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Puheenjohtajan palsta 
Kesä 2016 on pikkuhiljaa vaihtunut syk-
syksi. Toivottavasti teillä Unkarin Uutisten 
lukijoilla on takananne mielenkiintoinen ja 
hyvä kesä. Omaan kesäkauteeni on mahtu-
nut monenmoista ilmaa ja tapahtumaa. Itse 
olen saanut tavata niin etäisempiä sukulaisia 
suomalais-ugrilaisissa  tilaisuuksissa kuin lä-
hempiä sukulaisia parissa sukuta paamisessa. 
Molempien sukulaisten tapaaminen on ollut 
erittäin antoisaa. 

Lahdessa pidettiin kesäkuun puo-
livälissä suomalais-ugrilaisten kansojen 
seitsemäs maailmankongressi. Sibeliustalo 
kau niine ympäristöineen antoi ihanteelliset 
puitteet sukulaiskansojen tapaamiseen. 
Suomen, Unkarin ja Viron presidentit Sauli 
Niinistö, János Áder ja Toomas Hendrik 
Ilves esittivät avajaisissa omat puheenvuo-
ronsa. Kongressin teemana oli ”Suomalais-
ugrilaiset kansat kohti kestävää kehitystä”. 
Sitä opetus- ja kulttuuriministerin Sanni 
Grahn-Laasosen omassa puheessaan myös 
painotti. Saamelaisräppäri Ailu Vallen 
saamenkieliset räpit korostivat luonnon ai-
nutkertaisuutta ja myös nuorten lahtelaisten 
kauniit musiikki- ja tanssiesitykset viittasivat 
luontoon. Kaikkien suomalais-ugrilaisten 
kansojen edustajia oli paikalla. Lahdessa 
kuultiin paljon hyviä esitelmiä, nautittiin 
erinomaisista ohjelmista ja ystävien tapaa-
misesta.

Toinen unkarilaissukulaisten tapaa-
minen oli Esztergomissa, jonne 7.–10. 

syyskuuta oli kokoontunut suomalaisten 
ja unkarilaisten ystävyyskuntien edustajia 
useilta unkarilais- ja suomalaispaikkakun-
nilta. Sääli, ettei ystävyyskaupunkipari Tam-
pere – Miskolc ollut lähettänyt edustajiaan 
tähän kokoukseen. - Esztergom on Unkarin 
vanha pääkaupunki, joka sijaitsee kauniilla 
paikalla Tonavan rannalla. Toisella puolella 
jokea on jo Slovakian Štúrovo, unkariksi 
Párkány, jonne nyt taas pääsee helposti 
melko uutta siltaa pitkin. Helteinen Eszter-
gom antoi erinomaiset puitteet kuntakoko-
ukselle. Ennen Esztergomia kuntakokous 
pidettiin neljä vuotta sitten Esztergomin 
ystävyyskau pungissa Espoossa. Seuraavana 
ystävyyskuntakokouspaikkana on vuorossa 
Hämeenlinna.

Myös Tampereella on kesän mittaan 
ollut unkarilaisia vieraita: kitarafestivaaleilla 
esiintyi pariinkin otteeseen taitava – Mis-
kolcista kotoisin oleva –  Tom Lumen. Food 
Fest -tapahtuman aikaan Keskustorilta sai 
ostaa ja syödä unkarilaista ruokaa, tarjolla 
oli niin tosimiehen lángosia kuin székely 
gulyásiakin. 

Ystävyysseurakuntavierailujakin on 
ollut: kesäkuussa ystävyyskaupunkimme 
Miskolcin evankelisen kirkon kuoro esiintyi 
Pirkanmaalla ja mm. Tuomiokirkossa. Elo-
kuun lopussa juhlittiin 50-vuotiasta Kalevan 
kirkkoa. Juhliin oli saapunut 7-henkinen 
lähetystö myös ystävyysseurakunnasta, 
Unkarin Szárszentlőrincistä. 
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Tampereen Suomi-Unkari Seura teki 
syyskuun 11.–18. välisenä aikana viikon 
retken Unkariin. Matkalla käytiin monessa 
kohteessa.  Kävimme Budapestissa, menim-
me junalla Miskolciin, josta Anikó Urbánin 
tilaamalla bussilla jatkoimme retkeämme 
Sárospatakiin, Tokajiin, Egeriin, Mező
kö vesdiin, Kecskemétiin ja Pécsiin.  Sää 
suosi retkeämme: koko matkan ajan saimme 
nauttia 30-asteen helteestä! 

Miskolcin illallisella saimme tavata 
useita sikäläisiä Suomen-ystäviä. Tilaisuu-
dessa luovutettiin Suomi-Unkari Seuran 
hopeinen ansiomerkki monissa tilaisuuksissa 
tulkkina toimineelle Judit Nagyille ja kun-
niakonsuli Csaba Deákille, joka nykyisin 
on myös Miskolcin yliopiston kansleri. 
Osa Miskolcin ystävistä tuli mukaan myös 
retkellemme Sárospatakiin ja Tokajiin. 
Saimme useissa kohteissa nauttia hyviä 
viinejä ja runsaita ruoka-annoksia; ruoka 
ja vaikeat valinnat ruokalistalta olivatkin 
päivittäin ohjelmamme suuria ongelmia… 
Monen viinin maistajaiset meillä oli mm. 
Sárospatakissa ja Pécsin lähellä, Szajkin 
kylän luomuviinitilalla. 

Saimme miskolcilaisten ystävien avun 
lisäksi hyvää opastusta Egerissä ja Me-
ző kövesdissä Marikalta, jonka virallinen 
nimi koko komeudessaan on Brunczel 
Andrásné Balogh Mária. Koko perheeseen 
tutustuimme Rózsa-ravintolan illallisella, 
jossa perheen vanhin tytär, 11-vuotias Bori 
vielä lopuksi lauloi meille unkarilaisia kan-
sanlauluja. 

Kecskemétissä kaupunkia ja sen kau-
niita taloja meille esitteli István Kozmács 
ja Pécsin taitavana oppaana toimi Anja 
Haaparanta, joka miehensä Ernőn kanssa 
oli mukana myös Pécsin illallisella ja Szajkin 

viininmaistajaisissa. Kaunis kiitos kaikille 
retkemme hyväksi työskennelle ja meitä 
opastaneille! – Lisää matkastamme voit 
lukea tästä lehdestä matkalaisten raporteista.

Kesä on eräänlaista akkujen lataamis-
aikaa. Näin syyskauden alkaessa jatkamme 
jälleen ”sisätiloissa” toivottavasti monia 
kiin nostavilla ohjelmilla. Syyskuussa Tam-
pereen kaupungin Haiharan residenssissä on 
vieraillut unkarilainen kirjailija Noémi Széc-
si. Hänen lukijatapaamisensa oli 28.9. klo 
18 Suvantokadulla. Lokakuun puolivälissä 
järjestetään jälleen sukakansapäivä eli tam-
perelaisittain Sugrifest. Lauantai, lokakuun 
15. on varsinainen sukukansapäivä, mutta jo 
edellisenä perjantaina on Telakalla klubioh-
jelmaa. Satakunnankadun Moni toimi talossa 
on varsinainen Sugrifest-päivä, jossa monen 
muun ohjelman ohessa esiintyy viiden 
nuoren unkarilaismuusikon Hold dalaNap 
-yhtye. Unkarin vuoden 56 vallankumouk-
sesta tulee lokakuussa kuluneeksi 60 vuotta. 
Kymmenen vuotta sitten valmistunut Boys 
from the block -filmi kertoo kahden ystävän 
tarinan tuolta ajalta. 

Myös ”Stadin makkaramestari” -kil-
pailun voittanut Ferenc Vilisics on luvannut 
tulla Monitoimitalolle esittelemään ja myy-
mään maukkaita makkaroitaan suomalais-
ugrilaisille markkinoille, jossa myös on 
tarjolla mm. karjalanpiirakoita ja paljon 
muuta suomalais-ugrilaista.

Joka neljäs vuosi vietettävä Unkarin 
kouluviikko on myös ohjelmassa tänä lu-
kuvuonna. Toivottavasti mahdollisimman 
moni koulu ja/tai päiväkoti innostuu asiasta. 
Enemmän tietoa kouluviikon ohjelmasta ja 
kilpailusta on keskusseuran www-sivulla 
sekä facebookissa. – András Lénártin 
yhden miehen mikroteatteri, Mikropó-
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dium  tuo unkarilais maus tetta kouluun tai 
päiväkotiin Tampereelle torstaina 27.10. 
Noin puolen tunnin esitystä pystyvät seu-
raamaan niin pienet lapset kuin isommat 
koululaisetkin. Ensimäisenä vieraan ottaa 
vastaan Taka huhdin koulu, jossa teatteria 
voi seurata aamupäivällä kolmeen otteeseen 
kello yhdeksästä alkaen. Iltapäivän esitysajat 
ovat vielä auki. Jos olet asiasta kiinnostunut, 
ota pikaisesti yhteyttä allekirjoittaneeseen!

Loppusyksystä, perjantaina 18.11. 
(ilta päivällä ja illalla) järjestämme suuren 
suosion saaneen unkarilaisten leivonnaisten 

leipo misillan. Jo perinteisiksi muodostuneet 
joulumyyjäiset ovat Kalevan kirkolla kes-
kiviikkona 23.11. ja pikkujoulua vietämme 
Suvantokadulla 9. joulukuuta.

Uskon, että jokainen löytää ohjel mis-
tostamme jotain itselleen sopivaa ohjelmaa. 
Tervetuloa mukaan! Toivon niin entisille 
kuin uusillekin jäsenillemme oikein hyvää 
ja kiinnostavaa Unkari-syksyä!

Irmeli Kniivilä

Näille henkilöille olemme me “syyskuun matkalaiset” paljon velkaa. He suunnittelivat reittiämme ja 
valitsivat kohteitamme, kun kuljimme viikon “Makoveczin jalanjäljissä”. Vasemmalta Tamás Farkas, 
Irmeli Kniivilä ja Sárospatakin oppaamme Ferenc Poremba.
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Tampereen Suomi-Unkari Seuralla on vuosikymmenien ajan ollut hyvät yhteydet 
Kalevan seurakuntaan. Seuramme tilaisuuksia on pidetty Kalevan kirkon tiloissa. 
Kalevan kirkko täytti 21.8.2016 50 vuotta. Juhliin osallistui  seitsemän unkarilaista 
Kalevan ystävyysseurakunnasta Sárszentlõrincistä. Magdolna Kovács, Irmeli Kniivilä 
ja Tenho Takalo olivat ystävällisesti vieraiden tulkkeina. Kalevan kirkko on alusta asti 
ollut “unkarilaisten kirkko”.
Seuraavassa pitämäni juhlapuhe ja “Kirkko keskellä Kalevaa” kirjan julkistaminen. 
Kirja käsittelee Kalevan seurakunnan vaiheita kuuden ja kirkon historiaa viiden vuo-
sikymmenen ajalta.

Simo Koho 

tuusto hyväksymään ajatus, että Tampereen 
suurinkin seurakunta tarvitsee oman kirkon.

Kirkon paikka
Sen jälkeen alkoivat pitkät neuvottelut kau-
pungin päättäjien kanssa tontin saamiseksi 
kirkolle. Kaupungin 1940 valmistuneessa 
asemakaavassa oli Liisankallio merkitty kir-
kon paikaksi. Silloin varsinainen kaupunki 
päättyi nykyiseen Kalevan puistotiehen Lii-
sankallion takana olivat vain saviset pellot, 
joista kauempana sijainneet tiilitehtaat saivat 
raaka-aineensa. 

Kirkon paikan varaaminen ei kuiten-
kaan merkinnyt suoraan, että tontti kirkkoa 
varten olisi siinä. Monivuotiset neuvottelut 
alkoivat. Kahdesti kaupunki torjui seura-
kuntien ostotarjouksen. Paavo Viljanen, 
myöhemmin myös tuomiokapitulin asessori, 
valittiin v. 1957 Kalevan kirkkoherraksi. Hä-
nellä oli hyvät yhteydet useimpiin kaupungin 
poliittisten ryhmittymien johtohenkilöihin. 

“Kirkko keskellä Kalevaa”

Arvoisa piispa, arvoisa pormestari, 
hyvät seurakuntalaiset ja juhlavieraat!

Kedves Magyár testvéreink!

