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laulaja ja Tampereen Sävel  

-tapahtuman johtaja Tuukka 
Haapaniemi muistelee  

lapsuuttaan Viinikan kirkossa.
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Näyttelijä, muusikko  
Olavi Uusivirta:

Ihmisten 
eriarvoistuminen 
huolestuttaa
Sivut A 8–10
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Toukokuu
Tampere 8.5.2019

Lapsiperhe- 
köyhyyteen 
on puututtava
Köyhyydestä johtuva eriarvoistuminen on edelleen yksi ai-
kamme vaikeimmista ongelmista. Suomessa lähes 15 prosenttia 
lapsista elää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Vähävaraisuus ja 
siitä johtuva syrjään jääminen, kiusaaminen ja yksinäisyys ovat 
lisääntyneet.

Perheiden tuen tarve ja köyhyyden syyt ovat pitkäaikaisia ja 
moni-ilmeisiä. Lisäksi sirpaleinen sosiaaliturvajärjestelmä tuot-
taa vähävaraisille perheille epävarmuutta. 

Tiedot käyvät ilmi Pelastakaa Lapset -yhdistyksen tiedottees-
ta. Lapsen ääni -kyselyssä 13 prosenttia vastanneista 13–17-vuo-
tiaista nuorista kertoi perheen taloudellisen tilanteen vaikuttaneen 
mahdollisuuksiin käydä koulua. 

Perheen taloudellinen tilanne rajoittaa myös nuorten vapaa-ai-
kaa. Jopa puolet nuorista kertoi perheen varallisuuden vaikutta-
neen heidän mahdollisuuksiinsa harrastaa.

SOSTE:n mukaan viime hallituskauden leikkaukset ja indek-
sijäädytykset ovat osuneet erityisesti pienituloisiin lapsiperhei-
siin. Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE on valtakunnallinen 
kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 230 sosiaali- ja terveysalan 
järjestöä.  

Myös kirkolla on kova huoli perheistä sekä lasten ja nuorten 
eriarvoistumisesta. Kirkkohallitus linjasi syksyllä kirkon tavoit-
teet hallitusohjelmaan. Ensimmäisenä kohtana on lapsiperheiden 
köyhyyden poistaminen. Toivoa sopii, että eduskuntaan huhti-
kuussa valitut päättäjät ottavat kirkon sekä asiantuntijoiden huo-
len tosissaan. 

On pikaisesti ryhdyttävä toimiin perheiden hyvinvoinnin paran-
tamiseksi. Monen lapsiperheen ongelmat saattavat ajan kuluessa 
vain pahentua, jos tilannetta yritetään ratkaista esimerkiksi velkaa 
ottamalla. Äärimmäinen keino on pikavippeihin turvautuminen. 

Valtakunnallisen sosiaalialan järjestön Takuusäätiön tavoittee-
na on saada taloudellisessa vaikeuksissa olevat ihmiset neuvojen 
ja avun pariin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

Samaa mieltä ovat Tampereen seurakuntien raha-asianneu-
vonnassa työskentelevät vapaaehtoiset asiantuntijat, jotka anta-
vat neuvoja talouden hallintaan. Moni häpeää taloudellisia on-
gelmia, mutta neuvojien mukaan vaikeudet vain lisääntyvät, jos 
asioiden hoitaminen pitkittyy. 

On lohdullista, että Tampereen seurakuntien diakoniatyö kul-
kee koko ajan tamperelaisten vähävaraisten ihmisten rinnalla. 
Neuvonnan sekä hengellisen ja henkisen tuen lisäksi tarjolla on 
esimerkiksi ruoka-apua. Kirkollisveroa maksamalla tai vapaaeh-
toistyötä tekemällä jokainen kaupunkilainen voi osallistua tähän 
tärkeään auttamistyöhön. 

Ottamalla yhteyttä oman seurakunnan diakoniatyöntekijään 
saa selville, millaista apua on saatavissa. Apua saadakseen ei tar-
vitse olla seurakunnan jäsen. ✦

TULEVAT PYHÄT 8.5.–5.6.2019

Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät 
taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi 
valkopukuista miestä. Nämä sanoivat: ”Galilean 
miehet, mitä te siinä seisotte katsomassa taivaalle? 
Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne 
taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin 
näitte hänen taivaaseen menevän.” (Ap.t.1:10–11)

” Myös kirkolla on kova 
huoli perheistä sekä 
lasten ja nuorten 
eriarvoistumisesta.
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ILLALLINEN AAMULLA 
JA MUITA IHMEITÄ
Elettiin myöhäissyksyä 1990. Olin seurakuntalaisten 
toiveitten ja rukousten kannustamana aloittamassa arkipäivän aamueh-
toollista Harjussa. – Älä kokeile, vaan ala pitää, kuului kokeneen virkaveljen 
neuvo. Se neuvo on kantanut näihin päiviin asti. Tesoman aamumessussa 
keskiviikkoisin on ollut koolla uskollinen seurakunta Sanan ja sakramentin 
äärellä. Koruttomasti ja kaavan mukaan. Toukokuussa on juhlan aika, kun 

vuorossa on 1000. aamumessu!

PALSTAN TEKSTIT: Jukka-Pekka Ruusukallio 

12.5. Jumalan kansan koti-ikävä
Pääsiäisen jälkeen seurataan Jeesuksen jää-
hyväispuhetta sunnuntai sunnuntailta. Elä-
mä kuljettaa murheesta iloon. ”Vielä vähän 
aikaa, ettekä te näe minua ja vielä vähän ai-
kaa ja taas te näette.” (Joh. 16:16–23)

19.5. Taivaan kansalaisena maailmassa
Jeesus valmistaa ystäviään eroon lohdut-
tamalla: ”Ellen mene, ei Puolustaja voi tulla 
luoksenne.” (Joh. 16:5–15)

26.5. Rukoussunnuntai
Jokainen sunnuntai on tietysti rukoussun-
nuntai, mutta tällä on myös se nimi. Jeesus 
antaa lupauksen rukouksen kuulemisesta. 
(Joh. 16:23–33)

30.5. Helatorstai
Pyhäpäivän väliaikainen nimi kertoi olen-
naisen: Kristuksen taivaaseenastumisen päi-
vä. 40 päivän ajan Jeesus ilmestyi oppilail-
leen, mutta sitten oli aika erota.  
(Mark. 16:14–20)

2.6. Pyhän Hengen odotus
Helluntai on lähellä! Puolustaja, Totuuden 
Henki tulee jatkamaan Jeesuksen työtä maa-
ilmassa. (Joh. 15:26–16:4)

Tesoman kirkon 1000. aamumessu keskiviikkona 22.5.  kello 8.30
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Johtuuko velkaantumisen 
lisääntyminen pikavipeistä?
Valtakunnallinen sosiaalialan järjes-
tö Takuusäätiö on huolissaan ihmisten 
velkaongelmien merkittävästä syve-
nemisestä. Takuusäätiön neuvonnan 
mukaan yhteydenottajien velkamäärät 
ovat kasvaneet nopeasti kahden viime 
vuoden aikana.

Vuonna 2018 yhteydenottajilla oli 
velkaa keskimäärin 33 800 euroa, mikä 
oli 5 000 euroa enemmän kuin vuot-
ta aiemmin. Takuusäätiö on neuvonut 
velallisia lähes 30 vuotta, mutta kos-
kaan yhteydenottoja ei ole ollut yh-
tä paljon kuin viime vuonna, yhteen-
sä yli 43 000.

❶Johtuuko ihmisten velkaantu-
misen lisääntyminen pikavipeistä, 
Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha 
A. Pantzar?
– Eipä se pelkästään pikavipeistä joh-
du. Mieleeni ei tule juuri yhtään asi-
akastapausta, jossa asiakas olisi vel-
kaantunut pelkkien pikavippien vuok-
si. Kyseessä on lähes aina tilanne, jos-
sa on pitkään kulutettu enemmän kuin 
olisi varaa.

– Pikavippejä käytetään erityisesti 
niihin tilanteisiin, kun talouden liikku-
mavara on jo tosi kapea, muuta luottoa 
ei enää saa, ja eteen tulee välttämättö-
miä menoja. Käytännössä pikavipit lä-
hinnä pahentavat ja syventävät vel-
kaongelmaa.

❷Mitä asialle voisi tehdä, ja onko 
Takuusäätiöllä keinoja siihen?
– Takuusäätiön tavoitteena on jo pit-

kään ollut yrittää saada ihmisiä var-
haisessa vaiheessa neuvojen ja avun 
pariin. Pyrimme tätä työtä tekemään 
viestinnän ja vaikuttamisen keinoin. 
Ongelma on siinä, että ihmiset ”suo-
jelevat” omaa talouttaan mahdollisim-
man pitkään. Nykyisin siihen on tar-
jolla helppoja, kaupallisia keinoja, ku-
ten pikavipit, jotka vain pahentavat ti-
lannetta.

– Toivommekin apua sellaisilta ta-
hoilta, jotka tavoittavat ihmisiä myös 
muissa arjen kysymyksissä. Olisi hie-
noa, jos vaikka seurakunnat opastai-
sivat ihmisiä tsekkaamaan aina silloin 
tällöin oman taloutensa tilan. Heidät 
voisi ohjata vaikkapa soittamaan Vel-
kalinjalle tai ottamaan yhteyttä Kysy 
Rahasta -chattiin.

❸Näkyykö velkaantumisilmiö 
Tampereen seurakuntien 
raha-asiainneuvonnassa, vapaa-
ehtoistyön koordinaattori Reija 
Jarkkola?
– Kyllä näkyy. Neuvontaan hakeutu-
ville ihmisille on miltei poikkeukset-
ta kertynyt merkittäviä summia velkaa. 
Usein taloudellinen tilanne on pyrit-
ty ottamaan haltuun pikavipeillä. Tasa-
painoisen tilanteen sijasta on kuiten-
kin päädytty kierteeseen, jossa velkoja 
maksetaan pois uudella velalla.

– On valitettavaa, että raha-asioi-
hin liittyvistä ongelmista koetaan niin 
suurta häpeää, ettei niistä tulla juttele-
maan hyvissä ajoin. Kannustan ihmi-
siä varaamaan ajan raha-asiainneu-

vontaan heti, kun tuntuu, ettei oma ta-
lous ole hallinnassa. Raha-asiainneu-
vojilta saa tarvittaessa myös ennalta-
ehkäisevää tukea. 

❹Pikavippilainojen mainonnan 
kieltämisestä on tehty kansalais- 
aloite joulukuussa 2018. Miksi 
laitoitte asian vireille, Jyrki Tapper?
– Aloitteen tekijöillä on ystäviä, jot-
ka ovat joutuneet velkavaikeuksiin ot-
taessaan pikavipin tai jopa uuden 
maksaakseen edellisen pikalainansa. 
Olemme erittäin huolissamme mai-
nonnan tarkoitusperistä ja niiden he-
rätevaikutuksista. Pikavippimainon-
ta estää radio- ja televisio-ohjelmista 
nauttimisen, eikä lehdistöönkään sel-
lainen kuulu. Kipein paikka näille fir-
moille olisi verkkomainontakielto.

❺Aloitteen voi toimittaa edus-
kuntaan, kun aloite on kerännyt 
vähintään 50 000 kannatusilmoi-
tusta. Paljonko vielä tarvitaan 
kannattajia?
– Aika paljon tarvitaan, noin 45 000 ni-
meä. Olen kuitenkin tyytyväinen, että 
asiasta on keskusteltu kaikkialla, ja val-
veutuneimmat ihmiset käyvät kannat-
tamassa aloitettamme. ✦

Kirsi Airikka 

kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3658 
Tampereen seurakuntien raha-asiain-
neuvonta: reija.jarkkola@evl.fi,  
p. 040 804 8132

Moni kokee raha-asioihin liittyvistä ongelmista niin suurta häpeää, ettei pysty hakemaan apua 
ajoissa. Neuvontaa antaa muun muassa Tampereen seurakuntien raha-asiainneuvonta.

H
an

n
u

 Ju
ko

la

Ruokakasseja 
ja tukea elämään
Tampereen seurakuntien yhteinen 
diakonia ja yhteiskuntavastuu tarjosi 
viime vuonna myös aineellista apua.  

RuokaNyssen kautta jaettiin yli 21 
800 ruokakassia. Lahjoitusruoan ja EU-
ruoan lisäksi elintarvikkeita ostettiin yli 
84 000 eurolla. Vapaaehtoistyövuoroja 
Ruokapankilla tehtiin noin 1500. 

Taloudellista apua muun muassa 
opiskelujen tukemiseen annettiin rei-
lut 38 000 euroa. Joululahjoja sai Joulu-
puu-keräyksen kautta 3200 lasta.

Neljällä työhönvalmentajalla oli asi-
akkaana 65 henkilöä. Heistä seurakun-
nilla työkokeilussa tai harjoittelijana oli 
35 henkilöä ja Ruokapankilla 24 työko-
keilijaa, jotka tekivät 1424 työvuoroa. 
Hervannan Kototorilla työskenteli kol-
me maahanmuuttajataustaista työko-
keilijaa.

Lisäksi työkokemusta saivat opiske-
lijaharjoittelijat ja yksi kuntouttavas-
sa työtoiminnassa ollut henkilö. Ruoka-
pankilla oli palkkatuetussa työssä kolme 
ihmistä, jotka suorittivat ammattitutkin-
toon liittyvän osatutkinnon.

– Strategiamme on pyrkiä vaikut-
tamaan ihmisten elämäntilanteeseen 
– esimerkiksi työllistymispolku, Mes-
sin paja, voimavararyhmät – eikä pel-
kästään jakaa avustuksia. Avustukset on 
tarkoitettu ensiavuksi, huomauttaa dia-
konian ja yhteiskuntavastuun johtaja 
Ilkka Hjerppe.

Myös paikallisseurakunnat tarjoavat 
huomattavaa tukea, kuten taloudellis-
ta tukea, ruokailupalveluja ja keskuste-
luapua.

Kirkon diakoniarahasto myönsi viime 
vuonna avustuksia yhteensä 1,32 mil-
joonaa euroa. Eniten niitä myönnet-
tiin lasten harrastuksiin. Sairaus ja vam-
mautuminen olivat yleisimmät syyt ta-
loudelliseen ahdinkoon.

Tukea saavat Suomessa asuvat ta-
lousvaikeuksiin joutuneet perheet ja yk-
sineläjät. Hakemukset tulevat seurakun-
tien diakoniatyön kautta.

Seurakunnissa hakijat kohdataan ja 
heidän tilanteensa kartoitetaan yksilölli-
sesti. Hakemusten käsittelyn aikana sel-
vitetään, onko hakija saanut perustur-
vaan kuuluvat tuet, ja velkoja pyritään 
sovittelemaan. Yhteistyötä seurakunnat 
tekevät muun muassa sosiaalitoimen 
sekä talous- ja velkaneuvonnan kanssa.

Asta Kettunen

kysymystä
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Puodin myyntituloilla ja keräysva-
roilla Mummon Kammarille palkat-
tiin kesäksi 15 nuorta vanhusten 
ulkoiluapuun. 225 vapaaehtoista 
teki 9 000 käyntiä vanhusten luona. 
Myös diakonian vanhustyöntekijät 
tekevät paljon kotikäyntejä.
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Ympäristötyökaluja uudistetaan Tampereellakin
Suomen evankelis-luterilainen kirk-
ko tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 
2030 mennessä. Ilmastopäästöjä tulee 
arvion mukaan eniten kiinteistöjen läm-
mittämisestä ja sähkönkulutuksesta. Ta-
voitteena on leikata hiilidioksidipäästöjä 
80 prosenttia.

Tavoitteet koskevat sekä koko kirkkoa 
että seurakuntia. Käytännön työkalu-
na toimii Kirkon ympäristödiplomi, joka 
Tampereen seurakunnilla on voimas-
sa tämän vuoden loppuun. Uuden dip-
lomin hakemista edeltää laaja sisäinen 
ympäristökatselmus.

Kirkon ympäristödiplomin käsikir-
jaa päivitetään parhaillaan. Rakennusten 
energiankulutusta seurataan kiinteistö-
järjestelmä Basiksen avulla.

Suomen Lähetysseura sai maalis-
kuussa Kirkon ympäristödiplomin en-
simmäisenä kirkon järjestönä.

B
uzin jokisuisto on yksi pahiten kärsineistä alueis-
ta Mosambikissa. Maaliskuussa iskeneen Idai-hir-
mumyrskyn aiheuttamat tulvat ja maanvyöryt ovat 
aiheuttaneet valtavia tuhoja Mosambikissa, Zim-
babwessa ja Malawissa.

