalta, kos-
ka se koskee ihmisten yhteisöä, kirkkoa, toiveet taitavat ol-
la ”haasteellisia”. 

Olen huolissani kirkkomme työntekijöistä. Näyttää siltä, 
että kirkko potee ikään kuin masennusta organisaationa. 
Kaikki käyrät näyttävät alaspäin. Työntekijät elävät tarinan 
keskellä, jonka loppu ei häämötä onnellisena. Tarinoista tu-
lee helposti identiteetin rakennusaineita yhteisöissä. Ne ovat 
työyhteisöjen työntekijöiden sisäistä puhetta itselleen. 

Toiveeni on, että kirkko löytäisi näyn, siis tarinan, joka 
mielessä työntekijät voisivat uskoa valoisampaan tulevaisuu-
teen ja jaksaisivat tehdä työtä motivoituneesti.

Luterilaisuuteen kuuluu tietty moniarvoisuus. Yksimieli-
syys ja kirkon yhteinen ääni löytyvät vain sitä kautta, että eri-
laiset mielipiteet ja näkemykset voidaan tuoda esiin ja niistä 
pystytään keskustelemaan. Keskustelukulttuuri kirkossa on 
jotenkin vinoutunut. Sille on ominaista oikeassa olemisen tar-
ve sekä pikku- ja ääriryhmien esiintyminen kirkon äänenä. Ta-
vallinen kirkon jäsen on perin hukassa seuratessaan kirkossa 
käytävää keskustelua. Postmodernin yhteiskunnan kansalai-
sena hän samanaikaisesti kaipaa moniäänisyyttä ja vapaut-
ta ajatella, mutta samanaikaisesti haluaa olla selvillä, mitä 
kirkko opettaa ja ajattelee.

Toiveeni on, että kirkko selventäisi tavalliselle kaduntal-
laajalle, kuka käyttää sen ääntä silloin kun se on tarpeen.

Seurakunnissa on laitettu paljon työaikaa erilaisiin kehit-
tämis- ja tulevaisuustyöskentelyihin. Niiden avulla on yritetty 
uudistaa kirkon työtä ja hahmottaa tulevaisuutta. Konkreet-
tista uutta on saatu aikaan vähän. Miksi? Uudistusten poh-
jana on ollut mielikuva toimintaympäristöstä – siis yhteiskun-
nasta – jota ei enää ole. Samaan aikaan jäykät rakenteet kir-
kossa ylläpitävät vanhaa kulttuuria ja estävät työntekijöitä, 
erityisesti nuoria, itsenäistymästä ja toimimasta. Innovaati-
ot, uudet työtavat, syntyvät lähes aina sattumalta ja koske-
tuspinnassa asiakkaisiin.

Toiveeni on, että voimavaroja laitettaisiin enemmän työs-
kentelyyn, jossa etsitään kirkon työtapoja tässä ajassa. 

Viimeinen toiveeni on, että kirkko ymmärtäisi elävänsä 
maailmassa, joka on perin toisenlainen kuin vielä kolmekym-
mentä vuotta sitten.

Elämme yhteiskunnassa, jolle on ominaista muutos eikä 
pysyvyys, kriittinen ajattelutapa oikeaoppisuuden sijaan ja 
jossa yksilö on olemassa ennen yhteisöä eikä yhteisön osa-
na. Tämä maailma on moniarvoinen eivätkä ihmiset välttä-
mättä tarvitse kirkkoa henkisyyteen tai  jumalasuhteen välit-
täjänä. Tämä on maailma, jossa vallitsevat vastavuoroisuus 
ja itseohjautuvuus, jota hallitsee markkinakäyttäytyminen ja 
elämyksellisyys. Tätä maailmaa sanotaan postmoderniksi.

