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Suurten tunteiden tulkki
Toukokuun lopussa soi Suvivirsi vapauden viestiä
tuhansissa kouluissa. Oppilaille ja opettajille se on lähtölaukaus kesälomaan. Vaikka omista kouluajoista olisikin jo pitkä aika, virsi liikuttaa monia ja nostaa mieleen
iloisia muistoja.
Virren historia ei kuitenkaan ole yhtä aurinkoinen kuin
siihen liittämämme tunteet. Pohjois-Eurooppaa koetteli
harvinaisen kylmien vuosien jakso 1695-96. Suurten
kuolonvuosien viljasadot jäivät Suomessa huonoiksi,
ja nälästä tuli tuttu vieras. Viimeisessä hädässä syötiin
siemenviljakin. Kerjäläislaumat lähtivät liikkeelle, mutta
apua ei saatu sitäkään kautta, sillä kato oli koetellut
koko maata. Pettuleipä tuli tutuksi hyväosaisillekin.
Kesällä 1697 säät olisivat olleet viljelylle suotuisat, mutta
siemenviljan puute esti kylvötyöt. Vasta seuraavana
vuonna viljelijät saivat valtion avulla siemenviljaa, ja vihdoin nälkä väistyi. Suurten kuolonvuosien aikana arviolta
kolmannes suomalaisista kuoli nälkään ja sen välillisesti
aiheuttamiin tauteihin.
Suurten kuolonvuosien jälkeen lämpimät kesät ja viljan
karttuminen aittaan tuntuivat varmasti suurelta siunaukselta. Tämän historian tuntien on mahdollista eläytyä
tuon ajan ihmisten tuntoihin heidän veisatessaan vuonna
1701 virsikirjaan otettua Suvivirttä. Miten ihmeelliseltä
tuntuikaan päästä laulamaan ”Taas niityt vihannoivat ja
laiho laaksossa. Puut metsän huminoivat taas lehtiverhossa.” Uusi virsi antoi toivoa suuren katastrofin jälkeen.
Kolmen vuoden tauon jälkeen tänä vuonna järjestetään
kaikille yhteinen Suvivirsikirkko Tuomiokirkkotorilla
29.5. klo 12. Kaksikielisessä jumalanpalveluksessa pääsemme jälleen laulamaan yhdessä muiden kanssa ”Jo
joutui armas aika ja suvi suloinen. Kauniisti joka paikkaa
koristaa kukkanen.” Samalla voimme muistella virren
alkuaikoja ja rukoilla hyvän viljavuoden puolesta tässä
niin monin tavoin epävarmassa ja ahdistavassa ajassa.

Edunvalvontavaltuutus
ja testamentti takaavat,
että oma tahto on
läheisten tiedossa
myös silloin, kun
sitä ei pysty enää
ilmaisemaan.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

K

uka asioitani hoitaa, jos en pysty
siihen enää itse? Ja
mitä omaisuudelleni tapahtuu kuolemani jälkeen?
Nämä asiat voi ratkaista etukäteen laatimalla edunvalvontavaltuutuksen ja testamentin.
Perheoikeuden professori Tuulikki Mikkola törmää
usein siihen, että tulevaisuuden
skenaarioita ei haluta ajatella.
Edunvalvonta- ja testamenttiasioita saatetaan pitää vanhuuden merkkinä tai pahana
enteenä.
- Itse ajattelen, että mitä
paremmin hommat ovat asiakirjoilla hanskassa, sitä onnellisempi ihminen voi olla.
Hän lisää, että huolella laaditut asiakirjat helpottavat läheisten elämää. Isoissa elämänmuutoksissa on helpompi toimia, kun
läheisen oma tahto on selkeästi
paperilla.
Edunvalvontavaltuutus laaditaan
siltä varalta, ettei itse pysty hoitamaan omaisuuttaan ja asioitaan. Valtuutukseen voi kirjata,
kuka asioita tällaisessa tapauk-

Tuulikki Mikkola on perheoikeuden professori Turun yliopistossa.

sessa hoitaa ja miten.
Mikkolan mukaan edunvalvontavaltuutukseen voi sisällyttää myös hoitotahdon eli tiedon
siitä, millaista hoitoa haluaa
elämänsä loppuvaiheessa. Hän
kehottaa kirjaamaan hoitotahdon myös Omakanta-järjestelmään, jotta hoitohenkilökunta
löytää sen helposti.
- Edunvalvontavaltuutukseen
voi sitten tehdä viittauksen, että
hoitotahtokin on tehty.
Testamentilla ihminen voi
puolestaan määrätä, miten
omaisuus jaetaan hänen kuolemansa jälkeen. Jos testamenttia
ei ole, omaisuus jaetaan perillisten kesken laissa määritetyllä
tavalla.
Mikkolan mukaan asiakirjojen
puuttuminen voi johtaa moniin
ongelmiin.
Jos ihminen menettää toimintakykynsä ja edunvalvontavaltuutettua ei ole, hänen asioidensa hoitamisesta tulee hidasta
ja kankeaa. Vaikka edunvalvo-

jaksi määrättäisiinkin läheinen,
isot päätökset vaativat holhousviranomaisen hyväksynnän.
Hyvin laaditulla testamentilla
voi puolestaan välttää sukulaisten perintöriidat.
Mikkola korostaa, että asiakirjojen tulee olla selkeitä ja
ristiriidattomia, ja niiden pitää
täyttää laissa määritellyt muotovaatimukset. Hän kehottaa myös
varmistamaan, että dokumentit
tarpeen tullen löytyvät.
- Jos niistä ei kerro kenellekään, ne eivät täytä tarkoitustaan.
Mikkola suosittelee turvautumaan oikeusoppineiden apuun
asiakirjojen laadinnassa, mikäli
edunvalvontavaltuutuksen tai
testamentin sisältö on vähänkin
monimutkaisempi.
- Esimerkiksi testamenttiasioihin liittyy paljon väärinymmärryksiä, koska meidän perintöjärjestelmämme ei ole kovin
yksinkertainen.
Katso lisätietoja esim. dvv.fi,
suomi.fi. L
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USota Ukrainassa on
jälleen osoittanut, ettei
vihanpidon hurmassa
piitata kansainvälisillä
sopimuksilla luoduista
sodan pelisäännöistä.
Hinta, joka sodan aloittaneen osapuolen mielenmaisemassa pesivästä
voimantunteen ja katkeruuden yhdistelmästä
joudutaan maksamaan,
on hirvittävän suuri.
Arkkipiispa Tapio Luoma,
Kirkolliskokouksen
avajaisissa 3.5.2022

LU KU
UKirkolla ei ole tulevaisuudessa varaa nykyiseen kiinteistömassaan.
On luovuttava osasta
kiinteistöistä. Muuten
kirkosta uhkaa tulla kiinteistöyhtiö, jolla on myös
jonkin verran hengellistä
toimintaa. Samalla kiinteistöjen yhteiskäyttöä
on lisättävä, ja arkea on
elettävä siellä, missä
ihmiset ovat.
Piispa
Mari Leppänen, YLEn
verkkosivut 28.4.2022

U Ennakkoluulot eivät
sinänsä ole paha asia,
elleivät ne estä toisen
ymmärtämistä siinä
tilanteessa. Ratkaisevaa on, miten toimii, ja
kykeneekö oppimaan
uutta. Tyhmyyttä on, jos
ei pysty muuttamaan
käsitystään, vaikka olisi
todisteita vastakkaisesta
näkemyksestä.
Aivotutkija
Katri Saarikivi,
Silta-lehti 4.5.2022
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Turun ja Kaarinan seurakunnat järjestävät kesän
aikana 47 leirimuotoista
rippileiriä, yhden erityisen
tuen rippileirin, neljä päiväriparia sekä neljä riparia
yhdessä NMKY:n ja partiopiirin kanssa. Perusrippileirit ovat ilmaisia turkulaisille ja kaarinalaisille
nuorille.

