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Maaliskuu
Tampere 6.3 2019

Nosta katseesi  
omasta navasta
Maaliskuussa moni alkaa valmistautua kirkkovuoden suu-
reen juhlaan, pääsiäiseen. Laskiaisesta alkava, 40 päivää kestävä 
paasto on vanha kristillinen käytäntö, joka tunnetaan myös mo-
nissa muissa uskonnoissa.

Ne, jotka paastoon ryhtyvät, pyrkivät kenties tavoittelemaan 
mielenmuutosta. Paastonaikana elämä yksinkertaistuu: ehkä syö-
dään eri lailla ja hidastetaan vauhtia. Tarkoituksena on tutkia 
omia ajatuksiaan, antaa tilaa hengellisyydelle ja keskittyä olen-
naiseen, kuulla sydämen ääntä ja Kristusta.

Aika moni meistä suomalaisista elää koko elämänsä yksilö-
keskeisesti, ja aikaamme leimaa individualismi. Tosiasia on, että 
suurin osa länsimaisen hyvinvointivaltion asukkaista on monin 
tavoin etuoikeutettu, ja ihmisillä on mahdollisuus valintoihin elä-
mässään. 

Se saa miettimään, voisiko paastonaika olla nykyihmiselle ni-
menomaan kääntymistä oman itsen ulkopuolelle. Oman navan 
tuijottamisen ja oman hyvinvoinnin tavoittelemisen sijasta katse 
siirtyisikin ympärillä olevan maailman, lähimmäisten ja ympäris-
tön tarpeiden havainnoimiseen. 

Voisivatko paastomietteet jalostua mielissämme maailmassa 
vallitsevien epäkohtien tiedostamiseen, ja lopulta käytännön te-
koihin, joilla niitä yritettäisiin torjua?  

Ekoteologi Pauliina Kainulaisen mukaan suuntautuminen 
Jumalaan merkitsee suuntautumista myös lähimmäiseen. Lähim-
mäisiä ovat myös toiset lajit, uhanalaiset metsät ja kärsivät eläi-
met. Kainulainen arvostaa kansalaisliikkeiden lisäksi kirkon mo-
nipuolista ympäristötyötä. Se ei kuitenkaan vielä riitä. Jokaisella 
seurakuntalaisella on tässä paikkansa.

Kirkon Ekopaastoa vietetään 6.3.–20.4. Sen avulla voi valmis-
tautua pääsiäiseen, mutta samalla se on harjoittelua kestäväm-
pään elämäntapaan. 

Tampereen seurakuntien luontohengellisyydestä ja ekologises-
ta vastuusta järjestettävät tilaisuudet ja Facebook-kampanja 40 
askelta pääsiäiseen tarjoavat voimaannuttavia sanoja ilmastoah-
distukseen. Kyynistyminen ei auta ihmiskuntaa, sen sijaan on us-
kallettava toimia ja toivoa. 

Viime viikkojen hoivakohu osoittaa, että ikääntyvät lähim-
mäisemme ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Mitä voitaisiin 
tehdä, jotta vanhusten ihmisarvoa kunnioitettaisiin ja he saisivat 
kunnollista hoitoa elämänsä loppuun asti? 

Paaston aikana katseen voisi kääntää myös ihmisiin, jotka jou-
tuvat kärsimään maailmassa monenlaisten fyysisten ja henkisten 
muurien takia. Erilaisista esteistä kertoo Tampereen elokuvajuh-
lien tämänvuotinen Muurit-ohjelmasarja. Seksuaalivähemmistö-
jen kärsimyksestä ja heihin kohdistuvista ennakkoluuloista kertoo 
puolestaan näyttely, joka on esillä Seurakuntien talossa maalis-
kuun ajan. 

Mikä on sinun paastolupauksesi tänä vuonna? ✦

TULEVAT PYHÄT 6.3.–3.4.2019

Jeesus sanoi: ”Käskekää kaikkien asettua 
istumaan.” Rinteellä kasvoi rehevä nurmi, ja 
ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin 
viisituhatta miestä. Jeesus otti leivät, kiitti 
Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. 
Samoin hän jakoi kalat, ja kaikki saivat niin paljon 
kuin halusivat. (Joh. 6: 10–11)

” Voisiko paasto 
olla  nykyihmiselle 
 kääntymistä oman  
itsen ulkopuolelle?
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SUPERSANKARI VAI 
KÄRSIVÄ KRISTUS?
Pekka Kivekkään virsi Jäi taakse vuori kirkastuksen (55) 
kuuluu paastovirsien helmiin. Runoilija pohtii, kuinka huonosti opetuslapset 
Jeesusta tunsivat. Mestarin matkassa he olivat kokeneet ihmeellisiä asioita. 
Heidän elämänsä oli totisesti muuttunut. Mutta he eivät voineet hyväksyä 
puhetta rististä: ”Se heille salatuksi jää, vain valta heitä viehättää.” Olemmeko 
sen kummempia? Virren sanoin: ”Me emme seuraa ristin miestä, vaadimme 
vahvaa Jumalaa.”

PALSTAN TEKSTIT:  Jukka-Pekka Ruusukallio

6.3. Tuhkakeskiviikko
Tuhkakeskiviikko aloittaa matkan kohti ris-
tin ja ylösnousemuksen pääsiäistä. Tuhka-
risti piirretään monissa kirkoissa otsaan ka-
tumuksen merkiksi. (Matt. 6: 16–21)

10.3. Jeesus voittaa kiusaukset
Paholainen kiusaa Jeesusta: ”Muuta nämä 
kivet leiviksi, heittäydy temppelinmuuril-
ta alas, kaiken loiston saat, jos kumarrat mi-
nua.” Jeesus kieltäytyy ja vaientaa kiusaajan-
sa Sanalla: ”Niin kuin on kirjoitettu.” (Matt. 4: 
1–11)

17.3. Rukous ja usko
Pöydältä putoavien palasten evankeliumi. 
(Matt. 15: 21–28)

24.3. Enkelin ja Marian vuoropuhelu
”Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tu-
let raskaaksi ja synnytät pojan.” ”Miten se on 
mahdollista, minähän olen koskematon?” 
”Pyhä Henki tulee yllesi.” ”Minä olen Herran 
palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin 
sinä sanoit.” (Luuk. 1: 26–38)

31.3. Leipäsunnuntai
Pienen pojan eväät riittivät. Siunaus saa ih-
meen aikaan. (Joh. 6: 1–15)

Tuhkakeskiviikon Tuomasmessu 6.3. kello 19Aleksanterin kirkossa
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Mahtuuko seurakuntien 
päiväkerhoihin lisää lapsia?
Tampereen kaupunki lopettaa suu-
ren osan lasten päiväkerhoista. Tarkoi-
tuksena on lopettaa lähes kaikki sel-
laiset kerhot, joissa lapsi käy ilman ai-
kuista. Toiminnassa on mukana noin 
450 lasta.

Tampereen kaupungin kasvatus- ja 
opetuspalveluiden mukaan seitsemän 
kerhoa lopetetaan, ja yhdeksän jatkaa. 
Se merkitsee 150 kerhopaikan vähe-
nemistä. 

– Perheille on tiedotettu muutok-
sista. Jatkavissa toimipisteissä lisätään 
perhekerhoja, ja osassa toimipisteistä 
on edelleen tarjolla pienten lasten ker-
hoja. Ensi toimintakauden kerhotar-
jonta on tiedossa ennen 4. maaliskuuta 
alkavaa isoa päivähoitohakua, kertoo 
läntisen alueen palvelupäällikkö Kir-
si Lahtinen. 

❶Jääkö kerhonohjaajia työttömäk-
si, Tampereen apulaispormestari 
Johanna Loukaskorpi?
– Ketään ei irtisanota, eikä kukaan jää 
työttömäksi. Henkilöstöä jää eläkkeel-
le, ja osa sijoittuu muihin tehtäviin 
kaupungilla.

❷Miksi kerhoja lopetetaan?
– Päätös on osa Tampereen kau-

pungin talouden tasapainottamistoi-
menpiteitä. Valtuustoryhmät ovat ke-
väällä 2018 yhdessä sopineet talouden 
tasapainottamispaketista, johon tämä 
700 000 euron säästö sisältyy.

❸Koska päätös astuu voimaan, 
ja miten kerhotoiminta jatkuu 
Tampereella?

– Päätös astuu voimaan vaiheittain 
vuosina 2019 ja 2020. Jokaiselle vii-
destä alueesta jää kunnallinen kerho. 
Kunnallisen kerhotoiminnan paino-
piste on jatkossa perhekerhotoimin-
nassa, johon lapsi osallistuu vanhem-
pansa kanssa. 

– Lisäksi pitää muistaa, että kerho-
toimintaa tarjoavat edelleen seurakun-
nat, yksityiset palveluntuottajat ja kol-
mannen sektorin järjestöt, kuten Man-
nerheimin Lastensuojeluliitto tai Ensi- 
ja turvakoti. 

❹Tampereen seurakuntien 
päiväkerhoihin haetaan uusia lapsia 
maaliskuussa. Kuinka monta kerhoa 
seurakunnilla kaikkiaan on, ja 
paljonko niissä käy lapsia, johtava 
varhaiskasvatuksen ohjaaja Minna 
Kaihlanen?

– Päiväkerhoja on kaikkiaan 26, ja 
niissä on tällä hetkellä yhteensä yli 300 
lasta eri puolilla kaupunkia. Lisäksi on 
21 avointa päiväkerhoa, joissa on vii-
koittain noin 500 kävijää. Avoimet päi-
väkerhot ovat lasten ja aikuisten yh-
teisiä kerhoja. Lisäksi iltakerhoissa käy 
useita kymmeniä perheitä.

❺Pystyykö seurakuntien varhais-
kasvatus vastaamaan mahdolliseen 
kerhopaikkojen kysynnän kasvuun 

ensi syksynä, kun kaupungin 
kerhopaikat vähenevät?

– Vastaamme niin pitkälti kuin 
mahdollista, kuitenkin siten, että ryh-
mäkoko ei kasva liian suureksi. Pienet 
ryhmät mahdollistavat lapsen kohtaa-
misen yksilönä, ja hän voi turvallisesti 
opetella ryhmässä olemista sekä kehit-
tää sosiaalisia taitojaan. 

– Hakuajan jälkeen on tiedossa, mi-
ten paljon kerholaisia on tulossa. Sen 
jälkeen alkavat syksyn kauden valmis-
telut. Perheet saavat tiedon paikasta 
viimeistään toukokuun puolivälissä. 

❻Miksi seurakuntien kerho on 
hyvä vaihtoehto?

– Seurakunnilla on yli 70 vuoden 
kokemus päiväkerhotoiminnasta. Oh-
jaajat ovat varhaiskasvatukseen kou-
lutettuja ammattilaisia. Kerhossa lapsi 
saa leikkiä, liikkua, tutkia, kokea asioita 
taiteen kautta ja itseään ilmaisten. 

Kirkon päiväkerhotoiminnassa tue-
taan lapsen kokonaisvaltaista kasvua 
kristillisestä arvopohjasta lähtien ja si-
toudutaan yleisiin varhaispedagogi-
siin tavoitteisiin sekä Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteisiin. ✦

Kirsi Airikka

Tampereen seurakuntien päiväker-
hoihin voi hakea 31. maaliskuuta saak-
ka. Lisätietoja sivulta B 10 tai verkosta: 
tampereenseurakunnat.fi/lapset

Tampereen seurakunnilla on tällä hetkellä 26 päiväkerhoa ympäri kaupunkia, ja niissä on tällä hetkellä 
yhteensä yli 300 lasta. Kuva on Tahmelan kerhohuoneella pidetystä päiväkerhosta vuodelta 2017.
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Lasten ja nuorten 
näkökulmasta

Valtakunnalliset Ekumeeniset kar-
jalaiset hengelliset päivät järjestetään 
Tampereella ja Pirkkalassa 9.–10. maa-
liskuuta.

Tänä vuonna Karjalan Liitto tuo esille 
lasten ja nuorten toiminnan karjalaista 
perintöä. Lasten ja nuorten näkökulma 
on keskeisesti esillä myös Ekumeenisilla 
hengellisillä päivillä lauantaina.

Ortodoksisen kirkon Nikolainsalis-
sa kello 17–17.45 on kaikille avoin Lasten 
virsi-ilta. Musiikkipedagogi Eerika Ka-
panen ja kanttori Pirkko Leponiemi-Pir-
honen laulattavat ja leikittävät apunaan 
Lasten virsi. Lauluissa korostuvat ilo, 
laulettavuus ja sanojen yksinkertaisuus, 
mutta myös syvällisyys sekä lapsen oi-
keus olla lapsi.

Ekumeenisia karjalaisia hengellisiä 
päiviä on järjestetty eri paikkakunnil-
la. Tänä vuonna Tampereella seminaa-
riohjelma alkaa Nikolainsalissa lauan-
taina kello 14. Se käsittelee lasten pyhä-
koulutoimintaa Karjalassa ja nykypäivän 
kerhoja sekä luterilaisessa että ortodok-
sisessa kirkossa. Puhujina ovat muun 
muassa arkkipiispa Leo ja piispa Seppo 
Häkkinen.

Puheenjohtajana toimii rovasti Auvo 
Naukkarinen. Tampereen evankelis-lu-
terilaisten seurakuntien lasten ja nuor-
ten toimintaa esittelee Riitta Laatu ja or-
todoksisen seurakunnan kerhoja isä 
Heikki Honkamäki.

Sunnuntaina 10.3. on vuorossa Pirk-
kalais-karjalainen messu Pirkkalan uu-
della kirkolla kello 10: saarna piispa Sep-
po Häkkinen, liturgi kirkkoherra Ol-
li-Pekka Silfverhuth, kanttori ja kuo-
ronjohtaja Pirkko Leponiemi-Pirhonen, 
Pirkkalan Kirkkokuoro ja Finngips-yh-
tye, laulusoolot baritoni Tiitus Ylipää.

Musiikin on säveltänyt, sanoittanut 
ja sovittanut pääosin Pirkko Leponie-
mi-Pirhonen.

Seppelpartio lähtee messun päätyt-
tyä Pirkkalan Vanhalle kirkolle sankari-
haudoille ja Karjalaan jääneiden vaina-
jien muistomerkille, ja paluu on puolil-
tapäivin.

Talvisodan päättymisen muistotilai-
suus Pirkkalan kirkon seurakuntasalis-
sa alkaa kello 13. Ohjelmassa on muun 
muassa Karjalan Liiton puheenjohtajan, 
kansanedustaja Pertti Hakasen puhe ja 
Karjalan Kaiku -kuoron laulua.

Tampereen ja Pirkkalan välille on jär-
jestetty yhteiskuljetus.

Lisää: karjalanliitto.fi/tapahtumat/
ekumeeniset-hengelliset-paivat-2.html

kysymystä

Karjalaisilla kesäjuhlilla on paljon 
toimintaa lapsille ja nuorille. Kuva 
on Jyväskylästä vuodelta 2017.
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Kirkko tarvitsee tutkimusta päätöstensä pohjaksi
Kirkon tutkimuskeskus juhlistaa 50-vuo-
tista taivaltaan seminaarilla Tampereella 
13. maaliskuuta. Kirkosta ja tieteellisestä 
maailmankuvasta puhuvan arkkipiis-
pa Tapio Luoman mielestä kirkon teh-
tävänä on pyrkiä etsimään totuutta ja sy-
vempää ymmärrystä maailmasta.

– Jotta seurakunnat ja kirkko voivat 
tällaisessa tilanteessa tehdä perusteltuja 
päätöksiä, ne tarvitsevat tutkimustietoa 
päätöstensä pohjaksi, muistuttaa Kirkon 
tutkimuskeskuksen johtaja Hanna Salo-
mäki.

Kun asioita saadaan selville, niihin 

voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan. Par-
haimmillaan tutkimustieto voi siis te-
hostaa kirkon toimintaa.

Ohjelma ja muuta ajankohtaista tietoa 
löytyy uudistuneilta tutkimuskeskuksen 
sivuilta kirkontutkimuskeskus.fi.

Pursiainen ei usko siirtolapuutar-
ha-ideaan, joka ei toisi kovin paljon tulo-
ja tai toimintaa.

– Viime syksynä kylään kaivattiin jotain 
muutakin kuin kello 10:n messut, esimerkik-
si naisten illat olisivat tervetulleita.

