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PÄÄKIRJOITUS
Kirsi Airikka
päätoimittaja
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Marraskuu
Tampere 4.11.2020

Kysymys 
avioliitosta 
on ratkaistava
Evankelis-luterilaisen kirkon avioliittokäsitys on noussut tä-
nä syksynä jälleen keskustelun aiheeksi.

Korkein hallinto-oikeus antoi syyskuussa ratkaisun asiassa, 
joka koski varoituksen antamista Oulun hiippakunnan papil-
le samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä. Päätöksen mu-
kaan tuomiokapitulilla oli oikeus antaa papille varoitus.

Asian käsittely kirkossa ja mediassa on jatkunut sen jälkeen, 
koska myös piispainkokous antoi lausuntonsa asiasta loka-
kuussa.   

Se totesi, että KHO:n päätös selkiyttää samaa sukupuolta ole-
vien parien kirkollista vihkimistä koskevaa oikeudellista tilan-
netta. Päätös myös vahvistaa sen, että kirkolla on uskonnollise-
na yhdyskuntana itsenäinen oikeus päättää, vihkiikö se avio-
liittoon samaa sukupuolta olevia pareja vai ei. 

On kuitenkin syytä harkita pidättyväisyyttä seuraamusten 
määräämisessä, toteavat piispat. 

Tämän lehden haastattelussa arkkipiispa Tapio Luoma pitää 
parhaana ratkaisua, jossa kirkko säilyttää nykyisen avioliittonä-
kemyksensä, mutta antaa papeille mahdollisuuden vihkiä kir-
kolliseen avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat parit.

Sateenkaaripapit-ryhmittymä arvelee, että samaa sukupuol-
ta olevien parien kirkollinen vihkiminen lisääntyy. Enemmistö 
papeista myös kannattaa samaa sukupuolta olevien parien vih-
kimistä kirkossa.  

Avioliittokysymys on ratkaistava pian. Muutoin kirkko me-
nettää uskottavuutensa toimijana yhteiskunnassa.   

Myös Naisteologit-yhdistyksen mukaan avioliittokeskuste-
lussa on edetty päätöksenteon aikaan. Sen mukaan avioliitto ei 
ole uskon kysymys, vaan yhteiskunnallinen instituutio. 

Kirkon on toimittava kirkkojärjestyksen mukaisesti siten, et-
tä jokaisella rippikoulun käyneellä kirkon jäsenellä on oikeus 
kaikkiin kirkon pyhiin toimituksiin. Kun muutoin toimitaan ta-
sa-arvoisesti, vihkimisen syrjivät käytänteet antavat ristiriitai-
sen kuvan kirkon arvoista. Ne ovat myös omiaan etäännyttä-
mään jäsenistöä.

Monien ihanteena on kirkko, joka on kaikille saavutettava 
yhteisö. Se välittää Jumalan rakkauden sanomaa ja armoa, eikä 
ole rangaistuksia jakava instituutio. Kirkon tulisi olla uskottava 
yhteistyökumppani, joka kykenee päätöksentekoon. 

Toivoa siis sopii, että avioliitto on kirkolliskokouksen asialis-
talla toukokuussa. Kun kysymys on ratkaistu, on aika keskittyä 
muihin tärkeisiin tehtäviin. Kirkon tulee antaa ihmisille eväi-
tä olla kristitty itselleen merkityksellisellä tavalla sekä tarjottava 
tukea, apua ja turvaa.  

Tärkeitä ovat ihmisoikeuskysymykset, joihin avioliittokin 
kuuluu: on puolustettava kaikkien ihmisarvoa ja taisteltava eri-
arvoistumista vastaan. Kirkon ytimessä on myös ilmastonmuu-
toksen ehkäiseminen.  ✦

TULEVAT PYHÄT 4.11.–2.12.2020

”Näin sanoo Herra: Armon hetkellä minä vastaan 
sinulle, pelastuksen päivänä minä autan sinua. 
Minä olen luonut sinut toteuttamaan sen liiton, 
jonka tein tämän kansan kanssa, jotta saattaisit 
ennalleen maan, jotta uudelleen jakaisit 
autioituneet perintömaat, jotta sanoisit 
vangituille: ’Lähtekää’, ja pimeydessä viruville: 
’Tulkaa valoon!’ ” (Jes. 49:8–10)

” Jokaisella rippikou-
lun käyneellä kirkon 
jäsenellä on oikeus 
kaikkiin kirkon pyhiin 
toimituksiin.
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KOTONA TAAS!
Hämeensillan Pirkkalaisveistokset: Wäinö Aaltosen 
Suomen neito, Veronkantaja, Eränkävijä ja Kauppias, 
ovat entistä ehompina paikoillaan. Patsaiden vastaanotto oli kuin pitkäl-
tä matkalta palanneitten perheenjäsenten: Meillä on ollut teitä niin ikävä! 
Samanlaisia reaktioita synnytti Haulitornin pystytys. Mieleen tuli, että jos 
kerran pronssipatsas tai kylmä terästorni saavat meissä aikaan tuollaisen 

tunnetilan, millaisen saakaan elävä Jumala?

PALSTAN TEKSTIT: Jukka-Pekka Ruusukallio 

8.11. Antakaa anteeksi
Voiko keskeisempää aihetta pyhäpäivällä ol-
la? Ellei ole anteeksiantoa, ei elämästä yh-
dessä toisten kanssa tule mitään. Viha kulut-
taa pian loppuun kaiken hyvän. 
(Matt. 16:1–4)

15.11. Valvokaa!
Kirkkovuoden teemat synkkenevät yhdes-
sä lyhenevien ja pimenevien päivien kanssa. 
Kehotus valvomiseen on kuitenkin kristityn 
peruskauraa, vakiokamaa.  (Mark.13.33–37)

22.11. Tuomiosunnuntai
Puhuuko mikään muu Raamatun kertomus 
niin vakuuttavasti Jumalan armosta kuin tä-
mä kuvaus viimeisestä tuomiosta? Aina-

kin se tekee selväksi sen, että armo on ainoa 
mahdollisuutemme. (Matt. 25:31–46)

29.11. Ensimmäinen adventtisunnuntai
Turvaetäisyyttä ei pidetty Jerusalemiin joh-
tavalla tiellä eikä väkimäärää rajoitettu. Pal-
muista revittiin oksia, päältä kiskottiin yli-
määräiset vaatteet, huudettiin ja riemuittiin. 
Ehkä taas vuoden päästä meilläkin Hoosian-
naa kirkon täydeltä! (Luuk. 19:28–40)

Kelttimessu tiistaina 24.11. kello 18–19.30 Aleksanterin kirkossa
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Ovatko kaikki halukkaat 
päässeet perheneuvontaan?
❶Millaisia käytäntöjä Tampereen 
seurakuntien perheneuvonnassa 
on nyt ollut, perheneuvontatyön 
johtaja Heikki Syrjämäki?
– Olemme lähes koko korona-ajan 
pystyneet tarjoamaan asiakastapaa-
misia sekä kasvokkain että etäyhteyk-
sin. Keväällä tapaamisia voitiin jonkin 
aikaa tarjota vain etäyhteyksin, mut-
ta askeleittain otimme niiden rinnalle 
kasvokkain tapaamisia. 

– Olemme juuri tarkentaneet ko-
rona-ajan ohjeitamme asiakkaille, ja 
teemme jatkossakin niin tilanteen mu-
kaan. Yhteistyössä asiakkaiden kans-
sa teemme tapaamisista mahdollisim-
man turvallisia. Perheneuvontaan voi 
korona-ajasta huolimatta olla yhtey-
dessä ja miettiä kanssamme itselle so-
pivaa ja kaikille riittävän turvallista ta-
paa työskentelyyn.

❷Onko Tampereella pystytty 
ottamaan asiakkaiksi kaikki apua 
tarvitsevat?
– Kysyntä ja tarve on Pirkanmaalla-
kin suurta, ja koronatilanne on sitä li-
sännyt. Kaikkien yhteyttä ottaneiden 
kanssa on heidän tilannettaan kartoi-
tettu.

– Joskus yhdessä etsitään perhe-
neuvontaa sopivampi avun lähde; se 
on voinut löytyä seurakuntien muis-
ta toiminnoista tai muiden toimijoiden 
auttamispisteistä. Kaikki, joille perhe-
neuvonta on osoittautunut parhaak-
si auttamispaikaksi, ovat saaneet ajan, 
tosin jonotuksen kautta.

– Monille etäyhteydet ovat sopineet 
hyvin riskien minimoimiseksi tai ar-
jen järjestelyjen vuoksi. Toisaalta mo-
ni kuukausien ajan etäyhteyksin kotoa 
käsin työtä tekevä on halunnut edes 
pariterapiassa kohdata ihmisen muu-
ten kuin ruudun välityksellä. Tämän 
olemme pyrkineet järjestämään aina, 
kun se on turvallista.

– Kesälomien jälkeen uudet asiak-
kaat ovat aiempaa enemmän toivoneet 
tapaamisten toteutuvan kasvokkain.

– Yhteydenoton tavat ovat muuttu-
neet melko nopeasti, nyt yleisimmin 
meitä lähestytään sähköpostilla.

– Asiakaskunnassa ei ole tapahtu-
nut merkittäviä muutoksia, viime kuu-
kausina alle 30-vuotiaiden yhteyden-
otot ovat tosin olleet hieman kasvus-
sa. Tavallisin asiakkaamme on yhä 
30–50-vuotias avio- tai avoliitossa elä-
vä 1–3 lapsen vanhempi.

❸Mitkä ovat olleet keskeisimpiä 
huolia?
– Kommunikaatiovaikeudet ja riidat 
parisuhteissa ovat tyypillisimpiä syitä 
hakea apua perheneuvonnasta. Uus-
perhekysymykset, eron uhka, seksu-
aalisuuden kysymykset sekä perhevä-
kivalta tai sen uhka saavat usein hake-
maan apua.

– Näiden lisäksi muun muassa ai-
kuisten lasten ja heidän vanhempien-
sa tulehtuneet tai kokonaan katken-
neet välit saavat hakemaan ulkopuo-
lista apua. 

❹Millaista asiakaspalautetta olette 
saaneet?
– Kielteinen palaute liittyy jonotusai-
kaan. Vaikka ihmiset ymmärtävät per-
heneuvonnan resurssien rajallisuuden 
ja avun tarvitsijoiden määrän, ei jono-
tus kriisin keskellä aina ole kohtuullis-
ta. Mielenkiintoista on se, miten moni 
työskentelyn loppuessa sanoo halua-
vansa antaa ”oman paikkansa” mah-
dollisimman pian muille, apua enem-
män tarvitseville.

– Työskentelyn sisällöstä, kuulluk-
si tulemisesta sekä työntekijöiden am-
mattitaidosta saatu palaute on hyvin 
myönteistä. Se ei tarkoita, että työssä ja 
osaamisessa ei olisi kehitettävää.

❺Tampereen kaupungin kyselyn 
pohjalta nousi esiin erityisesti van-
hempien kokeman kuormituksen 
kasvaminen. Mitä seurakunnilla 
tiedetään tästä?
– Perheneuvonnassa olemme tehneet 
saman havainnon. Konkreettista apua 
tarvitaan, ja esimerkiksi seurakuntien 
PikkuHelppi-toiminta on varhaiskas-
vatuksen ja diakonian lisäksi ollut seu-
rakuntien käden ojennusta tähän tar-
peeseen.

– Korona-aika on hankaloittanut 
hoitojärjestelyjä ja koulunkäyntiä. Vä-
hemmälle huomiolle on jäänyt se, 
miten monien lasten tapaamiset eri 
osoitteessa asuvan vanhemman se-
kä isovanhempien kanssa ovat vaikeu-
tuneet. ✦

Asta Kettunen

Loksahtavatko palikat paikoilleen? Perheneuvonnan työssä on 
nähty psyykkisen ja sosiaalisen tuen tarve, ja siihen vastataan 
terapeuttisin keinoin. Tampereen seurakuntien panostus valta-
kunnalliseen Rakkausklinikkaan vahvistuu ensi talven aikana.
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Tukirahat 
diakoniaan 
ja suoratoistoon
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
myöntänyt Kirkon keskusrahastolle 
noin 4,4 miljoonaa euroa valtionavus-
tusta käytettäväksi seurakuntien diako-
niatyön tukemiseen. Sillä korvataan ko-
ronapandemiasta aiheutuvia verotulo-
jen menetyksiä ja ylläpidetään seura-
kuntien kykyä ihmisten auttamiseen. 

Erityisavustus jaetaan seurakunnille 
niiden alueella asuvan väestön mukaan. 
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän 
osuus on noin 191 000 euroa.

Avustuksen käyttöaikaa on tämän 
vuoden loppuun. Tukea voi käyttää 
myös takautuvasti.

Diakonian ja yhteiskuntavastuun joh-
taja Ilkka Hjerppe kertoo, että yhtei-
sen kirkkoneuvoston päätöksellä seura-
kuntayhtymä käyttää avustuksen ensi-
sijaisesti diakoniatoimintaan, joka koh-
distuu koko Tampereen seurakuntien 
alueella asuvaan väestöön.

Diakonian työmäärä on kasvanut 
poikkeusolojen takia. Seurakunnissa 
on pyritty tavoittamaan haavoittuvassa 
asemassa olevia ihmisiä ja kehittämään 
ratkaisuja, joilla apua voidaan välittää.

Yhteistyö muiden toimijoiden kans-
sa on lisääntynyt erityisesti ruoka-avun 
toimittamisessa ja yhteydenotossa lap-
siperheisiin ja yli 70-vuotiaisiin. Dia-
koniatyössä ennakoidaan muun muas-
sa lapsiperheköyhyyden, päihdeongel-
mien, lähisuhdeväkivallan ja mielenter-
veysongelmien kasvua.

Aiemmin syyskuussa kirkkohallitus 
myönsi Tampereen seurakunnille tukea 
115 000 euroa. Siitä päätettiin käyttää 
60 000 euroa suojien ja puhdistusainei-
den hankintaan ja loput Aleksanterin, 
Aitolahden ja Hervannan kirkkojen suo-
ratoistomahdollisuuksien hankintaan.

Myös kirkolliset järjestöt ovat saaneet 
taloustukea koronasta selviytymiseen.

Vaikuttaa viiveellä
Kirkollisverotuloissa ei lokakuun lop-
puun mennessä ole näkynyt merkittä-
vää laskua. Tahti on ollut likipitäen sa-
ma kuin viime vuonna, kertoo talous-
johtaja Birgitta Bragge.

– Tilanne on vakaa, mutta epävar-
muutta on koronan takia enemmän 
kuin koskaan ennen. Tilanne vaikuttaa 
todennäköisesti talouteen viiveellä.

Hän muistuttaa, että muutokset ovat 
seurakunnilla ylipäätään hitaampia 
kuin yritysmaailmassa, koska päätökset 
noudattavat tiettyä prosessia.

– Tämä on iso laiva käännettäväksi.
Vuokratuottoja ei ole kertynyt siinä 

määrin kuin tavallisesti. Toisaalta esi-
merkiksi majoitus- ja koulutuskuluissa 
on syntynyt säästöä, koska toimintaa ei 
ole normaalimäärää.

Asta Kettunen

Tuore ihmissuhdekirja Rakkau-
den kymmenen käskyä ottaa 
huomioon monenlaiset perheet 
ja elämätilanteet. Pohjana 
ovat Tampereen seurakuntien 
aikanaan tuottamat käskyt.

kysymystä
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Emme vielä 
tiedä, miten 
korona 
vaikuttaa 
seurakuntien 
toimintaympä-
ristössä, muis-
tuttaa Birgitta 
Bragge.
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Verkkopalvelu auttaa tet-kohtaamisessa
Seurakuntatetti on tuore palvelu, joka auttaa 
nuoria sekä opinto-ohjaajia löytämään työelä-
mään tutustumisjakson paikkoja seurakunnista.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seu-
rakunnissa työskentelee 20 000 ammattilaista. 
Palvelu esittelee 14 hengellisen työn ja tukipal-
velun ammattia.

Koulusta riippuen tet-jakso kestää yhdestä 
päivästä muutamaan viikkoon. Jaksoja on Suo-
messa pidetty jo 1970-luvulta asti.

Seurakuntatetti löytyy osoitteella tetjakso.fi/
ammattialat, ja se toimii myös mobiilisovelluk-
sella. Palvelu on seurakunnille ja nuorille mak-
suton.