KU VA KU L M A

Valtuuta läheisesi
ajoissa
Varautuminen. Perheoikeuden professori
Tuulikki Mikkola varoittaa tyypillisestä ”edunvalvonta-ansasta”: kun takana on pitkä avioliitto ja elämä yhdessä, ihmiset usein ajattelevat voivansa hoitaa puolisonsa asiat tuosta
vain, jos toinen menettää toimintakykynsä.
Tosiasiassa asioiden hoitamisesta tulee monimutkaista, jos edunvalvontavaltuutusta ei ole
tehnyt etukäteen.
Jussi Vierimaa kuva
Heidi Pelander teksti
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Hiljaisuus tekee
hyvää, melu pahaa
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Hiljaisuutta voi suositella monestakin syystä. Ihan siksi, että ihmisen
terveydelle tekee hyvää olla välillä hiljaa. Verenpaine laskee, stressi
vähenee. Mutta myös, koska sillä keinoin kuulee omat ajatuksensa ja
tunteensa paremmin.
Roope Lipasti teksti
Jussi Vierimaa luontokuva
Timo Jakonen henkilökuva

- Monelle hiljaisuus on Jumalan kuuntelemisen paikka, eli hiljaisuudesta voi löytää
myös hengellisen ulottuvuuden. Kun ei tapahdu
mitään, tapahtuu isoja asioita. Hiljaisuus ei ole
pysähtyneisyyttä vaan pysähtymistä, miettii
seurakuntayhtymän retriitti- ja sururyhmätyön
pappi Päivi Vuorilehto.
Seurakuntayhtymän retriittejä, eli yleensä
viikonlopun kestäviä hiljentymisiä, järjestetään
tätä nykyä Rymättylän Tammilehdon luonnonkauniissa maisemissa. Kesällä retriittejä on
myös Sinapin leirikeskuksessa Turun Kakskerrassa. Ideana on olla, no, hiljaa.
- Moni miettii ennen retriittiä osaako olla
niin kauan puhumatta, mutta yhteinen hiljaisuuteen sitoutuminen auttaa. Tarpeen tullen voi
myös käydä ohjaajan kanssa lyhyitä sielunhoidollisia keskusteluja.
Vuorilehto ajattelee, että yksi hiljaisuuden
merkitys on siinä, että sitä vasten sanoista tulee
merkityksellisempiä.
- Kun on hiljaa, äänet kokee herkemmin.
Joku kuvaili joskus retriitin jälkeen, kuinka
vaahteranlehti jysähti maahan. Sama koskee
sanoja: retriiteissä miettii, haluaako rikkoa
hiljaisuutta - tai mikä on asia, jonka tähden
sen tekee. Onko sanoja, jotka parantavat hiljaisuutta, eivätkä vain vie siltä jotain? Retriitin virikepuheissa ja rukoushetkissä käytetään myös
harkitusti sanoja.

Monille luonto tarjoaa mahdollisuuden hiljentymiseen. Toisaalta siellä korvat avautuvat
kuulemaan ääniä, jotka tavallisesti hukkuvat
arjen kohinaan. Puiden humina, heinien suhina, kävyn kopsahtaminen maahan kuulostavat
yhtäkkiä erilaisilta.

Hiljaisuus ei tarkkaan ottaen tarkoita äänen
puuttumista vaan enemmänkin sitä, mitä
ajattelemme, että hiljaisuuteen kuuluu. Esimerkiksi luonnonrauha on kaikkea muuta
kuin hiljaisuutta: tuulen ääniä, oksien kahinaa,
lintujen laulua (ja yleensä nykyään myös kaukaista liikenteen kumua vaikka olisi missä).
Kaupunkien hiljaisuus ei myöskään ole rikkumaton: aina joku auto menee jossain, ihmisiä kulkee, ääniä kuuluu, vaikka olisi yö. Bussi,
roska-auto, mitä milloinkin.
Kodissa hiljaisuuteen sekoittuu pesukoneen
ääni, erilaiset rapinat ja se kun talo naristaa
nurkkiaan, kuten Eppu Normaali sanoo. Sade
ropisee kattoon tai tuuli ulvoo.
Ja jos sitten pääsee täysin äänieristytettyyn
tilaan, josta ulkomaailma on poistettu kokonaan, alkaa varsinainen oman kehon pulputus
ja kumina ja töminä ja rahina: korvat tinnittävät,
sydän lyö, veri kohisee, suolisto toimii. Kaiken
sen kuulee - hiljaisuus ei koskaan ole hiljaista.
Vähän niin kuin Uuno Turhapuro sanoi vaimolleen, kun tämä syytti miestä siitä, että hän
makaa vain sohvalla. Uuno piti pitkän esitelmän, kuinka puuhakas hän on, kun sydän tekee
hommia, veri kulkee, keuhkot käyvät, hikoiluttaa, maksa polttaa ja ruoansulatus toimii.
Hiljaisuutta on myös monenlaista, eikä se
kaikki tietenkään ole miellyttävää. Huonokuuloinen ei koe mukavana, kun ei saa selvää mitä
ympärillä puhutaan. Yksinäisyydestä johtuva

