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Yksinäisyys on koko
työyhteisön asia
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

Turvaverkkona toisillemme
Yksin elävää uhkaava yksinäisyys ei ole vain tunneasia. Se on myös käytännön ongelmatilanteita.
Suuria ja pieniä.
Kuka soittaa apua, jos saan kotona sairauskohtauksen? Kuka varmistaa, että ajoin lumimyrskyssä turvallisesti kotiin saakka? Kuka hakee apteekista lääkkeet, jos olen eristyksessä? Kuka pähkäilee kanssani mustekasetin vaihtoa, jos en muista miten se tehdään? Kuka kantaa kanssani rähjän huonekalun
autoon jäteasemamatkaa varten, jos en yksin jaksa?
Kuka käyttää koirani pisulenkillä, jos korona vie voimat? Ketä voin pyytää kastelemaan kukkaseni, jos
itse joudun sairaalavuoteeseen? Kuka on seuranani,
kun palaan leikkauksesta? Kuka tönäisee liikkeelle,
jos koronan jälkeen jännittää lähteä ihmisten ilmoille? Kuka lainaa maalaisjärkeään, jos pitää äkisti laittaa arki toiseen järjestykseen? Keneltä voin kysyä,
miten hän minuna pulmani ratkaisisi?
Kuka ottaa kiinni, kun yksin elävä on kompastua
arjen haasteeseen?
Pystyvältä arki onnistuu ja voimien tyystin uupuessa
yhteiskunnan voi odottaa ottavan hoiviinsa, mutta
entä kun tulee poikkeustilanne? Jolloin ei olekaan
tavallisen pystyvä ja neuvokas?
Toisten ihmisten kutoma turvaverkko on kultaakin
kalliimpi. Jos olen heikko, toisen jalat kantavat. Jos en
huomaa, ehkä toisen silmät näkevät. Jos en ymmärrä,
ehkä toinen ymmärtää. Jos en enää jaksaisi, ehkä toinen voi antaa voimistaan.
Jos korona-ajasta jää meille jotakin inhimillistä ja
hyvää, toivottavasti se on ymmärrys siitä, että poikkeustilanteessa pieni vaivannäkö on iso apu ystävälle,
naapurille, tuttavalle, sometutulle tai etäiselle sukulaiselle, nuorelle tai iäkkäälle. Jokainen puolesta kannettu ostoskassi, jokainen tartuttu auttamisen mahdollisuus ja jokainen kysytty ”miten pärjäilet” kuroo
kiinni turvaverkkoa. L
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Simo Ahtee teksti
Jani Laukkanen kuva

Y

ksinäisyyden
kokemukset nousivat esiin aivan
odottamatta
kauppatieteiden
tohtori Outi Köhlerin väitöskirjatutkimuksessa,
joka keskittyi markkinointia,
myyntiä ja viestintää tekevien
tiimien toimintaan. Tulosten
pohjalta voidaan todeta, ettei
työpaikka ole yhteiskunnasta
erillinen, yksinäisyyden tuntemuksista vapaa vyöhyke.
- Tarkasteltujen yksiköiden
toimintaan yhdistetään usein
aktiivisuuden ja myönteisyyden
piirteitä ja odotuksia. Pinnan
alle voi silti jäädä jotain pimentoon, Köhler sanoo.
Yksinäisyys on haasteellinen ilmiö työpaikalla. Se on
hiljainen ja näkymätön. Kun
yksinäisyydestä vaikenevat sekä
kollegat että yksinäinen itse, ei
ongelmaan pystytä puuttumaan.
- Työyhteisö on sosiaalinen
kokonaisuus, missä yksinäisyys
voi olla yksi sen piirteistä. Yksinäisyyden tuntemukset voivat
olla tilapäisiä ja ohimeneviä. Ne
voivat liittyä yksittäisiin tilanteisiin tai työpaikalla tapahtuneisiin muutoksiin.
Yksinäisyyden kokeminen
voi näyttäytyä ulospäin esimerkiksi ponnettomuutena.
Merkkien tulkitseminen voi
kuitenkin olla hankalaa, ja yksinäisen käyttäytyminen saattaa

Outi Köhlerin väitöstutkimus toi yllättäen esiin yksinäisyyden kokemuksia työympäristöistä, jotka ovat energisiä ja joissa myös kommunikoidaan
paljon.

herättää esimiehen tai kollegan
mielessä virheellisiä tulkintoja.
Voidaan luulla, että henkilö ei
halua osallistua työhön tai että
hän ei enää osaa hoitaa tehtäviään.
Myös yksinäisyyden huomaava kollega voi kokea voimattomuutta tai kykenemättömyyttä: Mitä pitäisi tehdä?
- Oman työkokemukseni
mukaan yksinäisyyteen ei
osattu ennen työpaikalla kiinnittää huomiota osittain siksikin, ettei sitä ei osattu työyhteisössä erikseen määritellä tai
nimetä. Pikkuhiljaa sitä opitaan
ja rohjetaan sanoittamaan, mikä
helpottaa sen havaitsemista ja
siihen tarttumista työyhteisössä,
Köhler kertoo.
Köhlerin mukaan yksinäisyyteen pitäisi osata tarttua
ajoissa, sillä vaarana on kroonistuminen. Avun hakeminen
omin voimin voi kuitenkin olla
hankalaa, jos yhteys muihin on

päässyt katkeamaan pitkäksi
ajaksi.
Etätyötä tarkastelleissa tutkimuksisssa on noussut esiin
esimerkiksi sosiaalisen tuen
selkeä väheneminen, Köhler
toteaa. Käytännön esimiestyössä onkin alettu kiinnittää
huomiota siihen, että kaikki
pysyvät mukana ja kaikkiin
saadaan yhteys.
- Tämä voi olla ensimmäisiä askelia kohti yksinäisyyden
ennaltaehkäisemistä. Se myös
kannustaa aiheen puheeksiottamiseen työyhteisössä.
Köhler haluaa esittää pienen
haasteen työpaikkojen konkareille.
- Olisi tärkeää pohtia, millaista yhteistoiminnan mallia
me aikuiset näytämme nuorille,
jotka ovat vaikka astumassa
ensimmäiseen työpaikkaansa
tai ovat suunnittelemassa
ammatinvalintaa. L

L A I N A S A N AT
UTarvitsemme toisiamme voidaksemme hyvin,
sillä identiteettimme ja
käsityksemme maailmasta syntyy vuorovaikutuksessa toisten
ihmisten kanssa.”
Hyvinvoinnin
psykologian dosentti
Frank Martela,
Meidän perhe 2/2022

LU KU
UUskon, että rukouksiin
aina jollain tavoin vastataan. Parhaita vastauksia
ovat ne, joita ei itse ole
osannut odottaa, eikä
niitä aina edes heti tunnista.”
Pappi, toimittaja
Hilkka Olkinuora,
Voi hyvin 2/2022

UJollakin taholla pitäisi olla kokonaisvastuu
nuorten mielenterveyspalvelujen järjestämisestä, mutta laki ei sano
tarkasti, kenen vastuulla
asia on. Tällä hetkellä
noin puolet mielenterveysapua tarvitsevista
nuorista ei ole hoidon
piirissä.”
Ylilääkäri
Laura Häkkinen,
Kirkko ja kaupunki
2/2022
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Tällä hetkellä joka kolmas
suomalainen kärsii yksinäisyydestä. Korona-aika
on lisännyt yksinäisyyttä
räjähdysmäisesti, sillä
aiemmin yksinäiseksi
itsensä koki joka viides.
Yksinäisyys on lisääntynyt
erityisesti yli 65-vuotiailla,
yksinasuvilla, pienituloisimmilla ja työelämän
ulkopuolella olevilla.