Pelastajilla on ollut vaikeuksia päästä syrjäiseen Buzin kaupun-
kiin, jonne Kirkon Ulkomaanapu vie hätäapua.

Talo ja maissipelto olivat kaikki, mitä Amelia Tausene, 35, omis-
ti. Perheen elanto oli maissipellon varassa. Perhe on asunut Buzis-
sa pitkään, ja he ovat tottuneet näkemään joen tulvivan aika ajoin. 

Tulvat eivät ole aiemmin vahingoittaneet satoa. Tällä kertaa ne 
kuitenkin veivät kaiken, myös siemenet, jotka oli tarkoitettu seu-
raavaa kylvöä varten.

Perheen lapset, Noel ja Gustavo, näyttävät veden pilaamia kou-
lukirjojaan, joilla ei tee enää mitään. Myös koulu tuhoutui tulvissa, 
eivätkä pojat tiedä, milloin he pystyvät jatkamaan koulunkäyntiä.

Perhe on käyttänyt viime päivät maissisatonsa rippeiden etsimi-
seen tuhojen keskeltä. Sen vähän mitä he ovat löytäneet, he ovat 
laittaneet aurinkoon kuivumaan. Pilaantunut maissi on kaikki, mi-
tä perheellä on ruuaksi.

Suojaa katoilta ja puiden latvoista
Myrskyn väistyttyä satoi kaksi päivää lakkaamatta, ja kolmannen 
päivän aamuna veden pinta oli jo hälyttävän korkealla.

Amelia Tausenen talo sijaitsee korkealla rinteessä, lähes puiden 
latvojen tasolla. Kun veden pinta jatkoi nousuaan, hän kiipesi ta-
lonsa katolle miehensä ja kolmen lapsensa kanssa. 

Perheellä ei ollut mitään paikkaa, minne mennä; he olivat jumis-
sa katolla. He olivat kuitenkin onnekkaita verrattuna moniin mui-
hin, jotka olivat joutuneet kiipeämään puihin suojaa hakeakseen.

Perhe vietti katolla neljä pitkää päivää ilman ruokaa ja vettä. 
Lapset valittivat nälkäänsä, mutta Amelia Tausene ei voinut teh-
dä mitään. Perhe selvisi juomalla tulvavettä siihen saakka, kunnes 
pelastusvene viimein saapui ja vei heidät väliaikaiseen suojaan.

Tulvat ovat nyt ohi, mutta Amelia Tausene ei tiedä, miten jat-
kaa tästä eteenpäin.

Maanviljelijän painajainen
Lorenzo Armando, 63, on ollut maanviljelijä nuoresta saakka. Hän 
sanoo, ettei ole koko elämänsä aikana nähnyt vastaavaa myrskyä. 

– Vuonna 2000 aluetta kohtasi pieni sykloni ja sitä seurannut 
tulva, mutta veden pinta ei ole ikinä ollut yhtä korkealla kuin nyt. 
Aiemmin tulvat jäivät kaupungin läpi virtaavan joen lähettyville.

Armandolla oli puolentoista hehtaarin verran lähes kypsää sa-
toa, mutta nyt kaikki jäljellä oleva syömäkelpoinen mahtuu yhteen 
ämpäriin. Sekin maistuu pilaantuneelta.

Sinä päivänä, kun myrsky iski kaupunkiin, Lorenzo Armando 
oli vaimonsa ja lapsiensa, Rubenin ja Mayan, kanssa kotona. Kun 
tuuli yltyi yltymistään, he katsoivat parhaaksi poistua talosta. Vain 
hetken ulkona oltuaan he näkivät talonsa sortuvan.

Nyt perheellä ei ole mitään jäljellä. Pahinta kuitenkin oli sil-
loin, kun veden pinta alkoi nousta nopeasti kaksi päivää myrs-
kyn jälkeen. 

He alkoivat siirtää jäljellä olevaa omaisuuttaan korkeammalle, 
mutta vesi nousi nopeasti. Perhe pelästyi ja päätti etsiä suojaa lähei-
sestä majatalosta, jossa oli kaksi kerrosta. He pakenivat ylempään 
kerrokseen ja odottivat siellä, kunnes pelastajat tulivat.

Nyt pariskunta nukkuu ulkona. Olosuhteista huolimatta se pi-
tää itseään onnekkaana, koska tulvavesi on vienyt monen naapu-
rin mennessään. Perhe ei kuitenkaan tiedä, miten se jatkaa mene-
tettyään kaiken. 

Buzin syrjäinen sijainti on vaikeuttanut avun tuomista alueel-
le. Armandon perhe on onneksi saanut hiukan riisiä ja pastaa hä-
täapuna.

Mitä perhe aikoo seuraavaksi?
– Yritän rakentaa edes yhden huoneen, jossa perheeni voisi asua, 

Lorenzo Armando sanoo. ✦
Erik Nyström/ Kirkon Ulkomaanapu

Idai vei perheiltä talot ja maissipellot

Lorenzo Armandolla, 63, ja 
hänen vaimollaan Marieta 
Manuelilla, 44, on seitsemän 
lasta. Kuvassa 6-vuotias 
Ruben sekä lapsenlapsi 
Maja. Uusi myrsky Kenneth 
iski Mosambikiin 25.4., vain 
kuukausi Idain jälkeen.

N
at

al
ia

 J
id

o
v

an
u

/ 
K

ir
ko

n
 U

lk
o

m
aa

n
ap

u

Tampereen 
seurakunnilta 
15 000 euroa 
Idain uhreille
Tampereen seurakunnat 
myönsi maaliskuussa 15 000 euroa 
Idai-hirmumyrskyn tuhoista kärsi-
vien auttamiseen Kirkon Ulkomaan- 
avun kautta. 

YK:n mukaan 1,85 miljoonaa ih-
mistä tarvitsee humanitaarista apua. 
Noin 240 000 taloa on tuhoutunut ja 
5000 ihmisen raportoidaan sairastu-
neen koleraan.

Ruokajakelut alkoivat huhtikuus-
sa Mosambikissa, jossa avuntarve 
on yhä valtava. Yhdestä ruokapa-
ketista riittää perheelle syötävää 15 
päiväksi. Yksi paketti sisältää 25 ki-
loa maissia, viisi kiloa papuja, kilon 
suolaa, kilon sokeria, litran soijaöl-
jyä ja kaksi saippuaa.

Kirkon Ulkomaanavun työtä 
Mosambikissa ja Zimbabwessa 
voi tukea lahjoittamalla: 
• tilille: Nordea, IBAN: FI33 1572 

3000 5005 04, viitenumero 
1203

• Lähetä tekstiviestinä sana 
APU20 numeroon 16499 (20€)

• Verkossa: kua.fi
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Vanhoja stooreja vai elämän ydintä?
Mitä aarteita jokapäiväiseen elämäämme kuuluu? 
Sitä pohditaan Evankelisen lähetysyhdistyksen ELY 
ry:n kesäjuhlilla 7.–9. kesäkuuta Tampereella.

– Helluntain aattona on sopivaa kysyä, kuka Py-
hä Henki on. Haluan miettiä, mitä hyvää Jumala ha-
luaa meille antaa, kun hän lähettää oman Henkensä. 
Aikamoisia aarteita, pohtii Helsingin piispa emeritus 
Eero Huovinen, joka saarnaa 8.6. kesäjuhlien Tuo-
masmessussa Aleksanterin kirkossa. 

ELY:n kesäjuhlien teema on Elämän aarteita. Huo-
vinen tiivistää ne näin:

– Jumala antaa maallisia ja hengellisiä aarteita. Isä 
meidän -rukouksessa pyydetään ensin jokapäiväis-
tä leipää, sitä, mikä on kohtuullisen elämän kannal-
ta tarpeen. Sitten pyydetään, että Jumala antaisi mei-
dän syntimme anteeksi. Koska hän antaa anteeksi, 
meidänkin tulee antaa toisillemme anteeksi. 

Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo on 
samoilla linjoilla.

– Perheenjäsenet, läheiset ihmiset, mielekäs työ ja 
riittävä toimeentulo, terveys, rauha ja oikeus kuulu-
vat aarteina jokapäiväiseen leipäämme. Hengellisiä 
aarteita ovat pyhä kaste, seurakuntayhteys, säännölli-
nen jumalanpalvelus sekä osallisuus Jumalan lupaa-
masta ikuisesta elämästä, kertoo Repo, joka saarnaa 
9.6. kesäjuhlien messussa Kalevan kirkossa. 

Herätysliikkeet voimavara
Repo kokee ELY:n – kuten muutkin herätysliikkeet – 
kirkon myönteiseksi voimavaraksi. 

– Ne vaalivat jotain syvällistä aarretta evankeliu-

min kokonaisuudessa. Lauletaan omaa virsikokoel-
maa, pidetään seuroja sekä rippi- ja pyhäkouluja, jär-
jestetään kesäjuhlia ja tuetaan kokonaiskirkon lähe-
tystä.

Ajoittain kristittyjä pohdituttaa se, että oikeassa 
oleminen tuntuu sivuuttavan armon ja aidon keski-
näisen yhteyden. Moni myös miettii, voiko erilaisuus 
piristää kristillistä elämää yhteyden katkeamatta. 

Huovisella on asiaan selvä kanta:
– Ne asiat, jotka yhdistävät meitä, ovat suurempia 

kuin ne, jotka erottavat meitä. Jos luotamme Juma-
laan, emme voi unohtaa sitä, mikä meitä yhdistää. 

Repo taas pohtii: 
– Oma kristityksi tulemisen tie asetetaan helposti 

Jumalalle normiksi: juuri näin Jumala toimii. Mutta 
mitä syvällisemmin oppii tuntemaan oman uskonsa 
aarteet Kristuksessa, sitä kirkkaammin näkee samoja 
aarteita muillakin. 

Revon mukaan erilaisuutta voi olla jumalanpalve-
lusten muodoissa, musiikissa ja rukouksissa, tyylissä 
ja tavoissa. Kristus-keskukseen kiinnittyvässä uskon 
sisällössä ei ykseyttä kuitenkaan tule särkeä.

Nuorilla oikeus kapinoida 
Viihdetaiteilija Ismo Sajakorpi on kysellyt Tampe-
reen Keskustorin liepeillä muutamilta nuorilta kir-
kossa käymisestä. He kertoivat, etteivät käy kirkos-
sa ja syyksi he ilmoittivat: ”kirkonmenot ovat miljoo-
na vuotta vanhoi stoorei, ei kunnon biittii ja souta.” 
(Tamperelainen 13.2.2019)

  Vanhemmat ikäpolvet saattavat tästä huolestua, 

koska kokevat nuo vanhat stoorit ajankohtaisiksi ja 
keskeisiksi hyvän elämän ja ihmissuhteiden, jumala-
suhteen ja iankaikkisen elämän kannalta. 

Eero Huovinen ei ole nuorista huolissaan.
– Nuorilla on oltava oikeus kapinoida meitä van-

hoja vastaan. Tilaa on oltava. Korvat on pidettävä au-
ki. Uskon kuitenkin, että jokaisen elämässä tulee aika, 
jolloin vanhat stoorit alkavat puhutella. Niitä on vain 
ennakkoluulottomasti kuunneltava. 

Matti Repo pohtii huolestumista: 
– ”Kunnon biitti ja sou” voi hetkeksi herättää kiin-

nostusta kirkkoon, mutta saada myös odottamaan ai-
na jotain uutta. Aikanaan sellainen elämänvaihe voi 
mennä ohi, ja aletaan arvostaa rauhaa ja pitkäkes-
toisuutta. Parhaiten ihminen vakuuttuu läpi elämän 
kannattelevasta uskosta, jos hän saa kasvaa siihen 
lapsuudesta saakka. 

Repo arvelee, että vaikka tulee elämänvaiheita, jol-
loin nuori kaipaa jotain muuta kuin vanhoja stoore-
ja, säilyy kokemus rakkaudesta ja kannattelusta osana 
kristittyjen sukupolvien mittaista ketjua. 

– Uskon lahjoihin sisältyvät myös oikeudenmu-
kaisuus, tasa-arvo, ihmiskunnan ykseys ja luoma-
kunnan suojelu, joiden tavoittelu yhdistää monia 
nuoria. ✦

Risto Moisio 

Evankelisen lähetysyhdistyksen kesäjuhlat 7.–9.6. 
Kalevan kirkossa. ELY:n Tuomasmessu 8.6. kello 18 
Aleksanterin kirkossa 
Koko ohjelma: evankeliset.net/kesajuhla
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Koko Suomi on kummin kaa
Valtakunnallinen kummipäivä on tänä 
vuonna sunnuntaina 2. kesäkuuta. Sil-
loin seurakunnat eri puolilla Suomea 
tarjoavat yhteistyössä yritysten, urhei-
luseurojen ja muiden toimijoiden kans-
sa yhteistä tekemistä kummille ja kum-
milapselle.

Tampereella kummipäivää vietetään 
yhdessä SuperParkin kanssa. Se tarjoaa 
yhden lipun hinnalla elämyksiä sekä 
kummilapselle että kummille.

YouTubesta löytyvillä Lue kummi-
lapselle -videoilla ovat mukana Tatun 
ja Patun kirjoittajat Aino Havukainen ja 

Sami Toivonen sekä kirjailija Hanne-
le Lampela, kirjailija Riikka Ala-Harja ja 
piispa Teemu Laajasalo. Kirja Kummin 
kaa sisältää monen ikäisten kummilas-
ten ja kummien kirjoituksia kummiu-
desta.

Lisää: kumminkaa.fi

Helsingin piispa emeritus Eero Huovinen
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Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo
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S
uomi on alle kolmekymppisille turvalli-
nen: ikäluokasta peräti 95 prosenttia luot-
taa poliisiin paljon tai jonkin verran. Ylei-
sesti luottamus yhteiskunnan instituutioi-
hin on pysynyt korkealla, jopa kasvanut.

Poliisi on listaykkönen. Vahvoilla ovat myös tasaval-
lan presidentti, puolustusvoimat ja oikeuslaitos. Tuo-
reessa nuorisobarometrissa pankitkin pärjäävät, mut-
ta kirkko ui vastavirtaan. Se sijoittuu heikommin kuin 
edelliskerralla kuusi vuotta sitten, taakse jäävät vain 
poliittiset puolueet. Neljä kymmenestä 15–29-vuoti-
aasta ilmoittaa luottavansa kirkon toimintaan vain vä-
hän tai ei lainkaan.

– Ainakin jonkin verran luottaa 60 prosenttia. On-
han se lukuna ok, mutta huono, jos vertaa muihin, 
kommentoi nuorisotutkija, filosofian tohtori Anu 
Gretschel.

Tampereella Kirkon tutkimuskeskuksen 50-vuotis-
juhlaseminaarissa puhunut Gretschel ravistelee miet-
timään, miksi on näin.

Käytännöllisen teologian professorin Kati Ter-
vo-Niemelän mielestä tilanne heittää kovan haasteen 
seurakuntien kaikkeen toimintaan. Mikä voisi vahvis-
taa nuorten luottamusta kirkkoon?

– Tuttuus. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen. Osalli-
suus. Kokemus armosta ja hyväksynnästä, uskoo Ter-
vo-Niemelä.

Samoilla linjoilla on Gretschel, itsekin kahden tei-
ni-ikäisen äiti.

– Arvostus. Positiivinen tunnistaminen. Sen tyyppi-
nen asenne, että nähdään ihminen vahvuuksien kaut-
ta. Nuoret pitäisi myös saada näkemään toiset nuoret 
positiivisten lasien läpi. Katse, jonka he nyt kohdista-
vat omiin ikätovereihinsa, on arvosteleva. Tämä on 
suoraa seurausta kilpailuyhteiskunnasta, jonka aikui-
set ovat rakentaneet.

Onko jokainen yhtä arvokas?
Evankelis-luterilaisen kirkon asema enemmistökirkko-
na on vääjäämättä murenemassa.

– Ei nuoria voi sitouttaa ja osallistaa nykyiseen. 
Myös olemassa olevan täytyy muuttua, kun nuoret ote-
taan toimijoina ja päättäjinä aidosti mukaan, muistut-
taa Gretschel, ja kysyy, paljonko kirkko on valmis uu-
distumaan. 

– Vai halutaanko, että uusi sukupolvi kasvaa ulko-
puolelle?

Nuorisotutkija kaipaa isoja ja radikaaleja ratkaisu-
ja. Siis millaisia?