hiljaisuus on traagista. Asiat, joista vaietaan,
voivat olla ahdistavia.
Silti: yleensä ottaen melu on vaarallista ja
hiljaisuus hyväksi.
Hälyä ja melua maailmassa piisaa alati enemmän. Esimerkiksi WHO on arvioinut yli miljardin nuoren kuulon olevan vaarassa ja syypää on jatkuva kuuntelu kuulokkeilla. Niin
ikään kännykkä on kädessä melkein kaikilla
– ärsykkeitä haetaan kuin viimeistä päivää –
koko ajan on pakko olla jotain, hiljaiset hetketkin pitää käyttää hyödyksi kuuntelemalla
vähintään podcastia. Monelle on selvästi vaikea vain olla, ja vieläpä hiljaisuudessa.
Päivi Vuorilehto arvelee, että se voisi johtua
siitä, että pelätään kyllästymistä.
- Tai ehkäpä sitä, että omat ajatukset osoittautuvat tylsiksi tai sellaisiksi, jotka eivät riitä ja
joita ei arvosta. Voisi kuitenkin olla hyvä kuunnella välillä niitä viestejä, joita tulee oman itsen
sisältä, Vuorilehto miettii.
Tosin on hänellä itselläänkin kuulokkeet
päässä aina bussi- ja junamatkoilla.
- Mutta niistä kuulokkeista tulee pelkkää
hiljaisuutta. Sain muutama vuosi sitten vastamelukuulokkeet joululahjaksi, ja se oli kyllä
ihan paras lahja. Ne voi säätää niin, ettei kuule
mitään tai sitten niin, että jotkut äänet tulevat
läpi. Toki niillä voi musiikkiakin kuunnella, jos
haluaa.
Vuorilehto itse tutustui retriitteihin vuosia sitten Anna-Maija Raittilan järjestämässä retriitissä Kaarinan Morbackassa ja se vei mukanaan. Mutta hiljaisuus on kyllä vedonnut ihan
lapsesta saakka.
- Muistan kun koulu alkoi, ja ensimmäisellä
luokalla opettaja kysyi, osasiko joku jo lukea ja
varovasti viittasin. Opettaja toi minulle kirjan
ja pyysi lukemaan. Kuiskasin hänelle vähän
nolona, että en minä nyt ääneen osaa.
Sittemmin oma ääni on löytynyt.
- Sinänsä jännä että minusta tuli pappi,
koska papin työtä pidetään puhujan ammattina.
Minulla on kyllä aina kova homma miettiä mitä
puhun. Ehkä siksi olenkin tehnyt enemmän
kuuntelupuolen juttuja, sielunhoitoa ja ollut sairaalapappina. Se on minulle luontevampi rooli.
Hiljaisuus on myös harjaannuttanut kuuntelemisen taidossa.
- Sielunhoito- ja sururyhmätyössä kuunteleminen on tärkeää. Kuuntelen hyvin monia
asioita: toisia ihmisiä tietenkin, itseäni sekä ryhmän yhteistä ääntä, sitä mitä he tarvitsevat ja
kaipaavat. Ja Jumalan ääntä juuri sille ryhmälle.
Parissakymmenessä vuodessa Vuorilehto
on myös nähnyt, kuinka asenne hiljaisuuteen
on muuttunut. Hiljaisuutta haetaan, meditaatio
on suosittua ja seurakunnissa retriitit ovat arkipäivää – tai viikonloppua, jos tarkkoja ollaan.
Hiljaisuudesta on tullut hyväksytty asia.
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Olen enemmän kuulija kuin puhuja, vaikka pappi olenkin. Ehkäpä siitä syystä sielunhoitotyö ja retriitit ovat minulle läheisiä työmuotoja, Päivi Vuorilehto pohtii.

Muutama vuosi sitten tehtiin kyselytutkimus, jossa
kyseltiin 320 ihmiseltä heidän hiljaisuuskokemuksistaan. Näiden perusteella tutkija Outi Ampuja kirjoitti kirjan Hyvä hiljaisuus, jossa hän esittelee paitsi
ihmisten näkemyksiä hiljaisuudesta, myös ylipäänsä
aihealuetta.
Kirjasta käy selväksi, että jos hiljaisuus on hyväksi
terveydelle, niin vastaavasti melulle altistuminen
heikentää unen laatua, lisää riskiä sairastua sydän- ja
verisuonitauteihin ja heikentää immuunijärjestelmää.
Melu aiheuttaa stressiä, joka puolestaan pitkittyessään synnyttää erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä oireita.
Melulle altistumisessa saattaa olla yhteyttä diabeteksen syntymiseen. Melu viivyttää lasten lukemaan
oppimista ja muistin toimintaa ja vähentää kykyä
keskittyä pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista vaativaan
toimintaan.
Kaupungeissa hiljaiseksi alueeksi määritellään se,
ettei minkään melulähteen aiheuttama mökä ylitä
päivällä 50 desibeliä eikä yöllä 45 db. Silloin liikenteen kohina esimerkiksi ei peitä luonnon ääniä. Jokunen vuosi sitten tehdyssä Turun hiljaisia alueita koskevassa kyselyssä 62 prosenttia piti hiljaisten alueiden määrää liian vähäisenä.
1988 astui voimaan ensimmäinen meluntorjuntalaki Suomessa. Vuodesta 2002 lähtien EU:n ympäristömeludirektiivi on velvoittanut EU-maita tuottamaan tietoa melualueista ja tekemään säännöllisiä
meluntorjuntasuunnitelmia. Hiljaisia alueita kehotetaan kartoittamaan. Vuodesta 2008 saakka on maininta Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa,
että alueiden käytössä on edistettävä hiljaisten alueiden säilymistä.
Hiljaisuudella on monta tasoa: on ulkoinen hiljaisuus,
mielen sisäinen hiljaisuus ja sitten vielä kontempla-
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tiivinen tai meditatiivinen hiljaisuus, siis ikään kuin
rukouksen taso.
- Myös ihminen, joka ei ole hengellinen, kaipaa
hiljaisuutta. Siksihän esimerkiksi kaupungeissa halutaan suojella hiljaisia alueita ja on erilaisia säädöksiä
siitä, kuinka paljon meteliä saa olla, Päivi Vuorilehto
muistuttaa.
Hiljaisia paikkoja myös edelleen löytyy: kirjasto,
hautausmaa, kirkko, sauna, meri - luonto ylipäänsä -,
kesämökki, taide; taiteen äärelle hiljennytään. Ennen
konserttia hiljennytään. Vähän ennen aplodeja teatterissa ja konsertissa on hetki, jolloin ollaan kollektiivisesti hiljaa ja vaikututaan kokemuksesta. Yhteisesti.
Vedetään ikään kuin henkeä. Sitten taputetaan.
Tosin saunaankin saa nykyään kaiuttimet, niin että
voi kuunnella musiikkia samalla. Majesteettirikoshan
se on, mutta minkäs teet. Onhan monilla televisiokin
makuuhuoneessa.
Ja sitten on tietenkin hiljainen hetki: kuolema kohdataan hiljaisuudella. Se on kunnioitusta vainajaa
kohtaan ja sitä, että ei haluta tai osata pukea hetkeä
sanoiksi. Eikä tarvitse, hiljaisuus sanoo kaiken.
Siinä on itse asiassa jotain samaa kuin meditaatiossa, jollaisia Päivi Vuorilehtokin ohjaa.
- Joillekin meditaatio on juuri hiljainen rukous,
sellainen, jota ei tarvitse tuottaa tai sanallistaa. Jumala
rukoilee meissä ja jo pelkkä huokaus on rukous. Joku
toisaalta tulee meditaatioihin ihan vain rauhoittamaan
mielen vilkkaan työpäivän jälkeen. Mukana on ihmisiä, joiden uskonnollinen tausta on monipuolinen.
Näitä meditaatiohetkiä järjestetään yhteistyössä
Turku Mindfulnessin kanssa. Mediataatiohetket jatkuvat kesän aikana Aureliassa tiistai-iltaisin 7.6., 5.7.,
19.7., 2.8. ja 16.8. klo 18-19. Tuomiokirkon meditaatiohetket ovat tauolla kesän ajan, mutta jatkuvat taas
syyskuussa.

