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Entistäkin kestävämpää
diakoniaa
PÄ Ä K I R J O I T U S | M I N N A V E S A N T O
Kirjoittaja on viestinnän suunnittelija.
Sähköposti minna.vesanto@evl.fi

Seitsemän vuotta
hiilineutraaliuteen
Joka neljäs vuosi kirkko saa vaaleilla uudet luottamushenkilöt päättämään muun muassa seurakuntien talousarvioista, investoinneista, työntekijävalinnoista ja strategisista painopisteistä. Marraskuussa pidettävissä seurakuntavaaleissa valitaan päättäjät nelivuotiskaudeksi
2023-2026.
Ehdokasrekrytointi on käynnissä. Parhaillaan kootaan
valitsijayhdistyksiä asettamaan ehdokkaita. Samalla
mietitään, mihin juuri meidän ehdokaslista haluaa kirkon
ja seurakuntien toiminnassa vaikuttaa. Muotoillaan vaaliohjelmia ja asetetaan konkreettisia tavoitteita.
Ilmastonmuutos haastaa myös kirkkoa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on strategiassaan Turun kaupungin tavoin sitoutunut tavoitteeseen olla hiilineutraali
vuonna 2029. Se tarkoittaa - strategian sanoin - sitä,
että ympäristönäkökulma huomioidaan kaikessa toiminnassa ja päätöksien valmistelussa ja toteutuksessa.
Vuoteen 2029 on aikaa seitsemän vuotta. Seuraavan
neljän vuoden aikana luottamushenkilöiden tulee olla
valmiita tekemään suuria ratkaisuja hiilineutraaliuden
saavuttamiseksi. Luottamushenkilöt käyvät arvokeskusteluja, määrittelevät tavoitetasoa ja päättävät hiilineutraaliuden vaatimien toimien rahoittamisesta samalla
kun seurakuntien taloudelliset toimintamahdollisuudet
kapenevat.
Vihreä siirtymä vaatii asennetta ja tavoitteellista työskentelyä myös seurakuntien luottamushenkilöiltä. Päätöksillään he osaltaan kannattelevat harteillaan luomakuntaa ja tulevaisuudentoivoa.

Kirkko kehittyy
ja muuttuu
maailman mukana.
Siksi kestävyysajattelu ohjaa yhä
useammin toimintaa
seurakunnissa.
Simo Ahtee teksti
Timo Jakonen kuva

K

estävyys on arvo,
joka ei kuitenkaan
ole mikään uusi
juttu esimerkiksi
diakoniatyössä.
Näin toteaa Turun
ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniasihteeri Sari Niemelä, joka on edistänyt työhön
liittyviä kestäviä ratkaisuja jo
pitkään.
- Kirkossa tehdään kestävän
työn ja elämäntavan alueella paljon ihan jokaisella työalalla. Diakoniassa se tarkoittaa kestävyyden kannalta mietittyä diakonista
palvelua ja yhteistä toimintaa
sekä arkityötapojen pohdintaa.
Kestävä diakonia on hyvin monimuotoista. Eri vuosikymmenien
aikana diakoniassa on hyödynnetty niin kierrätystekstiiliapua,
hävikkiruokaa kuin vaikkapa Reilun kaupan kahviakin.
Etenkin sosiaalinen kestävyys
on ollut aina osa diakoniaa - jo
ennen, kuin koko termiä oli edes
keksitty. Toiminta on lähtökohtaisesti ihmislähtöistä ja voimaannuttavaa. Se on myös yhä saavutettavampaa.
Paljon on siis jo tehty, mutta
uusia keinoja kestävän kehi-

Sari Niemelä haluaa innostaa kaikkia tekemään kestäviä tekoja yhdessä
ilon kautta. Jos mielessä on mahdollisesti diakoniatyölle sopiva idea, siitä
voi ilmoittaa diakoniakeskukseen.

tyksen kelkassa pysymiseksi
mietitään jatkuvasti. Esimerkiksi kohtuullistamiseen, sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja
luonnonvarojen riittävyyteen
liittyvät haasteet kaipaavat
ratkaisuja. Iso ja uusi kysymysmerkki on ilmastonmuutos.
- Tuoretta tutkimustietoa
on paljon ja parhaat ajatukset
kannattaa laittaa nopeasti testattavaksi. Nyt etsimme oivalluksia kokeilujen kautta, koska
monimutkaisissa muutoksissa
kokeilut tuovat nopeimmin tietoa
ja onnistumisia.
Kokeiluja voi innostaa tekemään esimerkiksi koulutus,
jollaista Niemelä on tälläkin
hetkellä vetämässä yhteistyössä Tampereen hiippakunnan
kanssa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sekä Riihimäen ja
Lempäälän seurakuntien diakoniatyöntekijät miettivät kestävän
diakonian ratkaisuja tiimeissä.
Tuloksia kokoonnutaan kuulemaan ja jakamaan syyskuussa.

- Työtään ja arjen toimintatapoja kannattaa katsoa välillä
uudesta näkökulmasta, Niemelä
sanoo.
Kaikkia ratkaisuja ei välttämättä tarvitse etsiä kaukaa.
Kukaties diakoniassa hyödynnetään tulevaisuudessa yhä
enemmän luonnon tarjoamia
mahdollisuuksia. Turussa on
suunnattu esimerkiksi marja- ja
sieniretkille.
- Luonto virkistää ja lähiluonto on täynnä mahdollisuuksia.
Haluan rohkaista myös heitä,
joilla on vähän varoja, tuntemaan
ylpeyden tunnetta valinnoistaan,
joita tekevät luonnon hyväksi.
Niemelä huomauttaa, että kestävyyden huomioiminen on
itse asiassa paluuta vanhaan.
Edelliset sukupolvet tottuivat
elämään säästeliäästi ja tekemään asioita yhdessä.
- Samalla tämä on paluuta
merkitykselliseen ja toisia kunnioittavaan elämään. L
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U Suomella ei kerta
kaikkiaan ole varaa siihen, ettemme pitäisi
yhtä. Pitäisi keskittyä
enemmän siihen, mikä
meitä yhdistää kuin erottaa. Korona ehkä hetkellisesti yhdisti meitä, ja
nyt ihmiset ovat tulleet
yhteen ukrainalaisten
auttamiseksi.”
Aivotutkija
Katri Saarikivi,
Silta-lehti 4.5.2022

LU KU
U Lähiviikkojen ilouutisten keskellä moni
pettynyt hakija tarvitsee
tukevaa olkapäätä ja
kuuntelevia korvia. Ehkä
muistutusta siitä, että
opiskelupaikatta jäämisen ei tarvitse määrittää
kenenkään arvoa tai
romuttaa kerralla kaikkia
urahaaveita.”
Toimittaja
Anni Härkönen,
Helsingin Sanomat
2.6.2022

U Lomille kannattaa jäädä ilman, että on antanut
kaikkeaan. Koska jos olisi,
ei pystyisi lomailemaan
vaan olisi sairas tai kuollut.”
Viestintäpäällikkö
Rebekka Naatus,
Kirkko ja kaupunki
30.5.2022
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Turussa ja Kaarinassa on
kesän ajan avoinna kahdeksan tiekirkkoa. Kirkot
tarjoavat niin silmänruokaa kuin sielun lepopaikan. Lähde liikkeelle jalan,
pyörällä tai vaikka bussilla
ja tutustu kotiseutusi kauniisiin rakennuksiin.
Lisätietoja: tiekirkot.fi

