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Maaliskuu
Tampere 2.3.2022

Kirkon toimintaan 
on mahdollista 
vaikuttaa
Syksyn seurakuntavaaleihin etsitään jälleen uusia ehdok-
kaita. Ehdokasasettelu alkoi 1. maaliskuuta, ja vaalit järjestetään 
20. marraskuuta.

Seurakuntavaaleissa on äänioikeus jokaisella 16 vuotta täyttäneel-
lä kirkon jäsenellä. Tampereella vaaleissa valitaan seurakuntaneu-
vostot sekä yhteinen kirkkovaltuusto.    

Ehdokkaaksi ryhtyminen on erinomainen tapa vaikuttaa seu-
rakuntien toimintaan. Yhtä tärkeää on äänestää syksyn vaaleissa.

Viime vuosina Tampereellakin on huomattu, että seurakunta-
laisten vaikuttamismahdollisuuksia tulee lisätä kirkossa. Tavoit-
teena on, että tamperelaisen on mahdollista olla kristitty itselleen 
merkityksellisellä tavalla. 

Monet toivovat, että kirkko uudistuisi, ja esimerkiksi uusille ju-
malanpalvelusyhteisöille on selkeä tilaus moniarvoistuvassa maa-
ilmassa. 

Henkilökohtaisella kokemuksella on merkitystä hengellisyyden 
harjoittamisessa. Ihmisellä on myös tarve löytää oma paikkansa yh-
teisössä, ja kokeilla jotakin uutta, joka vastaa hänen tarpeisiinsa.

Nämä havainnot käyvät ilmi yliopistonlehtori Pietari Hannikai-
sen viime vuonna julkaistusta väitöskirjasta, jonka aiheena on uu-
den sukupolven yhteisöt. Hän keskittyi tutkimuksessaan yhteisöis-
sä mukana olevien arvoihin, hengellisyyteen ja yhteisöllisyyteen.

Tutkimusmateriaalia kerättiin kymmenestä jumalanpalvelusyh-
teisöstä, ja mukana olivat muun muassa Tampereen seurakuntien 
nuorten aikuisten toiminta Uusi Verso sekä Messukylän seurakun-
nan Kohtaamispaikka. Vastaajia oli kaikkiaan 529.

Osallistuva budjetointi on oivallinen keino lisätä seurakunta-
laisten vaikutusmahdollisuuksia kirkossa. Kokeilu aloitettiin Tam-
pereen seurakunnissa keväällä 2021.

Tampereen seurakuntayhtymä pyysi tamperelaisilta ehdotuk-
sia siitä, mihin kirkollisverovaroja tulisi käyttää. Näiden ehdotus-
ten pohjalta valikoitui 11 hanketta, jotka toteutetaan tänä vuonna. 

Hankkeissa keskitytään erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin 
sekä diakonian kohteisiin. Ideoiden lähettäjiä myös kutsutaan mu-
kaan toiminnan suunnitteluun.  

Hienoa on, että Tampereen seurakunnat jatkaa osallistuvan bud-
jetoinnin kokeilua tänä vuonna. Osbu edustaa Tampereen seura-
kuntien strategian mukaista kokeilukulttuuria, jossa tamperelaisia 
kuullaan ja mahdollistetaan heidän osallistumistaan talouden ja toi-
minnan ideointiin sekä toteuttamiseen. 

Tamperelaisilta kerätään osbu-ehdotuksia maalis–toukokuussa, 
jonka jälkeen työryhmä valikoi ehdotuksista toteutukseen sopivat. 
Ehdotukset liitetään vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitteluun. 

Tänä vuonna on mahdollisuus vaikuttaa kirkon toimintaan mo-
nellakin tavalla. Tule mukaan! ✦

TULEVAT PYHÄT 2.3.–6.4.2022

Jeesus sanoo: ”Kun paastoatte, älkää olko synkän 
näköisiä niin kuin tekopyhät. He muuttavat 
muotonsa surkeaksi, jotta kaikki varmasti 
huomaisivat heidän paastoavan. Totisesti: he ovat 
jo palkkansa saaneet. Kun sinä paastoat, voitele 
hiuksesi ja pese kasvosi. Silloin sinun paastoasi 
eivät näe ihmiset, vaan Isäsi, joka on salassa.”  
(Matt. 6:16–18)

” Ideoiden lähettäjiä 
myös kutsutaan 
mukaan toiminnan 
suunnitteluun.
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JEESUKSEN JALKOJEN JUURESSA

Tesoman kirkon 
alttarilla olen seissyt 
satoja kertoja toi-
mittamassa mes-
sua. Alttaripöytä on 
aikansa käytännön 
mukaan kiinni 
seinässä, ja olen-
kin osan messusta 
kääntyneenä tiili-
seinää kohti. Mutta 
en katso seinää 
vaan Jeesuksen jal-
koja. Laila Pullisen 
alttariveistos Nyt 
näemme kuin ku-
vastimessa johdattaa 
paastonajan mat-
kalle kohti Golgataa. 
Ristiinnaulitut jalat 
kertovat kivusta ja 
kärsimyksestä. Tänä 
vuonna ajatukset 
ovat Ukrainassa.

PALSTAN TEKSTIT: 
Jukka-Pekka 
Ruusukallio 

2.3. Tuhkakeskiviikko
Tuhkamessun viettäminen on viime vuosi-
kymmeninä yleistynyt. Messuun osallistuja 
saa halutessaan otsalleen tuhkaristin katu-
muksen merkiksi. 
(Matt. 6:16–21 tai Luuk. 13:22–30)

6.3. Jeesus, kiusausten voittaja
Jeesusta koetellaan. (Matt. 4:1–11)

13.3. Rukous ja usko
Pöydältä putoavien leivänpalojen evankeliu-
mi. (Matt. 15:21–28)

20.3. Pahan vallan voittaja
Jeesus herätti kateutta, epäilyä ja kyselyä. 
Millä vallalla hän oikein ajaa pahoja henkiä? 
Muutamat olivat sitä mieltä, että Belsebulin, 

itsensä pääpaholaisen voimalla. 
(Luuk. 11:14–26)

27.3. Marian ilmestyspäivä
Jouluun aikaa 9 kuukautta! (Luuk. 1:26–38)

3.4. Kärsimyksen sunnuntai
On parempi, että yksi mies kuolee kansan 
puolesta kuin että koko kansa joutuu tuhoon. 
Ylipappi Kaifas lausuu ratkaisevat sanat, ja 
siitä päivästä lähtien neuvoston 
tavoitteena oli surmata 
Jeesus.  
(Joh. 11:47–53)

Rukouksen hiljaisuuteen – valoon Kirjan avatun.Hiljaisuuden ilta pe 11.3. kello 17–21Lielahden kirkossa
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Ruuhkautuiko perhe- 
neuvonta korona-aikana?
Kirkon perheneuvonnan asiakas-
määrät kasvoivat ennätyslukemiin 
viime vuonna. Perheneuvonta on 
kuitenkin pystynyt tarjoamaan amma-
tillista tukea ihmisille monenlaisissa 
kriiseissä koko koronapandemian ajan.

❶Kuinka paljon ihmisiä tavoitet-
tiin viime vuonna, ja kuinka paljon 
kävijämäärät ovat lisääntyneet 
edellisvuodesta, perheasioiden 
ja perheneuvonnan johtava 
asiantuntija Sari-Annika Pettinen 
kirkkohallituksesta?
– Kirkon perheneuvonnassa kävi 
viime vuonna 17 141 asiakasta, mikä 
on reilut 300 asiakasta enemmän kuin 
edellisvuonna.

❷Millaisia huolia ja ongelmia pa-
reilla ja perheillä on ollut erityisesti 
koronapandemian aikana?
– Erityisesti vanhemmuuden kysymyk-
set, taloudelliset huolet, lähisuhdeväki-
valta sekä erokysymykset ovat lisäänty-
neet koronan aikana. 

– Pitkittynyt pandemia on muuttanut 
monien perheiden arkea ja vanhemmuu-
den rooleja. Vanhemmat ovat joutuneet 
venymään ja jääneet monella tavalla yk-
sin, kun tukiverkostot eivät ole ehkä olleet 
käytettävissä samalla tavalla kuin aiem-
min. Asioiden kasautuminen ja jatkuvas-
ti muuttuva arki kuormittavat perheitä. 

❸Ovatko Tampereen asiakaskon-
taktit lisääntyneet, Tampereen 
seurakuntien perheneuvontatyön 

johtaja Heikki Syrjämäki?
– Asiakkaiden yhteydenottojen määrä 
on jatkanut kasvuaan. Asiakastapaamis-
ten määrä on lisääntynyt vain vähän, sil-
lä se on joka vuosi niin korkea kuin se ny-
kyisillä resursseilla on mahdollista. Pieni 
lisäys asiakastapaamisiin on tullut joiden-
kin työn osa-alueiden, esimerkiksi perin-
teisten ryhmien jäätyä sivuun.

– Jotta jonotusaika ei veny kohtuutto-
man pitkäksi, olemme tehneet yhteistyö-
tä muiden auttamistahojen kanssa. Perhe-
neuvonta on kouluttanut joukon paikal-
lisseurakuntien työntekijöitä perheneu-
vonnallisten menetelmien käyttöön ja ke-
hittänyt palveluohjausta. Parien avuksi on 
luotu myös Pari tunnetta -verkkoparisuh-
dekurssi ja Pulmaluotain-verkkosivusto. 

– Kaikkien yhteydenottajien tilanne 
kartoitetaan yhdessä ja mietitään heille 
sopivin avun lähde. 

❹Miten ihmisten tapaamiset ovat 
toteutuneet korona-aikana?
– Tampereen asiakastapaamisista 63,5 
prosenttia toteutui etäyhteyksin viime 
vuonna. Vuonna 2020 etäyhteyksin to-
teutui 43 prosenttia asiakastapaamisista. 
Aiempina vuosina etätapaamisia on ollut 
vain muutamia. 

– Tavallisimpia ovat Teams-tapaami-
set, mutta muitakin kanavia on käytetty. 
Peruuntuneita asiakastapaamisia on ko-
rona-aikana ollut hyvin vähän.

❺Onko korona tuonut uusia ilmi-
öitä Tampereen perheneuvonnan 
työhön?

– Esiin nousseet teemat ovat samoja kuin 
valtakunnallisesti. Pitkittynyt korona lie-
veilmiöineen kuormittaa perheitä, toki 
eri perheitä eri tavoin. Etätyö ja -koulu, 
karanteenit, sairastamiset ja monilla tu-
lojen epävarmuus tuottavat paineita jak-
samiseen ja lähi-ihmissuhteisiin. Esimer-
kiksi etävanhempien on välillä ollut vai-
keaa järjestää tapaamisia lastensa kanssa.

– Nuorten aikuisten määrä asiakkais-
samme on lisääntynyt. Muilla kielillä kuin 
suomeksi ja englanniksi käytyjen asiakas-
tapaamisten määrä kasvoi viime vuonna. 
Esimerkiksi Afganistanin kriisi näkyi per-
heneuvonnassa.

– Nettiparisuhdekurssin ja Pulmaluo-
tain-sivuston lisäksi Rakkausklinikan blo-
git ovat tavoittaneet lukijoita hyvin. Apua 
ja tukea haetaan verkosta. 

❻Kuinka pitkä jonotusaika perhe-
neuvontaan on tällä hetkellä?
– Jonotusaika on noin neljä kuukautta. 
Tilanne toki vaihtelee, ja mahdollisuus ot-
taa vastaan peruutusaikoja voi antaa ta-
paamisajan hyvinkin nopeasti.

❼Kuinka monta työntekijää on 
Tampereen perheneuvonnassa?
– Meillä on 11 työntekijää, joista yhden 
vastuualueena on yhteydenottoihin vas-
taaminen, palveluohjaus ja asiakkaiden ti-
lanteen kartoitus. Perheneuvonta palve-
lee koko Pirkanmaan alueen asiakkaita. ✦

Kirsi Airikka

Lisätietoja: tampereenseurakunnat.fi/
perheneuvonta

Tampereen seurakuntien perheneuvonnan Pari Tunnetta -kurssin materiaali sisältää yhdeksän  
elämänmakuista esimerkkitarinaa videoille tallennettuna. Kurssin pariskuntaa esittävät tutut  
tamperelaisnäyttelijät Jyrki Mänttäri ja Karoliina Blackburn, joka on myös kirjoittanut tarinoiden  
käsikirjoitukset. Kurssi: tampereenseurakunnat.fi/paritunnetta
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Naiset rukoilevat 
ekumeenisesti

Maailman rukouspäivää eli Naisten 
kansainvälistä rukouspäivää vietetään 
vuosittain maaliskuun ensimmäisenä 
perjantaina. Tampereella kristillisten 
yhteisöjen naiset ovat kokoontuneet 
yhteen jo yli 20 vuotta.

Tämän vuoden teemana on ”Minulla 
on omat suunnitelmani teitä varten.” 
(Jer. 29:11). Materiaalin ovat valmista-
neet Englannin, Walesin ja Pohjois-Ir-
lannin naiset.

Tampereella tapahtuman kutsuu 
koolle paikallinen Nuorten Naisten 
Kristillinen Yhdistys.

Tänä vuonna järjestelyissä on lisäksi 
mukana Pelastusarmeijan, Katolisen 
Pyhän ristin seurakunnan, Tampereen 
ortodoksisen seurakunnan, Tampereen 
vapaakirkkoseurakunnan, Sinapinsie-
menen, Tampereen metodistiseura-
kunnan ja Tampereen ev. lut. seurakun-
tayhtymän naisia.

Iltaa vietetään ekumeenisesti per-
jantaina 4.3. kello 18 Tampereen orto-
doksisen seurakunnan Nikolainsalissa. 
Lopuksi on tarjolla teetä ja teeleipiä.

– Tampereella on ollut tapana, että 
iltaa vietetään vuorovuosina eri seura-
kuntien tiloissa, ja mukaan otetaan aina 
kyseisen seurakunnan väriä, kertoo 
järjestökoordinaattori Hanna-Kaisa 
Hartala Tampereen NNKY:stä.

Nikolainsalissa kynttilöinä palavatkin 
tuohukset, Isä meidän -rukous laule-
taan, ja tilaisuus päättyy ehtooveisuun. 
Kolehti ohjataan Filantropia-yhdistyk-
sen paastokeräykseen.

Hartaus kertoo Jumalan lupauksista 
ja toivosta yksittäisten ihmisten elämäs-
sä ja laajemmin yhteisöissä.

– Tampereen valmistelutoimikun-
taa puhuttelivat erityisesti uudenlaiset 
näkökulmat Britteinsaariin ja tarinansa 
jakaneiden brittinaisten luottavainen 
matka raskaista tilanteista valoon.

– Jos haluaa osallistua maailman-
laajuiseen rukousten ketjuun, voi tulla 
paikan päälle Nikolainsaliin. Tila on 
suuri ja turvavälit on helppo säilyttää, 
samaan aikaan saa olla sydämen tasolla 
ja rukouksessa lähellä toisia.

Tilaisuutta ei striimata, mutta jos ei 
pääse paikalle, voi tutustua WDP Inter-
nationalin sivuihin. Siellä voi kuunnella 
kymrinkielisen Isä meidän -rukouksen 
tai kansainvälisen keskustelun vuoden 
teemasta.

Asta Kettunen

worlddayofprayer.net

kysymystä

Rukouspäivän tämänvuotisen tun-
nuksen on suunnitellut Angie Fox 
Englannin Castle Doningtonista.
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Jäsenmäärä laski, 
mutta kirkkoon 
liittyjiä runsaasti

Tampereen evankelis-luterilaisten 
seurakuntien jäsentilastot valmistuivat 
helmikuussa. Tampereen seurakuntien 
yhteen laskettu jäsenmäärä vuoden 
2021 lopussa oli 145 357 henkilöä.

Tampereen kaupungin 244 315 asuk-
kaasta viime vuonna 59,5 prosenttia 
kuului kirkkoon. Vuotta aikaisemmin 
kirkkoon kuului 145 989 tamperelaista 
eli 60,6 prosenttia kaupunkilaisista.

Valtakunnallisesti kirkon jäsenten 
osuus väestöstä on noin 66,5 prosent-
tia. Vuotta aiemmin kirkon jäsenyys oli 
67,7 prosentilla suomalaisista, eli laskua 
vuoden takaiseen määrään on noin 1,2 
prosenttiyksikköä.

– Jäsenmääräkehitys on ollut lievästi 
laskeva, mutta iloinen asia on se, että 
myös kirkkoon liittyjiä on runsaasti. 
Edelleen selvästi suurin osa suomalai-
sista arvostaa kirkkoa ja sen hengellistä, 
sosiaalista ja kulttuurista työtä, sanoo 
Tampereen seurakuntien yhtymäjohtaja 
Tapani Rantala.

