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Opiskelijoiden tukena
Turun yliopiston tukiopiskelijoiden pakeille saa mennä pientenkin
murheiden kanssa.
PÄ Ä K I RJ O ITU S | A N N I N A H E R RA N E N
Kirjoittaja on viestinnän suunnittelija.
Sähköposti annina.l.herranen@evl.fi

Toteuta toivoa
Pandemia. Sota. Energiakriisi. Hintojen kallistuminen.
Syrjäytyminen. Yksinäisyys. Ääriajattelun nousu meillä
ja muualla. Teemoja, jotka tällä hetkellä lyövät naamalle
kaikkialta - myös tästä lehdestä..
Jos minua, keskituloista, vain kohtuullisesti oman mielenterveyteni kanssa kamppailevaa kaksinhuoltajaa,
huolettaa oma ja läheisteni arki, voin vain kuvitella, mikä
tilanne on niillä, joilla toimeentulo on kapeampi, joiden
mielenterveys on suuremmalla rasituksella tai jotka vastaavat omasta tai perheensä arjesta täysin yksin.
Onneksi on myös toivoa. Viereisessä jutussa käsitellään tukiopiskelijatoimintaa, jolla pyritään vahvistamaan
opiskelijoiden hyvinvointia. Sivulla 5 puhutaan paitsi
(ruoan) hintojen nousun vaikutuksista, myös sitä, miten
seurakunnat voivat auttaa. Sivulla 11 ääneen pääsee äiti,
joka on saanut jouluunsa apua Lahja lapselle -keräyksestä.
Arjen toivo perustuu pitkälti siihen, miten kohtaamme ja
kohtelemme läheisiämme – sekä niitä, joiden numerot
meillä on puhelimen pikavalikossa, että niitä, joita kohtaamme jalkakäytävillä, kauppajonoissa tai bussipysäkeillä. Kristittyinä meillä on velvollisuus kiinnittää tähän
erityistä huomiota.
Ole siis toivon kipinä pimeässä: Kuuntele niitä, jotka ovat
elämässäsi. Älä jätä yksin. Halaa useammin. Rukoile. Jos
sinulla on varaa, osallistu Lahja lapselle -keräykseen tai
lahjoita johonkin muuhun hyväntekeväisyyteen.
Huolehdi myös omasta jaksamisestasi. Puhu! Jos lähipiirissäsi ei ole ketään, jolle puhua, soita vaikka seurakunnan papille tai diakoniatyöntekijälle. Yhteyden
saat yksinkertaisimmin soittamalla seurakuntayhtymän
vaihteeseen. Sieltä ohjataan kyllä eteenpäin! Myös kirkon keskusteluapu on kuulolla päivittäin, evl.fi/kirkonkeskusteluapu.
Ja kun epätoivo iskee, muista Jumalan lupaus: ”Ja katso,
minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” Mark. 28:20

Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

V

äsymystä, uupumusta, stressiä
ja ahdistusta.
Tukiopiskelijat
Iida Vesanto ja
Vilma Sarelius
näkevät arjessaan, että iso osa
opiskelutovereista ei voi hyvin.
- Tosi paljon kuulee henkisen
hyvinvoinnin ja toimeentulon
haasteista, Vesanto sanoo.
Heidän suurin huolenaiheensa on opiskelijoiden yksinäisyys. THL:n viimevuotisten
tietojen mukaan joka neljäs
korkeakouluopiskelija kokee
yksinäisyyttä.
- Moni aloitti yliopiston
korona-aikana eikä päässyt
tutustumaan ihmisiin. Jos joutuu
käymään kaikki opiskelijaelämän haasteet läpi yksin, on se
superpaljon raskaampaa, Sarelius sanoo.
Opiskelijoiden kuormitukselle on monia syitä: opiskelutekniikka ja -rytmi on kadoksissa, opiskelulle ei ole löytynyt
vastapainoa, opintojen etenemisestä tulee paineita.
Sarelius ja Vesanto ryhtyivät
tukiopiskelijoiksi vuosi sitten,
kun toiminta käynnistettiin.
Tukiopiskelijatoiminta on osa
Mielen päällä -hanketta, jonka
ideana on vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.
Tukiopiskelijoita on 26, ja sellaiseksi voi hakea kuka tahansa
Turun yliopiston opiskelija.
Tukiopiskelijat tarjoavat vertaistukea. Juttukaveria kaipaava

Iida Vesannon ja Vilma Sareliuksen mielestä on palkitsevaa olla nyt tarjoamassa sellaista apua, jota he olisivat itse kaivanneet opiskelunsa alkutaipaleella.

opiskelija saa heihin yhteyden
nettilomakkeen kautta.
Vesanto ja Sarelius korostavat, että keskustelut ovat luottamuksellisia. Tapaamisia on
tavallisesti 3–5.
Tukiopiskelijan pakeille voi
tulla minkä murheen kanssa
tahansa.
- Usein alkuperäisen huolen
takaa löytyy muitakin juteltavia
asioita. Tarvittaessa ohjaamme
opiskelijan eteenpäin esimerkiksi YTHS:n palveluihin,
Vesanto sanoo.
Kaksikko iloitsee siitä, miten
nopeasti sana tukiopiskelijoista
on levinnyt yliopistolla. Vertaiskeskustelupyyntöjä tulee 3–5
viikossa. He uskovat, että tarvetta on enemmänkin.
Vasannon ja Sareliuksen
mielestä on hienoa, että Mielen

päällä -hankkeessa on kuunneltu
opiskelijoita. Tukiopiskelijat ovat
ideoineet esimerkiksi lounaskaveritoimintaa ja opiskelunurkkaa, joita on toteutettu ainejärjestöjen kanssa.
- Nouseva teema onkin se,
miten voisimme edistää yhteisöllisyyttä yhdessä ainejärjestöjen
kanssa, Sarelius sanoo.
He toivovat, että yliopistolla
satsattaisiin myös siihen, että
opiskelijat tuntisivat opetushenkilökunnan paremmin. YTHS:n
mielenterveyspalveluiden pitkät
jonot osoittavat, että sinnekin
pitäisi satsata.
- Olisi tärkeää tarjota opiskelijoille tukea mahdollisimman
matalalla kynnyksellä: puuttua
ongelmiin, ennen kuin ne eskaloituvat, Vesanto sanoo. L
utu.fi/mielenpaalla
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Toimittajat Annina Herranen, Reeta Kujanpää, Minna Vesanto
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U Olen jutellut monen
sairaanhoitajan kanssa.
He sanovat, ettei mikään
tunnu niin pahalta kuin
ihminen, joka viimeisinä
hetkinään alkaa katua
elämätöntä elämäänsä.
Asioita, jotka olisi pitänyt
tehdä ja kokea. Minulla ei
ole mitään kaduttavaa.
Olen tehnyt kaiken ja
enemmän.”
Näyttelijä Kari Väänänen,
ET 19/2022

LU KU
U Olen jättämässä
jäähyväisiä menneelle elämälleni. Surusta
huolimatta uskon siihen,
että minulla on alkamassa tosi hyvä kausi
elämässä. Äidin hoitaminen kuitenkin pidätteli
minua monessa asiassa.
Nyt tuntuu siltä, että voin
lähteä ottamaan askelia - ja katsoa, mihin ne
johtavat.”
Yrittäjä Saimi Hoyer,
Eeva 10/2022

U Kaikilta jää kesken
asioita. Kukaan ei voi lähteä valmiista elämästä.
Jos sen ymmärtää, elämä
on onnellisempaa.”
Annika Sipilä,
Kodin Kuvalehti
20/2022

5.11.
Marraskuun ensimmäisenä lauantaina vietetään pyhäinpäivää, jolloin
muistellaan edesmenneitä läheisiä. Tuhannet kynttilät valaiset hautausmaita
vuoden pimeimpään
aikaan, ja kirkoissa muistetaan kuluneen vuoden
aikana kuolleita seurakuntalaisia.