T
ampereen  seurakunnille 
suunnatulla aloitteella on 
tarkoitus vaikuttaa seura-
kuntayhtymän metsäpolitii-
kan linjauksiin pitkällä täh-

täimellä.
Heli Heino päätyi allekirjoittajaksi 

luonnonsuojelua edistävässä ryhmässä tu-
tuksi tulleen henkilön pyynnöstä. 

– Sielullani allekirjoitan joka sanan, hän 
vakuuttaa.

Hänen mielestään hengellinen näkökul-
ma luonnonsuojelussa on tärkeä.

– Lajien säilyminen on tärkeää, koska 
Jumala loi maailman kaikki lajit. Emme 
silloin voi pitää halpana edes yhtä hyön-
teislajia.

Hän muistuttaa lähimetsän hengellises-
tä merkityksestä:

– Lähimetsät ovat lähikirkkoja, ja siihen 
ei avohakkuuaukea innosta. Jos on Jumalan 
luomistyön keskellä, on yhtä lähellä Juma-
laa kuin kirkossa – ainoastaan seurakun-
ta puuttuu.

Tampereelle Heino muutti kymmen-
kunta vuotta sitten, ja heräsi ilmaston-
muutoksen vaatimuksiin. Paikalliset met-
sät ovat hänellä jo sydämessä.

– En ole koskaan tiennyt, että seison 
seurakunnan metsässä. Kulkiessani olen 
nauttinut, tarkkaillut lintuja, kuunnellut 
ja katsellut.

Tampere esikuvaksi
Tampereen seurakunnat voisivat Heinon 
mielestä toimia esikuvana sekä muille seu-
rakunnille että julkisille metsänomistajille. 

– Hyvät tavat tarttuvat. Jos Tampe-
reen seurakunnat toimivat esimerkillises-
ti, muut katsovat mallia.

Myös WWF vetosi esimerkin antami-
seen haastaessaan viime viikolla seurakun-
nat vastuulliseen metsänhoitoon. 

Heino kutsuu planeetan puolustamis-
ta vapaaehtoistyökseen. Tampereen seu-
rakuntien jäsenenä hänestä on luontevaa 
lähteä vaikuttamaan sisältäpäin. 

Kaupungissa luontoa katselemaan pää-
see Nyssellä, esimerkiksi linturetkelle. 
Huono puoli on, että metsä ei ole, eikä 
näytä, monimuotoiselta monessa paikassa. 

– Jos hävitämme jonkin lajin, kokonai-
suus on vaaraksi varsinkin niille, jotka jo 
nyt elävät puutteessa. Kun suojelemme pla-
neettaa, suojelemme ihmistä.

Myöskään uuden maan ja uuden taivaan 
odotus ei voi olla syy siihen, että käänne-
tään selkä kärsiville ihmisille tässä ajassa, 
tai tuleville sukupolville.

Heino haastaa erityisesti oman ikäisiään 
ihmisiä tekemään täyskäännöksen.

– Keski-ikä on loistava aika tehdä muu-
tos elämään. Ei saa jäädä syyllisyyden alle, 
vaan täytyy lähteä mukaan ratkaisemaan 
ilmastokriisiä.

Heino huomauttaa, että luvassa on myös 

Aloite haastaa suojelemaan metsiä

Heli Heinolla on taustalla uupu-
mus omaishoitajana. Luonto 
antaa voimaa, ja sukuperintönsä 
tavoittamiseksi hän on ommellut 
ja koostanut itselleen arkiasun, 
jossa tuntee olevansa karjalainen.
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Otteita  
aloitteesta:
”Monille 
luonnontilainen 
lähimetsä on 
tärkeä hengellisen 
elämän paikka, 
usein jopa tärkein 
tila pyhyyden ja 
Jumalan läsnäolon 
kokemiselle.”

”Metsän 
sielunhoidollinen 
ulottuvuus on aika 
huomioida myös 
seurakuntayhty-
män metsäpolitii-
kassa”

”Suojelemalla 
omistamiaan 
metsiä seurakun-
tayhtymä antaisi 
vahvan signaalin 
tämän uskonsa 
mukaisen vastuun 
kantamisesta.”

palkinto: kun alkaa ottaa planeetan huo-
mioon elämässään, ahdistus poistuu.

Avohakkuista luovuttava
Aloitteessa esitetään luopumista avohak-
kuusta ja maan muokkauksesta ja siirty-
mistä käyttämään jatkuvaa kasvatusta. 
Metsänhoidolliset toimenpiteet olisi ra-
joitettava minimiin. Harvennushakkuista, 
uusien metsäteiden rakentamisesta ja van-
hojen väylien leventämisestä tulisi virkis-
tysmetsissä luopua kokonaan.

Seurakuntia vaaditaan lopettamaan soi-
den ja kosteikkojen ojitus, ojien perkaus ja 
täydennysojitus sekä ennallistamaan jo oji-
tetut alueet. Metsien käyttäminen uudisra-
kentamiseen tulisi lopettaa.

Lisäksi esitetään metsien suojeluasteen 
nostamista kansallisen biodiversiteettioh-
jelman mukaisesti vähintään 17 prosenttiin. 
Erityisen arvokkaat biotoopit olisi rauhoi-
tettava kokonaan. Suojelua esitetään pariin 
kohteeseen..

Perusteluissa vedotaan sekä luontoar-
voihin ja virkistykseen että esimerkin voi-
maan ja Raamattuun. Myös hiilineutraali-
suustavoite mainitaan.

Heino uskoo, että aloite otetaan vaka-
vasti.

– Meillä on täysi luottamus, että meitä 
kuunnellaan.

Vastaavanlainen aloite on tehty Tampe-
reen kaupungin metsien puolesta. ✦

Asta Kettunen
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Metsää reilut 200 hehtaaria
Kun Tampereen seurakuntayhtymän ympäristö-
ohjelmaa vuosille 2018-2022 hyväksyttiin, seurakun-
tayhtymällä oli metsiä noin 300 hehtaaria. Alue on 
supistunut reiluun 200 hehtaariin Kauppi-Niihaman 
noin 82 hehtaarin alueen myynnin seurauksena.

Seurakunnilla on Pirkanmaan metsäkeskuksen 
hyväksymä metsäsuunnitelma vuosille 2017-2026. 
Metsät on ryhmäsertifioitu PEFC-järjestelmällä. 

Suunnitelmaan on merkitty reilut kymmenen 
metsälain mukaan suojeltavaa kohdetta. Luonnon-
suojelulain mukaan suojeltuja kohteita ovat Natu-
raan kuuluva Luodon saari sekä Ilkon leirikeskuksen 
ja Pitkäjärven välinen alue.

Pirkanmaan ympäristösuojelupiirin kanssa aloi-
tetulla lahopuuprojektilla pyritään lisäämään luon-
non monimuotoisuutta. Kalevankankaan hautaus-
maalta on siirretty jalopuiden lahorunkoja Särkijär-
ven rantaan.

Metsäsuunnitelman pohjalta on esitetty alueita 
METSO-ohjelmaan. Niistä ohjelmaan on liitetty Jul-
kujärven alueella sijaitseva 5,7 hehtaarin ala.

Kirkkohallituksen maankäyttöpäällikkö Harri Palo 
totesi tämänvuotisilla kirkon ympäristöpäivillä, et-
teivät toiveet esimerkiksi jatkuvasta kasvusta ja peh-
meämmistä menetelmistä toteudu, jos niitä ei ole 
otettu huomioon metsäsuunnitelmassa.

Seurakunnilla on Suomessa metsiä kaikkiaan  
176 000 hehtaaria. Luken selvitys seurakuntien 
omistamien metsien toimimisesta hiilinieluina ja 
-varastoina valmistuu vuoden loppuun mennessä.
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Äänestä lasten ja nuorten hyvinvointipalveluista
Tampereen osallistuvan budjetoin-
nin äänestys on meneillään 30.11. 
saakka.

Äänestyksessä tamperelaiset saavat 
päättää 450 000 euron käytöstä lasten 

ja nuorten hyväksi.
Kaupunkilaisten ehdotuksiin voi tu-

tustua Mun Tampere -sivustolla, jos-
sa pääsee myös äänestämään. Äänes-
tysoikeus on kaikilla 12-vuotiailla ja si-

tä vanhemmilla tamperelaisilla.
Tulokset julkistetaan joulukuus-

sa. Kaupunki toteuttaa äänestykses-
sä voittaneet ehdotukset vuoden 2021 
aikana.

Ruokakassikeräys innosti ihmiset auttamaan
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Tampereen seurakunnat vastasi hätään
Tampereen seurakunnat vastasi Psy-
koterapiakeskus Vastaamoon kohdistu-
neen tietomurron aiheuttamaan hätään 
ja ahdistukseen laajentamalla päivystävä 
pappi -palvelun päivystysaikaa. Päätös 
tehtiin ainakin aluksi kahdeksi viikoksi.

Laajennettu päivystysaika on tarjol-

la arkipäivisin kello 12–18 ja päättyy per-
jantaina 6. marraskuuta. Normaalis-
ti palvelu on avoinna kello 13–15. Lisäksi 
pappi on tavattavissa Aleksanterin kir-
kossa viikkomessujen jälkeen torstai-
sin kello 16–18. Seurakunnan työntekijät 
ovat päivystäneet Kalevankankaan hau-

tausmaalla.
Kirkon valtakunnallinen Palveleva pu-

helin on avoinna joka päivä kello 18–24, 
ja yhteyttä voi ottaa myös chatin kautta.

Myös diakoniatyöntekijät tarjoavat tu-
kea. Lisätietoja löytyy osoitteesta tampe-
reenseurakunnat.fi/tukeajaapua.

POK:N HÄVIKKI-
RUOKALAHJOI-
TUKSET

• Nyt 46 toimipaikkaa lahjoittaa 
hävikkiruokaa hyväntekeväi-
syyteen Pirkanmaalla.

• Lahjoitusten saajia on 25, 
ja Ruokapankki on yksi 
isoimmista. Vuonna 2019 
POK lahjoitti Ruokapankille 
noin 21 000 kg hävikkiruokaa, 
mikä tarkoittaa reilua 10 000 
lounasta.

• POK lahjoittaa vuosittain 
kaikille yhteistyökumppaneil-
leen yhteensä noin 170 000 kg 
hävikkiruokaa, eli noin 85 000 
lounaan verran.

• Lisäksi POK:n ravintolat 
myyvät ResQ:n kautta 
edullisesti annoksia, jotka ovat 
vaarassa joutua hävikkiin.

Pirkanmaan Osuuskauppa 
merkittävä lahjoittaja

Kalevan Prisma järjesti syyskuussa nimikil-
pailun, jolla haettiin kuvaavaa nimeä tule-
vaisuuden paikalliskeskukselle, jonka osa-
na Prisma toimii. Pirkanmaan Osuuskaup-
pa (POK) palkitsee kilpailun voittajan vuoden 
ruuilla.

– Samaan aikaan haluamme kiinnittää 
huomion kasvaneeseen ruoka-avun tarpee-
seen: monella pirkanmaalaisella jopa yh-
den viikon tai päivän ruoka voi olla kysymys-
merkki. Miten pärjään? Miten perheeni pär-
jää, mainitsee toimialajohtaja Ville Jylhä.

– Paitsi että palkitsemme nimikilpailun 
voittajan vuoden ruuilla, haluamme auttaa 
juuri nyt ruoka-avun tarpeessa olevia täyden-
tämällä Ruokapankin kautta jaettavia kasseja 
summalla, joka vastaa nimikilpailuun tullei-
den ehdotusten määrää. 

Summalla saadaan 800 ihmiselle lisätuot-
teita ruoka-apukassiin. Tuotteet on valit-
tu yhdessä Ruokapankin kanssa, ja tuottei-
den valinnassa on pyritty sellaisiin, jotka eivät 
yleensä muuten hävikin kautta näihin kassei-
hin päädy.

Tuettu äänestys 23.–26.11. 
neljässä äänestyspaikassa. 
Lisätietoja: mun.tampere.fi ja 
suunnittelija Lilli-Nora Siikasmaa, 
p. 040 658 7593

T
ampereen seurakuntien 
ja Moro-lehden ruokakas-
sikeräys keräsi ennätyk-
sellisen lyhyessä ajassa yli  
100 000 euroa ruoka-avun 

hyväksi. Keräys avattiin lokakuun alus-
sa, ja reilun parin viikon kuluessa tavoi-
te tuli täyteen. Lahjoituksia ovat tehneet 
niin yksittäiset ihmiset kuin lukuisat yri-
tyksetkin.

– Valtavan iso, sydämellinen kiitos 
teille arjen enkeleille. Olette kultaa ja 
hopeaa, kiittelee lahjoituksien määräs-
tä häkeltynyt Tampereen seurakuntien 
elintarvikeavun koordinaattori Marja 
Palkonen.

Apua tarvitaan, sillä koronaviruksen 
myötä tarve on kasvanut kaupungissa 
huimasti. Keräysrahoilla hankitaan syö-
tävää koronan kurittamille vähävaraisille 
lapsiperheille ja pulaan joutuneille pien-
yrittäjille.

– Ensisijaisesti avustukset ohjataan 
uusille ruoka-apua tarvitseville henki-
löille akuuttiin hätään, kun joutuu odot-
tamaan esimerkiksi Kelan päätöksiä tai 
liiton korvauksia, Palkonen kertoo.

– Lahjoitusvaroilla ostetaan myös 
täydennystä arjen ruokakasseihin ja 
mahdollistetaan joulun ruuat 1500 ta-
louteen.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja 
keräyksen kummi Anna-Kaisa Ikonen 
ilahtui kuulleessaan hienot uutiset kerä-
ystavoitteen ylittymisestä.

– Onpa huikean hieno tieto! Hyvyyt-
tä on. 

– Sydäntä todella lämmittää huoma-
ta, miten paljon välittämistä kaupun-
kiimme mahtuu vaikeallakin hetkellä. 
Uskon ja toivon, että keräys tuo iloa niin 
ruoka-apua tarvitseville kuin niille, jotka 
ovat antaneet omastaan toisten hyväksi. 
Suurkiitos jokaiselle mukaan lähteneel-
le, lahjoituksenne on tärkeä ja tulee ai-
toon tarpeeseen.

Ruokapankit tilat laajenevat
Tampereen seurakuntien ruoka-avun 
keskuksen tilat kasvavat Kuoppamäen-
tiellä. Tarve laajentamiselle on syntynyt 
jo ennen koronapandemiaa.

– Olemme lähteneet yhteistyössä 
kaupungin ja järjestöjen kanssa kehit-
tämään ja koordinoimaan hävikkiruu-
an keräilyä ja käyttöä osana elintarvikea-

pua Tampereella. Rakennuslupaproses-
si on viety loppuun, kuten myös urak-
katarjouskilpailu, Palkonen mainitsee.

Rakennustyöt alkavat marraskuun al-
kupuolella, ja tilalaajennuksen on tar-
koitus olla valmiina vuoden loppuun 
mennessä. Tammikuussa 2021 remontti 
etenee Ruokapankin terminaalin ”van-
halle puolelle”, jolloin tilat yhdistetään 
toisiinsa läpiviennillä uudesta vanhaan.

Kokonaisuudessaan remontti olisi 
valmis helmi–maaliskuussa 2021. Palko-
sen mukaan tilan lopullinen käyttöönot-
to voisi tapahtua aivan huhtikuun alus-
sa 2021.

Tampereen seurakuntien Ruoka-
pankki toimittaa ruokaa niin seurakun-
tien kuin yhteistyökumppaneidenkin 
kautta edelleen jaettavaksi. Tavallisena 
vuonna ruokakasseja jaetaan liki 30 000, 
mutta tänä vuonna niiden määrä nousee 
huomattavasti.

Ruokapankki saa omaan jakeluunsa 
elintarvikkeita EU:n ruoka-apuna ja hä-
vikkilahjoituksina, mutta epidemian ai-
kana se on myös ostanut ruokaa huo-
mattavasti tavanomaista enemmän. ✦

Marko Honkaniemi

Tampereen seurakuntien Ruokapankki koordinoi 
ruoka-apua, SPR jakaa ruokaa Otavalankadun Tampu-
ri-toimipisteellä. Freya Elomaa ojentaa ruokakassia, 
takana Riitta Keltamäki jakaa maskeja käyttöohjeineen.
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Tuore Uuden testamentin mobiilikäännös avaa sen sisällön uudella tavalla  
nykylukijalle. Digitaalisuus näkyy myös tekstin muotoilussa ja vastaanotossa.