Rantalan mukaan kiitosta Tampereen 
seurakunnat ovat saaneet muun muas-
sa laajasta ruoka-avusta, joka on autta-
nut kymmeniä tuhansia tamperelaisia 
koronapandemian aikana. 

Viime vuoden aikana kirkon jäseneksi 
Tampereella liittyi 1 115 henkilöä, mikä 
on 141 henkilöä enemmän kuin edel-
lisvuonna. Kirkkoon liittyneistä alle yk-
sivuotiaita oli 202. Viime vuonna 3 340 
luopui kirkon jäsenyydestä, kun vuonna 
2020 eronneita oli 2 560. 

Tampereella syntyneestä 2 266 lap-
sesta kastettiin 47,8 prosenttia eli kristil-
lisen kasteen sai 1 083 lasta.

Kirkkohäitä vietti 400 paria. Rippikou-
lun kävi 1 396 tamperelaista nuorta, eli 
noin 92 prosenttia ikäluokan kirkkoon 
kuuluvista nuorista ja arviolta noin 68 
prosenttia koko ikäluokasta.

Aluekeskusrekisterissä laadittiin 
viime vuonna kaikkiaan 24 749 virkato-
distusta, joista 22 246 oli sukuselvityksiä.

Seurakunnat auttaneet 
ihmisiä vaikeuksissa
Tampereen seurakunnilta on pyydetty 
pandemia-aikana entistä enemmän 
apua.

Viime vuonna Tampereen seurakun-
tien teettämässä kyselytutkimuksessa 
tamperelaiset arvostivat erityisesti sitä, 
että seurakunnat ovat pandemian aika-
na tarjonneet asiointiapua eristyksissä 
oleville ihmisille, tarjonneet ruoka-apua 
ja antaneet taloudellista tukea vähäva-
raisille kotitalouksille.

Koronan myötä ruoka-avun tarve 
on kaksinkertaistunut Tampereella. 
Erilaisia ruoka-avustuksia myönnettiin 
vuonna 2021 yli 200 000.

Tamperelaiset ideoivat arjen turvallisuutta parantavia toimia
Tampereen kaupungin osallistuvan 
budjetoinnin menetelmässä etsittiin 
ideoita tamperelaisten arjen turvallisuu-
den parantamiseksi. Kaupunkilaisilta 
saatiin kaikkiaan 236 ehdotusta. 

Kaikki toteutuskelpoiset ideat vie-
dään työstettäviksi asukastyöpajoihin, 

joita järjestetään maalis–huhtikuussa 
eri puolilla kaupunkia. Työpajoihin ovat 
kaikki aiheesta kiinnostuneet tervetullei-
ta, vaikka eivät itse olisi ehdottaneet os-
bu-ideoita. 

Toukokuussa tamperelaiset päättä-
vät äänestämällä, mitkä suunnitelmista 

toteutetaan. Hankkeisiin käytetään yh-
teensä 450 000 euroa. 

Tampereen kaupungin ensimmäinen 
osbu-kokeilu tehtiin vuosina 2020–2021. 
Tuolloin teemana oli lasten ja nuorten 
hyvinvointi. 
Lisätietoja: mun.tampere.fi.

Osallistuva budjetointi 
saa jatkoa tänä vuonna

T
ampereen seurakunnat jatkaa osallistuvan bud-
jetoinnin kokeilua. Tampereen seurakuntien yh-
teinen kirkkoneuvosto päätti asiasta yksimieli-
sesti 10. helmikuuta.

– Osallistuva budjetointi edustaa Tampereen 
seurakuntien strategian mukaista kokeilukulttuuria, jossa tam-
perelaisia kuullaan ja heidän osallistumistaan talouden ja toi-
minnan ideointiin sekä toteuttamiseen mahdollistetaan, ker-
too yhtymäjohtaja Tapani Rantala.

Tampereen seurakunnat kerää tamperelaisten ehdotuksia 
maalis–toukokuussa, minkä jälkeen työryhmä valikoi ehdo-
tuksista toteutukseen sopivat. 

Ehdotukset liitetään vuoden 2023 toiminta- ja taloussuun-
nitteluun. Seurakuntayhtymä varautuu alustavasti noin 50 000 
euron määrärahaan vuoden 2023 osbu-hankkeiden toteutta-
miseksi.

Ensimmäiset hankkeet toteutukseen
Osallistuvan budjetoinnin kokeilu aloitettiin Tampereen seu-
rakunnissa keväällä 2021. Tampereen seurakuntayhtymä pyy-
si tamperelaisilta ehdotuksia siitä, mihin kirkollisverovaroja 
tulisi käyttää.

Näiden ehdotusten pohjalta valikoitui 11 hanketta, joita 
lähdetään toteuttamaan tänä vuonna. Hankkeille on varat-
tu budjettiin yhteensä 51 000 euron määräraha. Niissä kes-
kitytään erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin sekä diako-
nian kohteisiin.

– Näitä asioita Tampereen seurakunnissa halutaan edistää, 
ja näihin myös saimme ehdotuksia, sanoo Rantala.

Hän muistuttaa myös siitä, että tänä vuonna järjestetään 
seurakuntavaalit.

– Erinomainen tapa vaikuttaa on asettua ehdokkaaksi, ja 
on tärkeää äänestää syksyn vaaleissa.

 Osallistuvaa budjetointia on kokeiltu monissa kunnissa. 

Siitä on saatu hyviä kokemuksia, ja se on lisännyt kuntalais-
ten aktiivisuutta. 

Forum-teatteria ja uusi kahvila
Yksi tänä vuonna alkavista hankkeista on Forum-teatteripro-
jekti, joka toteutetaan yhteistyössä Tampereen Teatterin ja 
Draamaräätälit-osuuskunnan kanssa. Forum-teatteri on alku-
jaan brasilialainen, yleisöä osallistava teatterimuoto. 

Projektin tavoitteena on tuoda nuorten ja nuorten aikuis-
ten ääntä kuuluviin yhteiskunnassa Forum-teatteria välinee-
nä käyttäen. 

Projektin toteuttaminen alkaa tänä keväänä, ja sitä jatke-
taan ensi syksynä työpajoissa. Tämän työn pohjalta tehdään 
pienimuotoinen, kiertävä ja osallistava esitys, jonka esityk-
set ovat keväällä 2023.

Osallistuvasta budjetista saatiin rahaa myös nuorten palk-
kaamiseen kesätöihin kasvatuksen alalle ja avuksi diakoniaan. 
Lisäksi toteutettavien asioiden listalla on nuorten aikuisten 
kahvila.

– Ihan ensimmäisenä tehtävänä on päättää, että minne tä-
mä kahvila tulisi. Suunnittelemme asiaa työryhmässä, jossa 
on mukana työntekijä jokaisesta Tampereen seurakunnasta, 
kertoo yhteisen kasvatuksen johtava pappi Mikko Wirtanen. 

Työryhmä käy läpi myös muita ehdotuksia nuorten aikuis-
ten toiminnan kehittämiseksi. Mukaan suunnitteluun toivo-
taan aloitteiden tekijöitä.

– Osallistuvan budjetin ehdotuksia on annettu nimellä ja 
anonyymisti. Jos aloitteen tekijän yhteystiedot ovat tiedossa, 
otetaan aloitteen tekijään yhteyttä ja kysytään mukaan suun-
nittelemaan toimintaa, sanoo Wirtanen. ✦

Työryhmä 

Tee ehdotuksesi osallistuvan budjetoinnin hankkeesta 
15.5. mennessä: tampereenseurakunnat.fi/osbu

Osallistuvan budjetoinnin varoilla 
järjestetään tänä vuonna muun 
muassa luontoretkiä ja metsäkirkkoja. 
Kuvassa on pyhiinvaeltajien ryhmä 
Kalevankankaan näköalapaikalla.
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Tamperelaiset 
keräsivät 
Yhteisvastuulle 
yli 83 000 euroa
Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen 
kohteena oli ikäihmisten tukeminen 
Suomessa ja maailmalla. 

Keräyksen valtakunnallinen tuotto oli 
hieman yli kaksi miljoonaa euroa. Tam-
pereen seurakunnat keräsivät yhteensä 
runsaat 83 000 euroa.

Viime vuoden keräyksellä tuetaan 
Suomessa taloudellisessa ahdingossa 
sinnitteleviä ikäihmisiä, sekä paranne-
taan heidän digitaalisia valmiuksiaan. 
Avun vievät perille Kirkon Diakoniara-
hasto sekä paikalliset seurakunnat.

Kuusikymmentä prosenttia tuo-
tosta ohjataan Kirkon Ulkomaanavun 
ruohonjuuritason työhön kehittyvissä 
maissa.

Kunkin seurakunnan keräystuotosta 
20 prosenttia jää käytettäväksi ikäih-
misten ahdingon helpottamiseen oman 
seurakunnan alueella.

Tampereen seurakuntien 
alustavat tulokset vuoden 2021 
Yhteisvastuukeräyksessä:
Tuomiokirkkoseurakunta: 35 743,92 
euroa, 0,93 euroa/jäsen.
Eteläinen seurakunta: 9 182,44 euroa, 
0,26 euroa/jäsen.
Harjun seurakunta: 21 695,65 euroa, 
0,70 euroa/jäsen.
Messukylän seurakunta 12 164,98 euroa, 
0,30 euroa/jäsen.
Ruotsalainen seurakunta 4 231,91 euroa, 
4,83 euroa/jäsen. 

Tämän vuoden 
keräys auttaa nuoria
Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräys alkoi 
sunnuntaina 6. helmikuuta teemalla 
Lahjoita mulle huominen. 

Keräyksen tuotosta 40 prosenttia käy-
tetään pitkittyneen korona-ajan seu-
rauksista kärsineiden lasten ja nuorten 
tukemiseen Suomessa, ja 60 prosenttia 
ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kata- 
strofirahastoon. Yhteisvastuun kohde-
maa on muun muassa Etelä-Sudan.

Yhteisvastuu auttaa lapsia  
ja nuoria Etelä-Sudanissa
Koronalla on ollut kohtalokkaita seurauksia nuorten kou-
lunkäynnille ja perheiden toimeentulolle maailman haavoit-
tuvimmissa yhteisöissä.

Pakolaisena Ugandassa elänyt Samuel, 18, palasi kotiinsa 
Etelä-Sudaniin ja etsii töitä, jotta pystyisi hankkimaan ruo-
kaa perheelleen ja säästämään koulunkäyntiinsä.

Itä-Afrikan köyhimmillä alueilla opetusta ei aina pystytty 
korvaamaan etäkoululla, kun koulu siirtyi verkkoon. 

Monen nuoren koulunkäynti keskeytyi kokonaan. Tytöistä 
moni on joutunut naimisiin tai tullut raskaaksi, ja pojista 
useat päätyneet töihin tukeakseen perheitään.

18-vuotias Samuel eli pandemian alussa pakolaisena 
Ugandassa, jossa koronasulut olivat tiukkoja. Liikkumisrajoi-
tukset pitivät myös pakolaisia kuukausia kotona. 

Samuelin olisi pitänyt päättää peruskoulunsa keväällä 
2020 ja olla tässä vaiheessa toisella asteella.

– Korona pilasi koulunkäyntini. Tuntuu kuin aivoni 
olisivat tylsistyneet, kun en pääse oppimaan uutta, Samuel 
sanoo.

Kotiinpaluun iloa ja haasteita
Samuelin perhe palasi syyskuussa 2021 Ugandasta kotikau-
punkiinsa Yeihin Etelä-Sudanissa. 

Sodasta kärsineessä maassa arviolta 2,2 miljoonaa lasta oli 
poissa koulusta ennen pandemiaa. Unicef arvioi pandemian 
keskeyttäneen vielä 2,1 miljoonan lapsen koulunkäynnin 
ennen kuin Etelä-Sudanin koulut avautuivat uudestaan 
toukokuussa 2021. 

Kun Samuelin ystävä pääsi kouluun Yeissä, hän rohkaisi 
Samuelia palaamaan kotiin. Alueen turvallisuustilanne oli 
myös selvästi aiempaa vakaampi. 

Kouluun liittyvät kulut, kuten oppimateriaalit ja koulupu-
vut, olivat kuitenkin niin valtava menoerä, ettei Samuelilla 
ollut varaa maksaa niitä.

Haaveena päästä kouluun 
Koulun jatkaminen jäi unelmaksi. Nyt hän etsii pätkätöitä, 

joista suunnittelee säästävänsä koulunkäyntiinsä. Töitä on 
heikosti pandemian kuritettua liiketoimintaa ja tavarakulje-
tuksia.

– Olen surullinen, kun näen ystävieni ja naapureideni 
käyvän koulua ja itse vain etsin töitä tai istun kotona. Koetan 
välillä opiskella itsekseni Ugandasta tuomistani kouluvih-
koista, Samuel kertoo.

Samuelin perheen tilannetta on helpottanut Yein hedel-
mällinen maaperä, jota on huomattavasti helpompi viljellä 
kuin perheen kivikkoista kotipihaa Ugandan pakolaisasu-
tuksessa. 

Yhdeksästä lapsesta käytännössä yksinhuoltajana huoleh-
tivalla Mary-äidillä ei kuitenkaan ole toimeentuloa, jolla hän 
tukisi Samuelin ja hänen sisarustensa koulunkäyntiä. 

Apua paluumuuttajille
Syksystä 2021 alkaen Kirkon Ulkomaanapu on aloittanut 
toimeentulo-ohjelman, jolla tuetaan Yein alueen nuoria 
Yhteisvastuu-varoin. 

Nuorille tarjotaan ammattikoulutusta, ja käteisavustuksilla 
Yeihin palaavat perheet pystyvät varmistamaan ruuansaan-
nin viljelemällä ja ostamalla ruokaa sekä maksamaan kou-
lukuluja.

Mary-äiti myi Ugandassa ruokaa markkinoilla ja haaveilee 
nyt, että pystyisi Yeissä tekemään samoin.

Kun Samuel löytää töitä, hän käyttää tulojaan perheensä 
elättämiseen.

– Samuel on niin vaatimaton ja rakastava. Kun sisaruk-
sille ei ole ruokaa, hän ostaa koulunkäyntiinsä keräämillään 
säästöillään heille syötävää. Hän kertoo minulle, että älä 
huoli, Mary sanoo.

– Minulle tulee kuitenkin kyynelet silmiin, kun näen hä-
nen lähtevän töidenhakuun koulun sijaan, äiti jatkaa.

Erik Nyström 

Osallistu Yhteisvastuukeräykseen: 
tampereenseurakunnat.fi/yhteisvastuu
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Syksyn seurakuntavaaleihin etsitään jo ehdokkaita
Kiinnostaako vaikuttaminen omassa 
seurakunnassa? Seurakuntavaalien eh-
dokkaiden asettaminen alkoi 1. maalis-
kuuta. 

Seurakuntavaaleissa 20. marraskuuta.
valitaan seurakuntiin uudet luottamus-
henkilöt. He päättävät muun muassa sii-

tä, ketkä valitaan seurakunnan työnteki-
jöiksi, ja mihin rahoja käytetään.

Vaaleissa asetutaan ehdolle valit-
sijayhdistyksen kautta. Monien listo-
jen taustalla on herätysliike, poliittinen 
puolue, asuinalue tai yhteinen näke-
mys. Myös oman listan perustaminen 

on mahdollista keräämällä vähintään 10 
oman seurakunnan äänioikeutettua jä-
sentä valitsijayhdistykseksi. Ehdokas-
asettelu päättyy 15. syyskuuta. 
Lisätietoja maaliskuun aikana avautu-
vilta sivuilta: tampereenseurakunnat.fi/
seurakuntavaalit

Etelä-Sudanin koulukulut, kuten 
oppimateriaalit ja koulupuvut, ovat 
valtava menoerä köyhille perheille, 
eikä Samuelilla (keskellä) ole 
varaa niihin. Koulun keskeydyttyä 
hän etsii pätkätöitä, joista saisi 
rahoitusta koulunkäyntiin.

Etelä-Sudanissa asuva 21-vuotias 
Rose pääsi kouluun vasta 9-vuo-
tiaana. Pandemia keskeytti hänen 
koulunkäyntinsä yli vuodeksi. 
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Jumalanpalvelus- eli messuyhteisöt ovat yksi hengellisistä innovaatiosta, joihin 
kohdistuu maailmallakin paljon odotuksia. Erityisesti anglikaaninen kirkko on 

toiminut edelläkävijänä jumalanpalvelusyhteisöjen kehittämisessä.

Y
hteisöjä toimii Suomessakin pääasiassa suu-
remmissa kaupungeissa, jokunen myös pie-
nemmillä paikkakunnilla.

Yliopistonlehtori Pietari Hannikainen 
väitteli elokuussa 2021 Helsingin yliopistos-

sa teologian tohtoriksi uuden sukupolven yhteisöistä. Hän 
keskittyi tutkimuksessaan yhteisöissä mukana olevien ar-
voihin, hengellisyyteen ja yhteisöllisyyteen.

