4/2022

LILJAN | TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ | ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Henkinen huoltovarmuusvarasto
löytyy kirjastosta, s. 2
Tyhjän sylin suru
ei unohdu, s. 11
En jordnära biskop
på visit, s. 10

+

MENOTLIITTEESSÄ
VINKKEJÄ
SEURAKUNTIEN
TAPAHTUMIIN

Ikinuori diakoniatyö
huomaa haasteet ja
tarttuu toimeen, s. 4-6

Ajassa

i www.turunseurakunnat.fi, puh. 040 341 7111 fo Facebook Kirkko Turussa ja Kaarinassa

t Twitter @turunsrk

Instagram @turunsrk

N Ä K Ö KU L M A

PÄ Ä K I RJ O ITU S | A N N I N A H E R RA N E N
Kirjoittaja on lehden viestinnän suunnittelija.
Sähköposti annina.l.herranen@evl.fi

Ihmiset tekevät diakonian
Olisi pelkkää höpöhöpöä saarnata lähimmäisenrakkaudesta, jos kaunis puhe jäisi toteuttamatta käytännössä.
Näin sanoo tutkija Mikko Malkavaara tämän lehden
sivulla 4. Puheena on diakoniatyö, sen tausta, historia ja
merkitys.
Diakoniatyö, apua tarvitsevien tukeminen ja heidän
puolestaan toimiminen, on toden totta erottamaton osa
seurakuntien toimintaa. Kristityn velvollisuus on auttaa
lähimmäistään. Eikä tässä tapauksessa kyse ole vain
niistä omista lähimmistämme tai muista kristityistä,
vaan kenestä vain, jonka kohtaamme ja joka tarvitsee
apua. Kristillinen toisten auttaminen ei katso ihmisten
vakaumusta, rotua, kotimaata tai muutakaan ulkoista tai
sisäistä piirrettä.
Tällä hetkellä ahdinkoa tuntuu olevan loputtomasti ja
sen paino tuntuu monen sydämessä. Paljon kuitenkin
myös tehdään hädässä olevien auttamiseksi.
Upea esimerkki avun antamisesta on maalis-huhtikuun
taitteessa auennut Turun kaupungin, Punaisen Ristin ja
seurakuntayhtymän yhdessä organisoima materiaalisen avun keräys- ja jakopiste Avustuspiste. Pisteellä on
kerätty erilaisia tavaroita, tarvikkeita ja ruokaa Suomeen
sotaa paenneille ukrainalaisille. Tietoa avustuspisteestä
löytyy osoitteesta www.avustuspisteturku.fi.
Ihmiset ovat ottaneet pikavauhtia kasatun pisteen asian
omakseen. Lahjoituksia on tullut valtavat määrät, kolmen organisaation työntekijät ovat ahkeroineet yhteisen
tavoitteen eteen ja asialleen omistautuneet vapaaehtoiset ovat olleet järjestelemässä ja jakamassa tavaroita.
Piste tuntuu löytäneen myös kohteensa ja osoittaneen
tarpeensa: tätä kirjoittaessani se on ollut avoinna avun
tarvitsijoille kolme päivää ja paikalla on käynyt yli 350
ihmistä.
Avustuspiste on erinomainen esimerkki siitä, että diakonia ilman ihmisiä ei ole mitään! Tarvitsemme myös
jatkossa niin ammatikseen auttamistyötä tekeviä, taitonsa vapaaehtoisena tarjoavia kuin yksittäisiä hyvän
työn tekijöitäkin.

Turvapaikka kirjojen
keskellä
Simo Ahtee teksti
Jussi Vierimaa kuva

K

un kriisit koettelevat yhteiskuntaa, on kirjastoilla
suuri merkitys
henkisen huoltovarmuuden tur-

vaajina.
Yleisten kirjastojen asemaa
edistävän Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Juha
Manninen uskoo, että ilman
kirjastoja henkinen pahoinvointi lisääntyisi reippaasti.
Tästä antaa viitteitä seuran
teettämä tuore tutkimus, jonka
mukaan valtaosa suomalaisista
koki kirjastojen koronarajoitusten vaikuttaneen elämään
kielteisesti.
Kirjasto on yksi yhteiskunnan peruspilareista. Tämä on
onneksi ymmärretty päätöksenteossa, ja kirjastot nauttivat Suomessa arvostusta läpi
yhteiskunnan, Manninen kiittelee.
- Ensimmäisen koronakevään loppupuolella todettiin,
että kirjasto on niin perusoikeus, että sen käytön rajoittamiseen täytyy olla erittäin raskaat
perusteet. Tuli esiin, että kirjasto
on toiminnoista se, joka täytyy
avata ensimmäisten joukossa,
Manninen sanoo.
- Pysymme hengissä, kun
on ravintoa, vettä ja terveyspalvelut, mutta elossapysymiseen
tarvitaan kulttuuria ja iloa.
Mitä kirjaston tarjoama kulttuuri ja ilo sitten tarkoittaa?
Mannisen lista on pitkä, ja sen
perusteella kirjasto on eräänlainen kaupungin hermokeskus.
Kirjasto mahdollistaa mie-

Jos kirjastot suljettaisiin, etenkin yhteiskunnan heikoimmat kärsisivät,
Juha Manninen muistuttaa.

lekkään tekemisen ja erilaisten
palvelujen äärelle pääsemisen.
Sen tiloissa opiskellaan, tehdään
työtä ja tavataan muita. Kriisiaikoina se voi myös mahdollistaa
harrastusten jatkamisen.
Sananvapauden ja demokratian edistämisessä kirjastolla on
tärkeä rooli.
- Osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun kirjastossa on monelle tärkeä juttu.
Se tapahtuu normaaliaikoina
keskustelutilaisuuksien ja infojen kautta.
Kirjasto mahdollistaa pääsyn
tuoreiden ja luotettavien uutisten äärelle. Oleellista on myös
jäsennelty, kattava ja taustoittava tieto.
- Kirjastoammattilaisen tehtävänä on koota aineistopaketteja ja tuoda niitä esiin. Viime
viikkoina tietopaketit ovat koskeneet esimerkiksi Ukrainan tai
Venäjän historiaa. Niiden avulla
voi yrittää ymmärtää, mistä
sodassa on kyse.
Psyykelle taas tekee hyvää
päästä lainaamaan juuri niitä

kirjoja tai lehtiä, joita haluaa.
Manninen huomauttaa, ettei
kaikilla ole edelleenkään mahdollisuutta päästä sähköisiin
aineistoihin ilman kirjastoa.
- Nekin, joilla mahdollisuus
on, haluavat silti käyttää kirjaston palveluja.
Kirjastoa voisikin verrata
kouluun. Etäkoulu mahdollisti
tiedonsaannin, mutta paljon jäi
pois.
- Entä jos poistettaisiin kirjastot ja kaikki tieto pitäisi
hakea etänä verkon kautta?
Silloin jää kokonaan pois yhteisöllinen aspekti eli yhdessä
asioimisen ja tekemisen ilo.
Heikoimmat tietysti kärsivät
eniten.
Manninen kertoo luottavansa
siihen, että kirjastot pidetään
Suomessa pystyssä tulevienkin
kriisien aikana.
- Kirjastoseura tietysti vetoaa
poliitikkoihin jatkuvasti, jotta
toimintaedellytykset pysyisivät
hyvinä. Jos jokin asia tuntuu
itsestään selvältä, se tahtoo
unohtua. L
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UVenäjän toimet
Butšassa ja muissa
ukrainalaiskylissä eivät edusta enää sodan
kauheuksia, vaan äärimmäistä inhimillistä
pahuutta. Kuten kansainvälinen yhteisö on
todennut, ne ovat sotarikoksia, joista Venäjä
tulee aikanaan saamaan
tuomion.”
Suomen ortodoksisen
kirkon arkkipiispa Leo,
tiedote 3.4.2022