Pertti Laanti toivottaisi myös uudet ra-
kennuspaikat ja asukkaat tervetulleiksi.

– Jokapäiväistä käyttöä ei ole, ja kuka 
maksaa, jos käyttökustannukset ovat 10–20 
000 euroa vuodessa? Mutta kaavamerkin-
tää pitäisi muuttaa, ja ELY-keskuksen kan-
ta ratkaisee.

Hän kantaa huolta myös siitä, että kirkon 
vieressä säilyisi jonkinlainen juhlapaikka. 

Perustukset kunnossa
Noin 500 kerrosneliön kokoinen Teiskon 
pappila valmistui vuonna 1927, toimi 1980- 
ja 90-luvuilla leirikeskuksena ja oli sen jäl-
keen asuinkäytössä vuoteen 2017.

Tampereen seurakuntien kiinteistöpääl-
likkö Heikki Päätalo vahvistaa katon ja pe-
rustusten olevan hyvässä kunnossa. Ranta-
sauna tosin valuu kohti järveä.

Pappilan uutta käyttöä pohtineet löysi-

vät hyviä puolia, kuten isot tilat, hieno kas-
sakaappi, kohtuulliset liikenneyhteydet se-
kä kauniit rannat. 

– Olennaista on, ettei sitä maisemaa riko-
ta, painotti Mikko Lakaniemi.

– Olemassa olevan rakennuskannan kun-
nostaminen on mahdollisuus. Käyttö voisi 
olla ajoittain juhlatiloina ja välillä muuhun, 
arveli Hannes Tuohiniitty.

Hän huomautti, että alueen yhdistykset 
tarvitsisivat tilaa mapeilleen.

– Pappilat ovat tyypillisesti olleet asuttuja. 
Paikan päällä asuva talkkari palvelee myös 

satunnaista kävijää, Janne Tarkkala pohti.
Illan ideoissa vilahtelivat luontopolun li-

säksi kylän yhteinen uimaranta, ”varastetta-
vat” omenat, heinätalkoot kaupunkilaisille, 
liikuteltava minitalo, työtilat, partion tila, kirk-
kokahvit, näytelmät, jazz- ja art-esitykset se-
kä ylämaankarja, retkiluistelu ja avantouinti.

Ideoita kuuntelivat arkkitehtiopiskeli-
ja Marjukka Päivärinta ja arkkitehti SAFA 
Jurkka Pöntys Arkkitehtitoimisto Nevasta. 
Päivärannan diplomityö Tampereen yliopis-
tolle toimii kaavan viitesuunnitelmana.

Pappilansaaren suunnittelu liittyy koko 
Teiskon kirkon seudun kehittämiseen. Mai-
sema on luokiteltu kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaaksi.

Kosteus- ja sisäilmaongelmista epäilty 
Teiskon seurakuntatalo on päätetty purkaa. 
Kirkon parkkipaikan yhteyteen on suunni-
teltu kokoontumis- ja wc-rakennus. Kustan-
nuksista iso osa on suunniteltu maksettavak-
si tontin myynnillä rakennuspaikoiksi.

– Ympäröivä metsä on pidetty tarkoituk-
sella luonnontilassa. Siinä kohtaa tonttia 
kasvaa todella vanhoja haapoja sekä luon-
nontilaisia lahopuita, kertoi Jeena Rancken.

Aiemmassa suunnitelmassa naapurin 
metsän läpi piirretyn tien paikkaa on vaih-
dettu, ja saadun palautteen perusteella myös 
rakennusmitoitusta mietitään uudelleen. ✦

Asta Kettunen

Pappilansaareen kesänäyttämö 
ja siirtolapuutarha vai retriitti?

Teiskon kirkonseudun asioita päätyivät pohtimaan muun muassa Veera-koiraansa  
ulkoiluttanut Pertti Laanti, Minna-Riikka Tuohiniitty, Messukylän seurakuntaneuvoston  
kokoukseen kiiruhtanut Sirpa Pursiainen sekä Marjukka Päivärinta ja Jurkka Pöntys.

E
m

il B
o

b
y

re
v

E
m

il B
o

b
y

re
v

A
sta K

e
ttu

n
e

n

T
eiskon Pappilan ympäris-
töä on toivottu kehitettäväk-
si matkailupalveluiden ja va-
paa-ajan asumisen suuntaan. 
Pappila säilyisi silti julkisessa, 

yhteisöllisessä käytössä ja ainakin maapoh-
ja seurakuntien omistuksessa. Teiskon seu-
rakuntatalolla pidetyssä työpajassa pohdit-
tiinkin saaren tulevaisuutta.

Kirkkovaltuutettu Sirpa Pursiaisen mie-
lestä yksi mahdollisuus olisi etsiä tai muo-
dostaa säätiö, joka tarjoaisi taiteilija-asumis-
ta ja hiljaisen retriittipaikan. Saarta kiertäi-
si luontopolku, jossa kohteista saisi lisätie-
toa QR-koodilla.

– Tampereen kaupungilla on tarkoitus ke-
hittää alueelle luontomatkailua, näin Pap-
pilansaari kannattaisi pitää luonnontilassa, 
ja siihen voisi jatkossa linkittää kassavirtaa. 
Säätiö huolehtisi osaltaan rakentamisesta, 
ylläpitämisestä ja myymisestä, ja seurakun-
ta voisi hyödyntää alatilaa.

Ulkomailta haetaan hänen mukaansa ko-
kemuksia, mutta myös syvyyttä, jota Vala-
mon luostarin tyyppinen paikka voisi tarjo-
ta. Lisänsä tunnelmaan tuo Teiskon museo.

– Ihmisten toiveena on tavalla tai toisel-
la suljettu paikka. Ja hiljaisuus, sitä ihmi-
set etsivät.

Mantereeseen kannaksella yhdistyvään 
saareen on hahmoteltu muun muassa 
juhlatilaa, perinneviljelyä, kesänäyttämöä, 
melontaa, avantouintipaikkaa ja siirtola-
puutarhaa. Lisää: siltalehti.fi

Pappilansaari on myös Isosaari, 
Salonsaari ja Salosensaari, joista jäl-
kimmäiset Salo-nimisen tilan mukaan. 
Pappilan maalaaminen on kesken, ja 
sisäpuoli vaatisi peruskorjausta.
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Kaukajärven 
seurakuntatalon 
tilalle kaavaillaan 
kahta kerrostaloa
Kaukajärven seurakuntatalon kaavoi-
tusprosessi on alkanut. Jos asemakaa-
vamuutos hyväksytään, Keskisenkatu 
20:n tontille rakennetaan kaksi asuin-
kerrostaloa. Toinen taloista on seura-
kuntien vuokratalo, toiseen tulee omis-
tusasuntoja.

– Alustavasti aiotaan tehdä yhteen-
sä 130 asuntoa, mutta lopullisesti määrä 
päätetään, kun on tehty selvitys kysyn-
nästä alueella, sanoo hankejohtaja Hen-
na Korpiluoto Pohjola Rakennuksesta.

Rakentamistyöt voidaan aloittaa noin 
puolen vuoden kuluttua siitä, kun uusi 
kaava on saanut lainvoiman. Valmiste-
luaineisto tulee nähtäville maalis-huh-
tikuussa kaupungin verkkosivuille. Ai-
kanaan asia tulee yhdyskuntalautakun-
nan päätettäväksi.

Seurakuntayhtymä on tehnyt kaa-
vamuutoshakemuksen, koska Kauka-
järven seurakuntatalon ei enää katsota 
vastaavan seurakunnan toiminnan tar-
peita alueella. Tontin vuokraoikeuden 
siirtämisestä odotetaan merkittäviä ta-
loudellisia tuottoja seurakunnille.

Kaukajärven seurakuntatalon ton-
tin vuokraoikeus on saatu lahjoituksena 
seurakuntatalon rakentamista varten. 
Uusien suunnitelmien edetessä lah-
jakirjan noudattaminen on herättänyt 
paljon kysymyksiä. Tampereen seura-
kuntien kiinteistöpäällikkö Heikki Pää-
talo toteaa, että tontti on lahjoitus kau-
pungille, ja se on edelleen lahjoitettu 
seurakunnille seurakuntatalon rakenta-
mispaikaksi.

– Lahjan antajina olivat rakennusliik-
keet, jotka ovat lakanneet olemasta. Ny-
kyisten oikeudenomistajien tahto on sel-
vitetty ja kirjalliset hyväksynnät uusille 
suunnitelmille on saatu, Päätalo kertoo.

Kaukajärven uusi seurakuntatila tu-
lee liikekeskukseen osoitteeseen Keski-
senkatu 5. Reilun 200 neliön monitoi-
mitila on tarkoitus ottaa käyttöön vuo-
den 2020 alussa.

Anna-Mari Martikainen

Käyttäjät ovat tyytyväisiä 
seurakuntien verkkopalveluihin
Tampereen seurakuntien verkko-
sivujen käyttäjäkyselyyn vastannei-
den mielestä tampereenseurakunnat.
fi -verkkosivut palvelevat heitä hyvin. 
Sivustolla vierailee keskimäärin 60 
000 kävijää kuukaudessa.

Kyselyyn vastanneista 82 prosent-
tia on sitä mieltä, että sivut palvelevat 
heitä hyvin tai erinomaisesti. Verk-
kosivujen kouluarvosanaksi vastaajat 
antoivat 8,2.

Vastaajien mukaan sivuston sivut 
latautuvat nopeasti, sivusto on hyö-
dyllinen, ja sivusto on yleisesti ottaen 
helppokäyttöinen. Käyttäjätyytyväi-
syysindeksi sivustoon on 3,76 astei-
kolla 1–5.

Kyselyhetkellä vastaajat tulivat si-
vuille, koska halusivat hakea tietoa 
seurakuntien tapahtumista (48 %) ja 
toiminnasta (21 %). Myös työntekijöi-
den yhteystietoja (10 %) ja perustietoa 
seurakunnista (7 %) haettiin.

Vastaajista 83 prosenttia löysi si-
vuilta hakemansa tiedot, kun taas 
kymmenen prosenttia ei löytänyt si-
vuilta hakemaansa tietoa. 

Verkosta haetaan 
tapahtumia ja toimintaa
Tärkeimmät syyt Tampereen seura-
kuntien verkkosivuilla vierailuun ovat 
säilyneet samoina jo monta vuotta. 

– Kysely on toteutettu saman toi-
mijan kanssa kymmenen vuoden 
ajan, ja aina vastaajia on eniten kiin-
nostanut tapahtumakalenteri (59 %) ja 
seurakuntien toiminnan esittely (40 
%), kertoo verkkoviestinnän suunnit-
telija Virve Jylhäsalo. 

Seuraavaksi eniten seurakuntien 
sivuilla vastaajia kiinnostavat yh- 
teystiedot (33%), auttaminen elämän 
kriiseissä (29%), vinkit perhejuhlien 
suunnitteluun (25%), kristillinen sa-
noma (23%) ja uutiset (22 %).

– Myös nämä sisällöt ovat olleet 
verkkosivujen suosituimpia palvelui-
ta vuosien ajan, ynnää Jylhäsalo.

Koska kysely toteutettiin loppuvuo-
desta, tänä vuonna avoimissa vas- 
tauksissa sivuilla käynnin syyksi nou-
sivat myös seurakuntavaalit ja jou- 
lunajan tapahtumat, joita ei ollut val-
miissa vaihtoehdoissa.

Kysely auttaa 
kehittämään sivustoa
Vastaajilta kysyttiin myös kehitys-
ehdotuksia ja kommentteja verkko-
sivuston parantamiseksi. Suurin osa 
avoimista vastauksista koski tapah-
tumien sisällön kehittämistä, ja kom-

menteissa toivottiin, että tapahtumis-
ta olisi enemmän tietoa.

Jylhäsalon mukaan avoimissa vas-
tauksissa oli myös paljon toivomuk-
sia, jotka liittyvät seurakuntien toi-
mintaan, ei varsinaisesti verkkosi-
vustoon. 

– Sivuston sisällön suhteen oli myös 
toiveita, ja vastaajat toivoivat sivustolle 
lisää muun muassa hengellistä sisäl-
töä ja tietoa uskon kysymyksistä.

Jylhäsalon mielestä avoimissa vas-
tauksissa oli paljon kehittämisen ar-
voisia asioita, ja osa niistä on pienel-
läkin panostuksella toteutettavissa. 

– Olen myös koonnut avoimet vas-
taukset yhteen ja toimittanut niistä 
koosteen niitä koskeville yksiköille. 

– Kiitos vastaajille pitkään kyselyyn 
vastaamisesta ja avoimista kommen-
teista, jotka auttavat kehittämään si-
vustoa, sanoo Jylhäsalo.

Vastaajia joka ikäryhmästä
Tampereenseurakunnat.fi -verkko-
sivujen käyttäjien mielipiteitä sivus-
tosta ja verkkopalveluista on kysytty 

vuodesta 2007 lähtien. Vuoden 2018 
kyselyyn vastasi 1370 henkilöä, joiden 
kesken arvottiin palkintoja, ja ne on 
lähetetty voittajille. 

Vastaajista tamperelaisia oli 73 pro-
senttia ja muualla asuvia 27 prosent-
tia. Heistä 72 prosenttia oli naisia, ja 
28 prosenttia miehiä. Vastaajista 62 
prosenttia oli kirkon jäseniä.

Vastaukset jakautuvat tasaisesti 
ikäryhmittäin, ja vähiten vastaajia oli 
alle 24-vuotiaissa (6 %).

– Tämä osoittaa, että verkkopalve-
luita käyttävät myös ikäihmiset, sil-
lä yli 65-vuotiaiden osuus vastaajis-
ta on jo yli 20 prosenttia, kun se kak-
si vuotta sitten oli 15 prosenttia. Tämä 
tarkoittaa myös, että sivujen saavu-
tettavuuteen on kiinnitettävä entis-
tä enemmän huomiota, Jylhäsalo ko-
koaa kyselyn tuloksia.

Kyselyn toteutti Suomen Online-
Tutkimus Oy, ja kyselystä tehtyyn yh-
teenvetoon voi tutustua verkkosivuil-
la osoitteessa tampereenseurakunnat.
fi/tutkimuksia. ✦

Työryhmä

Mummon Kammarin teippaus ilostuttaa
Värikkäät ikkunateippaukset ilostuttavat 
ohikulkijoita Hämeenkadun ja Näsilin-
nankadun kulmassa. Uuden ilmeen on 
suunnitellut graafikko Tiina Efrati, jon-
ka käsialaa on myös RuokaNysse.

Työ oli suuritöinen mutta graafikon 
mukaan virkistävä ja innostava. Erityi-

sen iloinen hän on teippausten saamas-
ta palautteesta:

– On ihana kuulla, että ne teipit ovat 
herättäneet positiivisia ajatuksia. Pää-
teemojani olivat ihmisten kohtaaminen, 
ikääntyminen, yhteisöllisyys ja tampere-
laisuus. Ajattelin erilaisia ja eri ikäisiä ih-

misiä tapaamassa toisiaan, Efrati kertoo.
– Toivoisin, että kuvista välittyy rento 

ja mukava ilmapiiri, jossa ihmiset voivat 
kohdata. Sivutuotteena voi oppia uusia 
asioita tai itse ohjastaa uusissa taidois-
sa. Parhaassa tapauksessa kuvista välit-
tyy avoin ja ikärajaton fiilis.

Viitekuvassa näkyvät Kauka-
järven seurakuntatalon tontille 
rakennettavat uudet talot. Tontilla 
oleva Jumalan mänty suojellaan 
asemakaavassa.
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Mitkä seuraavista asioista 
sinua kiinnostavat/kiinnos-
taisivat verkkosivuillamme?
Tapahtumakalenteri 59 %

Seurakunnan toiminnan esittely 40 %

Yhteystiedot 33 %

Auttaminen elämän kriiseissä 29 %

Vinkit perhejuhlien suunnitteluun 25 %

Kristillinen sanoma 23 %

Uutiset 22 %

Tieto hautausmaista ja kappeleista 17 %

Vuorovaikutteisuus 17 %

Kirkollisten toimitusten esittely 16 %
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E
nnen katkolle pääsi aika helpos-
ti, mutta nyt tilanne on muuttu-
nut. Myös käyttäjille kohdenne-
tut varhaiset palvelut puuttuvat 
kaupungistamme melkein ko-

konaan, sanoo ehkäisevän päihdetyön suun-
nittelija Petra Karinen YAD Youth Against 
Drugs -yhdistyksestä.  