Tutkimusmateriaalin Hannikainen kokosi vuonna 2017 
kymmenen jumalanpalvelusyhteisön osallistujilta. Vastaa-
jia oli kaikkiaan 529.

Tutkijan mukaan jumalanpalvelusyhteisöt eivät ole 
nousseet esiin sattumalta. Niille on selkeä tilaus jälkikris-
tillisessä ja moniarvoistuvassa maailmassa.

– Ihmisillä on tarvetta kokeilla jotakin uutta, joka vastaa 
heidän tarpeisiinsa. Jumalanpalvelukseen ei haluta men-
nä enää tavan vuoksi, vaan takana pitää olla jokin henki-
lökohtainen merkitys.

Tutkimuksissa on havaittu, että messut ja muu kirkon 
aikuistyö eivät oikein kohtaa nuoria tai nuoria aikuisia.

– Olen itsekin huomannut tämän, kun olen työsken-
nellyt rippikouluissa. Kun riparilaiset menevät tutustu-
maan pakollisiin jumalanpalveluksiin, ne koetaan joten-
kin ikäviksi.

Rentoa ja vapaata
Jumalanpalvelusyhteisöissä toimintaa on uudistettu kar-
simalla pois sellaisia piirteitä, jotka viestittävät institutio-
naalista auktoriteettia ja sosiaalista valtaa.

– Messu ei jää vain sellaiseksi valmiiksi ohjelmoiduk-
si näytelmäksi, vaan se on seurakunnan yhteinen kokous.

Muutos näkyy, tai pikemminkin kuuluu myös musii-
kissa. Perinteisten urkujen sijaan seurakuntaa voi innos-
taa esimerkiksi ylistysbändi.

– Yhteisöissä toimitaan muutenkin rennommin ja va-
paamuotoisemmin. Lähdetään siitä, että Jumalan voi ko-
kea henkilökohtaisessa kohtaamisessa. Tavoitellaan suh-
detta, joka kykenee täyttämään ihmisen syviä sisäisiä tar-
peita.

Jumalanpalvelusyhteisöissä vapaaehtoisilla on suuri 
rooli. Tehtäviä riittää uusien tulijoiden vastaanottamises-
ta pienryhmien vetämiseen.

– Tekemisen kautta syntyy oma rooli, ja sitä kautta yh-
teisöstä tulee se oma juttu.

Myös teologinen ajattelu voi jumalanpalvelusyhteisös-
sä muuttua.

– Ihmisiä vetää sellainen yhteisö, jossa ei heti kerro-
ta, mikä on oikein ja väärin, vaan jokainen saa itse poh-
tia asioita.

Kolme osallistujatyyppiä
Hannikaisen väitöstutkimus poimi yhteisöjen osallistuja-
joukosta kolme osallistumisen tyyppiä. Ne edustavat kes-
kenään erilaisia suuntautumisia uskontoon ja modernisoi-
tumiseen liittyviin ilmiöihin.

Perinteinen osallistuja on lähimpänä luterilaisen perin-
teisen seurakunta-aktiivin roolia. Tällainen henkilö käy ak-
tiivisesti yhteisönsä tilaisuuksissa, ja hänellä on myös hen-
kilökohtaista rukouselämää.

– Kyseiseen ryhmään kuuluvilla teologiset arvot ovat 
aika perinteisiä. Näiden ihmisten elämänpiiri on vakiin-
tunut, ja he ovat suhteellisen hyvinvoivia. Joukko on kes-
ki-iältään myös kaikkein iäkkäin.

Yhteisöorientoituneiden ryhmä taas muodostaa juma-
lanpalvelusyhteisöjen kovan ytimen. He ovat toiminnassa 
innokkaasti mukana, ja sosiaalisia suhteitakin on paljon.

– Yhteisöorientoituneet ovat teologisesti melko konser-
vatiivisia, mutta he eivät suinkaan ole paikalleen jämähtä-
neitä. Heillä on kyllä halua uudistaa kirkkoa, ja muutakin 
innovatiivisuutta löytyy.

Osalla tähän ryhmään kuuluvista elämä on hyvin järjes-
tyksessä. Osa taas on sellaisia, jotka ovat käyneet elämäs-
sään läpi monenlaisia kriisejä.

– Näille jälkimmäisille ihmisille mukanaolo omassa yh-
teisössä on erityisen tärkeää.

Vähiten yhteisöön kiinnittynyt on kokemuksellisten 
ryhmä, joille tärkeintä on ylipäätään käydä tilaisuuksissa.

– Heillä saattaa olla omassa elämässä eniten erilaisia so-
siaalisia ongelmia. Aika herkästi myös liikutaan monissa 
hengellisissä porukoissa ja niiden välillä.

Yhteisöissäkö kirkon tulevaisuus?
Voisivatko jumalanpalvelusyhteisöt olla ihmelääke, jolla 
kirkon vähenevä jäsenmäärä saataisiin jälleen nousuun?

– Näen, että yhteisöissä on kyllä sellaisia elementtejä, 
joista kirkon on syytä ottaa opikseen. Tällaisilla yhteisöil-
lä on mahdollisuus kohdata aika notkeastikin niitä tarpei-
ta, joita kyseisessä elinympäristössä on.

Hannikainen huomauttaa, että kirkon ongelmiin ei ole 
yhtä ainoaa ratkaisua. Sen sijaan kirkko voisi toimia sa-
teenvarjona hyvinkin erilaisille yhteisöille.

– Ei ole realistista, että kaikki ajattelisivat samalla taval-
la. Minusta kirkossa pitää olla tilaa myös erilaisille teolo-
gisille lähtökohdille.

Hannikaisen mukaan jumalanpalvelusyhteisöjen johta-
jien on syytä laittaa peliin omaa persoonaa. On myös olta-
va valmiutta kohdata ihmisiä ja heidän epätäydellisyyttään. 

Väitöstutkimuksessa oli mukana osallistujia kahdesta 
tamperelaisesta messuyhteisöstä. Edustettuina olivat Uu-
si Verso sekä Messukylän Kohtaamispaikka.

Tutkijan mukaan Tampereen hiippakunnassa on tehty 
jotakin oikein, kun sen alueella on useita hyvin toimivia 
jumalanpalvelusyhteisöjä.

– Erityisesti Uusi Verso on sellainen innovaatio, jos-
ta voitaisiin ottaa mallia vaikka koko Suomessa. Ihmette-
lenkin, miksei esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ole vas-
taavaa koko seurakuntayhtymän jumalanpalvelusyhteisöä, 
espoolainen Hannikainen miettii.

Vesa Keinonen 

Yhteisöt sanoittavat  
tämän ajan uskoa

Messukylän Kohtaamispaikka on toiminut 20 
vuotta, ja viime vuosina tilaisuudet on järjestetty 
Aitolahden kirkossa. Sunnuntaina 13. helmikuuta 
puhuivat Hanna Fahn (vas.), Miika Ratila ja Maria 
Korvenniemi lähetysjärjestö Steigerin Tampe-
reen kaupunkitiimistä. 

”Jumalanpalvelukseen 
ei haluta mennä enää 
tavan vuoksi, vaan 
takana pitää olla jokin 
henkilökohtainen 
merkitys.” 

Kohtaamispaikka on 
rento jumalanpalvelus-
yhteisö, jossa keskeistä 
ovat kohtaaminen ja 
rukous. Yhteisössä ei 
arastella puhua Pyhästä 
Hengestä. 

Messukylän seurakunnan Kohtaamispaikka on 
lämminhenkinen messuyhteisö, joka kokoontuu ny-
kyisin Aitolahden kirkossa. Toiminta alkoi Tampe-
reella 20 vuotta sitten. 

– Tiedostamaton lähtölaukaus yhteisön syntymi-
selle oli kotiäitien rukousryhmä, joka alkoi kokoon-
tua kodeissa vuonna 2000–2001. Vuonna 2002 aloitet-
tiin kerran kuukaudessa iltakirkot, joissa lapsille järjes-
tettiin omaa ohjelmaa sanaosan ajaksi, kertoo Kohtaa-
mispaikan pappi ja yhteisön perustaja Kaisa Yrjölä. 

Kohtaamispaikalla on monenlaista toimintaa, jon-
ka toteutuksesta vastaavat pääosin vapaaehtoiset. Koh-
taamisilta sunnuntaisin kello 17 on rento jumalanpal-
velus, jossa vietetään ehtoollista. Uusi ilta taas on ti-
laisuus, jossa osallistujat jaetaan osaksi aikaa kanaviin 
oman kiinnostuksen mukaan. 

Esirukousmessu on kotoisa ilta, jossa rukoillaan pie-
nissä ryhmissä ja vietetään ehtoollista. Seurakuntalais-
ten vetämissä soluissa eli pienryhmissä opiskellaan 
Raamattua ja rukoillaan yhdessä. Lasten Raamattu-
viikko järjestetään kerran vuodessa vaihtuvin teemoin. 

Tilaisuuksissa lauletaan gospelmusiikkia ja muita 
hengellisiä lauluja flyygelinsoittajan tai bändin säes-

Kohtaamispaikassa pidetään kiinni seurustelun sakramentista
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tyksellä. Tarjolla on omaa ohjelmaa lapsille ja nuorille. Il-
lan päätteeksi nautitaan iltapalaa yhdessä. 

Rukous on keskiössä
– Yksi Kohtaamispaikan vahvuuksista on rukoustyö, sekä 
usko siihen, että Jumala johdattaa yhteisön jäsenten elä-
mää Jumalan tahdon mukaiseen suuntaan, kertoo Yrjölä. 

Rukoustiimi palvelee koko Messukylän seurakuntaa. 
Toni Lahtinen alkoi käydä Kohtaamispaikan illoissa 

nelisen vuotta sitten. 
– On hämmästyttävää, miten Jumala alkoi puhua uudel-

la tavalla tällaiselle tavalliselle perheenisälle.
Käänteentekevä kokemus Lahtiselle oli kuitenkin Löy-

dä lahjasi -kurssi viime syksynä. 
– Siellä puhuttiin Pyhän Hengen armolahjoista. Yllä-

tyin, kun ymmärsin, että niitä on annettu minullekin. Niin 
siinä kävi, että päivä johdatti minut kohti rukoustiimiä. Eh-
käpä silläkin on osuutensa asiaan, että mummo vei minut 
lapsena kirkkoon ja opetti iltarukouksen, hymyilee mies. 

Kaipuu seurakuntayhteyteen
Johanna Korpinen kuului aviomiehensä kanssa Kohtaa-
mispaikan yhteisöön sen alkuaikoina. He toimivat myös 
kuutisen vuotta ohjaajina pienryhmässä, jossa luettiin Raa-
mattua ja rukoiltiin yhdessä. Nelilapsisen perheen kiirei-
nen elämä ja harrastukset saivat kuitenkin heidät luopu-
maan toiminnasta. 

– Minulla on kuitenkin pitkään ollut haave, että haluan 
taas kokea aktiivista seurakuntayhteyttä. Viime syksynä 
päätin, että alan taas käydä Kohtaamispaikassa. Kohtaan 
Jumalan, mutta saan kohdata myös muita ihmisiä ja op-
pia tuntemaan heitä, miettii Korpinen, joka kuuluu myös 
äitien rukouspiirin. 

Hän pitää myös pienryhmien toimintaa tärkeänä.
– Ajattelen, että opetus on sitä, että yhdessä etsitään ja 

löydetään, miettii Korpinen, joka on luvannut toimia Koh-
taamispaikan Alfa-tiimin vetäjänä.  

Ei eroja, vaan vaihtoehtoja
Kohtaamispaikka on pieni yhteisö, jonka sähköpostirin-
kiin kuuluu noin 200 ihmistä. WhatsApp-viestejä vastaan-
ottaa noin sata yhteisön jäsentä. Yhteisö koostuu pääasias-
sa työikäisistä ihmisistä. 

– Jumalanpalveluksissa pyrimme tekemään asioita niin, 
että ilmapiiri olisi rento, ja tekemisessä olisi vapaus, poh-
tii Kaisa Yrjölä. 

Hän ei kuitenkaan halua puhua perusmessun ja Kohtaa-
mispaikan välisistä eroista, vaan erilaisuudesta.  

– Yhteisössämme puhutaan paljon Pyhän Hengen vai-
kutuksesta, ja Jumalan koko kolminaisuus otetaan täydes-
tä. Pyhän Hengen työ ja rohkaisu voivat näkyä hyvin käy-
tännöllisellä tavalla arjessa.  Ihmiset myös saavat rukous-
vastauksia. 

– Tavoitteena on, että seurakunta on paikka, jossa ihmi-
nen voi kasvaa kristittynä ja löytää kutsumuksensa. 

Korpisen mielestä on hienoa, että Tampereella on usei-
ta jumalanpalvelusyhteisöjä. Kaikille on vaihtoehtoja, ei-
kä yhteisöistä muodostu liian suuria. 

Kolmikko haluaa toivottaa kaikki kiinnostuneet mu-
kaan tutustumaan iltoihin. 

Lahtisen kokemus on ollut, että Kohtaamispaikassa on 
ollut helpompi jutella ihmisten kanssa kuin perusmessuis-
sa. Yhteisessä tekemisessä ja iltapalapöydässä on helppo 
tutustua.   

Yrjölän mukaan Kohtaamispaikassa onkin haluttu ni-
menomaan pitää kiinni ”seurustelun sakramentista”. 

Korpinen uskoo, että ihmisillä on tarve tulla kohdatuk-
si, ja olla osa isompaa joukkoa. 

– Kannattaa tulla paikalle katsomaan. Täällä tarjotaan 
mahdollisuutta olla aktiivisesti mukana, ja itse pääsee vai-
kuttamaan siihen, millaista toimintaa on.  ✦

Kirsi Airikka 

Lisätietoja: tampereenseurakunnat.fi/ 
kohtaamispaikka

Salla Lindqvist säesti Messukylän Kohtaamis-
paikan Kohtaamisillan lauluja 13. helmikuuta 
Aitolahden kirkossa. Esilaulajana toimi Salla 
Saarela.

Toivo Korpinen askarteli ystävänpäivän sydämiä 
Kohtaamisillassa. Hän osallistui myös Lasten 
Raamattuviikkoon elokuussa.  
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Kohtaamispaikassa pidetään kiinni seurustelun sakramentista

Kohtaamispaikan 
toiminnasta 
vastaa Messukylän 
seurakunnan pastori 
Kaisa Yrjölä (vas). 
Toni Lahtinen toimii 
rukoustiimissä, ja 
Johanna Korpinen on 
löytänyt tehtävänsä 
Alfa-tiimin vetäjänä.
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Toki omia kokemuksia on voinut 
jälkeenpäin käyttää muiden auttami-
seen, mutta ovathan ne loppuelämän 
mukana, pohtii Sami Asp.
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MUUSIKON TIE 
KOHTI JOTAIN SUUREMPAA
Teini-iässä Sami Asp kuuli sisäisen äänen, joka kysyi, onko nyt  
tekemäsi varmasti oikein. Siitä seurannut kriisi muutti elämän  
suunnan. Sävelet ovat kuitenkin kulkeneet mukana aina.  
Nykyään hän tekee monenlaista musiikkia – myös salanimillä.

TEKSTI: Asta Kettunen KUVAT: Hannu Jukola

L
oistava kitaristi, joka hallitsee 
myös monia muita instrumentte-
ja. Erinomainen laulaja ja musii-
kin sovittaja.

Nämä ovat Pekka Simojoen 
arvioita Sami Aspista. 

– Olemme tavanneet monissa 
konserteissa ja olemme myös soit-

tanut samoissa kokoonpanoissa, muun muassa Gos-
pel Gentlemen -yhtyeessä yhdessä Jaakko Löytyn ja 
Petri Laaksosen kanssa. Huomasimme, että yhdessä 
musisointi toimii oikein hyvin ja tuo lisää väriä keik-
koihin, Simojoki lisää.

Kuinka siis tullaan loistavaksi kitaristiksi? 
– Soittamisessa ei ole oikotietä onneen, vaan oman 

innostuksen lisäksi täytyy harjoitella paljon, Asp täh-
dentää.

Hänen intonsa musiikkiin oli valtava jo nelivuo-
tiaana, ja Francis Goyan Taikayö kolahti kovaa. Asp 
soitti viulua toistakymmentä vuotta, sen lisäksi uku-
lelea ja lauloi.

– Sitten tuli Music Television, jossa näin pitkähiuk-
sisia nahkahousutyyppejä: tajusin heti, että TOI on 
mun juttu.

Viulu vaihtui kitaraan, kun jo kitaran omistanut 
veli oli tuonut lainaan särkijän. 

– Muistan vieläkin, kun palasin koulusta ja ihmet-
telin, että veljenikö siellä soittaa. Se vei heti muka-
naan.