KU VA KU L M A
Frisbeegolf on trendilaji, mutta välineiden ei tarvitse olla aivan uusia. Turussa on kerätty alkukesällä
kiekkoja diakonian asiakasperheiden sekä Ukrainasta saapuneiden perheiden lapsille. Tempauksen mahdollistajina on ollut maakunnan frisbeegolf-seuroja. Keräykseen liittyvä kaikille avoin kisa
pidettiin Luolavuoren frisbeegolfradalla toukokuun
lopussa. Kuvassa Anne Matilainen ja Janne Kuusisto (Fisbeegolfseura 7k ry.), Eemeli Kouki (Frisbeegolfseura Fore Turku ry.), Matti Huhtala (Nousten
Frisbeegolf ry.) ja Matias Kuusisto (Frisbeegolfseura Fore Turku ry.)
Timo Jakonen kuva
Simo Ahtee teksti
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Kirkollisilla paikoilla
4 | LI L JA 6- 7/2022

Turussa on kosolti paikkoja, joilla on jonkinlainen kirkollinen historia,
vaikka se ei enää välttämättä näy. Tutkija Rauno Lahtinen listasi
muutamia lähimatkailijaakin kiinnostavia.

Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

1. Kupittaan kenttä
Legendan mukaan Pyhä Henrik kastoi turkulaiset Kupittaan kentällä ensimmäisen ristiretken aikaan noin 1150. Paikalla oli ollut
jumalista toimintaa aiemminkin, sillä se oli
ollut pakanallinen uhripaikka. Niin ikään
heti Turun palon jälkeen Kupittaalla pidettiin
paljaan taivaan alla jumalanpalveluksia, kun
Tuomiokirkko oli palanut.
- Tuomiokirkon kuorissa on kuuluisasta
piispa Henrikin kastetilaisuudesta maalaus,
mutta maisemat ovat siitä vähän muuttuneet,
sillä maalauksen taustalla on korkeita vuoria.
Tällä hetkellä siinä lähteen kohdalla on viimeinen jäljelle jäänyt kylpylän rakennuksista eli
kaivohuone. Se on tosin juuri nyt remontissa,
eikä muutenkaan yleensä auki. Muut rakennukset menetettiin viime sodan pommituksissa. Kupittaa on ollut kyllä juhlakenttä pitkään ja sen lähde oli hyvin kuuluisa. Alue oli
aiemmin vetisempää seutua, mutta aivan näin
tasainen se ei ole ollut aina, sillä kumpuileva
puisto tasoitettiin 1900-luvun alussa.

Perimätiedon mukaan piispa Henrik olisi
kastanut suomalaisia pakanoita kristinuskoon Kupittaan lähteen luona ensimmäisen ristiretken aikaan. 1680-luvulla
lähdettä ryhdyttiin käyttämään terveyslähteenä, kun lähteen viereen rakennetussa sairastuvassa hoidettiin spitaalipotilaita. Nyt remontissa oleva kaivohuone on
viimeinen jäänne sotien aikaan pommitetusta kylpylästä.

2. Kolerahautausmaa
Kolerahautausmaita on Turussa oikeastaan
kaksi. Suurempi on Itäharjulla ja siellä on pari
sataa hautaa. Toinen on Kakolanmäellä, mutta
se on jäänyt teiden alle - se oli niillä nurkilla
missä on nyt Malminkadun päiväkoti. Kakolan
kolerahautojen jäänteet siirrettiin rakennustöiden alta pari vuotta sitten Turun hautausmaalle. Siellä on nyt asiasta muistuttamassa
pieni luonnonkivi ja siinä muistolaatta – kivi
sijaitsee melko lähellä muistolehtoa.
Turun kolerahaudat ovat 1830-luvulta.
- Ensimmäinen maailmanlaajuinen koleraepidemia oli silloin. Kolera oli uusi tauti
ja sitä pelättiin suuresti – eikä ihme, sillä se
on inhottava sairaus. Se leviää yleensä ulosteen myrkyttämän juomaveden kautta. Se oli
myös nopea leviämään, etenkin kun asuttiin ahtaasti. Pelon takia koleraan kuolleet
piti haudata kaupungin ulkopuolelle. Näitä
kolerahautausmaita on siis ympäri Suomea
ja Eurooppaa. Kolera oli siihen aikaan jokakeväinen kauhunaihe, joka tuli Venäjältä,
yleensä Pietarista, josta se levisi sitten eteenpäin, Lahtinen kertoo.
Turussa ei ole muita vastaavia hautausmaita, esimerkiksi vaikka ruttoon kuolleille,
mutta Helsingin keskustassa on kokonainen
Ruttopuisto sekä kolera-allas. Edellinen on
1700-luvun ruttoepidemian peruja ja jälkimmäinen on saanut nimensä erään koleraan
kuolleen merimiehen ansiosta 1800-luvun
lopussa.
3. Vankilakirkot
Kakolassa sekä Lääninvankilassa oli molemmissa kirkko. Kakolan kirkko oli suurempi,
sinne mahtui parhaimmillaan 600 miestä.