– Kirkko on päivitettävä nuorten maailmaan sopi-
vaksi. Kaikki pitäisi käydä läpi. Miten seurakunta to-
teuttaa toimintaansa? Missä paikoissa? Miten se var-
mistaa mahdollisimman matalan kynnyksen? Millais-
ta kieltä puhutaan? Muutosta ei synny, jos rakenteet, 
resurssit ja toimintamallit kiinnittyvät aiempien suku-
polvien tapoihin ja tarpeisiin.

Nuorisobarometri toistaa useiden aiempien tutki-
musten tuloksia. Eri sukupolvet elävät erilaisessa to-
dellisuudessa. Etenkin moraali- ja arvokysymykset vai-
kuttavat nuorten suhtautumiseen, ja suhde uskontoon 
on entistä herkkäliikkeisempää. 

Kansankirkko tuntuu jumittuneen tiettyihin ta-
sa-arvon ja yhdenvertaisuuden aiheisiin. Kiistely nais-
pappeudesta ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen 
asemasta etäännyttää ja karkottaa nuoria. Gretschelin 
mielestä siihen ei olisi enää varaa.

– Ihmettelen, miten kirkko on instituutioistamme 
vanhoillisin. Eikö juuri sen tulisi viedä eteenpäin aja-
tusta, että jokainen kelpaa ja jokainen on yhtä arvokas.

Kirkko päästi ensimmäisenä 16-vuotiaat seurakun-
tavaaleissa uurnille jo vuosia sitten.

– Uudistus jää pinnalliseksi, jos muilta osin toimi-
taan kuten ennenkin. Eivät nuoret äänioikeuden takia 
automaattisesti hakeudu kirkon yhteyteen. Eivät val-
tio ja kunnatkaan ole äänestyslipulla pystyneet korjaa-
maan virheitään.

Näkymätön usko
Nuorisotutkimusverkoston erikoistutkija Anu Gret-
schel ja tilastotutkija Sami Myllyniemi ovat nyt pääs-
seet perehtymään sellaiseen ryhmään, jota ei baromet-
rin perusotokseen tavoiteta. Erillisnäytettä varten etsi-
vä nuorisotyö löysi eri puolilta Suomea 117 ilman työ-
tä, koulutusta tai harjoittelupaikkaa olevaa 15–29-vuo-
tiasta. Joukosta 35 osallistui Gretschelin syvähaastat-
teluihin. Yhtenä otsikkoaiheena oli uskonto tai elä-
mänkatsomus.

– Moni puhui avoimesti esimerkiksi sairaudestaan, 
sukupuoli- tai seksuaalisesta suuntautumisestaan, sek-
suaalisesta hyväksikäytöstään, mutta usko tai uskon-
to näkyi tai oli mukana vain muutaman elämässä. Si-
tä olisi kyllä ollut mahdollista nostaa keskusteluun, jos 
nuori niin olisi halunnut.

Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten 

huonovointisuus osoittautui laaja-alaiseksi ja syväk-
si. Kun ei ole ystäviä, sosiaalista elämää, antoisaa va-
paa-aikaa, ei ole tulevaisuudenuskoakaan.

– Suomessa on paljon yksinäisiä ja tukea kaipaavia 
nuoria. Heidän arkeensa varmasti mahtuisi lisää eri-
laisia yhteisöjä ja sosiaalisia suhteita. Seurakunta voi-
si olla yksi vaihtoehto, joku jopa haaveili sellaisesta.

Syvät lommot kiusaamisesta
Yksi tekijä yhdisti Gretschelin kohtaamia nuoria: rank-
ka koulukiusaaminen. Vain muutama oli säästynyt sil-
tä.

– Suurimmalla osalla tämä vaikuttaa edelleen elä-
mään. Syvä lommo itsetunnossa vaikeuttaa kiinnitty-
mistä sosiaalisiin yhteisöihin. Kun näin moni syrjäy-
tyy siksi, että on tullut koulussa kiusatuksi, meillä on 
iso rakenteellinen ongelma, joka vihdoin olisi syytä ot-
taa vakavissaan. Työtä riittää kodeille, koululle, nuo-
risotyölle, kirkolle.

Kirkkohallituksen kasvatuksen ja perheasioiden yk-
sikön johtajan, teologian tohtori Jarmo Kokkosen muu-
taman vuoden takainen väitöskirja osoitti, että suku-
puoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat pitävät rip-
pikoulua itselleen turvallisempana ympäristönä kuin 
koulua. Erilaisuus ja muista erottautuminen johtaa hel-
posti yksinäisyyteen. 

Gretschelin kanssa jutelleillekin juuri yksinäisyys 
oli pahin ongelma. Moni tunsi jääneensä ulkopuolel-
le jo kouluaikana.

– Nuorten yhteisöstä lähtevä voima on vaikeasti hal-
littavissa, mutta liian monen kiusatun mielestä aikui-
set kouluyhteisössä olivat välinpitämättömiä. Asiaa ei 
osattu hoitaa.

Tutkija kysyi haastateltaviltaan, kuka olisi voinut 
toimia toisin näissä tilanteissa. ”Emmä osaa sanoa…
ei kai semmoista ole”, kuului muuan vastaus.

– Aika surullista, ettei nuori osaa nimetä tahoa, jo-
ka olisi voinut toimia toisin. Onko sellaista? Tekevät-
kö organisaatiot oikeita asioita, ja tietääkö nuori or-
ganisaatioista? Taustalla voi myös olla nuoren käsi-
tys, etten ansaitse apua ja vika on minussa, syyllisyy-
den kokemus.

Toivoa, valoa ja mahdollisuuksia
Kangasalan seurakunnan erityisnuorisotyönohjaaja 
Jorma Jussila toi seminaariin ruohonjuuritason äänen.

– Mitä annettavaa kirkolla on niille, jotka ovat vaa-
rassa syrjäytyä? Kysymys oli helppo silloin kun valmis-
tuin. Nyt olen 40 vuotta tehnyt tätä työtä, ja vastauk-
sia on paljon vähemmän. Meidän on kuitenkin itse us-
kottava sanomaamme, nuoret huomaavat filmauksen 
heti. On kuljettava vieressä ja rinnalla, oltava saatavil-
la. On poistuttava omalta mukavuusalueelta sinne mis-
sä nuoret ovat, kotiin, kouluun, kadulle, harrastuksiin. 
Olisiko jo aika lähteä etsimään? Pyhää ja tuonpuolei-
sen kysymyksiä voi viedä kaikkialle.

Jussila arvostaa paikallista ja luontaista matalan 
kynnyksen toimintaa: helppoa, halpaa, osallistavaa. 
Tutkija Gretschel myötäilee ja näkee kosolti mahdol-
lisuuksia. Hän liputtaa esimerkiksi moottoripajojen ja 
vastaavantyyppisen puolesta. Seurakunnat voisivat li-
sätä toimintaansa tällaisissa paikoissa, jotka tarjoavat 
järkevää tekemistä ja joissa nuori saa mielekkäällä ta-
valla yhteisön.

– Moni on kiinnostunut vapaaehtoistyöstä, myös 
ulkomailla. Kirkon kansainvälinen nuorisotyö on tosi 
tärkeää. Silloin pystyy pomppaamaan pois nykyisestä, 
pääsee aloittamaan elämän uudestaan. 

Pirjo Silveri

Tutkimusten mukaan 
nuoret ovat yleisesti 
olleet tyytyväisiä 
rippikouluun. – Se 
saattaa olla valtaisan 
hieno nuoruuden 
yhteisöllinen kokemus, 
mutta voiko mukaan 
tulla myös sellainen, jolle 
tuleminen on vaikeaa? 
Kuka jää ulkopuolelle 
ja miksi? Mitä pitäisi 
tehdä paremmin, jotta 
tavoitettaisiin myös 
nämä nuoret, ja jotta 
kirkko tuntuisi omalta 
yhteisöltä vielä myöhem-
minkin elämässä, pohtii 
nuorisotutkija, filosofian 
tohtori Anu Gretschel. 

Luottamuksen perässä
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Kirkon tulevaisuus näyttää monen 
nuoren mielestä valoisalta. Moni kui-
tenkin pelkää, että kirkko jää ajastaan 
jälkeen, jollei nuoria kuunnella ja ote-
ta ajoissa mukaan päätöksentekoon.

Joukko nuoria kokoontui keskuste-
lemaan kirkon tulevaisuudesta Kirkko 
2025-nuorisopäiville Tampereen seura-
kuntien Aito Toimintakeskukseen huh-
tikuisena viikonloppuna. Seminaarin 
järjestivät Nuorten vaikuttamisryhmä 
NAVI, Kirkon Kasvatus ja perheasiat 
sekä Nuori kirkko ry.

– Muutokseen ei riitä se, että nuoret 
ovat innokkaita ja valmiita tekemään 
muutoksia, jos aikuiset eivät ole val-
miita kuuntelemaan heitä. Aikuisten 
nimenomaan pitäisi tukea nuoria, jot-
ta he saisivat äänensä kuuluviin jo nyt. Riskinä on, että 
kirkon arpoessa suuntaansa ihmiset jatkavat etääntymis-
tään seurakunnista, pohtii Hanna Kivimäki, 22, joka suo-
rittaa harjoittelua Nuori kirkko -yhdistyksessä.

Kivimäki arvostaa kirkossa yhteisöllisyyttä ja sitä, et-
tä hän saa olla mukana tukemassa kirkkoa ilmiönä. Kirk-
ko tekee esimerkiksi hienoa työtä nuorison ja kehitys-
avun parissa.  

– Kirkon julkisuuskuva saattaa vaikuttaa monesta ris-
tiriitaiselta, sillä vanhemmat ihmiset ovat usein konser-
vatiivisempia kuin nuoremmat, eikä kirkko instituutiona 
käänny kovin ketterästi muutosten tuulissa. 

Kivimäki näkee ongelmalliseksi myös sen, että vaikka 
kirkko tekee paljon nuorten hyväksi ja nuorten etuja aja-
tellen, silti nuoria ei ole otettu mukaan päätöksentekoon. 

Hengellisyys kiinnostaa
Alma Laukkanen, 22, oli seurakunta-
nuori ja jäi sille tielle. Hän toimii ny-
kyään seurakunnan lastenohjaajana.  
Hän pitää tärkeänä kirkon luomaa yh-
teenkuuluvuuden tunnetta ja sitä, että 
siellä riittää sellaisena kuin on. 

– Kirkon pitäisi reagoida nopeam-
min maailman muutoksiin, ja eroa-
vaisuuksien sijaan pitäisi etsiä enem-
män yhdistäviä tekijöitä. Muiden us-
kontoryhmien kanssa voisi tehdä esi-
merkiksi yhteistyötä ja rakentaa rau-
haa yhdessä. 

Laukkasen mielestä kirkossa olisi 
aika mennä enemmän asia edellä, ja 
mahdollistaa myös kirkkoon kuulumat-
tomien ihmisten työllistäminen. 

Paula Vimpeli, 18, innostui ryhtymään isoseksi rip-
pikoulun jälkeen. Hän lähti mukaan myös seminaaritoi-
mintaan, sillä nuori nainen haluaa päästä vaikuttamaan 
asioihin ja tutustua uusiin ihmisiin. 

– On ymmärrettävää, että ihmiset ovat kiinnostunei-
ta hengellisyydestä, vaikka kirkko instituutiona ei välttä-
mättä vetäisikään puoleensa. Nykyään on varsin helppoa 
löytää internetin välityksellä itselleen sopiva väylä toteut-
taa meditatiivisia tekoja, oli se sitten uskonto tai esimer-
kiksi jooga tai pilates. 

Sekä Alma Laukkanen että Paula Vimpeli ajattelevat, 
että ilmastonmuutos ja poliittiset jännitteet maailmalla 
aiheuttavat pelkoa. Moni kaipaa toivoa ja lupausta pa-
remmasta huomisesta. ✦

Leena Kälve

Kirkko 2025-nuorisopäivien työpajojen jälkeen nuoret viettivät toimintahetkeä, jolloin he saivat tehdä yhdessä 
mitä halusivat. Pelirinkejä löytyi monen nurkan takaa, ja laulu raikui käytävillä. Eetu Rahkonen (vas.), Taru Lepistö, 
Roope Kaaja, Ida Suonpohja ja Jasmin Varjo pelaavat korttia AitO-toimintakeskuksen sisäpihalla.

Luottamuksen perässä
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Kirkko jää ajastaan jälkeen, jos nuoria ei kuunnella

Hanna Kivimäki Alma Laukkanen Paula Vimpeli 
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Olavi Uusivirran mielestä paras palaute ei tule 
kultalevystä, vaan yksittäiseltä ihmiseltä.
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KYSE ON VUORO-
VAIKUTUKSESTA
Olavi Uusivirran mukaan musiikin tekeminen  
ja näytteleminen lähtevät samalta pohjalta.

TEKSTI: Jussi Niemi  KUVAT: Hannu Jukola

N
ykyään ei ole enää kovin 
harvinaista, että näytte-
lijä tekee musiikkia ja 
julkaisee levyn, tai et-
tä joku musiikinteki-
jä alkaa toisinaan näy-
tellä. Ahdasmielisestä 
”suutari pysyköön les-
tissään” -ajattelusta ale-

taan jo päästä.
Olavi Uusivirta on menestynyt molemmissa lajeis-

sa poikkeuksellisen nopeasti, mutta hänellä nuo esit-
tävän taiteen eri linjat ovat aina kulkeneet käsi kädes-
sä yhtä luontevina ilmaisukeinoina. 

Useimmat ehkä pitävät Uusivirtaa ensisijaisesti lau-
laja-lauluntekijänä, koska häneltä oli julkaistu jo kak-
si albumia, kun hän aloitti Teatterikorkeakoulun 2006. 
Musiikintekijä valmistui näyttelijäksi 2012.

Yhteisöllisyys veti puoleensa
 – Se ajoitus oli tavallaan sattumaa, koska pyrin teat-
terikorkeaan kolme kertaa ennen kuin pääsin, ja siinä 
välissä ehdin tehdä ne levyt. Mulla oli alusta asti sel-
lainen fiilis, että haluan opiskella vielä jotain muuta-
kin sen jälkeen, kun kirjoitin ylioppilaaksi Kallion il-
maisutaidon lukiosta. Teatterikorkeakouluun mua ve-
ti koulun yhteisöllisyys ja se, että mulla oli siellä kave-
reita, Uusivirta kertoo Kallion kirkon kahviossa mus-
tikkapiirakan ja kahvin ääressä.

Kallion lukiosta ovat lähtöisin esimerkiksi Ult-
ra Bran jäsenet, ja moni muu maineikas muusikko ja 
näyttelijä.

– Sieltä tulee Halosen Tarjakin ja Haavikon Paavo. 
Se on vanha koulu, vaikka ilmaisutaidon lukio siitä tu-
li virallisesti vasta 80-luvulla, mies lisää kuin vanhois-
ta koulukavereista puhuen.

Teatteri oli Olavin elämässä läsnä alusta asti, sillä 
hänen isänsä valmistui teatterikorkeasta dramaturgik-
si pojan syntymävuonna 1983. Pian Uusivirrat muut-
tivat Helsingistä Kotkaan isän saatua vakipestin Kot-
kan kaupunginteatterista. 

Kotkassa meni neljä vuotta, kunnes perhe muutti 
Karkkilaan, lastentarhanopettajaäidin työn perässä. 
Karkkilassa tuleva laulaja-näyttelijä kävi päiväkotia, 
jonka paikallinen kulttuuriväki, muiden muassa naa-
purissa asunut Aki Kaurismäki, kunnosti talkootyönä 
vanhasta navetasta.

Karkkilassa Olavin äiti veti työväenopistossa näytel-
mäkerhoa, jonka toimintaan hänkin osallistui. 

Musiikkipuoli alkoi Uusivirtojen palattua Helsin-
kiin 1996.

Baddingia, tangoja,  
Beatlesia, Marvin Gayeta
Kallion lukiossa oli paljon soittajia, joten Uusivirran 
ensimmäiset bändiviritykset syntyivät siellä.

– Ensimmäinen instrumenttini oli rummut, joita soi-
tin pitkään, ennen kuin aloin ottaa kitara- ja pianotun-
teja. Laulu tuli vasta viimeisenä, kun innostuin suo-
malaisista iskelmistä. Meillä oli cover-bändi, jossa en-
si kertaa olin laulusolisti. Me soitettiin Baddingia, Un-
to Monosen tangoja ja jotain Beatlesia. Soitettiin me 
mustaa musiikkiakin, Marvin Gayeta ja vastaavia. Sil-
loin elettiin Suomi-soulin kulta-aikaa, joten me vedet-

tiin myös Aki Sirkesalon ja Sami Saaren biisejä, laula-
ja kartoittaa musiikkiuransa alkutahteja.