Outi Ampujan kirjasta käy ilmi myös, kuinka hiljaisuudessa oleskelulla on monia myönteisiä terveydellisiä vaikutuksia. Se elvyttää ihmistä: siis virkistää, lisää tunnetta elinvoimaisuudesta ja kohentaa
mielialaa. Vierailu luonnossa laskee verenpainetta
ja stressiä, mikä näkyy kortisolin määrän vähenemisenä. Hiljaisuus edesauttaa positiivisten ajatusten
syntymistä ja ohjaa pois ikävistä ajatuksista ja huolista. Energiaa vapautuu hyviin asioihin.
Runsas netin käyttö – nettihälinä! – puolestaan
korreloi vähäisemmän analyyttisen ajattelun kanssa.
Vastaavasti ihmiset, jotka käyttävät älylaitteita
vähemmän, ajattelevat itsenäisemmin ja analyyttisemmin. Runsas älylaitteissa roikkuminen vaikuttaa niin, että ihminen todennäköisemmin unohtaa
asioita, ja hänen keskittymisensä esimerkiksi keskusteluun heikkenee. Aivot yksinkertaisesti ylirasittuvat niin kuin jalat, jos juoksee liikaa.
Luovuus vaatii joutilaisuutta ja rauhallisuutta.
Luovuutta ruokkiva tila syntyy eri lailla eri ihmisillä,
mutta oleellista on ikään kuin pystyä kytkemään
aivot pois päältä. Hiljaisuus vähäisine aistiärsykkeineen on yksi polku tähän. Ajatuksilla on tilaa vaellella.
- Luonnossa on hyvä avautua hiljaisuudelle. Luulen, että kävelyllä metsässä voi hyvinkin syntyä raikkaampia ajatuksia kuin työpöydän ääressä. Kesällä
meillä on retriitti, jonka otsikkona on ”Kuuletko
heinän heiluvan”.
Kuuli tai ei: ainakin kannattaa kokeilla!
Lisää tietoa retriiteistä: turunseurakunnat.fi/tutki-uskoa/retriitit. Kesällä on tarjolla myös kolmen
yön retriittejä. Hiljaisuudenkin nälkä kasvaa, kun
siitä saa maistiaisia! L

Kulttuuri

Daniil Kozlov keksi taiteilijanimen Susinukke Kosola aikoinaan siksi, ettei hänen tekstejään luettaisi venäläistaustan kautta. Susinuken runoudessa yhdistyy anarkismi ja söpöys.

Runouden airut
Daniil Kozlov haluaisi, ettei kenenkään runoilijan tarvitsisi kirjoittaa hiljaisuuteen.
Hän toivoo, että suomalainen runous löytäisi tiensä yhä useamman ihmisen arkeen.
Heidi Pelander teksti
Jussi Vierimaa kuva

O

pettajan kannustus voi kantaa pitkälle. Sen tietää Liljan kolumnisti
Daniil Kozlov, turkulaisrunoilija ja
kirja-alan sekatyöläinen.
Nuorena Kozlov ei tähdännyt
runoilijaksi, mutta kirjoittaminen
ja kielellä leikkiminen oli hänestä mukavaa ajanvietettä. Silloisen Juhana Herttuan lukion äidinkielenopettaja huomasi Kozlovin orastavat lahjat
ja rohkaisi tätä esittämään tunnilla kirjoittamansa
runon muille.
- Luokkakin naurahteli mun vitseille. Se oli jonkinlainen käännekohta: tajusin, että se mitä teen, voi
kiinnostaa muita.
Lukiosta eteenpäin Kozlov sai olla oma itsensä.
Taidelukiossa oli ”kaikenlaisia hörhöjä”, ja yhtäkkiä
Kozlovin venäläistaustalla ei ollut enää merkitystä.
Tunne vahvistui, mitä syvemmälle kulttuuripiireihin
hän ajautui.
Käytännössä Kozlov on lähes paljasjalkainen turkulainen. Hän syntyi Pietarissa, mutta muutti puolivuotiaana Turkuun venäläisten vanhempiensa
kanssa tutkijaisän töiden perässä vuonna 1991.
Venäläistausta loi varjon Kozlovin lapsuuteen ja
nuoruuteen. Erilaisuus antoi aseen koulukiusaajille,
ja kiusaamiskierre johti itsetunto-ongelmiin. Kozlovista oli outoa, että kansallisidentiteetti, joka ei merkinnyt hänelle itselleen mitään, oli niin leimallinen
ja iso asia ihmisille hänen ympärillään.
Lukiosta lähtien Kozlovin ympärillä oli luovia

ihmisiä, jotka tekivät paljon itse – ja niin teki 		
Kozlovkin. Hän kehitteli taiteilijanimen Susinukke
Kosola ja esitti runojaan punkpiirien talonvaltauksissa. Hän julkaisi runojaan omissa zineissä eli pienlehdissä, joiden sivut hän monisti Karhukopiossa.
Kozlov opiskeli kotimaista kirjallisuutta yliopistolla, perusti Kolera-nimisen kustantamon ja oli
mukana runouden ja sanataiteen yhdistyksissä. Kirjallisuuden kenttä imaisi Kozlovin mukaansa kuin
varkain.
- En ajatellut tästä itselleni uraa. Kun innostun
ja kiinnostun jostain, imen siitä kaiken mahdollisen
tiedon ja vaan teen sitä.
Nyt Kozlov on yliopisto- ja opistotason lyriikan
opettaja sekä monesti palkittu runoilija, jolle myönnettiin viime syksynä kolmivuotinen valtion taiteilija-apuraha.
Saavutusten puinti saa hänet vaivaantuneeksi.
Kun teos on valmis, hän ottaa vastaan sekä kritiikin että suitsutukset mutta pyrkii siihen, etteivät ne
menisi ihon alle.
- Jos alkaa pelätä statuksen menettämistä, se
ohjaa helposti taiteen tekemistä ja muuta elämää.
Kozlovin uraa leimaa runouden puolustaminen.
21 teosta näki päivänvalon Kozlovin luotsaaman
Koleran kustantamana. Nyt hän päätoimittaa Runografia. Se on verkkosivusto, joka kokoaa yhteen
kaikki Suomessa julkaistavat runoteokset vuodesta
2021 lähtien. Sivusto julkaisee jokaisesta teoksesta
myös kritiikin.

