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PÄÄKIRJOITUS
Kirsi Airikka
päätoimittaja
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Syyskuu
Tampere 1.9.2021

Tuetaan ihmisiä 
kotoutumisessa 
Afganistanin tilanne on järkyttänyt suomalaisia ja täällä eläviä 
afgaaneja jo viikkojen ajan. Moni on peloissaan ja huolissaan Afga-
nistanissa olevien ihmisten turvallisuudesta sekasorron keskellä. 

Huoli on myös saanut ihmiset liikkeelle Suomessa. Suuri jouk-
ko ihmisiä on kokoontunut yhteen kirkkoihin, ja kynttilät ovat syt-
tyneet afganistanilaisten tueksi. 

Tampereella kynttilöitä sytytettiin Vanhan kirkon kivimuuril-
la viime perjantaina. Paikalla oli myös kirkon työntekijöitä, joiden 
kanssa oli mahdollisuus keskustella. 

Kokoontumisissa on myös yhdessä rukoiltu rauhaa Afganista-
niin, sovintoa kansanryhmien välille ja viisautta kansojen johtajille.  

Kynttilät eivät muuta tilannetta sekasortoisessa maassa, mutta 
ne tuovat kuitenkin toivoa. Kynttilöiden viesti on, että on olemas-
sa ihmisiä, jotka kokevat myötätuntoa hädässä olevia ihmisiä koh-
taan ja haluavat auttaa lähimmäisiään. 

Afganistanista saapuvat ihmiset asettuvat pian vastaanottokes-
kuksiin ja sen jälkeen asumaan kuntiin eri puolille Suomea. Silloin 
on käytännön avun ja vertaistuen aika. 

Suomen Afganistanilaisten järjestön aktiivi Mojtaba Qanezaded 
kertoi viime viikolla, että järjestö on jo saanut paljon yhteydenottoja 
ihmisiltä, jotka haluavat auttaa tulijoita. (YLE1 Aamu-tv 24.8.2021) 

Hän itse oli 7-vuotias saapuessaan Suomeen vuonna 2002. Hä-
nen kotipaikkakunnallaan asui tuolloin vain muutamia afgaaniper-

heitä, joilta tulijat onneksi saivat vertaistukea. Samaa kieltä puhuvia 
leikkikavereita Qanezadedilla ei kuitenkaan aluksi ollut.  

Tilanne on onneksi nykyisin parempi. Qanezadedin perhe pys-
tyi itse auttamaan turvapaikanhakijoita, jotka saapuivat Suomeen 
vuonna 2015. 

Suomessa asuu tällä hetkellä noin 15 000 afgaania, jotka voivat 
edistää oman kansansa maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen. 
Myös kantaväestö on avainasemassa siinä, miten maahanmuuttajat 
sopeutuvat ja kotoutuvat maahamme. 

Kalevan kirkolla toimiva Tampereen seurakuntien Marha-
ban-keskus on kohtaamispaikka, jossa maahanmuuttajilla on mah-
dollisuus kohdata muita ihmisiä, myös toisia maahanmuuttajia. Siel-
lä voi myös opiskella suomen kieltä.    

Seurakunnat myös tarjoavat tukihenkilöitä kotoutuville kiintiö-
pakolaisille yhdessä Tampereen kaupungin kotouttavan sosiaali-
työn kanssa. Seurakuntien Huokaus-toiminta tarjoaa henkistä tu-
kea maahanmuuttajataustaisille ihmisille.

Tampereella asuu kansalaisia yli 120 valtiosta, ja puhuttuja kie-
liä on vielä enemmän. On hienoa, että kirkon työntekijät sekä iso 
joukko vapaaehtoisia kaupunkilaisia tukevat Tampereelle ulkomail-
ta muuttaneita ihmisiä ja monikulttuurisia perheitä. ✦

TULEVAT PYHÄT 1.9.–6.10.2021

”Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää 
kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen 
Jeesuksen omilta. Älkää sammuttako Henkeä, 
älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa 
kaikkea ja pitäkää se, mikä on hyvää. Pysykää 
erossa kaikesta pahasta. Itse rauhan Jumala 
pyhittäköön teidät kokonaan.” (1. Tess. 5:16–23)

” Kantaväestö on avain-
asemassa siinä, miten 
maahanmuuttajat so-
peutuvat maahamme.
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ENEMMÄN KUIN RAKENNUS
Pispalan kirkko rakennettiin seurakuntatalon 
 yhteyteen 50 vuotta sitten. Myöhemmin pääsin 
 mukaan kirkon elämään ja löysin paikkani. Harjun Nuorten Kuorossa lau-
loin joulun alla vuonna 1975 ja sen jälkeen jumalanpalveluksissa ja konser-
teissa vuosien ajan. Muistan Petterin hautajaiset, Jussin väkevät saarnat, 
jouluaamun radiokirkon, uusien urkujen ihmeen, monet hartaan hauskat 
juhlat ja lopuksi veisatun Herraa hyvää kiittäkää. Ylävoimaa kirkosta!

PALSTAN TEKSTIT: Jukka-Pekka Ruusukallio

5.9. Kiitollisuus
Jeesus kiittää Isää siitä, että hän ei kerrokaan 
salaisuuksiaan viisaille ja oppineille, mutta 
ilmoittaa ne lapsenmielisille. (Matt. 11:25–30)

12.9. Jumalan huolenpito
Vuorisaarnassa riittää viisauden helmiä: 
”Missä on aarteesi, siellä on sydämesi.” 
”Kukaan ei voi palvella kahta herraa.” 
(Matt. 6.19–24)

19.9. Jeesus antaa elämän
Syksyn pääsiäinen muistuttaa siitä, että ylös-
nousemus on totta. Niin kuin Jeesus voitti 
kuoleman, niin talveen valmistautuva luon-
tokin herää keväällä uuteen elämään. (Joh. 
5:19–21)

26.9. Kristityn vapaus
Kuka on vapaampi kuin kristitty? Kunpa 
osaisimme lukea oikein Jeesuksen opetuk-
sia! Hänen julistamaansa vapautta rajoittaa 
ainoastaan rakkaus. 
(Mark. 7:5–15 tai Mark. 2:23–28)

3.10. Mikkelinpäivä
Taivaalliset sanansaattajat ilmestyvät niin yl-
lättäen, että aloittavat viestinsä rauhoittelulla: 
”Älkää pelätkö!” (Matt. 18:1–6, 10)

Raamattuhetki kävellen Ahvenis- järvellä 2.9. klo 17.30. Lähtö Hervannan kirkolta. Aiheena toivo.Mahdollisuus  keskusteluun jarukoukseen
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Millaisen suosion on saanut 
65+-vuotiaiden etätoiminta?
❶Kuusi sosionomiopiskelijaa 
Tampereen ammattikorkeakoulusta
on tarjonnut kesäkuusta alkaen
etätoimintaa yli 65-vuotiaille maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin kello 12. 
Miten idea syntyi, opiskelijatiimin
vetäjä Sonja Laukkanen?
– Mummon kammari oli ollut yhtey-
dessä TAMKiin ja pyysi opiskelijoita 
mukaan etätoiminnan kehittämiseen. 
Ryhmämme innostui ajatuksesta.

– Erityisesti meissä heräsi ajatus, et-
tä etätoiminta ei olisi pelkästään ko-
ronan vuoksi tärkeää, vaan sen avul-
la pystyttäisiin myös tavoittamaan nii-
tä iäkkäitä, jotka ovat syrjäytymisvaa-
rassa esimerkiksi siksi, etteivät liikun-
tarajoitteen tai hankalan asuinpaikan 
vuoksi pääse kulkemaan heille suun-
nattuihin toimintoihin paikan pääl-
le. – Etätoiminta mahdollistaisi kaikille 
osallistumisen ja sen kautta olisi mah-
dollisuus synnyttää aitoa osallisuutta ja 
toisten kohtaamista. Tarkoituksena oli 
luoda mielekästä, matalan kynnyksen 
vapaa-ajan toimintaa, johon osallistu-
jien olisi helppoa tulla mukaan.

– Eräs tavoitteista oli mahdollistaa 
ja rohkaista iäkkäitä kehittämään digi-
taitojaan, sillä niitä tarvitaan koko ajan 
enemmän.   

❷Lähtikö väki innolla mukaan?
– Osallistujia lähdettiin tavoittelemaan 
Mummon kammarin Internet-sivujen, 
Facebookin ja Instagramin kautta. Li-
säksi etätoimintaa mainostettiin tut-
tavien, Tampereen puskaradion Face-
book-sivujen ja mainosten kautta.

– Osallistujien saaminen toimintaan 
oli juuri niin haastavaa kuin olimme 
odottaneetkin. Digitaidot tuntuvat ole-
van osalle pelottavia, ja uusi toiminta-
muoto mietitytti.

– Korostimme, että emme odota 
osallistujilta digiosaamista, vaan jär-

jestämme sitä varten harjoittelukerran 
paikan päällä Mummon Kammaril-
la. Ainoa edellytys oli, että osallistujil-
la olisi älypuhelin, tietokone tai tabletti. 
Osallistujia ilmoittautui mukaan kuusi, 
joista viisi osallistui digiopetuspäivään. 

❸Millaiset tietotekniset valmiudet 
osallistujilla oli?
– Osa tutustui ensimmäistä kertaa di-
giopetuspäivässä Teams-alustaan, 
osalle se oli entuudestaan tuttu. Osa oli 
soittanut perheensä kanssa esimerkik-
si video- tai Skype-puheluita.

– Digiopetuspäivässä tutustuttiin 
Teamsin käyttöön ja jaettiin siihen 
myös ohjeet. Lisäksi käytiin läpi osal-
listujia kiinnostavia digiasioita, esi-
merkiksi asennettiin yhdelle osallis-
tujalle nettiradiosovellus ja opeteltiin 
käyttämään Bluetooth-kuulokkeita. 
Yhden kanssa tutustuttiin kirjaston El-
libs-palveluun ja siellä oleviin ilmaisiin 
äänikirjoihin.  

❹Mitä tapaamisissa on tehty?
– Tapaamiskertamme ovat aina erilai-
sia. Mukana on ollut liikuntaa, esimer-
kiksi tuolijumppaa. Olemme muistel-
leet osallistujien lapsuutta, nuoruutta, 
jouluja, työuraa ynnä muuta. Meillä on 
ollut tietovisaa ja päiväkahvit, joiden 
aikana tutustuttiin lisää toisiin. Kirja-
piirissä on luettu Aira Samulinin elä-
mäkertaa ääneen ja keskusteltu siitä 
nousseista ajatuksista. 

– Osallistujilla on mahdollisuus
myös toivoa haluamaansa toimin-
taa. Eräs osallistuja oli kuullut kasvien-
tunnistussovelluksesta nimeltä Plant-
Net, ja yhdellä kerralla opeteltiin käyt-
tämään kyseistä sovellusta. 

❺Mitä kokemuksia on kertynyt?
– Osallistujat ovat kertoneet palaut-
teessa, että heidät on saanut lähte-

mään mukaan muiden tapaaminen ja 
vuorovaikutus sekä uusien taitojen op-
pimisen halu. Vaikka ryhmä on pieni, 
ovat osallistujat osoittautuneet aktii-
visiksi osallistumaan, ja heidän kans-
saan on ollut suuri ilo työskennellä. 
Ryhmän dynamiikan kehittymistä on 
ollut ilo seurata.

– Ryhmässä vallitsee ystävällinen 
henki ja jokaista halutaan kuulla ja 
kuullaan. Myös ystävyyssuhteita on 
vaikuttanut syntyvän. Osallistujat ovat 
samankaltaisissa elämäntilanteissa, ja 
uskomme heidän saaneen toisistaan 
peilauspohjaa ja vertaistukea.  

– Osallistujat ovat kokeneet muis-
telun kaikkein mieluisammaksi, vaik-
ka monipuolisuus on ollut heistä myös 
mukavaa. Digitaitojensa osallistujat 
ovat kokeneet kehittyneen.

❻Millaisia kommentteja osallis-
tujilta tuli, Mummon Kammarin
vapaaehtoistoiminnan toiminnan-
ohjaaja Soile Kukkonen?
– Palautteet olivat myönteisiä: ”Täs-
tä on tullu mulle uusi yhteisö. Tunne, 
että kuulun johonkin.”, ”Tietokone on 
tuonut apua yksinäisyyteen”, ”On asia, 
mitä odottaa.”, ”Uuden oppiminen on 
tuonut sisältöä elämään ja elämän nä-
köalattomuus on hävinnyt.”, ”Olen op-
pinut tuntemaan paremmin Tampe-
retta tässä ryhmässä, kun en ole asu-
nut montaa vuotta täällä.”

❼Onko jatkoa luvassa?
– Toiminta jatkuu vielä ainakin syys-
kuun ajan. Jatkoa suunnitellaan, kun 
löytyy kiinnostunut vapaaehtoinen tai 
mielellään kaksi. Mummon Kammari 
ja Myötätuuli järjestävät digineuvontaa 
Mummon Kammarilla joka keskiviikko 
kello 12.30–14. ✦

Asta Kettunen

18. elokuuta keskustelun aiheina olivat luonto ja voimaantuminen. Etätoimintaa yli 65-vuotiaille ovat
järjestäneet Sonja Laukkanen, Anne Alanko, Nina Lehtimäki, Hanna Ilomäki, Riikka Hellgren ja Petra
Lehtinen. Harjun seurakuntaan on valmisteilla hanke, jonka tavoitteena on tukea yhteistyötahojen
kanssa alueen ikäihmisten mahdollisuuksia hyödyntää tietoverkkoa ja sosiaalista mediaa.

kysymystä Jumalanpalvelusta 
ei enää kuulu 
Radio Moreenissa
Tuomiokirkon jumalanpalvelusten vä-
littäminen Radio Moreenin kautta kuu-
lijoille päättyi Informaatioteknologian ja 
viestinnän tiedekunnan tiedekuntaneu-
voston linjauksen perusteella. Viimei-
seksi jäänyt lähetys oli 20. kesäkuuta.

– Pohjimmiltaan kyse lienee kustan-
nuksista eli siitä, mihin resursseja käy-
tetään, arvioi Moreenin päätoimittaja 
Marko Ala-Fossi.

– Jumalanpalveluslähetysten hin-
noittelu ei ole perustunut todellisiin 
kustannuksiin eikä se ole liioin ollut si-
dottuna elinkustannusindeksiin. Lähe-
tykset ovat lisäksi vaatineet ylimääräistä 
sunnuntaityötä.

Radio Moreenin lähetysajan tär-
keimmät ulkopuoliset ostajat ovat ol-
leet Tampereen kaupunki, joka on mak-
sanut valtuustolähetyksistä, ja Tuomio-
kirkkoseurakunta. Molemmat sopimuk-
set on nyt irtisanottu.

Viestintätieteiden yksikön päällikkö 
Iiris Ruoho lisää, että kyse on myös ra-
dion paikasta journalismikoulutuksessa.

– Radio Moreenin toiminta on ol-
lut jo useita vuosia kehittämisprojektien 
kohteena ilman, että sen jatkosta ja ta-
loudesta olisi pystytty päättämään kuin 
vuosi kerrallaan. Toiminta on sitonut 
myös opettajaresursseja, ja emme ole 
kyenneet täysin vastaamaan esimerkik-
si äänijournalismin uusiin haasteisiin.

Radion perustaminen aikanaan kyt-
keytyi radiokoulutukseen. Ulkoisen ra-
hoituksen osuus on ollut pieni. Viikoit-
tain kuulijoita on ollut noin 8000.

Jatkon suunnittelu kesken 
– Yhtäkään ohjelmatoimintaan liittyvää 
sopimusta ei ole uusittu. On täysin au-
ki, millaisena radion ohjelmatoiminta 
jatkuu, mutta yliopisto ei ole toistaiseksi 
luopumassa nykyisestä toimiluvasta.

Uusi toimintakonsepti rakennetaan 
ensi vuoden alkuun mennessä.

– Tämän muotoinen vuosikymmen-
ten perinne päättyy, mutta etsii uuden 
muodon. Pohdimme heti alkusyksystä, 
miten voimme välittää Tuomiokirkon 
messun jatkossa seurakuntalaisille, sa-
noo tuomiorovasti Olli Hallikainen.

Aleksanterin kirkon jumalanpalvelus 
on katsottavissa verkossa.

Radio Pookiksi muuttunut Pispalan 
Radio lähettää Pispalan kirkon messut 
edelleen taajuudella 99,5 MHz sunnun-
taisin kello 11. Sen sijaan sunnuntaisin 
kello 17 kuulunut Lielahden messu sekä 
pappien päivittäiset hartaudet maanan-
taista lauantaihin ovat jääneet pois.

– Yhteistyö kuitenkin jatkuu, kertoo 
Harjun seurakunnan vs. johtava kappa-
lainen Leena Jalkanen.

Asta Kettunen

Jumalanpalvelus Yle 95 vuotta Tuo-
miokirkosta: lisätietoa sivulla B 7
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Kesäpiha keräsi 
kävijöitä
Lasten katedraalin kesäpihan idea on 
saanut alkunsa seurakuntalaisten kans-
sa pohtien jo ennen korona-aikaa. Ko-
rona-ajan myötä mahdollisuus tämän 
toteuttamiseen viimein löytyi, ja kesä-
piha oli ensimmäistä kertaa avoinna ke-
sällä 2020.