Piispa Erkki Kansanaho vihki tämän 

kirkon Kalevan seurakunnan kirkoksi ta-
san 50 vuotta sitten. Elokuun 21. päivä oli 
silloinkin sunnuntai. Kalevan kirkolla oli 
olennainen vaikutus Kalevan seurakunnan 
koko 60-vuotiseen historiaan. Siihen histo-
riaan liittyi erottamattomalla tavalla myös 
Kalevan kaupunginosan kehitys. 

Käsittelen tässä puheessani tiiviste tysti 
kirkon vuosikymmenille leimansa antaneita 
kehitysvaiheita Kalevan seurakunnassa.

Kun Tuomiokirkkoseurakunnan jaossa 
syntynyt Kalevan seurakunta aloitti toimin-
tansa 1.1.1953, oli valtioneuvoston pää-
töksessä maininta, että seurakunnalle tulee 
rakentaa kirkko. Kovin kivinen tie kuitenkin 
oli kirkon saamiseksi. Ensin täytyi saada 
seurakuntien kirkkohallintokunta ja -val-
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Vierailu kaupunginjohtaja Erkki Napole-
on Lindforsin luona vauhditti tonttiasian 
etenemistä. Asia alkoi edetä, voisi sanoa, 
yhdennellätoista hetkellä. Kaupunki oli tar-
joamassa Liisankallion aluetta Tampereelle 
muuttavan Yhteiskunnallisen korkeakoulun 
opiskelijoiden asuntolaa varten. 

Kaupunki ei vieläkään suostunut 
myymään tonttia, vaan halusi maa-alueiden 
vaihtokauppaa. Seurakunnat luovuttivat 
Mes sukylästä Pappilan tilasta Alasenjärven 
eteläpuolelta 11,5 ha kaupungille saadak-

seen 4000 neliön tontin 
Kyttälän tilan maista 
Liisan kal liolta. Jotkut 
kirk ko val tuutetut pitivät 
hintaa liian korkeana ja 
vastaavasti muutamat 
kau pungin päättäjät epäi-
livät, etteivät seurakun-
nat ra ken nakaan siihen 
kirkkoa, vaan käyttävät 
tontin muuhun tarkoi-
tukseen. Tämän takia 
vaihtokirjaan tuli mai-
ninta, että seurakunnat 
rakentavat tontille kirk-
korakennuksen, jossa on 
kirkkosali ja kirkollisen 
toiminnan edellyttämät 
rippi koulu- ja kokous-
huoneet sekä asunnot 
enintään vahtimestarille 
ja lämmittäjälle. Vielä 
mainittiin, että raken-
nuksen tulee olla monu-
mentaalinen.

Suunnittelusta 
rakentamiseen
Vihdoin voitiin ryhtyä tositoimiin kirkon 
rakentamisessa. Suunnittelukilpailu järjes-
tettiin v.1959. Siihen osallistui 49 kilpailueh-
dotusta. Kilpailun voitti nimimerkki “Hellitä 
mäkivyötä, meridiaani”. En tiedä, mitä se 
merkitsee. Tiedän mikä on meridiaani ja 
sen, että mäkivyö estää hevosen valjaiden 
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luisumista selästä hevosen kaulaan, kun 
hevonen menee kärryjen kanssa alamäkeä, 
siis eräänlainen jarruhihna. Miten se liittyi 
ehdotuksen rakennukseen, voi kukin tulkita 
itse. Tämän taiteellisen ja moniselitteisen 
nimimerkin takaa paljastui suunnittelijaksi 
arkkitehti Reima Pietilä toimistoineen. 
Ryhmään kuului myös arkkitehti Raili Paa-
telainen, josta kirkon rakentamisen aikana 
tuli Raili Pietilä.

Suunnittelukilpailun ratkettua alkoi 
taas pitkäaikainen vääntö, tällä kertaa 
rakennuskustannuksista. Kustannusten 
pienentämiseksi pienennettiin kirkkoraken-
nusta. Arkkitehti otti pois korkeudesta 5-10 
metriä, kilpailuohjeiden mukaisesta 1400 
istumapaikan kirkkosalissa hän otti pois 400, 
näin ikkunalohkot vähenivät 22 :sta 18:aan. 
Kirkkosalin päälle suunnitellut huonetilat 
sijoitettiin kirkkosalin alle, johon maape-
rätutkimus paljasti uuden mahdollisuuden.

Vasta helmikuussa 1964 valtuusto 
hyväksyi pääpiirustukset ja valtioneuvosto 
puolestaan vahvisti ne pikaisesti. Nyt alkoi 
rakentaminen edetä rivakasti. Saman vuoden 
lokakuussa Paavo Viljanen laukaisi ensim-
mäisen räjäytyksen louhintaan piispa E.G. 
Gulinin valvonnassa. Peruskivi muurattiin 
kuuden kuukauden kuluttua ja siitä kahden 
kuukauden kuluttua alkoi hämmästystä ja 
ihailua herättänyt kirkkorakennuksen nou-
su korkeuksiinsa. Kymmenessä päivässä 
nousivat Liisankalliolle betoniset kirkon 
seinät. Joku vuosi aikaisemmin oli Hatan-
päälle valmistunut betoninen viljasiilo. Ei 
ollut mitenkään ihmeellistä, että kansa alkoi 
kutsua Kalevan kirkkoa Viljasen siiloksi tai 
Sielujen siiloksi. Runsaan vuoden kuluttua 
piispa Kansanaho vihki Kalevan kirkon. 
Piispa Gulin oli siirtynyt eläkkeelle. Juma-
lanpalveluksessa saarnasi itseoikeutettuna 

kirkonrakentajakirkkoherra Paavo Viljanen.

Lapsiperheiden 
seurakunnasta ....
Kirkko valmistui lapsiperheiden keskelle. 
Kaupungin sosiaalinen asuntotuotanto oli 
keskittynyt Kalevaan: ensin Väinölänkadun 
päähän ja sitten myöhemmin Väinämöisen-
kadulle ja Pellervonkadulle.

70-luku, kirkon ensimmäinen vuosi-
kymmen, oli lasten ja nuorten vuosikym-
men. Tätä ilmensi myös se, että kirkon ko-
koontumistilat nimettiin rippikoulu saleiksi 
ja lasten kerhohuoneiden osa lasten siiveksi.

Lapsia kastettiin vuosittain yli 600. 
Rippikoululaisia oli yli 400.  Esimerkiksi 
nuorisopappina pidin vuosittain syyskau-
della kaksi iltarippikoulua, samoin kevät-
kaudella ja kesällä kaksi 14 vuorokauden 
leiri rippikoulua. Leiriläisiä oli leiripaikasta 
riippuen 35 tai 60. Kolme muuta pappia 
pitivät samoin useita rippikouluja.

Kirkon tilat täyttyivät kerholaisista, 
pyhäkoululaisista, partiolaisista, rippikoulu-
laisista, nuorista. Syksyllä 70 aloitettiin 
Kalevassa mm. nuorten varttikirkko. Se ko-
kosi yli 200  kesällä rippikoulunsa käynyttä 
nuorta sunnuntai- ja tiistai-iltaisin Kalevan 
kirkkoon. Nuoret vastasivat ohjelmasta ja 
nuorisopappi piti lyhyen iltahartauden. Va-
paa seurustelu jatkui iltamyöhään asti. Tieto 
varttikirkosta levisi nuorten keskuudessa ja 
näin sinne kokoontui nuoria eri puolilta Tam-
peretta. Toiminta jatkui pitkälle 80-lukua.

Lapset kasvoivat ja perustivat omat 
perheet, muuttivat uusille asuma-alueille 
mm. Hervantaan. Näin entisistä 5-6 hengen 
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perheistä jäi Kalevaan kaksi ja myöhemmin 
vain yksi perheenjäsen. Väkimäärä laski 20 
vuodessa 40.000:sta 20.000:een. 80-luvun 
loppu ja 90-luku oli Kalevan kirkon histo-
riassa vanhusten vuosikymmen. Kalevan 
väestöstä oli tuolloin 25%, neljännes, 65 
vuotta täyttäneitä, kun maamme keskiarvo 
oli 23%.

... aikuisten, 
eläkeläisten ja 
vähäosaisten 
tukemiseen
 Toiminnan painopiste oli siirrettävä dia-
koniatyöhön ja vanhustyöhön. Ja tottakai 
se onnistui. Kirkon toimitilojenkin rippi-
koulusali -nimitykset lyhennettiin salik si. 
Sali 9:ään perustettiin seurakuntien ensim-
mäinen vanhusten päiväkoti, jota kehitti ja 
johti pitkään Eila Kaihlanen. Päiväkotiin 
kokoontui viitenä päivänä viikossa  kuna-
kin päivänä 50 vanhusta. Viikon aikana sai 
250 eläkeläistä olla mukana askartelussa, 
erilaisessa ohjelmassa, kuulla papin pitämän 
päivähartauden ja lopuksi syödä lämpimän 
aterian. Ajan kuluessa vanhus-sanasta tuli 
lähes kielletty sana ja vanhusten päiväkoti 
muutettiin kirkontuvaksi. Samasta syystä 
torstaisin kirkon srk-salissa ja Väinölän-
kadun srk-talossa kokoontuneiden vanhus-
tenpiirien nimi täytyi vaihtaa eläkeläisten 
torstaitapaamiseksi. 

90-luvun alun lama asetti uusia haas-
teita diakonialle. Seurakunnan perustami-
sesta asti vapaaehtoiset diakoniapiiriläiset 
keräsivät myyjäisillä varoja, jotta joulun 

alla voitiin jakaa ruokakasseja ja näin tehdä 
jou luiloa myös vähävaraisille perheille. Nyt 
laman alkaessa ruokakasseja tarvittiin entistä 
enemmän ja koko vuoden ajan. Kirkon tilois-
ta sai hakea välttämättömiä elintarvikkeita. 
Työttömille alettiin tarjota kerran viikossa 
ateria. Ruokakassien tarve ei ole vieläkään 
loppunut, nyt ne jakaa seurakuntien Ruoka-
Nysse. Mielenterveysongelmaiset saivat tur-
vallisen keskusteluryhmän kirkon suojissa.

Väestön ikärakenne alkoi 2000-luvulla 
normalisoitua. Lapsiperheet asettuivat taas 
asumaan Kalevaan. Varsinkin Petsamon 
omakotitaloissa tapahtui sukupolvenvaih-
dos. 

Kirkko toiminnan 
keskuksena
Kirkko oli toiminnan keskus, vaikka toi-
mintaa oli myös Kalevan seurakuntatalossa, 
Kissanmaalla, Järvensivulla ja Lapinnie-
messä. Kirkko mahdollisti isojen, kaikkien 
työmuotojen yhteistapahtumat. Kalevan 
kansan syystapahtumat ja talvitapahtuma 
ottivat käyttöönsä kirkon jokaisen kolon ja 
kolkan ja levittäytyivät myös ulos Liisan-
puistoon asti. 

Kellotornin portaista tehtiin lapsille 
jännittävä kummitusrata ja paljon muuta 
mielenkiintoista kaiken ikäisille. 2000-luvun 
alussa eivät kirkonkaan tilat enää riittä-
neet, vaan Kauppi vallattiin metsätapah-
tumassa. Kerran vuodessa Tampereen kaikki 
rippikoulu laiset kokoontuvat tutustumaan 
lähetystyöhön Lähetyssafareilla tai Lähe-
tyslen noilla. Suuri, onnistunut, vapaaehtois-
ten ponnistus oli julistava Paavali-musikaali.
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Kolmetoista vuotta ilman omaa kirkkoa 
oli pitkä aika. Odotus kääntyi siunauk seksi. 
Kalevan väestö alkoi vapaaehtoisesti toimia 
oman kirkon saamiseksi. Syntyi melkein 
kansalaisliikkeitä muistuttavia ryhmiä. 
Kun kerran Suomessa ollaan, niin niistä 
muodostui yhdistys, Kalevan Kirkon Ystä-
vät ry. Se perustettiin v. 1959 ja toimi neljä 
vuosikymmentä. 

Yhdistyksen  tarkoituksena oli toimia 
kirkon saamiseksi Kalevan seurakuntaan ja  
sen jälkeen toimia kirkon kaunistukseksi. 
Toiminta herätti seurakunnassa pysyvän, 
erityisen aktiivisen vapaaehtoisinnostuksen, 
joka on jatkunut tähän asti. Seurakuntalaiset 
ovat mahdollistaneet käytännössä sen kaiken 
toiminnan, mitä tämän kirkon suojissa on 
tapahtunut.