- Haluaisin, ettei kukaan kirjoittaisi jatkuvasti hiljaisuuteen. Se on tosi lannistavaa eikä sillä ole välttämättä tekemistä teoksen kirjallisen laadun kanssa.
Kozloville itselleen kirjoittaminen on miettimisen
työkalu ja tapa ymmärtää ja jäsentää maailmaa.
Hänen runonsa hakevat inspiraationsa kitkasta, eli
epäkohdista ja ristiriidoista, joita hän kohtaa.
Kozloville runoilijuus on myös yhteisöllistä työtä.
Opetustyössä on hauskaa seurata, miten ihmiset
näkevät maailman ja pukevat ajatuksensa sanoiksi.
Työ avaa ikkunoita erilaisten ihmisten ongelmiin,
haluihin, toiveisiin ja pelkoihin – opettaa inhimillisyydestä.
Jotain samaa on Liljan kolumnipaikassa. Se on
väylä vuoropuheluun erilaisen maailman kanssa
ja ikkuna kirkolliseen kenttään, johon Kozlovilla ei
muuten olisi kosketuspintaa.
Suomalaisessa runoudessa Kozlov näkee ilahduttavaa moniäänisyyttä ja yhteiskunnallista heräämistä. Uusilta tekijöiltä hän toivoo vallitsevien instituutioiden ja runouden muotojen haastamista:
että olisi muutakin kuin lavarunous ja kustannetut
runokirjat.
- Toivoisin, että ihmiset keksisivät enemmän
tapoja hyödyntää kieltä ja runoutta: että runous olisi
vielä enemmän ja eri tavoin läsnä ihmisten arjessa.
Kozlovin uusin teos Turkoosi vyöhyke (2021, Sammakko). Suomalaista nykyrunoutta koottuna: runografi.fi L
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Uutiset
LY H Y E S T I
Maarian pappilan puutarhasta on löytynyt Luonnonvarakeskuksen pitkään Suomesta etsimä omenalajike
Aleksanteri. Aleksanteri-perinneomenalajikkeen edustajaa
on ollut vaikea löytää, vaikka
tiedetään, että sitä on kasvatettu täällä ainakin 1830-luvulta lähtien. Luonnonvarakeskus
on valinnut lajikkeen tallennettavaksi pitkäaikaissäilytykseen
kansallisen kasvigeenivaraohjelman omenapuiden kokoelmaan. Maarian pappilan
puutarhan Aleksanteri-puusta
on nyt otettu jaloversoja. Niistä
kasvatetaan Luonnonvarakeskuksen Piikkiön puutarhatutkimuksen koetoimipaikassa
taimet, jotka parin vuoden
kuluttua istutetaan kansallisen
omenapuiden keskuskokoelmaan Jokioisille.

Turun seudulle paenneiden
ukrainalaisten auttamiseksi
on mahdollista tehdä myös
rahalahjoituksia verkossa. Kotimaanapu.fi -verkkopalveluun
on avattu keräyskampanja, jonka tuotolla hankitaan tuotteita
jaettavaksi suoraan ukrainalaisille Turussa toimivan Avustuspisteen kautta. Kotimaanavun keräystuotto käytetään
erityisesti hygienia- ja elintarvikkeisiin sekä muihin välttämättömiin arjen tarpeisiin.
Kotimaanavun varoin tehtävä
paikallinen avustustyö kriisien
ja katastrofien uhrien auttamiseksi toteutetaan Suomen
evankelis-luterilaisten seurakuntien diakoniatyön kautta.

Pahin kuivuus neljään vuosikymmeneen on saanut
Itä-Afrikan luisumaan nälänhädän partaalle. Nälänhätä uhkaa
yli 13 miljoonaa ihmistä Somaliassa, Keniassa ja Etiopiassa.
Kuivuuden tuomaa kriisiä pahentaa ruokatarvikkeiden hintojen nousu. Itä-Afrikan ruokakriisissä kärsiviä voi auttaa
Kirkon Ulkomaanavun kautta
muun muassa verkkosivulla
kirkonulkomaanapu.fi. Kirkon
Ulkomaanapu tukee perheiden mahdollisuuksia hankkia
itselleen ruokaa ja toimeentuloa muun muassa jakamalla
ruoka-apua, käteisavustuksia
ja maataloustarvikkeita sekä
järjestämällä maatalouskoulutusta ja turvaamalla lasten
koulunkäyntiä.
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Elizabelle Laineen mukaan aika näyttää, miten pitkään Turun Avustuspistettä tarvitaan.

Ukrainalaispakolaisten
avuntarve on jatkuva
Turun Avustuspiste auttaa sotaa paenneita ukrainalaisia. Suurin tarve on
elintarvikkeille ja hygieniatarpeille.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

M

oni sotaa Suomeen
paennut ukrainalainen on edelleen riippuvainen suomalaisten halusta auttaa.
- Vaikka turtuisimmekin sotauutisiin, toivon ihmisten
ymmärtävän, että meillä on täällä iso
määrä ihmisiä, jotka tarvitsevat apua
vielä pitkään, Turun Avustuspisteen
koordinaattori Elizabelle Laine sanoo.
Itäharjulla huhtikuun alussa avautunut Avustuspiste tarjoaa materiaalista
apua ukrainalaispakolaisille. Huhtikuun
lopun tiedon mukaan Varsinais-Suomeen on sodan alun jälkeen tullut noin
3200 ja Turkuun noin 450 ukrainalaista.
Koko maassa Ukrainan sotaa paenneita
ja Suomessa rekisteröityneitä henkilöitä
on 21 000.
Laine arvioi, että tieto Turun Avustuspisteestä on levinnyt hyvin. Toukokuun
alkupuolelle mennessä asiakaskäyntejä
oli noin 1600. Kävijöitä on ympäri Turun
seutua.
Hän on liikuttunut siitä, miten moni
haluaa auttaa. Ensimmäisen kuukauden
aikana lahjoittajia oli lähes 800. Avustuspisteellä kävi auttamassa yli 70 vapaaehtoista muun muassa seurakunnista ja
SPR:stä.
- Vapaaehtoiset ovat superarvokkaita, ilman heitä tästä ei tulisi mitään.

Laineen mukaan lahjoituksia kaivataan
Avustuspisteellä jatkuvasti. Ajantasaisimman listan tarvittavista asioista löytää Avustuspisteen verkkosivuilta.
Elintarvikkeet ja hygieniatarpeet
loppuvat aina ensimmäisenä. Avustuspisteellä kaivataan myös esimerkiksi
polkupyöriä ja uusia kypäriä sekä kannellisia kattiloita ja paistinpannuja.
- Kaipaamme myös tekemistä vähän
vanhemmille lapsille. On terapeuttista,
kun ihminen voi täällä jatkaa niiden
asioiden tekemistä, joita teki arjessa
ennen sotaa, Laine sanoo.
Hän korostaa, että vaatteita ja huonekaluja ei voida ottaa vastaan. Elintarvikkeiden pitää olla huoneenlämmössä säilyviä. Hän toivoo, että ihmiset lahjoittaisivat vain hyväkuntoista
tavaraa, jota voisivat antaa ystävälle tai
käyttää itse.
- Ja tänne voi aina soittaa, jos on
epävarma.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän,
Turun kaupungin ja Suomen Punaisen
Ristin pyörittämän Avustuspisteen toimintaa kehitetään koko ajan. Laineen
mukaan vapaaehtoistyön koordinointi
on haastavaa, kun lahjoitustilanne elää
koko ajan.
Kun avustuspiste tiistaisin aukeaa,
väentungos on valtava. Keskiviikkoisin

ja torstaisin on hiljaisempaa. Silloin
kävijöille on tarjottu myös palvelunohjausta.
- Ohjaamme ihmisiä myös Kauppatorin Monitoriin ukrainankielisen
avun äärelle, Laine sanoo.
Hän toivoo, että Avustuspiste saisi
myös isompia lahjoituseriä. Pari
vapaaehtoista on jo masinoinut keräykset työyhteisöissään, ja yrityksiä
on houkuteltu mukaan auttamistalkoisiin.
Laine toivoo, että ihmiset lahjoittaisivat sinnikkäästi niin pitkään, kuin
Avustuspiste on toiminnassa. Lahjoittaminen on mahdollista myös kauppareissun yhteydessä muutamassa
turkulaiskaupassa.
- Lisäksi toivoisin, että suomalaiset ottaisivat ukrainalaiset vastaan
naapurustoissaan, jotta he pääsisivät
sisälle paikallisiin yhteisöihin.
Lue lisää: avustuspisteturku.fi
Avustuspiste, Rautakatu 10, on
avoinna lahjoittajille ma 9–18 ja ti
15-18 sekä apua hakeville ukrainalaisille to 10-14, ke 9–15 ja to 9–15.
Aukioloaikojen mahdolliset muutokset voi tarkistaa osoitteesta avustuspisteturku.fi L

Tässä ja nyt

Empatian sudenkuopista
Harva ei ajattele empatiaa hyvänä asiana.