Kesäpiha oli tarjolla kesä-heinäkuussa 
arkipäivisin. Kävijöitä oli yli 900.

Katedraalin vastaava, varhaiskasva-
tuksen ohjaaja Mari Sunell kertoo, että 
kesäpiha oli ennen kaikkea kohtaamis-
paikka kaikille.

– Tarkoitus oli tarjota kivaa tekemis-
tä lapsille turvallisessa pihapiirissä. Pi-
hassa oli kaikenlaisia pelejä ja puuhaa 
eri ikäisille. Löytyi kepparirataa, fris-
beegolf, hullunkuriset hatut-hassutte-
lupaikka, kalastusta, tasapainoilurataa, 
lasten golfrataa, palikoita ja eläimiä. Ja 
välillä myös rasteja ympäri pihaa. Jokai-
selle jotakin.

Lisäksi tarjolla oli juotavaa, keksiä se-
kä rusinoita. Vanhemmalle väelle ja 
kirkkokävijöille löytyi levähdyspaikka 
sekä juttuseuraa.

Kävijöiltä on saatu hyvää palautet-
ta, muun muassa: ”Kivaa, kun on ihan 
tavallisia ja monipuolisia leluja tarjol-
la, tässä on mukava piipahtaa kahvilla ja 
lapset saa leikkikavereita.” ”Myös täm-
möinen mummo viihtyy täällä”.

Syksyllä Lasten katedraali on avoinna 
sunnuntaisin kello 11–17. Kesäpihan toi-
minta jatkuu myös ensi kesänä.

Tuula Vartiainen

Lisätietoja: tampereenseurakunnat.fi/
lastenkatedraali

Kirkon tutkimuskeskus muuttaa Helsinkiin
Elokuisen kirkolliskokouksen päätök-
sen mukaisesti Kirkon tutkimuskeskus ja 
Kirkon koulutuskeskus yhdistyvät.

Uusi yksikkö, Kirkon tutkimus ja kou-
lutus, aloittaa toimintansa vuoden vaih-
teessa. Se palvelee seurakuntia, kehittää 
asiantuntijuutta sekä kerää ja hyödyntää 

tutkimustietoa kirkon tueksi. Yhdistämi-
sellä tavoitellaan nykyistä parempaa vai-
kuttavuutta ja lisäarvon tuottamista seu-
rakunnille.

Kirkon tutkimuskeskus aloitti toimin-
tansa Kirkon tutkimuslaitoksen nimellä 
vuonna 1969. Se on alusta lähtien sijain-

nut Tampereella.
Muutoksen myötä tutkimuskeskuksen 

tilat Tampereen Hammareninkadulla 
suljetaan. Pääpaikka on jatkossa Kirkon 
talo Helsingissä, mutta henkilöstö tekee 
etätöitäkin. Myös työpiste Tampereella 
seurakuntayhtymän tiloissa säilyy.

K
öynnöksenkantajien tee-
maviikko nostaa esiin 
Tampereen seurakuntien 
vapaaehtoistoimintaa. Ni-
mensä viikko on saanut 

Tuomiokirkon Köynnöksenkantajat-fres-
kosta. Freskossa kukin köynnöksenkan-
taja kantaa Elämän köynnöstä omalla ta-
vallaan.

– Kukaan ei saisi kannettua sitä yk-
sin, vaan kaikkia tarvitaan. Toisen askel 
on reippaampi, toisen kohdalla köyn-
nös painaa enemmän, mutta yhteistyöl-
lä kaikki pysyvät mukana ja jokaisella on 
oma paikkansa mukana muiden kanssa, 
pastori Riikka Sydänmaa muistuttaa.

– Köynnöksenkantajien viikolla ha-
luamme pitää esillä sitä, että elämä on 
yhteinen asia, ja tarvitsemme toisiam-
me. Elämän mittaan voi vaihdella, onko 
kantamassa vai kannettavana, hän sanoo.

Teemaviikko nostaa esiin Tampe-
reen seurakuntien vapaaehtoistoimin-
taa. Eri tilanteisiin voi tulla mukaan tu-
tustumaan, ideoimaan, innostumaan ja 
unelmoimaan yhdessä. Toiveena on, et-
tä on mahdollista tavata uusia ja vanho-
ja vapaaehtoisia, ja että ihmiset voisivat 
tutustua toisiinsa.

Viikon aloittaa sunnuntain 5.9. Alek-
santeri-päivä, jossa on messu kirkossa 
ja sen jälkeen keittolounas, musiikkia ja 
yhteistyökumppaneita kirkkopuistossa.

– Viikolla ohjelmassa on keskiviikko-
na taiteesta kertomista Tuomiokirkos-
sa sekä Marhabanin avoimet ovet Kale-
vassa, torstaina Toivon torstai Kalevas-

sa sekä Kantajien kutsutori Aleksanteris-
sa, ja perjantaina avoimet ovet sekä Esa 
Toivolan urkuvartit Vanhassa kirkossa.

Viikon päättää sunnuntaina 12.9. Kale-
va-päivä Kalevan kirkossa, jossa on mes-
su kirkossa ja sen jälkeen kirkonmäellä 
keittolounas ja yhdessäoloa.

– Nämä ovat siis suunnitelmat, jotka
voivat muuttua, mikäli rajoitukset eivät 
jotakin salli. Ideana on, että joka tilaisuu-
dessa voi tulla tutuiksi seurakuntamme 
ihmisten kanssa, jutella asioista ja halu-
tessaan ilmoittautua mukaan vapaaeh-
toistoimintaan.

Millaista on vapaaehtoisena 
seurakunnassa vuonna 2021?
– Monipuolista! Meillä on sekä sellais-
ta vapaaehtoisuutta, joka on spontaa-
nia, hetkessä syntyvää ja hetken kestä-
vää, että sellaista, johon koulutetaan ja
johon sitoudutaan. Kirkko on Kristuk-
sen ruumis, jokaisella on seurakunnas-
sa paikkansa, ja toivomme, että jokainen 
rohkaistuu etsimään ja löytämään oman 
paikkansa. 

Vapaaehtoisuus on Sydänmaan mu-
kaan asioiden tekemistä mahdollisiksi, 
mielekkäiksi ja merkittäviksi. Seurakun-
tien vapaaehtoisia ovat esimerkiksi iso-
set leireillä, päivystäjät Avoimessa kir-
kossa ja Lohdun hetkessä, Marhabanin 
väki, messuavustajat, aluefoorumeiden 
jäsenet, ryhmien vetäjät, yhteisöruokai-
lujen väki, kirkkokaverit ja kuorolaiset.

– Tätä listaa voisi jatkaa, vaikka mi-
ten pitkään. Nopeasti huomaa, että il-

man vapaaehtoisia kirkossa ei paljoa elä-
mää olisi. Vapaaehtoisemme mahdollis-
tavat sen, että niin moni on tullut ja tu-
lee kuunnelluksi ja kohdatuksi – ja ilah-
dutetuksi!

– Esimerkiksi tänään vein vapaaehtoi-
sen kutomat sukat kastelahjaksi seura-
kuntamme uudelle jäsenelle, ja voi, mi-
ten perhe ilahtui, kun joku on halunnut 
antaa aikaansa, jotta vauvalla olisi läm-
pimät varpaat.

– Vapaaehtoisemme tuovat ihmisil-
le iloa ja lohtua. He tekevät monenlai-
sia asioita: osa tekee ruokaa, osa opettaa 
suomen kieltä, osa vetää rukouspiiriä ja 
esirukoilee puolestamme, osa on läksy-
apuna, osa järjestää Raamattu-opetus-
ta, osa on jakamassa elämän suuria mur-
heita, osa järjestää tuolit ja pöydät pai-
koilleen, osa tekee ja tukee lähetystyötä.

Kokoontumisrajoitukset ja epävar-
muus ovat tuoneet omat haasteensa. 
Esimerkiksi moni piiri ei ole voinut ko-
koontua, eikä kirkkokahveja ole voitu 
viettää. Tärkeää yhdessäoloa ja myös yh-
dessä suunnittelua on jäänyt pois.

– Monenlaisia osaajia tarvitaan eri-
laisiin tilanteisiin. Vapaaehtoisuus on 
myös unelmointia ja ideointia, sen ha-
vainnointia, mitä voisi olla. Moni juttu 
on saanut alkunsa ja toteutuu kiitos va-
paaehtoisten, Sydänmaa mainitsee. ✦

Marko Honkaniemi

Viikon ohjelma päivittyy sivulla 
tampereenseurakunnat.fi/ 
koynnoksenkantajat

Yhdessä ja omalla tavalla

Yksi vapaa-
ehtoisten 
toimintapaikoista 
on kulttuurien 
kohtaamispaikka 
Marhaban Kalevan 
kirkon seurakun-
tatiloissa. Siellä 
ovet ovat avoimina 
tutustumista var-
ten keskiviikkona 
8. syyskuuta. Laali 
ja Jamal kokkasi-
vat Marhabanin 
joulujuhlassa.
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Kesäpihan keppihevoset pääsivät 
vaihteeksi tauolle.
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K
eskustorin Vanha kirkko 
alkoi palvella kaupunki-
laisten olohuoneena kesäl-
lä. Skeittitapulin ja messu-
jen lisäksi kirkossa oli toi-

mintaa päivittäin, esimerkiksi avointen 
ovien kahvila ja Muksukahvila. Tarjolla 
oli myös keskusteluapua ja A-killan tai-
deterapia.

– Näin seurakunnat halusi osallistua 
Keskustorin kehittämiseen sekä olla mu-
kana ihmisten arjessa ja juhlassa, kertoo 
Vanhan kirkon pappi Olli Viljakainen.

Tuomiokirkkoseurakunnan ohella toi-
minnassa ovat olleet mukana Tampereen 
seurakuntien Diakonia ja yhteiskuntavas-
tuu sekä muutamat järjestöt.

Tapulissa kävi kesä–heinäkuussa yli 
2000 henkeä, ja lautoja lainattiin runsaat 
200 kertaa. Skeittikouluun osallistujia oli 
57. Myös tapahtumat vetivät väkeä: kol-
messa Tapuliklubissa oli 600 ja skeitti-
kirppiksellä 250 kävijää.

Ehkäisevän huumetyön yhdistyksen 
YAD:n eli Youth Against Drugs:n vapaa-
ehtoiset jakoivat tietoa huumausaineai-
heista.

Kulttuuriteko
Viljakainen kertoo kesästä saadun hyvää 
palautetta.

– Toiminta on ollut monen mielestä 
kulttuuriteko.

Matalan kynnyksen hengailupaikan 
koettiin rauhoittaneen ja elävöittäneen 
Keskustoria sekä tarjonneen rentoa yh-
teisöllisyyttä ja kansainvälistä tunnelmaa. 
Skeittitapuli oli tuonut kulmille uuden-
laista elämää ja iloa.

Myös häiriöiden koettiin vähentyneen. 
Toiminnan toivottiinkin seuraavina vuo-
sina jatkuvan pidemmälle syksyyn.

Kävellen suoraan terapiaan
Mielen hyvinvoinnin kanssa kamppaile-
vat nuoret saavat apua ongelmiinsa Van-
hasta kirkosta maanantaisin kello 10–17. 
Tampereen seurakuntien, Kirkkohalli-
tuksen ja YAD:n yhteinen pilottikokei-
lu alkaa maanantaina 6.9. ja on tarkoitet-
tu 16–30 -vuotiaille.

Matalan kynnyksen Walk in -terapia 
on ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, jossa 
asiakas voi kävellä paikalle ilman ajanva-
rausta. Palvelu on ilmaista, eikä omaa ni-
meäkään ei ole välttämätöntä kertoa, sa-
noo Tampereen seurakuntien erityisnuo-
risotyön koordinaattori Tuomas Perkiö.

– Riittää, että saapuu paikalle. Pyy-
dämme asiakkaita täyttämään pienen lo-
makkeen, jossa kysytään, mistä meidän 

olisi tänään hyvä puhua. Emme rajaa ai-
hetta, vaan asiakas päättää mistä puhum-
me.

Ajatus terapiasta syntyi, kun Perkiö 
kuuli, että vastaavaa on tehty hyvin tu-
loksin muun muassa Kanadassa. Idea sai 
lisää tuulta purjeisiin, kun Perkiö jutte-
li aiheesta tapaamisessa YAD:n työnte-
kijöiden kanssa. Molemmilla organisaa-
tioilla oli yhteinen huoli nuorten mielen 
hyvinvoinnista ja halu auttaa.

– Nuoret ovat erityisesti korona-aika-
na olleet väliinputoajia. On yksinäisyyt-
tä, ahdistusta ja myös päihteisiin liittyviä 
haasteita. Usein ongelmat ovat monisyi-
siä ja kynnys avun hakemiseen korkea. 
Kaikilla ei suinkaan ole työterveyden tai 
oppilasterveydenhuollon palveluita käy-
tettävinään, Perkiö muistuttaa.

Palvelua tarjoavat ratkaisukeskeiset ly-
hytterapeutit, jotka työskentelevät joko 
Tampereen seurakunnilla tai YAD-yh-
distyksessä. Kokeilun tuloksia arvioi-
daan ensi keväänä. Mikäli tarvetta on, si-
tä voidaan ehkä laajentaa myös muihin 
kaupunginosiin. 

Lisätietoa tästä saa osoitteesta 
walk.in@evl.fi.

Messuja ja yhteistyötä
Kirkossa tapahtuvasta yhteisöllisyydes-
tä puhutaan 1.10. kello 13 alkavassa semi-
naarissa, jonka järjestävät Tuomasmessu, 
Verkosto ja Vanha kirkko -yhteisö.

Vanhan kirkon Agnostikkoklubissa ar-
tistit puhuvat taiteesta, elämästä ja Juma-
lasta. Klubi järjestetään seuraavan kerran 
19. marraskuuta, jolloin on Patrick Tiai-
sen kirjan julkistamistilaisuus. 10. joulu-
kuuta on vuorossa Anni Pohto.

Musiikkipyhäkoulu on tarjolla tiistai-
sin kello 15 ja katukilta keskiviikkoisin 15–
18. Vanhan kirkon messut alkavat jälleen 
3.9. kello 18, ja ne jatkuvat joka toinen per-
jantai, ekumeenisen ICCK:n englannin-
kieliset messut joka sunnuntai kello 16.

– Olemme myös ideoineet yhteistyö-
kuvioita muun muassa Tampereen Teat-
terin, G Livelab Tampereen sekä Kulttuu-
ritalo Laikun kanssa. Tarkoituksena on 
kehittää toimintaa erityisesti nuorille ai-
kuisille, suunnittelee Viljakainen.

Toiminnan sujuvoittamiseksi kirkossa 
on tehty sisätilamuutos, jonka käyttöön-
ottomessu pidetään sunnuntaina 12. syys-
kuuta kello 16. Se toteutetaan suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi. ✦

Asta Kettunen ja Eva Wäljas

Lisätietoja toiminnasta:  
vanhakirkko.fi
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Hautauspalvelumaksuihin ja hoitomaksuihin pieni korotus
Hautauspalvelumaksut ja hautojen hoi-
tomaksut nousevat hieman ensi vuoden 
alussa, päätti Tampereen seurakuntien 
yhteinen kirkkoneuvosto.

Hautauspalvelumaksut ovat samat 
kaikille kotikunnasta riippumatta. Ulko-
paikkakuntalaiset maksavat enemmän 

tuhkauksesta osallistuen Vatialan kre-
matorion investointi -ja käyttökuluihin.

Korotukset perustuvat muiden seura-
kuntien hinnastoihin sekä kustannus-
ten yleiseen nousuun. Keskimäärin ko-
rotukset ovat noin kaksi prosenttia.

Hautojen hoitomaksut ovat Tampe-

reella valtakunnallisen tason keskivai-
heilla. Kustannusten ennakoidaan kas-
vavan, joten vuoden 2022 hinnastoon 
tuli kahden prosentin tasokorotus kaik-
kiin hintoihin.

Hautamaksuista päättää yhteinen 
kirkkovaltuusto 24. syyskuuta.

Tapuliklubin 
PopUp-konsertit 
olivat suosittuja. 
Kierto-hankkeen 
tarjoamaa lou-
nasta söi kesän 
aikana lähes 1500 
ihmistä, joista 
noin kolmasosa 
oli tullut paikalle 
nauttimaan 
musiikista.

Vanhalla kirkolla 
onnistunut kesä

Näkökulmia tamperelaisen  
ja kirkon suhteista
Vanhassa kirkossa perjantaina 10. syys-
kuuta kello 13–16 pidettävä Tamperelai-
nen ja kirkko -seminaari tarjoaa väläh-
dyksiä ja näkökulmia tamperelaisen ja 
kirkon välisistä suhteista viime vuosisa-
dan aikana. 

Suomalaisen yhteiskunnan historiaan 
erikoistunut professori Pirjo Markkola 
kertoo Tampereen uskonnollisesta ken-
tästä, joka 1800- ja 1900-lukujen vaih-
teessa oli vilkkaassa muutoksen tilassa.

