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Kutsumme Sinut mukaan heittäytymään oman 
elämäsi pyörteisiin, yhteiseen iltaamme.

Hetki ihmiselle on löytöretki 
syvempään ihmisyyteen.

Tommy Hellsten on eräs tunnetuimpia pohjoismaisia 
kirjailijoitamme ja luennoitsijoitamme. Esimerkiksi 
”Virtahepo olohuoneessa” ja ”Saat sen mistä luovut” 
ovat satojen tuhansien rakastamia ja luetuimpia ihmi-
syyttä käsitteleviä kirjojamme. Niitä on käännetty ja 
julkaistu viidessätoista maassa, Kiinaa myöten. 
Joel Hallikainen on yksi maamme suosituimpia 
pitkän viihdeuran tehneitä laulajiamme ja laulun-
tekijöitämme. Hänet tunnetaan Kuurankukistaan ja 
menestyksekkäästä tv-urastaan.

Elämän kokoisista aiheista kasvaa ihmisenä olemisen 
kasvukipuja ja riemuja luotaava konsertillinen ilta. 
Hellstenin puheet ja Hallikaisen laulut liittyvät yhteen 
ainutlaatuiseksi teemalliseksi kokonaisuudeksi. 



Joel: -  

” Taka-

nani on 

vuosi-

kymmenten 

työ viihde-

alalla. Olen 

toistaiseksi 

selvinnyt siitä 

hengissä. Löysin 

Tommyn kirjat ja 

ajatukset kun olin 

etsimässä elämääni 

uutta suuntaa ja 

syvyyttä. Iloitsen kohtaa-

misestamme ja siitä, että 

voimme yhteisessä teema-

illassamme jakaa kokemuksemme ja ammattitai-

tomme. Tuon iltaan elämäni, haavoittuvana ja 

keskeneräisenä ihmisenä. Tahdon tulla lähellesi 

ja olla totta. Liitän lauluihini elämisen kivun ja 

ilon kasvaa johonkin uuteen. Yksinhuoltajaäidin 

isättömälle pojalle pitkä avioliitto ja viisi lasta 

ovat paradoksi. Laulan elämästä ja sanattomasta 

ikävästä toisen ihmisen lähelle. Etsin rakkautta ja 

kerron mistä olen sitä löytänyt.”

Tommy: - ” Elämme aikaa jossa ihmisyys 

on uhattuna. Minusta on tuntunut siltä, että 

rakennamme yhteiskuntaa, josta ajamme it-

seämme kovaa vauhtia ulos. Tilanne alkaa 

olla kestämätön. Ihmisyydestä, kohtaamisesta, 

läsnäolemisesta toinen toisillemme on huutava 

pula. Elämää suoritetaan, ei enää eletä. Kovat 

arvot ajavat meitä ahtaalle. 

On aika älähtää.  Olen näistä asioista kirjoitta-

nut ja puhunut yli kolmekymmentä vuotta, 

perustanut lopulta Ihminen tavattavissa – 

ohjelman, jonka avulla puheet 

ja kirjoitukset ovat muut-

tuneet teoiksi. Unelmanani 

on vielä ollut löytää artisti, 

jonka kanssa voisin jakaa 

arvopohjaani ja tuoda 

tätä ihmisyyden sano-

maa yhdessä hänen 

kanssaan laulun 

ja runon kielellä. 

Iloitsen siitä, että 

Joelin kanssa 

löysimme 

toisemme. 

Olemme yh-

teisellä asialla 

ja innostuneita 

tästä uudesta 

konseptista”.