LU KU
UEi pidä odottaa, että
kaikki palautuu normaaliksi. ”Normaali" on
muuttunut. On valitettavasti todennäköistä, että
Venäjällä tilanne pahenee ennen kuin se paranee. Suomenkin on syytä
varautua siihen.”
Hufvudstadsbladetin
Moskovan kirjeenvaihtaja Anna-Lena Laurén,
Suomen kuvalehti
13/2022

U Nyt myötätunto avautuu meille jokaisen sotauutisen alatekstinä, eikä
se ole mitään kukkahattusanastoa, vaan jykevästi yhteisessä todellisuudessamme kiinni.
Dramaturgi
Satu Rasila,
Turun Sanomat
31.3.2022

43

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä työskentelee 43 diakoniatyöntekijää. Heiltä voit kysyä
keskusteluapua, tietoa tai
taloudellista tukea. Oman
seurakuntasi diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot löydät menoliitteen
takasivulta. Lisätietoja:
turunseurakunnat.fi/
apua-ja-tukea.

KU VA KU L M A
Suomen kirjastoseuran teettämän tutkimuksen
mukaan koronakriisillä on ollut merkittäviä vaikutuksia kirjastojen toimintaan. Tuhannesta vastaajasta
kolmannes ei käynyt kirjastossa vuonna 2021. Syinä
olivat sulut, rajoitukset ja pelot. Vuotta aiemmin luku
oli 13 prosenttia.
Kirjasto koetaan arvokkaaksi palveluksi, jonka pariin kaivataan. Valtaosa suomalaisista pitää kirjaston
vaikutusta omaan hyvinvointiinsa myönteisenä.
Juha Mannisen mukaan suomalaisten kirjastosuhde pitää rakentaa koronan jälkeen uudelleen.
Hyvin toimivat kirjastot varmistavat lukutaidon
kehittymisen.
Jussi Vierimaa kuva
Simo Ahtee teksti
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Diakoniatyö elää ajassa ja etsii uusia työmuotoja. Maarian pappilan tallissa järjestettyyn viiden arki-iltapäivän mittaiseen maalausretriittiin
osallistuivat Hanna, Heli, Annina, Jenna, Mia, Maarian seurakunnan diakoniatyöntekijä Tamara Partanen ja Eeva-Maria.

Diakoniassa sana
tulee lihaksi
4 | LI L JA 4 /2022

- Pelkkää höpöhöpöä olisi saarnata lähimmäisenrakkaudesta, jos
kaunis puhe jäisi toteuttamatta käytännössä. Siksi 150-vuotisjuhlaansa
viettävä diakoniatyö on kirkon ydintehtävä, toteaa tutkija Mikko
Malkavaara.
Janne Villa teksti
Jani Laukkanen kuvat

D

iakonia on lähimmäisen palvelemista ja taistelua sorrettuun
asemaan joutuneiden puolesta,
kiteyttää Diakonia-ammattikorkeakoulun diakonian ja
kasvatuksen yliopettaja Mikko

Malkavaara.
- Kirkon ei olisi järkeä puhua rakkaudesta,
ellei sillä olisi organisoitua välinettä rakkauden
konkreettiseen toteuttamiseen. Tekojen evankeliumilla kristityt näyttävät, että auttaminen on
yksi kristinuskon kärkiasia ja kantava voima.
Alkukirkosta asti kristityt on tunnettu auttamistoiminnastaan, kuten uhrautuvasta sairaanhoidosta Rooman valtakunnan tautiepidemioiden aikana. Tutkijat pitävät tätä yhtenä kristinuskon vetovoiman ja leviämisen syynä.
Kirkkohistorian dosentti yhtyy näkemykseen.
- Kristityt eivät auttaneet vain omiaan. Se
asenne vetosi ulkopuolisiin. Kristityt hautasivat
kuolleet, mikä esti tautien leviämistä. Korona-aikana tämä on komea kuva 200-luvulta.
Myös jokaisen nykysuomalaisen kannattaa
– katsomuksesta riippumatta – olla kiitollinen
diakonian olemassaolosta.
Länsimaisen kulttuurin juuriin kuuluu
kristillis-humanistinen auttamisen eetos. Sen
ansiosta me kunnioitamme ihmisoikeuksia,
Malkavaara muistuttaa.
- Meillä on monia yhteiskunnan tarjoamia
palveluita, jotka nousevat kristillisestä ihmisnäkemyksestä. Juurena on diakonisen vastuun
ajatus: meidän on pidettävä huolta toisistamme!
150 vuotta sitten Suomessa vihittiin virkaan
ensimmäinen diakonissa, Matilda Hoffman. Sen
kunniaksi vietetään diakonian juhlavuotta.
Lähimmäisten hädän lievittämisessä on
painottunut vuoroin sairaanhoidollinen, sosiaalinen, sielunhoidollinen ja hädän yhteiskunnallisia syitä poistava ulottuvuus.
Diakonia luo yhdelle mielikuvan hilkkapäisestä seurakuntasisaresta, toiselle ruokakassien
jakajasta tai asiakkaiden puolesta puhuvasta
radikaalista vaikuttajasta.
- Kristillisesti motivoitu auttamistyö on aina
valmis vastaamaan uusin tavoin tukea tarvitsevien haasteisiin.
Aikanaan Suomen saloilla diakonissat löysivät pitkien taipaleiden takana kehitysvammaisia ja kaatumatautisia, jotka oli sidottu huoneen
nurkkaan. Nämä tuotiin auttamisen piiriin.
Nykyään kaduilla kohdataan hätää kärsiviä
nuoria, kovien huumeiden käyttäjiä, ihmiskaupan uhreja ja paperittomia pakolaisia.
Diakonian vanha periaate on, että autetaan
niitä, joiden hätä on suurin, ja joita ei muulla
tavoin auteta.
- Joskus se suurin hätä liittyy aineelliseen puutokseen, joskus psyykkiseen hätään.
Tänäänkin ihmiset tarvitsevat vaatteet päällensä ja ruokaa suuhunsa.
Moderni suomalainen diakonia alkoi kehittyä
1800-luvulla. Oma maa -tietosanakirja kuvasi
diakoniaa tuon vuosisadan ”kirkkohistorian
kauneimmaksi lehdeksi, joka kertoo kristillisen
rakkauden toiminnasta ja kutoo rakkaudenverkkoansa kaiken hädänalaisen ihmiselämän
ympärille”.