– Tilaisuuksia järjestettiin paljon, ja 
niitä järjestivät myös niin sanotut erius-
koiset. Tilaisuuksissa saarnattiin ja julis-
tettiin synnittömyyttä, ja jälkikokoukset 
kestivät puoleen yöhön. Baptisteilla ja 
metodisteilla oli jopa saarnaajakoulut.

– Tampereella oli myös paljon eri-
laisia rukoushuoneita. Luterilainen ru-
koushuone veti yhteen väkeä laajal-
ta alueelta. 

Markkola toteaa, että työväestön us-
kontohistoriaa on vaikeampi tavoittaa. 
Hän on kuitenkin löytänyt siitä tieto-
ja aikakauden lehti-ilmoituksista, dia-
konissalaitokseen hakeneiden tampere-
laisten työläisten hakupapereista ja va-
paakirkollisen saarnaajan Antti Mäki-
sen kirjeistä.

Seminaari kunnioittaa 80 vuotta täyt-
tänyttä tuomiorovasti emeritus Voit-

to Silfverhuthia, joka lausuu päätössanat. 
Kirkkohistorian emeritusprofessori Han-
nu Mustakallio selvittääkin seminaa-
rissa, miten Silfverhuth johdatti hänet 
Tampereen kirkkohistorian tutkimiseen.

Mustakallio toimi asiantuntijatarkas-
tajana, kun Silfverhuth kirjoitti vuosil-
ta 1779–2010 Tampereen seurakunta-
historian. 

Mustakallio on kirjoittanut myöhem-
min Oulun seurakuntahistorian vuosil-
ta 1870–1945 ja esittää seminaarissa ver-
tailuja kaupunkien välillä.

Aamulehden eläkkeellä oleva toimit-
taja Olli Helen tuo tavallisen tampere-
laisen näkökulmaa suhteessa Tuomio-
kirkkoon.

– Pyrin alustuksessani kuljettamaan 
kuulijani läpi graniittilohkareiden suo-
raan sisäpiiriin. Kaunis ja pyhä Tuomio-
kirkko on paljon elävämpi, värikkääm-
pi ja hauskempi paikka kuin ”tavallinen” 
tamperelainen kuvittelee.

Ohjelmassa on myös sanallisia tun-
nelmakuvia, musiikkia ja valokuvia. Il-
moittautumiset 7. syyskuuta mennessä: 
leena.waismaa@evl.fi, p. 050 520 9012. 

Paikan päälle voidaan ottaa noin 60 
henkeä. Suoratoisto on katsottavissa 
Tampereen Tuomiokirkkoseurakunnan 
YouTube-kanavalla.
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 Seurakuntalaisten 
olohuone 
”Aitolahden kirkolla on toimintaa vauvasta 
vaariin. Se on tärkeä jumalanpalveluspaik-
ka ja perhetyön keskus. Se tarjoaa mah-
dollisuuden myös monipuoliseen vapaa-
ehtoistyöhön. Kohtaamispaikka järjestää 
siellä vapaamuotoista hengellistä seura-
kuntaelämää nuorille aikuisille.

Itse toivoisin, että kirkosta tulisi entistä-
kin suositumpi seurakuntalaisten kokoon-
tumispaikka ja olohuone, jossa voi kohdata 
toisia ihmisiä, saada apua ja rukoilla yhdessä.

Ojala–Lamminrahka -alueen rakentami-
nen mahdollistaa sen, että Aitolahden kir-
kosta tulee kotikirkko monille uusille ih-
misille ja perheille. Seurakunnan tulee kut-
sua uusia seurakuntalaisia aktiivisesti mu-
kaan toimintaan. 

Lähikirkon ja kokonaiskirkon suurin 
haaste on kristillisen yhtenäiskulttuurin 
murtuminen. Kirkko ei enää ole itsestään 
selvä osa elämää uusille sukupolville. 

Siksi on rohkeasti etsittävä uusia tapoja 
tavoittaa ihmisiä ja kohdata heidän elämän-
kysymyksiään. On kuitenkin varottava si-
tä, ettei Jeesus-lapsi katoa muutospesuve-
den mukana. Kirkko ei saa unohtaa identi-
teettiään muutospaineissa. Se, että muuttu-
vassa maailmassa on jotain muuttumaton-
ta, voi olla myös mahdollisuus. 

Toivon, että kirkon toiminta yhteisönä 
on ihmisille merkityksellistä tulevaisuu-
dessakin. Yhteisö kertoo Jumalan rakkau-
desta sekä elää sitä todeksi auttaen ja tukien 
niitä, jotka apua tarvitsevat.” 

Juha Itkonen 
Messukylän kirkkoherra

Kotikirkko 
monessa mielessä
”Enpä arvannut, että päästessäni mukaan 
Aitolahden kirkon suunnitteluun siitä tulisi 
myös minun lähi- ja kotikirkkoni. Muutin 
nimittäin kilometrin päähän kirkosta kak-
si viikkoa ennen kirkon avajaisia.

Työni puolesta olin erityisesti mukana 
suunnittelussa, jossa vanha seurakuntata-
lo uudistettiin kasvatuksen tiloiksi. 

Kirkkoon muodostui jo rakentamisen 
aikana henkinen side. Kävin monta ker-
taa työmaalla katsomassa, mitä tapahtuu. 
Kun oma talokin löytyi läheltä, avajaisis-
sa tuntui siltä kuin olisin kutsunut ihmisiä 
omaan kotiini. 

Olen löytänyt kirkosta itselleni myös 
harrastuksen, Aitotahti-kuoron, ja sen 
myötä ystäviä alueelta. 

Monet ihmiset ovat löytäneet oman 
paikkansa kirkolta: pajalla, kirkon siivessä 
on monenlaisia askartelijoita. Bändikäm-
pästä kuuluu usein rumpujen pauketta. 

Kirkolla on rukousryhmiä, ja tilaa myös 
muille toimijoille. Siellä kokoontuvat esi-
merkiksi Martat ja 4H-yhdistys. On hie-
noa, että sekä messussa että kirkkokahveil-
la on mukana alueen ihmisiä.

Se harmittaa, ettei varhaiskasvatuksel-
la ole tällä hetkellä omaa päiväkerhoa Ai-
tolahden kirkolla. Syyskuussa kokeillaan, 
olisiko kerran kuukaudessa kokoontuvaan 
lauantaikerhoon tulijoita. Avoin perhekah-
vila kokoontuu tiistaiaamuisin ja koululais-
ten suosittu SUPER-kerho iltapäivisin tiis-
taisin, keskiviikkoisin ja torstaisin.

Aitolahden kirkko on fyysisesti lähin 
kirkko uusille asukkaille, jotka muuttavat 
Ojalan kylään muutaman vuoden päästä. 
Toivottavasti he kokevat myös henkises-
ti, että tähän lähikirkkoon on hyvä ja help-
po tulla.”

Leena Katriina Leppänen
johtava varhaiskasvatuksen ohjaaja

Messukylän seurakunta

Monien 
 mahdollisuuksien 
lähikirkko
”Asun Tasanteella, ja olin aikoinaan Aito-
lahden seurakuntaneuvostossa päättämäs-
sä Aitolahden kirkon rakentamisesta. Olen 
myös seurakuntalaisena osallistunut toi-
mintaan ja vieläkin toimin ehtoollisavus-
tajana messuissa.

Lähikirkko antaa monenlaisia mahdolli-
suuksia. Tiloja on niin paljon, että useam-
pi ryhmä voi kokoontua samanaikaisesti. 

Vaikka rakennus on nykyaikainen, siel-
lä on kuitenkin rauhallinen ja harmoninen 
ilmapiiri. Kirkkosali on koko rakennuksen 
kaunein paikka.

Aitolahti on kotikirkkoni. Siellä ollessa 
on turvallinen ja rauhallinen olo. Olen kii-
tollinen, että olen voinut tuoda lastenlap-
seni Aitolahden kirkkoon, ja siitä on tullut 
heidänkin kotikirkkonsa. 

Kirkko palvelee kaikkia alueella asuvia 
ihmisiä. Fyysisesti se on näkyvä maamerk-
ki päätien eli Aitolahdentien varrella, ja se 
kertoo alueen ihmisille seurakunnan ole-
massaolosta. 

Jatkuva huolenaihe kuitenkin on, miten 
ihmisiä saataisiin mukaan seurakuntaan. 
Toiminnan monipuolisuus ja hyvä tiedot-
taminen ovat varmasti avainasioita. 

Tänä päivänä täytyy myös toiminnan 

järjestäjien ehkä muuttaa omaa ajatteluta-
paansa siinä, miten seurakuntalaisia osallis-
tetaan. Voi olla, että ihmiset haluavat osal-
listua joihinkin yksittäisiin lyhyisiin pro-
jekteihin tai tapahtumiin, mutta jatkuva 
pitkäaikainen sitoutuminen ei välttämät-
tä kiinnosta. 

Uuden Ojala–Lamminrahka -alueen ra-
kentaminen on alkanut. Väestömäärän kas-
vu tuo haasteita ja myös paljon mahdolli-
suuksia seurakunnalle. Uusi alue on ennen 
kaikkea lapsiperheiden asuinaluetta, joten 
niiden palveluihin pitää panostaa.

Kokonaiskirkon ja seurakuntien suu-
rimpia haasteita tulevina vuosina ovat jä-
senmäärän väheneminen ja sen myötä tu-
lojen pieneneminen. Se haastaa uudenlai-
sen toiminnan suunnitteluun ja laajempaan 
yhteistyöhön monien toimijoiden kanssa.” 

Tarja Käpylä
Tampereen seurakuntien  

yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen 
kirkkovaltuuston varajäsen

Aitolahden kirkon elokuisesta Lasten 
raamattuviikosta kerrotaan sivulla A 11

AITOLAHDEN KIRKKO
– kohtaamispaikka alueen asukkaille 
Aitolahden kirkko – Suojamuuri – tunnetaan kotoisana messuyhteisönä ja 

toimivana perhetyön keskuksena. Lähikirkko on uusien haasteiden ja mahdolli-
suuksien edessä, kun Ojala–Lamminrahka -asuinalue valmistuu lähivuosina.  

TEKSTI: Kirsi Airikka KUVAT: Hannu Jukola

Leena Katriina Leppänen (vas.), Juha Itkonen ja Tarja Käpylä 
ihastelevat Aitolahden kirkon harmonista kirkkosalia. Kirkossa on 
hyvät tekniset valmiudet, ja siksi se on ollut hyvä paikka järjestää 
suoratoistomessuja korona-aikana. Myös konfirmaatiokirkkona se on 
erityisen toimiva.
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A
itolahden kirkko on jo vuosia ollut läheinen Anu ja 
Marko Saarisen perheelle. Se on säilynyt rakkaana 
kotikirkkona siitäkin huolimatta, että Saariset asu-
vat nykyisin Kangasalan Havisevalla. 

Aitolahden kirkosta tuli Saaristen lähikirkko, kun 
pariskunta muutti Savonlinnasta Tampereelle ja perusti yhteisen 
kodin Nurmin kaupunginosaan. 

– Kirkossa on aina ollut mukava ilmapiiri, ja sinne on helppo 
mennä. Meidät otettiin heti lämpimästi vas-
taan, muistelee Anu Saarinen.  

– Messun yhteydessä on aina tarjottu kirk-
kokahvit, ja siellä on päässyt luontevasti tu-
tustumaan ihmisiin, jatkaa Marko Saarinen. 

Vuosien varrella Saarisista on tullut aktii-
viseurakuntalaisia. Pariskunta on ollut muka-
na perheraamiksessa, jossa on yhdessä luettu 
Raamattua ja keskusteltu sen teemoista. Mar-
ko Saarinen on toiminut myös ehtoollisavus-
tajana. 

Pariskunta meni naimisiin Teiskon kirkos-
sa. Vihkipapiksi pyydettiin Aitolahden pastori 
Mauri Nieminen, joka on myös kastanut per-
heen lapset Miljan, 5, ja Leon, 3, sekä siunan-
nut perheen kaksi kotia. 

Perheiden kirkko
Hauska muisto huvittaa vieläkin Saarisia. 
Muutama vuosi sitten koko perhe oli värvät-
ty enkeleiksi joulupäivän näytelmämessuun.   

– Leo oli juuri oppinut kävelemään – tai oi-
keastaan juoksemaan. Vähän väliä poika läh-
ti enkelikuorosta johonkin suuntaan, ja minä 
harpoin pitkässä mekossa ja seppele päässä pe-
rässä, hymyilee Marko Saarinen. 

Korona-aika on korostanut perheen kai-
puuta kotikirkkoon. Suoratoistot ovat Saaris-
ten mielestä hieno asia, mutta ne eivät kuiten-
kaan korvaa aitoa messukokemusta ja ehtoollista. 

– Kotikirkko merkitsee paljon. Korona-aikaan olen huoman-
nut, että uskonelämäkin köyhtyy, kun ei ole päässyt messuihin, 
miettii Marko Saarinen.  

Saariset ovat huomanneet, että kirkko on tukenut ihmisiä ko-
rona-aikana. 

– Kun elämä pysäyttää tai tapahtuu isoja ja vakavia asioita, mo-
net ihmiset hakeutuvat kirkkoon, ja sen merkitys korostuu, poh-
tii Marko Saarinen.

– On iso haaste seurakunnille miettiä uusia keinoja, joilla ih-
misiä tavoitetaan ja pystytään tukemaan, jatkaa Anu Saarinen.

Pariskunta toivoo, että monet nuoret aikuiset löytäisivät tien-
sä Aitolahden kirkolle, ja seurakunta saisi uusia jäseniä. Seudul-
le muuttaakin lähivuosina entistä enemmän perheitä, kun Oja-

la– Lamminrahkan uudet asuinalueet val-
mistuvat. 

– Seurakunta tukee elämässä jaksamista. 
Se tarjoaa turvallisen mahdollisuuden kuu-
lua yhteisöön, johon jokaisen pitää saada ol-
la tervetullut, pohtii Anu Saarinen.

Saaristen mielestä on surullista, että mo-
net nuoret aikuiset ovat vieraantuneet kir-
kosta. Lapsia ei välttämättä kasteta eivätkä 
ihmiset enää ymmärrä hengellisiä asioita ja 
käsitteitä.    

Keskusteluja elämästä 
Pariskunta arvostaa seurakunnan kasvatus-
työtä päiväkerhoissa sekä rippikouluissa 
ja haluaa siirtää hengellistä perintöä myös 
omille lapsilleen. 

Milja ja Leo ovat olleet mukana messuissa 
pienestä pitäen, ja heidän kanssaan luetaan 
iltarukous sekä Lasten Raamattua. 

– Kristillisinä juhlapyhinä haluamme tuo-
da esille sen, miksi juhlia vietetään. Lapset 
ovat myös olleet mukana hautajaisissa. Ne-
kin kuuluvat elämään, ja mielestäni on tär-
keää, että lapsetkin voivat osallistua. Kun us-
komme, että elämä ei pääty tähän, on loh-
dullista kertoa lapsille, että jälleennäkemi-
nen on mahdollista, sanoo Anu Saarinen. 

Vanhempien mukaan esikoinen haluaa 
käydä jo syvällisiäkin keskusteluja elämästä ja Jumalasta. 

 – Toki tärkeätä on tuoda lapsille esille myös se, että kaikki ei-
vät ajattele näin. Jokainen tekee isompana omat ratkaisunsa, ja 
päättää katsomuksestaan itse. Itse ajattelen, että Jumala on meil-
le elämässä turva, joka pysyy, vaikka mitä tapahtuisi, pohtii Anu 
Saarinen. ✦

AITOLAHDEN 
KIRKKO 

• Sijaitsee Olkahisen kau-
punginosassa, osoitteessa 
Jenseninkatu 4  

• Uusin Tampereen kirkoista. 
Piispa Juha Pihkala vihki 
kirkon käyttöön syyskuussa 
2001.

• Rakennettu punatiilisen 
seurakuntatalon yhteyteen. 
Vuonna 1980 valmistunut 
osa toimii nykyisin nuoriso- 
ja lapsityön tiloina.

• Materiaaleina on käytetty 
tiiltä, lasia ja terästä. 
Taidetta useilta taiteilijoilta. 
Uuden osan hallitsevana 
elementtinä on punatiilinen 
muuri, josta kirkko on saanut 
nimekseen Suojamuuri.

• Aitolahden kirkon raken-
tamispäivää muistetaan 
messussa 19. syyskuuta. 
Kirkon 20-vuotisjuhlaa 
vietetään loppiaisena 2022. 

”Kun elämä 
pysäyttää tai 
tapahtuu isoja 
ja vakavia 
asioita, monet 
ihmiset hakeu-
tuvat kirkkoon, 
ja sen merkitys 
korostuu.”

Marko Saarinen

”Seurakunta 
tukee elämässä 
jaksamista. Se 
tarjoaa turvalli-
sen mahdolli-
suuden kuulua 
yhteisöön, 
johon jokaisen 
pitää saada olla 
tervetullut.”