“Kotikirkkosi – Sinua 
varten”
Yhteyttä seurakuntaan lujitettiin 90-luvun 
alussa alkaneella aluetyöllä. Teemana oli 
“Kotikirkkosi – Sinua varten”. Sanomaa 
vietiin seurakunnan joka kolkkaan aluetyön 
avulla. Seurakunta jaettiin alueisiin ja kul-
lekin nimettiin omat työntekijät; pappi ja 
diakoniatyöntekijä. Tavoitteena oli antaa 
seurakunnalle elävät kasvot, jotka tulivat 
tutuksi. Tutuksi tulleelle työntekijälle uskalsi 
puhua asioitaan.  Kylänvanhimmat toimivat 
maallikkoina työntekijän kanssa. Samalla 
vietiin kutsua tulla kotikirkkoon.

Aktiivisuus on johtanut hedelmälliseen 
yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Diakonia-
työssä 90-luvun lama johti toimivaan yh-
teistyöhön kaupungin keskisen alueen sosi-
aalityöhön, omaishoitajayhdistyksiin, Lions 

* * * * * *
Unkarilaisen ystävyys -
seurakunnan edustajien 

vierailu
Eteläunkarilainen Sárszentlőrincin seura-
kunta oli lähettänyt Kalevan kirkon 50-vuo-
tisjuhlaan 7-henkisen valtuuskunnan. Seu-
rakunnan kirkkoherra Erzsébet Csep regi 
ei voinut oman poikansa samanaikaisten 
vihkiäisten takia olla mukana matkalla. 

Mukana olivat: Zoltán Nagy; (58) 
savenvalaja, uskonnonopettaja, samalla 
seurakunnan maallikkojohtaja; Erzsébet 
Demény; (62) terveydenhoitaja ja Nagy-
dorogin tytärseurakunnan edustaja. Seu-
rakunnan romanijäseniä edustivat Gábor 
Tasi; (31) traktorinkuljettaja ja Bogdán 
István; (28) sekatyöläinen. Márton Jan-
kovits; (32) on puuseppä, joka osallistuu 
seuraunnan elämään monipuolisesti. Zoltán 
Hatala; (48) on kokki ja kirkkovaltuuston 
jäsen; Ákos Molnár; (21) opiskelija ja 
kirkkoherra Paavo Viljasen elinikäisen 
unkarilaisen ystävän Pál Zász kaliczkyn 
tyttärentyttä ren poika.

Vieraiden majoittajina toimivat Marja 
Karvo, Silja ja Pekka Paakkanen, Maija 
Eerola, Tuula Ruokonen ja Ulla-Riikka  
Kuisma. Unkarilaisten vierailujärjestelyis-
sä mukana olivat: Salla Häkkinen, Riitta 
Sompa-Hokkanen, Viljo Hokkanen, 
Helka Korpela ja Anja Liukko.

Kuusipäiväisen vierailun aikana un-
karilaisilla oli mahdollisuus tutustua moni-
puolisesti Kalevan seurakunnan toimintaan.

* * * * * *
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Clubiin, lähetystyössä nimikkolähetit ovat 
vierailleet kouluissa ja sairaanhoito-oppilai-
toksissa, lähetyksen Kauneimmat joululaulut 
järjestettiin kirkon lisäksi 90-luvulla viitenä 
vuotena Tampere-talossa, lapsi-, perhe- ja 
nuorisotyössä ovat olleet yhteydet kouluihin, 
neuvoloihin, Kaupin metsätapahtumassa oli 
mukana 16 yhteistyökumppania kaupungin 
pelastuslaitoksesta omakotiyhdistykseen.

Ystävyysseurakunta 
Unkarissa on osa  
“ulkosuhteita” 
Kalevan kirkon yhteydet Unkariin ovat 
eläneet voimakkaasti nämä 50 vuotta. Vih-
kiäisjuhlassa oli Sárszentlőrincistä ruustin na 
Piroska Csepregi ja tytär Márta, joka luki 
isänsä kirkkoherra Béla Csepregin terveh-
dyksen. Tämä ei saanut silloin matkustus-
lupaa. Paavo Viljanen oli suuri Unkarin 
ystä vä. Hänen toimestaan Kalevan kirkon 
isoin kello soi joka päivä 12 läppäystä. Se on 
unkarilainen tapa 1400-luvun lopusta, jolloin 
unkarilaiset pysäyttivät turkkilaisten otto-
maanien etenemisen Eurooppaan. Kellojen 
soitolla viestittiin kansalle rauhaa.

Kirkon alttarilla on siunattu lähettejä 
matkaan kaukaisiin maihin.

Kirkon ovella on Paavo Viljasen aset-
tama pieni taulu, jossa lukee: “Kirkko ei ole 
museo eikä vain nähtävyys, vaan se on Her-
ran huone ja seurakunnan koti. Hiljentykööt 
täällä sydämemme rukoukseen.” – Kirkon 
kaikkein tärkein tehtävä on antaa tilat Ju-
malan sanan ja sakramenttien jakamiseksi 
seurakuntalaisille.

 

“Uuden aikakauden 
kirkko”
Vihkiäisjuhlaan oli kirkkosaliin ahtau tunut 
lähes 2000 ihmistä. Lisäksi seura kuntatilat 
olivat täynnä kuulijoita. Ensimmäisen vuo-
den aikana kävijöitä oli keskimäärin 1100 
päiväjumalanpalvelusta kohden. Tämä mer-
kitsee, että kirkko oli täynnä, kun paikkoja 
on 1120. Vuonna 1970, jolloin seurakunnan 
väkiluku oli 40.000, keskiarvo oli 600. 
Vuonna 1990 väkiluku oli puolittunut ja 
samoin kävijämäärän keskiarvo (272). Nyt 
messuun osallistumisen keskiarvo on 106.

Jumalanpalveluselämässä musiikilla on 
merkittävä osa. Kalevan kirkon musiikkitoi-
minta tukee erinomaisella tavalla Jumalan 
sanan julistusta. Myös runsas konserttitoi-
minta julistaa seurakunnan sanomaa. Lähe-
tystyön Kauneimmat joululaulut kokoavat 
ihmisiä ja kertovat ilosanomaa Kristuksesta.

Piispa Kansanaho sanoi vihkiäis-
puheessaan: 

“Olkoon tämä Herran temppeli todella 
uuden aikakauden kirkko, jossa saarnataan 
Jeesusta Kristusta avarasti ja täyteläisesti 
mitään pois jättämättä ja mitään Jumalan 
sanaan lisäämättä. Olkoon se avoimien 
ovien kirkko, jonne saavat tulla kaikki ilman 
mitään erotusta tai valikointia. Mutta olkoon 
se myös Herran temppeli, jossa jokainen 
joutuu Jumalan sanan kirkkaaseen valoon. 
Tämä sana paljastaa kaiken, mutta siihen 
sisältyy myös lupaus täydellisestä armosta, 
syntien anteeksiantamuksesta ja iankaikki-
sesta elämästä.”
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Juhlakirjan synty
Hyvä juhlaväki. Kun Kalevan seurakunta 
täytti 60 vuotta, se oli silloin jo lopetus-
uhan alaisena. Seurakuntaneuvosto teki 
päätöksen, että kirkon täyttäessä 50 vuotta 
julkaistaan juhlakirja. Sitä varten asetettiin 
toimikunta ja minut valittiin johtamaan tätä 
projektia. Juhlakirja oli alussa tarkoitus 
julkaista artikkelityyppisenä. Suostuvaisia 
kirjoittajia ei kuitenkaan löytynyt. 

Näin päädyttiin julkaisemaan juhlakir-
jana kirkon 50-vuotishistorian ja Kalevan 
seurakunnan 60-vuotishistorian yhdistelmä. 
Työskentelyn aikana ratkaisu osoittautui 
onnistuneeksi. Kirjoittajaksi saatiin silloin 
Plenty’s -informaatiotoimiston johtaja Jari 
Runsas. Työskentelyn aikana Plenty’s fuu-
sioitui uudeksi toimistoksi Hybridiviestintä 
Effetiksi.

Firmat fuusioituivat ja seurakunnat 
fuu sioituivat. Kirjan toinen kirjoittaja on 
Päivi Eskelinen. Taitto ja ulkoasu on Tiina 
Lautamäen. Kirjaa varten kuvatut valoku-
vat on Mika Kanervan työtä. Myös Anna-
kaisa Knuutila ja Marketta Tam misto ovat 
osallistuneet toimitustyöhön. Kirja saatiin 
ajoissa valmiiksi. Edellisten vastaavien 
toimituskoke muksieni perusteella oman 
arvioni on, että  kirja on erittäin onnistunut. 
Teksti on selkeää ja helposti ymmärrettä-
vää ja kirja on uusia näkökulmia ja kuvia 
esiintuova monille varsin tutusta asiasta. 

Ulkoasultaan se houkuttelee avaamaan kir-
jan. Jokainen luo tietysti oman käsityksensä. 

Kirja keskittyy hyvin perusteellisesti 
kirkon historiaan, mutta luo myös koko-
naiskuvan Kalevan seurakunnan historiasta. 
Tavoitteena ei ole ollut kertoa tyhjentävästi 
kaikkea.

Kiitän lämpimästi työryhmän jäseniä, 
joiden kanssa olemme keränneet arkistossa 
kirjoittajille yli kolmen vuoden ajan ma-
teriaalia kerran tai kaksi kertaa viikossa. 
Riitta Sompa-Hokkanen, Marja-Liisa 
Laaksonen, Anja Liukko ja Seppo Väli-
mäki, te olette olleet erinomaisia arkistojen 
tonkijoita. Kiitokset siitä!

Kiitokset silloiselle seurakuntaneu-
vostolle viisaasta päätöksestä! Ilman tätä 
kirjaa Kalevan seurakunnan arvokas työ 
Kalevan kaupunginosan ihmisten hyväksi 
olisi vajonnut unohduksen suohon.

Toivon samalla, että Kalevan lähikirk-
ko alue saisi itsenäisesti kehittää kirkkonsa 
toimintaa. Vain täällä asuvat tietävät, mitä he 
tarvitsevat ja mikä on heille hyväksi. Seura-
kuntaelämä on yhteenkuuluvuutta, yhdessä 
elämistä, lähimmäisen tukemista. Kalevassa 
on paljon uhrautuvia vapaaehtoisia. 

Simo Koho



sivu 13

Sárszentlőrinc
Nykyisin hiukan yli 1000 asuk-
kaan Sár szentlőrincillä on ollut 
oma seurakunta 900-luvulta 
asti. Turkkilais miehi tyksen 
päättyessä 1600-luvun lopulla 
seutu oli  autioitunut. Vuon-
na 1722 Itävallan hallitsija 
antoi ”turkkilaismiehityksen 
autioit tamien alueiden asutta-
mista” koskevan säädöksen, 
mikä mahdollisti lähiseutujen 
aatelis tilo jen alus talaisten eli 
maaorjien muuton myös Sár-
szentlőrin ciin, alussa kysymys 
oli vain kahdeksasta perheestä. 

Elämäänsä tyytyväisiä 
tulokkaita seurasivat pian uudet 
tulijat oman läänin lisäksi myös 
ympäröivistä lääneistä. Kylä 
kasvoi ja vaurastui. Evankeli-
nen kirkko rakennettiin jo 1775 
lähiseutujen saksalaiskylien 
kirkkojen mallin mukaan. Kylästä tuli lähim-
pien pikkukylien keskus, ja 1806 Sár szent-
lő rin cissä oli jo oma kou lu, jonne oppilaita 
saapui myös Tonavan itäpuoliselta tasangol-
ta, Alföldiltä, mm. Unkarin kan sallis runoilija 
Sándor Petőfi opiskeli siellä 1831–1833. 
Refor maatiosta lähtien Sár szentlőrinc on 
ollut leimallisesti luterilainen paikkakunta. 

Kalevan seurakunnan kirkkoherra 
Paavo Viljanen oli Suomen luterilaisen 
kirkon stipendiaattina Unkarissa 1930-lu-
vun alussa. Sár szentlőrincin kirkkoherrana 
toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikym-
meninä toiminut Béla Csepregi puolestaan 
oli stipendiaattina Suomessa 1938—1939, 
mutta hän vierailu maassamme myös mm. 

