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Kiire on
kyberrikollisen ystävä
PÄ Ä K I R J O I T U S | M E R V I S I P I L Ä
Kirjoittaja on lehden toimitussihteeri.
sähköposti mervi.sipila@evl.fi

Muistan sinua
Menetin kolme isovanhempaani parin kuukauden
sisällä ollessani alle kymmenvuotias. Muistan heidät elävästi, mutta kuolema ei jättänyt minuun isoa
muistijälkeä. Oli varmaan liian monet hautajaiset
lyhyen ajan sisällä. Enemmän mieleeni on painunut
koiramme kuolema, joka osui samaan aikaan. Kun
koira vietiin lopetettavaksi, silitin kotona sen silkkistä turkkia ja lauloin Maa on niin kaunis. Lauluvalintaa selittänevät kolmet peräkkäiset hautajaiset,
joissa olin ollut.
Kummisetäni kuoli yli kolmekymmentä vuotta sitten. Olin silloin nuori aikuinen, joten muistot ovat
erilaisia. Muistan sairastelun ja vierailun saattohoitokodissa, missä kummisetä valitti varpaittensa
palelevan. Hieroin hänen jalkojaan ja laitoin villasukat varpaita lämmittämään. Jorma-kummin
kuoleman jälkeen aloin säännöllisesti käydä luovuttamassa verta. Edelleenkin muistan häntä aina Veripalvelussa käydessäni.
Lasteni iäkäs vaari kuoli terveyskeskuksen vuodeosastolla joitakin vuosia sitten. Siellä käydessäni
pitelin häntä kädestä ja välillä pidätin omaa hengitystäni kuullakseni, hengittääkö hän vielä. Hengityskatkojen aikana laskin sekunteja ja mietin, joko
nyt oli viimeisen henkäyksen vuoro. Pois lähtiessäni
hän avasi silmänsä ja sanoi: ”Kiitos.” Tuollaista ei
unohda. Sen jälkeen emme enää tavanneet. Vaarin
elämä ei loppunut kuolemaan. Hänen kuolemansa
jälkeen syntyneelle lapsenlapsenlapsellekin vaarin
elämä ja valoisa elämänasenne ovat tulleet tutuiksi
tarinoiden kautta. Muistot kantavat.
Pyhäinpäivää vietetään 6.11. Silloin on aika muistella
ennen meitä lähteneitä. Kun suru muuttuu kaipaukseksi ja kauniiksi muistoiksi, on aika tuntea kiitollisuutta ihmisistä, joiden kanssa on saanut jakaa
elämäänsä. L

Simo Ahtee teksti
Timo Jakonen kuva

S

ähköpostiin kilahtaa viesti, jossa
patistetaan juuri
sinua välittömiin
toimiin tietoturvauhkan torjumiseksi. Mutta voiko lähettäjään
luottaa? Viime aikoina yhä
useampi on joutunut miettimään vastausta yksin.
- Samaan aikaan kun etätyöt ovat lisääntyneet, on myös
koettu valtava piikki huijausten
määrässä. Ihmiseltä häviää se
ympäristö, jossa hän pystyy tutkimaan viestejä vaikka yhdessä
työkaverin kanssa, sanoo tietoturva-asiantuntija, Turun
ammattikorkeakoulun johtava
yliopettaja Jarkko Paavola.
Periaatteessa kuka tahansa
voi langeta ansaan, kun olosuhteet ovat otolliset. Esimerkiksi
syyskuun alussa Oulun yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle osoitettujen kalasteluviestien kautta päätyi vääriin
käsiin satoja salasanoja ja käyttäjätunnuksia. Viestejä luettiin
aamu-unisina ja vastaanottajien
joukossa oli uusia, oppilaitoksen
käytännöistä vielä tietämättömiä opiskelijoita.
- Tietoturvasta huolehtiminen ei ole vielä kansalaistaito,
joten töitä riittää. Opettelun
pitäisi alkaa jo silloin kun lapsi
saa ensimmäisen puhelimen.
Paavolan mukaan pelkoreaktioiden hyödyntäminen ja pakottaminen kiireisiin päätöksiin
ovat tehokkaita kikkoja. Niihin

Johtava yliopettaja Jarkko Paavola vastaa muun muassa Turun ammattikorkeakoulun tieto- ja kyberturvallisuuden opetussisältöjen suunnittelusta.
Osaajapula on niin suuri, että alan opiskelijoiden on määrä tuplaantumassa.

perustuvat erilaiset kiristysviestit tai Microsoft-huijauspuhelut,
joissa kerrotaan henkilön tietokoneella tapahtuvasta epäilyttävästä toiminnasta.
- Ei ole kiire. Jos kyberhyökkäys on oikeasti tapahtunut, peli
on jo menetetty siinä vaiheessa,
kun vahinko huomataan. Paras
ohje on: laita kädet tuolille, istu
niiden päälle minuutiksi ja mieti
rauhassa, miten toimit.
Ja vaikka huijausyritykset
tuntuvat henkilökohtaisilta,
kyberrikollisen silmissä yksilö
ei ole yleensä erityinen. Massa-ajattelu on kannattavampaa,
Paavola huomauttaa. Jos kiristysviesti lähtee miljoonille ihmisille, joista promille haksahtaa
maksamaan pelastuksestaan
bitcoinena, on tuotto silti iso.
Kun on tarkkana, voi olla myös
rauhallisin mielin, Paavola
sanoo. Ensinnäkin mieti ennen
kuin klikkaat sinulle lähetettyä
linkkiä.

- Googlen kautta ei saa
mennä verkkopankkiin. Hakuun
voi ilmestyä huijauslinkkejä.
Esimerkiksi o voi olla 0, eikä sitä
huomaa nopealla vilkaisulla.
Arkipäivää pitäisi olla myös
varmuuskopiointi tiedostoja
salaavien kiristyshaittaohjelmien tai kiintolevyn hajoamisen
varalta sekä ohjelmistojen päivityksistä huolehtiminen.
Lisäksi Paavola kehottaa
harkitsemaan vakavasti kaksivaiheisen tunnistuksen käyttämistä. Tämä koskee kaikkia
tilejä, on kyse sitten Office
356:stä tai sosiaalisesta mediasta.
- Olen miettinyt mitä tulevaisuudessa voi olla edessä. Mitä
tapahtuu, kun rikolliset oppivat
hyödyntämään verkkoon laitettua sometietoa? ”Näin paljon
sinusta tiedämme. Maksa, niin
et kuule meistä enää koskaan.”
Laitamme someen vapaaehtoisesti valtavia määriä hyvin henkilökohtaisia tietoja. L
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USairastuessa vakavasti
elämänhallinnan illuusio
särkyy. Elämään astuu
epävarmuus, joka on
koko ajan ollutkin siellä,
mutta vasta näin se tulee
näkyväksi.”
Psykologi
Miranda Koskinen,
Helsingin Sanomat
4.10.2021

UMonet tapaamistani
lotista ovat tuoneet esiin
esimerkiksi sitä, että
suurten koettelemusten
edessä on ymmärrettävä
nousta arkisten erimielisyyksien yläpuolelle.
Meidän pitää hakeutua
aina sen äärelle, mikä
meitä yhdistää.”
Tasavallan presidentin
puoliso Jenni Haukio,
Kirkko ja kaupunki
30.9.2021

ULuontoa ja eläimiä
tarkkailemalla voi ymmärtää, kuinka suuren
kokonaisuuden osia me
ihmiset olemme ja kuinka rikkaaseen lajikirjoon
kuulumme. Sellainen
yhteydenkokemus tuo
valtavasti iloa ja merkityksellisyyden tunnetta.”
Eläinfilosofi
Elisa Aaltola,
Suomen Kuvalehti
39/2021

5
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä on viisi
siunauskappelia. Ylösnousemuskappeli ja Pyhän
Ristin kappeli sijaitsevat
Turun hautausmaalla.
Maarian siunauskappeli ja
Kärsämäen kappeli ovat
Maarian alueella. Katariinan siunauskappeli sijaitsee Pyhän Katariinan kirkon vieressä.

