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Turhautumiset takana,
edessä uudet tavoitteet
PÄ Ä K I R J O I T U S | PA U L A H E I N O
Kirjoittaja on lehden päätoimittaja.
Sähköposti paula.heino@evl.fi

Haluamme kuulla äänesi
Seurakuntavaalien ennakkoäänestys on täydessä vauhdissa jo kuuden viikon kuluttua.
Jos olet täyttänyt 16 vuotta vaalipäivään, 20.11. mennessä
ja olet kirkon jäsen, sinulla on äänioikeus seurakuntavaaleissa. Kirkko uudistuu ja demokratia toteutuu vain,
jos mahdollisimman moni äänestää. Ennakkoon voi
antaa äänensä 8.‒12. marraskuuta.
Äänelläsi vaikutat lähidemokratiaan alueellasi. Luottamushenkilöt ovat päättäjinä seurakunnissa ja osa heistä,
kaikkiaan 51 henkilöä, valitaan myös seurakuntayhtymän
yhteiseen kirkkovaltuustoon.
Vuonna 2018 meistä äänioikeutetuista äänesti Turussa ja
Kaarinassa vain 10,9 prosenttia. Pistetään tänä vuonna
paremmaksi!
Seurakuntien luottamushenkilöt päättävät seurakuntien määrärahojen käytöstä, toiminnasta, painotuksista,
työntekijävalinnoista ja tilojen käytöstä. Kirkkovaltuuston
vaakakuppiin taas kuuluu esimerkiksi kirkollisveroprosentti, seurakuntien määrärahojen jako ja rakennushankkeet.
Tulevat luottamushenkilöt myös valitsevat maallikkojäsenet kirkon eduskuntaan, kirkolliskokoukseen, joka
puntaroi kirkon hallintoon, linjakysymyksiin ja talouteen
liittyvät asiat.
Vaaliteema Uskottu, toivottu, rakastettu näkyy pian
viestinnässä, kuten ulkomainoksissa ympäri Turkua ja
Kaarinaa. Seurakunnat toivovat neuvostoihinsa kaiken
ikäisiä, eri tavoin ajattelevia ja eri elämäntilanteissa
olevia henkilöitä.
Kirkon seinistä saavat kaikua elämän äänet: vauvojen
jokeltelu, lasten iloinen kiljunta, nuorten musisointi, hiljaisuus ja rukous, kahvikuppien kilinä, rollaattorin nitinä,
itku ja nauru.
Haluamme kuulla myös sinun äänesi. Kenelle annat sen?
Katso lisää www.turunseurakunnat.fi/vaalit Ehdokkaat löydät 10.10. lähtien osoitteesta www.seurakuntavaalit/vaalikone

Simo Ahtee teksti
Jussi Vierimaa kuva

K

un Tero Niemi
aloitti Turun tuomiokirkon poikakuoron johtajana joulukuussa
2020, ei hän olisi
arvannut, että korona-aika
rajoituksineen tulisi hankaloittamaan harjoittelua vielä hyvin
pitkään. Kuoro ehti kokoontua
normaaliin tyyliin vain muutaman kerran, ja sitten jatkettiinkin etänä.
– Striimasin harjoitukset
Youtubeen, mikä oli sinänsä
helppoa, sillä kirkossa oli laitteet valmiina. Mutta oli se erikoista. Lauloin yksin kirkossa,
enkä tiennyt lauloivatko kaikki
ruudun toisella puolella, Maarian seurakunnan johtavana
kanttorina toimiva Niemi kertoo.
Kuorolaiset turhautuivat,
kun paljon odotetut esiintymiset peruuntuivat. Näihin
kuuluivat esimerkiksi Nuorten kuoropäivät Jyväskylässä.
Muistissa on myös viime vuoden joulukonsertti, joka peruutettiin vain joitakin päiviä
ennen h-hetkeä.
– Se varmasti vaikutti poikiin. Muutama lopettikin harrastuksen, mutta en tiedä johtuiko se juuri tästä tapauksesta.
Se oli vaikeaa aikaa.
Tänä keväänä kuoro pääsi vihdoin esiintymään ja harjoitukset siirtyivät live-tilaan myös
reaalimaailmassa.
- Meillä on iloisia poikia,
jotka kantavat ylpeinä punaisia kuorokaapuja. Ja tavoitteet

Tero Niemi haluaa tuplata Chorus Cathedralis Iuniorum -poikakuoron
laulajien määrän.

ovat selkeitä. Kuun vaihteessa
lähdemme Saksaan Göttingenin poikakuoron syntymäpäiville, minne on tulossa
muitakin kuoroja Euroopasta.
Harjoittelemme nyt sitä varten.
Syksyllä on myös useita muita
konsertteja tiedossa.
Niemellä on kova halu kasvattaa kuoroa, ja sille on selkeä
syy. Kun laulajien ikähaitari
on 8–18-vuotta, on selvää,
että joukossa on paljon heitä,
joilla ääniala saattaa muuttua
nopeasti. Yksi kesä, eikä sopraano ole enää sopraano.
– Tavoite on, että pystyisimme laulamaan neliäänisesti.
Nyt meitä on noin 25, mutta
ideaali määrä olisi 50 laulajaa.
Sen turvin löytyisi riittävästi
sopraanoja, alttoja, tenoreja ja
bassoja.
Uusien laulajien löytäminen on
haaste, Niemi toteaa. Kirkko-

ympäristössä etupäässä hengellisten laulujen laulaminen
saattaa olla monelle perheelle
kynnyskysymys. Jos kuorointoa
onkin, se suunnataan herkästi
muihin ryhmiin.
– Kuoroon haluavia poika
on yleensäkin vaikea löytää.
Uusia kuorolaisia on saatu
mukaan tutuista kuvioista,
kuten seurakuntaelämään osallistuvista perheistä tai kuorolaisten ystävistä.
Esimerkiksi Saksan-reissu
on yksi porkkanoista, joilla
Niemi haluaa pitää laulajat
mukana ja hankkia heitä lisää.
Kyse ei ole pelkästä laulamisesta, vaan kuoroelämään kuuluu matkoja, leirejä ja vaikka
pizzailtoja. Eli yhteistä tekemistä tutussa porukassa.
– Pojille on tärkeää tietää,
että kuorosta löytyy kavereita.
Täällä myös isommat pitävät
huolta pienemmistä. L
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Kustantaja ja julkaisija Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Päätoimittaja Paula Heino, paula.heino@evl.fi
Toimitussihteeri Mervi Sipilä, mervi.sipila@evl.fi
Toimittajat Annina Herranen, Reeta Kujanpää, Minna Vesanto
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U Olisipa ihanaa, jos
kaikki seurakuntavaalien
ehdokkaat kertoisivat
äänestäjille selkein sanoin, millaisena heidän
ehdokaslistansa kirkon
nykytilanteen näkee,
mihin suuntaan ryhmä
kirkkoa kehittäisi ja mitä
konkreettisia tavoitteita
heillä on seuraavaksi neljäksi vuodeksi.”
Päätoimittaja Jaakko
Heinimäki, Kirkko ja
kaupunki 8.9.2022