TEKSTI: Vesa Keinonen

R
aamatun – tai sen osien – kääntäminen on 
riskialtista puuhaa. Pyhään kirjaan liittyy 
monilla jo lapsuudesta saakka periytyviä 
syviä tunnemerkityksiä. Vanhahtavien il-
maisujen, jopa yksittäisten sanojen muut-
taminen voidaan kokea suoranaiseksi py-

häinhäväistykseksi.
Lokakuun lopulla julkistettiin Suomen Pipliaseuran yh-
teistyökumppaneineen toteuttama Uuden testamentin 
käännös. 

Kyseessä on rohkea hyppy tulevaisuuteen. Tavoitteena 
ei ole ollut kirjamuotoinen Uusi testamentti, vaan kään-
täminen on tapahtunut alkukielestä, kreikasta, suoraan 
mobiilikäyttäjälle.

Uuteen käännökseen voi kuka tahansa tutustua mak-
sutta Raamattu.fi-verkkopalvelussa tai puhelimeen han-
kittavassa Piplia-sovelluksessa.

Käännös tavallisille ihmisille
Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila 
perustelee uudenlaista käännöstä ajattelutavan muutok-
sella. Raamattua ei ole enää mielekästä ajatella ainoastaan 
perinteisessä formaatissa, painettuna kirjana. 

– Digitaalisuus on paljon enemmänkin kuin pelkkä ja-
kelukanava. Se on väline vaikuttaa tekstin muotoiluun ja 
vastaanottoon.

Käännöshanketta pohjustettiin DigiMarkus-pilotti-
hankkeella. Siinä Markuksen evankeliumi käännettiin suo-
raan alkukielestä digitaaliselle päätelaitteelle.

– DigiMarkuksesta tuli hyvää palautetta, ja kirkko-
hallitus lähti mukaan koko Uuden testamentin kääntä-
miseen uudenlaisella tavalla. Kirkkohallituksen lisäk-
si UT2020-hanketta rahoittivat ekumeeniset kumppanit.

UT2020-käännös haluaa välittää alkukielen merkityk-
set rikkaalla, ymmärrettävällä suomen kielellä.

– Tätä käyttävä ei tarvitse apunaan sanakirjaa, Goo-
glea tai teologia, sanoo Suomen Pipliaseuran viestin-

tä- ja varainhankintajohtaja Terhi Huovari, joka johti 
UT2020-hanketta.

Parikymppisten kielentaju ohjenuorana
Kahden ja puolen vuoden projektin tuloksena nyt julkis-
tettu Uusi testamentti merkitsee raamatunkäännöstyössä 
melkoista digiloikkaa.

Käyttöliittymässä voi tehdä hakuja, ja sieltä löytyy lin-
kityksiä taustamateriaaliin. Mukana on myös monia lu-
kemista helpottavia toimintoja, kuten monenlaiset font-
tikoot.

Oman haasteensa kääntäjille asetti se, että käännöksen 
tulee toimia samaan aikaan luettuna, puhuttuna ja kuul-
tuna. Audioversion luki elo–syyskuussa 2020 näyttelijä 
Krista Kosonen.

Toiminnanjohtaja kertoo, että käännöstyön avuksi luo-
tiin mallilukija, joka edustaa noin 20-vuotiaan kielentajua. 
Ajatuksena on, että mikä on ymmärrettävää nuorille, on 
ymmärrettävää myös vanhemmille.

– Mallilukijamme kielelliset valmiudet ovat hyvät, mut-
ta korkea käsitteellisyys ja uskonnolliset termit tuottavat 
hankaluuksia. Hänen maatalous- ja luontosanastossaan-
kin on aukkoja.

Kotila korostaa sitä, että mallilukijaa ei pidä sekoittaa 
kohderyhmään.

– Tämä käännös on tarkoitettu iästä riippumatta kai-
kille, jotka haluavat lukea ja kuunnella sanaa puhelimes-
ta suomen kielellä.

Kirjoittajan ääni nousee esille
Markku Kotila muistuttaa Raamatun yhdestä merkittäväs-
tä piirteestä, joka helposti unohtuu. 

Raamattu ei pohjimmiltaan ole kirja vaan hyvin mo-
nenlaisista osista koostuva kirjakokoelma. Asia tulee uu-
dessa käännöksessä huomioitua.

– Digitaalisessa ympäristössä lukeminen on kirjaan ver-
rattuna katkelmallisempaa. Digikäännöksen käyttäminen 

onkin lähempänä varhaista tapaa käyttää raamatuntekstejä.
Kotilan mukaan perinteisessä raamatunkäännöksessä 

on meillä ja maailmalla usein lähdetty yhdenmukaista-
maan tyylejä. 

Tästäkin on tuoreessa Uuden testamentin käännökses-
sä pyritty tietoisesti eroon. On haluttu kirjoittajan äänen 
nousevan aidosti esiin.

– Esimerkiksi Ilmestyskirja on alun perin aika ronskia 
kieltä. Sitä on käännöksessä saatettu hieman silotella.

Kääntäjä ei jää kammioon
Maailma kehittyy. Myös raamatunkäännöstyön luonne on 
muuttunut aika paljon perinteisestä. Kääntäjä ei enää ve-
täydy tekemään työtään jonnekin kammioon. 

– Tätä Uuden testamentin käännöstä on tehty isolla 
joukolla ja testaamisen myötä myös joukkoistaen, Terhi 
Huovari kertoo.

Käytännössä käännöstyö organisoitiin useampaan vai-
heeseen. Kuusihenkisessä projektiryhmässä oli muun 
muassa kaksi kääntäjää. 

Heistä eksegetiikan asiantuntija, teologian tohtori Ni-
ko Huttunen laati kreikankielisestä tekstistä suomennok-
sen, joka oli vielä karkeaa kieltä.

– Kieliasiantuntija, filosofian tohtori Tuomas Juntunen 
sitten muotoili raakatekstistä hyvää suomea. Keskeistä oli, 
että alkukielen merkitysten haluttiin välittyvän tarkasti ja 
ymmärrettävästi, Huovari sanoo.

Testaajilla merkittävä rooli
Seuraavassa vaiheessa tekstistä otti kopin seitsenjäseninen 
ekumeeninen ohjausryhmä. Se kommentoi tekstiä verkko-
pohjaisessa käännösohjelmassa sekä kokoontui keskuste-
lemaan kustakin käännetystä jaksosta.

Lopuksi käännöksen arvioi eksegetiikan kannalta do-
sentti Kari Kuula sekä kieliasuun keskittyen runoilija, fi-
losofian tohtori Katja Seutu.

Terhi Huovari kertoo, että tärkeässä roolissa olivat myös 

K
u

v
a: V

arp
u

 H
e

iskan
e

n

Itä-Suomen yliopiston eksegetiikan professori 
Lauri Thurén työskenteli projektin ekumeeni-
sessa ohjausryhmässä. 
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– Emme enää elä sellaisessa maailmassa, jossa 
Raamattu olisi sanoja säilyttävä museo, sanoo 
Suomen Pipliaseuran viestintä- ja varainhankin-
tajohtaja Terhi Huovari. 
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Toiminnanjohtaja Markku Kotila vieraili 25. 
lokakuuta Tampereella ja piti saarnan Alek-
santerin kirkossa. Messun jälkeen hän kertoi 
messuvieraille Uuden testamentin uudesta 
käännöksestä, jonka Suomen Pipliaseura 
on kääntänyt kreikankielisestä alkutekstistä 
suomeksi mobiilikäyttäjille. 

Uusi testamentti taipui  
digitaaliseen muotoon
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testaajat. Heitä oli kaikkiaan noin 3000. 
– Testaajissa oli muun muassa Kallion ilmaisutaidon lu-

kiolaisia sekä rippikoulua käyviä varusmiehiä.
Toukokuussa 2020 osa käännöstekstistä avattiin pariksi 

viikoksi verkkoyleisölle vapaasti luettavaksi ja kommen-
toitavaksi. 

– Silloin kuka tahansa pystyi antamaan palautetta ja 
näin omalta osaltaan osallistumaan raamatunkäännös-
työhön.

Alkuperäistekstin äärelle
Itä-Suomen yliopiston eksegetiikan professori Lauri 
Thurén työskenteli projektin ekumeenisessa ohjausryh-
mässä. 

Hänen roolinsa oli se, että käännös vastasi mahdolli-
simman hyvin alkuperäistekstin ajatuksia.

– UT2020 on käännetty alkukielestä osin tarkemmin 
kuin aiempia raamatunkäännöksiä. Emme siis käyttäneet 
perinteistä menetelmää, jossa olisi otettu vanha käännös 
ja lähdetty korjailemaan sitä.

Thurén huomauttaa myös Martin Lutherin olleen sil-
lä kannalla, että käännöstyössä pitää huomioida se, millä 
tavalla tavalliset ihmiset puhuvat. 

– Toivon, että etenkin nuoret pystyisivät tutustumaan 
Uuteen testamenttiin entistä helpommin tämän käännök-
sen pohjalta.

Thurén ei näe omalta osaltaan käännöksen tekemistä 
päätelaitetta varten kovinkaan olennaisena asiana.

– Kaikenlaisissa käännöksissä pyritään nykyisin tiiviy-
teen. 

Hän ei usko, että lauseet olisivat pidentyneet, vaikka 
työ olisi tähdännyt kirjamuotoiseen Uuteen testamenttiin.

Työskentelyn aikana hankaluuksia aiheutti se, että esil-
le tuli joitakin kreikan sanoja, joille ei yksinkertaisesti löy-
dy vastinetta suomen kielestä. 

– Samaan ongelmaan on törmätty aikaisemminkin, esi-
merkiksi nykyistä Kirkkoraamattua käännettäessä.

Professori arvioi, että nyt UT2020 oli projektinakin on-
nistunut. Keskeinen työväline oli verkkoalusta, jolla kään-
nöksen työstäminen porukalla sujui joustavasti. 

– Ero on huikea verrattuna takavuosina läpi kahlattui-
hin pitkällisiin raamatunkäännösprojekteihin. Sellaiseen 
työskentelytapaan en näe enää paluuta.  ✦

Käännöksiä 
harvakseltaan
Raamatun ja Uuden testamentin 
käännöstyö on aina valtava urakka. 
Käännöksiä onkin maassamme to-
teutettu aika harvakseltaan.

Tienraivaajana toimi Mikael Ag-
ricolan kääntämä Uusi testamentti 
vuonna 1548. Sen jälkeen erityises-
ti vuoden 1642 Raamatulla on ollut 
tärkeä merkitys.

Kyseisen käännöksen korjattu lai-
tos ilmestyi vuonna 1776. Vanhan 
Kirkkoraamatun nimellä tunnet-
tu teos säilyi evankelis-luterilaisen 
kirkon virallisena käännöksenä ai-
na vuoteen 1938 asti.

Monien vaiheiden jälkeen Van-
han testamentin seuraava virallinen 
käännös hyväksyttiin vuonna 1933 
ja Uuden testamentin viisi vuotta 
myöhemmin.

Kirkolliskokous asetti vuonna 
1973 raamatunkäännöskomitean. 
Komitea jätti asiaa koskevan mie-
tinnön kirkolliskokoukselle 1975. 
Tavoitteeksi uudelle käännökselle 
annettiin selkeä, luonteva ja nyky-
aikainen yleiskieli.

Uuden testamentin teksti ilmes-
tyi kokeilupainoksena 1989, ja Van-
ha testamentti kahdessa osassa 
1990 ja 1991. Kirkolliskokous hyväk-
syi raamatunkäännöksen virallisesti 
käyttöön vuonna 1992.

Näiden virallisten käännösten 
ohella on olemassa epävirallisem-
pia. Esimerkiksi vuonna 2012 jul-
kaistiin Raamattu Kansalle -kään-
nös.

Muuttuneita käännöksiä

Joh. 3:16

”Jumala osoitti rakkau-
tensa maailmalle anta-
malla ainoan Poikansa, 
jottei kukaan häneen us-
kova tuhoudu vaan saa 
ikuisen elämän.”

(UT2020)

”Jumala on rakastanut 
maailmaa niin paljon, et-
tä antoi ainoan Poikan-
sa, jottei yksikään, joka 
häneen uskoo, joutuisi 
kadotukseen, vaan saisi 
iankaikkisen elämän.”

 (Raamattu 1992)

1 Kor. 1:10

”Veljet ja sisaret, kehotan 
teitä Herramme Jeesuk-
sen Kristuksen nimissä: 
välttäkää erimielisyyk-
siä ja pitäkää yhtä, olkaa 
yksimielisiä ja eläkää yh-
teisymmärryksessä.” 

(UT2020)

”Veljet, Herramme Jeesuk-
sen Kristuksen nimeen 
kehotan teitä kaikkia pi-
tämään keskenänne yhtä, 
välttämään hajaannusta 
ja elämään yksimielisinä.” 

(Raamattu 1992)

Mark. 2:16

”Kun oppineet fariseuk-
set näkivät Jeesuksen 
syövän syntisten ja tulli-
miesten kanssa, he sanoi-
vat hänen oppilailleen: 

’Miksi hän syö syntisten 
ja tulliaseman välistäve-
täjien kanssa?’”

(UT2020)

”Kun fariseuksiin kuulu-
vat lainopettajat näkivät 
Jeesuksen syövän syntis-
ten ja publikaanien seu-
rassa, he sanoivat hänen 
opetuslapsilleen: ’Kuin-
ka hän syö yhdessä pub-
likaanien ja muiden syn-
tisten kanssa!’” 

(Raamattu 1992)

Kuva: Emma Rinneheimo/ Suomen Pipliaseura
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Päämäärä Tuntematon -näytelmä on jälleen ohjelmistossa, koska kirjailija Väinö Linnan syntymästä 
tulee kuluneeksi sata vuotta tänä vuonna. Tuukka Huttunen tekee esityksessä 24 roolia. 
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TEATTERI ON  
YHTEISKUNNAN PEILI

 V
arsinaiseen roihuun innostus – ja ni-
menomaan palo näyttelemiseen – syt-
tyi Voionmaan opiston teatterilinjalla 
vuonna 1994.

Tästä oivalluksesta Tuukka Huttu-
nen kiittää vieläkin Sonkajärven luki-
on oppilaanohjaajaa. 

– Opo huomasi, että lukio ei oikein 
kiinnostanut minua sillä hetkellä. Hän ehdotti minul-
le välivuotta ja Voionmaan opistoa. 

Huttunen kävi teatterilinjan ja innostui alasta val-
tavasti – monien muiden nuorten tavoin. Samaan ai-
kaan opiskelivat myös Samuli Muje, Lotta Lehtika-
ri ja Tom Petäjä, jotka myös ovat nykyisin ammatti-
näyttelijöitä. 

Lisää liekkejä paloon puhalsivat opettajat eli näyt-
telijä–ohjaaja Auvo Vihro ja musiikkiteatterin am-
mattilainen Jussi Tuurna, joka myöhemmin opetti 
nuorta näyttelijää Teatterikorkeakoulussa.  

– Opiston jälkeen palasin Sonkajärvelle ja kävin lu-
kion loppuun. Koska – koulut pitää aina käydä lop-
puun. Sanon tämän siltä varalta, että joku nuori lukee 
tämän haastattelun, hymyilee Huttunen. 

Tuukka Huttunen on toiminut näyttelijänä ja kä-
sikirjoittajana jo parikymmentä vuotta, ja ohjaajana 
kahdessa näytelmässä. Miehen osaaminen on ollut 
niin vakuuttavaa, että hän sai viime vuonna Suomen 
Kulttuurirahaston Olavi Veistäjä -palkinnon. 

Valitsijaraadin mukaan ”Huttunen on teatterin 
lahjakas ja innovatiivinen moniottelija, joka etsii jat-
kuvasti uusia ilmaisumuotoja. Hän on notkea, luo-
va ja intensiivinen näyttelijä, jonka työskentely ulot-
tuu useisiin teatterin lajityyppeihin komediasta draa-
maan”. 

Tänä syksynä miehen töistä saa nauttia Tampereel-
la monissa esityksissä. Hänellä on roolit näytelmissä 
Mummun saappaassa soi fox ja Fingerpori, jotka ovat jo 
saaneet ensi-iltansa Tampereen Komediateatterissa. 

– On ollut todella hienoa päästä tekemään töitä 
Sirkku Peltolan kanssa Mummon saappaassa, joka 
on jo todellinen klassikko. 