KU VA KU L M A
Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen tietoturvaan liittyvistä ilmiöistä. Kiristyshuijaukset ja
tietojen kalastelut tapahtuvat aalloissa. Esimerkiksi ilmoitettujen pankkikalastelujen määrä tuplaantui elokuussa.
Kyberhuijausten laatu on kehittynyt, joten niiden
erottaminen rehellisistä viesteistä voi olla vaikeaa.
Kieliasu on yhä useammin täydellistä suomea ja
graafiset elementit vakuuttavia.
- Ei ole mitään syytä, miksi rikolliset eivät siirtyisi
verkkoon. Kiinnijäämisen riskin on verrattain pieni
ja rangaistukset lieviä, koska lainsäädäntö laahaa
perässä, Jarkko Paavola toteaa.
Timo Jakonen kuva
Simo Ahtee teksti
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Viimeiselle
matkalle
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Läheisen hautaan siunaaminen
on monelle tärkeä surutyön rituaali.
Menetyksen äärellä papin tärkein tehtävä
on kuunnella ja kannatella, sanovat
pastorit Hanna Hella-Aro ja Toni Pätsi.

Heidi Pelander teksti
Jussi Vierimaa kuvat

L

iljojen huumaava tuoksu.
Lohduttava musiikki.
Ympärille laskeutuva hiljaisuus, jota nyyhkäykset
katkovat. Papin tutut sanat.
”Maasta sinä olet tullut,
maaksi sinun pitää jälleen tulla. Jeesus
Kristus, Vapahtajamme, herättää sinut
viimeisenä päivänä.”
Hautaan siunaamisella on monelle
surevalle omaiselle suuri merkitys.
Arkun äärellä läheisen kuolema konkretisoituu.
- Uskon, että monelle hautaan siunaaminen merkitsee läheisen jättämistä korkeamman käsiin vielä konkreettisemmin kuin kuoleman hetkellä,
sairaalapastori Hanna Hella-Aro
sanoo.
Henrikinseurakunnan kappalaisen Toni Pätsin mukaan hautajaisissa
ollaan kasvotusten elämän rajallisuuden kanssa. Voi tuntua turvalliselta
saatella edesmennyt matkaan porukalla.
- Puhun aina viimeisten ajallisten
jäähyväisten jättämisestä. Hautajaiskappelissakaan viimeistä sanaa ei sano
kuolema vaan ylösnoussut Kristus.
Hella-Aro ja Pätsi ovat kuoleman
kohtaamisen ammattilaisia. Hella-Aro
on sairaalapastorina usein omaisten
tukena jo kuoleman hetkellä. Pätsi
kohtaa surevat omaiset hautajaisvalmisteluissa.
Kaksikon mukaan sekä pitkä työkokemus että omat menetykset ovat
opettaneet nöyryyttä ja herkkyyttä
kuoleman edessä. Heistä papin tärkein
tehtävä on kuunnella omaisia.
- On tämän työn rikkaus, kun saa
kuulla tarinoita, joita kukaan muu ei
kuule, Pätsi sanoo.

Hautausmaa on luopumisen
ja toivon paikka. Siunauspuheessa muistutetaan niin
maan mullasta kuin ylösnousemuksestakin.

Kristillinen hautaan siunaaminen
etenee kaavalla, johon kuuluu rukouksia, musiikkia, raamatunlukua, papin
puhe ja itse hautaan siunaaminen.
Hella-Arosta luterilainen kaava on
lyhyt ja ytimekäs.
- Joitain ihmisiä kaavat voivat
ahdistaa, mutta pitkän pappeuden
aikana olen kokenut, että ne myös
kantavat, Hella-Aro sanoo.
- Luterilainen hautaan siunaaminen
on minusta terapeuttinen kokemus.
Se sopii tähän maisemaan ja siinä
ollaan ytimessä koko ajan, Pätsi jatkaa.
Ennen hautajaisia pappi tapaa
omaiset siunauskeskustelussa, jossa
puhutaan vainajan elämästä ja suhteesta omaisiin. Pieneen hetkeen voi
tiivistyä elämän kirjo: ilot, kiitollisuu-

den aiheet, ristiriidat, puhumattomat
asiat.
Tapaamisen pohjalta pappi valmistelee hautajaispuheen. Pätsille on tärkeää nostaa puheessa esiin jotain, joka
on kaikille lähiomaisille yhteistä. Välillä
puheen muotoilu voi olla tuskaistakin.
- Jos kahdella sisaruksella on ollut
hyvä äitisuhde ja kolmannella ei, niin
miten sanottaa asiat niin, että kokonaisuus on yhtä totta heille kaikille, Pätsi
pohtii.
- Usein tuntuu, että läheiset odottavat papin vapaata puhetta. Siinä kosketus seurakuntaan tulee intensiivisemmäksi, Hella-Aro lisää.
Jos pappi huomaa, että omaisten
suhde vainajaan on äärimmäisen ristiriitainen, hän voi sopia omaisten
kanssa, että papin puhe korvataankin
raamattumeditaatiolla eli tilanteeseen
sopivilla raamatunkohdilla.
Hella-Aron mukaan musiikilla on
siunaustilaisuudessa hoitava, rauhoittava ja tunteet esiin saava vaikutus.
Hänestä on tärkeää, että omaiset saavat esittää kanttorille omat toiveensa
musiikista.
- Myös kirkko- tai kappelitilan kauneudella on merkitystä surun keskellä.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä haudattiin viime vuonna vajaat
1800 ihmistä, joista vajaat 400 ei kuulunut kirkkoon. Vajaa puolet kirkkoon
kuulumattomistakin siunattiin haudan
lepoon. Pätsistä on selvää, että kaikki
halukkaat siunataan.
- Kukaan ei voi päätellä ihmisen
vakaumusta sen perusteella, kuuluuko
hän kirkkoon vai ei.
Joskus omaiset ovat ehdottaneet
Hella-Arolle ja Pätsille, ettei Jumalasta
puhuttaisi siunauksessa. Tähän pappi
ei voi taipua, sillä toimituksen kaava
raamatunjakeineen ja rukouksineen
tekee siunauksesta kristillisen.
Kirkkoon kuulumattomalle voidaan
omaisten pyynnöstä toimittaa kristillinen hautaan siunaaminen, mikäli
hän ei eläessään sitä vastustanut.
Papin tehtävänä on selvittää omaisten
kanssa, mikä edesmenneen näkemys
oli.
- Viimeistä tahtoa pitää noudattaa,
tuntuu se kuinka kipeältä tahansa,
Pätsi sanoo.
Ihminen saattaa päättää asiasta
myös kuoleman kynnyksellä. Hella-Aro
muistaa saattohoidossa olleen potilaan,
jonka kanssa kävi pitkiä keskusteluja
kirkon opeista, ja joka vakuutti, ettei
usko Jumalaan.
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- Kun tapasimme viimeisen kerran,
hän pyysi minua kertomaan omaisilleen, että hän haluaa kristillisen hautaan siunaamisen.
Kaksikon mukaan omaiset tuntevat
vainajan tahdon hautajaisiin liittyen
hyvin vaihdellen. Joskus kuolemasta on
vaiettu täysin, toisinaan tiedetään yksityiskohdat siunaustilaisuuden ohjelmalehtistä myöten.
- On arvokasta, jos näitä keskusteluja pystytään käymään etukäteen,
Pätsi sanoo.

