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Sähköposti mervi.sipila@evl.fi

Kysymysten äärellä
”Mummu, luuletko, että olisin hyvä ampuja? Mihin me
mennään, jos Suomeen tulee sota?” Ekaluokkalaisen
esittämät kysymykset kertovat koskettavasti lapsen
mielenmaisemasta. Näin siitä huolimatta, että lasta on
kotona suojeltu sotauutisilta eikä niistä ole edes keskusteltu lapsen kuullen. Kaikkitietävän aikuisen viitta
putoaa nopeasti, kun lapsen kysymysten myötä mennään syville vesille. Mitä ihmettä sitä vastaisi, kun itseäkin huolestuttaa?
Samantapaisten kysymysten kanssa painivat monet
vanhemmat ja isovanhemmat. Miten tukea lapsen turvallisuudentunnetta ja valaa toivoa tulevaisuuteen?
Miten rauhoittaa omaa mieltään? Omaa hätäänsä ei
kuitenkaan pidä purkaa lapsen kanssa, siihen tarvitaan
aikuisia keskustelukumppaneita.
Ellei lähipiiristä löydy ihmisiä, kenen kanssa voisi jakaa
pelkoja ja epävarmuutta, sellainen löytyy helposti puhelimen päästä. Kirkon keskusteluavun vapaaehtoiset päivystävät numerossa 0400 221 180 päivittäin klo 18-24.
Ja jos kirjoittaminen tuntuu puhumista luontevammalta,
vapaaehtoiset tavoittaa myös chatin kautta. Yhteystiedot näihin vaitiolovelvollisiin auttaviin tahoihin löytyvät
osoitteesta kirkon keskusteluapu.fi.
Vinkkejä lapsen kanssa käytäviin keskusteluihin saa
myös somesta. Yksi vastauksia ja vertaistukea tarjoavista kanavista on facebookissa toimiva Turun seudun
mamit, joka on osa Mannerheimin lastensuojeluliiton
Varsinais-Suomen toimintaa. Verkkovaikuttamisen
ohjaajana MLL:ssa toimiva Suvi Kanniainen antaa tässä
lehdessä vinkkejä, miten pohtia asioita lasten kanssa.
Hyvät sanat ja kivat teot valaisevat päivää, samoin pian
syttyvät adventtikynttilät. Pienikin valo näkyy pimeydessä, tuetaan toistemme jaksamista.
Liljan tämä numero meni painoon ennen seurakuntavaalien päättymistä, joten vaalien tuloksia käsitellään
vasta 15.12. ilmestyvässä lehdessä. Ajantasaiset tiedot
seurakuntavaalien tuloksista löytyvät tässä vaiheessa
osoitteesta turunseurakunnat.fi.

Kriisinhallintaa kodeissa
ja verkossa
Simo Ahtee teksti
Timo Jakonen kuva

M

iten vastata, kun
lapsi kysyy
sodasta?
Miten pysyä
itse rauhallisena ahdistavien uutisten keskellä? Näitä asioita on mietitty
suomalaisissa kodeissa Venäjän aloitettua hyökkäyssodan
Ukrainassa. Huolet heijastuvat
myös verkkomaailmaan. Yksi
vastauksia ja vertaistukea tarjoavista kanavista on Turun seudun mamit, joka on osa Mannerheimin lastensuojeluliiton
Varsinais-Suomen toimintaa.
- Varsinkin sodanjulistus
oli shokki monelle ihmiselle.
Olimme ehtineet miettiä viime
keväälle muita sisältöjä, mutta
keskityimmekin pian vahvasti
kriisiviestintään. Haimme vastauksia siihen, mistä saa tukea,
miten keskustella asiasta lasten
kanssa ja miten esimerkiksi auttaa ukrainalaisia, kertoo Turun
seudun mamien moderoija ja
MLL:ssä muun muassa verkkovaikuttamisen ohjaajana toimiva Suvi Kanniainen.
Kanniaisen mukaan perheissä on suhtauduttu sotaan
hyvin eri tavoin. Tämä tuli ilmi
etenkin kriisin alkuvaiheissa.
- Joku haluaa sulkea tapahtumat kokonaan pois mielestä,
joku lamaantuu, osalle faktojen hakeminen helpottaa oloa,
joillekin taas konkreettisen
avun antaminen ukrainalaisille
on keino toimia. Kaikki reaktiot
kriisitilanteissa ovat normaaleja
ja yhtä oikeita.

Vanhemmat tarvitsevat nyt tukea, mutta osaavat myös antaa sitä muille,
Suvi Kanniainen kertoo. Turun seudun mamit -ryhmällä on yli 12 000 jäsentä Varsinais-Suomesta.

Kanniainen kehottaa noudattamaan lapsiperheissä MLL:nkin
esiin tuomia neuvoja. Sodasta
on tärkeää keskustella lapsen
kanssa etenkin silloin, jos hän
kysyy asiasta itse.
- Oli lapsi minkä ikäinen
tahansa, lapselle pitää vastata
ikätasoisesti. Pienen hahmotuskyky ei ole vielä kehittynyt.
Siksi turvan luominen on tärkeää. Kannattaa myös korostaa,
että maailmassa on myös paljon
aikuisia, jotka yrittävät selvittää
kriisiä.
Erityisesti pieniä lapsia tulisi
suojella ahdistavilta uutisilta.
Median seuraamista lasten läsnäollessa on syytä välttää.
Lapsen kanssa on hyvä keskustella silloinkin, jos hän on
nähnyt pelottavaa materiaalia
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Some-materiaali on usein
järkyttävämpää kuin normaaleissa uutislähetyksissä.
- Keskustelimme vanhempien
kanssa somesta, sillä esimerkiksi

TikTokissa alkoi näkyä raakaa
väkivaltaista materiaalia. Sovelluksissa on ikärajat ihan tarkoituksella. Sitä kannattaa vanhempien miettiä ja olla kiinnostuneita
lasten somen käytöstä.
Kanniainen uskoo, että erilaisilla
vertaisryhmillä ja yhteisöillä on
nyt suuri merkitys.
- Esimerkiksi Turun seudun
mameissa ihmiset voivat kysyä
matalalla kynnyksellä ja anonyymina. Monesti jo se, että saa
puhua, saattaa helpottaa oloa.
Meiltä myös ohjataan tarvittaessa
avun piiriin.
Tärkeää on, että vanhempi itse
pysyy rauhallisena. Tunnekuohut
ja ahdistus tarttuvat.
- Kun aikuisella itsellään on
kova hätä, hän ei ehkä ole edes
paras kertomaan asioista. Puhutaan vaikka kumppanin kanssa
niin, että lapsi ei ole kuulolla
tai tarvittaessa ammattilaisen
kanssa. Asioiden kanssa ei tarvitse olla yksin. L
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U Sosiaalinen media
huijaa luulemaan, että
kaipaamamme yhteisöt
muodostuvat jännittävistä ja erityisistä persoonista. Näin ei ole, vaan se
mikä meissä on samaa,
on se mikä yhdistää.
Oman egon korostaminen sen sijaan vie kauemmaksi muista.”
Viestintäpäällikkö
Rebekka Naatus, Kirkko
ja kaupunki 31.10.2022

LU KU
UHistoria on kipulääkettä. Historia auttaa
huomaamaan, että menneisyydessä on koettu
kamalia, mutta niistäkin
selvittiin.”
Kirjailija
Joonas Konstig,
YLEn kolumnissa
31.10.202

U Ihmisellä on oikeus
ajatella Raamatusta mitä
ajattelee, ja tulkita Raamattua omassa elämässään, miten haluaa,
mutta ihmisoikeudet ja
oikeus elämään ilman rasismia kuuluvat kaikille.”
Markkinointipäällikkö
Karoliina Pentikäinen,
Silta-lehti 2.11.2022

66
Joululaulujen yhdessä
laulaminen on monille oleellinen osa joulun
odotusta. Parin viime
vuoden aikana yhteislaulutilaisuuksia jouduttiin
peruuttamaan koronarajoituksista johtuen, mutta
tänä vuonna joululauluja
pääsee laulamaan 66
tilaisuuteen.