KU VA KU L M A

Opiskelija, nykäise
pappia hihasta!
Hyvinvointi. Turun yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan tukena on tänä syksynä uusi kasvo,
oppilaitospappi Marja Juntunen. Hän on Itä-Suomen yliopiston kasvatti ja toiminut pappina viimeksi
Pelkosenniemen seurakunnassa Lapissa. Ole Marjaan yhteydessä, mikäli kaipaat keskustelukumppania, painoi mieltäsi mikä tahansa. Marjan kollegoina
toimivat tutut oppilaitospapit Atte Airaksinen ammatillisissa oppilaitoksissa ja Mia Pusa sekä yliopistolla että ruotsinkielisissä korkeakouluissa. Marja
sijaistaa oppilaitospappi Tiina Hallikaista, joka on
virkavapaalla tammikuun loppuun.

turunoppilaitospapit.fi
Timo Jakonen kuva
Heidi Pelander teksti
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Jokapäiväinen,
kallistuva leipämme
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Nousevat elinkustannukset vievät monet vähäosaiset entistä
ahtaammalle. Ekonomisti povaa inflaation hiipuvan ensi
vuonna, mutta hitaasti. Diakoniatyöntekijä muistuttaa, että
kirkon diakonia tukee ja auttaa ihmisen taustasta riippumatta.

Heidi Pelander teksti
Jussi Vierimaa kuvat

M

oni on tänä syksynä hieraissut silmiään tutkiessaan ruokaostosten kuittia.
Tilastokeskuksen elokuun
tietojen mukaan elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat ovat nousseet keskimäärin 12,5 prosenttia vuoden takaisesta.
Kallis ruoka puhuttaa myös Katariinanseurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän Saara
Kerolan vastaanotolla. Sähkön ja polttoaineen
kallistuminen kirpaisee asiakkaita vaihtelevasti liikkumistavoista ja asumismuodosta
riippuen. Ruokalaskun kallistumista on vaikeaa paeta.
Avuntarpeen lisääntyminen näkyy Turussa
ja Kaarinassa sekä ruuhkana diakoniatyöntekijöiden vastaanotolla että kasvavina asiakasmäärinä ruokajaoissa ja edullisissa yhteisöruokailuissa.
Katariinanseurakunnassa diakoniatyötä
tehdään neljän työntekijän voimin. Kerola
laskee, että lokakuun alkuun mennessä asiakaskontakteja on kirjattu tänä vuonna vähintään 1600.
- Omassa seurakunnassa näkyy myös se,
että apua haetaan usein ihan viimeisessä
hädässä, kun on jo vuokria rästissä ja sähköt
katkaistu, Kerola harmittelee.

Leipä on yksi niistä elintarvikkeista, joiden ennustetaan vielä
kallistuvan vuoden loppua kohden.

Mistä ruoan ja muiden elinkustannusten nousu
sitten johtuu? Koko ilmiö on sidoksissa inflaatioon eli kuluttajahintojen nousuun. Kuluttajahinnat ovat nousseet elokuun tietojen mukaan
keskimäärin 7,6 prosenttia vuoden takaisesta.
Keskuskauppakamarin pääekonomistin
Jukka Appelqvistin mukaan inflaation kiihtymistä osattiin odottaakin, mutta vauhti tuli
yllätyksenä kaikille.
Tilanteelle on Appelqvistin mukaan monta
selittäjää. Inflaatio alkoi kiihtyä viime vuoden
loppupuolella. Maailma alkoi elpyä koronasta
niin poikkeuksellisella vauhdilla, ettei maailmantalouden tuotantokoneisto oikein pysynyt
mukana.
- Puhuttiin esimerkiksi komponettipulasta
ja logistiikkaongelmista.
Tämän päälle Venäjä hyökkäsi Ukrainaan,
mikä on johtanut koko Eurooppaa piinaavaan
energiakriisin. Se on vaikuttanut tuotantokustannuksiin monilla aloilla, mikä selittää osin
myös ruoan hinnan dramaattista nousua.
- Ruoantuotantohan on todella energiaintensiivistä, ja ruoan tuotantokustannukset
ovat nousseet todella paljon. Maanviljelijät
ovat aikamoisessa pinteessä, Appelqvist selittää.
Diakoniatyöntekijä Saara Kerolan mukaan
voimakas elinkustannusten nousu osuu hankalaan kohtaan. Jo pitkittynyt koronapandemia jätti monia arpia, kuten lisääntynyttä
yksinäisyyttä ja hoitamattomia sairauksia.

- Sosiaali- ja terveyspalveluihin on pitkät
jonot. Ihmisille on tullut korona-aikana myös
mielenterveys- ja päihdeongelmia, ja hoitoon
pääsy on kynnyksen takana.
Valtaosa diakoniatyön asiakkaista tulee
vastaanotolle taloudellisen avun toivossa.
Pitkään jatkuneet poikkeukselliset ajat näkyvät Kerolan mukaan myös yleisenä epävarmuutena. Ihmisten tulevaisuudenusko on
koetuksella, kun maailmantilanne heittelehtii
kriisistä toiseen.
- Päällimmäisenä asiakkailla on huoli
omasta taloudellisesta tilanteesta ja pelko
siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ylipäätään. Myös jaksaminen töissä tai opiskeluissa
huolettaa.
Tämänhetkinen inflaatio on Keskuskauppakamarin Appelqvistin mukaan poikkeuksellisen
korkea. Vastaava tilanne oli Suomessa viimeksi 1980-luvun alussa. Merkittävästi korkeampi inflaatio on ollut Suomessa viimeksi
1970-luvun öljykriisin aikaan.
Hänen mukaansa suurimman iskun tämänhetkisestä korkeasta inflaatiosta ottavat palkansaajat, koska palkat eivät nouse samaan
tahtiin inflaation kanssa. Suurin osa esimerkiksi Kelan etuuksista on sen sijaan sidottu
kansaneläkeindeksiin, joka tarkistetaan vuosittain ja jota inflaatio siis nostaa.
Seuraava tarkistus olisi ollut ensi tammikuussa, mutta hallitus päätti tehdä kansaneläkeindeksiin 3,5 prosentin ylimääräisen
korotuksen jo elokuun alusta lähtien. Ideana
oli korottaa etuuksia, jotta kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset selviäisivät
paremmin rajusta kustannusten noususta.
- Toki jos ihmisellä on todella tiukka
taloustilanne ja hyvin vähän mitään puskureita, taloustilanteen hetkellinenkin kiristyminen voi ajaa yksittäisiä ihmisiä hyvinkin vaikeisiin tilanteisiin, Appelqvist sanoo.
Saara Kerola näkee näitä tilanteita työarjessaan. Kun ihmisen talous on todella tiukalla,
se ei kestä pieniäkään vastoinkäymisiä. Esimerkiksi auton lahoaminen tai sairastuminen
voi kaataa hauraan tasapainon. Kerola muistuttaa, että yhteiskunnan tuet eivät kannattele
kaikkia vaikeuksissa olevia.
- Osa asiakkaistamme on työssäkäyviä,
joilla velkataakka syö ison osan kuukausituloista. He eivät ole oikeutettuja yhteiskunnan
etuuksiin.
Miten kirkko auttaa tiukan taloustilanteen ja
korkeiden elinkustannusten kanssa kamppailevia ihmisiä? Saara Kerola korostaa, että
kirkon diakoniatyön apu on tarkoitettu kaikille, kirkkoon kuuluville ja kuulumattomille,
elämäntilanteesta riippumatta.
Kirkon diakonian avustusbudjetit ovat vaatimattomat. Kerolan mukaan asiakkaalle voidaan tarjota kertaluonteista apua esimerkiksi
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Diakoniatyöntekijä Saara Kerolan mukaan elinkustannusten kallistuessa moni vähäosainen joutuu karsimaan esimerkiksi harrastuksista, suoratoistopalveluista ja ruoasta, jopa kotivakuutuksesta.

