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Muistiinpanoja
VoittoSilfverhuthin
esitelmdstd
Tuomiorovasti Voitto Silfuerhuth kertoi, ettli
hiinen tarkoituksenaan on kirjoittaa Tampereen seurakuntaelamdstdhistoriikki. Valmiina
on jo Kalevankankaan hautausmaatakoskeva
osa, mutta itse seurakuntaakoskeva osa historiikkia on viela kesken. Tiilld hetkellii tuomiorovasti Silfverhuthia kiinnostavat Vanhan kirkon vaiheet, ennen kaikkea sen alkuaikoihin
liittyviit asiat.

Tamperelaisen
kirkkovtien
kieliriita
Tampereenkaupunginperustamiskirjassa
sanottiin, ettii vastaperustetun
kaupunginasukkaat olivat Messukylin seurakunnanalaisia.
Tamperelaisten
kirkkona oli Messukyliinvanha kivikirkko, jossa ensimmiiinenpenkkirivi
kuului TammerkoskenSiterin vielle. Messukyl6n seurakuntapiti kaupunkilaistenkirkonkirjat ajantasalla,ja heidathaudattiinMessuhautausmaahan.
kylan seurakunnan
Vuonnal'184 eli viisi vuottakaupunginperustamisenjtilkeen tamperelaisetsaivatoman
hautausmaan.Samoihin aikoihin anottiin
myOsomaapappia.TiillaiseksiajateltiinAbraham Liliusta, joka oli kutsuttu ehdolle.Hiin
oli kuitenkin tuomiokapitulin mielestii liian
nuori, ja niinpii papin saantiviiviistyi kaksi
vuotta.
Kaupungin valtaapiteviitolivat sita mielta,
ettii papintulisi saarnataruotsinkielellii. Vaatimusjohti siihen,ettd kaupunginsuomenkieliset vaativatmyds kirkonmenojaomallakielelliibn. Sovittelevastiehdotettiin,ettii kahtena
pyhdniiperiikkdinolisi ruotsinkielisetkirkonmenot ja kolmantenasuomenkieliset.Suo-

35

menkieliset voisivat muina pyhinii kiiydd Jumalan sanaa kuulemassa Messukyliin kirkossa.
Ehdotus ei kuitenkaan tyydftanyt suomenkielisii, joten tehtiin uusi ehdotus, joka periaatteessaoli 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, sitii useampia tiiniii hiinellii oli kiiytossii^iin.
Kaupungissa tontit olivat ruotsinkielisten hallussa, joten heista tuli enemmisto seurakuntavaaleissa. Suhde oli 54 % ruotsinkielisiii ja 46
oZ suomenkielisi6. Kaupungin valtaviiestdn
muodosti kuitenkin suomenkieliset. Vuoden
1806 rovastintarkastuksen asiakirjassa todetaan, etld" suomenkielisiii on ehdoton enemmist6. Tiistii on wosikymmenien kuluessa
suomenkielisten mtliirti edelleen li siiiintynyt, j a
vuonna 1926 oli ruotsinkielisen seurakunnan
jiisenmii.iirii 800 ja suomenkielisen 42000. Yarakkuuteen perustuva kirkollinen dinioikeus
kumottiin vasta wonna 1950, jolloin liiinioikeus tuli yhtiiltiiseksi.

ja
Ensimmdinen
saarnahuone
kirkonrakenn
ustoiveet
Kaupungin ensimmiiinen saarnahuoneperustettiin Tammerkosken Siiterin vanhaan vdentupaan. Huoneen liihistOlle varattiin papin
asunto ja kasvimaata vihannesten viljelemiseksi. Saarnahuoneessaei ollut saarnastuolia