Lääninvankilan erikoisuus oli alkujaan, että se
oli koppikirkko, eli jokainen mies istui omassa
loosissaan, koska heidän henkilöllisyyttään ei haluttu paljastaa. Kopeista luovuttiin
1920-luvulla. Kirkossa oli myös perinteinen
Kymmenen käskyä -taulu, joka oli vankilassa
aikoinaan järjestettyjen tekstauskurssien
perua. Taulun teki Pertti Ylermi Lindgren,
joka tunnettiin paremmin nimellä kreivi Lindgren. Hän tuli 1960- ja 1970-luvun vaihteessa
tunnetuksi lukuisten naissuhteidensa vuoksi.
Käsiala kreivillä oli kaunis, mutta muuten hän
ei ollut kuunnellut äidinkielen tunnilla: kahdeksannen käskyn kohdalla lukee ”Älä sano
väärää todistus-tusta lähimmäisestäsi”.
Vangeilla oli pitkään myös kirkkopakko:
- Vasta 1971 se loppui niiltä, jotka kuuluivat
kirkkoon. Uskonnonvapauslaki oli taannut
jo vuodesta 1923 sen, että kirkkoon ei ollut
pakko kuulua ja ellei kuulunut, niin sitten ei
tarvinnut mennä kirkkoonkaan. Kun vankilatoiminta loppui, kirkoille ei enää ollut käyttöä
ja ne desakralisoitiin eli niiden kirkkostatus
riisuttiin. Se tapahtui vuonna 2007. Tällä hetkellä ne toimivat kokous- ja konserttitiloina.
Niille oli vankilan loputtua kysyntää vihkikirkkoina, ja nyt lääninvankilan vanhassa kirkossa
häitä ja muita tilaisuuksia voikin taas järjestää,
Lahtinen kertoo.
4. Venäläisten desanttien hautapaikka
Tiemestarinkadulla Kärsämäen hautausmaan
lähellä on erikoinen pala sotahistoriaa. Siellä
on pieni aidattu hautapaikka, jonne on vuonna
1972 Suomi-Neuvostoliitto -seuran toimesta
pystytetty muistomerkki sekä muutama hautakivi. Vainajat ovat jatkosodan aikana 1943
teloitettuja venäläisiä desantteja eli sabotöörejä ja vakoilijoita, jotka oli lähetetty Suomeen
tihutöihin, mutta jotka jäivät kiinni.
- Kiinnijääneet vietiin ensin Kakolaan ja
sieltä muistonpaikan lähelle hiekkamontulle,
jossa heidät ammuttiin. Venäläisten lisäksi
sinne on haudattu kuuluisa murhaaja Kirves-Koljonen, joka murhasi viisihenkisen
perheen ja heidän naapurinsa. Koljonen oli
viimeinen siviilioikeuden kuolemaan tuomitsema ja teloitettu henkilö Suomessa. Koljosen
lisäksi sinne on haudattu toinenkin murhamies, Meinhard Kirs, joka oli jo tuomittu
kuolemaan, mutta yritti paeta Kakolasta tappamansa papin kaavussa. Hän jäi kiinni ja
ammuttiin heti.
5. Kirkon jäännökset Ravattulassa
Ravattulan keskiaikainen kirkko sijaitsee keskellä peltoa pienessä metsäsaarekkeessa kutakuinkin Citymarketia vastapäätä joen toisella
rannalla. Se on rakennettu 1100-1200 –lukujen vaihteessa ja on Suomen vanhin kirkko.
Tai vanhimmat perustukset ehkä pikemmin.
Paikan nimi on Ristimäki – vaikka itse kirkko
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R.W.Ekmanin 1800-luvun puolivälissä Tuomiokirkkoon maalaama fresko kuvaa sitä, miten piispa Henrik kastoi ensimmäisiä suomalaisia kristinuskoon Kupittaan lähteellä. Taustalle
maalattu vuori saa hauskan vastinparin Kupittaan urheiluhallista, jonka edessä Rauno Lahtinen poseeraa.

unohtui vuosisatojen saatossa, niin nimi jäi elämään.
- Paikan päällä on opaskylttejä, mutta sinne ei ole
opastusta. Kirkko löydettiin kymmenkunta vuotta sitten enkä ollut itsekään siellä koskaan käynyt. Olin sitten kerran kävelemässä siellä suunnilla Aurajokirannassa – se on kiinnostava kohde kyllä kelle tahansa
matkailijalle, siellä on myös rautakautinen kalmisto
– ja joku pyöräilijä kysyi tietä Ristinkirkkoon, kun
arveli, että minä kyllä tiedän. En tiennyt mutta sen
jälkeen etsin sen, Rauno Lahtinen kertoo.
Kirkon kivijalan lisäksi paikalta on löytynyt laaja
kirkkomaa sekä aidan kiviperustus. Tutkimusaineiston perusteella on tehty myös uusi muinaispuku,
Ravattulan puku.
6. Puretut kirkot
Turusta on purettu useita kirkkoja. Esimerkiksi
Mikaelinkirkon liepeillä on ollut keskiajalla hospitaalikirkoksi nimetty kirkko, mutta sen tarkkaa sijaintia
ei ole saatu selville.
- Mielenkiintoisin on ehkä Pyhän Hengen kirkko,
josta on ensimmäinen maininta vuodelta 1569. Se
sijaitsi nykyisen Julian korttelin alueella, mutta
sitä ei ilmeisesti koskaan saatu valmiiksi ja 1600luvun puolivälissä se purettiin pois. Kun korttelia
1980-luvulla rakennettiin, kaivauksissa löytyi satoja
ruumiita, eli siinä on ollut hautausmaa joko kirkon
aikana tai ehkä sitä ennen. Nykyään siellä, Casagrandentalossa, on Pyhän Hengen kappeli, jonne on
haudattu kaivauksissa löytyneet vainajien jäänteet,
Lahtinen kertoo.
Tällä hetkellä Pyhän Hengen kirkon paikalla kulkee Brahenkatu. Kirkon tiilet epäilemättä on käytetty
uudelleen: Tiiliä käytettiin ainakin uuden pakka-
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huoneen rakentamiseen sekä kirkon naapuritontilla
Tiirikkalankadun varrella. Nykyään Tiirikkalankatu
sijaitsee Varissuolla mutta aiemmin siis niillä nurkilla,
missä nykyään on Tiirikkala-ravintola.
Turun keskustasta on purettu myös esimerkiksi
Rouvasväen rukoushuone, joka oli komea vastinpari nykyiselle VPK-talolle. Nyt siinä on vähemmän komea vastinpari eli Kelan talo. Toinen kaunis
purettu kirkollinen tila oli Ruotsalaisen metodistiseurakunnan kirkko Eerikinkadun ja Käsityöläiskadun
kulmassa. Se purettiin 1970-luvun alussa.
- Yksi kiinnostava on Hansa-korttelin tieltä purettu
vapaakirkon Immanuel-kappeli. Se sijaitsi korttelin
keskellä ja oli rakennettu 1891. Se muutettiin jugendtyyliseksi 1900-luvun alussa, ja vuonna 1964 omistajaksi tuli Työväen Säästöpankki. Sittemmin se ehti
toimia vielä huutokauppakamarina sekä kehysliikkeen verstaana.
7. Pyhän Olavin luostari
Pyhän Olavin luostarista muistuttaa nykyään enää
Olavin krouvi sekä Kimmo Ojaniemen veistämä
Dominikaaniluostarin muistomerkki, joka sijaitsee
Mantun grillin ja Samppalinnan ravintolan välissä.
Luostari paloi 1537, eikä sitä enää korjattu, sillä
reformaatio teki tuloaan ja paavinuskosta haluttiin
eroon. Sääli, sillä komea luostari saattaisi olla jopa
Mantun grilliä suurempi nähtävyys. Luostarin kirkko
sijaitsi nykyisen Panternin talon kohdalla ja sen
umpipiha yrttitarhoineen nykyisen Apteekkiravintolan kohdilla.
- Luostarin paikka tiedetään hyvin tarkkaan,
sillä ennen kuin Kaskenmäen kivitalot rakennettiin
1900-luvun alussa, paikalla tehtiin isot arkeologiset

kaivaukset. Panternin talon alla oli luostarin perustuksia vähän jäljellä. Aikoinaan sieltä löytyi luita ja
pääkalloja suuret määrät ja vielä myöhemminkin
talojen korjausten yhteydessä on tullut luita vastaan.
1960-luvulla kaivettiin uudestaan Kaskenkadun
alta, jolloin löytyi niin ikään jäänteitä luostarista,
Lahtinen kertoo
8. Melkein mikä tahansa kohta Turkua
Keskiajalla ja pitkään sen jälkeenkin melkoinen osa
kaupunkia oli kirkon omistuksessa. Esimerkiksi suuri
osa joen länsipuoleisesta kaupunkialueesta, eli alueet
tois pual jokke, kuului kirkolle. Keskiajalle tyypilliseen tapaan porvaristo lahjoitti maaomaisuuksia kirkon haltuun varmistaakseen sielunsa autuuden. Näiden maiden tuloista maksettiin sitten pappien palkat.
- Merkittävin oli Pyhän Sigfridin prebenda, joka
sijaitsi sillasta kohti Multavierua. Pyhä Sigfrid oli
Ruotsissa 1000-luvun alussa toiminut lähetyssaarnaaja ja piispa. Sillasta etelään puolestaan oli Pyhän
Henrikin maa. Pyhän Pietarin prebendan maat sijaitsivat Aninkaistenmäelle johtavan tien molemmin
puolin, Lahtinen sanoo.
Myös Piispankadun pää, jossa nyt on esimerkiksi vanhaan tehdasrakennukseen remontoituja
Åbo Akademiin tiloja, on historialtaan kirkollinen.
Siellä oli aikanaan Piispanpelto, eli nimensä mukaisesti pelto, jota piispa viljeli, joskaan ei korkeimman omakätisesti. Nykyään Piispanpelto elää vielä
nimenä.
Näin myöhempinä aikoina kirkollista fiilistä saa
myös kävelemällä esimerkiksi Varissuolla: 1970-80
-luvuilla rakennettu lähiö on enemmän ja vähemmän seurakuntien rakennuttama. L

Seurakuntien kesä

Hautausmaapappi Matti Taneli päivystää Turun hautausmaalla kesän ajan keskiviikosta perjantaihin klo 10-14. Hänet tavoittaa myös numerosta 040 341 7070.

Kahdeksan tiekirkkoa ja
yksi hautausmaapappi
Seurakuntien kesä tarjoaa kohtaamisia, kirkollista historiaa ja kiinnostavaa nähtävää yli 700 vuoden ajalta.
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

Y

ksi Turun kauneimpia puistoja on Turun
hautausmaa. Etenkin kesällä se on
vierailun arvoinen paikka. Tänä kesänä
lisäkiinnostusta tuo uusi hautakartta.fi
-palvelu, jonka avulla löytää hautausmaalta niin omien sukulaisten tai tuttavien kuin myös lukuisten julkkisten tai muuten historiallisesti kiinnostavien henkilöiden hautoja.
Hautojen ohella hautausmaalta voi nyt löytää myös
päivystävän papin. Tänä vuonna hautausmaapappina on Matti Taneli, jonka polku papiksi ei ole niitä
kaikkein tavanomaisimpia: entinen uskonnon, psykologian ja filosofian opettaja luki vanhoilla päivillä
itsensä teologiankin maisteriksi ja vihittiin papiksi.
Nyt hän tekee papinhommia freelancerina jäätyään
eläkkeelle opettajan hommasta.
- Tämä on minulle kutsumustyötä, ihan niin kuin
opettajan työkin oli. Ajattelin alun alkaenkin, että
minusta tulisi sellainen vaeltava pappi, ja tässä hautausmaahommassa niin on konkreettisesti. Paradoksaalisesti hautausmaa on etenkin kesäisin täynnä elämää, vaikka tietenkin edesmenneiden ihmisen muistot valtaavat mielen ja aikaansaavat kunnioittavan ja
hartaan tunnelman.
Tanelille tärkeintä papin työssä on ihmisten kohtaaminen.
- Jutella voidaan ihan mistä tahansa. Saa tulla
nykimään hihasta ja minäkin saatan keskusteluja

aloittaa, mutta en toki tuppaudu seuraan. Olen paikalla keskiviikosta perjantaihin kello 10-14, noin
suurin piirtein. Ja viikonloppunakin, paitsi jos sattuu
toimituksia, niin sitten en ehdi tänne. Aloittelen päivät Ylösnousemuskappelilta, joten parhaiten ehkä
löytää minut niiltä nurkilta. Voi myös soittaa ja sopia
ihan varta vasten ajan, jos tahtoo tulla juttelemaan
jostain erityisestä.
Taneli toivoo, että hän pystyisi kesän aikana myös
vähän ideoimaan ja kehittämään hautausmaapapin
työnkuvaa.
- Voisiko pitää vaikka pieniä esitelmiä ja keskusteluita Ylösnousemuskappelin luona – luonnosta,
ihmisyydestä, elämän arvokkuudesta. Se olisi minulle
mieluisaa. Tai ehkä voisi pyytää jonkun muunkin
tänne kanssani kiertämään – olisiko helpompi uskaltautua juttelemaan, jos on jo valmiiksi joku muu
papin seurassa? Saa katsoa nyt, tämä on työtä, joka
muotoutuu tässä tehdessä.
Hautausmaalle voi päiväpaseerauksen ohella mennä
kävelemään myös opastetusti. Näitä hautausmaakierroksia järjestävät Turun matkailuoppaat - niistä
löytyy lisätietoa osoitteesta turunmatkailuoppaat.fi/
kavelykierrokset. Lippu maksaa 12 euroa.
Kierroksilla tutustutaan muun muassa Turussa
toimineiden käsityöläisten ja heidän perheidensä
työhön ja elämänmenoon sekä kuullaan tarinoita vaikutusvaltaisten turkulaisrouvien elämästä. Niin ikään
tutustutaan muualta kaupunkiin muuttaneiden suku-

jen tai yksittäisten ihmisten elämään – tämä kierros
on myös ruotsiksi. Ja onpahan mahdollista kuulla
ylipäänsä hautausmaan kaksi sataa vuotta vanhaa
historiaa.
Yksi kesän uutuus on pyhiinvaellusreitti, joka tulee
Kaarinan Kuusistoon. Kuusiston kirkon talliin tulee
infopiste, jossa on materiaalia pyhiinvaelluksesta ja
tiekirkosta. Lapsille on tarjolla qr-koodein merkattuja
rasteja otsikolla ”Kirkkokoira Muksiksen mukana”.
Infopiste on avoinna tiekirkkokauden, eli elokuun
puoliväliin saakka.
Hautausmaan ja pyhiinvaelluksen lisäksi kesä on
myös kirkkovierailuille otollista aikaa, ja Turussahan kiinnostavia kohteita riittää. Tuomiokirkko ja
Mikaelinkirkko ovat auki joka päivä (No, Mikael on
juhannuspäivänä kiinni, mutta muuten). Mikaelissa
on kesäkahvila ja oppaatkin paikalla päivittäin. Tuomiokirkossa on keskiviikkoisin ilmainen kiertokäynti
kesäkonsertin jälkeen kello 14. Oppaat toki ovat paikalla, joten heiltä voi kysyä kirkosta, vaikkei ihan
kokonaista opastuskierrosta olisikaan tarjolla. Tuomiokirkossa on niin ikään kesäkahvila Domcafé.
Muita yhtymän alueen tiekirkkoja ovat Katariina,
Maaria, Martti, Piikkiö, Kuusisto sekä Hirvensalossa
sijaitseva Taidekappeli. Ne ovat auki pääsääntöisesti
arkena noin puolesta päivästä alkuiltaan. Tarkemmat
aukioloajat löytyvät osoitteesta tiekirkot.fi. L

LI L JA 6- 7/2022 | 7

Uutiset
LY H Y E S T I
Seurakuntavaalien ehdokasrekrytointi on käynnissä. Luottamushenkilöiden
tehtävästä ja roolista infotaan
ehdokkuudesta kiinnostuneille Aureliassa, Aurakatu 18,
keskiviikkona 24.8. klo 17-19.
Ehdokkaaksi asettumisesta ja
luottamustehtävästä kertovat muun muassa Kirkkopalvelut ry:n kampanjaedustaja
Annmari Salmela sekä luottamustehtävissä kokeneina
henkilöinä Seppo Lehtinen,
Petra Lindblad ja Juha Nappu.
Joka neljäs vuosi järjestettävät seurakuntavaalit pidetään
tänä vuonna 20.11. Vaaleissa
valitaan luottamushenkilöt
Turun ja Kaarinan kymmeneen
seurakuntaneuvostoon sekä
yhteiseen kirkkovaltuustoon.
Vaalien ehdokasasettelu päättyy 15.9.

Avustuspisteen toiminta
Rautakadulla jää juhannuksena tauolle. Maaliskuun
lopusta toukokuun loppuun
Avustuspiste Turku on tarjonnut auttamisen väylän parille
tuhannelle yksityishenkilölle,
yhteisölle ja yritykselle. Avustuspisteellä asioi noin 300
ukrainalaista avun tarvitsijaa
viikoittain. ”Apua on saatu
toimitettua hienosti. Julkisen
puolen tuet on saatu nyt pyörimään Suomessa oleville ukrainalaisille. Avustuspiste vetää
nyt ainakin hetken henkeä ja
kesätauon jälkeen arvioidaan
sitä, millaista tukea silloin tarvitaan”, kertoo diakonia- ja
sielunhoitotyön johtaja Teemu
Hälli. ”Ruoka- ja hygieniatuotteet jaetaan aina nopeasti
loppuun, mutta muu jakamatta
jäävä huolehditaan eteenpäin
muihin ukrainalaisia auttaviin
avustuspisteisiin kuten Raision
Avustuskeskukseen, Daisy
Ladiesiin, Karderoopiin sekä
vastaanottokeskuksiin”, kertoo
Avustuspisteen koordinaattori
Elizabelle Laine.

Kirkollisten kesäjuhlien
sesonki on koronakesien
jälkeen jälleen hyvin käynnissä. Heinäkuun ensimmäinen viikonloppu on kirkon
herätysliikkeiden kesäjuhlien
superviikonloppu. Silloin järjestetään vuoden suurimmat kesäjuhlat vanhoillislestadiolaisten Suviseurat Lopella, körttien
Herättäjäjuhlat Joensuussa ja
evankelisten Evankeliumijuhla
Karkussa. Pelkästään Suviseurat kokoaa lähes 80 000
kävijää seurapuheiden, virsien
ja laulujen pariin.
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Virkistys ja monimuotoisuus
metsänhoidon ohjenuorana
Seurakuntayhtymälle on laadittu uusi, vuoteen 2030 ulottuva metsänhoitosuunnitelma.
Sen tavoitteena on saada metsistä muun muassa entistä hiiltä sitovampia.
Minna Uusivirta teksti
Jussi Vierimaa kuva

T

urun ja Kaarinan seurakuntayhtymä omistaa reilut
parisataa hehtaaria metsää
eri puolilta Varsinais-Suomea. Noin 30 prosenttia
tästä on talousmetsää, 30
prosenttia puistoja ja loput leirikeskusmetsiä.
Metsänhoitosuunnitelman tavoitteeksi asetettiin puisto- ja leirikeskusmetsien toimivuus virkistyskäytössä.
Lisäksi metsien hiilensidontakykyä
pyritään vahvistamaan, puuston elinvoimaisuus halutaan säilyttää ja luonnon
monimuotoisuutta tukea. Tavoitteena on
myös siirtyä metsänhoidossa jatkuvaan
kasvatukseen, eli pyrkiä tilanteeseen,
jossa samassa metsässä on eri ikäistä
puustoa.
Koska talousmetsää on varsin vähän,
metsän tuottoa ei painotettu suunnitelmassa. Sen laati metsänhoitoyhdistys
Lounametsä, johon seurakuntayhtymä
omistajana kuuluu. Ohjeet tehtävään se
sai yhtymän hautaustoimen päälliköltä
Pekka Sorrilta.
- Suunnitelman tekijät kuuntelivat
toiveitamme herkällä korvalla, ja olivat
hyvillään, ettei suunnitelmaa tarvinnut
tehdä talous edellä, Sorri kertoo.
Metsien hiilensidonnan vahvistaminen on tärkeää ilmastonmuutoksen

kannalta. Seurakuntayhtymän tavoite
on olla vuonna 2029 hiilineutraali, joten
omia hiilinieluja on hyvä olla, mutta
yhtymän metsien hiilensidontapotentiaali ei ole kovin suuri sen hiilipäästöihin
nähden, kertoo dosentti Anna Lintunen.
Hiilensidontakyvyn vahvistaminen
tarkoittaa käytännössä etenkin sitä, että
metsän puuvarannon annetaan kasvaa.
- Ei ole silti realistista olla tekemättä
yhtymän puisto- ja leirikeskusmetsissä
mitään, maisemallisia toimenpiteitä on
pakko tehdä, Lintunen sanoo.
Luonnon monimuotoisuuden ja
metsän elinvoimaisuuden edistäminen
kulkevat pitkälti käsi kädessä ja palvelevat myös virkistyskäyttöä. Paikoin metsää on hakattava, jotta tyvilaho ei pääse
leviämään kuusivaltaisissa metsissä.
Noin kaksi kolmasosaa yhtymän
metsien puustosta on mäntyä. Sen
metsien erikoisuuksiin kuuluvat muun
muassa pähkinäpuu- ja tammikasvustot, joiden elinmahdollisuuksia
hakkuilla pyritään vahvistamaan. Toinen erikoispiirre on kitumetsien suuri
määrä. Näitä kallioisia rannikkoalueita
on yli 30 hehtaaria, esimerkiksi Kunstenniemessä ja Houtskarissa.
- Houtskarissa sijaitsevaa metsää on
harkittu suojelukohteeksi. Talousmetsistäkin löytyi suunnitelmaa tehtäessä

niin paljon ympäristöarvoja, että osa
niistä siirrettiin erikoishoidon piiriin,
Sorri kertoo.
Tällä hetkellä yli puolet yhtymän
metsistä on puuston iän puolesta
uudistuskypsiä, mutta suuria hakkuita
ei ole luvassa. Jatkuvaan kasvatukseen
siirtyminen vaatii Sorrin mukaan silti
vuosikymmenien kehitystyön, koska
nyt valtaosa metsistä on puustoltaan
tasaisen vanhoja.
- Puuston eri-ikäisyydellä ja metsän monilajisuudella on merkitystä
metsän hyvinvoinnille. Se vaikuttaa
siihen, miten hyvin metsä voi palautua erilaisista häiriöistä, Lintunen
kertoo. L

Metsän hiilinielut
-Hiilinielu tarkoittaa metsän sitomaa
hiilen määrää eli muutosta hiilivarastossa.
-Metsä sitoo hiiltä kasvaessaan ja nuori
metsä kasvaa vanhaa nopeammin. Jos
metsä hakataan, puuhun sitoutunut
hiilivarasto kuitenkin tyhjenee.
-Valtaosa hakatusta puusta käytetään
sellun tai pehmopaperin valmistukseen,
jolloin hiili palaa ilmakehään parissa
vuodessa. Puurakentamisessa se pysyy poissa ilmakehästä pidempään.

