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Viittomalla saattaen
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

Ei totalitarismille, kyllä
demokratialle
Ukrainan sota on järkyttänyt meitä niin kuin vain
äärimmäinen väkivalta ihmisyyttä kohtaan voi järkyttää. Olemme seuranneet järjettömiä pommituksia ja
kotinsa menettäneiden hätää. Ei kannata jäädä yksin,
vaan osallistua messuihin ja rukoushetkiin. Abraham
Lincolnin sana Yhdysvaltain sisällissodan ajalta sopii
tähänkin. ”This too shall pass”. Tämäkin menee ohi.
Sitten arkisempaan aiheeseen. Muutama vuosi sitten
saatoin luottamushenkilöiden kanssa vaikuttaa siihen,
että seurakuntiin saatiin viestijöitä. Nyt seurakuntayhtymä uudistaa säännöstöään. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista vähennetään esittelijöitä. Muun
muassa auttamistyön ja lasten ja nuorten hyväksi tehtävän työn asiantuntijat eivät enää osallistu kokouksiin.
Sivuraiteelle sysätään myös viestintä. Jos esitys kirkkovaltuustossa huhtikuussa hyväksytään, en viestintäpäällikkönä jatkossa osallistu virkavastuulla kirkkoneuvoston tai -valtuuston kokouksiin enkä uuteen
operatiiviseen johtoryhmään. Saan etukäteen kokousten esityslistat, mutta kokousten kulkua tai toiminnan
suunnittelua en voi enää seurata, vaan olen toisen
käden tietojen varassa. Sanomattakin on selvää, että
kaikissa Suomen muissa seurakuntayhtymissä on
toisin.
Vähintään 1980-luvulta viestinnästä vastaava on
istunut luottamuselintemme kokouksissa. Verovaroin
toimivana julkisyhteisönä meitä sitoo julkisuuslaki.
Päätöksenteon ja viestinnän tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Hyvällä viestinnällä taataan seurakuntalaisten mahdollisuus kansalaiskeskusteluun suunnitteilla
olevista hankkeista ja uusista avauksista. Sitä on kristillisiin arvoihin perustuva demokratia. Turun ja Kaarinan seurakuntien jäsenet ovat sen ansainneet, nyt
seurakuntavaalivuonna ja vastedeskin.

Heidi Pelander teksti
Jussi Vierimaa kuva

V

iittomakielisten
saattohoidossa
luotetaan usein
siihen, että viestit välittyvät
potilaalle paperille kirjoittamalla, elehtimällä
tai huulilta lukemalla.
- Viittomakielisten äidinkieli
ei usein ole suomen kieli, jolloin kirjoitettua suomen kieltä
on hankalaa ymmärtää. Huulilta luku perustuu arvaamiseen, kun kaikki äänteet eivät
näy huuliossa, diakoniatyöntekijä Kristiina Wallenius-Penttilä avaa.
Ilman viittomakieltä sairauden käsittely ja kuoleman
kohtaaminen jäävät hänen
mukaansa puutteellisiksi. Isotkin asiat sairauden hoidossa
voivat jäädä saattohoidettavalta
ymmärtämättä.
- On tilanteita, joissa on
viestitty kirjoittamalla, ja viittomakielinen ihminen on siirretty
saattohoitoon hänen tietämättään.
Ja vaikka viittomakielisen
ihmisen suomen kielen taito
olisi hyvä, hänen tunnekielensä
on silti viittomakieli, WalleniusPenttilä muistuttaa.
Viittomakielinen saattohoito
voidaan järjestää joko saattohoitoa tarjoavassa yksikössä,
jossa on viittomakielen taitavaa
henkilökuntaa, tai tilaamalla
potilaalle asianmukaiset tulk-

Diakoniatyöntekijä Kristiina Wallenius-Penttilä vastaa seurakuntayhtymän viittomakielisestä työstä.

kauspalvelut.
Turussa on yksi kuurojen ja
kuurosokeiden hoitoon erikoistunut pieni palvelukeskus. Kotisaattohoitoakin on kaupungissa
tarjolla. Viittomakielen tulkkeja
on Wallenius-Penttilän mukaan
Turun seudulla hyvin, mutta
kaikki heistä eivät tee saattohoidon tulkkausta.
Hänestä viittomakielisessä
saattohoidossa on kyse erityisesti viittomakielen ja kulttuurin erityispiirteiden ymmärtämisestä.
Hoidon yksityiskohdista
pitää sopia potilaan kanssa
ajoissa. Hoitotahtoon voidaan
kirjata esimerkiksi se, miten
kommunikoidaan, kun saattohoidettava ei enää jaksa pitää
silmiään auki. Tätä varten voidaan sopia kosketukseen perustuvia, keholle tehtäviä viestejä.
- Iso kysymys on se, kuka

päättää, missä tilanteissa tulkki
tilataan ja missä vaiheessa tulkkia ei enää tarvita.
Wallenius-Penttilän laatima Opas viittomakieliseen
saattohoitoon julkaistiin viime
vuonna yhteistyössä Kuurojen
palvelusäätiön kanssa. Opas on
kaikkien saatavilla netissä.
Hän korostaa moniammatillisen työn merkitystä. Perusteilla on viittomakielisen saattohoidon asiantuntijaryhmä,
joka tarjoaa vinkkejä ja konsultaatiota saattohoidon ammattilaisille.
- Ryhmän tarkoituksena on
tukea saattohoidettavan ja hoitavan tahon yhteistyötä.
Viittomakielisen saattohoidon oppaasta tehdään kevään
aikana viittomakielinen käännös. Se julkaistaan seurakuntayhtymän nettisivuilla.L
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Lilja on saanut entisen näköislehden rinnalle verkkolehden,
mikä löytyy osoitteesta liljalehti.
fi. Toivomme, että saavutettavaksi rakennettu lehti tavoittaa jatkossa uusia ihmisiä ja
kohderyhmiä. Liljan juttuja on
nyt helppo linkata sekä jakaa
somessa ja muissa digitaalisissa kanavissa. Käyttöliittymän
suunnittelusta ja visuaalisesta
ilmeestä on vastannut Mari
Mero, teknisestä toteutuksesta
Jukka Kokko.

Verkkolehteen päivittyvät
tuoreimmat jutut, lisäksi sen
arkistosta löytyvät kaikki Liljan jutut vuoden 2022 alusta
saakka. Juttuja voi etsiä niin
aihepiireittäin kuin tekijöidenkin mukaan. Toisinaan juttujen
yhteyteen tulee myös videoita.
Verkko-Lilja korvaa aiemmin
käytössä olleen telinejakelun.
Perinteisen printtilehden voi
edelleen noutaa Tuomiokirkosta, joka on avoinna päivittäin
klo 9-18.

Printtilehti jaetaan totuttuun tapaan yksitoista kertaa
vuodessa vuodessa kaikkiin
turkulaisiin ja kaarinalaisiin
talouksiin, joilla ei ole ilmaisjakelukieltoa. Huhtikuusta lähtien
jakelupäivä vaihtuu keskiviikoksi.
Ilmaisjakelukieltotaloudet
voivat halutessaan tilata Liljan
osoitteellisena ilmoittamalla
yhteystietonsa lehden toimitussihteerille, mervi.sipila@evl.fi.