Uusivirran biisintekemistä kätilöi yhdeksän vuotta 
vanhempi serkku Jiri Kuronen. 

– Jiri antoi mulle kovalevyn, jossa oli hänen säveltä-
mien biisien demoja. Hän ehdotti, että yrittäisin tehdä 
niihin tekstejä. Jirille oli tullut sellainen etiäinen, että 
se voisi multa onnistua. Minä väsäsin niihin sanoituk-
set ja sitten asiat etenivätkin nopeasti. 

– Meillä oli useampia kavereita, jotka opiskelivat 
musiikin teknologiaa. Niiden kanssa me äänitettiin ne 

biisit ja siksi niistä demoista tuli aika valmiin kuuloi-
sia, vaikka olinkin vielä ihan noviisi. 

Uusivirta lähetti niitä eri levy-yhtiöihin ja yhtäk-
kiä oltiinkin tilanteessa, että muutama yhtiö oli niis-
tä kiinnostunut. 

– Se yllätti. Olin ajatellut, että levy-yhtiöihin lähete-
tään niin valtavasti demoja, että niitä kertyy röykkiöiksi 
nurkkiin eikä niitä välttämättä ehdi kukaan edes kuun-
nella, Uusivirta tunnustaa naurahtaen.

Täysi taiteellinen vapaus
Vielä yllättävämpää on, että Uusivirta levyttää edelleen 
Universalille, jolle sopimus pienen kilpailutuksen jäl-
keen syntyi. Artisti sanoo äskettäin laskeneensa, että 
yhtiössä on enää kaksi ihmistä, jotka olivat siellä hä-
nen aloittaessaan. Silti yhteistyö on sujunut mukavasti. 

Uusivirran levytyssopimus rikkoi täysin sen klassi-
sen kuvion, jossa naiivit nuoret rock-artistit solmivat 
innokkaasti sopimuksen tajuamatta, miten paljolti se 
ottaa ohjat heiltä pois. Kiitos kuuluu Kuroselle.

– Jiri neuvoi mua ensimmäiseksi liittymään Muu-
sikkojen liittoon, ja pyytämään niiden lakimiehiä käy-
mään sopimusehdotuksen huolella läpi mun kanssa. 
Punakynä viuhui ja lopputulos oli, että sain hyvän so-
pimuksen ja täydellisen taiteellisen vapauden itselleni. 
Vaikka olin vasta 19, olin kuitenkin niin jämpti, että 
vaadin saada päättää jopa senkin, ketä graafikkoa ja 
stylistiä levyilläni käytetään.

– Vasta myöhemmin mulle tuli halu luovuttaa joita-
kin asioita muille, koska ulkopuolinen voi nähdä tiet-
tyjä asioita selvemmin. Mutta luottamuksestahan se 
kaikki lähtee, Uusivirta painottaa ja mainitsee Teja Ko-
tilaisen, Gugi Kokljuschkinin ja erityisesti Riku Mat-
tilan esimerkkeinä hienoista yhteistyökumppaneista.

”Nyrjähdys”
Vaikka Mattilakin on lähtenyt Universalilta, hän kui-
tenkin toimi neuvonantajana Uusivirran juuri valmis-
tuneella, kitaristi Timo Kämäräisen tuottamalla levyl-
lä. Skorpioni tehtiin päinvastaisella metodilla kuin esi-
merkiksi Ikuiset lapset, joka äänitettiin valmiiksi tree-
nattuna nopeasti. Skorpionia työstettiin Kämäräisen 
omassa studiossa paljon pidempään, koska sinne oli 
mahdollista mennä milloin tahansa. 

– Sanat ja sävelet ovat pääasiassa mun, mutta Timo 
virkkaili biisejä omin päin studiossa, joskus hyvinkin 

Parhaimmillaan 
energia kulkee 

molempiin suun-
tiin, ja siihen liittyy 

tietty nöyryys 
siinä kuin tietty 
itsevarmuuskin.
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uuteen suuntaan. Meillä on sellainen suhde Timon kanssa, 
että suurin piirtein luemme toistemme ajatuksia, taiteilija 
hehkuttaa ilmeisen innostuneena tulevasta levystä.

Hän ylipäätään pitää kappaleista, jotka jättävät kuulijal-
le tulkinnanvaraa ja joiden jossakin elementissä on niitä yl-
lättävään suuntaan vievä ”nyrjähdys”.

Uusivirta kokee näyttämöllä esiintymisen pohjimmiltaan 
samaksi asiaksi, olipa kyse musiikista tai teatterista. 

– Kyse on vuorovaikutuksesta yleisön kanssa. Parhaim-
millaan energia kulkee molempiin suuntiin, ja siihen liittyy 
tietty nöyryys siinä kuin tietty itsevarmuuskin. En pidä it-
sestään selvänä, että yleisö on tullut paikalle ja tulee jatkos-
sakin. Kun porukka on tullut paikalle, niin vastaavasti sitä 
haluaa antaa ihmisille voimakkaan kokemuksen, tunne-elä-
myksen tai oivalluksen. 

– Innostavin palaute ei tule kultalevystä vaan yksittäisel-
tä ihmiseltä, joka tulee sanomaan vaikka, että se sun biisi 
auttoi mut jonkin pahan paikan yli elämässäni. Silloin ko-
kee tehneensä jotain arvokasta.

Mitä syvemmin Uusivirta keskittyy pukemaan ajatuksi-
aan sanoiksi, sitä enemmän hän elehtii käsillään. Ne liik-
kuvat kuin kapellimestarilla, joka liikkeillään saattaa mu-
siikin soittajille.

Jokainen ei ole oman onnensa seppä
– Kasvoin vasemmistolaisessa kulttuurikodissa ja mua kan-
nustettiin aina kaikenlaisiin kulttuuriharrastuksiin, joita 
mulla olikin paljon. 

Uusivirran vanhemmat eivät kuuluneet kirkkoon eikä 
hän itsekään kuulu. Kodin arvomaailmaa leimasivat kuiten-
kin humanismi, suvaitsevaisuus, tasa-arvo, ennakkoluulot-
tomuus, heikoimmista välittäminen ja tietty yhteisöllisyys, 
joka kiteytyi päiväkodin kunnostuksessa. 

– Nyt pienen lapsen isänä mua huolestuttaa eniten ih-
misten eriarvoistuminen. Ajattele vaikka, millainen oli jon-
kin ison yhtiön siivoojan ja toimitusjohtajan palkan suhde 
30 vuotta sitten. Siinä oli iso ero, mutta sentään jokin järki. 
Nyt se ero on kasvanut tähtitieteelliseksi. 

– En kauheasti usko ”jokainen on oman onnensa seppä” 
-teesiin, koska kenelle tahansa meistä voi sattua kaikenlais-
ta, jolle ei itse voi mitään. Meillä kotona näkyi myös 90-lu-
vun lama: isän oli vaikea saada alansa töitä, ja välillä sinni-
teltiin äidin palkalla. Silloin opin, ettei ruokakaupassa pi-
dä katsoa varsinaista hintaa, vaan kilohintaa, jotta oikeasti 
tajuaa, mikä on edullista, hän naurahtaa ja sanoo ehdotto-
masti kannattavansa perustuloa.

Uusivirta on juuri lukenut Antti Nylénin perustuloa kä-
sittelevän kirjan Häviö. 

– Teki mieleni ostaa sitä pino ja lähettää niitä päättäjille. 
Ystäväpiirissäni on paljon erilaisia taiteilijoita eli superpät-
kätyöläisiä. Olen nähnyt, miten raskasta ja ihmisarvoa syö-
vää se on, kun joutuu vähän väliä lähettämään mittavia sel-
vityksiä Kelaan, ja maksamaan takaisin rahaa, jos on on-

Olavi Uusivirta on pääesiintyjä Tulevaisuutta luomassa -konsertissa, jonka 
tuotto lahjoitetaan lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä ehkäisevälle 
ME-säätiölle. Muita esiintyjiä ovat Diandra, Osmo Ikonen ja Ida Elina. Konsertti 
pidetään 25.5. kello 18 Pakkahuoneella, ja sen järjestää Insinööriliitto.

En kauheasti usko 
”jokainen on oman 

onnensa seppä” 
-teesiin, koska 

kenelle tahansa 
meistä voi sattua 

kaikenlaista, jolle ei 
itse voi mitään.

nistunut hiukan tienaamaan yli sallitun määrän. Eihän sii-
nä ole mitään järkeä. Ihmiset lamaantuvat sellaisesta. Olen 
ajatellut näin vaalien alla, että ihmisen pitäisi aina äänestää 
tavallaan pari porrasta omaa positiotaan alempaa, niin tulos 
olisi oikeudenmukaisempi, Uusivirta pohtii.

Globaalilla tasolla Uusivirtaa huolestuttaa ilmastonmuu-
tos. 

– On hienoa, että siihen on nyt herätty, mutta toisaalta se 
herättää myös kysymyksen, että miksei siihen puututtu jo 
20 vuotta sitten. Miksi ihminen on sellainen, että talon täy-
tyy jo palaa ennen kuin aletaan miettiä, että missä ne jau-
hesammuttimet nyt olivatkaan? ✦

Olavi Uusivirta konsertoi lauantaina 18.5. kello 
19 Kirkkopäivillä Jyväskylässä. Juhlateltta sijaitsee 
osoitteessa Seminaarinmäki, Keskussairaalantie 4. 
Konsertti on maksuton. Konsertissa on mahdollisuus 
lahjoittaa Yhteisvastuukeräykselle, jolla tänä vuonna 
tuetaan lasten ja nuorten koulunkäyntiä Suomessa ja 
maailman katastrofialueilla.

OLAVI UUSIVIRTA

• Syntynyt 28.7.1983 Helsingissä

• Julkaissut laulaja-lauluntekijänä 7 albumia: 
Olavi valittiiin parhaaksi rock-albumiksi 2016. 
Kahdeksas, Skorpioni, ilmestyy 31.5. 

• Yhtyeessä soittavat kitaristi Timo Kämäräinen, 
basisti Jaakko Kämäräinen ja rumpali Olli 
Krogerus, aiemmin myös kosketinsoittaja Jiri 
Kuronen.

• Valmistui Teatterikorkeakoulusta näyttelijäksi 
2012. Näytellyt muun muassa elokuvissa: Ganes, 
Onnenonkija ja Viulisti (johon harjoitteli puoli 
vuotta viulunsoittoa), tv-sarjoissa Presidentti, 
syksyllä tulossa Cannesiin valittu Nyrkki. 
Suomen Kansallisteatterin näytelmissä Idiootti, 
HOMO!, Red ja Kolme sisarta

• Naimisissa näyttelijä Saara Kotkaniemen kanssa, 
tytär syntyi 2014

• Harrastukset: lukeminen, saunominen

• Motto Shakespearen Hamletista: ”Älä tukahduta 
sydäntäsi, lietso!”
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Ammattilaiset palvelevat

Asianajotoimisto ACTAS Oy
Väinölänkatu 1, 33100 Tampere

Puh. 010 548 6060
www.actas.fi

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

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
OSTAMME KULTAA JA HOPEAA!

Tilaa maksuton myyntipaketti:
WWW.NETTIKULTA.FI

Arvioimme kulta- ja hopeaesineittesi 
arvon ILMAISEKSI!

puh. 0449877049 

H I N TATA K U U

PARAS

HINTA

Siivous- ja
Kodinhoitopalvelut

Soita ja kysy lisää!

Nauti puhtaasta kodista. 
Me teemme kodin 

askareet puolestasi.

Puh. 03 317 5410 
www.dosline.fi

• Siivouspalvelut • Kodinhoitopalvelut
• Arvonlisäveroton kotipalvelu 

Siivouspalvelut ja Kotipalvelut Dos Line Ky

Joskus äitikin tarvitsee sijaisen

A
nna-Liisa Kangas muistaa 
hyvin vuodelta 1975 aamun, 
jona perheen lapsi sairastui.

– Mieheni Heikki oli ker-
tausharjoituksissa. Minä työs-

kentelin pankissa eikä sieltä sopinut noin 
vain olla poissa. Mummu asui Pohjanmaal-
la ja ehti apuun vasta seuraavaksi päiväksi. 

Jostakin Kangas oli saanut vinkin Äidi-
kepalvelusta, jonka kautta sai lastenhoita-
jan yhteystiedot.

– Puhelimeen vastasi vanhempi rouva. 
Hän lupasi tulla heti keitettyään aamukah-
vit, ja niin hän tulikin. Minä myöhästyin 
töistä kymmenen minuuttia ja sain torut. 
Se oli sellaista siihen aikaan.

Tampereen Nuorten Naisten Kristilli-
sen Yhdistyksen (NNKY) äidiketyö aloitet-
tiin 1972. Äidike oli ikään kuin äidin sijai-
nen, joka tuli erityisesti työssäkäyvien nais-
ten avuksi, kun heidän lapsensa sairastui-
vat. Pitkäaikainen NNKY-vaikuttaja Vuok-
ko Heikinheimo oli mukana aloittamassa äi-
diketoimintaa. 

– 1970-luvulla äidillä ei ollut oikeutta jää-
dä työstä kotiin sairaan lapsen kanssa. Se oli 
ahdistava tilanne. Aloimme järjestää äidike-
kursseja, joilla käyneitä naisia tilattiin pulma-
tilanteissa perheisiin. Aluksi tilaajina oli mo-
nia liike- ja teollisuuslaitoksia, hän kertoo. 

Äidikepalvelu tarjosi lastenhoitoapua, 
mutta teki myös osaltaan näkyväksi ongel-
makohdan, johon piti löytää ratkaisuja. 

Tampereen NNKY:n toiminta-ajatuk-
seen kuuluukin paitsi tarttua naisten elä-
män haasteisiin myös toimia niissä yhteis-
kunnallisena suunnannäyttäjänä. Juuri tä-
tä ajan hermolla pysymistä Vuokko Heikin-
heimo pitää keskeisenä. 

– On tärkeää säilyttää tuntuma naisten 
ajankohtaisiin tarpeisiin, olivat ne mitä hy-
vänsä.

Maailma muuttuu, lapset eivät
Maila Lauronen aloitti äidikkeenä vuonna 
1985 ja on viihtynyt työssään siitä asti. 

– Tykkään siitä, että perheet ja lapset 
vaihtuvat. Se pitää vireänä.

Alkuvuosina äidiketyö oli lähinnä sai-

raan lapsen hoitamista. Arkiaamuisin pu-
helin soi, ja Lauronen sai tietää, minne päin 
lähtee töihin.

– Silloin oltiin lankapuhelimien varassa. 
Minut sai kiinni kotipuhelimesta tai perheen 
puhelimesta. Siinä välissä ei tavoitettu mil-
lään, mutta ei peruutuksiakaan juuri tullut

– Äidikkeen homma oli päivätyötä, ja päi-
vät saattoivat olla pitkiä. 

Matkan varrella moni asia on muuttunut. 
Nykyään on enemmän yksinhuoltajaperhei-
tä ja erityisryhmiin kuuluvia lapsia kuin en-
nen. Enää ei niinkään hoideta sairaita lap-
sia, vaan käydään lastenvahteina vaikkapa 
vanhempien harrastusten, tukiryhmien tai 
hengähdystaukojen aikana. 

Äkillisiä aamulähtöjä ei siis juuri ole, sil-
lä nykyisin työajat painottuvat iltapäiviin ja 
iltoihin. 

– Lapset itsessään eivät kuitenkaan ole 
muuttuneet, hän hymyilee. 

Vastavuoroista hyvää
Aloittaessaan äidikkeenä Maila Lauronen oli 
24-vuotias. Muut äidikkeet olivat lähellä elä-
keikää. Äidikepalveluun onkin palkattu mie-
lellään naisia, joilla on jo vuosia takanaan. 
Elämänkokemuksesta on ollut hyötyä, kun 
äidike on kiertänyt monenlaisissa perheissä.

Raili Tammi lopettelee tänä keväänä hai-
kein mielin äidiketyötään seitsemän vuoden 
jälkeen. Lastenhoito on tuonut mielekkyyt-
tä eläkepäiviin. Satunnaisten lapsenvahti-
keikkojen tekemisen lisäksi on ollut muka-
vaa saada seurata joidenkin lasten kasvua 
vauvasta leikki-ikään. 

– Pitkäaikaiset lastenhoitosuhteet ovat ol-
leet yksi hieno asia tässä työssä. Tuntuu hy-

vältä, että hoitolapsi juoksee vastaan, kun 
jossain tavataan. Osan kanssa pidetään vie-
läkin yhteyttä.