KU VA KU L M A
Työyhteisössä kannustetaan usein myönteisyyteen eikä yksinäisyys ole toivottava piirre.
Siksi kipeitä tuntemuksia ei näytetä helposti.
Yksinäisyyteen pitäisi tarttua hienovaraisesti
mutta rohkeasti, sillä yksilön kokemukset heijastuvat ennen pitkää koko työyhteisöön.

Timo Jakonen kuva ja sen käsittely
Simo Ahtee teksti
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"Mä elän täs maailmas
haamuna,
ei mua tänne kukaan jää
kaipaamaan"

Olenko edes
olemassa?
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Niina Junttila on kirjoittanut kaksi
kirjaa yksinäisyydestä. Kolmas
kirja, Yksinäisyyden monet kasvot,
ilmestyy ensi syksynä.

Suomalasten lasten ja nuorten kokemasta
yksinäisyydestä piirtyy synkkä kuva. Koronan
kärjistämään ilmiöön täytyy puuttua yhtä
systemaattisesti kuin koulukiusaamiseen,
sanoo professori Niina Junttila.
Heidi Pelander teksti
Jussi Vierimaa kuvat

Y

ksinäisyystutkija ja kasvatuspsykologian professori Niina Junttila on lukenut yli 20-vuotisen
uransa aikana lukemattomia
sivuja yksinäisten lasten ja nuorten tuntoja ja kokemuksia.
Materiaali on riipaisevaa. Ulkopuolisuutta,
näkymättömyyttä, toivottomuutta. Surua,
kuristavaa oloa, fyysistä kipua ja psyykkisiä
oireita. Oman olemassaolon kyseenalaistamista.
- Osa sanoo, että ottaisi mieluummin
vaikka sen, että joku hakkaisi kuin sen, että
kukaan ei huomaa, Junttila sanoo.
Yksinäisyydellä on harvoin nimi ja kasvot
julkisuudessa. Joukon ulkopuolelle jäämistä
hävetään. Kun tutkija antaa mahdollisuuden
kertoa tunnoista anonyymisti, paljastuu valtava tarve puhua.
Junttilasta yksinäisyys pitäisi saada esiin
arjessa: että lapset ja nuoret uskaltaisivat
puhua siitä vanhemmilleen, opettajalleen,
kenelle tahansa turvalliselle aikuiselle. Yksinäisyys pitäisi normalisoida.
- Sen eteen pitäisi tehdä töitä, ettei kenenkään tarvitsisi hävetä yksinäisyyttä ja sulkea
sitä sisäänsä.

”Yksinäisyys tuntui
raastavalta. Rupesin
koulussa kiusaamaan
muita ja minut leimattiin
outolinnuksi ja menetin
kavereita.”

Niina Junttila toivoo, että valtakunnanpolitiikassa päätettäisiin
yhdessä satsata pitkäjänteisesti lasten ja nuorten
yksinäisyyden vähentämiseen. Näin toimet eivät olisi
hallituskausiin sidottuja.

Yksinäisyydellä on Junttilan mukaan
monet kasvot. Jollain se voi näkyä kiukkuna
ja aggressiivisuutena muita kohtaan, jollain
toisella arkuutena ja vetäytymisenä omiin
oloihin.
Lasten ja nuorten yksinäisyyden taustalla
on monia syitä. Esimerkiksi perheen vuorovaikutusongelmat ja heikot sosiaaliset taidot
voivat altistaa yksinäisyydelle, samoin isot
elämänmuutokset, kuten vanhempien ero tai
muutto uudelle paikkakunnalle.
Junttilan mukaan yksinäisyys ei syrji
ketään: se voi osua kenen tahansa kohdalle
taloudellisesta asemasta tai perhetilanteesta
riippumatta.
Ja yksinäisyyden mittakaava pysäyttää.
Junttilan mukaan 10–20 prosenttia koulujemme lapsista ja nuorista on yksinäisiä, toiset
lyhytkestoisesti, toiset pidempään.

Kouluterveyskyselyt osoittavat, että korona-aika on kärjistänyt yksinäisyysongelmaa.
Junttila suree sitä, että epidemia-aikana
aikuisten terveyttä on suojeltu lasten ja nuorten kustannuksella.
- Se näkyy voimakkaasti heidän hyvinvoinnissaan. Me aikuiset olemme nyt lapsille ja
nuorille aika paljon velkaa.

”Mussa ei tavallaan ole
mitään vikaa. En ole ruma
enkä lihava, vain masennuksen turruttama ujo
tyttö. Tuntuu kuitenkin,
että olen noidankehässä,
josta ei ole ulospääsyä.”
Yksinäisyydellä on monenlaisia seurauksia.
Päiväkodissa ja alakoulussa yksinäisyys voi
esimerkiksi estää sosiaalisten taitojen kehittymistä ja heikentää itsetuntoa.
Mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, sitä syvällisemmin hän hahmottaa itseään suhteessa
muihin. Junttilan mukaan nuorilla yksinäisyydestä voi seurata esimerkiksi ahdistuneisuutta,
masennusta, sosiaalisia pelkoja, itsetuhoisuutta ja merkityksettömyyden kokemuksia.
Mitä pidempään yksinäisyys jatkuu, sitä
vaikeampaa noidankehästä on päästä irti.
Junttilasta lasten ja nuorten yksinäisyys on
polttava ongelma myös siksi, että seuraukset
voivat olla niin pitkäaikaisia.
- Oma identiteetti rakentuu lapsena ja nuorena. Jos silloin vakuuttuu siitä, ettei kelpaa
muille, se kantaa hyvin pitkälle aikuisikään.
Pitkällä tähtäimellä lasku yhteiskunnalle on
kova. Junttilan mukaan pitkittyneellä yksinäisyydellä on yhteyksiä muun muassa syrjäytymiseen, psyykkisiin ja fyysisiin terveysongelmiin ja jopa riskiin radikalisoitua.

”Kärsin toki yksinäisyydestäni, mutta sitäkin
enemmän minua satutti
äitini huoli ja yritykset
saada minua
sosiaalisemmaksi.”
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Kukaan vanhempi ei haluaisi lapsensa olevan yksinäinen. Junttila on
vuosien varrella saanut paljon huolestuneita yhteydenottoja vanhemmilta,
jotka ovat neuvottomia lapsensa yksinäisyyden edessä.
Hänestä vanhemman huoli on paras
mahdollinen lähtökohta lapsen auttamiseksi. Junttilan mukaan vaikein
ja tärkein askel on lapsen tai nuoren
yksinäisyyden tunnistaminen ja tunnustaminen.
Vahvat sosiaaliset taidot suojaavat
yksinäisyydeltä, ja vanhemmilla on
Junttilasta tärkeä rooli niiden opettamisessa. He voivat näyttää lapselle mallia ja ohjeistaa lasta leikeissä muiden
kanssa. Lasta voi opettaa sanottamaan
omia tunteitaan, ymmärtämään tekojensa seuraukset ja ottamaan muut
huomioon.
Hänestä vanhempien on myös hyvä
pohtia, miten itse suhtautuvat erilaisuuteen ja millaisia malleja opettavat
lapsilleen tiedostamattaankin.
- Pienet lapset eivät vielä erottele
ihmisiä ennakkoluulojen perusteella.
Ennakkoluulot kasvavat vähitellen.
Kouluikäisten kohdalla Junttila rohkaisee olemaan yhteydessä lapsen
opettajaan, jos huoli yksinäisyydestä
herää – jutella, miten lapsella koulussa
menee ja mitä asialle voisi tehdä.
- Yhteen hiileen puhaltaminen kannattaa.
Vanhempi voi myös koittaa järjestää
lapselle mahdollisuuksia solmia kaverisuhteita: pikkulapsille leikkitreffejä,
nuorelle kerho- tai harrastusmahdollisuuksia.
Keskustelut omien lasten kanssa
vaativat vanhemmalta herkkyyttä.
Junttilan mukaan kovin yksinäinen
lapsi tai nuori voi kokea vanhemman
hyvää tarkoittavat neuvot ”reipastumisesta” lamaannuttaviksi. Yksinäisyyttään häpeävä nuori saattaa haluta
lopulta peittää tilanteensa vanhemmiltaankin.