Lähimmäisistä huolehtivaa kristillisyyttä
toteuttamaan perustettiin yhdistyksiä ja diakonissalaitoksia, jotka loivat sairaaloita sekä sairaanhoitajien ja köyhäinhoidon koulutusta.
Diakoniatyötä tehtiin lastenkodeissa, ”hoidotta kasvaneiden pahantapaisten lasten” turvakodeissa, vankiloissa ja vapautettujen vankien turvakodeissa.
Diakonissoja lähetettiin maaseudulle raivaamaan tietä seurakuntadiakonialle ja ohjaamaan
väkeä kristilliseen elämään sairaan- ja köyhäinhoidon piirissä.
Diakonissalaitokset varmistivat, että pätevää
väkeä tuli työhön sairaiden ja köyhien, usein
naisten ja lasten, hyväksi.
Kunnan ”vaivaishoito”, humaani hyväntekeväisyys ja kristillinen laupeudentyö tukivat
toisiaan. Auttamistyö ei voinut jäädä vain yhdistysten, laitosten, hyväntekeväisyyden tai hyvää
tarkoittavien kristittyjen varaan. Sen tueksi
tarvittiin kirkon virka.
-Diakonia oli yhtä olennainen osa kirkon
työtä kuin sananjulistus. Työ ”äänettömän
hädän puolesta” merkitsi myös yhteiskunnan
sosiaalisiin epäkohtiin puuttumista.
1920-luvulla yhteiskunta otti kirkolta vastuun
vaivais- ja sairaanhoidosta. Diakonia jatkoi
huolenpitoa esimerkiksi lapsista, nuorista ja
vajaakykyisistä.
Monilla paikkakunnilla diakonissat olivat
seurakunnan ja kunnan yhdessä palkkaamia.
Vuonna 1930 arviolta 80 prosenttia kiertävistä
sairaanhoitajista oli diakonissoja.
- Diakonissan oli mentävä kaikkialle, missä
oli hätää ja puutetta.
Toinen maailmansota korosti kirkon sosiaalista vastuuta. Hengellisen, ruumiillisen ja
aineellisen avun tarvitsijoita oli runsaasti.
Vuoden 1948 Katekismuksessa diakonin
virka tarkoitti lapsien, sairaiden, köyhien, vankien ja muiden turvattomien etsimistä ja hoivaamista. Diakonian elpyminen oli ”alkukristillisen siunauksen virran uudelleen avaamista”.
Kekseliäs diakoninen mieli kehitti sotien
jälkeen uusia toimintamuotoja. 1940-luvun
lopulla Turussa tehtiin tärkeä innovaatio: päiväkerho.
- Perheenäideillä ei ollut pölynimureita tai
astian- ja pyykinpesukoneita. Vaivalloiset ja
väsyttävät kotityöt veivät tavattomasti aikaa,
Mikko Malkavaara taustoittaa.
Päiväkerho, jonne pienokaiset saatettiin
kiikuttaa pari kolme kertaa viikossa, soi äideille
hetken helpotuksen lastenhoidosta.
- Sillä välin äiti saattoi levätä, käydä kampaajalla tai tehdä kotitöitä.
- Päiväkerhossa oli selvästi sosiaalinen kärki.
Se oli myös diakoniatyötä, palvelutoimintaa
äideille, joista kaikkien kapasiteetti jaksaa lasten kanssa ei ollut yhtä hyvä.
1950-luvulla diakoniatyötä haluttiin kehittää
hätäavun antamisesta hädän syiden kartoittamiseen ja rakenteellisten ongelmien purkamiseen.
1960-luvulla seurakuntalaisten roolia korostettiin diakoniassa. Diakoniatyöntekijöiden tuli
innostaa ihmisiä diakoniseen vastuuseen.
Pohjoismaiset luterilaiset kirkot aktivoituivat
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myös kansainväliseen vastuuseen. Suomessa välineeksi
tulivat Yhteisvastuukeräys ja uutta työnäkyä varten
perustettu Kirkon Ulkomaanapu.
- Apua annettiin uskonnosta ja kansallisuudesta
riippumatta. Diakoniatyö kantoi huolta köyhyydestä
ja epäoikeudenmukaisuudesta kaikkialla maailmassa,
kertoo Malkavaara, joka itse toimi takavuosina Yhteisvastuukeräyksen johtajana 13 vuoden ajan.
Kunnan terveyspalveluiden kehittyessä diakonissojen kotikäynneillä painottuivat hengellinen ja henkinen
huolto. Vaikka diakonissat olivat sairaanhoitajia, heidän virallinen roolinsa terveydenhuollossa päättyi vuoden 1972 kansanterveyslakiin.
1970-luvulla vanhusten, vammaisten ja vaikeuksissa
elävien parissa tehtävälle työlle oli tilausta. Diakoniatyön rungoksi tulivat diakoniapiirit, -retket ja -leirit
sekä kotikäynnit ikääntyvien luona. Työ oli yhä enemmän erityisryhmille kohdistettua seurakuntatoimintaa.
1970- ja 1980-luvuilla köyhien avustamisen ajateltiin hyvinvointivaltiossa poistuvan diakonian vastuulta.
Kunnat eivät kyenneet vastaamaan kaikkiin tarpeisiin,
joten seurakunnat kokosivat vapaaehtoisia varoja,
tukivat talkoita ja käyttivät tulojaan avustuksiin.
Nuorisotyössä havaittiin jengiytyvät, yksinäiset ja
päihdeongelmaiset nuoret. Jengityö kehittyi etsiväksi
nuorisotyöksi ja nuorten neuvonnaksi.
- Työote oli ajan hengen mukaista sosiaalista vastuuta. Missä määrin se oli nuorisotyötä, missä määrin
diakoniaa, miettivät työntekijät.
1980-luvulla omaksuttiin syrjäytymisen käsite.
- Mitä enemmän puhuttiin yhteiskunnan syrjäyttävistä rakenteista sekä a- ja b-kansalaisista, sitä selvemmin diakonian ymmärrettiin tarkoittavan juuri syrjäytyneiden puolustamista.
Yhteisvastuukeräys nosti keräyskohteisiinsa lasten,
vammaisten ja vanhusten ohelle vankeja, päihdeongelmaisia, ylivelkaantuneita, asunnottomia ja kerjäläisiä.
Diakoniaprojekteja ryhdyttiin toteuttamaan narkomaaneille, prostituoiduille sekä kidutetuille ja traumatisoituneille maahanmuuttajille. Helsingin diakonissalaitoksessa alettiin puhua radikaalidiakoniasta.
- Diakonia auttoi kaikkein huono-osaisimpia, joita
monet muut eivät halunneet katsoa edes silmiin.
1990-luvun lama uudisti Malkavaaran mukaan
merkittävällä tavalla diakoniatyötä. Asiakaskunnassa
yleistyivät työttömät, ylivelkaantuneet, mielenterveysongelmaiset ja konkurssin tehneet.
Avunpyytäjien määrän kasvaessa luotiin työttömien
tuvat ja ruokailut sekä ruokapankit, joiden yhteyteen
perustettiin yhteiskunnallinen vaikuttamiskanava,
Nälkäryhmä.
- Diakoniaväki tajusi, miten yhteiskunnalliset
mekanismit syrjäyttivät ihmisiä. He sanoivat: Näin ei
saa tehdä!
Kirkko profiloitui hyvinvointivaltion aukkojen paikkaajana. Diakonian asiakaskunta nuoreni ja kasvoi.
Ihmisten hätätilaan reippaasti reagoinut diakonia
vahvisti kansalaisten luottamusta kirkkoon vuosikausiksi.
- Hyvinvointivaltio oli siivonnut diakonian työlistalta pois tehtävän toisensa jälkeen. Lama avasi uusia
tehtäviä.
Mediassakin kirkko otti selkeämmän roolin köyhien
tukijana ja oikeudenmukaisuuden peräänkuuluttajana.
Piispat vetosivat kaikille yhteiseen järkeen, oikeustajuun ja kultaiseen sääntöön puolustaessaan hyvinvointiyhteiskuntaa.
2020-luvulla kirkolla on noin puolitoista tuhatta diakoniatyöntekijää. Kirkko on myös Suomen suurin
vapaaehtoistyötä ja auttamista organisoiva taho. Kun
kirkollisverotulot vähentyvät, nousee ihmisten osallistuminen ja talkootyö merkittävämpään rooliin.
Malkavaara epäilee, ettei ihmisiä osata oikein kutsua kirkon toimintaan. Pyytämistä pelätään ikään kuin
se olisi noloa.
- On ihan eri asia laittaa lehteen ilmoitus, jossa
”Turun seurakuntien diakoniatyö” kutsuu vapaaehtoisia kuin että tuttu Matti tai Lissu pyytää henkilökohtai6 | LI L JA 4 /2022