Anu Saarinen

Anu ja Marko Saarinen sekä heidän lapsensa Milja ja Leo iloitsevat, että Aitolahden 
kirkko on erityisesti perheiden kirkko. Kirkkosalin vieressä on lastenhuone, jossa lapset 
voivat puuhailla. Lasta valvova aikuinen kuulee ja näkee samalla salin ohjelman. 

Saariset kaipaavat kotikirkkoon 
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Anitta Ahosella kehomyönteisyys 
on läsnä elämän kaikilla estradeilla.
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Anitta Ahonen uskaltaa  
heittää huulta vartalostaan

RAKASTAN 
KEHOANI
Rakkauden kaksoiskäsky sen kiteyttää: kun rakastaa itseä, 
rakastaa muita, ja on siten armollisempi itselleen ja toisille. 
Helpommin sanottu kuin tehty, kun kohteena on oma keho.
Uskominen lähtee itsestä, ja silmä saattaa keksiä monta koko-
naisvaltaista rakkautta horjuttavaa vikaa. Tässä kohtaa 
voikin alkaa janota muiden näkökulmaa. Tosin siitä on apua 
vain, jos kuulee hyväpuhetta ja ottaa kehut vastaan.

TEKSTI: Elisa af Hällström KUVAT: Hannu Jukola

T
amperelainen stand up -koo-
mikko Anitta Ahonen on kä-
sitellyt kehoa omakohtaises-
ta näkökulmasta monenlaisil-
la estradeilla, kuten ravintoloi-
den esiintymisnurkkauksissa, 
teattereiden näyttämöillä, radi-
ossa ja televisiossa.

– Rakastan kehoani muhkuroineen ja kremppoi-
neen, vaikkei yhteistyömme aina ole kovin sopu-
sointuista. Minulla on sellainen ajatus kehostani, et-
tä me ollaan loistava tiimi kaikesta huolimatta, Aho-
nen sanoo.

Hän ei ole päästänyt itseään vähällä ruotiessaan ke-
hoa julkisesti. Lähtökohtaisesti omasta kehosta pu-
huminen ja samalla yleisön katseen kohteena olemi-
nen ovat melkoinen yhtälö. Esiintyjä-Ahonen ei ole 
tästä lannistunut, vaan päinvastoin saanut siitä elä-
mäntyötä.

Lavalla Ahonen suomii monenlaista kehoon liitty-
vää kaunistelematta. Häntä pidetään ronskina. Taitei-
lijanimeen on kirjattu Iso A, ja Tammelan Rivo-Rii-
taksikin on Ahosta kutsuttu. Suorapuheisuus jatkuu 
lavan ulkopuolella.

– Kesällä olen kuin Minni Hiiri, kun minulla on
sukkahousut ja sortsit. Pidän aina tukisukkahousuja. 
Tämä johtuu syövän jälkeisistä lymfaoireista, ja on pi-
tänyt rakentaa kehonkuva kokonaan uudestaan, hän 
sanoo ja nostaa reippaasti housunlahjetta kahvilassa.

Käsitys itsestä voi häilyä
Jokaisella on sekä neurologinen että psyykkinen kä-
sitys itsestä. Jos päättää hyväksyä kehonsa, siinä aut-
taa hyvien puolien näkeminen ja itsetuntemus. Ke-
hoidentiteetti on yhteydessä onnellisuuteen ja hy-
vinvointiin, ja johan järkikin sanoo, että moittimi-
nen haittaa mielen vointia.

Ahoselle terve keho on tavoite varsinkin, kun ke-

hon ja kivun tarkkailu ovat pitkään olleet osa arkea. 
Ennen syöpädiagnoosia keikalle tuli mentyä usein 
särkylääkkeiden avulla.

– On aiheellista kuunnella, mitä keho kertoo, Aho-
nen muistuttaa.

– Kun sairastuin, sitä vain toivoi tulevansa terveek-
si. Suhde kehoon ja koskettamiseen alkoi muuttua.

Tauti pisti kehoa rajusti uusiksi, minkä myötä Aho-
nen alkoi ajatella asioita uudella tavalla. Syöpäliiton 
Toivonkukka-videolla hän sanoo kaipaavansa kivut-
tomuutta, elämän kepeyttä ja terveyttä. Ylen taan-
noisessa keskusteluohjelmassa mainituksi tuli kuo-
lemanpelko. 

– Keho ei ole kuolematon.

Jokainen on bikinigirl
Myönteiseen kehonkuvafilosofiaan kuuluu, ettei ke-
hoa tule arvioida kriittisesti – kaikki kehot ovat sopi-
via. Näin ajatellen on hyväksyttävää, että kaikenko-
koiset ja -näköiset vaikkapa julkaisevat sosiaaliseen 
mediaan bikinikuvia itsestään, kun aikaisemmin se ei 
olisi tullut heille pieneen mieleenkään.

Toisekseen meitä on kaikenlaisia. Jos mediassa on 
esillä vain utopistisia kuvia, ne vääristävät käsitystä 
kehosta. Tämä on olennaista etenkin lasten ja nuor-
ten kohdalla, joilla niin sanottu kehon haltuunotto 
tapahtuu murrosiässä.

Mikä sitten avuksi, jos mielikuva omasta kehosta 
on kielteinen, miksi pitäisi tavoitella ”bikinikuntoa”, 
ja mikä se edes on?

– Vaikka sanoisin, että kelpaat tuollaisena, et uskoi-
si, täräyttää Ahonen lounassalaatin ääreltä.

Ihan aina uskominen ei ole luonnistunut Ahosel-
takaan, joka on ihailtavan sinut itsensä kanssa. Sai-
rauden jälkeen kului neljä vuotta terveen paperei-
den saamiseen, ja kehoasiat olivat hetken sirpaleina.

– Syöpä tuli minun ja kehon, ja parisuhteessa rak-
kauden väliin. Taidan olla vahvalla kehomatkalla, 
Ahonen tiivistää.

Keho ja iho muistavat, mitä olemme ja tunnem-
me. Meillä on jokin ymmärrys omista ääriviivoistam-
me, ja koon muuttuminen ei välttämättä mene heti 
tajuntaan. Ahonen on aivan viime kuukausina totu-
tellut aiempaa pienempään kehoon, tosin ei turha-
maisuuttaan.

– Pakon edessä jouduin pudottamaan painoa en-
nen tyräleikkausta. Viidestäkymmenestä ylipainoki-
losta kymmenen on poissa. En aio luopua kaikista 40 
ylimääräisestä kilosta, mutta osa joutaa terveydelli-
sistä syistä, hän toteaa ykskantaan.

Hurttia ylipainovoimaa
Kaikkiaan suomalaisen stand upin rokkitähti on eh-
tinyt tehdä 2200 keikkaa uransa aikana. Viime vuon-
na tosin keikkaa peruuntui urakalla koronan takia, ja 
Ahonen alkoi tehdä stand upia etänä.

Verohallinnon työntekijät saivat kuulla etäkeikan, 
Helsingin alueen sosiaali-ihmiset saivat tuta aiheesta 
työhyvinvointi ja huumori. Omat kestoaiheet ovat al-
kaneet tuntua ohi menneiltä.

– Oikeasti olen miettinyt, mistä seuraavaksi teen
viihdettä, kun syöpä ja äiti ovat molemmat nyt men-
neet, hän naurahtaa.

Kesällä Ahonen keikkaili pohjoisessa, parhaillaan 
hän kirjoittaa komediaa uniapneasta ja odottelee apu-

”Vaikka sanoisin, että 
kelpaat tuollaisena,  
et uskoisi.”
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rahapäätöksiä sekä keskittyy sooloesitykseen, jonka tee-
ma sivuaa kehonkuvaa. Iso A ja ylipainovoimaa! nähdään 
Tampereen Komediateatterissa ja Kangasala-talossa syk-
syllä, ja luvassa on suoraa puhetta.

– Haavat eivät aina näy. Minun ei silti tarvitse olla mi-
tään muuta kuin olen, kiteyttää Anitta Ahonen.

Ihastu ikihyväksi
Kehorauhaa yhteiskunnassamme edistää monien joukossa 
Syömishäiriöliitto SYLI. Sen lanseeraama Laihdutuskult-
tuuri tutuksi -kampanja kehottaa ihastumaan omaan ke-
hoon. Tämän saavuttamiseksi liitto julkaisi taannoin so-

messa bingon, joka listaa 20 kehoidentiteettiä väheksy-
vää kohtaa.

Montako seuraavista bingoruuduista ruksaisit? ”Minua 
on kehotettu laihtumaan, olen arvottanut muita tai itseä-
ni koon perusteella, ja tuntenut syyllisyyttä syömisestä, 
punninnut ruokia, laskenut kaloreita, ollut herkkulakos-
sa, aloittanut uuden elämän maanantaina tai juhlien jäl-
keen, arvostellut omaa tai muiden painoa ja pukeutunut 
sen mukaan, missä näytän hoikimmalta.”

Ahonen nyökyttelee bingon väitteille, ja mainitsee, et-
tei hänen lapsuudenkodissa kehoa arvosteltu.

– Mutta äiti oli laihdutuskuurilla.

– Tutuilta kuulostivat nuo väittämät, ja olisin voinut
rastia aika monta, kommentoi puolestaan työkaveri, ja sa-
ma käy nopeasti ilmi selaamalla somessa tunnistetta #laih-
dutusbingo.

Romanttisesti ajateltuna ihastus voisi kirvota silmiä hi-
velevästä kauneudesta tai komeudesta ja kiehtovista hy-
veistä. Ja kyllä, romantiikasta on apua myös itseen ihas-
tumisessa.

Jos näkee itsensä kivassa valossa ja kiinnittää huomio-
ta siihen, mikä on hyvin, päässee tilanteeseen, jossa keho 
ja sielu näyttelevät rakastuneiden päärooleja, ja tarinalla 
on kaunis loppu. ✦

Keho on olennainen osa 
identiteettiä. Anitta Ahonen 
on käsitellyt sitä omakoh-
taisesta näkökulmasta myös 
televisiossa ja radiossa.

”Kun viisikymppisenä 
aloitin tanssimisen, 
riemu oli suunnaton.”

ANITTA AHONEN, 
57

• Syntynyt Juupajoella, asuu Tampe-
reella kumppaninsa kanssa

• Stand up -koomikko, esiintymiskou-
luttaja

• Tehnyt yli 2200 keikkaa ympäri
Suomea, myös etäkeikkoja ja 
koulutuksia, Radio Sunille keskuste-
luohjelma Iso A ja pötypuhetta

• Esityksiä Tampereen Komediateat-
terin syksyn ohjelmistossa

• Tampereen Kukkaistyttö 2018

• Aktiivinen sosiaalisessa mediassa,
tykkää kahviloista

Hyvän ympäröimänä eheäksi
Keväällä kyselin sosiaalisessa mediassa kokemuksia 
kehonkuvasta. Hetkessä näki, ettei kyseessä ole läpi-
huutojuttu. 

– Rakastan mun kehoa. Se on kaunis ja ihmeellinen. 
Ei ihan terve, mutta pystyy vaikka mihin. Se kertoo, mis-
sä mennään, ja mitä kannattaa vältellä. Voin paremmin, 
kun kuuntelen, mitä se tarvitsee. Lepoa, leikkiä, riehu-
mista vai hoitoa. Jotain se aina tarvitsee, kuvailee tam-
perelaisnäyttelijä Elisa Piispanen.

Teatterin lisäksi Piispanen tankotanssii.
– Ihmiset, joita lajeissani kohtaan, ovat äärimmäisen 

kehopositiivisia. Keho ei ole niissä objektikeho siinä 
mielessä, että sitä katsotaan tai arvioidaan, vaan häm-
mästyksen ja ihmetyksen kohde. 

– Keho hoitaa mieltä ilman sanoja. Se hämmästyt-
tää minua joka päivä. Jos liikun tai olen keskittyneesti 
kehossani, olen yleensä iloinen tai tyytyväinen silloin-
kin, kun on kipuja tai sairautta. Elämä tuntuu voimak-
kaana, hän kertoo.

Kirjailija J. Pekka Mäkelä on pitänyt itseään liha-
vana aina.

– Olen katsonut parikymppisenä otettuja valokuvia, 
joissa 180 sentin pituisena painoin noin 90 kiloa. Olin 
ehkä lievästi ylipainoinen, mutten varsinaisesti lihava 
edes painoindeksin mukaan. Mielessäni olin edelleen-
kin lihava poika, hän kertoo.

Tanssija Metsälintu Pahkiselle työkaveri puolestaan 
loihe dieettivinkin jokin aika sitten.

– Hämmennyin, enkä saanut sanottua mitään järke-

vää. Mies jatkoi: ”Hei, lähetän YouTube-videon, missä 
dieetti on selitetty yksinkertaisesti niin kuin step-by-
step”, Pahkinen siteeraa.

– Kehonkuvan eheytymiseen ja hajoamiseen liittyy
vahvasti se, millaisessa vuorovaikutuksessa saamme tai 
joudumme olemaan. Luojan kiitos, ihmiset lähelläni ei-
vät edusta vartalofasismia, hän toteaa.

Terveessä kehossa terve sielu
Joskus peilistä katsova näkee vikalistan ja kuuluisat yli-
määräiset viisi kiloa.

– En tiedä, kävikö siinä niin, että pois silmistä, pois
mielestä, kertoo ilman peiliä jonkin aikaa asunut Ar-
mi Leivonen.

Hän ei enää ajatellut kokoaan, koska hänen oli hyvä 
olla. Sitten tuli muutto uuteen kotiin.

– Vaatekaappien peileistä näkee nyt koko komeuden 
tai kauheuden. Ja jestas, että se osaa ahdistaa. En todel-
lakaan ollut käsittänyt, mitä peili tekee päälleni.

Leivonen sanoo tiedostavansa, että ikä muuttaa var-
taloa.

– Kolme vuotta on mennyt lievän itseinhon vallassa. 
Ongelman ratkaisemiseksi vahvin vaihtoehto on peilio-
vien vaihtaminen kaappeihin. Kun pistän silmät kiinni 
ja työnnän ajatuksen ulkonäöstä aivojen takanurkkaan, 
minulla on edelleen hyvä olla.

Kirjailija Tampereelta kertoo tanssiharrastuksen 
mullistaneen asennettaan.

– Kun viisikymppisenä aloitin tanssimisen, riemu
oli suunnaton. Olin uskonut, että tanssija saa olla enin-
tään 165 pitkä ja painaa 40 kiloa. Olen 176 ja painan 70. 

– Ensimmäisten tanssiaskelten jälkeen ymmärsin, et-
tä kehoni on paras ystäväni ja ihmeellinen, monimut-
kainen ja älykäs organismi. Tanssi lohduttaa tässä suu-
ressa surussa. Siinä saa ilmaista kaiken, mitä sisällä liik-
kuu, hän iloitsee. 

Syömishäiriöisen lapsen äiti tuo esiin terveyden.
– Niin kauan kuin laboratorioarvot ovat kohdillaan, 

on lupa olla tyytyväinen, vaikkei se helppoa olekaan. 
Kehon osiin en ole ollut tyytyväinen, mutta nähtyäni, 
mitä sairaus tekee nuorellekin keholle, haluan olla valit-
tamatta painovoiman vaikutuksesta ja keskittyä siihen, 
mikä on hyvin, omaa ja toimivaa.

Nelikymppinen isä kertoo miettineensä, kelpaako 
etureppunsa kanssa, ja mikä on hänelle riittävä keho. Sa-
man ikäluokan äidillä oma sairastuminen värittää suh-
tautumista. Nainen sanoo ympäröineensä itsensä ihmi-
sillä, joille hänen painollaan ei ole merkitystä.

– Kiinnostaa, mitä ihminen sanoo, eikä miltä näyttää.
Haluan ajatella, että muutkin ajattelevat niin.
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Raamattuviikolla 
seikkailtiin avaruudessa
Lasten raamattuviikolla Aitolahden kirkol-
la elokuun ensimmäisellä viikolla seikkaili kaik-
kiaan 30 lasta. Tänä vuonna mielikuvitus sai to-
tisesti lentää, kun osallistujat uppoutuivat leik-
kimään ja puuhailemaan avaruusteeman parissa. 

Noomi Lepikonmäki osallistui raamattuvii-
kolle jo viime vuonna, kun mummo antoi vinkin 
tapahtumasta. 

– Sitten serkkunikin tuli mukaan, ja ystäväni 
Pioni, ja vielä pikkusiskoni. 

– Raamattuviikolla on ollut tosi mukavaa. Kan-
nattaa ottaa ystäviä mukaan, niin on vielä haus-
kempaa, vahvisti Noomin ystävä Pioni Sorri. 

Myös ensimmäistä kertaa mukana ollut Sele-
na Shawkat viihtyi tapahtumassa. 

– Isäni toi minut tänne, ja täällä on ollut kivaa. 

Suomen ainoa Raamattuviikko 
on Aitolahdessa
Lasten raamattuviikko on viiden illan toiminnal-
linen seikkailu alakoululaisille ja koulunsa aloit-
taville. Tänä vuonna suosittu tapahtuma järjes-
tettiin jo 12. kerran.