KU VA KU L M A
Saattohoito. Viittomakieltä äidinkielenään
käyttää Suomessa noin 5500 ihmistä, joista noin 3000 on kuuroja. Saattohoidossa ja
kuoleman lähestyessä sillä on entistä enemmän merkitystä, että omaa tilannettaan ja
ajatuksiaan saa puida omalla äidinkielellään.
Tässä muutama keskeinen saattohoitoon
liittyvä viittoma ylhäältä vasemmalta alkaen :
kyllä, syödä, juoda, haluta, olen tullut paikalle,
ei, sattua, vointi, lääke.
Tämän sivun artikkelin viittomakielinen
käännös löytyy osoitteesta liljalehti.fi.
Jussi Vierimaa kuvat
Heidi Pelander teksti
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Omasta kodista pois muuttaminen oli raskasta Raili Aaltoselle. Viikoittaiset keskustelut sairaalapappi Anne Norvasuon kanssa helpottivat siirtymävaihetta.

Vierellä kulkija
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Sairaalapappi Anne Norvasuo on hoivakotien
vanhusten luottamuksellinen keskustelukumppani. Raili Aaltoselle hän toi tukea ja turvaa, kun
arki siirtyi yhtäkkiä omakotitalosta hoivakotiin.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuvat

J

oskus elämä muuttuu kuin salamaniskusta.
Näin kävi turkulaiselle Raili Aaltoselle runsaat kolme vuotta sitten. Hän
sai kotonaan sairauskohtauksen, jota
seurasi pitkä kuntoutusjakso Kaskenlinnassa ja sen jälkeen muutto Runosmäen vanhuskeskukseen. Oli selvää, ettei hän pärjännyt
enää kotona.
- Kyllä se elämä muuttui niin paljon, Aaltonen huokaa.
Ja valtava elämänmuutos se olikin. Ennen
sairaskohtausta Aaltonen oli elellyt itsenäistä
elämää äidiltä perityssä kotitalossa Turun Hannunniitussa. Ruokkinut kesyjä oravia kädestä
vehreällä kotipihalla, käynyt asioilla omalla
autollaan.
Aluksi oma huone hoivakodissa ei tuntunut
kodilta lainkaan. Itku tuli usein. Aaltonen halusi
puida elämänmuutostaan jonkun kanssa. Keskustelukumppaniksi löytyi hoivakotien sairaalapappi Anne Norvasuo. Yhteinen sävel ja
luottamus löytyi nopeasti.
- Anne on niin sydämellinen ihminen. Luotin häneen alusta lähtien, Aaltonen kertoo.
Anne Norvasuo on ollut vanhusten hoivakotien sairaalapappina Turussa ja Kaarinassa yli
20 vuotta. Hän juttelee vanhusten kanssa kaikesta maan ja taivaan väliltä. Eletystä elämästä,
sairauksista ja vaivoista, iloista ja suruista,
peloista ja kuolemasta.
Monesti Norvasuo pui asukkaiden kanssa
elämän käännekohtia. Esimerkiksi koti-ikävä,
sairastuminen tai läheisen kuolema voivat olla
kriisin paikkoja, joiden jäsentämisessä pappi
voi auttaa. Joskus tarvitaan helpotusta ahdistukseen, jolle ei aina löydy syytä.
Syvästi hengellisiäkin keskusteluja on, mutta
hengelliset tarpeet eivät ole ainoa syy kääntyä
sairaalapapin puoleen. Esimerkiksi Raili Aaltonen toivoi keskustelukumppania itselleen vaikeaan tilanteeseen.
- Se riittää, että on tarve puhua. Ja kun jutellaan ja tutustutaan, esille voi tulla muitakin
asioita, kuin mistä aloitettiin. Keskustelu etenee
vanhuksen ehdoilla, Norvasuo sanoo.
Jotkut vanhukset Norvasuo tapaa vain kerran, jotkut kaipaavat pidempiaikaista keskustelukumppania. Monista asukkaista tulee tuttuja.
Kuten Raili Aaltosesta.
Muutettuaan Runosmäen vanhuskeskukseen
Aaltonen tapasi Norvasuota ensin viikoittain.

Aaltosella on läheiset välit poikaansa Markkuun, mutta hänestä tuntui hyvältä puida
suurta elämänmuutosta ulkopuolisen kanssa.
- Ja kyllähän ne tuli kerrottua, kaikki huolet
mitä on, Aaltonen sanoo.
Vaikka sairauskohtauksesta ja omasta
kodista lähtemisestä on runsaat kolme vuotta,
sen muisteleminen saa edelleen Aaltosen kyyneliin. Vähitellen, monien keskusteluiden ja
ajan kulumisen myötä, hoivakotikin on alkanut
tuntua kodilta.
Viherkasvit ja rakkaimmat taulut tekevät
huoneesta omannäköisen. Aaltosen lempitaulussa tyttö vahtii karjaa metsäisessä maisemassa. Se on lämmin muisto kotitalosta metsän
reunassa.
- Niin kuin koti olisi lähellä, hän sanoo.
Anne Norvasuo pui vanhusten kanssa usein
elämän rankkaa puolta: sairauksia, kipuja,
menetyksiä ja surua. Hänestä sairaalapapin
tehtävä on tuoda toivoa ja etsiä voimavaroja
yhdessä vanhuksen kanssa. Usein ilonaiheita
löytyy eletystä elämästä ja läheisistä.
- Joskus voimavaroja löytyy ja joskus ei, jolloin etsimme niitä seuraavalla kerralla uudelleen. Vanhuksella on toki oikeus olla myös
väsynyt ja masentunut. Välillä on tärkeää vain
olla läsnä. Kaikkeen kun ei ole sanoja, Norvasuo sanoo.
Ilon ja kiitollisuuden aiheita on etsitty myös
Raili Aaltosen kanssa. Huima saavutus ja ilonaihe on se, että Aaltonen kuntoutui puhumattomasta sänkypotilaasta vireäksi keskustelukumppaniksi.
Aaltonen liikkuu pääosin pyörätuolilla,
mutta käy kävelemässä myös Eva-telineen
tuella. On ilahduttavaa päästä 92-vuotiaana
edelleen itse liikkumaan.
- Pienikin kävely on mukavaa. Noita käytäviä menen ympäri.
Valopilkkuja on muitakin. Aaltosen poika
soittaa joka ilta ja käy välillä kylässä vaimonsa
kanssa, joka auttaa Aaltosta monin tavoin.
Yhdestä hoivakodin asukkaasta Aaltonen on
saanut samanhenkisen ystävän.
Haastattelupäivänä iloa toi korttien askartelu. Kuva-aiheeksi löytyi musta kissa, josta tuli
mieleen Muru Margareta, rakas edesmennyt
lemmikki. Kortti odottaa pojan seuraavaa vierailua.
- Kirjoitin tähän rakkaalle Markulle, toivoo
äiti. L
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Hengellisyyttä on
elämän loppuun
saakka

V

anhusten hoivakotien
sairaalapapille Anne
Norvasuolle on sydämen asia, että myös
vanhusten hengellisistä
tarpeista huolehditaan.
Seurakuntien työntekijät käyvät hoivakodeissa pitämässä hartauksia, mutta
kaikki halukkaat asukkaat eivät jaksa
osallistua niihin.
Vanhuksen halutessa Norvasuo tuo
kirkonmenot tämän huoneeseen: tutut
virret ja rukoukset, ehtoollisenkin.
Usein hengellisyys nivoutuu elettyyn
elämään: tutut sävelet ja sanat herättävät muistoja ja merkityksellisiä keskusteluita.
Vanhus voi toivoa huone-ehtoollista
sairaalapapilta milloin tahansa. Pääsiäisen ja joulun alla Norvasuo tarjoaa
mahdollisuutta aktiivisesti itse, ja moni
asukas tarttuu siihen.