– Fingerpori taas on kolikon toinen puoli: siinä on 
vauhtia, ja siinä saan näyttää osaamistani koomikko-
na ja jopa imitaattorina. Heimo Vesan rooli on tär-
keä ja arvokas, sillä siinä saan ihmiset nauramaan ja 
voin ilahduttaa, pohtii Huttunen teatterin monimuo-
toisuutta. 

Päämäärä Tuntematon tulee taas 
Varsinainen Huttusen ilotulitus on Päämäärä Tunte-
maton -näytelmä, joka jatkuu tauon jälkeen 19. mar-
raskuuta Tampereen Komediateatterissa. 

Hänellä on peräti 24 roolia näytelmässä, jonka kan-
taesitys nähtiin Suomen satavuotisjuhlien kunniak-
si vuonna 2017 Komediateatterissa. Sittemmin näy-
telmää on esitetty myös Turussa ja Hämeenlinnassa. 
Esityksiä on kertynyt reilut 50. 

Näytelmä kertoo kirjailija Väinö Linnasta, joka kir-
joittaa suurteostaan Tuntematon sotilas. Monet kir-
jailijan aikalaiset sekä romaanin henkilöt pääsevät 
ääneen, kun kansakuntamme historiaa kirjoitetaan.

– Olin näytelmästä jo alussa tosi innostunut, koska 
siinä saa tehdä laajalla kirjolla eikä siitä puutu haastei-
ta. Siinä todella saa panna ammattitaitonsa peliin ja 
pääsee mittaamaan omaa osaamistaan, iloitsee Hut-
tunen, joka on innoissaan näytelmän uudesta tule-
misesta. 

Väinö Linnan Tuntematon sotilas on Huttusen 
mukaan hieno ja ikoninen teos, josta monet ovat jo 
muodostaneet oman käsityksensä kirjan tai elokuva-
versioiden perusteella. 

– Alkuinnostuksen jälkeen tuli kuitenkin kauhu: 
toki sitä pohtii, mitä uutta näkemystä tämä näytelmä 
voi tuoda Tuntemattoman henkilöihin, ja mitä minä 
voin antaa siihen lisää omalla persoonallani. 

Huttusen mukaan jotakin aina tapahtuu myös sil-
loin, kun esitys otetaan uudelleen esiin. 

– On jännä nähdä, mitä tauko on nyt tehnyt, ja mi-
tä uutta on näyttelijänä mahdollista löytää. 

Teatteri Siperia raaputtaa 
Tuukka Huttunen on yksi tamperelaisen Teatteri Si-
perian perustajajäsenistä. Hän on tehnyt ryhmäteat-
teriin kaikkiaan 21 ensi-iltaa vuosina 2006–2020.

Siperia on ammattiteatteri ilman seiniä. Esityksiä 
on ollut ympäri kaupunkia.  

– Meitä oli joukko näyttelijöitä, jotka olimme 
opiskelleet samaan aikaan Teatterikorkeakoulussa. 
Ryhmä syntyi, kun halusimme tehdä yhdessä jota-
kin omanlaista. Pienen teatterin tehtävä on raaputel-
la asioita, jotka ovat yhteiskunnassa esillä.  

Tänä syksynä yleisö saa nähtäväkseen näytelmän 
Vähemmän ihminen, jonka käsikirjoituksesta ja oh-
jauksesta Tuukka Huttunen vastaa yhdessä Mari-
ka Heiskasen kanssa. Näytelmää esitetään Ratinan 
Kauppakeskuksessa. 

Teemoina ovat suvaitsemattomuus ja vihapuhe. 
Teoksen rooleja ovat Jeesus, Greta Thunberg ja Hit-
ler, jotka pohtivat vihaa ja kauppaavat aatettaan. Ää-
nen saavat myös vihapuheryöpyn kohdannut toimit-
taja Sara sekä väkivallanteossa vammautunut Risto ja 
häntä hoitava maahanmuuttaja Amir.

– Vihapuheesta ja huonosta käytöksestä on kes-
kusteltu jo jonkin aikaa, ja se on läpileikkaava ilmiö 
koko yhteiskunnassa. Sitä sallitaan ja hiljaisesti hy-
väksytään, eduskunnasta lähtien, miettii Huttunen 
huolestuneena.  

Äärimmäisen rakas teatteri 
Teatteri on Tuukka Huttuselle äärimmäisen rakas 
asia. Jälkeen päin katsottuna hän kertoo tehneen-
sä jo varhain valintoja teatterin hyväksi, kun on esi-
merkiksi kieltäytynyt joistakin televisiotöistä näyttä-
möroolien hyväksi. 

– Teatteri on taidemuotona uskomattoman mo-
nimuotoinen. Sen parissa eivät haasteet lopu, jos ha-
luaa pitää sitä yllä.  

Huttunen iloitsee siitä, että teatteri lajina mahdol-
listaa sen, että voi tehdä monipuolisesti: klassikkoja, 
komediaa ja yhteiskunnallisesti ajankohtaisia näy-
telmiä.

– Teatteri on myös väylä saada vähemmistön ää-
ni esille sellaisissa yhteiskunnissa, joissa se ei muu-
ten ole mahdollista. Teatteri on yhteiskunnan peili. 

”Vihapuheesta ja 
huonosta käytök-
sestä on keskusteltu 
jo jonkin aikaa, ja 
se on läpileikkaava 
ilmiö koko yhteis-
kunnassa.”

Tuukka Huttunen

Näyttelijä Tuukka Huttunen sai kipinän taiteelliseen esittä-
miseen jo nuorena, kun hän haaveili kitaristin urasta Deep 
Purple -yhtyeen Ritchie Blackmoren innoittamana.

TEKSTI: Kirsi Airikka  KUVAT: Hannu Jukola
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Näyttelijä Tuukka Huttunen ja Tampereen Komediateatterin johtaja Panu Raipia 
ovat yhtä mieltä siitä, että sekä Tuntemattomassa sotilaassa että Päämäärä 
Tuntematon -näytelmässä on yhtymäkohtia nykyiseen elämänmenoon.

”Tärkeintä on, että 
Suomen käänteenteke-
vät hetket ja historia on 
taltioitu myös kaunokir-
jallisessa muodossa.”

Panu Raipia

Päämäärä Tuntematon  
– yhtymäkohtia nykyisyyteen
Tampereen Komediateatteri nosti Päämäärä 
Tuntematon -näytelmän ohjelmistoon uudelleen tänä syk-
synä, koska kirjailija Väinö Linnan syntymästä tulee ku-
luneeksi sata vuotta. 

– Aloin tehdä tätä näytelmää kuin mitä tahansa näytel-
mää, mutta sen vastaanottoa en ikinä unohda. Ensi-illas-
sa ihmiset olivat nousseet seisomaan jo pimeässä, ja kat-
somosta kuului mylvintää ja itkua. Katsojia ei saatu het-
keen lähtemään ulos teatterista, muistelee näytelmän oh-
jaaja, Tampereen Komediateatterin johtaja Panu Raipia. 

Syksyn 2017 esitykset myytiin loppuun kahdessa päi-
vässä. 

Kirjallisuudentutkija, kirjailija Panu Rajalan kirjoitta-
man näytelmän synnytys oli kuitenkin työläs prosessi. 

– Pyysin häntä kirjoittamaan Tuntemattomasta sotilaas-
ta uuden version. Hän ehdottikin, että tehtäisiin näytelmä 
siitä, kun Väinö Linna kirjoittaa Tuntematonta sotilasta.  

Alun 90-sivuisesta järkäleestä syntyi lopulta 38-sivui-
nen näytelmä, jossa on 24 roolia. Rajala antoi Raipialle va-
paat kädet näytelmän lyhentämiseen ja dramatisoimiseen. 

Esitys oli täysosuma, ja se sai arvosteluissa kaikilta krii-
tikoilta viisi tähteä. 

– Me ei muserruttu seinään vaan luotiin jotakin ihan 
uutta kerrontaan. Tämä työ on kovin tärkeä urallani, ja 
olen kiitollinen, että näytelmä on edelleen hengissä. 

Kohtaamisia ja tarinoita 
Panu Raipia ja Tuukka Huttunen arvelevat, että nuoret ei-
vät nykyisin juuri lue Väinö Linnan tuotantoa. Vanhem-
mille sukupolville Linnan kirjojen merkitys on sen sijaan 
kasvanut uusien teosten – elokuvien ja näytelmien myötä.  

Moni Päämäärä Tuntemattoman nähnyt on esimerkiksi 
tarttunut Huttusta hihasta kaupungilla ja kertonut omasta 
suhteestaan Tuntematon sotilas -teokseen. 

– Ne ovat olleet tosi hienoja kohtaamisia. Eräskin ihmi-
nen kertoi, kuinka hänen sodan käynyt isänsä oli lukenut 
perheelleen ääneen Tuntematonta. Se oli isälle tapa pur-

kaa omia sotatraumojaan, ja niin ehkä teki Väinö Linna-
kin kirjoittaessaan romaanin, kertoo Huttunen. 

– Tärkeintä on, että Suomen käänteentekevät hetket 
ja historia on taltioitu myös kaunokirjallisessa muodos-
sa, pohtii Raipia. 

Miehet ovat yhtä mieltä siitä, että sekä Tuntematto-
massa sotilaassa että Päämäärä Tuntematon -näytelmässä 
on yhtymäkohtia nykyiseen elämänmenoon.  

Huttusen mieleen nousee sana kunnia. 
– Olemme suomalaisia, ja kansan yhtenäisyys luotiin 

sotien aikana. Meillä on itsenäinen Suomi, demokratia ja 
hyvinvointivaltio, ja se kantaa sieltä asti. Kun koronasta on 
haastateltu ikäihmisiä, moni on sanonut, että poikkeus olot 
ovat tuoneet mieleen sota-ajan. Ja onhan kasvomaskien 
käyttäminenkin tietynlainen osoitus yhteisöllisyydestä. 

Panu Raipian mielestä jatkosodan merkitys on edel-
leen läsnä. 

– Täytyyhän historia tuntea, että ymmärtää nykypäivää. 
Ja näitä sodassa olleita nuoria miehiä on edelleen keskuu-
dessamme, ja myös heidän jälkeläisiään. 

Talvisodan tapahtumiin Panu Raipia syventyi kirkko-

näytelmässään Joulu 39, jota esitettiin viime vuonna useil-
la paikkakunnilla Pirkanmaalla. 

– Molemmat sodat on nyt käsitelty ja tuotu näyttämöl-
le. En olisi osannut kuvitella vielä 20 vuotta sitten, että oli-
sin tehnyt nämä näytelmät, mutta elämänkokemus ja ikä 
tuovat näkemystä. Jostakin syystä minulla on ollut tarve 
avata juuri nämä tarinat, miettii Raipia. 

Kokeneella teatterin ammattilaisella on jo näky seuraa-
vasta työstään. Hän haluaisi kirjoittaa ja ohjata näytelmän 
Väinö Linnan teoksesta Musta rakkaus, joka kertoo mus-
tasukkaisuudesta ja parisuhdeväkivallasta.  

– Vaikka itselläni ei ole kosketuspintaa teoksen maail-
maan, mustasukkaisuus on käsittämätön voima, joka oh-
jaa ihmisiä. Lööpit ovat pullollaan ikäviä tapahtumia, jot-
ka ovat aiheutuneet mustasukkaisuudesta.  

– En tiedä, pystyisikö näytelmä tarjoamaan joitakin 
vastauksia mustasukkaisuuteen. Puhuttelevalla teoksella 
voi kuitenkin aina herättää keskustelua tärkeästä aihees-
ta, miettii Raipia. ✦

Teatteri Siperian näytelmä Vähemmän ihminen 5.11. 
lähtien Kauppakeskus Ratinassa 
Tuukka Huttunen näyttelee syksyn aikana näytel-
missä Mummun saappaassa soi fox, Fingerpori sekä 
Päämäärä Tuntematon 19.11. lähtien Tampereen 
Komediateatterissa.

TUUKKA HUTTUNEN

• Näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja 

• Syntynyt 1976 Sonkajärvellä 

• Valmistui Teatterikorkeakoulusta vuonna 
2002 

• Yksi tamperelaisen Teatteri Siperian 
perustajajäsenistä. Näytellyt lisäksi lukuisissa 
isoissa laitosteattereissa sekä kesäteattereissa 
ympäri Suomen

• Huttusen toistuva roolitehtävä on ollut Aleksi 
Koskela Täällä Pohjantähden alla -teoksen 
pohjalta tehdyissä tuotannoissa: Hämeen-
linnan kaupunginteatterissa 2002, Suomen 
Kansallisteatterissa 2011 ja Timo Koivusalon 
elokuvassa Täällä Pohjantähden alla

• Televisiotehtäviä vuodesta 1998 alkaen, 
muun muassa komediasarjassa Kalapuikko-
keitto ja sketsisarjassa Saunavuoro

• Suomen Kulttuurirahaston Olavi Veistäjä 
-palkinto 2019
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Vapaaehtoiset ovat koko ajan olleet vahvasti 
mukana sateenkaarimessun tekemisessä.
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Tero Taipale p. 040 641 1163

Susanna Ruusunen, p. 040 0134 212

etunimi.sukunimi@tamperelainen.fi

tre.ilmoitukset@tamperelainen.fi

Ilmoitus myynti 

Ammattilaiset palvelevat

Asianajotoimisto ACTAS Oy
Väinölänkatu 1, 33100 Tampere

Puh. 010 548 6060
www.actas.fi www.tampereenhautauspalvelu.fi

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
– palveleva perheyrityksemme

PÄIVYSTYS 24 h 050 362 9690

Kalevan puistotie 17
p. (03) 255 4102

Kauppakatu 12
p. (03) 253 1720

Aleksanterinkatu 15
(htsto Vuori)

p. (03) 212 2137

Meillä on lähes vuosisata hautausalan kokemusta Tampereella.

SIIVOUS-JA KOTIAPU

SYDÄMELLÄ
IKKUNAN PESUT,

SIIVOUS, MUU APU.
Tampereen ja Pirkkalan alue.
Työ tehdään talon välineillä.

RIITTA VISANKO
045 311 5723

riitta.visanko@gmail.com | 040 818 2225
Tyytyväisyystakuu & kotitalousvähennys!

Yhdessä rakkaudella 
tehty messu

Tampereen Sateenkaarimessu 
täyttää tänä vuonna 10 vuotta. 
Syntymäpäivää juhlitaan mar-
raskuun loppupuolella.

– Ensimmäinen Tampereen sateenkaa-
rimessu oli tunnelmaltaan ihana, yhdessä 
rakkaudella tehty messu. Vallitsevana oli 
tunne siitä, että olemme yhdessä aloitta-
massa jotain hyvää ja tärkeää, kertoo alusta 
asti mukana ollut Leena Lampela.

Ensimmäistä erityisesti seksuaali- ja su-
kupuolivähemmistöihin kuuluville ja hei-
dän läheisilleen suunnattua jumalanpal-
velusta toteuttamassa oli hengellisen Mal-
kus-ryhmän jäseniä ja muita vapaaehtoi-
sia. Musiikista vastasivat kanttoriopiske-
lijat, diakoniatyöntekijät olivat aktiivises-
ti mukana, ja pappeja oli kaksi. 

Toivosta lähes luovuttiin 
Lampela kertoo, että kymmenen vuotta 
sitten Tampereella oli jo melkein luovut-
tu toivosta saada kaupunkiin sateenkaari-
messu. Helsingissä niitä oli järjestetty vuo-
desta 2003, ja tapahtumia oli pidetty myös 
Turussa.

Vuonna 2005 oli Tampereella saatu jär-
jestää vain sateenkaarihartaus, mutta mes-
sun pitoa Tuomiokirkkoseurakunta ei ol-
lut sallinut. 

Keväällä 2010 Pirkanmaan Setan hengel-
lisen ryhmän silloinen ohjaaja otti yhteyttä 
Tampereen seurakuntiin toivoen, että ke-
sän Pirkanmaan Priden aikana voitaisiin 
järjestää ekumeeninen sateenkaarihartaus.

Loppukesästä Tuomiokirkon kryptas-
sa pidettyyn tilaisuuteen osallistui yli vii-
sikymmentä ihmistä.

– Se herätti erään papin tajuamaan, et-
tä Tampereellakin on vahva tarve saada 
sateenkaarevaa toimintaa kirkon pariin, ja 
hän laittoi asioihin vauhtia. 