1947 ja 1956. Viljanen ja Csepregi tapasivat 
jo ennen talvisotaa ja ystävystyivät. Ystä-
vyysseurakuntasuhteen perustaminen oli 
luonnollinen ja spontaani jatke kahden papin 
ja heidän perheittensäkin sukulaismaata sekä 
sen kieltä ja kulttuuria kohtaan tuntemalle 
kiinnostukselle.

Vastavuoroiset säännölliset vierailut 
ystävyysseurakunnassa ovat luoneet monia 
ystävyyssuhteita ja seurakuntaelmästä on 
tullu tuttua. – Kalevan seurakunnan ystä-
vyysseurakuntatyö ei ole kuollut kirjain vaan 
elävää vuorovaikutusta.
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SUGRIFEST 2016
OHJELMA TAMPEREELLA 14.–15.10.2016

Sugrifest-klubi
pe 14.10.2016 klo 20  Kulttuuriravintola Telakka (Tullikamarin aukio 3)
klo 20 Arkaaiset jamit – oma kantele tai jouhikko mukaan, jos löytyy • klo 21 

ersämordvalainen Oyme • klo 22 Ohtoni: karhunpeijaiskonsertti.
Sisäänpääsy 10/5 €. Osa Rahvaanmusiikin kerhon syysohjelmaa.

 SUKUKANSAPÄIVÄ
la 15.10.2016 klo 1216 · Monitoimitalo 13 (Satakunnankatu 13) 

Wivi Lönn -sali
Klo 12 Sukukansapäivän avaus: Miltä näyttää tulevaisuutemme?  

klo 13 Terveisiä Unkarista!  
HolddalaNap-maailmanmusiikkiyhtye (Unkari) 

klo 14 Kansanmusiikkiyhtye Sirgutii (Viro) 
Stage 

klo 12–14
Virolaisen dokumentaristin Liivo Niglaksen nenetseistä kertovat dokumenttielokuvat: 

Brigaad. 2000, 57 min. Poropaimenten arkea Jamalin niemimaalla. • Juri Vella maailm. 
2003, 58 min. Nenetsikirjailijan kamppailua perinteisen elämäntavan suojelussa.

klo 14  
Boys from the Block. 2006, ohj. Meskó Zsolt 19 min. Mykkädraama Unkarin kansannou-

susta.
klo 14:30–16:00  

Puzkar (Pesä). 2014, ohj. Sergei Nagovitsyn, Konstantin Lozhkin, 80 min., draama. 
Kolme nuorta udmurttia muuttaa kimppakämppään Izhevskiin. Kieli: udmurtti,  

tekstitys: suomi. 
Aula 

Suomalais-ugrilaiset markkinat 
Unkarilaista makkaraa (makkaramestari Ferenc Vilicsis), karjalanpiirakoita, eri 

kansojen käsitöitä, matkamuistoja ja kirjoja, yhdistysten esittelyä.
Alakerran kahviossa perisuomalaista kahvia ja leivonnaisia auki tapahtuman ajan.

www.facebook.com  =>sugrifest2016
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Sugrifestin OFF-ohjelmisto syys-lokakuussa 2016
ke 28.9. klo 18 Unkarilaisen kirjailijan Noémi Szécsin kirjallisuusilta. Kansainvälinen 

toimintakeskus, Suvantokatu. Noémi Szécsi on Unkarissa suosittu kirjailija, jolta 
on ilmestynyt mm. 5 romaania ja lastenkirja. Syyskuussa hän työskentelee Haiharan 
kirjailijaresidenssissä. www.helsinki.balassiintezet.hu.fi

pe 30.9. la 1.10. Minulla on onnea – komilaislasten taidenäyttely. Tamperetalo. Näyt-
tely järjestetään osana Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin ohjelmaa www.
kultforum.org 

ti 4.10 – pe 28.10. Tampereen XXVI Viroviikot. Monipuolinen kattaus virolaista kulttuuria. 
www.tampere.fi/viroviikot 

ti 4. – 14.10. Suomalaisugrilaiset ja uralilaiset kansat näyttely. Tampereen lyseon lukio, 
F.E. Sillanpäänkatu 7. Avoinna koulun aukiolon aikoina. Vapaa pääsy. Tampereen 
kaupunki, kulttuuripalvelut yhteistyössä Viron Kansallismuseo (ERM), Viron 
suurlähetystö, Helsinki.

La 8.10. klo 14 Nukketeatteri Nirunaru, Laulava karhu. Lastenkulttuurikeskus Rulla 
(Finlaysoninkuja 6). Mordvalaisiin kansansatuihin perustuva esitys. Kesto n. 40 
min, sopii yli 4-vuotiaille. 

ma 10.10. klo 18 Suomalaiset Siperiassaluento Hervannan kirjastossa, Insinöörinkatu 
38. Kuvia ja kertomuksia kesäkuussa 2016 toteutetusta matkasta suomalaisten 
jalanjäljille Siperiaan. Reitti: Tampere-Helsinki-Moskova-Omsk-Tjugalinsk-
Ryzhkova-Omsk-Krasnojarsk-Dudinka-Norilsk-Moskova-Helsinki-Tampere. Osa 
1. Suomi-Venäjä-Seuran Hervannan osasto

pe 14.10. Kekrijuhla Ahlmanin opistolla. Ildikó Lehtisen esitelmä Suomen sukua ja muuta 
ohjelmaa. Ruokailun hinta 40/45 €.. Järjestää Tampereen Kalevalaiset naiset ry 
http://tamkn.com/?page_id=9 

to 27.10. Nukketeatteri Mikropódium Unkarista. Mikropódium on András Lénártin yhden 
miehen matkalaukkuteatteri, joka kiertää Suomea osana Unkarin kouluviikkojen 
ohjelmaa. www.helsinki.balassiintezet.hu.fi 

 Päivittyvää tietoa tapahtumista ja lisätiedot: Facebook => sugrifest2016 
 Yhteistyössä: Balassi-instituutti, Karjalan Sivistysseura, Rahvaan musiikin kerho, 

Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu, Suomi-Venäjä-Seura, Tampere Eesti 
Klubi, Tampereen kaupungin Kulttuuripalvelut, Tampereen Kalevalaiset Naiset, 
Tampereen Suomi-Unkari Seura ja Tampere-Tartto-Seura

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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”Matkakronikka 2016”
antisemitismi – ja sionismikin – saivat aiem-
paa konkreettisemman ja muistopuis tossa 
jopa järkyttävän sisällön.

Lounaspaikka Budan puolella lähellä 
Szabadság-siltaa ei ollut paras mahdolli-
nen valinta, mutta pitkähköksi venyneen 
lounastauon jälkeen ryhmä päätti elää 
hetken ”herroiksi” eli úri módon ja nautti 
ilta päiväkahvin ja perinteiset unkarilaiset 
leivokset Gellérthotellin terassilla. Sieltä 
ryhmä hajaantui omille teilleen. Osa tutustui 
ELTE-yliopiston kasvitieteelliseen puutar-
haan (Füvészkert) osa lähti ostoksille kaup-
pahalliin. Hotelliin palattiin kello neljäksi. 

Iltapäivän helle oli jo hiukan laantu-
massa, kun ryhmämme lähti bussipysäkille. 
Kohteena oli Pyhän Tapanin basilikassa 
alkava urku- ja sellokonsertti. Arvioin väärin 
tarvittavan ajan ja etäisyyden ja jouduimme 
etenemään varsinaista rientomarssia Pestin 
kävelykatua Petőfin patsaalta basilikaan. 
Emme ehtineet nauttia kuuluisan Tonavan 
rantakadun (Pesti korzó) näkymistä emmekä 
jokinäköalasta. Kiiruhdimme hengäs tyneinä 
sisään, kun Bachin Toccata ja Fuuga jo 
kaikui kirkon holveissa. Ohjelma käsitti 
klassisen musiikin tunnetuimpia kappaleita 
säveltäjinään Bachin ohella mm. Liszt, 
Albinoni, Mozart, Charpentier, Gounod, 
Rahmaninov ja Vierne. 

Iltaseitsemältä joukkomme hajosi 
basilikan edustalla kolmeen osaan. Osa 

Hiukan väsyneenä 10-henkinen seurueemme 
saapui Budapestiin sunnuntai-iltana 11.9. 
kello 22:n jälkeen. Lentokentän taksijär-
jestelyt olivat taas muuttuneet, mutta nope-
asti pääsimme matkaan. Irmeli Kniivilä, 
Kirsti Gronroos sekä Helka ja Juhani 
Lumiainen olivat meitä jo vastassa Itäisen 
rautatieaseman vierellä sijaitsevan Golden 
Park Hotellin aulassa ja Irmeli ryhtyikin 
yhdessä portieerin kanssa jakamaan meitä 
huoneisiimme. 

Park on yli satavuotias hotelli, se val-
mistui 1914 ja peruskorjattiin 1979—1981. 
Se on ollut suomalaistenkin matkatoi-
mistojen käytössä 1970-luvulla. Ikä ja 
patina olivat havaittavissa monin paikoin, 
mutta hyvä sijainti korvasi pienet puutteet. 
Aamiainen oli ”periunkarilainen”, vain 
tuoreitten vihannesten puute kiusasi hiukan 
ryh määmme.

Maanantai: Budapest
Kun maanantaina useimmat museot olivat 
kiinni, olimme jo etukäteen suunnitelleet 
vierailevamme Keski-Euroopan suurimmas-
sa synagogassa ja sen yhteydessä olevassa 
muistopuistossa ja Unkarin juutalaisten 
historiaa esittelevässä museossa, jonka 
runsas esineistö antoi hyvän kuvan tämän 
vähemmistöryhmän asemasta ja elämästä 
Unkarissa ja Itävalta-Unkarissa. 1900-luvun 
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lähti kaupungille syömään, osalle onnis-
tuimme hankkimaan illan jo hämärtyessä 
kahden tunnin jokiristeilyn, johon kuului 
taitavan kolmihenkisen mustalaisorkesterin 
tahdit tama ruokailu. Risteilyn kruunasi 
iltavalaistu Tonava rantabulevardeineen, 
sillä risteily laivalta (sétahajó) näköalat 
niin Budan kuin Pestinkin puolelle olivat 
aivan toisenlaiset kuin maalta katsoen. Osa 
ryhmästämme tapasi toisten ”risteillessä” 
Budapestin Kalevala-ystävyyspiirin johtoa 
ja keskusteli mm. seuraavan kielikurssin 
järjestelyistä niin pitkään, että laivamatkan 
päätyttyä risteilyryhmämme joutui omin 
avuin selviytymään takaisin hotelliin, vaikka 
olin luvannut tulla laiturille vastaan.

Tiistaina aamupäivällä suomalainen 
galleristi Ari Kupsus oli valmis tapaamaan 
meidät lyhyesti ja sitten olikin lähtö Mis-

kolciin, jossa majoittui sim me tuttuun ja 
tasokkaaseen City-hotelliin ja tapaisimme 
sikäläisiä Suomen-ystäviä illallisella.

Tenho Takalo

Tiistai: Ari Kupsus
Ari Kupsus on Budapestissa asuva galleristi, 
joka kerää 1700- ja 1800-luvun taidetta ja 
huonekaluja, valaisimia, mattoja ja kaikkea 
muuta kaunista ei vain myytäväksi vaan 
myös omaan kotiinsa. Saimme kunnian 
vierailla näyttelytiloissa ja myös hänen upe-

Ryhmämme jäseniä ihailemassa Budapestin juh-
lavaa synagoogaa. Miehille jaettiin ovella ohuesta 
kartongista taiteltu kipa.
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assa huoneistossaan Budapestissa. Jokainen 
huone on sisustettu yksityiskohtia myöten 
hienostuneella ja kalliilla maulla. 

Kupsus tukee nuoria taiteen opiskelijoi-
ta jakamalla apurahoja ja panemalla heidän 
teoksiaan esille. Vuoden lupaavin opiskelija 
saa oman näyttelynsä Kupsuksen gallerias-
sa. Hän on perustanut Ari S. Kupsus Salon 
Concert Societyn jo 17 vuotta sitten. Hän 
pitää useita kamarimusiikki-iltoja vuodessa 
valikoiduille yleisölle tehden myös tällä 
tavalla toimintaansa tunnetuksi. 

Hänen uusin projektinsa on 1700-luvul-
la rakenettu linna lähellä Ba latonia, Iszkas-
zentgyörgyin kylässä. Kupsus isännöi nyt 

linnassa, jossa Suomen Buda-
pestin suurlähetystö oli evakossa 
toisen maailmansodan aikana. 
Hän on sisustanut sen lukuisat 
sa longit samalla hyvällä maulla 
kuin oman kotinsakin.