Tampereella joulun alla pidetty Huumei-
den käyttäjät heitteillä -seminaari käsitteli 
huumeidenkäytön tilaa paikallisesti, ja laa-
jemminkin.  Keskustelua herättivät muun 
muassa hoitoon tulevien oikeusturva ja pal-
veluketjun nihkeys.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston 
huumetyöryhmän järjestämään tilaisuuteen 
osallistui laaja joukko asiantuntijoita. Ver-
kostoon kuuluu lähes 50 järjestöä, jotka ha-
luavat ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja.

Petra Karinen sanoo, että päihteiden on-
gelmakäytön ehkäisy ei ole mitään raketti-
tiedettä.

– Huumeiden käytön taustalla on usein 
mielenterveysongelmien kaltaisia muita tar-
peita, joihin huumeet ovat jostakin syystä 
erityisen hyvin vastanneet. Niihin syihin 
meidän pitäisi päästä vaikuttamaan.

Karisen mukaan mitään taikakeinoja 
huumehaittojen ehkäisyyn ei ole.

– Keskeinen tekijä ovat oikea-aikaiset ja 
riittävästi resurssoidut palvelut. Asiakas tu-
lisi aina myös kohdata inhimillisesti.

YAD:n ry:n projektityöntekijä Tero Ho
henthalin mielestä sekä päättäjien että val-
taväestön olisi syytä nähdä erilaiset päihteet 
nykyistä tasa-arvoisemmin.

– Alkoholiin tulisi suhtautua yhtä vaka-
vasti kuin huumeisiin. Jälkimmäisistä on 
tehty niin sanotusti mörkö, josta ei oikein 
voi puhuakaan. Päättäjien tulisi myös ym-
märtää nykyistä paremmin addiktiosairau-
den luonnetta.

Mitä kentällä tapahtuu?
Tampereen kaupunginhallituksen jäsen, 
päihdeongelmaisten kanssa ammatikseen-
kin työskennellyt Minna Minkkinen antoi 
seminaarissa tilannekatsauksen Tampereen 
huumehoidosta.

– On haluttu uudistaa huumehoitoa, mut-
ta uudistettu vain korvaushoito. Kenelläkään 
ei tunnu olevan laaja-alaista tilannekuvaa sii-
tä, mitä kentällä tapahtuu. Asiakkaan palve-
luntarvetta myös arvioidaan eri paikoissa ai-
na yhä uudelleen.

Minkkisen mukaan Käypä hoito -suosi-
tus korostaa nykyään psykososiaalisia mene-
telmiä huumeongelmien hoidon perustana.

– Hoitoa pitäisi selkiyttää, moniammatil-
lista yhteistyötä parantaa ja asenteisiin vai-
kuttaa. Huumeiden käyttäjän ohella myös 
hänen läheistensä hyvinvointiin olisi kiin-
nitettävä huomiota.

Byrokratiahimmeli jarruttaa
Minna Minkkinen näkee yhtenä isona haas-
teena Tampereella eräänlaisen portinvartija-
systeemin huumehoitoon pääsyssä.

– Mikäli apua tarvitseva ja ammattilaiset 
huomaavat, että ihminen hyötyisi enemmän 
laitoshoidosta kuin avohoidosta, on hoitoon 
pääsemisessä mutkia matkassa. Asiakkaal-
ta vaaditaan näyttöä motivaatiosta, mutta ei 
kerrota, mitä se tarkoittaa.

Lisäksi hoitoon pääsemisestä päätetään 
Asiakasohjaus Loistossa, vaikka hoitoon 
pääsyn allekirjoittaa asiakkaan oma sosiaa-
lityöntekijä. 

– Olemme luoneet asiakkaan ympäril-
le järjettömän byrokratiahimmelin. Emme 
kuitenkaan ole onnistuneet nopeuttamaan 

hoitoon pääsyä tai madaltamaan sinne me-
nemisen kynnystä. On käynyt päinvastoin.

Villa Hockey kuntouttaa 
lääkkeettömästi
Ylöjärven Kurussa toimiva Villa Hockey on 
18–30-vuotiaille tarkoitettu huumekuntou-
tuskoti. Kuntoutus perustuu yhteisöllisyy-
teen ja vertaistukeen.

– Kuntoutusjaksomme pituus on 1–5 kuu-
kautta, ja se on mahdollisimman lääkkee-
tön. Jokaiselle asiakkaalle tehdään oma kun-
toutumissuunnitelma. Tukena ovat muun 
muassa omaohjaaja sekä itsehoitoryhmät, 
kertoo Villa Hockeyn vastaava ohjaaja Kei
jo Laapas.

Itsekin nuorempana huumeiden kanssa 

Huumeidenkäyttäjien  
on vaikea päästä katkolle

Huumehoito kaipaa uudistusta Tampereella.

Villa Hockeyn 
vastaava 
ohjaaja Keijo 
Laapas saa 
työssään todis-
taa ihmeitä, 
kun huonossa 
kunnossa 
olevat nuoret 
pääsevät 
elämässään 
eteenpäin. 
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Yhteisö mahdollistaa osallisuuden
– Seurakuntaelämässä on tapah-
tumassa iso asennemuutos. Seurakun-
talaisten osallisuus lisääntyy sekä mes-
suyhteisöissä että päätöksenteossa. Tä-
mä on mielestäni hyvä kehitys.

Näin pohtii pitkäaikainen vaikutta-
ja Tiina Eskelinen, joka valittiin jäl-
leen viime seurakuntavaaleissa Tam-
pereen seurakuntien luottamushenki-
löksi Yhteisen seurakuntaväen listalta. 
Hän on yhteisen kirkkovaltuuston, yh-
teisen seurakuntaneuvoston sekä Tuo-
miokirkkoseurakunnan seurakunta-
neuvoston jäsen. 

Eskelinen on eläkkeellä oleva uskon-
non- sekä ranskankielen opettaja, joka 
on tehnyt elämäntyönsä eri kouluissa 
Nokialla, Kangasalla ja Tampereella.  

Hänen valmistuttuaan teologian 
maisteriksi vuonna 1978 naisilla ei ol-
lut mahdollisuutta ryhtyä papiksi. 

– Kun sain sijaisuuden uskonnon-
opettajana, huomasin, että opettami-
nen ja nuorten kanssa toimiminen on-
kin kivaa ja inspiroivaa. Nuoret ihmi-
set ovat aina olleet lähellä sydäntäni. 

Entinen opettaja tuntee nykyisin 
huolta kristillisen kasvatuksen, uskon-
totiedon ja historian tuntemuksen ohe-
nemisesta maassamme. 

– Jo yleissivistyksen, eettisten peri-
aatteiden, ajattelun sekä muiden kult-
tuurien ja uskontojen tuntemisen ja 
ymmärtämisen kannalta monipuolinen 
ainevalikoima koulussa olisi tarpeen. 

Kansainvälisyys 
kiinnostaa 
Eskelinen tunnetaan toimeliaana nai-
sena, jonka kiinnostuksen kohteina 
ovat kansainväliset kysymykset, lähe-
tystyö ja maahanmuuttajien kohtaa-
minen. Kokemukset liittyvät erityises-
ti Ranskaan.

Suuren vaikutuksen Eskeliseen on 
tehnyt Taizé, joka on kansainvälinen 

ja ekumeeninen yhteisö Etelä-Burgun-
dissa Ranskassa.

– Taizéssa on hengellisesti turvalli-
nen ja avoin ilmapiiri, joka viehättää 
minua. Olen järjestänyt sinne useita 
matkoja oppilailleni ja kollegoilleni. 

Yhteys Ranskaan syveni entises-
tään vuonna 1987, kun Eskelinen läh-
ti puolisonsa Lauri Eskelisen kanssa lä-
hetystyöntekijäksi Marseilleen. Rupea-
ma kesti kolmisen vuotta.    

Suomen Lähetysseuran työntekijät 
tekivät sosiaalista työtä maahanmuut-
tajien parissa. Tulijat olivat pääasiassa 
muslimiväestöä Ranskan entisistä siir-
tomaista Pohjois-Afrikasta. 

 – Maahanmuuttajilla oli monenlai-
sia ongelmia. Miesten työllistyminen 
oli hankalaa, ja myöhemmin perässä 
tulleet perheet kohtasivat monenlaisia 
vaikeuksia esimerkiksi kielen ja koulu-
asioiden kanssa, muistelee Eskelinen. 

Paikallisessa sosiaalikeskuksessa yh-
teys kuitenkin syntyi maahanmuuttaji-
en ja lähetystyöntekijöiden välille. 

– Järjestimme naisille ja lapsille ker-
hoja sekä yritimme auttaa käytännön 
asioissa. Saimme kristittyinä vaihtaa 

ajatuksia ja käydä keskustelua maahan-
muuttajien kanssa.

Lähetysseuran Marhaban-keskus 
syntyi Marseilleen vasta myöhemmin, 
kun Eskeliset olivat jo palanneet Suo-
meen. 

Yhteisöllisyys viehättää   
Viehätys ranskalaiseen yhteisöllisyy-
teen on vaikuttanut siihen, että Eskeli-
set ovat kantavia voimia Aleksanterin 
kirkon Tuomasmessussa, Avoimessa 
kirkossa sekä Taizé-hartaudessa.

– Yhteisöllinen elämäntapa on in-
nostanut lapsuudesta asti, ja näissä 
messuyhteisöissä se jo toteutuu. Iloit-
sen, että rukous on läsnä koko ajan jos-
sakin muodossa Aleksanterin kirkossa. 

Seurakuntalaisen osallisuus on tär-
keää Eskeliselle sekä hengellisessä elä-
mässä että päätöksenteossa. 

– Aiemmin kirkolla on ollut hyvät 
resurssit; paljon tiloja ja työntekijöitä. 
Voimavarojen vähetessä seurakunta-
laisten vastuunotto ja osallistuminen 
lisääntyvät.  

Hän ajattelee, että luottamustoimet 
ja hengellinen elämä täydentävät toi-
siaan. 

– Luottamushenkilönä oleminen ei 
ole itseisarvo, mutta sen avulla seura-
kunnan toiminta mahdollistuu. Tämä 
on minulle tärkeintä. 

Luottamustoimien ansiosta hän on 
saanut tutustua moniin työntekijöihin, 
työmuotoihin ja toisiin luottamushen-
kilöihin. 

– Vaikka kokouksia on paljon ja ai-
na myös uuden oppimista, on se mie-
lenkiintoista ja innostavaa. Olen äänes-
täjilleni kiitollinen saamastani luotta-
muksesta. Saan olla näköalapaikalla. ✦

Kirsi Airikka

Taizé-hartaus tiistaisin kello 17 
Aleksanterin kirkossa

Asiantuntijoiden 
mukaan huu-
meidenkäyttäjän 
on Tampereella 
nykyisin vaikea 
päästä hoitoon. 
Apua tarvitseva 
huumeidenkäyttäjä 
ei kuitenkaan voi 
odottaa hoitojonossa 
pitkään. Seuraavana 
päivänä hän voi olla 
jo kuollut. 

kipuillut Laapas huomauttaa kyseessä ole-
van tunnepuolen sairauden.

– Ilman päihteitä nuoret pääsevät sinne 
juurille, missä asiat ovat alkaneet mennä vi-
kaan. Kuntoutuksen aikana pystytään avaa-
maan käsittelemättömiä solmuja.

Laapas on huolestunut maamme huume-
tilanteesta. Käyttäjissä on yhä nuorempia ja 
aineiden saaminen on helppoa.

– Ennen piti tuntea joku, jolta pystyit os-
tamaan huumeita. Nyt kaikenlaisia huumaa-
via aineita voi tilata netistä.

Kipulääkekoukku  
vei mukanaan
Kokemusasiantuntijapuheenvuoron semi-
naarissa käytti Tapani, joka vietti viime vuo-
den alussa Villa Hockeyssä neljän kuukau-
den kuntoutusjakson.

– Päihteidenkäyttöni lähti liikkeelle kipu-
lääkkeistä. Jouduin 17-vuotiaana moottori-
pyöräonnettomuuteen, ja sairaalassa annet-
tiin kipuihin lääkitystä.

Tapani lisäsi lääkkeiden käyttöä yli tar-
vittavan määrän. Niiden rinnalla alkoi ku-
lua myös huumeita.

– Kun käyttö meni päivittäiseksi, jäivät 
työpaikka, opiskelut, harrastukset ja ystävät.

Villa Hockeyn lääkkeettömässä kuntou-
tuksessa Tapanin olotila oli aluksi ankea. 
Vähitellen hän alkoi tottua paikan rytmiin.

– Jos muissa kuntoutuspaikoissa valitti 
oloaan, kehotettiin odottamaan lääkkeiden 
jakoon saakka. Villa Hockeyssä sen sijaan 
kannustettiin harrastamaan liikuntaa ja pu-
humaan jollekin huonoista fiiliksistään.

Tapanin mukaan huumekoukusta irrot-
tautumisessa keskeistä on motivaation löy-
tyminen.

– Villa Hockeyssa sain positiivisia koke-
muksia, jotka kantavat minua. Nyt uskal-
lan jo haaveillakin erilaisista asioista, nuori 
mies hymyilee. ✦

Vesa Keinonen 

Tampereen seurakuntien luottamushenkilö Tiina Eskelinen tunnetaan toimeliaana naisena, jonka 
kiinnostuksen kohteina ovat kansainväliset kysymykset, lähetystyö ja maahanmuuttajien kohtaami-
nen. Hän osallistuu muun muassa Taizé-hartauksien järjestämiseen Aleksanterin kirkossa. 

LUOTTAMUKSEN ARVOINEN
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Sillan uusi juttusarja esittelee  
Tampereen seurakuntien luottamushenkilöitä.

”Voimavarojen 
vähetessä seu-
rakuntalaisten 
vastuunotto ja 
osallistuminen 

lisääntyvät.”
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Pauliina Kainulainen kannustaa 
myös kaupunkilaisia hyödyntämään 
lähiluontoaan. Myös luontoon 
lähteminen ja sen ilmiöiden 
aistiminen on hänen mukaansa 
hengellistä toimintaa. Kirkon pitäisi 
ajatella suhdetta omistamiinsa 
metsiin myös monimuotoisuuden ja 
ilmaston kannalta.
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MIELI JA LUONTO 
ELPYVÄT YHDESSÄ
Ekoteologi Pauliina Kainulainen toivoo ilmastoahdistuksen muuttuvan 
käytännön toimiksi. Meillä on vielä aikaa, mutta se vaatii kaikkien voimavarojen 
yhdistämistä. Maailman pelastamisessa tarvitaan myös hengellistä syvyyttä.

TEKSTI: Vesa Keinonen 
KUVAT: Hannu Jukola

L
ähiviikkoina ilmestyvä Kainulai-
sen uusin kirja Suuren järven syvä 
hengitys – luontosuhde ja kokonainen 
mieli (Kirjapaja 2019) kertoo siitä, 
miten elämme keskellä ekologista 
kriisiä. Sen perussyyt löytyvät kir-
joittajan mukaan luonnon riistämi-
sen hyväksyvästä maailmankatso-

muksestamme.
– Yritän teoksessani pohtia, millainen siirtymä on 

ihmiskunnalle tarpeen ja miten se ylipäätään voisi to-
teutua, teologian tohtori sanoo.

Aihepiiri on askarruttanut kontiolahtelaista jo pit-
kään. Kuusi vuotta sitten ilmestyneessä kirjassaan Met-
sän teologia Kainulainen käsitteli muun muassa suoma-
laisten luontosuhdetta. Metsää hän pitää tärkeimpänä 
yksittäisenä merkitysten lähteenä kulttuuripiirissämme.

– Satojen viime vuosien aikana olemme saaneet eri-
tyisesti läntisen Euroopan suunnalta niin paljon vaikut-
teita, että tärkeä luontosuhteemme on riutunut. Tämän 
mielen kolonisaation seurauksena oirehdimme monin 
tavoin. Se näkyy esimerkiksi taipumuksena masennuk-
seen ja riippuvuuksiin, teologi sanoo.

Uuden kirjan syntyyn vaikutti useita tekijöitä. Yksi 
niistä on tietynlainen syvyyden kaipuu, joka on Kainu-
laisen elämässä edelleen voimistunut keski-iän myötä.

