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Neuvolat
käännekohdassa
PÄ Ä K I R J O I T U S | R E E TA K U J A N PÄ Ä
Kirjoittaja on verkkoviestinnän suunnittelija.
Sähköposti reeta.kujanpaa@evl.fi

Tukea matalalla
kynnyksellä
Suomalaisessa yhteiskunnassa on paljon asioita, joista
voi olla ylpeä. Yksi niistä on eittämättä neuvola, jonka
koulutetut ammattilaiset tukevat koko perheen hyvinvointia raskauden alusta aina lapsen kouluikään asti,
vieläpä täysin maksutta. Viime aikoina olemme kuitenkin
joutuneet huolestuneina seuraamaan hoitoalan osaajapulaa, joka on johtanut meilläkin esimerkiksi avoneuvolan palveluiden supistamiseen. Sanonnan mukaan ei
kannata korjata sitä, mikä ei ole rikki. Nyt voisi kai sanoa:
ei rikota sitä, mikä on toiminut meillä loistavasti jo sata
vuotta.
Monien perheiden tukiverkosto on punottu ohuista säikeistä. Isovanhemmat voivat asua satojen kilometrien
päässä ja ovat usein vielä työelämässä. Lähipiirissä ei
välttämättä ole ketään, jolle lapsiarjen iloista ja suruista
voisi kertoa. Sen vuoksi on tärkeää, että perheille on
myös matalan kynnyksen paikkoja ja palveluita, jonne
voi kirjaimellisesti vain kävellä sisään, kun siltä tuntuu:
Kun haluaisi tutustua muihin samassa elämäntilanteessa
oleviin vanhempiin. Kun lapsi kaipaa leikkikaveria ja itse
kupillista kahvia. Kun parisuhteessa hiertää ja tahtoisi
jutella siitä ammattilaisen kanssa.

Ennaltaehkäiseviin
palveluihin pitää
satsata, jotta
neuvolat toimivat
tulevaisuudessakin,
sanoo Tytti Lääperi.
Heidi Pelander teksti
Jussi Vierimaa kuva

T

ytti Lääperi johtaa Turun äitiys- ja
lastenneuvolapalveluita kinkkisessä tilanteessa.
Neuvoloita vaivaa
ankara henkilöstövaje, ja koronan aiheuttamat poissaolot ovat
entisestään vaikeuttaneet tilannetta.

Yksi tällaisista paikoista on Tuomiokirkko, jossa voi
tavata perheneuvojan ilman ajanvarausta kerran kuussa.
Tukea perheen ja parisuhteen solmujen avaamiseen
tarjoavasta pop up -perheneuvonnasta voit lukea lisää
tämän Liljan sivulta 11. Kirkkoon kannattaa toki poiketa
muutenkin – ihmeteltävää riittää niin pienille kuin isoille.
Ja sitä kahvia saa muuten esimerkiksi Skanssin kauppakeskuksessa sijaitsevasta Skappelista, jossa järjestetään
paljon myös ohjattua ja maksutonta ohjelmaa. Lisää
menovinkkejä löydät Liljan Menot-liitteestä ja seurakuntien verkkosivuilta.

Seurauksena neuvolapalveluita
on supistettu. Ilman ajanvarausta toimivaa avoneuvolaa ei ole
voitu pitää joka arkipäivä auki,
puhelinpalvelussa on ruuhkaa
ja leikki-ikäisten määräaikaistarkastuksiin on vaikeaa saada
aikoja.
- Olemme hoitaneet ensisijaisesti kriittisimmät, eli raskaana olevat ja vauvaikäiset.
Toivon, että vielä tämän vuoden
aikana myös tarkastusvelkaa
saataisiin hoidettua paljon pois,
Lääperi sanoo.
Tarkistusvelkaa aiotaan
purkaa sunnuntaityönä. Hän
uskoo, että sunnuntaikorvaus
motivoi terveydenhoitajia ja
neuvolan lääkäreitä jonojenpurkutalkoisiin.

Lapsiperheet tarvitsevat jatkossakin palveluita, joiden
ovella ei kysytä pankkikorttia, varausnumeroa eikä seurakunnan jäsenyyttä.

Koko valtakuntaa vaivaama
hoitajapula koskee myös neuvoloita. Lääperi uskoo, että

Turun kaupungin ennaltaehkäisevän terveydenhuollon johtaja Tytti Lääperi aloitti työssään heinäkuussa.

työnantaja voi vaikuttaa paljon
terveydenhoitajan työn vetovoimaan.
Hänestä jokaisen uuden
työntekijän täytyy saada syvällinen perehdytys. Turussa täytyy satsata myös lähijohtamiseen. Pitää olla aikaa kohdata
työntekijöitä ja antaa heille
mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä.
Lääperin mukaan neuvolaterveydenhoitajan työ on vaativaa
ja moniammatillista. Asiakkaita
on monista kieli- ja kulttuuritaustoista. Rutiinitoimenpiteiden lisäksi pitäisi pystyä haistamaan lasten ja vanhempien
tuen tarpeita ja ohjaamaan
heitä eteenpäin.
- Näihin asioihin pysähtyminen on haasteellisempaa, jos
neuvolan resurssit ovat kovin
tiukalla.
Suomalainen neuvola juhlii tänä
vuonna satavuotista taivaltaan.
Lääperin mukaan maailmallakin kehuttu järjestelmä pysyy
voimissaan vain siten, että sen

resurssit turvataan.
Hänestä Turussa ykkösasia
olisi taata avoneuvolan aukiolo,
ja neuvolan puhelinpalvelua
pitäisi kehittää tehokkaammaksi.
Lääperi on laskenut, että vahvat ennaltaehkäisevät palvelut
neuvolassa tulevat paljon halvemmaksi kuin nykytilanne,
jossa asiakkaita valuu turhaan
erikoissairaanhoitoon.
Hänestä neuvola voisi tarjota
erikoislääkäripalveluita, imetyspoliklinikkaa, uniohjausta,
vanhemmuusryhmiä ja vauvahierontaa, joko omana toimintana tai ostopalveluna, tasavertaisesti kaikille perheille.
Vuodenvaihde on Turun neuvoloille käännekohta, kun ne
siirtyvät osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta. Lääperi
toivoo päättäjiltä satsauksia
palveluiden toimivuuteen jo
ennen sitä.
- Se vaatii resursointia, osaamisen vahvistamista ja aikaa
lähijohtajuudelle. L
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U ”Vaik olis tarkotettu,
et loppuelämämme me
viipoteta kaksis villasukis, oteta vaa 2 minuutin
lämpimi suihkui ja nukuta
kahren täki al eikä enä
mennä Balin-lomal – ei
meijän tartte ilottomana
viipotta!”
Runoilija
Heli Laaksonen,
Facebook 5.8.2022