- Diakoniassa toteutuva sosiaalisen vastuun kantaminen ihmisistä ja yhteiskunnasta, siis organisoitu lähimmäisenrakkaus, on osa kirkon perustehtävää, painottaa Mikko Malkavaara.

sesti, että ”tulisitko sä jeesimään”.
Seurakuntien toimintaan osallistuu paljon ihmisiä,
joita ei ole ikinä pyydetty vaikkapa uuteen mahtavaan
diakoniaprojektiin.
- Pelkään, ettei seurakunnissa ole vielä löydetty
ihmisten kapasiteetin ja mielekkäiden tehtävien kosketuspintaa.
Moni ei välttämättä sitoudu auttamaan pitkäaikaisesti, mutta projektimainen toiminta onnistuu. Ihmisten osaamista ja asiantuntemusta kannattaisi hyödyntää enemmän.
- Jos ajattelen itseäni, voin mennä joskus haravoimaan seurakunnan pihaa tai kattamaan kahvikuppeja,
mutta käyttäisin ammattitaitoani mieluummin muissa
tehtävissä.
Diakonia tarjoaa apua ja vapaaehtoistehtäviä myös
kirkkoon kuulumattomille.
-Laajasti ymmärretyn diakonian ala koskettaa
kaikkia hyviä, humaaneja ja sosiaalisia tekoja. Työtovereiksi sopivat myös ne, joilla ei ole kristillistä uskoa
motivoijana.
Moni kirkkoon kuulumaton arvostaakin suuresti
diakoniatyötä. Kirkkoon kuuluville taas diakonian
tärkeät toimintamuodot ovat yksi hyvä syy pysyä jäsenenä.

- Auttaminen antaa hienon esimerkin kristillisestä
uskosta ja ajattelusta. Siihen pitää kutsua koko ajan
lisää vapaaehtoisia, jotta liekki pysyy elossa ja vastuunkantamisen perinne siirtyy eteenpäin.
Ihmisiä kokoavat yhteisölliset työtavat, toimintakeskukset, matalan kynnyksen tilat ja kohtaamiskahvilat
halpoine aterioineen lisääntyvät, Mikko Malkavaara
arvioi.
Tulijoille on tarjolla vastuuta ja vertaistukea.
- Avun saajia haastetaan olemaan itse aktiivisia toimijoita. Avun tarvitsijat huomaavatkin monesti muuttuvansa avun antajiksi.
Työntekijäkeskeisyys hidastaa yhä sellaisen kulttuurin saavuttamista, jossa ihmiset ovat kohteen sijasta
toimijoita, mutta yhteisöllisyys nähdään seurakunnissa
tavoitteena.
- Yhteisöllisyyden nousu on myös hiljaista sillanrakennusta ja sovinnon etsimistä voimakkaiden mielipide-erojen kärjistyessä yhteiskunnassa.
Löysää tyhjäkäyntiä diakoniassa ei ole.
- Ei mitään sen tapaistakaan. Kukaan ei voi väittää,
että ne ongelmat olisivat vähentymässä, mihin diakoniaa tarvitaan. Kaikkialla Suomessa on yhä hätää ja
huolta.
Diakonialla on yhä paljon tehtävää – ja syytä juhlaan. L

Päätöksenteko

Nuoret mukaan
päättämään

Mitä toivoisit seurakunnalta ja
mikä on nyt jo hyvin hoidossa?

Nuorten hallitus haluaa saada nuorten äänen
kuulumaan kirkossa.
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

J

okin aika sitten seurakuntayhtymän Nuorten hallitus oli
puhumassa yhteisessä kirkkovaltuustossa, ja he toivat vahvasti esiin samaa sukupuolta
olevien vihkimisen tärkeyden.
Pian kokouksen jälkeen Maarian seurakunnassa ilmoitettiin, että jatkossa
heillä moinen onnistuu.
No, ei nuorten kannanotto tietenkään ollut ainoa asia päätöksen
takana, mutta valtuutetut sanoivat,
että puheenvuoro oli hyvä ja pani
ajattelemaan. Kelpo suoritus siis!
Vuosi sitten perustetun Nuorten hallituksen puheenjohtaja Eina
Mäkelä kertoo tavoitteena olevan,
että nuorten ääni kirkossa vahvistuisi
ja heidät otettaisiin paremmin huomioon päätöksenteossa:
- Sen lisäksi että olemme puhuneet kirkkoneuvostossa siitä, mitä
toivoisimme kirkon tulevaisuudelta,
haluamme vaikuttaa esimerkiksi sen
kaltaisiin asioihin, millaisia työntekijöitä kaivattaisiin nuoriso-ohjaajiksi
tai mihin rahaa pitäisi käyttää.
Hallituksessa on kahdeksan nuorta
ja nuorta aikuista ja mukaan mahtuu,
jos kuka on kiinnostunut tällaisesta
toiminnasta.
Nuorten hallituksen tiedotusvastaava
Eino Koskinen kertoo, että he ovat
käyneet mainostamassa itseään paikallisseurakunnissa sekä lähettäneet
seurakuntiin pyynnön, että saisivat
kummivaltuutetun:
- Ideana on, että joka seurakuntaneuvostossa olisi joku, jonka kautta
voisimme saada asioitamme esille.
Ongelma on, että nuorille ja nuorille
aikuisille ei ole kauheasti toimintaa
seurakunnissa. Me haluaisimme, että
kirkko olisi kirkko läpi elämän, eli
että siellä olisi kaikille jotain ja että se

olisi saavutettava ja esteetön. Kaikki
tilat eivät vielä ole sellaisia. Kyse on
siitä, miten erilaisuus otetaan huomioon.
Lisäksi nuorille on tärkeää turvallisen tilan periaate.
- Se tarkoittaa esimerkiksi, ettei
pidä olettaa asioita ulkoisten ominaisuuksien – siis vaikka ihonvärin tai
ulkonäön - perusteella. Pitää myös
pystyä takaamaan, että kaikki noudattavat yhteisiä sääntöjä, jotta kaikilla on turvallinen olo, eikä keskustelu esimerkiksi mene riitelyksi. Avoimuus toisia kohtaan kuuluu kaikille,
Koskinen sanoo.
Syksyllä on seurakuntavaalit, mikä
mahdollistaa myös sen, että nuorten
ääni kuuluisi päätöksenteossa paremmin. Puolet hallituksen porukasta on
jo täyttänyt 18 eli voi olla ehdokkaanakin. Äänestää saavat kaikki, sillä
seurakuntavaaleissa ikäraja äänestämiselle on 16.
Nuorten hallitukselta on myös
kyselty, kiinnostaisiko heitä lähteä
ehdokkaaksi, ja osa vähintäänkin
harkitsee.
- Olisi hyvä, että ehdokkaina olisi
myös nuoria, etteivät kaikki kuuluisi
sinne vähän vanhempaan ikäluokkaan, Koskinen miettii.
Konkreettisesti asiaa voisi edistää
vaikka näin.
- Nuorisotiloihin voisi yrittää tuoda
vaalitietoutta, siis että nuoret ylipäänsä ymmärtäisivät, että tällaiset
vaalit ovat tulossa ja että myös he
saavat äänestää niissä, Mäkelä sanoo.