ruoan ostoon tai yksittäisiin vuokrarästeihin.
- Ruoka-avustuksia meillä on jaettu noin neljäsataa tänä vuonna. Tämä pitää sisällään ruokakaupan
maksusitoumukset, lahjakortit ja A-killan jäsenmaksut, Kerola valottaa tilannetta Katariinanseurakunnassa, joka on yksi seurakuntayhtymän 10 seurakunnasta.
Diakoniatyöntekijät ohjaavat vähävaraisia myös
kirkon edullisiin yhteisöruokailuihin ja eri toimijoiden ruokajakoihin. Samalla, kun ruoan hinta nousee,
ruokajaoissa on Kerolan mukaan koko ajan vähemmän jaettavaa ruokaa.
- Kauppojen ilta-alennukset ja hävikkiruokakaupat vaikuttavat tähän eniten.
Diakoniatyöntekijän pakeille pääsee selvittämällä,
minkä seurakunnan alueella asuu ja varaamalla ajan
kyseisen seurakunnan diakoniatyöntekijän vastaanotolle.
Mikäli asiakas tarvitsee taloudellista apua, tehdään
kartoitus hänen taloustilanteestaan. Kerola korostaa,
että kirkon taloudellinen tuki on kriisiluonteista ja
tarkoitettu niille, jotka ovat jo hakeneet yhteiskunnan
heille tarjoamat tuet.
Vastaanotolla Kerola kysyy aina, miten asiakas
jaksaa ja onko hänellä tukiverkkoja. Vaikka asiakas
on tullut paikalle ruoka-avun takia, usein taustalta
paljastuu ongelmien vyyhti, kuten velkakierre tai
ihmissuhdeongelmia.
- Näissä keskusteluissa myös ihmisten yksinäisyys
saattaa tulla esille. Silloin tarjoan kirkon tilaisuuksia,
kerhoja ja ruokailuja. Niistä moni on löytänyt oman
paikkansa.
Inflaatiouutisia seuratessa tuntuu siltä, että esimerkiksi ruoan hinta vain jatkaa nousuaan. Pellervon
taloustutkimus arvioi syyskuussa, että lihan ja maitotuotteiden hinnat nousevat loppuvuonna yli 20 prosenttia. Myös leipä- ja viljatuotteiden sekä vihannesten hintojen arvioidaan nousevan edelleen.
Onko meillä toivoa siitä, että kuluttajahintojen
nousu talttuu?
Pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan inflaation ennustamisessa pitää olla varovainen. Hän
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huomauttaa, ettei kukaan pystynyt ennustamaan
tämänhetkisen inflaation voimakkuutta, eivät edes
keskuspankit.
Hän korostaa, että kyse ei ole vain taloustieteilijöiden mallien huonoudesta vaan yleisestä epävarmuudesta. On todella vaikeaa ennustaa esimerkiksi
sitä, miten käy Ukrainan sodassa tai työmarkkinaosapuolten palkkaneuvotteluissa. Appelqvist arvioi, että
inflaatio hiipuu, mutta hitaasti.
- Nyt näyttää siltä, että ainakin ensi vuoden
ensimmäinen puolisko nähdään vielä suhteellisen
korkeaa inflaatiota. Ehkä vuoden päästä ollaan jo
selvästi alempana.
Diakoniatyöntekijä Saara Kerola toivoo, että apua

tarvitsevat tulisivat vastaanotolle ajoissa. Mitä pienempi laskupino, sitä nopeammin tilannetta saadaan
selvitettyä. Diakoniatyöntekijät osaavat auttaa myös
yhteiskunnan tukien hakemisessa.
Kerola on työssään nähnyt monen asiakkaan
häpeävän tilannettaan. Hän korostaa, että moni kriisi,
kuten työkyvyn menetys, voi sattua kenelle tahansa.
- Ihmisten täytyisi olla armollisia itseään kohtaan.
Kerolan mukaan hänen roolinsa on tuoda toivoa ja
lohtua kaikkein vaikeimpiinkin tilanteisiin. Diakonian
avustusbudjeteilla ei tehdä ihmeitä, mutta yritetään
auttaa vaikeimman yli. Työn ydin on ihmisten kohtaamisessa ja kuuntelemisessa.
- Olen tässä, jos tarvitset tukea. Sen pyrin jokaiselle asiakkaalle sanomaan. L

Ruokajakoja ja edullisia ruokailuja
- Halisten sunnuntailounaat Halisten
seurakuntakodilla, Gregorius IX:n tie 8, kerran
kuukaudessa sunnuntaisin. 2 € aikuisilta, lapset
ilmaiseksi. Alussa lyhyt hartaus. Tänä syksynä vielä
6.11. klo 12.
Maarian ruokakassijaot koskevat Maarian
seurakunnan alueella asuvia. Haliskahvila,
Kardinaalinkatu 3 A, Jesari, Jäkärlän Puistokatu 20,
Vellikello, Runosmäen nuorisotalo, Piiparinpolku
13. Kysy lisää diakoniatyöntekijältä, ti ja to klo 10–11
p. 040 341 7451 tai 040 341 7452.
- Runosmäen keskiviikkokeitto Runosmäen
seurakuntakodilla, Munterinkatu 15, kerran
kuukaudessa. Noutokeittolounas 1,50 €, lapset
ilmaiseksi. Tänä syksynä vielä 23.11. klo 12-12:30.
- Ruokis Kaarinan kirkolla, Voudinkatu 2. Ruokajaot
tiistaisin klo 15–17. Ota oma kassi mukaan.
- Toivon torstai Paakarlan seurakuntakodissa,
Laivateollisuudenkatu 28. Ruokailu alkaa klo 17.30
ja ohjelma klo 18. Ruokakassijako ohjelman jälkeen.
Tänä syksynä vielä 10.11., 24.11. ja 15.12.