LU KU
U ” Uskon kieli on usein
vaikeaa, sillä olemme
tekemisissä mysteerin
kanssa. Sanat eivät tavoita kaikkia, eikä niillä voi
selittää kaikkea. Musiikki
on yksi tapa kokea, se
voi avata portin sanojen
taakse.”
Vuoden kanttori
Kaisu Rauhamaa,
Kirkko ja kaupunki
10.8.2022

U "Aina vaikeudet elämässä eivät kuitenkaan
jalosta. Se, mikä ei tapa,
voi jättää pysyvät arvet,
joita edes kiitollisuus ei
korjaa. Ehkäpä meille tekisi hyvää lukea ja kuulla
myös tarinoita myrskyn
silmästä?"
Psykoterapeutti
Emilia Kujala,
kolumni YLEn verkkosivulla 12.8.2022

9

Tiesitkö, että Turun tuomiokirkko avautuu vuoden jokaisena päivänä
aamuyhdeksältä, ja ovet
ovat auki iltakuuteen. Voit
pistäytyä hiljentymään,
ihailemaan kaunista rakennusta ja sen upeita
yksityiskohtia tai vaikka
pitämään sadetta. Olet
tervetullut!

KU VA KU L M A
Neuvolat. Manu Litovuo-Kettunen kävi äitinsä
Saara Litovuo-Kettusen kanssa terveydenhoitaja
Jenna Kuittisen vastaanotolla Hämeenkadun neuvolassa elokuun alussa. Hämeenkadulla tarjotaan
jatkossa keskitetysti myös vaativampia äitiys- ja
lastenneuvolan palveluita, kuten ultraääni- ja
gynekologisia tutkimuksia. Myös ilman ajanvarausta toimiva avoneuvola on pyörinyt kesästä lähtien
Hämeenkadulla.
Jussi Vierimaa kuva
Heidi Pelander teksti
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Odotusten
ristipaineessa
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Tasa-arvoisempaa, perinteisempää, julistavampaa vai
keskustelevampaa? Kurkistus kirkon jäsentutkimuksiin osoittaa, että
odotukset kirkkoa kohtaan ovat yhtä moninaiset kuin sen jäsenkunta.

Heidi Pelander teksti
Jani Laukkanen, Timo Jakonen kuvat

T

utkija Veli-Matti Salminen analysoi työkseen tutkimustietoa
siitä, mitä ihmiset kirkosta ajattelevat. Hän on huomannut, että
kirkon sisäisissä keskusteluissa
ollaan usein huolestuneita kirkon tulevaisuudesta.
- Keskustelu ei saisi kaventua vain jäsenyyteen eli siihen, miten ihmiset saadaan
pidettyä kirkossa. Pitää kysyä, mihin itse
kukin tarvitsee kirkkoa.
Salminen on töissä Kirkon tutkimus ja
koulutus -nimisessä organisaatiossa, joka
tutkii kirkon, uskonnollisen elämän ja yhteiskunnan muutoksia sekä kouluttaa kirkon
henkilöstöä.
Hän on mukana valmistelemassa Kirkon
uutta tulevaisuusselontekoa, joka julkaistaan
syksyllä. Sitä varten on pidetty työpajoja,
joissa eri taustoista ja lähtökohdista tulevat
ihmiset ovat kertoneet tulevaisuuden toiveistaan ja huolistaan.
- Aikaisemmin tulevaisuusselonteoilla oli
rajatummat aiheet, kuten monikulttuurisuus
tai kasvatus kirkossa. Nyt haluamme löytää
ihmisten omista todellisuuksista nousevia
signaaleja avointen kysymysten avulla. Niistä
koostetaan analyysi siitä, mitä tämä merkitsee kirkon tulevaisuudelle.
Työpajoissa on Salmisen mukaan selvinnyt, että kirkko koetaan tarpeelliseksi
nimenomaan asioissa, jotka liittyvät ihmisten arkeen ja ajankohtaisiin asioihin, kuten
ilmastonmuutokseen, eriarvoisuuteen ja
yksinäisyyteen.
- Ihmiset eivät ole huolissaan siitä, mitä
kirkolle tapahtuu. Tärkeä signaali kirkolta
itseltään onkin olla kiinnostunut ihmisistä
eikä olla huolissaan omasta tulevaisuudestaan.
Salminen on ollut mukana monissa tutkimushankkeissa, joissa jäsenten ajatuksia kirkosta
on kartoitettu eri teemoin ja tutkimusmenetelmin. Kirkon auttamistyön merkitys nousee
esiin kaikissa kyselyissä.
- Yksi kestoaihe siihen, miksi kirkkoa
pidetään tärkeänä ja miksi siihen halutaan
kuulua, on se, että kirkko puolustaa heikko-osaisia puheenvuoroillaan ja auttaa ihmisiä eri elämäntilanteissa.
Toinen iso teema on tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Monille on tärkeää, että ihmisten
moninaisuus huomioitaisiin kirkossa aidosti.
Salmisen mukaan nämä kysymykset ovat
tärkeitä erityisesti nuoremmille jäsenille.
- Tässä, kuten muissakin arvokysymyksissä, on merkittäviä eroja sukupolvien
välillä. 1980-luvulla ja sitä myöhemmin syntyneissä uskonnollisuuden merkitys vähenee
ja odotetaan kokonaisvaltaista tasa-arvoa.