Tuohon aikaan Viitasaarella vallitsi tulehtunut 
muusikkoilmapiiri. Kun kaksi paikkakunnan omaa 
poppoota soitti samalla keikalla, kävi joku katkaise-
massa toisen bändin kitaran kielen.

– Kun me vielä soitettiin heviä, siinä oli sellais-
ta vahvaa vastakkainasettelua. Muistan kuin eilisen 
päivän, kun menin ensimmäisen kerran soittokäm-
pille, että aivan hirveästi pelotti ja jännitti. Silloin-
han piti ensin treenata, ennen kuin sinne meni har-
joittelemaan.

Kotona musiikkiharrastuksia tuettiin.
– Isällä ei ollut mahdollisuutta opiskella, vaikka 

Sibelius-Akatemiasta oli tultu oikein hakemaan hän-
tä kotoa. Ehkä isä halusi siksikin antaa mahdollisuu-
den opiskeluun.

Sami lähti jo 18-vuotiaana Hollywoodiin oppimaan 
musiikkia työllistämispätkästä saadun palkan ja lai-

nan turvin. Alun perin sinne oli lähdössä kitaransoi-
ton opettaja, joka oli pyytänyt mukaansa. Opettaja 
kuitenkin perui lähtönsä.

– Ajattelin, että jos Jumala minut sinne päästää, 
niin lähden. Se oli upea reissu.

Tarkoitus oli palata Yhdysvaltoihin, mutta yläker-
ta päätti toisin.

Okkultismi tarjosi vastauksia
Yläasteikäisenä Sami Asp oli tutustunut roolipelipo-
rukan kautta salatieteisiin. 

– Kiinnostus oli tullut kaverin kautta. Oma seura-
kuntayhteyteni oli ollut vahva, mutta ehkä siinä koh-

taa varhaisnuori-iässä, kun olisin kaivannut vastauk-
sia, ei ollut paikkaa, mistä niitä kysellä. Tuo poruk-
ka tarjosi vastauksia.

Uusnatsi Pekka Siitoin välitti asiasta innostuneille 
mustaa raamattua ja okkultistista kirjallisuutta. Pie-
ni porukka piti istuntoja ja vieraili ahkerasti kirjaston 
parapsykologian osastolla.

– Kaikki kävi: new age, satanismi, samanismi ja 
vanhan kansan vihtahousu-usko.

Lapsena Sami oli ollut ahkera rukoilija. Iltarukous 
oli tosin päättynyt ”Vennamo virallisesti aamen”, kos-

ka siihen aikaan tuo poliitikko oli paljon esillä. 
– Se elämä meni vauhdilla nurin. Okkultismi vei 

tosi nopeasti mukanaan. Kaikki kääntyi toisin päin, 
ja alkoholi tuli säännölliseksi osaksi elämää.

Tapaamisissa kävi kuitenkin myös nuorten raamat-
tu- ja rukouspiirin porukkaa, joka alkoi rukoilla pop-
poon puolesta.

– Ikään kuin olisin kuullut äänen, joka sanoi: ”Sa-
mi, onko tää oikein ja totta, mitä olet tekemässä?” Se 
todella pelästytti, ja toistui, ja se johti kriisiin. Tajusin 
totaalisen tyhjyyden. Lopulta mietin, onko elämässä 
ylipäätään mitään mieltä.

Hän yritti ratkaista kriisiä alkoholilla, mutta tuo 
lääke ei tunnetusti tepsi. 

– Otinpa kaksi tai kaksikymmentä kaljaa, tilan-
ne ei siitä muuttunut. Se meni jopa niin pitkälle, et-
tä halusin päättää elämäni. Onneksi sekään ei onnis-
tunut, vaan väliin tuli toinen ihminen, joka esti sen.

Sitten vastaan tuli kaksi Pekkaa. Ensin edellä mai-
nittu Simojoki:

– Olin ollut okkultistina rippileirillä. Sieltä minul-
la jäi mieleen Exitin musiikki. Ajattelin, että voisiko-
han niitä mennä kuuntelemaan, kun ne kitarasoolot 
olivat niin laadukkaita.

Simojoki myös saarnasi, mikä kuulosti ”rehellisel-
tä kuin suomalainen ruisleipä”.

– Mietin, että mitäpä jos se, mitä hän puhuu, on-
kin totta.

Muuttuminen vaikutti mahdottomalta, mutta se 
toinen Pekka eli Hyppönen sanoi: ”Sami, mikä sinul-
le on mahdotonta, on Jumalalle mahdollista.” 

– Sitten me rukoiltiin, ja jossain kohtaa tuli sellai-
nen rauhallinen olo.

Seuraavana viikonloppuna nuoria valui naapuri-
kunnan discoon. Kaverit kummastelivat, kun Sami 
ei ottanutkaan viinaa.

– Porukka rälläsi, oksenteli, ryömi, ja oli silloin 
raiskattukin yksi ihminen. Olin ihan äimänä, että ”ai 
tää on sitä hauskaa!” Kun olin ollut kaksi viikonlop-
pua selvin päin, mietin, että onkohan se niin, että Tai-
vaan Isä on kuullut ne rukoukset.

17-vuotiaana elämä lähti uusille urille. Vähitellen 
tuli opetus-, bändi- ja äänitystöitä, keikka- ja levy-
hommia.

Viitisen vuotta sitten Asp kiersi Simojoen kanssa 
Kansanlähetyksen 50-vuotissynttärikiertueella.

”Oma seurakunta-
yhteyteni oli ollut 
vahva, mutta 
ehkä siinä kohtaa 
varhaisnuori-iässä, 
kun olisin kaivannut 
vastauksia, ei ollut 
paikkaa, mistä niitä 
kysellä.”
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– Kun mentiin Viitasaarelle keikalle, tajusin, että tuossa 
on se järvi, jossa yritin päättää päiväni. Aikamoinen ym-
pyrä sulkeutui.

Hevikin maistuu yhä
Aikanaan kovalla musiikilla sai pidettyä yllä omaa pahaa 
oloa ja vihaa. Musiikkimaku on laajentunut paljon, mutta 
myös hevi maistuu yhä.

– Pesäerovaiheessa halusin pistää musankin tauolle, 
mutta jossain vaiheessa se kriisi meni ohi.

Aspilla on Ylöjärvellä Akun Tehtaan tiloissa pieni stu-
dio. Tuottaja ja miksaaja Samu Oittisen laitteet täyttävät 
naapuritilan.

Viereisessä huoneessa artistit ja bändit treenaavat ja ku-
vaavat musiikkivideoita. Alempana salissa suunnitellaan 
isompaa tuotantoa. Varsinainen artistien taivas siis.

Asp on toiminut Wingdomin ja Hausmyllyn laulusolis-
tina, esiintynyt kymmenillä albumeilla, keikkaillut kitaris-
tina muun muassa Paula Koivuniemen ja Cat Catin kans-
sa sekä tehnyt mainoksia.

Lisäksi hän on tehnyt salanimellä dance-musiikkia, ja 
rauhallisempaa tuotantoa kansanmusiikkipoljennolla. 

1990-luvulla Asp teki levyn, jolle oli saanut mukaan mo-
nia maailmalla reissatessa tutuiksi tulleita nimiä. Hän ei 
koskaan saanut studiolta valmiita tuotoksia, ja päätti ol-
la yrittämättä toiste.

– Kun 20 vuotta katkeruutta tuli täyteen, mietin, että 
mitä jos tekisi jotain ihan erilaista kuin ennen. Ajattelin, 
että olisipas hienoa tehdä gospelmusiikkia. 

Suomessa gospel-nimitystä käytetään kristillisestä mu-
siikista, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa meidän gos-
pel-sanamme vastaa lähinnä christian music -nimitystä, 
Asp selventää.

– Minusta gospelia on musiikki, jossa evankeliumi on 
esillä jollain tavalla: sanoma ja musiikki yhdistyvät kes-
kenään.

Viime vuodet Asp onkin tehnyt juuri tätä.
– Sitä on äärimmäisen kiva tehdä, ja koen, että se on 

merkityksellistä työtä. Onkin outoa, että viime vuodet on 
ollut mahdollista tehdä gospelia työkseen. 

Levynjulkaisemiskiertue katkesi pandemian takia kah-
teen konserttiin.

– Korona tietysti säikäytti aluksi, mutta studiotyösken-
tely on ollut pelastus, ja projekteista on kiitollinen mieli. 
Toki sitäkin odottaa, että pääsee taas ihmisten kanssa te-
kemään jotain mielenkiintoista.

– Musiikkia aion tehdä joka tapauksessa. Ja jos sille on 
jotain tarvetta, aion tehdä levyjäkin.

Anteeksi koulukiusatulta
Vuonna 2020 julkaistun esikoisalbumin nimi on Rikkoa ja 
rakastaa. Levyn 11 laulusta seitsemän on omasta kynästä ja 
neljä lainattua. Toisena sanoittajana toimi Pekka Simojoki.

90-luvulla Asp oli päättänyt niinkin, ettei enää koskaan 
seurustele. Sekin päätös tuli rikottua, ja levyllä on tarinaa 
myös hetkistä vaimon kanssa.

Yksi lauluista käsittelee koulukiusaamista. 
– Tein tuon biisin 12 minuutissa, ja tajusin, että olin it-

se ollut koulukiusaaja. Varsinkin yläasteella olin kiusannut 
yhtä kaveria tosi paljon. 

Asp päätti selvittää kaverin osoitteen ja lähti pyytämään 
anteeksi. Matka oli vaikea, mutta anteeksi hän sai.

Muusikko on tehnyt myös kouluvierailuja. Niillä on saa-
nut esittää perustavaa laatua olevia kysymyksiä.

– Nuoret ovat niin aitoja. Se tiedon, rakkauden ja lähei-
syyden jano on niin kova. Ei niille voi esittää mitään, vaan 
täytyy antaa täyttä tavaraa.

– Nykyään yritetään lähteä neutralisoimaan arvoja ateis-
milla – mutta eihän sekään ole neutraalia. Luulen, että kai-
ken tämän pintaliidon keskellä halutaan käsitellä elämän 
isoja kysymyksiä.

– Evankeliumille on tänä päivänä tosi iso tilaus, ja sille, 
että joku kertoo siitä, että joku välittää. Luulen, että suu-
rinta osaa ihmisistä luonnostaan kiinnostaa yliluonnolli-
suus, ja arvelus, että on jotain suurempaa.

Japanissa hän on käynyt esittämässä gospelia japaniksi.
– Sekin oli tosi rohkaiseva kokemus. Ihmisillä on valta-

va kaipuu kuulla Taivaan Isästä.
Matkallaan hän on tavannut muitakin ihmisiä, joilla on 

elämää muuttaneita kokemuksia.
Asp toivoo, että hänen jumalansa voisi olla se Raama-

tussa ilmi tuleva.
– Mun ei kannata itse lähteä määrittelemään Jumalan 

ominaisuuksia, vaan tutkia sitä, miten hän on itsensä il-
moittanut. Tuntuu hyvältä, että on Jumala, joka on kerto-
nut, millainen hän on.

Kristityn ei myöskään tarvitse jatkuvasti ponnistella 
riittääkseen Jumalalle. 

– Kun vein taannoin oman pojan kouluun, tajusin, mi-
ten mahtavaa on, ettei elämä aina mene niin kuin itse ha-
luaa. Ihminen ei aina tiedä, mikä on itselle parasta. ✦

”Näitä aikoja varten”
Pekka Simojoen ja Sami Aspin konsertti pi-
detään Hervannan kirkossa 19. maaliskuuta 
kello 16. Heidän konserttinsa liittyy Eteläisen 
seurakunnan Lähetystapahtumaan ”Alussa oli 
Sana” 19.–23. maaliskuuta.  

Simojoki on yksi tämän hetken tuotteliaim-
pia ja tunnetuimpia suomalaisia gospelmuu-
sikoita ja hengellisten laulujen tekijöitä. Hän 
on ollut alusta pitäen mukana vuonna 1987 
perustetussa gospel-rock- yhtye Exitissä. Sen 

”Kautta aikojen” -suoratoistokonsertti pidetiin 
Akun Tehtaalla 16. toukokuuta viime vuonna.

pekkasimojoki.fi;  
samiasp.com; exityhtye.com

”Luulen, että kaiken tämän pintaliidon keskellä 
halutaan käsitellä elämän isoja kysymyksiä.”

Sami Asp tekee 
yhteistyötä tuot-
taja ja miksaaja 
Samu Oittisen 
kanssa. Studio-
tilat sijaitsevat 
Akun Tehtaalla 
vierekkäin.
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700 000
Tavoita 

kerralla yli

taloutta

Juha Kurvinen  040 665 5983  juha.kurvinen@kotimaa.fi
Pirjo Teva  040 680 4057  pirjo.teva@kotimaa.fi

Ota yhteyttä myyntiimme ja pyydä tarjous

HYÖDYNNÄ TURVALLINEN MEDIAYMPÄRISTÖ

Armoitettu 
mokailija 

Outi Olani s. 8

Kun sielu tarvitsee 
hoitoa suomeksi 
maailmalla s. 14

Vaikuttava 
taustaääni

Television musiikki oh jelmista tuttu 
Jepa Lambert saa solistin loistamaan s. 18

HY VÄN TÄHDEN.

13.1.2022

1
kirkkojakaupunki.fi

Ilkko 
saapuu 
tiensä 
päähän
Sivu A 5

Pyhäkoulu 
liittää lapset 
sukupolvien 
ketjuun
Sivut A 6–7

Kaikilla 
ihmisillä on 
jokin suhde 
uskomiseen
Sivu A 12
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Marraskuu 2021

Apocalyptica:

Kirkossa  
on tilaa ajatuksille

Sivut A 8–10

Valitse yrityksellesi sopiva ilmoituspaketti!

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

Ammattilaiset palvelevat

Seurat 
pääsääntöisesti 

keskiviikkoisin ja 
lauantaisin klo 19 
sekä sunnuntaisin 

klo 16 ja 17.30. 

Ajantasaista toimintakalenteria 
sekä tietoa toimitalolle kokoon-

tumisen mahdollisuuksista ja 
erityisjärjestelyistä ylläpidetään 
internetsivuilla, joista seurat on 

myös kuunneltavissa: 

:
tampereenrauhanyhdistys.fi
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Nekalankulma 1, Tampere  

Seurat ja pyhäkoulu 
Sunnuntaisin klo 15 

(myös verkossa)
Tervetuloa!

 Uudenkylän srk-talo
Ali-Huikkaantie 13b, Tre 

www.esikoiset.fi

Herättäjä-Yhdistys
Su 27.3. klo 15 seurat

seurakuntatila 
Kauksun Kulmassa,
os. Keskisenkatu 5. 

Kahvit klo 14.30,
seurojen jälkeen

paikallisosaston vuosikokous.

Tamperelainen 

seurakuntalehti

Ilmoitusmyynti 
Tero Taipale p. 040 641 1163  

etunimi.sukunimi@tamperelainen.fi.
tre.ilmoitukset@tamperelainen.fi.

Hervannan lähetystapahtuma:

Astu kaukomaihin  
virtuaalilasien avulla
Lähetystapahtumia on Hervannan kirkossa 
järjestetty vuosittain 1990-luvulta lähtien. Tämän 
vuoden tapahtuma on jo 24:s. Se toteutetaan ot-
sakkeen ”Alussa oli Sana” alla. Ohjelmaa on viite-
nä päivänä 19.–23. maaliskuuta.

Sunnuntain 20.3. tarjonnan aloittaa kello 9.30 
nuorisotyönohjaaja Anne-Katriina Niemen raa-
mattuluento Turvallinen perhe.

Kello 11 on vuorossa perhemessu, jossa on tulk-
kaus viittomakielelle. Kello 12 on lähetyslounas, 
kello 13 yhteys lähetteihin Teamsin kautta, kello 
14 pastori Riitta Heinon raamattuluento ja kello 
15 viittomakielinen messu.

Toimintapisteet kello 12–15 tarjoavat mahdol-
lisuuden tutustua lähetystyöhön. Ne sopivat ai-
kuisille ja lapsille. 

Toimintapisteitä on seitsemän:
 ∞ Kriisiradio auttaa katastrofissa
 ∞ Walma Wälkky Pikku kylväjästä, aiheena 

Mongolia, askartelua
 ∞ Virtuaalilasipiste OM:ltä – Videoita ympäri 

maailmaa
 ∞ Raamatun punainen lanka -peli
 ∞ Japani-piste, Origamin taittelua Japanin 

lähettien kanssa 
 ∞ Kuurosokeiden piste: miten kohtaan näkö-

vammaisen
 ∞ Uusi Testamentti 2020, raamatunkertomuksia 

VR-laseilla
Tuotteita on myynnissä lähetystyön hyväksi.