Tässä ja nyt

Luostarin yrttitarhan karkulaiset

N

yt kesäkuussa tienvarsilla saattaa nähdä
pystyjä varsiaan kurottelevan keltamon
(Chelidonium majus)
kukkivan pienin, iloisenkeltaisin kukin. Monen mielestä
tämä kasvi on harmillinen rikkaruoho,
mutta tunnustaudun itse oikeaksi keltamobongariksi – se ei nimittäin ole
mikä vain rikkaruoho, vaan keskiajalla
Pohjolaan tuotu lääkeyrtti. Keltamon
levittämisestä on kiittäminen keskiajan
katolisia sääntökuntia.
1200-luvulla elänyt tanskalainen
Henrik Harpestreng kuvailee keltamoa
Yrttikirjassaan: Hänen mukaansa kasvi
auttaa keltatautiin, sen kukista hunajan kanssa tehty voide kirkastaa näön
ja valkoviiniin sekoitettu kasvin juuri
poistaa hammassäryn. Viinissä murs-

katut lehdet taas parantavat ihosairauksia. Keltamo on lievästi myrkyllinen,
mutta siitä huolimatta sillä on kansanlääkinnässä ollut käyttöä juuri syylien
ja ihottumien hoidossa. Naantalin luostarin 1400-luvulla laaditussa lääke- ja
yrttikirjassakin mainitaan keltamo
apuna hilseeseen.
Keltamo viihtyy vanhoilla asuinpaikoilla, ja sitä näkeekin varmuudella
keskiaikaisten kivikirkkojen ympäristössä. Muutama yksilö sinnittelee Turun
tuomiokirkonkin takana keskiaikaisen
kirkkomuurin raunion juuressa. Monen
Turun seudun keltamokasvuston alkuperä saattaa olla Naantalissa: Keltamo
ei ollut ainoastaan maininta luostarin
kirjastossa, vaan sitä todella kasvatettiin lääkekasvina luostarin yrttitarhassa. Ehkä luostarissa vierailleet
pyhiinvaeltajat ja lähiseutujen asukkaat

K O L U M N I | I L A R I A A LT O
Kirjoittaja on arkeologi ja tietokirjailija, joka
fanittaa keskiajan lääkekasveja.

veivät kasvin taimia kyliin ja pappiloihin, missä keltamot muodostivat pysyviä kasvustoja.
Luonnollisesti myös Naantalin
vanhan kaupungin kadunreunat ovat
väärällään vaalealehtistä keltamoa,
joka on mitä ilmeisimmin karannut
kaduille luostarin puutarhasta. On

viehättävä ajatus, että yli neljäsataa
vuotta sitten lakkautettu yrttitarha
jatkaa elämäänsä villiintyneenä lähiluontoon. Kun seuraavan kerran näet
keltamon, harkitse ennen kuin kitket
sen pois: ehkä juuri sen kasvin esivanhemmat kasvoivat birgittalaisten luostaritarhassa. L

klo 13 ja klo 16 Opastus keskiaikaiseen Tuomiokirkkoon. Liput 2 euroa,
myynnissä Domcaféssa. Opastus lähtee
Domcafén edustalta.

Sunnuntai 3.7.
klo 10 Messu eli ehtoolliskirkko
klo 12 Högmässa med medeltida inslag
klo 13 ja klo 16 Opastus keskiaikaiseen
Tuomiokirkkoon. Liput 2 euroa, myynnissä holvikahvila Domcaféssa. Opastus
lähtee Domcafén edustalta.
klo 18 Markkinoiden päätösvesper
keskiaikaiseen tapaan. Markkinakansa
saapuu kulkueena kirkkoon Vanhalta
Suurtorilta.

Siirrä kellosi
keskiaikaan

T

Keskiajan Turku 2022 -tapahtuman
aikana Tuomiokirkossa on hetkirukouksia, opastuksia ja musiikkia. Tuomiokirkko ja sen etelälehterillä toimiva
Tuomiokirkkomuseo ovat avoinna
päivittäin klo 9-18. Tapahtuman aikana
myös Tuomiokirkkomuseoon on vapaa
pääsy. Kannattaa kuitenkin muistaa,
että jumalanpalvelusten ja kirkollisten
toimitusten aikana kirkossa ja museossa ei voi kierrellä. Esimerkiksi lauantaina iltapäivällä kirkossa on useita
vihkimisiä.
Holvikahvila Domcafé Tuomiokirkon kivijalassa on kesäaikaan avoinna
joka päivä klo 11-17.
Keskiajan Turku Tuomiokirkossa 2022:
Torstai 30.6.
klo 10-11 Kahvittele ja juttele papin
kanssa Kirkkopuiston terassilla keskiaikaisista tai nykyaikaisista asioista.
Kahvin hinta 1 euro.
klo 12 Keskipäivän ehtoollinen
klo 13 ja klo 16 Opastus keskiaikaiseen Tuomiokirkkoon. Liput 2 euroa
kappaleelta, myynnissä holvikahvila

K U VA : T I M O J A KO N E N

urku siirtyy perinteiseen tapaan keskiaikaan
kesä-heinäkuun taitteessa.
Vanhalla suurtorilla järjestettävien markkinoiden
lisäksi keskiajan tunnelmaan pääsee Turun Tuomiokirkossa,
joka henkii ihan aitoa keskiaikaa.
Vuonna 1300 vihityn katedraalin jylhien holvien alla hämyisessä tunnelmassa on helppo tehdä aikamatka
vuosisatojen taakse.

Domcaféssa. Opastus lähtee Domcafén
edustalta.
klo 17.30 Keskiaika-aiheinen tietovisa
Domcaféssa
klo 19 All’Improvviso -yhtyeen konsertti. Konsertissa kuullaan muistiinkirjoitettuja ja tässä hetkessä syntyneitä
groundeja. Näitä on säilynyt erityisesti
1500-1600-luvun taitteesta Englannin,
Espanjan ja Italian maaperältä. Yhtyeessä soittavat Pilvi Listo, Olli
Hyyrynen ja Pekka Silén. Liput 10€.
Perjantai 1.7.
klo 12 Ad sextam -rukoushetki.

Lauantai 2.7.
klo 12 Ad sextam -rukoushetki.
klo 13 ja klo 16 Opastus keskiaikaiseen
Tuomiokirkkoon. Liput 2 euroa, myynnissä holvikahvila Domcaféssa. Opastus lähtee Domcafén edustalta. Huom!
Lauantaina opastukset ovat ulkona,
niissä kerrotaan kirkon keskiaikaisesta
ympäristöstä.
klo 18 Iltaehtoollinen

Epilogi: torstai 14.7.
klo 18 Turun linnan Turnajaisten turnajaisritarien siunaus Tuomiokirkossa. L
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Svenska sidan

Alla åldrar samlas i vardagsrummet, där S:t Karinsbor kan umgås på svenska. Saga och Henna Nyman har tagit med sig tomatplantor som går vidare till nya ägare.