LU KU
U Ihminen asettuu ehdolle tai äänestää, jos
se on hänelle tärkeää.
Jos asialla on merkitys.
Seurakuntavaalit kaipaavat maailman muuttajia.
Kun heitä on ehdolla,
päästään tilanteeseen,
jossa kirkko muuttaa
maailmaa, eikä maailma
kirkkoa. ”
Päätoimittaja
Jonna Arola,
Henki & Elämä
7/2022

U Lähdin seurakuntavaaleihin ehdolle, koska
yhteiskunnalliset asiat
ovat aina kiinnostaneet
minua. Rupesi närästämään, kun kirkkoa
mollattiin niin monessa
asiassa. Halusin puolustaa kirkkoa ja kristillisiä
arvoja.”
Tampereen srk:n yht.
kirkkoneuvoston
varapuheenjohtaja
Pekka Uusitalo,
Silta-lehti 7.9.2022

358
Marraskuun seurakuntavaaleissa valitaan uudet
päättäjät kymmeneen
seurakuntaneuvostoon
ja yhteiseen kirkkovaltuustoon. Vaaleissa on
yhteensä 358 ehdokasta,
joten valinnanvaraa riittää.
Ehdokkaat esitellään 3.11.
ilmestyvässä Liljassa.

KU VA KU L M A
Kuoroperinteellä on suuri merkitys, sillä kyse on
yhdestä seurakuntien tärkeimmistä vapaaehtoisten joukoista, Tero Niemi muistuttaa. Kuoro on
tunnelman luoja, esilaulaja ja visuaalinen elementti.
Kuorossa myös laulutaito ja sävelkorja kehittyvät.
– Laulamista ja kuorolaulamista on tutkittu, ja
positiiviset vaikutukset ovat tiedossa. Yksi niistä on
se, miten hyvää sosiaalinen yhteisö tekee ihmiselle,
Niemi sanoo.
Vuodesta 1987 toiminut Turun tuomiokirkon poikakuoro Chorus Cathedralis Iuniorum eli CCI edustaa
eurooppalaista poikakuoroperinnettä. Sen ryhmiin
etsitään uusia 7–18-vuotiaita laulajia.
Kuva Jussi Vierimaa
Teksti Simo Ahtee
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Lauluja elämän
risaiselta laidalta
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Gospelilla aloittanut Mikko Kuustonen tajusi varhain, ettei
julistavan evankelistan rooli ole häntä varten. Rakentui
lauluntekijän, maailmanparantajan ja TV-persoonan elämä,
jossa hengellisyys on henkilökohtaista.
Heidi Pelander teksti
Jani Laukkanen kuvat

M

ikko Kuustonen tuskin
olisi musiikkialalla ilman
erästä gospel-keikkaa
1970-luvun lopulla.
Nuori ja hapuileva lauluntekijä uskaltautui tapaamaan ihailemansa gospelbändin Pro Fiden
muusikoita. Keikan jälkeen hän soitti heille
kasetilta omia laulujaan Joroisten kirkon sakastissa.
Tapaus jäi bändin kapellimestarin Juha
Kelan, muusikko Anssi Kelan isän, mieleen.
Pienessä kaivoskylässä kasvanut, 19-vuotias
Kuustonen värvättiin Pro Fiden solistiksi heti
ylioppilaskirjoitusten jälkeen.
Nyt tapaus tuntuu Kuustosesta paitsi muusikonuran kannalta käänteentekevältä, myös
absurdilta.
- Olin nähnyt elämässäni vain pari satunnaista keikkaa, ja Pro Fiden virtuositeetti oli
pysäyttävää. Taskussani oli soololevyn levytyssopimus kristilliseltä kustantajalta, mutta
minulla ei ollut aavistustakaan, kuinka homma
hoidettaisiin, hän kertaa.

Omaelämäkerrallaan Mikko Kuustonen
haluaa haastaa ajatuksen siitä, että ihmiselämä olisi suoraviivainen, loogisten ratkaisujen kertomus. Etapista toiseen edetään
usein ajelehtien ja sattumien kautta.

Pro Fiden taustajärjestö on Suomen Raamattuopisto. Se kuuluu viidenteen herätysliikkeeseen,
joka toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä. Kuustonen asettui asumaan opiston
asuntolaan Kauniaisiin, meni opiston peruskurssille ja opiskeli myöhemmin opistolla kirkon nuorisonohjaajaksikin.
Iankaikkisen elämän toivon löytäminen ja
yhteisön ihmisten tuoma lohtu kolahtivat identiteettiään etsivälle Kuustoselle, joka oli teini-ikäisenä menettänyt äitinsä syövälle.
- Se oli ennen kaikkea yhteisö, joka toi turvaa.
Pro Fiden solistina Kuustosesta kasvoi
nopeasti Jeesuksen ilosanomaa julistava evankelista. Bändi kiersi kouluissa, varuskunnissa ja
vankiloissa sekä piti avoimia yleisökonsertteja.
Keikkoja saattoi olla neljäkin päivässä.
Kahdeksan vuotta Pro Fidessa oli Kuustoselle muusikoksi kasvamisen koulu. Hän oppi
soittamaan, laulamaan, roudaamaan ja reissaamaan. Sadoille vastahakoisille murrosikäisille
soittaminen opetti, miten yleisö voitetaan puolelleen.
- Jumppasalien päiväkonserteissa oppi tarinoiden voiman ja sen, että oli laitettava itsensä
likoon.
Pikkuhiljaa Pro Fiden raamit alkoivat tuntua
Kuustosesta ahtailta. Hänestä musiikki oli muutakin kuin evankeliumin julistamisen väline.
Häntä myös ahdisti, miten vahvasti bändi oli
taustajärjestön ohjauksessa.
- Yhteisössä oli paljon hyvää mutta myös
kasvotonta vallankäyttöä, jonka koin vaikeaksi. Tilanteet ohitettiin viittaamalla liikkeen
perintöön tai kentän ääneen, ja keskustelu jäi
ohueksi.