Lähetysiltojen kahvitarjoilu alkaa kello 17.30 ja 
muu ohjelma kello 18:

 ∞ Ma 21.3. Toivon säteitä Aasiaan -lähetysilta: 
Erkki Salo, Tiina Latva-Rasku ja Ulla Oinonen

 ∞ Ti 22.3. Lähetystyöntekijöiden tarinoita 
iltanuotiolla: Leena Kaartinen, Hilkka Hares 
ja Spiros Vampoulas

 ∞ Ke 23.3. Raamattu eri kansoille: Asta Vuorinen 
ja SLS:n lähetti.

Tapahtuman järjestävät Eteläisen seurakunnan 
kanssa Suomen Lähetysseura (SLS), Suomen 
Ev.lut. Kansanlähetys (SEKL), Lähetysyhdis-
tys Kylväjä (ELK), Medialähetys Sanansaattajat 
(Sansa), Suomen luterilainen evankeliumiyhdis-
tys (SLEY), Operaatio Mobilisaatio (OM) ja Suo-
men Pipliaseura (PIPLIA). Mukana on myös seu-
rakuntayhtymän vammaistyö.

Hervannan kirjastossa on 15.–25.3. esillä lähetys-
aiheinen kuvat ja tarinat yhdistävä näyttely. Sen ai-
heina ovat kielen oppiminen, lukutaito ja raama-
tunkäännöstyö.

Tapahtumaan liittyy Pekka Simojoen ja Sami 
Aspin konsertti, joka pidetään Hervannan kirkos-
sa 19.3. kello 16. 

Lisää musiikista sivuilla A 8–10

Intian Etelä-Odishassa 
elävät dalitit ovat 
hyvin köyhiä. Heillä ei 
ole varaa kuin yhteen 
ateriaan päivässä 
eivätkä he saa lapsiaan 
kouluun ilman tukea. 
Operaatio Mobilisaatio 
auttaa heimoihin kuu-
luvia ihmisiä. Naiset 
siirtävät hiekkaa pään 
päällä olevalla vadilla 
rakennustyömaalla.
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K
äytännöllisen teologian emerituspro-
fessori Paavo Kettunen Itä-Suomen 
yliopistosta tunnetaan ennen muuta 
häpeäprofessorina. Hän on tutkinut 40 
vuoden ajan muun muassa syyllisyyt-
tä, häpeää, sielunhoitoa ja diakoniaa.

Eläkkeelläkään Kettunen ei ole antanut kynänsä tyl-
syä. Viime syksynä häneltä ilmestyi kirja Kuka minä 
todella olen? (Väyläkirjat 2021).

– Olen käsitellyt aika paljon ihmisenä olemista ja 
hänen tunne-elämäänsä. Tähän uuteen kirjaani olen 
tehnyt johtopäätöksiä aikaisempien tutkimusten poh-
jalta, Kettunen kertoo.

Paavo Kettusen mukaan ihmisen on olennaista yrit-
tää löytää vastaus kolmeen kysymykseen. Kuka minä 
olen? Mistä minä tulen? Minne minä olen menossa?

– Nämä asiat ovat läsnä koko elämämme ajan, ja nii-
den pohdinta on merkittävää elämän mielekkyyden ja 
elämässä jaksamisen kannalta. 

Kirjan alaotsikko Kätkössä olevaa minuutta etsimäs-
sä vie ytimeen. Mikäli ei tunne itseään, on hyvin vai-
kea olla myöskään suhteessa toiseen.

– Minuuteen liittyvä perusasia on itsensä tuntemi-
nen. On ymmärrettävä omaa menneisyyttään, jotta 
ei ole pakotettu toistamaan aikaisempia virheitään.

Kirjansa syntyprosessin aikana Kettusen mielessä 
rakentui myös uusi käsite, hengellinen minuus. 

Se tavallaan asemoituu psykologisen käsitteen – ih-
misen minuuden – päälle. Hengellinen minuus on kui-
tenkin laajempi; siinä on lisäksi mukana sekä psyykki-
nen että fyysinen puoli.

– Ihmisen oma identiteetti vaikuttaa myös hänen 
jumalasuhteeseensa. Jos hän on esimerkiksi masen-
tunut, niin kyllähän sillä on vaikutusta myös hengel-
liseen elämään.

Vuorovaikutuksessa toisiin  
ja myös Jumalaan
Ihminen on oma ja ainutkertainen yksilönsä, mutta 
minuus toteutuu aina vuorovaikutuksessa toisiin. Vuo-
rovaikutussuhteet on Paavo Kettusen mukaan taval-
laan rakennettu sisällemme.

– Onhan jo jokaisen ihmisen syntymäkin seuraus-
ta vuorovaikutuksesta ja suhteesta.

Hän huomauttaa, että suhteessa oleminen ei ole 
vain ihmisten välistä. Me olemme suhteessa myös luo-
jaamme, Jumalaan.

– Jumalasuhdekin on kaksisuuntainen, molemmat 
ovat siinä antavia osapuolia. Rukoushan perustuu sii-
hen, että myös Jumala kuuntelee meitä.

Vuorovaikutus toisiin on monilla ollut koetuksella 
koronapandemian aikana. Yksinäisyyden lisääntymi-
sestä puhutaan paljon. 

Kaikki yksinäisyys ei suinkaan ole vahingollista. 
Asia riippuu sen luonteesta.

– Eksistentiaalista yksinäisyyttä poteva on aika ta-

Hartaus ja illallinen Agricolan hengessä
Mikael Agricolan päivän aikamatka kuljetaan lauan-
taina 9. huhtikuuta Tuomiokirkossa. Tarinallisen har-
tauden jälkeen nautitaan illallinen 1500-luvun tapaan. 

– Illallista emännöivät 1800-luvun tamperelaiset sää-
tyläisrouvat Catharina Lefrén Hatanpään kartanosta se-

kä Finlaysonin puuvillatehtaan koulun opettaja Maria 
Hydén. Agricolasta inspiroituneet rouvat ovat valmis-
tuttaneet aterian 1500-luvun tapaan, kertoo Maija Lat-
vala Pirkanmaan Pipliaseurasta, joka järjestää tapahtu-
man yhdessä Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. 

Tarjolla on muun muassa monenlaista kalaa, savu-
kassleria, mallasleipää, yrttisiä särävihanneksia, puoluk-
karahkakakkua sekä kahvit. 

– Ruokailun lomassa lauletaan kevätlauluja ja kuul-
laan emäntiemme kertovan, miten raamattulähetys, dia-
konia ja naisasia löivät kättä kahdensadan vuoden takai-
sessa tehdaskaupungissa. 

– Tervetuloa kirkkoon myös siinä tapauksessa, että il-
lallinen ei sovi ohjelmaan, kutsuu Latvala. ✦

Äitini kieli – Tarinallinen hartaus kirkossa kello 17.30   
Mikaelin makuja – Illallinen 1500-luvun tapaan 
Tuomiokirkon alasalissa kello 18 
Illalliskortti 30 euroa. Varaukset illalliselle 2.4. men-
nessä: birgitta.jarvinen@evl.fi tai 040 804 8153 

Eloisasti eläkkeelle  
-ryhmä aloittaa  
Viinikassa 
Ryhmä työelämästä eläkkeelle siirtyville aloittaa 4. huh-
tikuuta Viinikan kirkolla. Ryhmä on tarkoitettu Eteläisen 
seurakunnan alueella asuville, juuri eläkkeelle jääneille ih-
misille.  

– Ryhmän tarkoituksena on olla jakamisen paikka uuden 
elämänvaiheen alussa. Katsahdetaan taaksepäin työhisto-
riaa, ja ennen kaikkea etsitään yhdessä mielekkyyttä ja iloa 
eläkeaikaan, kertoo diakoniatyöntekijä Katri Ikonen, joka 
toimii ohjaajana diakoniatyöntekijä Niina Leliebren kanssa.

– Ryhmäläiset voivat pohtia, kuka olen nyt, kun työmi-
nän saa jättää taakse. Ryhmä toimii vertaistukiperiaatteella, 
luottamuksellisesti keskustellen ja toiminnallisilla tavoilla. 
Mukaan kutsutaan myös asiantuntijavieraita. 

Tapaamisia on kahdeksan, 4.4.22 – 30.5. (ei tapaamista 
18.4). kello 13–16 Viinikan kirkolla. Maksuton kahvi- ja vä-
lipalatarjoilu. ✦

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Katri Ikonen  
p. 050 345 0655, Niina Leliebre, p. 040 804 8484  
tai etunimi.sukunimi@evl.fi

Muistisairaiden ääni ja arki  
kuuluvat Muistimessussa  
Muistimessua vietetään sunnuntaina 20. maaliskuuta 
Messukylän kirkossa. Messu on suunnattu kaikille, mutta 
erityisesti muistisairaille ja heidän läheisilleen.

– Muistimessussa on hyvä olla muiden seurassa ja Ju-
malan sanan hoidossa. Se rohkaisee muistisairaita ja hei-
dän läheisiään osallistumaan jumalanpalveluksiin, kertoo 
diakoni Jyrki Pikkarainen Messukylän seurakunnasta. 

Messua ovat järjestämässä Pirkanmaan Muistiyhdis-
tys ja Arvokas vanhuus ARVA -yhdistys yhdessä Messu-
kylän seurakunnan kanssa.  

Pirkanmaan Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja Tei-
ja Siipola toivottaa messuvieraat tervetulleiksi. ARVA:n 
hallituksen puheenjohtaja Jari Pirhonen ja Muistiyhdis-
tyksen jäsen, rovasti Jaakko Kentta vastaavat saarnasta. 
Liturgina toimii diakoniapappi Anne-Maarit Rantanen, 
ja messussa avustaa joukko yhdistysten jäseniä. 

ARVA:n Minun ääneni -hankkeessa pidetään musiik-
kiryhmiä muistisairaille ja heidän läheisilleen. Ryhmä-
läisiltä on kysytty messuun lempivirsiä sekä esirukous- 
aiheita muistisairaiden ja heidän läheistensä arjesta. Ryh-

mäläisiä on pyydetty mukaan myös musisoimaan ja lu-
kemaan esirukousta. 

– On tärkeää, että messun virret ja muu musiikki ovat 
tuttuja osallistujille. Minulle kanttorina on tärkeää, että 
mahdollisimman moni osallistuu messun musiikin suun-
nitteluun ja toteutukseen, kertoo Minun ääneni -hank-
keen kuoronjohtaja Anna Arola, joka huolehtii messun 
säestyksestä ja esilaulusta yhdessä hankepäällikkö Kaisa 
Tienvieren ja diakoni Arja Hilliahon kanssa. ✦

 ∞ Hankepäällikkö Kaisa Tienvieri esittelee Minun ää-
neni -hanketta Teiskon senioripäivässä 16.3. kello 
12 Seurakuntatila Auneksessa. Osanottajat pääsevät 
itse laulamaan, liikkumaan ja muistelemaan. 

 ∞ Muistimessu 20.3. klo 10 Messukylän kirkossa 
 ∞ Muistiterveyspäivä 24.3. klo 10–12 Seurakunta-
tila Auneksessa. Tule kuulemaan ja kyselemään 
muistiasioista Pirkanmaan Muistiyhdistyksen ja 
Nääsvillen asiantuntijoilta. Järjestäjinä Teiskon 
Kämppi ja Messukylän seurakunta 

Mikael Agricolan päivänä 9. huhtikuuta 
vietetään hartaus ja nautitaan keskiaikai-
nen ateria Tuomiokirkossa.

Eteläisen seurakunnan diakoniatyöntekijät 
Niina Leliebre (vas.) ja Katri Ikonen kutsuvat 
juuri eläkkeelle jääneitä ihmisiä rohkeasti 
mukaan keskusteluryhmään.

Kurkistus kätkössä olevaan minuuteen
Matka ihmisen 
sisimpään on 
päättymätön matka. 
Miten voin tulla toimeen 
kaiken sen kanssa, mitä 
sisälläni on?
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Paavo Kettusen 
mukaan ihmisen 
ei tarvitse olla 
täydellinen. On 
hyvä, jos kokee 
olevansa jok-
seenkin riittävä 
ja kelpaava.
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”On ymmärrettävä 
omaa menneisyyttään, 
jotta ei ole pakotettu 
toistamaan aikaisem-
pia virheitään.”

Kurkistus kätkössä olevaan minuuteen

valla eri asemassa kuin muutamaksi päiväksi retriit-
tiin vapaaehtoisesti vetäytynyt.

Yksinäisyydessä ja hiljaisuudessa saattaa aktivoi-
tua monenlaisia tuntemuksia, jotka kumpuavat sy-
vältä ihmisen sisältä. 

– Esille voi joskus nousta kipeitä tunteita, jotka 
saattavat liittyä vaikkapa hylkäämiseen. Toisaalta yk-
sinäisyys voi myös tuoda pintaan muistijälkiä sii-
tä, miten hyvä suhde minulla on ollut johonkin ih-
miseen.

Pandemian aikana kasvokkaiset kontaktit ovat ol-
leet ajoittain hyvinkin vähissä. Sosiaalisen median 

merkitys onkin monilla korostunut.
Kettunen näkee vaaroja siinä, että vuorovaikutus 

toisten kanssa tapahtuisi pääasiassa digitaalisesti.
– Lihaa ja verta olevan ihmisen kanssa vastakkain 

oleminen saattaa olla haasteellisempaa, ja joskus sa-
tuttavampaakin. Mutta se voi olla myös myönteisel-
lä tavalla koskettavampaa.

Seksuaalisuus ja sukupuolisuus  
ovat ihmisen ydintä
Uudessa kirjassaan Paavo Kettunen antaa varsin run-
saasti tilaa tämän ajan tärkeälle kysymykselle, suku-

puolisuuden ja seksuaalisuuden moninaisuudelle. 
Saamme näistä asioista koko ajan uutta tietoa.

– Vaikka seksuaalisuus on nähty luodun ihmisen 
elämään kuuluvana, ei siihen liittyvää moninaisuutta 
ole aina osattu ottaa huomioon, hän miettii.

Emeritusprofessori arvelee, että emme ole vie-
lä kunnolla edes tajunneet, kuinka olennaisesti sek-
suaalisuus koskettaa myös hengellistä todellisuut-
tamme.

– Ihmisen kokemus hylätyksi tai rakastetuksi tule-
misesta välittyy voimakkaasti juuri fyysisyyden kaut-
ta. Siihen kuuluvat luonnollisesti myös seksuaalisuus 
ja sukupuolisuus.

Tutkimuksissaan Kettunen on todennut, että sek-
suaalisesti tai sukupuolisesti torjuttu ihminen voi pa-
himmillaan kokea myös Jumalan hylänneen hänet.

– Jos tätä torjuntaa vielä jotenkin perustellaan Ju-
malalla, niin voidaan aiheuttaa hyvinkin kipeitä hen-
gellisen minuuden alueelle ulottuvia vaikutuksia.

Ihmisen kaikkivoipaisuus  
joutui koetukselle
Ikääntymisen myötä kirjailijaa on koko ajan enem-
män puhutellut ajatus näkyvän ja näkymättömän 
maailman paradoksaalisuudesta.

– Helposti ajattelemme, että tässä silmiemme 
edessä on näkyvä ja todellinen maailma. Ja jossa-
kin toisessa todellisuudessa se näkymätön maailma. 

Entä jos asia onkin juuri päinvastoin?
– Tämä kaikki katoaa joskus. Lopulta todellista ja 

kestävää on se, mitä emme nyt näe.
Kettunen näkee ihmisyyden avainkysymykse-

nä sen, minkä varaan lopultakin elämämme raken-
namme.

– Kaikkivoipaisuutemme on joutunut parin vuo-
den ajan koetukselle koronapandemian myötä. Pie-
nen viruksen valtava tuhovoima on auttanut hah-
mottamaan ihmisen rajallisuutta ja haavoittuvuutta.

Varjojen takaa häämöttää aina valoa. Paavo Ket-
tunen näkee koronan nostaneen vastavuoroisesti 
esille myös hyvyyden voimia. 

Käytännössä se näkyy esimerkiksi lääketieteen 
ponnisteluissa pandemian kukistamiseksi.

– Esimerkiksi rokotetutkijat ovat hyödyntäneet 
Jumalan heille antamat lahjat. He eivät ole laittaneet 
vakan alle sitä potentiaalia, mikä ihmisyyteen sisäl-
tyy. ✦

Vesa Keinonen

Kuka minä todella olen? Kadonnutta minuutta 
etsimässä. Professori Paavo Kettusen esitys ja 
haastattelu kirjan teemoista 25.3. kello 18–19.30 
Aleksanterin kirkossa. Kirjamyynti
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Marjatta Lehtovirralle runo 
tulee ensin jossakin hahmossa, 
ja alkaa muotoutua vähitellen.
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V
aeltaminen ja kirjoittaminen ovat muodostu-
neet Marjatta Lehtovirralle tärkeiksi elämän 
sisällöiksi. Kulkea voi niin teillä Espanjan San-
tiago de Compostelaan kuin lähimetsissäkin.