EINO KOSKINEN
Yhtymällä on hyvät tilat järjestää erilaisia leirejä
ja vastaavia. Muuttaa voisi sitä, että nuorille aikuisille olisi enemmän tekemistä ja toimintaa – ja että
innostettaisiin paremmin mukaan niitä, joille seurakuntatoiminta loppuu rippikouluun.

AURORA TÅNG
Toimivaa on se, että yleensä kaikki otetaan
mukaan. Parannettavaa on esimerkiksi samaa
sukupuolta olevien vihkikäytännössä. Avioliitto
kuuluu kaikille ja on syrjivää, jos niin ei ole.

VALTTERI KOSONEN
Toimintaa pitäisi olla kaikenikäisille. Isostoiminta
on aika jees.

Jos olet kiinnostunut lähtemään
mukaan Nuorten hallituksen
toimintaan:
www.turunseurakunnat.fi/
nuortenhallitus/

EINA MÄKELÄ
Hyvää kirkossa on se, miten ollaan yhdessä.
Yhteisö on täällä kiva ja luotettava. Diakoniatyö on
tosi arvokasta. Parantamisen varaa on siinä, miten
jokainen voisi kokea, että kirkko ajaa hänelle tärkeitä asioita - eikä esimerkiksi aja pois, jos vaikka
tykkää samasta sukupuolesta. Kirkon täytyy tulla
nykyaikaan ja olla avoin muutokselle.
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Uutiset
LY H Y E S T I
Ukrainasta sotaa paenneiden auttamiseksi avattiin
Turussa Rautakatu 10:ssä
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän, Turun
kaupungin ja Punaisen
Ristin yhteinen Avustuspiste maaliskuun lopulla.
Avustuspiste keräsi nopeasti
valtavan määrän avustustarvikkeita lakanoista elintarvikkeisiin. Avustusta tarvitsevien
asiakaskäyntejä ensimmäisen
viikon aikana oli kaikkiaan
noin 350 ja materiaalisen
avun tarve oli niin suurta, että moni tuoteryhmä loppui.
Avustuspisteessä on siis edelleen (tilanne 13.4.) suuri tarve
avustustarvikkeille, joita voi
tuoda Rautakatu 10:een maanantaisin klo 9-18 ja tiistaisin
klo 10-14. Kysyntää on erityisesti hygieniatarvikkeista ja
elintarvikkeista: kuivaruuasta
ja säilykkeistä. Päivitetty lista
tarpeista löytyy Avustuspisteen verkkosivuilta avustuspisteturku.fi. Avustuspisteen
hankintoja tukemaan on avattu
Kotimaanapu-keräys osoitteessa kotimaanapu.fi.

Seurakuntayhtymän ohjeja johtosäännöt uudistetaan.
Säännöstön uudistamisen tavoitteena on sujuvoittaa hallintoa ja kokouksia muun muassa
järjestämällä esittelyvastuita
ja siirtämällä ratkaisuvaltaa
yhteiseltä kirkkoneuvostolta johtaville viranhaltijoille ja
lähiesihenkilöille. Samalla
hallintojohtajan virka nykyisellään lakkautetaan. Tavoitteena
on myös huomioida paremmin seurakunnallinen työ.
Seurakuntien ja johtokuntien
lausuntojen jälkeen päivitetyn
esityksen mukaan johtokunnat
ja asiantuntijaryhmät säilyvät.
Esittelijöinä kokouksissa toimivat kirkkoneuvoston puheenjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja sekä kiinteistöjohtaja.
Diakonia- ja sielunhoitotyön
johtaja, yhteisen kasvatustyön
johtaja, alueellisen keskusrekisterin johtaja ja henkilöstöpäällikkö voivat olla läsnäoloja puheoikeudella kokouksissa,
kun heidän asioitaan käsitellään. Päivitetyn esityksen
mukaan viestintäpäälliköllä
säilyy läsnäolo- ja puheoikeus
kirkkoneuvoston ja -valtuuston
kokouksissa. Kokonaisesityksestä päättää 21.4. kokoontuva
yhteinen kirkkovaltuusto.
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Hautakarttaa on helppo käyttää myös älypuhelimen avulla. Oikea hautapaikka löytyy vainajan etu- ja sukunimen avulla, näyttää hautatoimen
päällikkö Pekka Sorri.

Harhailu jää historiaan
Uusi digitaalinen hautahakupalvelu opastaa Turun ja Kaarinan hautausmaiden kävijät
etsimilleen haudoille. Riittää, että tietää vainajan nimen.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

T

uhansia ja tuhansia hautoja, kymmeniä hehtaareita hautakortteleita.
Turun hautausmaalla tietyn hautapaikan etsijälle
iskee helposti epätoivo,
vaikka haudan sijainnista olisikin jonkinlainen käsitys.
Uusi, älypuhelimella toimiva hautahakupalvelu jättää harhailun historiaan. Kun palveluun naputtaa vainajan
nimen, se kertoo hautausmaan sekä
hautapaikan tarkan sijainnin kartalla ja
opastaa etsijän perille.
Palvelu käsittää Turun ja Kaarinan
yhdeksän hautausmaata ja niille 1900ja 2000-luvuilla haudatut vainajat,
joita on yli 100 000. Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän hautatoimen päällikön Pekka Sorrin mielestä kyseessä
on merkittävä lisäys hautausmaiden
palveluihin.
- Onhan se kiva löytää tutun ihmisen
haudalle, jos tietää, että esimerkiksi
sukulainen, ystävä tai työkaveri on
haudattu tietylle hautausmaalle.
Hautahakupalvelu on selainpohjainen,
eli se toimii kaikilla laitteilla eikä vaadi
sovelluksen asennusta puhelimeen.
Mobiiliversiossa palvelu tunnistaa käyttäjän sijainnin kartalla ja näyttää tarkan
reitin haudalle.
- Hautausmaiden ilmoitustauluille
on tulossa myös palveluun liittyvät
QR-koodit, joiden avulla pääsee suoraan palvelun mobiiliversioon, Sorri
kertoo.

Hän uskoo, että palvelulle on tilausta. Hautapaikkojen sijainneista kysytään varsinkin kesällä päivittäin seurakuntayhtymän hautatoimistosta, kun
ei-paikkakuntalaiset etsivät tuttujen
hautoja kesälomareissuillaan.
Sorrin mukaan sukulaisten ja ystävien lisäksi tunnettujen henkilöiden
viimeiset leposijat kiinnostavat. Turun
hautausmaalle on haudattu esimerkiksi
juoksijasuuruus Paavo Nurmi, moottoripyöräilijä Jarno Saarinen ja kirjailija V.
A. Koskenniemi.
- Uskon, että palvelu lisää hautausmailla käyntiä, Sorri sanoo.
Sähköiset hautakartat ovat olleet Sorrin
mukaan hautaustoimen sisäisessä käytössä jo pitkään suuremmissa seurakuntayhtymissä Suomessa.
Yleisön käyttöön tarkoitetut, haudan
sijainnin ja vainajan nimi, syntymä- ja
kuolinajan ilmoittavat hautojen digitaaliset hakupalvelut ovat alkaneet
yleistyä parin viimeisen vuoden aikana.