- Koolla oli 90
henkeä. Tajuttiin vasta
jälkeenpäin, miten
tärkeää se ihmisille
oli.

Tuhkahautaukset
ovat yleistyneet varsinkin isoissa kaupungeissa. Viime
vuonna Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmailla
suoritetuista hautaukLuterilaiseen perinteeseen kuuluu
sista 83 prosenttia oli
myös muistotilaisuus hautajaisten jältuhkahautauksia.
keen. Hella-Aro ja Pätsi ovat huomanLuterilaisen perinneet, että muistotilaisuuksia järjesteteen mukaan vainaja
tään koko ajan vähemmän.
siunataan ennen
He suosittelevat lämpimästi, että
tuhkaamista. Tuhkaomaisille järjestettäisiin aina mahhautausten yleistyessä
dollisuus kokoontua muistelemaan
mediassakin on käyty
edesmennyttä. Tilaisuudesta voi tehdä
keskustelua siitä,
Sairaalapastori Hanna Hella-Aron mukaan kuoleman kohtaamiseen ei totu koskaan, mutta pitkä työkokemus
porukan henkeen sopivan.
miksi tuhkia ei voida
on tuonut tilanteisiin levollisuutta.
- On muistotilaisuuksia, joissa ei ole
siunata.
minkäänlaista ohjelmaa, mutta joista
Luterilaisen kirkon Kirkollisten
kea hautaan tai tuhkat sirotella tuhkan
äityy aivan huikeat muistelot, Pätsi
toimitusten opas sanoo, että ”hausirottelualueelle hautausmaalla. Uurna
sanoo.
taan siunaaminen tapahtuu ennen
voidaan myös haudata muistolehtoon
Jos omaisista tuntuu vieraalta ohjata
tuhkausta. Jos painavat syyt puoltavat
anonyymisti. Jos tuhkat haluaa sirotella
saattoväkeä muistotilaisuudessa, papin
päinvastaista menettelyä, ei siihen ole
johonkin muualle, siihen täytyy olla
voi pyytää mukaan seremoniamestaestettä”.
maa- tai vesialueen omistajan lupa.
riksi.
Vuonna 2017 Piispainkokous tarMonelle voi olla vierasta, mitä uur- Jos pääsen mukaan muistotilaikensi, että painavia syitä voivat olla
naa laskiessa tai tuhkaa sirotellessa
suuteen, kannustan aina, että nyt on
vainajan kohtuuttoman pitkä kuljetuskuuluu tehdä. Siunaustilaisuus etenee
tilaa muistoille, kertokaa vaikka lause
matka, ruumiin pitkään säilyttämiseen
papin johdolla, mutta uurnanlaskuun ei
tai kaksi. Sitten kun joku uskaltaa
liittyvät terveydelliset syyt tai muut
ole valmista kaavaa.
ja keskustelu lähtee liikkeelle, se on
”painavat tapauskohtaiset syyt”.
Hella-Aro rohkaisee tekemään hetparasta mitä voi olla, Hella-Aro sanoo.
Pätsin ja Hella-Aron mielestä tuhkestä omannäköisen. Uurnaa laskiessa
Korona-aikana hautajaisiin pääsi
kan siunaamisen voi toteuttaa aivan
vaikutukseen omaisten kanssa. Pätsin
voi esimerkiksi laulaa virren ja lukea
vain rajattu määrä osallistujia. Helyhtä arvokkaasti kuin ruumiin siunaamukaan siunauskeskustelu voi olla
Isä meidän -rukouksen. Yhtä hyvin voi
la-Aro rohkaisee pitämään muistotilaimisen. Heidän mukaansa tapa siunata
jopa hilpeä, kun muistellaan 95-vuoolla hiljaa ja laskea haudalle vaikka
suuden pitkänkin ajan päästä. Hän piti
ruumis juontaa juurensa teologiaan.
tiasta vainajaa ja hänen edesottakukan tai kynttilän.
oman äitinsä muistoseurat hiljattain,
Luterilaisessa perinteessä, opissa ja
muksiaan – miten hän on jo 25 vuotta
- Jos tuntuu, että mukaan haluaa
vuosi kuoleman jälkeen.
kaavoissa puhutaan nimenomaan
muistuttanut jälkikasvuaan, että kohta
papin, voi kysyä pappia, joka on ollut
ruumiin siunaami- vainajaa siunaamassa. Uurnanlaskun
hän kuolee.
sesta. Loppuuhan
- Onhan siinä menetystä ja surua,
voi halutessaan myös ulkoistaa hauuskontunnustusmutta myös kiitollisuutta siitä, että on
taustoimistolle, Pätsi lisää.
kin sanoihin ”…
ollut sellainen mummo tai pappa, joka
ruumiin ylösnouon pikkuhiljaa valmentanut heitä lähSaattorituaalien jälkeen surevien
semisen, ja ianomaisten elämään laskeutuu hiljaisuus. töönsä, Pätsi sanoo.
kaikkiseen eläHella-Aron mukaan sururyhmissä
män”.
Kuoleman ja menetyksen hetkellä
kuulee usein, miten ystävät kaikkoavat
- Perinteestä
ihmisen täyttää helposti lohduttomuus.
surevan ympäriltä.
poikkeaminen
Pätsi palaa papin tärkeimpään tehtä- Moni ei uskalla soittaa, kun ei
edellyttää aina
vään: hänen pitää kuunnella ahdistutiedä, mitä sanoisi. Rohkaisen läheikirkkoherran
matta, mitä ihmiset kertovat.
sensä menettäneen lähipiiriä ottamaan
ratkaisua, Pätsi
- Ihmiset eivät välttämättä odota
yhteyttä niillä eväillä, että sanoja ei
sanoo.
vastauksia. He odottavat tulevansa
tarvitse olla mietittynä.
- Tällä hetkellä
kuulluksi.
Joillain omaisilla tarve sielunhoiperuskäytäntö on,
Suru saattaa Hella-Aron mukaan
dolle iskee hautajaisten jälkeen. Pätsi
että ruumis siunayllättää kaoottisuudellaan. Silloin hän
ja Hella-Aro kannustavat tukeutumaan
taan, mutta uskon,
haluaa ensisijaisesti tuoda tilanteeseen
kirkon ammattilaisiin myös surun
että käytäntö tulee
turvaa. Hän korostaa myös kiitollikäsittelyssä.
pikkuhiljaa muutsuutta elämästä – oli se minkä mittai- Pappiin voi rohkeasti ottaa
tumaan, Hella-Aro
nen tahansa.
yhteyttä myös jälkeenpäin, Pätsi sanoo.
pohtii.
Pätsin siunauspuheissa toistuu usein
Kuoleman kohtaamisessa he kokeajatus Kristuksen kaiken kestävästä
vat olevansa kannattelijoita elämän
Tuhkahautaukarmosta, joka kannattelee elämän
kipeässä käännekohdassa. Vaikka
sessa arkku jää
keskeneräisyyden keskellä. Sama armo
heillä on paljon kokemusta kuolemasta
siunaustilaisuuden
kannattelee tästä tulevaan, josta emme
ja surevista omaisista, tilanteisiin ei
jälkeen yleensä
voi vielä paljoa tietää.
ikinä totu.
paikoilleen kirk- Kristillisen uskon ydin ja toivo on
Myös olosuhteilla on paljon väliä.
koon tai kappeKristuksen armossa ja ylösnousemukHella-Aron mukaan esimerkiksi läheiliin. Uurnanlasku
sessa. Surun syvyydessä se ei välttäsen äkillinen kuolema onnettomuutehdään erikseen,
mättä tavoita, mutta jos sen avulla saisi
dessa tai vanhuksen rauhallinen pois
Toni Pätsin mukaan surevia omaisia tapaavan papin pitää
kun vainaja on
annettua edes lohdun pilkahduksen. L
nukkuminen ovat hyvin erilaisia tilansuostua kuuntelijan rooliin. Hänestä on häkellyttävää, miten
tuhkattu.
teita
omaisille.
rohkeasti ihmiset puhuvat esimerkiksi kuoleman synnyttämistä
Uurnan voi lasOlosuhteet heijastuvat myös vuororistiriidoista.
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Pyhiinvaellus