Juha Mattila
vs. pastoraalitoimen hiippakuntasihteeri  

Tampereen tuomiokapitulissa
Kolumneja voi kommentoida osoitteessa   

www.tampereenkirkkosanomat.fi/blogi 
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Asianajotoimisto

Arja Luoma Oy
Rongankatu 4 D,
33100 Tampere

Puh. (03) 2633 500

LAKITOIMISTO
RAJAMÄKI

Kaikki lakiasianne
Maksuton puhelin- ja
sähköpostineuvonta

Itsenäisyydenk. 2, 33100 Tre
010 666 4433 

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

* Suositeltua, arvostettua englanti, 
 ruotsi, suomi, norja kurssitusta
* Ammattikielitaitoa
* Käytännön kielitaitoa
* Immigrants instruction
* Yo, amk, lukio, peruskoulu
* Käännöspalvelua
 Tied ja ilmoitt. 03-4518 6255

VUOHI

ANNA TÄNÄ JOULUNA LAHJA, 
JOKA AUTTAA KEHITYSMAISSA ASTI!

Tee lahjatilauksesi verkossa www.toisenlainenlahja.fi 
tai puhelimitse 020 787 12 01

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

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

- 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

Yksilöllistä hoitoa
rek. HIEROJA

Päivi Lappalainen
 • Hieronta
 • Osteopatia
 • Kajavaterapia

Tesomalla ja Nekalassa
puh. 0400 473 961 tai 

paivi.8ihme@gmail.com
www.8ihme.com

ILMAINEN NEUVO OY:n
Oikeudellinen puhelinpalvelu

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

www.ilmainenneuvo. HYVÄÄ ELÄMÄNLAATUA 
IKÄIHMISILLE

Lahdensivun koti tarjoaa virikkeellisen ympäristön ja 
ympärivuorokautisen huolenpidon. Luonnonläheisyys ja 
kodinomaiset puitteet lisäävät asukkaiden viihtyvyyttä.

Mahdollisuus lyhyt-, ja pitkäaikaisiin 
asumispalveluihin myös yksityispaikoilla.

Tiedustelut ja varaukset:
Sosiaalityöntekijä p. 050-9177478/
Toimisto p. 2538 122
Jaakonmäenkatu 5, 33560 Tampere
www.lahdensivunkoti.fi 

 

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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Joustavasti asiakkaan luona.

Myös iltaisin ja viikonloppuisin

Ilmainen puhelinneuvonta

PERUNKIRJAT
Kauppakirjat. Testamentit ym.

ASIOINTIPALVELU
PEKKA VALTONEN

P. 375 3218, 0400 335 443

• 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

TÄSSÄ JOULULEHDESSÄ MM: 
• Sukupolvien pituinen joulu - tai ainakin
  ikuinen Marketta Vaismaa
• Joulu piirittää Mauri Kunnasta
  Kalle Vaismaa
• Perinteet kantavat Markus Partanen
• Martta Mariannen rento joulu
  Janne Villa
• Pyhä Perhe Egyptissä Päivi Arvonen
• Antamisen ja saamisen juhlaa
  Hannu Nyman
• 24 luukkua Torsti Lehtisen jouluun
  Marketta Vaismaa
• Hyvyys, armahtaminen ja läsnäolo ovat   
  kauneutta – myös jouluna Maija Nyman

Kristilliset kirjakaupat  tai puh. 0207 681 615 
tai tuotemyynti@sana.fi  tai www.kirjasana.fi

Hinta 5 e, CD 7 e

Joulun Sana 2011
Joulun Sana 2011 on Kansan Raamattuseuran ja Karas-Sanan 
perinteinen joululehti, joka virittää sydämet joulun odotukseen. 
Jouluna on aikaa lukea. Lahjoita Joulun Sana viemään sanomaa 
eteenpäin. Mainio lahjaidea ystäville, sukulaisille, naapureille ja 

liikekumppaneille!

Kotihoitoa ikäihmisille

Puh. 03 253 5310

ASIANAJOTOIMISTO KNUUTINEN KY
Asianajaja, varatuomari Pauliina Knuutinen

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

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

PIANONVIRITYKSET
Juha Yli-Knuuttila

Puh. 0400 669 799
Sähköposti:

pianonviritys@gmail.com

Tiloissamme
asiakaspaikkoja
70 hengelle

Kun on aihetta juhlaan...