– Olen myös miettinyt sitä, mitä hiljainen rukous ja 
mietiskely kristillisessä viitekehyksessä voisi tarkoittaa 
ekologiaan yhdistettynä. Löytyisikö kristillisen syvä-
hengellisyyden traditiosta voimanlähteitä ajattelun ja 
elämäntavan muutokseen, jota ekokriisiin ajautunut 
ihmiskunta kipeästi kaipaa?

Jatkuva kasvu tuhoisaa
Yksi nykyajan avaintermeistä on ilmastoahdistus. Ilmas-
ton lämpeneminen ja muut maapallomme tilaan liitty-
vät asiat painavat monien mieltä aina masennukseen 
saakka. Peruskysymys ahdistuksen takana on rankka: 
tuhoammeko tämän maailman?

Pauliina Kainulainen uskoo ekologisen kriisin kum-
puavan ihmisen mielestä ja sydämestä. Ongelmat ovat 

seurausta asenteistamme ja ajattelutavoistamme, jotka 
johtavat luonnon kohtuuttomaan riistoon.

– Jatkuvaan kasvuun perustuva ajattelumme on tu-
hoisaa. Eihän oikein muuta termiä voi käyttää, jos vaik-
kapa hyönteisten määrä maailmassa on romahtamas-
sa, hän huokaa.

Hän näkee suorastaan teologisena pelastuskysymyk-
senä sen, miten ihmiskunta saa käännettyä kurssia, kun 
meillä vielä on aikaa. 

– Kaipaan tässäkin asiassa syvyyden tietoa. Us-
kon, että kristillisen viisausperinteen lisäksi sitä löy-
tyy myös oman suomalaisen maailmankatsomuksem-
me murusista.

Mieli ja luonto eivät ole toisistaan erillisiä, kuuluu 
yksi Kainulaisen perusväitteistä.

– Mielen ennallistaminen kulkee käsi kädessä luon-
non ennallistamisen kanssa.

Tämä on kohtuuton aika 
se vaatii minultakin kovaa hintaa, 
mieleni muutosta, 
perustuvaa kääntymystä. 
Mutta aavistan että 
näin vedet virtaavat kohti 
elämäni ykseydellisyyttä.

Järvien ja metsien sielunmaisema
Pauliina Kainulainen mieltää oman luontosuhteensa 
rakentuvan kolmen ulottuvuuden varaan. Ne ovat mys-
tinen, maalaisen käytännönläheinen sekä poliittinen.

– Suhteeni luontoon pohjautuu hengelliseen ja mys-
tiseen yhteenkuuluvuuteen. Sielunmaisemani on itä-
suomalainen järvien ja metsien kudelma. Olen jo nuo-
rena saanut siinä ympäristössä vahvoja kokemuksia, 
näkemisen hetkiä.

Menen metsään, ahdistus hellittää, havahdun siihen,  että 
rukoilen.

Vuonna 1968 syntynyt Kainulainen eli lapsena ja nuo-

rena Pohjois-Savon maaseudulla kulttuurissa, jossa oli 
vielä kotoperäisen suomalais-ugrilaisen maailmankat-
somuksen piirteitä.

– Vanhemmat sukupolvet välittivät minulle tuntu-
man kohtuullisuudesta ja luonnon pyhyydestä. Myös 
arkinen käytännöllisyys oli siinä yhteiskunnassa suu-
ressa arvossa.

Hän miettii, voisiko suomalainen hengellisyys olla 
suuren järviäidin syvän hengityksen rytmissä hengitte-
lyä. Tai sitten lepoa saunan leppeissä löylyissä.

– Löytyisikö näistä lähteistä kotoperäinen tapa ym-
märtää armo ja rukous?

Muutokseen pitää jo varautua
Poliittinen toiminta on Kainulaisen kohdalla pääosin 
kansalaisaktivismia luonnon puolesta. Hän on ollut 
vastustamassa Pohjois-Karjalaan suunniteltua uraa-
nikaivosta. Ekoteologi on mukana myös kymmenen 
vuotta sitten perustetussa Kohtuusliikkeessä.

– Pohdimme liikkeessä muun muassa sitä, millai-
nen voisi olla uusi kohtuuden kulttuuri ja kohtuuta-
louden järjestelmä. Konkreettiset poliittiset muutok-
set edellyttävät painetta ruohonjuuritasolta. Sitä me-
kin yritämme saada aikaan.

Varjeltavien luomakunnan asioiden lista on pitkä.
– Minulle erityisen tärkeää on vesien suojelu ja en-

nallistaminen. Uskon, että järvet hengittävät elämää-
ni kehämäisen ajankulun levollisuutta.

Teologi on hyvin tietoinen siitä, että mikään suu-
ri muutos ei synny ilman kipua. Mikäli välttämätön 
uudistuminen tapahtuu suurten luonnonmullistusten 
kautta, niin vakavatkin konfliktit ovat mahdollisia.

– Kohtuusliikkeessäkin haluamme rakentaa jo nyt si-
tä toisenlaista vaihtoehtoa. Näin meidän ei jatkossa tar-
vitsisi hypätä aivan tyhjän päälle, Kainulainen miettii.

Mielen vapaus on ekologista
Hän näkee hengellisyyden tason ehdottoman tarpeel-
lisena palasena ekologisessa keskustelussa. Eri näkö-
kulmat täydentävät toisiaan.
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– Monet ihmiset tuntevat tuskaa, vihaa ja raivoakin maa-
pallomme tuhoutumisesta. Kaikki nämä tunteet pitäisi saa-
da kanavoitua rakentavaksi toiminnaksi.

Ekoteologi muistuttaa eräästä Kohtuusklubin kokoukses-
ta, jossa tuotiin esille kiinnostava näkökulma: ”Pidä itsestä-
si huolta, että jaksat tehdä harkittuja valintoja”.

– Huomaan itsestänikin, että jos olen stressaantunut, niin 
jääkaappiin jää ruokaa pilaantumaan. Silloin en pysty tavoit-
teena olevaan nollahävikkiin. Hengellisen mietiskelyn kaut-
ta löydettävä mielen vapaus paineista on myös ekologista.

Alkuperäiskansojen syvä yhteys
Tärkeänä ajattelun syventäjänä Pauliina Kainulaiselle ovat 
olleet alkuperäiskansat. Ihmiskunta tarvitsee yhteyttä nii-
den vanhaan viisauteen.

– Lähdin 1990-luvulla opiskelemaan saamen kieltä, jot-
ta saisin tuntuman Lapin alkuperäiskansan, läheisen suku-
kansamme maailmankatsomukseen. Myöhemmin työsken-
telin pappina Enontekiöllä.

Myös Bolivian aymara-kansa on tullut tutuksi. Kainulai-
nen on käynyt paikan päälläkin keskusteluja heidän hengel-
listen edustajiensa kanssa.

– Aymarat uskovat, että yksilön hyvä elämä on mahdol-
lista vain yhteydessä laajempaan yhteisöön, joka koostuu 
toisista ihmisistä, eläimistä ja maasta.

Kainulaisen mukaan suomalaisilla – kuten myös virolai-
silla – on mahdollisuus tavoittaa muita eurooppalaisia pa-
remmin alkuperäiskansojen sielunkerrostumia.

– Meillä suomalais-ugrilaisilla elää vielä juonne toisen-
laisesta maailmankatsomuksesta kuin nyt vallalla oleva län-
sieurooppalainen.

Ekoteologi painottaa sitä, että hän ei halua ihannoida na-
tionalistista ajattelua.

– Minulle tietty henkinen omavaraisuus ja ykseydellisyys 
on pohja vieraanvaraisuudelle ja avoimelle vuoropuhelulle 
muiden kulttuurien kanssa.

Irti turhista tarpeista
Pauliina Kainulainen tekee tällä hetkellä työtään pääasias-
sa kahdessa paikassa. Hän asuu perheineen Kontiolahdel-
la Joensuun kupeessa. Toinen tärkeä tukikohta sijaitsee itäi-
sessä Savossa.

– Olen ollut noin vuoden ajan Enonkosken Luostariyh-
teisön palkattuna retriittipappina. Luterilaisesta hengellisyy-
destä ammentava pieni yhteisö on toiminut vuodesta 1994.

Kauniin puutarhan ympäröimä luostariyhteisö tarjoaa 
mahdollisuuden yksinkertaisempaan ja välittömämpään Ju-
mala-yhteyteen. Yksi koeteltu keino on kontemplaatio, si-
säinen rukous.

Kontemplaatio on turvautumista Luojaan ja irti päästä-
mistä turvallisuuden, arvostuksen ja kontrollin tarpeista. 
Kyseiset tarpeet Kainulainen hahmottaa myös syiksi yli-
kulutukseemme.

– Suuntautuminen Jumalaan koko olemuksellaan mer-
kitsee suuntautumista myös lähimmäiseen. Tänä aikana lä-
himmäisiä ovat myös toiset lajit, uhanalaiset metsät ja kär-
sivät eläimet, ekoteologi näkee.

Kristittyjen pitää näyttää suuntaa
Maailman tuhoutumista ei suinkaan odoteta kädet taskus-
sa. Toimintaa tapahtuu jo monella tasolla. 

Kainulainen arvostaa kansalaisliikkeiden lisäksi esimer-
kiksi kirkon monipuolista ympäristötyötä. Se ei kuitenkaan 
vielä riitä. Ainakin yksi lisävaihde pitäisi löytyä, mielellään 
useampikin.

Pauliina Kainulaista askarruttaa, miten kanavoisimme Jumalan  
voimaa ja rakkautta siihen, että luomakunnan tasapaino palautuisi.

”Suomalaiset voisivat 
kohtuullistaa elämäänsä 
huomattavastikin.”

– Ekologinen kamppailu luonnon tasapainon puolesta 
kaipaa maailmankatsomuksellista ja hengellistä syväulot-
tuvuutta.

Teologian tohtori huomauttaa, että kyseessä ei ole vain 
kokonaiskirkon ja seurakuntien työntekijöiden asia.

– Aivan jokaisella seurakuntalaisella on tässä paikkansa. 
Tavallisilla ihmisillä voi olla todella paljon annettavaa omal-
la osaamisellaan ja viitseliäisyydellään.

Kainulainen kehottaa kristittyjä liittoutumaan ennakko-
luulottomasti yllättävienkin tahojen kanssa.

– Luomakunnan tasapainon säilyttäminen saattaa yhdis-
tää hyvinkin eri taustoista tulevia ihmisiä. Olen itsekin saa-
nut kotiseudullani tästä oikein hyviä kokemuksia.

Taistelu maailman pelastumiseksi on vasta alussa, mutta 
palkinnot niin suuret, että sitä kannattaa käydä.

Pauliina Kainulaiselle viime kädessä koko luomakun-
ta on pyhää tilaa.

– Minulle rukous avoimen taivaan alla metsässä kulkies-
sani tai rannalla seisoessani on luonnollista kuin hengitys. 

Koen kohtaavani luonnossa aivan saman Jumalan kuin kir-
kon seinien sisäpuolellakin.

Kaiken keskellä metsä herättää mielikuvitukseni. 
Aavistan heijastuksen tulevasta 
kohtuuden ja ilon, 
suuren yhteenkuuluvuuden maailmasta. ✦

Sitaatit ovat Pauliina Kainulaisen kirjasta  
Suuren järven syvä hengitys

Luomakunnan syvä hengitys  
– luontohengellisyys ja ekologinen vastuu. 
Ekoteologi Pauliina Kainulainen Enonkosken luosta-
riyhteisöstä ja Tampereen seurakuntien hengellisen 
ohjauksen pastori Jussi Holopainen johdattelevat 
yhteiseen keskusteluun toisenlaisesta luontosuhteesta 
5.4. kello 18 alkaen. Paikkana Mummon Kammari, 
Hämeenkatu 28
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Ammattilaiset palvelevat

Asianajotoimisto ACTAS Oy
Väinölänkatu 1, 33100 Tampere

Puh. 010 548 6060
www.actas.fi

Musiikinopetusta kaiken 
ikäisille ja tasoisille

MYÖS FYSIOAKUSTISTA 
RENTOUTUSHOITOA

Koulutustarjonta ja tarjoukset 
uusilla sivuillamme.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
savelavain.fi tai 0405916000

Musiikkikoulu ja musiikkiterapia

SÄVELAVAIN OY

www.johanneksenklinikka.fi

Jorma Viitanen
Dosentti, yleislääketieteen- ja 
sisätautien erikoislääkäri, 
reumatologi

Huipputiimit hoidon 
takuuna

Varaa aika 020 70 7000
Satakunnankatu 28, Tampere 
Kuohunharjuntie 10, Kangasala

Moniammatillisuus on laajan hoidon perusta.

Terveytesi kumppani. 
Aitoa vuorovaikutusta.

Verhoiluliike Yli-Heikkilä
Nyyrikintie 1, Tampere, puh. 040 739 1822  www.kolumbus.fi/timylihe

Verhoilemme teidän keittiön
tuolit, sohvat, nojatuolit.
Kankaista hyvät valikoimat.
Kotiesittelyt ja kuljetukset.

Verhoilua 25 vuoden kokemuksella

KOTI  KAUNIIKSI

God Love Pride

Y
hteinen usko voi synnyttää vah-
van yhteenkuuluvuuden ja tur-
vallisuuden tunteen – jaetussa 
toivossa on suurta voimaa.

Mutta mitä tapahtuu niille, 
jotka eivät voi uskoa, mitä oma yhteisö opet-
taa? Mikä on sellaisen ihmisen kohtalo, jon-
ka perustavaa kokemusta itsestään pidetään 
syntisenä?

Näitä kysymyksiä ja elämän kokoisia vas-
tauksia niihin käsitellään taiteilija Ilar Gu
nilla Perssonin valokuvanäyttelyssä, jonka 
avajaisia vietetään Seurakuntien talossa 11. 
maaliskuuta kello 18. Teoksia läpäisevä tee-
ma on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöi-
hin kuuluvien ihmisten kokemukset hengel-
lisyydestä ja hengellisistä yhteisöistä.

Näyttely kokoaa yhteen kokemuksia, 
mutta on myös henkilökohtainen.

Persson syntyi pieneen kylään Taalain-
maalla, Ruotsissa. 70-luvun taitteessa kyläs-
sä oli seitsemän vapaakirkollista seurakun-
taa, jotka olivat tiivis osa yhteisöä.

– Lapsuusmuistoni seurakunnasta ovat 
hyviä – osallistuin toimintaan aktiivisesti. 
Tunnelma kuitenkin alkoi vakavoitua tei-
ni-iän lähestyessä ja sain seurata vierestä, 
kuinka ystäväni tulivat uskoon.

– En voinut hyväksyä, miten heidän ta-
pansa kohdella joitakin ihmisiä muuttui 
kokemusten myötä. Juteltuani seurakun-
nan johtohahmojen kanssa ymmärsin, et-
tä kirkko tahtoi sulkea syliinsä vain tietyn-
laisia ihmisiä.

Tämä oli aika Perssonin elämässä, jolloin 
hän ensimmäistä kertaa kuuli puhetta homo-
seksuaalisuudesta. Puhetavat olivat loukkaa-
via. Myös 80-luvun AIDS-epidemia käänsi 
monien syyttävät katseet vähemmistöihin – 
Taalainmaa ei ollut poikkeus.

– Muistan pelon, jonka tuomitseva puhe 
herätti. Puhetavat löysivät tiensä saarnoihin, 
ja ennen pitkää jouduin lopettamaan kirkos-
sa käymisen ja etsimään uusia ystäviä.

Kokemukset näyttelyksi
Pride valtasi Pietarsaaren kadut ensimmäistä 
kertaa vuonna 2014. Tapahtumaan valmis-
tautuva taidegalleria GRO:n kuraattori Heidi 

Lunabba otti yhteyttä Perssoniin ja kutsui hä-
net kokoamaan teemaan sopivaa näyttelyä.

Aluksi Persson yllättyi, koska ei ollut ai-
kaisemmin käsitellyt sukupuolivähemmistö-
jä koskevia teemoja teoksissaan. 

– Vierailullani Pietarsaaressa kuulin Pri-
dea kohtaan esitetystä voimakkaasta kritii-
kistä, jota esittivät erityisesti kristilliset kon-
servatiivit. Torjunta palautti mieleeni nuo-
ruuteni kokemukset Taalainmaalla – tun-
teet, jotka syntyvät, kun tietynlainen rak-
kaus tuomitaan.