- Vähävaraisten ruokailu Mikaelin
seurakuntakodissa, Puistokatu 13, tiistaisin klo
12. Lounaan ja ruokakassin lisäksi saat rentoutua
hartauden aikana. Oma kassi mukaan!
- Food & Hope -illat opiskelijoille ja nuorille aikuisille
torstaisin Nummen seurakuntakodilla, Papinkatu
2. Iltoihin on ennakkoilmoittautuminen, lisätietoja
FB-sivuilta. Illat tänä syksynä vielä 3.11., 17.11., 1.12. &
15.12.
- Yhteisöruokailut Varissuon kirkon yläkerrassa,
Kousankatu 6. Yhteisölounas klo 12 maanantaisin
ja keskiviikkoisin, yhteisöpäivällinen torstaisin klo
17. Lounaan hinta: 5/2 euroa, päivällisen hinta 3/2
euroa. Alle 4v. maksutta.
- Kirkon lisäksi ruoka-apua tarjoavat Turussa
ja Kaarinassa muutkin tahot. Ajantasaiset
ruokajakopaikat löydät osoitteesta ruoka-apu.fi.
Kannen kuva: Hanna Jousikivi ja Marko Salo puuhaavat vapaaehtoisina yhteisöruokailun keittiöhommissa.
Vapaaehtoistyö antaa paljon hyvää omaankin elämään, sitä kautta saa juttuseuraa ja tekemistä päiviin,
molemmat toteavat.

Ajankohtaista

Kuningatar Elisabet II:n kuolema nostatti tunteita maailman eri puolilla. Tämä kukkameri on kuvattu Hong Kongissa Iso-Britannian suurlähetystön edessä.

Kun suru pysäyttää maan
Mitä me suremme, kun suremme kuollutta kuuluisuutta?
Roope Lipasti teksti
iStock, Derek Yung kuva

E

lviksen kuolema/ ei mua liikuta, lauloi
Eppu Normaali. He taisivat olla vähemmistössä, sillä suurten ikoneiden ja
idoleiden kuolema liikuttaa yllättävänkin
paljon ja suuria massoja. Tänä syksynä
on nähty kaksi tällaista suruaaltoa: ensin
kotoisemmin, kun Vesa-Matti Loiri kuoli, ja vähän sen
jälkeen globaalimmin, kun kuningatar Elisabet kuoli.
Loirin kuoleman jälkeen esimerkiksi Helsingin
Sanomat julkaisi samana päivänä kolme eri muistokirjoitusta edesmenneestä taiteilijasta, mikä lienee
yhdenlainen ennätys. Kun hautajaispäivä tuli, iltapäivälehtien sivut eivät olleet riittää kaikkien kuvien julkaisemiseen. Britanniassa taas kuollutta kuningatarta
kuljetettiin ympäri maata, ja ihmiset jonottivat vuorokaudenkin päästäkseen kävelemään hänen arkkunsa
ohi.
Että kyllä se taisi liikuttaa, kuolema.
Mutta miksi? Harva suomalainen varsinaisesti tunsi
Loiria. Kukaan suomalainen ei tuntenut Elisabetia. Ja
silti molempia surtiin niin kuin he olisivat sukulaisia.
Tai ainakin melkein kuin olisivat.
Käytännöllisen teologian professori Auli Vähäkangas Helsingin yliopistosta kiinnittää asiassa ihan ensin
huomiota sanaan ”suru”. Suomen kielessä kun käytetään yleensä vain sitä, vaikka suruja on monenlaisia ja
monenasteisia.
- Englannin kielessä on sanapari ”collective grief”,
joka on sitä kollektiivisen surun kovaa ydintä. Sitten on
toisaalta ”social mourning”, joka kääntyy suruksi sekin,
mutta parempi käännös voisi olla yhteinen muistelu.
Se ei ole ihan samanlaista surua kuin jos joku lähei-

nen kuolee. Ehkäpä julkkisten kuolemaan liittyvässä
surussa on enemmän kyse tästä jälkimmäisestä.
Jossain määrin kollektiivinen suru tai yhteinen muistelu on tietenkin nykyajan tuote, koska se yksinkertaisesti on mahdollista nykyvälineillä. Mutta osattiin sitä
ennenkin.
- Esimerkiksi kun presidentti Kyösti Kallio kuoli
sota-aikaan Helsingin rautatieasemalla sydänkohtaukseen, ja paikalla sattui olemaan koko Suomen lehdistö,
niin seuraavaksi päiväksi saatiin lehtiin kuvat ja suru
oli kollektiivista, Vähäkangas sanoo.
Hän kuitenkin muistuttaa, että julkkissureminen
vaatii jonkinlaisen fanituksen ennen kuin siihen pääsee mukaan.
- Itse en esimerkiksi ollut juurikaan kiinnostunut
Elisabetin hautajaisista, ja Loiriakin seurasin lähinnä
tutkijan näkökulmasta. Mutta omassa Facebookissani
taas oli paljon usein tutkijataustaisia ihmisiä, jotka
ihastelivat esimerkiksi Elisabetin hautajaisia, jotka
olivat niin perinteisen anglikaaniset kuin olla ja voi pääministeri lukee Raamattua ja niin edelleen. Se oli
heidän mielestään komeaa ja jotain sellaista, jota Suomessa ei harmi kyllä ole.
Mielenkiintoista kollektiivisessa muistelussa ja
-surussa on se, kuinka luontevasti uskonto sekoittuu
siihen, vaikka muuten se on yleensä asia, jota ei haluta
sekoittaa juuri mihinkään. Kun Loiri kuoli, lukuisat
julkkikset ilmaisivat lehdessä ilonsa siitä, että hän on
päässyt taivaaseen ja että vielä joskus siellä pilvien
päällä tavataan. Uskonto siis yhtäkkiä tällaisessa tilanteessa olikin ihan normaali ja luonteva asia, vaikka

yleensä harva puhuu taivaaseen pääsystä.
Samalla lailla Jokelan kouluampumisten tai Estonia-katastrofin kaltaisten tilanteiden jälkeen syntyy
kynttilämeriä, jotka voivat olla vaikkapa kirkon portailla, ja silloin on hyvin luontevaa kenen tahansa
käydä sytyttämässä omansa – vaikka ei kuuluisi kirkkoon.
- Surussa rituaalit ovat luonteva ja perinteinen
tapa reagoida ja etsiä lohdutusta. Suomalaiset myös
vieraantuvat enemmän ja enemmän uskonnollisista
rituaaleista ja siksi niiden tilalle luodaan uusia, esimerkiksi juuri näitä kukka- tai kynttilämeriä, Vähäkangas
miettii.
Hän muistuttaa, ettei nykyään enää ole sellaisia traditioita suremiselle kuin ennen, jolloin pidettiin vaikka
surunauhaa tai oli suruaika.
- Se myös helpotti surevaa, kun ei tarvinnut aina
erikseen selittää, että tässä on nyt vähän vaikeat ajat.
Ehkä nykyaikanakin jotenkin vähän kaivataan jotain
sellaista. Ja siksi on sitten mukava mennä välillä vähän
surumoodiin ja kirjoittaa Facebook-seinälle vaikka että
R.I.P. Se on sellainen kevyempi tapa surra.
Vähäkankaan mukaan suremme kollektiivisen muistelun kautta ainakin osittain myös omaa kuolevaisuuttamme, eikä se ole pelkkää performanssia, vaikka
sitäkin.
- Rituaali on aina performanssia, mutta ei vain performanssia sen itsensä vuoksi vaan siksi, että rituaalit
auttavat omia prosessejamme. Julkkiksen kuoleman
kautta on myös ehkä mahdollista käsitellä muita kuolemia – vaikka jonkun oman läheisen kuolemaa, jota
ei ole osannut tai uskaltanut sanoittaa. L
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Uutiset
LY H Y E S T I
Seurakuntayhtymä on
mukana Astetta alemmas
-energiansäästötalkoissa säätämällä toimitilojensa sisälämpötiloja ja
muistuttelemalla muista
arkisista energiansäästöteoista. Näin se haluaa
osaltaan varmistaa, että sähköä riittää Suomessa kaikille
alkaneena lämmityskautena. Kaikkien tilojen lämmöt
käydään läpi. Toimisto- ja
työskentelytiloissa pyritään
saamaan huonelämpötila
Turun kaupungin esimerkin
mukaan mahdollisimman
lähelle asumisterveysasetuksen mukaista +20 asteen
alarajaa. Kirkoissa tavoite on
+18 astetta. Tilojen lämpötilat
otetaan entistä tarkempaan
seurantaan. Lisäksi energiansäästöä haetaan kaukolämmön, ilmanvaihdon ja
ulkovalaistuksen säätöjen
tarkistuksista ja optimoinneista. Tilojen käyttäjiä
muistutetaan valaistuksen
sammuttamisesta tiloista
aina silloin, kun niissä ei olla.
Seurakuntayhtymällä on
runsaat 200 kiinteistö- ja
asuntokohdetta, joista kirkkoja tai kappeleita 19. Seurakuntayhtymässä on viime
vuosina tehty useita ilmastoa säästäviä energiaratkaisuja. Lähivuosien tavoitteena
on myös aurinkoenergian
käyttö.