– Vuoden 1996 tienoilla luin artikkelin San-
tiago de Compostelasta. Se oli välitön kutsu, 
Lehtovirta sanoo.

Hän epäröi pitkälle matkalle lähtemistä usei-
ta vuosia, mutta kun 50-vuotispäivä lähestyi, nuorin poika rohkaisi kä-
velemään jonkin matkaa. Nyt reissuja on tehty jo viittä reittiä pitkin.

– Aika monelle siitä tulee pakkomielle, niin kuin mistä tahansa in-
tohimosta: omaa tulta pitää seurata.

Pyhiinvaellukselle tarvitaan peruskunto. Viime syksynä kävelymat-
kaa Porton yläpuolella kertyi yli 300 kilometriä.

– Pitkät pyhiinvaellukset ovat hyviä terveystestejä. Itse olen sinni-
käs kävelijä, Lehtovirta määrittelee.

Ranska on ollut lähtöpaikkana kahdesti.
– Vuonna 2014 ranskalaisella reitillä kilometrejä tuli lähes 800, ek-

symiset huomioon otettuna. Neljä viikkoa vaelsin tällöin yksin.
Avopuolisonsa Juhanin kanssa Marjatta Lehtovirta vaelsi viimek-

si syksyllä 2021 Portugalin suunnasta. Kun uusi matka Portugaliin pe-
ruuntui keväällä 2020, käveltiin pitkin lähimetsiä. 

– Vasta silloin tutustuin Aitoniemen metsiin, ja löytyi uusia polku-
ja, tunnustaa Lehtovirta.

Hän uskoo siihen, että jokin ohjaa polkujamme, niin vaelluksella 
kuin elämässä muutenkin.

Pitkiä pyhiinvaelluksia tutkittaessa on huomattu ensimmäisen vii-
kon kuluvan fyysisen rytmin löytämiseen.

– Seuraavalla viikolla ihminen miettii oman elämänkaarensa asioi-
ta, ja kolmannella mieleen alkavat tulla isot elämänkysymykset: mikä 
on kaiken tarkoitus, mikä on Jumala, kuka minä olen.

”Runo on ystäväni”
Marjatta Lehtovirta vietti varhaislapsuutensa Päijänteen rannalla. Vii-
me vuonna ilmestyi runokirja Kävelen joen väärää puolta, jossa esi-
merkiksi leppä-aiheinen runo on voimakas muistikuva lapsuudesta.

Lähes kolmenkymmenen vuoden ajan hänen kotinaan on ollut 
Nuorten maja eli Kristillisen Työläisnuorison Tampereen osaston ke-

säkoti Aitoniemessä. Nykyisin sen nimi on Villa Silkkitie. 
Kirjoittajan lempipaikka on isossa nojatuolissa, elävän tulen ää-

ressä. Rakennukseen jälkeen päin tehty torni on oiva paikka tarkkail-
la ulkopuolta.

Lehtovirta pitää ajatuksesta, että runot tulevat muualta.
– Usein runo ei tule valmiina, vaan on vasta aihio. Juttelen runon 

kanssa, ja se kiusaa minua pitkään. Kun runo on valmis, tulee iloinen 
olo, ja sen häiriköinti loppuu.

Pienkustantamo Wareliasta Lehtovirta sai myös henkilökohtais-
ta ohjausta. 

– Viimeisessä hionnassa tuli vielä mukaan jokin uusikin runo. Kir-
joitin kirjan moneen kertaan.

Lehtovirtaa inspiroivat ihmiset, sekä kävellessä nähty, kuultu ja 
koettu.

– Druidisia siruja (2018) kirjoittaessani ajattelin aika paljon apostoli 
Jakobia, ja jotenkin kansakoulussa oppimani apostoli muuttui toisen-
laiseksi. Historiallinen henkilö tuli minulle eläväksi; häntä oli helppo 
lähestyä ja häneltä oli helppo kysyä.

Lehtovirta aavistelee olevansa pääsemättömissä vaeltamisesta, sil-
lä se kiertyy myös uuteen, toukokuussa ilmestyvään kirjaan Voiman-
lähteillä. Ilona Tomin toimittamassa kirjassa neljätoista naista kertoo 
elämänkaarestaan, roolimalleistaan ja toiveistaan sekä elämänsä kään-
nekohdista ja voimanlähteistä. 

Lehtovirta on tehnyt uransa psykologina, josta suurimman osan ai-
kaa psykologian opettajana. 

Vuonna 2012 ilmestyi kollega Leena Peltolan kanssa kirjoitettu Ih-
minen mielessä (Edita). Taustalla oli niin ikään psykologian alaan kuu-
luva kirja Kasvurenkaita (WSOY 1995).

Katkaise lepän oksa;
Kiihkeä oranssi palaa,
Leppä on kätkenyt lihaansa pyhän tulen

(Osasta Lepäksi syntynyt on polunlöytäjä/  
Kävelen joen väärää puolta) ✦

TEKSTI: Asta Kettunen 
KUVA: Hannu Jukola

Lisää: siltalehti.fi
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HENGEN LEIPÄÄ

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

”Ota pois puhtaan 
omantunnon rauha!”
Yksi varhaisimmista ruokamuistoistani liittyy 
vastapaistettuihin ruisleipiin, joiden kutsuva tuok-
su täytti pirtin ja houkutteli meidät lapset lämpi-
mäisille. Vielä aikuisenakin tuo muisto pysäyttää 
minut usein kaupan tuoreleipätiskille. 

Leivän tärkeydestä puhutaan myös Jaakko 
Haavion rakkaassa koti- ja perhevirressä 465: 

”Leivässä saavu siinäkin, jota me syömme arkisin”. 
Samassa virressä mainitaan myös huoliin uupu-
neet kodit. 

Toimeentulon vaikeudet koskettavat näinä 
aikoina monia koteja myös Tampereella. Koro-
na-aika on lisännyt ruoka-avun tarvetta ja ruoka-
jonoihin on päätynyt uudenlaisia asiakasryhmiä 
lapsiperheistä yrittäjiin. 

Seurakuntien diakoniatyö tekee tärkeää työtä 
huono-osaisten ja köyhyydessä elävien ihmisten 
parissa. Esimerkiksi Ruokapankin kautta jaetaan 
ruoka-apua lahjoitusvaroin, seurakuntien talous-
arviovaroin ja kaupungin avustuksilla. 

Uusi avaus on Tampereen seurakuntien ja Tam-
pereen kaupungin aikuissosiaalityön aloittama 
kolmivuotinen Liki-hanke, jossa työntekijät 
jalkautuvat ruokajonoihin tukemaan asiakkaita 
vaikeassa elämäntilanteessa ja opastamaan palve-
lujen piiriin. 

Hankkeen rahoitus tulee pääosin Euroopan so-
siaalirahastolta, mutta myös taustaorganisaatioilta 
ja Martinus-säätiöltä. Hankkeessa tehdään yhteis-
työtä muiden toimijoiden, kuten ViaDian kanssa.  

Koronapandemia on koetellut erityisen ankarasti 
kehittyviä maita. Olen saanut huolestuttavia vies-
tejä tansanialaiselta ystävältäni. 

Nuo viestit ovat herätelleet kysymään, miten 
apua saataisiin maapallon toisella puolella hätää 
kärsiville. Onneksi tuttavapiiriini kuuluu myös 
Tansaniassa asuneita lähetystyöntekijöitä, joiden 
puoleen olen voinut epätietoisena kääntyä. 

Meillä on monia mahdollisuuksia auttaa lähellä 
ja kaukana olevia: esimerkiksi Yhteisvastuukeräys 
ja Kirkon Ulkomaanavun Toisenlainen Lahja ovat 
luotettavia kanavia avun jakamiseen.  

Paaston aika kutsuu meitä parannukseen ja jaka-
miseen arkkipiispa Dom Helder Camaran sanoin:

”Ota pois puhtaan omantunnon rauha. 
Ahdista pois mukavuutemme, ole hankala. 
Vain sillä tavalla tehdään se toinen rauha, 
sinun rauhasi.” ✦

Irene Roivainen
Kirkkovaltuutettu 
ja Martinus-säätiön 
hallituksen jäsen

” Meillä on monia 
mahdollisuuksia 
auttaa lähellä 
ja kaukana olevia.

Tampereen kirkoissa  
rukoillaan rauhan puolesta

S
uomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat kut-
suivat kaikkia kristittyjä rukoilemaan rauhan puo-
lesta viime viikolla, kun sota Venäjän ja Ukrainan 
välillä syttyi. 

Iso joukko tamperelaisia kokoontui kirkkoihin eri puo-
lilla kaupunkia rukoilemaan rauhan puolesta torstaina 24. 
helmikuuta. 

Kirkkoihin saattoi mennä hiljentymään, sytyttämään 
kynttilän ja keskustelemaan seurakunnan työntekijän 
kanssa. Rauhankellot soivat Tampereen kirkoissa, ja niis-
sä järjestettiin rukoushetkiä. Rukoushetket myös jatkuvat 
Keskustorin Vanhassa kirkossa toistaiseksi. 

Piispa Repo valoi toivoa
Tampereen piispa Matti Repo piti rukoushetken torstai-
na 24. helmikuuta Tuomiokirkossa. 

– Maailma näyttää olevan suistumaisillaan sellaisten 
voimien valtaan, jotka tuottavat vain tuhoa. Toivomme 
ja rukoilemme, että sota Ukrainassa ei leviä, vaan loppuu. 

– Rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka joutu-
vat kärsimään ja jotka ajetaan pakosalle. Rukoilemme, et-
tä väkivallanteot päättyisivät ja että oikeus ja rauha palaisi-
vat, sillä vain sellaisten vallitessa voimme ihmisinä raken-
taa yhteistä tulevaisuutta.

– Suomalaiset ovat oppineet luottamaan toisiin ihmi-

siin, sillä meillä on vuosisatojen ajan saarnattu Jumalan 
käskyjä, jotka ohjaavat oikeudenmukaisuuteen, uskolli-
suuteen ja toisten kunnioittamiseen. Ne eivät ohjaa ta-
voittelemaan yksin omaa, vaan myös toisen ihmisen hy-
vää. Vain silloin voimme rakentaa yhteiskunnan, joka pe-
rustuu keskinäiseen luottamukseen, kun itse osoittaudum-
me luotettaviksi.

– Jumala on uskollinen. Me jättäydymme hänen turviin-
sa. Tuli mitä tuli, hän on luotettava eikä jätä meitä. Hänel-
lä ovat kädessään tulevaisuuden arvoitukset. Me emme 
tiedä huomisesta, mutta Hän avaa suljetut sinetit omas-
sa aikataulussaan. 

– Me rukoilemme Häneltä varjelusta itsellemme ja lä-
heisillemme, omalle maallemme ja maanosallemme. Ru-
koilemme Häneltä rauhaa koko maailmaan, päätti piispa 
Repo rukoushetken. ✦

Kirsi Airikka 

Päivittäinen rukoushetki maailman rauhan puolesta 
kello 17 Keskustorin Vanhassa kirkossa, ei sunnuntaisin. 

Seurakuntien tarjoaman tuen ohella kirkko tarjoaa 
valtakunnallista keskusteluapua. Se on avoinna joka 
päivä kello 18–24. Keskusteluapu verkossa: evl.fi/
kirkonkeskusteluapu ja palveleva puhelin,  
p. 040 022 1180. 

Kirkon Ulkomaanapu kerää varoja  
ukrainalaisten perheiden auttamiseksi
Ukrainan ja Venäjän välisen sodan pelätään johtavan pakolaiskriisiin. Kirkon Ulkomaanapu (KUA)  
tukee ruoka-avun, lämmikkeiden ja muiden perustarvikkeiden toimittamista konfliktista kärsiville. 
Osallistu keräykseen: 
Tilisiirto: Nordea: FI33 1572 3000 5005 04, viesti: Ukraina 
Tekstiviestilahjoitus: Lähetä tekstiviesti APU20 numeroon 16499 (20 €) 
Verkkolahjoitus: kua.fi 

Tamperelaisilla oli viime viikolla mahdollisuus keskustella kirkon työntekijöiden kanssa Ukrainan 
tilanteen aiheuttamasta ahdistuksesta ja surusta kirkoissa. Pastorit Jussi Holopainen (vas.) ja Olli 
Viljakainen avasivat Keskustorin Vanhan kirkon ovet kaupunkilaisille torstaina 24. helmikuuta.
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KOLUMNI
SATTUMUKSIA KIRKON KULMILTA

siltalehti.fi
9. vuosikerta 
• Kustantaja / julkaisija: 
Tampereen ev. lut. seurakunnat
• Toimitus: 
päätoimittaja Kirsi Airikka 050 381 0970,  
toimitussihteeri Asta Kettunen 050 438 2716,  
s-posti: toimitus@siltalehti.fi ja  
etunimi.sukunimi@evl.fi. Osoite: Seurakuntien talo,
Näsilinnankatu 26, PL 226, 33101 Tampere.
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Mitä nuorille kuuluu?
Mitä nuorille kuuluu? Osalle hyvää, osalle aika 
huonoa. Monille sekä hyvää että huonoa. Kyselin 
kuulumisia lähipiirin nuorilta itseltään. Muutama 
teema nousi pikagallupin vastauksista.

Tässä ajassa nuorilla on globaalin maailman 
mahdollisuudet. Välimatkat ihmisten välillä ovat 
lyhentyneet. Älypuhelinten ja somen avulla on hel-
pompi tutustua uusin ihmisiin ympäri maailmaa, 
pysyä yhteydessä ystäviin, löytää samanhenkisten 
ihmisten yhteisö ja rakentaa tukiverkostoja.

Yhä useammalla on tilaa olla oma itsensä ja 
rohkeutta näyttää se. Läheiset ihmiset ja mielekkäät 
opinnot kannattelevat. Kouluilla ja järjestöillä on ai-
empaa enemmän osaamista nuorten auttamiseen. 
Maailma muuttuu koko ajan nopeammin, ja nuoret 
osaavat varsin hyvin navigoida muutoksen laineilla.

Ilmastoahdistus kuormittaa, ja nuoret kysyvät 
tosissaan, miksi ympäristö ei kiinnosta joitakuita. 
Mitä meille tapahtuu, jos luonto tuhoutuu? Teem-
mekö yhdessä oikeita tekoja luonnon hyväksi?

Ympäristön lisäksi oma tulevaisuus painaa aja-
tuksissa: miten löytää opiskelupaikka, kuinka saada 
työ ja toimeentulo? Koulussa jaksaminen ja opiske-
luun liittyvät suoritusvaatimukset pohdituttavat.

Osasta tuntuu siltä, että heiltä odotetaan koko 

ajan päämäärätietoisuutta ja tuotteliaisuutta. Nuo-
ruuden ”yleiselle haahuilulle” ei tunnu jäävän aikaa. 
Se mietityttää, onko tämän sukupolven mahdollista 
saavuttaa samanlainen elintaso kuin vanhemmilla, 
ja mikä sen hinta on ympäristölle.

Nuorten kysymykset mielen hyvinvoinnista ja 
ihmissuhteista ovat koskettavia ja tarkkanäköisiä: 
Mikä on elämän tarkoitus? Miten rauhoittua, miten 
lievittää stressiä, miten saada parempi mieli ja sel-
viytyä mielialan vaihteluista? Miten toipua surusta? 
Miten saada ystäviä? Mitä jos jäänkin yksin?

Korona-aikana kavereita on ollut vaikeampi näh-
dä, ja osalla se on pahentanut sosiaalista ahdistusta. 
Kun maailma avautuu, sosiaalinen elämä menee 
muun ohi, mikä voi viivästyttää opintoja.

Kysyin myös mitä nuoret meiltä aikuisilta tar-
vitsevat? Vastaus oli yhtä aikaa yksinkertainen ja 
erittäin vaikea.

Kysy nuorelta: ”Mitä sulle kuluu?  Miten sä voit? 
 – ja sen jälkeen pysy hiljaa ja kuuntele.

Nuoret eivät tarvitse sen kertomista, mikä on 
oikein tai miten asiat pitäisi hoitaa. He eivät kaipaa 
sen muistelua, miten meillä aikuisilla oli nuorena 
rankkaa. He odottavat oman kokemuksensa vaka-
vasti ottamista ja ymmärrystä ratkaisujen sijaan. 

Sain myös vinkin: pyydä nuori mukaan leffaan 
tai keikalle. Monen nuoren rahat eivät kulttuuririen- 
toihin riitä, mutta kulttuuri hoitaa mieltä ja jaettu 
kokemus lujittaa ihmissuhteita. ✦
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Hymyä! 
Pojat 
posee-
raavat, ja 
hyvinhän 
se sujuu.