Muistuman myötä Perssonille syntyi aja-
tus koota vähemmistöihin kuuluvien ihmis-
ten kokemuksista näyttely. Teoksilla hän ha-
lusi herättää pohdintaa tavoista, joilla toi-
siamme kohtelemme.

– Kuka voi omasta vakaumuksestaan kä-
sin sanoa toiselle, millainen rakkaus on Ju-
malan mielen mukaista? Jos syntyvä rakkaus 
ei satuta ketään, niin miten se voi olla vää-
rää, kysyy Persson.

Syrjinnästä huolimatta taiteilija ymmär-
tää, miksi vähemmistöihin kuuluvat ihmiset 
eivät jätä yhteisöjään.

– Jos uskot, niin uskot – olit sateenkaa-
ri-ihminen tai et. Moni hengellisessä yhtei-
sössä kasvanut ihminen kuitenkin kokee kir-
kon kodikseen. Tämän kokemuksen voimaa 
ei voi ohittaa, vaikka yhteisöissä ilmenee-
kin syrjintää.

Vaikka kirkolla onkin pitkä matka kul-
jettavana, on Persson toiveikas sen tulevai-
suuden suhteen. Se on jo muutoksen tilassa.

Taakasta voimavaraksi
Näyttelyn Tampereelle tuomisen taustalla 
ovat Taakasta voimavaraksi -hankkeen koor-
dinaattorit Lumi Sammallahti ja Peik Ing
man.

– Hankkeen pyrkimyksenä on edistää 
hengellisten ja uskonnollisissa yhteisöissä 
olevien sateenkaari-ihmisten hyvinvointia 
vertaistuen ja koulutuksen avulla, vakau-
muksesta riippumatta, kertoo Ingman.

Taakasta voimavaraksi on Sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittama 
kolmevuotinen projekti, joka toimii Sateen-
kaariyhdistus Malkus Ry:n alaisuudessa.

– Ajatus tuoda näyttely Tampereelle ja 
tehdä siitä osa hankkeen toimintaa syntyi, 
kun perheeni ystäväpariskunta oli vieraile-
massa täällä Ruotsista. Kävi ilmi, että toi-
sen heistä tarina on osa Perssonin valoku-
vaprojektia, kertoo Sammallahti. 

Yhteyden synnyttyä Sammallahti ja Ing-

man olivat yhteydessä Perssoniin. Tutustut-
tuaan hankkeeseen taiteilija antoi näyttelyn-
sä sen käytettäväksi.

– Saimme vapaat kädet toteutukseen, ja 
näyttelystä Tampereella tuli todellisuutta, 
hymyilee Sammallahti. ✦

Janne Aejmelaeus

Ilar G
u
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God Love Pride -valokuvaprojektin teoksiin on tallennettu kärsimys, 
jota hengelliset ja hengellisiin yhteisöihin kuuluvat ihmiset ovat koke-
neet. 11.3.–18.4. avoinna olevan näyttelyn pyrkimyksenä on herättää 
katsojassa pohdintaa vääränlaisten kohtaamisten seurauksista.
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Tarmo Suomalainen 
viihtyy hyvin 
kummiensa Tarja ja 
Mika Luukon kanssa. 
Yhdessä pelataan 
futista tai lautapelejä, 
ulkoillaan ja käydään 
retkellä esimerkiksi 
aktiviteettipuistossa. 
Kummien mukaan 
tekeminen ja elämän 
kokeminen yhdessä 
kasvattavat keskinäistä 
luottamusta, joka ei 
rakennu hetkessä, 
vaan ajan kanssa.

Turvaa  
läpi elämän 
• Ristiäisissä lapsen läheiset 

kokoontuvat yhteen viettä-
mään vauvan ensimmäistä 
juhlaa ja siunaamaan 
häntä – toivomaan ja ru-
koilemaan hänelle yhdessä 
hyvää.

• Vanhemmat valitsevat 
kummit luottamus-
tehtävään. Kummin 
tehtävä onkin olla lapsen ja 
vanhempien tukena eri-
laisissa elämän tilanteissa. 
Kummi on lapsen aikuinen 
ystävä, joka kuuluu lapsen 
elämään alusta alkaen.

Lisätietoa kasteesta ja 
kummiudesta:  
• tampereenseurakunnat.fi/
palveluja/ristiaiset 
• kaste.fi

Seuraava Tampereen 
seurakuntien Aamukaste 
järjestetään sunnuntaina 
26. toukokuuta Tesoman 
kirkossa. 

Yhdessäolo ja puuhailu ovat parasta

M
ukavinta on viettää aikaa yhdes-
sä kummien kanssa, sanoo Tarmo 
Suomalainen.

– Kummini Tarja ja Mika ovat to-
si kivoja, minulla on aina kivaa, kun 
käyn heidän luonaan. Uudenvuoden 

vietto oli erityisen hauska: puuhailimme kaikenlaista, ja sain 
ajaa moottorikelkalla.

Myös kummitäti Tarja Luukko muistelee lämpimästi yh-
teistä uudenvuoden viettoa perheen mökillä.  

– Kävimme hikoilemassa Duudson Activity Parkissa ja 
myöhemmin söimme iltapalan kynttilän valossa. Ajelim-
me moottorikelkalla, teimme lumiukot ja illalla paukutte-
limme raketteja.

Tarmo Suomalainen on 11-vuotias koululainen, joka käy 
viidettä luokkaa Tesoman koulussa. Hän harrastaa rumpu-
jen soittoa ja käy Hip-kerhossa, jossa muun muassa pela-
taan kuplafutista ja jousipyssypeliä. 

Aina on kiva nähdä
Tarja ja Mika Luukon lisäksi Tarmolla on kolmas kummi.

– Näen kummejani ihan mukavasti, vaikka he asuvat eri 
paikkakunnalla. Usein tapaamme loma-aikoina. Nyt odo-
tan hiihtolomaa, miettii poika. 

– Tapaamme joko kummien luona tai omassa kodissani, 
ja molemmissa paikoissa meillä on samanlaiset puuhat. Jos-
kus käyn kummien kanssa heidän mökillään. Pelaamme fu-
tista tai lautapelejä, esimerkiksi Inkan aarretta tai Uno -pe-
liä, ulkoilemme ja joskus käymme retkellä, vaikkapa jossain 
aktiviteettipuistossa.

Tarmo Suomalainen viettää heidän kanssaan aikaa myös 
koko perheen voimin. 

– Kummien oma poika, joka on suunnilleen samanikäi-
nen kuin minä, on hyvä kaverini.

Mahdollisuus olla  
lapselle erityinen
Luukoilla on kummipoikansa kanssa mutkaton ja luonte-
va suhde. 

– Tapaamme silloin tällöin, tuolloin pyrimme kohtaa-
maan Tarmon erityisesti. Toisinaan muistamme häntä jo-
tenkin, mutta kalliit lahjat eivät ole meidän juttumme, Luu-
kot kertovat.

– Hyvä kummi on sellainen, joka välittää ja haluaa tava-
ta. Sekin on kivaa, että kummi keksii jotain tekemistä, jos 
on tylsää, Tarmo Suomalainen pohtii.

Kummin virallinen tehtävä on huolehtia lapsen kristilli-
sestä kasvatuksesta.

– Tehtävä on määritelty kauniisti ja armollisesti kristityn 
elämää ja kasvua tukevaksi. Jo seurakunnan jäseneksi kas-
taminen edellyttää kummia, Tarja Luukko sanoo.

Pariskunnalle kyseessä on luottamustehtävä tai kutsumus. 
– Kun joku kokee meidät sopiviksi kummin tehtävään, 

voimme vastata siihen myönteisesti.
Kummin tehtävä on osoittaa lapselle hyväksyntää ja rak-

kautta. Luukkojen mukaan välittäminen ilmenee esimer-
kiksi ystävällisinä sanoina, halauksina, yhdessä vietetty-
nä aikana, kuulumisten kysymisenä, huomaamisena, sil-
miin katsomisena, arjessa mukana olemisena ja käytän-
nön apuna.

– Tekeminen ja elämän kokeminen yhdessä kasvattavat 
keskinäistä luottamusta, joka ei rakennu hetkessä, vaan ajan 
kanssa, miettii Tarja Luukko. 

Luukkojen mukaan kummius on koko elämän pituinen 
ja erityinen ihmissuhde, mutta jokainen tällainen suhde on 
erilainen. 

– Mielestämme ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa ol-
la kummi. Kummina olemiseen vaikuttavat lapsuuden ko-
kemukset omista kummeista ja se, kuinka itse haluaisi tul-
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la muistettavan kummina sekä kuinka itse ideaalitilantees-
sa haluaa kummina toimia.

Kummius on myös armoa
Luottamustehtävä on opettanut Tarja ja Mika Luukolle an-
teeksiantamista. 

– Vaikka koemme kummin tehtävän enemmän hengelli-
senä matkakumppanina kuin lahja-automaattina, on huo-
no omatunto tuttua. Kummi saa itsekin kasvaa, kun pyytää 
anteeksi. Kummi saa kokea pienuutta ja armoa, sillä omiin 
voimiin ja ansioihin tukeutuminen johtaa pettymykseen, 
Tarja Luukko miettii.

Pariskunnan mukaan kummius kypsyy ja muuttaa muo-
toaan, kuten muutkin ihmissuhteet. 

– Kummiksi ryhtyessä ei tiedä, mitä elämä tuo muka-
naan omaan tai kummilapsen elämään, ja miten se kaikki 
vaikuttaa kummisuhteeseen. Jokainen ihmissuhde on kui-
tenkin seikkailu.

Luukot uskovat, että lapselle on rikkautta nähdä erilai-
sia aikuisten roolimalleja. Omat vanhemmat tarjoavat yh-
den mallin, jota lähiaikuiset laajentavat. Kummit tuovat uu-
den peilipinnan elämän tutkimiseen.

– Lapsen kasvaessa ja aikuistuessa kummisuhde voi tun-
tua jopa merkityksellisemmältä kuin lapsena, koska kummi-
suhde tuo turvaa molempiin suuntiin. Toivomme, että meil-
lä on Tarmon kanssa vielä paljon hyviä keskusteluita ja koh-
taamisia, Luukot summaavat. ✦

Riitta Jussila
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Sydämenasiana lapset ja perheet
Tampereen seurakuntien Uuden Verson perhe-
työntekijänä elokuussa aloittanut SiniMarja Aro
nen tekee kutsumustyötä. Hänellä on kaksi tärkeää 
tehtävää: työ lasten kanssa ja vanhemmuuden tu-
keminen.

Uusi Verso muodostui aikoinaan nuorten aikuis-
ten yhteisöksi, mutta nyt mukana on myös paljon 
vauva- ja lapsiperheitä. Toimintamuotoja ovat yh-
teisölliset messut sekä pienryhmätoiminta eli tallit, 
joita vapaaehtoiset vetävät.

Aronen organisoi ja suunnittelee toimintaa yhdes-
sä seurakuntalaisten kanssa sekä rekrytoi ja koulut-
taa uusia vapaaehtoisia vetäjiä. Siten tallien vetäjil-
le vapautuu aikaa ihmisten kohtaamiseen.

– Perheet ovat sanoneet, että “ihanaa, kun jol-
lain on aikaa keskittyä meidän juttuihin”, Aronen 
iloitsee.

– Ikäryhmittäin muodostetut lasten tallit tarjo-
avat lapsille toimintaa messujen aikana Pispalan ja 
Hervannan kirkoissa. Lapset saavat pyhäkouluope-
tusta, mutta heillä on myös aikaa leikkiä ja ystävys-
tyä muiden lasten kanssa. 

Lasten talleihin osallistuu parhaimmillaan 50–
60 lasta.

Vertaistukea vanhemmuuteen
Arosen toinen tehtävä on tarjota tukea perheiden ar-
keen ja hengelliseen elämään.

– Perheet ovat nykyisin kovassa puristuksessa: 
vanhemmat voivat olla väsyneitä, ja heiltä saattaa 
puuttua tukiverkostot. Tällöin he eivät saa neuvoja, 
tukea, eivätkä käytännön lastenhoitoapua.

– Perhetalleissa, joita on tällä hetkellä kolme eri-
laista ja erikokoista, vanhemmat saavat vertaistukea 
toisiltaan. Esimerkiksi Miniversoissa, joka muodos-
tuu lähinnä esikoisen saaneista vauvaperheistä, mu-
sisoidaan joka kokoontumisessa.

Myös äideille ja isille on omia vertaisryhmiä. 
Kaikissa perhetalleissa vanhemmat jakavat arkea 
ja kristillistä yhteyttä myös keskustelun ja yhdes-
säolon kautta.

Aronen haluaa auttaa perheitä löytämään ihmi-
siä, joilla on samat arvot ja halu hengelliseen elä-
mään. 

– On haasteellista olla kristitty perhe nykymaail-
massa. Koen tärkeänä, että vanhemmat saavat ver-
taistukea eivätkä jää yksin. Ihmisten välinen yhteys 
ja ystävyys kannattelevat myös hengellistä puolta.

Yhteistä tekemistä
Sini-Marja Arosesta on palkitsevaa nähdä, kuinka 
ihmiset jaksavat arjen pyörittämisen lisäksi järjestää 
toimintaa ja innostua. 

– Kuinka jaksetaan nähdä vaivaa, rukoilla toisten 
puolesta ja auttaa muita.

Keväälle on suunnitteilla uusia tapahtumia, joi-
hin on helppo tulla mukaan, vaikkei olisi aiemmin 
ollut Uuden Verson toiminnassa mukana. Matalan 
kynnyksen tilaisuuksia ovat esimerkiksi Lähellä-il-
lat kerran kuussa. Iltojen ohjelmassa on asiantunti-
jan alustus muun muassa vanhemmuuteen liittyväs-
tä teemasta ja keskustelua.

Lauantaina 9. maaliskuuta on Pispalan kirkos-
sa Lasten valtakunta -päivä. Ohjelmassa on alustus 
lapsen hengellisen kasvun tukemisesta sekä lasten 
ja aikuisten yhteisiä puuhapisteitä.

– Aiomme järjestää lisää sekä perhe- että lasten-
toimintaa. Syksyllä oli sadan hengen perheleiri, jon-
ne kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan. 

Ensi syksynä on tulossa uusi perheleiri, joka jär-
jestetään yhdessä Harjun seurakunnan kanssa.

– Toivon lisää rohkeita yhteydenottoja, sillä ha-
luan tehdä tätä työtä yhdessä perheiden kanssa ja 
heitä kuunnellen.

Kummius kannattelee
Pispalan kirkossa on sunnuntaina 7. huhtikuuta 
Kummimessu, jonka Uusi Verso ja Harjun seura-
kunta järjestävät.

– Messun myötä haluamme kannustaa lapsia ja 
kummeja yhteisen ajan viettoon sekä tukea kum-
miutta. Kummimessuun voi tulla myös pienen lap-
sen kanssa, sillä pienten näkökulma huomioidaan. 
Messua suunnitellaan yhdessä seurakuntalaisten 
kanssa. Jos haluaa mukaan toteuttamaan messua, 
minuun voi olla yhteydessä, Aronen vinkkaa.

Arosen mukaan kristillistä kummiutta ei ole vält-
tämättä helppo toteuttaa, mutta messun jälkeen se 
on ehkä helpompaa. Kummius kuitenkin toteutuu, 
vaikka ei koskaan puhuttaisi uskosta. Kummi voi ha-
lutessaan olla perheen ja lapsen esirukoilija.

– Kristillisen kasvatuksen lisäksi kummius on yhtä 
lailla sitä, että kummi on läsnä lapsen elämässä. Kum-
mi on yksi turvallinen aikuinen lisää lapsen elämässä.

Parhaimmillaan kummius kantaa murrosikään ja 
aikuisuuteen saakka sekä tukee koko perhettä ja van-
hempia. Kummi voi antaa aikaa vanhemmille ole-
malla lapsen kanssa ja vanhemmat voivat saada hä-
neltä tukea lapsen asioissa. ✦

Riitta Jussila

Kummimessu sunnuntaina 7.4. klo 16 Pispalan 
kirkossa 
Lasten valtakunta -päivä lauantaina 9.3. 
11–15.30 Pispalan kirkossa 
Lisätietoja perhetyöstä: uusiverso.fi
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Tampereen seurakuntien Uuden Verson perhetyöntekijä Sini-Marja Aronen (vas.) 
tekee työtä lasten parissa sekä tarjoaa tukea perheiden arkeen ja hengelliseen elämään. 
Lapsiperheet kokoontuvat muun muassa Pispalan kirkolla.

”Kummiksi ryhtyessä 
ei tiedä, mitä elämä tuo 
mukanaan omaan tai 
kummilapsen elämään”
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Kampuskappeli Taivaankansi 
on yksi Elias Pitkäsen suo-
sikkipaikoista. Rentoa menoa 
on tarjolla myös brunssimes-
sussa 17.3. Kalevan kirkossa. 
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Toipuminen toi uutta virtaa

V
akava sairastuminen Intiassa oli 
viedä hengen 24-vuotiaalta Elias 
Pitkäseltä viime kesänä. 

Korvatulehdukseen syöty 
vahva antibiootti heikensi nuo-
ren miehen puolustusjärjestel-
mää, jonka jälkeen raju vatsa-
tauti ja denguekuume pääsivät 

iskemään helposti.
Onneksi Pitkänen kuitenkin lopulta toipui. 
– Nyt on tosi kiitollinen fiilis, että selvisin. Saan taas 

tavata kavereitani, opiskella, harrastaa, ja olla mukana 
monessa, miettii Pitkänen, joka opiskelee matematiik-
kaa viidettä vuotta Tampereen yliopistossa. 

Antoisa, mutta varsin haastava Intian-reissu liittyi Pit-
käsen opintoihin. Harjoittelussa hän opetti matematiik-
kaa yläkouluikäisille kaksi kuukautta. 

Pitkänen on opintojensa alusta lähtien ollut mukana 
Tampereen seurakuntien nuorten aikuisten Uusi Verso 
-toiminnassa sekä OPKO:n eli opiskelija- ja koululais-
lähetysyhdistyksen hankkeissa.

Opiskelijamaailman kristillinen toiminta on ollut an-
toisaa. 

– Se on antanut paikan kasvaa ja jakaa elämää saman 

ikäisten ihmisten kanssa syvällisellä tasolla – välttämät-
tä niin ei aina tapahdu muussa elämässä. 

Opiskeluaikana syntyneet ystävyyssuhteet nousivat 
suureen arvoon, kun Pitkänen sairastui. 

– Nämä kaverit ovat olleet kanssani, kun minulla on 
mennyt hyvin. Lisäksi he ovat olleet tukenani, kun elä-
mässä on ollut vaikeita aikoja, hymyilee Pitkänen. 

Kiitollinen olo ja terveys antavat virtaa nuorelle mie-
helle, vaikka opinnot vievätkin runsaasti aikaa. Hän on 
ollut yhtenä puuhamiehenä monissa opiskelijoiden ta-
pahtumissa. Lisäksi Pitkänen harrastaa parkouria, trik-
kausta ja erilaisia pallopelejä sekä niihin liittyvien tapah-
tumien järjestämistä. 

Tänä keväänä hän on mukana Gutsy Go -toiminnas-
sa, jossa yläkoululaiset edistävät vuorovaikutusta ja ra-
kentavat siltoja ihmisten välille. 

– Viihdyn ihmisten parissa, ja tykkään tehdä töitä 
nuorten parissa. Suomessa on siisti koulujärjestelmä, ja 
toivon, että se on sitä myös tulevaisuudessa. Siksi aja-
tus opettajan työstä motivoi. 

Pitkäsen ja hänen tovereidensa uusin idea on bruns-
simessu. 

– Uusi Verso haluaisi rakentaa lisää siltoja Tampe-
reen paikallisseurakuntiin. Jumalanpalveluksen järjes-

täminen yhdessä voisi vahvistaa yhteyttä, toivoo Kale-
vassa asuva Pitkänen, joka on jo solminut suhteita Tuo-
miokirkkoseurakuntaan. 

Ajatuksena on, että kello kymmenen aamumessuun 
yhdistetään joitakin uusia elementtejä.

– Messussa on pieni bändi säestämässä, ja lauletaan 
vaihteeksi uudempia hengellisiä biisejä. Messun jälkeen 
nautitaan yhteinen brunssi, joka pyritään kokoamaan 
hävikkiruuasta. 

Elias Pitkänen käy itse messussa pari kertaa kuukau-
dessa. Hänelle se merkitsee pysähtymistä, Jumalan koh-
taamista sekä kavereiden tapaamista. 

– Toivon, että brunssimessuun uskaltautuisi etenkin 
sellaisia ihmisiä, jotka eivät usein käy kirkossa. Kyn-
nys on matala, ja luvassa on rentoa menoa, lupaa Pit-
känen.  ✦

TEKSTI: Kirsi Airikka 
KUVA: Hannu Jukola 

Brunssimessu sunnuntaina 17.3. klo 10 Kalevan 
kirkossa. Ateria on maksuton messuväelle. 
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HENGEN LEIPÄÄ

Hengen leipää on Silta-lehden juttusarja, johon 
toimitus pyytää kirjoituksia seurakuntalaisilta  
sekä seurakuntien työntekijöiltä. 

Lukijalta

Vanhusten hoiva kuntoon
Julkisuudessa uutisoidaan karuja asioita vanhustem-
me arjesta. Erityisesti pitkäaikaishoivassa on piirteitä, 
jotka eivät noudata tutkimusten ja oppikirjojen lin- 
jauksia. Psyykelääkkeiden ja fyysisten rajoitteiden 
käyttö on yleistä iäkkäiden muistisairaiden laitoshoi-
dossa ja kotihoidossa. Voidaan puhua kemiallises-
ta kaltoinkohtelusta lääkityksellä. Meillä kuolee ihmi-
siä puutteelliseen ravinnonsaantiin. Näin luettelee ge-
riatrian emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä ikäihmis-
ten ongelmia.

Lähi- ja perushoitajaliitto SuPer puolestaan kertoo, 
että hoitajien sairauslomat ovat lisääntyneet ja koti-
hoito pyörii pitkälti henkilökunnan joustamisen ja yli-
töiden varassa. Selvityksen mukaan jopa 41 prosent-
tia harkitsee työn vaihtamista. Hoitajien arkeen kuu-
luvat myös väkivallan uhkan lisääntyminen ja lisään-
tyvä kiire.

Erään omaisen mukaan hänen isänsä luona oli kol-
men kuukauden aikana käynyt yli 60 eri hoitajaa. Ku-
ka tällaisessa tilanteessa kantaa kokonaisvastuun van-
huksen hyvinvoinnista? Siviilioikeuden emerituspro-
fessori Urpo Kangas puolestaan on ennustanut, et-
tä yksinäisiä vanhuksia koskevat ikävät kuolinuutiset 
yleistyvät.

Pohjoismainen vertailututkimus väittää, että hen-
kilökunnan määrä on meillä Suomessa merkittäväs-
ti alempi kuin muissa Pohjoismaissa. Geriatrien mu-
kaan painehaavoja pidetään suuntaa antavana mitta-
rina hoidon laadusta – meillä niitä on paljon, kertoo 
Kivelä ja jatkaa: vanhuspalvelujen heikentyminen al-
koi 90-luvun laman aikaan ja se kulminoitui rakenne-
pakettiin, jolla piti säästää 300 miljoonaa euroa van-
hustenhoidosta.

Emeritaprofessori Kivelän kerronta on karua ja vali-
tettavan totta useissa tapauksissa. Ikävät uutiset tule-
vat lisääntymään, mikäli tietoiseen vanhuspalvelujen 
aliresurssointiin ei puututa. Tilanteesta kärsivät van-
husten lisäksi myös heidän läheisensä sekä hoitajat, 
jotka joutuvat toimimaan vastoin periaatteitaan. Ai-
kaa ei ole riittävästi vanhuksen kohtaamiseen ja riittä-
vään hoivaan. 

Vanhusväestön määrä kasvaa sekä absoluuttises-
ti että suhteellisesti, ja eliniän pidentyessä myös muis-
tisairaudet lisääntyvät. Ikääntyvä väestö tarvitsee laa-
dukkaita, monipuolisia ja yksilöllisiä avo- ja laitos-

palveluita ja muita asumisratkaisuja. Emme voi jättää 
vanhuksiamme turvapuhelimien tai ateria-automaat-
tien varaan. Ihminen tarvitsee myös toista ihmistä, 
kuuntelijaa ja läheisyyden tuomaa turvaa.

Riitta Kuismanen 
Sosiaali- ja terveydenhuollon opettaja 

Kirkkovaltuutettu, Pirkkala

Kirkon läheisyydestä 
 arkeen rohkaisun sanoja
Suomessa edelleen enemmistö kuuluu luterilaiseen 
kirkkoon. Itse kirkkoon sisälle tullaan kuitenkin isoi-
na joukkoina lähinnä jouluna ja pääsiäisenä sekä häi-
hin, hautajaisiin ja kastetilaisuuksiin. Uskon kuiten-
kin, että jokaisella ihmisellä on kaipuuta hengellisiä 
asioita kohtaan. Tämä tarve on luonnollinen osa ih-
mistä ja usein se kasvaa kohdatessa vastoinkäymisiä. 
Jostain syystä kirkon kynnys koetaan liian korkeak-
si astua sisään epäonnistuneena ja epätoivoisena ih-
misenä.

Monen kirkon lähellä on hautausmaan lisäksi pieni 
puistoalue. Mielestäni näihin puistoihin voitaisiin jär-
jestää mahdollisuuksia rohkaisun sanoihin sekä har-
tauksia. Käytännössä tämä voitaisiin toteuttaa suhteel-
lisen edullisesti, luoden puistoon pysähtymiskohtia, 
joissa olisi esimerkiksi QR-koodi, jonka luettua puhe-
limella alkaisi eri aiheisiin liittyen saarna, päivän sana, 
rohkaisun sanat arkeen sekä jostakin paikallisesti ja 
ajankohtaisesti puhuttavasta asiasta näkökulmia kris-
tillisestä viitekehyksestä.

QR-koodien takana olevat sanat ja luetut tekstit voi-
sivat olla esimerkiksi kuukausittain tai viikoittain vaih-
tuvia, riippuen seurakunnan mahdollisuuksista tuot-
taa sisältöä. Eri seurakunnat voisivat myös tehdä yh-
teistyötä, ja osa sisällöistä voisi olla valtakunnallises-
ti tuotettuja. Joidenkin QR -koodien takana voisi olla 
myös englanninkielisiä esityksiä itse rakennuksista ja 
kristinuskon perusteista.

Tällaisia kokeiluja on jo olemassa, näitä tulisi syste-
maattisesti lisätä. Näin madaltaisimme kynnystä hen-
gellisiä asioita kohtaan ja tämä olisi osaltaan myös lä-
hetyskäskyn toteuttamista. Mahdollistetaan Elävän Sa-
nan kohtaaminen arjessa.

Sirpa Pursiainen
Tampereen seurakuntien luottamushenkilö

Hyvyys  
ja rohkeus 
rohkaisevat
Olen radion aamuhartauksien kuuntelija. Jo pit-
kään olen odottanut keskiviikkoaamuja. Silloin 
hartauksissa on teemana ”Elämäni kristittynä”. Ko-
keneet, tunnetut teologit kertovat kukin omalla ta-
vallaan vaiheistaan, useana peräkkäisenä keski-
viikkona.

Kristityn tietä voi kulkea eri tavoin. Monen pu-
hujan kohdalla olen peilannut omaa tietäni. Muis-
tellut, mitä ravintoa olen saanut heidän opetuksis-
taan jo aikaisemmin ja miten se on antanut suun-
taa omalla tielläni.

Nyt helmikuussa on ollut vuorossa Tapio Les-
kinen, joka on ollut yksi vaikuttaja siihen, että Yh-
teisvastuukeräyksestä on tullut minulle sydämen 
asia. Jo kahtena keskiviikkona hän on nostanut 
esiin itselleen tärkeän esikuvan, saksalaisen teolo-
gin, Dietrich Bonhoefferin.

Itse olen ahminut Bonhoefferin teoksia ja elä-
mäkertoja aina uudelleen ja uudelleen.

Parhaillaan käymme saksan keskusteluryhmäs-
sä läpi Bonhoefferin pientä kirjaa, johon on koot-
tu lauseen, parin mittaisia paloja hänen teoksis-
taan. Ei lainkaan helppoja paloja, ei rakenteeltaan 
eikä ajatuksina.

Hiljakkoin pureskelimme pitkään lausetta, jon-
ka löysin sitten Bonhoefferin kirjasta Vankilakir-
jeitä, Erkki Niinivaaran kääntämänä: ”Siviiliroh-
keus voi nimittäin kasvaa esiin vain vapaan ihmi-
sen vapaasta vastuuntunnosta. Se lepää sellaisen 
Jumalan varassa, joka vaatii vastuunalaisen teon 
vapaata uskaltamista ja antaa sille, joka sitä suorit-
taessaan tulee vianalaiseksi, anteeksiantamuksen 
ja lohdutuksen.”

Olen aina ajatellut, että Bonhoefferin on täyty-
nyt uskoa itsensä suuren, hyvän Jumalan käsiin 
liittyessään salaliittoon Hitleriä vastaan. Sellais-
ta uskon rohkeutta ei tahdo jaksaa ymmärtää. Sitä 
pitää pureskella kuin kovaa leipää.

Se kuitenkin rohkaisee tässä tavallisessa elä-
mässä, ainakin minua. 

Toinen saksalainen idolini, Hannoverin expiis-
pa Margot Kässmann, sanoi saman asian paljon 
yksinkertaisemmin: ”Emme voi koskaan pudota 
alemmas kuin Jumalan kämmenelle”.

Iltarukoukseni on ”univirsi”, jota laulan mieles-
säni. Niitä on kaksi. Yleensä nukahdan ennen kuin 
pääsen virren loppuun. Toinen niistä on Bonhoef-
ferin virsi 600: ”Hyvyyden voiman ihmeelliseen 
suojaan, olemme kaikki hiljaa kätketyt…” ✦

Sirkka Karsisto
Eläkeläisenä kotikaupun-
kiin palannut uskonnon  
ja liikunnan opettaja

”Siviilirohkeus voi 
 nimittäin kasvaa 
esiin vain vapaan 
ihmisen vapaasta 
 vastuuntunnosta.

Mummon Kammari pyrkii saattamaan ihmiset lähelle 
toisiaan ja avun tarvitsijat ja avun tarjoajat yhteen.
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Vartoos  
ny vähäsen
Yksi elämäni tärkeimmistä teksteistä syntyi Vilp-
pulan-junassa.

Papan luota palatessani aloin muistella lapsuut-
tani sekä kaikkia niitä asioita, joita pappa minul-
le opetti. Paperille syntyi muistojen täyttämä kerto-
mus, jonka äitini myöhemmin luki papalle ääneen. 
Hän oli kuunnellut tekstiä sängyssä maaten, rau-
hallisesti nyökytellen.

Tekstissä muistelin, kuinka jo lapsena sain seura-
ta papan rauhallisuutta. Hitaita hetkiä, joiden aika-
na tutkimme pupujussin jalanjälkiä tai lintuperheen 
elämää papan rakentamassa linnunpöntössä. 

Muistan, kuinka eräänä talvipäivänä lähdimme lu-
mitöihin, ja pyysin pappaa tekemään kanssani lu-
miukon. ”Vartoos ny vähäsen”, hän tuumasi ja tart-
tui lapioon. Kului tunteja, taas tunteja. 

Ja lopulta, illan jo hämärtäessä, oli maltillisen 
työskentelyn lopputulos mitä ihmeellisin! Pihaam-
me nousi lumesta tehty talo, jonka vesihanankin 
pappa veisteli yksityiskohtaisesti jääpuikosta. Oli 
selvää, että minulla riitti pihapiirissä ystäviä koko 
lopputalveksi.

Pappa oli taitava opettaja. Vartoos ny vähäsen, 
hän sanoi, juuri kun äidinkielen vihko oli kulumas-
sa kumittamisesta puhki. Hän antoi asioille aikaa.

Vuonna 1986 Halleyn komeetta ohitti maapallon. 
Tuona talviyönä oli 5-vuotiaalla siskollanikin lupa 
valvoa myöhään. Taivaalle katsellen hän odotti isän 
ja papan kanssa ohitse kulkevaa komeettaa.