Malkus-ryhmä sai syksymmällä kutsun 
Olli Hallikaiselta tulla palaveeraamaan 
asian tiimoilta.

– Koimme tapaamisessa todella ihanan 
yllätyksen. Tuomiorovasti esitti meille an-
teeksipyyntönsä siitä, että ei ollut aiemmin 
tähän tärkeään asiaan tarttunut. Ja sen si-

jaan, että olisimme alkaneet miettiä, mil-
loin mahdollisesti joskus tulevaisuudessa 
voisimme toiminnan aloittaa, oli paritun-
tisen palaverin jälkeen kaikki selvää. 

Ensimmäinen messu järjestettiin mar-
raskuussa Finlaysonin kirkossa. Aluksi toi-
mintaa ei mainostettu vahvasti.

Diakoniatyöstä messulle saatiin vastuu-
henkilöt. Pappeja oli alkuun mukana muu-
tama, osa Tampereelta, osa lähikunnista ja 
myös kauempaa. 

– Sittemmin viisi kertaa vuodessa jär-
jestettävään messuun on ollut helppo saa-
da pappeja mukaan. Oma sateenkaarivas-
tuupappi meillä on ollut nyt jo muutaman 
vuoden ajan.

Ilman tuomitsevaa kohtelua
Ajat ovat Lampelan mukaan muuttuneet 
paljon kymmenessä vuodessa, ja enim-
mäkseen parempaan suuntaan.

– Vaikka sateenkaarevat hengelliset ih-
miset yhä useammin löytävät paikkan-
sa seurakunnan toiminnasta, sateenkaari-
messu puolustaa paikkaansa edelleen. Se 
on Tampereellakin monelle se ainoa mes-
su, jossa voi olla täydellisesti oma itsensä, 
pelkäämättä koskaan sitä, että saa tuomit-
sevaa kohtelua, hän valottaa. 

– Myös heille, jotka haluavat omalla toi-
minnallaan edistää ihmisten tasa-arvoa kir-
kossa, on sateenkaarimessuun osallistumi-
nen hyvä tapa tukea sateenkaarevaa hen-
gellistä yhteisöä. Jollekulle sukupuolivä-
hemmistöön kuuluvalle uskovalle ihmisel-
le voi sateenkaarimessu olla ainoa paikka, 
jossa voi osallistua turvallisin mielin eh-
toolliselle.

– Sydäntäni lämmitti eräässä messussa 
hetki, jossa alttarikaiteen molemmilla puo-
lilla oli transnainen. Siinä tiivistyi jotain 
hyvin oleellista sateenkaarimessun rakkau-
dellisesta ideasta.

Nyt pidettävä juhlamessu on koronara-
joitusten vuoksi aika erilainen kuin oli aja-
teltu. Kirkkokahveja ei saa järjestää eikä 
kakkua tarjota. Tunnelmaa luodaan mu-
siikin ja muun juhlavuuden avulla.

– Iloitsen aina siitä, kun ihmiset löytä-

vät tiensä Tampereen sateenkaarimessuun. 
Tätä edesauttamaan on myös luotu Tampe-
reen seurakuntien nettisivuille Sateenkaari-
seurakunta -sivusto, jossa on tietoa messus-
ta ja muusta sateenkaarevasta hengellises-
tä toiminnasta Tampereella, päättää Lam-
pela. ✦

Asta Kettunen

Sateenkaarimessu 28.11. kello 18-20 
Finlaysonin kirkossa. Messuvuorossa 
on yliopistopastori Risto Korhonen. 
Messu toteutetaan yhdessä Pirkanmaan 
Setan Malkus-ryhmäläisten kanssa.
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K
un kolmekymmentäkolme vuotta 
sitten aloitin apupappina Peräsei-
näjoen seurakunnassa Etelä-Poh-
janmaalla, en olisi ikinä voinut ku-
vitella tätä polkua, jonka olen nyt 
kulkenut, muistaa arkkipiispa Ta-
pio Luoma.

– Olin aina haaveillut, että saisin palvella ihmisiä pie-
nessä maalaisseurakunnassa, sillä siellä on iholla hei-
dän arjessaan. Peräseinäjoen seurakunnassa opin, mi-
tä papin ammatissa voi tulla vastaan, ilosta suruun ja 
syntymästä kuolemaan.

Pitkä polku johdatti Luoman Seinäjoen kirkkoher-
raksi, sitten Espoon hiippakunnan piispaksi, ja lopul-
ta Turkuun Suomen kirkon arkkipiispaksi. Pitkäaikai-
nen palvelus monen kokoisissa seurakunnissa on teh-
nyt häneen suuren vaikutuksen. 

– On arvokasta ja tärkeää ymmärtää, minkälais-
ten arjen haasteiden ja kysymysten keskellä ihmiset 
painivat, ja miten heitä pystyy auttamaan elämän ki-
perissä tilanteissa. Oma aikani pienen seurakunnan 
pappina opetti sen itselleni, ja siihen haluan myös säi-
lyttää kosketuksen, Luoma painottaa.

– Sisimmässäni on edelleen vahvana maalaispa-
pin sielu.

Korona on muuttanut arjen
Koronatilanteen pitkittyessä kirkon arki on muut-
tunut. Kirkko on joutunut hakemaan uusia keino-
ja olla yhteydessä ihmisiin. Jumalanpalveluksia on 
useissa seurakunnissa striimattu verkkoon, ja näin 
otettu digitalisaatio avuksi. Silti tilanne huolestut-
taa arkkipiispaa. 

– Monella ihmisellä mielen maisema on hämmen-
tyneessä tilassa. Äkisti arkiset rutiinit loppuivat, ja ih-
miset joutuivat luopumaan omista suunnitelmistaan 
ja hakemaan arjelle uudet uomat.

– Se asettaa kirkolle suuren haasteen, miten löy-
detään tapa elää ihmisten keskellä ihmisten kirkko-
na, miten pidetään esillä kirkon sanomaa rakastavas-
ta Jumalasta ja hänen johdatuksestaan, ja että elämäl-
lä on kaikesta huolimatta tarkoitus.

Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan ihmiset ovat 
huolissaan neljästä selkeästä tekijästä omassa elämäs-
sään: terveydestään, työpaikastaan, taloudestaan ja 
ihmissuhteistaan. – Korona on vain vahvistanut näi-
tä entuudestaankin vahvoja teemoja, ja ne tulevat täl-
läkin hetkellä kirkon työssä voimakkaasti vastaan. 

Näiden takia ihmiset murehtivat ja valvovat öitään – 
ja niihin kirkon pitäisi pystyä jollain tavoin nyt vas-
taamaan.

Hallinnan tunne on tärkeä
Arkkipiispan mukaan korona on laittanut ihmiset py-
sähtymään ja miettimään asioita syvällisemmin. Il-
mastonmuutokset ja muut uhkakuvat otetaan aiem-
paa paljon vakavammin. Se on pakottanut ihmiset 
havaitsemaan, että he eivät voikaan hallita elämään-
sä sillä tavoin, kuin itse haluaisivat. 

– Nyt olemme huomanneet, että oman elämän hal-
linta tapahtuukin niissä raameissa, jotka meille on an-
nettu, eikä niihin voi itse vaikuttaa. Se pakottaa miet-
timään, miten elämä järjestetään nyt näiden uusien, 
tiukempien raamien sisällä. 

– Korona, mahdolliset uudet pandemiat ja ilmas-

tonmuutos ovat selkeitä uhkia ja niin valtavia asioita, 
että niihin on vaikeaa saada otetta. Se tuo kuoleman 
konkreettisesti esille ja on epämääräinen uhka kaiken 
taustalla. Ihminen on rajallinen olento, eikä pysty hal-
litsemaan kaikkea, Luoma muistuttaa.

Mustanpuhuvissa pilvissä on kuitenkin hänen mu-
kaansa myös hopeisia reunuksia. Rajallisuuden tajua-
minen auttaa vapautumaan omista sisäisistä ja pakot-
tavista rakennelmista, jotka ajavat suorittamaan, ha-
luamaan enemmän ja olemaan tyytymätön itseen ja 
omaan elämään. Rajallisuus antaa ihmiselle mahdol-
lisuuden kuunnella, mitä itselle kuuluu. 

– Henkisyyden tarve on tänä päivänä huutava. 
Aiemmin on puhuttu uskonnollisuuden ja hengelli-
syyden hiipumisesta, mitä en itse allekirjoita, mutta 
juuri nyt henkisyyden etsiminen ja alleviivaaminen 
on enemmän kuin yleistä.

Ihmiset miettivät termien eroja 
Kysymys hengellisyydestä, uskonnollisuudesta ja 
henkisyydestä on tärkeä ja enemmän kuin ajankoh-
tainen. Siihen Luoma haluaa pureutua tarkemmin ja 
syventävästi.

– Kirkon kannalta on haastavaa, miten suhtautua 
kyselytutkimuksiin, joissa ihmiset antavat vastauk-
sen, että en ole uskonnollinen, mutta olen henkinen. 
En näe, että niillä olisi paljoakaan eroa. Samaa asiaa 
ihminen kuitenkin kyselee sekä uskonnollisuuden et-
tä henkisyyden osalta; mikä on minun paikkani suu-
remmassa kuvassa? 

– Mielestäni uskonnollisuus ja henkisyys ovat yh-
teneviä asioita, vain hieman eri sanoin kuvattuna, ark-
kipiispa vertailee.

Hän kertoo itse pohtineensa, miten kirkko on alun 
perin syntynyt vastaamaan ihmisten henkisiin tar-
peisiin – ja siihen se vastaa tehokkaasti edelleenkin. 
Kirkkojen ovet ovat suurkaupungeissa päivittäin auki, 
ihmiset tulevat ja istuvat hetkeksi hiljentymään ja ru-
koilemaan. On jatkuvia rukouspalveluita, ja joka sun-
nuntai rukoillaan monen asian puolesta. 

– Mielestäni yksi suuri ero kysymykseen, ajatte-
leeko olevansa henkinen vai hengellinen, löytyy ih-
misestä sisimmästä: koenko jotenkin nolona, että us-
kon Jumalan olemassaoloon, mutta siitä huolimatta 
tunnen olevani henkinen ja syvällinen?

Arkkipiispa miettii sanojaan tarkasti:
– Itse olen pohtinut, että vastaus tähän haastavaan 

kysymykseen on kiitollisuuden tunne. Kaikki voivat 

Tapio Luoma aloitti arkkipiispan 
tehtävänsä 3.6.2018 messussa Turun 
tuomiokirkossa. 
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Arkkipiispa 
Tapio Luoma 
korostaa paikal-
lisseurakuntien 
roolia. Hän 
tahtoo säilyttää 
kosketuksen 
siihen, minkä-
laisten arjen 
haasteiden ja 
kysymysten 
keskellä ihmiset 
painivat, ja 
miten heitä pys-
tyy auttamaan. 
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”Jumala ei ole tekemisen kohde, jota me yritämme  
miellyttää, vaan Jumala kohdistaa huomionsa meihin.”

Arkkipiispan sisimmässä vaikuttaa

MAALAISPAPIN SIELU
”Pienen seurakunnan pappina opin, minkälaisten kysymysten keskellä 

ihmiset painivat, ja siihen haluan säilyttää myös kosketuksen.”

TEKSTI: Timo Haapala
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tuntea kiitollisuutta, mutta jos ei usko Jumalan olemassa-
oloon, onko kiitollisuuden tuntemisella silloin osoitetta? 

– Sen sijaan ihmisellä, joka turvaa ja luottaa Jumalaan, 
on kiitollisuudelleen osoite, jota kiittää. Näin kiitollisuus 
toimii kahteen suuntaan, ja on konkreettisempaa.

Arkkipiispan mielestä toinen elementti henkisyyden, 
hengellisyyden ja kristillisen uskon harjoittamisessa on 
se, että liian usein kiinnitetään huomiota omaan tekemi-
seen: yritämme todistaa sitä muille.

Tärkeintä ei arkkipiispan mukaan ole se, mitä minä teen 
tai miten minä näen Jumalan, vaan mitä Jumala tekee mi-
nulle, miten Hän näkee minut. Jumala ei ole tekemisen 
kohde, jota me yritämme miellyttää, vaan Jumala kohdis-
taa huomionsa meihin. 

– Tämä vapauttaa ihmisen ja kertoo armosta, että maa-
ilma ei rakennu sen varaan, mitä me teemme, vaan sen va-
raan, mitä hyvää Jumala saa meissä aikaan. Tämän oivalta-
minen paljastaa rukouksen voiman. 

– Rukous ei ole niinkään sanoja, vaan se on rukoilijan 
tietoista olemista Jumalan huomion ja rakkauden kohtee-
na, Luoma sanoo. 

Epävarmuutta on ollut aina 
Länsimainen tehokas, tekninen kulutusyhteiskunta ja tek-
nologiavetoinen kulttuuri, joka vaatii paljon, saa ihmiset 
kaipaamaan jotain aineellisia ja näkyviä asioita syvempää. 
Tällaiselle epävarmalle ajalle henkisyyden ja hengellisyy-
den vahvistuminen on hyvin tyypillistä, ja se oli nähtävil-
lä jo ennen koronaa. 

– Sellainen halu ihmisessä on onneksi ollut aina. Mut-
ta on myös erilaisia tapoja reagoida uhkakuviin. Yksi sel-
lainen on sisäänpäin käpertyminen, torjuminen, joka vii-
me vuosina on vallannut alaa myös meidän maassamme, 
ja on hyvin huolestuttavaa. Siitä hyvänä esimerkkinä on 
nationalismi, jossa ajatellaan, että ulkoiset uhat voidaan 
jättää Suomen ulkopuolelle. 

– Olemme kuitenkin niin syvästi osa globaalia ihmis-
kunnan yhteisöä, että rajojen pystyttämisellä ei voida näi-
tä ongelmia ratkaista. Esimerkiksi ilmastonmuutos tulee 
pistämään ihmisiä liikkeelle, kun tietyt alueet maapallol-
la tulevat asuinkelvottomiksi, joten ehkä turvapaikan ha-
kijoilta länsimaat ovat nähneet vasta alkusoittoa, arkki-
piispa Luoma sanoo.

Yhdeksi avaintekijäksi tulevaisuudessa hän näkee roo-
lin kasvattamisen paikallisseurakunnissa, joissa kirkon etu-
rintamatyö arkisin tehdään. 

– Seurakunnissa kohdataan päivittäin ihmisten kysy-
mykset ja murheet, siellä heidän kanssaan itketään ja iloi-
taan, siellä heitä tuetaan. 

Luoma haluaakin korostaa paikallisseurakuntien suur-
ta roolia.

– Seurakuntien tekemä suuri työ ei ole riittävän tunnet-
tua, ja siinä mielestäni kirkolla on suuri ja tärkeä työ edes-
sä. Toiveeni on, että kirkko löytää yhä uudestaan ajan-
kohtaisen ja houkuttelevan tavan elää ihmisten keskellä, 
ihmisten kirkkona, jolla on merkityksellinen sanoma ra-
kastavasta Jumalasta. Siihen meidän pitää mielestäni jat-
kossa panostaa. ✦

”Toiveeni on, että kirkko löytää yhä  
uudestaan ajankohtaisen ja  houkuttelevan 

tavan elää ihmisten keskellä”

Avioliittoasiaa 
käsitellään 
 aikaisintaan 
keväällä
Marraskuun kirkolliskokouksessa 
ovat käsiteltävinä ensi vuoden toimin-
tasuunnitelma ja talousarvio. Avioliitto-
kysymys ei tähän kokoukseen tule, vaan 
siitä tehtävät aloitteet tulevat esille ai-
kaisintaan keväällä.

Arkkipiispa Tapio Luoma uskoo, et-
tä kysymystä käsitellään jatkossa tiiviis-
ti. Hänen mielestään asiassa on pystyt-
tävä ottamaan huomioon eri näkökoh-
dat, ja pyrittävä löytämään ratkaisu, jon-
ka suurin osa voisi hyväksyä.

Piispainkokous kannusti malttiin ja 
harkintaan keskusteltuaan korkeimman 
hallinto-oikeuden ratkaisusta asiassa, 
joka koski varoituksen antamista papil-
le samaa sukupuolta olevan parin vih-
kimisestä.

– Varoitusten varaan tulevaisuutta ei 
voi rakentaa tilanteessa, jossa ratkaista-
vana on kirkkoa syvästi jakava erimieli-
syys, Luoma kommentoi. 