Eräästä amerikkalaismuusikko T Bone Burnettin sitaatista tuli Kuustoselle rakas. Burnett
sanoi, että jos ajattelemme Jumalan olevan valkeus, voimme tehdä lauluja lampusta tai siitä,
mitä sen valossa näkyy.
- Minulle tämä oli todella armollinen lause.
Ymmärsin, että oma osani ei ollut lampun selittäminen.
Lauluntekijänä Kuustosta alkoi kiinnostaa
elämän rosoinen puoli, ristiriitaisuus ja ihmisen keskeneräisyys. Se sopi huonosti Pro Fiden
pirtaan.
Kun Kuustonen lähti bändistä, hän koki
vaihtavansa työpaikkaa ja seuraavansa omaa
polkuaan. Yhteisön sisältä hän sai ”hillittömän
määrän” tuomitsevaa palautetta siitä, miten hän
on kääntänyt selkänsä Jumalalle.
- Se kaikki veti todella hiljaiseksi. Minulla ei
ollut tarvetta kapinoida Jumalaa vastaan eikä
tehdä pesäeroa uskoon.
Kuustosen muusikonura eteni ensin bluesrockia
soittavan Q.Stonen solistina ja myöhemmin
isojen hittien sooloartistina. Samaan aikaan
tapahtui Kuustosen ”toinen herätys”. Hän löysi
itsestään maailmanparantajan.
Q.Stone kutsuttiin kiertueelle Etelä-Afrikkaan vuonna 1987 keskellä kuumana käyvää
rotuerottelukeskustelua. Kuustonen päätti bändikaveriensa Sakari ja Mikko Löytyn kanssa
perua esiintymiset boikottihengessä, sillä vain
valkoisella väestöllä olisi ollut varaa tulla heidän
keikoilleen.
Kolmikko suuntasi Löytyn veljesten lapsuuden maisemiin Namibiaan, joka taisteli itsenäisyydestään Etelä-Afrikan hallintoa vastaan.
Siellä Kuustonen ymmärsi, miten konkreettinen
merkitys suomalaisten tuella oli namibialaisten
ihmisoikeustaistelussa.
Tämä oli alkusysäys 20 vuoden ajanjaksolle,
jolloin Kuustonen matkusti kymmenissä kehittyvissä maissa. Hän teki yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, ulkoministeriön ja YK:n kanssa. Kirjoitti juttuja, teki dokumentteja, antoi kasvonsa
varainkeruulle.
Hän halusi kertoa hyviä uutisia, jotka eivät
läpäise kriisinälkäisen median uutiskynnystä.
Monen maan tilanne näytti raporttien valossa
lohduttomalta. Paikan päällä Kuustonen kuitenkin näki, miten ihmiset löysivät väyliä toimia
kurjuuden keskellä.
- Parhaimmillaan kehitysyhteistyö on sitä,
että luodaan mahdollisuudet sille, että paikalliset ihmiset auttavat itse itseään.
Viime keväänä ilmestyneessä Omaelämäkerrassa Kuustonen kuvailee omaa taiteilijaidentiteettiään luovan hulluuden palapeliksi. Avaraan
rooliin mahtuu lauluntekijä, keikkamuusikko,
luennoitsija, TV-persoona ja maailmanparantaja.
Taiteilijan työtahdista piirtyy hengästyttävä
kuva. Kuustonen kuvaakin itseään työnarko-
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Mikko Kuustonen iloitsee ekumeniasta ja moniarvoisuudesta. Hän kertoo viihtyvänsä hyvin eri tavalla ajattelevien ihmisten kanssa, jotka samalla avartavat hänen omia näkemyksiään.

maaniksi. Mikä on ollut menestyksen hinta?
- Ehkä sellainen omituinen yksinäisyys. On valtava joukko hurmaavia ihmisiä, jotka ovat elämässäni
tiettyjen projektien myötä. Pysyviä ystävyyssuhteita
syntyy lopulta vähän.
Kuustonen on taistellut koko elämänsä masennusta vastaan ja löytänyt apua vuosien psykoterapiasta. Hänestä arjessa on silti vaikeaa tunnistaa oman
historian kipupisteitä tai tavoittaa sitä maailman
painoa, joka toisinaan lamauttaa.
- Kun hinnasta puhtaan, niin en oikein tunnista,
mikä on stressiä, mikä on väsymystä, mikä on vääriä
valintoja ja mikä on sellaista alakuloa, jota tuleekin
olla elämässä ja joka pitää hyväksyä. Toisaalta voin
useimmiten hyvin, kun teen töitä.
Kirjassaan Kuustonen ruotii myös sitä, miten paljon
oli töiden takia pois kotoa tyttäriensä Iinan ja Minkan lapsuudessa. Siitä hänellä on edelleen ”jäätävä
morkkis”. Hän ottaa asian usein esiin tyttärien kanssa,
mihin he alkavat jo kyllästyä.
- Yritän kai edelleen saada vahvistusta sille, että
olen ollut ihan okei isä.
Hektisen uran etu on syvällinen tietous freelancerin arjesta. Kuustonen kertoo puivansa näyttelijätyttäriensä kanssa usein työprojekteja ja niihin liittyviä
valintoja.
Läheisillä on ollut myös maadoittava vaikutus.
Kirjassaan Kuustonen kertoo, miten kirjoitti ”Enkelit
lentää sun uniin” -kappaleen yöllä. Hän oli siitä niin
innoissaan, että herätti kerrossängyssä nukkuvat lapsensa kuuntelemaan sitä.
”Seuraavana päivänä katselin parvekkeelta, kun
Iina ja Minka juoksivat pitkää asfalttipihaa edestakaisin laulaen: ”Henkselit lentää sun muniin ja tekee
sinusta nauriin”.
Vaikka Kuustonen on tehnyt yli 30 vuotta kaikkea
muuta kuin gospelia, hän saa edelleen aika ajoin tulikivenkatkuista, raamatunkohdilla ryyditettyä palautetta siitä, että jätti musiikkievankelistan roolin.
- Osa kirjoittaa siitä lähtökohdasta, että minut
pitäisi pelastaa tai saada takaisin johonkin ruotuun.
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Samalla unohdetaan pysähtyä kuuntelemaan. Ei
minun elämäni, sen paremmin kuin kenenkään toisenkaan, ole julkilausuma vaan keskeneräisen ihmisen taival.
Nuoruuden kokemusten valossa omasta hengellisyydestä ja uskosta on tullut Kuustoselle pyhää: jotain
hyvin henkilökohtaista, jonka hän haluaa pitää visusti
omanaan.
- Jos haluan vaikka mennä Ruttopuiston Vanhaan
kirkkoon hiljentymään, niin se ei kyllä ole paikka,
jossa otan selfien ja postaan sen. Elämässä pitää olla
paikkoja, joihin ei liity hashtageja.
Kuustosen suhde kirkkoon on ristiriitainen. Hän
näkee hyvää ja armollisuutta kirkon liturgiassa ja
mahdollisuuksissa hiljentyä. Toisaalta häntä raivostuttaa, miten kirkko laahaa perässä vaikkapa suhtautumisessaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin.
Hän kaipaa kirkolta suoraa puhetta. Häntä ei ole
ikinä haitannut selkeä sanoma, mikäli kohtaaminen perustuu molemminpuoliselle kunnioitukselle
ja kuuntelevuudelle. Oikeassa oleminen on hänestä
toivoton lähtökohta keskustelulle.
- Tämä vaatii herkkyyttä ja empatiaa. Toisinaan
ihmiset satuttavat toisiaan, vaikka tahto olisi kuinka
hyvä.
Hän pitää itseään onnekkaana, koska on nähnyt
reissuillaan kansainvälisen kirkon hyvyyden: köyhien
kirkon ja ihmisoikeuksia etulinjassa ajavan kirkon.
Hän palaa usein mietteissään seurakuntaan
1990-luvun sisällissodan repimässä El Salvadorissa.
Paikallinen piispa Medardo Gomez kysyi liturgian
jälkeen seurakunnaltaan huolenaiheita. Vanha rouva
kertoi miehensä olevan sairas ja tarvitsevansa apua
sadonkorjuussa. Piispa kysyi hiljaa, kuka ehtisi. Kaksi
miestä nousi ylös ja lupasi auttaa.
”Kun omissa myrskyissäni tuskailen maailmaa ja
päätän jälleen erota kirkosta, muistan olkihattuiset
maanviljelijät ja ajattelen kuuluvani samaan seurakuntaan”, Kuustonen kirjoittaa kirjassaan.
Ihmiselämä on hyvin harvoin suoraviivainen, loogisten ratkaisujen kertomus. Kuustosenkin Omaelämä-