”Olisitte kyllä voinu
auttaa.”
Miten yhteiskunnan pitäisi reagoida
lasten ja nuorten yksinäisyyden vähentämiseksi? Junttila kaipaa lisää resursseja ja tehokkuutta peruspalveluihin.
Yksinäisyys tulee esiin puhumalla, ja
sitä varten tarvitaan aikaa, tilaa ja rauhaa ammattilaisten arkeen.
- Meillä on maailman parhaat neuvola- ja koulujärjestelmät, jotka eivät
kuitenkaan resurssipulan ja kiireen
vuoksi toimi niin hyvin, kuin ne voisivat toimia. Neuvolassa, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja lastensuojelussa
tarvitaan enemmän ihmisten kohtaamista.
Junttilan mukaan tutkimustieto
osoittaa, että lasten ja nuorten yksinäisyys on merkittävä ongelma, johon
pitää puuttua systemaattisesti. Hänestä
kouluihin tarvitaan toimenpideohjelma
yksinäisyyden vähentämiseksi samalla
ajatuksella, kuin Kiva Koulu -ohjelmalla on karsittu kiusaamista.
Tähän tähtää HelsinkiMission School
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to Belong -ohjelma, jota Junttila on
mukana kehittämässä. Eduskunta
ohjasi ohjelmalle neljännesmiljoonan joululahjarahoistaan joulukuussa,
minkä myötä ohjelma voidaan ottaa
käyttöön 40–50 oppilaitoksessa.
Junttilan mukaan School to Belongista halutaan pitkäkestoinen toimintamalli Suomen kaikkiin oppilaitoksiin.
Ideana on, että yksinäisyyden vähentämisessä ja ennaltaehkäisyssä on
mukana koko koulu: hallinto, opettajat,
oppilashuollon ammattilaiset sekä lapset ja nuoret.
Ohjelmassa tarjotaan terapia-apua
syvästi yksinäisille sekä vahvistetaan
koulujen yhteisöllisyyttä. Yksinäisyyttä vähennetään ja ennaltaehkäistään neljällä keinolla, jotka on todettu
tehokkaimmiksi kansainvälisissä tutkimuksissa.
- Näitä ovat tehokas varhainen
puuttuminen, sosiaalisten taitojen harjoittelu, asenneilmapiirin muuttaminen
ja yksinäisyyttä ylläpitävien ajatusvääristymien oikominen, Junttila listaa.

”Jos aivan päiväkodissa alkanutta syrjäytymistä ei jotenkin
katkaise, niin se voi
jatkua koko elämän.
Yksinäisyydestä tulee
itselle normi, jota ei
voi eikä ehkä haluakaan sitten muuttaa.”
Kenen vastuulla lasten ja nuorten
yksinäisyyteen puuttuminen lopulta
on?
Niina Junttilan mielestä ihan meidän kaikkien vastuulla – poliittisista
päättäjistä tavallisiin kansalaisiin, lasten ja nuorten kanssa työskenteleviin
ammattilaisiin sekä lasten ja nuorten
vanhempiin.
Hän puhuu paljon asenteista: kaikkien tasavertaisesta kohtelusta ja sellaisen asenneilmapiirin luomisesta,
jossa ketään ei jätetä ulkopuolelle. Hän
puhuu myös strategioista: siitä, että
lasten ja nuorten yksinäisyyden vähentäminen ja ennaltaehkäisy kirjattaisiin
konkreettisiksi tavoitteiksi esimerkiksi
kouluissa ja päiväkodeissa.
- Jos asiasta ei puhuta, se ei myöskään näy käytänteissä.
Junttila näkee myös kirkolla merkittävän roolin lasten ja nuorten yksinäisyyden vähentäjänä. Kirkon kasvatustyön ammattilaiset voivat olla niitä
turvallisia ja luotettavia aikuisia, joilla
on aikaa kuunnella.
- Esimerkiksi rippikoulun vaikutukset näkyvät yläkouluikäisten tutkimuksissa: poikien kokema emotionaalinen
yksinäisyys romahti rippikoulukeväänä.
Junttilasta on hyvä, että lasten ja
nuorten yksinäisyys on noussut näkyväksi teemaksi myös valtakunnanpolitiikkaan. Hän kiertää paljon puhu-

massa aiheesta ja on huomannut, että
ongelman mittakaava ja vaikutukset
eivät silti ole kaikille selvät.
- Edelleen on iso joukko niitä, jotka
ihmettelevät, tuntuuko yksinäisyys
oikeasti noin pahalta.

”Kenenkään ei pitäisi
olla yksinäinen.
Kaikilla pitäisi olla
ainakin yksi todella
hyvä ystävä, johon
voisi luottaa ja joka
lohduttaa, kun on
huono olla.”
Yksinäisyys on monimutkainen
ilmiö, jonka tutkimus kietoutuu moniin
tieteenaloihin. Ehkä juuri siksi Turun
yliopistossa työskentelevä Junttila on
viihtynyt aiheen parissa koko tutkijanuransa ajan.
Työssään hän on usein tekemisissä
synkkien tuntemusten kanssa. Toivoakin tuovia tarinoita onneksi on: miten

lapsi tai nuori on löytänyt jonkun, joka
on ottanut hänet tosissaan, ja tilanne
on kääntynyt paremmaksi.
Junttila on huomannut, että yksinäisyystyöhön hakeutuu harvinaisen hyviä
tyyppejä, jotka tekevät palkkatyönsä
ohessa pyyteettömästi töitä sen eteen,
että yksinäisyys vähenisi.
Yksi talkootyön voimannäyte on
Lähde-liike, jonka Junttila on perustanut ystävänsä kanssa. Ideana on kerätä
eri tahoja ja ihmisiä yhteen yksinäisyyttä torjuvaan työhön – pitämään
aihetta esillä, järjestämään tempauksia
sekä kokoamaan yhteen lukuisat jo
kokeillut ja hyväksi havaitut tavat puuttua yksinäisyyteen.
Junttila on tavannut yksinäisyystyössä myös paljon ihmisiä, jotka itse
olivat lapsena yksinäisiä. Nyt he tekevät
tosissaan töitä sen eteen, ettei kukaan
kokisi samaa.
- Jos yksinäisyydestä säilyy hengissä
ja särkymättä kokonaan, voima muuttaa asioita on entistä suurempi. L

Jutun sitaattinostot ovat yksinäisyyttä
kokeneiden ajatuksia Junttilan kirjasta
Kavereita nolla – Lasten ja nuorten
yksinäisyys (Tammi, 2015). Lisää Lähdeliikkeestä: lahdemukaan.fi.