Salmisen mukaan tasa-arvokysymykset
eivät nouse keskeisiksi kaikissa kristillisissä
kirkoissa. Hän uskoo, että voimakkaat vaatimukset Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tasa-arvoisuudesta liittyvät sen merkittävään rooliin yhteiskunnassa.
- Kun tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat
selkeitä keskustelunaiheita yhteiskunnassa,
sitä odotetaan myös kirkolta yhteiskunnan
osana.
Kirkon jäsenten hyvin vaihtelevat ja toisistaan eriävät toiveet näkyvät erityisesti silloin,
kun kysytään odotuksia kirkon hengelliseltä
elämältä. Salmisen mukaan osa jäsenistä
kaipaa avoinna pidettäviä kirkkoja ja hiljaisuuden retriittejä.
Jotkut odottavat kirkolta voimakasta
karismaattisuutta, osa pysyvyyttä ja selkeyttä, osa hengellisyyttä taiteen, musiikin ja
muun luovan ilmaisun kautta. Myös toiveet
matalan kynnyksen keskusteluista liittyen
uskoon ja hengellisyyteen nousevat esiin.
- Jo 10 vuotta sitten nousi toive siitä, että
kirkon pitäisi puhua rohkeammin Jumalasta.
Mitä se julistaminen sitten on käytännössä,
se onkin monimuotoisempi juttu, Salminen
sanoo.
Paikallisseurakunnissa ratkaistaan, mitä
kirkko missäkin paikkakunnalla tekee. Salminen kertoo Tampereen seurakuntayhtymässä toteutetusta hankkeesta, jossa lähdettiin siitä, että seurakunnissa voi olla toimintaa erilaisin hengellisin profiilein. Seurakuntalaiset olivat mukana sekä ideoimassa että
toteuttamassa toiveitaan.
- Toiminta voi on ihmisten näköistä, kun
sitä vetävät seurakuntalaiset tai muuten kirkossa aktiiviset ihmiset.
Salminen on kahlannut läpi valtavan määrän
jäsendataa vuosien varrella. Miten tutkimustieto näkyy kirkon käytännön todellisuudessa?
- Jäsendatan huomioimisen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että kirkon pitäisi luopua arvoistaan tai antaa merkittävästi periksi. Se on
yksinkertaisesti sitä, että on olemassa ihmisten todellisuus, jossa kirkkokin elää.
Tietoa käytetään hyödyksi kirkon kehityshankkeissa ja tulevaisuuden suuntaviivoja
pohtiessa. Seurakunnat käyttävät tutkimusdataa hyödyksi myös paikallisesti suunnitellessaan omaa toimintaansa.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
seurakunnilla on käytössään Taloustutkimuksen visualisoimaa jäsendataa, josta voi
selvittää jäsenten ajatuksia ja toiveita sekä
väestörakennetta alueittain Turussa ja Kaarinassa. Tietojen avulla voi pohtia esimerkiksi
sitä, missä mitäkin kirkon toimintaa kannat-
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taisi järjestää.
- Tämä on hyvä esimerkki tutkimuksesta, joka
lähtee seurakuntien intresseistä. Siinä tutkimus- ja
kehitystyö menevät rinnakkain, Salminen sanoo.
Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa. Siellä
jokainen kirkon jäsen voi vaikuttaa siihen, millaiset toiveet, odotukset ja painotukset näkyvät oman
paikallisseurakunnan päätöksenteossa.
Vuoden 2018 seurakuntavaalien äänestysprosentti oli koko maassa 14,4 ja Turun arkkihiippakunnassa 15,1. Salmisen mukaan alhainen äänestysak-

tiivisuus on johtanut siihen, että seurakuntien päättävien elinten rakenne ei vastaa kirkon jäsenistöä.
- Jos vähänkin suurempi osa jäsenistä äänestäisi,
se voisi näkyä tuloksessa ratkaisevasti. Kynnys myös
lähteä mukaan päättäjäksi on aika matala.
Salmisen mukaan seurakunnissa pitäisi ehdottomasti olla enemmän kanavia vaikuttaa ja osallistua
toimintaan matalalla kynnyksellä.
- Tutkimuksissa näkyy, että ihmiset eivät välttämättä lähde luottamustoimiin, mutta toiminta
ihmisiä kiinnostaa ja siihen he voivat olla hyvinkin
sitoutuneita.

Mitä kirkko merkitsee sinulle?

Titta Keinänen, karateka, Turku:

On luontevaa kuulua kirkkoon
”Lapsuudessa ja nuoruudessa kirkko oli tärkeä osa
elämää, ja opin sen kautta elämästä ja arvoista. Kävin
seurakunnan kerhoissa, leireillä, bändikerhossa ja
isoskoulutuksessa.
Tällä hetkellä en ole kirkossa aktiivinen, mutta
on luontevaa olla kirkon jäsen. Kirkko tekee tärkeää
työtä ja on monelle tukipilari. Kirkollisveron maksaminen on tapa tukea sitä toimintaa.
Ikäisilleni ei ole enää outoa olla kuulumatta kirkkoon. Toisaalta sekään ei ole outoa, että kuuluu.
Omanikäisillä se taitaa mennä aika fity-fifty.
Omassa tuttavapiirissäni kirkosta ei kauheasti
puhuta, ja aika harvan elämässä se on isossa, tai
välttämättä missään roolissa. On vaikeaa sanoa,
johtuuko se siitä, että palveluille ei ole tarvetta vai
siitä, ettei ikäisilleni osata tuoda tarpeeksi raikasta
toimintaa.
Mediassa kirkko näyttäytyy ristiriitaisena ja tuntuu, että kirkon sisällä on paljon eriäviä mielipiteitä.
Osa on vahvasti perinteisen ja ehkä vanhoillisen
asian puolesta. Toisaalta on ihmisiä, jotka vievät
kirkkoa toiseen suuntaan. Tuntuu, että kirkon linja ei
ole aina selkeä.
Kirkon rooli yhteiskunnassa on nyt jo pienentynyt
ja tätä menoa se pienenee edelleen. On tosi vaikeaa
sanoa, mitä kirkon pitäisi asialle tehdä. Uskon, että
kirkon työ tulee aina olemaan tärkeää, mutta sitä en
tiedä, missä muodossa ja miten sitä tehdään.
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Janina Andersson, MLL:n Varsinais-Suomen piirin
toiminnanjohtaja, Turku:

Kirkon pitää elää ajassa
”Suhteeni kirkkoon on kiitollinen, koska löysin elämäni
rakkauden rippileiriltä. Kirkon yhteisöllisyys ja viesti
siitä, että kelpaat sellaisena kuin olet, on mielettömän
tärkeä kaikille ja etenkin teineille.
Aina kun olen yhteydessä omaan seurakuntaan,
minulle tulee lämmin ja yhteisöllinen olo. Tuntuu, että
olemme samassa veneessä. Suvustani löytyy monenlaisia mielipiteitä kirkosta. On tärkeää, että lapseni saavat
tehdä omat ratkaisunsa.
Minusta kirkolla ja seurakunnilla on tärkeä tehtävä
yhteisöllisyyden rakentajina. On kummallista, miten
vahvaa henkinen yksinäisyys on, vaikka elämme ihan
vierekkäin.
Seurakunnat kuuluvat MLL:n tärkeimpiin yhteistyökumppaneihin. Pohdimme juttuja yhdessä ja koordinoimme toimintaa niin, että perheillä olisi mahdollisimman paljon paikkoja, joihin tulla sellaisina kuin ovat.
Toivon, että kirkko elää ajassa, muuten se työntää
ihmisiä pois. Ihmisten toiveita pitää kuunnella. Kirkolla
on mieletön kosketuspinta esimerkiksi nuoriin rippikoulun kautta. Olisi hyvä myös selvittää, miksi ihmiset
eroavat kirkosta.
Kirkolla on aikamoinen tasapainoilu tradition ja
muuttuvan maailman välillä. Kirkon tulevaisuus riippuu
paljon siitä, mitä ihmiset pitävät itselleen olennaisena
ja tärkeänä. Yhteisöllisyyden kaipuu ei todellakaan ole
vähenemässä, mutta kilpailevia tahoja on monta.”