Hän itse pitää parhaana ratkaisua, 
jossa kirkko säilyttää nykyisen avioliit-
tonäkemyksensä, mutta antaa papeil-
le mahdollisuuden vihkiä kirkolliseen 
avioliittoon myös samaa sukupuolta 
olevat parit. 



A 14 SILTA 11/2020

Laulava pullanleipoja

T
äytyyhän niille puhua, to-
teaa Ulla Palmgren kas-
vihuoneen vihanneksista 
ja kukista.
– Puille ei jutella, niitä täy-
tyy halata, hän lisää.

Palvelutalo Elämän-
puun pihalle Jankaan pys-

tytetty kasvihuone on tarjonnut leppoisan olo-
paikan kesän alusta lähtien.

– Onhan siitä ollut iloa, kun sinne on voi-
nut aina mennä istumaan ja juttelemaan, ker-
too kirkasseinäisen rakennuksen luo kokoon-
tunut asukkaiden joukko.

Kasvihuoneessa on viljelty kesäkurpitsaa, 
avomaankurkkua, tomaatteja ja mansikoita se-
kä paprikaa, joka lokakuussa oli vasta kukki-
massa. Seuraavaksi viikonlopuksi olivat luvassa 
pihatalkoot pensaiden istutuksineen, sillä kei-
nun viereen aiottiin laittaa marjakuja seuraavi-
en loppukesien herkutteluja varten.

– Syksyn tullen on laitettu syksyisiä koriste-
kasveja. Toivotaan, että pensaat talvehtivat hy-
vin. Ensi kesänä aiomme kasvattaa vihannekset 
siemenestä lähtien, lisää palveluvastaava, fysio-
terapeutti Suvi Ylämurto.

Toisella puolella kasvihuonetta ”marjavar-
kaille” tilaisuuden tarjoaa mustamarja-aro-
nia. Ryhmäkodin omalla terassilla on kasva-
nut maisteltavaksi ja haisteltavaksi lehtisalaat-
tia, herneitä ja yrttejä.

Palvelukodin väki lähtee ulos sadekelilläkin, 
joten kasvihuone on tarjonnut suojaa tarvit-
taessa. Korona-aikana se on antanut asukkail-
le ja heidän omaisilleen paikan, jossa tavata.

– Varsinkin tänä kesänä pihan merkitys on 
korostunut, Ylämurto kertoo.

Palmgren on ollut yksi ahkerimmista kas-
vien hoitajista. Siihen on luonut pohjan nuo-
ruus Punkalaitumella, kotona kun kasvatettiin 
sokerijuurikastakin. Nykyään mielivihannes 
on tomaatti.

Ahkeran kastelun lisäksi Ulla Palmgren on 
myös porukan leipuri, joka pitää paikan pul-
lissa.

– Leipominen käy terapiasta.

Rauhallinen ilmapiiri
Elämänpuun tarina alkoi 15 vuotta sitten, kun 
sen rakentamista varten perustettiin Kristilli-
nen Palvelukotiyhdistys Elämän puu. Ajatuk-
sena oli, että asukkaat voisivat elää talossa elä-
mänsä loppuun asti hengellisessä ilmapiirissä.

Palveluntuottajat ovat matkan varrella vaih-
tuneet. Kiinteistöissä on nyt 30 palvelutalo-
asuntoa ja 16 paikkaa ryhmäkodissa.

– Ihana ja rauhallinen, Raili Vesamäki ke-
huu asuinympäristöään.

– Kaikki sopivat hyvin yhteen. Täällä on hy-
vä ystäväpiiri, ja henkilökunta on ystävällistä, 
lisää Hely Tuominen.

Hän pohtii nauttivansa kasvihuoneessa eh-
kä eniten kukista.

Ulkoilun lisäksi normaaliajan ohjelmaan 
kuuluu muun muassa kuntoilua, hartauspii-
rejä ja -hetkiä sekä tuolijumppaa. Ennen ko-
ronaa paikalla kävivät ulkopuoliset pitämässä 
musiikki- ja tanssiesityksiä, ja hoitajat pitivät 
viikoittain bingoa.

– Bingo kehittää huomiokykyä, 83-vuotias 
Ulla Palmgren huomauttaa.

Hän on ollut eläkkeellä jo 25 vuotta. Tampe-
reelle hän tuli aikanaan sairaanhoitajakouluun, 
kun mielisairaanhoitajista alettiin kouluttaa 
sairaanhoitajia. Vähän aikaa hän työskenteli 
myös vankilassa.

Hely Tuominen sanoo, että Ullalta löytyy 
laulu joka tilanteeseen. Esimerkiksi saunassa 
käyntiin: ”Lapsoset ketterät kotihaasta…”

Tähän paikkaan Palmgren tuli keväällä kak-
si ja puoli vuotta sitten.

– Laulut on kyllä nyt laulettu, hän hymähtää, 
mutta sitten silmissä välähtää, ja kohta helähtää 
Suhmuran Santra: ”Kun seurojen talolla tanssit-
tiin ja haitari haikeesti soi…” ✦

TEKSTI: Asta Kettunen 
KUVA: Hannu Jukola

Porukkakuva: siltalehti.fi

Ulla Palmgren ja muutamat muut 
Elämänpuun asukkaat ovat hoitaneet 
kasvihuoneen asukkaiden iloksi 
tuotuja kasveja pitkin kesää ja syksyä.
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HENGEN LEIPÄÄ

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

Lukijalta

Kirjoituspyyntö: voimaantuminen,  
kristinusko, sukupuoli ja seksuaalisuus
Itä-Suomen yliopiston teologian osastolla tutkitaan 
sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä voimaan-
tumisen kokemuksia kristinuskon kontekstissa. Tule 
mukaan tutkimukseen!

Tutkimusta varten pyydämme Sinua, kristilliseen 
viitekehykseen kuuluva, kirjoittamaan voimaantumi-
sen kokemuksistasi liittyen seksuaalisuuteen ja suku-
puoleen. Kirjoitelma voi olla muodoltaan vapaa.

Voit pohtia tekstissä esimerkiksi seuraavia näkökul-
mia:

Oletko sinut seksuaalisuutesi kanssa? Onko näin ol-
lut aina? Millaisia sukupuoleen tai seksuaalisuuteen 
liittyviä piirteitä ihailet itsessäsi ja toisissa ihmisissä? 
Minkälaista seksuaalikasvatusta olet saanut? Millai-
nen kasvutarinasi on ollut sukupuoleen liittyen? Mi-
ten kasvuympäristösi on suhtautunut sukupuoleen tai 
seksuaalisuuteen?

Millainen rooli näillä asioilla on ollut elämääsi? Mil-
laista voimaantumista olet kokenut seksuaalisuuteen 
tai sukupuoleen liittyen? Mitkä asiat tähän vaikuttivat? 
Jos mieleesi tulee jokin tällainen hetki, voisitko kuvail-
la sitä?

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet hengelliseen 
elämääsi, esimerkiksi arvojen, ajatusten tai käytäntö-
jen tasolla? Millainen vaikutus uskonnollisella yhtei-
sölläsi on ollut? Miten hengellisyys on tukenut seksu-
aalisuuttasi? Millaisena näet Jumalan? Millaisena koet 
nykyään itsesi ja oman hengellisen elämäsi? 

Liitäthän kirjoitelmaasi tiedot iästäsi ja sukupuo-
lestasi. Lisäksi kuulisimme mielellämme, missä päin 
Suomea asut sekä millainen hengellinen taustasi on.

Kirjoitelmia ja muita antamiasi tietoja käsitellään 
luottamuksellisesti ja anonymiteettiä kunnioittaen. 
Kirjoitelmia käytetään tutkimusaineistona teologian 
kandidaatti Ella Toivasen pro gradu -tutkielmaan, jo-
ta ohjaavat professori Kati Tervo-Niemelä ja teologian 
tohtori Laura Kallatsa. Kirjoitelmia käytetään mahdolli-
sesti myös Kallatsan tulevissa tutkimuksissa.

Lähetäthän kirjoitelmasi 30.11.2020 mennessä.
Voit vastata sähköpostitse: 
toivasenella@gmail.com
tai e-lomakkeen kautta:
https://link.webropolsurveys.com/S/ 
48E33240ED6661AE
tai lähettää kirjeen osoitteeseen:

Laura Kallatsa ja Ella Toivanen
Itä-Suomen yliopisto,  
Filosofinen tiedekunta/teologian osasto
Agora, työhuone 211
PL 111
80101 Joensuu

Annamme mielellämme lisätietoa tutkimuksesta.
Ella Toivanen

teologian opiskelija
toivasenella@gmail.com

Laura Kallatsa
tutkija

laura.kallatsa@uef.fi

Merkittävä  
tuomarin nimitys
Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden tuomariksi ni-
mitettiin roomalaiskatolinen Amy Coney Barrett, jo-
ka uskaltaa pitää kiinni keskeisistä moraalimme ta-
soa osoittavista kristillisistä arvoista. Hän pitää kiinni 
siitä, että elämä alkaa hedelmöittymisestä, mikä joh-
taa siihen, että abortti ei ole hyväksyttävää. Hän uskoo 
myös, että seksisuhdetta pitäisi toteuttaa vain miehen 
ja naisen välisessä avioliitossa.

Nämä arvot nousevat roomalaiskatolisen kirkon 
opetuksesta ja myös Raamattuun sitoutuvien kristitty-
jen opetuksista.

Roomalaiskatolisille avioliitto on sakramentti ja sitä 
ei noin vain voi muuttaa. Näin onkin hyvä. Protestant-
tisissa maissa yritetään avioliittoa ja moraalia muuttaa 
yleisen mielipiteen mukaan, joka on usein pitkän mie-
lipiteenmuokkauksen tulosta.

Suomessa roomalaiskatoliset ovat pieni mutta kas-
vava yli 15 000 ihmisen vähemmistö. Yhdysvalloissa 
katolisia oli vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan 
20,8 prosenttia, mikä tarkoittaa 328 miljoonan väestös-
tä 68,2 miljoonaa. Roomalaiskatoliset ovat suurin kris-
tillinen kirkkokunta ja siihen kuuluu maailmanlaajui-
sesti 1,25 miljardia ihmistä.

Myös Yhdysvaltojen konservatiiviset protestanttiset 
kristityt kannattavat arvoja, joita uusi korkeimman oi-
keuden tuomari kannattaa.

Asko Alajoki

Oma kuormalava
Kuormalava on hyvä keksintö. Se kantaa paina-
van kuorman, sitä voidaan siirtää trukilla, ja se on 
erinomainen pilkepinon alla. Ilma kiertää hyvin, ja 
pilkkeet kuivuvat nopsaan.

Kun ahdistuu, kun henki kulkee huonommin 
kuin ilma kuormalavan alla, kun voimat alkavat 
uupua, helpottaa, jos meillä on oma kuormalava 
trukkeineen: Jeesus. 

Hän on luvannut meille kantoapua keventämäl-
lä kuormaamme voimiemme mukaan. Hän va-
pauttaa meidät anteeksiantamuksellaan syntitaa-
kasta. Hän ohjaa tiekartallaan katsettamme ja jal-
kojamme pitkälle tulevaan – aina ikuiseen elä-
mään asti. Usko Häneen riittää. 

Teen harrastuksena pilkkeitä lapsuudenkodissa-
ni käyttäen kuormalavoja pinojen alla. Siksi ver-
tauskuva pulpahti mieleeni. 

Pientilalta kotoisin olevana minua huolettaa 
myös se, että kaupungistuneet suomalaiset eivät 
enää tunne vanhempaa maataloussanastoa. Si-
tä Jeesus käyttää usein vertauksissaan. Vertauk-
set saattavat jäädä ymmärtämättä tai ne ymmärre-
tään jopa väärin. 

Malliesimerkki on sana ies. Kielitoimiston sana-
kirjan mukaan se tarkoittaa konkreettisesti alun 
perin härkien olalle laitettavaa vetolaitetta. Sellai-
nen on hevosen länget. Ilman niitä raveja ei olisi.

Ies on myös ihmisen olkapäille asetettava kan-
tolaite, joka helpottaa kantamista. Paino on koko 
kropalla, ei vain käsien varassa. Siksi kantolaittees-
ta käytettiin Suomessa nimitystä ämmänlänget, 
koska usein naisten tehtävä oli veden kantaminen 
kaivosta eläimille ja ihmisille. 

Ikeen käytännöllinen merkitys lienee painunut 
unholaan, mutta eivät sen vertauskuvalliset mer-
kitykset: sorto, orjuus; rasitus, kuorma, taakka. Il-
man konkreettisen merkityksen tuntemista Jee-
suksen sanat ”Minun ikeeni on hyvä kantaa ja mi-
nun kuormani on kevyt.” käsitetään väärin.

Nykyään kuormalava–trukki -yhdistelmä on 
teknisesti kehittynyt ies. Historian tuntemus ei ole 
koskaan pahitteeksi, koska se tekee aiemman elä-
män ja nykypäivän ymmärrettävämmäksi.

Kuormalavalleni on kertynyt painoa: isän hal-
vaantuminen sairaalakuntoon kymmeneksi vuo-
deksi ennen kuolemaa, äidin kuolema sairaalas-
sa silmieni alla, avioero, työelämän haasteet, omat 
sairaudet, kokemus elämän turhuudesta. Kuorma-
lava on ollut tarpeen. ✦

Risto Moisio
Tuomasmessu-aktiivi

”Hän on luvannut 
meille kantoapua 
keventämällä kuor-
maamme voimiem-
me mukaan. 

Kirjoita mielipiteesi  
Sillan lukijapalstalle! 
Kirjoita Sillan yleisönosastoon mieltäsi askarruttavasta 
asiasta tai anna palautetta lehdestä. Tekstin ihannepi-
tuus on noin 1200 merkkiä välilyönteineen. 

Lukijalta-palstalla julkaistavaksi toivottuihin tekstei-
hin on aina liitettävä lähettäjän nimi ja yhteystiedot. 

Jos haluat tekstin julkaistavaksi nimimerkillä, lai-

ta siitä maininta tekstin yhteyteen ja käytettävä nimi-
merkki. Tällöin yhteystiedot jäävät vain toimituksen 
tietoon.

Palautetta ja lukijapostia voi lähettää osoitteisiin:
toimitus@siltalehti.fi, 
Silta, Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, 
PL 226, 33101 Tampere 
ja siltalehti.fi/palaute.

Piispa Irja Askola haastatteli 
kirjailija Leena-Maija Rossia 
Helsingin kirjamessuilla vuonna 
2015. Keskustelun aiheena oli 
muuttuva sukupuoli.
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Jos mulla 
olis vaan 
yks elämä
Pitäisikö tyytymättömyys niellä, ja jotenkin 
muuttua ihmisenä sellaiseksi, joka ei ole tyytymä-
tön?

Onko se minun vikani, jos hermo menee, kun 
asiat on ihan hanurista, ja se pistää hiileksi? 

Pitäisikö minun oppia hyväksymään se, mikä on 
väärin, tai lakata kaipaamasta jotain parempaa, jo-
tain enemmän, rauhoittua ja hyväksyä elämäni, ja 
kaivaa ilo sieltä, mistä sen voi kaivaa, jostain ihanan 
arjen kukkapenkistä? 

Jos olisi vaan, että okei joo, nielee nielee vaan 
kaiken, ja on, että ihan mahtavaa on elämä. Ei oli-
si mitään syytä vaihtaa duunia, muuttaa muualle, 
mennä katsomaan, mitä on vuoren tuolla puolella, 
olla joku ihan muu. 

Tyytymättömyys on voima, se on lajiominaisuus, 
jota ilman mikään ei muutu. Me osaamme kuvitel-
la jotain parempaa, ja se ajaa eteenpäin, tai on ihan 
vain tuntemus siitä, että kaipaa niin, vaikkei ihan 
tiedä, mitä kaipaa.

Tyytymättömyydessä ei ole mitään pahaa! Ja nyt 

puhun jostain ihan muusta kuin siitä uhriksi rupea-
misesta, jossa sitä on koko ajan hyvitystä ja lohtua 
kerjäämässä. 

Tai siitä tyytymättömyydestä, joka ei aja kohti 
muutosta, vaan on itsessään salaisen omahyväisyy-
den lähde. Siitä, kun oma paha mieli on jokin ih-
meellinen kruunu, josta ei millään luopuisi.

Koitan sanoa itselleni, että jos jotain on rikki, niin 
se kannattaa korjata. Jos jokin on huonoa, niin mi-
tä sitä vaalia? 