Kirkkovuosi

Kirkkovuoden kulusta kertovat tekstiilien lisäksi myös alttarikynttilät. Suntio Kari Hakala valmistaa Pyhän Katariinan kirkon alttaria paastonajan alkamiseen.

Värien kertomaa
Kirkkotekstiilien värit sekä alttarin kynttilät kertovat tarinaa arjesta ja juhlasta.
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

M

oni kirkossakävijä
on varmasti kiinnittänyt huomiota
siihen, että kirkkotekstiilit ovat
toisinaan valkoisia,
joskus vihreitä, violetteja, punaisia tai
mustia. Niille kaikille on selityksensä ja
ne symboloivat eri asioita.
Katariinanseurakunnan suntio Kari
Hakala kertoo, että kirkon arkiväri on
vihreä.
- Puolet kirkkovuodesta on vihreää.
Se symboloi toivoa ja kasvua sekä
iankaikkista elämää. Vihreää – kuten
muitakin liturgisia värejä – on alttarivaatteessa eli antependiumissa, saarnastuolin kirjaliinassa sekä ehtoollismaljan päällä olevassa kalkkiliinassa.
Lisäksi papin stoola ja messukasukka,
jotka ovat alban – eli valkoisen kaavun – päällä, ovat samaa väriä, Hakala
kertoo.
Ja tietenkin myös alttarikukat ovat
sävy sävyyn. Katariinan kirkossa leikkokukat kestävät pari viikkoakin, sillä
kirkossa on juuri sopivan viileää niille.
Sitten on vielä yksi paikka, jossa näkyy
liturginen väri ainakin Pyhän Katariinan kirkossa - suntio itse nimittäin
valitsee kravattinsa aina juhlapyhän
värin mukaan.

Laskiaisen jälkeisestä tuhkakeskiviikosta alkavan paastonajan aikana liturginen väri on violetti, joka symboloi
katumusta ja odotusta. Myös adventtina
väri on violetti, jolloin symbolin merkitys siirtyy enemmän sinne odottamisen
puoleen, jos kohta myös ennen joulua
on paastonaika.
Mikäli alttarilla näkee punaista, sen
tarkoitus on viedä ajatus Pyhään Henkeen, marttyyreihin, vereen sekä Kristuksen tunnistamiseen. Sitä käytetään
esimerkiksi tapaninpäivänä, helluntaina sekä pyhäinpäivänä.
Valkoinen väri taas on ilon, kiitoksen ja puhtauden sekä myös juhlan
väri. Sitä käytetään muun muassa jouluna ja pääsiäisenä.
Musta on tietenkin surun ja kuoleman väri ja sitä käytetään harvoin:
ainoastaan pitkänäperjantaina ja sitä
seuraavana lauantaina. Jotkut papit
käyttävät mustaa stoolaa myös hautajaisissa, mutta hautajaisissakin alttarilla
mennään kyseisen ajankohdan liturgisen värin mukaan.
- Meillä Katariinassa liturgiset tekstiilit on tehnyt Maija Lavonen vuonna
1985. Ne ovat luonnonsilkkiä, joka on
hyvin kaunista mutta myös altista kulumiselle, Kari Hakala kertoo.
Kirkkotekstiileihin liittyvä kiinnos-

tava tietovisaknoppi on, että pappien
jumalanpalveluksissa pitämät vaatteet
tulevat itse asiassa aika suoraan antiikin roomalaisilta. Toogat ja tunikat
väikkyvät siellä alban ja stolan taustalla.
Varsinaisesti liturgisten tekstiilien
käyttö alkoi 800-luvulla ja yleistyi
1100-luvun lopussa. Hakala kertoo,
että 1300-luvulla kirkolle lahjoitettiin
tarpeettomiksi käyneitä juhlapukuja,
joista ommeltiin liturgisia vaatteita.
Niissä saattoi olla vaikka eläimiä, kukkia tai lohikäärmeitä. Ensimmäiset
todistettavasti Suomessa vasiten alttari- ja messuvaatteiksi tehdyt tekstiilit
ommeltiin Naantalin birgittalaisluostarissa 1400-luvulla.
Vuosisataa myöhemmin reformaatio
toi mukanaan ankeuden myös kirkkovaatteisiin. Värien käyttö väheni ja sitäkin niukkuutta käytettiin lähinnä messukasukoissa. Nykyinen värimaailma
on vakiintunut 1900-luvulla.
Värien ohella toinen asia, jolla kirkossa viestitään sanattomasti, ovat
kynttilät. Alttarilla saattaa olla kaksi,
neljä tai kuusi kynttilää (Tuomiokirkossa tosin on kaksi viisihaaraista
kynttilää). Mitä enemmän kynttilöitä
on, sitä suurempi on juhla.
Kaksi kynttilää on silloin kun ei ole

mitään erityisempää juhlan aihetta.
Se voi symboloida vaikkapa Jeesuksen ihmisyyttä ja jumalallisuutta. Neljä
kynttilää viittaa evankeliumeihin.
Kolme puolestaan on Raamatussa pyhä
luku – pyhä kolminaisuus – ja kun on
juhlan aihetta oikein enemmän kuin
kylliksi, laitetaan kaksi kolmihaaraista
kynttilää, eli tuplasti kolme.
Pyhän Katariinan kirkon kynttilänjalat ovat 1800-luvulta, ehkäpä sen
aikaisen IKEA-sepän valmistamia, sillä
ne ovat hyvin kätevät: samaan varteen
voidaan kiinnittää lisäosia niin, että
yhteen kynttelikköön saa 1-3 kynttilää.
- Kynttilän elävä liekki kuvaa valon
voittoa pimeydestä sekä rukousta ja
valvomista. Pitkänäperjantaina ja hiljaisen viikon lauantaina ei polteta kynttilöitä lainkaan, Hakala kertoo.
Oma pieni erikoisuutensa on piispankynttilä, joka sytytetään kun piispa
on paikalla. Hakala kertoo laittavansa
sen alttarikynttilöiden viereen. Se on
kuitenkin selkeästi pienempi ja vaatimattomampi.
Suurin kaikista on Kristus-kynttilä
tai pääsiäiskynttilä, joksi sitä myös kutsutaan. Se on metrin mittainen ja sitä
poltetaan pääsiäispäivästä helatorstaihin. Myös kasteissa se sytytetään ja siitä
otetaan tuli kastekynttilöihin. L
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Uutiset
LY H Y E S T I
Kirkon vuosittainen paastokampanja Ekopaasto
käynnistyy jälleen tuhkakeskiviikkona 2.3. ja kestää
seitsemän viikkoa pääsiäislauantaihin 16.4. asti. Tänä
vuonna Ekopaaston teemana
on monenlaiset metsäsuhteet
ja metsän kutsu hiljentymään.
Kampanjassa ovat mukana Finlandsvenska scouter
(FISSC), Hiljaisuuden ystävät
ry. Martat, Marthaförbundet,
Suomen luonnonsuojeluliitto,
Suomen partiolaiset, Suomen
ympäristökeskus SYKE ja Tapio. Tänä vuonna Ekopaastoa
vietetään jo 11. kertaa. Ekopaasto-kampanjassa innostetaan suomalaisia liittymään
pääsiäispaastoon tavalla, joka
auttaa myös hillitsemään ilmastonmuutosta. Kampanjan
verkkosivut ovat osoitteessa
ekopaasto.fi.