Harri Virta, kaupunginjohtaja, Kaarina:

Kirkko tuo ihmisiä yhteen
”Suhtautumiseni kirkkoon on aika vapaa. En ole
syvän uskonnollinen, mutta olen sitä mieltä, että joku
meitä täällä johdattaa. Näen kirkon roolin tärkeänä,
ja ilman sitä maailma olisi kaiken kaikkiaan erilainen.
Kirkon toimitukset, kasteet, häät ja hautajaiset,
korostuvat elämän varrella. Ne luovat yhtenäisyyden
tunnetta. Kaikilla ei ole työpaikkaa tai kaveriporukkaa, ja kirkko on ihmisiä yhteen liittävä voima.
Kaarinassa seurakunnalla on iso rooli ikäihmisten, lasten, nuorten ja perheiden toiminnan järjestäjänä. Kaupungin henkilöstölle tarjottu seurakunnan
retriitti varattiin puolessa tunnissa täyteen.
Yhteistyö toimii luotettavasti myös kriiseissä.
Turun puukotuksen aikaan seurakunta järjesti
nopeasti henkistä tukea. Kaupungille oli tärkeää,
että Kaarinan kirkkoon saatiin perustaa koronarokotekeskus.
Minusta kirkon pitää olla siellä, missä ihmiset
ovat. Lasten Kaarina on hyvä esimerkki yhdessä
tehdystä tapahtumasta, johon tulee myös ihmisiä,
jotka eivät käy kirkossa tai edes kuulu kirkkoon.
Nuoret ovat kohderyhmä, jossa meillä voisi olla
enemmänkin yhteistyötä. Meillä voisi olla myös
enemmän yhteistä keskustelua kuntalaisten tunnetilasta.
Ihmisillä on jatkossakin tarve olla osa yhteisöä.
Uskon, että yksinäisyyden lisääntyessä kirkon ja
muidenkin yhteisöjen merkitys vain kasvaa.” L

Ajankohtaista

Tuomiokirkon Pormestarin kuorissa sijaitsevaan Pohdintapaattiin voi jättää ehdotuksia ja ajatuksia kirkon peruskorjaukseen liittyen. Tuomiorovasti Aulikki Mäkinen ja tiedottaja
Eeva-Kaisa Ahlamo ovat iloisesti yllättyneitä Pohdintapaattiin jo kertyneistä mainioista ideoista.

Pientä pintaremonttia vai
pakollinen peruskorjaus?
Eeva-Kaisa Ahlamo teksti
Timo Jakonen kuva

”Mitään ei saa muuttaa!” lapussa lukee isoilla kirjaimilla. Joku on jättänyt mielipiteensä Turun tuomiokirkon tulevasta peruskorjauksesta kirkon Pohdintapaatin takilaan.
- Olemme kuulleet tämän, sanoo tuomiorovasti
Aulikki Mäkinen hymyillen. Kyseinen mielipide –
vai onko se sittenkin ehdotus? – on tullut hänelle
tutuksi jo muistakin yhteyksistä. Onneksi on myös
toisenlaisia mielipiteitä ja toiveita. Tuomiokirkon
peruskorjausta on väläytelty mediassa jonkin aikaa,
joten ei ihme, että ihmisillä alkaa olla siitä sanottavaa. Viimeisin kattava peruskorjaus tehtiin kirkossa
1970-luvulla, joten esimerkiksi 50 vuotta vanhat
sähköjärjestelmät kaipaavat kyllä uudistusta. Nyt
puhutaan kuitenkin myös itse kirkkotilan muutoksista, ja tämä jos mikä herättää tunteita niin seurakuntalaisissa, turkulaisissa kuin suomalaisissakin.
- Ymmärrämme toki myös huolen siitä, tunnistaako rakasta kirkkoa enää peruskorjauksen
jälkeen, ja siksi nämäkin mielipiteet ovat tärkeitä,
Mäkinen sanoo ja osoittaa lappua.
- Nyt kuitenkin alamme kerätä ajatuksia, ideoita ja toiveita siitä, mitä Tuomiokirkossa voisi ja
tulisi toteuttaa. Muutoksia siis tulee, ja siihen täytyy meistä ihan jokaisen alkaa henkisesti varautua,
vaikka se pelottaakin.
Tuomiokirkon peruskorjaus ei kuitenkaan ole
uhka, vaan mahdollisuus. Miltä mahtaisi esimer-

kiksi pyörätuolilla kulkevasta tuntua, jos hän pääsisi
ensimmäistä kertaa katselemaan kirkkosalia Tuomiokirkkomuseon puolelta toisesta kerroksesta?
(Museoon pääsee nykyään vain portaita pitkin.) Tai
jos kirkossa olisi mahdollisuus nauttia kastekahvit perhejuhlan päätteeksi rauhallisessa sopessa
samalla, kun turistit voivat tutustua kirkkoon? Juuri
tällaisia käytännön ratkaisuja peruskorjauksen
suunnittelussa etsitään.
- Tuomiokirkko on iso rakennus, jossa on paljon muitakin tiloja kuin kirkkosali. Suurin muutospaine koskee juuri näitä tiloja. Kirkkosaliin tulevat
muutokset eivät välttämättä ole kovin suuria, arvioi
Mäkinen.
Peruskorjauksesta on puhuttu jo sen verran, että
huhut ovat alkaneet kiertää. Huolestuneet vihkiparit ottavat yhteyttä ja kyselevät kirkkoon varattujen häittensä kohtalosta ”jos kirkko kerran menee
kiinni”. Vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa,
miten pitkiä käyttökatkoja kirkkoon tulee. Peruskorjaus toteutunee vaiheittain niin, että osa kirkosta
pystytään pitämään auki peruskorjauksen aikanakin.
- Tämänhetkisen aikataulun mukaan itse peruskorjaus alkaa vasta vuonna 2026. Vihkiparit voivat
siis huoletta varata kirkkoa yhtymän varauspalvelusta. Jos käyttökatkoja tulee, niistä tiedotetaan
kyllä tarpeeksi ajoissa, jotta perhejuhlia voi suunni-

tella rauhallisin mielin.
Tällä hetkellä kirkossa on meneillään rakennushistoriallinen selvitys, jossa käydään läpi Tuomiokirkon tilojen historiakerrostumia. Kirkkosali, kappelit, ullakot, säilytystilat… Kaikista tunnistetaan ja
inventoidaan rakennusosat ja yksityiskohdat, jotta
saadaan selkeä pohja sille, mitkä elementit ovat
miltäkin ajalta. Tämä auttaa suunnittelussa, koska
Tuomiokirkko on melkoinen rakennushistoriallinen tilkkutäkki, ja vierekkäin ja päällekkäin voi olla
sulassa sovussa sekä 1400- että 1900-luvun kerrostumia.
Samalla mietitään myös kirkollisen elämän,
”teologisen paradigman”, muutoksia. Tuomiokirkossakin vielä 1600-luvun puoliväliin asti pääalttari
sijaitsi etuosan pylväiden välissä, josta se siirrettiin
pääkuoriin nykyiselle paikalleen. Nykypäivänä kaukana kirkkosalin laidalla oleva pääalttari saavuttamattomine pappeineen ei enää edusta nykyistä seurakuntalähtöistä ajattelutapaa. Seinään rakennettu
alttari, alttaritaulu ja freskot toki jäävät peruskorjauksessakin koskemattomiksi, mutta voi hyvin olla,
että peruskorjauksen jälkeen jumalanpalvelukset
toimitetaankin kirkon keskiosasta, jossa alttari on
keskiajalla sijainnut.
- Kirkon peruskorjauksessa kunnioitetaan vanhaa ja varaudutaan samalla tulevaisuuteen. Tasapaino näiden välillä on tärkeää, toteaa Mäkinen. L
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Uutiset
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Diakonian viran päivänä
1. syyskuuta tulee kuluneeksi tasan 150 vuotta siitä, kun
Suomessa vihittiin virkaan ensimmäinen diakonissa Matilda
Hoffman. Turussa diakonian
juhlapäivä näkyy muun muassa juhlajumalanpalveluksin ja
diakonian vihreäksi valaistuna Kirjastosiltana. Diakonian
150-vuotisjuhlanäyttely on
esillä Tuomiokirkon Pyhän
Johanneksen kappelissa 11.9.
saakka. Kaarinan kirkolla järjestetään Matildan markkinat.
Diakonian meneillään olevan
juhlavuoden valtakunnallinen
teema on Oikeus ihmisarvoiseen elämään. Diakonian
viran päivä 1.9. aloittaa samalla
valtakunnallisen Lähimmäisen
viikon, joka huipentuu Lähimmäisen päivään 11.9. Lähimmäisen päivää on vietetty
Suomessa vuodesta 1980.