Haudan hakeminen digitaalisesti
onnistuu Sorrin mukaan jo ainakin
Vihdin, Helsingin, Vantaan, Espoon,
Seinäjoen ja Vaasan hautausmailla.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautahakupalvelun taustalla
on valtava määrä sähköistä tietoa.
Palvelun on kehittänyt paikkatietoyritys Geometrix. Sorrin mukaan eniten
työtä on teettänyt se, että eri ohjelmistot on saatu keskustelemaan sujuvasti
keskenään.
- Sähköinen hautakirjanpito-ohjelma, hautakarttaohjelma ja haudanhakuohjelma on pitänyt saada toimimaan yhteen.
Sorrin mukaan uusien vainajien
hautapaikkatiedot päivittyvät järjestelmään noin kuukauden kuluessa
hautaamisesta. Turun ja Kaarinan
hautausmaille haudataan noin 1800
vainajaa vuodessa.
Palvelu internetissä: hautakartta.fi/
turunseurakunnat L

Tässä ja nyt

Kokeilin muuttaa
mieltäni
KOLUMNI | JULIA THURÈN
Kirjoittaja on yrittäjä, toimittaja sekä raha- ja ympäristöasioita
popularisoiva somevaikuttaja.

ikinä kuljenkaan.
Kantani on muuttunut myös yhteiskunnallisissa asioissa. Ennen pidin
sijoittamista moraalittomana, en enää.
Ennen ajattelin, että vegaanit ovat
takakireitä tyyppejä, en enää.
Helpointa mielipiteen muuttaminen
on silloin, kun sen saa tehdä rauhassa.
Olen itse saattanut väittelyn tuoksinnassa puolustaa kantaani kiven kovaa.
Sitten myöhemmin kerratessani keskustelua, olenkin vaihtanut ajatuksen
kulkua.

Tällä hetkellä moni suomalainen
on muuttamassa mielipidettään vakavista asioista: Liityttäisiinkö Natoon?
Pitäisikö armeijaa uudistaa jotenkin?
Miten hoidamme energian murroksen
reilusti? Jos ja kun vaikkapa päättäjät
muuttavat aiemmin sanottuja kantojaan, heille ei pitäisi ilkkua.
Mamma oli oikeassa. Jos kuulee tarpeeksi hyvät perustelut, niin kyllä mieltään saa muuttaa. Se on vain älykkään
ja ajattelevaisen ihmisen merkki. L
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sitä estä.
Jostain syystä mielipiteen muuttamista pidetään kuitenkin vähän nolona.
Puhutaan takinkääntämisestä, periaatteiden myymisestä tai tuuliviirinä
olemisesta – kaikki kielteisiä ilmaisuja.
Ikään kuin ihminen olisi heikko ja muiden ohjailtavissa, mikäli hän muuttaa
mieltään kuultuaan hyvät perustelut tai
koettuaan jotain uutta.
Etenkin netissä keskustelukulttuuri
tuntuu olevan nykyään yhä enemmän
sellaista, että väittely on ennemminkin kilpailu siitä, kuka voittaa ja kuka
häviää. Keskustelun tavoite ei ole
hakea konsensusta jostain asiasta, vaan

peitota toinen verbaalisesti.
Mutta mitä järkeä väittelyssä ja
mielipiteiden perusteluissa on, mikäli
jokainen keskustelija on valmiina
syvällä poterossaan, josta ei niin vain
kaivauduta ulos?
Myönnän, mielipiteen muuttaminen
ei ole helppoa. Ensin joudun nimittäin
myöntämään, että edellinen ajatukseni
on ollut väärä tai vähintäänkin puutteellinen. Eikä väärässä ole kiva olla.
Olen elämäni aikana muuttanut
mielipiteitä pienistä ja isoista asioista.
Joskus mieli muuttuu kokemuksen
kautta – tässä erityisen kasvattavaa on
ollut vanhemmaksi tuleminen. Ennen
lapsen saamista ajattelin, että uimahallin saunassa vauvan imettäminen on
ällöä. Nyt se on mielestäni vain käytännöllistä. Ajattelin myös, että on helppo
vastustaa lasten loputtomia lelujen
mankumisia. Nyt astun legoihin minne
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M

ammallani oli
tapana sanoa, että
omaa mielipidettään voi muuttaa
vaikka 10 minuutin
välein. Mikään ei

Vasemmalla eläkkeelle jäävä toimitusjohtaja Eija Saatio miehensä Ossi Saation kanssa.
Oikealla uusi isäntäpariskunta, hotellivastaava Sanna Köngäs ja kiinteistönhoitaja Sakari
Rautio.

1300-luvulla tehty Pietà-veistos on todennäköisesti saksalaista alkuperää.

Lepoa ja liikuntaa
Lapissa

Museoiden yö
Tuomiokirkossa

T

unturihotelli Vuontispirtti
on hiihtäjien ja vaeltajien
paratiisi Kittilän Raattaman kylässä Vuontisjärven rannalla, Pallas-Yllästunturin kansallispuiston vieressä. Paikassa voi majoittua
yksityisesti tai ryhmän kanssa hotellihuoneisiin, loma-asuntoihin tai mökkeihin. Saatavilla on hyvää ruokaa ja
haluttaessa täyshoito. Vuontispirtti on
alkoholiton.
Toimitusjohtaja Eija Saatio on pitä-

nyt miehensä Ossin kanssa Vuontispirttiä jo 20 vuotta. Nyt ohjaksissa aloittaa
Sanna Köngäs miehensä Sakari Raution kanssa. Sanna ja Sakari panostavat hyvään palveluun ja lähiruokaan.
Innokkaina liikkujina he näkevät
paikan mahdollisuudet. Restonomi ja
tradenomi Sanna on työskennellyt mm.
ravintolavastaavana ja ravintoloiden
esimiehenä. Vuontispirtin pääomistaja
on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä.
Katso lisää: www.vuontispirtti.fi L

T

urussa vietetään lauantaina 21.5. Museoiden
yötä. Tuolloin myös Tuomiokirkkomuseo esittelee itseään klo 19-23.
Museoon on vapaa pääsy,
ja muutamia sen aarteista esitellään
myös kirkkosalin puolella.
Ennen kuin museoesineet päätyivät
vitriineihin, niillä oli tehtävä ja tarkoitus. Museoiden yönä kirkkosalissa
onkin näytillä muutamien pyhimyspatsaiden, kynttilänjalkojen ja muiden

esineiden alkuperäisiä tai oletettuja
paikkoja. Samalla kerrotaan, mitä
esineet ovat, mitä tarkoitusta ne ovat
palvelleet ja miten ne ovat kirkkoon
päätyneet.
Elämyksellinen musiikki ja valaistus luovat kirkkoon tunnelmallista
ilmapiiriä. Kirkko on auki klo 18 iltamessun jälkeen aina klo 23:een asti. L

LI L JA 4/2022 | 9

Svenska sidan

Besök i S:t Karins svenska skola. Biskopen berättar, lyssnar och svarar på elevernas frågor.

Biskop Bo-Göran Åstrand i Åbo:
ÅSF är bra på att lyssna in samtiden

Tre frågor
till biskopen
Är du morgonpigg?