Mutta vaikeaahan se on. Kuinka usein olen itseni 
yllättänyt vain kiroamasta, ja kiroilemalla lunasta-
massa sitä, etten toimi, sitä, etten muuta asioita sel-
laiseksi, ettei tarvitse enää kiroilla. 

Tai astuisin vain sen tiellä olevan koiranpaskan 
yli ja jatkaisin matkaa – jos en mitään sille pökä-
leelle voi – mutta kun ei, pitää oikein pysähtyä hie-
romaan kenkää jätökseen ja päivitellä, että kyllä on 
kakka sontaa.

Jos mulla olis vaan yks elämä, niin toimisin kyl-
lä ihan toisin. Olisin peloton ja korea, sillä jos olis 
vaan yks elämä, niin ei olis mitään menetettävää. 

Jos mulla olis vaan yks elämä, niin pitäishän sen 
olla elämisen arvoinen. Mä uskaltaisin rakastaa it-
seni kipeeks ja olla onneton. Jos mulla olis vaan yks 
elämä, niin mulla olis aina kosteat kyynelkanavat ja 
raikuva nauru… 

Jos mulla olis vaan yks elämä, niin olishan se ju-
malauta haastavaa. ✦

Otso Kautto
Teatteriohjaaja ja  

Tampereen Työväen 
Teatterin johtaja
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Tesoman neuvolan Nuoret äidit -ryhmässä on jaettu arkisia huolenaiheita, mutta myös äitiyden iloa.

Tukea nuorille äideille
– Olen tykännyt ryhmästä. On ki-
va puhua ja jakaa asioita ihmis-
ten kanssa, jotka ovat samassa elä-
mäntilanteessa kuin itse olen, 
miettii Camilla, puolivuotiaan pie-
nokaisen äiti.

Camilla on ollut mukana Nuoret 
äidit -ryhmässä Tesoman neuvo-
lassa syksyn ajan. 

– Olisi hienoa, jos voisimme ko-
koontua myös sen jälkeen, kun 
ryhmä on jo päättynyt. 

Ryhmässä nuoret äidit ja ohjaajat 
tutustuvat, kahvittelevat sekä kes-
kustelevat päivän teemoista. Va-
paasti voi ottaa puheeksi myös kai-
kenlaisia mieltä askarruttavia asioi-
ta. Toiminnasta vastaavat Tampe-
reen seurakuntien nuorten aikuis-
ten toiminta Uusi Verso ja Tampe-
reen kaupunki.

– Ryhmä on perustettu tuke-
maan niitä nuoria äitejä, joilla ei 
välttämättä ole omassa lähiym-
päristössään tukiverkostoa tai sa-
manlaisessa elämäntilanteessa ole-
via ihmisiä, joiden kanssa voi tava-
ta ja keskustella, kertoo Uusi Verso 
-toiminnan perhetyön koordinaat-
tori Sini-Marja Aronen. 

Päivän teemat liittyvät arkisiin 
asioihin: vauvan hoitamisesta jak-
samisen tukemiseen ja voimava-
rojen löytymiseen. Ryhmäläisten 

tarpeet ja elämäntilanteet otetaan 
huomioon suunnittelussa. Tärkeä 
tavoite on luoda ryhmäläisten vä-
lille kontakteja, jotka jatkuvat ryh-
män päätyttyä. 

Arosen mukaan toiminnasta 
on jo saatu kokemusta, kun Her-
vannassa järjestettiin Nuoret äidit 
-ryhmä viime vuonna.  

– Palaute oli myönteistä. Paras-
ta ryhmäläisten mielestä on ollut 
tutustuminen uusiin, samassa elä-
mäntilanteessa oleviin ihmisiin. 

Toimintaa kodin lähellä 
Tesoman neuvolan terveydenhoi-
taja Anne Anturaniemi iloitsee 
ryhmästä ja yhteistyöstä seurakun-
tien kanssa. 

– Ihmiset tarvitsevat toisiaan. 
Moni on muuttanut Tampereelle 
toiselta paikkakunnalta, ja on pal-
jon yksinäisyyttä.

Anturaniemen mielestä on tär-
keää tarjota nuorille perheille toi-
mintaa kodin lähellä. 

– Mukaan on helpompi tulla, ja 
kun tutustuu lähellä asuviin äitei-
hin, ryhmän tuki kantaa arkielä-
mässäkin. 

Muutaman viikon ikäisen vau-
van äiti Janette tuli ryhmään aluk-
si epäilevin mielin. 

– Olen tosi ujo, ja mietin koko 

ajan, miten osaan olla ryhmässä ja 
puhua mitään. Neuvolantädin roh-
kaisemana kuitenkin tulin, ja olen 
tykännyt kokoontumisista. Kenen-
kään ei tarvitse osallistua keskuste-
luun, jos ei halua. 

Jenna halusi tulla mukaan ryh-
mään jo odotusaikana. Raskaus 
on pian puolivälissä, ja kaikki on 
mennyt hyvin. 

– Täällä voi solmia kontakteja 
muihin samassa elämäntilanteessa 
oleviin ihmisiin, kertoo nuori nai-
nen, joka on muuttanut Tampe-
reelle vuosi sitten. 

Arkisten huolenaiheiden ohel-
la ryhmässä on jaettu iloa äitiydes-
tä ja vauvoista. 

Camillan mukaan yllättävintä äi-
tiydessä on ollut fyysinen väsymys 
lapsen heräillessä vähän väliä.

Vastapainona on ollut ilo lapses-
ta ja hyvä fiilis äitiydestä. 

– En olisi ikinä uskonut, miten 
paljon voi rakastaa omaa lastaan, 
hymyilee nuori äiti.

Kirsi Airikka

Oletko kiinnostunut tulemaan 
mukaan Nuoret äidit -ryhmään? 
Uusien ryhmien perustamista 
suunnitellaan parhaillaan. Yhtey-
denotot: sini-marja.aronen@evl.fi 
tai p. 040 804 8457
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Kolumnistien esittelyt ja  
kommentointi: siltalehti.fi

SILTA

” Tyytymättömyys on 
voima, se on lajiomi-
naisuus, jota ilman 
mikään ei muutu.
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Voimasanoja-sarja  
tarkastelee elokuvia
Pirkanmaan Pipliaseuran Voimasa-
noja Raamatusta -tilaisuudet tarkastelevat tänä 
syksynä ihmisen suhdetta uskontoon, uskoon 
ja jumaluuteen sanojen ja elokuvien kautta. 
Sarjassa nähdään vielä kaksi elokuvaa: Tunte-
maton mestari ja Maria Magdaleena.

Yleisö jakaa elokuvakokemuksen, jonka he-
rättämistä tunteista ja ajatuksista on mahdolli-
suus myös keskustella.

Pipliaseuran yhteistyökumppanina on Pir-
kanmaan elokuvakeskus & Arthouse Cinema 
Niagara Kehräsaaressa.  

Ilta alkaa elokuvaesityksellä kello 17. Vapaal-
le keskustelulle ja kokemusten jakamiselle on 
varattu aikaa noin puoli tuntia elokuvan pää-
tyttyä. Keskustelua on mahdollista jatkaa Pip-
liaseuran Facebook-sivulla. 

Tuntematon mestari on vuonna 2019 ensi-il-
tansa saanut suomalainen draamaelokuva, jon-
ka on ohjannut Klaus Härö ja käsikirjoittanut 
Anna Heinämaa. 

Elokuva kertoo ikääntyvästä taidekaup-
piaasta, joka suunnittelee eläkkeelle jäämis-
tä. Sattumalta hän näkee taidehuutokaupas-
sa taulun, jota epäilee paljon lähtöhintaansa 
arvokkaammaksi. Taidediilerin vaistot herää-
vät, ja hän päättää lähteä viimeiselle keikalle. 

Maria Magdaleena on vuonna 2018 ensi-il-
tansa saanut raamatullinen elämäkertaeloku-
va, jonka on ohjannut Garth Davis. 

Se kertoo tarinan Mariasta (Rooney Mara), 
joka etsii uutta tapaa elää. Oman aikansa arvo-
ja uhmaten hän liittyy uuteen liikkeeseen, jo-
ta johtaa karismaattinen Jeesus Nasaretilainen 
( Joaquin Phoenix). 

Elokuvaesityksiin on vapaa pääsy, mutta nii-
hin on sitova ennakkoilmoittautuminen. Vara-
tut liput ovat noudettavissa esityspäivänä Art- 
house Cinema Niagarasta viimeistään 15 mi-
nuuttia ennen näytöksen alkua. 

Peruutathan varauksesi, mikäli et voi saapua 
näytökseen. Jos näytökseen jää paikkoja, esi-
tykseen voi tulla ilman varausta. ✦

Elokuvat:
 ∞ Ke 4.11. klo 17: Klaus Härö: Tuntematon 

mestari – S – 95 min
 ∞ Ke 2.12. klo 17: Garth Davis: Maria Mag-

daleena – K12 – 120 min 
Ennakkoilmoittautumiset: 
facebook.com/pirkanmaanpipliaseura tai Art- 
house Cinema Niagara: pek@elokuvakeskus.
fi tai p. 050 563 5770

Heikki Nousiainen näyttelee ikääntyvää taidekauppiasta 
elokuvassa Tuntematon mestari. 
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Maria Magdaleena -elokuva kertoo tarinan Mariasta  
(Rooney Mara), joka etsii uutta tapaa elää. 

Meiltä lääkkeiden ja apteekkituotteiden kotiinkuljetus 
keskustan alueella, ota yhteyttä

Avoinna:
Ma-pe 9–20 
La  10–18 
Su  12–18

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

• Sälekaihtimet ja varaosat
• Parveke- ja terassikaihtimet
• Markiisit ja ZIP screenit
• Rulla-, vekki- ja laskoskaihtimet
• Pimennys- ja screenkaihtimet
• Verhokiskot ja -tangot
• Liukuovet ja kaapistot
• Taite- ja tilanjako-ovet
• tuotteet myös moottorikäyttöisinä
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Sisällissodan 
asiantuntija ihastui 
Hattulan kivikirkon 
maalareihin, jotka 
alkoivat kertoa 
hänelle tarinaansa. 

TEKSTI: Timo Haapala  
KUVA: Juha-Pekka Aaltonen

K
irjailija Anneli Kanto hymyi-
lee. Hänen syksynsä on alka-
nut kiireisesti: näytelmä Pu-
naorvot sai hiljan ensi-iltansa 
Helsingin Kaupunginteatte-

rissa hyvin arvosteluin, ja jatkosodan so-
tilaista kertova monologiesitys Nuoret so-
tilaat puolestaan tulikasteensa yleisön sil-
mien edessä 2. elokuuta Pentinkulman päi-
villä.

–  Tänä vuonna minulta on ilmestynyt 
useita teoksia. Olen niistä jokaisesta hyvin 
kiitollinen ja onnellinen. 

Asia ei ole kirjailijan mukaan kuitenkaan 
ihan niin yksiselitteinen. Teokset ovat ol-
leet hänelle isoja henkisiä prosesseja, joi-
ta hän on työstänyt vuosien ajan. Kirjan 
tai näytelmän kirjoittaminen lopulliseen 
muotoonsa on vain yksi vaihe, sitä ennen 
tapahtuu paljon muuta. 

– Kuin ihmeen kautta näiden teoksien il-
mestymisajankohdat sattuvat lähes saman-
aikaisesti, kertoo Kanto. 

Pitkä kaari kirjailijaksi
Anneli Kanto kertoo kirjoittaneensa lähes 
koko ikänsä. Kirjoittaminen on ollut hä-
nen lempipuuhaansa, ja on sitä edelleen. 

– Nuorempana olin aina sitä mieltä, et-
tä proosa ei ole minun lajini, ja sen vuok-
si kirjoitinkin näytelmiä. Uskomukseni es-
ti minua kirjoittamasta romaaneja aina vii-
sikymppiseksi asti.

Vuonna 2004 hän päätti hakea Viita-aka-
temian kolmivuotiseen kirjoittajakouluun, 
sillä hän halusi edistää mielessään pyörivää 
ja muotoaan hakevaa tekstiä. 

– Esikoisromaanini kiusasi mielessä. 
Aluksi yritin siitä ihan jotain muuta, mut-
ta siitä ei vain tullut valmista.

– Viita-akatemiassa sain edistettyä teks-
tiäni vähä vähältä ryhmän kokoontumisien 
välillä. Näin siitä alkoi muotoutua romaani, 
jonka ensimmäisen version sain kirjoitettua 
valmiiksi noiden kolmen vuoden aikana.

Anneli Kannon esikoisromaani Piru, 
kreivi, noita ja näyttelijä julkaistiin vuonna 
2007, vuosi Viita-akatemian jälkeen. 

– Sinä aikana aloin uskoa itseeni proo-
san kirjoittajana. 

Esikoiskirjan jälkeen määrätietoiselta 
kirjailijalta alkoi ilmestyä uusia teoksia ta-
saiseen tahtiin, kustantajana Gummerus. 

Aiheina sisällissota ja historia
Kirjailija Kanto on useissa teoksissaan kä-
sitellyt Suomen sisällissotaa monista näkö-
kulmista. Pohjatyötä hän on tehnyt kirjo-
jaan varten niin paljon, että on sen vuoksi 
yksi arvostetuimmista sisällissodan asian-
tuntijoista. 

– Olen ajautunut kirjoittamaan sisällis-
sodasta, se ei ollut alun perin tarkoitukse-

ni. Punaisten naiskaartit ja heidän kohta-
lonsa ovat kiinnostaneet minua aina, mut-
ta siitä kirjoittaminen kävi mahdolliseksi 
vasta, kun tehtiin tarpeeksi puolueetonta 
tutkimusta. 

Kirjoittaessaan kirjaansa Veriruusut 
(2008), Kanto alkoi miettiä myös sodan 
vastapuolta, valkoisia: minkälaisia he oli-
vat ja miten he kokivat sisällissodan.

Hän haluaa pureutua aiheisiinsa olemas-
sa olevien tietojen perusteella. Se vaatii pal-
jon arkistojen ja monenlaisten lähteiden 
tutkimusta – ja usein se samalla ohjaa ja vie 
häntä jo kohti seuraavaa teosta. 

Veriruusut sai kirjailijan pohtimaan, mi-
tä hänen omat sukulaisensa olivat noihin 
aikoihin tehneet, mitä he olivat kokeneet 
ja missä he olivat olleet.

Kun Kanto perehtyi asiaan, kävi ilmi, et-
tä hänen Ilmajoella asunut isoisänsä oli ol-
lut suojeluskuntalainen, ja valkoisten puo-
lella. Yhtäkkiä asia tulikin henkilökohtai-
sesti hyvin lähelle. 

– Halusin selvittää paappani kohtalon. 
Vimpelin suojeluskunnan arkistosta hänes-
tä kuitenkin löytyi vain yksi kirjaus, jos-
sa todettiin, että Jaakko Kanto on mennyt 
lomalle ja palannut lomalta. Siinä kaikki.

Tutkimustyötä tehdessä kävi ilmi, mitä 
isoisän kaltaisille nuorille miehille tapah-
tui, ja minkälaisessa maailmassa he olivat 
eläneet. Näin sai alkunsa Lahtarit-romaa-
ni, joka julkaistiin vuonna 2017. 

– Vastaanotto lukijoilta näille sisällis-
sota-aiheisille kirjoilleni on ollut hyvin 
myönteinen. Nykyään ihmiset ovat etään-
tyneet sisällissodasta niin paljon, että siitä 
puhutaan objektiivisesti – enää ei kiihdy-
tä, ei liioin syytellä. 

Tulossa uusi kirja
Koronakevät muutti kirjailijankin elämää. 
Sosiaalinen elämä loppui esiintymiskeik-
koja myöten, ja yllättäen oli aikaa istua ko-
tona ja kirjoittaa. 

– Nyt uskallan jo sanoa, että ensi kevää-
nä minulta ilmestyy uusi kirja nimeltään 
Rottien pyhimys, joka kertoo Hattulan kirk-
komaalareista.

– Olen aina pitänyt kivikirkoista. Ne 
innostavat minua samalla tavoin kuin ku-
vataide, joka on minulle läheistä. Jossain 
vaiheessa suoritin kuvataideinnostukse-
ni myötä taidehistorian perusopinnot, sil-
lä haluan jatkuvasti opiskella myös jotain 
uutta.