Pappa kertoi tarinan komeetasta, ja laski, että 
seuraavan kerran saman komeetan ohittaessa maa-
pallon olisi siskoni 80-vuotias. Pappa olisi silloin 
130-vuotias, ja isäkin olisi jo yli sata.

Juuri tämänkaltaisten asioiden vuoksi olen ai-
na ihaillut pappaani. Hänen maltillista tapaansa 
suhtautua elämään – varroten, asioita molemmilta 
puolilta pohdiskellen. 

Puolta vuotta myöhemmin kirjoittamaani kerto-
musta käytettiin papan muistokirjoituksena. Rak-
kauden täyttämästä tekstistä oli äkillisesti tullut 
meidän ikävämme sanoittaja. 

Surun ja kaipuun keskellä sain kuitenkin pien-
tä lohtua siitä, että pappa oli vielä eläessään saanut 
kuulla, mitä hänestä ajattelin. Ajattelin, vaikken ää-
neen sitä uskaltanutkaan sanoa.

Papan kertomus Halleyn komeetasta jätti minuun 
syvän kiinnostuksen avaruutta kohtaan. Kun ikävä 
käy painavaksi, nostan katseeni kohti taivasta. 

Pappa on luvannut, että komeetta palaa takaisin. 
Siihen on vielä yli neljäkymmentä vuotta aikaa, ei-
kä edes minun malttamaton luonteeni voi sen tu-
loa nopeuttaa. 

Silloin minua hymyilyttää. On kuin taivas muis-
tuttaisi: varrotaan nyt vielä vähäsen. ✦

Linda Huhtinen
Kirjoittaja on tamperelainen  
runoilija, radiojuontaja ja  
avaruuden ystävä.
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Niina Ylipahkala (vas.) ja 
Tuire Luhtaa ovat luonto-
kumppaneita, joiden kanssa 
voi lähteä metsäretkelle.

Luontoon kumppanin kanssa
Kaikki retkeilyä harrastavat tie-
tävät, että luonnossa liikkuminen 
hoitaa sekä ruumiillista että hen-
kistä hyvinvointia. Moni ei kui-
tenkaan ole tullut ajatelleeksi, et-
tä luonnon havainnoiminen kaikil-
la aisteilla voi myös hoitaa ihmisen 
muistia ja olla elvyttävä ajatusmat-
ka omiin juuriin.

Näin uskovat luontokumppanit 
Niina Ylipahkala ja Tuire Luh-
taa sekä Tampereen seurakuntien 
hengellisen ohjauksen pastori Jus-
si Holopainen, jotka ovat olleet 
suunnittelemassa keväällä alkavia 
luontokumppanuuskoulutuksia.

Mummon Kammari valmen-
taa uusia ja nykyisiä vapaaehtoi-
sia vanhusten luontokumppaneik-
si Koukkuniemeen.  

– Uskon, että luonnossa liikku-
minen piristää ikäihmisiä ja antaa 
päivään paljon sisältöä, miettii Nii-
na Ylipahkala, joka toimii vapaaeh-
toisena Koukkuniemessä ja ulkoi-
lee asukkaiden kanssa. 

Luontokumppanuudessa yhdis-
tyvät luontevasti sekä vanhustyö 
että luonnossa liikkuminen.

– Vanhojen ihmisten kanssa ole-

minen ja työskenteleminen kiin-
nostavat minua, ja olen pyrkinyt 
opiskelemaan vanhustyön ohjaa-
jaksi sekä henkilökohtaiseksi avus-
tajaksi. Olen kotoisin pohjoisesta ja 
maalta, ja olen aina nauttinut luon-
nossa liikkumisesta. 

Jussi Holopaisen mukaan 
kumppani antaa tilaa asukkaan 
omille havainnoille.

– Veden liplatus, lehden havina 
tai jokin tuoksu luonnossa voi tuo-
da ikäihmisen mieleen muistoja ja 
johtaa hänet matkalle omiin juu-
riin ja rakkaisiin paikkoihin. Het-
kessä voi syntyä syvä vuorovaiku-
tus luonnon kanssa. 

Luonto voimauttaa
Kumppaneita koulutetaan kevään 
aikana myös sellaisille ihmisille tai 
perheille, joilla on korkea kynnys 
lähteä luontoon. Yhtä hyvin kump-
panit voivat toimia oppaina Pyhiin-
vaellusTampereen kaupunkireiteillä.

Tuire Luhtaa haluaa yhtyä retki-
kaveriksi esimerkiksi ihmiselle, jo-
ka ei pääse itse metsään, tai ajatus 
sinne yksin lähtemisestä pelottaa.

– Olen omassa elämässäni to-

dennut, että luonnon hyvä vai-
kutus alkaa välittömästi, kun sin-
ne menee. Siitä sain ajatuksen, että 
haluan jakaa hyvää oloa muillekin. 

Luhtaa on lapsesta saakka viettä-
nyt kesänsä saaristossa. Hän myös 
liikkuu ulkona monipuolisesti se-
kä harrastaa valokuvausta ja lintu-
jen tarkkailua. 

Jussi Holopainen toivoo, että 
mahdollisimman moni innostui-
si nauttimaan luonnon voimautta-
vasta vaikutuksesta sekä kokisi yh-
teyttä luontoon ja sen Luojaan. 

– Vuorovaikutuksesta metsän ja 
kumppanin kanssa voi aueta paljon 
asioita sekä tunteita ja muistoja. ✦

Kirsi Airikka

Mummon Kammarin valmennus: 
infotilaisuus 4.4. klo 16–18 Mum-
mon Kammarissa, Hämeenkatu 
28. Valmennukset 9.4., 8.5. ja 14.8. 
Varpulan kerhohuone Koukkunie-
messä, Rauhaniementie 19
PyhiinvaellusTampereen val-
mennus: 9.4. klo 17.30–19.30 Seu-
rakuntien talo, Näsilinnankatu 26, 
Emmaus, sekä 7.5., 8.6. ja elokuussa 
Lisätiedot: pyhiinvaellustampere.fi
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Kolumnistien esittelyt ja  
kommentointi: siltalehti.fi

SILTA

” Kun ikävä käy 
 painavaksi, nostan 
 katseeni kohti taivasta. 
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Lue lisää: 

siltalehti.fi

Kaihtimet ja markiisit sekä 
liukuovet ja kaapistot

Kaihdin Pukkila Oy
Satamakatu 8, 33200 Tampere
ma-pe klo 10-17, la 10-14 
(03) 3122 0900  I   0400 633 227

l Sälekaihtimet ja varaosat
l Parveke- ja terassikaihtimet
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l pimennys- ja screenkaihtimet
l	 Verhokiskot ja -tangot
l Liukuovet ja kaapistot
l	 Taite- ja tilanjako-ovet
l Markiisit ja screenit 
l Tahoma automaatiojärjestelmä
l SomfyProtectwww.kaihdinpukkila.fi
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”Kristillisten arvojen, arvokkaan vanhuuden, hyvän hoivan,  
perheiden hyvinvoinnin ja mielipiteenvapauden puolesta”

   Sydämen asialla

   

                                 Kansanedustaja, erikoislääkäri 
                                 Kolmen pojan äiti,  Hockey mum 
          www.saritanus.fi 
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Sari Tanus

Ketarantie 4 A, Tampere

Tiedustelut asumisasioissa: 

Kati Laine, 040 772 0249

www.nurmikoti.fi
- tehostetun palveluasumisenkoti -

Tervetuloa
tutustumaan!
Tervetuloa
tutustumaan!

Perhetuvat 
auttavat 
jaksamaan 
arjessa
Tampereen ensi- ja turvakoti ry:n yl-
läpitämät Perhetuvat ovat arjen kohtaa-
mispaikkoja kaikille vauva- ja lapsiper-
heille. Perhetuvat sijaitsevat Kaukajärvel-
lä, Hervannassa ja Linnainmaalla. Lin-
nainmaatupa on toiminut helmikuusta 
lähtien uudessa osoitteessa Piettasenka-
tu 20 B 17. 

Perhetuvat tarjoavat mahdollisuuden 
vertaistukeen. Niissä voi osallistua toi-
mintaan ja sen suunnitteluun sekä ruu-
anvalmistukseen ja ruokailuun. Tuvissa 
lapset voivat leikkiä ja osallistua ohjat-
tuun, eri-ikäiset lapset huomioivaan toi-
mintaan. 

Perhetupien ohjelmaan sisältyy juhlia, 
retkiä ja erilaisia ryhmiä. Jokaisessa toi-
mipisteessä työskentelee vastaava ohjaa-
ja ja ohjaaja, jotka ovat koulutukseltaan 
sosionomeja.

Perhetupien viikko-ohjelmiin voi tutus-
tua osoitteessa tetuko.fi tai tupien omilla 
Facebook-sivuilla.

Annantupa, Keskisenkatu 6 A 8 
Hervantatupa, Pietilänkatu 8 A 27  
Linnainmaatupa, Piettasenkatu 20 B 17

Voimavararyhmä  
pakotti ulos kotoa
– Toiminta on antanut mielekästä te-
kemistä ja uusia ystäviä. Jo heti ensim-
mäisen kokoontumiskerran jälkeen tuli 
hyvä olo, kertoo Susanna, joka osallistui 
Voimavararyhmään viime syksynä. Hän-
tä pyydettiin mukaan, kun hän haki ruo-
kakassia RuokaNyssestä.

Susannan elämässä on ollut hyvin ras-
kaita tapahtumia, jotka ovat verottaneet 
jaksamista. Hän jäi neljän pienen lapsen 
yksinhuoltajaksi, kun lasten isä sai sur-
mansa väkivaltaisesti. 

– Sitä yritti vain pärjätä, sillä lasten ta-
kia oli pakko. En käsitellyt omaa surua-
ni, ja myöhemmin se kostautui masen-
nuksena. 

Tapahtumasta on jo kymmenen vuot-
ta, ja Susanna kertoo päässeensä pahim-
man yli. Hän on myös toipunut masen-
nuksesta. 

– Lasten ja työttömyyden takia olen 
kuitenkin ollut pääasiassa kotona. Kun 
päivisin ei ole ollut tekemistä, olen mietti-
nyt, mikä on minun paikkani, ja mihin oi-
kein kuulun. Ryhmä tuli kuin tilauksesta. 

Ryhmä on aktivoinut Susannaa liikun-
taharrastuksiin ja huolehtimaan tervey-
destään entistä paremmin.

– Hienointa on, että ryhmän ansiosta 
olen saanut mahdollisuuden kuntoutta-
vaan työtoimintaan ja palkkatukityöhön 
seurakunnissa, iloitsee Susanna.   

Yhteisön jäseneksi
Voimavararyhmä on kuntouttavaa ja yh-
teisöllistä toimintaa diakonian asiakkaille.

– Työntekijät ovat oikeutettuja kun-
toutukseen. Miksei samanlainen toimin-
ta olisi hyödyllistä myös esimerkiksi pit-
käaikaistyöttömälle tai -sairaalle, poh-
tii diakoni Hanna Kelokaski, joka oh-
jaa Voimavararyhmiä Tampereen seura-
kunnissa. 

Kelokasken mukaan on huomattu, et-
tä ryhmä parantaa ihmisten elämänhal-
lintaa ja -laatua sekä nostaa motivaatio-
ta huolehtia itsestään.

– Moni on esimerkiksi lähtenyt työko-
keiluun tai vain liikkeelle kotoa. Ryhmä 
on vähentänyt monen yksinäisyyttä ja an-
tanut ihmisille seurakuntayhteisön.

Ryhmään otetaan noin kymmenen 
jäsentä, ja ensisijaisesti se on tarkoitet-
tu työikäisille ihmisille. Kokoontumisia 
on kerran viikossa, noin kuusi tuntia päi-
vässä. 

Luentojen ja keskustelujen teemoina 
ovat oma elämä, terveellinen ravinto, lii-
kunta, uni, lepo ja stressinhallinta, tun-
teet ja ihmissuhteet, harrastukset ja luo-
vuus sekä talous ja päivittäiset valinnat. ✦

Kirsi Airikka 

Voimavararyhmä alkaa tiistaina 
12.3. klo 9 Silmukassa, Pispalan 
kirkolla. Kokoontumiset tiistaisin 
30.4. asti. Ilmoittautuminen haas-
tatteluun: hanna.kelokaski@evl.fi, 
p. 050 574 4917
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Filkkarit jäsentää 
kaaosta ja muistaa 

huumorin
TEKSTI: Elisa af Hällström 
KUVA: Tampereen elokuvajuhlat

T
ampereen elokuvajuhlat ko-
koaa tässä kuussa 49. kertaa 
elävistä kuvista ja nykyhetken 
heijastuksista kiinnostuneet 
yhteen eri puolilta maailmaa 

ja molemmin puolin Tammerkoskea.
– Meillä on perinteisesti nähty, että elo-

kuvien kautta kiinnitämme huomiota sii-
hen, mitä maailmassa tapahtuu, kuvailee 
JukkaPekka Laakso, joka on johtanut fes-
tivaalia vuodesta 2003.

– Emme esitä taidetta taiteen vuoksi. 
Koetamme valottaa, mitä jää sanojen ja 
päivittäisen uutisoinnin taakse, hän jatkaa.

Visiota tehdään nyt näkyväksi muun 
muassa sarjassa, jonka yhteinen nimittäjä 
on muuri. Ideana on peilata, miten muure-
ja syntyy, ja niiden taakse padotaan ihmi-
siä. Sarjan koonnut Laakso sanoo, että muu-
riajatus toimii koko festivaalin teemana tä-
nä vuonna.

– Se sopii meidän pitkään linjaamme. 
Elokuvan pitäisi olla yhteiskunnallinen te-
kijä. Pyrimme tuomaan vähemmistön ää-
nen kuuluviin, hän perustelee. 

Muureista kertoo yhteensä 18 fiktiota ja 
dokumenttia, jotka vievät menneeseen ja 
nykypäivään. Kolmiosainen sarja nähdään 
kahteen kertaan. Sarjan tekijöistä Laakso 
mainitsee veteraaniohjaaja John Smithin, 
jonka teos Valoa (White Hole) vie 1990-luvun 
Eurooppaan ja uskoo hyvään.

Muuri ei takaa onnea
Ensimmäisen osan teoksista viisi keskit-
tyy Berliiniin, kuten musiikillinen kollaasi 
Berlinberlin vuodelta 1989, Berliinin muu-
rin murtumisvuosi. Saksalainen Maa muu-
rin tuolla puolen (2019) sijoittuu sekin hetkeen 
30 vuotta sitten. Kyseessä on elokuvan ensi-
esitys Suomessa.

– Muurin murtuminen on symboli tapah-
tumille, jotka johtivat Neuvostoliiton hajoa-
miseen ja Euroopan muutoksiin. Se edis-
ti kehitystä, jossa maailma jakaantuu yhä 
enemmän niihin, joilla on varallisuutta ja 
niihin, joilla ei ole.

Laakso listaa aikamme barrikadeja, ku-
ten Yhdysvallat ja Meksiko, Serbian ja Un-
karin raja-aita sekä Brexit, ja kysyy, takaa-
vatko demokratia ja vapaa markkinatalous 
kaikille onnea maailmassa – tai asuuko on-
ni vartioiduissa lähiöissä. 

Sarjan toisessa osassa nostetaan esiin hen-
kisiä muureja.

– Kun eurooppalaiset päättivät perustaa 
Palestiinan, erityisesti arabeista ja islaminus-
koisista tehtiin ihmisiä, joilla ei ole niin vä-
liä, Laakso lataa.

– Viisauden alku olisi virheiden tunnus-
taminen. Korjaamme nyt sata vuotta sitten 
tapahtuneiden virheiden hedelmää, hän he-
rättelee.

Sarjan kolmas osa pohtii, mitä muurin 
rakentaminen tarkoittaa. Muurit 3 sisältää 
myös ainoan suomalaiselokuvan. Jan Ijäk-
sen Hylky (2016) kuvattiin pakolaisveneiden 
hautausmaalla, italialaisen Lampedusa-saa-

”Murtovarkaus on taiteellisessa ja teknillisessä 
suhteessa paras suomalainen taideteos valkoisel-
la kankaalla.” (Helsingin Sanomat 26.9.1926)

Näin komeasti yleisö kiitteli Murtovar-
kaus-elokuvaa, joka sai ensi-iltansa 27. syys-
kuuta vuonna 1926 Kino-Palatsi -teatteris-
sa Helsingissä. 