Poikia johtajineen 
rukoushuoneen rappusilla
Pispalan entisen rukoushuoneen 
portaat ovat täynnä poikia, osa 
vakavina, osalla hymy herkässä, 
jokunen on veljellisesti heittänyt 
kätensäkin kaverinsa olalle. Selväs-
tikään kyse ei ole mistään viralli-
semmasta juhlatilaisuudesta: nyt ei 
kyllä ole päästy ripiltä!

Menossa lienee pikemminkin 
seurakunnan poikien kokoontumi-
nen, mikä tekee kuvasta täsmäva-
linnan tälle palstalle: juuri poika-
työssä, jos missä, lienee sattumuk-
sia riittänyt.

Jos kuvan äärelle pysähtyy, siitä 
löytää kaikenlaista: on keskittynyt-
tä katsetta, keskinäistä kaveruutta, 
rehvakkuuttakin. Pojat ovat monen 
kokoisia ja -näköisiä, ja vaatepartta 
ja tukkatyyliäkin löytyy laidasta 
laitaan. Pispalan pojat eivät to-
dellakaan olleet samasta puusta 
veistettyjä!

Monen rintamukseen tai takin 
käänteeseen on kiinnitetty val-
koinen lappunen. Mikähän se on? 
Entä mistä keskirivin vasemman 
reunan poika on keksinyt marlon-
brandomaisen tyylinsä?

Kuvassa on siis kerta kaikkiaan 
mahtava meininki, ja olisi muka-
vaa tietää enemmän.

Tietoa ei kuitenkaan ole pal-
jon saatavilla. Kuva on julkaistu 

aiemmin Pispalan rukoushuone-
yhdistyksen historiikissa Pispalan 
pyhäkkö, mutta sen kuvatekstissä 
kerrotaan vain, että kyse on so-
danjälkeisestä poikatyöstä, ja että 
rappusilla on poikia johtajineen.

Seurakuntayhtymän arkisto taas 
on anteliaampi tietolähde: sen 
kuvailutietojen mukaan kuvassa 
on Pispalan poikia kirkon portailla 
1950-luvun alussa, ja joitakin hen-
kilöitä nimetäänkin. Takarivissä 
kolmantena vasemmalta on Martti 
Järventie, myöhempi Tampereen 
Kaupunkilähetyksen johtaja ja 
Pyynikin kirkkoherra. Lisäksi jos-
sain vasemmalla on Aarre Sallinen. 
Olisikohan hän K. A. Sallinen, 
joka johti poikatyötä 1940-luvun 
alussa?

Muut nimetyt henkilöt – Kaarle 
Salminen, Mikko Karjalainen ja 
Pentti Ala-Harju – eivät ole minulle 
tuttuja, mutta luulen tunnistavani 
vanhemman herrasmiehen toisen 
rivin oikeassa reunassa: hän voisi 
olla Pispalan pitkäaikainen pastori 
Aarne Salo.

Kuvailutiedoissa on vielä yk-
si vihje: ”NMKY: poikia Nokialta 
vierailulla?” Ehkä kuvassa on siis 
ikuistettu kahden poikaporukan 
tapaaminen, eikä rapuilla olekaan 
vain pispalalaisia miehenalkuja.

Ajankohdastakin voi päätellä 
jotain.

Ainakin eletään aikaa ennen 
vuotta 1951. Rukoushuoneen 
ovet ovat nimittäin vielä tuolloin 
tehtyjä muutostöitä edeltäneessä 
asussaan. Juuri rukoushuoneen 
rappusilla poseeraaminen taas saa 
olettamaan, että kuva on otettu 
ennen Pispalan seurakuntata-
lon valmistumista syksyllä 1949. 
Seurakuntataloon nimittäin saatiin 
kerhotilat, ja jos talo olisi ollut ole-
massa, niin eiköhän kuvakin olisi 
otettu sen liepeillä.

Missäköhän pojat ovat nyt? Mil-
laisia miehiä heistä tuli? Jos kuva 
on 1940-luvun loppupuolelta, voi 
moni olla vielä elossakin, ehkä jopa 
Sillan lukijoiden joukossa. Tunnis-
taako joku itsensä tai sukulaisensa?

Mikko Pollari

Lähteet: Malkavaara, Erkki: 
Pispalan pyhäkkö (Pispalan 
Rukoushuoneyhdistys ry 1997); 
”Päivää ja onnea” sanoi pappi 
postiluukusta (Harjun seurakunta 
1995); Silfverhuth, Voitto: Tampe-
reen seurakuntahistoria 1–2 (SKS 
2013). 
Lue Pispalan kirkon tarina täältä: 
tampereenseurakunnat.fi/sivustot/
pispalan_kirkon_tarina

K
u

v
a: T

am
p

e
re

e
n

 se
u

raku
n

tay
h

ty
m

än
 arkisto

SILTA

”Nuorten kysymykset 
mielen hyvinvoinnista 
ja ihmissuhteista ovat 
koskettavia ja tarkka-
näköisiä.

Kolumnistien esittelyt ja  
kommentointi: siltalehti.fi/puheenvuorot

Hanne von Weissenberg
Verkosto- ja yhteisötyön  
asiantuntija Tampereen 
hiippakunnassa
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Tamperelainen 
seurakuntalehti

HÄÄYÖ 25.5.2022 
Finlaysonin kirkko

tampereenseurakunnat.fi/haayo

Haluatteko juhlalliset ja tunnelmalliset  
kirkkohäät vähällä vaivalla?  
Riittää kun tulette paikalle ja sanotte ”tahdon”,  
seurakunta järjestää kaiken muun. 
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 13.5.22  mennessä 
03 219 0705 (arkisin klo 9 – 15)

TULE KIRKON KESKUSTELUAVUN PÄIVYSTÄJÄKSI  

Valtakunnalliseen, Kirkon keskusteluavun  
Palvelevaan puhelimeen etsitään uusia päivystäjiä
Keskusteluaiheita ovat muun muassa ihmissuhteet, yksinäisyys 
ja elämän mielekkyys. Päivystäjä toimii tehtävässään  
nimettömänä lähimmäisenä ja rinnalla kulkijana, jonka kanssa 
voi etsiä yhdessä apua tilanteeseen.Vapaaehtoinen saa  
valmennuksen tehtävään ja alueellisen ryhmän tuen.
Päivystäjältä edellytetään vaitiolovelvollisuutta ja tasapainoista 
elämäntilannetta. Päivystäjän tulee työskennellä säännöllisesti 
kolme tuntia kuukaudessa sekä osallistua työnohjausryhmään 
kerran kuukaudessa.

Lisätiedot: Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja  
Outi Niemi, 040 804 8388 tai outi.niemi@evl.fi

 

KIRKON  
KESKUSTELUAPU¤ 

Matka
agentit
Suomalainen matkanjärjestäjä

matka-agentit.fi
myynti@matka-agentit.fi
puh. 09 2510 2080

HELSINKI, Hämeentie 31 A
JOENSUU, Kirkkokatu 20
PORVOO, Linnankoskenkatu 28

UUDET ESITTEEMME 2022!

VUONORISTEILY 
NORJASSA

KOE MAAILMAN KAUNEIN 
MERIREITTI!

9.-16.7. / 24.9.-1.10. 
• alk. 2.095,-

Suomenkielinen 
matkanjohtaja. 

Lennot Helsinki-Ivalo, 
Bergen-Helsinki.

Anna Netrebko 
ja Yusif Eyvazov 
-oopperagaala Tallinnassa 
5.-6.4. • alk. 255,-

Taiteen ja teatterin Tartto 
28.4.-1.5. • alk. 365,-

Türin kukkamarkkinat Virossa 
20.-21.5. • alk. 170,-

Liivinmaan linnat ja kartanot 
26.-29.5. / 1.-4.9. • alk. 405,-

Kentin linnoja, 
puutarhoja ja viinitarhoja 
14.-17.7. • alk. 1.295,-

Saarenmaan oopperapäivät 
19.-22.7. • alk. 685,-

Nizzan ja Monacon loistoa 
15.-18.9. • alk. 895,-

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

Leirikesä
2022

Perheleirit
Kesä kaikilla 1
6.–8.6. Aito-keskus

Yhtä suurta perhettä
14.–17.7. Aito-keskus

Isien ja lasten leiri
21.–23.7. Pättinniemi

Päiväleirit
Musiikkipäiväleiri  
6.–10.6. Seurakuntien talo

Lomapäivät 2 
13.–17.6. Luhtaanrannan leirikeskus

Kouluikäisten leirit
Improlaakson tarinoita
6.–8.6. Heinäkallion leirikoti

Leffaleiri
16.–18.6. Aitolahden vanha pappila

Pelileiri
27.–29.6. Ilkon kurssikeskus

Teatterileiri 
7.–9.7. Aitolahden vanha pappila

Pikkukepparit  
27.–29.7. Aitolahden vanha pappila

Esimerkkejä 
leireistä!

Haku ja ohjeet: tampereenseurakunnat.fi/leirikesa

Haku 16.3.–3.4.2022

Miksi en ole vielä 
eronnut kirkosta?
Avaran kirkon tilaisuudessa 5. huhtikuuta kello 18 alkaen pohditaan 
asioita otsikolla ”Miksi en ole vielä eronnut kirkosta?”. 

Vanhassa kirkossa keskustelemassa on joukko kirkon jäseniä. Pa-
neelikeskustelua johtaa pastori Heidi Pitkänen. Mukana ovat muun 
muassa professori Marja Jylhä, Vesilahden kirkkoherra Harri Hentti-
nen sekä kuvataiteilija, kirjoittaja ja tutkija Susi Nousiainen.

Tilaisuudessa myös julkaistaan Avaraa teologiaa -ohjelmapaperi. 
Sen pariin johdattavat Anne Karhola ja Olli Löytty.

Ohjelma painottaa, että kristinuskon ja Raamatun tulkinta on ai-
na sidottu ympäristöönsä, että kaikki ihmiset on luotu yhdenvertai-
siksi ja että kristityn tehtävä on elää arjessa ja yhteiskunnassa toisten 
ihmisten kanssa.

Sen mukaisesti kirkon olemassaolo vaatii jatkuvaa uudistumista. 
Raamatuntulkintojen moninaisuus on rikkaus ja vahvuus.

Tapahtuman ikuistaa sarjakuvataiteilija Jiipu Uusitalo, jonka töihin 
voi tutustua osoitteessa tajukankaankutoja.sarjakuvablogit.com. ✦

Striimaus facebook-liven kautta: 
Facebook.com/Avarakirkkotampere

Yksi panelisteista 
on kuvataiteilija 
Susi Nousiainen, 
joka on käynyt läpi 
transprosessin naisesta 
mieheksi. Vuonna 
2020 häneltä ilmestyi 
kirja Sukupuoleen 
katsomatta (Atena). 
Tilaisuuden ohjelma-
paperissa todetaan, että 
Kristuksessa mikään 
sukupuolisuuden 
moninaisuudelle anne-
tuista merkityksistä ei 
määritä ihmistä.
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Vauhdikas sukellus  
Väinö Linnan maailmaan
Vuonna 2020 tuli kuluneeksi sata vuot-
ta tamperelaisen kirjailijan Väinö Linnan 
(1920–1992) syntymästä. Juhlavuoden kun-
niaksi hänestä julkaistiin useita uusia kir-
joja, muun muassa Karo Hämäläisen teos 
Kansalliskirjailija (WSOY 2020).  Siihen pe-
rustuu myös Tampereen Teatterin samanni-
minen näytelmä Kansalliskirjailija, joka sai 
kantaesityksensä lokakuussa 2021 Tampe-
reen Teatterin Frenckell-näyttämöllä. Näy-
telmän esitykset jatkuvat tänä keväänä. 

Näytelmä on rohkea sukellus kaapin 
päälle nostetun kirjailijan elämään ja aja-
tuksiin. Se esittelee Linnan sellaisena, jol-
laisena häntä ei ole aiemmin nähty.

Näytelmässä Väinö Linnasta ollaan teke-
mässä näytelmää, ja kirjailijaa katsotaankin 
häpeilemättä näytelmäntekijöiden silmin. 
Esityksen työryhmä haluaa sinnikkäästi 
esittää kauan kaivatun “totuuden” Väinö 
Linnasta, mutta huomaa pian, että totuus 

tarvitsee tuekseen tavanomaisesta poikkea-
via keinoja. Tuleva menestysnäytelmä pe-
rustuu tosiasioihin, mutta täydentyy kuvit-
teellisilla tapahtumilla.

Näytelmä on raikas ja hauska. Parasta sii-
nä on innostunut tekemisen tuntu ja läsnä-
olo – aivan kuin näyttelijät oikeasti tekisi-
vät kohtauksia improvisoiden. 

Näytelmäksi teoksen on sovittanut Sami 
Keski-Vähälä ja sen on ohjannut teatterijoh-
taja Mikko Kanninen. 

Rooleissa nähdään Kirsimarja Järvinen, 
Jukka Leisti, Ville Mikkonen, Arttu Rati-
nen, Elina Rintala, Arttu Soilumo sekä Ee-
va Hakulinen/ Karoliina Kudjoi. 

Näytelmästä on tehty myös mielenkiin-
toinen, esimerkiksi opiskelijoille soveltuva 
oheismateriaali, joka on verkossa Tampe-
reen Teatterin sivuilla. ✦

Kirsi Airikka  

Kansalliskirjailijan seuraava 
esitys 17.3. klo 19 Tampereen Teatterin 
Frenckell-näyttämöllä. Näytelmän 
yhteyteen on mahdollista tilata ryhmälle 
maksullinen Väinö Linnan Tampere 
-kävelykierros. 

Klassikkoelokuva 
Jeanne d’Arcin 
kärsimys esitetään  
Tuomiokirkossa 
Tampereen elokuvajuhlat ja Tampereen seurakunnat 
tarjoavat perjantaina 11. maaliskuuta harvinaisen tilaisuu-
den nähdä mykkäkauden mestariteos Jeanne d’Arcin kär-
simys (La Passion de Jeanne d’Arc) Tuomiokirkossa. Musii-
kin elokuvaan improvisoi urkuri Esa Toivola. 

Tanskalaisen Carl Theodor Dreyerin ohjaamaa eloku-
vaa pidetään yhtenä elokuvahistorian merkittävimmistä 
teoksista. Se keskittyy Ranskan kansallissankarina ja kato-
lisen kirkon pyhimyksenä tunnetun Jeanne d’Arcin (1412–
31) elämän viimeisiin hetkiin – oikeudenkäyntiin ja tuo-
mioon. Elokuvassa Jeanne d’Arcia näyttelee ranskalainen 
Renée Falconetti, jonka eläytyvä roolityö on jäänyt elo-
kuvahistoriaan. 

Tuomiokirkossa esitetään elokuvan uusin restauroin-
ti vuodelta 2015. 

Esa Toivola improvisoi musiikin 
Tampereen elokuvajuhlien esitys järjestetään Tuomio-
kirkossa nyt kolmatta kertaa. Aiemmin on elokuvajuhlil-
la nähty kotimainen mykkäelokuva Murtovarkaus (1926) 
ja Victor Sjöströmin ruotsalaisklassikko Ajomies (1921). 

Kuten aiemmissakin esityksissä, musiikin näytökses-
sä esittää urkuri Esa Toivola. Musiikin luominen poikke-
aa tavanomaisesta sävellystyöstä.   

– En kirjoita valmiiksi nuotteja, sillä olisihan valtava 
urakka läpisäveltää kahdeksankymmentä minuuttia, sa-
noo Toivola. 

Toivola valmistautuu esitykseen katsomalla elokuvan, 
jonka jälkeen hän kokeilee pianon ääressä melodioita.  

– Yleensä keksin melodiat itse, mutta jos elokuvassa on 
esimerkiksi hengellisiä viittauksia, siitä voi tulla itselleni 
virsi tai hengellinen laulu mieleen, ja voin käyttää kohtauk-
seen sopivaa, olemassa olevaa musiikkia. 

Vuoden harrastajateatteri  
tuo lavalle Majakanvartijan 
Majakanvartija – tuokioita Tove Jans-
sonin jalkojen juuressa on tamperelaisen 
Tukkateatterin uusin näytelmä, joka saa 
ensi-iltansa 5. maaliskuuta.

Anna Krogeruksen alkuperäisteksti 
on näytelmä taiteen tärkeydestä, roh-
keudesta elää ja omista ääriviivoista – 
sekä hiukan suhteesta Tove Janssoniin. 

Majakanvartija tuo lavalle joukon 
hahmoja, joista riittää samaistumispin-
taa jokaiselle katsojalle. Oman identi-
teetin ja äänen löytäminen, epävarmuu-
den sietäminen, rakastaminen ja luopu-
minen ovat teemoja, jotka koskettavat 
kaikkia. Jokainen meistä myös peilaa it-
seään muihin ja muista sekä hakee hy-
väksyntää – kuka milläkin tavalla.