JUHLAKESKUS Pitopalvelua
myös

haluamiinne
tiloihin

. muistotilaisuudet . perhejuhlat . ristiäiset

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

hoiva- ja siivouspalvelua
PIRKANMAAN
HOIVAPALVELU

p. 050 - 361 8394

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

CLIINEX
gsm 050 38 222 50

www.cliinex.fi         asiakaspalvelu@cliinex.fi

www.hakkisensairaanhoitopalvelut.com puh. 0400 889 078

Tarvitsetko apua liikkumisessa, 
asioiden toimittamisessa tai kodin 

joulusiivouksissa? 
Autamme Sinua lämmöllä ja ammattitaidolla Pirkanmaan 
alueella kaikenlaisissa kodin askareissa sekä myös asioi-

dessasi kodin ulkopuolella.
- kodin siivoamiset, kuljetukset esim. omaisten haudoille, 

ostoksille, tervehdyskäynneille...

Loppuvuoden ajan hinta 28,55 €/henkilö/h
Muista kotitalousvähennys!

HALUATKO KESKUSTELLA 
PARISUHDETTASI ASKARRUT-
TAVISTA KYSYMYKSISTÄ?

PARISUHDEPYSÄKIN toiminta on 
tarkoitettu yli 60-vuotiaille naisille, 
miehille ja pariskunnille, jotka ha- 
luavat keskustella parisuhteeseen, 
seksuaalisuuteen ja erilaisiin elä-
mäntilannemuutoksiin liittyvistä 
kysymyksistä ammattitaitoisen 
työntekijän kanssa. Ongelmien kä-
sittelemisen myötä avautuu usein 
uusia mahdollisuuksia.

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

Keskustelut ovat luottamuksellisia 
ja maksuttomia.  
Lämpimästi tervetuloa!

PARISUHDEPYSÄKKI
Käyntiosoite:  
Tuomiokirkonkatu 15 D 43, 4. krs
Soita ja varaa aika: 0400 – 867 015 
tai 0400 – 863 540

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

www.puolustaja.fi

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

Kotimaa-yhtiöt 
ilmoitusmarkkinointi

toivottaa asiakkailleen 
Rauhallista Joulua ja 

Onnellista Uutta Vuotta 2012.
Marita Lyyra 

(014) 641 481, 040 729 2119

www.avaajoulu.fi 

Avaa joulu 
FI58 8000 1800 0557 83

Viestiin: 7429 joulu
Lähi-Idässä

keräyslupa: 2020/2011/2231

Suomen Pipliaseura     
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E
lina Kuokkanen ja Rei-
nout Ederveen ovat juuri 
kastetun Casper Yoav Ib-
rahimin onnelliset van-
hemmat. 

Lokakuussa syntyneen lapsen 
koti on nykyään Vantaalla, mutta 
suomalais-belgialainen perhe ha-
lusi järjestää kasteen ICCK-yhtei-
sön keskellä, Tampereen englan-
ninkielisessä messussa eli English 
Servicessä.

– Tämä on ystävällinen ja ko-
dinomainen yhteisö, jossa kaikki 
tuntevat toisensa, kertoo pariskun-
ta. Olemme osallistuneet toimin-
taan säännöllisesti ja viihtyneet 
täällä hyvin, siksi toimme Caspe-
rin kastettavaksi messuun.

Aidosti  
ekumeeninen yhteisö
ICCK eli International Congrega-
tion of Christ the King in Tampere 
on ekumeeninen ja monikulttuuri-
nen yhteisö, jonka toiminnasta vas-
taavat yhdessä Tampereen evanke-
lis-luterilaiset seurakunnat ja Suo-
men anglikaaninen kirkko. 