Kolehtiin voi nyt lahjoittaa
myös MobilePaylla. Mobiilimaksusovellus MobilePay on
jo käytössä Tuomiokirkkoseurakunnassa, Åbo svenska församlingenissa sekä Maarian,
Martin- ja Henrikinseurakunnissa. Kullakin seurakunnalla
on omat MobilePay-maksun
numerot, jotka ovat esillä tapahtumissa. Myös kynttilän
Tuomiokirkon kynttelikköön voi
ostaa MobilePaylla.

Martinseurakunnan Hirvensalon seurakuntakeskuksen suunnittelu jatkuu
uusien LPR-arkkitehdit
Oy:llä teetettyjen luonnosten pohjalta. Niissä nykyinen
korkea kirkkosali säästyy,
mutta rakennus uudistetaan
muilta osin. Aiemmin haettu
purkulupahakemus perutaan.
Rakennuksen kustannuksiksi
arvioidaan nyt noin kahdeksan
miljoonaa euroa ja kiinteistön
arvioidaan valmistuvan parin
vuoden kuluessa. Arkkitehti
Pekka Pitkäsen piirtämä Hirvensalon seurakuntakeskus
Moikoisissa on vuodelta 1962.
Rakennus on jouduttu sulkemaan sisäilmaongelmien
vuoksi.

Turun ja Kaarinan seurakuntiin kuuluu 60,8 prosenttia alueen väestöstä.
Kirkon jäseniä Turussa ja Kaarinassa on 140 347 henkilöä, selviää vuoden 2021 jäsentilastoista. Kirkosta erosi Turussa
ja Kaarinassa 2721 ja kirkkoon
liittyi 1090 henkilöä vuonna
2021. Koko Suomessa evankelis-luterilaiseen kirkkoon
kuuluu 66,5 prosenttia ja Turun
arkkihiippakunnassa 69,7 prosenttia väestöstä.
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Hanne Hieta ja Hanna Lehto kertovat, että sukuselvitysten tekemisestä on tullut entistä tasalaatuisempaa, sillä sitä tekevät tehtävään
erikoistuneet työntekijät.

Sukuselvitys kerralla kuntoon
Minna Uusivirta teksti
Jussi Vierimaa kuva

P

erinteisesti sukuselvitys
esimerkiksi perunkirjoitusta varten on ollut
työlästä hankkia. Virkatodistus on tarvittu jokaisesta seurakunnasta, jossa
vainaja on ollut kirjoilla. Vuoden 2022
alusta alkaen sukuselvityksen on pystynyt tilaamaan valtakunnallisesti yhdellä
tilauksella.
- Se on suurin muutos, mitä kirkonkirjojen pitämisessä on tapahtunut sitten
1600-luvun, jolloin seurakuntalaisten
tietoja järjestäytyneesti alettiin kirjata,
kertoo alueellisen keskusrekisterin hoitaja Hanne Hieta.
Taustalla on vanhojen kirkonkirjojen
digitoiminen eri puolilla maata. Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymässä 1800luvun puoliväliin saakka ulotettu urakka
kesti neljä vuotta ja päättyi 2015.
Sukuselvitysten tekemistä kootusti
alettiin pilotoida Turussa alkuvuodesta
2019. Seuraavasta vuodesta alkaen
mukaan liittyi alueen muita seurakuntia.
Prosessi eteni myös kansallisesti. Enää
neljä seurakuntaa koko maassa on täysin järjestelmän ulkopuolella.
Uudistus on tilapäisesti ruuhkauttanut sukuselvitysten tekemistä ympäri
maata. Turussa jono oli pahimmillaan
syksyllä 120 päivää, mutta nyt se on jo
alle 90. Sama ongelma on ollut muuallakin: esimerkiksi pääkaupunkiseudulla
sukuselvitystä on voinut joutua odottamaan viitisen kuukautta.

- Jono on ollut kohtuuttoman pitkä,
olemme siitä pahoillamme. Nyt on valoa
näkyvissä ja jono lyhenee kaiken aikaa.
Tavoitteena on kuuden viikon odotusaika. Asiakas hyötyy tässä siitä, ettei
selvitystä tarvitse odottaa monesta paikasta erikseen, sanoo Turun alueellisen
keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto.
Ruuhkaa sukuselvitysten käsittelyyn
syntyi viime vuonna siirtymävaiheessa,
kun mukana oli jo suuri määrä seurakuntia. Uusi tilausjärjestelmä aiheutti
alussa paljon turhia tilauksia ja selvittelyä, mutta nyt järjestelmää on kehitetty
ja työ on nopeutunut. Myös lisää henkilökuntaa on rekrytoitu ja koulutettu

sukuselvityksiä tekemään.
- Aiemmin sukuselvityksiä tehtiin
monessa seurakunnassa muun työn
ohessa. Nyt sukuselvittäjät ovat ammattilaisia, ja palvelu on tasalaatuista sekä
tasapuolista, kun asiakkaita palvellaan
jonotusjärjestyksessä.
Jatkossa prosessi tulee vielä ripeämmäksi, kun puhtaaksi kirjoitettuja tietoja
karttuu järjestelmään, eikä sukuselvittäjien tarvitse enää joka kerta palata lukemaan osin käsin kirjoitettuja, digitoituja
kirkonkirjoja. Tulevaisuudessa avuksi
on luvassa myös keinoälyä, joka pystyy
kuvista lukemaan konekirjoitettuja merkintöjä 1960-luvulta alkaen. L

Toimi näin, kun tarvitset sukuselvitystä käsittelyruuhkan aikana:
- Tilaa sukuselvitys mahdollisimman
nopeasti. Jos vainaja on viimeiseksi kuulunut Turun alueellisen keskusrekisterin
jäsenseurakuntaan, voit tilata sen keskusrekisterin sukuselvitysten palvelunumerosta 040 341 7222. Tilauksen voi tehdä
myös osoitteesta tilaavirkatodistus.fi.
Verkossa ohjelma ohjaa tilauksen automaattisesti vainajan viimeiseen seurakuntaan henkilötunnuksen perusteella.
Seurakuntaan kuulumattoman vainajan
sukuselvityspyyntö on tehtävä Digi- ja
väestötietovirastoon. Huomioi, että hakusanalla sukuselvitys verkon hakukoneet
tarjoavat maksullisia välityspalveluja, joille
ei ole tarvetta.

- Jos olet perillinen ja luovut perinnöstäsi lastesi hyväksi, ilmoita tämä jo
sukuselvitystä hakiessasi. Näin käsittely
nopeutuu, kun sukuselvitystä ei tarvitse
tilata heistä uudestaan.
- Ennen sukuselvityksen saamista voit
hoitaa käytännön asioita, kun tilaat keskusrekisteristä virkatodistuksen pankkia
varten. Siitä käyvät ilmi vainaja ja hänen
suorat perillisensä. Tämä dokumentti kelpaa esimerkiksi monille kiinteistövälittäjille toimeksiannon tekemiseen.
- Verottajalta voit kuluitta anoa lisäaikaa perunkirjoituksen tekemiseen. Myös
monien laskujen eräpäiviä saa siirrettyä
pyytämällä.