E

mpatian tärkeys näkyy
myös politiikassa – se
näkyi, kun Juha Sipilä
perui leikkauksia nähtyään kahden kätilön
haastattelun; se näkyi,
kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan
poiki lukuisia rinnastuksia talvisotaan.
Empatia on niin rakastettu piirre,
että sen puutteet moraalisen toiminnan perustana jäävät usein huomiotta. Empatian kritisointi tuntuu
vähän samalta kuin kritisoisi hyvyyttä
itsessään. Maailma on kuitenkin
täynnä tutkimuksia empatian puutteellisuudesta tietyissä tilanteissa.
Sipiläkeissistä tulee mieleen yksi
näistä tutkimuksista:
Kahdelle ryhmälle esiteltiin elinsiirtoa odottavia potilaita, joista

annettiin sairauteen liittyvät tiedot.
Tutkittavien piti asetella potilaat
hoitotärkeysjärjestykseen. Toinen
ryhmä sai tiedon lisäksi tavata yhden
potilaista, joka kertoi rankasta elämästään. Ensimmäinen ryhmä pyrki
lajittelemaan potilaat jonkinlaisen
systemaattisen oikeudentajun kautta.
Potilaan tavannut ryhmä lähes poikkeuksetta arvioi hänen hoitotarpeensa huomattavan yläkanttiin.
Voiko nähdä, että empatia sai
ihmiset toimimaan peräti epäoikeudenmukaisesti?
Empatia ei myöskään ole toisen
asemaan asettumista, vaan toisen
aseman kuvittelua. Ero muuttuu tärkeäksi, kun siirrämme katseen takaisin Venäjän hyökkäyssotaan. Rinnastus talvisotaan saa tuntemaan ukrainalaisten hädän entistä vahvemmin
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Kirjoittaja on turkulainen kirjailija, kustantaja ja sanataideohjaaja.
Hän on kiinnostunut yhteiskuntafilosofiasta, kauniista sanoista ja
oikeudenmukaisen maailman toteuttamisesta.

ja pakottaa toimimaan. Toisaalta se
saattaa osoittautua virheeksi ulkopolitiikassa.
Tällä hetkellä on menossa täysin
perusteltu Venäjän turvallisuusuhan
uudelleenarviointi, mutta voiko talvisotarinnastuksen painolasti ohjata
meitä tekemään vääriä tulkintoja
nykytilanteesta?

Venäjä on uhka niin naapureilleen
kuin monille kansalaisilleen. Sitä ei
voi kiistää. Mutta ei sitäkään, että
nyt ei ole enää vuosi 1939, ja Ukrainan ja Venäjän historia, jännitteet ja
konfliktit ovat täysin omanlaisensa
historiallinen kokonaisuus, joka täytyy ymmärtää sellaisenaan järkevien
päätösten aikaansaamiseksi. L

kulmien vaihdossa on pitkähkö viive,
joten maltti on siinä valttia.
- Tuomiokirkon webbikamerat
käyvät monenlaisiin tarkoituksiin,
Ahlamo jatkaa. – Paikalliset voivat
tarkistaa niistä säätilan tai vaikkapa liikennetilanteen, mutta kaikki
Turusta kiinnostuneet voivat halutessaan seurailla myös Aurajoen jokiliikennettä kesällä, tai ihailla auringonlaskua Turun kattojen yllä. Itsekin pitkään ulkomailla asuneena tunnistan
myös koti-ikävään liittyvän tarpeen
päästä välillä katsastamaan kotikaupungin maisemia.
Webbikamerahanke on toteutettu
seurakuntayhtymän ja Turun kaupungin yhteistyönä. Kameroiden kuvaa
pääsee katselemaan sekä Tuomiokirkon omilla sivuilla osoitteessa
www.turuntuomiokirkko.fi/tornikamera että Turun kaupungin sivuilla
osoitteessa www.turku.fi/tornikamera.L
Tuomiokirkon torniin on asennettu kaksi webbikameraa, joiden avulla voi tutkailla tornista etelään ja länteen avautuvia maisemia, säätilaa tai vaikka Aurajoen jokiliikennettä. Voipa tuttujen maisemien näkeminen toimia ulkosuomalaisille lääkkeenä koti-ikäväänkin.

Naakan näkökulmasta

T

urun tuomiokirkon torniin asennettiin kevään
aikana kaksi webbikameraa. Niiden välittämää
kuvaa pääsee tarkastelemaan netissä sekä
Tuomiokirkon että kaupungin verkkosivuilla.
Ajatus Tuomiokirkon webbikamerasta syntyi jo jokin aika sitten, kertoo
Tuomiokirkkoseurakunnan tiedottaja

Eeva-Kaisa Ahlamo.
- Tornista avautuu huikea näkymä,
mutta se ei ikävä kyllä ole auki yleisölle. Mietimme, voisiko näkymiä
tarjota webbikameran kautta, ja iloksemme Turun kaupunki lähti myös
mukaan hankkeeseen. Pohdin itse
usein sitä, kuinka monta auringonnousua ja -laskua Tuomiokirkko
on aikojen saatossa nähnyt. Onkin
hauska ajatella, että voimme nyt

Oikaisu:
yhdessä katsella sitä näkymää, jonka
kirkko on vuosien ajan vain naakkojen kanssa jakanut.
Kamerat kuvaavat tornista avautuvaa näkymää etelään ja länteen,
eli Vanhan Suurtorin ja keskustan
suuntaan. Kamerakulmia pääsee
hieman vaihtelemaan, molemmissa
kameroissa on ohjelmoituna neljä eri
vaihtoehtoa sekä laajemmiksi että
suppeammiksi kuvakulmiksi. Kuva-

Vuontispirtti
sijaitsee
Enontekiöllä
Liljan viime numerossa oli uutinen
Tunturihotelli Vuontispirtistä. Sijaintipaikaksi kerrottiin Kittilän Raattaman
kylä, joka on Vuontispirtin postitoimipaikka. Itse Vuontispirtti kuuluu kuitenkin Enontekiön kuntaan. L
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Svenska sidan

Det är fart och vemodiga beslut just nu. I sommar lämnar Benjamin Häggblom Åbo för att bli präst i Korsholm och Solf. Han har trivs utmärkt i Åbo och ÅSF, men familj och vänner lockar
till Österbotten, där han är född och uppvuxen.

