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Eino Koskinen

T o*y ereen s eurafrunnan v arh aisv aiheita
Muistiinpanoja Voitto Silfverhuthin esitelmdstd

Tuomiorovasti Voitto Silfuerhuth kertoi, ettli
hiinen tarkoituksenaan on kirjoittaa Tampe-
reen seurakuntaelamdstd historiikki. Valmiina
on jo Kalevankankaan hautausmaata koskeva
osa, mutta itse seurakuntaa koskeva osa histo-
riikkia on viela kesken. Tiilld hetkellii tuomio-
rovasti Silfverhuthia kiinnostavat Vanhan kir-
kon vaiheet, ennen kaikkea sen alkuaikoihin
liittyviit asiat.

Tam perelaisen kirkkovtien kiel iriita

Tampereen kaupungin perustamiskirjassa sa-
nottiin, ettii vastaperustetun kaupungin asuk-
kaat olivat Messukylin seurakunnan alaisia.
Tamperelaisten kirkkona oli Messukyliin van-
ha kivikirkko, jossa ensimmiiinen penkkirivi
kuului Tammerkosken Siterin vielle. Messu-
kyl6n seurakunta piti kaupunkilaisten kirkon-
kirjat ajan tasalla, ja heidat haudattiin Messu-
kylan seurakunnan hautausmaahan.

Vuonna l'184 eli viisi vuotta kaupungin pe-
rustamisen jtilkeen tamperelaiset saivat oman
hautausmaan. Samoihin aikoihin anottiin
myOs omaa pappia. Tiillaiseksi ajateltiin Abra-
ham Liliusta, joka oli kutsuttu ehdolle. Hiin
oli kuitenkin tuomiokapitulin mielestii liian
nuori, ja niinpii papin saanti viiviistyi kaksi
vuotta.

Kaupungin valtaapiteviit olivat sita mielta,
ettii papin tulisi saarnata ruotsin kielellii. Vaa-
timus johti siihen, ettd kaupungin suomenkie-
liset vaativat myds kirkonmenoja omalla kie-
lelliibn. Sovittelevasti ehdotettiin, ettii kahtena
pyhdnii periikkdin olisi ruotsinkieliset kirkon-
menot ja kolmantena suomenkieliset. Suo-

menkieliset voisivat muina pyhinii kiiydd Ju-
malan sanaa kuulemassa Messukyliin kirkos-
sa.

Ehdotus ei kuitenkaan tyydftanyt suomen-
kielisii, joten tehtiin uusi ehdotus, joka peri-
aatteessa oli sama kuin aikaisempikin esitys:
kaksi ruotsinkielistii ja yksi suomenkielinen.
Tdhin ei edelleenkiiiin tyydytty. Nyt sovittiin
tasapelistii, ja tdmii ehdotus hyviiksyttiin.

Kirkollisissa vaaleissa iiiinien lukumiiiirii
riippui henkilOn omistamasta tonttimddrdstii:
mitil enemmdn maata yhdellii ihmisellti oli, si-
tii useampia tiiniii hiinellii oli kiiytossii^iin.
Kaupungissa tontit olivat ruotsinkielisten hal-
lussa, joten heista tuli enemmisto seurakunta-
vaaleissa. Suhde oli 54 % ruotsinkielisiii ja 46
oZ suomenkielisi6. Kaupungin valtaviiestdn
muodosti kuitenkin suomenkieliset. Vuoden
1806 rovastintarkastuksen asiakirjassa tode-
taan, etld" suomenkielisiii on ehdoton enem-
mist6. Tiistii on wosikymmenien kuluessa
suomenkieli sten mtliirti edelleen li siiiintynyt, j a
vuonna 1926 oli ruotsinkielisen seurakunnan
jiisenmii.iirii 800 ja suomenkielisen 42000. Ya-
rakkuuteen perustuva kirkollinen dinioikeus
kumottiin vasta wonna 1950, jolloin liiinioi-
keus tuli yhtiiltiiseksi.

Ensimmdinen saarnahuone ja
kirkon rakenn ustoiveet

Kaupungin ensimmiiinen saarnahuone perus-
tettiin Tammerkosken Siiterin vanhaan vden-
tupaan. Huoneen liihistOlle varattiin papin
asunto ja kasvimaata vihannesten viljelemi-
seksi. Saarnahuoneessa ei ollut saarnastuolia

35



eika alttaria. Vuonna 1790 rakennettiin kello-
tapuli, jonne hankittiin valettu kirkonkello.