Kirsti Grönroos

Keskiviikko: 
Sárospatak
Miskolcista retkemme jatkui 
Sárospata kiin. Paikallisen op-
paamme, Ferenc Poremban 
joh  dolla tutustuimme arkkitehti 
Imre Makoveczin suunnit te-
lemiin rakennuksiin. Imre Mako-

vecz oli syntynyt Buda pestissa 20.11.1935 
ja kuoli siellä 27.9.2011.  

Hänellä oli oma näkemyksensä suun-
nittelussaan, niinpä häntä pidetään unkarilai-
sen ergonomisen rakennustaiteen perustaja-
na. Hänen ideansa oli, että rakennuksen on 
näytettävä siltä kuin se olisi puu, joka nousee 
maasta ja katto olisi kuin taivaasta laskeutu-
nut.  Puu oli hänelle tärkeä materiaali, hän 
katsoi, että puu voi olla sekä rakennus- että 
koristemateriaali. Hänen mielestään suun-
niteltujen rakennusten on oltava kauniita ja 
sulauduttava luontoon.

Imre Makovecz suunnitteli noin 500 

Galleristi ja “linnanherra” Ari Kup-
sus kertomassa meille galleriassaan 
Budapestin taidemaailmasta ja työs-
tään mesenaattina.
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rakennusta, joista rakennettiin noin 250. 
Eniten hänen suunnittelemiaan rakennuksia 
on toteutettu Sárospatakissa ja Makóssa.  
Ensimmäisenä tutustuimme Sárospatakissa 
tavarataloon, mikä oli Makoveczin uran al-
kukauden töitä. Siinä ei ihan vielä ollut kaik-
kein tyypillisimpiä  hänen suun nitte le mien sa 
rakennusten tunnusmerkkejä, joita on hänen 
myöhemmissä töissään. Tavaratalossa on 
kuitenkin jo pehmeitä kaaria, seinät eivät ole 
suoria ja talon etuosassa on koris te  kuvioita.  
Hänen töilleen tyypillisimpiä tunnusmerk-
kejä oli havaittavissa selvästi seuraavassa 
kohteessamme, Sáros patakin kulttuurikes-
kuksessa (Művelődés Háza) jossa löytyi 
muotoiltuja ovia ja ikkunoita, puuelementit 
olivat myös kantavia ja tilat olivat avaria 
ja kattorakennelmat pitkiä.  Seuraavaksi 
tutustuimme kaupungin keskustassa neljään 
hänen suunnitte lemaansa taloon ja lopuksi 
Árpád-päällikön (Árpád vezér) nimeä kan-
tavaan lukioon. Tässä rakennuksessa tuli 
hyvin esiin hä nen taitonsa suunnitella isoja ja 
avaria tiloja. Kauniisti suun ni telluilla tiloilla 

on positiivinen vaikutus 
opis kelijoihin ja valoi-
suus lisää oppilaiden 
opiske luinnostusta ja 
idearik kautta.

Arvostamme suu-
resti Imre Makoveczin 
kykyä luoda kauniita 

rakennuksia, mutta niiden kunnossapito 
vaatii paljon rahaa.  Rakennusten puuosia 
tulee uusia tai korjata 10 vuoden välein, 
lisäksi monet yksityiskohdat, kuten esim. 
ikkunat, joudutaan valmistamaan yksilölli-
sesti, joten saneerauk sissa ei voida käyttää 
valmiita tehdastuotteita. Koska rakennukset 
ovat korkeita,  myös niiden lämmityskustan-
nukset ovat suuret.

Sárospatak on Nokian ystävyyskau-
punki, niinpä ojensimme oppaallemme 
kiitokseksi mm. Nokia-kirjan, joka kertoi  
Nokian kaupungin vanhemmasta historiasta.  
Sárospatak on mielenkiintoinen kaupunki, 
jonka Rákóczi-suvun linna ja museo, kau-
punginkirjasto sekä monet muut nähtävyydet 
ovat tutustumisen arvoisia.  Suotta ei kau-
punkia ole nimetty Bodrog-joen Ateenaksi.

Helka Lumiainen

Makoveczin “nuo ruu-
dentyö”: Sárospatakin ta-
varatalo eli Bodrog áru -
ház (1969); sisäänkäynti 
on oikealla.Betoni taipui 
hänen suunnitel missaan 
jo tuolloin kaa reviin muo-
toihin.
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Keskiviikko: Tokajin 
viinit
Bussin ikkunasta saimme ihailla 
kauniiden rinteiden vehreitä vii-
ni viljelmiä. Tokajin viiniseutu 
kuuluu Unescon maailmanperintö-
luetteloon. Tällä alueella on viiniä 
valmistettu ainakin jo 1100-luvulla. 
Vulkaaninen maaperä  ja suotuisa 
ilmasto, vanhat valmistusperinteet  
ja  hyvät varastointiolosuhteet 
tuottavat täällä maailmanlaajuisesti 
tunnettuja viinejä.  

Tutustuimme  Evinor-viini-
kellariin, Evinor pincészet, jossa 
saimme maistella useita valko-
viinejä ja ostaa mukaankin niin 
halutessamme.  Meille viineistä oli 
kertomassa omistaperheen nuori 
kaunis tytär, Kitty, joka oli jo nyt 
hyvä viinintuntija, mutta oli lähte-
mässä Italiaan opiskelemaan lisää 
tullakseen isänsä, Sándor Simkón 
tavoin  taitavaksi viininval mis-
tajaksi.

Tokajin alueella tuotetaan vain val-
koviinejä. Viinirypälelajeista yleisimmät 
täällä ovat Furmint, Sárga muskotaly ja 
Hárs levelú. Tutustumassamme viinikella-
rissa valmistuu perinteiseen tapaan tammi-
tynnyreissä vahvoja, voimakkaita viinejä, 
jotka ovat perheen isän suosikkeja. Tyttären 
suosikkeja ovat terästynnyreissä kypsytetyt 
raikkaat ja kevyet reduktiiviset, hapettomasti 
valmistetut viinit. Viimeksimainittuja viinejä 
voidaan toki alueella tuottaa,  mutta niiden 
markkinoinnissa ei saa käyttää Tokaj-nimeä.

Viinin sisältämän sokerin eli jäännös-
soke rin määrä käymisen pysäh dyttyä, on 
pohjana viinien määrittelyssä kuiviin ja 
makeisiin viineihin. Viini on kuivaa, jos 
sokeria on 0–4 grammaa/litra, 4–12 g/l on 

Vasemmalla Sárospatakin kulttuuritalo eli Kult-
tuurin talo, Művelődés Háza, kuten Makovecz 
halusi sanoa. Suunnittelutyö ajoittuu vuosille 
1972-1977, talo valmistui 1983. Vasemmalla 
alla on Árpád-päällikölle omistettu lukio, Árpád 
vezér gim náziuma (1972), sekin Sárospatakissa. 
Lukion pää- tai sisääntuloaula antaa hyvän kuvan 
Makoveczin ajattelusta.

Alla Tokajin viinikellareiden hämyä ja tietysti 
viinitynnyreitä.
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puolikuivaa, 12–40 g/l on puolimakeaa ja 
yli 40 g/l on makeaa viiniä. Erittäin hyvinä 
viinivuosina varsinaisen viininvalmis tuksen 
ohessa syntyvää  Tokaji Esszenciaa  on har-
voin saatavissa, sen sokeripitoisuus on 550 
g/l (hunajassa on 600 g/l), se sisältää vain 2 
% alkoholia ja on kallista, esim.  0,75 litran 
pullo maksaa n. 100.000 forinttia. 

Tärkein Tokajin alueen viini on tietysti 
makea Aszú, viinien kuningas ja kuninkai-
den viini, joka valmistetaan ylikypsistä, 
jalohomeisista rypäleistä. Perus viiniin li-
sättävien puttony-astial listen määrä yhtä 
Göncsin tynnyriä kohden (Göncin alueen 
tynnyri = 136 litraa) ker too viinin make-
usasteen. Mitä suurempi put tony-luku on, 
sitä enemmän viiniin on lisätty jalohomeisia 
rypä leitä. 

Viinien oikea säily-
tyslämpötila on +12 Celsi-
us-astetta ja ne tulee säilyt-
tää pimeässä tilassa, luon-
nonkorkkiset makuul laan, 
jotta korkki pysyy kosteana 
eikä pulloon pääse hap-
pea.  Paljon muutakin uutta 
ja kiinnostavaa opimme, 
mutta parasta oli tietenkin 
saada maistella erilaisia 
kuivia, voimakkaita viinejä 
ja makeita, hienostuneen 
rusinaisia viinejä.  

Helka Lumiainen

Torstai: Eger 
ja Mezőkövesd
Torstaiaamuna hyvästelim-
me ystävämme ja lähdimme 
Miskolcista, mutta viime 

silmäyksen kaupunkiin loimme Avas-kuk-
kulan televisiotornin alatasanteelta. Sää oli 
kirkas ja monien kamerat ikuistivat alhaalla 
laaksossa olevan nauhakaupungin näkymiä, 
joita erityisesti István Földi meille esitteli. 
Kun Miskolcin Suomi-ystäväpiirin puheen-
johtaja Tamás Farkas vielä sai luovutettua 
itse kullekin meistä ryhmäkuvan, joka oli 
edelli siltana otettu Tokajissa, saatoimme 
jatkaa bussillamme Alföldin pohjoisreunaa 
Mező kövesdiin, jossa seurueeseemme liittyi 
Tampereellakin asunut rva Brunczel eli Má-
ria Balogh, joka toimi keskiviikkopäivän 
oppaanamme. Alkajaisiksi joimme kahvit 
Egerin Dobos-kahvilassa ja useat söivät 
myös kuuluisan Dobos-tortun, joka on juuri 
tästä  kahvilasta peräisin.
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Tutustuimme 55000 asukkaan Egerin 
yliopistokaupunkiin jalan idyllisiä ja pu tiik-
keja täynnään olevia pikkukatuja kävellen. 
Jätimme suosiolla väliin Egerin kuuluisan 
linnoituksen, jota unkarilaiset István Dobón 
johdolla urheasti puolustivat vuonna 1552 
ylivoimaiselta näyttänyttä vihollista vastaan. 
Tori patsaineen ja kirkkoineen sekä lähikadut 
tulivat sen sijaan tutuiksi. Katolisen arkki-
piispan tai ruhtinaspiispan palatsin näimme 
vain ulkoa, mutta mahtavaan katoliseen, 
arkkienkeli Mikaelille ja apostoli Johannek-
selle omistettuun tuomiokirkkoon (Egri 
főszékesegyház) tutustuimme myös sisältä. 
Kirkon suunnitteli József Hild 1830-luvun 
alussa ja Egerin linnan jälkeen se on 54-met-
risine kupoleineen edelleenkin kaupungin 

toiseksi suurin rakennus. Useat 1800-luvun 
puolivälin jälkeen Unkarissa vaikuttaneet 
taiteilijat ovat maalanneet kupolin, kirkkosa-
lin ja kappelien freskoja. Myös kirkon urut, 
joissa on yli 100 äänikertaa, ovat tunnetut.

Ruokailimme tasokkaassa Macok-
ravintolassa. Ollessamme jo lähdössä Ege-
ristä, oppaamme muisti Imre Makoveczin 
suunnitteleman uimahallin, johon tutus-

Edellisellä sivulla Evinor-viinitilan viinikellarin 
ja viinien esittelytilan sisäänkäynti, edessä omis-
tajaperheen (Simkó) Kitty-tytär ja miskolcilainen 
ystäväme Anikó Urbán. Yllä Egerin tori suihku-
lähteineen, toriaukion toisessa laidassa turkkilais-
sotien muistomerkki ja taustalla Egerin linna.
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tuimme pikaisesti. Ereniukset jopa ”bon-
gasivat” nelosradalta päivän harjoituksiaan 
viimeis televän Rion hopeamitalistin, László 
Csehin! 

Päivän toinen kohde oli Mezőkövesd. 
Emme kuitenkaan tutustuneet itse kau-
punkiin vaan seudulle ominaiseen matyó-
kirjontaan. Pääkohteemme olikin kaupungin 
Matyó-museo, jossa saimme perehtyä edel-
lissukupolvien mestarillisiin kirjonta töihin. 
Monet tekivät myös ostoksia museomyy-
mälässä, jonne tämän päivän taitajat olivat 
tarjonneet töitään myytäväksi.