Arvojensa mukaisesti Äidikepalvelu et-
sii muotoaan ajan haasteissa. Isoin lähiai-
kojen muutos on ollut Tampereen kaupun-
gin tuen loppuminen palveluseteleihin siir-
tymisen myötä vuonna 2016.

Myös äitien ja perheiden tilanteet muuttu-
vat jatkuvasti. Vastavuoroisuuden ilo on kui-
tenkin pysynyt vuosien saatossa: Äiti perhei-
neen saa tarvitsemansa avun, ja äidikkeek-
si ryhtynyt nainen itselleen mieluisan työn. 
Tällä tavoin hyvä kiertää monen naisen ar-
jessa ja heijastuu myös perhepiiriin, erityi-
sesti lapsiin. ✦

Hanna-Kaisa Hartala

Lisätietoja: tnnky.fi
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Maila Lauronen 
on toiminut 
Äidikepalvelussa 
vuodesta 
1985. Hän 
nauttii ulkoilusta 
hoitolapsensa 
Netan kanssa.  

Tamperelainen seurakuntalehti

Ilmoitus-
myynti 

Tero Taipale p. 040 641 1163  
Sari Kivipuro p. 050 386 2005

etunimi.sukunimi 
@tamperelainen.fi.

tre.ilmoitukset@tamperelainen.fi.

siltalehti.fi
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S
uomalaisen kuolemantutkimuk-
sen seuran alulle panema kirja 
näyttää tulleen tarpeeseen. Te-
kijät uskovat sekä toisten tutki-
joiden että opinnäytteiden teki-
jöiden ilahtuvan alan perusteok-

sesta.
– Tarkoitus on lisätä tutkimusta eikä vä-

hentää sitä, huomauttaa kirjan toimituskun-
taan kuulunut sosiaalihistorian dosentti, tut-
kija Ilona Pajari.

– Lopun kirjaluettelo varmasti säästää mo-
nen aikaa, koska siinä on eri historian alojen 
kirjallisuutta.

Tampereen yliopistossa työskentelevä histo-
riantutkija Jussi Jalonen lisää kuoleman olevan 
itsenäinen tutkimusaihe. 

Kuoleman kuvasto jää kirjassa aika vähäl-
le huomiolle.

– Taidehistoriasta voisi kirjoittaa pelkäs-
tään siihen erikoistuneen teoksen, ja tapahtu-
makulttuurista voisi kirjoittaa loputtomiin, Ja-
lonen toteaa.

– Kirja ehkä painottuu väkivaltaan, mutta 
usein se on jäänyt tutkimuksissa sivuun, kun 
taas tavallisiin riitteihin on kiinnitetty aika pal-
jon huomiota, Pajari arvioi.

Kustantajan (Gaudeamus) edustajan mie-
lestä teoksen otsikkoa olisi voinut vähän peh-
mentää.

– En sentään vaadi pääkalloa kanteen, oli 
Pajari naureskellut.

Suuri tuntematon
Kanteen päätyi pääkallon lisäksi luita. Tutki-
musaihe herättää sekä pelästyneitä säpsähdyk-

siä että mielenkiintoa. Koska kyseessä on suu-
ri tuntematon, kirjan voi ajatella sisältävän sa-
latietoa, miettii Jussi Jalonen teoksen herättä-
miä reaktioita.

– Kun näkee kirjan kannen, voi ajatella, että 
se sisältää ratkaisun ”suureen mysteeriin”, ja se 
voi olla pelottavaakin. 

Ihmisellä on kautta aikain elänyt halu tietää, 
mikä toisella puolella odottaa.

– Herää ehkä ajatus, että voisimme todella 
saada tietää sen tutustumalla historiaan. Samal-
la ihminen peilaa tähän omaa kuolemaansa.

– Vainajien pelko tai inho voi olla peräisin 
ajoilta, jolloin tarttuvat taudit kylvivät kuole-
maa. Aikanaan myös uskottiin tautien leviä-
vän hajun perusteella.

Aihe ei kuitenkaan Jalosen mielestä ole meil-
lä yhtä suuri tabu kuin monessa muussa länsi-
maassa:

– Suomalainen kulttuuri on vahvasti kuole-
man kyllästämää, ja sillä on ollut suuri rooli 
kulttuurissamme. Kun aiheen käsittely on vie-
lä verhottu maalaustaiteeseen, niin kuin Tam-
pereen tuomiokirkon freskoissa, meillä on ol-
lut keinoja lähestyä sitä.

Kirjasta löytyy monia selityksiä sille, miksi 
eri aikoina on kontrolloitu ihmisten käsityksiä 
kuolemasta. Maallisen vallan edustajat ja kirk-
ko ovat ajaneet omia tarkoitusperiään, ja myös 
virtaukset muualta maailmasta ovat vaikutta-
neet käsityksiin.

Suhtautuminen muuttuu
Tekstissä näyttäytyvät sekä rituaalien moninai-
suus että käytännön asiat, kuten kellojen soitto 
kehotuksena rukoilemiseen vainajan puolesta 

Lohtuhuivista tuli some-ilmiö
Yksi esimerkki uusista perinteistä on 
lohtuhuivi, jonka idea alkoi nopeasti le-
vitä sosiaalisessa mediassa.

– Idea on alun perin Tampereen Tuo-
mas-yhteisön käsityöntekijöiden. On jo 
monta vuotta siitä, kun he neuloivat hui-
via myyntiin lähetyskohteensa hyväksi. 
Silloin ostin itsellenikin kappaleen, kun 
koin kaipaavani lämpöistä lohtua, kertoo 
Tuomiokirkkoseurakunnan pastori Min-
namaria Tammisalo.

– Viime syksynä kehitimme villasuk-
kakampanjan diakoni Kaisu-Leena Tau-
lun kanssa Avoimen kirkon 10-vuotisjuh-
lien kunniaksi. Saimme korillisen sukkia 
ja säkillisen vauvan töppösiä kasteperhei-
siin vietäväksi. Aktiivinen seurakuntalai-
semme Kaija Jääskeläinen toi koriin kol-
me lohtuhuivia.

Sitten vastaan tuli siunaustilaisuus, 
jossa puoliso oli jäänyt yksin pitkän lii-
ton jälkeen.

– Muistotilaisuudessa päätin puheen-
vuoroni kietomalla lohtuhuivin hänen 
hartioilleen ja sanoin toivovani, että hui-
vi voisi lämmittää, kun puolison käsi ei 
enää yllä.

Tilanteessa mieleen nousi toive: kuka 

Kuoleman kulttuuri  
kulkee mukanamme

”Hautauskaramellia säilytettiin vuosikymmeniä, kunnes toukat sitten sen olivat syöneet”. 
Vastikään ilmestynyt teos Suomalaisen kuoleman historia kokoaa yhteen uskomuksia ja  

rituaaleja, joista iso osa tuntuu nykypäivänä kummallisilta, jopa pelottavilta. Suurten  
muutosten rinnalla on kuitenkin kulkeutunut tapoja ja tottumuksia nykypäivään asti.

TEKSTI: Asta Kettunen  KUVAT: Hannu Jukola

Nikolai-mallissa on pitsireunus, mutta 
lohtuhuivi voi olla hyvin monen 
näköinen. Yksi neulomaan innostu-
neista on Anna-Mari Martikainen.

ja kellotapuleiden käyttäminen ruumiiden säi-
lytyspaikkoina.

Suhtautumisemme moniin asioihin on muut-
tunut. Väkivaltaisen kuoleman ja uhrikuoleman 
kokeneiden katsottiin kuolleen rauhattomina, 
kun nykyään heidän ajatellaan saaneen rangais-
tuksen ilman omaa syytään. Tuhkaus oli aika-
naan rangaistus raskaimmista rikoksista.

Itsemurha oli rikos vuoteen 1894, ja muual-
le kuin siunattuun maahan hautaaminen toimi 
myös pelotteena. Kun alettiin uumoilla mie-
lisairauden voivan olla perinnöllistä tai liitty-
vän tiettyyn sosiaaliluokkaan, suvun ja perheen 
stigma kuitenkin säilyi. 

– Jumalan tuomion tilalle tuli sosiaalinen 
tuomio, paitsio, summaa Jalonen.

1800-luvulla kuoltiin kotona, ja vainaja vie-
tiin hautapaikalle saattueessa. Kuoleman siir-
ryttyä hoitolaitoksiin moni kuolee yksin. Paja-
ri näkisi mielellään lähdön lähellä yhteisölli-
syyttä nykyäänkin.

Riiteissä on nähtävissä jatkumoa nykypäivään 
asti, mutta niiden rinnalle kehittyy myös uutta:

– Rituaaleja syntyy spontaanistikin, esimer-
kiksi kynttilöitä ja kukkia viedään kuolinpaikal-
le. Voidaan myös jättää jotain merkiksi siitä, et-
tä tässä on kuollut tunnettu henkilö.

Populaarikulttuuri on onnistunut verhoa-
maan kuoleman viihteeksi. Kuolema on myös 
politisoitunut: puheet ikäpyramidista tai euta-
nasiasta sisältävät lausumattomanakin ajatuk-
sen kuolemasta. 

– 1900-luvulla ei ole enää niinkään puhuttu 
velvollisuudesta vaan oikeudesta kuolemaan. 
Armokuolemasta on tullut poliittisen keskus-
telun kohde, Jalonen sanoo.

”Suoma-
lainen 

kulttuuri 
on vahvasti 
kuoleman 

kyllästämää”
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Käsitys elämästä 
ja kuolemasta 
muuttuu
Lääketieteen ja historian lisäksi kuolemaa on 
tutkittu myös esimerkiksi kuolemanrajakokemus-
ten näkökulmasta.

Tuore uskontotieteen väitös osoittaa, että ko-
kemukset kuolleen läsnäolosta tai yhteydenotosta 
vaikuttavat perustavalla tavalla käsityksiin elämäs-
tä ja kuolemasta: kokijat tulkitsivat kokemuksen 
perusteella vainajan olevan yhä olemassa. Lisäksi 
vainajakokemukset vähensivät kuolemanpelkoa.

Markku Siltalan väitöskirjassa on tarkasteltu 
195 suomalaisen kertomuksia vainajakokemuk-
sista.

– Kokemukset olivat unia, näkyjä, tuntemuksia 
läsnäolosta tai kosketuksesta, tuoksu- tai kuuloais-
timuksia, kertoo Siltala, joka on ammateiltaan psy-
koterapeutti ja pappi.

Kokemuksia koettiin myös suruajan ulkopuo-
lella joko ennen kuolemaa, kuolinhetkellä tai pit-
kän ajan päästä. Lisäksi fyysiset aistit liittyvät vai-
najakokemuksiin lähes kahdessa kolmasosassa ta-
pauksista. ✦

Väitöskirja on 
elektroninen 
julkaisu ja 
luettavissa E-thesis 
-palvelussa. Huh-
tikuussa ilmestyi 
myös väitöskirjaan 
pohjautuva Hän 
oli siinä -tietokirja 
(Kustantamo S&S).

Surutyökirjat 
tukevat
Kuolemaan liittyviin ajan ilmiöihin kuuluvat 
esimerkiksi surukirjat.

Milla Popovan uunituoreen Tänään kaipasin si-
nua – Surutyökirja läheisensä menettäneelle (Atena) 
-teoksen sivuille voi tärkeän ihmisen menettänyt 
purkaa ikäväänsä, muistojaan ja ajatuksiaan.

– Kirjoittaminen – sekä valokuvaus, lempeä lii-
kunta ja pysähtyminen – auttoivat eteenpäin. Su-
run keskellä oli kuitenkin vaikea keksiä, mitä me-
netyksestä kirjoittaisi. Niin syntyi kirja, jossa oli 
muutama virke näyttämässä suuntaa, Popova on 
todennut.

Vuonna 2008 ilmestyi Hanna Ekolan kirjoit-
tama Surulla on aikansa – Muistojeni kirja (Kustan-
nus Oy Arkki). Myös siinä on täytettäviä osioita.

Kuoleman ja surun näkökulmat ovat runsaat, 
mikä näkyi tänä vuonna yhdettätoista kertaa jär-
jestetyn Surukonferenssin esitepöydilläkin. Esi-
merkiksi psykoanalyytikko Pirkko Siltala tarkas-
telee matkaa kohti kuolemaa Elämän päättyessä 
-kirjassaan (Kir-
japaja 2017). An-
na-Maria Eilittän 
päähenkilön näkö-
kulma romaanis-
sa Kun olen poissa 
on kuolleen, väliti-
lassa olevan naisen 
(Atena 2019).

tekisi näitä lisää? Tammisalo teki pari 
ilmoitusta Facebookiin. Ihmetellen hän 
seurasi tykkäysten ja jakojen lisäänty-
vää määrää sekä ohjeen pyytäjien intoa.

Postauksiin kertyi paljon innokkai-
ta kommentteja ja ohjepyyntöjä, ja niin 
syntyi ryhmä Lohtuhuivien lähettiläät. 
Moni innostui vastaavasta ajatuksesta 
omassa seurakunnassaan.

Tammisalo uskoo päällimmäisenä 
olevan ihmisten halun auttaa ja olla läs-
nä surua kokeneen ihmisen rinnalla.

Lämpöisiä ajatuksia
Muistotilaisuuden osallistujien palau-
te on ollut kiittävää tyyliin ”en tiennyt-
kään, että kirkko tekee tällaista, tulee 

lähelle, koskettaa, eikä puhu vain yl-
häältä päin”. Tosin tuo palaute on tut-
tua muutenkin.

– Aina mietin, mistä jäykän ja etäi-
sen papin kokemukset kumpuavat, 
omalla persoonallaan työtä tekevä pas-
tori pohtii.

Nikolai-huivin mallin kehittäjä on 
puolalainen nainen, joka ilahtui ajatuk-
sesta, että hänen luomansa huivi voi 
välittää lohdutusta. Ohje on vapaasti 
jaettavissa, mutta bisnestä sillä ei voi 
tehdä.

– Koen, ettei mallilla ja muodolla 
ole niin suurta väliä, kietomisen ele ja 
lohduttavat sanat tekevät lohtuhuivin. 
Värit voivat olla mitä vain, mutta hil-

litty yksivärinen sopii varmasti surun 
hetkeen parhaiten.

– Perinteisesti olemme vieneet lah-
jaksi kirjan, mutta todellisuus lienee, 
ettei surevalla ole voimia lukea, ehkä 
pitkään aikaan. Sen sijaan huivi läm-
mittää jo samana iltana, kun sureva as-
tuu hiljentyneeseen kotiin.

Tammisalo uskoo, että huivi välittää 
yhteisön tukea, seurakunnan läsnäoloa 
ja Jumalan läheisyyttä.

– Neuloa voi omassa paikassaan, 
omana aikanaan, silti rakentaa yhteis-
tä hyvää. Moni on myös avoimesti ker-
tonut, ettei kuulu kirkkoon, mutta su-
revan saama lohdutus on sellainen ar-
vo, että sen hänkin voi jakaa. 

Milla  
Popova

Jussi Jalonen ja Ilona Pajari ovat tutkimusaiheensakin takia käyneet monilla hautausmailla. 
Tampere-talossa pidetyn Surukonferenssin lomassa he ehtivät vain piipahtaa Kalevankankaalla.
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Pappi kostaa, ja muuta jännittävää

E
nsimmäisen kirjan saaminen paino-
kuntoon vei Jaakko Melentjeffil-
tä laskentatavasta riippuen 15 tai 25 
vuotta. Kun vauhti on lopulta saatu 
päälle, hän aloittelee jo kolmannen 
osan tekemisestä.

– Ajatus on itänyt lukioajoista as-
ti, mutta en ollut kirjoittanut novel-

liakaan. Kun esikoispoika syntyi vuonna 1992, olin hoi-
tovapaalla vuoden verran, kirjoitin ensimmäisen romaa-
nin ja lähetin sen isoon kustantamoon. Sieltä tuli nät-
ti hylkäyskirje.

Sitten hän piti taukoa, kunnes vuonna 2003 alkoi kir-
joittaa jännitysromaania. Luettuaan lehdestä Viita-aka-
temian aloittavan jälleen kolmivuotisen kirjoittajakoulun 
hän päätti kokeilla onneaan. 

– Ajattelin, että jos pääsen sinne, se kertoisi, että mi-
nulla on edes vähän taipumuksia. Se oli hyvä sparraus. 
Sen jälkeen jätin asian aika lailla Herran haltuun. 

– Kolme viikkoa ennen 50-vuotispäivääni päätin koet-
taa vielä kerran, ja lähetin tekstin Atenaan. Sieltä ehdo-
tettiin, että mitäs jos teet kokonaan uuden tekstin sa-
moilla päähenkilöillä.