Yhteisö viettää ehtoollisjuma-
lanpalvelusta Vanhassa kirkossa jo-
ka sunnuntai kello 16. Nykyinen ni-
mi ICCK otettiin käyttöön vuonna 
2005, mutta kirkkojen välistä yh-
teistyötä on tehty Tampereella jo 
1980-luvulta lähtien. 

Kahdentoista eurooppalaisen 
anglikaanisen ja luterilaisen kir-
kon välinen niin sanottu Porvoon 
sopimus mahdollistaa ehtoollisen 
vieton yhteisessä pöydässä. Messun 
kaava on anglikaanisen perinteen 
mukainen, samoin toteutustavat. 
Esimerkiksi liturgisia osia ei laule-
ta, vaan luetaan yhteen ääneen, ja 
kaikki laulut lauletaan seisten.

– Anglikaanisen kirkon silmis-
sä olemme täysivaltainen seura-
kunta, kertoo Ville Aalo, Tampe-
reen seurakuntien englanninkie-
lisestä työstä vastaava pastori, jo-
ka viettää parhaillaan vuorottelu-
vapaata. 

Jokaisella messua toimittavalla 
luterilaisella papilla on Canterbu-
ryn arkkipiispan omakätisesti al-
lekirjoittama lupa toimittaa angli-
kaanisen kirkon toimituksia. Tam-
pereen seurakuntien papeista lupa 
on kuudella ja noin kerran kuukau-
dessa messun toimittaa anglikaani-
sen kirkon pappi. 

Lisäksi saarnaamassa voi olla 
muita pappeja ja maallikoita, ku-
ten Emmanuel Eneh, joka kuuluu 
yhteisön aktiivisimpiin ja perusta-
jajäseniin.

Emmanuel Enehin merkitys 
yhteisölle on siis ollut suuri, mut-
ta mitä yhteisö merkitsee hänelle?

– Kaikkea, vastaa nigerialais-
syntyinen Eneh, joka muutti Tam-
pereelle 22 vuotta sitten.

– ICCK on perhe, joka tarjoaa 
juuret jokaiselle Jumalaa kaipaaval-
le. Kun tulemme yhteen, kasvamme 
hengessä. Maailman meno on ny-
kyään niin hurjaa, että ihminen on 
vaarassa lentää tuulen mukana, jos ei 
ole paikkaa, mihin kiinnittyä. Tämä 
seurakunta tarjoaa sellaisen paikan.

Messun toimittamisessa on mu-
kana useita vapaaehtoisia: esimer-
kiksi musiikki on lähes kokonaan 
vapaaehtoisten harteilla. Käytös-
sä on laulukirja Songs of fellowship, 
josta esilaulaja Grahame Weston 
valitsee laulut. 

Yhteislauluja säestetään pia-
nolla, kitaralla ja bassolla. Messun 
jälkeen järjestetään aina kahvi- ja 
teetarjoilu, sekin vapaaehtoisvoi-
min.

Yhteisössä on aktiivisesti mu-
kana viitisenkymmentä tampere-
laista, myös suomensuomalaisia, 
jotka viihtyvät rennossa ilmapii-
rissä ja etsivät kenties jotain lute-
rilaisesta perinteestä poikkeavaa. 

Messun lisäksi järjestetään 
muun muassa pyhäkoulua lapsil-
le, raamattuopetusta ja yhteisiä 
juhlia.

– Osa toiminnasta, kuten py-
häkoulu, pidetään suomeksi, joten 
kieli ei ole esteenä toimintaan osal-
listumiselle. Englantia äidinkiele-
nään puhuvia on vain pieni joukko 
ja olemmekin todenneet, että yh-
teisön yhteinen kieli on ”bad eng-
lish”, nauraa Ville Aalo.

Christmas Carols  
kokoaa väkeä
Keskiviikkona 7. joulukuuta kello 
19 Vanhassa kirkossa järjestettävä 
Christmas Carols -ilta on ICCK-
yhteisön ja Finnish–British So-
cietyn yhteinen hanke. 