– Paras palaute tulee lapsilta, kun he tulevat in-
noissaan takaisin. Oleellista on, että lapset oppi-
vat Jeesuksesta ja heillä on kivaa seurakunnassa, 

hymyilee Messukylän seurakunnan pastori Kai-
sa Yrjölä.   

Illat alkavat yhteisellä avauksella, jossa laule-
taan bändin kanssa ja katsotaan näytelmä, joka 
etenee päivä päivältä. 

Lapset kiertävät ohjaajien kanssa toimintapis-
teissä, joita ovat raamatunkertomus, askartelu, vä-
lipala, ulkoleikit sekä muistolause ja rukous. Viik-
ko huipentuu perjantaina koko perheen juhlaan, 
jossa katsotaan kuvia viikon tapahtumista, laule-
taan laulut ja kerrataan muistolauseet vielä kerran.

Raamattuviikko perustuu yhdysvaltalaiseen 
Vacation Bible School -konseptiin.  

– Sen on tuonut Tampereelle eräs seurakun-
tamme vapaaehtoistyöntekijä. Messukylä on tiet-
tävästi ainoa raamattuviikkoa järjestävä seurakun-
ta Suomessa, kertoo Yrjölä.   

– Tapahtuma ei olisi mahdollinen ilman vapaa-
ehtoistyöntekijöiden aikaa ja taitoja. Tänä vuonna 
heitä oli mukana yhteensä 30. Tampereen seura-
kuntien Kierto-hanke toimitti ateriat vapaaehtoi-
sille sekä välipalat lapsille, kiittää Yrjölä. ✦

Kirsi Airikka 

Lisää Aitolahden kirkon  
toiminnasta sivuilla A 6–7

Ammattilaiset palvelevat
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Mimosa Castanheira (vas.) ja Amanda Korpijärvi askartelivat Raamattuviikolla. 
Ohjaajina toimivat Isaruth Kontro ja Kristiina Takku.

Selena Shawkat 
(vas.) ja Tuomas 
Lähteenmäki 
esittelivät töitään 
eli planeettoja ja 
minä avaruus-
matkailijana 
-hahmoja. 

Mutkaton ja mukava kastejuhla, jossa 
kastetaan pieniä ja isompia lapsia. 

Seurakunnat tarjoaa täytekakkukahvit. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:  

Leea Lehtonen, leea.lehtonen@evl.fi,  
050 421 1443

tampereenseurakunnat.fi/ 
aamukaste

AamukasteAamukaste
Finlaysonin kirkko  

LAUANTAINA 20.11.
Kastekahvit  

Finlaysonin palatsissa

Paikallinen
välittäjäsi!

Juha Alakärppä
040 1601482

Johannes Karjalainen
040 7076110

Marja Karjalainen
0400 640924

Janne Koivisto
041 5136669

A S U N T O PA LV E L U K A R J A L A I N E N . C O M
K e s k i s e n k a t u  1 0 ,  3 3 7 1 0  Ta m p e r e

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.

Ilmoitusmyynti 
Tero Taipale p. 040 641 1163  

etunimi.sukunimi@tamperelainen.fi.
tre.ilmoitukset@tamperelainen.fi.
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T
yön ja elämän merkityksellisyys 
on noussut viime vuosina kes-
kusteluun uudella tavalla. Yk-
si asiaa pohtineista on pappi ja 
konsultti Tapio Aaltonen, jo-
ka Pirjo Ahosen ja Jaakko Sahi-
maan kanssa on viime vuonna 
julkaissut kirjan Johda merkitys-
tä (Alma Talent, 2020).

Aaltonen on pohdinnoissaan 
jatkumolla, joka alkoi kaveriporukasta. 

– 1990-luvun puolivälissä mietin vakavasti yrittäjyyttä, 
halusin vaikuttaa suomalaiseen työelämään. Leikittelin sil-
loin keksimälläni käsitteellä ’Leading by Meaning’. Oma 
viitekehykseni oli kirkko ja kristillinen järjestö, mutta ver-
kostooni kuului paljon yritysmaailman vaikuttajia, joiden 
kanssa asioita pohdittiin.

– Johtaminen oli siihen aikaan aika melko mekaanis-
ta. Puhuttiin rahasta ja järjestelmistä. Aika vähän kiinni-
tettiin huomiota esimerkiksi henkilökunnan hyvinvoin-
tiin ja motivaatioon. 

Aaltosen mielestä johtaminen oli kadottanut mission-
sa. Se kärsi merkitysvajeesta. 

Oma tie ja kutsumus
Tapio Aaltonen oli pohtinut kutsumusteemaa. 

– 1980-luvun puolivälistä lähtien olin ohjannut ryhmiä 
ja seminaareja, joiden ideana oli auttaa ihmisiä tunnista-
maan oma tiensä, kutsumuksensa. Monet kertoivat teke-
vänsä jotain, joka ei tunnu omalta, tai toimivansa vastoin 
omaa luontaista arvomaailmaansa. 

Kutsumuksen ja merkityksen teemat ovat lähellä toi-
siaan. Merkityksen kokemus on yläkäsite, kutsumus on 
pitkäaikainen prosessi, jossa henkilö tunnistaa vahvuuten-
sa sekä paikan, jossa voi palvella muita tai jotain itseään 
suurempaa. 

Menneiden sukupolvien merkityskokemus tuli ainakin 

Voi olla vaarallista, jos yksi elämänalue 
tai arvo alkaa hallita koko elämää. 
Elämässä kaikki asiat tarvitsevat 
tasapainottavan vastaparinsa. Merkityk-
sen tutkimus on auttanut ymmärtämään, 
mikä työelämässä antaa kokemuksen 
työn merkityksellisyydestä. 

Tapio Aaltonen 
(vas.) julkaisi Jaakko 
Sahimaan ja Pirjo 
Ahosen kanssa viime 
vuonna kirjan Johda 
merkitystä. Merkityk-
sen kokemus on tämän 
hetken keskeisin 
työelämäteema. Sillä 
on ratkaiseva vaikutus 
sekä organisaation 
menestykseen 
että henkilöstön 
hyvinvointiin.
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JOHDA  
MERKITYSTÄ 

Kirjan esipuheen on kirjoittanut 
filosofi Frank Martela. 

Kirjoittajat: 

• Tapio Aaltonen on teologi, johta-
misen kehittäjä, joka on kirjoittanut 
noin 20 teosta ja jolla on työuran
mittainen kokemus esimiestyöstä ja
johtamisesta.

• Pirjo Ahonen on sosiaalipsykologi, 
työnohjaaja ja esimiestyön 
kehittäjä, jolla on vuosikymmenten
kokemus yritysvalmentamisesta ja
johtajien kouluttamisesta.

• Jaakko Sahimaa on organisaa-
tiopsykologi ja Meaningful Work 
Finlandin toiminnanjohtaja, joka
on vihkiytynyt edistämään työn
merkityksellisyys -teemaa.

Merkitysvajeesta pyhään – myös työelämässä

siitä, että näki työnsä jäljen. Työn tekeminen ja sen vaiku-
tukset olivat lähellä toisiaan. Sotien jälkeinen jälleenraken-
taminen oli suuri yhteinen merkitystarina. 

– Nyt moni tekee työtä ymmärtämättä, kuka tai mikä
lopulta hyötyy juuri hänen työpanoksestaan. 

Aaltosen mukaan 1970-luvulla maailma alettiin nähdä 
enemmän globaalina, ja yhtenäiskulttuuri oli lopullisesti 
murtunut. Maailma alkoi olla pirstaleisempi, ja merkityk-
sen kokemuksesta tuli enemmän oman viiteryhmän pii-
rissä tapahtuva ilmiö. 1980-luku taas oli voimakasta talou-
dellistumisen vahvistumista. 

– Silloin alkoi olla lupa näyttää vaurauttaan. Taloudel-
linen menestys ja materiaalinen hyvä antoivat merkityk-
siä. Toisaalta esiintyi ryhmiä, jotka saivat merkityksiä esi-
merkiksi omasta hengellisestä tai aatteellisesta viitekehyk-
sestään. 

Jaksaminen ja arvot
1990-luvun lama pakotti miettimään elämänarvoja ehkä 
syvemmin kuin 1980-luvulla. 

– Oli paljon pettyneitä ja syrjäytyneitä ihmisiä. Vuosi-
tuhannen lopulla työelämässä alettiin puhua jaksamises-
ta ja arvoista.

2000-luvun alussa suuntaus jatkui, ja mukaan tulivat lii-
ke-elämän etiikka ja yritysvastuu. 

– Mainitut vuosikymmenet olivat rajun polarisaation ai-
kaa. Talous jyräsi muut elämänalueet. Samaan aikaan syn-
tyi vaihtoehtoliikkeitä ja ajattelua, jossa pyrittiin haasta-
maan yksipuolinen taloudellis–mekanistinen ajattelutapa. 

– Puhuttiin tunneälystä, arvoista, vuorovaikutuksesta,
valmentavasta johtamisesta sekä viime vuosina erityisesti 
myötätunnosta. Ilmastokysymykset alkoivat hiipiä tavalli-
sen ihmisen tajuntaan, Aaltonen hahmottelee. 

Merkityksellisyys
Merkityksen tutkimus on 2000-luvulla ollut nopeasti kas-
vava akateeminen tutkimusala. Se on auttanut ymmärtä-

Merkityksen ymmärtäminen  
auttaa jaksamaan. Tutkimustenkin  

mukaan se antaa energiaa ja suuntaa. 

TEKSTI: Ulla Remes



mään, mikä työelämässä antaa kokemuksen työn merki-
tyksellisyydestä. 

Yhä useammat yritykset sanoittavat tehtäväkseen, aina-
kin osaksi sitä, jonkinlaisen pyrkimyksen pelastaa maail-
ma. Se näkyy erityisesti start-up -yrityksissä. 

Jos johtaja kykenee luomaan henkilökuntaansa mer-
kityksen kokemuksen, väki voi paremmin ja motivoituu 
työhön. 

Kyetäänkö suomalaisessa, länsimaisessa työelämässä 
sitten näkemään ihmisen merkityksen kaipuu? Entä pyhä? 
Miten ne tulisi ottaa johtamisessa huomioon? 

– Kyllä kyetään, enenevässä määrin, ehkä toistaiseksi
enemmän juhlapuheissa, mutta paljon myös käytännössä. 

– On havaittu, että jos johtaja itse kykenee kokemaan
työnsä syvällä tavalla merkitykselliseksi, hän on samalla 
parempi johtaja. Jos hän kykenee luomaan henkilökun-
taansa merkityksen kokemuksen, väki voi paremmin ja 
on motivoituneempi tekemään työnsä hyvin. Lopullinen 
hyötyjä on asiakas, joka saa parempaa palvelua. 

Pyhyyden kokemus
Tapio Aaltosen mukaan pyhän kokemus ei sellaisenaan 
kuulu työelämän sanastoon – vielä. 

– Sen sijaan sanoittamattomana se on edelleenkin mo-
nien syvä kokemus. Sen piiriin kuuluvat luonto, yhteys lap-
senlapseen, musiikki, hautajaiset, rakkaus ja omalla taval-
la koettu hengellisyys. 

Toisaalta pyhiä voivat olla yrityksen arvot, eräänlainen 
eettinen huoneentaulu. Loogisen ajattelun rinnalle tarvi-
taan intuitiota ja elämyksellisyyttä.  

Korona-aika tarjoaa mahdollisuuden arvioida uudel-
leen suhdetta työelämän inhimillisiin arvoihin: etätyön 

keskellä yhteisön, läsnäolon merkitykseen ja ehkä kiire-
puheen vähenemiseen. Tutkimusten mukaan yhteisölli-
syys on tärkeimpiä merkityksen synnyttäjiä. 

Johtajan on entistä olennaisempaa olla sinut itsensä 
kanssa, koska ilman sitä ei aito palautteen vastaanottami-
nen onnistu. 

Yhteisöä rakentaa hyvä vuorovaikutus. Johtajalle on 
Aaltosen mukaan entistä olennaisempaa olla sinut itsen-
sä kanssa, koska ilman sitä ei aito palautteen vastaanotta-
minen onnistu. 

– Edelleen on esimiehiä, jotka haluavat kontrolloida
kaikkea ja jotka ovat epäluuloisia ja herkkähipiäisiä. Hei-
tä on kaikissa organisaatioissa, yrityksissä, kunnissa ja kir-
kossa. 

Aaltosen mukaan esimiehiä kohtaan suuntautuu mo-
nia odotuksia. 

– Ennen toteltiin, ehkä purnaten mutta kuitenkin. Nyt 
esimieheltä odotetaan johdonmukaisuutta ja poukkoile-
mattomuutta, mutta samalla myös kykyä tasavertaiseen 
dialogiin, jossa kumpikaan ei ole toisen yläpuolella, vaan 
johtaja on asiantuntijan työn mahdollistaja. 

Taiteen mahdollisuudet
Tapio Aaltonen puhuu myös ajan hermolla olevasta ilmi-
östä, taiteen mahdollisuuksista työelämässä. 

– Johtamistaidon rinnalla pitäisi puhua johtamistaitees-
ta. Loogisen ajattelun rinnalla tarvitsemme intuitiota ja 
elämyksellisyyttä. Taiteen voima on siinä, että se puhutte-
lee meissä niitä kerroksia, joihin emme pääse käsiksi pel-
källä suoraviivaisella päättelyllä. 

Aaltonen on joskus jossain kirjassaan ehdottanut, että 
jokainen johtoryhmän palaveri voisi alkaa musiikin kuun-

telulla. Tai kirjoitetun raportin sijasta voisi tehdä jonkin-
laisen taideteoksen. 

– Meidän organisaatio- ja johtamisajattelumme on liian 
yksiulotteista, rationaalista ja suoraviivaista. 

Aaltonen ajattelee, että etiikka ja estetiikka ovat elä-
män huippuarvoja, merkityksen kokemuksen kaksoissi-
sarukset. 

– Niissä yhdistyvät universaalit hyveet. Niiden avul-
la vahvistamme ihmisyyttämme ja yhteenkuuluvuuttam-
me. Taidetta ei pitäisi lokeroida gallerioihin, kirjastoihin 
ja konserttisaleihin. Jokainen johtamistapahtuma tai kol-
legoiden tapaaminen voi olla taideteos. 

Vapaaehtoistyönään Aaltonen vetää kotiseurakuntan-
sa tulevaisuustyötä. 

– Meillä on hyvä ja sitoutunut porukka. Yhä uudelleen 
kysymme itseltämme: miksi teemme tätä. Aika herkästi 
olemme aistineet rakenteita ja toimintatapoja, jotka ovat 
itsestään selviä, mutta jotka tarkemmin ajateltuna saatta-
vat olla uudistumisen esteitä. Sama pätee useimpiin or-
ganisaatioihin.

– Voi olla vaarallista, jos yksi elämänalue tai arvo alkaa 
dominoida koko elämää, olkoon se talous, hengellisyys, 
työ, hyveellisyys, mikä tahansa. Elämässä kaikki asiat tar-
vitsevat tasapainottavan vastaparinsa. 

Aaltosen mukaan merkityksen pohdintaan kuuluvat ai-
na miksi-kysymykset, joita kouluttaja kysyy säännöllises-
ti myös itseltään. Miksi teen, mitä teen, mikä tässä on tär-
keää? Miksi toimin tai toimimme juuri tällä tavalla? Mik-
si tämä muutos? 

– Mistä voin luopua – mille voin antaa tilaa, jotta mer-
kityksen timantti hohtaisi aina vain kirkkaana eikä pö-
lyttyisi? ✦
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”Taiteen voima on siinä, että se 
puhuttelee meissä niitä kerroksia, 
joihin emme pääse käsiksi pelkällä 
suoraviivaisella päättelyllä.”
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Matematiikan pähkäilyä rennolla tyylillä

K
orona-aikana etäopetusjaksot ovat olleet 
suurin haaste, toteaa Sammon keskusluki-
ossa matematiikkaa opettava Tapio Lind.

Vaikka nykyaikana on tarjolla tietotek-
nisiä apuvälineitä, jotkin asiat on pakko 
näyttää paikan päällä.

– Aito vuorovaikutus on haaste. Mate-
matiikassa pystyy kyllä näyttämään asioita 

sähköisillä alustoilla, mutta siitä ei ole varmuutta, miten vas-
taanottava porras ne ymmärtää.

Luokkahuoneessa tilanne on toinen, vaikka maskeja käy-
tettäisiinkin.

– Silmistäkin sen yleensä huomaa – ainakin onko oppilas
hereillä vai ei, Lind hymyilee.

Hän painottaa opettajakunnan tehneen kaikkensa, ettei tie-
dollista pudotusta tapahtuisi.

– Matematiikassa kokonaisuus rakentuu palikka kerrallaan. 
Pyrimme tietysti siihen, ettei aukkoja jäisi, ja tukiopetusta an-
netaan niin paljon kuin jaksetaan.

Lukioon myös tullaan monenlaisilla pohjatiedoilla, ja voi 
mennä pitkäänkin, ennen kuin kaikki pääsevät samalla viivalle.

Lempiaine on pysynyt samana ykkösluokalta asti.
– Ala-asteella minulla oli todella hyvä luokanopettaja, jo-

ka piti matikkakerhoa. Olen onnekas, että olen aina saanut 
hyvää opetusta.

Motivointia ja paneutumista
Hyvä opettaja on Lindin mielestä täysillä mukana opettamas-
saan asiassa ja oikeudenmukainen kaikille.

– Jos ei ole itse innostunut matematiikasta, on hyvin
epätodennäköistä, että opiskelijatkaan olisivat. 

Huumorintaju auttaa, mutta toisaalta opetta-
jallakin saa olla huono päivä.

Motivaation nostattajana Lind käyt-
tää esimerkiksi lupausta, että hän 
suostuu tekemään jotain hölmöä – 
kuten punnerruksia ulkona pakkases-
sa – jos ryhmä onnistuu jossain tavoit-
teessaan. Isku minikokoiseen nyrkkeilysäkkiin, voi saada op-
pilaan turhautumisen purkautumaan. Lisäksi voi jutella ”te-
rapiapossulle”.

– Kun paneutuu asiaansa, siitä innostuu aidosti. Tässä työs-
sä pidän aika tärkeänä sitä, että innostus tarttuisi, tiedon ja 
taidon lisäksi.

Lind sanoo, että opiskelijoilla on usein väärä käsitys, et-
tä hyviin tuloksiin päästäkseen pitää olla kova matikkapää. 

– Täälläkin on nähty, että pitkäjänteisellä harjoittelulla voi 
päästä yllättävän pitkälle. Lukion alkuvaiheessa joku on kamp-
paillut kurssien läpi, mutta pikkuhiljaa päässyt juoneen mu-
kaan ja kirjoittanut lopulta m:n paperit. Nämä ovat ihan upei-
ta tarinoita. 

Elokuussa ilmestynyt kirja Vesimelonin kuivatus ja muita ma-
temaattisia pähkinöitä (Docendo) jalostui omista havainnoista.

– Mieleen jäi omana opiskeluaikana sellaisia tehtäviä, joi-
den ratkaisut tuntuivat intuition vastaisilta. Jossain vaiheessa 
havahduin siihen, että jospa ne innostaisivat muitakin.

Lind suosittelee kirjaansa matemaattisista pähkinöistä kiin-
nostuneille peruskoululaisille ja lukiolaisille, mutta toteaa, et-
tä siitä löytyy jotain kaikille. Palaute ainakin on ollut hyvää.

– Äiti tosin ei usko vieläkään, että kaikki maapallon ihmi-
set mahtuisivat Laatokan jäälle, hän nauraa.

Yksi kirjan teemoista on havainnollistaminen: tehtävät saa-
daan kiehtoviksi, kun lasketaan loton todennäköisyyksiä tai 
Suomen järvien vesimäärää.

Sivuilla seikkailee hahmo pähkäilemässä matemaattisia pul-
mia, kuten ratakiskon kestoa, tai kohtaamassa matemaatik-
kojen painajaista. Hahmoa esittää Petri Laaksonen Hämeen-
linnasta.

– Opiskelijakaverille haettiin hattu ja vaatteet kirpputorilta. 
En tiedä, uskoiko hän vielä päätyvänsä kirjaan. ✦

TEKSTI: Asta Kettunen  
KUVA: Rami Marjamäki

Sähköistyvässä matematiikan maailmassa 
on joskus hyvä turvautua myös perinteisiin 
työvälineisiin. ”Äkkiämpää mää sen tällä piir-
rän kuin etsin sen tietokoneelta”, Tapio Lind 
vitsailee, mutta huomauttaa, että koneelta 
pystytään kyllä näyttämään mitä vain.
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HENGEN LEIPÄÄ

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

Lukijalta

Hautausmailla  
tarvitaan penkkejä
Laitoin viime vuoden puolella lokakuussa palautetta 
Lamminpään hautausmaasta, ja sama koski hautaus-
maita täällä yleensä.

Palautteeni esitti toiveen siitä, että penkkejä ei vie-
täisi niin aikaisin pois hautausmailta. Esimerkiksi vii-
me vuonna oli lämmintä pitkään, hautausmaalla oli-
si mielellään istunut muistelemassa ja ajattelemas-
sa läheistään ja mitä tahansa. Tähän tarpeeseen he-
räsin juuri leudossa lokakuussa, jolloin olisin halun-
nut Lamminpäällä viivähtää pidempään, mutta yhtään 
penkkiä ei enää ollut istumista varten.

Muutenkin kannatan ajatusta siitä, että penkke-
jä voisi olla joitain vaikka läpi vuoden: koskaan ei tie-
dä, kuka kulloinkin haluaa istua alas näinä nykyään 
ilmastonmuutoksen leutoinakin aikoina (ja vaikka 
paukkupakkasessa, kai sekin on sallittua). Suremisel-
la ja muistelemisella on monet tavat ja käytännöt. Nii-
tä kaikkia tulisi seurakunnan mahdollisuuksien mu-
kaan tukea.

Hautausmaa ei ole vain haudalla seisoskelua varten, 
minulle se on kaikkea muuta. Tunnustan, että olen 
myös monesti istunut hiljaisuudessa haudan edustalla 
maassa. Samaa kertoi tehneensä kuolleen nuoren lä-
heiseni ystävä. Minusta se on...upeaa.

Nyt ilahduinkin, kun näin taannoin Tamperelaises-
sa kolumnin ”Kuoleman puutarha – ”Hautausmaista 
on tullut suomalaisille monien kohtaamisten paikka””. 
Kiitos paljon siis viestintäjohtaja Sami Kallioiselle tä-
män asian esiintuonnista.

Kolumni myös sisälsi lupauksen: ”Hautausmaa voi 
olla muistelemisen lisäksi rauhoittumisen, uteliaisuu-
den, virkistäytymisen, ihmettelyn, oppimisen ja luo-
pumisen paikka. Tampereen seurakunnat tekee par-
haansa, että hautausmaat ovat valmiina erilaisten tar-
peiden toteuttamiseksi.”

Toivon, että sanat yltävät tekoihin, esimerkiksi Lam-
minpään hautausmaan penkkien suhteen.

Hautausmaan kulkija

Selvitämme  
mahdollisuuksia
Tampereen hautausmailla on penkit ulkona kesäkau-
den. Ne tuodaan hautausmaille toukokuun alussa ke-

vätsiivouksen yhteydessä ja viedään talvisäilytykseen 
lokakuussa syyssiivouksen aikaan.

Talvella, varsinkin runsaslumisina talvina, penkit 
olisivat talvikunnossapidon tiellä. Lisäksi puiset maa-
latut penkit ränsistyvät huomattavan nopeasti, jos ne 
ovat talven säiden armoilla vuoroin sulaen ja jäätyen.

Tästä huolimatta osalla hautausmaista on muuta-
mia yksittäisiä penkkejä, jotka ovat ympärivuotises-
sa käytössä.

Selvitämme mahdollisuuksiamme penkkien ulko-
na oloajan pidentämiseen ja niiden penkkien lisäämi-
seen, jotka ovat hautausmailla ympäri vuoden.

Kiitos palautteestanne.
Juha Katajamäki

seurakuntapuutarhuri 
Kalevankankaan hautausmaa

Anna lahjaksi  
lämmin joulumieli
Merimieskirkon kautta on jo 146 vuoden ajan välitet-
ty joululahjoja ”tuntemattomille merenkulkijoille”. Tä-
mä joululahjatraditio elää yhä vahvana. Suomen Me-
rimieskirkon toimipisteet kotimaamme rannikkokau-
pungeissa sekä Hollannissa, Belgiassa, Isossa-Britan-
niassa ja Saksassa välittävät kotoisen joulun tunnel-
man heille, jotka viettävät joulunsa merellä.

Suomen Merimieskirkko tarjoaa tänäkin vuonna 
mahdollisuuden lähettää joulupaketteja merenkulki-
joille. Lahjat voi toimittaa 30.10.2021 mennessä osoit-
teella Vuosaaren merimieskirkko, Provianttikatu 4, 
00980 Helsinki tai lähimmälle merimieskirkolle.

Paketin sijaan voi antaa myös rahalahjoituksen. Ker-
tyneillä varoilla Suomen Merimieskirkko tekee joulu-
paketteja merenkulkijoille. Yhden paketin hinta on täl-
löin 20 euroa.

Rahalahjan voi lähettää Suomen Merimieskirkko 
ry:n tilille Nordea FI91 1745 3000 0222 79 NDEAFIHH. 
Merkitse viitenumeroksi 3052 tai viestikenttään tieto 
”Joululahja merenkulkijalle”.

Lisätietoja: merimieskirkko.fi/villasukat
Lämmin kiitos teille kaikille merenkulkijoiden ystä-

ville!
Keräyslupa 2021: RA/2020/911. Poliisihallituksen 

päätös 30.7.2020
Heidy Egger

toimistosihteeri 
Suomen Merimieskirkko ry

Pandemiaa  
synkempi  
myrskypilvi
Palasin vastikään kotiini Kathmanduun. Pande-
miaa enemmän katukuvassa näkyy nyt vuotuinen 
monsuunikausi. Voimakkaita kaatosateita, moot-
toripyöriä valtavissa lammikoissa, katukoiria etsi-
mässä suojaa temppelikatoksista.

Monsuuni on parasta aikaa Nepalissa: saastei-
nen ilma puhdistuu, ja luonnon vehreys puhkeaa 
kukoistukseensa. Elämää varjostaa kuitenkin yhä 
isompi myrskypilvi – ilmastonmuutos.

Tänä vuonna ilmastonmuutoksen vaikutukset 
on koettu paahtavina lämpöaaltoina ympäri maa-
ilmaa, pohjoista myöten. Ilmastonmuutoksen ta-
kia köyhä Nepal on maailman neljänneksi haa-
voittuvin maa. Täällä monsuunisateet tulevat yhä 
arvaamattomimpina, kun taas kuivina kausina 
koetaan kuivuutta sekä metsäpaloja. 

Muistan elävästi, kun keväällä hengitin maa-
ilman huonointa ilmaa metsäpalojen riehuessa 
ympäri maata. Savun ja sumun takia näkyvyys oli 
nollassa, eikä Himalajan huipuista horisontissa ol-
lut tietoakaan. 

Nyt tilanne on toinen. Monsuunin ensimmäise-
nä kuukautena Nepalissa kuoli yli 60 ihmistä. Tu-
hot ovat massiivisia, sillä sateen takia menetetään 
kouluja, koteja, siltoja ja patoja.

Mieleni palaa aikaan ennen koronaa, työmat-
kalle nepalilaiseen syrjäkylään, jossa tapasin erään 
maata viljelevän isoisän. Hänen auringon uurta-
masta ihostaan näki, että mies on tehnyt töitä pel-
loilla koko ikänsä.

Nanda Kumar Kumal myönsi ilmastonmuutok-
sen huolestuttavan: ”Olen siitä todella peloissani: 
huolehdin tulevasta sukupolvesta.”

Useat jututtamani maanviljelijät jakavat saman 
huolen. Sateet ovat vaihtelevia – joko sataa lii-
kaa, ja pellot tulvivat, tai koetaan pitkiä kuivia kau-
sia, ja viljely on vaikeaa. Pohjoisille alueille on tul-
lut lisää hyönteisiä, jotka vaikuttavat epäsuotui-
sasti satoon. 

Kauhistelen voimakkaita monsuunisatei-
ta Kathmandussa ja mietin, miten ne vaikuttavat 
kaukana kukkuloilla eläviin ihmisiin. Huoli pai-
naa rintaani. 

Nepalin köyhät ihmiset ovat vaikuttaneet ilmas-
tonmuutoksen syntyyn vähiten. Silti he ovat nii-
tä, jotka maksavat seurauksista eniten. Luoma-
kuntamme on arvoltaan mittaamaton. Kristittyinä 
meidän on pidettävä huolta siitä ja sen hauraim-
mista asukkaista. ✦

Mimosa Hedberg
Suomen Lähetysseuran 
viestinnän asiantuntija, Nepal

”Luomakuntamme 
on arvoltaan  
mittaamaton.  

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.

Lamminpään hautausmaan 
kokonaispinta-ala on 27,5 
hehtaaria, josta rakennettuna on 
reilu puolet. Loppuala on metsää 
ja maisemapeltoa. Kirjoittajan 
mukaan hautausmailla jaksaisi 
viivähtää pidempään, jos sitä 
varten olisi penkkejä.
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Maailman vakaus 
ja lukutaito
Toimittaja Aleksis Salusjärvi kirjoittaa kirjoitus-
taidon merkityksestä kolumnissaan Kirjoitustai-
to pelasti meidät sukupuutolta. Hän toteaa, että kieli 
on ihmiselon suurimpia mahdollistajia ja määrittä-
jiä. (Ylen verkkosivut 16.8.2021)

Googlaan lukutaidottomien määrän: 800 miljoo-
naa maailman yli 15-vuotiaista ihmisistä ei osaa lu-
kea.

Otsikoiden fontit huutavat aina uusista kriiseistä. 
Tunnen itseni usein avuttomaksi, kun maailmassa 
tapahtuu jotakin traagista. Uskon, etten ole ainoa.  

Vaikka tuntuu julkealta todeta näin, väitän, että 
lukutaito on antanut minulle mahdollisuuksia kä-
sitellä kauhistuttavia asioita. Olisivatko kriisitkin ol-
leet osaltaan estettävissä, jos lukutaito olisikin aivan 
oikeasti ihmisoikeus? 

Kun olin pieni, Nalle Puh opetti minulle inhmil-
lisyydestä, rakkaudesta ja ystävyydestä. Lukiessani 
talebanien teoista en voi käsittää, mihin edellä mai-
nitut käsitteet ovat kadonneet. Ehkä heidän filoso-
fiansa on kehittynyt eläinhahmojen sijaan epävar-
muuden, kurin ja kurjuuden keskellä. Ehkä heille ei 
ole annettu muuta tietä, tietoa.

Vähän vartuttuani luin Risto Rasaa. Hänen luon-
torunoudestaan on löydettävissä ekokriittisyyttä, 
huolta ympäristöstä. 

Lukukokemuksien myötä kieli on muokannut kä-
sitystäni maailmasta: ilmastonmuutos näyttäytyy 
erilaisena, ja arvostan sadetta, joka juuri nyt hak-
kaa ikkunoitani. Minulla on mahdollisuus kirjoitta-
malla purkaa tuntojani siitä, millaisena tämän mai-
seman näen. Se on samalla mahdollisuus löytää jo-
takin uutta.

Jukka Pakkanen kysyy Tule syyskuu -teokses-
saan, mikä on elämässä tärkeintä, kun koronavi-
rus jyllää maailmalla, ja päähenkilöt joutuvat koh-
taamaan rajallisuutensa. Tämä lukukokemus antoi 
jälleen uuden näkökulman pandemiaan – kriisiin, 
josta koko maailma kärsii. 

Olisi herkkäuskoista väittää, että kattava lukutaito 
ehkäisisi kriisien syntymisen. Mutta kuten Salusjär-
vi toteaa, on kieli väline, joka yhdistää kaksi ihmis-
tä, ja mahdollistaa yhteiselon.

Kun mietin lukemaani kaunokirjallisuutta ja jour-
nalismia sekä koulutusjärjestelmäämme, toivon, 
että kaikilla olisi tämä mahdollisuus. Lukutaito ei 
poista kaikkia kriisejä, mutta antaa paremmat val-
miudet niiden käsittelyyn.

Kun olet päässyt näin pitkälle, kiitä onneasi. 800 
miljoonaa ihmistä olisi lopettanut tämän ensim-
mäiseen sanaan. ✦

Aleksi Wilenius
suomen kielen opiskelija 
ja runoilija
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Juutinen on 
38-vuotias pappi ja
pienen lapsen äiti.
Bändissä kitaraa
soittaa Antti Kata-
jisto, joka vastaa
myös joidenkin
laulujen sävellyk-
sistä ja sovituksista.
haitarissa taituroi
Joose Ojala ja
koskettimia soittaa
Tuukka Ojala.

Laikunlavalla kohti valoa
Tampereen kaupungin kaupun-

kikulttuuriyksikön järjestämien 
Puistokonserttien päätöskeikalla 
2.9. kuullaan loppukesän ratoksi 
kotimaista musiikkia.

Kello 18–18.45 kuullaan laula-
ja-lauluntekijä Hannele Juutisen 

säveltämiä ja sanoittamia kappalei-
ta. Näissä kuljetaan kohti valoa. Sa-
malla ei kuitenkaan unohdeta in-
himillisen elämän iloja ja suruja, 
jotka on kudottu lauluihin.

– Laulaminen on ollut aina osa 
tapaani olla olemassa, ilmaista it-
seäni, etsiä kosketusta siihen, mitä 
tunnen ja ajattelen, Juutinen ker-
too.

Hän alkoi kirjoittaa omia lauluja 
teini-ikäisenä. 

– Olin kovasti jumalinen seura-
kuntanuori ja halusin kertoa lau-
luillani maailmalle siitä, kuinka 

upeaa on elää kolmiyhteisen Ju-
malan rakkauden täyttämää elä-
mää. Ja toisaalta, jo silloin lauluihi-
ni liittyivät myös elämänvarjot, ai-
kuiseksi kasvamisen ja oman po-
lun etsimisen kivut.