Uuden tarinan kirjoittamiseen meni puolisen vuotta, 
ja siitä kului vielä vuosi Hukkuneiden ilmestymiseen. Esi-
koisteos on käännetty myös saksaksi.

Kaksi vuotta myöhemmin luettavaksi putkahti jat-
ko-osa Papin kosto. Kolmannen kirjoittaminen on alka-

nut näinä päivinä.
– Kirjoitan joka päivä, luetutan tekstit ensin vaimol-

la, ja niistä käydään keskustelua. Esimerkiksi Papin kos-
to -nimi oli hänen ideansa. 

Pappi vilahtaa jo ensimmäisessä kirjassa, mutta mitä 
ja miten hän kostaa, jätetään arvoitukseksi, jotta ei pila-
ta lukijan yllätystä.

Kaikenlaista tapahtuu useissa maissa. 
– Osassa paikoista olen käynyt, mutta netti on kirjai-

lijan apu, ja etsin myös pientä knoppitietoa. Oikeuslää-
kärille lähetin kirjeen ja pyysin lukemaan kohdat, jotka 
liittyvät patologin työhön. Ei näitä uskalla ihan hatusta 
vetää. Eikä kirjailija alleviivaa mielipiteitään.

Tampereen kaupungin sosiaalityöntekijä Melentjeff  
työskentelee nuorten aikuisten parissa psykiatrian polik-
linikalla. Hän mietti aluksi, onko hyvä kirjoittaa kirjoja, 
joissa tapahtuu rikoksia ja murhia. Hän kuitenkin päätyi 
siihen, että on myönteistä ottaa nekin esille. Myös työ-
kaverit ovat olleet hengessä mukana. 

Alalle hän päätyi, koska halusi tehdä työtä, jossa voi 
auttaa ihmisiä.

– Työ on haastavaa ja mielenkiintoista, työskentelen 
kaikkein raskaimpien asioiden kanssa. Maailma on ny-
kyään nuorille erilainen: elämä on menestymiskeskeistä.

Asiakasmääräkin on vuosien varrella kasvanut mo-
ninkertaiseksi. Oma uskonnollinen vakaumus ja päivit-
täinen rukoileminen tukevat vointia, mutta työpäivän ai-
kana näitä ei nosteta esiin.

Maailmalla muiden Pohjoismaiden dekkaristit ovat 
lyöneet läpi. Pian Tampereen Paula Korhosestakin sai-
si etsiväsarjan.

Saavatko pahat palkkansa?
– Eivät välttämättä kaikki, mutta tarinan täytyy päät-

tyä niin, että lukijalle jää hyvä mieli. ✦

TEKSTI: Asta Kettunen 
KUVA: Hannu Jukola

Jaakko Melentjeff pyöräilee 
kodin ja työpaikan välin 
kesät talvet, pelaa shakkia ja 
kirjoittaa iltaisin sekä lomilla.H
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HENGEN LEIPÄÄ

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

Lukijalta

Partio-aatteeseen kuuluu 
luonnon pyhyys
Partiolaisten partiolupausta ollaan muokkaamassa uu-
delleen nykypäivään ja nykynuorille sopivampaan sa-
namuotoon. Sana Jumala saatetaan siis poistaa par-
tiolupauksesta: ”Lupaan parhaani mukaan rakastaa 
Jumalaa, omaa maatani ja maailmaa”.

Tässä ei ole mitään kummaa, että kielikuvat pikku-
hiljaa muuttuvat, aivan kuten raamatun käännöstäkin 
muokataan aika-ajoin kielen muuttuessa.

Partiolaisen yksi tärkeä ominaisuus on luonnon se-
kä luonnonvoimien kunnioittaminen ja arvostami-
nen. Jo moni kristinuskoa aiempi luonnonuskonto pi-
ti luontoa ja sen voimia itseä suurempana ja jotenkin 
sanoin kuvaamattomana. Siksi kaikkea luonnon sekä 
ihmisten ja muiden elollisten olentojen välistä henkis-
tä kokemusta ja vuorovaikutusta ryhdyttiin kutsumaan 
ihmisen taholta jumalalliseksi eli pyhäksi. 

Partioon liittyvän on myös hyvä oppia tuntemaan ja 
kokemaan nöyrästi luonnon pyhyys tavalla tai toisella. 
Tietokone- ja nettipelikerhot ovat asia erikseen, eikä 
niissä välttämättä olla tekemisissä yhteisöllisesti ja yk-
silöllisesti pyhäksi koetun luonnon kanssa. 

Mielestäni partiolupauksessa Jumala-sanan tilal-
le on partioyhteisössä siis hyvä ottaa tavalla tai toisella 
sana pyhä, mikäli Jumala halutaan laventaa Suomen 
partioliikkeen uskonnollisuutta korostavasta historias-
ta. Esimerkiksi Ylen haastattelema Veera Nousiainen 
Joensuusta on selkeästi tehnyt ehdotuksensa partiolu-
pauksen uudesta sanamuodosta: ”Lupaan kunnioittaa 
sitä, mikä on minulle pyhää”. 

Onhan partio globaali nuorisoliike, joten pyhä-sana 
on ehkä paremmin uskontoneutraali ilmaus partiolu-
paukseen. Se ei siten ole kenellekään omaa uskonnol-
lista vakaumustaan vielä miettivälle esteenä tulla tu-
tustumaan ja liittymään partiotoimintaan.

Olisi myös kiva, mikäli partiosta olisi useammin jut-
tuja Silta-lehdessä ja partiolaiset tekisivät sitä tutuksi 

myös siitä tietämättömille sekä partioliikkeen mielen-
kiintoiseen, luonnonläheiseen ja monipuoliseen toi-
mintaan mukaan haluaville.

Timo Lehtinen

Väkivaltaisia kuvia
Seurakuntien talossa järjestetystä God Love Pride 
-näyttelystä on tullut useita palautteita. Hanna-Ma-
ria Nikkilä kertoi käyvänsä pienen tyttärensä kanssa 
Tampereen seurakuntien muskarissa. Hänen mieles-
tään on käsittämätöntä, että paikassa, jossa kulkee päi-
vittäin pieniä lapsia, on väkivaltaisia kuvia.

Näyttelystä on tullut palautetta myös nimettömänä. 
Yhdessä palautteessa todetaan homoseksuaalisuutta 
esittelevän näyttelyn olevan seksuaalista häirintää ai-
kuisille, ja lapsille ja nuorille törkeää altistamista.

Toisessa palautteessa puolestaan kiitetään järjestä-
jiä ja seurakuntia rohkeudesta pitää tämä näyttely. Sen 
todetaan olleen koskettava ja tuoneen moneen ker-
taan syrjäytetyt ja henkisen väkivallan kohteeksi jou-
tuneet kristityt nähtäväksi. 

Tuomiorovasti Olli Hallikainen toteaa vastaukses-
saan, että aloite näyttelyn järjestämisestä tuli seura-
kuntalaisilta, jotka ovat kokeneet jotain samaa, mitä 
näyttelyssä kuvien ja rukousten/tekstien kautta välit-
tyy. Hänen mukaansa näyttelyn kristityt henkilöt ovat 
kokeneet ulossulkemista, henkistä ja hengellistä väki-
valtaa seurakunnissa ja hengellisissä yhteisöissä. Kui-
tenkin useimmat ovat säilyttäneet uskonsa rakasta-
vaan Jumalaan ja löytäneet vapauden. 

tampereenseurakunnat.fi/kirkko_tampereella/
kerro_ideasi_tai_kysy/kysymyksia_ja_vastauksia

Palautetta Silta-lehdestä
Pauli Joonan kertomus oli vaikuttava. (Silta 4/ 2019)

Veivi

Ylösnousemuksen 
jälkeinen kirkko
Hiippakunnan vaihtaminen on peiteilmaisu 
kuolemalle. Paluu Turun hiippakunnasta Tampe-
reelle antaa näin tilaisuuden katsella Tamperetta ja 
seurakuntia kuin ylösnousemuksen jälkeen.

Tampereelle rakennetaan paljon. Ihmiset muut-
tavat maalta kaupunkiin. Maakunta autioituu. Tu-
tuilla kulmilla kaupungissa on eksyksissä uusien 
talojen ja katujen joukossa.

Tunnen yhä paljon ihmisiä. Kirkossa jumalan-
palveluksessa on tuttuja kasvoja. Tuttuus myös 
huolestuttaa. Teemme paljon entisiä asioita samo-
jen ihmisten kanssa.

Vuosikymmenessä marssi esiin sukupolvi, joka 
on haastanut kirkon toimintatavat. Se ei avioidu 
tai lisäänny kuten edelliset. Kirkko on havahtunut 
näkemään ihmisten erilaisuuden. Erityisesti on 
noussut esiin seksuaalisuuden monimuotoisuus.

Samaa sukupuolta olevat parit joutuvat nyt toi-
mimaan mittarina, miten seurakunnassa oikeasti 
suhtaudutaan erilaisuuteen. Suuri osa seurakun-
talaisista hyväksyy samaa sukupuolta olevat parit. 

Silti Seurakuntien talolla ollut näyttely, joka kuvasi 
vähemmistöjen kokemaa torjuntaa, on yhä ajan-
kohtainen.

Muutos kutsuu kirkkoa tarkentamaan sano-
maansa. Jeesus ja evankeliumit eivät muutu mi-
hinkään, mutta näkökulma muuttuu. Jeesus voi 
näyttää jopa enemmän Jeesukselta.

Jeesus kulki hiljaisten ja hyljeksittyjen luona. 
Jeesus palautti heille rakkaudellaan ihmisarvon. 
Ylösnousemus antoi uuden näkökulman: Jeesus 
antaa kuolleille elämän.

Ylösnousemuksen jälkeen opetuslapset jatkoivat 
Jeesuksen työtä. Tähän samaan hommaan Jeesus 
kutsuu meitä tänään. Ylösnousemus tarkoittaa, et-
tä ihminen otetaan todesta.

Kirkko Tampereella on keksinyt monia hyviä 
asioita: perheneuvonnan, velkaneuvonnan, Ruo-
kapankin ja Ruokanyssen, nyt jotain mainiten. 
Aiemmin kirkko on pitänyt yllä kouluja ja sairaa-
loita. Kirkko on opettanut tämän maan lukemaan 
omalla kielellään. Aina kun kirkko on tehnyt oi-
keita asioita, se on antanut äänettömille äänen ja 
tehnyt näkymättömät näkyviksi. Kirkko on kirkko, 
kun se antaa ihmisarvon hyljeksityille.

Monet ovat tehneet hiljaista työtä kaikkien hy-
väksymisen puolesta. Näiden maan hiljaisten an-
siosta kirkko näyttää tänään vähän enemmän kir-
kolta. ✦

Ari Paavilainen
Harjun seurakunnan 
uusi kirkkoherra siunattiin 
virkaansa 5. toukokuuta

” Aina kun kirkko on 
tehnyt oikeita asioita, 
se on antanut äänet-
tömille äänen

Katajaiset pitävät yhtä
Retkeilykerho Katajaisten taival alkoi 1950-luvulla, ja 
yhteyttä on pidetty siitä asti.

Viimeisin tapaaminen oli juuri eilen, 7. toukokuuta. Edel-
lisellä kerralla mukaan pääsi 21 henkeä. Vuosittain tapaa-
misia on kuusi. 

– Omasta porukasta keskenään naimisiin on mennyt viisi 
paria, kertoo kerhon pitkäaikainen vetäjä Mauri Koponen.

Eräs suuri puute oli aikoinaan Viinikan kerhojen lehti. 

Se puute poistui, kun Vike alkoi ilmestyä, tekijöinään Simo 
Lehtonen, Matti Koski ja Hartsi Jaakkola.

Viinikan seurakunnan itsenäisen toiminnan alkamisen 
kunniaksi kirkkoherra Paavo Viljanen laittoi lehden väli-
tyksellä kerholaisille lämpimän tervehdyksen. 

Viinikan Seurakunnan Kerhopoikien lehti Vike ilmes-
tyi kerran kuussa ja jaettiin ilmaiseksi kaikille jäsenmak-
sunsa maksaneille.

Asta Kettunen

Katajaiset on 
perustettu 
vuonna 1953. 
Viisi vuotta 
myöhemmin 
Viinikan 
kirkolle 
kokoontui 
iso joukko 
nuoria.  
Kuvan otti 
Matti Niemi.
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Kertokaa lasten-
lapsille lauluin
Ollessani kahdeksanvuotias soitti äiti minulle le-
vyltä Veteraanin iltahuudon. Sotaveteraanien paris-
sa elämäntyönsä tehnyt äitini on jo lapsuudestani 
asti halunnut laulujen ja tarinoiden avulla muistut-
taa meitä lapsia siitä, miksi rauhan vaaliminen on 
ensisijaisen tärkeää. Se, joka ymmärtää mennyttä, 
osaa suojella tulevaisuutta.

Lapsuuden tarinat palasivat mieleeni, kun joita-
kin viikkoja sitten sain jälleen kuulla tuon tutun ilta-
huudon. Tällä kertaa sen esitti pieni veteraanikuoro, 
joka koskettavan laulunsa myötä lausui kauniin kii-
toksensa poismenneelle veljelleen. Pienessä siu- 
nauskappelissa, Suomen lipun ja sinivalkoisten 
kukkasten alla lepäsi eräs Kankaanpään viimeisistä 
sotaveteraaneista.

Minä olin saanut tutustua Jaakkoon muutamaa 
vuotta aiemmin. Vielä yhdeksänkymmenen vuo-
den jälkeenkin hän oli mitä mainioin tarinanker-
toja, jonka lennokkaita kertomuksia viitoitti poik-
keuksellinen uteliaisuus elämää kohtaan.

Kuten hyvä tarinankertoja, ei Jaakkokaan kaihta-
nut surullisia kertomuksia. Hän oli joutunut sotaan 
jo hyvin nuorena poikana, ennen kuin oli edes eh-
tinyt aloittaa asepalvelustaan. 

Vaikenemisen sijasta Jaakko puhui sodasta avoi-
mesti – muistuttaen nuoria kuulijoitaan siitä, kuin-
ka paljon sodassa pelättiin. Ne olivat inhimillisiä ja 
murheellisia kertomuksia, joissa sodan järjettömyys 
konkretisoitui entisestään. Tarinoita, joita Veteraa-
nin iltahuudossa pyydetään vaalimaan.

Vaikka sairastelu oli viimeisinä kuukausina vienyt 
paljon voimia, ei Jaakko tuntunut kadottaneen sy-
vää kunnioitustaan elämää kohtaan. Tavatessamme 
viimeistä kertaa hän istui terveyskeskuksen sängyl-
lä ja tarinoi jälleen yhtä lennokkaasti, kuten aina ai-
emminkin. 

Tuolloin Jaakko kertoi myös pelottavasta paina-
jaisunesta, jonka hän oli edellisenä yönä nähnyt. 
Unessaan hän oli jälleen palannut Lappiin. Kovan 
paukkeen alla, yhdessä muiden poikien kanssa, hän 
oli yrittänyt viittoa tienposkessa seisoneita lapsia 
mukaansa turvaan. Uneen olivat palanneet sodan 
tykkien jyske sekä kaikki tuo pelko, jota nuoret soti-
laat kantoivat mukanaan. 

Tuon painajaisunen myötä oli veteraani vielä 
kerran palannut taistelutantereille ja kaikkeen sii-
hen kauheuteen, jota minun ikäpolveni ei koskaan 
voi kunnolla käsittää.

Synkkää unta voimakkaampi oli kuitenkin Jaakon 
usko hyvään. En tule koskaan unohtamaan, kuinka 
hän hymyili ja päätti tarinansa lausuen: onneksi se 
kaikki oli vain unta. ✦

Linda Huhtinen 
Kirjoittaja on tamperelainen 

runoilija, radiojuontaja ja 
avaruuden ystävä. 
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Timo Pöyhönen toimi aiem-
min Tampereen seurakun-
tien nuorten aikuisten Uusi 
Verso -yhteisön pastorina. 

Kirkon tulevaisuus yhteisöissä
Pastori Timo Pöyhönen näkee seurakuntien tulevai-
suuden jumalanpalvelusyhteisöissä. Kirkon ennustettu 
tuho voi yhteisöjen myötä kääntyä jopa kukoistukseksi.

Hän työskentelee nykyisin Hengen uudistus kirkos-
samme -yhdistyksen toiminnanjohtajana. 