Kirkolliskokous kokoontuu syysistuntoonsa Turun kristilliselle opistolle
7.–11.11. Kirkolliskokous on
kirkon ylin päättävä elin. Se
päättää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppia
ja kirkon työtä koskevista
keskeisistä linjauksista sekä
kirkon hallinnosta ja taloudesta. Kirkolliskokous kokoontuu kahdesti vuodessa.
Kirkolliskokousedustajat
ovat vaaleilla valittuja seurakuntalaisten edustajia.

Pohjoismaiden suurin
kristillinen nuorisotapahtuma Maata Näkyvissä
-festarit järjestetään Turussa Gatorade Centerissä ja Messukeskuksessa
18.–20. marraskuuta.
Tapahtuma kokoaa lavalle
suomigospelin suosikkeja ja
kansainvälisiä artistivieraita.
Maata Näkyvissä pidetään
kahden poikkeusvuoden jälkeen jälleen koko viikonlopun
suurtapahtumana. Vuonna
2019 Maata Näkyvissä -festareilla oli 17500 kävijää.
Tapahtuman järjestää SLEY.

Oma ehdokas löytyy

Anna äänesi seurakuntasi hyväksi
Paula Heino teksti
Mikael Grönroos kuva

K

oko elämän kirjo 18-vuotiaista kahdeksankymppisiin,
ammattitaitajista tieto-osaajiin, tutuista tuntemattomiin:
seurakuntavaaliehdokkaista
löydät varmasti omasi.

Tiistaista lauantaihin 8.‒12.11. kannattaa
äänestää ennakkoon, jos haluaa vaikuttaa
kirkon tulevaisuuteen. Äänestyspaikkoja
on ympäri Turkua ja Kaarinaa, esimerkiksi
marketeissa, Hansakorttelissa ja Turun
pääkirjastossa. Varsinainen vaalipäivä
seurakuntien pääkirkoissa on 20.11.
Turussa ja Kaarinassa on perinteisesti
vahva Partiotyön Ystävien ehdokaslista.
Tänä vuonna Yhteinen kirkkomme keräsi
eniten ehdokkaita. Suuri ehdokasmäärä
on myös Sinisellä polulla ja Kokoomuksella. Sosialidemokraateilla on lista kahdeksassa ja Vihreällä kirkolla seitsemässä
seurakunnassa. Åbo svenska församling
tuo äänestäjälle Församlingen nära dig
ja Liv och gemenskap i församlingen
-vaihtoehdot ja yhden ehdokkaan Gröna
kyrkan -listan. Niin Yhteinen kirkkomme
kuin Sinisellä polulla muodostuvat osin eri
poliittisia näkemyksiä kannattavista henkilöistä.
Seurakuntavaaleissa 357 ehdokasta on
ehdolla oman seurakuntansa seurakuntaneuvostoon ja heistä 325 hakee myös
Turun ja Kaarinan seurakuntien yhteiseen
kirkkovaltuustoon.
Otapa esiin nettisivu turunseurakunnat.fi/
vaalit ja selaa ehdokkaita joko seurakun-
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nittain tai suoraan vaalikoneesta. Vaalikoneesta puuttuu 55 ehdokasta. Heidätkin
löydät noista netin seurakuntalistoista,
äänioikeutetuille kotiin jo tulleesta vaali
kirjeen liitteestä tai tämän Lilja-lehden
vaaliliitteestä sekä tietenkin äänestyspaikoilla olevista ehdokaslistojen yhdistelmistä.
Millaista väkeä ehdokkaat vaalikoneen
perusteella ovat? Kuten sanottu, 55 turkulaista ja kaarinalaista ehdokasta ei
ole vastannut vaalikoneeseen. 302:sta
vaalikoneeseen vastanneesta 177 ei ole
halunnut kertoa, mikä kirkossa vaikuttavista liikkeistä on itselle läheinen. 125
ehdokasta näin on tehnyt. Tämä otos on
35 prosenttia kaikista Turun ja Kaarinan
seurakuntavaaliehdokkaista. Heistä 33
prosenttia kertoo evankelisuuden olevan
lähellä sydäntä. 14 prosentille herännäisyys saa sydämen sykkimään, Viides herätysliike on tutuin 13 prosentille ja Hiljaisuuden liike 10 prosentille vastanneista.
Muut liikkeet saivat vähemmän kannatusta ja osalle ehdokkaista herätysliikkeet
eivät ole tuttuja.
64 vaalikoneeseen vastannutta Turun
ja Kaarinan ehdokasta ei ole halunnut
kertoa, mitä puoluetta äänestäisi. 238
ehdokasta on avannut tämän verhon ja he
jakautuvat seuraavasti: 38 prosenttia kannattaa kokoomusta, 20 prosenttia SDP:tä,
16 prosenttia vihreitä, viisi prosenttia
vasemmistoliittoa, samoin viisi prosenttia
perussuomalaisia, neljä prosenttia kristillisdemokraatteja ja 0,8 prosenttia Liike
Nyt -puoluetta. Åbo svenska församlingin

ehdokkaista kaikki eivät ole kertoneet
poliittista näkemystään, mutta ruotsalainen kansanpuolue on useimpien vastanneiden taustalla, kun hajaääniä saavat
vihreät ja vasemmistoliitto.
Tuomiokirkkoseurakunnan ja Åbo svenska
församlingin ehdokkaiden keski-ikä on
seurakuntien alhaisin eli 49 vuotta, kun
taas Henrikinseurakunnassa luotetaan
kokemukseen ja ehdokkaiden keski-ikä
on 62 vuotta. Turun ja Kaarinan ehdokkaista 53,6 prosenttia on suorittanut
korkeakoulututkinnon, 26,2 prosenttia
ammattitutkinnon, 15,6 prosenttia ylioppilastutkinnon ja 4,6 prosenttia peruskoulun.
Kysyttäessä luopuisiko ennemmin seurakunnan tiloista kuin henkilöstöstä,
useimmat valitsevat tiloista luopumisen.
Maito- ja lihatuotteiden käyttö taas jakaa
ehdokkaita niin, että osa on täysin niistä
luopumista vastaan ja osa kannattaa kasvisruokavaliota. Monet ehdokkaat olisivat valmiit vihkimään samaa sukupuolta
olevat kristilliseen avioliittoon. Yllättäen
tämä näkemys ei ole pelkästään nuorten,
vaan myös evankelista liikettä lähellä olevissa varttuneissa ehdokkaissa on tähän
valmiutta.
Heikompiosaiset, perheet, lapset, nuoret ja vanhukset tarvitsevat tukeamme,
kuuluu ehdokkaiden viesti. Lähimmäisenrakkaus, usko, hautaan siunaaminen,
vihkiminen, arvot ja kummius nousevat
sanapilvessä, jossa kysytään ehdokkaiden
syitä kuulua kirkkoon. L
Katso lisää turunseurakunnat.fi/vaalit