eika alttaria.Vuonna 1790rakennettiinkellotapuli,jonnehankittiinvalettukirkonkello.
Kirkonmenojatultiin kuulemaankauempaakin.Pitkimatkalaisetolivat yleensi paikalla hyvisstiajoin ja piiiisivdtistumaanpenkeille. Paikallinenvtiki, jonka joukossaoli kaupunginmerkkihenkiloitiikin,joutui seisomaan
kefevilla. Tiimii heriitti niirdi, ja niinpti tehpenkkijfiestyktiin ehdotus saarnahuoneen
sestii.Penkittulisivat maksullisiksisiten,ett6
paikka ensimmiiiseltiipenkkiriviltd, joka oli
tarkoitettu kaupungin virkamiehille, tulisi
maksamaan4 killinkia. Toisen rivin saisivat
kauppiaat3 killingilla, kolmannenkasityOlai
set 2 killingillii ja loput rivit kuuluisivatrahpaikastaanI
vaalle,joka joutuisi maksamaan
killingin. Kaikkiaan saarnahuoneessa
oli 9
penkkiriviii. Penkkijako ei kuitenkaantullut
milloinkaanvoimaan.
I 800-luwn alussaanottiinvaltakunnallista
kirkon kolehtia oman kirkon perustamiseksi
Tampereelle.
Seei kuitenkaantuottanuttulosta kuten ei my6skiiiinseuraavavuonna 1805
tehty anomus.Porvoon valtiopaivilla tehtiin
jiilleen uusi anomus,joka tuottikin tulosta.
Vuonna1816piiiitettiinperustaaKauppiaskadun piiiihiin kirkko. Kaupunkilaisetvaativat
kuitenkinkirkon torin laitaan.
Kirkon paikastasyntyi iso riita, joka mutkisti kirkon rakentamista.Riitaa kesti seitseman wotta, ja vasta 1823 piieHftlin, ettii kirkko rakennetaan
torin laitaan.
kiisteltiin:
Myds kirkon rakennusaineesta
osa kaupunkilaisistaja etenkin kirkkoherra
halusivatkivikirkon. Kaupungilla ei kuitenjokaanollut varaakivikirkon rakentamiseen,
piirustusten
muten arkkitehti Carl Wassin
kaan rakennettiinkaupunkiin puinen kirkko
wonna 1825.Kirkko vihittiin samanavuonna
kayttoon.Arkkitehti Engelinpiirtamakellotapuli otettiinkaftoon wonna 1829.Kellotapuli oli kirkollistentehtevienlisiiksi my0s palovahdink6ytrissil Tiistii ajastamuistonaon tapulissayhti edelleenkinpieni palokello roik-
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kumassa.Tapulissakuivatettiinmy6s paloletkut, varsinkintalvisaikaan.
Kun TampereenTeatteriaalettiin suunnitella nykyisellepaikalleen,syntyijalleen suuri
kiista: hartaatseurakuntalaiset
eivdt tahtoneet
temppelinkupeeseenmaallistahuviuelupaikja kiistojenjiilkeen
kaa.Monien neuvottelujen
syntyi sopu,ja pdytiikirjoihinmerkittiin pyktila, jossamiiirtittiin, ettii tapulinnurkanja teatterin nurkan valiin pitiiii jaada vahintt\tin20
metrinviilimatka.

Kalevankankaalla
sata vuottavainajia
TampereenKalevankankaanhautausmaavihittiin kayftOOn
100vuottasitten.Tiillii hetkellii seon yksi maammekolmestamerkittavasta
kulttuurihautausmaasta.
Kun hautausm
aa otettiin kayttoon, kirjoitti tiikiiliiinen Aamulehti
siita,mitensurkeapaikkaoli. Siellaoli autiota
kuin erdmaassa,
se sijaitsikaukanakeskustasta eikd Aamulehdenarvelunmukaankukaan
tahtonuttulla haudatuksisellaiseenhiekkaharjuun...
Hautausmaanalkuaikoinakaupunginltipi
kohti Kalevankangastakulkevat surusaatot
olivat yleisii. Mustien hevosten vetimissd
mustissaruumisvaunuissa
oli musta arkku ja
mustissaanolivat myos hevosmiehetja surusaatto.HaudanaZirellaodotti mustiinpukeutuneet pappi ja lukkari. Sadassavuodessaon
moni asia muuttunut.Nyt voidaan haudata
valkoisessa
arkussa,siunaavapappion pukeutunut valkoiseenalbaaneikii saattovienkiiiin
asuun.
enddodotetapukeutuvankokomustaan
Silfverhuthinmielestiikuolemankbsityson
muuttunutpaljonja samoinon surun.Ennen
vanhaankuoltiin kotona ja ihmiset oppivat
tuntemaankuolemanliisndolonja he surivat
aidosti.Meidiin pitaisi uudelleenoppia kdsitsitiimiiiin kuolemanja surunvanhanaikainen
s?iltO.