- Hän on ollut joskus ihan samanlainen kuin minäkin. Vaikka hän on muistisairas, hänellä voi olla kaipuuta hengellisyyteen, jota ei enää osaa ilmaista.
Mutta mitä uskolle tapahtuu, kun
ihminen ei enää muista, mitä usko on?
Norvasuo ajattelee, että usko ja hengellisyys säilyvät ihmisessä, vaikka hän
ei enää pysty pohtimaan teemoja analyyttisesti. Merkitys näkyy lyhyissä hetkissä, esimerkiksi muistisairaan levollisuudessa tutun virren aikana.
- Uskon, että ne tuovat ihmiselle turvaa jostain kaukaa.
Norvasuo on kokenut vastaavia hetkiä myös antaessaan ehtoollista muistisairaalle ihmiselle. Vielä ehtoollista
asetettaessa vanhus saattaa olla poissaoleva. Kun pappi tarjoaa ehtoollisleipää,
hän saattaakin tietää, miten toimia.
- Ajattelen, että silloin olen saavuttanut jotain hänen hengellisyydestään.

Norvasuo toimittaa ehtoollisen vanhuksen huoneessa samoin tutuin sanoin
kuin kirkossakin. Ehtoollisvälineillä
ja tutuilla sanoilla luodaan pyhä hetki
hoitoarjen keskelle.
- Vanhusten kiitollisuus siitä, että
heidän luoksensa tullaan ja että he saavat viettää ehtoollista, on hyvin koskettavaa myös papille.
Ja hengellisyyttä on monenlaista.
Keskustelun voi kokea hengellisenä,
vaikka Jumalasta tai uskosta ei puhuttaisi mitään. Oman elämäntarinan
jakaminen voi olla monelle hengellinen
kokemus.
- Kun ihminen saa puhua asioistaan, jotain vapautuu hänen sisällään ja
puhuu hänelle siitä, että hän ei ole tässä
elämässä yksin, Norvasuo sanoo.
Norvasuosta on tärkeää, että myös
muistisairaiden vanhusten hengellisistä
tarpeista huolehditaan. Papin ja hoivakodin henkilökunnan yhteistyö korostuu, kun vanhus ei osaa enää ilmaista
toiveitaan itse. Hoitajat tuntevat asukkaiden arvomaailman. Pappi ei koskaan tyrkytä hengellistä sisältöä.
- Aina on kyse vanhuksen, muistavan tai muistisairaan, oman vakaumuksen ja arvomaailman kunnioituksesta.
Muistisairaan vanhuksen ja papin
tapaamisen luonne on kiinni siitä,
miten pitkälle sairaus on edennyt.
Keskustelua pitää usein yksinkertaistaa
ja selkeyttää, eikä se välttämättä etene
loogisesti.
Välillä keskusteluyhteyttä vanhukseen ei ole. Silloin Norvasuo saattaa
laulaa virren tai lausua rukouksen. Tai
olla vaan läsnä ja lähellä. Hän pitää
aina mielessään, että muistisairauden
takana on aikuinen ihminen.

Kuolema on yleinen puheenaihe papin
ja vanhusten tapaamisissa. Norvasuosta
on tärkeää, että jokaisella olisi tilaisuus
puhua omasta kuolemastaan vapaasti.
Kuolemasta keskustellaan monin
sävyin. Joku odottaa loppuaan levollisena, toinen levottomana ja pelokkaana.
Joku toivoisi pääsevänsä jo pois.
- Kuolema on luonnollinen osa elämää. Me kaikki kuolemme kerran, ja
kuolema on lopulta yksinäinen, tuntematon tapahtuma, vaikka vierellä olisi
ihmisiä. Siksi mahdollisten pelkojenkin
käsittely on tärkeää, Norvasuo sanoo.
Keskusteluissa ollaan usein ikuisuuskysymysten äärellä: millaisen elämän
olen elänyt? Mitä kuolema on? Mitä
kuoleman jälkeen tapahtuu? Huoliiko
Jumala minut?
Norvasuo on usein läsnä myös vanhuksen kuolinvuoteella. Hän saattaa
pyydettäessä pitää rukoushetken tai
antaa ehtoollisen, ikään kuin saattaa
ihmisen kuolemaan.
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Parin viikon päästä vietettävän pääsiäisen sanoma on Norvasuolle merkityksellinen, koska hän kokee kantavansa
sitä mukanaan joka päivä.
Huonokuntoinen ja toisten avun
varassa oleva hoivakodin vanhus saattaa
pohtia, onko hän vain vaivaksi. Omaa
arvoa voi olla hankala nähdä, kun ei
pysty enää tekemään itse mitään.
Papin ja vanhuksen keskusteluihin
nouseekin usein kysymys kelpaavuudesta: kelpaanko minä Jumalalle tällaisena? Olenko osannut elää elämäni
oikein?
- Pääsiäisen sanoma, ristinkuolema
ja sovitus, on sanoma joka päivälle: että
kelpaamme Jumalalle ja olemme Jumalan silmissä rakkaita ja arvokkaita.

Pääsiäisestä Norvasuo haluaa jakaa
vanhuksille myös kristillisen toivon ajatuksen: lupauksen siitä, että Jumala ottaa
meidät vastaan. Vaikka nyt olisi sairautta
ja kipua, kerran tämä kaikki on ohi, ja
meillä on toivo ja lupaus iankaikkisesta
rauhasta ja levosta.
- Ja jos ihminen ei itse jaksa uskoa,
saatan sanoa, että minä uskon, että
kuoleman hetkellä Jumala on lähellä ja
läsnä.
Vanhusten elämänasenne on pysäyttänyt Norvasuon monesti. Hänestä on

havahduttavaa, miten moni ihminen
pystyy löytämään elämästä hyvää,
vaikka kunto rapistuukin.
- Vanhus, jolla on kipuja ja joka ei
pysty enää liikkumaan, saattaa sanoa
olevansa kiitollinen siitä, että on saanut
olla terve.
Norvasuolla on etuoikeutettu olo.
Vanhukset ovat jakaneet hänen kanssaan kipeitäkin asioita, joita eivät välttämättä ole kertoneet kenellekään. Luottamus vetää nöyräksi.
- Siitä saa paljon voimia, kun näkee,
että omalla työllä on merkitystä. L

Sairaalapapit vanhusten tukena

- Saat sairaalapappiin yhteyden vanhusten hovakotien henkilökunnan välityksellä.
- Anne Norvasuo: Runosmäki, Liinahaka, Kerttuli, Mäntyrinne ja Kaarinakoti.
- Katri Helin: Mäntykoti Räntämäki, Kurjensiipi 1 ja 2 ja Portsakoti.
- Hanna Hella-Aro: Mäntykoti Yli-Maaria ja Kurjenmäkikoti 2.