Majakanvartija ei ole tarina Tove 
Janssonista, vaan kertoo jotakin hä-
nen taiteensa katsojien, tulkitsijoiden 
ja kohteiden elämästä.

Tukkateatterille teoksen on ohjannut 
ja sovittanut Minerva Kettukuja. Musii-
kin on säveltänyt Tahvo Hyötyläinen. 

Tukkateatteri on valittu Vuoden 2022 
harrastajateatteriksi. Suomen Harrasta-
jateatteriliitto myönsi tunnustuksen 16. 
helmikuuta. ✦

Esitykset 5.3.–9.4. 
tukkateatteri.fi/liput tai lippuagentti.fi 
Tukkateatteri, Laukontori 12. Tilaan ei 
ole esteetöntä kulkua. 

Tuomiokirkko oli juhlavalaistu elokuvajuh-
lilla vuonna 2020. Esa Toivola improvisoi 
musiikin elokuvaan tänäkin vuonna.
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Majakanvartija – tuokioita Tove 
Janssonin jalkojen juuressa –näytel-
män rooleissa nähdään Leila Ahonen 
(vas.) Päivi Rötsä ja Marja Suurpalo. 

K
u

v
a:

 M
in

e
rv

a 
K

e
tt

u
ku

ja

Arttu Soilumo on yksi 
 Kansalliskirjailija-näytelmän  
Väinö Linna -hahmoista.  K
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Melodioiden pohjalta Toivola improvisoi sävellyksen 
esityksessä, lennosta. Esityksen aikana soittopöydällä on 
monitori, josta hän pystyy seuraamaan elokuvaa.   

– Siinä pitää reagoida sekä kuvaan että siihen, mitä on 
itse juuri soittanut. 

Toivola on esiintynyt mykkäelokuvien näytöksissä 
muuallakin, ensimmäisen kerran vuonna 2006 Kuopios-
sa barokkimusiikkifestivaaleilla.  

– Alkujaan itselläni oli epäilys, että voiko tästä tulla va-
kavasti otettavaa vai onko tämä vain soittelua. Mutta pa-
laute on ollut hyvää. Ihmiset ovat esityksen jälkeen sano-
neet, että olisi voinut luulla, että musiikki oli elokuvaa var-
ten sävelletty.  

Toivola itse uskoo, että ihmisten mielissä yhdistyy kah-
den eri taidemuodon voima, ja siksi musiikin esittäjä pää-
see helpommalla. Esityksen ei tarvitse olla täydellinen. 

– Kun elokuvaa katsoo, se tarina ja musiikki vie niin 
mennessään. ✦

Kaarina Lehtisalo   

Jeanne d’Arcin kärsimys (1928; restaurointi 2015) 11.3. 
kello 19 Tuomiokirkossa. Vapaa pääsy. Improvisoitu 
musiikki: Esa Toivola, urut.  
Kesto: 81 minuuttia. Ikäraja: K12. Tekstitys: suomi ja 
ranska. Yhteistyössä: Tampereen seurakunnat, Tam-
pereen elokuvajuhlat, Creative Technology Finland Oy 
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Konsertteja 
2.3.–6.4.2022
Lounasmusiikkia
ke 2.3. klo 12–12.30 Aleksanterin 
kirkko
Miska Matero, klarinetti
Eero Vahtola, sello
Emilia Granroth, piano
Vapaa pääsy, myös Tampereen 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
YouTube-kanavalla

Esa Pietilä Solo
pe 18.3. klo 18 Kalevan kirkko
Esa Pietilä, saksofoni
Ohjelma 10 €

Agnostikkoklubi – Laura Moisio
pe 18.3. klo 19 Vanha kirkko

Ville Karhulan kahvikonsertti
la 19.3. klo 15 Tesoman kirkko

”Näitä aikoja varten”
Pekka Simojoki ja Sami Asp
la 19.3. klo 16 Hervannan kirkko
Vapaa pääsy
Lisätietoa sivulla A 10

Jotain vanhaa, jotain uutta
Seremoniallista häämusiikkia
la 19.3. klo 18 Kalevan kirkko
Tampereen Filharmoninen Kuoro,
johtaa Ruut Kiiski
Katri Vanhamäki, urut
Vapaa pääsy, ohjelma 15 €

Kantele–piano -konsertti
su 3.4. klo 15 Tesoman kirkko
Venla Kamppinen, konserttikantele
Ella Leino, piano
Marja Nevankallio, konserttikantele

Lounasmusiikkia
ke 6.4. klo 12–12.30 Aleksanterin 
kirkko
Tuomas Turriago, piano
Vapaa pääsy, myös Tampereen 
Tuomiokirkkoseurakunnan 
YouTube-kanavalla

Konserttitarjotin

Mozartia käyrätorvella
Käyrätorven ja orkesterin soinnuista voi nauttia Vanhas-
sa kirkossa sunnuntaina 27.3. kello 19 alkaen.

Tampereen Kamarimusiikkiseuran orkesteria johtaa Mii-
ka Jämsä. Solistina toimii Aleksi Mäkimattila, käyrätorvi.

Konsertissa Mäkimattila soittaa Wolfgang Amadeus 
Mozartin sekä Luigi Cherubinin musiikkia. Orkesterin oh-
jelmassa on Carl Philipp Emanuel Bachin Sinfonia nro 5 se-
kä Felix Mendelssohnin Sinfonia XI.

Aleksi Mäkimattila on opiskellut Sibelius-Akatemiassa 
ja Lontoon Royal Academy of 
Musicissa. Hän toimii nykyään 
Tampere Filharmonin käyrätor-
ven äänenjohtajana.

Ohjelma 15 €

Parisuhdelauluja ja hengellistä
Laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä Heidi Simelius konsertoi 18.3. 
kello 19 Lielahden kirkossa.

Simelius opiskelee Tampereella musiikkiteatteria ja on julkaissut 
kirjoittamaansa soulahtavaa poppia musiikkivideoilla, esimerkiksi 
Upee ja Mun sydän on mun. Hän oli myös laulajana isänsä Pekka Simo-
joen Häikäisevän kirkas -levyllä ja laajalla konserttikiertueella 2019. 

Lietsun Gospelkirkossa hän esiintyy parin soittajan säestämänä. 
Luvassa on koskettavia parisuhdelauluja sekä joitain hengellisiä lau-
luja. Luvassa on tunnelmallinen ilta. 

Gospelkirkossa aukeaa 
myös Gospel Café kello 18. 
Konsertin ohjelmamyyn-
nin ja kahvittelun tuotto 
menee lähetystyölle.

Saksofonistit valtaavat katedraalin
Kaksi vuotta sitten uusi saksofonistien 
yhteistapahtuma eli konserttien, orkes-
terikoulutuksen ja mestarikurssin mer-
keissä järjestettävä Pirkanmaan Sakso-
fonifestivaali toteutui pandemian takia 
vain osittain. Tänä vuonna yritetään uu-
destaan samalla innolla 27.3.–3.4.

Saksofoniyhteisön piirissä perustet-
tiin kolmen saksofoniorkesteria, joissa 
eri-ikäiset fonistit vasta-alkajista konkari-
mestareihin soittavat yhdessä. Näiden ko-
koonpanojen laaja koulutustapahtuma ja 
suuri yhteiskonsertti jäivät toteutumatta. 

Nyt festivaali huipentuu konserttiin 
Tampereen tuomiokirkossa sunnuntaina 
3.4. kello 18. Tätä varten orkesterit har-
joittelevat koulutustapahtumassa Tam-
pereen konservatoriolla 1.4. alkaen.

Konsertissa esiintyviä kolmea orkes-
teria johtavat kapellimestari Anna-Lee-
na Lumme Pirkanmaan musiikkiopis-
tosta ja Tampereen konservatorion sak-
sofoninsoiton lehtori Kalle Oittinen. 

A-ja B-orkestereissa toimivat äänen-
johtajina Kaartin soittokunnan sakso-

fonistit Samu Metsänen, Arto Lehtola, 
Perttu Pannula ja Eero Saunamäki. He 
toimivat myös sektioharjoittajina tam-
perelaisten saksofoniopettajien ohella. 

– Tuomiokirkossa voi kokea, mi-
tä saksofonikonsertti on hienoimmil-
laan, Lumme lupailee.

Tapahtumaa järjestää tamperelaisten 
saksofoniopettajien työryhmä yhteis-
työssä Tampereen Tuomiokirkkoseura-
kunnan, Pirkanmaan musiikkiopiston, 
Tampereen konservatorion ja Tampe-
reen ammattikorkeakoulun kanssa. 

Tapahtumaan osallistuu ammatti-
saksofonisteja ja soittimen opettajia, 
oppilaita ja muita harrastajia.

Aikamme musiikkia  
ja mielen maisemia
Tampere Biennale tarjoaa jälleen monipuolisen kat-
tauksen kantaesityksiä ja harvemmin kuultuja orkes-
teri- ja kamarimusiikkiteoksia. Festivaalin aloittaa ko-
timaista aikamme puhallinmusiikkia tarjoava Kaartin 
soittokunta, jonka konsertissa nähdään myös media-
taiteilija Arttu Niemisen visualisointeja. 

Kaartin soittokunta esiintyy Aino Koskelan johta-
mana Kalevan kirkossa keskiviikkona 6. huhtikuuta 
kello 19 alkaen. Solistina on baritoni Jussi Vänttinen.

TampereRaw pyrkii sisällyttämään ohjelmistoon-
sa kantaesityksiä sekä tekemään sävellystilauksia. Vii-
me vuosina yhtye on tehnyt paljon poikkitaiteellis-
ta yhteistyötä.

Torstaina 7.4. kello 19 Vanhassa kirkossa Tampe-
reRaw kestitsee kolmella kantaesityksellä konsertis-
sa, jossa ikäpolvet kohtaavat. Se kantaesittää Markku 
Klamin säveltämän Tampere Biennalen tilausteoksen 
Elegia, Ilari Laakson teoksen El sueno ja Jennah Vai-
nion teoksen End Credits.

Vainion mukaan End Credits jousitriolle kuvaa ih-
misen mielen maisemia. Se on kaunis, herkkä, intro-
vertti hetken kuvaelma, matka ihmisen sisimpään.

– Teoksessa on myös editoimani video, joka on isä-
ni kuvaama kaitafilmi Saksan junamatkalta vuodelta 
1972. Filmillä vilahtaa myös isoisäni, joka kuvaushet-
kellä oli saman ikäinen kuin minä nyt. Olemme ih-
misinä ja luontokappaleina osa pitkää loputonta ket-
jun jatkumoa, ja ikuisuuteen kurkottavat junaraiteet 
symboloivat tätä kaikkea.

Markku Klamin uuden sävellysteoksen aiheena 
ovat ihmiskohtalot, luopuminen ja menetykset. Teks-
teinä toimivat hänen puolisonsa Katja Klamin runot.

Molempien konserttien liput maksavat 15/10 euroa.

Aleksi Mäkimattila on soitta-
nut Tampere Filharmoniassa 
vuodesta 2017 lähtien.
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Heidi Simeliuksen 
ääntä on sanottu 
lumoavan 
taiturimaiseksi.
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Pirkanmaan Saksofonifestivaalin 
taiteellisen suunnitteluryhmän 
jäsenet ovat saksofonistit Kalle 
Oittinen, Masa Orpana ja Petri 
Nieminen sekä kapellimestari 
Anna-Leena Lumme (edessä oik.). 
Seurakuntien yhteyshenkilönä 
toimii kanttori Riikka Viljakainen.
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TampereRaw:n ajatuksena on 
esittää konserttikokonaisuuksia, 
joissa uusi musiikki on näkyvästi 
esillä. Sen konsertista Vanhassa 
kirkossa voi lukea lisää 6. huhti-
kuuta ilmestyvästä Sillasta.
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Saako ihminen surra?

D
okumenttielokuva Surun-
kesyttäjät kertoo poikkeuk-
sellisesta aiheesta, joka on 
silti kaikille ihmisille tuttu: 
surun tunteesta. Se kuvaa 

tunteita, joita ei saisi näyttää.
Elokuva kuvaa surua tavalla, johon ei 

ole totuttu, sillä elokuvassa ei etsitä keino-
ja päästä surusta eroon mahdollisimman 
nopeasti. 

Sen sijaan elokuva etsii surun tunnetta 
– sitä, miltä se kuulostaa, miltä se näyttää. 
Voiko sen kanssa jopa elää?

Dokumentissa kymmenen ihmistä ker-
too omasta surustaan. Surun taustalla on 
erilaisia tapahtumia – ero, läheisen kuole-
ma, vakava sairaus. 

Tapahtumia ei käydä tarkkaan läpi, vaan 
elokuva keskittyy tunteisiin. Puhe surusta 
on avointa, koskettavaa. 

Taustalla oma suru
Elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut 
Mina Laamo, joka sai elokuvaansa aiheen 
omasta elämästään.

– Olin itse surullinen. Surin omaa lap-
settomuuttani. Ja koska olen dokumenta-
risti, ajattelin, että voisin tehdä aiheesta 
elokuvan, kertoo Laamo.

– Päätin pyytää elokuvaan useita ihmi-
siä, sillä se antaisi surusta monipuolisem-
man kuvan. Vaikka pohjimmiltaan suru 
saattaa olla hyvin samanlainen tunne kai-
killa – emmehän sitä voi tietää.

Elokuvan aloittaminen tuntui kuiten-
kin Laamosta vaikealta. Käänne tuli, kun 
hän kohtasi erään tuttavansa, joka kertoi 
surustaan. 

– Silloin ymmärsin, että voin löytää ih-
miset lähipiiristäni. Aloin puhua omasta 
surustani. Tämä muutti keskusteluja. 

Laamolta on kysytty, kuinka raskaita 
elokuvan kuvaukset olivat. 

– Olen itkenyt kuvauksissa. Mutta kos-
ka olin myös itse surullinen, elokuvaa oli 
helppo tehdä ihmisten kanssa, joilla oli sa-
manlainen tunne.  

– Elokuvan tekeminen päinvastoin toi 
elämääni iloa, syventyviä ihmissuhteita, ys-
tävyyttäkin.

Laamon elokuva on vahvasti visuaali-
nen. Elokuvassa nähdään hylättyjä raken-
nuksia, tyhjiä tiloja, paljon kuvia luon-
nosta. Osa kuvastosta saattaa yllättää, sil-
lä kaikkia kuvia ei ehkä heti osaa yhdistää 
suruun.

– Surun kuvasto on kulttuurissamme ai-
ka suppeaa. Halusin ravistella sitä, sanoo 
Laamo.

Surunkesyttäjät-elokuvan valmistumi-
nen ideasta valmiiksi elokuvaksi on vaa-

tinut vuosien kypsyttelyn ja työn. Työ- 
prosessin aikana myös Laamon oma suru 
vaihtui iloksi. Hänellä on nykyään 2,5-vuo-
tias poika.

Elokuvansa Laamo onkin omistanut 
Kauri-pojalleen.

– Mietin ensin, voinko omistaa surua kä-
sittelevän elokuvan lapselleni. Mutta hänen 
vuokseenhan minä tämän elokuvan tein. 
Hän on kovin toivottu lapsi. ✦

Kaarina Lehtisalo

Surunkesyttäjät. Ensi-ilta 25.2. 
Surunkesyttäjät on saanut tukea 
Kirkon mediasäätiöltä. Tampereen 
erikoisnäytös: 3.3. Arthouse Cinema 
Niagara kello 18.30. Ohjaaja Mina Laamo 
keskustelee elokuvasta surujärjestöjen 
kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Mina Laamo ilmentää 
dokumentissaan surua 
kuvilla, jotka rikkovat 
perinteistä käsitystä 
surun kuvastosta. 
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Osallistu vuoropuheluihin
Sitra kutsuu koko Suomen kattaviin dialogeihin luon-
non merkityksestä ja monimuotoisuuden säilyttämises-
tä. Luontodialogi-päivää vietetään 9.3.2022.

Keskustelujen yhteenvetoa käytetään keväällä julkaista-
van Luontoviisas Suomi 2035 -vision tukena. Muutokses-
sa pyritään sovittamaan yhteen esimerkiksi suhde luon-
toon, talouden rakenteet, kulutustottumuksemme, kou-
lutusjärjestelmämme sekä sivistyskäsityksemme. Mukaan 
tarvitaan kaikki.

Ota yhteyksiä. Osallistu keskusteluun muun muassa 
sosiaalisessa mediassa.

Asta Kettunen

Lisää: sitra.fi/
hankkeet/ 
luontoviisas- 
suomi-2035-
visio;  
eratauko.fi

Maaliskuun ekovinkki:
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Lisää: siltalehti.fi/ekovinkki

Murra jää: tuo mielipiteesi esille, 
mutta kuuntele myös toista.
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