Kirjailija Kanto puhuu elävästi hetkestä, 
jolloin hän sai ajatuksen uudesta kirjasta, 
eikä sitä tarvinnut miettiä enempää. 

 Eräällä luennolla luennoitsija puhui ki-
vikirkoista, ja näytti kuvaa Hattulan kirkos-
ta ja sen maalauksista. 

– Oli kuin salama olisi iskenyt minua 
päähän. Halusin tietää, ketkä maalasivat 
nuo maalaukset, miten he ovat niitä maa-
lanneet ja mitä he ovat ajatelleet. Tämä ta-
pahtui vuonna 2014, ja se jäi muhimaan 
mieleeni. 

Uuteen kirjaansa Kanto on tehnyt taus-
tatöitä vuodesta 2014, muiden töiden ohes-
sa. Hattulan kivikirkossa hän on käynyt ha-
kemassa inspiraatiota ja tunnetta kirjoitta-
miseen monta kertaa. 

– Kun tarpeeksi tuijottelin kirkon maa- 
lauksia, ne alkoivat kertoa minulle tari-
naansa, ja aloin erottaa sieltä erilaisia maa-
lareiden ”käsialoja”. Tarkasti katsottuna 
tunnistin, miten jotkut maalaukset ovat 
eri maalareiden maalaamia.

Maailman selityksiä 500 vuoden takaa

Kirjailija Anneli Kanto on 
julkaissut tänä vuonna 
useita teoksia. Ensi 
keväänä ilmestyy uusi 
kirja, Rottien pyhimys, 
joka kertoo Hattulan 
kivikirkon maalareista.



A 19SILTA 11/2020

Varsinaisen kirjoitustyön kirjailija aloit-
ti vasta tämän vuoden alussa. 

– Kirjoittaminen meni nyt kyllä poik-
keuksellisesti pikakelauksella, sillä koro-
nan vuoksi pystyin keskittymään tekstiini 
häiriintymättä. Nyt odotan innolla graafi-
kolta kirjan kansikuvaa, se on aina minul-
le jännittävä hetki. 

Syy- ja seuraussuhteita
Anneli Kanto sanoo pohtineensa paljon si-
tä, miten historiasta voisi ottaa oppia nyky-
maailmaan. Hän näkee kummassakin pal-
jon samankaltaisia syy- ja seuraussuhteita. 

– Ne ovat kuin suuria prosesseja: ensin 
käy näin, sitten näin, ja sen jälkeen joudu-
taankin jo pulaan. Vaikka historia sinänsä 
ei toista itseään, usein siinä ollut aaltolii-
ke on vastaavaa – nykyään vaan paljon no-
peampaa, pohtii Kanto.

Nykyisyydestä kirjailijalle tulee usein 
mieleen 1930-luku, joka oli myös ääripäi-
den vuosikymmen. Valtiovalta sulki sil-
mänsä laittomuuksilta ja oman käden oi-
keudelta. Ihmisiä kyydittiin ja ahdisteltiin, 
työväentaloja naulattiin kiinni ja niille teh-
tiin tihutöitä. Syyllisiä ei edes kunnolla et-
sitty, saati rangaistu. 

– Nyt niitä, joiden ajatukset eivät miel-
lytä, vainotaan netissä, ja usutetaan muita, 
että ruvetkaa vainoamaan tätä kyseistä hen-
kilöä. Toimittajia ja poliiseja pelotellaan, ja 
oikeusjärjestelmämme on ollut pitkään kä-
detön tämän asian kanssa. Ahdistelua ja vi-
harikoksia ei ole otettu edes tutkittavaksi. 
Onneksi nyt siihen on puututtu ja annet-
tu myös tuomioita. Se on mielestäni ainoa 
oikea keino.

Koronakevät osoitti, että suomalaiset 
luottavat valtion hallintoon. Ihmiset nou-
dattivat ohjeita ja uskoivat, että hallitus te-
kee parhaansa ja toimii meidän eduksem-
me. 

– Tämä haasteiden kevät laittoi ihmiset 
keskittymään olennaiseen, miettii Anne-
li Kanto.

Henkisyys tärkeä osa elämää 
Kanto uskoo, että ihminen on henkinen 
olento, ei pelkkää materiaa. 

– Tämä näkökulma sai minut kiinnos-
tumaan Hattulan kirkon taidemaalareista, 
sillä he ovat pyrkineet johonkin korkeam-
paan ja yrittäneet ilmentää jotain, joka on 
ylevää ja kaunista.

Maalaukset alkavat kirkon kuorista maa-
ilman luomisella, ja kierrettyään kirkon ne 
palaavat takaisin kuorin seinälle, jossa ker-
rotaan viimeinen tuomio.

Hän kertoo liikuttuneensa siitä, miten 
keskiaikaiset maalarit ovat yrittäneet tuo-
da maalauksillaan mahdotonta esille – sel-
laista, mitä ei pysty sanoin kuvailemaan. 
He ovat antaneet meille maailman selityk-
sen, jonka kautta voimme tavoittaa heidän 
ajatuksensa vielä 500 vuoden jälkeenkin.

– Se vaikutti minuun hyvin syvästi, ja 
vaikuttaa edelleen, miettii kirjailija Anne-
li Kanto. ✦

Väinö Linna on edelleen  
keskustelun keskiössä

Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta tampere-
laisen kirjailijan Väinö Linnan (1920–1992) synty-
mästä. Juhlavuoden kunniaksi on julkaistu useita 
uusia kirjoja kansalliskirjailijasta sekä äänikirjaver-

sio Linnan teoksesta Tuntematon sotilas.
”Tässä ajassa, kun kirjalliset suuntaukset ja yleisöt eriyty-

vät, Väinö Linnan teokset sytyttävät edelleen keskustelua niin 
kirjallisuudesta kuin yhteiskunnastakin. Teokset ovat tarkkaa 
ajankuvaa, mutta niiden ytimessä on ajattomuus, joka avaa 
mahdollisuuksia yhä uusille tulkinnoille maailman muuttu-
essa”, toteaa WSOY:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kus-
tantaja Anna-Riikka Carlson. 

Juhlavuosi sai yllätyskäänteen, kun marraskuun alussa il-
mestyi teos, jossa kirjailija itse muistelee elämäänsä ja työtään.

Päivä on tehnyt kierroksensa – Väinö Linna muistelee -kirjan 
(Siltala, 2020) on toimittanut kirjailija ja tutkija Panu Rajala. 

Väinö Linna ei koskaan kirjoittanut muistelmiaan, vaikka 
niitä häneltä toivottiin. Sen sijaan hän tilitti muistojaan ääni-
nauhalle kymmeniä tunteja. Nauhat ovat tähän saakka levän-
neet rauhassa, puolen vuosisadan ajan. 

Linna kertoo ensimmäisen kerran lapsuudestaan ja nuo-
ruudestaan Urjalassa, raskaasta työstä, muutostaan Tampe-
reelle, talvisodasta sekä sotaväen ja jatkosodan kokemuksis-
taan. Hänellä oli polttava halu tulla kirjailijaksi, mutta uran 
alkutaival oli vaikea.

Linna puhuu myös romaaniensa synnystä, läheisistään, 
rintamatovereista, kirjailijakavereista, teosten esikuvista ja 
teemojen valinnoista. Itseoppineen kirjailijan elämästä tu-
lee esiin paljon uutta. 

Totta ja tarua Linnasta
Kirjailija Karo Hämäläisen Kansalliskirjailija – romaani Väinö 
Linnasta -teoksen (WSOY, 2020) esittelytekstissä todetaan, 
että kirja kuvaa kirjailijan sellaisena, jona yleisö ei ole häntä 
nähnyt aiemmin.

”Väinö Linna kirjoitti päästäkseen tehtaasta pois, mutta hä-
net kammettiin heti jalustalle kansalliskirjailijaksi, valtakun-
nan oraakkeliksi ja vallanpitäjien lemmikiksi. Linna kirjoitti 
totuuden jatkosodasta ja sisällissodasta. Totuus Jumalasta jäi 
häneltä selvittämättä, ja se piinasi häntä hänen elämänsä lop-
puun asti”, kirjoittaa Hämäläinen. 

Kirjan kertoja on valmistamassa dokumenttielokuvaa Lin-

nasta ja kertoo projektin etenemisestä. Kirjassa yhdistellään 
vapaasti totta ja tarua. Minäkertojan kautta Hämäläinen myös 
leikittelee sillä, miten erilainen on kirjailijan asema nykyisin 
kuin Linnan elinaikana.

Koska Kansalliskirjailija on romaani Väinö Linnasta, se on 
romaani myös Suomesta ja kirjailijuudesta. 

Monipuolinen esseekokoelma 
Jyrki Nummen, Maria Laakson, Toni Lahtisen ja Pertti Haa-
palan toimittamassa Väinö Linna – tunnettu ja tuntematon 
-teoksessa (WSOY, 2020) saa puheenvuoron 25 tieteen ja 
taiteen ammattilaista. 

Näkökulmat vaihtelevat kirjallisuuden, elokuvan ja teatte-
rin tutkimuksesta yhteiskunta- ja oikeustieteisiin. Myös muu-
tamat nykykirjailijat tutkivat suhdettaan Linnaan. 

Esseissä tarkastellaan tunnetuimpien teosten lisäksi Lin-
nan nuoruuden tuotantoa, teosten filmatisointeja, teatteriso-
vituksia ja käännöksiä. 

Mielenkiintoinen on tamperelaiskirjailija Anneli Kannon 
essee, jossa hän pohtii rakkaus- ja erotiikkateemaa Täällä Poh-
jantähden alla -trilogiassa. Hän kirjoittaa myös teoksen nais-
kuvasta. 

Tutkija, Tampereen yliopiston Suomen historian dosent-
ti Ville Kivimäki puolestaan tarkastelee artikkelissaan Tunte-
mattoman sotilaan posttraumaattisuutta. 

”Linna antoi suomalaiselle kansanihmiselle sielun, haavoit-
tuneen ja rikkoutuneen. Mutta toisin kuin nykyisin, Linnan 
romaanihenkilöt eivät voineet turvautua debriefing-istuntoi-
hin tai EMDR-terapiaan, vaan he joutuivat ratkomaan koke-
mustensa seurauksia kokonaisina moraalisina olentoina, kai-
ken surun mukanaan kantaen”, kirjoittaa Kivimäki.  

Tamperelaisittain on myös kiinnostava Toni Lahtisen ja 
Jukka Sihvosen essee, jossa he kirjoittavat  Musta rakkaus 
-teoksesta ja siitä tehdystä elokuvasta. 

Mustan rakkauden kuvaukset olivat tapaus Tampereella. Si-
tä on pidetty ensimmäisenä pitkänä näytelmäelokuvana, joka 
kaupungissa on taltioitu. Kuvaukset alkoivat kesällä 1956, ja 
elokuvan ensi-ilta oli huhtikuussa 1957 Tampereella.

Äänikirja Tuntemattoman sotilaasta (WSOY, 2020) julkais-
taan itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Teoksen lukee näytte-
lijä Eero Aho. ✦

Kirsi Airikka 

”Ahdistelua ja 
viharikoksia ei ole 
otettu edes tutkitta-
vaksi. Onneksi nyt 
siihen on puututtu 
ja annettu myös 
tuomioita.”

Kansalliskirjailija 
Väinö Linna 
asui osoitteessa 
Hämeenpuisto 
17–19 A vuodesta 
1962 kuole-
maansa vuonna 
1992 saakka. 
Taloon muut-
taessaan Linna 
palasi tampere-
laisille juurilleen: 
ikkunoista näkyi 
Finlaysonin 
tehdas ja lähellä 
olivat entiset 
asuinpaikat 
Puuvillatehtaan-
kadun varrella. 
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Rauhaa ja rohkeutta

R
auhaa ja rohkeutta on marraskuisen Sana soi 
-illan teemana Aleksanterin kirkossa. 

Illan esiintyjänä on muusikko ja evanke-
lista Nina Åström, joka on julkaissut saman-
nimisen levyn vuonna 2018.

– Elämässä tulee vastaan monenlaista, ja joskus olosuh-
teet voivat olla myrskyisät, jopa suorastaan karseat. Sil-
ti voimme kokea elämässämme syvää rauhaa, kun tukeu-
dumme Jeesukseen, pohtii muusikko. 

– Rohkeus elää ja tehdä asioita syntyy siitä, että meillä 
on rauha ja hyvä, elävä suhde Jumalaan. Tulee tietoisuus 
siitä, että Hän haluaa antaa meille aina uuden mahdollisuu-
den, lisää Åström, joka on levittänyt ilosanomaa laulaen ja 
puhuen jo reilut 35 vuotta ympäri maailmaa. 

Hän on julkaissut kaikkiaan 17 levyä. Tuotanto koos-
tuu suomen-, ruotsin- ja englanninkielisistä kappaleista. 

Moni muistaa laulajan myös siitä, että hän edusti Suo-
mea A Little Bit -kappaleella Euroviisuissa vuonna 2000. 

Nina Åströmin Avoin taivas -äänite (2012) ylitti plati-

nalevyn myyntirajan tänä vuonna. 
Se sisältää tunnetun, tamperelaisen runoilija-evanke-

lista Hilja Aaltosen (1907–2013) sanoittamia lauluja, jois-
ta tunnetuimmaksi on noussut kappale Anna sade, Jumala. 
Laulut ovat pääasiassa Hannu Huhtalan säveltämiä. 

– Hilja Aaltosesta tuli lopulta minulle esikuva, ja ym-
märsin, että tässä on kysymys jostakin suuremmasta. 

– Tapasinkin hänet kolme kertaa. Seison niiden teks-
tien takana, minulle on tärkeätä, että teksti sopii omaan 
suuhuni. 

Kutsumus evankelistan työhön vielä vahvistui muusi-
kon elämässä juuri Hilja Aaltosen myötä. 

Kirkkoja ja vankiloita
Kirkkojen ja konserttisalien lisäksi Åström on kiertänyt 
laulamassa ja puhumassa Jeesuksesta sadoissa vankilois-
sa ja huumeparantoloissa ympäri maailmaa, muun muas-
sa Ukrainassa, Israelissa, Balkanilla ja Venäjällä. 

– Kutsu ajaa liikkeelle. Toki lahjojakin pitää olla, mutta 

ei pelkästään niillä pitkälle pötkitä. Välillä tulee väsähtä-
misiä, elämäntilanteet muuttuvat, ja itse muuttuu. 

– Mutta kun lähtee seuraamaan Jeesusta, vahvistuu us-
kossaan ja rohkaistuu. Se saa laittamaan kotioven kiinni ja 
lähtemään yhä uudelleen, miettii Åström.  

Hän haluaa kiittää myös työtovereitaan, jotka kulkevat 
evankelistan rinnalla.  

– Minulla on aivan mahtavat työkaverit täällä Suomes-
sa, ja myös ulkomailla vakitiimit. He ovat minulle tärkeitä 
ja rakkaita ihmisiä. Kannustamme ja opimme toisiltamme.  

Åström toivoo, että Tampereen-vierailusta tulee ylei-
sön ja esiintyjien yhteinen ilta.

– Voimme jakaa asioita, jotka ovat meille tärkeitä. Voim-
me yhdessä olla kuulemassa, mitä Jumala meille sanoo, ja 
ymmärtää. Tuu mukaan! ✦

Kirsi Airikka

Nina Åström ja Jim Hakola Sana soi -illassa  
15.11. kello 18 Aleksanterin kirkossa 

Muusikko ja evankelista Nina 
Åström on esiintynyt jo reilut  
35 vuotta ympäri maailmaa.
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Keitä tai pese 
kotikäyttö- 
maskit
Kasvosuojainten uudelleenkäyttö 
on mahdollista.
VTT:n tutkimus osoitti, että keit-
täminen on kotioloissa paras me-
netelmä.

Jopa kymmenen kertaa puhdis-
tettu kertakäyttöinen kirurginen 
suu-nenäsuoja on ainakin yhtä te-
hokas kuin kangasmaski. Kangasmaskit puhdistuvat par-
haiten keittämällä niitä ainakin viisi minuuttia.

Pesukoneessa maskit pestään 60 asteessa. Myös ker-
takäyttösuojainten rakenne kestää jopa kymmenen pe-
sua. VTT:llä suojat pestiin pesupussissa, jotta muu pyyk-
ki ei rullaisi niitä.

Tartuntariski muuhun pyykkiin ei ole todennäköinen. 
Varminta on silti pestä maskit erillään.

Asta Kettunen

Marraskuun ekovinkki:
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