Vardagsrummet populär träffpunkt i S:t Karins
Siv Skogman, text
Jussi Vierimaa, foto

F

örst hör man sorlet. Sedan
ser man en lång rad med
gröna plantor och sticklingar. Längre in står bordet dukat med nybakade
mockarutor, frukt och te.
Det är torsdag kväll och i församlingssalen vid kyrkan i S:t Karins har ett
femtontal personer samlats till det som
kallas Vardagsrum på svenska. En gång
i månaden slås dörrarna upp för
umgänge, samtal, bokbyte, plantbyte
eller annat som deltagarna själva vill
mötas kring. Låg tröskel är det som
gäller.
Satsningen är relativt ny och sker i
samarbete mellan Åbo svenska församling, Folkhälsan i S:t Karins, marthorna
och Röda korset. Den har redan väckt
glädjande stort intresse bland svenskspråkiga S:t Karinsbor. Djungeltelegrafen är effektiv.
– Det bästa är att ryktet går. Kom
med, här är trevligt och otvunget. Ett
bra sätt att lära känna folk och få prata
svenska, säger Raili Grönblom.
Bordsgrannen Lisa Molander har
bott i S:t Karins i mer än 35 år. Hon var
med och grundade ortens svenska skola
och är aktiv i olika sammanhang. Båda
gläds över att skolan vuxit och mår bra.
Grönbloms tre barnbarn har gått i sko10 | L I L JA 6- 7/2022

lan, som hon själv en gång stod och
demonstrerade för.
De applåderar satsningen på ett
svenskt vardagsrum. Som komplement
till redan etablerade Svenska skrubben,
som samlar äldre svenskspråkiga dagtid, ges nu också arbetsföra möjlighet
att träffa och lära känna andra stadsbor. Men alla åldrar är välkomna, det
finns inga kriterier för den som är intresserad. Du behöver varken höra till
kyrkan, vara martha eller aktiv i någon
annan förening.
– Ingen social press. Du behöver
inte ens vara rädd att bli vald till någon
styrelse, påpekade Tove Peltoniemi,
ÅSF:s informationssekreterare, då första
kvällen planerades.
Det bor omkring 1500 svenskspråkiga i
S:t Karins, utspridda i staden. Att ha en
träffpunkt är en chans att se varandra,
att samtala om allt mellan himmel och
jord och samtidigt komma med önskemål om nya satsningar och teman för
kommande träffar.
Allt behöver inte ens vara bestämt på
förhand. Någon har tagit med pocketböcker som den vill ge bort, en annan
har en samling inbundna uppslagsverk
som tar för mycket plats hemma. ”Kom
gärna och hämta dem.” Samtalet böljar

mellan böckers livstid, bokhyllors design
och storlek och landar i tanken på en
svensk bokbytarhylla i biblioteket.
Kvällens byte av sticklingar blir en
framgång. Malena Björkgren, pastor i
ÅSF, visar upp grödorna och alla hjälps
åt med skötselråd och tips på användning.
– Förvara kryddorna i glasburk.
– Citronmeliss är gott i Hugo, drinken
med flädersaft.
– Men i mojitos ska det vara mynta.

Vivi-Ann Bahne har hämtat en liten
planta, som hon drivit upp från frö.
– Början till en passionsfrukt, säger
hon. Ett experiment, får se hur det
lyckas.
Tomatplantor, kryddor, tagetes,
ormöga, murgröna, vitkål, mårbackapelargon och mycket annat hittar nya
ägare innan kvällen är slut.
Vardagsrummet fortsätter i höst: 25
augusti och 22 september är redan
inprickade. Adressen är Voudinkatu 2.L

Spontant och avslappnat. Tove Peltoniemi och Malena Björkgren är glada över att
satsningen tagits så väl emot. I bakgrunden Lisa Molander och Raili Grönblom.

Ajankohtaista

Raamattupiiriläiset toivovat muidenkin innostuvan piirien perustamisesta tai jo olemassa oleviin piireihin liittymisestä. Raamattupiiristä voi löytää helpotusta myös yksinäisyyteen.

Raamattupiiristä elinikäisiksi ystäviksi
Lähes 60 vuotta toimineessa raamattupiirissä on ehditty puida monenlaisia hengellisiä kysymyksiä ja elämän käänteitä.
Piiri on luonut otollisen kasvumullan myös kahdelle kirkkoherralle.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

P

öydän ympärillä käy
iloinen puheensorina.
Näistä naisista näkee,
että yhdessä on jaettu
paljon. Vuonna 1964
perustettu raamattupiiri
on kokoontunut satoja kertoja.
- Olemme ehtineet lukea Raamatun
aika monta kertaa, Maija Saleva naurahtaa.
Piiri sai alkunsa kahden nuoren
opiskelijan aktiivisuudesta. Psykologianopiskelija Ritva Uhingin into tutkia
Raamattua roihahti kristillisessä ylioppilaskokouksessa. Hän kertoi ideansa
ystävälleen Sisko Raittiille, joka oli
teologiharjoittelijana Maarian seurakunnassa.
- Kysyin häneltä, että etkös sinä
voisi perustaa meille raamattupiirin.
Ja Siskohan perusti. Mukaan tuli
tuttuja nuoria naisia. Vuosien saatossa
piiri löysi muotonsa. Kukin emännöi
vuorollaan, valitsee tekstin ja veisattavat virret sekä alustaa keskustelun.
Piirillä on myös valtava sosiaalinen
merkitys. Kahvipöydässä on jaettu
reseptivinkkejä ja kuulumisia. Yhteyttä
on pidetty muutenkin.
- Olemme aloittaneet nuorina neitoina, useimmat pariuduttu ja saatu

lapsia, menetetty läheisiämme. Kahvipöydässä on ehditty käydä läpi koko
elämän kaari, Maija Saleva sanoo.
Hauska yksityiskohta on se, että piirin
perustajajäsenten jälkeläisistä on kasvanut myös kaksi kirkkoherraa Turun
ja Kaarinan seurakuntayhtymään.
Sisko Raittiin tytär Laura Maria
Latikka aloitti Maarian seurakunnan
kirkkoherrana viime syksynä. Ritva
Uhingin tytär Pauliina UhinkiSuominen on luotsannut Henrikinseurakuntaa vuodesta 2019.
Kirkkoherroille äitien raamattupiiri on lämmin läikähdys lapsuudesta.
Latikalle oli selvää jo pienenä, että
raamattupiiri on äidille jotain hyvin
tärkeää, ystävien kanssa jaettua.
- Se antoi esimerkkiä hyvästä
tavasta ylläpitää hengellistä elämää.
Piiri oli aikuisten juttu. Pauliina
Uhinki-Suominen ei halunnut jäädä
mistään paitsi, joten perusti pikkutyttönä oman ”Kissalan piirin”, johon lelut
kokoontuivat. Hän uskoo, että kodin
hengellisellä ilmapiirillä on yhteys
myös uravalintaan.
- On sillä ilman muuta merkitystä,
että sille on kodin perintö ja tuki, ja
mallia hengellisyydelle on myös kotoa