Tässä ja nyt

Usko (varmuuden vuoksi)

S

eison Helsingin juna-asemalla ja väsyneen oloinen
tyyppi pyytää minulta
lainaksi kymppiä. Hänen
täytyy päästä kotiinsa
Ouluun, ja kyllä hän maksaa takaisin vaikka Mobilepayllä ensi
viikolla kun tuet tulee. Intuitio sanoo,
etten tule niitä rahoja näkemään.
Pascalin vaaka on epätavanomainen
uskonnollinen argumentti. Se ei pyri
todistamaan Jumalan olemassaoloa,
vaan vakuuttamaan ihmiset siitä, että
Jumalaan uskominen on kannattava
päätös.
Yksinkertaistettu versio argumentista menee näin:
Jos et usko Jumalaan, vaikka se on
olemassa, joudut kuollessasi kadotukseen. Jos uskot Jumalaan, vaikka sitä
ei ole olemassa, kuollessasi ei tapahdu
mitään. Jos totuutta ei voi varmaksi
tietää, Jumalaan kannattaa uskoa ihan
varmuuden vuoksi.

Harva ajattelee näin, mutta moni
kuitenkin uskoo – varmuuden vuoksi.

”Uskon häntä – ihan
varmuuden vuoksi,
jos hän puhuukin edes
puoliksi totta.”
Usein tällaisen uskon takana on
pelko. Tien puolen vaihtaminen epäilyttävän hiipparin kävellessä vastaan
on siitä esimerkki tai radikaalimpana
ilmiönä maailmanloppuun valmistautuvat bunkkerisurvivalistit. Järjen
tasolla suurin osa tietää, että todennäköisesti se epäilyttävä hiippari on
ainoastaan tosi pahasta krapulasta
selviävä opiskelija ja ainoa maailmanloppu on hänen jomottavassa päässään. On kuitenkin järkevämpää käyttäytyä pahimman skenaarion mukaan
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Kirjoittaja on turkulainen kirjailija, kustantaja ja sanataideohjaaja.
Hän on kiinnostunut yhteiskuntafilosofiasta, kauniista sanoista ja
oikeudenmukaisen maailman toteuttamisesta.

kuin katua myöhemmin.
Pelon kanssa tällainen onnistuu
intuitiivisesti, mutta entä positiivisen
ajattelun kanssa?
Jos lainaan tyypille rahaa niin pahin
skenaario on, että menetän kympin
valehtelijalle. Paras skenaario on, että
saan kympin takaisin. Tyypin päivän
teko pelastanee joka tapauksessa. Jos
en anna mitään hän saattaa joutua
pyörimään asemalla koko yön.

Uskon häntä – ihan varmuuden
vuoksi, jos hän puhuukin edes puoliksi
totta.
Ojennan tyypille kympin. Hän kiittää vuolaasti ja pyytää minua jopa soittamaan hänelle, jotta saisi numeroni.
En ikinä saanut rahojani takaisin.
Intuitioni oli oikeassa.
Kieltäydyn oppimasta tästä mitään.
Olin tehnyt oikean päätöksen.
Tekisin sen uudestaan. L

Hautatoimisto auttaa surutyön alkuun

Roope Lipasti teksti
Kirkon mediapankki kuva

K

un läheinen kuolee,
muistettavia asioita on
lukuisia. Alkuun pääsee
lukemalla esimerkiksi
hautausoppaan, jollaisia löytyy sairaaloista ja
saattokodeista. Tai sitten voi soittaa tai
suunnata suoraan seurakuntayhtymän
hautatoimistoon. Sieltä voi varata siunaukset eli tilan, papin ja kanttorin,
jäähyväistilaisuudet (kirkkoon kuulumattomalle vainajalle järjestettävä

tilaisuus, jossa vainajaa ei siunata), tuhkauksen sekä hautapaikan.
- Mikäli on jo sukuhauta, niin meiltä
voi - ja kirkkolain vaatimuksesta myös
pitää - tarkastaa, että on oikeutettu siihen. Lesken lisäksi paikan lunastaneen
jälkeläiset suoraan alenevassa polvessa
sekä heidän puolisonsa ovat oikeutettuja, kertoo Mia Wikström hautatoimistosta.
Kaikki haudat ovat nykyään sukuhautoja. Sellainen otetaan 25 vuodeksi,

ja aikaa voi halutessaan jatkaa. Kun
hallinta-aika päättyy, seurakunnasta
otetaan yhteyttä omaisiin, jos haudalle
on valittu haltija tai meillä on omaisen yhteystietoja. Ellei yhteyttä saada,
laitetaan haudalle kuulutus – jos omaiset käyvät haudalla, niin saavat tiedon
sitä kautta. Ellei edelleenkään onnistu,
hautakivi poistetaan kuulutusajan jälkeen ja hauta voidaan luovuttaa uudelleen käyttöön.
Mikäli pitää hankkia kokonaan uusi

hautapaikka, niin valinnanvaraa on
paljon ja paikan päälläkin saa käydä
valitsemassa.
- Meillä on alueita, joilla hoito kuuluu hintaan, mutta myös alueita, joilla
saa itse huolehtia haudasta – niilläkin
voi toki halutessaan ostaa hoitopalvelun.
Mia Wikströmin kokemuksen
mukaan omaisilla on yleensä päällimmäisenä mielessä hautauspäivä - että
saako juuri sen ajan kuin haluaa.
- Jos esimerkiksi haluaa kaikkein
suosituimman paikan, eli Ylösnousemuskappelin ja vielä lauantaiksi seurakunnan jäsenelle, niin se voi olla hankalaa. Aikoja on tiistaista lauantaihin,
joka päivä kello 9.30, 11, 12.30 ja 14.
Tuhkauksen kohdalla pitää vielä varata
aika uurnanlaskulle, jos uurna haudataan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmaille, Wikström
kertoo.
Hinnat vaihtelevat sen mukaan
onko kyseessä arkku vai uurna, kuinka
pitkäksi aikaa paikka otetaan ja millaisilla ehdoilla. Tuhkaus ja hautaus muistolehtoon maksaa turkulaisille ja kaarinalaisille 300 euroa, pelkkä tuhkaus on
200. Arkkuhautaus on kalliimpi, 460
euroa. Nykyään tuhkauksia on kaikista
jo 84 prosenttia.
Hautatoimistolla on myös ostopalveluna talvivienti – eli seurakunta vie
haudalle pyhäinpäivänä kanervan,
jouluna kynttilän tai tulppaaneja ja
pääsiäisenä liljoja. L
Hautatoimiston palvelupiste Eerikinkatu 3:ssa on auki maanantaista-perjantaihin klo 09.00 - 14.00. Puh. 040
341 7253 tai 040 341 7203. Sähköposti
turku.hautatoimi@evl.fi. Puhelinaika
on arkisin klo 9.00-14.00
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Svenska sidan

Vales tema är "Tror, hoppas, älskar."