Bonuksena museokäynnille oli vie-
reisessä kulttuuritalossa esillä ollut valta-
kunnallinen kansanomaisten kirjontatöiden 
”jyrytetty” näyttely, joka osoitti, että Unka-

rissa on yhä runsaasti taitavia käsityöläisiä. 
Museosta ja näyttelystä siirryimme pieneh-
kölle ja idylliselle ulkomuseoalueelle, jonka 
kaislakattoisissa taloissa oli mahdollista 
myös ostaa paikalla olevien käsityöläisten 
tuotteita.

Illan lähestyessä pääsimme maja-
paikkaamme. Rózsa étterem és panzió  oli 
miellyttävä ja tasokas tuttavuus. Illallis-
vieraiksemme ”pensionaatin” ravintolaan 
saimme päivän oppaan puolisoineen ja 
lapsineen. 

Tenho Takalo
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Perjantai: Kecskemét
Kecskemét on kaupunki Unkarin keskiosas-
sa BácsKiskunin läänissä Budapestin ja 
Szegedin puolivälissä, 86 kilometrin päässä 
kummastakin. Kaupungissa on n. 110 000 
asukasta. Kecskemét on Bács-Kiskunin 
läänin pääkaupunki. Ensimmäisiä mainin-
toja kaupungista löytyy jo vuodelta 1368 eli 
kaupunki viettää kohta 650-vuotisjuhliaan. 
Kecskemét on Hyvinkään ystävyyskaupunki 
ja kaupungin nimi tarkoittaa suomeksi vuo-
hipeltoa. Tämä aihe esiintyy myös kaupun-
gin vaakunassa.

Kaupunginteatteri on vuodelta 1893. 
Rahat teatterin rakentamiseen tulivat sveit-

siläiseltä maanostajalta, joka viljeli viiniä. 
Teatterin aluetta kutsutaan edelleen Helve-
tiaksi, josta Hyvinkään Sveitsin kaupungin-
osan nimikin on peräisin.

Kecskemét ei ole varsinainen teolli-
suuskaupunki, mutta 5 vuotta sitten kau-
punkiin tuli Mercedesautotehdas, joka 
työllistää tuhansia työntekijöitä. Vanhempaa 
teollisuutta edustaa säilyketehdas, joka 
hyödyntää paprikaa, papuja ja maissia. Ny-
kyisin kaupungissa on myös suuri pakaste-
taikinatehdas, josta viedään raakapakasteita 
naapurimaihin.

Kaupungissa ei ole jokia eikä järviä, 
mutta kaupungin ulkopuolella on iso kyl-
pyläalue terveysaltaineen. Kaupunkiin on 
suunnitteilla siviililentokenttä, josta voisi 
lentää ulkomaille. Unkarissa ei ole maan 
sisäistä lentoliikennettä muihin kaupun-
keihin kuin Itä-Unkarissa olevaan “pustan 
pääkaupunkiin”, Debreceniin.

Ryhmämme pääsi tutustumaan myös sisäl-
le upeaan kaupungintaloon. Kaupungintalolla 
kokoontuu kaupunkineuvosto, ja siellä järjeste-
tään myös siviilivihkiäisiä. Isoa salia kiertävät 
maalaukset liittyvät Unkarin historiaan. 

Makoveczin suunnittelema Egerin uimahalli, 
sportuszoda (1998–2000). Myös vasemmalla 
edessä oleva “kellotorni” kuuluu kokonaisuuteen. 
Etualalla osa ryhmäämme oppaineen tulossa 
uimahallista.
Yllä matyó-kirjontanäyte em. valtakunnallisesta 
kilpailusta tai näyttelystä. 
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Säveltäjä Zoltán Kodály on syntynyt 
Kecskemétissä ja kaupungissa toimiikin 
Kodalyin nimeä kantava Kodály-instituutti 
ja musiikkikoulu. 

Kecskemétin keskustassa on monia 
upeita jugendtaloja. Kaupungissa on yli-
opisto ja useiden uskontokuntien kirkkoja, 
joilla on omia kouluja. Kaupunki koettiin 
vie hättävänä, ja monet ryhmäläisistä haluai-
sivatkin mennä sinne uudestaan.

Kaupunkikierroksen oppaanamme 
toimi István Kozmács.

Anne-Marie Mäkinen Lauantai: Pécs
Etelä-Unkarin suurin kaupunki on Pécs, jos-
sa monista edellisistä Unkarin-matkoistani 
huolimatta en ollut aikaisemmin käynyt, 

Kecskemétin unkarilaista jugendia edustava kau-
pungintalo valmistui 1897 kaupungin pääaukion, 
Kossuth térin reunaan suunnittelijoinaan Ödön 
Lechner ja Gyula Partos.
Seuraavalla sivulla on Kodaly-instituutin  seinus-
talle sijoitettu patsasryhmä, joka kuvaa  Bartókia 
ja Kodaly’ta.
Alhaalla näkymä Pécsin katedraalin kryptasta, 
taustalla Jeesuksen hautaa symboloiva arkku.
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joten odotin erityisellä mielenkiinnolla kau-
punkiin tutustumista. Ikivanhan kaupungin 
historiassa on monia erilaisia ajanjaksoja, 
kuten esim. roomalaisaika ja pitkä turkkilais-
ten miehitysaika, jotka vaikuttavat edelleen 
jollakin tavalla varsinkin kaupungin kes-

keisimmällä alueella, joka 
oli tutustu mis ohjelmamme 
pääkohde. Pécs sijaitsee 
kumpuile vas sa maastossa 
ja kaupungin ympäristössä 
on Me csek-vuoristo.

Meitä opasti Pécsissä 
Anja Haaparanta apu-
naan unkarilainen miehen-
sä Ernő Kincses. Majoi-
tuimme Suomen kunnia-
konsulin, György Katorin 
omistamassa Szent György 
Fogadóssa eli Pyhän Yrjön 
majatalossa, joka oli hyvä 
majapaikka.

Aloitimme lauantaiaamuna kaupunkiin 
tutustumismatkan menemällä kävellen Szent 
István térille. Tämä on ollut jo roomalais-
aikana tärkeä keskuspaikka. Aukiolta on kai-
vettu esiin roomalaisaikaisia hautoja, mutta 
paljon arkeologisia löytöjä saattaa löytyä 
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maan alta vielä tulevaisuudessakin. Aukion 
pohjoisosassa on valtava, monia rakennus-
vaiheita kokenut katedraali, johon kerrottiin 
mahtuvan jopa 7000 ihmistä. Katedraali oli 
sisältä kuitenkin jaettu eri osiin. Mieleeni 
jäi erityisesti kryptassa oleva hieno hauta-
arkku, joka symbolisoi Kristuksen hautaa 
ja jolla on suuri merkitys vuosittaisessa 
Pitkänperjantain kirkollisessa seremoniassa.

Tuomiokirkon vieressä on keskiaikai-
sen yliopiston jäänteitä. Nykyinen yliopisto 
sijaitsee useissa paikoissa.

Kävelimme Széchenyi térille, joka on 
kaupungin ydinkeskustaa. Sinne johtaa 13 
tietä tai katua. Aukion ympärillä on paljon 
tärkeitä rakennuksia, joista erikoisin on 
moskeijaa muistuttava kirkko. Alunperin 
se oli kirkko, mutta turkkilaiset miehittäjät 
muuttivat sen moskeijaksi. Myöhemmin 

mos  keija muutettiin taas kirkoksi.
Ajoimme kaupungin näköalapaikalle, 

jossa oli myös pienehkö kirkko, jonka aikoi-
naan kaupunkia vaivanneesta rutosta selvin-
neet kaupunkilaiset rakensivat kiitokseksi. 
Kirkon vierellä on ristiinnaulitun Kristuksen 
patsas, joka kuvaa mielestäni hyvin myös 
tämän roomalaisten käyttämän te loi tustavan 
aiheuttamaa hirvittävää kärsimystä.

Sitten menimme Zsolnayn posliini-
tehtaan alueelle kunnostettuun kulttuuri-
kortteliin. Laajalla alueella oli useita raken-
nuksia erilaisine kulttuurikohteineen, mutta 
erityisesti tutustuimme Zsolnayn tehtaan 
kulta-aikana (1800-luvun loppuvuosi kym-
menistä aina 1900-luvun ensimmäiseen 
vuosikymmeneen saakka) syntyneistä 
esineistä kerättyyn laajaan museoon. Zsol-
nayn tehtaan perustajan tytär Júlia oli eräs 
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varhaisimmista suunnittelumestareista. 
Suunnittelijat olivat sekä unkarilaisia että 
myös ulkomaisia mestareita.

Illalla ajoimme vielä Mohácsin kau-
pungin suuntaan Szajkin kylän viininvilje-
lytilalle, jota isännöi kaksi veljestä, Tibor ja 
József Hárs sukunsa perinteitä noudattaen. 
Nuorempi veli kertoi meille tilasta ja itses-
tään ja myöhemmin vanhempi veli täydensi 
yleisemmin esitystä. Saimme kuulla mm 
sosialismin ajan aiheuttamista vaikeuksista 
viininviljelijöille sekä niistä periaatteista, 
joita veljekset noudattavat tuotannossaan.

Erityisesti he korostivat, etteivät käytä 
lainkaan torjuntamyrkkyjä, vaikka viinin-
viljely on erityisesti se maatalouden ala, 
jossa käytetään paljon myrkkyjä. He myös 
kokeilivat eri tuotantotapoja, mutta olivat 
havainneet, että useita perinteisiä tuotanto-
sääntöjä kannattaa noudattaa.

Hausk      assa ja informatiivisessa 
tilai suu dessa maistelimme laskujeni mu-
kaan ainakin kahdeksaa erityyppistä viiniä. 
Useimmat olivat valkoviinejä, mutta muita-
kin viinilajeja oli mukana. Olivatpa veljekset 
yrittäneet tehdä mahdollisimman paljon 
Tokaj-viinin makuista viiniäkin, ja siinäkin 
he mielestäni olivat onnistuneet aika hyvin.

Kun seuraavana aamuna lähdimme 
Pécsistä kohti Siófokia ja Balatonia, mistä 
jatkoimme Budapestin Ferenc Liszt -lento-
kentälle, olimme tyytyväisiä näkemääm me 
ja kokemaam me. – Ainakin minusta tuntui 
myös siltä, että Pécs ansaitsisi joskus myö-
hemmin oman lisätutustumismatkansa. 

Jorma Perälä

Sunnuntai: Siófokin 
evankelinen kirkko
Jätettyämme Pécsin rautatieasemalle seu-
rueemme ”itävaltalais-unkarilaisen” jäse-
nemme, Kirsti Grönroosin ja linja-autoase-
malle ”unkarilaisemme” Helka ja Juhani Lu-
miaisen, jatkoimme  matkaa kohti Bala tonin 
etelärannan pääkaupunkia Siófokia. Tiesim-
me, että se on Oulun ystävyyskaupunki ja 
että siellä on Imre Makoveczin suunnittele-
ma evankelinen kirkko. Löysimmekin heti 
Oulu-puiston, jonne kuljettajamme Róbert 
Pecze jäi meitä odottamaan. 

Kirkkoa lähestyessämme huomasimme 
ovella olevan lapun, joka kertoi, että kirkkoa 
korjataan ja turisteja ei nyt toivota sisälle 
rakennukseen. Panimme kuitenkin merkille, 
että kirkossa oli menossa jumalanpalvelus, 
joka ilmeisesti kohta päättyisi, sillä kello 
lähenteli 11. Näin kävikin, kirkon pappi, Gá-
bor Lampért tuli ulko-ovelle unkarilaiseen 
tapaan hyvästelemään seurakuntalaisiaan 
”Erős vár a mi Istenünk – Jumala ompi 
linnamme” -sanoilla. 