Tror du på gud?
Reser du mycket?
Vad gör du på fritiden?
Varför har du lila skjorta?
Siv Skogman, text
Timo Jakonen, foto

N

är biskopen i Borgå
stift, Bo-Göran
Åstrand, besöker skolor får han frågor som
ibland gör honom
varm innanför kavajen, men han gillar det.
Han tycker om att träffa
människor, i alla åldrar och med alla
sorters funderingar. Han är van att
lyssna in frågor. Det ingår i hans jobb
och det var också tongivande under
biskopsvisitationen i Åbo svenska församling i början av april.
Biskopsvisitation bygger på förordningar som funnits i århundraden.
Traditionen har förändrats under
tidens gång men fyller fortfarande
en viktig funktion för församlingarna
och deras verksamhet.
– Församlingarna är i hög grad
självständiga med frihet att agera.
Men det har alltid funnits behov av en
instans som kontrollerar och övervakar, förklarar han.
Tillsyn och översyn är ord som
brukar beskriva en biskopsvisitation,
men i våra dagar har ordet stödja
vuxit sig allt starkare.
– Visitationen är ett bollplank med
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stödjande funktion. Diskussioner om
utmaningar inför framtiden. Sitter
verksamheten rätt? Behövs det justeringar? Hurudan är arbetsmiljön?
Som underlag för överläggningarna finns församlingens omvärldsanalys, som gjorts upp i god tid på
förhand med information om arbetsmiljö, ekonomi och förvaltning.
Åbo svenska församling är bekant
för biskop Åstrand ur flera perspektiv.
– Det var min församling under
studietiden i slutet av 1980-talet.
Jag minns att de var tidigt ute med
familjegudstjänster med ett lättare,
tillgängligt språk. Jag känner också
flera medarbetare och nyligen hade
jag studentkaplanen Benjamin
Häggblom med studerande på besök
i biskopsgården i Borgå. De övertygade mig om att det verkligen behövs
någon med studerande som speciell
målgrupp.
Han beskriver ÅSF som en församling som var tidigt ute och lyssnade in
samtiden, till exempel när det gäller
konfirmandarbetet och flyktingarbetet.
– Åbo svenska var en av de första
församlingarna som tydligt tog ansvar
när flyktingarna kom 2015 och det
arbetet fortsätter. Man gör mycket
rätt, ser viktiga behov när de uppstår
och agerar. Nu gäller frågan mest hur
man manövrerar mot framtiden. Vad
ser man när man blickar mot horisonten?
Kriget i Ukraina rasar. I egenskap
av biskop förväntas han i olika sam-

manhang ha ord till tröst. Många frågor och tankar törstar efter svar.
– Kyrkan har tydligt sagt att det
är ett orättfärdigt krig. Det har väckt
oro och förstämning att se att ledningen för rysk-ortodoxa kyrkan och
staten tillsammans valt att gå denna
väg. Det är svårt att förstå. Men också
viktigt att komma ihåg att det är ledningen som stöder kriget, inte alla
medlemmar i rysk-ortodoxa kyrkan.
Också den nöd som kriget medför
väcker många tankar och känslor. I
synnerhet äldre kopplar till vår egen
historia och unga är oroliga inför
framtiden.
– Vi behöver hoppfulla handlingar.
Vi behöver göra det vi kan. Bidra
ekonomiskt, hjälpa praktiskt. Tillsammans visa att vi har en öppen dörr.
– Vi behöver arbetande och bedjande händer. Tillräckligt många
hoppfulla handlingar. Jag är övertygad om att den dagen kommer när
det onda besegras. L

– Det är nog bra att börja
tidigt, arbetsdagen brukar vara
ganska fullbokad.
Biskopsvisitationen i Åbo
innehöll bland annat en pizzakväll med unga. Har du en favoritpizza?
– Mycket tomat, mozarella och
någon annan ost.
Du är åttonde biskopen i Borgå
stift. Liksom de fyra föregående
kommer du från Österbotten. Är
det ett krav?
– Haha, nej. Det har bara fallit
sig så att vi alla har anknytning
till Österbotten. Jag ser Svenskfinland som en fascinerande helhet av regioner som alla har sin
prägel. När vi flyttade från Jakobstad till Borgå sa vi först att vi
åker ”hem till Jakobstad.” Numera
åker vi hem till Borgå. Det tog
bara ett år.

Bo-Göran Åstrand
Född 1964 i Jakobstad.
Examen från Åbo Akademi 1991.
Prästvigd 1991.
Församlingspastor, kaplan, kyrkoherde i Jakobstads svenska församling 1991–2019.
Biskop i Borgå stift sedan september 2019.
Gift, fyra barn.
Talar svenska, finska, engelska, tyska, franska.
Gillar promenader med Doris (familjens labrador), sommarstuge- och båtliv, böcker.

Ajankohtaista

Tyhjän sylin iltaa vietetään Henrikinkirkolla la 7.5. klo 16. Kahvitarjoilu, ilmoittautumista ei tarvita. Mahdollisuus keskusteluun hartauden jälkeen.

Tyhjä syli tekee kipeää
Lilja kertoo lapsensa menettäneen äidin ja
pitkään lapsettomuudesta kärsineen pariskunnan kokemuksista.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

T

aina Kalliokoski sai vastasyntyneen esikoisensa
ensimmäistä kertaa syliin,
kun vauvan eteen ei ollut
tehtävissä enää mitään.
Synnynnäisestä palleatyrästä kärsinyt Pietari-poika ehti elää
vain 26 tuntia.
- Kun lääkäri otti osaa, tuntui, että
jotain sisälläni särkyi.
Kalliokoski oli tiennyt rakenneultrasta lähtien odottavansa sairasta lasta.
Odotusaika oli huolen sävyttämä matka
kohti tuntematonta. Jälkeenpäin aika
tuntuu ”toivon tekohengittämiseltä”.
Kun Kalliokoski puolisoineen kävi
jättämässä Pietarille hyvästit, ruumis oli
kapaloitu ja lapsi näytti nukkuvan. Silloin he näkivät lapsensa kasvonpiirteet
kunnolla ensimmäistä kertaa.
- Siitä huoneesta pois käveleminen
tuntui todella raskaalta ja sairaalan
käytävä loputtoman pitkältä.
Pietarin kuoleman jälkeen oli surua,
raivoa, avuttomuutta ja tyhjyyttä. Aika
eteni sykleissä. Päivä kerrallaan, viikko
kerrallaan, kuukausi kerrallaan. Pietarista puhuttiin ystävien kanssa paljon.
Se tuntui hyvältä.
Kalliokoski liikkui luonnossa puo-

lisonsa kanssa. Hän kirjoitti ja teki
musiikkia. Neuvotteli Jumalan kanssa,
että mitä tässä oikein tapahtui. Hän
palasi töihin muttei pystynytkään jatkamaan suunnitellusti.
Ajatus ”elämän jatkamisesta” lapsen
kuoleman jälkeen tuntuu Kalliokoskesta kohtuuttomalta. Hänestä keskeistä on ollut surun hyväksyminen.
- On pitänyt raivata tilaa särkymisen
jälkeiselle hauraudelle ja haparoivalle
elämälle sekä yksityis- että työelämässä.
Nyt Kalliokoski on myös taaperoikäisen pojan äiti. Kolme vuotta Pietarin
kuoleman jälkeen Kalliokoski sai toivomansa korjaavan synnytyskokemuksen.
Iloitsi ja itki uuden elämän äärellä.
Kalliokoskelle äitienpäivään liittyy
aina ristiriitaiset tunteet. Mukana kulkevat syvä kiitollisuus elävästä lapsesta
sekä poissaolon ja tyhjyyden tunteet
menetetystä esikoisesta.
- Kun työnnän lastenrattaita, muut
eivät näe, että perässä on varjoreki,
jossa Pietari tulee mukana. Välillä se on
vähän raskas vetää. Tämä mielikuva on
myös auttanut tuomaan itsemyötätuntoa. L