Vaikka päiväkerholaisten pyhiinvaellus oli vain pyrähdys Martinkirkon ympäri, lapset löysivät paljon ihmeteltävää yhdessä lastenohjaajien Kaija Vähä-Vahe-Hirvilahden ja
Kirsi Koskisen kanssa.

Pyhiinvaellus kirkon ympäri
Lasten pyhiinvaellusreitin Mikaelinkirkolta Martinkirkolle voi tehdä pienissä pätkissä.
Oleellista on tehdä havaintoja ja kiiruhtaa hitaasti.
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuvat

P

yhiinvaellus on iso juttu,
joten kaikenlaista tapahtuu jo ennen matkaan
lähtöä - Frans kaatuu
kesken tanssiesityksensä
ja vähän sääreen sattuu:
- Ei hätää, ei tullut kuin pieni pilkku!
hän kuitenkin toteaa urheasti, joten
matka voi alkaa.
Ollaan lähdössä testaamaan Martinseurakunnan päiväkerholaisten kanssa
pyhiinvaellusreittiä, joka kulkee Mikaelinkirkolta Martinkirkolle. Onneksi
säännöt sallivat, ettei mennä ihan koko
reissua, vaan käydään vain yksi rasti,
Martinkirkko. On sitä nimittäin kolmeja nelivuotiaille siinäkin.
Reitti on yhtymän lastenohjaajien,
Kirsti Ansaharjun ja Susanna Salmelan suunnittelema.
- Aikuisten Pyhiinvaellushankkeen
myötä tehtiin myös lapsille omat kierrokset, yksi on Koroisilla, toisen voi
tehdä missä tahansa eläinkuvakorttien avulla ja kolmas on tämä meidän
reittimme. Matkan varrella on erilaisia
rasteja, joissa on teemoja ja tehtäviä,
joiden kautta virittäydytään tunnelmaan. Teemat ovat sen kaltaisia kuin
kiireettömyys, hiljaisuus, huolettomuus
ja niin edelleen, Salmela kertoo.
- Ideana on, että lapsi on se joka
pyhiinvaellukseen johdattaa. Pyhähän
on jotain arjesta erottuvaa, pysähty-

mistä jonkin tietyn tärkeän äärelle.
Kuunnellaan siis lasta ja pohditaan
sellaisia asioita, mitkä häntä kiinnostavat. Tässä meidän reitillä on ajatuksena
keskittyä hetkeen, Ansaharju täydentää.
Ja reitin voi tosiaan käydä kokonaan
tai osissa, ihan oman fiiliksen ja jaksamisen mukaan.
Tällä kertaa suunnataan ihan ensin
lastenohjaajien Kirsi Koskisen ja Kaija
Vähä-Vahe-Hirvilahden kanssa kirkon väri-ikkunoiden luo. Keskellä on
mies paimensauvan kanssa.
Edith tietää: se on Jeesus. Vasemmalla olevaa herra Lutheria ei tunnisteta, mutta oikealla olevaa Ellen ehdottaa kuninkaaksi. Arvaus ei ole huono,
kyseessä on piispa Hemming.
Jeesuksen jalkojen juuressa oleva
eläin herättää sen sijaan jonkin verran
eläintieteellistä kiistaa, kun yksi arvelee sen olevan hevonen, toinen vuohi
ja Selma että lammas. Selma taisi olla
oikeassa.
Pyhiinvaellus jatkuu: käydään katsomassa kirkon pihan korkeimmalla
paikalla nähtävyyksiä: on hienoja villiviinejä talon seinällä, joku tunnistaa
pihlajanmarjat ja hetki ihmetellään
myös savupiipun valonumeroita. Ne
ovat taidetta, kertovat ohjaajat.
Sitten jatketaan portaita alas, tehtävänä on laskea portaat. Väinö saa summaksi 15. Joku perinteisemmän matematiikan edustaja olisi ehkä saanut 10.

Takaisin Martinkirkolle:
ryhmä on päätynyt ihmettelemään kellotornia.
- Se on korkea, peräti 64
metriä. Ylhäällä tornissa on
kolme kelloa. Pienin painaa
saman verran kuin hevonen, keskikokoinen pienen
auton verran ja isoin saman
verran kuin kirahvi, Kirsi
Koskinen sanoo.
Edith pyörittelee päätään: - Tuolta jos putoaisi
niin huhhhuh!
Kellotaulukin siellä on,
mutta mitä kello näyttää?
- Se näyttää sitä, että
kohta on eväsaika, Kaija
sanoo.
Ensin kuitenkin löydetään pyhiinvaellusaarteita:
kyyhkynsulkia, jotka ovat
tosi hienoja! Samalla laillahan Santiago de Compostelasta tuodaan aina mukana
tuliaisia, näkinkenkiä.
Vielä kokeillaan kirkon
sivuovet, että aukeaisivatko,
vaan lukossa ovat. Lopuksi
roikutaan vielä hetki kirkon
sokkelissa - pyhiinvaellus käy punttisalistakin!
Sitten kierros onkin tehty. Pyhiinvaellusreitti Turusta Trondheimiin on
1200 kilometriä, tämä retki oli noin
sata metriä. Mutta pyhiinvaelluksessa
tärkeintä ei olekaan päämäärä vaan
matka. L