Joululauluja on laulettu Vanhas-
sa kirkossa englanniksi parinkym-
menen vuoden ajan, ja kirkon pen-
kit täyttyvät yhteislaulun ystävistä. 
Mukana on aina myös kuoro sekä 
trumpetisti – kuuluuhan trumpet-
ti erottamattomasti iloiseen carols-
traditioon. Laulujen välissä kuul-
laan raamatuntekstejä.

– Vanhan kirkon ilta noudat-
taa tarkasti maailman kenties kuu-
luisimman joululaulutapahtuman, 
The Service of Nine Lessons and Ca-
rols -illan kaavaa, kertoo Tampe-
reen seurakuntien oppilaitosteo-
logi, kansainvälisestä opiskelija-
toiminnasta vastaava Risto Kor-
honen. 

Jouluaattoiltana Cambridgen 
King’s Collegesta radioitava tapah-
tuma järjestettiin ensimmäinen 
kerran vuonna 1918 ensimmäisen 
maailmansodan päättymisen kun-
niaksi. Illan aikana käydään läpi 
koko pelastushistoria raamatun-
tekstien ja niihin kiinteästi liitty-
vien joululaulujen avulla. 

Korhonen haluaa kannustaa 
mukaan myös mahdollisia ensi-
kertalaisia. 

– Laulut ovat suurelta osin tut-
tuja ja vähän vieraammatkin ovat 
yllättävän helppoja omaksua. Sa-
tunnainenkin laulaja pystyy var-
masti kokemaan yhteenkuuluvuu-
den tunnetta ja liittymään tähän 
riemulliseen perinteeseen.

Petra Perttula 

Traditional Christmas Carol Service
7.12. klo 19.00 Vanha kirkko
Mukana Tampereen Yliopiston  
Laulajat, joht. Annika Haarte
Lotte Nyberg, trumpetti Risto Korho-
nen ja Kati Eloranta
Tilaisuuden jälkeen teetarjoilu

English Service
Vanhassa kirkossa  
sunnuntaisin kello 16

Kotikirkko kaukana kotoa

Anglikaanisen kirkon pappisvirkaan tähtäävä Emmanuel Eneh toivottaa 
messuvieraat tervetulleiksi.

Ennen ehtoollispöytään 
astumista kaikki toivottavat 
toisilleen ”Peace be with you”, 
rauha kanssasi.

Christmas Carols -perinne 
syntyi 1200-luvulla Euroo-
passa erityisesti Francis-

cus Assisilaisen vaikutuksesta. 
Ranskassa, Saksassa ja varsinkin 
Italiassa kehittyi vahva kansan-
kielisten joululaulujen perinne. 

Ensimmäiset englanninkieli-
set joululaulut syntyivät 1400-lu-
vulla ja niitä esittivät ovelta ovel-

le kiertävät laulajat. Laulut poh-
jaavat kristilliseen lyriikkaan, jo-
ka kertoo pääosin syntymän ih-
meestä. Sana carol tulee vanhas-
ta ranskan kielen sanasta carol-
ler, joka tarkoitti alun perin pii-
rissä tanssimista. 

Laulujen iloiset melodiat 
kiellettiin Englannissa 1600-lu-
vulla ankaran puritaanisen hal-

litsijan Oliver Cromwellin toi-
mesta, mutta ne nousivat esiin 
jälleen 1800-luvun lopulla, jol-
loin syntyi myös paljon uusia 
lauluja.

Vanhimpia edelleen käytös-
sä olevia englantilaisia carol-lau-
luja ovat muun muassa God Rest 
You Merry, Gentlemen, The First 
Nowell ja The Holly And The Ivy.

Lauluihin liittyy monissa 
maissa uskomus, jonka mukaan 
niiden laulaminen ennen joulu-
kuuta tai joulupäivän jälkeen tuo 
huonoa onnea.

Christmas Carols ylistää syntymän ihmettä

Elina Kuokkasen ja 
Reinout Ederveenin 

Casper-poika  
on juuri kastettu. 
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