Tässä ja nyt

Paasto muistuttaa, että
meillä on asiat hyvin

P

erinneleivonnaisten
ystävää hemmotellaan
helmikuussa runebergintortulla ja laskiaispullalla, jonka oikea täyte
on manteli, sanokaa mitä
sanotte. Laskiaispullaa saa nykyään jo
pitkin kevättä, ja on helppo unohtaa,
että leivos liittyy ennemmin kilvoitteluun ja pidättäytyväisyyteen kuin herkutteluun. Epäkäytännöllisen täytteitä
tursuvan pullan juuret ovat keskiaikaisissa laskiaisherkuissa, jotka auttoivat
jaksamaan neljänkymmenen päivän
paaston yli.
Luterilaisen kirkon piirissä voi olla
vaikea hahmottaa, miten paljon viikoittaiset paastopäivät ja suuret vuotuispaastot ovat vaikuttaneet suomalaisten
ruokapöytään. Paastonaikoina keskeisintä oli lihan ja eläinperäisten tuotteiden jättäminen pois aterioilta, mutta

läntisessä perinteessä kalan syöminen
oli sallittua.
Nykyään voimme paastota somesta,
herkuista ja hiilijalanjäljestämme tai
jättää tyystin paastoamatta. Keskiajalla
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Kirjoittaja on arkeologi ja tietokirjailija, jonka mielestä vegaanimajoneesit
ovat paaston pelastus.

Keskiajalla paasto
ei ollut
henkilökohtainen
valinta.
paasto ei sen sijaan ollut henkilökohtainen valinta. Päinvastoin Ruotsin laki
määräsi paaston rikkomisesta tuntuvan
kolmen markan sakon, jolla olisi 1300luvun lopussa saanut jopa kuusi tynnyriä olutta.
Lain kirjaimen lisäksi pääsiäispaas-

toon velvoitti olosuhteiden sanelema
pakko. Vanhan kansan sanonnassa
Heikin päivänä tammikuussa tuli olla
”eläimen elo kahtia, ihmisen kolmia”,
eli eläinten rehuista piti olla jäljellä
vielä puolet ja ihmisille talveksi varatusta ruoasta kaksi kolmasosaa. Keskiajan suomalaisille katovuodet ja
nälkä olivat valitettavan tuttuja vieraita,
ja keväällä piti olla ruoan suhteen säästeliäs.
Olen jo pitkään pitänyt pääsiäisen

edellä vegaanipaastoa. En koe suuremmin henkistyväni sillä, mutta se on
hyvä tapa tarkastella itsestään selvältä
tuntuvaa suhdetta ruokaan. Paasto
myös yhdistää kokemuksena niihin
monituisiin sukupolviin, jotka eivät
voineet luottaa siihen, että ruokaa saa
aina kaupan hyllyltä, kun omasta viljalaarista alkaa pohja häämöttää. Perimmiltään paasto muistuttaa, että meillä
nykyisessä yltäkylläisyydessä elävillä
on asiat ihan hyvin. L

menee nopein saa -systeemillä, Wellenius-Tollander kertoo.
Toki on niitäkin, jotka haluavat vihkiajan lyhyellä varoitusajalla.
- Tammikuun lopulla esimerkiksi
otin varauksen helmikuulle. Tänä
vuonna on tarjolla helposti muistettava
aikakin: 22.2.2022.

oli, että koronan tähden monet ristiäiset olivat jääneet väliin. Parhaimmillaan saattoi papilla olla kolme tai
peräti neljä kastetta yhden päivän
aikana.

T Y Ö TÄ
Sarjassa esitellään eri ammattiryhmiä,
joita kirkossa työskentelee.

Pappeja
rahtaamassa
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

Varauspalvelun puhelin lienee yksi
seurakuntayhtymän käytetyimmistä
liittymistä. Sitä kautta nimittäin varataan kirkolliset toimitukset – tai vihkiminen ja kaste nyt ainakin. Vuosittain
kasteita on tuhatkunta ja häitä nelisensataa. Mutta aika paljon saa kyllä
vastailla muihinkin kysymyksiin, tietää
toinen varauspalvelun työntekijöistä,
varaussihteeri Jaana WelleniusTollander.
- Meiltä kysytään kaikenlaista,
vaikka että kuinka monta kummia
pitää olla. Tuollaiset perusjutut pystymme kyllä neuvomaan.
Varsinaisena leipätyönään varauspalvelu kuitenkin hoitaa kaikkien
kymmenen seurakunnan kirkko-,
pappi- ja kanttorivaraukset toimituksiin.
- Keskitetty ajanvaraus on aika uusi
juttu, se alkoi projektina ja kun kokemukset olivat hyviä, meidät vakinaistettiin vuoden 2019 alusta, Wellenius-Tollander kertoo.
Varauspalvelu on sekä tehokas

että asiakasystävällinen. Hääparin ei
tarvitse soitella kaikkia kirkkoja läpi
saadakseen selville, missä olisi tilaa.
Korona-aikana asiat hoituvat parhaiten puhelimessa.
- Sähköisestikin voi asioida, varata
esimerkiksi kotikasteen tai kirkon,
mutta puhelimessa pystymme joustavammin katsomaan mahdollisuuksia,
Wellenius-Tollander sanoo.
Aiemmin esimerkiksi hääkirkon sai
varata aikaisintaan tasan vuotta ennen,
mutta nykyään on mahdollista esittää
toukokuun kahden ensimmäisen viikon aikana seuraavan vuoden kesään
5-10 vihkiaikatoivetta, joita Varauspalvelu sitten sovittelee niin, että mahdollisimman moni voisi saada sen ykköstai edes kakkostoiveensa täyttymään.
- Toiveita pyritään toteuttamaan
niin, että jos tulee päällekkäisyyksiä
toiveissa, oman seurakunnan jäsenet
ovat etusijalla. Tänäkin vuonna kesäkuun alussa sitten aukeaa normaalisti
vuoden 2023 kesän aikavaraus, joka

Vihkikirkoista suosituin on tällä hetkellä Mikaelinkirkko, joskaan Tuomiokirkko ja Martinkirkko eivät jää siitä
kauas. Ei myöskään tarvitse olla juuri
kyseisen seurakunnan jäsen vaan voi
varata minkä kirkon tahansa. Eikä sen
itse asiassa edes tarvitse olla kirkko.
- Vihkiä voi vaikka Ruissalon rantakalliolla. Erikoisin vihkipaikka, jonka
muistan, oli kuumailmapallo. Joskus
naimisiin on menty myös merellä. Ne
ovat sitten tietysti myös sellaisia, joista
pitää erikseen sopia kirkkoherran
kanssa.
Kasteissa viime kesä oli vilkas. Vauvoja syntyi vähän normaalia enemmän, mutta ennen kaikkea taustalla