ja vanhempien ystäväpiiristä.
Maija Saleva lisää vielä, että piirin
ajattelutapa on aina ollut feministinen.
Heille on ollut itsestään selvää, että
naiset ovat aktiivisia toimijoita seurakunnassa, ja he ovat tukeneet esimerkiksi naispappeutta alusta saakka.
Mutta miten raamattupiiri pysyy
pystyssä näin pitkään? Ehkä vastaus
on turvallinen ilmapiiri. Keskustelu on
ollut älykästä, ja siihen on mahtunut
erimielisyyksiäkin. Jokainen on saanut
olla oma itsensä.
- On ollut ihanaa, että täällä on
saanut olla juuri niin hengellinen tai
hengetön, kun on halunnut. Ei ole
ollut mitään muottia, johon olisi tarvinnut sopia, Ulla Valovirta summaa.
- Meitä on myös monesta eri
ammattikunnasta, mikä rikastuttaa
keskustelua. Itse olen psykologina
tuonut oman näkökulmani, joka ei
välttämättä ole niin oikeaoppinen,
Ritva Uhinki lisää.
Varsinkin alkuvuosina erilaiset
raamattuoppaat auttoivat piiriläisiä
Raamatun tutkimisessa. Esko Rintalan Markus raamattupiirissä -teoksen
mukaan on nimetty yksi raparperipiirakkareseptikin.
Piiriin on tullut jäseniä myös eri

vuosikymmeninä. Lea Huuhtanen
löysi porukkaan opiskelukaverinsa
Maija Salevan kautta.
- Olin masentunut ja elin hyvin
raskasta elämänvaihetta. Maija tuli
vastaan ja kysyi, mitä kuuluu. Minä
vastasin, että etsin Jumalaa. Niinpä
Maija pyysi minut mukaan, Huuhtanen kertaa.
Latikan ja Uhinki-Suomisen mukaan
seurakunnissakin pyörii raamattupiirejä vapaaehtoisten voimin. On
jatkuva pohdinnan aihe, millaista
ryhmätoimintaa pitäisi järjestää,
jotta mahdollisimman moni löytäisi
mukaan.
- Parhaimmillaanhan seurakunta
on myös ystävyyden kasvualusta,
Latikka sanoo.
Aktiivisten naisten pitkäikäinen
raamattupiiri on hyvä esimerkki hengellisestä toiminnasta, joka ei vaadi
kirkon työntekijää pyöriäkseen.
Uhinki-Suomisen mukaan seurakuntalaisten ideoita koitetaan kuunnella
mahdollisimman herkällä korvalla.
- Pitäisi uskaltaa yhä enemmän
valtuuttaa seurakuntalaisia tekemään
asioita myös itse. L
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Lopuksi
Vapaaehtoistyö on Ottossonille oikeastaan elämäntapa, vähän niin kuin se
partiokin.
- Partio on molempia: sekä elämäntapa että vapaaehtoistyötä, sillä
jos suunnittelee ja pitää vaikka kerran
viikossa kerhoillan 20 alakoululaiselle,
niin kyllä se työstä käy. Ajattelen, että
kaikenlainen vapaaehtoistyö on antoisaa. Voi toteuttaa itsestään sellaisia
puolia, joita ei ehkä arkityössä voi. Saa
voimavaroja, ystäviä, uusia kokemuksia. Eikä työhön ole pakko sitoutua
niin, että sitä täytyy tehdä koko ajan.
Jokaiselle löytyy varmasti sopiva tapa
osallistua.
Ottosson myös uskoo, että vapaaehtoistyö on jotain sellaista, joka tekee
kirkostakin paremman kirkon. Tämän
hän huomasi ollessaan harjoittelussa
Aurinkorannikon suomalaisessa seurakunnassa.
Siellä on parinkymmenen tuhannen
ihmisen suomalaisyhteisö, ja suurin osa
asioista hoituu vapaaehtoisten voimin.
- Tein siellä kaikkea mahdollista,
vedin kerhoja ja piirejä, avustin messuissa, siivosin lelulaatikoita, hain
kodittomia syömään, olin mukana retkillä ja rippikoulutyössä, tein esitteitä
ja niin edelleen. Ilman vapaaehtoisia se
seurakunta olisi täysin toisen näköinen.

Elämäntapana auttaminen
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

- Kun kysytään, että miksi teet
vapaaehtoistyötä, niin kääntäisin sen
niin päin, että miksipä ei? Esimerkiksi veteraaneista ajattelen, että he
ovat tehneet ison työn ja nyt on minun
vuoroni tehdä jotain heidän hyväkseen. Silloin kun aloitin parikymmentä
vuotta sitten, veteraanikerhojakin oli
pari, mutta nykyisin tietenkin väkeä
on vähemmän. Vielä he silti jaksoivat
lähteä kevätretkelle, miettii Katariina
Ottosson, joka on ikänsä tehnyt seura-

kunnissa erilaisia vapaaehtoishommia.
Kaikki alkoi Piikkiön Tammipartiosta.
- Menin sinne seitsemänvuotiaana,
enkä ole pois lähtenyt enkä lippukuntaakaan vaihtanut. Tällä hetkellä olen
mukana myös esimerkiksi Betlehemin rauhantulen levittämisessä: se on
vähän niin kuin olympiatuli ja haetaan
syksyn pimetessä Betlehemistä, josta
se kuljetetaan eri maiden läpi kunnes
lopulta se saapuu myös Suomeen ja

levitetään edelleen adventin aikaan
kirkkoihin, vanhustentaloille, päiväkoteihin ja vastaaviin.
Partion kautta Ottossonille on tullut
myös pesti Martinseurakunnan nuoriso- ja perhetyön johtokunnassa. Piikkiön kirkolla hänet voi tänäkin kesänä
nähdä muutaman kerran Tiekirkko-oppaan roolissa. Kesään mahtuu
myös erityisnuorten rippileiri.

Aurinkorannikon harjoittelu puolestaan
liittyi siihen, että sosiaalialan ohjaaja
Ottosson halusi lukea toisenkin ammatin itselleen. Toiveena on, että hän pian
olisi sosionomi-diakoni.
- Olen oikeastaan kulkenut hitaasti
mutta varmasti sitä kohti. Vapaaehtoistyössäkin minulle on tärkeää seurakuntayhteys, mutta kun tavallisessa
työelämässä ei kristillisiä arvoja niin
ole tapana liputtaa, niin diakoniatyössä
on sitten sekin ulottuvuus. Siksikin se
Espanja-kokemus oli niin hieno.
Ja kun se Piikkiön kesäkirkko nyt
tuli mainittua, niin kannattaako matkailijan sinne saakka vaivautua?
- Totta kai! Piikkiön kirkko ei ole
kauhean tunnettu, mutta se on kaunis,
siellä on hyvä maisemat ja hieno tie
pappilaan. Kirkko on muuten rakennettu poikkeuksellisen nopeasti. Voin
kertoa miksi, jos tulette käymään! L

Käsikirjoitus Roope Lipasti, piirros Anton Lipasti
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