ÅSF har fler kandidater
än vid förra valet
Siv Skogman, text

I

nför höstens församlingsval är Åbo svenska
församling ett lysande undantag i Borgå stift. I
omkring var tredje av stiftets 45 församlingar
blåser njugga vindar. Det blir sämjoval eftersom
antalet kandidater är så få. Men Åbo svenska
församling har fler kandidater än vid förra valet
2018.
Nya namn, unga kandidater, trotjänare som ställer upp igen – en blandning av församlingsaktiva
och allmänt samhällsaktiva. Medelåldern är 48
bland kandidaterna till församlingsrådet, 46 bland

dem som kandiderar till gemensamma kyrkofullmäktige. Yngsta kandidaten i båda valen är 18 år.
En ny valmansförening, Gröna Kyrkan, kompletterar de tidigare bekanta Liv och gemenskap i församlingen och Församlingen nära dig.
– Det är nog tack vare aktiva förtroendevalda
som kandidatnomineringen lyckats så bra, tror kyrkoherde Mia Bäck. De har scoutat fram nya namn,
ringt runt och engagerat kandidater. Intresset vittnar
om att samarbetet i församlingen fungerar, att det är
roligt och intressant, givande samtal och möten. L

De förtroendevalda väljer också
representanter till kyrkomötet,
det vill säga vem som blir
beslutsfattare i kyrkans högsta
beslutande organ. Där avgörs
frågor som gäller kyrkans lära
och hela kyrkans ekonomi.

Så här går valet till
I församlingsvalet väljs representanter till Åbo och S:t
Karins kyrkliga samfällighets tio församlingsråd och till
gemensamma kyrkofullmäktige.
I Åbo svenska församlings församlingsråd sitter 12
förtroendevalda, i gemensamma kyrkofullmäktige har
ÅSF 4 representanter.
Du röstar bara på kandidater uppställda i din egen
församling.
Du får två valsedlar:
VIT. Med med den röstar du på en kandidat till gemensamma kyrkofullmäktige.
(Besluter bland annat om budget, skattesats, bidrag,
byggprojekt).
ORANGE. Med den röstar du på en kandidat till det
egna församlingsrådet.
(Besluter om verksamheten i din församling, bland
annat anställningar, barn- och ungdomsverksamhet,
diakonin).
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Rösträtt har alla församlingsmedlemmar
som fyllt 16 år.
Förtidsröstning 8–12.11.
Valdag 20.11.
Förtidsrösta kan du var som helst i Finland, men gör du
det utanför Åbo–S:t Karins bör du komma ihåg dina två
kandidatnummer. Två nummer eftersom du har två
valsedlar.
(Förtidsröstning ordnas i Åbo bland annat i Samfällighetens hus vid Eriksgatan, i församlingshemmet Aurelia, I Katedralskolan, i Arken vid Fabriksgatan, i Aurum på
Universitetsbacken).
På den egentliga valdagen kan du rösta bara i din egen
församlings officiella vallokal. För ÅSF:s del är det
Aurelia, Auragatan 18.
Ta med identitetsbevis både om du förtidsröstar och på
egentliga valdagen.
Alla röstberättigade får brev hem där kandidaterna
presenteras. De finns också presenterade i den tidning
du nu läser (Liljan 10/22)
Valkompassen kan hjälpa dig hitta rätt kandidat. Den
hittar du till exempel via abosvenskaforsamling.fi L

Här kan du rösta i Åbo:
Förtidsröstning:
- 8–12.11 Centralregistret, Eriksgatan
3, klockan 9–18, Aurelia, Auragatan 18,
klockan 11–18
- 8.11 Arken, Åbo Akademi,
Fabriksgatan 2, klockan 11–14
- 10.11 Aurum, Henriksgatan 2, klockan
11–14
- 11.11 Katedralskolan i Åbo, Gamla
stortorget 2, klockan 11–13.
Valdagen:
- Åbo svenska församlings
medlemmar röstar på valdagen 20.11 i
Aurelia, klockan 11–20

Ajankohtaista

Joululahjaunelmia
Tänäkin vuonna Turun alueella on lukuisia lapsiperheitä, joilla ei ole varaa ostaa yhtään
joululahjaa. Lahja lapselle -keräys takaa, että lapsi saa edes sen yhden.
Roope Lipasti teksti
Suvi-Tuuli Kankaanpää kuva

K

atriina on yksi reilusta
tuhannesta Lahja lapselle
-keräyksen lahjansaajasta. Tai hänen lapsensa
on. Katriina on yksinhuoltaja, joka käy pienipalkkaisessa työssä, jonka palkasta
suuri osa menee suoraan ulosottoon.
Elämä on kohdellut monella tavalla
kaltoin, eikä heidän perheessään ole
koskaan ollut sellaista joulua kuin
mihin suurin osa on tottunut.
Yksi valonpilkahdus on kuitenkin
monena vuonna ollut Lahja lapselle
-keräys.
- Se on ollut tärkeää pojalle. Kun
hän oli kyllin vanha ymmärtääkseen,
ettei joulupukkia ole olemassa, niin
hän ymmärsi myös, että jos äiti joutuu ostamaan lahjan, se on muusta
pois. Mutta jos sitten joku ventovieras
antaa sen lahjan, niin minun ei tarvitse nähdä nälkää voidakseni säästää
lahjarahan. Lahja on myös opettanut
häntä siihen, että hän itsekin haluaa
antaa sitten, kun se on mahdollista.
Hän tietää, kuinka tärkeä asia se on.
Ja juuri tuosta keräyksessä on
kyse: joku – kuka tahansa – toteuttaa
yhden lapsen yhden toiveen. Diakoniatyöntekijät toimivat joulutonttuina
ja toimittavat lahjan aatoksi perille.

He myös alun alkaen etsivät ne, jotka
lahjaa eniten tarvitsevat.
Seurakuntayhtymän vapaaehtoistyön
koordinaattori Mia Lehtonen kertoo,
että lahjoittajia tarvitaan taas erityisen
paljon.
- Lapsiperheet ovat hyvin tiukoilla,
ensin oli korona ja nyt sähkökriisi ja
ruoan hinnannousu. Jää nähtäväksi,
miten se näkyy jo tänä jouluna vähävaraisten lapsiperheiden arjessa.
Yksittäisten ihmisten lahjoitukset
ovat yleensä viidenkympin hujakoilla,
mutta voi antaa myös vaikkapa 20
euroa. Silloin laitetaan sitten kaksi
lahjoittajaa yhteen ja saadaan yksi
lahjakortti. Lahjat menevätkin niin,
että alle yhdeksänvuotiaille pääsääntöisesti hankitaan joku tietty konkreettinen lelu, ja vanhemmille lapsille
sitten 40 euron lahjakortti.
Lahjakortit ovatkin vanhemmille
lapsille ihan ehdoton juttu.
- Niissä on se ilo, että saa juuri sen
oikean kokoisen vaatteen tai mitä nyt
haluaakin. Ne mahdollistavat myös
sen, että jos haluaa ostaa jotain vähän
kalliimpaa, voi säästää lahjakortin
lisäksi tarvittavan summan. Lahjakortin kanssa saa myös ilon päästä kavereiden kanssa ostoksille. Jos vielä käy