Wellenius-Tollander on ollut varauspalvelussa nyt 3,5 vuotta ja viihtyy
mainiosti.
- Olin aiemmin rahtaamassa laivoja
eli myin lasteja ja järjestelin kaikenlaisia asioita. Kun siirryin tänne, huomasin, että samaa työtähän tämä on. Laivojen sijaan ”rahtaan” pappeja. Mutta
samalla lailla tutkitaan kalenteria ja
katsotaan, mikä on mahdollista.
- Tämä on mielenkiintoista ja monipuolista työtä. Yksikään päivä ei ole
samanlainen ja saa tavata monenlaisia
ihmisiä. Välillä on aikamoista hässäkkää, mutta se on vain mukavaa.
Yksi pieni kehitysehdotuskin varaussihteerillä on.
- Mikaelinkirkon voisi kloonata, niin
hääjärjestelyt helpottuisivat. L
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Svenska sidan
Ensamheten
är en tyst bov
Axel Gröndahl beskriver
ensamheten som en långsam,
tyst bov i samhället.
- En snöbollseffekt, säger
han. Långvarig ensamhet kan
leda till depression som kan
leda till fysiska problem, som
ökar tyngden på hälsovården.
Han är samordnare av den
sociala verksamheten vid
Röda korsets Åbolands distrikt
och ser olika former av
ensamhet i sitt dagliga jobb.
-Det finns de som själva
valt ensamheten men de som
är ofrivilligt ensamma har
ökat kraftigt i antal. Enligt vår
ensamhetsbarometer 2019
kände sig en femtedel av de
tillfrågade ensamma relativt
ofta, ett år senare var vi uppe i
en tredjedel. Coronan har gjort
det extra tufft.
Många organisationer,
föreningar och församlingar är
engagerade för att lindra
människors ensamhet. I
Åboland samarbetar FRK till
exempel med diakonin, byföreningar och hemvården. Samarbetet föder ringar på vattnet,
men det är inte lätt att nå alla
som kanske behöver hjälp,
sällskap eller rekreation
i vardagen.
Under coronan har dessutom kommersiella krafter sett
sin möjlighet att sälja vänverksamhet, men Gröndahl påminner om att FRK:s och församlingarnas verksamhet är gratis.
Vänverksamheten i Åboland
bärs upp av eldsjälar, i dag
mellan 150 och 200 personer.
De flesta är nyblivna pensionärer och liksom Pia Carne
önskar Axel Gröndahl också att
fler unga skulle engagera sig.
Det är inte bara äldre som
kan ha behov av en vän, det
kan också gälla barnfamiljer,
en flykting, en närståendevårdare, studerande eller någon
med funktionsnedsättning.
Många nya projekt tar sikte på
nya åldersgrupper. Man satsar
till exempel på nätvänner och
chatkontakt.
- För en del räcker det att
prata med någon utomstående, men nätkontakt kan också
gro och leda till fysisk vänskap.
Nya sätt att samarbeta föds
hela tiden. Det senaste är
planer på mathjälp.
- Vi är många som går
längs samma stigar och möts
på fältet.

Mera om RK:s vänverksamhet på rednet.rodakorset.
fi och på oma.rodakorset.
fi/front
Åbo svenska församling
har både gruppverksamhet
och möjlighet till enskilda
samtal för den som önskar.
Mera info på abosvenskaforsamling.fi
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Uppskattar stort att vänverksamhet finns. Pia Carne och Barbara Brenner hinner avhandla både stort och smått under sin
promenad. Stimulerande, tycker de båda.

Stimulans för kropp
och knopp
Siv Skogman, text
Jussi Vierimaa, foto

D

et är halt ute men solen
skiner och Barbara
Brenner och Pia Carne
går på promenad till
parken. De träffas en
gång i veckan inom
ramen för Röda korsets vänverksamhet. Det har de gjort sedan 2019 med
vissa avbrott till följd av coronaepidemin.
Pratet flyter på. Så har det varit
ända sedan början.
- Munlädret fungerar, säger de
båda.
Det är dagsaktuella teman och
nyheter som gäller när de träffas. Det
som händer ute i världen och det som
händer i närmiljön. Varandras privatliv
vet de nästan ingenting om. Och sjukdomar och sorg hinner de inte med.
- Det är inte ett bannlyst ämne, men
det har bara blivit så. Vi har så mycket
annat att prata om.
För Barbara Brenner är träffarna ett
sätt att få sällskap. Hon bor ensam
och under coronatiden har umgänget
glesnat.

- Vi är några vänner som brukade
träffas och dricka kaffe på Gesällen
eller arbis café, men nu har båda varit
stängda, så det lyckas inte. Jag saknar
också att gå på teater eller att gå ut
och äta. Vintern har varit lång.
Sommaren tillbringar hon i Ingå där
släkten har en egen ö. Där är det ingen
brist på sällskap när alla som annars är
spridda i Norden samlas.
Barbara Brenner har tidigare själv
varit frivillig vän, så när hennes dotter
föreslog att hon skulle anmäla intresse
för att få en vän visste hon vad det
handlade om. Pia Carne bor alldeles i
närheten och ville gärna se om kommunikationen mellan de två skulle
fungera.
Den frivilliga och den som vill ha
en vän möts ett par gånger innan de
bestämmer om de vill fortsätta.
- Vi märkte redan vid första mötet
att vi kom överens. Pratet flöt på, säger
de båda.
Vänverksamheten ger ömsesidigt
sällskap och innehåll i vardagen. För

någon är det ett avbrott i ensamheten,
en chans att komma ut och att prata
av sig. För en annan kan det räcka att
läsa tidning eller bok tillsammans,
för en tredje att man ringer varandra
regelbundet. Ingenting invecklat – en
enkel promenad, en kopp kaffe eller
ett intensivt samtal stimulerar både
psyket och fysiken.
En kort introduktionskurs ordnas
för alla som vill bli vän och en gång i
månaden ordnas träff för de frivilliga
vännerna. Där kan man dela med sig
av sina erfarenheter och få hjälp med
eventuella problem.
Hur gör man om man vill sluta vara
frivillig vän? Hur ska man ta upp det
med sin vän? Hur gör man om man
märker att minnet hos kunden börjar
svika?
Pia Carne hoppas att fler män och fler
unga skulle delta i verksamheten.
- Att vara frivillig vän tar så lite tid,
men ger mycket tillbaka, säger hon.
Det är stimulerande att prata med Barbara. Hon har en skarp hjärna. L

Ajankohtaista

Kolmevuotias Roope Nurmi poikkesi leikkimään Skappelin leluilla isänsä Juha Nurmen kanssa. Kaksikon seurana lastenohjaaja Päivi Leinola.

Astu perheiden olkkariin!
Kaikille avoin Skappeli tarjoaa lapsiperheille tekemistä, kohtaamisia ja tukea. Yksi uutuuksista
on Baby Blues -toiminta, jolla tuetaan vauva-arjen pyörityksessä olevia vanhempia.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

L

astenohjaaja Päivi Leinola koordinoi työkseen
Skappelin toimintaa.
Kauppakeskus Skanssissa
sijaitsevassa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
kohtaamispaikassa on monenlaista
tekemistä lapsiperheille. Tärkeintä
Leinolalle on kuitenkin vuorovaikutus
lasten ja vanhempien kanssa.
- Täällä ollaan ihmisiä kohtaamassa
ja aidosti läsnä, hän summaa.
Skappeliin tullaan kivan tekemisen
ja vertaisseuran perässä, mutta taustalta voi paljastua myös avun ja tuen
tarpeita. Pikkulapsiperheiden vanhempien haasteet, kuten unenpuute,
uupumus tai tukiverkon puute, tulevat
usein esiin arkisen jutustelun lomassa.
Leinola on koittanut punoa Skappelin yhteistyöverkostot mahdollisimman
laajalle, jotta vanhemmat saisivat kattavasti tietoa tarjolla olevasta avusta,
tuesta ja tekemisestä.
Yksi Skappelin yhteistyökumppaneista on Turun ensi- ja turvakoti ry:n
Baby Blues -hanke. Se tarjoaa matalan
kynnyksen keskusteluapua raskaana
oleville ja 0–3-vuotiaiden lasten van-