– Näen tulevaisuuden kirkon satojen, jopa tuhan-
sien yhteisöjen verkostona. Sillä kirkolla on selvä kris-
tillinen identiteetti, mutta muuten toimintatapa on 
ennakkoluuloton ja rohkea.

Hän on nyt paketoinut yli 20 vuoden kokemuksen-
sa kirjan muotoon. Yhteisöjen kirkko (Karas-Sana Oy 
2019) toimii samalla käsikirjana yhteisöjen perustajille.

Aivan uudenlaisen näkökulman jumalanpalvelus-
yhteisöihin Pöyhönen löysi Yhdysvalloista. Hän asui 
perheineen New Yorkissa pari vuotta.

– Olin vapaaehtoisena mukana erään uuden seura-
kunnan perustamisessa.

USA:ssa Pöyhönen havaitsi, miten taitavasti sikäläi-
set seurakunnat panostavat lapsiperheiden tavoittami-
seen. Siellä on esimerkiksi erinomaiset pyhäkoulut. 

Jokaisella annettavaa 
Timo Pöyhönen visioi tulevaisuuden kirkon kansa-
laistoiminnan alustaksi. Se olisi luovuuden kehto, jos-
sa tavalliset seurakuntalaiset kehittävät ja johtavat eri-
laisia hankkeita ja toimintamuotoja. 

– Sellaisenahan seurakunta näyttäytyy Raamatussa-
kin. Kyseessä on Kristuksen ruumis, jossa jokaisella on 
jotakin annettavaa.

Pöyhösen mielestä terveessä seurakunnassa hen-
gellisyyden ja ihmisyyden tulisi toteutua yhtä aikaa.

– Pahimmillaan yhteisö voi muodostua umpihen-
gelliseksi. Silloin syntyy elämälle vierasta, tiukkapi-
poista kristillisyyttä.

Vaara piilee myös siinä, jos yhteisön hengellisyys 
kutistuu vain ohueksi säikeeksi.

– Halu kasvaa hengellisesti, puuttuu. Yhteisö voi 
jäädä melkeinpä vain tekosyyksi kokoontua seurakun-
nan tiloissa.

Tampereellakin seurakunnat rakentavat suurta ylei-
söä kiinnostavia tilaisuuksia, joissa kirkot pullistelevat 
väkeä. Pöyhönen pitää niitä tarpeellisina.

– Pysyvää kasvua syntyy vasta silloin, kun pidämme 
hyvää huolta niistä ihmisistä, joita Jumala luoksemme 
lähettää. Se tarkoittaa tietoista yhteisön rakentamista, 
hengellisen kasvun tukemista sekä ihmisten lahjojen 
ja ideoiden vapauttamista.

Kaikkien ei tarvitse panostaa koko aikaansa seura-
kuntaan. Ihmiset valitsevat itse aktiivisuustasonsa.

– Kun seurakunnassa toimii vahva aktiivijoukko, 
myös satunnaiskävijät huomaavat eron esimerkiksi 
hyvästä ilmapiiristä. He tiedostavat osallistuvansa yh-
teisöön, eivätkä vain tilaisuuteen.

Hän lähtisi rohkeasti myymään kirkon kiinteistöjä.
– Säästyneillä resursseilla kehitettäisiin tiloista yh-

dessä seurakuntalaisten kanssa monimuotoisia ja yh-
teisöllisiä kohtaamispaikkoja.

Pöyhönen järjestäisi hengellistä toimintaa myös ko-
deissa sekä kahviloissa, kirjastoissa ja kauppakeskuk-
sissa.

– Näin olisimme siellä, missä ihmisetkin ovat. ✦
Vesa Keinonen 
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Kolumnistien esittelyt ja  
kommentointi: siltalehti.fi

SILTA

” Ne olivat inhimillisiä 
ja murheellisia kerto-
muksia, joissa sodan 
järjettömyys konkreti-
soitui entisestään.
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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
l Rulla-, vekki- ja laskoskaihtimet
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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Tampereen ev. lut. seurakuntien
sateenkaariseurakunnan 
uudet verkkosivut:

tampereenseurakunnat.fi/
sivustot/sateenkaariseurakunta

LUOTTAMUKSEN ARVOINEN Sillan juttusarja esittelee  
Tampereen seurakuntien luottamushenkilöitä.

 ”Tärkeintä on, miten kohtelemme toisiamme”
Kun Tampereen seurakuntien luotta-
mushenkilö Teemu Kylmäkoski on kertonut 
ajatuksistaan, työstään ja elämästään puoli-
toista tuntia, on selvää, että tarinan punai-
nen lanka on ihmisten kohtaaminen. 

– Olemme täällä matkalla, ja elämä on ra-
jallista. Tärkeää on, että aidosti kuuntelem-
me ja kohtelemme toisiamme hyvin. Vaik-
ka olisi erimielisyyttäkin, toista ihmistä pi-
täisi aina kohdella kunnioittavasti, kiteyttää 
Kylmäkoski, joka tapaa paljon ihmisiä se-
kä työssään että seurakuntien toiminnassa. 

Kylmäkoski on Tampereen kaupungin ra-
kennuttajahortonomi, joka vastaa keskustan 
ja Länsi-Tampereen viheralueiden, leikki-
puistojen, teiden ja kevyen liikenteen väyli-
en kunnossapidosta.   

Hän ottaa palautteen vastaan, kun jo-
ku kaupunkilainen suivaantuu auraamatto-
maan katuun, tekee valituksen liukastumi-
sesta tai kärsii katupölystä. 

– Viime vuosien aikana puhetapa ja ylei-
nen ilmapiiri ovat selvästi raa’istuneet yh-
teiskunnassamme. Kaikesta valitetaan hel-
pommin. Itse kuitenkin ajattelen, että Suo-
messa ovat asiat todella hyvin verrattuna 
moneen muuhun maahan.   

Myötäelämistä
Ihmisten kohtaaminen oli työn keskiössä 
myös aiemmassa pestissä Ylöjärven seura-
kunnassa. Seurakuntapuutarhuri oli ”yleis-
mies jantunen”, joka hoiti käytännön asioi-
ta kirkollisissa toimituksissa suntiona ja hau-
dankaivajana.

– Sain olla osallisena ihmisten onnessa ja 
ilossa, kun järjestettiin kasteita ja vihkimisiä. 

Tärkeintä oli kuitenkin surevien ihmis-
ten kohtaaminen. 

– Työ oli siitä paikasta keskeytettävä, kun 
virastolta soitettiin, että nyt tulee omaisia va-
litsemaan hautapaikkaa ja puhumaan hauta-
jaisista. Yritin parhaani mukaan myötäelää 
omaisten surussa ja tukea heitä, kertoo Kyl-
mäkoski, ja myöntää, että ammattiottees-
ta huolimatta tilanteet menivät usein myös 
omiin tunteisiin.   

Hän iloitsee ihmisten kohtaamisesta myös 
opetustöissään, aiemmin Lepaalla puutarha-
koulussa, sekä nykyisin Ahlmanin ammat-
ti- ja aikuisopistossa, jossa hän toimii puu-

tarha-alan näyttötutkintojen tarkastajana.
– Nuorten ihmisten kanssa työskentele-

minen on virkistävää, ja pakottaa myös päi-
vittämään omaa osaamista. Se on hyvää 
vastapainoa katupölykeskustelulle, hymyi-
lee mies. 

Teemu Kylmäkoski uskoo, että monipuo-
linen työura on antanut valmiuksia, näke-
mystä ja asiantuntemusta myös luottamus-
toimiin.

Luottamuksen osoitus
Kylmäkosken luottamustehtävät Tampe-
reen seurakunnissa alkoivat vuonna 2005. 
Hän asuu Ryydynpohjassa ja kuuluu Har-
jun seurakuntaan. Naapurustossa asuva ko-
kenut kirkkodemari Anni Pälä sai tuolloin 
houkuteltua miehen seurakuntavaalien eh-

dokkaaksi. 
– Eräänä iltana hän istui puutarhamme 

huvimajassa, ja sanoi, ettei lähde sieltä ko-
tiin ennen kuin lupaudun ehdokkaaksi, nau-
raa Kylmäkoski, joka on Kirkkodemarit-ryh-
män sitoutumaton jäsen.

Samainen huvimaja on tullut ryydynpoh-
jalaisille tutuksi pihakirkkojen pitopaikkana. 
Joskus virsiä veisataan kanttorin kitaran, jos-
kus haitarin säestyksellä – yhtä hyvin aurin-
gonpaisteessa tai vesisateessa. 

Kaudella 2019–2022 Kylmäkoski on 
Tampereen yhteisen kirkkovaltuuston ja 
perheneuvontatyön johtokunnan jäsen se-
kä Harjun seurakuntaneuvoston varajäsen. 
Edellisellä kaudella hän kuului kiinteistö- ja 
hautauspalveluiden johtokuntaan. 

– Varsinkin kiinteistöasioissa on ollut hie-

noa nähdä, miten strategia kiinteistömassan 
vähentämisestä ja seurakuntatilojen moni-
puolistamisesta on alkanut jalkautua ja to-
teutua käytännössä, kiittää Kylmäkoski. 

Muutos on pysyvä olotila niin seurakun-
nissa kuin kaupungin toiminnassa. 

– Seurakuntien päätöksenteko on kuiten-
kin yleensä melko sujuvaa, koska asiat ovat 
hyvin valmisteltuja. Se lisää demokratiaa 
päätöksenteossa.  

Kylmäkoski perää seurakuntien päättäjil-
tä rohkeutta. Sitä tarvitaan entistä enemmän 
tulevina vuosina, kun jäsenmäärä ja käytet-
tävät voimavarat vähenevät. Usein päätetään 
isoista rahasummista ja tärkeistä henkilöva-
linnoista. 

– Luottamushenkilön on uskallettava sa-
noa mielipiteensä, koska kerran on tullut va-
lituksi. Se on iso luottamuksen osoitus ää-
nestäjiltä. 

Heikompien puolella
Teemu Kylmäkosken sydämenasia on hei-
kompien puolustaminen. On huolehdittava 
niistä ihmisistä, jotka eivät jaksa pitää ään-
tä itsestään – etenkin lapsista ja vanhuksista.

– Vaikka kuulemme paljon asioita, emme 
välttämättä aina kuuntele. Siinä on iso ero. 

Toinen tärkeä asia ovat hautausmaat. 
Niillä on tärkeä merkitys ihmisille muiste-
lu- ja virkistyspaikkoina. 

– Hautausmaat kertovat meille historias-
tamme ja aikamme rajallisuudesta. Se saa 
miettimään, miten käytämme täällä olevan 
aikamme ja miten kohtelemme toisiamme. 

Kylmäkoski toivoo, että kirkko olisi ny-
kyistä enemmän mukana ihmisten arjessa.

– Arki on usein kiireistä suorittamista ja 
onnistumisen pakkoa. Elämä on kuitenkin 
harvoin täydellistä ja helppoa. Siksi toivon, 
että elämässä nähtäisiin muitakin arvoja, 
miettii mies, joka arvostaa Avoimen kirkon 
ja Tiekirkkojen toimintaa. Ne tarjoavat ar-
mon kokemuksia ihmisille. 

– Sinne voi mennä, ja kohdata toisen ih-
misen – vapaaehtoistyöntekijän tai papin. 
Hänen kanssaan voi jutella, jos siltä tuntuu. 
Uskon, että kaikki etsivät vastauksia ja mer-
kitystä elämän perimmäisiin kysymyksiin, 
pohtii Teemu Kylmäkoski. ✦

Kirsi Airikka

Teemu Kylmäkoski nauttii 
eniten tavallisesta elämästä 
perheensä parissa. – Isotädilläni 
oli viisas motto: ”Kun kuuluu 
tavallista, kuuluu hyvää.” 
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Kiitos yhteisestä matkasta.
Lähtömessun vietimme 
Pispalan kirkossa 24.3.
Lahjat Yhteisvastuukeräykselle lasten ja 
nuorten koulukseen tuottivat 2647,46.  
Lisäksi sain sylin täydeltä muita muistamisia. 
Lämmin kiitos lahjoista! 
Eläkkeelle 1.5. Harjun seurakunnan
kirkkoherran virasta siirtynyt
Veli- Pekka Järvinen
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Viinikan kirkon valtavat huoneet  
piirtyivät iäksi mieleen

TEKSTI: Elisa af Hällström  KUVAT: Hannu Jukola, Aila Haapaniemi

C
lub for Five – a cappella -lauluyhtyeen basso-
laulaja Tuukka Haapaniemi istuu Viinikan 
kirkon kahvisalissa kädet ristissä ja katselee 
rauhallisesti ympärilleen.

Hän on juuri tullut yhdestä Tampereen Sä-
velen palaverista ja kohta menossa toiseen. Huolimatta ai-
kataulutetusta Tampere-päivästä festivaalijohtaja Haapa-
niemellä on hetki aikaa jutella Viinikan muistoistaan.

1930-luvun alussa rakennettu pyhättö on helsinkiläiselle 
Haapaniemelle tuttu jo lapsuudesta. 

– Isovanhempani muuttivat tänne vuonna 1982, kun taa-
tani Heikki Haapaniemi oli Viinikan kirkkoherra. Muis-
tan hänen hahmonsa saarnastuolissa, Tuukka Haapanie-
mi aloittaa. 

Viinikka on ensimmäinen suomalainen arkikirkko, jossa 
yhdistettiin kirkkosali, nuorten kerhotilat ja pappila. Kir-
kon valmistumista pidetään kirkollisen nuorisotyön alka-
misajankohtana. Haapaniemi muistaa kirkon ”valtavan ko-
koiset huoneet ja ikkunat”.

– Muistaakseni keittiö oli pieni, ja sieltä pääsi jyrkkään 
portaikkoon. Kerran siskoni kaatui portaissa, löi päänsä ja 
sai arven päähänsä. Kirkon viereisellä nurmikentällä on lei-
kitty ja pelattu fudista, Haapaniemi muistelee 30 vuoden ta-
kaisia päiviä. 

Aiemmin isovanhempien koti oli Nokian Pappilassa, ja 
ennen papiksi vihkimistä taata työskenteli vaimonsa lailla 
kansakoulunopettajana.

– Isoäiti oli 50-luvulta lähtien koko työuransa Nekalan 

koulun opettaja. Viinikan kirkko oli koulun lähikirkko jo sil-
loin, Haapaniemi kertoo.

Taatan koti näkyy isolle tielle
Monelle isovanhempien koti on mummola, Haapaniemelle 
se oli aina mummun ja taatan koti. Viinikasta muistuu mie-
leen pysäyttävä hetki siskon porrasonnettomuuden lisäksi.

– Oli äitienpäivä, olin viisivuotias ja nukkumassa samas-
sa huoneessa mummun ja taatan kanssa. Aamulla mummu 
sai sydänkohtauksen. Muistan taatan huudahtaneen hätään-
tyneenä: ”Vappu.” 

Parin tunnin kuluttua Viinikan kirkon lippu laskettiin 
puolitankoon. 

– Mummun, ja monta vuotta myöhemmin taatankin, 
hautajaiset pidettiin Viinikassa. Käyn usein isovanhempie-
ni haudalla Kalevankankaalla, Haapaniemi kertoo.

Omat vanhemmat, Juha ja Aila Haapaniemi, asuvat Hel-
singissä ja heidät on vihitty Tampereella.

– Isoisäni johti Luther-talon kuoroa ja sai käyttää tilaa. 
Isäni suku on Tampereelta, taata oli vihitty papiksi ja vih-
kipaikka oli helposti saatavilla, Haapaniemi kertaa, mutta 
varmistaa vielä asian soittamalla pikaisen puhelun Espan-
jassa lomaileville vanhemmilleen. 

Tätä ennen hän on samana päivänä soittanut äidilleen 
synttärionnittelut. Vanhemmat ovat eläkkeellä opettajan 
työstä, ja ”tietenkin he ovat nyt Espanjassa”. Omien sano-
jensa mukaan Haapaniemellä itsellään on menossa ruuh-
kavuodet.

– Isyys on kuitenkin parasta, hän toteaa lämpöä äänes-
sään.

Viinikallekin on tilaa sydämessä.
–  Kun ajamme Club for Fiven kanssa Tampereelle, sa-

non melkein aina, että tuossa on Viinikan kirkko, Haapa-
niemi naurahtaa.

Viinikan kirkon sisäpiha herätti Tuukka 
Haapaniemen mielessä tärkeitä lapsuus-
muistoja. Club for Five -yhtyeen basso-
laulaja työskentelee myös Tampereen 
Sävel -tapahtuman festivaalijohtajana. 