Vielä ehdit
seurakuntavaaliehdokkaaksi!

Arkkipiispa Tapio Luoma
toimittaa Maarian seurakunnassa syyskuun lopulla piispantarkastuksen, jonka yhteydessä arkkipiispa neuvottelee
seurakunnan työntekijöiden ja
luottamushenkilöiden kanssa
toiminnan painopisteistä ja
kehittämisestä sekä seurakunnan taloudesta ja hallinnosta. Piispantarkastukseen
liittyy kaikille seurakuntalaisille
avoin keskusteluilta Maarian
kirkon korjauksista otsikolla
”Muutoksia Maarian kirkkoon?
– Ajatuksia, uudistustarpeita
ja unelmia” Maarian kirkossa keskiviikkona 28.9. klo 17.
Säännöllisin väliajoin toimitettava piispantarkastus on
pidetty Maariassa edellisen
kerran vuonna 2009.

Ammattitaiteilijoille suunnattu Turun tuomiokirkon
näyttelyhaku avautuu lokakuun ajalle. Uusi näyttelykonsepti avaa keskiaikaisen Pyhän
Johanneksen kappelin ovet
vuosittain taiteelle. Historiallisessa kirkkotilassa nähtävä
nykytaide tarjoaa uudenlaisia elämyksiä kirkossa kävijöille. Haettava näyttelyaika
on syys-lokakuussa 2023.
Hakuohjeet julkaistaan 1.10.
osoitteessa turuntuomiokirkko.fi/taide. Tänä vuonna Pyhän Johanneksen kappelissa
on esillä taiteilija Paavo Halosen teoksia 18.9.-31.10.
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Minttu Väisänen teksti
Timo Jakonen kuva

M

arraskuussa äänestetään Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntiin uudet
luottamushenkilöt.
Vaaleissa valitaan luottamushenkilöt
seurakuntaneuvostoihin ja yhteiseen
kirkkovaltuustoon. Ehdokkaiksi tarvitaan eri ikäisiä ja erilaisista taustoista
tulevia kirkon jäseniä.
Luottamushenkilöillä on tärkeä rooli
kirkon päätöksenteossa, sillä he vaikuttavat oman seurakuntansa talouteen ja toimintaan. He voivat olla myös
valitsemassa maallikkoedustajia kirkolliskokoukseen, eli kirkon ylimpään
päättävään elimeen. Vuonna 2022
vaalien tunnus on ”Uskottu, toivottu,
rakastettu”. Se pohjautuu kirkon Ovet
auki -strategiaan, jonka mukaan kirkon on kutsuttava mukaan aivan kaikki
ihmiset.
Seurakuntavaaleihin voi asettua
ehdolle vielä kaksi viikkoa, eli 15. syyskuuta asti. Ehdokkaaksi voi ryhtyä
täysi-ikäinen konfirmoitu kirkon jäsen,
joka täyttää 18 vuotta äänestyspäivään 20.11. mennessä ja on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9. Sen sijaan
äänestää voi jokainen viimeistään 20.
marraskuuta 16 vuotta täyttävä tai sitä
vanhempi seurakunnan jäsen.
Tietoa vaaleista löytyy osoitteesta
www.turunseurakunnat.fi/vaalit .
Kohdasta ehdokaslistat saa tietoa eri
valitsijayhdistyksistä ja ohjeet oman

valitsijayhdistyksen perustamiseen.
Ehdolle voi asettua oman seurakunnan
seurakuntaneuvostoon, yhteiseen kirkkovaltuustoon tai molempiin. Kyse on
siis kahden lipun vaaleista.
Ehdokkaan on hyvä miettiä, millaisia asioita haluaa itse ja omassa ryh-

mässä edistää juuri seurakuntavaaleissa. Vaalikampanjointi kannattaa
aloittaa heti, kun on päättänyt lähteä
ehdolle. Tärkeää on valita myös vaalikampanjan kohderyhmä, eli se keitä
ehdokkaana haluat puhutella sekä
missä tavoitat oman kohderyhmäsi. L

Vaalikone ja valokuvaus
Ehdokkaat esitellään vaalikoneessa, joka avautuu 10. lokakuuta. Seurakuntayhtymän viestinnässä (Eerikinkatu 3, 4 krs.) autetaan tarvittaessa vaalikoneen täyttämisessä ke 5.10. klo 14-18 ja to 6.10. klo 14-18. Ehdokkaille järjestetään myös
maksuton valokuvaus.
Seurakuntavaalien ehdokkaista tulee valokuvallinen esittely oman seurakunnan
äänioikeutetuille menevään vaalikirjeeseen ja seurakuntien Lilja-lehteen. Jotta
kaikista ehdokkaista olisi laadukas ja tasavertainen kuva, ehdokkaat kuvataan.
Kuvauspäivät on jaettu seurakunnittain ja löydät ne alta. Kuvauspaikka on Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän toimitalo, Eerikinkatu 3, Turku.

• ke 21.9. klo 16–20 Tuomiokirkkoseurakunta ja Åbo svenska församling
• to 22.9. klo 16–20 Maarian seurakunta ja Paattisten seurakunta
• pe 23.9. klo 16–20 Martinseurakunta ja Mikaelinseurakunta
• la 24.9. klo 11–13 varapäivä, jonne kaikki ovat tervetulleita
• ma 26.9. klo 16–20 Henrikinseurakunta ja Katariinanseurakunta
• ti 27.9. klo 16–20 Kaarinan seurakunta ja Piikkiön seurakunta
Lisätietoja: vaalikoordinaattori Minttu Väisänen, p. 040 341 7206 tai
minttu.vaisanen@evl.fi

Tässä ja nyt

Luojan luomaa

S

uomen luonto tarjoaa
loppukesästä runsain
määrin sekä aineellista
että henkistä ravintoa.
Etsimättä tulee mieleen
se ajatus, että korkeammat voimat ovat valmistaneet tämän
kaiken, jotta ihmisten olisi hyvä elää
tässä maailmassa. Sama ajatus heijastuu myös sanastossa.
Luonto on luoda-verbin johdos ja
melko vanhakin siitä päätellen, että
sama johdos esiintyy myös eräissä
lähisukukielissä. Niissä se tarkoittaa
useimmiten luonnetta tai ominaislaatua. Nämä merkitykset tunnetaan suomessakin, ja ne näkyvät esimerkiksi
yhdyssanassa ihmisluonto tai sananlaskussa Luonto se tikanpojan puuhun
vetää. Luoda-verbin nuorempi johdos
luonne on kuitenkin nykykielessä vallannut osan luonto-sanan vanhoista
käyttöaloista.

Luoda-verbi on alkuaan tarkoittanut pois heittämistä, käsistään päästämistä tai alkuun panemista. Tämä
näkyy sellaisista sanontatavoista kuin
luoda nahkansa, luoda lunta tai luoda
silmukoita. Luonto-johdos voi rakenteensa perusteella tarkoittaa luomistyötä, luomisen kohdetta tai luomisen
tulosta.
Luonto ei ole perusmerkitykseltään
kristillinen sana, mutta muutamat
muut luoda-verbin johdokset ovat.
Raamatun kertomus maailman luomisesta on ollut tuttu jo keskiajan suomalaisille. Tästä todistavat maalaukset
kivikirkkojen seinillä. Luoda-verbin
tekijännimijohdos Luoja on esiintynyt
vakiintuneena Jumalan nimityksenä jo
kirjakielen alkuajoista lähtien.
Esikristilliseltä ajalta juontuvan
sanan siirtyminen hengelliseen käyttöön ei ole mikään poikkeus. Suomessa on koko joukko vanhoja perin-

KOLUMNI | KAISA HÄKKINEN
Kirjoittaja on akateemikko ja Turun yliopiston suomen kielen
emeritaprofessori. Hänen erikoisalojaan ovat suomen kielen historia,
etymologia ja vanhan kirjakielen tutkimus, erityisesti Mikael Agricolan ja
hänen aikalaistensa kieli.

tösanoja tai lainoja, jotka ovat kristinuskon myötä saaneet uuden elämän.
Näitä ovat esimerkiksi ehtoollinen,
harras, henki, jumala, kaste, saarna,
vapahtaa ja virsi. Sen sijaan luomakunta on alkuaankin kristilliseen
kielenkäyttöön muovattu uudissana,

jonka ensimmäiset esiintymät löytyvät vuonna 1876 perustetusta Sanansaattaja-lehdestä. Sen mallina ovat
olleet luonnontieteiden tarkoituksiin
sepitetyt eläinkunta, kasvikunta ja
kivikunta, joiden sisällön luomakunta
tiivistää yhdeksi kokonaisuudeksi. L

Laulamaan
Requiemiin?
Tuomiokirkossa esitetään
pyhäinpäivänä Requiem.
Esitykseen on tavistenkin
mahdollista päästä
laulamaan.
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

T

äytyy kysyä oikein
uudestaan kuoronjohtaja Anu Åbergilta: onko
siis niin, että vaikkapa
minä, paatunut suihkussa
laulaja, voisin päästä
mukaan kuoroon laulamaan Mozartin
jumalaista Requiemia – ja vain parin
kuukauden harjoittelulla?
- Kyllä. Sen se toki vaatii, että osut
nuottiin ja tulet koelaulun kautta.
Mutta ei ole välttämätöntä esimerkiksi
osata lukea nuotteja, se vain sitten
vaatii enemmän treeniä.
Vaikka taviksille siis nyt aukeaa
tällainen ennenkuulumaton mahdollisuus, se ei kuitenkaan tarkoita,
että taiteellisesta tasosta tingittäisiin
– kuorosta suurin osa on edelleen
vähintään puoliammattilaisia ja he
tukevat uusia tulokkaita.
- Turun tuomiokirkon Oratoriokuoro on niin vahva ja hyvä, että kun
se on siellä pohjalla, niin on mahdollista tarjota tällainen tilaisuus myös
sellaisille laulajille, jotka eivät ole

Anu Åbergin johtama Requiem-kuoro avaa mahtavan mahdollisuuden kaikille laulukärpäsen puremille. Tänä syksynä on mahdollista
päästä laulamaan Mozartin Requiemia Tuomiokirkkoon yhdessä kokeneiden kuorokonkareiden kanssa.

välttämättä aiemmin ainakaan tällaisessa kuorossa laulaneet. Siis ihmisille, joilla on elämänhaave päästä
joskus mukaan laulamaan Mozartia!
Ihan satavarmaksi Åberg ei kuitenkaan voi luvata, että kaikki nuottiin
osuvatkaan mahtuvat mukaan.
- Se riippuu tietenkin siitä, kuinka
paljon tulee hakijoita. Täytyy myös
katsoa, että hakijoita tulee tasaisesti
kaikkiin ääniin. Alttoja on yleensä eniten, vastaavasti miesääniä aina liian
vähän.

Joka tapauksessa kyseessä on
melko ainutlaatuinen tilaisuus ja
heijastelee sitä, mitä Åberg ajattelee
musiikista: se kuuluu kaikille.
Ja mitä tulee juuri Requiemiin, niin
se on tietenkin yksi maailman suurista
kuoroteoksista - on jotain aivan erityistä saada laulaa sitä.
- Se on teos, johon monilla on syntynyt suhde jo lapsena – se oli esimerkiksi ensimmäinen cd-levy, jonka
itse ostin. Tietenkin siinä on vielä sitten pyhäinpäivään liittyvä lataus sekä
se, että kun teosta esittää Tuomiokir-

kossa, tietää liittyvänsä sukupolvien
ketjuun: tässä penkissä ja näillä paikoilla on samaa teosta esitetty monesti
aiemminkin. L

Koelaulut ke 31.8. ja to 1.9. sekä to 8.9.
15.30. - 17.15 välisenä aikana osoitteessa Eerikinkatu 1, Nuortentalo.
Erillistä ilmoittautumista ei tarvita.
Jos mikään näistä ei osu, ota yhteyttä
anu.aberg@evl.fi tai 040 341 7580
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Svenska sidan

Konkreta frågor nära din vardag. I församlingsvalet i november kan du vara med och påverka verksamheten inom ÅSF, både du som bor i Åbo och du som bor i S:t Karins. Kyrkoherde
Mia Bäck välkomnar alla – kandidater och väljare, nya och gamla.

Nöjd eller missnöjd med församlingen?
Höj din röst i valet
Gillar du regnbågsmässor?
Tycker du att också schlagers hör hemma i en församlingssal?
Vill du vara med och bestämma hur Domkyrkan ska renoveras?
Vill du påverka vem som blir barnledare, präst eller diakon?
Siv Skogman, text
Timo Jakonen, foto

D

å är församlingsvalet i
november din chans.
Du kan själv ställa
upp som kandidat eller
engagera dig genom
att rösta på den som
bäst representerar dig och dina åsikter.
Åbo svenska församlings slogan
har länge varit ”Vi bygger församling
tillsammans”, alla över 9000 medlemmar. Därför är både de som väljs och
de som röstar viktiga.
Färre brukar rösta i församlingsval än i kommunal- och riksdagsval,
också därför bär en enskild röst större
vikt.
Det är jordnära ärenden som avhandlas, blandat med stora förvaltningsfrågor och ekonomiska satsningar. Bland
de viktigaste frågorna som en förtroendevald avgör är val av personal i för10 | L I L JA 8 /2022

samlingen.
Kyrkoherde Mia Bäck ger exempel på vad de förtroendevalda i ÅSF
har beslutat om under de senaste två
perioderna.
– De tog initiativ till den flyktingkoordinator, som vi fortfarande har.
Den verksamheten har hjälpt många
asylsökande till uppehållstillstånd.
– De har röstat för att bönen ”Fader
vår ” fått en ny språkdräkt, som nu bes
i högmässan och i skriftskolundervisningen.
– De röstade också för att tillåta
samkönade vigslar i församlingshemmet Aurelia. Själv höll jag på biskop
Björn Vikströms förslag att vänta och
se vad helhetskyrkan besluter, men
församlingsrådet valde att rösta och
beslutet var nästan enhälligt.
– Inför kyrkoherdevalet 2017 fick
församlingsrådet föreslå profilering
och språkkrav.

– De har bestämt att ÅSF öppnar
Domkyrkan, församlingens hemkyrka,
för samkönade vigslar.
– De har röstat om vem som ska bli
kantor, ungdomsarbetsledare, informatör, kaplan, ledande diakon.
Listan är ännu längre, det är frågan om
reell påverkan, inga gummistämplar.
Mia Bäck vill speciellt lyfta fram de
förtroendevaldas rätt att välja medlemmar till kyrkomötet. De som väljs
i höst har den möjligheten och det
ansvaret.
– Det är stort, det handlar om hela
kyrkans framtid, om dess väg och
inriktning.
Till den som tycker att den inte vet
tillräckligt för att engagera sig svarar
Mia Bäck:
– De mera erfarna hjälper om
det är något man inte förstår sig på.
Gemenskapen bland förtroendevalda
är god, man får nya vänner. Det finns
alltid någon att fråga till råds.
Inte ens kyrklig byråkrati behöver
vara ett spöke. Förvaltningsglädje kallar man det inom ÅSF. Där finns både
veteraner som suttit i församlingsrådet
och gemensamma kyrkofullmäktige

i många perioder och som fortsätter
engagera sig, och nya som suttit en
period och ställer upp igen eller helt
nya kandidater som är nyfikna och villiga att engagera sig. L

Val vart fjärde år
– I församlingsvalet väljs
representanter till Åbo och S:t
Karins kyrkliga samfällighets
tio församlingsråd och till
gemensamma kyrkofullmäktige.
– Valets tema är "Tror, hoppas, älskar"
som anknyter till kyrkans strategi
"Öppna dörrar", enligt vilken kyrkan
ska bjuda in precis alla människor.
– I ÅSF:s församlingsråd sitter 12
förtroendevalda, i gemensamma
kyrkofullmäktige har ÅSF 4
representanter.
– Kandidatnomineringen pågår till
15.9. Är du konfirmerad och fyller 18
år senast på valdagen 20.11.2022
kan du kandidera.
– Du har rösträtt redan om du fyllt 16
år.
– Förhandsröstning 8–12.11.
– Valdag 20.11.
– Detaljerad info via åsf.fi

Ajankohtaista

Parisuhdeneuvontaa pop uppina
Yhdelläkin tapaamisella voidaan joskus päästä ongelmien ytimeen tai ainakin suhteen solmujen avaamisen alkuun.
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

T

uomiokirkon Tarkk’ampujan kappelissa tarjotaan joka kuun 10. päivä
kello 15-17 hieman poikkeuksellista apua. Siellä
nimittäin päivystää joku
seurakuntayhtymän perheneuvojista
ja hänen pakeilleen pääsee tuosta
vain, ilman ajanvarausta.
Idea lähti Diakoniakeskuksesta,
jossa mietittiin, että olisi hyvä, jos kirkossa olisi diakonityöntekijä päivittäin tavattavissa. Perheneuvonta otti
asiasta niin ikään kopin.
Yksi päivystävistä perheneuvojista on Johan Mullo. Hän kertoo, että
perheneuvontaan on aina pitkät jonot,
joten pop up -tapaaminen voi auttaa
saamaan asioita alkuun nopeammin,
jos kohta yhdessä lyhyessä tapaamisessa ei toki kaikkia elämän solmuja
avatakaan.
- Voimme antaa hätäapua ja joitain
työkaluja arjessa pärjäämiseen. Tämä
ei toki ole mikään ohituskaista, eli jos
tänne tulevat haluavat jatkaa kanssamme, heidän täytyy mennä sitten
jonon päähän odottamaan vuoroaan.
Mullo määrittelee, ettei perheneuvonnan idea ole ratkaista ihmisten ongel-

mia, vaan antaa niille ulkopuolinen
näkökulma.
- Ajattelen olevani palloseinä, jota
vasten voi pompotella asioita. Me
emme ole ihmeiden tekijöitä mutta
usein pystymme auttamaan. Kun se
ensimmäinen askel on otettu ja on
tultu meidän luoksemme, se on jo
yleensä tosi iso juttu. Se antaa toivoa
toivottomuuteen.
Hänen mukaansa pop up -perheneuvonnassa puhutaan samoista
asioista kuin muutenkin.
- Voi esimerkiksi olla vaikka ero
meneillään. Usein on erilaisia kommunikaatio-ongelmia, eli vuorovaikutus suhteessa ei toimi. Joskus toinen
osapuoli on täysin loppu työelämän
tähden ja se heijastuu sitten kotiin.
Kaikki eivät saa perheneuvonnasta
apua mutta monet saavat.
- Joillain pareilla on jo sementoituneet ajatukset, etteivät he sovi yhteen.
Mutta jos on avoin ja vastaanottavainen mieli, voi saada täältä uusia
ideoita ja työkaluja, miten kohdata
vaikeuksia.
Parisuhdemurheet ovat usein itseään
ruokkivia. Aletaan ymmärtää toista
väärin ja syntyy negatiivisuuden ja

syyttelyn kehä.
- Se on sellaista sisällissotaa, jossa
ammutaan kovilla. Lopulta nousee
esiin kysymys, että sovimmeko toisillemme ylipäänsä, olemmeko kasvaneet erilleen? Sillä se kyllä tapahtuu,
ellei suhdetta hoida. Sitä pitää hoitaa
ihan niin kuin auto täytyy viedä katsastukseen ja huoltoon.
Mullon mukaan suhdetta myös
hoidetaan nykyään melko tasa-arvoisesti - ainakin siinä mielessä, että
parisuhdeneuvonnan asiakkaista
lähes puolet on miehiä. Nykyään on
myös tavallista, että mies varaa ajan.
Miehiä tulee yksinkin, ja toisinaan käy
niin, että tullaan parina, mutta vain
mies jatkaa.
- Me pyrimme siihen, että olemme
neutraaleja. Joskus kuitenkin toinen
kokee, että näin ei ole käynyt, ja hän
pettyy eikä tule enää. Toisinaan voi
olla niin, että pariskunnasta toinen on
niin sanottu avainhenkilö, eli hänellä
on ne suurimmat ongelmat, jotka sitten heijastuvat parisuhteeseen. Silloin voi olla järkevää, että jatkamme
hänen kanssaan.
Miesten ja naisten murheissa ei ole
kauheasti eroja. Usein, mutta ei aina,

mies on se, joka käyttää mykkäkoulua
aseenaan. Se voi johtua esimerkiksi
siitä, että miehet eivät osaa puhua
yhtä hyvin naiset.
- Mies pysyy hiljaa, kärsii pahoinvoinnista ja se heijastuu parisuhteeseen. Harvinaista ei ole sekään,
että kun mies saa puhua yksinään,
hän puhuu ihan eri asioista kuin jos
ollaan pariskuntana paikalla. Se voi
olla hyvin hedelmällistä keskustelua.
Se auttaa ensinnäkin miestä itseään,
mutta kun hän sitten saa apua, hän
pystyy paremmin kohtaamaan myös
kumppaninsa.
- Voi ajatella, että miehillä on
puheen suhteen yksi työkalupakki
ja naisilla kaksi. Naiset ovat oppineet puhumaan ystäviensä ja muiden
kanssa, mutta myös äitinsä. Pojat ovat
oppineet puhumaan muiden kanssa,
mutta useinkaan eivät isänsä. Siksi
heillä on vain se yksi puhepakki. L

Seurakuntayhtymän perheneuvonta
on maksutonta, eikä siihen osallistuvien tarvitse olla kirkon jäseniä.
Lisätietoa: www.turunseurakunnat.fi/
apua-ja-tukea/keskusteluapua/perheneuvonta
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Lopuksi
puska on joskus unohtunut ja sitä on
lähdetty hakemaan tuhatta ja sataa.
Sen sijaan esimerkiksi sormus on ollut
kaikilla aina mukana, eikä kukaan ole
erityisemmin häistään myöhästynytkään, Pentti kertoo.
Huvittavia tilanteita sentään sattuu
joskus. Kerran yksi pari luuli papin
aviopariksi julistamisen jälkeen, että
homma oli siinä, joten he kääntyivät
lähteäkseen pois. Pappi huusi, että
tulkaa takaisin. Suntio yritti ovelta
huiskia heitä kääntymään, mutta
vasta, kun pari pääsi ensimmäiselle
penkkiriville ja joku tajusi tarttua
morsianta kädestä, he ymmärsivät
palata.
- Kauan sitten kävi myös niin, että
aika oli varattu ja me odottelimme
täällä, mutta yhtään vierasta ei saapunut. Hääpariakaan ei näkynyt.
Kello alkoi olla jo vähän yli vihkiajan.
Takana seisoskeli yksi pariskunta,
joka lopulta osoittautui hääpariksi.
Emme tunnistaneet heitä, koska he
olivat ihan sortseissa ja sandaaleissa.
Mutta heidätkin sitten vihittiin.

”Kaikki on saatu vihittyä”
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

Jos otettaisiin kisa kuka on ollut elämässään useimmissa avioliittoon vihkimisissä, Mirja Pentti olisi vahva voittajakandidaatti. Hän on nimittäin ollut
Mikaelinkirkon suntio viimeiset 30
vuotta ja Mikael sattuu olemaan Turun
suosituin vihkikirkko. Kertyy niitä häitä
siinä sitten.
- Vihkimisiä on tasaisesti läpi vuoden, oikeastaan vain joulukuussa ei ole,
kun adventtina on kirkossa niin paljon
muuta lauantaisin. Normaalilauantaina

vihkimisiä on yhdestä kolmeen ja kesällä
kolmesta viiteen, Pentti kertoo.
Näin ollen hän on uransa aikana saatellut alttarille reilusti yli 3000 hääparia.
Homma sujuu rutiinilla ja jos hääparia
kovasti jännittää, niin Pentti löytää kyllä
sopivaa jutusteltavaa. Hän myös usein
rauhoittelee ennen h-hetkeä, ettei yksikään pari ole ikinä jäänyt vihkimättä.
- Muistutan heitä siitä, että pahimmat
hetket ovat pari minuuttia ennen kuin
häämarssi alkaa. Heti kun päästään liik-

keelle, jännitys häviää. Sitä paitsi yleisönähän ovat ne kaikkein rakkaimmat ja
läheisimmät ihmiset. Mikä voisi mennä
pieleen?
Niin, mikä voisi mennä pieleen meneekö ikinä mikään?
- Eipä juuri. Pikkukommelluksia
voi olla, esimerkiksi juuri viime viikonloppuna sulhanen unohti kirkkoon
kännykkänsä, mutta haki sen kyllä heti
seuraavana päivänä. Morsiamen kukka-

Häissä on muoteja, kuten kaikessa
muussakin. Esimerkiksi 1990-luvulla
järjestettiin hyvin runsaita häitä, mikä
näkyi esimerkiksi kirkon koristelussa.
Hääpari toi kukkalaitteita ja vastaavia kirkon omien lisäksi. Nykyään sen
sijaan pop ovat pelkistetymmät vihkimiset. Se näkyy myös hääpuvuissa,
joissa ei nykyisin ole niin paljon röyhelöitä ja krumeluureja.
- Tosin pitää muistaa, että häitä on
niin monenlaisia kuin on parejakin,
vuoden aikana näkyy monenmoisia
makuja ja mieltymyksiä, Pentti sanoo.
Sellainenkin on tullut vähän uudelleen muotiin, että nykyään harvat
parit tulevat yhtä aikaa astellen alttarille. Useimmiten sulhanen odottaa alttarilla, kun morsian saatetaan.
Yleensä se on isä, mutta voi toki olla
joku muukin läheinen.
Häiden suhteen pitää myös muistaa, että yrittänyttä ei laiteta. Pentti
muistaa eräänkin parin, joista toinen
oli menossa viidettä ja toinen neljättä
kertaa naimisiin. Ehkäpä sillä kertaa
he löysivät kestävän onnen. L

Käsikirjoitus Roope Lipasti, piirros Anton Lipasti
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