kerta osoittaa, miten etapista toiseen edetään usein
ajelehtien ja sattumien kautta.
Kuustonen itse ajattelee oman tarinansa punaiseksi langaksi uteliaisuuden ja ihmettelyn. Nyt
62-vuotiaana on lohdullista ymmärtää, että kaikkia
asioita ei tarvitse ratkaista. Voi ihmetellä ja tarkkailla
ihan hiljaa.
Ihminen jättää monenlaisia jälkiä, hyvässä ja
pahassa. Kuustosen mukaan yhteiskunnallisten tekemisten tai laulujen jättämät jäljet ovat oma juttunsa.
Paljon useammin hän miettii, miten on onnistunut
olemaan läsnä läheisilleen.
”Julkaisut ja kiertueet ovat kuin sivuja syntymäpäiväalbumissa, tärkeitä kohokohtia, joiden varaan
ohut muisti rakentuu. Töiden takana on arki, jossa
ihmisyys punnitaan tunti tunnilta, vuosi vuodelta.
Näistä hetkistä ei jaeta tähtiä tai patsaita”, hän kirjoittaa.
Mikko Kuustonen keskustelee Turun piispan Mari
Leppäsen kanssa Turun kirjamessuilla teemalla
”Matkakuvia elämänpolun varrelta – etsimisestä ja
löytämisestä, suunnasta ja määränpäästä” la 1.10.
klo 14:45-15:20, Jukola, haastattelijana tietokirjailija
Kaisa Kariranta. Kirkon messuohjelma kokonaisuudessaan Menot-liitteen sivulla 7.

FAKTA

Mikko Kuustonen
- 62-vuotias laulaja-lauluntekijä ja
mediapersoona. Asuu Helsingissä.
- Lapset näyttelijät Iina ja Minka Kuustonen
edellisestä avioliitosta.
- Naimisissa tanssitaiteilija, kirjailija
Hanna Brotheruksen kanssa.
- Kuustosen kirjoittama Omaelämäkerta
(Johnny Kniga) julkaistiin keväällä.

Kulttuuri

Henrikin Kamarimusiikkiviikolla esiintyvä Lumo Ensemble kuvattuna Turun musiikkijuhlien kotikonsertissa, joka järjestettiin turkulaisen suunnittelijapariskunnan Saanan ja Ollin luona.
Kuvassa Emmi Salmi, viulu, Liisa Uusitalo, viulu, Tuuli Amrahova, alttoviulu ja Katariina Kolehmainen, sello.

Kamarimusiikissa pieni on suurta
Minna Uusivirta teksti
Seilo Ristimäki, Turun musiikkijuhlat kuva

Henrikinkirkko täyttyy lokakuun alussa viikoksi
musiikista, kun ensimmäistä kertaa järjestettävä
Henrikin kamarimusiikkiviikko starttaa sunnuntaina
2.10.
Aiemmin Henrikinseurakunnassa on järjestetty
puolen vuoden mittaisia akatemiasarjoja esimerkiksi liedeistä, kamarimusiikista tai virsistä, ja ohjelmassa on konserttien lisäksi ollut luentoja. Tällä
kertaa haluttiin järjestää tiiviimpi sarja, jossa konsertteja on silti yhtä monta.
Henrikinseurakunnan johtava kanttori OlliPekka Laakkonen kertoo, että kamarimusiikki
sopii hyvin juuri Henrikinkirkkoon, jossa soittajat
ovat lähellä yleisöä. Se käy yksiin myös hiljentymisteeman kanssa, jota osaltaan ovat edustaneet tänä
vuonna järjestetyt pienet pyhiinvaellukset Henrikinkirkolta musiikkihetkeen Ylösnousemuskappelille.
- Pienistä asioista voi tulla merkityksellisiä – se
on vertauskuva kamarimusiikille, Laakkonen sanoo.
Viikon järjestelyidean takana olivat myös käytännölliset syyt. Kun Henrikinkirkon flyygeliä siirrellään
tiililattialla esiintymisiä varten, se täytyy aina virittää
uudelleen. On siis fiksua järjestää useampi konsertti
kerralla, kun flyygeli on otettu estradille.
Laakkonen katsoo myös, että pandemian jälkeen
ihmisillä on edelleen tarve tavata toisiaan ja kuulla
akustista musiikkia. Kirkossa musiikkiin keskittyminen on erilaista.
- Tilalla on valtava merkitys. Kirkkotila tuntuu
virkistävältä ja eroaa monesta muusta tilasta. Se
antaa mahdollisuuden nähdä asioita toisin.

Tapahtumaviikolle ei suunniteltu varsinaista teemaa, mutta esiintyjiä haettiin pääosin Turun seudulta. Valtaosa mukaan valikoituneista soittajista ja
säveltäjistä on naisia.
- Kuten vaikka kuvataiteessa, musiikissakin
naissäveltäjiäkin on jäänyt pimentoon ja viime
aikoina tämä kuva on alkanut laajentua. Esitysten sisältöä ei kuitenkaan ole tarkasti koordinoitu
esiintyjien kanssa, mutta olemme käyneet yhdessä
dialogia.
Aikuisille viikon ohjelmassa on neljä iltaesitystä.
Tämän lisäksi mukana on kolme kamarimusiikkihetkeä, jotka pidetään esikoululaisille. Jatkossa
kamarimusiikkiviikosta kaavaillaan toistuvaa,
mutta ei vuosittaista perinnettä.
Ensimmäinen viikko Henrikissä alkaa Lumo
Ensemble -jousikvartetin konsertilla. Kymmenvuotias kvartetti sai alkunsa Turun Taideakatemiassa
opiskelleiden ystävien ryhmästä ja siinä soittavat
viulistit Emmi Salmi ja Liisi Uusitalo, alttoviulisti
Tuuli Amrahova sekä sellisti Katariina Kolehmainen. Konsertin musiikki ulottuu Sibeliuksen
Andante Festivo -kappaleesta tangoon.
- Ajatuksenamme on soittaa kuulijaystävällistä,
helposti lähestyttävää klassista musiikkia tunnetuilta säveltäjiltä. Samalla voimme kertoa kappaleiden taustoista. Olemme soittaneet paljon tangoa,
kuten Astor Piazzollaa sekä Carlos Gardelia ja se
sopii myös tälle keikalle, Amrahova kertoo.
Kvartetti on vuosien aikana esiintynyt ympäri
Pohjoismaita ja Suomea. Kulunut kesä oli Lumo