Materiaalia lasten pyhiinvaellukselle:
www.turunseurakunnat.fi/
lapset-ja-perheet/yhteistyo/
katsomuskasvatus
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Tässä ja nyt

Pyhän Henrikin katse on etäinen

L

okakuisena lauantaina
päätin toteuttaa pitkäaikaisen haaveeni polkupyöräpyhiinvaelluksesta Raisiosta Nousiaisiin, Pyhän
Henrikin kirkolle. Suomen
suojeluspyhimyksen hautakirkko oli
keskiajalla Ruotsin tärkeimpiä pyhiinvaelluskohteita.
Olin laittanut vaelluspäivän kalenteriini hyvissä ajoin. Kun kerroin suunnitelmastani, sain osakseni myötätuntoisia katseita. ”Pitäähän sitä jotain harrastuksia olla.” Keskiajan pyhimyskultit
eivät ole armon vuonna 2021 suoranaisen trendikkäitä.
Pyhiinvaelluspäiväni aamu valkeni
harmaana ja tihkusateisena. Viidenkymmenen kilometrin mittainen reittini seuraili kahta Turusta alkanutta
vanhaa kulkuväylää, Kokemäelle johtavaa Pyhän Henrikin tietä ja Mynämäen

kautta Kustaviin kulkevaa Suurta postitietä. Vanhat tiet ovat aina vedonneet
minuun, ja vaikka reitti kulki toisinaan
tympeän modernien teollisuusalueiden läpi, matkalla oli monessa kohdin
helppo aistia maiseman historiallisia
kerroksia.

Matkalla oli helppo
aistia maiseman
historiallisia kerroksia.
Kaikki reitin varren kirkot – Raision,
Ruskon, Nousiaisten ja Maskun – olivat
minulle entuudestaan tuttuja, mutta
en ollut milloinkaan kulkenut niiden
välillä muuten kuin autolla. Pyöräileminen antaa matkantekoon aivan eri

näkökulman, ja
satulan selästä
paikkojen
suhde toisiinsa
hahmottuu
toisin. Vaikka
K O L U M N I | I L A R I A A LT O
keskiajalla ei
tietenkään pyöKirjoittaja on arkeologi ja tietokirjailija, joka työskentelee tutkijana
Aboa Vetus Ars Nova -museossa. Vapaa-ajallaan hän harrastaa
räilty, jo tämä
puutarhanhoitoa ja pyhiinvaeltamista.
kokemus paikkojen tilallisesta
suhteesta oli kuin pieni aikamatka.
mutta silti astuessani ulos kirkosta
Saavuin Nousiaisiin Pyhän Henrikin
maailma näytti hieman erilaiselta. Tunhaudalle vaatteet kostuneina. Piispan
sin huojennusta. Vaikka matka oli puotarinaa ja ihmetekoja kuvaava sarkolivälissä, olin saavuttanut määränpään.
fagi oli ennen reformaatiota yli sadan
Ennen paluumatkaa pidin evästauon ja
vuoden ajan pyhiinvaeltajien toiveiden
kohotin kahvikupillisen Pyhälle Henrija kiitosten keskipisteenä, ja nyt sen luo kille ja kaikille niille, jotka olivat kulkeoli taas saapunut uusi vettä valuva vael- neet tänne ennen minua. L
taja. Arkun kanteen kuvatun Henrikin
katse oli etäinen.
En kokenut suurta henkistymistä,

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

Suntio on läsnä,
muttei näy
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

K

un Erik Lehtovaara tuli
seurakuntayhtymän
hautaustoimeen töihin
vuonna 1990, hän oli valmistunut vallan toiselle
alalle, metallimieheksi.
Hän kuitenkin mietti, että kokeillaan
nyt puoli vuotta: jos homma tuntuu
tylsältä, ainahan voi häipyä.
Siitä on nyt siis reilut 30 vuotta.
Ensin 23 vuotta Turun hautausmaan
kappeleilla, sitten seitsemän vuotta
Kärsämäen hautausmaalla, ja nyt vaihteeksi taas lähtöpisteessä.
Eli viihdytty on.
- Suntion – tai vahtimestarin - työ
on monipuolista. Toisaalta on ihan
pukuhommia siunaustilaisuuksissa,
mutta sitten on myös jonkin verran
ihan puutarhatyötä, hautojen mittauksia että arkku mahtuu ja sen sellaista.
Traktoriakin pääsee ajamaan, Lehtovaara kertoo.
Pyhän Ristin kappelissa vahtimestareita on kaksi, minkä lisäksi on erikseen kaksi krematoriotyöntekijää sekä
siivooja. Työaika on tiistaista lauantai8 | L I L JA 10/2021

hin, eli sunnuntaisin ja maanantaisiin ei
ole siunauksia – eikä myöskään tiistaisin, sillä silloin tehdään muita töitä.
- Kiire vastaavasti lisääntyy loppuviikkoa kohti. Päivässä siunauksille on
neljä aikaa: 9.20, 11, 12.30 ja 14. Kappeleita on kolme joten periaatteessa päivässä ehtisi siunata 12 vainajaa, Lehtovaara kertoo.
Kappelisuntion aamu eroaa tavisten työaamuista jonkin verran, sillä
ensimmäinen tehtävä aamulla on ottaa
vainajat kaapista. Kaiken pitää olla
valmiina, kun omaiset tulevat ja tilaisuus alkaa – arkku ja kukat paikallaan,
kynttilät sytytetty, virsien numerot
laitettu ja uurna haettu, mikäli kyseessä
on uurnanlasku.
- Kirkoissa vahtimestarit auttavat jumalanpalveluksessa, täällä me
teemme saman siunauksissa. Avaamme
ovet, huolehdimme asiat paikalleen,
ohjaamme kantajia ja tarvittaessa
opastamme myös haudalle. Meidän
tehtävämme on olla saatavilla ja läsnä,
mutta huomaamattomasti, Lehtovaara
määrittelee.
Kyseessä onkin ihmistenkohtaamisammatti.
- Surustahan tässä on kyse, joten se

täytyy huomioida työssä. Jonkun verran
tässä täytyy myös laittaa itseä likoon,
vaikka suruun ei tietenkään saa mennä
mukaan, sillä ei siitä tulisi mitään, työtä
tämä kuitenkin vain on.
Kun Lehtovaara aikanaan aloitti
hommat, opittiin tekemällä. Nykyään
suntioita myös koulutetaan, lähin
paikka on Turun Kristillisellä opistolla,
jossa Lehtovaarakin on toisinaan opettamassa. Koulutus kestää puolitoista
vuotta, ja tarkkaan ottaen nimike on
Seurakunta- ja hautauspalvelualan
ammattitutkinto.
Vuosikymmenten saatossa on hautauskulttuurissa tapahtunut myös muutoksia. Suurin on Lehtovaaran mukaan
se, että tuhkaukset ovat lisääntyneet.