KU VA KU L M A
Lapset ovat yksilöitä. Jotkut reagoivat herkemmin
ja voimakkaammin kaikkiin ympärillä tapahtuviin
asioihin, mutta on myös normaalia, ettei lapsi reagoi
millään tavalla.
Tärkeää on selvittää, mitä lapsi tai nuori tarkalleen ottaen pelkää. Ennen keskustelua on yritettävä rauhoittaa oma mielensä. Lapsen esittämät
kysymykset kuvastavat hänen tapaansa ymmärtää
maailmaa. Anna hänelle aikaa ja tilaa kertoa kokemuksestaan. Lähde: MLL
Timo Jakonen kuva
Simo Ahtee teksti
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Lalli

– tuttu tuntematon
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Suomen kansallismurhaaja elää aina vaan, mutta muuttaa
muotoaan vuosisatojen kuluessa, kertoo tuore tietokirja.

Roope Lipasti teksti
Anton Lipasti piirros
Jani Laukkanen kuva

K

aikkihan tuntevat Lallin. Siis sen
tyypin, joka tappoi piispa Henrikin Köyliön järven jäällä joskus
1100-luvulla. Tämä siksi, että
piispa oli pöllinyt Lallin ruokatarpeita ja vienyt heinätkin
heposilta ja siis ansaitsikin saada kirveestä
otsaan – vaikkakin tosiasiassa piispa oli kyllä
maksanut ylöspidosta, ja Lallin vaimo Kerttu,
tuo kavala nainen, oli valehdellut miehelleen
varkaudesta ja vääryydestä.
Niinhän se tarina menee, jos kohta tämän
tarinan kohdalla ei ehkä pitäisi puhua tosiasioista lainkaan. Historiankirjoitus kun ei
ihan vielä ole päässyt yksimielisyyteen edes
Kekkosen ajasta, joten asiat, jotka tapahtuivat
tai eivät tapahtuneet noin tuhat vuotta sitten,
ovat parhaimmillaankin epämääräisiä.
Tästä huolimatta – tai ehkäpä siitä syystä
- historian professori Tuomas Heikkilä Helsingin yliopistosta on kirjoittanut kirjan Lallista – kansallismurhaajastamme, kuten kirjan
nimessä seisoo.
Heikkilä ei ole ensimmäistä kertaa piispaa
kyydissä, sillä hän on aikaisemmin kirjoittanut
kirjan Lallin vastinparista, piispa Henrikistä.
- Piispa Henrik ja Lalli ovat eräänlaiset jing
ja jang, musta ja valkoinen, osa samaa kokonaisuutta, erottamattomat. Tein vuonna 2005
tutkimuksen joka julkaistiin nimellä Pyhän
Henrikin legenda, ja se perustui aineistoon,
joka hänestä oli 1200-luvun lopulla kirjoitettu
Turussa. En ajatellut, että suurta yleisöä kiinnostaisivat lainkaan niin kaukaiset asiat ja
henkilöt, mutta siitä nousikin oikein kunnon
kohu. Varsinaiset löydökset tutkimuksessa
sivuutettiin, mutta sen sijaan palstatilaa sai
huomio, että jos oikein tiukan historiallisesti
ajatellaan, niin ei voida olla varmoja, oliko
piispa Henrik ylipäänsä olemassa vai onko
hän vain eräänlainen myyttikasauma, Heikkilä
kertoo.
No ei siinä muuten mitään, mutta suomalaiset ovat matemaattista kansaa ja osasivat
nopeasti laskea yksi plus yksi: ellei Henrikiä
ole ollut olemassa, myös Lalli on fiktiota. Ja
siitäkös ihmiset polttivat hihansa.
Heikkilän mielestä jännittävää kohussa oli,
että monet olisivat olleet valmiita luopumaan
Henrikistä, mutta ajatus siitä, ettei Lallia olisi
ollut olemassa, oli kova pala. Tästä hänelle
jäi ajatus kaihertamaan, että vielä joskus hän
kirjoittaisi Lallin tarinan.
- Ajattelin, että siitä tulisi vähän samantapainen kirja kuin Henrikistä, mutta mitä
enemmän aiheeseen tutustuin ja mitä enemmän luin mitä Lallista on kirjoitettu tai miten
häntä on kuvattu, niin sitä enemmän innostuin. Lalli on nimittäin teema, joka on läsnä
edelleen, meidänkin ajassamme. Oli kiehtova
matka seurata hänen jalanjäljissään halki vuo-

sisatojen, keskiajalta nykyaikaan.
Heikkilä sai huomata, että Lalli on muun
muassa kymmenien kaunokirjojen päähenkilö
ja hänestä on tehty kuvataidetta 1200-luvulta
saakka. Kun Suomessa alettiin säveltää taidemusiikkia, kukapa muu siellä olisi ollut heti
alkujaan aiheena kuin Lalli.
Ja tietenkin historiankirjoitukselle Lalli on
ollut tärkeä. Lalli on eräänlainen suomalaisuuden myyttinen alkuräjähdys, kuten Heikkilä asian ilmaisee.
Alun alkaenhan tarina meni niin, että
Henrik oli selkeästi päähenkilö ja hyvis, Lalli
hänen nemesiksensä ja pahis. Se oli hyvin
yksinkertaista.
- Lalli kuvattiin nimenomaan murhaajana.
Hän tappoi piispan, joka oli tuomassa valoa,
tietoa ja kristinuskon ilosanomaa, mutta asetelma kääntyi päälaelleen 1600-luvulta lähtien, etenkin 1800-luvun mittaan. Lalli onkin
ikiaikainen hahmo, eräänlainen suomalaisuuden peili, joka muuttuu ajan mukana.
1800-luku oli Lallille renessanssi. Suomessa
oli tarve löytää itselle suuri menneisyys ja
koska sitä oli yllättävän vaikea löytää, se piti
rakentaa. Näin syntyi Kalevala. Mutta Kalevala
on kuitenkin liiaksi satu, jotta se yksin olisi
riittänyt. Tarvittiin ”oikeampaa” historiaa ja se
löytyi vanhimmasta kirjallisesta tapaamisesta,
joka on Suomessa kirjoitettu – piispa Henrikin
ja Lallin kohtaamisesta.
- Lallille oli suuri yhteiskunnallinen tilaus.
Hänestä tuli salonkikelpoinen, eräänlainen
protosuomalainen jääräpää, jonka talonkin
edustalla on kuvitteellinen ”Minä vartioin
täällä” -kyltti. Tarina myös muuttui niin, että
vaikka Lalli kieltämättä teki pahasti kun surmasi piispan, niin hänellä oli kuitenkin hyvä
motiivi. Piispa Henrik oli ulkomaalainen, joka
tuli tuputtamaan omia arvojaan, vaikka Lallilla
jo oli ihan hyvät kalevalaiset arvot ja menneisyys, Heikkilä kertoo.
Kun vuosisata kului ja sen lopulla Venäjä
koettiin yhä suuremmaksi uhaksi, Lallin tarina
nousi entistä suositummaksi.
- Siihen asti esimerkiksi Suomi-neito oli
ollut enemmän tai vähemmän jonkinlainen
Svea-mammamatami, mutta nyt siitä sukeutui
kansallispukuinen neito, joka kaipasi suojelijaa, ja kuka sitä parhaiten suojelisi ellei Lalli.
Lalli astui ikään kuin samaan joukkoon Jaakko
Ilkan, Sven Dufvan tai vähän myöhemmin
Eugen Schaumanin kanssa. Lalli pääsi Suomen lipun kunniavartioon.
Myös media auttoi tässä. Lallista leivottiin Suomen ensimmäistä itsenäisyysmiestä
ja hänelle ehdotettiin jopa Vapaudenristin
myöntämistä postuumisti sekä vähintään
reservin majurin arvoa. Tämä tapahtui tosin
vain pakinassa 1920-luvun alussa, mutta yhtä
kaikki, se kertoo ajan ilmapiiristä.
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Muutama vuosi sitten tehdyn kyselyn mukaan suurempi joukko suomalaisia uskoo Lalliin kuin Jeesukseen, vaikka Lallin historia on täysin hämärän peitossa, kertoo professori Tuomas
Heikkilä.

1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä Lalli
yhdistettiin selkeästi oikeistolaisuuteen, joten olisi
voinut luulla, että viimeistään sodan jälkeen hänet
olisi siivottu ullakolle, mutta vielä mitä. Lalli porskuttaa edelleen. Kun Yle julisti äänestyksen vuonna
2004 suurimmasta suomalaisesta, Lalli oli sijalla 14
ja voitti monet presidentit. Matti Nykänen sentään
oli vielä Lalliakin suurempi.
- Muutama vuosi sitten tehtiin puolestaan kysely
Lallin historiallisuudesta, ja siihen uskoi peräti 71
prosenttia suomalaista. Parnasson päätoimittaja
Karo Hämäläinen huomautti tähän viitaten, että
Lalliin uskotaan Suomessa enemmän kuin Jeesukseen, Heikkilä sanoo.
Myös somessa Lalli voi paksusti, joskin aavistuksen epämääräisillä alustoilla: etenkin Hommaforumilla sekä Ylilaudalla – molemmat äärioikeistolaisia
keskustelupaikkoja - Lalli on suuri idoli.
Entäpä kysymys Lallin historiallisuudesta? Heikkilä
arvelee, että tarinalla saattaa hyvinkin olla jonkinlainen historiallinen ydin, jonka ympärille Lalli on
sitten kasvanut kuin jokihelmi.
Heikkilän mukaan tarina sopii hyvin siihen historialliseen hetkeen, jolloin sen sanotaan tapahtuneen. Silloin paavi teki uudistuksia ja haluttiin
saada kristinusko sellaiseksi, että sitä harjoitettaisiin
samalla tavalla joka paikassa. Yhtenäistämisprojekti
löysi tiensä myös Pohjoismaihin, joissa piispanistuin vakiintui eli Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan. Sen
sijaan Suomessa sellaista ei vielä tuohon aikaan
ollut.
- On siis uskottavaa, että tänne olisi lähetetty
jotain tyyppejä – ei ehkä niinkään kristillistämään
vaan pikemmin tarkastamaan, kuinka täällä asiat
olivat. Suomessa nimittäin oli jo 1000-luvun alussa
kristillistä asutusta, eli kirkolla oli jalansijaa ainakin
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Varsinais-Suomessa, Hämeessä ja Satakunnassa.
Uppsalasta sellainen lähetystö olisi varmaankin
lähetetty ja nimenomaan uskon yhtenäistäminen
olisi ollut se juttu, Heikkilä miettii.
Fiktion puolelle tarinaa taas vetää se, että Lalli on
muuttunut niin paljon aikain saatossa.
- Lallin nimikin mainitaan ensimmäisen kerran vasta 1600-luvulla. Sitä ennen piispa Henrikin tappoi vain joku geneerinen talonpoikaisukko.
1800-lukuun mennessä ukosta oli kasvanut Lalli,
joka oli vieläpä todella merkittävä suomalainen
tyyppi, milteipä proto-Suomen kuningas, jolloin
heidän yhteenotossaan oli kyse kahden yhtä vahvan
toimijan törmäyksestä. 1900-luvun mittaan on sitten oltu tietävinään esimerkiksi, että Lallilla oli niin
ja niin monta hehtaaria maata, ja jopa hänen hautapaikkansa on kerrottu löytyneen.
Fiktion puolelle Lallia vetää myös se, että tarina,
joka tunnetaan Suomessa ainutlaatuisena, ei sitä
ole. Itse asiassa Heikkilän mukaan se on kansainvälinen ja hyvin tyypillinen Euroopassa. Esimerkiksi
Ruotsin keskiajalta löytyy helposti sata tapausta,
jossa piispa tai pappi on joutunut tapetuksi ja monet
niistä ovat analogisia Lallin tarinalle. Selvää on
myös, että noihin aikoihin Suomessa oli tilaus saada
oma marttyyripyhimys.
- Jos sitten katsotaan koko Eurooppaa, niin
tuhansia piispoja ja kirkonmiehiä tapettiin – piispan
homma oli todella vaarallinen ammatti aikoinaan
– ja samoja piirteitä löytyy niistäkin tarinoista. Esimerkiksi kun Lallille käy lopulta huonosti ja hiirien
laumat alkavat ajaa häntä takaa, sekään ei ole originellia, sillä Saksasta tiedetään vastaava tapaus jo
800-luvulta.
Niin, ne hiiret, mikä se juttu nyt on, että hiiret
alkavat vainota, miksi kaikista elukoista juuri hiiret?

- Se oli jumalallinen rangaistus ja osoitti, että
pahuus saa palkkansa. Ehkäpä hiiret ovat symboloineet sitä, että rangaistus voi tulla maan pienimpien
muodossa, yllättävältä taholta, mutta joka tapauksessa niin, ettei rangaistusta voi välttää, Heikkilä
sanoo.
Ja olihan Lallila muutenkin kovat ajat: Kun hän
yritti ottaa päästään piispanhiippaa pois, samalla
lähti koko päänahka. Sormellekin kävi huonosti,
kun hän yritti riisua itseltään piispan sormusta. Piispan taikakalut olivat selvästi tuohon aikaan kovin
voimallisia. Sormiepisodista on muuten muisto
Turun tuomiokapitulin sinetissä, jossa on Lallin irtileikkaantunut sormi.
Lallin vaimo Kerttu on oma tapauksensa. Heikkilä
näkee hänet eräänlaisena suomalaisten Eevana,
jonka tekojen tähden Raamatussa ihmiset karkotettiin paratiisista. Kerttuhan valehtelee Lallille, että
vieraat eivät muka maksaneet ylöspidosta, mistä
suuttuneena Lalli tekee hirmutyönsä.
Kirkolliset lähteet eivät mainitse Kerttua ollenkaan, joten hänestä tiedetään vain kansanperinteen
ansiosta, Pyhän Henrikin Surmavirren perusteella.
- Kerttu on myös pysynyt pitkään pahiksena ja
hänet on usein kuvattu suorastaan kotilohikärmeeksi. Tosin esimerkiksi Paula Havaste teoksessaan Maan vihat vuodelta 2015 kääntää asetelman
päälaelleen. Siinä Kerttu on neuvokas nainen, joka
pelastaa miehensä, joka sattumusten summana on
päätynyt surmaamaan piispan, Heikkilä kertoo.
Olivatpa Lalli ja Henrik totta tai ei, niin joka
tapauksessa heidän vaikutuksensa Suomessa on
sama kuin jos he olisivat olleet lihaa ja verta. Sikäli
koko kysymys historiallisuudesta on - älytön ja
tyhjä. L

Adventti

Joulukalenteri
tuo ilon
Joko sait tämän vuoden joulukalenterin? Odotettu kalenteri tuo adventin
ja joulun aikaan hyppysellisen armoa ja
ripauksen hymyä. Luukkujen sanoma
valaisee loppuvuoden pimeät aamut.
Uudelta päivältä voi odottaa hyvää.

Paula Heino teksti
Hanna-Riikka Heikkilä kuva

M

ikäs sen mukavampaa kuin
availla luukkuja kuin joskus
lapsena.
”Ihan loistava kalenteri. Erityisesti mietelauseet ovat huippuja.”
”Kiitos ihanasta joulukalenterista! En olisi uskonut, että näin 60 vuoden iässä odotan luukun avaamista. Kalenterin sanoma on vapahtava ja vapauttava. Kalenteri on kaunein ja tyylikkäin tähän asti
näkemäni.”
”Tämä voittaa kyllä kirkkaasti kaikki suklaa- ja
muut kalenterit! Tästä toivon tulevan jokavuotinen
perinne seurakunnissa.”
”Tänä vuonna postissa tullut joulukalenteri on
aivan huippu! Pidän sitä työpöydällä, ja joka päivä
sen armolliset ja oivaltavat lauseet ilahduttavat
minua. Olin etukäteen jo heittämässä kalenteria
avaamattomana roskiin, kun oletin sen sisältävän
jotain vanhaa ja kulunutta. Mutta onneksi avasin
ensimmäisen luukun, ja yllätyin positiivisesti! Nyt
seurakunta näyttää sellaiselta, että minäkin olen osa
sitä. Iso kiitos!”
Turun ja Kaarinan seurakunnat saivat viime vuonna
runsaasti yllä olevan kaltaista palautetta ja lisäksi
palauteviestejä tuli reippaasti myös seurakuntayhtymään. Kaikkiaan palautteita saatiin satoja. Näin
suurta määrää palautteita yhdestä hankkeesta ei ole
tullut aikoihin.
Seurakunnat olivat ensimmäistä kertaa mukana
pääkaupunkiseudun joulukalenterissa. Monia ilahdutti kokonaisuuden tuoreus, mutta myös se, että
kalenteri tuli kotiin omalla nimellä.
Ylivoimaisesti suurin osa palautteesta oli kiittävää, mutta mukana oli myös kriittistä palautetta,
joskin sen määrä jäi pieneksi. Joku ihmetteli, miten
seurakunnat lähettävät vanhanaikaisesti postia
talouden miespuolisen henkilön nimellä ja joku piti
tekstejä outoina eikä pitänyt myöskään kalenterin
ilmeestä. Joku vierasti sitä, että lähetetään kotiin
pahvikalenteri, kun ympäristötietoisuus on tärkeää.
Kalenterit lähetetään teknisistä syistä talouden
vanhimman nimellä. Joulukalenterin saavat kaikki
kotitaloudet Turussa ja Kaarinassa, joiden yksikin
jäsen kuuluu kirkkoon. Jakelu kotitalouksiin on tänä
vuonna 89 000 kappaletta. Postitus alkoi marraskuun puolivälissä.
Useimmat kuitenkin kertoivat innokkaasti odottaneensa luukkujen avaamista ja kokeneensa teks-

tien sisällön armahtavaksi ja humoristiseksi. Kalenteri on suunnattu aikuisille, mutta se sopii myös
perheen pienimmille.

Jos et ole saanut kalenteria, voit
kysyä sitä seurakunnastasi.
Idea lähteä mukaan joulukalenteriin oli erään aktiivisen Katariinanseurakunnan alueella asuvan rouvan, joka oli ihastunut kalenteriin käydessään tyttärensä luona Helsingissä. Hän puhui asian puolesta
useita vuosia, sillä hän koki, että kalenteri puhuttelee erityisesti nuoria aikuisia. Harkinnan jälkeen
Turun ja Kaarinan kirkkoherrat halusivat kokeilla
tällaista seurakuntalaisten lähestymistä. Saadun
erinomaisen palautteen myötä osallistumista haluttiin jatkaa.
Vaikka korona on hiukan hellittänyt, järkyttävä
sota Ukrainassa on jatkanut tunnetta kaiken epävarmuudesta ja arjen järkkymisestä.

Luukkutekstien tekijä, kirjailija ja somevaikuttaja
Karoliina Pentikäinen toivoo, että kalenteri antaisi
rauhaa ja rentoutta joulun odotukseen.
– Toivon, että kalenteri toisi saajalleen toivoa.
Sellaista toivoa, että asioiden ei tarvitse olla täydellisiä. Joulu on joulu, vaikka se ei näyttäisi sisustuslehdeltä, kirjoittaja totesi viime vuonna.
Turussa ja Kaarinassa Åbo svenska församlingin
jäsentaloudet saavat ruotsinkielisen kalenterin,
muut suomenkielisen. Jos et ole saanut kalenteria,
voit kysyä sitä seurakunnastasi. Tänä vuonna teetimme kullekin seurakunnalle jonkin verran kalentereita jakoon myös erikseen.
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla joulun adventtikalenteria on jaettu jo kuusi vuotta, tämä vuosi on
seitsemäs. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten lisäksi mukana ovat Kerava, Kouvola, Kirkkonummi, Seinäjoki, Turku ja Kaarina sekä Tampere.
Tällä kertaa kalenterin kuvituksesta ja suunnittelusta vastaa Hanna-Riikka Heikkilä. Luukkujen
tekstit ovat edelleen Karoliina Pentikäisen. Ruotsinkielisistä luukkuteksteistä vastaa Katarina Gäddnäs. L
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Uutiset
LY H Y E S T I
Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan
tehtävää hoitaa tulevat kaksi vuotta eli kauden 20232024 tuomiorovasti Aulikki
Mäkinen. Asiasta päätti marraskuun alussa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli. Joulukuussa päättyvän
kaksivuotiskauden yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut Kaarinan
kirkkoherra, lääninrovasti,
VTT Ville Niittynen. Yhteinen
kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa,
hallintoa ja taloutta. Se valmistelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee
toimeen sen päätökset.

Kirkko vahvistaa puuttumista seksuaaliseen
häirintään. Marraskuussa
syysistuntokauteensa kokoontunut kirkolliskokous
pyytää kirkkohallitusta vahvistamaan puuttumista seksuaaliseen häirintään kirkon
työyhteisöissä ja toiminnassa sekä syventämään kirkon
työntekijöiden osaamista
seksuaalisen häirinnän tunnistamisessa, ehkäisemisessä ja siihen puuttumisessa.
Kirkolliskokous piti tärkeänä,
että kirkossa on nollatoleranssi kaikelle seksuaaliselle häirinnälle eli kirkossa
ei hyväksytä minkäänlaista
seksuaalista tai sukupuolista
häirintää. Kirkon toiminnan
tulee olla turvallista kaikilla
tasoilla työntekijöille, luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja seurakuntalaisille.
Kirkolliskokous on kirkon ylin
päättävä elin. Se kokoontuu
Turun kristillisellä opistolla.

Kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmän
puheenjohtajaksi on valittu
turkulainen Anna Lintunen
ajalle 1.12.2022-31.5.2024.
Lintunen on dosentti ja tutkimuskoordinaattori Helsingin
yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksessa. Hän toimii
myös mm. kirkolliskokousedustajana, luottamustehtävissä Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymässä sekä
seurakuntayhtymän ympäristöasioiden vaikuttajaryhmä Ymppäkerhossa.
Seurantaryhmän väistyvä
puheenjohtaja on professori
Björn Vikström. Kirkon ympäristöasioiden seurantaryhmä vastaa Kirkon ympäristödiplomin eli kirkon oman
ympäristölaatujärjestelmän
seurannasta ja kehittämisestä sekä muun muassa kirkon
energia- ja ilmastostrategian
seurannasta.
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Taitavilla ohjaajilla on suuri merkitys osatyökykyisen diakonia-avustajan Waltteri Porkan työarjessa. Porkan mukaan diakoniatyöntekijä Tarja
Muurisella on taito löytää hänen vahvuutensa ja käyttää niitä.

Tasa-arvoa ja
yhdenvertaisuutta edistäen
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan yhtymässä systemaattisesti.
Epäasialliselle käyttäytymiselle on nollatoleranssi.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

T

urun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tuoreesta
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta selviää,
että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat ovat yhtymässä
pääosin hyvin, vaikka yksittäisiä epäkohtia esiintyykin.
Lakisääteisen suunnitelman ideana on
pohtia ja edistää yhdenvertaisuuden
ja tasa-arvon toteutumista työpaikalla
yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäsen mukaan yhtymällä on liki 500 henkilöä työllistävänä
organisaationa merkittävä rooli tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.
- Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat keskeisiä arvoja seurakuntayhtymän henkilöstöpolitiikassa.
Epäasialliselle käytökselle on nollatoleranssi, Määttänen sanoo.
Suunnitelman on hyväksynyt yhteinen
kirkkoneuvosto ja valmistellut tasa-arvotyöryhmä. Siihen kuuluvat Määttäsen
lisäksi kolme pääluottamusmiestä ja
kaksi johtavaa virkamiestä.

tyen saa vihiä viimevuotisesta Parempi
työyhteisö -kartoituksesta.
Sen mukaan työntekijät kokevat, että
mahdollisuudet perhevapaaseen ja sairaan lapsen hoitamiseen ovat erittäin
hyvät. Myös lähiesihenkilöiden toiminta
saa hyvät arviot, ja koulutuksiin pääsyä
kiitellään.
Epätasa-arvoista kohtelua koskevat
vastaukset noudattelevat valtakunnallista keskiarvoa. Pieni osa vastaajista on
havainnut epätasa-arvoista kohtelua
naisten ja miesten tai vanhempien ja
nuorempien työntekijöiden välillä. Eri
ammateissa toimivien kohtelussa on
myös huomattu pientä epätasa-arvoisuutta.
Tekla Määttäsen mukaan yhtymän
henkilöstön vointia ja työilmapiiriä seurataan säännöllisesti kyselyin ja kartoituksin. Epäkohtien esiin nostaminen on
hänestä tärkeää, ja yhtymän varhaisen
tuen malli ohjeistaa, miten haastavissa
tilanteissa toimitaan.
- Näissä asioissa tärkeintä on luottamusta herättävä, osallistava toimintatapa
esihenkilön ja koko työporukan kesken.

Yhtymän henkilöstön mielipiteistä
tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liit-

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa esitetään myös toimenpiteitä

tulevaa varten. Esimerkiksi osatyökykyisiä tai vammaisia henkilöitä voitaisiin palkata vielä nykyistä enemmän
työsuhteeseen tai työkokeiluun.
- Kirkon on hyvä olla eturintamassa tarjoamassa erilaisille ihmisille
työnteon tai vapaaehtoistoimintaan
osallistumisen kokemuksia, Määttänen sanoo.
Yksi yhtymän osatyökykyisistä
työntekijöistä on diakonia-avustaja
Waltteri Porkka. Hänellä on rikkonainen työura sosiaalialalla, ja hahmotushäiriönsä takia hän tarvitsee
tavallista enemmän ohjausta työssään.
Hän on kiitollinen siitä, että nykyisessä työpaikassa hänet otetaan vastaan ihmisenä, heikkoudet ja vahvuudet ymmärtäen. Hän odotti pitkään
mahdollisuutta näyttää taitonsa.
- Nykytyöelämässä ohjaamiselle
ei yleensä ole aikaa. On sääli, että
monien sellaisten ihmisten potentiaali menee hukkaan, jotka eivät sovi
tavalliseen muottiin. Kaikille pitäisi
antaa mahdollisuus loistaa. L

Tässä ja nyt

Ihmeellisiä asioita
haudan hämärässä

Y

hdestä arkeologian historian suurimmasta
löydöstä tulee nyt marraskuussa kuluneeksi
sata vuotta. Farao Tutankhamonin (k. 1323 eKr.)
hautaan johtava portaikko paljastui
Egyptin Kuninkaiden laakson hiekasta
4. marraskuuta 1922. Löytö tehtiin
brittiläisen egyptologi Howard Carterin
kaivauksilla, mutta varsinainen portaikon löytäjä oli kaivauksilla työskennellyt 12-vuotias Hussein Abd el-Rasul.
Ennen vuotta 1922 Tutankhamonin
nimen tunsi ainoastaan kourallinen 18.
dynastian levottomiin vaiheisiin perehtyneitä tutkijoita. Tutankhamonin isä
farao Akhenaton oli ajanut valtakunnassa visionääristä uudistusta, kieltänyt
vanhat jumalat ja perustanut maailman

ensimmäisen yksijumalaisen uskonnon,
auringonkehrä Atonin kultin. Uudistus
oli pahan kerran ravistellut valtakuntaa,
ja Akhenatonin kuoleman jälkeen ikävä
vaihe historiassa haluttiin painaa unholaan. Siksi myös Tutankhamon unohtui,
ja siksi hänen hautansa säilyi koskemattomana yli 3 000 vuotta.
Kun Carter avasi hautakammion
sinetöidyn oven marraskuun lopussa
1922, tunnelma oli jännittynyt. Carter
nakutti muuraukseen pienen aukon,
josta hän sai työnnettyä lepattavan
kynttilän. Hankkeen rahoittajan lordi
Carnarvonin kysyessä näkikö hän
mitään, Carter lausui legendaarisen
vastauksensa: ”Kyllä, ihmeellisiä asioita”.
Haudan pimeydestä häntä tervehti kullan välke. Tuntemattomasta, parikymppisenä kuolleesta faraosta tuli välittö-
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Kirjoittaja on arkeologi ja tietokirjailija, jonka intohimo arkeologiaan syttyi
Tutankhamonin haudasta.

mästi kansainvälinen julkkis.
Suurta yleisöä kiinnostavat kulta-aarteet, mutta ovatko ne arkeologeille oikeutus avata muinaisia hautoja?
Useimmissa kulttuureissa hauta ajatellaan vainajan pysyväksi leposijaksi.
Haudat ovat kuitenkin arkeologeille
korvaamaton tiedon lähde: ne todistavat

Rauhan sanomaa Kuusijuhla
Turun tuomioTuomiokirkolla
kirkosta
26.11.

E

kumeeninen joulu Suomen Turussa
-tilaisuus taltioidaan Turun tuomiokirkossa torstaina 15. joulukuuta klo 18.
Yleisön tulee olla paikalla viimeistään
klo 17.40. Taltiointi lähetetään jouluaattona ennen joulurauhan julistusta YLE

1:llä.

Humanitaarisen viestin tuo tällä kertaa Turun ystävyyskaupungin Firenzen pormestari, Eurocities-järjestön puheenjohtaja Dario Nardella.
Solistina esiintyy tunnettu laulaja ja näyttelijä Maria
Ylipää. Muun ihanan jouluisen musiikin lisäksi
yhteislauluina lauletaan kauneimpia joululauluja
Suomen Lähetysseuran vihosta. Tilaisuudessa kuullaan Åbo Akademin opiskelijakuoroja Brahe Djäknar
& Florakören. Turun filharmonista orkesteria johtaa
Olli Mustonen.
Rauhan vetoomuksen esittää arkkipiispa Tapio
Luoma. Hänen kanssaan rauhan puolesta rukoilevat Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo,
Suomen katolisen kirkon asiainhoitaja, Isä Marco
Pasinato, ja Baptistiyhdyskunnan pastori Jari Portaankorva.L

T

ule sytyttämään Tuomiokirkon joulukuusen valot adventin alla lauantaina
26. marraskuuta! Samalla juhla on lähtölaskenta jouluun.

Kyseessä on ainakin Turun, ellei koko
Suomen suurin kuusijuhla, johon osallistuu vuosittain noin viisituhatta joulun odottajaa.
Tuomiokirkontori on tupaten täynnä väkeä.
Klo 15.45 musiikki pistää jalat vipattamaan ja kädet
huiskimaan. Tuuli Paasolainen bändeineen luo
jouluisen tunnelman niin perheen pienimmille kuin
kaikille muillekin. Kirkonrotat Hilda ja Hulda juontavat, seurakuntapastori Sofia Flinck pitää puheen ja
laulamme yhdessä Tuiki tuiki tähtönen ja pari muuta
tuttua laulua. Koko tilaisuus kestää vain noin 20
minuuttia ja noin klo 16.10 koittaa h-hetki.
Laskemme yhdessä kymmenestä nollaan ja kun
pääsemme nollaan kuin taikaiskusta yli 700 suuren
kuusen pientä ledivaloa syttyy palamaan!
Lopuksi lauletaan pyhiinvaeltajien virsi Maa on niin
kaunis. Tästä voi joulun odotus alkaa. Tuomiokirkon
edustalta voi siirtyä paraatikulkueen mukana avaamaan Turun joulukatua. L

menneisyyden uskomuksista, aineellisesta kulttuurista ja elämästä. Ehkä
Tutankhamon olisi itsekin sallinut tutkimukset – löytö teki hänestä tunnetumman kuin koskaan, ja muinaiset egyptiläiset uskoivat, että ihminen säilyy olemassa niin kauan kuin hänen nimensä
muistetaan. L

Kattaus Bachin
kantaatteja

M

aarian kirkossa alkaa 1. adventtisunnuntaina Bachin kantaattien
sarja. Sarjaan kuuluu seitsemän
kantaattia sekä Johannespassio,
jotka kaikki esitetään Maarian
kirkossa vuoden aikana. Johann
Sebastian Bach (1685–1750) sävelsi lukuisia kirkollisia kantaatteja, joita esitettiin nimenomaan jumalanpalvelusten yhteydessä. Niinpä myös Maariassa teokset kuullaan kantaattijumalanpalveluksissa, joista
ensimmäinen siis on Maarian kirkossa 1. adventtina,
27.11. klo 10. Jumalanpalvelus on myös YLEn radiokirkko, joten sitä voi kuunnella suorana YLE Radio
1:stä.
Sarjaan on saatu rahoitusta mm. Suomen Kulttuurirahastolta. Kanttorien, Verbum Sonans -kamarikuoron ja CCI-poikakuoron lisäksi mukana ovat ainakin
Turun konservatorion kamarikuoro, Lauluyhtye D’accord, Puolalan musiikkilukion kuorot, Turun Vanha
Musiikki ry, Turun filharmonisen orkesterin soittajia,
Turun konservatorion opettajia ja opiskelijoita sekä
solisteja niin Turusta, Turun lähistöltä kuin kauempaakin. L

LI L JA 11 /2022 | 9

Svenska sidan

Uppmuntra, inte skuldbelägga. Nenne Lappalainen säger att vi alla har det i oss, vi vill hjälpa. Men det ska komma frivilligt, endast så väcks glädjen i att ge.

Det har blivit trendigt att hjälpa
Siv Skogman text
Jussi Vierimaa foto

V

i har blivit mera medvetna om att mindre är
tillräckligt, ”less is more”.
Viljan att hjälpa andra
ökar.
Sätten att hjälpa ökar.
Där det förr fanns bara Frälsningsarméns julgrytor kan du i dag välja mellan
hundratals sätt och objekt som du stöter
på i sociala medier, på gatan, i shoppingcenter, i föreningar.
Fler och fler ser och läser om olika
sätt att hjälpa.
Många vaknar till omtanke om medmänniskan.
Inte minst kriget i Ukraina har på
senare tid bidragit till hjälpviljan.
En som glädjer sig åt trenden är Nenne
Lappalainen, diakon vid Åbo svenska
församling. Hon ser dagligen vad ökade
matpriser, energikris och knapphet
innebär.
– När matpriserna stiger är gränsen
nådd för den som redan tidigare haft det
svårt. Enda utvägen är att söka hjälp.
Diakonin hjälper på många sätt:
genom att stöda i sökprocessen för
olika sorters bidrag men också genom
konkret hjälp, till exempel köpkort när
ingen annan utväg finns. Summan beror
på familjens storlek och ges högst tre
gånger per år.
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Gruppen hjälpbehövande är brokig.
Barnfamiljer, ensamstående, sjukpensionerade – alla behöver stöd i någon
form. Därför är det också uppmuntrande att se hur allt fler inser att ens
eget överflöd kan glädja någon annan.
– Det är litet av en trend att vilja
minimera och städa bort, att klara sig
med mindre. Huset behöver inte vara
fullt med saker.
Inför jul ökar hjälpviljan ytterligare. Församlingarnas årligen återkommande
insamling Ge barnet en gåva är ett
konkret exempel, traditionen med önskelappar i julgran likaså. Då kan man
enkelt plocka åt sig en önskan och köpa
julklapp till någon behövande.
– Många barnfamiljer vill lära sina
barn att en julklapp mindre åt dem är
en gåva till någon som kanske inte får
några presenter alls. Det är lätt och
konkret att mitt i shoppandet påminna
om att alla inte har samma situation i
livet.
Trots att klyftan mellan dem som slösar
och dem som inget har att slösa är stor,
tycker Nenne Lappalainen inte att vi
ska skuldbelägga dem som har det bra
eller har ett överflöd av prylar. Hjälpviljan och måttligheten ska komma frivilligt, endast så väcks glädjen i att ge.
– Vi har det alla i oss, tror hon. Vi
vill hjälpa. Det har vi sett till exempel nu
när hjälp till Ukraina väckt sådant bifall.

Men all hjälp är viktig, minsta handling kan skapa stor glädje.
Måttfullhet fungerar på samma sätt,
hjälper oss se det stora i det lilla, ta till
vara varje liten stund. Det är vi själva
som sätter tröskeln när det gäller
stress, krav och prestationer.
– Vi har alla något som oroar oss.
Därför är det viktigt att ta till oss det
som finns just här just nu. Inte oroa
oss för nästa vecka, för stress eller
kommande prestationer. Jag brukar
säga till mig själv att allt ordnar sig.
Små steg framåt. Och när jag ser tillbaka märker jag att det gick vägen.
Inte alltid som jag trott eller velat,
men det ordnade sig.
Det är vi själva som sätter tröskeln.
Också när det gäller jul. Vill vi ha en
stor släktjul med många dukningar?
Vill vi ha en stilla jul bara för oss
själva? Vill vi åka bort hemifrån?
– Lyssna till dig själv, säger Nenne
Lappalainen. Inte till grannen eller
vad andra tycker.
Vem räknas, du och dina tankar
eller omgivningens sätt att vara?
Själv brukar hon gå i julkyrka om
natten.
När all cirkus är över, butikerna
stängda, gatorna folktomma, sätter
hon sig i en mörk, tyst kyrka.
Där stillnar hon. L

Tips för en
måttfullare jul
– Om ni är många kring bordet: Ha 		
knytkalas. Be var och en ta med en färdig
rätt eller låt helheten bli en överraskning
av det medhavda. Frys in om det blir 		
över. Inget matsvinn.
– För små barn: Göm undan en av favoritleksakerna i god tid, slå in den och låt den
bli en favoritjulklapp.
– Immateriella presenter är populära: museibesök, tågresa, hotellnatt, workshop,
tid, sällskap.
– Har du för många krukväxter, böcker?
Rensa, ge bort.
– Paketera i tidningspapper, som går till
återvinning. Presentpapper bidrar till
avfallsberget.
– Framför allt: Skala av. Lyssna till dig själv.
Hur vill du ha det?

Yhdessä

Tuomas Vaura esittelee yhtä Kansainvälisen seurakunnan uusista messukasukoista, jotka maallikkosaarnaajana seurakunnassa toiminut Geoffrey Philips tilasi ennen kuolemaansa
Liina Pajuselta. Philipsin lahjoittamat kasukat siunattiin käyttöön tänä syksynä.

Hengenravintoa englanniksi
Turun kansainvälinen seurakunta tarjoaa kristillisen yhteisön niille, jotka kaipaavat englanninkielistä jumalanpalveluselämää.
Pitkäaikaisille aktiiveille yhteisöstä on tullut toinen perhe.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

T

urun Tuomiokirkkoseurakunnan yhteydessä
toimii Turku Cathedral
International Congregation, tuttavallisemmin
TCIC. Sieltä moni etsii
paitsi hengenravintoa, myös yhteisöä.
Monenlaisista kulttuurisista ja uskonnollisista taustoista tulevaa porukkaa
yhdistää englannin kieli.
- Moni seurakuntalaisista on tullut
Turkuun ja Suomeen jostain muualta,
ja voi saada yhteisöltä myös tärkeää
vertaistukea, seurakunnan pastori
Tuomas Vaura lisää.
Jumalanpalvelukset ovat TCIC:n
toiminnan ydin. Kuukauden toinen
sunnuntai on anglikaaninen jumalanpalvelus. Kuun viimeinen on luottamuksen messu. Muina sunnuntaina
on luterilainen messu. Seurakunnassa
järjestetään myös raamattupiirejä ja
muita kokoontumisia.
Vauran mukaan erot luterilaisen
ja anglikaanisen messun välillä ovat
pieniä. Virret lauletaan kummassakin
messussa anglikaanisesta perinteestä
ammentavasta Hymns Old and New
-virsikirjasta. Musiikista vastaa kanttori Matleena Närvänen.
- Messun kaava on kummassakin
palveluksessa sama. Ehkä suurimmat

erot nousevat papin persoonallisuudesta, Vaura sanoo.
Meg Phillips ja Maria Vatanen
ovat olleet mukana TCIC:ssä pitkään.
Heille seurakunta tarjoaa mahdollisuuden rauhoittua sanan äärelle kauniiseen Turun tuomiokirkkoon. Ennen
kaikkea TCIC on heille rakas yhteisö.
- Jos en mene jumalanpalvelukseen
sunnuntaina, ikävöin näitä ihmisiä,
Phillips sanoo.
Hän on ollut mukana seurakunnassa 1980-luvun alusta eli sen
perustamisesta lähtien. Hänen pari
vuotta sitten edesmennyt miehensä
Geoffrey Phillips oli anglikaanisen
kirkon maallikkosaarnaaja. Hänellä
oli keskeinen rooli TCIC:n perustamisessa ja porukan kokoamisessa koolle.
- Geoffrey uskoi, että kristitty ei
selviä kovin hyvin itsekseen vaan tarvitsee yhteisön ympärilleen. Jos jotain
vakiokävijöitä ei näkynyt pitkään
aikaan, hän soitti heille, kysyi kuulumisia ja kertoi, että heitä kaivataan.
Brittiläissyntyinen Vatanen tuli seurakuntaan ensimmäisen kerran vaihto-oppilasvuotenaan 1996. Pysyvämpi
osa arkea siitä tuli vuonna 2007,
kun hän muutti Turkuun perheensä
kanssa.
- Jumalanpalveluksemme tuntuvat

turvallisilta. Anglikaanisten palvelusten rytmi on minulle tuttu lapsuudesta
asti.
TCIC:ssä kävijöiden vaihtuvuus on
suurta, mikä kuuluu seurakunnan
luonteeseen. Pienen vakioporukan
lisäksi paikalle voi osua vaihto-opiskelijoita, Turkuun töihin ulkomailta
tulleita, turistejakin.
- Turkuun tulee ihmisiä ympäri
maailman myös maista, joissa kristinuskolla on vahva asema. On tärkeää,
että täällä on heille paikka tulla harjoittamaan uskoaan, Vaura sanoo.
Phillips ja Vatanen ovat tehneet
TCIC:ssä monenlaista vapaaehtoistyötä. Tällä hetkellä Phillips lukee
usein tekstejä jumalanpalveluksissa ja
Vatanen valmistelee esirukouksia.
Vatanen haluaa tehdä enemmänkin
seurakunnan hyväksi. Hän opiskelee parhaillaan anglikaanisen kirkon
maallikkosaarnaajaksi, jolloin hän
voi esimerkiksi saarnata ja avustaa
ehtoollisella anglikaanisessa messussa.
Ihmiset ovat kaksikolle TCIC:ssä
yhtä tärkeitä kuin hengenravinto.
Jumalanpalvelusten jälkeen porukka
kokoontuu tuomiokirkon sakastiin
kahville vaihtamaan kuulumiset.
Välillä tapaamisia on muulloinkin.

Tämän lehden ilmestymispäivänä he
kokoontuvat yhteiselle kiitospäivän
aterialle. L

Come and Join TCIC!
- Turku Cathedral International Congregation offers church services in English
for everyone who wants to come and
worship in English.
- The members of the congregation
represent a variety of churches and
backgrounds.
- English services are held in Turku
Cathedral every Sunday at 4pm. The
services follow the practices of the Lutheran Church and the Church of England.
We invite all baptised Christians to Holy
Communion.
- Service of English carols and Christmas
lessons is held on the 17th of December
at 4pm in Turku Cathedral.
- Follow us in Facebook and read more
here: turunseurakunnat.fi/osallistu/
international-congregation
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Lopuksi

Kauneimmat Joululaulut
To 1.12.
Tuomiokirkko klo 19 Saamenkieliset
Kauneimmat Joululaulut
Pe 2.12.
Tuomiokirkko klo 21 Kauneimmat
Joululaulut, SUMU Big Band
La 3.12.
Tuomiokirkko klo 15 Saksankielisen
joululaulut
Su 4.12.
Kotimäen srk-talo klo 13 Kauneimmat
Joululaulut
Kaarinan kirkko klo 14 Nuorten Kauneimmat Joululaulut
Yli-Maarian srk-talo klo 16 Kauneimmat
Joululaulut
Ma 5.12.
Hepokullan srk-talo klo 18 Kauneimmat
Joululaulut
Ke 7.12.
Piikkiön kirkko klo 13 Eläkeläisten
Kauneimmat Joululaulut
Mikaelinkirkko klo 18 Partiolaisten
Kauneimmat Joululaulut
Runosmäen srk-talo klo 18 Kauneimmat
Joululaulut
To 8.12.
Hepokullan srk-talo klo 13 Kauneimmat
Joululaulut
Runosmäen srk-talo klo 13 Kauneimmat
Joululaulut
Koivulan seurakuntakoti klo 18 Kauneimmat Joululaulut, lauluryhmä
Pe 9.12.
Tuomiokirkko klo 15 Kauneimmat
Joululaulut
La 10.12.
Henrikskyrkan kl. 16 Familjens Vackraste
Julsånger
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Su 11.12.
Kärsämäen kappeli klo 15 Kauneimmat
Joululaulut
Piikkiön kirkko klo 15 Perheiden Kauneimmat Joululaulut, Ilonen House Band
ja lasten musiikkiryhmä. Betlehemin rauhantuli tuodaan kirkkoon.
Kakskerran kirkko klo 16 Kauneimmat
Joululaulut
Kuusiston kirkko klo 16 Kauneimmat
Joululaulut
Mikaelinkirkko klo 16 Kauneimmat
Joululaulut
Paattisten kirkko klo 16 Kauneimmat
Joululaulut
Varissuon kirkko klo 16 Kauneimmat Joululaulut -kamarimusiikkikonsertti. Trio Elegante: Silvia Raia ja Vitalia Antonova, poikkihuilu, Elvin Soboleff, piano.
Kaarinan kirkko klo 17 Kauneimmat Joululaulut
Henrikinkirkko klo 18 Saavutettavat
Kauneimmat Joululaulut, Henrik s Singers.
´
Tilaisuus on selkomukautettu.
Kuusiston kirkko 18 Kauneimmat Joululaulut
Maarian kirkko klo 18 Kauneimmat Joululaulut, katsottavissa maarianseurakunta.fi
Martinkirkko klo 18 Kauneimmat Joululaulut
Mikaelinkirkko klo 18 Kauneimmat Joululaulut
Piikkiön kirkko klo 18 Kaiken kansan Kauneimmat Joululaulut, Ilonen House Band.
Betlehemin rauhantuli tuodaan kirkkoon.
Tuomiokirkko klo 18 Kauneimmat Joululaulut, tulkkaus viitotulle puheelle
Kaarinan kirkko 19 Kauneimmat Joululaulut
Tuomiokirkko klo 20 Kauneimmat Joululaulut
Ke 14.12.
Maarian kirkko klo 13 Eläkeläisten
Kauneimmat Joululaulut
Paattisten kirkko klo 17 Lasten Kauneimmat Joululaulut

Kuusiston kirkko klo 18 Kauneimmat
Joululaulut
To 15.12.
Maarian kirkko klo 9.30 Lasten ja perheiden Kauneimmat Joululaulut laulaen ja
yhdessä leikkien.
Kaarinan kirkko to 15.12. klo 18 Saavutettavat Kauneimmat Joululaulut. Tilaisuus on
selkomukautettu.
Pyhän Katariinan kirkko klo 18 Lasten
Kauneimmat Joululaulut
Lausteen seurakuntakoti klo 19 Kauneimmat Joululaulut
Pe 16.12.
Tuomiokirkko klo 22 Kauneimmat Joululaulut

Pyhän Katariinan kirkko klo 17 Kauneimmat Joululaulut, Laulavat Kipparit
Martinkirkko klo 18 Lasten Kauneimmat
Joululaulut
Tuomiokirkko klo 18 Perheiden Kauneimmat Joululaulut
Tuomiokirkko klo 20 Kauneimmat Joululaulut
Ke 21.12.
Hannunniitun srk-talo klo 17 Kauneimmat
Joululaulut
La 24.12.
Varissuon kirkko klo 14 Lasten Kauneimmat Joululaulut
Piikkiön kirkko klo 23 Jouluyön messu ja
Kauneimmat Joululaulut

La 17.12.
Tuomiokirkko klo 16 Englanninkieliset
joululaulut (Service of English Carols and
Christmas Lessons)
Domkyrkan kl. 19 De Vackraste Julsångerna
Maarian kirkko klo 20 Kauneimmat
Joululaulut
Mikaelinkirkko klo 22 Yön Kauneimmat
Joululaulut

Su 25.12.
Tuomiokirkko klo 10 Kauneimmat Joululaulut -messu

Su 18.12.
Kakskerran kirkko klo 13 Lasten
Kauneimmat Joululaulut
Kaarinan kirkko klo 14 Lasten Kauneimmat Joululaulut
Paakarlan seurakuntakoti klo 14 Kauneimmat Joululaulut ja joulujuhla
Pyhän Katariinan kirkko klo 15 Kauneimmat Joululaulut, Laulavat Kipparit
Syvälahden koulu klo 15 Lasten Kauneimmat Joululaulut, glögi ja pipari
Suikkilan seurakuntakoti klo 16 Kauneimmat Joululaulut
Henrikinkirkko klo 17 Lasten Kauneimmat Joululaulut
Kakskerran kirkko klo 17 Kauneimmat
Joululaulut Goes Pop

Pe 6.1.2023
Eerikink. 3 klo 11.30 Lähetyksen loppiaisjuhla ja Kauneimmat Joululaulut
Varissuon kirkko klo 12 Loppiaisen
Kauneimmat Joululaulut -messu
Uittamon srk-koti klo 15 Kauneimmat
Joululaulut sekä messu
S:t Marie kyrka kl. 12 Högmässa, de
Vackraste Julsångerna i S:t Marie prästgård efter högmässan.

Ma 26.12.
Kaarinan kirkko klo 17 Kauneimmat Joululaulut -messu
Martinkirkko klo 18 Tapaninpäivän Kauneimmat Joululaulut ja sanajumalanpalvelus

Kaikki seurakuntien joulunajan tapahtumat
löytyvät osoitteesta
www.turunseurakunnat.fi/joulu L