Kun viimeiset jumalanpalveluksessa 
olleet olivat tulleet kirkosta ulos, kerroin 
meidän olevan Suomesta ja toiveenamme 
olisi katsoa kirkkoa myös sisältä. Tietysti 
saimme luvan! Ystävällinen pappi kertoi 
kirkon historiasta: se on ensimmäinen Ma-
koveczin suunnittelema kirkko, joka vihittiin 
käyttöön v. 1992. Suomalaiset ja erityisesti 
oululaiset auttoivat kovasti materiaalien 
hankinnassa ja muussa. Lähes kaikki puu-
materiaali tuli Suomesta, esim. penkit tulivat 
valmiina Oulusta niin, että käyttöön ottoa 
edeltäneenä iltana ne saapuivat Siófokiin, 
pantiin paikolleen yöllä ja aamulla kirkko 
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oli valmiina käyttöön vihittäväksi! Kuten 
Makoveczin tyyliin sopii, kirkossa on hyvin 
paljon symbolisia merkkejä. Ulkopuolella 
pääoven yläpuolella on mm. näyttävät enkel-
ten siivet, jotka suojelevat kirkkoon tulijoita. 
Sisällä alttaritauluna on vaikuttava Jaakobin 
uni –teos, jonka takana näkyy taivas. 

Koska nyt oltiin Unkarin meren, Bala-
tonin rannalla, halusimme tietenkin käydä 
ottamassa siellä valokuvia ja edes kaste-
lemassa kädet Balatonin vedessä. Vesi oli 
lämmintä ja juuri tuona – hieman pilvisenä, 
mutta lämpimänä päivänä – noin 20-asteista. 

Parin tunnin ajomatkan päässä hieman 
ennen lentokenttää hyvä ja rauhallinen 
Róbert-kuljettajamme laski pikkubussilla 
ajamamme kilometrit: runsaat 1300 km 
viidessä päivässä! Matka ei ollut suinkaan 

helppo: joka päivä Unkarissa oli yli 30-as-
teen helle, kohteita oli runsaasti, aikatau-
lumme oli aika tiukka. Kiitettävästi kaikki 
kuitenkin jaksoivat. Kiitos urhealle ja kiltille 
seurueelle!  – Kirstin, Helkan ja Juhanin li-
säksi matkalla olivat mukana Aino ja Rauno 
Erenius, Marjut Huhtinen, Anne-Marie Mä-
kinen, Liisa ja Jorma Perälä, Taimi Pulkki-
nen, Ulf Sörlin, Tuulikki Telemäki ja Tenho 

Ryhmämme Siófokin evankelisen kirkon por-
tailla. Mukana ryhmäkuvassa myös seurakunnan 
kirkkoherra Gábor Lampért. – ”Taattua” Ma-
koveczia tämäkin niin arkkitehtuuriltaan kuin 
koristelul taankin! Kuvan vasemmassa reunassa 
on unkarilainen vierailija.
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Takalo sekä allekirjoittanut. Kun olemme 
tästä matkasta toipuneet, sitä muistelleet, 
niin ehkä vuoden, parin päästä meidän tekee 
taas mieli Unkariin. Monet mielenkiintoiset 
uudet kohteet odottavat siellä meitä!

 Irmeli Kniivilä

Ansiomerkkien saajat
Suomi-Unkari Seuran hopeisen ansiomerkin sai seuramme 65-vuotis-
juhlien yhteydessä kolme unkarilaista: Csaba Deák,  Anikó Urbán 
ja Judit Nagy. Alla kaksi kuvaa tiistai-illan City-hotellin illallisilta, 
joiden yhteydessä Nagy ja Deák saivat omat kunniamerkkinsä.. Urbán 
sai merkkinsä jo keväällä. Vasemmalla Judit Nagy, oikeanpuoleisessa 
kuvassa varaĺpuheenjohtajamme Jorma Perälä keskustelemassa Anikó 
Urbánin kanssa.
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Miskolcilaiset ystävämme 
olivat mukana keskiviikon 
retkellä, jonka kohteena 
olivat Sárospatak ja To-
kaj. Lounaan päättyessä 
leveästi hymyilevät  aina-
kin Miskolcin yhdistyksen 
sihteeri Enikő Órás sekä 
Zsuzsa  Ács ja István 
Föl di. – Yläkuvassa osa 
seurueestamme tutustu-
massa Makoveczin suun-
nittelemaan asuin- ja liike-
talokortteliin Sárospata-
kissa. Keskipäivän helteen 
voi aistia kuvasta!
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Pakolaiset, unkarilaiset ja 
suomalaiset

jakamista jäsenvaltioiden kesken komission 
esittämän kiintiöjärjestelmän mukaisesti. 
Myös EU:n määrittelemät sanktiot niille 
jäsenmaille, jotka eivät suostu ottamaan 
vastaan niille määriteltyä kiintiötä, saavat 
uutisissa yksimielisen tuomion. 

Hallituspuolueiden poliitikot vetoavat 
siihen, että komissio ei ole koskaan saanut 
Unkarin kansalta valtuutusta näille pää-
töksilleen, jotka nöyryyttävät Unkaria ja 
loukkaavat sen suvereniteettia. Hallitus 
joutuu pelaamaan varman päälle: kansan-
äänestys ei saa jäädä hallituspuolueiden 
kannattajien mielenilmaisuksi. Kyllä-äänten 
on voitettava. Hallitus muistaa, että kaikki 
Unkarin tähänastiset kansanää nestykset 
eivät ole tuottaneet toivottua tulosta. 

Televisiossa turvallisuuspoliittiset neu  -
von antajat ja asiantuntijat sekä uutis ankkurit 
ovat kertoneet Euroopassa tapahtuneiden 
attentaattien ja terroritekojen yhteydessä 
rikoksiin syyllistyneiden taustoista ja näin 
on osoitettu, että pakolaisina, migránsok, 
Eurooppaan tulleet ”islamistit”, jihadistit 
ja ISISin värväämät tai eurooppalaisilla 
asuinseuduillaan radikalisoituneet ovat tur-
vallisuusriski ja että oli ollut väärin päästää 
syksyllä 2015 Eurooppaan ihmisiä, joiden 
henkilöllisyyttä ja taustoja ei kyetty tar-
kistamaan. Myös radikalisoituneiden maa-
hantulijoiden määristä esitetään toistuvasti 

Unkarin hallitus ja viranomaiset odottavat 
syvästi huolestuneina, että viime syksyn 
tapahtumat toistuvat. Ilmiö – jota humani-
taari sesta näkökulmasta kutsumme pakolais-
kysy myk seksi ja josta Unkarin viranomaiset 
käyttävät määrittelyä laiton tai luvaton 
rajanylitys – ei näytä jäävän ainutkertaiseksi. 
EU keskustelee asiasta, mutta ainoa seikka, 
josta on vallinnut yksimielisyys, on ollut 
Unkarin omaksuman politiikan pahek sunta! 
Periaatteessa pakolaisia olisi autettava kon-
fliktin lähialueilla, mutta tätä tavoitetta ei ole 
kyetty toteuttamaan ja muita toimintamalleja 
ei ole löydetty.

Muun muassa Unkarin julkisin varoin 
ylläpidetyn television M1-kanavan uutiset 
ovat keväällä ja kesällä 2016 kertoneet 
jatkuvasti maahantulijoista ja laittomista 
rajanylityksistä. Lähes päivittäin on ker-
rottu laittomista rajanylityksistä tai niiden 
yrityksistä. Trendi on ollut selvästi kasvava, 
elokuun viikonloppuina rajaloukkausten 
määrä on noussut jo 100:aan, jopa 150:een.

Elokuusta lähtien katsojia on ryhdytty 
myös toistuvasti muistuttamaan lokakuun 
alun kansanäänestyksestä, jonka tuloksen 
toivotaan olevan ”selvä viesti Brysselille” 
siitä, että unkarilaisten suuri enemmistö 
vastustaa EU:n ja erityisesti komission 
omaksumaa linjaa pakolaiskysymyksessä 
sekä EU:n alueelle tulevien pakolaisten 
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arvioita. Ranskassa ja muualla Euroopassa 
tapahtuneet terroriteot ovat uutisissa pitkään 
ja niiden vaikutuksia ja keskinäistä suhdetta 
arvioidaan toistuvasti.

Eri yhteyksissä esitetään pelko, että 
maahantulijat eivät sopeutuisi unkarilaiseen 
yhteiskuntaan ja muutamassa sukupolvessa 
tulijat muuttaisivat maan henkisen ja us-
konnollisen ilmapiirin: Unkari ei olisi enää 
unkarilainen eikä kristitty maa. Esitetään 
dystopioita, joiden mukaan Mátyás-kirkon 
tornin huipussa ennen pitkää loistaisi kris-
tillisen ristisymbolin asemesta islamin puo-
likuu. Monikulttuurisuus nähdään mahdot-
tomuutena ja epäonnistumaan tuomittuina 
idealismina, Eurooppaan saapuneet pakolai-
set eivät tulisi edes useiden sukupolvien ja 
vuosikymmenien aikana assimiloitumaan tai 
sopeutumaan uuden asuinmaansa kulttuuriin 
ja yhteiskuntaan.

Uutisissa kerrotaan pakolaisten eri 
maissa tekemistä rikoksista, erityisesti nais-
ten ahdistelusta ja raiskauksista sekä aseel-
lisesta väkivallasta. Uusien tapausten käsit-
tely alkaa usein Kölnin uudenvuodenyön 
tapahtumien – tai vastaavien – toistamisesta. 
Suomen osalta on menty yhdessä uutislähe-
tyksessä lävitse kaikki viime syksyn ja alku-
kevään tapahtumat, joissa Suomeen tulleet 
pakolaiset ovat olleet osapuoli. Jos tekijä 
on suomalainen, kysymys on valtaväestön 
ja tulijoiden välisestä jännitteestä, jonka 
ai heut taja on ollut tulijoiden käytös, mutta 
useimmissa raportoiduissa tapauksissa koh-
teena ovat olleet nimenomaan pakolaisten 
tekemät seksuaalirikokset tai rikosepäilyt.

Unkarilaistaustaisen miljardööri Geor-
ge Sorosin [alk. György Schwartz] toiminta 
pakolaiskysymyksessä on herättänyt Unka-
rin hallituspuolueissa äänekästä kritiikkiä. 

Soroshan mm. katsoi alkuvuodesta, ettei 
Eurooppa ole toiminut riittävän aktiivisesti 
pakolaiskysymyksessä ja että EU:n olisi 
rahoitettava pakolaisten sijoittaminen tarvit-
taessa vaikka velkapääomalla. Elokuun lo-
pulla Sorosin Berliinin instituutin katsottiin 
toimivan liittokansleri Merkelin ”asiantun-
tijana” pakolaiskysymyksessä ja kerrottiin, 
että Merkel ”soittaa Sorosin nuoteista” eli on 
omaksunut Sorosin suosittaman politiikan. 
Merkelin kannatuksen laskua CDU:n ja 
erityisesti baijerilaisen sisarpuolue CSU:n 
piirissä on seurattu tarkoin koko alkuvuosi, 
kuten kanslerin kansansuosion laskua saksa-
laisten äänestäjien keskuudessa yleensäkin.

Elokuun 2016 lopussa tarkasteltiin 
uutisissa erityisesti liittokansleri Merkelin 
lausuntoa vuosi sitten. Liittokansleri ilmoitti 
tuolloin, että Saksan talous ja yhteiskunta 
kestäisi pakolaistulvan aiheuttaman haas-
teen: ”Wir schaffen das”. Vuotta myö-
hemmin on eri yhteyksissä todettu – myös 
saksalaisten maahanmuuttokriitikkojen 
osalta – että liittotasavalta ei kestä vuosittain 
miljoonaa pakolaista. Unkarilaiset asiantun-
tijat ovat varoittaneet tästä eri yhteyksissä 
jo aiemmin. Myös liittokansleri itse on nyt-
temmin todennut, että hän yliarvioi Saksan 
kestokyvyn. Lisäksi paine ei purkautunut 
syksyllä 2015. Saksa arvioi, että vuonna 
2016 maahan tulisi 230000–250000 pako-
laista, mutta tuo määrä ylittyi jo ensimmäi-
sen vuosipuoliskon päättyessä.

Unkari laajensi heinäkuun alussa raja-
vyöhykettä kahdeksaan kilometriin ja raja-
valvonnasta vastaavat poliisit ja rajaviran-
omaiset partioivat koko vyöhykkeen syvyy-
deltä. Jos laittomia rajanylittäjiä saadaan 
alueella kiinni, heidät ohjataan vi ral lisille 
rajanylityspaikoille laillista maahantuloa 
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ja siihen liittyvää rekisteröitymistä varten. 
Mikäli asianomaiset ovat syyllistyneet va-
hingontekoon, he joutuvat oikeuteen vastaa-
maan teoistaan. Mahdollisen rangaistuksen 
suoritettuaan heidät passitetaan maasta. 