Se taas tarkoittaa, että tilaisuuksia on
kaksi, siunaus ja myöhemmin vielä
uurnanlasku.
- Toisaalta väkimäärät hautajaisissa
ovat pienentyneet. Ehkä ihmiset asuvat
kaukana tai eivät muuten ole niin paljon tekemisissä toistensa kanssa, jolloin
ei sitten hautajaisiinkaan tulla. Monet
myös ihan haluavat pienet hautajaiset.
Ennen jos vaikka joku hyvin aktiivinen
ihminen kuoli, oli isoja saattoja, joissa
järjestöliput ja Suomen liput vain heiluivat, mutta sellaisia on nykyään harvoin, Lehtovaara kertoo.
Yksi on kuitenkin pysynyt kaikki
vuodet samana.
- Kaikki ovat yhtä arvokkaita siinä
vaiheessa, kun tänne tulevat. L

Svenska sidan

Här görs ett
grundligt men
okänt arbete
Siv Skogman text
Jussi Vierimaa foto

K

yrkor, kapell, församlingshem, prästgårdar,
lägergårdar – Åbo och
S:t Karins kyrkliga samfällighet har ett sextiotal
fastigheter och lösöret i
varje fastighet inventeras en gång inom
fyra år.
Då kollas alla värdeföremål som
finns upptagna på inventeringslistan.
Har något försvunnit? Har något nytt
kommit till?
På fyra år har man gått igenom alla
fastigheter och sedan börjar rundan på
nytt.
En grupp på fem personer, utsedda av
kyrkorådet, sköter inventeringen under
ledning av vikarierande intendent
Laura Ruohonen. ÅSF representeras
av Sussi Björkman, som titulerar sig
inventerare för kyrkans lösöre.
- Det finns otaliga föremål att
checka, berättar Sussi Björkman.
Musikinstrument, dopskålar i olika
ålder och material, designade av olika
konstnärer. Alla ljuskronor, votivskepp,
kandelabrar – till och med predikstolar ingår i det som inventeras.
Sedan 2019 fokuserar man i huvudsak på sakrala föremål, som används
i gudstjänster och vid kyrkliga förrättningar, på kulturhistoriskt värdefullt
lösöre, på fast inredning och konst och

på instrument som är
värda över 300 euro.
Laura Ruohonen förklarar.
- Det är kyrkomötet
som förutsätter att församlingarna upprätthåller register över kulturhistoriskt värdefulla
föremål och den uppgiften sköter man ansvarsHur gör vi med den här? undrar inventeringsgruppens ordförande Juhani Pulkkinen, t.f. intendent Laura
fullt bara genom att
Ruohonen, Jyrki Hurme och kantorn i Henriks församling Olli-Pekka Laakkonen.
inventera och känna till
lösöret. Ett register ger
småningom bytts ut mot tyghåvar. Alla
värdefull information om föremålen,
När gruppen besöker Henrikskyrkan
deras skick och behov av konservering,
i Åbo hittar de till exempel en kantele
räknas och bokförs.
över mängden föremål, donatorer och
och uppe på ett skåp ligger ett damförsamlingens utvecklingsskeden. Den
Det är förbluffande mycket grejer som
migt instrument vars ålder inte kan
information som samlas genom att
bestämmas. En svart flygel med pall, en
möter inventeringsgruppen. Gamla
dyrgipar, donationer, bruksföremål och
inventera och bokföra kan användas på
tavla av Juri Saarikoski, predikstolen,
många sätt inom församlingarna.
ett podium, en dopskål, altaret, krusifix
textilier i mängd.
och en skulptur bokförs innan man går
- Visst finns här skatter också, säger
För varje fastighet utses en ansvarsLaura Ruohonen. Var annanstans finns
in i sakristian och börjar räkna kollektperson som på förhand får en lista över
håvar, mässhakar och stolor.
så gammalt lösöre bevarat som i kyrallt lösöre som ska granskas. Den perDär finns bland annat mässhakar
kor? En del är ända från 1300-talet.
sonens uppgift är att se till att föremådesignade av Carin Bryggman och
Det är ju enastående att man i många
len finns på den plats som bokförts på
Helena Hyvönen. De ska alla ha ett
kyrkor fortfarande använder liturgiska
föremål som använts i hundratals år.
listan.
nummer, men det visar sig svårt att
- Om vi sedan hittar föremål som
hitta det på en del av dem. Kanske det
Och tänk på altartavlor och skulpturer
saknas på listan fotograferar vi det och
kommit bort i tvätten? De tvättas och
– många av dem har många generatioger det ett nytt nummer i katalogen,
konserveras vid behov.
ner före oss beundrat. L
förklarar Ruohonen.
De gamla kollekthåvarna i läder har
Det kan också hända att föremål
som finns på listan inte hittas där de
borde vara, till exempel ett kärl eller en
alba. Ofta handlar det om att föremålet
hamnat på en annan plats, väldigt sällan har det helt försvunnit. Men spårningen ger extra jobb.

Textilier av olika slag utgör en stor del av kyrkornas lösöre. Här försöker man hitta
katalognummer på en mässhake.

Skulpturer, målningar, krusifix – allt bokförs av t.f. intendent Laura Ruohonen.
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Lahja lapselle

Joulun ihme syntyy pienestä
Lahja lapselle -keräys tuo iloa koteihin jo kolmattatoista kertaa.
Roope Lipasti teksti
Suvi-Tuuli Kankaanpää,
Timo Jakonen kuvat

V

uonna 2005 turkulainen
laivanrakentaja, kutsutaan häntä nyt vaikka
Villeksi, sai lastensuojelusta soiton töihin
Raumalle: hän oli jäänyt
yksihuoltajaksi.
- Minulla oli vauvaikäinen ja nelivuotias, kun lasten äiti häipyi. Siinä
putosivat hanskat saman tien kaijalle ja
lähdin kotiin, hän kertoo.
Ville oli tehnyt siihen asti töitä milloin milläkin telakalla ympäri Suomea,
mutta ne hommat jäivät – kun on kaksi
pikkuista kotona, sieltä ei paljon poistuta. Erityisempää turvaverkkoakaan
ei ollut, oma äitikin asui kaukana, joten
itse oli pärjättävä.
Ja itse on pärjättykin, joskaan työttömän yksinhuoltajan arki ei varsinaisesti rahalla täyty.
- Kun jouduin lopettamaan työt,
tulot pienenivät viidennekseen. Me
olemme olleet nyt yhdeksän vuoden
ajan esimerkiksi ruokajonojen asiakkaana. Korona-aikana kävin hakemassa ruokakassit myös kuudelle
muulle alueen perheelle. Vaatteet
10 | L I L JA 10/2021

olemme pitkälti hakeneet Karderoopista tai HOPEsta, Ville kertoo. Hän
itse pärjää vähällä, mutta lapsille soisi
enemmän.
- Tärkeää olisi, että juuri jouluna
tai vaikka synttäreillä olisi edes jotain.
Tässä pitää koettaa sumplia parhaansa
mukaan, että lapsilla olisi edes kiikun
kaakun kelvollista ja sellaista mitä
muillakin.
Kirkon diakoniatyö on tullut Villen
perheelle tutuksi, yhtenä pienenä
mutta tärkeänä osana myös Lahja lapselle -keräys.
- Olemme – tai tytöt ovat - olleet
saamapuolella monena vuonna, varmaankin alusta saakka, Ville muistelee.
Nyt vanhempi lapsista on jo täysi-ikäinen ja osallistuu syksyllä ylioppilaskirjoituksiin, mutta nuorempi on vielä
peruskoulussa. Molemmat pärjäävät
elämässä hienosti, ja se on isän suuri
ylpeydenaihe.
- Aika yksin tässä on silti oltu, ja se
näkyy tietysti myös esimerkiksi jouluja syntymäpäivälahjoissa. Lahjojen
ostajia ei oikein lähipiiristä löydy, ja
itsellä rahat ovat usein tiukalla. Lahja
lapselle -keräys onkin ollut iso apu
näinä vuosina, Ville kiittelee ja muistuttaa, kuinka lapsilla ja nuorilla tahtoo
olla vähän varustelukilpailua.