Det finns alltid tid för samtal

Benjamin Häggblom uppmanar till kontakt med låg tröskel
Siv Skogman, text
Timo Jakonen, foto

U

nga har rätt att tro på en
framtid, att se det goda
i livet trots att mycket
tecknas i mörka färger
i dag.
Studentkaplanen
Benjamin Häggblom vid Åbo svenska
församling betonar hur viktigt det är att
som individ försöka leva någorlunda
normalt och tryggt trots världsläget,
trots kriget i Ukraina, klimathotet och
annat som förmörkar framtiden.
– Vi måste försöka leva det egna
livet så gott vi kan och orka tro på en
framtid. Också hittills har livet alltid
gått vidare trots många hot. Människan har kommit på lösningar, krig har
någongång tagit slut, pandemier har
ebbat ut. Se det goda, låt inte mörkret
ta över.
Han är själv ung, blev prästvigd för ett
år sedan. Som studentkaplan har han
regelbundet träffat dem som studerar
till kyrkliga yrken: teolog, diakon, ung-
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domsarbetsledare, kyrkomusiker. Studieresor och middagar har gett möjlighet till viktiga diskussioner och möten
över yrkesgränser.
Mycket av samtalsämnena känner
han igen från egna studier, men om
han riktar blicken bakåt till gymnasietiden ser han betydligt mörkare moln
nu än för 6–7 år sedan.
– Vi var glada i livet, såg ljust på
framtiden. I dag är det betydligt mera
illamående, många unga har en mer
pessimistisk syn. På vår tid pratade
man knappt om klimathotet, i dag har
det vuxit till verklighet. Det är allvar
och unga känner av det.
Ett annat problem är de sociala
mediernas sätt att skapa olika verkligheter. Hur handskas med den påverkan
som man konfronteras med dagligen?
Hur ska vi kunna mötas om alla har sin
egen verklighet, om din ser helt annorlunda ut än min?
– Coronaepidemin visade tydligt
vad som kan hända. Vaccininformatio-

nen gav upphov till bubblor som aldrig
möttes.
Det var i gymnasiet som han blev säker
på att han ville bli präst.
– Jag var intresserad av själavård,
funderade på att kanske bli psykolog.
Men under sista året i gymnasiet hade
jag en andlig upplevelse – jag mötte en
ung manlig präst och kände att det ju
kunde vara jag. Olika tilltal och bekräftelser gjorde att jag sedan sökte in till
teologiska.
Det han tycker mest om bland prästens uppgifter är jordfästning. Du är
nära människan, i den sista stunden
finns sällan några barriärer.
– Det är viktigt att kunna vara den
trygga i den situationen. Fast allt brustit, finns där en att luta sig tillbaka mot.
Det känns meningsfullt.
Benjamin Häggblom har också jourat
i samtalspunkten, ÅSF:s nya drop in
-satsning för unga upp till 30 år. Tyvärr

visade det sig att väldigt få stack sig in
mitt på en eftermiddag.
– Tanken var god och vi vet att det
finns behov, säger han. Men vi borde
sänka tröskeln ytterligare, kanske ta
emot någon annanstans än i församlingshemmet, kanske vid en annan tid
på dagen. Tydligare reklam och information i skolor och andra instanser där
unga rör sig kunde också hjälpa.
Men det finns alltid möjlighet till
samtal för den som behöver.
– Kontakta församlingen, vi finns
där och vi har tystnadsplikt. Det är vår
uppgift att se till att det finns tid att
mötas när det behövs, oberoende om
det är en gång, fem gånger eller tillsvidare, enskilt eller i grupp. Det gäller
alla åldrar.
Den som inte vill mötas ansikte mot
ansikte kan också kontakta kyrkans
samtalstjänst, som har både chat och
telefonjour, där man kan vara anonym.
Kyrkans samtalstjänst nås via evl.fi L

Ajankohtaista

Vapaaehtoistyöstä on muodostunut suorastaan elämäntapa Arja Markkaselle ja Kirsti Rannalle. Molempien sydämet sykkivät yksinäisille vanhuksille, joten vapaaehtoistyö on luontevasti löytynyt ystäväpalvelusta.

Hyvää tekemässä
Diakoniatyö täyttää tänä vuonna 150 vuotta. Vapaaehtoiset ovat yksi sen kantava voima.
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

K

irsti Ranta ja Arja Markkanen ovat aika tyypillisiä
vapaaehtoistyöntekijöitä:
naisia ja molemmat jo
eläkkeellä. Kumpaakin
ajaa myös sama palo auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat. Tässä
tapauksessa yksinäisiä vanhuksia, jotka
kaipaavat juttuseuraa.
- Olen tehnyt vapaaehtoistyötä vuodesta 1995. Olin silloin merillä töissä,
joten minulla oli kymmenen päivää
vapaata aikaa työvuoron jälkeen. Kaikkiaan minulla on ollut kuusi vanhusystävää. Lisäksi nyt on yksi ystävä, jota
kutsun koronamammaksi – se johtuu
siitä, että hänen kanssaan soittelemme
noin kerran viikossa. Se on kivaa varmasti meille molemmille, Ranta miettii.
Arja Markkanen puolestaan ryhtyi
vapaaehtoiseksi, kun vuonna 2017 eläkepäivien takia yhtäkkiä olikin ylimääräistä aikaa.
- Olin työelämässä hoitaja ja se on
sellaista hommaa, että aina on kiire.
Olin vanhuspuolella ja vaikka työt kyllä
hoidettiin, niin läsnäoloaikaa ei oikein
ollut. Vanhusten parissa oli kuitenkin
paljon yksinäisyyttä ja he kyselivät aina,
että joko sinä lähdet. Kun jäin eläkkeelle

päätin, että nyt minulla on mahdollisuus
kiireettömään läsnäoloon.
Kirsti Rannan vanhusystävät ovat
olleet muistisairaita, mikä luo asiaan
omat murheensa, sillä sairaus yleensä
etenee kohtuullisen nopeasti.
- Se on surullinen ja koskettava asia.
Loppuvaiheessa ei enää tiedä, ymmärtääkö vanhus edes, että joku on paikalla. Viimeksi lauloin hiljaa sängyn
vieressä, kun olimme aiemmin yhdessä
laulaneet. Luulen, että jonkinlainen
yhteys siinä tuli.
Musiikki onkin asia, joka pysyy pitkään vielä sen jälkeen, kun kaikki muu
on kadonnut. Ranta muistelee, kuinka
kerran yksi hänen ystävänsä oli jo sellaisessa kunnossa, ettei oikein ymmärtänyt enää mitään. Tai melkein mitään.
- Olin lähdössä hänen luotaan kotiin
ja pyysin että hän saattaa minut ovelle
- se oli sellainen meidän juttu. Radiosta
tuli Katri-Helenan letkajenkka ja ehdotin että painetaankin letkajenkkaa sinne
ovelle, niin kyllä tämän yli 90-vuotiaan
jalat vielä nousivat!
Korona-aika on ollut hankalaa myös
vapaaehtoistyössä. Arja Markkanen ehti
vanhusystäviensä kanssa päästä hyvään

vauhtiin, kun virus tuli ja laittoi tapaamiset tauolle.
- Käytiin kahvilla ja syömässä,
asioilla, ulkoiltiin ja niin edelleen. Korona-aikaan yhteydenpito olikin sitten
vaikeampaa. Se on vähän niin, että
meidän viljelemä hurtti huumori ei
oikein sovi puhelimeen. Myös sellaiset
luovat hiljaiset tauot ovat puhelimessa
hankalia. Jossain vaiheessa saimme
videoyhteyden, kun hoitokodin hoitajat
auttoivat siellä päässä. Toisen ystäväni
kanssa meillä oli korona-aikaan vain
puhelinyhteys.
Vapaaehtoistyö ei lopulta vaadi tekijältä sen ihmeempää kuin että on ihminen ihmiselle.
- Minulle on tärkeää, että voi olla
kiireettömästi läsnä, eikä tarvitse
hoputtaa, että ota nyt ne silmätippasi
ja heippa. Me kaikki tarvitsemme toisiamme, läheisyys on tärkeää, Arja
Markkanen miettii.
Kirsti Rannan mielestä parasta
vapaaehtoistyössä on saada kuulua
yhteisöön, johon voi tuoda iloa ja hyvää
mieltä. Sekä vapaaehtoisten ryhmä että
vanhukset tuovat omaan elämään uusia
ystäviä. Arja Markkanenkin allekirjoittaa
tämän.