Ensemblelle kiireinen, kun koronan jälkeen erilaisia tilaisuuksia ja juhlia on järjestetty paljon.
- Pitkään musiikki oli pieni osuus ohjelmasta
monissa tapahtumissa, mutta nyt halutaan pidempiä settejä. Teemme paljon keikkoja pääkaupunkiseudulla, ja siksi on ollut ihanaa päästä vaihteeksi
konsertoimaan Turun Musiikkijuhlilla ja Henrikin kamarimusiikkiviikolla. Henrikinkirkossa on
musiikkiin pääsee sisään eri tavalla kuin suuremmassa tilasssa. L

Henrikin kamarimusiikkiviikko
Henrikinkirkossa 2.–8.10. Konsertteihin on
vapaa pääsy. Käsiohjelman hinta on 10 euroa.
- Su 2.10. klo 18 Lumo Ensemble
- Ti 4.10. kamarimusiikkihetki eskarilaisille: 		
Selloduo Anna-Maaria ja Olli Varonen
- Ke 5.10. klo 18 Sound of the imagined 		
nations – naissäveltäjien liedejä Euroopasta 		
ja Amerikan mantereilta: sopraano Milagros 		
Samanamud Lol ja pianisti Iina Kivimäki
- To 6.10. klo 18 Musiikkia meiltä ja maailmalta: 		
Slang- kvartetti
- La 8.10. klo 18 Saksalaisen taidemusiikin ilta: 		
sopraano Annukka Kuivisto, klarinetisti
Sanna Engström, pianisti Tuuli Lempa
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Uutiset
LY H Y E S T I
Hollantilaiset Mixtuur-virtuaaliurut soivat
nyt Åbo svenska församlingin Aureliassa sekä
loppusyksystä alkaen
myös Pyhän Ristin alakappelissa ja pienessä
kappelissa. Virtuaaliuruilla
saadaan rajaton määrä äänikertoja pieneen tilaan, jolloin
sointivärimahdollisuudet
ovat rajattomat. Virtuaaliurut
eivät täysin korvaa oikeita,
koska ne perustuvat äänentoistoon, mutta pienen
tilan soittimeksi virtuaaliurut kuitenkin ovat monasti
paras vaihtoehto, toteaa
urkuri Marko Hakanpää.
Virtuaaliurut perustuvat
tietokoneohjelmaan ja siihen
liittyviin äänileikesarjoihin eli
sampleihin, joihin on tallennettu joidenkin olemassa
olevien urkujen jokainen pilli
yksitellen sekä muun muassa urkujen puhaltimen ja
koneiston äänet. Uruissa on
normaali soittopöytä, mutta
äänikerrat eli sointivärit valitaan näyttöruuduilta

Valtio rahoittaa Turun
tuomiokirkon peruskorjausta ensi vuonna neljällä miljoonalla eurolla.
Tuki on taloudellisesti erittäin
merkittävä, mutta tuomiorovasti Aulikki Mäkisen
ja kiinteistöjohtaja Seppo
Kosolan mukaan se on vielä tärkeämpi symbolisesti.
Tuomiokirkon peruskorjausta vasta suunnitellaan ja
mukaan otetaan myös eri
käyttäjätahot. Suunnitelmille
haetaan Museoviraston lupa
vuonna 2024 ja itse peruskorjauksen on tarkoitus alkaa
syksyllä 2026. Valmista pitäisi olla syksyllä 2028. Edellinen peruskorjaus tehtiin
1970-luvulla, jolloin kirkossa
uudistettiin muun muassa
sähköjärjestelmiä.

Seurakuntayhtymä ja
Turun yliopiston humanistinen tiedekunta ovat
allekirjoittaneet aiesopimuksen koulutus- ja tutkimusyhteistyöstä. Aiesopimus vuosiksi 2022-2024
tähtää syvenevään koulutusja tutkimusyhteistyöhön. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi
täydennyskoulutusta, yleisöluentoja, tilaustutkielmia,
yhteisiä tutkimushankkeita ja
harjoittelupaikkayhteistyötä.
Strategisena tavoitteena on
voimistaa tiedolla johtamista
seurakuntayhtymässä.

8 | L I L JA 9/2022

Paattisten kirkon pihalla on ollut melkoinen myllerrys, kun kirkkorakennusta on yhdistetty kaukolämpöverkkoon. Lokakuussa remontti on takana päin, ja kirkko lämpiää ympäristöystävällisesti bioenergialla tuotetulla lämmöllä, lupaa HP Heatin toimitusjohtaja Markus Peltola.

Paattisten kirkko ja
seurakuntatalo siirtyivät
bioenergiaan
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

L

okakuun alusta Paattisten
kirkossa ja seurakuntatalossa saadaan nauttia
ympäristöystävällisestä
lämmöstä. Kyseessä on yksi
pieni askel kohti seurakuntayhtymän lupausta olla hiilineutraali
vuoteen 2029 mennessä. Tällä hetkellä
fossiilisilla polttoaineilla ei lämmitetä
enää monessakaan paikassa ja tavoitteena on, että ensi vuoden loppuun
mennessä kaikki yhtymän kiinteistöt
lämpenevät fossiilivapaasti – seurakuntien käyttämä sähkö on ollut hiilineutraalia jo pari vuotta.
Paattisilla valittiin entisen öljyn sijaan
kaukolämpö, joka on tuotettu hakkeella.
Uudistuksen toteuttaneen HP Heatin
hakelaitos sijaitsee noin puolen kilometrin päässä kirkosta ja valmistui vuosi
sitten.
HP Heatin toimitusjohtaja Markus
Peltola kertoo, että yhtymä selvitti eri-

laisia vaihtoehtoja, joita oli loppupeleissä kaksi, maalämpö tai kaukolämpö.
- Varsinkin nyt, kun sähkönhinta
on moninkertaistanut, kaukolämpö on
selkeästi halvempaa. Tämä johtuu siitä,
että maalämpö ei etenkään vanhoissa
rakennuksissa riitä kovemmilla pakkasilla, vaan sen lisäksi täytyy käyttää
sähköä.
HP Heat valikoitui kaukolämmön toimittajaksi paitsi siksi, että se jo toimi Paattisilla ja oli juuri uusinut laitoksensa,
myös siksi, että sen käyttämä polttoaine
on ekologista.
- Uuden lämpölaitoksemme kaukolämpö on käytännössä sataprosenttisesti
puupolttoainetta. Käytämme metsähaketta, joka hankitaan läheltä, eli 50 kilometrin säteeltä. Se on siis hakkuutähteitä, kokopuita joissa on oksat mukana,
karsittuja pienpuita ja vastaavaa, joka
jäisi metsään muuten. Emme polta sel-

laista puuta, joka kelpaisi muualle,
Peltola kertoo.
Hiilipäästöjä ei hakkeesta myöskään
tule siinä mielessä, että mikäli puu
jätettäisiin metsään, se lahoaisi siellä
ja siitä vapautuisi joka tapauksessa
sama hiilidioksidi kuin poltettaessakin.
Tämän lisäksi puu on tietenkin uusiutuva energialähde.
- Kohtuullisen nopeasti se kasvaa
takaisin. Harvennukset myös kiihdyttävät metsän kasvua. Ja onhan siinä
sekin, että ainakin metsän virkistyskäytön näkökulmasta on mukavampaa, etteivät risut jää metsiin.
Sinänsä hakkeen käyttäminen kaukolämmön tuotannossa ei ole ennenkuulumatonta. Puu on päinvastoin
noussut fossiilisten rinnalle ja ohikin.
- Puulla on korvattu kivihiiltä, öljyä
ja turvetta. Nykyisessä energiakriisissä
myös energian kotimaisuus on tärkeä
tekijä, Peltola muistuttaa. L

Tässä ja nyt

Voinko kritisoida jotain,
josta hyödyn itse?
Suhteeni kapitalismiin on muuttunut vuosi vuodelta
vaikeammaksi.