K

un turkulaiset Emily ja
Marko Laakso olivat
olleet yhdessä vajaan
vuoden, he päättivät antaa
lapsen tulolle mahdollisuuden. Elämä täyttyi
kutkuttavasta odotuksesta.
- Markolla on kaksi lasta aikaisemmasta suhteesta. Näin, että hän on
todella hyvä isä. Aikaisemmin hautaamani vauvahaaveet nousivat uudelleen
pintaan, Emily Laakso kertoo.
Seuraavat vuodet toive yhteisestä
lapsesta väritti Laaksojen elämää, mutta
vauvaa ei kuulunut. Lapsettomuustutkimuksissa sille ei löytynyt syytä.
Lapsettomuushoidot veivät pariskunnan henkisesti hyvin ahtaalle. Pariskunta koitti kaikenlaista. Yritti ja lakkasi
yrittämästä. Pudotti painoa, kokeili
ravintolisiä. Stressasi ja koitti olla stressaamatta.
Vuosien varrella tuntemukset aaltoilivat toiveikkuuden ja pettymysten
välillä. Oli aikoja, kun koko asia sysättiin
taka-alalle. Välillä jopa raskaana olevan
naisen näkeminen teki Emily Laaksolle
tosi kipeää.
- Kipuilin ja prosessoin sitä, jos
emme saakaan yhteistä lasta. Pelkäsin,
miten lapsettomuushoitojen hormonit

vaikuttavat kehooni.
Emily Laaksolle lapsen kaipuu liittyi
merkitykselliseen elämään ja sukupolvien ketjun jatkamiseen. Muut kokivat
asioita, joita hän ei saisi kokea: synnytystä, äitienpäiviä, koulun kevätjuhlia.
Samaan aikaan Marko Laakso koki
syyllisyyttä: onko hänellä oikeus tähän
suruun, kun hänellä on jo kaksi lasta?
Pariskunta puhui tuntemuksistaan
paljon. Rankat kokemukset hitsasivat
heidät yhteen.
Seitsemän vuoden jälkeen Laaksojen
yhteinen lapsi sai alkunsa koeputkihedelmöityksellä. Raskauden aikana roolit
vaihtuivat. Pessimistisestä Markosta tuli
toiveikas tsemppari, ja yleensä optimistinen Emily kävi läpi kaikki kauhuskenaariot.
Nyt Laaksojen Tilda-tytär on taaperoiässä. Lapsi tuntuu ihmeeltä.
Lapsettomuuden kipu on jättänyt silti
pysyvän jäljen. Laaksot ovat jo käsitelleet sitä, että Tilda ei tule saamaan
pikkusisaruksia. Emily Laakson mukaan
omat kokemukset ovat opettaneet hienotunteisuutta lapsettomuutta kokevia
ihmisiä kohtaan.
- Jonkinlaista syyllisyyttäkin sitä
kantaa matkassa siitä, että meille kävi
hyvin. L
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Lopuksi
tuputtamista vaan pikemminkin ajatusten herättelyä, Honkasalo sanoo.
Hänestä on hienoa, miten kokonaisuus on rakennettu osallistujien
esittämien kysymysten ympärille. Niitä
kartoitettiin alkukeskustelussa rippikoulua pitävien pappien Tiina Hallikaisen ja Sofia Flinckin kanssa.
Rippikouluun on kuulunut neljä
iltatapaamista ja yksi päiväleiri. Porukan tunnelma on ollut Honkasalosta
turvallinen ja lämmin. Papit ovat johdatelleet keskusteluja taitavasti, ja erilaisille näkemyksille on ollut tilaa.
- He ovat vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Ja heillä on ollut aina annettavaa, kun olemme kysyneet, onko
jotain julkaisuja, leffoja tai musiikkia,
johon kannattaisi tutustua.

Pekko Honkasalosta aikuisrippikoulun heterogeenisestä porukasta on ollut hyötyä. Keskusteluissa on tullut esiin näkökulmia, joita ei itse
olisi tullut ajatelleeksi.

Isojen kysymysten äärellä
Pekko Honkasalo lähti aikuisrippikouluun saadakseen kirkkohäät, mutta
pääsi samalla mukaan merkityksellisiin keskusteluihin.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

34-vuotias turkulainen Pekko Honkasalo ei ole kuulunut kirkkoon lähes 30
vuoteen. Kun hän päätti mennä puolisonsa kanssa naimisiin, ajatus perinteisistä kirkkohäistä alkoi kutkuttaa
mieltä.
- Saatoin lipsauttaa tulevalle vaimolleni, joka kuuluu kirkkoon, että jos
hän haluaisi ihan ehdan vihkimisen
Tuomiokirkossa, voisin mennä aikuisrippikouluun.
Turun ja Kaarinan seurakuntayh-

tymän alueella aikuisrippikoulun käy
noin 50 ihmistä vuodessa. Osallistua
voi minkä ikäisenä tahansa. Samalla
voi halutessaan liittyä kirkkoon ja
saada kasteen, mikäli ihmistä ei ole
aiemmin kastettu.
Aikuisrippikoulun voi käydä yksityis- tai ryhmärippikouluna. Sosiaaliselle Honkasalolle isojen kysymysten
pohtiminen kimpassa tuntui paremmalta vaihtoehdolta kuin tapaamiset
papin kanssa kaksin.
- Tämä sopii tällaiselle ihmiselle
kuin minä, joka haluaa rentoa meininkiä.

Ennen rippikoulua kirkko on näyttäytynyt Honkasalolle lähinnä häiden, hautajaisten ja kasteiden toimittajana ja
yhteiskunnan hyväntekijänä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa käyneelle
miehelle kristinuskon ydinsisältö on
jäänyt etäiseksi.
Rippikoulu on ollut paitsi sukellus
Raamatun kertomuksiin ja kristinuskon oppeihin, myös itsensä etsimistä.
Porukalla on mietitty, mistä henkinen
hyvinvointi kumpuaa ja mitä oma seurakunta voi tarjota.
- Tykkään siitä, miten pehmeästi
asioita on lähestytty. Se ei ole ollut

Kun tämä lehti ilmestyy, Honkasalo
on jo konfirmoitu piispa Mari Leppäsen pitämässä pääsiäisyön messussa
Tuomiokirkossa. Mutta mitä muuta
rippikoulusta jää käteen kuin kirkon
jäsenyys?
Honkasalo puhuu sisäisen rauhan
etsimisestä. Hänestä on ollut hyvä
puhua inhimillisyydestä, ihmisen heikkouksista ja niiden hyväksymisestä.
Hän on oppinut, että kukin voi uskoa
omalla tavallaan.
- Olet osa kokonaisuutta, vaikka
et ole kadunkulmassa omenalaatikon
päällä huutamassa sanomaa.
Mitä Honkasalo toivoo kirkolta? On
vaikeaa asettaa odotuksia yhteisölle,
joka on vielä vieras. Hän arvelee, että
omasta taustasta voi olla kotiseurakunnalle hyötyä.
- Ehkä voin toimia esimerkkitapauksena siitä, miten eksyneet
lampaat saadaan takaisin karsinaan.
Aikuisrippikoulua Honkasalo suosittelee kaikille, jotka kaipaavat elämäänsä suuntaa, vastauksia, merkityksellisyyttä tai vaikka uutta yhteisöä.

Seuraava ryhmämuotoinen aikuisrippikoulu järjestetään viikonloppuleirinä keväällä 2023. Jos olet kiinnostunut siitä tai yksityisrippikoulusta, ota
yhteyttä: turku.kasvatus@evl.fi. L
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