Kirkkovuosi

Miksi julma
nöyryytys ristillä
Janne Villa teksti
Timo Jakonen, Anni Pesosen kotiarkisto kuva

- Jeesuksen ristinkuolema oli historiallinen tapahtuma. Se oli jumalattoman raaka ja karsea tapa kiduttaa
ihminen hengiltä, toteaa teologian
tohtori Anni Pesonen.
Rooman valtakunnassa ristiinnaulittiin ihmisiä jo pari sataa vuotta
ennen Jeesuksen syntymää. Ristiinnaulitseminen oli roomalaisten tapa
tappaa ihmisiä hyvin hitaasti, tuskallisesti ja nöyryyttävästi.
Tavoitteena oli pelotusvaikutus,
kertoo Uuden testamentin eksegetiikasta väitöskirjan tehnyt Anni Pesonen.
- Alistetut ja rääkätyt ristiinnaulitut
haluttiin näyttää kansalle vastenmielisen rujoina, niin epäinhimillisinä, että
jokainen sanoutuisi heistä irti.
- Tuskinpa kristityt olisivat huvikseen keksineet kertoa, että heidän
jumalallinen esikuvansa ja sankarinsa
kidutettiin hengiltä näin täydellisesti
häväistynä.
Tätä rangaistusta ei koskaan langetettu Rooman kansalaisille vaan
joko viholliskansojen kapinallisille tai
isäntiään vastaan nousseille orjille.
- Jeesuskin ilmeisesti esitettiin roomalaisille kapinallisena. Ristin päälle
kirjoitettiin ”juutalaisten kuningas”.
Jeesuksen 30-luvulla tapahtuneesta ristiinnaulitsemisesta kerrotaan neljässä evankeliumissa. Niiden
mukaan kansa sai juhlan aikaan pyytää yhden vangin vapautettavaksi.
Väkijoukolta kysyttiin, tuomitaanko
ristille Jeesus vai Barabbas. Huutoäänestys päättyi murhaajan vapauttamiseen.
Evankeliumien kirjoittajat syyttävät
Jeesuksen tapattamisesta juutalaisten
johtajia, jotka kiihottivat kansaa häntä
vastaan. Siksi Pilatus kysyy Markuksen ja Matteuksen mukaan, mitä
pahaa Jeesus on muka tehnyt. Maaherra ymmärtää ylipappien vaativan
Jeesuksen päätä pelkästä kateudesta.
Matteus lisää, että Pilatus pesi
kätensä ja sanoi olevansa syytön
tämän miehen vereen. Luukkaan versiossakin tämä pitää Jeesusta syyttömänä. Johannes luo kuvan, että Pilatus pyrkii vapauttamaan Jeesuksen
viimeiseen asti.
- Valtaa pitänyt Rooma oli kuitenkin se, joka päätöksen teki. Ristiinnaulitseminen olisi ollut mahdotonta
ilman Pilatuksen käskyä, ja roomalaiset sotilaat toteuttivat sen, Anni Pesonen huomauttaa.
Evankeliumeissa on erilaisia näkökulmia ja painotuksia.
- Markus, evankeliumeista vanhin,
antaa ristiinnaulitsemisesta julmim-

man kuvan, epätoivoisen ja synkän.
Matteus säilyttää saman epätoivoisen tunnelman: ”Jumalani, miksi
hylkäsit minut?” Ryövärit, ylipapit ja
paikallaolijat pilkkaavat kaikki Jeesusta. Kristuksen viimeinen kuoleman
huuto on sanaton tuskan huuto.
- Luukas luo harmonisemman
ja lempeämmän kuvan ristinkuolemasta. Siksi lastenraamattuihin valitaan lähes aina Luukkaan versio.
Siinä Jeesus sanoo nauloja lyötäessä: ”Isä, anna heille anteeksi. He
eivät tiedä, mitä tekevät.” Viattomana
kärsivä Jeesus lupaa, että häntä puolustanut toinen ryöväri saa olla jo
tänään paratiisissa. Kristus uskoo
henkensä Isänsä käsiin.
Viimeisenä kirjoitetussa Johanneksen tekstissä teologinen ymmärrys ja
tulkinta on kehittynyt hyvin pitkälle.
Jeesus nähdään tietoisesti kuolemaan
astuvana, jumalallisena messiashahmona.
Hän järjestää vielä ristillä rakkaan
opetuslapsensa ja äitinsä suhteen
kuntoon. Juotavaakin hän pyytää
siksi, että kirjoitukset kävisivät toteen.
Sitten ”se on täytetty”.
- Markuksen kuvaamasta realistisesta kidutuskuolemasta on tultu
pitkä matka Johanneksen hallittuun
Jumalan poikaan, joka käy päättäväisesti ristille.
Mikä oli Jeesuksen ristinkuoleman
teologinen merkitys? Vastatessaan
Pesonen ei puhu enää vain kriittisenä
tutkijana vaan myös pappina.
- Ehkäpä Kristus koki kauhean
kidutuskuoleman, koska sellainen on
pahimmillaan ihmisen kohtalo. Ristin
tien voi nähdä Jumalan solidaarisuutena ihmiskuntaa kohtaan.
Jumala haluaa kärsiä ihmisten rinnalla, koska ihmisetkin joutuvat kärsimään kauheita asioita. On esimerkiksi
lapsia, jotka omat vanhemmat ovat
tieten tahtoen rääkänneet hengiltä.
- Kun Jumala tulee ihmiseksi, hän
ei valitse makeaa filmitähtielämää,
vaan kokee sen kauheimman, mitä
ihminen voi joutua kokemaan.
Muuten Jumalan olisi vaikea väittää
hengiltä kidutetuille, että hänkin on
kokenut täydellisesti ihmisen osan.
Että hän ymmärtää meitä loppuun asti
myös meidän kärsiessämme.
- Ristinkuolemassa on kysymys
ihmisyyden maljan juomisesta pohjaan asti. Jumala ja ihminen kohtaavat
ristillä. Ihmiseksi syntymisen, ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta
Kristus avaa meillekin tien ikuiseen
elämään.

Martinkirkon alttarimaalauksessa kuvataan Jeesuksen ristiinnaulitseminen. Teos toteutettiin kilpailun perusteella, jossa voittajiksi valittiin turkulaistaiteilijat Einari Wehmas ja Karl Ingelius. Teoksen korkeus on 15 metriä ja leveys 9,47 metriä ja se oli pitkään
Pohjoismaiden suurin alttarimaalaus.

– Ristillä Jumala kärsii ihmisten
kanssa. Pahuus ei lopulta voita
maailmassa, vaikka Jumala ei
kosta pahaa pahalla. Ylösnoussut
Kristus voittaa pahan ja kuoleman vallan meidän puolestamme, näkee Anni Pesonen.
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Seurakuntavaalit

Maria Ranne ja Lauri Palmunen muistuttavat kirkollisen päätöksenteon kollektiivisesta luonteesta: päätökset tehdään aina yhdessä ja keskustellen. Hyvistä vuorovaikutustaidoista on
päättäjälle hyötyä.