- Tulen aina itsekin hyvälle mielelle,
kun saan naureskella ja jutella ystävän
kanssa. Tämä on mielenkiintoista työtä
– ja myös niin, että eihän sitä itsekään
haluaisi vanhana olla yksin. Merkityksellisyys on tietenkin yksi asia: voi tulla
vaikka tekstari tapaamisen jälkeen, että
kiitos kun kävit. En minä tätä kiitoksenkipeydestä tee, mutta on se toki mukavaa, Markkanen sanoo.
Vapaaehtoistyö voi myös saada
monenlaisia muotoja, kerran esimerkiksi Kirsti Ranta kutsuttiin hoitokotiin
vierailulle – tai oikeastaan ehkä pikemmin hänen koiransa.
- Minulla oli villakoira, jonka kanssa
harrastimme tanssimista. Ennen kuin
lähdimme keikalle, selitin koiralle hyvin
vakavana, että hampaita et sitten näytä
etkä yhtään hauku. Se oli kuin mikäkin
stara, kävi antamassa yleisölle tassua
ja nuuski jokaisen. Laitettiin Jätkänhumppa soimaan ja esiinnyttiin. Koiratanssi on siis sellaista, että minä tanssin
mukana ja näytän sille mitä pitää tehdä,
mennä vaikka jalkojen välistä, hypätä ja
niin edelleen.
Lisätietoa vapaaehtoistyöstä:
vapaaehtoistyö.fi L
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Lopuksi
viittaa niinkään vaihtelevaan kevätsäähän kuin siihen, että talven jälkeen sekä
ihmiset että eläimet hoippuivat kuoleman partaalla ennen kuin uuden kasvukauden antimia saatiin – siis jos saatiin.
Tätä taustaa vasten Suvivirren sanat
”Taas niityt vihannoivat/ja laiho laaksossa./ Puut metsän huminoivat/ taas
lehtiverhossa.” vaikuttavat ennen kaikkea toiveajattelulta.
Ja ehkä ne sitä olivatkin, sillä näitä
Suuria kuolonvuosia seurasi Suuri Pohjan sota, joka huipentui venäläismiehitykseen ja isovihaan, jonka kauheuksia
ei etenkään Pohjanmaalla ole, syystä,
unohdettu vieläkään.

Suvivirttä edelsivät
nälkävuodet
Roope Lipasti teksti
Jussi Vierimaa kuva

I

lman Suvivirttä kesä ei tule. Virteen liittyy lähes sisäänrakennettuna ajatus, että kun se on laulettu,
alkaa kesäloma.
Ajatus kesän jäämisestä väliin
ei sikäli ole ihan väärä, että juuri
ennen kuin Suvivirsi päätyi virsikirjaan, kävi oikeasti niin, ettei kesä tullut
useana vuonna. Tämän seurauksena
suomalaisista jopa kolmannes, eli noin
100 000 ihmistä, kuoli nälkään ja
tauteihin. Pikku jääkaudeksi kutsuttu
ajanjakso huipentui vuosina 1695-1697.
Katovuodet seurasivat toisiaan, ei vain

Suomessa vaan laajemmin Euroopassa,
joten ruoka-apua ei pohjoiseen ollut
tarjolla senkään vertaa.
Esimerkiksi talvella 1695 oli poikkeuksellisen kylmä ja lunta oli niin,
että kylvöhommiin päästiin vasta kesäkuussa. Sen jälkeen alkoi sataa ja satoikin sitten syksyyn niin, ettei vilja ehtinyt kypsyä ennen kuin halla vei sen.
Maataloustukia ei ollut keksitty, ja kun
samaan aikaan muuallakin Euroopassa
oli pula ruuasta, niin talvella ei ollut
toivoakaan, että jäiden läpi Suomeen
olisi saatu vilja-apua.

Talvi 1696 oli puolestaan leuto, joten
vetinen sää tuhosi syyskylvön ja jälleen
keväällä satoi lunta, eikä pellolle päässyt. Koko kesän satoi taas vettä ja syksyllä odotti tuttu halla.
Vuosi 1697 oli kaikkein pahin: viljaa ei riittänyt kunnolla edes rikkaille
ja keväällä kuoli kymmeniä tuhansia
ihmisiä nälkään. Suomessa syötiin pettua, olkia, sammalta sekä pahimmillaan toisia ihmisiä.
Jos sitten selvisikin nälästä, niin
usein edessä oli kuolemantauti.
Sanonta ”Kevät keikkuen tulevi” ei

Suomen virsikirjaan Suwi Wirsi päätyi 1701. Kuten kaikki tietävät, se alkaa
kauniilla luonnonkuvauksella, kuinka
aika on armas ja suvi suloinen, aurinko
lämmittää ja luo luonnon uudeksi. Eikä
aikaakaan niin niityt vihannoivat ja
laiho kasvaa laaksossa ja tämä kaikki
muistuttaa Jumalan hyvyydestä. Suvivirren luomakunta on runsas kuin Rubensin maalaukset, joissa maa ja meri kantavat antejaan.
Olisiko Suvivirren sanoissa siis ehkä
kaikuja kauheuksista joita juuri oli
koettu? Ehkäpä Suvivirsi on eräänlainen
vastareaktio, jossa asiat ovat vihdoin
hyvin ja täydellisesti, toisin kuin edellisinä vuosina.
Suvivirren tekijästä ei ole täydellistä
varmuutta, mutta se on laitettu Visbyn
superintendentin – se on eräänlainen
piispa - Israel Kolmodinin (1643-1709)
nimiin. Virsi on vuodelta 1695 ja sävel
lienee ruotsalainen kansansävelmä.
Suomennos on tehty 1700 ja kääntäjäksi mainitaan Erik Cajander. Sanoja on
muokattu pariin otteeseen myöhemmin:
1867 (jolloin oli muuten myös nälkävuodet) sekä 1937.
Kouluissa Suvivirttä on laulettu
1800-luvun lopulta lähtien. Ja vaikka on
keskusteltu, että sopiiko moista uskonnollista virttä laulaa koulussa, niin kyllä
sopii. Siitä on ihan oikeusasiamiehen lausunto, joten antaa mennä
vain, korkealta ja kovaa!
Suvivirsikirkko Tuomiokirkkotorilla
su 29.5. klo 12. L

Käsikirjoitus Roope Lipasti, piirros Anton Lipasti
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