K

apitalismilla tarkoitan
talousjärjestelmää, joka
nojaa kolmeen asiaan:
oikeuteen omistaa
asioita, oikeuteen sopia
vapaasti asioista ja rahoitusjärjestelmään, jossa on rajoitettu
vastuu (esimerkiksi osakeyhtiöt perustuvat tähän). Yhdistettynä nämä kolme
luovat kannustimet maksimaaliseen
voiton tavoittelemiseen.

Miksi suhteeni kapitalismiin on
niin vaikea?
Oli aika, jolloin ajattelin, että tämä on
järjestelmien kuningas. Ensimmäiset
parisataa vuotta systeemi onkin johtanut talouskasvuun ja hyvinvoinnin
lisääntymiseen, etenkin länsimaissa.

Pikkuhiljaa olen kuitenkin alkanut ymmärtää, mitä järjestelmä tekee
meille. Ilmasto lämpenee, luonnonvarat ehtyvät, kukaan ei oikein ota vastuuta. Antaa “näkymättömän käden”
hoitaa. Kapitalismi tuo mukanaan
myös loputtoman tehokkuuden vaatimuksen, sillä aina pitäisi kasvaa, voittoja pitäisi tahkoa nopeasti lisää. Tätä ei
ihmisen psyyke kestä, ja moni uupuu.
Miksi minun sitten on niin vaikeaa
kritisoida kapitalismia? Koska hyödyn
siitä ihan koko ajan. Minua nolottaa
mainita, että systeemissä on valuvika,
kun juuri kapitalismi on tuonut elämääni niin paljon materialistista hyvää.
Pelkään, että jos kritisoin, minua
on helppo syyttää niin sanotusta jee-

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

sustelusta. (Mikä on mielestäni huono
termi, sillä en usko Jeesuksen saarnanneen yhtä ja tehneen toista, ainakaan
mikään lähde Raamatussa ei viittaa
siihen.)
Synninpäästö tuli yllättävästä paikasta: Kirjailija Koko Hubara luetteloi äskettäin pitkään insta storyssään
kapitalismin aiheuttamia ongelmia.
Hän tuli ohimennen sanoneeksi kiin-

nostavan lauseen: kyllä ihminen saa
kritisoida kapitalismia, vaikka hyötyisi
siitä. Ei voida olettaa, että vasta kun
elää omavaraistaloudessa ja asuu maakuopassa, on oikeus kertoa, mikä tässä
nykysysteemissä on ongelma.
Jokainen saa osallistua keskusteluun, vaikkei olisikaan täydellinen.
Tämä pätee moniin muihinkin vaikeisiin asioihin. L

Seurakuntavaaliehdokkaita suunnilleen
sama määrä kuin viimeksi
Minttu Väisänen teksti

S

eurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyi
torstaina 15. syyskuuta.
Turun ja Kaarinan seurakuntien seurakuntavaaleissa on hieman
vähemmän ehdokkaita kuin neljä
vuotta sitten eli 358 ehdokasta, kun
vuonna 2018 heitä oli 377.
Ehdokkaista 12,5 prosenttia on alle
30-vuotiaita. Naisia on enemmistö,
eli 58 prosenttia. Alle 30-vuotiaita
ehdokkaita on sama määrä kuin neljä
vuotta sitten. Naisten osuus on kasvanut 55 prosentista 58 prosenttiin
ehdokkaista.
Yhteinen kirkkomme ja Partiotyön Ystävät ovat keränneet eniten
ehdokkaita. Peräti 96 ehdokasta on

ehdolla seurakuntaneuvostoihin
Yhteinen kirkkomme -listalta, jossa
on taustaltaan muitakin, mutta ainakin Suomen Keskustan edustajia.
Turussa ja Kaarinassa vahvoilla oleva
Partiotyön Ystävät on asettanut 82
ehdokasta.
Sinisellä polulla on nimeltään aivan
uusi ja osassa seurakuntia paljon
ehdokkaita kerännyt lista, jossa on
mukana ainakin Kokoomus-taustaisia, mutta myös sitoutumattomia ja
mahdollisesti muitakin ehdokkaita.
Sinisellä polulla lista on kuudessa
Turun seurakunnassa. Kokoomus
ja sitoutumattomat nimisen listan
ehdokkaita on kuitenkin vielä Kaarinan alueella kahdessa seurakun-

nassa, tarkemmin Kaarinan ja Piikkiön seurakunnissa.
Vihreä kirkko lista laajeni useampaan
seurakuntaan kuin vuoden 2018 vaaleissa ja heitä on ehdolla yhteensä seitsemässä seurakunnassa. Gröna kyrkan
on uusi lista Åbo svenska församlingissa aiemmin tuttujen listojen Församlingen nära dig ja Liv och gemenskap i församlingen lisäksi. Yhteinen
kirkkomme lista on suurin ja heitä on
kaikissa yhdeksässä suomenkielisissä
seurakunnissa. Partiotyön Ystävät listan
ehdokkaita on sen sijaan toiseksi suurimpana kahdeksassa seurakunnassa.
Listojen määrässä kolmannen sijan
jakavat Vihreä kirkko ja Sosialidemokraattinen ja sitoutumaton seurakunta-

väki listat. Kumpaakin näiden listojen
ehdokkaita on mukana seitsemässä
seurakunnassa.
Vaalit pidetään marraskuussa ja silloin
voi äänestää ehdokasta oman seurakunnan seurakuntaneuvostoon ja
yhteiseen kirkkovaltuustoon. Seurakuntaneuvoston listoja on kaikkiaan 41
kappaletta. Kokonaisuudessaan tiedot
ovat vielä alustavia. L

Vaalikone avautuu yleisölle 10.10.
Ennakkoäänestys 8.–12.11.
Vaalipäivä 20.11.
www.turunseurakunnat.fi/vaalit
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Svenska sidan

Borgmästarkoret i Åbo domkyrka fungerar som pilgrimscenter. Det är populärt bland besökarna, som ibland överraskas av rummet där man kan stanna för en stunds kontemplation
eller på olika sätt söka information om pilgrimsleder, vandringar och den service som finns längs med rutterna. Pinja Luoma är en av guiderna som tog emot besökare i somras.