lunastamassa lahjakorttinsa alennusmyynneistä joulun jälkeen, voi saada
enemmän samalla summalla, Lehtonen sanoo.
Saamapuolella taas tärkeintä koko
hommassa on Katriinan mielestä kokonaisuus, ei pelkästään se lahja.
- Tämä tietenkin myös hellittää
omaa jouluahdistusta ja sekin on tärkeää, että saa jutella diakonin kanssa
- tulee olo, että ei ole yksin. Niin ikään
on mukava ajatella, että on olemassa
ihmisiä, jotka haluavat auttaa. Kun
monet miettivät, että mihin laittaisivat rahojaan, niin tässä menee kyllä
oikeaan osoitteeseen.
Onko joulu sitten erityisen ahdistavaa aikaa yksinhuoltajan arjessa?
- Kaikki kuukaudet ovat. Mutta tietenkin jouluna on vielä se, kun kaikki
puhuvat, että on sitä ja tätä, suklaakalenterit ja paljon lahjoja. Lelumainoksia tulee postissa ja joka puolella
huudetaan, että ostakaa, ostakaa.
Koristeluja ja vaikka mitä pitäisi olla,
myös media pitää tätä yllä. Tuleehan
siitä paineita.
Mutta nyt on sitten ainakin se yksi
lahja.
- Ja jos on vielä vaikka pipareita,
niin tulee joulutunnelmaa. Kerran

saimme jouluruokapaketin eräästä
Facebook-ryhmästä. Se oli kiva yllätys, kun poika oli sitä ennen vähän
allapäin joulusta. Lahja lapselle on
sikälikin kiva ja turvallinen tapa saada
apua perheelle, että siinä ei mitenkään
leimata huonoksi huoltajaksi, eikä ole
pelkoa, että asiat, joista diakonille juttelee, päätyvät vääriin korviin. L

Toimi näin, jos haluat
lahjoittajaksi
Soita 15.–18.11. klo 10–13
numeroon 040 341 7660 tai täytä
sähköinen lomake osoitteessa
turunseurakunnat.fi.
Saat lapsen 40–50 euron arvoisen
lahjatoiveen. Voit myös pyytää
20–30 euron arvoista toivetta
toteutettavaksi.
Hanki lahja ja tuo se
paketoimattomana klo 11–18
• Diakoniakeskukseen
(Puutarhakatu 22) ma-pe 21.–
25.11. ja ma-ti 28.–29.11.
• tai Kaarinan kirkolle (Voudinkatu
2) ma-pe 21.–25.11. klo 11–18
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Lopuksi

Nooa Haltia avusti Saara Palmusta ehtoollisen jakamisessa.

Perheen pienimmätkin mukaan
Martinkirkon jumalanpalveluksissa lapset saavat osallistua messun
toteutukseen uudella tavalla.
Minna Uusivirta teksti
Vesa-Matti Väärä kuva

Mikkelinpäivänä Martinkirkon perhemessu näytti erilaiselta kuin monet
muut jumalanpalvelukset. Enkelien
päivään sopivasti messun teemana olivat supersankarit.
Messu alkoi kulkueella, jossa teeman mukaan pukeutuneet lapset saapuivat kirkkoon. Kun Saara Palmunen
puhui seurakunnalle liturgina siitä,
miten pahuutta vastaan voi taistella
henkisen vahvuuden ja oikeudenmukaisuuden avulla, hän samalla viskasi
näkymättömyysainetta ilkeyttä edustavan lohikäärmehahmon eli lastenohjaaja Kaija Vähä-Vahe-Hirvilahden
päälle. Leikkipyssyllä ammuttujen

ystävällisyyden säteiden jälkeen mittelö päättyi halaukseen. Tätä seurasi
uskontunnustusjumppa.
Messun päätteeksi viisivuotiaat
Eedit ja Frans Jokinen olivat mukana
laskemassa ehtoollispikareiden
määrän alttarilta. Supersankariteeman mukaisesti Eedit oli pukeutunut Frozen-elokuvan Elsaksi ja Frans
Super-Marioksi.
- Me piirrettiin ja kerättiin pikarit,
Eedit kertoo.
- Mua ei jännittänyt, paitsi vähän,
sanoo Frans.
Virsien numerot alas taululta otti
puolestaan Mandi Hellsten, 4, hänkin

Frozenin Elsa-asussa.
- Kiipesin tikkaille. Se oli kivaa,
Mandi toteaa.
Hämähäkkimieheksi sonnustautunut kuuden vanha Joda Hellsten oli
sammuttamassa kynttilöitä alttarilla
- Se sammutusväline oli uusi. Harjoittelin ja opin heti käyttämään sitä.
Seurakunnan nuorimpien jäsenten
osallistuminen liittyy syksyn alussa
Martinseurakunnassa käynnistettyyn
Laste hommat -toimintaan. Sen ideana
on lapsille suunnatun tekemisen avulla
tehdä jumalanpalveluksista perheille
helpommin lähestyttäviä.
Tämä näkyy kirkossa kahdella

tavalla: sisäeteisessä lapsia odottaa
Martti-hahmo. Sen ovat suunnitelleet
lastenohjaajat Vähä-Vahe-Hirvilahti ja
Kaija Koskinen. Viereinen Laste hommat -mainos on lapsen kynästä, sen on
tehnyt Elina Haltia.
Martti-hahmon luota lapset voivat
valita mukaansa Laste hommat -kaulanauhan, jonka lappuun on kirjoitettu
eri tehtäviä, joita lapset voivat jumalanpalveluksen aikana tehdä. Tarkemmin
niissä neuvovat papit ja suntiot.
- Tehtävistä saa tulla rohkeasti
kysymään. Jos näyttää, että liturgilla
on kiire, voi kysyä joltain muulta. Se ei
häiritse, Saara Palmunen sanoo.
Mikkelinpäivän messussa eri ikäiset
lapset esimerkiksi lukivat Raamattua,
keräsivät kolehdin, avustivat ehtoollisella ja ripustivat kastepuuhun uusien
seurakunnan jäsenten nimet.
Tehtävien lisäksi lapsille on kirkon
etuosaan, saarnastuolin eteen tehty
leikkipaikka, jossa on muun muassa
kirjoja, leluja ja istuintyynyjä.
- Jumalanpalvelukseen ovat kaikki
eri ikäiset tervetulleita. Kirkossa voi ja
saa liikkua, ja lapset voivat halutessaan
osallistua messun tehtäviin – ei tarvitse
vain istua paikallaan, kertoo seurakuntapastori Ilona Hägglund.
Supersankarimessu oli erityinen
siksikin, että ennen jumalanpalvelusta
osa mukana olleista lapsista oli yöpynyt
kirkossa nuoriso-ohjaajien ja isosten
kanssa.
Keskusta-alueen kirkoissa kiertävä koululaisten Yö kirkossa -tapahtuma järjestettiin kolmatta kertaa. Nyt
mukana oli 4.–7.-luokkalaisia, jotka
muun muassa pelasivat illalla ulkona
koripalloa ja leikkivät taskulamppuhippaa. Ohjelmaan kuului myös askartelua, laulamista sekä kyselytunti, jolloin lapset saivat kysyä papeilta mitä
tahansa.
Yöllä osa lapsista nukkui kirkon parvella ja loput alhaalla salissa. Aamiaista
syötiin seurakuntatalolla.
- Kirkossa yöpyminen tekee siitä
tilana uudella tavalla tutun lapsille.
Hämärässä kirkossa taskulampun
valossa liikkuminen jää mieleen, kertoo
nuorisotyönohjaaja Jenni Haltia. L

Käsikirjoitus Roope Lipasti, piirros Anton Lipasti
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