Rosoja ja säröjä
Aikuisiällä hän arvelee mukaan tul-
leen lisää elämän rosoja ja säröjä.

– Laulujeni teemoina ovat vah-
vasti ainakin kaipuu levolliseen 
läsnäoloon, jano rakastaa ja tul-
la rakastetuksi sekä pelot ja toisaal-
ta uskallus kohdata elämän krii-
sit, erityisesti surun ja luopumisten 
kohtaaminen. Myös vanhemmuu-
den teemasta on kasvanut monta 
”laululasta”.

– Erityinen intohimoni on teh-
dä lyriikoita, mutta usein ne alka-
vat myös soida melodioina mieles-

säni. Minulla on aina ollut ilo pitää 
rinnallani ihmisiä, jotka ovat aut-
taneet ja auttavat säveltämisessä ja 
sovittamisessa. Niin että parhaim-
millaan hapuilevista melodioista 
rakentuu upeita musiikillisia koko-
naisuuksia.

Syksyn mittaan bändi on julkai-
semassa omaa äänitettä, ja artisti-
sivu Facebookiin on tekeillä.

– Kaikki tämä tapahtuu ruuhka-
vuosien paineessa, kun leijonan-
osan ajasta vievät työ ja vanhem-
muus. Oman musiikin tekemiseen 
heittäytyminen on kuitenkin upea 
tapa löytää itsensä ja luoda jotakin 
aivan omaa.

– Nautin myös ennen muuta sii-
tä kokonaisvaltaisesta yhteyden-
tunteesta, kun pääsen antamaan 
hahmoa omille lauluilleni yhdessä 
rakkaiden ystävien kanssa. ✦
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Kolumnistien esittelyt ja  
kommentointi: siltalehti.fi

SILTA

”Tunnen itseni usein 
avuttomaksi, kun 
 maailmassa tapahtuu 
jotakin traagista. Kuka on hyvä, kuka nero?

Kristuksen kirkkaus tulee esiin sa-
mannimisessä näytelmässä, jonka 
ensiesitys on lauantaina 25.9. kello 
17 Pelastusarmeijassa.

Käsikirjoittaja ja ohjaaja Lasse 
Mattsson kertoo juonesta:

– Näytelmässä esiintyy kuu-
si henkilöä: kolme naista ja kolme 
apostolia.

– Kerran syntyy keskustelu, on-
ko ihminen pohjimmiltaan hy-
vä vai paha. Toimittaja ja poliitik-
ko ovat sitä mieltä, että ihminen on 
hyvä, kunhan toteutetaan yhteis-

kunnallinen oikeudenmukaisuus, 
poistetaan köyhyys ja koulutetaan 
ihmisiä.

Pappi nostaa esille kysymyksen, 
miksi Jeesus syntyi tähän maail-
maan, jos täällä vilisee vain hyviä 
ihmisiä.

– Eräässä tapaamisessa he poh-
tivat nerojen merkitystä ihmiskun-
nan kehitykselle. Kesken kiivaan 
keskustelun kolme apostolia ilmes-
tyy tilaisuuteen. Onko tässä pilaa? 
Miten tämä on mahdollista?

Jatkossa eletään uudelleen evan-

keliumien tapahtumia.
– Näytelmä päättyy ajatukseen 

Kristuksen kirkkauden ilmestymi-
sestä kerran niin, että se täyttää tai-
vaat ja maan.

Musiikkina kuullaan pätkiä Hän-
delin Messias-oratoriosta.

Noin tunnin mittaisessa näytel-
mässä esiintyvät Anna-Liisa Lau-
ren, Lahja Leppäkorpi, Vilma Tur-
peinen, Kimmo Hongisto, Asko 
Peltonen ja Jarno Puusniekka. Va-
laistus ja musiikki on Matias Kum-
pulaisen. ✦
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Meiltä myös lääkkeiden ja apteekkituotteiden
kotiinkuljetus, 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

Kotimaiset kaihtimet ja markiisit 
sekä liukuovet ja kaapistot

Lähetä osanottosi
tai onnittelusi.
Punaisenristinkauppa.fi
      Adressien tekstaus
tai puh. 020 701 2211

SSeeuurraatt  
  sunnuntaisin klo 15

(myös kuunneltavissa verkossa) 

NNeettttiippyyhhääkkoouulluu    
sunnuntaisin klo 11

VViiiikkkkoohhaarrttaauuss          vveerrkkoossssaa  
tiistaisin ja torstaisin klo 18

TTeerrvveettuullooaa  mmuukkaaaann!!  

www.esikoiset.fi/Tampereen 
tapahtumat

Uudenkylän srk-talo
Ali-Huikkaantie 13 B, Tre

Herättäjä-Yhdistys
ti 14.9. klo 18  

Verkkoseurat 
(facebook.com/herattaja)

to 30.9. klo 18  
Seurat Seurakuntien talossa 

(Emmaus), Näsilinnankatu 26

Tamperelainen 
seurakuntalehti

Ilmoitus myynti 
Tero Taipale 

p. 040 641 1163
tero.taipale@tamperelainen.fi

tre.ilmoitukset@tamperelainen.fi

Kaupunki kouluttaa 
uusia tukihenkilöitä 
lapsille ja nuorille
Tampereen kaupunki etsii 
uusia tukihenkilöitä lapsille ja 
nuorille. Mukaan etsitään tasa-
painoisia ja pitkäjänteisiä aikui-
sia, varsinkin miehiä.

Tukihenkilöiksi sopivia ovat 
kaikenikäiset tavalliset, luotet-
tavat ja turvalliset aikuiset, joi-
den oma elämä on tasapainossa 
ja joilla on mahdollisuus antaa 
aikaa lapselle tai nuorelle. Hä-
nellä ei tarvitse olla omia lap-
sia eikä ammatillista kokemus-
ta lapsista tai nuorista.

Tukihenkilön voi saada 7–17 
-vuotias tamperelainen tai ori-
vesiläinen lapsi tai nuori, joka
tarvitsee perheen ulkopuolista
aikuista ystävää.

Toiminnasta kiinnostuneille 
järjestetään 21. ja 28. syyskuuta 
kello 16.30–20 kaksiosainen ja 
maksuton koulutus, joka toteu-
tetaan etänä verkossa.

Mukaan voi ilmoittautua 16. 
syyskuuta mennessä sähköpos-
tilla osoitteeseen tukihenkilo@
tampere.fi. Ilmoittautujat saa-
vat osallistumisohjeet ja linkin 
koulutukseen. Kokonaisuuteen 
kuuluu lisäksi henkilökohtainen 
haastattelu.

Kouluttajina toimivat kau-
pungin tukihenkilötoiminnan 
työntekijät. Lisäksi jo toimin-
nassa mukana olevat kertovat 
kokemuksistaan.

Mukavaa yhteistä 
tekemistä
Tukihenkilö on vapaaehtois-
työntekijä, joka tapaa lasta tai 
nuorta säännöllisesti mukavan 
yhteisen tekemisen parissa.

– Tukihenkilöksi toivotaan
aikuista, jonka kanssa voisi esi-
merkiksi jutella, tutustua har-
rastuksiin, käydä leffassa, ui-
mahallissa tai vaikka saada apua 
läksyihin. Jonossa on paljon 
poikia, jotka ovat odottaneet yli 
vuoden juuri miespuolista tuki-
henkilöä, kertoo sosiaalityönte-
kijä Anna-Mari Junes.

Tukihenkilöä tarvitsevissa 
lapsissa on esimerkiksi erityi-
sen tuen tarpeessa olevia lapsia, 
maahanmuuttajia, yksinhuolta-
japerheestä tulevia lapsia sekä 
lapsia, jotka ovat yksinäisiä tai 
joiden vapaa-aikaan kuuluu pal-
jon pelaamista.

Tukihenkilölle toiminta an-
taa hyvän mielen toisen autta-
misesta, mahdollisuuden tär-
keän ja joskus jopa elinikäisen 
ihmissuhteen luomiseen, uusia 
näkökulmia omaan elämään se-
kä mukavaa ja merkityksellistä 
tekemistä vapaa-aikoihin.

Toiminta tuo tullessaan myös 
uusia aikuiskontakteja: vertais-
tukea, tapaamisia toisten va-
paaehtoisten kanssa, koulutuk-
sia sekä virkistyspäiviä, joihin 
voi osallistua tuettavan lapsen 
tai nuoren kanssa.

Toiminta on vapaaehtoistyö-
tä, ja tukihenkilölle maksetaan 
pieni palkkio ja kulukorvaus. 
Tukihenkilöksi ryhtyvän rikos-
tausta selvitetään lain 148/2014 
mukaisesti. ✦

Lisätietoja:  
anna-mari.junes@tampere.fi, 
p. 040 806 2181

Sukuselvitykset 
ruuhkautuivat
Tampereen aluekeskusrekis-
terin työkuorma on kasvanut 
ennakoitua suuremmaksi. Tä-
mä näkyy erityisesti sukuselvi-
tysten pitkittyneinä toimitusai-
koina, jotka ovat olleet noin 8–9 
viikkoa. Virkatodistuksen omis-
ta tiedoistaan saa yleensä sama-
na päivänä.

Tämän vuoksi aluekeskus-
rekisterin puhelinpalvelu on 
ruuhkautunut. Puhelintiedus-
teluja jo tehdyistä tilauksista ja 
niiden toimitusajoista pyyde-
tään välttämään, jotta perun-
kirjoituksen tekeminen ei vii-
västyisi.

Vainajan omaisten kannattaa 
tilata sukuselvitys jo ennen hau-
tajaisia. Verohallinnosta voi tar-
vittaessa pyytää lisäaikaa perun-
kirjoituksen toimittamiselle.

Tilausjonon pitenemisen 
taustalla on maaliskuussa 2021 
käyttöön otettu järjestelmäuu-

distus, joka on pidentänyt toi-
mitusaikoja aluekeskusrekiste-
reissä. Tilausjonojen purkami-
seksi on lisätty henkilöstöä ja 
koulutusta. Toimenpiteet hel-
pottavat tilannetta vähitellen.

– Aluekeskusrekisterin hen-
kilökunta pahoittelee vallitse-
vaa tilannetta, ja toimii parhaan-
sa mukaan taatakseen asiallisen 
ja kohtuullisessa ajassa toimivan 
palvelun, toteaa aluekeskusre-
kisterin johtaja Kari Salonen.

Ensi vuoden alussa Tampe-
reen aluekeskusrekisteriin liit-
tyy yhdeksän uutta seurakun-
taa. Mukana on silloin 37 seu-
rakuntaa, joissa on yli 470 000 
jäsentä.

Tampereen seurakuntien yh-
teinen kirkkoneuvosto päättikin 
elokuun kokouksessaan julistaa 
avoimiksi kahdeksan uutta vir-
kaa. ✦

Marko Honkaniemi
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TEKSTI: Asta Kettunen 
KUVAT: Rami Marjamäki

K
ansainväliselle uralle pon-
nahtava viulisti ja taituri-
mainen soittaja.

Näin on  luonnehdittu 
tam perelaista  Iidamari 
Ahos ta, joka on vasta 

18-vuotias, mutta suuntaa jo opintoihin
Berliiniin lokakuussa.

Takana ovat musiikkialan ammatillisen 
tutkinnon opinnot Helsingin Konservato-
riossa sekä lukio-opinnot Eiran aikuisluki-
ossa. Ahonen muutti jo 16-vuotiaana opin-
tojen takia Helsinkiin, jossa hän asuu vie-
lä reilun kuukauden käydäkseen tunneilla 
Sibelius-Akatemiassa.

– Kaikki oikeastaan lähti siitä, että olin
viime vuonna Mark Gothónin kurssilla. 
Hän opettaa Universität der Künste Ber-
linissä, ja kertoi tällaisesta mahdollisuu-
desta. 

– Siihen aikaan minun vielä piti kir-
joittaa ylioppilaaksi, mutta suunnitelmat 
muuttuivat, ja sain korkeakoulukelpoi-
suuden toisen vuoden oppimäärällä. Ke-
säkuussa kävin pääsykokeissa, ja nyt olen 
lähdössä Saksaan, Ahonen kertoo.

Tavoitteena on ensin musiikin kandidaa-
tin ja sitten ehkä myös maisterin tutkinto.

– Opiskelupaikan löytyminen motivoi, 
ja on mielenkiintoista nähdä, miten Sak-
san järjestelmä eroaa suomalaisesta kou-
lutuksesta. Toivottavasti se tuo sellaisia 
mahdollisuuksia, mitä täällä ei välttämät-
tä ole tarjolla.

Populaarimusiikin maailmaan hän ei 
aio suunnata, vaan haluaa mahdollisim-
man monipuolisesti opettaa, konsertoi-
da ja soittaa kamarimusiikkia orkesterissa.

– Kyllä solistinkin ura houkuttelee, mut-
ta siihen tarvitaan tosi paljon työtä – ja tuu-
riakin.

Muusikkoperheestä
Iidamari aloitteli kolmevuotiaana pikku-
viululla.

– Olin jo soitellut vanhempien kanssa,
ja halusin päästä oppimaan. Viisivuotiaa-
na vanhemmat antoivat luvan mennä tun-
neille.

Tampereen Konservatoriossa hän opis-
keli Nikolai Fadeevin johdolla. Myöhem-
min hän kävi viikoittain tunneilla Radion 
sinfoniaorkesterin konserttimestarin Pet-
ri Aarnion opissa Helsingin Konservato-
riossa. 

Pyynikillä matka harjoituksiin oli lyhyt. 
Myös henkinen matka musiikin pariin on 
ollut pieni, koska muusikoita on jo mones-
sa polvessa: äiti Miia Tepponen on Tampe-
reen konservatorion viulunsoiton opetta-
ja ja isä Pekka Ahonen opettaa klarinettia 
Tampereen ammattikorkeakoulussa. Myös 

pappa soittaa viulua ja mummi huilua.
– Olen käynyt konserteissa pienestä läh-

tien ja aina elänyt musiikin ympäröimänä.
Vanhemmat ovat tukeneet paljon, mutta 

soittaminen on aina lähtenyt omasta tah-
dosta.

Suku ei ole vaikuttanut myöskään soit-
timen valintaan:

– Niin kauan kuin muistan, olen halun-
nut viulistiksi. Se oli niin luonnollinen va-
linta, ettei tullut edes mietittyä muita.

Myös pikkuveli Samuel sai musiikkitar-
tunnan pienenä, ja aloitti nokkahuilulla vii-
sivuotiaana. Nyt 12-vuotiaana hän soittaa 
klarinettia ja pianoa, ja myös säveltää. Hän 
on myös Tampere Filharmonian Nuori So-
listi vuodelta 2018.

Lahjakkaaksi määrittely tuo Iidamari 
Ahosen mukaan motivaatiota harjoitte-
luun. Se on kuitenkin vain lisäkannustin.

– Kaikki lähtee itsekurista ja motivaa-
tiosta harjoitteluun. Viulukin on sellainen 
soitin, että se vaatii tosi paljon töitä.

Tiukka tahti on toisaalta muusta pois, 
mutta myös antaa paljon. 

– Onneksi suuri osa kavereista on myös 
muusikoita, joten he ymmärtävät, että on 
harjoiteltava.

Hyvä soittaja koskettaa
Ahosen mukaan moni tekijä tekee soitta-
jasta hyvän.

– Minulle hyvä soittaja on sellainen, jo-
ka on teknisesti varma, mutta myös kos-
kettaa musiikillaan. Pidän paljon parem-
pana soittajana sellaista, joka on musiikil-
lisesti mielenkiintoinen, kuin sellaista, jo-
ka soittaa teknisesti virheettömästi mut-
ta kuin robotti. 

– Kun ei ihminen muutenkaan ole täy-
dellinen, niin ei soitonkaan pidä olla.

– Itse koetan soitossani löytää omaa ään-
tä. Hankkia inspiraatiota muilta, mutta löy-
tää sen oman jutun ja pysyä siinä.

Kirkoista kotoisin esiintymispaikka on 
Aleksanterin kirkko, jossa esiintyminen oli 
viimeksi huhtikuussa, tosin verkon välityk-
sellä. Suomessa on Ahosen mukaan pal-
jon sellaisia kirkkoja, joissa on hyvä soittaa.

– Viulun ääni kantaa tosi hyvin, ja soit-
to kuulostaa paremmalta.

Liikunta on tärkeää vastapainoa soitto-
asennolle, ja sitä Ahonen kertookin koet-
taneensa lisätä.

– Viulunsoiton asento on epäergonomi-
nen. Mutta kun on löytänyt itselle hyvän ja 
rennon soittoasennon, se ei rasita rannetta.

Viulu vieressä
Käytössä on arvokas Silvestre-viulu vuo-
delta 1843. OP Ryhmän Taidesäätiö an-
toi sen kahden vuoden lainalle vielä kak-
si vuotta lisäaikaa.

– Alkuun suurin piirtein nukuin sen vie-
ressä, mutta nyt siihen on jo tottunut, Aho-
nen hymyilee. 

– Siitä täytyy tietysti pitää huolta, ja ol-
la varovainen, kun matkustaa vaikka junas-
sa tai lentokoneessa.