Ett litet rum med stort lugn
Pilgrimscentret i Domkyrkan överraskar besökare
Siv Skogman text
Jussi Vierimaa foto

P

ilgrimskoret i Åbo domkyrka är en glad överraskning för många som
stiger in i katedralen.
I sommar har fler än
vanligt stannat till i det
lilla rummet, satt sig ned en stund,
samtalat med guiderna, tagit del av
den litteratur som finns eller vandrat
via den 3d-skärm som finns i koret.
Det är andra sommaren som pilgrimscentret verkat i kyrkan med
guider varje vardag. En av dem, Pinja
Luoma, berättar att i synnerhet andelen finländska turister har varit stor i
sommar.
- Efter pandemin är folk mera i
rörelse. En del kommer för att de
antingen är eller ska gå på pilgrimsvandring och söker information. Det
finns de som tänker sig ända till Santiago de Compostela, men också sådana
som vill gå en kort vandring i närheten
av Åbo eller tar Åbo som utgångspunkt
för vidare vandring.
- Andra, inte minst utlänningar,
blir glatt överraskade att finna ett
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ställe speciellt för pilgrimsvandrare.
Många blir inspirerade att ta reda på
mera.
En populär rutt i Åbo är Helenas stig,
som hon också själv vandrat flera
gånger. Den är omkring 8 kilometer lång och går från Åbo domkyrka
längs ån via S:ta Katarina kyrka,
Korois udde, S:t Marie kyrka tillbaka
till Domkyrkan.
Åldersgaffeln bland besökarna är
vid. En del stannar länge, sitter tysta,
läser broschyrer eller böcker, andra
tar en snabb runda och fortsätter. I
synnerhet barn är intresserade av den
3d-skärm som finns i koret.
Som guide har hon fått fräscha upp
sina språkkunskaper, men de allra
flesta kommer till rätta med finska,
svenska eller engelska.
- Med tanke på framtiden vore det
bra att kunna betjäna väl också på
tyska och franska.
Överlag har intresset för både
långa och kortare pilgrimsvandringar
ökat. Människans behov av kontemp-

lation, av att bryta upp från det vardagligt trygga och vana, att anamma
pilgrimens sju nyckelord – frihet,
enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet,
långsamhet, andlighet, delande –
accentueras ju mera hektisk vardagen
ter sig.
Pilgrimsvandring verkar svara mot
behovet och viljan att sakta farten,
lugna sig och fundera över vart vi är
på väg. Det gäller både individen och
samhället i stort. Klimatkrisen tvingar
oss att ändra riktning.
En av sommarens höjdpunkter
var pilgrimsstafetten, som startade
i Tavastehus i maj och nådde Åbo
i augusti. Den följde S:t Olofsleden
över finska fastlandet och togs emot
av ärkebiskop Tapio Luoma i Domkyrkan, där man höll mässa. Stafetten
fortsatte sedan längs S:t Olofs sjöled
över till Jomala på Åland.
Vintertid är pilgrimscentret i Åbo
domkyrka öppet varje dag samma
tider som kyrkan, klockan 9–18. Personal finns på plats onsdagar klockan
12–18. L

Med pilgrimspasset och dess stämplar
kan du följa din rutt i tid och rum.

Några pilgrimsleder
i Finland
S:t Olofsleder: Inlandsdelen och S:t Olofs
sjöled. Går från Olofsborg (Nyslott) över
Åbo till Trondheim.
S:t Henriksleden: Går mellan Åbo
domkyrka och Kumo (biskop Henriks
bönehus).
Helenas väg: Går från Åbo domkyrka
längs ån via S:ta Katarina kyrka,
Korois udde, S:t Marie kyrka tillbaka till
Domkyrkan.
Petrus väg: Längre sträcka längs ån, via
Ristimäki, Vanhalinna, Lundo kyrka tillbaka
till Domkyrkan.
På pyhiinvaellussuomi.fi finns information
om pilgrimsvandring i Finland, också på
svenska.

Ajankohtaista

Sammaltassun metsäretkillä ei opiskella ryppyotsaisesti. Tällä kertaa lapset ja lastenohjaaja Eija Suvanto ihmettelevät, miten pienistä maissinjyvistä poksahtaa retkikeittimen kattilan
täydeltä pop cornia.

Sammaltassu opettaa luontoarvoja
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

I

han kamalan kauas ei mennä,
noin 50 metrin päähän Littoisten
seurakuntatalosta, mutta kyllä se
jo melkein aarniometsää on. Heijastinliivit puetaan ylle eksymisen
varalta, sillä lähimpiin taloihin on
hyvinkin muutama kymmenen metriä.
Lastenohjaajat Eveliina Ellmen ja
Eija Suvanto – Eve ja Eija - esittelevät
lapsille kerhon pehmolelumaskotin,
Sammaltassun. Jokainen saa silittää
sitä ja samalle kertoa oman nimensä.
Yksi tyttö päättää tosin olla inkognito,
eikä kerro.
Seuraavaksi käydään läpi Sammaltassun metsäsäännöt. Eve esittää väitteen ja jos se pitää paikkansa, pitää
huutaa ”Joo” ja nostaa kädet ylös. Ellei
väite ole totta, pitää huutaa ”Ei” ja
mennä kyykkyyn.
- Saako heittää roskia luontoon? Eiii.
- Saako poimia marjoja? - Joooo!
Tässä kohtaa yksi lapsista informoi,
että heillä on kotona marjanpoimuri.
Toinen pitää paremmaksi ja kertoo
että heillä on myrkkysieni.
Niille, jotka eivät vielä tiedä, kerrottakoon, että alkamassa on ihan
tavallinen jokaviikkoinen Sammaltassun luontoretki.
Eija ja Eve ovat vetäneet päiväkerhoja vuosikausia, mutta viimeisen

vuoden verran mukana ovat olleet
entistä enemmän ympäristöarvot.
Kaksikko kävi nimittäin lisäkouluttamassa itsensä ympäristökasvattajiksi,
ja koulutuksen myötä syntyi ajatus
Sammaltassun luontotoiminnasta. Sen
pääpaikka on Littoisissa, mutta Sammaltassu vierailee kyllä missä tahansa
päiväkodissa.
Idea on yksinkertainen.
- Haluamme tarjota positiivisia
luontokokemuksia niin, että lapset
haluavat sitten myös vähän vanhempana pitää huolta ympäristöstä, Eve
kertoo.
- Tekeminen ja kokeminen on se
juttu. Olemme myös aina ulkona,
ihan säästä riippumatta. Keli ei ole
ongelma lapsille. Tärkeintä on, että on
varusteet sään mukaan, Eija jatkaa.
- Jos oikein paljon sataa, viritetään
pressu katokseksi niin voimme olla
siellä, Eve sanoo.
Sammaltassun kanssa tutkitaan ja tehdään kaikenlaista pientä ja hauskaa,
koska jokaisessa lapsessa kun asuu
pieni tieteilijä. Tehtävät keksitään itse
tai lainataan muilta. Tietenkin koulutuksestakin jäi paljon ideoita käteen.
- Ikinä ei tule sellaista palautetta,
että plääh, ei tuollaista. Lapset tosin
saa mukaan mihin tahansa, kunhan
vain on itse innostunut. He esimer-