Suunnannäyttäjät
Heidi Pelander teksti
Jussi Vierimaa kuvat

H

alu muuttaa kirkkoa.
Kiinnostus oman seurakunnan toimintaan. Into
vahvistaa paikallista
kristillistä kulttuuria.
Syitä lähteä ehdokkaaksi syksyn seurakuntavaaleihin on
monia, ja kaikki motivaattorit ovat yhtä
hyväksyttäviä, sanovat kirkkopäättäjinä
Turussa ja Kaarinassa toimivat Lauri
Palmunen ja Maria Ranne.
He toivovat, että ehdokkaita tulisi
mahdollisimman monenlaisista taustoista. Heistä seurakuntien asioista
päättävien ihmisten joukon pitäisi heijastella kirkon koko jäsenkunnan tuntoja.
- Monipuolisuus pitää sisällään iän,
sukupuolen, maallistumisen ja hengellisyyden. Joku pystyy antamaan vähän
aikaa, joku enemmän. Jollain on kokemusta seurakunnasta, toisella ei ole,
Ranne kuvaa.
Palmusen mukaan ehdokkaaksi lähtevän ei tarvitse tuntea kirkon monimutkaisen hallinnon jokaista kiemuraa.
Uteliaisuus ja halu vaikuttaa oman seurakunnan asioihin kantavat pitkälle.
- Päättäjän on hyvä olla kiinnostunut vähän kaikenlaisista asioista, Ranne
lisää.
Mutta miten Ranne ja Palmunen päätyivät kirkkopäättäjiksi?
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Kolmen koululaisen äidillä Maria
Ranteella on noin viiden vuoden
kokemus ensin Piikkiön ja myöhemmin Kaarinan seurakunnan päätöksenteosta. Hänelle luottamustoimi
seurakunnassa on luonteva jatke
aktiiviselle partiouralle.
- Tämä on se, mitä minä pystyn
antamaan kirkolliseen elämään.
Eläkepäiviään viettävä Lauri Palmunen on ollut Turun tuomiokirkkoseurakunnan päättäjänä lähes 20
vuotta. Kiinnostus heräsi kirkollisen
lähipiirin kautta. Hän tunsi paljon
kirkon työntekijöitä, ja tytärkin lähti
papin uralle. Urallaan maakuntaliitossa Palmunen teki yhteistyötä piispojen ja pappien kanssa.
- Ihmiset, jotka toimivat kirkossa
olivat mukavia, se vetosi minuun.
Poliittisella taustallani oli hyvin vähän
vaikutusta ehdolle asettumiseen, keskusta-aktiivina tunnettu Palmunen
sanoo.
Turussa ja Kaarinassa on 10 paikallisseurakuntaa. Jokaisella seurakunnalla on oma seurakuntaneuvosto,
jonka päättäjät valitaan seurakuntavaaleilla.
Seurakuntaneuvoston päättäjät
suunnittelevat, kehittävät ja ohjaavat
seurakunnan toimintaa. He valitsevat työntekijät, ohjaavat seurakun-

nan rahankäyttöä ja ratkovat tiloihin
ja toimintaan liittyviä kysymyksiä – eli
vaikuttavat siis suoraan seurakunnan
arkeen.
Palmusen ja Ranteen mielestä
ehdokkuutta harkitsevien on hyvä
ymmärtää kirkkopäättäjien rooli: he
ovat seurakunnan suunnannäyttäjiä ja
työntekijöiden tukijoita.
- Päättäjän tehtävä ei ole pomottaa
työntekijöitä, hänellä ei ole esimiesasemaa, Palmunen sanoo.
Ranteen mukaan demokraattisen
päätöksenteon idea on hyvä ymmärtää.
Vaikka jotain asiaa vastustaisi henkeen
ja vereen, se saattaa silti tapahtua, jos
enemmistö on toista mieltä.
Heistä päättäjillä on tärkeä rooli
myös seurakuntalaisten huolten ja
ideoiden välittäjinä. Näin he toimivat
eräänlaisena asiakaspalautekanavana
seurakuntalaisten ja työntekijöiden
välillä.
Kaksikon mukaan kirkkoherralla on
iso rooli seurakuntaneuvoston arjessa.
Hän valmistelee ja esittelee päätettävät
asiat ja johtaa keskustelua. Kirkkoherra
vaikuttaa myös siihen, millainen keskusteluyhteys päättäjillä on seurakunnan työntekijöihin.
Ranteen mielestä päättäjän rooli on
sitä helpompi, mitä paremmin päätettävät asiat on valmisteltu. Yleensä kes-

kustelua tulee enemmän, mikäli valmistelussa on oikaistu tai luottamus
valmistelijaan horjuu.
- Viisas kirkkoherra ottaa luottamushenkilöiden mielipiteet huomioon
jo valmisteluvaiheessa, Palmunen
lisää.
Heistä päätöksentekoon voi osallistua omalla tavallaan. Ranne tarkkailee keskustelua ja nostaa usein käden
vasta sitten, jos oma näkemys ei tule
keskustelussa esiin. Palmunen on
hyvin vilkas keskustelija.
- Välillä oikein päätän, että pidän
suuni kiinni, mutten siltikään saa hillittyä itseäni, hän naurahtaa.
Välillä asialistalla on isojakin
asioita. Palmusen mukaan yksi tuomiokirkkoseurakunnan viime vuosien
isoista päätöksistä oli seurakunnan
kirkkoherran eli Turun tuomiorovastin
valinta. 10 vuotta virassa olleen Heimo
Rinteen seuraajana aloitti viime vuoden alusta Aulikki Mäkinen.
Joskus kirkon valtakunnalliset
kiistakysymyksetkin näkyvät seurakuntaneuvostoissa. Sekä Kaarinan
seurakunnan että Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostot ovat
tänä keväänä päättäneet avata seurakuntansa kirkkotilat samaa sukupuolta oleville vihkipareille. Päätökset
syntyivät äänestyksillä.
- Tässä omalla äänellä oli merki-

myös erilaisia johtokuntia ja työryhmiä, joissa päätöksiä valmistellaan ja joissa luottamushenkilöt ovat
mukana.
- Kaikkeen ei tarvitse mennä
mukaan heti. Voi aloittaa pienestä ja
ottaa lisää vastuuta, jos asiat kiinnostavat, Ranne sanoo.
Yhtymän ja seurakuntien päätöksistä viestitään myös ulospäin. Ranne
ja Palmunen ovat kumpikin avoimen
päätöksenteon kannattajia ja tyytyväisiä siihen, miten yhtymän ja oman
seurakunnan päätökset näkyvät
mediassa.

tystä. Yhtäkkiä sitä onkin tekemässä
historiaa, Ranne sanoo.
Seurakuntayhtymässä päätöksiä
tehdään myös yhtymätasolla. Kukin
seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan yhteiseen kirkkoneuvostoon, jossa Ranne istuu Kaarinan seurakunnan edustajana. Siellä
päätetään koko seurakuntayhtymän
suurista linjoista.
- Siellä on paljon henkilöstöön,
talouteen ja kiinteistöihin liittyviä
asioita, ja päätösten mittakaava on
usein miljoonissa euroissa, hän kuvaa.
Ylintä päätäntävaltaa käyttävän
yhteisen kirkkovaltuuston 51 edustajaa valitaan seurakuntavaaleissa.
Lauri Palmunen on heistä yksi.
Hänestä kirkkovaltuuston keskeinen
rooli on siunata kirkkoneuvoston valmistelemat päätökset.
Ranteen ja Palmusen mukaan luottamustoimiin kuluvaan aikaan voi
vaikuttaa itse. Seurakuntaneuvostosta
on helppoa aloittaa. Kokouksia on
kerran kuussa tai harvemmin. Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu neljä
kertaa vuodessa. Yhteinen kirkkoneuvosto vie jo enemmän aikaa.
- Kokouksia on joka kolmas viikko,
listat ovat pidempiä ja materiaaleja
enemmän, Ranne sanoo.
Yhtymässä ja seurakunnissa on

Kirkkopäättäjän tie voi saada yllättäviäkin suuntia. Ranne ja Palmunen
ovat luottamushenkilöedustajina
Turun tuomiokirkon restaurointitoimikunnassa.
Toimikunta valmistelee kansallispyhäkön peruskorjausta, jonka yhteydessä mietitään myös uusia tapoja
käyttää kirkkotilaa. Korjauksen on
tarkoitus valmistua ensimmäisenä
adventtina vuonna 2027. He ovat projektista innoissaan.
- Tämä on iso asia Tuomiokirkkoseurakunnalle, Turulle, hiippakunnalle ja koko Suomen evankelisluterilaiselle kirkolle, Palmunen sanoo.
Palmunen on esimerkki siitä, miten
kirkkopäättäjä voi päästä mukaan
myös kirkon valtakunnalliseen päätöksentekoon. Hän on yksi kirkolliskokouksen maallikkojäsenistä, jotka
kirkkopäättäjät valitsevat keskuudestaan. Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta heitä valitaan kahdeksan.
Kirkolliskokous on kirkon ylin
päättävä elin, jossa käsitellään kirkon oppiin, työhön, lainsäädäntöön ja
talouteen liittyviä asioita. Palmusesta
on ollut kiehtovaa seurata keskustelua
vaikeista teologisista kysymyksistä,
kuten samaa sukupuolta olevien vihkimisestä.
Kun hän aloitti kirkkopäättäjänä,
hän ajatteli keskittyvänsä työuralta
tuttuihin hallinnon asioihin. Lopulta
teologiset ja eksistentiaaliset kysymykset ovat olleet niitä kiinnostavimpia. Näkemys kristinuskosta on avartunut ja elämän suuret kysymykset
ovat tulleet lähelle.
- Ja näin voi tapahtua myös seurakuntatasolla. Ihminen, joka tulee
päättäjäksi aivan maallisten asioiden
kautta, rupeaakin käymään kirkossa
ja funtsimaan näitä asioita.
Sekä Palmunen että Ranne aikovat
asettua ehdolle syksyn seurakuntavaaleissa. Ranteesta päättäjän hommat ovat yleissivistävä ja mielekäs
lisä omaan arkeen. Palmusta innostaa
erityisesti kotikirkon restaurointiprojekti.
Seurakuntavaalit ovat heistä matalan kynnyksen vaalit, joissa ei joudu
median prässiin. Läpi pääsee usein
pienelläkin äänimäärällä.
- Ja meitä voi ottaa hihasta kiinni ja
kysyä, jos on näistä asioista kiinnostunut, Ranne sanoo.L

Lakimiesasessori Matleena Engblom kehottaa
seurakuntavaaliehdokasta pohtimaan vaaleja
varten, miksi haluaa
osallistua kirkon päätöksentekoon ja mitkä asiat
ovat itselle tärkeitä.

Päättäjä on
näköalapaikalla

M

arraskuisissa seurakuntavaaleissa
valitaan päättäjät
kaikkiin suomalaisiin seurakuntiin
ja seurakuntayhtymiin. Esimerkiksi Turun arkkihiippakunnassa eli Varsinais-Suomessa
ja Satakunnassa se tarkoittaa satojen luottamushenkilöiden valintaa
yhteensä 49 seurakuntaan.
- Vaalit ovat kirkon jäsenen virallinen vaikutuskanava seurakuntien
ja seurakuntayhtymien toimintaan.
Äänestämällä voi vaikuttaa, Turun
arkkihiippakunnan tuomiokapitulin
lakimiesasessori Matleena Engblom
summaa.
Hän toivoo vaaleihin konkareiden
rinnalle uusia ehdokkaita tuomaan
kirkkoon uusia ajatuksia ja toimintatapoja. Hänestä päättäjä on näköalapaikalla kirkon ja seurakunnan toimintaan, ja päätöksentekoelimet ovat
hyviä paikkoja verkostoitua.
- Kirkkopäättäjän homma ei vaadi
erityistä koulutustaustaa tai taitoja.

Ihan tavallinen ihminen voi hoitaa
luottamuspestiä hyvin menestyksekkäästi. Aito kiinnostus ja halu osallistua
riittävät, Engblom sanoo.
Ehdokkaaksi haluavan pitää löytää
omasta seurakunnastaan itselle sopiva
ehdokaslista, johon asettua ehdolle.
Listoja kokoavat valitsijayhdistykset,
joiden taustalla vaikuttavat puolueet
sekä erilaiset teemat ja ajatusmaailmat.
- Ehdokkaan on hyvä selvittää, mikä
agenda valitsijayhdistyksellä on. Kannattaa kysellä ja kilpailuttaa, Engblom
kannustaa.
Mikäli omasta seurakunnasta ei
löydy sopivaa valitsijayhdistystä, sellaisen voi perustaa myös itse. Valitsijayhdistyksen perustamiseksi vaaditaan
10 oman seurakunnan äänioikeutettua
jäsentä.
Päätöksenteon arjessa taustaryhmien vaikutus vähenee. Engblomilla
on sellainen kuva, että Turussa ja Kaarinassa kirkon päätöksenteko on ylipäänsä melko epäpoliittista.

Ehdokkaan muistilista
-

Seurakuntavaaliehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu ja täysi-ikäinen kirkon jäsen.
Oman seurakunnan ehdokaslistalle voi liittyä 15.9. klo 16 saakka.
Seurakuntavaalit pidetään 20.11. Ennakkoäänestys on 8.–12.11.
Äänioikeutettuja ovat 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet.
Lue lisää: turunseurakunnat.fi/vaalit, seurakuntavaalit.fi
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Svenska sidan

Gurli Nikko har burit ansvar för andra ända sedan barnsben. Nu behövs hon hemma dygnet runt. Målningarna i bakgrunden är gjorda av
henne själv.

Skratt och gråt är lika nära
i anhörigvårdarens vardag
Siv Skogman, text
Timo Jakonen, foto

D

et är den dagen i
veckan när hon har tid
för sig själv. Mannen,
som hon annars tar
hand om dygnet runt,
har program på servicehuset Hemmet.
Medan han har sällskap där skall
hon hinna med mycket hon tänkt sig.
Men sex timmar går snabbt.
- Jag tycker att jag knappt hinner
märka att det är tyst i lägenheten
förrän dagen har gått, säger Gurli
Nikko.
Hon är en av cirka 350 000 närståendevårdare i vårt land. Tillsammans sparar de uppskattningsvis 3,2
miljarder euro offentliga medel per
år genom att själva sköta en anhörig
i stället för att personen skulle skötas
på en institution. Endast omkring 50
000 av alla som vårdar en närstående
har avtal med sin kommun och får
en liten ersättning för det. Varför det
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är så finns det ingen entydig förklaring till. En del orkar inte med all den
byråkrati som krävs, andra vill sköta
saker på sitt sätt, men det finns också
de som inte vet om sina rättigheter
och vilken hjälp som finns att få.
Gurli Nikko har avtal med Åbo
stad, men hon har till exempel aldrig
tagit ut de lagstadgade lediga dagar
hon har rätt till. Hon vill inte lämna
sin man ensam med främmande
människor.
- Vi har varit gifta i 63 år, aldrig
varit ifrån varandra. Varför kulle vi
vara det nu? Två gånger har vi tillsammans varit på kyrkliga samfällighetens lägergård Senaps. Det var vår
semester.
Hennes man Kaarlo, ”Kassu”,
snart 94 år, har diagnosticerad
droppfot vilket gör att han inte kan
lyfta foten. Som yngre kunde han
lyfta knät, men det blev långsamt
sämre så att han sedan tio år tillbaka

kan gå bara med stödskena. Utan den
faller han.
- Han ska opp på nätterna, man
måste se till att han inte törnar mot
något, inte faller. Hans ben ska smörjas, fötterna masseras, det ska vara
droppar i ögonen, medicin vid vissa
tider och mat på regelbundna tider.
Jag varken kan eller vill lämna honom
ensam.
Andhämtningspauser är dagliga
promenader med vänner hon fått i
Suikkila där de bor.
- Jag kände mig så välkommen här.
Folk bjöd oss med till naturstigar, vi
spelar ”mölkky” på sommaren. Det
har blivit ett viktigt sammanhang för
mig när många av vännerna är sjuka
eller har dött. De har tagit mig med
till rosenparken i Åbo, vi har plockat
svamp och gjort kortare bilresor.
Närståendecaféet är också en viktig möjlighet att vädra sina tankar,
prata om problem och få nya idéer för

vardagen. Det ordnas en gång i månaden i samarbete mellan Åbo
svenska församling, Folkhälsan och
Egentliga Finlands Minnesförening.
- Där finns mycket empati, säger
hon. Vi kan vädra våra sorger och
bekymmer, prata om både det goda
och det mindre goda, koppla av en
stund och få råd om praktiska saker
och byråkrati.
Att en vinter som denna ta sig ut
tillsammans är svårt.
En rullator hjälper föga i snömodd
och drivor även om han har stöd.
Fotstödet är dessutom gjort av ett
material som snabbt blir kallt, så han
fryser lätt om fötterna. Hon har kämpat för att få taxisedel men hittills
utan resultat.
- Ska vi till centrum och köpa
byxor åt honom kostar det 40 euro,
ska vi hälsa på dottern här i Åbo blir
det också dyrt. Vi skulle gärna vandra
på Runsala när vädret tillåter, men
då måste vi först ta oss med buss till
centrum, sedan byta till Runsala. Det
är besvärligt att kliva i och ur bussarna med rullator och farligt när
bussen ibland startar innan du hunnit
ut. Taxi skulle vara en stor lättnad.
Det är enda gången hon låter
besviken.
De har båda genomgått flera operationer, hon har själv diabetes.
- Vi har aldrig bett om något annat
än lite taxihjälp, men det tycks vara
omöjligt.
På bordet ligger en bunt broschyrer som lockar med aktiviteter för
anhörigvårdare. Men hon vill inte
springa på evenemang, hon behövs
hemma. Det hon önskar är hjälp med
taxi då och då.
Hon sitter i deras vackra hem med
utsikt över trädtopparna. Långt borta
ser man kyrktornen i Åbo. Väggarna
pryds av målningar, som det visar sig
att hon själv har gjort. Hon har också
själv tapetserat, spacklat och målat
hela lägenheten.
Var tar hon kraften i vardagen,
undrar jag.
- Det är österbottnisk sisu, skrattar
hon. Vi var en stor familj och det var
jag som tog hand om småsyskonen,
såg till att vildbasarna hölls vid liv.
Jag är van vid ansvar. Jag har lika lätt
för att gråta som att skratta.
Hon är 86 år gammal, har bott
och arbetat som frisörska och ritare
i både Sverige och Finland, hon har
sett livets många schatteringar. Jag
undrar om hon har någon önskan
kvar för egen del?
- Jag har rest tillräckligt, trivs bäst
hemma. Det jag önskar är att jag själv
får vara frisk och orkar ta hand om
min man.
Närståendecafé på Folkhälsans
Kvartersklubb, öppet för alla som tar
hand om en anhörig hemma eller
stöder någon på ett boende. Vårens
sista träff 29 april. Mera uppgifter
eva.bjorkqvist@folkhalsan.fi eller
carita.eklund@evl.fi L

Uutiset
LY H Y E S T I
Samaa sukupuolta olevat
vihkiparit voidaan vihkiä
Turun tuomiokirkossa.
Tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan 9.3. sallia
Tuomiokirkon käytön sateenkaariparien vihkitilaisuuksiin
äänin 12 puolesta, 1 vastaan, 1
tyhjä. Tuomiokirkossa toimiva Åbo svenska församling
teki vastaavan päätöksen jo
tammikuussa. Myös Maarian ja Kaarinan seurakunta
ovat avanneet kirkkojensa
ovet samaa sukupuolta olevien vihkimiselle. Seurakunta
päättää kirkon tilojen käytöstä.
Vihkimiskäytännöistä vastaa
sen sijaan kirkolliskokous, joka
ei edelleenkään ole tehnyt
päätöstä vihkimisen laajentamisesta samaa sukupuolta
oleville pareille. ”Käytännössä
vihkimisiä kuitenkin tapahtuu
ja jokainen pari löytää vihkivän
papin”, kertoo tuomiorovasti
Aulikki Mäkinen.
- Juttupisteen kohtaamispaikka Aureliassa on äänieristetty tila. Risto Hiltunen on tehnyt siellä tähän mennessä yhden päivystysvuoron.

Kun ahdistaa, Juttupiste auttaa
Minna Uusivirta teksti
Timo Jakonen kuva

N

uorille ja nuorille aikuisille avattiin keskustaan
uusi paikka matalan kynnyksen keskusteluavulle.
Alle korttelin päässä
torilta, sivussa muiden
katseilta – siellä on helmikuussa Aureliassa avattu Juttupiste, joka tarjoaa
keskusteluapua ilman ajanvarausta
16–30-vuotiaille kolme kertaa viikossa.
Vastaavalla idealla toimivaa walk
in -keskusteluapua nuorille ja nuorille
aikuisille ilman ajanvarausta on järjestetty aiemmin Tampereella, Helsingissä
ja Keravalla. Turussa toiminta käynnistyi
Kaarinan kirkkoherra Ville Niittysen
aloitteesta. Katariinan kirkkoherra
Leena Kairavuo kertoo, että ideana oli
tarjota matalan kynnyksen paikka, jossa
voi keskustella, jos elämässä tapahtuu
liikaa tai liian vähän.
Keskusteluapua voi Juttupisteestä
saada nopeasti, eikä ahdistavien ajatusten kanssa tarvitse jäädä yksin, vaikka
esimerkiksi terveydenhuollon palveluihin olisi jonoa.
- Kun ajatuksia sanoittaa, se usein
helpottaa oloa ja tuo mittakaavaa. Verkossa on monia chatteja, joista voi saada
apua, mutta ihmisen näkeminen kasvotustenkin on tärkeää. On viisasta ja rohkeaa hakea apua matalalla kynnyksellä,
ettei ahdistus tai ongelma kasva liian
suureksi, Kairavuo sanoo.
Keskusteluapua antamassa on vuorollaan seurakunnan kokenut ihmissuhdeammattilainen: pappi, diakoni tai

nuorisotyöntekijä, joka on kohdannut
monenlaisia tilanteita. Hengellisistä
kysymyksistä Juttupisteessä ei tarvitse
keskustella, vaan paikalla olevan työntekijän kanssa voi keskustella mistä
tahansa aiheesta, koski se sitten koronan
tai Ukrainan sodan tuomaa ahdistusta,
omaa jaksamista, yksinäisyyttä, ihmissuhteita tai vaikka taloushuolia.
Keskusteluista ei tallenneta henkilötietoja ja halutessaan tulija voi käyttää
nimimerkkiä. Päivystykseen voi kävellä
suoraan sisään, tai tulija voi varata 45
minuutin vuoron Aurelian tuulikaapissa
olevalta listalta.
- Jos lähipiirissä on nuoria, jotka voisivat hyötyä keskusteluavusta, myös
aikuiset voivat vinkata tästä palvelusta,
Kairavuo sanoo.
Keskustelut Aureliassa käydään
äänieristetyssä kopissa. Kaarinalaisen Vetrospacen rakentamassa tilassa
ilmanvaihto ja valaisintekniikka poistavat epäpuhtauksia – kuten viruksia –
ilmasta sekä pinnoilta mahdollisimman
tehokkaasti, joten se on tulijoille myös
terveysturvallinen paikka. Vetrospace

tekee yhteistyötä seurakuntayhtymän
kanssa ja haluaa tukea nuorten mielen
hyvinvointia tarjoamalla keskustelutilan
veloituksetta.
Juttupisteessä päivystäjänä ollut diakoniatyöntekijä Risto Hiltunen tietää,
että ihminen kaipaa luontaisesti jotakuta,
jonka kanssa omia ajatuksia voi peilata.
Joskus mieltä painavista asioista on helpompaa keskustella vieraan kuin vaikka
perheenjäsenen kanssa. Silloin voidaan
lähteä puhtaalta pöydältä.
- Ihminen on oman elämänsä paras
asiantuntija. Mietimme ratkaisukeskeisesti, miten johonkin tilanteeseen on
päädytty. Kerralla ei voida ratkaista kaikkea tai antaa valmiita vastauksia, mutta
voidaan löytää kysymyksiä, joihin vastaamalla syntyy oivalluksia.
Tarvittaessa Juttupisteestä voidaan
myös neuvoa eteenpäin seuraavan avun
tarjoajan luo, kuten terveydenhoidon
piiriin.
Tällä hetkellä Juttupisteen päivystysvuorot on jaettu päivystäjille kevään
ajaksi. Kesällä katsotaan, millaista tarvetta toiminnalle on jatkossa. L

Juttupiste
• Tarjoaa maksutonta keskusteluapua 16–30-vuotiaille ilman ajanvarausta.
• Sijaitsee Aureliassa (Aurakatu 18, 1. kerros), vastapäätä Puolalanmäen lukiota ja
Nuorten taide- ja toimintatalo Vimman vieressä.
• Juttuseuraa on saatavilla suomeksi tiistaisin ja torstaisin klo 14–17 ja ruotsiksi
maanantaisin klo 14–16.

Turun tuomiokirkon sävellyskilpailuun lähetetyn
232 teoksen säveltäjien
joukosta voittajiksi palkittiin Johanna Almark ja Anu
Neuvonen kumpikin 1000
eurolla. 2. sijalle sijoittui Eetu
Sadeharju ja jaetulle 3. sijalle
Jussi Hirvonen ja Toni Nygård.
Lisäksi tuomaristo myönsi
kannustuspalkinnon 9-vuotiaalle Paju Sippolalle. Laita
riemu soimaan! -sävellyskilpailulla etsittiin tuoreita sävellyksiä vanhasta pääsiäistroparista ”Kristus nousi kuolleista”.
Tuomaristo - Tuomiokirkkoseurakunnan muusikot Markku
Hietaharju, Jukka Pietilä, Anu
Åberg, kappalainen Mika Mäntyranta sekä säveltäjä Osmo
Honkanen – käsitteli kilpailuun
lähetetyt sävellykset anonyymeinä tietämättä säveltäjien
nimiä. Voittajateokset kuullaan
Turun tuomiokirkossa 1. pääsiäispäivän messussa ja Paju
Sippolan teos 2. pääsiäispäivän
perhemessussa.

Kirkon ympäristöpäivät
2022 järjestetään Turussa
19.-20. syyskuuta teemalla ”Kestävä elämä ja kestävä
kirkko - tehtävänä luodun
monimuotoisuus ja hiilineutraalisuus”. Päivät kokoavat
erityisesti kirkon työntekijöitä
ja luottamushenkilöitä mutta
myös kaikkia kirkon ympäristövastuusta ja hiilineutraaliustavoitteesta kiinnostuneita. Osa
ohjelmasta striimataan verkossa. Lisää osoitteessa evl.fi/
kirkonymparistopaivat.
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Seurakuntavaalit
organisoi käytännön asioita.
Työrupeaman aluksi Väisänen
tutustuu yhtymän hallintoon ja seurakuntiin sekä ehdokasasettelun taustalla oleviin poliittisiin puolueisiin ja
liikkeisiin.
Vaaleihin voi asettua ehdolle syyskuun puoleenväliin asti. Väisänen toivoo ehdokkaita monista eri taustoista.
Päättäjät voivat hänestä vaikuttaa
siihen, mihin asioihin oma seurakunta
keskittyy. Hän toivoo nuorten hoksaavan, että päätöksentekoelimet ovat
myös hyviä paikkoja verkostoitua.
- Tulevaisuuden työmahdollisuudet ovat parempia nuorille, jotka ovat
aktiivisia eri paikoissa.

Minttu Väisänen kuvattiin yhtymän toimitalon juhlasalissa, jossa yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu päättämään yhtymän asioista.

Millaisen kirkon sinä haluat?
Minttu Väisänen on seurakuntavaalien sekatyöläinen, jolle kirkollinen
demokratia on sydämen asia.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

V

aalikoordinaattori
Minttu Väisäsen mielestä seurakuntavaalit
on oiva tilaisuus nostaa
esiin kirkollista demokratiaa. Kuka tahansa
täysi-ikäinen kirkon jäsen voi asettua
vaaleissa ehdolle. Kaikilla kirkon jäsenillä on myös mahdollisuus äänestää
päättäjäksi henkilöä, joka ajaa itselle
tärkeitä asioita kirkossa.
- Kaikilla ihmisillä on oma paikkansa vaikuttaa kirkon asioihin. Nyt

kannattaa tarttua toimeen, hän rohkaisee.
Väisänen aloitti seurakuntayhtymän vaalikoordinaattorina helmikuun
alussa. Hänen työnsä tähtää marraskuisiin vaaleihin, jolloin yhtymän sekä
Turun ja Kaarinan 10 seurakunnan
luottamushenkilöt valitaan.
Väisästä motivoi työssä erityisesti
tietoisuuden lisääminen: että entistä
useampi ihminen ymmärtäisi, että
kirkon asioista päätetään demokraattisesti.
Väisänen on koulutukseltaan viittä
vaille teologian tohtori. Hän tutkii väi-

töskirjassaan Kirkon Ulkomaanavun
ja siihen liittyvien kirkollisten toimijoiden lobbausta ja kampanjavaikuttamista globaalien instituutioiden, EU:n
ja valtion tasoilla. Seurakuntavaalityö
on hänestä mielekästä jatkoa tutkimustyölle.
- Se tavallaan jatkaa väitöskirjan
aihetta, mutta kirkon sisällä, kirkon
hallinnon ja demokratian näkökulmasta.
Vaalikoordinaattorina Väisänen on
vaalien sekatyöläinen. Hän tilaa vaalimateriaaleja, hoitaa vaaliviestintää,
auttaa seurakuntia ja valitsijayhdistyksiä vaaleihin liittyvissä asioissa sekä

Seurakuntavaaleissa äänestetään
edustajat kahteen paikkaan: oman
paikallisseurakunnan seurakuntaneuvostoon ja seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon.
Hänestä vaaliviestinnässä pitää
tehdä töitä sen eteen, että kirkon päätöksenteko avautuu maallikolle.
- Seurakuntien tasolla seurakuntaneuvosto johtaa hengellistä työtä ja
muuta toimintaa sekä päättää niihin
liittyvien varojen käytöstä. Yhteinen
kirkkovaltuusto päättää laajemmista
yhtymää koskevista asioista, kuten
strategiasta, investoinneista ja taloudesta.
Seurakuntavaaleja on vaivannut
alhainen äänestysprosentti. Viime vaaleissa vuonna 2018 Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän äänestysprosentti
oli 10,9. Mitä Väisänen tekisi äänestysinnokkuuden lisäämiseksi?
Hän toivoo, että seurakuntavaaliviestinnässä onnistuttaisiin kertomaan,
että kyse on koko kirkon vaalista.
Äänestämällä voi vaikuttaa paitsi paikalliseen hengelliseen elämään, myös
kokonaiskirkon tilaan.
- Toivon, että myös vähän passiivisemmat jäsenet ymmärtäisivät olevansa tärkeässä osassa vaikuttamassa
kirkon asioihin.

turunseurakunnat.fi/vaalit, seurakuntavaalit.fi L

Käsikirjoitus Roope Lipasti, piirros Anton Lipasti
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