Nuoren muusikon mielisäveltäjä vaih-
telee.

– Tykkään paljon Beethovenista ja Schu-
bertista, mutta lähiaikoina olen kuunnellut 
1900-luvun säveltäjiä; Sergei Prokofjevia ja 
ranskalaista musiikkia Maurice Ravelilta.

16-vuotiaana Iidamaria Ahonen esiintyi 
Tampere-talossa yhdessä pianisti Naoko 
Shibayama-Aarnion kanssa. Silloin ohjel-
mistossa oli lempiviulumusiikkia.

Klassisen esittäjä ei vieroksu muitakaan 
säveliä.

– Arki on jo niin täynnä musiikkia, että
ei sitä tule enää kuunneltua muuten. Mutta 
esimerkiksi autossa en ikinä kuuntele klas-
sista, vaan vähän milloin mitäkin.

Esikuviakin on paljon. Viulisteista Aho-

Tampere-talossa 
Iidamari Ahonen 
on esiintynyt 
16-vuotiaana
yhdessä pianisti
Naoko Shibay-
ama-Aarnion
kanssa. Solisti-
konsertti siirtyi
koronan vuoksi,
mutta on nyt
ohjelmistossa
29. syyskuuta.

”Kaikki lähtee 
  itsekurista  
  ja motivaatiosta”
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Konsertteja 
1.9.–6.10.2021
Lounasmusiikkia
ke 1.9. klo 12–12.30 Aleksanterin 
kirkko
Santeri Siimes, urut
Vapaa pääsy, myös YouTu-
be-kanavalla Tampereen 
Tuomiokirkkoseurakunta

Kirkkokonsertti
su 26.9. klo 18 Aleksanterin kirkko
Mieskuoro Kelot
Naiskuoro Katajaiset
Johtaa Jussi Tamminen
Vapaa pääsy, ohjelma 10 €

Lounasmusiikkia
ke 6.10. klo 12–12.30 Aleksanterin 
kirkko
Esa Toivola, urut
Vapaa pääsy, myös YouTube 
-kanavalla Aleksanterin kirkko

Konserttitarjotin

Rakastetut barokkiaarteet  
soivat isolla kokoonpanolla
Tähän mennessä kamarimusiikkiko-
koonpanoin konsertoinut Pirkanmaan Ba-
rokki pääsee toteuttamaan jo pitkään suun-
nitellun orkesterikonsertin. Koronatilan-
teen takia se on siirretty Raatihuoneelta 
väljempiin tiloihin Aleksanterin kirkkoon.

J. S. Bach lähetti tasan 300 vuotta sitten 
kokoelmansa Six Concerts Avec plusieurs 
Instruments työnäytteenä Brandenburgin 
rajakreiville. Käsikirjoitus löydettiin käyt-
tämättömänä kreivin kirjastosta yli sata 
vuotta säveltämisen jälkeen ja julkaistiin 
ensimmäisen kerran vuonna 1850. 

Toisessa maailmansodassa kirjaston aar-
teita oltiin siirtämässä junalla turvaan, kun 
kuljetus joutui pommitusten kohteeksi, ja 
kirjastonhoitaja pakeni metsään nuotteja 
takkinsa alla. Nykyisin Brandenburgilaiset 
konsertot ovat rakastettuja länsimaisen tai-
demusiikin aarteita.

Juhlan kunniaksi Pirkanmaan Barokki 
kokoaa tähänastisen historiansa isoimman 
kokoonpanon esittämään niistä kootun vä-
liajattoman kokonaisuuden.

Vuodesta 2019 alkaen Tampereelta kä-
sin toimineessa yhtyeessä soittaa vanhan 
musiikin esittämiseen perehtyneitä am-
mattilaisia.

Barokkimusiikin ääreen kokoontuu 
soittajia kauempaakin. Heistä yksi on kon-
sertissa cembaloa soittava Jouko Laivuori, 
joka toimii Radion Sinfoniaorkesterin kos-
ketinsoittajana.

Hän aloitti pianonsoiton Tampereella 
ja suoritti Sibelius-Akatemian pianodip-
lomin vuonna 1984. Laivuori soittaa kai-
kenlaista musiikkia kantrista Fluxukseen. 
Hänet tunnetaan kuitenkin erityisesti uu-
den musiikin esittäjänä.

Illan toinen solisti, Aira Maria Lehtipuu 
toimii Novia-ammattikorkeakoulun barok-
kimusiikin lehtorina. Hän opiskeli ja työs-
kenteli pitkään Hollannissa, mutta toimii 

nyt Tampereelta käsin.
Helsingin Barokkiorkesterin lisäksi hän 

on työskennellyt muun muassa Euroopan 
Unionin Barokkiorkesterin, Suomalaisen 
Barokkiorkesterin, Avanti!:n barokkipro-
jektin, puolalaisen Kore-orkesterin sekä 
Oulun barokkiorkesterin konserttimes-
tarina. 

Lehtipuu on ollut tekemässä Jenni Toi-
voniemen Seurapeli-elokuvan (2020) ba-
rokkimusiikkeja. Hän on aktiivinen kama-
rimuusikko, ja toiminut Tampereella Café 
Barock -konserttisarjan tuotantoryhmässä.

Huikea sointimaailma
Ilkka Eronen opiskelee Sibelius-Akate-
miassa vanhan musiikin osastolla, pääai-
neena traverso. Hän asuu Helsingissä, mut-
ta suuntaa syyskuussa Haagiin vaihtovuo-
den ajaksi.

Eronen muutti Tampereelle opiskele-
maan venäjän kieltä ja kulttuuria. Musiik-
ki vei kuitenkin menneessään.

– Aloitin ensin nokkahuiluopinnot si-
vuaineena Tampereen konservatoriolla ja 
sen jälkeen traverson soiton. Päätin kui-
tenkin hakea vuoden traverso-opintojen 
jälkeen Sibelius-Akatemiaan. Opintojen 
myötä kiinnostus ja palo vanhaan musiik-
kiin on tietenkin kasvanut. 

Erosen mielestä periodisoittimien ääni-
maailma on aivan huikea.

– Erityisesti traversosta löytyy paljon
hienoja erilaisia sävyjä. Soitan myös mui-
ta historiallisia huiluja, kuten klassista ja 
romanttista huilua, joten näiden eri soit-
timien myötä pääsee soittamaan taas uu-
denlaista repertuaaria ja tutustumaan uu-
denlaiseen soundimaailmaan.

Asta Kettunen
 ∞ Bachin Brandenburgilaiset konsertot 
300 vuotta su 12.9. klo 18 Aleksanterin 
kirkko

 ∞ Liput 20 € ovelta
 ∞ Varaukset ja tiedustelut: 
info@pirkanmaanbarokki.fi
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Pirkanmaan Barokki 
-ryhmän taiteellisena
johtajana toimii Aira
Maria Lehtipuu.

Maanläheistä 
tunnelmaa ja 
rentoa musisointia
Sakari Löytyn uusi CD Maalla (Nuo-
licd012021) julkaistaan 1. syyskuuta kello 
19 alkavassa konsertissa Pispalan kirkossa.  

Sakari ja Päivi Löytty ovat Harjun ni-
mikkolähettejä ja työssä Namibiassa Suo-
men Lähetysseuran työntekijöinä.

Sakari Löytty on pitkän linjan muusik-
ko, rumpali, kitaristi ja lauluntekijä, joka 
on asunut viime vuodet Namibiassa, toi-
sessa kotimaassaan. Maalla on hänen nel-
jäs soolojulkaisunsa, joka on äänitetty lä-
hes täysin livenä kesämökillä, maaseudun 
rauhassa.

 Laulut ovat syntyneet ”kahdella maal-
la”, Suomessa ja Namibiassa, ulkopuolisuu-
den ja turvattomuuden kokemusta tutkien, 
koronavuoden tunnelmia havainnoiden, 
mutta samalla toivoon ripustautuen.

 ∞ Sakari Löytty: laulu, kitara, viisikieli-
nen banjo

 ∞ Jyrki Koivisto: kitara, mandoliini, 
buzuki, weissenborn, resonaattorikita-
ra, papoose-kitara ja sähkökitara

 ∞ Mikko Löytty: basso

 ∞ Pekka Nyman: lyömäsoittimet, mbira 
ja tinapilli

 ∞ Matilda Löytty ja Juho Simojoki: 
taustalaulu

 ∞ Äänitys: Suikki Jääskä
 ∞ Vapaa pääsy, kolehti lähetystyölle

Lietsun gospel-
kirkko jatkaa
Lietsun Gospelkirkko jatkaa toimintaan-
sa syyskaudella. Perjantaina 17. syyskuuta 
kello 19 pidettävän ensimmäisen konser-
tin otsake on Peter Joukainen ystävineen.

Joukainen on levyjä julkaissut Tampe-
reen seurakuntayhtymän muusikko, jo-
ka on koonnut ympärilleen naisenergiaa. 
Hänen vieraikseen saapuvat artistit Maria 
Lappi, Ida Bois ja Laura Joukainen. Illas-
sa kuullaan sekä yhteisiä lauluja että omia 
esityksiä. 

15. lokakuuta vuorossa on blues-gospe-
lia Jarkka Rissanen & Rissassons-yhtyeen 
voimin. Pyhäinpäivän tunnelmissa 5.11. tu-
lee konsertoimaan Petri Laaksonen. 

Joulutunnelmiin johdattelevat 3.12. Kris-
tiina Brask ja 17.12. Elise Juliette.

Konserttipaikkana on kaikissa Lielah-
den kirkko.

Jouko Laivuori on 
Avanti!-kamariorkes-
terin perustajajäsen.

Ilkka Erosen soitti-
mena on puupuhallin 
traverso,

nen ihailee esimerkiksi David Oistrakhin ja 
Yehudi Menuhinin soittoa.

– Ja omat opettajat on aina olleet esiku-
via. Minulla on käynyt hyvä tuuri, että olen 
onnistunut saamaan niin hyviä opettajia, 
jotka pitäneet intoa ja kuria yllä ja vaati-
neet paljon.

Helsingin Konservatoriossa hän kehuu 
tasokkaan opetuksen lisäksi paikan yhteis-
henkeä.

Korona on vaikuttanut nuoren muusi-
kon elämään paljon. 

– Pienet juhlat pidettiin Pirkanmaan
musiikkiopiston pihalla, ja sisällä vähän 
soiteltiin, hän kuvaa pandemia-ajan val-
mistujaisjuhliaan.

– Viime vuonna kaikki peruttiin, ja se oli 
tosi kova paikka. Kun on tottunut soitta-
maan yleisön edessä, olikin yhtäkkiä ilman 
live-yleisöä. On ihan eri asia soittaa pelkäl-
le kameralle tai yhdelle ihmiselle.

Soittaja iloitseekin päästessään jälleen 
esiintymään yleisölle. ✦

Iidamari Ahosen solistikonsertti 
Tampere-talossa keskiviikkona 29.9. 
kello 19.30, Pieni sali. Iidamari Ahonen 
ja pianisti Naoko Shibayama-Aarnio 
tulkitsevat ranskalaisia sävelmiä. Liput 
alkaen 22 € 

”Kun ei ihminen 
muutenkaan ole 
täydellinen, niin ei 
soitonkaan pidä olla.”
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Tampereen Konservatorion, Pir-
kanmaan musiikkiopiston ja muun 
Pyynikin tienoo on kovin tuttua. 
”Onni että täältä ja Helsingistä on 
löytynyt saman henkisiä kavereita”, 
Iidamari Ahonen miettii.



Lukemisen riemua näkyy taas

K
esän alussa pääkirjasto Met-
son lastenosastolla sijaise-
na aloittanut Iina Juutinen 
iloitsee siitä, että on saanut 
toivottaa myös pienet luki-

jat tervetulleiksi.
– Hyvä, että kirjastot ovat nyt aika pit-

kään pysyneet pitämään oviaan auki. Jos ti-
lanne olisi jatkunut pidempään, kaikki ei-
vät tasapuolisesti pääsisi lukemisen ääreen.

Metson väki huomasi riemukkuutta sii-
tä, että kävijät pääsivät taas lainaamaan.

– Nyt seurataan, voidaanko lastenosas-
tolla järjestää tapahtumia. Tällä hetkellä 
pystytään ottamaan koordinoidusti päivä-
koti- ja koululaisryhmiä, järjestämään satu-
tunteja, elokuvanäytäntöjä ja vauvalorutte-
lua, Juutinen kertoo.

Täydennyksiä tehdään vuoden mittaan.
– Lastenosastolla aineistossa käyttöi-

kä on usein paljon lyhyempi kuin muilla 
osastoilla.

Teoksia tulee tarjolle etenkin isoilta kus-
tantamoilta ja tunnetuilta tekijöiltä. Toi-
saalta pidetään silmällä aiheita, jotka ovat 
pinnalla lapsiperheiden keskusteluissa.

Nyt pinnalla ovat esimerkiksi tunnetai-
to- ja ympäristöasiat, samoin perheiden ja 
ihmissuhteiden monimuotoisuuden näky-
väksi tekeminen.

Kristillisiä lastenkirjoja ilmestyy melko 
vähän. Lastenosastolla ne löytyvät tieto-
kirjapuolelta.

Monica Vikström-Jokelan kirjoittama ja 
Heli Pukin kuvittama Millainen on taivas 
(Lasten Keskus) sopii lapselle, joka pohtii 
elämän suuria kysymyksiä tai jota kuolema 
on kohdannut. Sen kirjastoluokka on kris-
tillinen opetus ja kasvatus. 

Emilia Erfvingin Roskakasa-kuvakir-
ja kertoo, mitä haittaa roskista on metsän 
eläimille. Sen käyttöä satutuntina harkitaan 
Metsoon suunnitellun ilmastonmuutospa-
neelin yhteydessä, Juutinen kertoo.

Lasten Keskuksen uutuuksiin kuuluu 
myös tietokirja Sata asiaa maapallon pe-
lastamisesta.

– Nykyään tulee metsäaiheisia kuvakir-
joja, joissa tuodaan lapselle luontoa tutuk-
si. Paljon myös inhimillistetään eläinhah-
moja.

Kirja opettaa kuvienkin kautta
Höyhentakkisakki-kirjassa runon aiheena 
on koulun alku. Samastumisen kohteeksi 
tarjotaan esimerkiksi Räkättityttöä.

Seitsemän kääpiön rytmiorkesterissa sa-
nasto on haastavampaa, mutta siihen voi-
kin palata aina uudelleen.

– En ajattele niin, että kielen pitäisi olla 
lapsen tasoista tai helppoa. Vaikeampi sa-
nasto saattaa kehittää ja rikastuttaa kieltä. 
Aikuisellekin on hyvä lukea itseään viisaam-
pia kirjoja ja antaa kirjan opettaa itseään.

– Värikäs ja eloisa kuvitus tukee räväköi-
tä juonenkäänteitä.

Mitenniinmuka-kirja kannustaa kysele-
miseen ja uteliaisuuteen, ehkä etsii tulevai-
suuden tieteentekijöitä.

– Ei lapsia kannata aliarvioida, lapset-
han ovat todella hyviä kyselemään ja oival-
tamaan, Juutinen innostaa.

Asiaa on onnistuttu tekemään helpom-
min lähestyttäväksi myös kuvituksen kaut-
ta. 

– Molli-kirjoissa käsitellään arkisia lap-
siperheen tilanteita. Lapsen kanssa voi sit-
ten ihmetellä yhdessä, että tämmöistäkö 
se meilläkin on.

Juutinen huomauttaakin, että kirjasta 
voi saada vertaistukea.

– Parvelan suositusta Ella-sarjasta on
ilmestynyt Ella ja kaverit etäkoulussa. Ai-
he on ajankohtainen ja kuvitus hauska. ✦

Asta Kettunen

Lisää: siltalehti.fi

Ympäristö- ja luontoasiat ovat 
pinnalla. Roskakasa vie ympä-
ristökysymysten pariin sadun 
keinoin. Höyhentakkisakin 
yhden runon aiheena on 
koulun alku, Iina Juutinen 
kertoo.
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Istuta syksyllä
Puutarhaliitto kannustaa pi-
han omistajia ekotekoihin 
Syystaimijuhlan aikana 3.–
12.9. Kutsu pihaasi vieraita ja 
istuta Pekka-omenapuu tai 
Tytti-tyrnimarja.

Puutarhakasvit hidastavat 
ilmaston lämpenemistä ja lie-
ventävät ilmastonmuutoksen 
aiheuttamia ongelmia.

Syysistutuksia suosivat se-
kä ilman että maan kosteus. 
Parhaiten istutus onnistuu, 
kun kuoppa on reilun kokoinen, ja maata parannetaan 
kasville sopivalla kasvualustalla.

Hyödynnä kompostoitu kotitalousjäte ja puutarhan jät-
teet. Bokashi-kompostointikin sopii kotitalousjätteille.

Havujen istutuksiin käytetään hapahkoa havumultaa 
ja kompostia. Syysistutusten ryhmäkasvit nauttivat kesä-
kukkamullan ravinteista ja rakenteesta myös syksyllä.

Timo Taulavuori

Syyskuun ekovinkki:
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Lisää: siltalehti.fi/ekovinkki
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