Uutisissa kerrotaan tarkkaan, miten 
naapurimaat reagoivat pakolais kysy myk-
seen. Unkarin poliisin yksiköiden antamasta 
avusta Serbialle ja Makedonialle on kerrottu 
näyttävästi. Samoin esillä on ollut Visegrád-
maiden [Puola, Slovakia, Tšekki ja Unkari] 
poliisivoimien yksiköiden antamasta avusta 
Unkarille. Kysymys on ollut kerrallaan 
noin 20 poliisin muodostaman ryhmän 
kuukauden komennuksesta Unkarin oman 
rajavalvonnan tueksi. Asiaa on käsitelty 
uutisissa osin osoituksena siitä, että Unkari 
ei ole ulkopoliittisessa isolaatiossa. Ystäviä 
etsitään ja tästä syystä Unkarin politiikkaan 
ymmärtävästi suhtautuvat lausunnot saavat 
runsaasti uutisaikaa. 

Suomen ”horisontista” katsoen uuti-
set, jotka ovat tosin myös poikkeuksellisen 
yksipuolisia, antavat Unkarin hallituksen 
politiikasta ja maan ilmapiiristä ikävän 
kuvan. Monet tuttavistani ovat todenneet, 
että Unkarin politiikka on ”sietämätöntä” 
tai ”käsittämätöntä”. Tällaisten komment-
tien edessä tuntee itsensä voimattomaksi. 
Ymmärrämme tilanteen paremmin, jos 
asetumme unkarilaisten asemaan. – Unkarin 
raja on Schengen-alueen ulkoraja Romanian, 
Serbian ja Kroatian suuntaan. 

Jos Unkarin etelärajalla on rajalouk-
kauksia päivittäin satakunta tai enemmän, 
tilanne on olennaisesti toinen kuin Suo-
messa. – Omakin julkinen mielipi teemme 
saattaisi muuttua, jos joutuisimme päivittäin 
seuraamaan uutisia, joissa kerrotaan useista 
rajan takana olevista pako laisleireistä, joilla 

oleskelee satoja ihmisiä odottaen pääsevänsä 
”aivan lähipäivinä tai lähiviikkoina” viime 
syksyn esimerkin mukaisesti Suomeen ja 
tätä kautta eteenpäin muihin EU-maihin. 
Olemme – monien EU-maiden tavoin – neu-
vottomia, meillä ei ole ainakaan julkistettua 
politiikkaa koskien rajan yli yllättäen tule-
vien pakolaisten määrän ennakoimatonta 
kasvua viime syksyn tavoin. Entäpä jos 
yhteyttä toivottuun kohdemaahan ei ole? 
Kuinka moni pakolainen hakee turvapaikkaa 
lopulta Suomesta ja jää odottamaan asiansa 
käsittelyä vastaanottokeskukseen? Ja kuinka 
moni pääsee maahamme paperittomana ja 
uupuneena odottamaan poliittista käännet-
tä kotimaassa tai kohdemaassa ja kuinka 
moni turvautuu ihmissalakuljettajien apuun 
päästäkseen Suomeen ja mahdollisesti täältä 
eteenpäin?

Unkarin hallitus on ”puolustaessaan 
Unkarin rajoja ja EU:n ulkorajaa” valinnut 
politiikkansa eikä se halua tai voi linjaansa 
enää muuttaa. Aina elokuun loppupuolelle 
saakka kysymys oli myös sisäpoliittinen: 
vasemmisto-oppositio kritisoi hallituksen 
linjaa ja unkarilaisia europarlamentaarikkoja 
syytettiin pakolaiskysymyksen käsittelyssä 
europarlamentin valtavirtaa noudattaneen 
äänestyskäyttäytymisensä takia jopa ”mo-
raalisesta isänmaanpetturuudesta”. – Nyt 
myös vasemmistopuolueiden kannattajien 
enemmistö, ainakin puoluejohdon ulkopuo-
lella, on valmis äänestämään “Ei”.

Unkarin hallitus ei halua joutua uudel-
leen viime vuoden alkusyksyn tilanteeseen, 
jossa tuhannet pakolaiset olivat jääneet 
”mottiin” Budapestin itäiselle rautatie-
asemalle, kun Itävalta ei suostunut heitä 
vastaanottamaan. Sen ”kansainvälisen me-
diataistelun” Unkarin hallitus hävisi selvästi. 
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Avustusjärjestöjen altruismi ei riitä, jos tuli-
joita on tuhansia ja taas tuhansia.

Unkari haluaa, että pakolaisia autetaan 
kohdealueella. Se myös haluaa, että EU:n 
ulkora jalla noudatettaisiin edelleenkin kan-
sainvälisiä pakolaissopimuksia, koska ei 
ole kyetty luomaan uusia periaatteita, joita 
voitaisiin soveltaa massoittain tapahtuvaan 
pakolaisten liikehdintään. Yhden maan koh-
dalla tämä ehkä onnistuu, mutta EU ei voi 
Unkarin tavoin pystyttää aitaa ympärilleen. 
Pelkkä ajatuskin tuntuu epäinhimilliseltä, 
mutta toisaalta viime syksyn tapahtumien 
ei haluta toistuvan. Lisäksi Turkin hallituk-
sen kanssa solmittu sopimus pakolasvirran 
pysäyttämisestä “vuotaa” ja Turkki on 
tyytymätön vastapalvelukseksi vaatimansa 
viisumivapauden myöntämisen pitkitty-
miseen. – Suo siellä, vetelä täällä!

Tenho Takalo
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Ajankohtaista
SÄHKÖINEN  TIEDOTTAMINEN. 
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa eli käy 
Tampereen SuomiUnkariSeuran face
book-sivulla tai vieraile www-sivul lam me.  
Molempien ta pah  tu ma tiedot pyritään pitä-
mään ajan tasalla myös Unkarin Uutisten 
ilmes tymisten välillä.

****** 
TAPAAMISET JA  ASIOINTI: Yhdis-
tyksen puheenjohtaja Irmeli Kniivilä tai 
sihteeri Laura Panula on tavattavissa 
sopimuksen mukaan Kansainvälisessä toi-
mintakeskuksessa, Suvantokatu 13, II krs. 
Varsinaista päivystysaikaa ei ole. Hallituk-
sen jäsenten yhteystiedot ovat tämän lehden  
takakannen sisäsivulla sekä yhdistyksen 
in ternetsivuilla.

Tapahtumia syksyllä 
2016
LUKIJATAPAAMINEN TOIMINTA-
KESKUKSESSA 28.9. klo 18. Unkari-
lainen kirjailija Noémi Szécsi (synt. 1976) 
kertoo teoksistaan ja vastaa myös kuuli-
joiden kysymyksiin Kansainvälisessä toi-
mintakeskuksessa (Suvantokatu 13; 2. krs.) 
keskiviikkona 28. syyskuuta kello 18–19. 
Szécsi on työskennellyt syyskuussa 2016 
Tampereen kaupungin kirjailijaresi dens-

sissä. Illan isäntänä toimii kulttuurituottaja 
Seppo Parviainen, joka esittää suomen-
nettuja katkelmia Szécsin tuotannosta. Kir-
jailijan kanssa keskustelee kääntäjä Tuula 
Komsi. Tilaisuus on sumenkielinen ja siihen 
on vapaa  pääsy.  

SUGRIFEST JA SUKUKANSAPÄI-
VÄ. Lauantaina 15.10. Satakunnankadun 
Monitoimitalossa on ohjelmaa klo 12–16. 
Ajantasainen ohjelma on sivuilla 14 ja 15.

KOULUJEN UNKARI-VIIKKO.  Un-
karilainen Mikropódium-nukketeatteri 
(taiteilija András Lénárt) esiintyy 27.10.  
Takahuhdin koululla luokille 0–4 kello 9:stä 
alkaen kolme kertaa.

LEIVONTAPÄIVÄ. Kalevan kirkon seura-
kuntatiloissa  yhteinen leivonta ilta päivä 
seurakunnan Unkarin ystävyyspiirin kanssa 
pe 18.11. kello 15.

JOULUMYYJÄISET järjestetään Kalevan 
kirkon seurakuntatiloissa keskiviikkona  
23.11. klo 17 alkaen.

PIKKUJOULU. Seuran oma pikkujoulu 
järjestetään perjantaina 9.12. Kansainväli-
sessä toimintakeskuksessa klo 18 alka en. 
Ota pieni lahja mukaan.

UNKARIN KULTTUURIVIIKOT Lah-
dessa 28.9.–16.10. Juhlakonsertti 6.10. 
Lahden Sibeliustalossa klo 19 ja Lahti-Pecs 
60-vutisjuhlakonsertti Ristin kirkossa 7.10. 
klo 18.
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Myynnissä toimistolla ja tilaisuuksien 
yhteydessä

Mausteita:
Paprikatahna (Piros Arany) 160 g 
sekä mietona että väkevänä -----------5,00

Julkaisuja
Unkarin kielen oppikirja Unkaria  
helposti 1  ----------------------------- 23,00 

Unkarin kielen oppikirja Unkaria  
helposti 2  ----------------------------- 23,00

Oppikirjoihin Unkaria helposti  
1 ja 2 liittyvät äänitteet cd:nä 
 (1 myös kasettina) ------------------- 12,00

Unkaria helposti taskukoossa  
(matkailusanasto) -------------------- 11,00

Unkarilais-suomalainen laulukirja  
Tavaszi szél  ----------------------------8,00

Domokos Varga: Viestejä talvi- 
sodan Suomesta ja kansannousun  
Unkarista ------------------------------ 10,00

Pauli Kallio és Tiitu Takalo:  
Foga dott fiúk és munkás lányok.  
- Kilenc kép    regény Tamperé ből. 
Sarjakuva-albumi (15,00) ----------- 10,00 

Unkari. Maa, kansa, historia    
- nyt erä alennushintaan ------------- 20,00
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Tampereen Suomi-Unkari Seuran hallitus 2016

Puheenjohtaja 
Irmeli Kniivilä 
Hatanpään puistokuja 22 D 84 
33900 Tampere 
puh. 050 5818471 
irmeli.kniivila@elisanet.fi
Sihteeri 
Laura Panula 
PL 97 33201 Tampere 
puh. 044 0304566 
laura.panula@suomi24.fi

Simo Koho 
puh. 3647617, 050 5542 426 
simo.koho@kolumbus.fi
Eija Kukkurainen  
puh. 050 5631861 
eija.kukkurainen@gmail.com
Helka Lumiainen 
puh. 040 7303820 
helkalumiainen@gmail.com
Auli Mattsson  
puh. 040 7245969 
auli.mattsson@gmail.com
Anne-Marie Mäkinen 
puh. 050 5402343 
annemariemakinen@gmail.

com

 
Varapuheenjohtaja
Jorma Perälä 
Viimankatu 1 A 18 
33900 Tampere 
puh. 040 5778616 
jperala@tpnet.fi.
Taloudenhoitaja 
Marjut Huhtinen 
Simolankatu 71 as 13 
33270 Tampere 
puh. 040 5485116 
marjut.huhtinen@gmail.com

Zita Székely 
puh. 050 5294495 
zita.szekely@gmail.com
Tenho Takalo 
puh. 040 7323728 
tor.takalo@gmail.com
Mária UliczkiPeltola 
puh. 050 5945841 
maria.upeltola@saunalahti.fi
Maija Wahlgrén 
puh. 040 7041151 
maija.wahlgren@gmail.com



Muista!
SUGRIFEST JA SUKUKANSAPÄIVÄ. Lauantaina 15.10. Sata-
kunnankadun Monitoimitalossa on ohjelmaa klo 12–16. Ajantasainen 
ohjelma on sivuilla 14 ja 15.

KOULUJEN UNKARI-VIIKKO.  Unkarilainen Mikropódium-
nukketeatteri (taiteilija András Lénárt) esiintyy 27.10.  Takahuhdin 
koululla luokille 0–4 kello 9:stä alkaen kolme kertaa.

LEIVONTAPÄIVÄ. Kalevan kirkon seura kuntatiloissa  yhteinen 
leivonta ilta päivä seurakunnan Unkarin ystävyyspiirin kanssa pe 18.11. 
kello 15.

JOULUMYYJÄISET järjestetään Kalevan kirkon seurakuntatiloissa 
keskiviikkona  23.11. klo 17 alkaen.

PIKKUJOULU. Seuran oma pikkujoulu järjestetään perjantaina 9.12. 
Kansainvälisessä toimintakeskuksessa klo 18 alka en. 
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