hemmille.
- Keskustelun aiheet voivat liittyä
esimerkiksi vanhemmuuteen, perhearkeen, jaksamiseen tai alakuloisuuteen, Baby Blues -ohjaaja Marjaana Ojaniemi Turun ensi- ja turvakoti ry:stä kertoo.
Baby Blues -toiminnassa perheen
tarpeet huomioidaan yksilöllisesti ja
tapaamisten sisällöt suunnitellaan
yhdessä. Ideana on tukea vanhempien
jaksamista vauva-arjen pyörityksessä
ja auttaa vahvistamaan vauvan ja vanhempien välistä kiintymyssuhdetta.
Tapaamiset ohjaajan kanssa voidaan järjestää kotikäynteinä, etäyhteydellä tai Ensi- ja turvakoti ry:n tiloissa.
Käynnissä on myös yksi vanhempien
vertaisryhmä ja toinen on suunnitteilla.
Ojaniemi korostaa, että Baby Blues on
ennaltaehkäisevä palvelu, johon kannattaa tarttua matalalla kynnyksellä.
- Moni, joka on meitä lähestynyt,
on pohtinut, että onko mulla riittävästi
ongelmia. Riittää, että joku asia mietityttää. Tilanne voi helpottua jo muutaman keskustelukerran jälkeen.
Skappelissa Ojaniemen voi tavata
joka toinen maanantai. Hänen

mukaansa Skappelin Baby Blues -iltojen ideana on tulla ihmisten kanssa
tutuiksi ja kertoa Baby Blues -toiminnasta.
Hänestä yhteistyö Skappelin kanssa
tarjoaa Baby Blues -hankkeelle oivan
mahdollisuuden jalkautua sinne, missä
mahdolliset avun tarvitsijat ovat ja
aloittaa keskusteluja matalalla kynnyksellä.
- Tosi pienistäkin asioista voi tulla
juttelemaan, hän rohkaisee.
Skappelin Leinola uskoo, että Baby
Bluesin kaltaiselle toiminnalle on
koronan myötä entistä enemmän tilausta. Kun ihmisten elinpiiri on kaventunut, yhä useampi jää jo odotusaikana
painimaan ajatustensa kanssa yksin.
Sekä Leinola että Ojaniemi toivovat,
että yksin sinnittelyn eetoksesta päästäisiin irti.
- Tuntuu, että apua pyydetään vasta
sitten, kun ei millään kykene eikä
jaksa, Ojaniemi harmittelee.
Korona-aika on vaikuttanut dramaattisesti myös Skappelin toimintaan.
Ennen pandemiaa Skappelissa saattoi
käydä 100 ihmistä päivässä. Nyt kävijöitä on noin 60–70 viikossa.

Leinola korostaa, että terveysturvallisuus on Skappelin lastenohjaajille
sydämen asia. Leluja puhdistetaan
joka käytön jälkeen, aikuiset käyttävät
maskia ja tilan henkilömäärää säädellään viranomaismääräysten mukaan.
Keväälle on suunnitteilla myös
uutta tekemistä. Maaliskuusta lähtien
Skappelissa juhlitaan kerran kuussa
lasten synttäreitä. Maaliskuussa sankareita ovat kaikki 1–6-vuotiaat, joiden
syntymäpäivä maaliskuussa.
Leinola toivoo, että Skappeli olisi
kävijöilleen kuin olohuone. Kaikki
toiminta on ilmaista ja avointa. Tulla ja
lähteä voi milloin vain.
- Parasta on se, kun kuulee vanhempien sopivan, että nähdään Skappelissa.

Baby Blues -ohjaaja Skappelissa joka
toinen ma klo 16–18 (parilliset viikot). Lasten synttärit joka kuukauden ensimmäinen ke klo 12–16 (2.3.
alkaen). Ajankohtaiset tiedot toiminnasta ja koronarajoituksista:
facebook.com/skappeli. L
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Lopuksi
lintaan liittyviä murheita.
Hirvensalo-Mattila sanoo, että
työssä on onnistuttu silloin, kun nuorella on olo, että hän on saavuttanut
tavoitteitaan.
- Siis että on vaikka löydetty asunto.
Tai nuori ylipäänsä ajattelee, että
hänellä on arvoa, vaikka hän ei pystyisi käymään töissä tai koulussa. Tai jos
hän on ymmärtänyt, että voidakseen
opiskella hänen täytyy uskaltaa käyttää bussia päästäkseen paikan päälle.
Alun perin tavoitteena oli kolmen
vuoden aikana löytää 150 nuorta.
- Emme me varmaankaan noin
montaa pysty auttamaan, mutta 70
nuorta meillä on tähän mennessä
virallisesti aloittanut. Tavoitettu on
kyllä tuo 150, mutta kaikki eivät ole
lähteneet mukaan.

Anni Heikkinen toimii VamosSampon kokemusasiantuntijana ja varmistaa, etteivät aikuiset ohjaajat pohdi nuorten asioita vain
keskenään. Myös projektipäällikkö Auli Hirvensalo-Mattila korostaa, että aikuisten rooli on tukea nuoren päätöksiä.

Ettei yksikään hukkuisi
Turkulaisessa yhteishankkeessa torjutaan nuorten syrjäytymistä.
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

K

iinnittyä yhteiskuntaan
ja ylipäänsä omaan elämäänsä. Me haluamme
auttaa heitä, kertoo projektipäällikkö Auli Hirvensalo-Mattila.
”Me” on VamosSampo, eli Helsingin
diakonissalaitoksen, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja kaupungin
ESR-rahoitteinen yhteishanke, joka

aloitti 2020 ja jonka tarkoituksena
on löytää syrjäytymisvaarassa olevia
nuoria ja auttaa heitä takaisin elämänsyrjään.
Se tapahtuu vertaismentoreiden,
kokemusasiantuntijoiden sekä yksilövalmentajien avulla.
- Nuori saa meiltä ammattilaisen,
valmentajan, joka tapaa häntä kerran viikossa. Yhdessä sitten mietitään,

millaista muutosta nuori kaipaa. Hän
itse päättää mitä tarvitsee, meidän
tehtävämme on tukea siinä, Hirvensalo-Mattila kertoo.
Hankkeen kohderyhmänuoret ovat
16‒29-vuotiaita. Taustalla on hyvin
kirjava skaala erilaisia elämänhaasteita. On taloudellisia ongelmia tai
vaikka mielenterveyteen ja elämänhal-

Yksi Vamoksen vertaismentoreista ja
kokemusasiantuntijoista on 21-vuotias
Anni Heikkinen. Hän kävi vertaismentorikoulutuksen syksyllä 2020.
- Nimensä mukaisesti se on vertaistukea, ei siis ammattilaistukea vaan
enemmänkin sellaista keskustelua
ja ajanviettämistä yhdessä. Käydään
vaikka kuntosalilla tai leffassa, mitä
milloinkin. Se on vapaaehtoistyötä,
Heikkinen kertoo.
Hän itse on sen lisäksi myös kokemusasiantuntija ja jakaa tätä ymmärrystään Vamoksen työntekijöille, ettei
kävisi niin että aikuiset ohjaajat miettivät nuorten asioita pelkästään keskenään.
- Koen kyllä ymmärtäväni miltä
tuntuu, jos jää ulkopuolelle. Ulkopuoliseksi voi jäädä, vaikka esimerkiksi
koulu sinänsä menisi ihan hyvin. Voi
käydä niinkin, että ihan jo kotoa ulos
lähteminen on vaikeaa. Olisin itsekin
kaivannut tällaista apua silloin aikoinaan.
Onneksi Heikkinen sitten lopulta
saikin apua, kun hän viitisen vuotta
sitten löysi tiensä Vamokseen.
- Sain täältä valmentajan ja apua.
Valmentaja auttoi siinä, että menin
iltalukioon, josta olen nyt valmistunut ja
haen opiskelupaikkaa tänä keväänä. L

Käsikirjoitus Roope Lipasti, piirros Anton Lipasti
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