Kirkonmenoja tultiin kuulemaan kauem-
paakin. Pitkimatkalaiset olivat yleensi paikal-
la hyvissti ajoin ja piiiisivdt istumaan penkeil-
le. Paikallinen vtiki, jonka joukossa oli kau-
pungin merkkihenkiloitiikin, joutui seisomaan
kefevilla. Tiimii heriitti niirdi, ja niinpti teh-
tiin ehdotus saarnahuoneen penkkijfiestyk-
sestii. Penkit tulisivat maksullisiksi siten, ett6
paikka ensimmiiiseltii penkkiriviltd, joka oli
tarkoitettu kaupungin virkamiehille, tulisi
maksamaan 4 killinkia. Toisen rivin saisivat
kauppiaat 3 killingilla, kolmannen kasityOlai
set 2 killingillii ja loput rivit kuuluisivat rah-
vaalle, joka joutuisi maksamaan paikastaan I
killingin. Kaikkiaan saarnahuoneessa oli 9
penkkiriviii. Penkkijako ei kuitenkaan tullut
milloinkaan voimaan.

I 800-luwn alussa anottiin valtakunnallista
kirkon kolehtia oman kirkon perustamiseksi
Tampereelle. Se ei kuitenkaan tuottanut tulos-
ta kuten ei my6skiiiin seuraava vuonna 1805
tehty anomus. Porvoon valtiopaivilla tehtiin
jiilleen uusi anomus, joka tuottikin tulosta.
Vuonna 1816 piiiitettiin perustaa Kauppiaska-
dun piiiihiin kirkko. Kaupunkilaiset vaativat
kuitenkin kirkon torin laitaan.

Kirkon paikasta syntyi iso riita, joka mut-
kisti kirkon rakentamista. Riitaa kesti seitse-
man wotta, ja vasta 1823 piieHftlin, ettii kirk-
ko rakennetaan torin laitaan.

Myds kirkon rakennusaineesta kiisteltiin:
osa kaupunkilaisista ja etenkin kirkkoherra
halusivat kivikirkon. Kaupungilla ei kuiten-
kaan ollut varaa kivikirkon rakentamiseen, jo-
ten arkkitehti Carl Wassin piirustusten mu-
kaan rakennettiin kaupunkiin puinen kirkko
wonna 1825. Kirkko vihittiin samana vuonna
kayttoon. Arkkitehti Engelin piirtama kellota-
puli otettiin kaftoon wonna 1829. Kellotapu-
li oli kirkollisten tehtevien lisiiksi my0s palo-
vahdin k6ytrissil Tiistii ajasta muistona on ta-
pulissa yhti edelleenkin pieni palokello roik-

kumassa. Tapulissa kuivatettiin my6s palolet-
kut, varsinkin talvisaikaan.

Kun Tampereen Teatteria alettiin suunni-
tella nykyiselle paikalleen, syntyi jalleen suuri
kiista: hartaat seurakuntalaiset eivdt tahtoneet
temppelin kupeeseen maallista huviuelupaik-
kaa. Monien neuvottelujen ja kiistojen jiilkeen
syntyi sopu, ja pdytiikirjoihin merkittiin pykti-
la, jossa miiirtittiin, ettii tapulin nurkan ja teat-
terin nurkan valiin pitiiii jaada vahintt\tin 20
metrin viilimatka.

Kalevankankaalla
sata vuotta vainajia

Tampereen Kalevankankaan hautausmaa vi-
hittiin kayftOOn 100 vuotta sitten. Tiillii hetkel-
lii se on yksi maamme kolmesta merkittavasta
kulttuurihautausmaasta. Kun hautausm aa otet-
tiin kayttoon, kirjoitti tiikiiliiinen Aamulehti
siita, miten surkea paikka oli. Siella oli autiota
kuin erdmaassa, se sijaitsi kaukana keskustas-
ta eikd Aamulehden arvelun mukaan kukaan
tahtonut tulla haudatuksi sel laiseen hiekkahar-
juun...

Hautausmaan alkuaikoina kaupungin ltipi
kohti Kalevankangasta kulkevat surusaatot
olivat yleisii. Mustien hevosten vetimissd
mustissa ruumisvaunuissa oli musta arkku ja
mustissaan olivat myos hevosmiehet ja suru-
saatto. Haudan aZirella odotti mustiin pukeutu-
neet pappi ja lukkari. Sadassa vuodessa on
moni asia muuttunut. Nyt voidaan haudata
valkoisessa arkussa, siunaava pappi on pukeu-
tunut valkoiseen albaan eikii saattovienkiiiin
endd odoteta pukeutuvan kokomustaan asuun.

Silfverhuthin mielestii kuoleman kbsitys on
muuttunut paljon ja samoin on surun. Ennen
vanhaan kuoltiin kotona ja ihmiset oppivat
tuntemaan kuoleman liisndolon ja he surivat
aidosti. Meidiin pitaisi uudelleen oppia kdsit-
tiimiiiin kuoleman ja surun vanhanaikainen si-
s?iltO.
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