Tuskin olisi elokuvan ohjannut Harry 
Roeck Hansen osannut arvata, missä hä-
nen elokuvansa liki sata vuotta myöhem-
min esitetään.

Perjantaina 8. maaliskuuta Tampereella 
tehdään historiaa: Tampereen elokuvajuhlat 
tuo Murtovarkaan Tuomiokirkkoon, ja ylei-
sö pääsee näkemään elokuvan suurelta val-
kokankaalta kirkon holvien alla. 

Eikä siinä kaikki: ensimmäistä kertaa elo-
kuvajuhlien historian aikana mykkäelokuva 
säestetään uruilla improvisoiden. Soittimen 
ääressä on Tuomiokirkon urkuri Esa Toivo
la, joka on tehtävästä innoissaan. 

– Olen säestänyt elokuvia monta kertaa, 
mutta vain kerran aiemmin näin monipuo-
lisilla ja suurilla uruilla. Vaikutuksen teki 
myös valkokankaan koko, joka on huikea. 

Harry Roeck Hansenin ohjaama draa-
ma Murtovarkaus (1926) pohjautuu Minna 
Canthin samannimiseen näytelmään. Rik-

Esa Toivola 
eläytyy Murtovar-
kaus-elokuvaan, 
jonka hän 
säestää uruilla 
improvisoiden 
8. maaliskuuta 
Tuomiokirkossa. 
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ren rannikolla. Tarinassa jätteen ja roskien 
arvo muuttuu yllättävästi.

Naiset esiin
Viisipäiväinen Tampere Film Festival levit-
täytyy Pakkahuoneen, Hällän ja Plevnan 
näyttämöille. Kävijöitä odotetaan yli 30 000, 
ja näytettäviä elokuvia on 400. 

– Kokonaisuuden on oltava moniääninen, 
eikä meidän tarvitse ottaa kantaa. Haluam-

me nostaa esille erilaisia näkökulmia. Sen 
pitäisi olla muunkin taiteen tehtävä, Laak-
so linjaa.

Lyhytelokuvien taso on noussut ja tänä 
vuonna elokuvajuhlille tuli noin 5000 teosta.

– Elokuvissa näkyy nyt optimismia. On 
huoli siitä, ettei ole selvää vaihtoehtoa, ja jo-
tain tarvitsisi tehdä, mutta ei tiedetä, mitä, 
summaa Laakso.

Ääneen pääsevät aiempaa enemmän nai-

Murtovarkaus Tuomiokirkossa!
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Elämänmittainen kysymys
Rakkauskirjeitä on A. R. Gurneyn 
Pulitzer-palkittu näytelmä, jota ovat 
maailmalla aiemmin esittäneet lu-
kuisat kuuluisat näyttelijät, kuten 
Elizabeth Taylor, Gerard Depardi-
eu, Mia Farrow, Tom Hanks ja Mel 
Gibson. Ei siis ihme, että Tampe-
reen Teatterissa rooleissa nähdään 
nyt taitavat Seela Sella ja Esko Roi-
ne. 

Herkkäkin näytelmä kertoo lap-
suudenystävistä, jotka pitävät toi-
siinsa yhteyttä läpi vuosikymmenten 
kirjoittamalla kirjeitä. Näytelmä ete-

nee kirje-vuoropuheluna, toisinaan 
sanattomana mököttäen. 

Välillä löytyy huumori: ”Jos jou-
tuu alituiseen rukoilemaan, siinä 
kyllästyy. Ja onhan se noloa, jos Ju-
malakin kyllästyy”, toisinaan surun 
tai tragedian ainekset – ja sellaista-
han elämä on.

82- ja 74-vuotiaan konkarin esi-
tys onnistuu nostamaan esiin sen ky-
symyksen, jota meistä moni välillä 
päässään pyörittelee: mitä se rak-
kaus oikeastaan on? ✦

Asta Kettunen

Ohjaako elämä meitä?
”Minä olen pelle. Kohtaloni kanssa.” 
Ohjaammeko me elämää vai ohjaa-
ko elämä meitä? 

Kysymystä pohditaan Teatte-
ri Verson esittämässä näytelmässä 
Kaikkihan me onnumme, jonka on 
kirjoittanut kirjailija Sirkku Peltola. 
Näytelmä saa ensi-iltansa tiistaina 
12. maaliskuuta.

– Kuinka paljon voimme vaikut-
taa omaan ja toistemme kohtaloon? 
Miten suhtautumisemme annettui-
hin olosuhteisiin vaikuttaa elämän 
kulkuun? Onko olemassa sattumaa? 
Isosta teemasta huolimatta – tai eh-
kä juuri sen takia – näytelmä sisäl-
tää myös huumoria, pohtii näytel-
män ohjaaja Venla WacklinMä
kiKerttula. 

Rooleissa ovat Niko Luopa, Vesa 

Luoto, Marianna Sandström, Tar-
ja Halinen, Minna Närhi, Vilma 
Wacklin ja Aya Shibly. Musiikista 
vastaavat Patrik Palo-oja, Ada Sal-
minen ja Janne Lindstedt. ✦

Esitykset: 
ti 12.3. klo 19
ke 13.3. klo 19
su 17.3. klo 16
ke 27.3. klo 19
la 30.3. klo 19
su 31.3. klo 16

Esityspaikka: Teatteri La Strada, 
Pirkankatu 18. Lippujen hinnat: 
peruslippu: 16 €, opiskelijat, 
työttömät ja eläkeläiset: 10 €, 
kannatusjäsenet: 8 €. Lippuvara-
ukset: teatteriverso@gmail.com

Kaikkihan me onnumme -näytelmän päähahmot 
Aimo ja Erik tapaavat vuosien jälkeen kohtalokkain 
seurauksin. Rooleissa nähdään Vesa Luoto (vas.), 
Marianna Sandström ja Niko Luopa.

Seela Sella ja Esko Roine tulevat lähelle yleisöään.

set. Esimerkiksi kotimaisen kilpailusarjan 
elokuvista noin puolet on naisten ohjaamia, 
ja Simone de Beauvoirin ympärillekin on 
koottu näytös. Kotimaisista kilpailijoista en-
siesityksensä saavat Pian hän tulee ja Tee se it-
se -elämä. Ulkomaisista kilpailijoista ensi-il-
ta on iranilaisen Marziyeh Riahinin eloku-
valla Driving Lessons.

Kilpailusarjojen voittajaelokuvat julkiste-
taan 10. maaliskuuta. Niiden lisäksi Kirkon 

mediasäätiö jakaa palkinnon kotimaisen kil-
pailusarjan elokuvalle. Säätiö on myös tuke-
nut Muurit-sarjaa apurahalla. 

– Festivaalimme arvostaa kirkkojen yh-
teiskunnallista työtä. Se on yhä merkittäväm-
pää tämän hetken kovalle kapitalismille, jol-
le ei ole muita vastavoimia, Laakso sanoo. ✦

Tampereen elokuvajuhlat 6.–10. 3. 
Lisää: tamperefilmfestival.fi

Tampereen elokuvajuhlien Muurit-sarjassa nähdään 
Borbála Nagyn ohjaama saksalaiselokuva Minden 
Rendben (Kaikki Hyvin). Päähenkilö Alpar on ensim-
mäistä päivää töissä Unkarin ja Serbian välisellä rajalla. 
Hänen tehtävänään on pelastaa maansa pakolaisilta. 
Pian hän ymmärtää rajavartioinnin realiteetit ja hänen 
on pakko mukautua armottomiin käytäntöihin. Kirkon 
mediasäätiö on tukenut Muurit-sarjaa apurahalla.
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kaan talon poika on rakastunut köyhän torp-
parin kasvattityttäreen, mutta isänsä käskys-
tä menee kihloihin rikkaan perheen tyttären 
kanssa. Kun poika haluaa purkaa kihlauk-
sensa, ryhtyy loukattu morsian rikkomaan 
rakastavaisten välejä. 

Tilaisuuden avaa eläkkeellä oleva toimit-
taja ja urkumusiikin ystävä Hannu Taani
la, joka lupaa elokuvan tarjoavan monen-
laisia iloja.

– Näemme, miltä Joel Rinne näytti, kun 
hän oli komisario Palmuaan 40 vuotta nuo-
rempi! Näemme, miten taidokkaasti Suo-
messa tehtiin elokuvia jo yli 90 vuotta sit-
ten. Näemme, mitä suuri Minna Canth tah-
toi uransa alussa sanoa maailmasta ja yh-
teiskunnasta. 

– Ja vielä: kuulemme, miten Esa Toivo-
la uruilla katsoo ja kommentoi elokuvaa ja 
vie meidät mukanaan. Kaiken kaikkiaan: 
jännittävää, kiihdyttävää, Taanila hehkuttaa. 

Urkujen monipuolisuus 
yllättää
– Suomessa urkuja ei ole juuri hyödynnet-
ty elokuvamusiikin saralla. Yhdysvalloissa 
niiden mahdollisuudet nähtiin jo ajat sitten, 
Toivola kertoo.

Mykkäelokuvan aikakausi oli myös teat-
teriurkujen kultakausi. 

– Silloin onnistuttiin rakentamaan pie-
nehköön tilaan sopivia urkuja, jotka sähköis-
ten soittoapulaitteiden ansiosta kuulostivat 
kokoaan suuremmilta. Kaikenlaisia rumpu- 
ja efektilaitteitakin niissä uruissa oli. Yksi 
soittaja pystyi korvaamaan pienen orkesterin 
elokuvien live-musiikin esittämisessä.

– Tampereen tuomiokirkon urut sopivat 
elokuvasäestykseen erityisesti sen ansiosta, 
että niissä on juuri sellaiset soittoapulaitteet, 
joilla orkestraalisia ja värikkäitä efektejä saa 
aikaiseksi. Koska musiikki on improvisoitua, 
ei tarvitse edes paksua nuottivihkoa. Har-
mi kyllä, rumpukone Tuomiokirkon uruis-
ta puuttuu, Toivola nauraa. 

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Tam-
pereen elokuvajuhlat, Tampereen seurakun-
nat sekä Aamulehti, joka lähettää tilaisuu-
den verkossa suorana lukijoilleen. 

Tapahtumaan on vapaa pääsy. Yleisöä ke-
hotetaan tulemaan ajoissa paikalle hyvien 
paikkojen varmistamiseksi. ✦

Eva Wäljas

Murtovarkaus  
Tuomiokirkossa 8.3. klo 19



”Uskon, että yleisö kantaa”

O
dotan hienoa kokonaisval-
taista kokemusta. Sitä, että 
yleisö tykkää, kaikki onnis-
tuu ja että itse jaksaa, miet-
tii Anneli Saaristo Tampe-

re-talon konsertista 14. maaliskuuta.
70-vuotiskiertueella on edessä kahdeksan 

keikkaa 12 päivässä. 20 vuotta nuorempana 
moiseen ryhtyminen ei olisi mietityttänyt 
yhtään, mutta nyt avuksi tarvitaan jo kor-
keampia voimia, tähti myöntää.

– Ainoa, mikä pelottaa, on univaikeudet. 
Esiintyminen aiheuttaa hirveän adrenalii-
niryöpyn, jonka poistuminen kropasta kes-
tää 6–7 tuntia.

Hän myöntää olevansa muutenkin huo-
no nukkumaan. Kun unen päästä on saanut 
kiinni neljän maissa aamuyöstä, onkin koh-
ta taas aika nakata meikit naamaan ja lait-
taa tukka kuntoon.

Kiertuetta lähdettiin rakentamaan kysy-
mällä, mitä ihmiset haluavat kuulla.

– Saimme 71 vastausta, joten kaikki eivät 
välttämättä saa kuulla omia suosikkejaan.

Suurimmat hitit La dolce vita, Evakon laulu 
ja Appelsiinipuita aavikkoon ovat ainakin lu-
vassa. Lisäksi kuullaan yhteisiä lauluja vie-
railijoiden, Fredin ja Jorma Uotisen, kanssa.

Saaristo on ollut eläkkeellä 7 vuotta, mut-
ta kokonaan keikkailun ei ole tarkoitus kier-
tueeseenkaan loppua:

– Esiintymisestä saa lisätuloja ja se pitää 
mielen virkeänä. En minä osaa vain istua 
kotona. Olen myös vaatefriikki, nytkin kaa-
pissa on kolme uutta iltapukua. Hienoa, et-
tä niille on käyttöä!

Hän myöntää kuitenkin, että ”tosiasiat on 
tunnustettava”, kuten erään ystävän äiti oi-
valtavasti sanoo.

Auta mua!
Tähdeksi hän ei ole koskaan tähdännyt, 
mutta kovalla työllä ja onnella niin on käy-
nyt. Pääesiintyjä kantaa konsertin hartioil-

laan alusta loppuun, joten hän kohtaa pal-
jon vartijana kovan paineen. Siksi kaikki apu 
on tarpeen.

Anneli Saaristo kuvaa lapsen uskoaan: 
– Pahimmassa hädässä käännyn korkeim-

man puoleen. Juuri ennen kuin menen laval-
le, sanon vain kaksi sanaa: ”Auta mua!”. Ja 
jälkeen päin kiitän – jos muistan.

Hän sanoo, ettei ole jatkuvasti yhteyksis-
sä ”ylöspäin”, mutta ikään kuin yhteydessä 
universumiin.

– Arvostan ihmisiä, jotka ovat tehneet ti-
lit selviksi yläkerran kanssa, tavalla tai toi-
sella. Ateisti on sentään ajatellut – pidän ar-
vossa älykkyyttä ja ajattelua – mutta pahin-
ta on, jos ihminen on täysin välinpitämätön.

Huono kielenkäyttö ja kielioppivirheet 
rasittavat, sillä ajattelu tulee kielen kautta.

– Sen takia olen tarkka kaikesta siitä, mi-
tä ja miten kirjoitan. Vaikka lähettäisin teks-
tiviestin, täytyy sen olla kieliopillisesti oi-
kein. Vaikka mulla ois kuinka kiire, niin yh-

dyssanojen pitää olla oikein ja pilkkujen pai-
koillaan.

Saaristo myös myöntää olevansa vanhan 
koulukunnan ihminen siinä, että laulun sa-
noista pitää saada selvää.

– Tämä on kuitenkin palveluammatti, 
laulan pieteetillä omia lauluja. Rakastan 
myös hengellisen musiikin ja joululaulujen 
esittämistä.

Yksi omista suosikeista on Matteus-pas-
sio, jota Saaristo kuuntelee muulloinkin kuin 
pääsiäisenä. Sen hän on kuullut livenä tois-
takymmentä kertaa, mutta parhaiten se on 
jäänyt mieleen Berliinin Filharmonikkojen 
esittämänä, Herbert von Karajanin johtama-
na ja suurten maailmantähtien esittämänä.

– Siinä mä olen jotenkin Jumalaa lähellä, 
se on suunnattoman lohduttava, ja sen su-
ru on niin syvää. Se on eräällä tavalla mun 
uskontoni. ✦

Asta Kettunen
Lue lisää: siltalehti.fi

Tampere-talo on 
kovin tuttu paikka 
Anneli Saaristolle, 
varsinkin kun hän 
asuu kivenheiton 
päässä.
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Korvaa muovi 
mehiläisvahakääreellä
Mehiläisvahakää-
rettä voi käyttää 
ruoan säilytykseen 
kuten muovikelmua. 
Siinä voi säilyttää 
kasviksia, hedelmiä 
tai eväsleipiä, ja sil-
lä voi peittää kulhon.

Luonnonmukaisia kääreitä voi ostaa val-
miina. Ne voi pestä kylmässä vedessä ja 
käyttää uudelleen. Itse tehty vahakelmu tu-
lee halvemmaksi. Näppärä ompelee reunaan 
kuminauhan. Pelkät vahatut kangaspalatkin 
ajavat asiansa, sillä kangas muokkautuu kä-
sillä astian reunoille.

Tarvitset vanhoja, puhtaita ja ohuehko-
ja puuvillavaatteita, muuta suojakangasta, 
kuorimavahaa tai kosmeettista mehiläisva-
haa ja pari työkalua. ✦

Asta Kettunen
Lisää: siltalehti.fi/ekovinkki

Maaliskuun ekovinkki:
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