kiksi ovat oppineet kierrättämään
värikoodien mukaan, kun he eivät
vielä osaa lukea, Eija kertoo.
Metsässä, pienessäkin - tai itse
asiassa ihan vaikka tavallisella päiväkodin leikkipihalla - voi tehdä monenlaista luontoon liittyvää. Vaikka koettaa tunnistaa lintuja tai tutkia ötököitä.
- Kerran teimme linnunruokaa
trangialla. Siihen tarvitaan kookosrasvaa, siemeniä ja öljyä. Valmis seos
laitettiin silikonimuottiin ja kun se oli
jähmettynyt, se oli valmis. Jokainen
lapsi sai pötkylän kotiin ja saattoi laittaa vaikka oman pihan puuhun roikkumaan, Eve kertoo.
Superhitti oli puolestaan voikukkahillo.
- Se toimi myös vähän vanhempien
lasten kanssa. He olivat ihan ihmeissään, että voiko kukkia syödä ja voiko
niistä saada hilloa! Eija kertoo.
Tällä kertaa ohjelmassa on poppareiden tekoa ”sillä leirijutulla”, kuten
Aapo tietää. Eve esittelee trangian
toimintaperiaatetta ja kertoo, että sillä
voi tehdä vaikka lettuja.
- Ja myös lättyjä, muistuttaa Aapo
ja lisää että Eve kertoi nämä jo joskus aiemmin, joten hänelle ei tarvitse
uudelleen selostaa.

Kohta popparit alkavat poksua, ja
vaikkei siihen mennyt kuin pari
minuuttia, se on pitkä aika neljä-viisivuotiaille: Iivo ilmoittaa, että hänellä
on istumisesta jo aivan jalat makkaralla.
Seuraavaksi Eija kertoo, että mennään tutkimaan ötököitä.
- Yäk! kuuluu aika monesta suusta
ja Iivo muistuttaa, että hän ei ainakaan syö matoja.
Ei niitä onneksi ole tarkoitustaan
syödä, vaan tutkia luupilla. Kymmenessä minuutissa löytyy ainakin murkuntunneli, lasten maja sekä yksi
roska, joka otetaan mukaan ja viedään roskiin.
Vielä ennen poppareiden syömistä on luvassa askartelua. Tehdään
das-massasta mallikorttien mukaisia
hyönteisiä.
Lajitunnistus ei tosin ole ihan täydellistä, sillä leppäkerttua arvellaan
punaiseksi muurahaiseksi ja hyönteistehtävänannosta syntyy myös hauva
sekä norsu. Carl von Linné voisi ihmetellä myös paria uutta lajia: kaksijalkaista hämähäkkiä sekä kymmenjalkaista kovakuoriaista. L
Sammaltassun luontotoiminta löytyy
myös Facebookista ja Instagramista:
@sammaltassunluontotoiminta.
Kerho on maksuton.
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Lopuksi
misen asiantuntijaksi. Työkokemusta
hänellä on niin terveydenhuollon eri
yksiköistä, A-klinikalta kuin mielenterveys-, päihde ja kriminaalihankkeista.

Vuoden diakoniatyöntekijä Satu Pietilä kantaa huolta ihmisistä, joille virallisten asioiden hoitaminen käy ongelmaksi puuttuvien digilaitteiden ja -taitojen vuoksi.

Verkostojen luoja

Vuoden diakoniatyöntekijä luottaa yhteistyöhön
yli hallinnollisten rajojen.
Minna Uusivirta teksti
Timo Jakonen kuva

Diakoniatyöntekijöiden liitto on valinnut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijä Satu Pietilän vuoden
diakoniatyöntekijäksi. Valinnassa
korostettiin Pietilän aktiivisuutta diakoniatyön verkostojen rakentajana ja
hänen asiantuntemustaan erilaisissa
hankkeissa.
- Turun alueella on paljon osaamista. Meidän pitäisi oppia tuntemaan
toistemme työtä ja löytämään yhteis-

työtahojen vahvuudet, Pietilä sanoo.
Seurakuntayhtymälle Pietilä on
ollut luomassa kahta hanketta. Toivo-hankkeessa mukana oli myös
Takuusäätiö, ja sen ideana oli auttaa
talousongelmissa olevia sekä heidän
kanssaan työskenteleviä sosiaali- ja
terveysalan toimijoita. Arvo ihmiselle
-hankkeessa puolestaan kehitetään ja
koordinoidaan ruoka-apua tarjoavien
tahojen valmiuksia asiakkaidensa
auttamiseen eri tavoin. Pietilä on

suunnitellut hanketta yhdessä Turun
Ammattikorkeakoulun kanssa, joka on
myös mukana sen myötä syntyneessä
verkostossa.
Pietilä on kouluttautunut uransa
varrella monipuolisesti, ensin sairaanhoitaja-diakonissaksi, myöhemmin
sairaanhoitajaksi, psykiatrian erikoissairaanhoitajaksi sekä ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi ja ylemmän
AMK-tutkinnon myötä myös sosiaalija terveysalan kehittämisen ja johta-

Nykyisessä tehtävässäänkin Pietilällä
on ollut hyötyä sairaanhoitajan taustasta. Yhteiskunnallisen työn diakoniatyöntekijänä hän on työskennellyt
8,5 vuotta. Hänen tehtäviinsä lukeutuu muun muassa pitkäaikaistyöttömien, yksinäisten, asunnottomien,
mielenterveys- ja päihdekuntoutujien
vastaanottotyö sekä palvelumuotoilua
ja pienryhmien vetämistä.
Tämän lisäksi palettiin kuuluu
suunnittelu- ja kehittämistyötä, mikä
on lähellä Pietilän sydäntä. Esimerkiksi Arvo ihmiselle -hanke käynnistyi oppimistehtävästä, jonka Pietilä
teki osana yhtymän työntekijöille
suunnattua palvelumuotoilukoulutusta.
- Pääsisin helpommalla, jos en
puuttuisi asioihin ja katsoisi niitä
ylhäältä helikopterivinkkelistä, mutta
kehittäminen tuo työhön mielekkyyttä, silloin saa käyttää luovuutta.
Aina asiakas- ja kenttätyön sekä
suunnittelutyön yhdistäminen ei ole
yksinkertaista, mutta hän katsoo, että
ala- ja ylätason yhdistäminen tuo
myös perspektiiviä. On mahdollista
sekä tarttua yksilön avuntarpeeseen
nopeasti että tehdä innovatiivista
kehittämistä. Haasteitakin toki on
ollut, mutta Pietilä katsoo, että epäonnistumiset ovat valmistaneet johonkin
tulevaan asiaan – yhden oven sulkeutuessa takana on edestä auennut uusi.
Jatkossa Pietilä on mukana Arvo
ihmiselle -hankkeen jatkon suunnittelussa. Hän myös toivoo, että voi siirtää eteenpäin urallaan hankkimaansa
tietoa ja luomiaan diakoniatyön verkostoja. Vuoden diakoniatyöntekijän palkinto tekee hänen mielestään
näkyväksi myös tehtyä työtä ja tuo
luottamusta sen jatkumiselle sekä
kehittymiselle.
- Olin todella yllättynyt tästä tittelistä. Koen, että työhistoriassani on
ollut punainen lanka, ja tämä palkinto
on tunnustus sille, että en ole yksin. L

Käsikirjoitus Roope Lipasti, piirros Anton Lipasti
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