- Joulun jälkeen etenkin alakoulussa
kisataan, että kuka on saanut mitäkin.
Yläkoulussa ei ehkä ihan niin paljon,
mutta toisaalta siellä taas pitää olla
tietynlaiset vaatteet ja kännykkäkin
kernaasti uusi. Aikoinaan lapset saivat
keräyksestä leluja, mutta nyt vanhempana on tullut lahjakortteja, jotka ovat
haluttuja. Niillä on ostettu vaatteita.
Villen perheessä lapset myös tietävät,
mistä lahja on tullut.
- Kyllä he tietävät missä mennään.
Olemme ylipäänsä olleet paljon erilaisissa seurakunnan jutuissa mukana,
eikä minulla ole niistä kuin positiivista
sanottavaa. Joskus voi saada diakonialta pientä avustusta, minkä lisäksi
olemme olleet erilaisilla leireillä Sinapissa ja joskus linja-automatkalla Ähtärissä ja niin poispäin. Partio on myös
ollut tärkeä. Mukavaa meillä on aina
ollut.
Yksinhuoltajuus ja köyhyys eivät
Villen mielestä kuitenkaan ole häirinneet elämää, pikemmin päinvastoin:
- Niin kuin sanoin, tulot putosivat
viidesosaan, kun lopetin työt, mutta
elämänlaatu parani sataan prosenttiin. Ehkä oli lopulta ihan hyvä, että
kävi näin. Eikä yksinhuoltajana nyt ole
muutenkaan ollut mahdotonta. Se on
vain tarkoittanut, että olemme aina

kulkeneet kolmistaan. Jos lapset eivät
ole saaneet tulla johonkin, niin en ole
sitten minäkään mennyt.
Jouluaaton Villen perhe viettää keskenään.
- Minä olen leikkimielisesti joulupukkina ja olen samalla käynyt muutamassa muussakin vähäosaisessa perheessä ilmaiseksi. Tapanina menemme
äitini luo Pohjanmaalle. Sisko tulee
sinne myös.
Ja miten ovat yksinhuoltajaisän
omat joululahja-asiat?
- En minä mitään tartte. Saan
yleensä siskolta jotain suihkusaippuaa
tai vaikka deodoranttia ja tytötkin
antavat jotain pientä. Enemmän
nuo ovat minulle antaneet kuin
minä heille. L

Oikaisu
Liljan numerossa 9/2021 Tove Appelgrenin
Vesta-Linnea -kirjasarja mainittiin ruotsalaiseksi. Vaikka Vesta-Linnean seikkailuja on
painettu niin Ruotsissa kuin Suomessakin,
kirjailija on suomalainen ja vieläpä turkulainen.
Pahoittelemme virhettä!

Että yksikään ei jäisi lahjatta

S

eurakuntayhtymän
vapaaehtoistyön koordinaattori Mia Lehtonen
tietää, miksi Lahja lapselle -keräystä tarvitaan
vuodesta toiseen.
- Kaikilla ei ole varaa ostaa lapsille
lahjoja, siis edes sitä yhtä. Ja kuitenkin
joulua aletaan toitottaa jo lokakuussa
– konvehdit taisivat tulla myyntiin jo
syyskuussa – eli se on aika pitkä aika
odottaa ei-mitään. Joulun jälkeen sitten koulussa kaverit kyselevät, että
mitä sait lahjaksi, ja vertaillaan leluja ja
tavaroita. Se on raskasta niin pienemmille kuin nuorillekin.
Tästä syystä 13 vuotta sitten ideoitiin
seurakunnissa keräys, jonka ideana on,
että diakoniatyöntekijät kysyvät vähävaraisilta perheiltä lasten täsmäjoululahjatoiveita, ja toiveet välitetään tavallisille ihmisille, jotka toteuttavat sen.
Kaikki menee tietenkin anonyymisti, ja
lopputuloksena lapsi saa ainakin yhden
ihan itse toivomansa lahjan.
Vuosittain lahjoja on jaettu tuhatkunta, joskin viime vuonna korona teki
tepposiaan ja saajia oli peräti 1300.

Tänä vuonna mentäneen suurin piirtein
samassa.
- Onneksi korona toisaalta myös
nosti auttamishalua. Lahjoittajia oli
viime vuonna todella paljon, Lehtonen
kertoo.
Lahjojen hinta on maksimissaan 50
euroa, lahjakortit ovat 40 euroa. Yli
yhdeksänvuotiaat voivat toivoa lahjakortteja.
- Erityisesti nuoret toivovat niitä.
Joskus joku kysyykin, että miksi lahjakortti, eikö voisi olla joku selkeä lahja.
Mutta lahjakorteissa on sellainenkin
kiva puoli, että nuori pääsee shoppailemaan kavereiden kanssa. Tai leffaan
tai vaikka Heselle. Eli se lahjakortin
ilo on pidempi. Joulun jälkeen alkavat
myös alennusmyynnit, joten rahalla
voi saada vähän enemmän kuin ennen
joulua, Lehtonen miettii.
Hän arvelee, että vaikka yksi lahja
ei toki kiusaamista lopeta, niin se
voi omalta osaltaan ehkäistä sitä,
kun nuori voi olla mukana samoissa
asioissa kuin muutkin.
- Maailma on julma paikka, kou-

lukin, ja on kurja, jos lapset ovat eriarvoisessa asemassa. Siksi tämä on
tärkeää. Tietysti lahjojen hankkiminen
aiheuttaa painetta myös vanhemmille:
ei ole kiva, ellei pysty tarjoamaan lapsille, mitä he toivovat. Meidän mainoslause onkin tänä vuonna, että ”Lähde
mukaan toteuttamaan lasten joululahjaunelmia”, ja siitähän tässä viime
kädessä juuri on kyse.
Lahjoittaa voi pienempiäkin summia
kuin tuo 40 tai 50 euroa.
- Toisinaan lahjatoiveet voivat olla
vaikka 20 euroa. Mukana lahjoittajissa on myös ihmisiä, jotka eivät voi
antaa neljää kymppiä, jolloin voidaan
tehdä niin, että nuori saa vaikka kaksi
kahdenkympin lahjakorttia. Toisaalta
mukana on myös yrityksiä, jotka usein
lahjoittavat vähän enemmän. Kaikki
lahjoitukset joka tapauksessa ovat tärkeitä, Lehtonen sanoo.
Lasten, vanhempien ja lahjoittajien
lisäksi jouluiloa kertyy myös lukuisalle
joukolle vapaaehtoisia, joita ilman
keräystä ei voisi tehdä.
- Tämä on monelle tärkeä juttu, ja

meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat
olleet mukana useana vuonna, jotkut
alusta saakka. Aina tulee toki myös
uusia.
Vapaaehtoisten rekry aloitetaan
lokakuun alussa. Monenlaista apua
tarvitaan.
- Kun saamme toiveet perheistä,
lahja-agentit varmistavat, että moisia
tavaroita on saatavana. Sitten jaetaan
lahjoittajille tehtävät, eli että hanki
sellainen ja sellainen lahja. Lahjat tuodaan lopulta Diakoniakeskukseen tai
Kaarinan kirkolle, joissa vapaaehtoiset
paketoivat ne. Sen jälkeen vapaaehtoiset kuskit toimittavat paketit koodinimillä varustettuna diakoniatyöntekijöille, jotka välittävät ne edelleen
perheisiin, Lehtonen selittää.
Melkein kuin James Bond -elokuvasta siis!
Nuorten ykköstoiveena ovat lahjakortit vaate- ja urheiluliikkeisiin.
Myös elektroniikkaliikkeiden tarjonta
on haluttua. Vähän pienemmille viime
vuonna hittituote olivat Frozen-lelut,
kuten myös L.O.L.-nuket. L

Tule lahjoittajaksi Lahja lapselle -keräykseen
L Lasten 20-50 euron hintaisia lahjatoiveita välitetään netin ja puhelimen kautta.
		 Osoitteesta lahjalapselle.fi löytyvä nettilomake on avoinna 15.-19.11. välisenä aikana.
		 Puhelimitse lahjatoiveita välitetään 16.-19.11. klo 11-16 numerosta 040 341 7660.
L Lahjoittajille kerrotaan lahjatoiveen lisäksi lapsen ikä ja sukupuoli.
L Paketoimattomat lahjat tuodaan joko Diakoniakeskukseen, Puutarhakatu 22,
		 tai Kaarinankirkolle, Voudinkatu 2. Diakoniakeskuksessa lahjoja vastaanotetaan 22.-26.11.
		 ja 29.-30.11. klo 11–18. Kaarinan kirkolla ovet ovat avoinna lahjoittajille 22. -26.11. klo 11–18.
L Lisätiedot: lahjalapselle.fi
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Lopuksi

Muistolehti kertoo
eletystä elämästä
Hilkka Näse kokosi isoäidistään vihon,
joka nosti pintaan muistoja ja toimi
osana surutyötä.
Minna Uusivirta teksti
Timo Jakonen kuva

K

un Hilkka Näsen
98-vuotias isoäiti Maire
Kivirinta kuoli keväällä,
takana oli vuosi koronarajoituksia. Muistisairasta
isoäitiä oli päässyt tapaamaan vanhainkotiin vain harvoin ja
lyhyesti, mikä oli omaisille raskasta.
Näse keksi tehdä isoäidistä muistolehden, vaikka ei olekaan varma, mistä
idea tuli. Hän ajatteli ensin, että sitä on
mukava antaa muille, mutta lopulta se
oli myös osa myös hänen omaa surutyötään. Näse oli isoäitinsä vanhin
lapsenlapsi ja hänen kanssaan paljon
tekemisissä.
- Tekstejä kirjoittaessa ja kuvia valitessa tuli pohdittua, miksei tätä ja tuota
asiaa tullut aikanaan kysytyksi isoäidiltä.
Muistolukemistoksi nimetystä lehdestä tuli lopulta A5-kokoinen ja
12-sivuinen vihko, jota painettiin 60
kappaletta. Se ladattiin myös nettiin,
jossa kuvia voi zoomailla helposti
isommaksi omalla ruudulla. Näse
kokosi lehden tekstinkäsittelyohjelma
Wordilla. .
Idea vihosta oli syntynyt jo ennen
isoäidin kuolemaa. Sen tekemisessä
auttoi se, että Näse oli edellisen vuoden
aikana käynyt läpi Kivirinnan valokuvia, kun tämän asuntoa Hämeenkadulla tyhjennettiin.

- Lopulta tietojen kokoamiseen ja
tarkistamiseen sekä kuvien skannaamiseen meni noin kuukausi aikaa.
Vihko sisälsi perheenjäsenten muistoja, kuvia Kivirinnan elämästä, sekä
tietoja hänen vaiheistaan, harrastuksistaan ja hänelle tärkeistä paikoista.
Kuvien valikoinnissa pulmana oli se,
että monista puuttuivat ihmisten nimet.
Vihon kokoaminen toi Näselle
uuden näkökulman ompelijana nuoruusvuosinaan työskennelleestä ja
marttailua harrastaneeseen isoäitiin.
- Hänen elämänsä oli paljolti puolisona olemista, vaikka hän ehti olla
leskenäkin yli 30 vuoden ajan.
Vihko tulostettiin vasta hautajaisten
jälkeen, joten mukaan saatiin papin
hautajaispuhe. Koska ruoanlaitto oli
lähellä Kivirinnan sydäntä, mukaan
pääsi lisäksi hänen bravuurireseptinsä,
perunoista tehty italiansalaatti.
Muistolukemisto antoi läheisille
mahdollisuuden muistella Kivirintaa,
vaikka hautajaiset oli pandemiarajoitusten vuoksi pidettävä vain perheen
kesken. Se lähetettiin paperisena tai
linkin muodossa niille, jotka olivat
muistaneet isoäidin poismenoa esimerkiksi kukilla tai adressilla.
- Moni vihon saaneista soitti äidilleni ja kiitteli – sellaisetkin tutut, jotka
muuten eivät juuri soita. Sen lukeminen oli herättänyt muistoja, ja samalla
syntyi yhteys, joka toi yhteistä jutun
juurta.
Sukututkimusta harrastavat tuttavat
olivat erityisen riemuissaan muisto-

Kehityspäällikkönä 4H-liitossa työskentelevä
Hilkka Näse on töissä ja harrastuksissa
tehnyt monenlaisia viestintämateriaaleja,
mutta muistovihko isoäidistä oli kokonaan
uudenlainen tehtävä.

vihosta. Siitä arvostivat myös ne tutut,
jotka lähettivät surunvalitteluja, vaikka
eivät juuri tunteneet isoäitiä.
Muistotilaisuuskin toi esiin Kivirinnan
elämää. Perheenjäsenet saivat nauttia isoäidin herkkua, Jacky makupala
-vanukasta, ja muistella häntä Näsen
laatiman tietokilpailun muodossa. Se
kiinnosti myös lapsia, ja toi jälleen esiin
uusia muistoja.
- Kysymykset koskivat isoäidin elämää, asuinpaikkoja Turussa sekä sitä,
miltä kaupunki tuolloin näytti.
Näse on tyytyväinen näihin tapoihin
muistella isoäitiä. Hän kertoo samaistuvansa Raamatun henkilöistä Marttaan.
- Kun jotain sattuu, alan hääräillä
käytännön asioita. Äitini hoiti hauta-

jaisiin liittyviä virallisia asioita, joten
minulle jäi luovuuden tila. Olen luonteeltani kehittäjä ja uudistaja, joten
halusin keksiä jotain uutta. Vihko ja
tietokilpailu tuottivat iloa surun keskellä. L

Käsikirjoitus Roope Lipasti, piirros Anton Lipasti
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