Tuukka Haapaniemi 
koristelemassa 
siskonsa kanssa 
synttärikakkua 
Viinikan kirkon 
parvekkeella 1980-
luvun alussa.
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Tampereen Sävel  
tulee myös kirkkoihin
Kuusipäiväiseksi laajennettu Tampereen Sä-
vel kokoaa jälleen yhteen vokaalimusiikin ystävät lä-
heltä ja kaukaa kesäkuun alussa. Kuoroja ja lauluyh-
tyeitä tulee 19 maasta. 

Festivaalin antia voi kuulla konserttisaleissa, kir-
koissa ja kaduilla ympäri kaupunkia. Mukana on mo-
nenlaisia oheistapahtumiakin, kuten Tampere-talossa 
lauantaina säveltäjä Jaakko Mäntyjärven englannik-
si pitämä tilaisuus, jossa hän kertoo kuoroteostensa 
taustoista ja tyylinsä kehittymisestä.

Tällä kertaa tapahtuman helmiin kuuluu pohjois-
mainen kamarikuoromusiikki, jota kuullaan Nordic 
Choir Expedition -konserttisarjassa. Avauskonsertin 
laulaa sarjan kuoroista tanskalainen Ars Nova Copen-
hagen, joka esiintyy Aleksanterin kirkossa tiistaina 
4. kesäkuuta. 

Ohjelmassa on Tomás Luis de Victorian (1548–
1611) teoksia ja Einojuhani Rautavaaran (1928–2016) 
säveltämää musiikkia Federico García Lorcan runoi-
hin. Kuoroa johtaa Paul Hillier. 

Perjantaina 7. kesäkuuta Det Norske Solistkor saa 
salikseen niin ikään kirkon. Tuomiokirkossa kuullaan 
Grete Pedersenin johdolla muun muassa J. S. Bach-
in Jesu, meine Freude sekä norjalaista nykymusiikkia. 

Sunnuntaina 9. kesäkuuta Tampereen Sävel soi Vii-
nikan kirkossa, kun jumalanpalveluksessa on mukana 
tänä vuonna 40 vuotta toiminut Kamarikuoro Came-
na Tampereelta ja katselmuskuoroja. 

Filharmonia säestää Club for Fiveä 
Vuodesta 1975 järjestetty tapahtuma tuo tuttuun ta-
paan Tampere-taloon yhtyelaulukilpailun ja kuoro-
katselmuksen. 30. kertaa pidettävää yhtyelaulukilpai-
lua juhlistetaan sekä näyttelyllä että vuonna 2001 kil-
pailun voittaneen Club For Fiven ja Tampere Filhar-
monian yhteisellä konsertilla. Ohjauksesta vastaa Ma-
rika Vapaavuori.

– Kun itse osallistuimme kilpailuun, olimme lau-
laneet noin puoli vuotta yhdessä. Nyt on mahtavaa 
katsoa näitä nuoria laulajia, jotka ovat nyt sillä tiel-
lä, jolla me olimme melkein 20 vuotta sitten, hymyi-
lee festivaalin vuoden 2019 taiteellinen johtaja Tuuk-
ka Haapaniemi. 

Club for Five konsertoi Sävelessä myös FORKin ja 
lauluyhtye Rajattoman kanssa Pakkahuoneella. Ke-
säkuussa yhtye vie Hiljainen hetki -kirkkokonserttin-
sa Säkylään ja Petäjävedelle. Heinäkuun lopulla yh-
tye nähdään taas Tampereella, kun se esiintyy Pyy-
nikin kesäteatterilla. 

Tampereen Sävel 4.–9.6.  
tamperemusicfestivals.fi 

Maria-oratorio nostaa esiin äidin tunteet
Harjun seurakunnassa on alettu tehdä uutta 
kirkkomusiikkiteosta, joka kertoo Neitsyt Marias-
ta. Tavoite on, että päähenkilön ja tyylilajin mukaan 
nimetty Maria-oratorio kantaesitetään Pispalan kir-
kossa ensi keväänä.

Teoksen kirjoittajat yllättyivät, kun tunnetun nai-
sen elämästä ei löytynyt ennalta kuin yksi nimik-
ko-oratorio, ranskalaisen Jules Massenetin La Vier-
ge (1880).

– Olen käynyt läpi listoja sävelletyistä oratoriois-
ta, ja vastaan ei ole tullut Mariasta kirjoitettua ora-
toriota suomeksi. Myös isoissa kirkkodraamoissa 
päähenkilöt ovat yleensä miehiä. Marian musiikis-
ta haluan tehdä helposti ymmärrettävää, kertoo ora-
torion säveltävä Janne Salmenkangas.

Libretossa on naisnäkökulma. Sen kautta käsitel-
lään Marian tuntemuksia Jeesuksen äitinä ja tarkas-
tellaan Raamatusta tuttuja tapahtumia.

– Koen, ettei Raamattu suuremmin sanoita Ma-
rian tunteita. Hämmentynyt neitsyt toteaa ”tapah-
tukoon niin” ja ”kätkee sydämeensä ja tutkiskelee”. 
Kiitosvirressään Maria ottaa kantaa, mutta mitä hän 
ajattelee, kun oma lapsi hylkää, entä mitä sanoo lap-
sensa ristin juurella, kysyy libreton kirjoittava Eli-
sa af Hällström.

Ekumeniaa yli rajojen
Esityksen kuoroksi on lupautunut Harjun Kama-
rikuoro ja solisteiksi kanttoreita Harjun seurakun-
nasta. Orkesteri pyritään kokoamaan tamperelaisis-
ta musiikinopiskelijoista.

Yhteistyötahoiksi on pyydetty sekä Tampereen 
ortodoksista että katolista seurakuntaa. Teosta on jo 
nyt ehditty kysyä pääkaupunkiseudulle esitettäväksi.

– Suurimuotoisia kirkkomusiikkiteoksia sävelle-
tään nykyään vähän. Uusi teos voi nostaa pintaan 
Marian merkityksen luterilaisessa kirkossa ja herät-
tää keskustelua, tekijät sanovat.

– Miljoonat kristityt kunnioittavat Mariaa Juma-

lansynnyttäjänä, taivaallisena esirukoilijana ja suo-
jeluspyhimyksenä, sanoo raamatuntutkija, teologi-
an tohtori Outi Lehtipuu, joka on lupautunut Ma-
ria-oratorion teologiseksi asiantuntijaksi.

Oratoriohankkeen valmistumista voi seurata 
Tampereen seurakuntien verkkosivuilla: 
• tampereenseurakunnat.fi/blogit/ 
maria_oratorio_valmistuu 
• facebook.com/mariaoratorio 

Kaksi kirkkoa mukana Museoiden yössä
Tampereen Museoiden yö 18. toukokuuta on 
tulvillaan tapahtumia ja mielenkiintoista ohjelmaa. 
Tampereen seurakuntien kirkoista mukana menossa 
ovat Tuomiokirkko ja Finlaysonin kirkko.

Tuomiokirkon ilta ja yö tarjoavat musiikkia. Kel-

lo 18.30 ja 19.30 esiintyy Händel-kuoro, jota johtaa 
Debra Gomez-Tapio. 

Kello 20.30 on vuorossa Kamarikuoro Eterni-
tas, johtajanaan Petra Perttula. Kello 21.30 musiik-
kia tarjoilee Tampereen Kamarimusiikkiseuran jou-
sikvartetti. 

Illan viimeisistä musiikkituokioista kello 22.30 
ja 23.30 vastaavat Tampereen Kamarioopperayh-
distyksen laulajat Julia Jaakkola ja Leena Rantala. 
Heitä säestää pianisti Juhana Mattila.

Museoiden yössä on mahdollisuus tutustua myös 
Tuomiokirkon taiteeseen. Vaikka Tuomiokirkko on 
kokonaistaideteos, se lienee suuren yleisön tuntema 
lähinnä Hugo Simbergin taiteen ansiosta. 

– Tärkeintä on, miten katsoja itse samaistuu ku-
viin, ja miten ne puhuttelevat ihmistä hänen omassa 
elämäntilanteessaan, pohtii seurakunta-aktiivi, FM 
Seppo Paavola Sillan haastattelussa (2/2019). Hän 
toimii oppaana kierroksilla, jotka järjestetään tasa-
tunnein kello 19–23. 

Kirkon pääoven edustalla on illan aikana myyn-
nissä grillimakkaraa ja mehua. Tuotto käytetään dia-
koniatyöhön.

Myös Finlaysonin kirkossa sukelletaan mennei-
syyteen, kun lastenohjaaja Henna Ahrikkala tari-
noi Finlaysonin tehtaankoulun opettajan, mamsel-
li Hydenin ajasta. 

Vierailijat saavat esimerkiksi kuulla, millainen 
koulu oli oppilaille, muun muassa Minna Johnso-
nille  (myöhemmin Canth). Tarinatuokiot järjeste-
tään tasatunnein kello 18 alkaen. 

Finlaysonin kirkon opas ja muusikko Juhani 
Rantanen soittaa keväiseen iltaan sopivaa musiik-
kia. Kirkko on avoinna kello 22:een.

Koko ohjelma: museoidenyotampere.fi

Seppo Paavola on luennoinut Tuomiokir-
kon aarteista muun muassa taidehartauk-
sissa. Nyt hän kertoo niistä Museoiden 
yössä 18. toukokuuta.  

Messukylän vanhan kirkon puinen 
Maria-veistos on peräisin 1400-luvulta. 
Nykyisin se sijaitsee Kansallismuseossa. 

Viulu vaihtui lauluun
Vanhempiensa lailla Haapaniemi aloitti opettajaopinnot. 
Hän opiskeli armeijan jälkeen Sibelius-Akatemiassa ja toi-
mi vuoden musiikinopettajana Helsingin Suomalaisessa Yh-
teiskoulussa.

– Opettaminen on minulle hyvin luontaista. Club for Fi-
venkin kanssa olemme pitäneet workshoppeja, hän kertoo.

Nuoruuteen kuuluu niin ikään klassisen musiikin opin-
toja musiikkiopistossa. Ensimmäinen instrumentti oli viu-
lu ja sen jälkeen alttoviulu.

– Sain soittaa huippuporukoissa, ja monet soittokaverit 
ovatkin nykyisin ammattimuusikoita. Koen, että olen onne-
kas, kun olen saanut tehdä musiikkia niin monella tavalla. 
Alttoviulua soitin orkestereissa, rumpuja bändeissä ja laula-
mista olen harjoittanut kaikenlaisissa muodoissa, hän sanoo.

Haapaniemeä on voinut kuulla TV- ja radiomainoksissa, 
mutta päätyö on lauluyhtyeessä. 

– Mainosäänenä työskentely on mukava ja eri tavalla 
haastava lisä äänenkäyttäjän polulla, hän sanoo.

 Tuukka Haapaniemi on vieraillut orkestereiden ja kuoro-
jen solistina ja pohtii toisinaan, josko sitä voisi tehdä enem-
män. ✦
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Ajatukset lepäävät kutoessa

M
essinpajalla käy hiljainen 
suihkina, kun vajaat kym-
menkunta nuorta kutoo 
pienillä pirtakangaspuil-
la. Tunnelma on rentou-

tunut.
– Tätä oli tosi helppoa oppia, kommen-

toi Tiia Junnila. 
Muut nuoret vaikuttavat olevan sa-

maa mieltä. Linnainmaan suunnalla asu-
va 17-vuotias nuorimies on valinnut vihre-
än värin. Hänen mielestään puuha on ollut 
ihan kivaa. 18 vuotta kesällä täyttävälle pa-
jan jälkeinen suunta on vielä vähän epäsel-
vä, mutta parhaalta tuntuisi jonkin käsillä 
tehtävän aineen opiskelu.

Junnila oli alun perin valinnut kudotta-
viksi samoja värejä kuin omassa paidassa. 
Osalla on menossa jo toinen kangas. Jenni 
Mäntylä puolestaan on touhussa ensimmäis-

tä päivää, joten hän jatkaa jo aloitettua työtä.
Perusajatuksena on, että palttinatyylinen 

kangas kuvastaisi omaa oloa. Tunteiden sa-
noittamiseen voi valita vaikka lempivärinsä.

– Ajatukset lepäävät, kun tekeminen ei 
ole teknisesti haastavaa. Tarkoitus on, että 
nuoret voivat vaikuttaa ja saavat onnistumi-
sen kokemuksen, tekstiilisuunnittelija ja tai-
teilija Niina Hiltunen kertoo.

Jokaisen päivän alussa osallistujat ovat 
kirjoittaneet lapuille tunnelmasanansa. Il-
tapäivisin on tarkistettu, onko sana vaihtu-
nut. Valtaosalla se oli muuttunut myöntei-
semmäksi, mainitsee yksilöohjaaja Laura 
Suomela. 

Sitä, mitä töille lopuksi tapahtuu, ei ollut 
päätetty ennalta, vaan nuoret saivat pohtia 
sen porukalla. Lopulta ne koottiin yhteen 
sohvahuoneen seinälle, ja pajan päättyessä 
jokainen voi viedä omansa mukanaan.

Pula nuorten päiväpaikoista
Suomela ja ryhmäohjaaja Teemu Kylmä-
luoma toteavat, että yhteydenottojen perus-
teella Messinpajan kaltaiselle toiminnalle on 
kova tarve. Päivätoimintaa tarvittaisiin lisää 
sellaisille alaikäisille nuorille, joiden koulu 
on syystä tai toisesta keskeytynyt.

– Messin tavan toimia voisi monistaa. Tääl-
lä nuoria autetaan lempeällä tuella osaksi yh-
teisöä, mikä estää yksinäisyyttä, he pohtivat.

– Monet kävijät jännittävät sosiaalisia ti-
lanteita, Suomela lisää.

Tampereen seurakuntien ja NMKY:n yllä-
pitämän Messinpajan viikko-ohjelmassa on 
viikon vieraita, liikuntaa, teemoja yhteiskun-
nallisista ilmiöistä, musiikkia, kulttuuria, kas-
vuun ja jaksamiseen liittyviä tehtäviä, käden-
taitoja, e-urheilua, kuntoilua, lautapelejä, kes-
kusteluryhmiä, höntsyilyä ja avantosaunaa.

Kodin tuntua lisää Maarit Leppäsen val-

mistama kotiruoka. Lisäksi tarjotaan yksi-
löohjausta, pienryhmätoimintaa ja vertais-
tukea opiskelijoille. 

Ympäri Pirkanmaata tulevat 16 –22-vuo-
tiaat nuoret sitoutuvat toimintaan vuodeksi 
kerrallaan. Yläkerran tilat ovat avoinna kel-
lo 15:sta iltaan asti. Iltapaja palvelee enti-
siä kävijöitä.

Luovan kudonnan kurssin idean kehit-
tänyt Hiltunen tekee myös tekstiilitaidetta. 
Hän osallistuu yhteisnäyttelyyn, joka siir-
tyy Walesista Finlaysonin tiloihin ensi vuo-
den keväällä.

Hiltusen mielestä kädentaidot ovat rapau-
tuneet, kun koulujen taito- ja taideaineista 
on karsittu. Opettajantyössä läsnäoloa ja tu-
kea ei pysty antamaan määräänsä enempää.

– Tutkimusten mukaan taide kuitenkin 
luo monenlaista hyvinvointia. ✦

Asta Kettunen

Jenni Mäntylän, yksilöohjaaja Laura Suomelan, 
Julia Ylipellon, Kira Tahvanaisen ja Tiia 
Junnilan mielestä pirtapuilla kutomista ei ollut 
vaikea oppia. Taiteilija Niina Hiltunen opasti 
luovaan kudontaan. Lankoja ja värejä voi valita 
mielensä mukaan.
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Rakenna ympä-
ristöä kestävästi
Viherala voi vastata 
isoihin haasteisiin, 
kuten ilmastonmuu-
tos, luonnon moni-
muotoisuuden vä-
heneminen, eliöiden 
elinympäristöjen hä-
viäminen, kaupungistuminen ja väestön 
ikääntyminen. 

Ratkaisuja ovat voimavarojen tehok-
kaampi käyttö, materiaalien kierrätys, ener-
giankulutuksen vähentäminen, saastumisen 
ehkäisy ja luonnon monimuotoisuuden tur-
vaaminen. On huomioitava myös viihtyi-
syys, saavutettavuus, monipuolisuus, osal-
listaminen ja ekologinen kestävyys. 

Viherympäristöliitto on julkaissut Kes-
tävän ympäristörakentamisen toiminta-
mallin. Luentoja voi hyödyntää työ-
paikoilla ja oppilaitoksissa. Lue li-
sää: vyl.fi/kesy

Toukokuun ekovinkki:


