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Katto pään päälle,
halu elämänmuutokseen
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

Ruudun takaa
Koronaviruksen aiheuttama sairaus on kirvoittanut kyyneliä ja niittänyt kuolemaa joka maailmankolkassa. Jo yli
kymmenen kuukautta olemme opetelleet välttelemään
toisiamme. Olemme kuin museoesineitä, joiden otsaan
on lätkäisty ”älä koske” -kyltti.
Turussa opiskelee 40 000 nuorta; joka viides vastaantulija on opiskelija. Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun
ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu,
Yrkeshögskolan Novia, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Turun ammatti-instituutti valmistavat osaajia
kotikonnuille ja maailmalle. Livian alaisessa Tuorlan
maaseutuopistossa Kaarinassa oppia saa noin 600 opiskelijaa.
Yksinäisyys ja ulkopuolisuuden tunne ovat lisääntyneet
myös opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilökunnan
keskuudessa. Monen työmäärä on kasvanut niin, että
jaksamisen rajat ovat tulleet vastaan. Osa opiskelijoista
on näkymättömissä. Näistä asioista viestivät oppilaitospappimme, joiden haastattelu löytyy, kun käännät sivua.
Tiina, Mia ja Atte ovat opiskelijoiden ja henkilökunnan
tukena.
Uusi opiskelija on hienossa ja samalla kimurantissa elämäntilanteessa. Opiskelun ja arjen opettelusta ja opiskelukavereista voi olla vaikea saada otetta. Poikkeusaika on
kärjistänyt ongelmia. Etäopiskelu litistää neljän seinän
sisään. Harjoittelu ruudun takaa on monilla aloilla lähes
mahdotonta ja ensimmäinen työpaikka voi olla tiukassa.
Tästä numerosta voit lukea dosentti Tuomas Martikaisen
viimeisen Liljan kolumnin. Kiitämme lämpimästi asiantuntevista puheenvuoroista! Hänen tilallaan aloittaa
keväällä arkeologi ja keskiajan tutkija Ilari Aalto, joka
tekee väitöskirjaa keskiaikaisista kirkonrakentajista. Hän
on myös ollut suunnittelemassa uusia pyhiinvaellusreittejä. Kolumnisteina jatkavat runoilija, sanataideohjaaja ja
kustantaja Daniil Kozlov, marraskuussa tieteen akateemikon arvonimen saanut professori emerita Kaisa Häkkinen ja Kynttilänpäivänä, 7. helmikuuta, Turun arkkihiippakunnan piispan virkaan vihittävä Mari Leppänen.
Päivä on pidentynyt joulusta jo liki kaksi tuntia.
Hyvää alkanutta vuotta! L
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Simo Ahtee teksti
Timo Jakonen kuva

T

urussa asunnottomien määräksi on
kirjattu vuosittain
pitkään noin 500.
Tällä hetkellä luku
on lähempänä
400:aa. Seurakuntayhtymän
tuetun asumisen SYKE-hankkeen sosiaalinen isännöitsijä
Jyrki Rannikko huomauttaa,
että vaikka numeroiden pieneneminen vaikuttaa hyvältä, ei
tilastoihin saa luottaa sokeasti.
- Uskon, että asunnottomia
on enemmän. Esimerkiksi nuoria on kirjoilla vanhemmillaan,
mutta todellisuudessa heitä
oleskee kavereidensa asunnoissa.
Rannikko ja muu yhteisen
diakonian väki tekee töitä sen
eteen, että asunnottomia pääsee myös seurakuntayhtymän
kattojen alle. Tällä hetkellä yhtymällä on 15 asuntoa, joita vuokrataan asunnottomille. Määrä
nousi viidellä vuonna 2019.
- Tämä on ehdottomasti
tarpeellista toimintaa ja tätä
kannattaa haasteista huolimatta
tehdä.
Rannikko on haastatellut hankkeessa kuluneen kahden vuoden aikana 111 hakijaa ja asuttanut heistä 28.
Moni saa tietää mahdollisuudesta niin kutsutun katurummun avulla. Yhteydenottoja tulee myös sosiaalitoimen
kautta sekä muilta asunnottomuuden kanssa työskenteleviltä
tahoilta.
Haastattelun tarkoituksena

Jyrki Rannikolla on 20 vuoden kokemus päihdetyöstä. Se auttaa ohjaamaan
asiakkaita oikeaan suuntaan. - En halua olla se kyttääjä, mutta sanon aina
asiakkaille, että puhutaan asioista avoimesti.

on varmistaa, että vapautuvaan
asuntoon pääsee henkilö, joka
todella täyttää tukiasumisen
ehdot.
- Kriteerejä on erilaisia,
kuten mahdollisuudet työhön
tai opiskeluun, mutta ennen
kaikkea oma motivaatio ratkaisee. Asiakkaan pitää haluta
tehdä elämänmuutos. Tämä on
tärkeää etenkin kun kyse on
päihdeongelmista. Sellaisia on
90 prosentilla.
Asioiden sujuessa voidaan
esimerkiksi vuokrasopimus
muuttaa jonain päivänä toistaiseksi voimassaolevaksi.
Sosiaalista isännöitsijää voisi
Rannikon mukaan tituleerata
ennemminkin asuttamisen
sekatyömieheksi.
Hän on mukana, kun haetaan Kelalta vuokravakuutta,
tehdään vuokrasopimus ja haetaan asumistukea.
Sitten onkin vuorossa se
vaikeampi puoli eli asiakkaan
tukeminen elämän normalisoi-

tumisessa.
Haasteena ovat taloudenpidon ongelmat.
- Ykkösasia, joka tällaiseen
toimintaan pitäisi aina liittää, on
velvoittaa osallistumaan jonkinlaiselle taloudenpitokurssille.
Yhtymän asunnot ovat suurin
piirtein samoissa kiinteistöissä.
Niissä arvostetaan omaa rauhaa ja normaaleista asumisen
äänistä tulee toisinaan palautetta, Rannikko kertoo. Tukiasuntoja ei ole merkitty, mutta
se ei estä tekemästä päätelmiä
niiden asukkaista.
Tähän ilmiöön, kuten toiseenkin asunnottomuuteen
usein liitettävään ongelmaan
eli halpojen vuokra-asuntojen
puutteeseen, voisi Rannikon
mukaan auttaa välivuokraus.
- Seurakunnat ja kolmas
sektori voisivat toimia siihen
suuntaan. Esimerkiksi yhteinen
diakonia vuokraisi yksityisiltä
asuntoja, joita sitten voitaisiin
vuokrata pienellä puskurilla. L

L A I N A S A N AT
UJokainen ihminen
toivoo, että on rakastettu
ja hyväksytty omassa
elämänpiirissään. Ihmisen syvin kauhu on, kun
tulee rajatuksi ulos. Kun
se toteutuu, on aika yksinäinen.”
Tuleva Turun piispa
Mari Leppänen,
Me naiset 30.12.2020

LU KU
UUutiset Yhdysvalloista
huolestuttavat, koska ne
osoittavat, miten vihan ja
valheen yhdistelmä voi
vallata ajatukset ja saada
aikaan tekoja, jotka nakertavat sitä, mitä vaivalla on rakennettu yhteiseksi hyväksi.”
Arkkipiispa
Tapio Luoman twiitti
6.1.2021

UJos heidät (asunnottomat) jätetään oman onnensa nojaan, niin tilanne
on vielä vaikeampi. Sitten
ne ihmiset ovat vielä väsyneempiä ja hankalampia. Siihen päälle vielä
inhimillinen kärsimys,
kun he eivät saa mistään
apua eivätkä ole mihinkään tervetulleita.”
Toiminnanjohtaja
Sanna Tiivola,
Kirkko ja kaupunki
5.1.2021

1950

Ensimmäinen kirkon
Yhteisvastuukeräys
järjestettiin vuonna 1950.
Tuolloin keräyksellä tuettiin
kahdesta peräkkäisestä
hallavuodesta kärsineitä,
Itä- ja Pohjois-Suomen
työttömiä sekä Pieksämäen diakonissalaitosta.
Vuodesta 1963 lähtien
apua on annettu myös
ulkomaille.

KU VA KU L M A
Pasi Ojala pääsi haastatteluihin ja sai
asunnon joulukuun alussa. Sitä ennen
hän ehti olla asunnottomana puolen
vuoden ajan. Ojalalle asunnolla on iso
merkitys. Se auttaa osaltaan saamaan
elämää järjestykseen. ARA:n tilastojen
mukaan Suomessa on eniten asunnottomia Helsingissä väkilukuun suhteutettuna.
Turussa heitä on toiseksi eniten.
Timo Jakonen kuva
Simo Ahtee teksti
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Kohti parempaa
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Korona-aika on muuttanut
opiskelijaelämää dramaattisesti.
Oppilaitospapeilla on viesti
kuormittavan ajan pyörteisiin:
olemme tässä ja teitä varten.
Heidi Pelander teksti
Jussi Vierimaa kuvat

K

orona-aika on kurittanut
monia turkulaisia opiskelijoita. Ahdinko näkyy
selvästi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
oppilaitospappien Atte
Airaksisen, Mia Pusan ja Tiina Hallikaisen työssä.
Kolmikko työskentelee turkulaisen opiskelijaelämän näköalapaikalla.
Pusan ja Hallikaisen aluetta ovat Turun
yliopistot ja Yrkeshögskolan Novia.
Airaksinen on ammatillisten oppilaitosten, Turun ammattikorkeakoulun,
Humanistisen ammattikorkeakoulun ja
Diakonia-ammattikorkeakoulun oppilaitospappi.
Heidän työkentällään liikkuu kymmeniä tuhansia opiskelijoita. Oppilaitospapit ovat vierellä kulkijoita ja
matalan kynnyksen tukijoita, katsomusasiantuntijoita ja opiskelijayhteisön
arvokeskustelijoita.
- Ihan jokainen oppilaitosyhteisöön
kuuluva on tervetullut juttelemaan
riippumatta poliittisesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta tai hengellisestä orientoitumisesta, Pusa summaa.
Kun koronatodellisuus viime
keväänä iski, oppilaitospapeilla oli
aluksi hämmentävänkin hiljaista. Syksyllä keskustelupyynnöt ja henkilökunnan työnohjauksen tarve lisääntyivät
selvästi, kun huomattiin, että korona
etäopetuksineen olikin tullut jäädäkseen.

Kasvokkain kohtaamiset ovat
tärkeä osa oppilaitospappien
työtä. Koronan myötä ne ovat
vähentyneet ja kohtaamisille
on etsitty uusia muotoja. Mia
Pusan ja Tiina Hallikaisen
työsarkaan kuuluvat Turun
yliopistot ja Yrkeshögskolan
Novia. Atte Airaksinen on ammatillisten oppilaitosten, Turun
ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun
ja Diakonia-ammattikorkeakoulun oppilaitospappi.

Yksinäisyyttä. Ulkopuolisuuden tunteita. Huolta opintojen etenemisestä
ja toimeentulosta. Itsensä johtamisen
ongelmia. Näköalattomuutta. Lista on
pitkä, kun kolmikko miettii koronan
vaikutuksia opiskelijoihin.
Moni ongelma kiteytyy sosiaalisten
kontaktien puutteeseen. Kun ei näe
muita opiskelijoita ja opettajia, monenlainen huomaamatonkin tuki ja hiljainen tieto jää saamatta. Odotukset juhlista ja uusista ystävistä vaihtuvat yksinäiseen puurtamiseen läppärin äärellä.
- Paineet opintojen etenemisestä
ovat silti valtavat, Pusa sanoo.
Airaksinen korostaa, että opiskelijoita on kaikenlaisissa elämäntilanteissa, ja moni painii etäopiskelun ja
kotiarjen yhteensovittamisen kanssa.
Ammatillisissa opinnoissa iso ongelma
on opintojen viivästyminen siksi, että
yrityksissä on koronan takia tiukkoja
rekrytointikieltoja, ja opiskelijat eivät
saa näyttöjään suoritettua.
- On myös opiskelijoita, jotka ovat
pudonneet kokonaan näkyvistä, kun

on vaikeuksia itsehallinnan ja opintoihin tarttumisen kanssa, hän lisää.
Korona vaikuttaa eri tavoin riippuen
opintojen vaiheesta. Sosiaalisuuden
puute voi vaikuttaa erityisesti uusiin
opiskelijoihin, jotka eivät pääse kunnolla kiinni uuteen yhteisöön koronarajoitusten takia. Toisaalta lopputyötä
tekevä opiskelija voi kokea jäävänsä
täysin ilman tukea etäopiskeluaikana.
Oppilaitospapit muistuttavat, että on
myös korona-ajan voittajia. Etäopiskelu on sopinut paremmin esimerkiksi
niille, joita sosiaaliset tilanteet ahdistavat. Korona on myös rauhoittanut
muuta elämää, minkä ansiosta jotkut
ovat saaneet esimerkiksi gradun tai
väitöskirjan valmiiksi.
Koronan dramaattiset vaikutukset
opiskelijoihin saavat tukea muistakin
lähteistä.
Turun yliopiston ylioppilaskunnan
(TYY) koronakeväänä teettämässä
kyselyssä yli puolet opiskelijoista koki
koronatilanteen heikentäneen opiskelukykyään. TYY:n hallituksen tuoreen
puheenjohtajan Aliisa Wahlstenin
mukaan koronatilanteen kuormittavuus näkyi myös syksyllä, kun yliopisto
teetti uuden kyselyn opiskelijoille.
- Nykyinen järjestely vaatii opiskelijalta tosi paljon itsensä johtamista ja
ohjaamista, ja tuki on kaukana. Uskon,
että opiskelijoiden tuen tarve on
isompi, kuin mitä on vielä tullut esille,
Wahlsten sanoo.
Opiskelijoiden korona-ajan kuormittuneisuus näkyy myös Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiössä (YTHS), joka
vastaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta.
YTHS Turun psykiatrinen sairaanhoitaja Satu Hildén on usein ensimmäinen ammattilainen, kenen kanssa
turkulainen opiskelija juttelee hakiessaan apua YTHS:n mielenterveyspalveluista. Hänen mukaansa koronan
vaikutukset kuuluvat tällä hetkellä
jokaisessa puhelussa, ja oppilaitospappien listaamat vaikutukset tuntuvat
hyvin tutuilta.
Hildén harmittelee YTHS:n mielenterveyspalveluiden pitkiä jonoja. Joulun
alla ensikäynti puhelimessa pystyttiin
tekemään viikon sisällä, mutta psykiatristen sairaanhoitajien ja psykologien
vastaanotoille oli 1,5–2 kuukauden
jono. Hoitopaine kasvaa entisestään
vuoden alusta, kun ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden terveydenhuolto tulee YTHS:n alle.
LI L JA 1/2021 | 5

- Haasteita on paljon, ja olen itse
tehnyt ylitöitä melkein joka päivä, Hildén sanoo.
Aika. Se on kovinta valuuttaa, mitä
oppilaitospapeilla on tarjota koronasta
ahdistuneelle tai muusta syystä keskusteluntarpeessa olevalle opiskelijalle.
Ja juttelemaan pääsee tällä hetkellä
melko nopeasti.
Oppilaitospappien palvelut ovat
maksuttomia ja heitä sitoo absoluuttinen vaitiolovelvollisuus. Tiina Hallikaisen mukaan kyse ei ole terapiasta tai
mielenterveyspalveluista vaan ”ulkopuolisesta peilausavusta”.
- Jo se on monelle tärkeä kokemus,
että saa sanottaa omia asioitaan ja ajatuksiaan. Papin rooli on kuunnella ja
esittää kysymyksiä.
- Siinä pääsee puhumaan vaikeistakin asioista sellaisen ihmisen kanssa,
joka kestää kaiken sen, mitä hänelle
kerrotaan eikä arvota ihmistä tämän
kertoman perusteella, Atte Airaksinen
sanoo.
Mia Pusa lisää, että näistä luottamuksellisista keskusteluista ei tehdä
muistiinpanoja eikä niistä siis jää minkäänlaista dokumenttia tai rekisteriä.
Oppilaitospapit pohtivat opiskelijoiden kanssa myös voimavarojen, ilon
ja energian lähteitä. Näitä alkaa usein
löytyä, kun saa ensin puhua murheistaan.
- Pyrkimys ja toive on se, että ihminen saisi lähteä keskustelusta edes
jollain lailla taakkaansa keventäneenä,
Hallikainen summaa.
Kolmikosta etätyön uuvuttavuus
korostuu korona-aikana. Moni unohtaa
tauot ja vaatii itseltään liikaa. Oppilaitospapit koittavat tuoda opiskelijoille
perspektiiviä työmääriin. Esimerkiksi
täysi työpäivä verkkoluentojen parissa
on turhan kova vaatimus kenelle
tahansa.
Korona on kaikille sama. Vai onko?
Oppilaitospappien mielestä epidemialla on ollut opiskelijoille dramaattisia
vaikutuksia juuri elämänvaiheen ainutlaatuisuuden takia.
Rajoitukset, elämänpiirin pienuus
ja sosiaalisten kontaktien puute voivat
tuntua musertavalta nuorelle opiskelijalle, joka pohtii, mitä haluaa elämältä,
opettelee vapautta ja itsenäisyyttä ja
haluaisi solmia ystävyyssuhteita, ehkä
parisuhteenkin – ja peilata kokemuksiaan vertaisiinsa.
- Itse opiskelut ovat vain pieni murto-osa sitä elämää, Hallikainen sanoo.
Myös aikaperspektiivi muuttuu iän
ja elämänkokemuksen myötä. Kun keski-iässä vuodet välähtävät ohi vauhdilla, nuorelle opiskelijalle yksi vuosi
saattaa tuntua loputtoman pitkältä.
- Myös tulevaisuus voi näyttäytyä
loputtoman synkkänä eikä osata ajatella, että tämä on vain tämmöinen
vaihe, Hallikainen sanoo.
Koronaepidemia on muuttanut myös
oppilaitospappien työtä. On pitänyt
keksiä, miten esimerkiksi tutorkoulutus, opiskelijoiden hyvinvointipäivä,
sururyhmä tai ryhmäytymisharjoitus
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Oppilaitospappien palvelut ovat maksuttomia ja heitä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus. Keskusteluista ei tehdä muistiinpanoja eikä
niistä jää minkäänlaista rekisteriä. - Tapaamisissa pääsee puhumaan vaikeistakin asioista sellaisen ihmisen kanssa, joka kestää kaiken
sen, mitä hänelle kerrotaan eikä arvota ihmistä tämän kertoman perusteella, Atte Airaksinen sanoo.

toteutetaan etänä niin, että oleelliset
asiat välittyvät.
- On pitänyt pohtia esimerkiksi
sitä, miten ihmiset saadaan tekemään
asioita yhdessä verkon välityksellä,
Airaksinen sanoo.
- Ja en muuten ole eläessäni ollut
näin paljon papin paidassa kotona,
Pusa naurahtaa.
Poikkeuksellinen aika on poikinut
myös uutta. Airaksinen on opetellut
tekemään piirrosanimaatioita YouTubeen eräänlaisiksi hengähdystauoiksi
ihmisten arkeen.
- Tarkoituksena on nostaa esiin
erilaisia hyvinvointiin liittyviä teemoja, joita olen aikaisemmin nostanut blogikirjoituksissa. Olen piirtänyt
jonkin verran sarjakuvia, joten halusin
kokeilla uudenlaista ilmaisua.
Pusa päätti opiskella. Hän suorittaa
Yalen yliopiston The Science of WellBeing -verkkokurssia, jossa pohditaan,
miten voi lisätä onnellisuutta ja hyvinvointia elämään. Hän suunnittelee keskusteluryhmiä teeman pohjalta sekä
opiskelijoille että henkilökunnalle.
- Itselleni on ollut yllätys, miten
paljon psykologian puolella on tehty
tutkimusta siitä, mitkä asiat tuottavat
ihmiselle hyvää mieltä.
Hallikainen on tyytyväinen siitä, että
livenä aloitetun opiskelijoiden sururyhmän siirtäminen etätapaamisiksi
onnistui hyvin. Kokemus sysäsi ajat-

telemaan ympäristöä, jossa etätyötä
tekee.
- Olen miettinyt paljon etäryhmien
ja -tilaisuuksien estetiikkaa. On hyvä
kiinnittää huomiota siihen, miten tilanteesta tehdään turvallinen ja lämmin
myös etänä.
Mitä näkyy tulevassa keväässä? Mia
Pusasta korona-aikaa leimaa ennakoimattomuus, minkä takia on hankalaa
katsoa kovin pitkälle eteenpäin. Muutoksiin pitää osata reagoida nopeasti.
- Sen pystymme lupaamaan, että
me emme tästä mihinkään mene, ja
tulemme tukemaan niitä yhteisöjä, joiden pappeja olemme. Miten se tapahtuu ja mitä nousee pintaan, sitä on
vaikeaa ennakoida.
Hallikainen toivoo, että vuoden
aikana pystyttäisiin järjestämään uusi
työskentelyretriitti. Marraskuussa
ensimmäistä kertaa järjestetystä
Vetäydy hiljaisuuteen ja luovaan työhön -retriitistä tuli hyvää palautetta.
- Esimerkiksi monille perheellisille retriitti tarjoaa hyvät ja rauhalliset
työskentelyolosuhteet.
Atte Airaksinen iloitsee siitä, että
koronavuosi on opettanut uusia tapoja
tehdä töitä ja reagoida muuttuviin
tilanteisiin. Esimerkiksi kevään tutorkoulutusryhmistä tehdään valmiiksi
pieniä, jotta ne toimivat sekä etänä että
kasvokkain tilanteen mukaan.

TYY:n Aliisa Wahlsten toivoo, että
yliopisto-opetusta voitaisiin keväällä
järjestää hybridimallilla sekä lähi- että
etäopetuksena. Hänellä on korkeat
odotukset siitä, että koronavuoden opit
näkyvät myös opetuksen laadussa. Hän
iloitsee siitä, miten opiskelijajärjestöt ovat keksineet uusia tapoja vaalia
yhteisöllisyyttä turvallisesti etänä tai
ulkona pienissä ryhmissä.
- Vaikka opiskelijat ovat kokeneet
etäopiskelun rankaksi, yhteisöllisyyttä
on löydetty vapaa-ajalta itse soveltamalla.
YTHS:n Turun Satu Hildén näkee
tulevaisuudessa valoa, jota yrittää viestiä eteenpäin myös kuormittuneille
opiskelijoille.
- Rokotusten myötä on tullut vahva
optimismi siihen, että kyllä tämä tästä.
Yritän tuoda tätä toivon tunnetta myös
opiskelijoille: tämä tilanne on tilapäinen ja se menee ohi. Siihen kannattaa
uskoa ja luottaa. L
Lisätietoja: turunoppilaitospapit.fi

Kuuntele juttu
Soundcloudissa
lilja-lehti.fi.

Kulttuuri

– Keskiajalla Pyhän Kristoforoksen alttari sijaitsi Tuomiokirkon ulkopuolella. Varhain aamulla matkoille lähteneet turkulaiset saattoivat pysähtyä sen äärellä rukoilemaan varjelusta
matkalleen, kertoo Eeva-Kaisa Ahlamo.

Jättiläinen matkakumppanina
Kun keskiajan turkulainen lähti matkoille, hän turvautui
Pyhään Kristoforoksen suojelukseen.
Tytti Issakainen teksti
Timo Jakonen, Jaakko Saario kuvat

T

urun tuomiokirkon pääoven vieressä ulkoseinässä
on kaareva syvennys. Siinä
on tutkijoiden mukaan
keskiajalla sijainnut Pyhän
Kristoforoksen alttari.
Kristoforos olisi hädin tuskin mahtunut kaaren alle koko pituudessaan.
Legendoissa hänet kuvataan noin 2,25
nykymetrin mittaiseksi atleetiksi.
Tuomiokirkon pyhimyskierroksia
järjestänyt Eeva-Kaisa Ahlamo tuntee
Kristoforoksen tarinan.
– Kristoforos oli keskiajalla yksi neljästätoista auttajapyhimyksestä. Legendan mukaan hän oli alkuaan pakana
ja hänet tunnetaan useilla eri nimillä,
Ahlamo tietää.
Tämä jättiläinen etsi maailman
vahvinta johtajaa. Ensin hän palveli
kaikkein suurinta kuningasta, mutta
nähdessään isäntänsä kavahtavan
paholaista hän siirtyi paholaisen palvelukseen. Paholainen puolestaan
kavahti krusifiksia. Jättiläinen halusi
tietää, miten palvelisi krusifiksin Herraa eli Jumalaa. Hänelle ehdotettiin
paastoa ja rukousta, mutta lihaskimppu
ei katsonut voivansa paastota.
– Viisas mies neuvoi hänelle toisen
palvelemisen tien: ”Tuossa on väkevä
virta, jota ihmiset eivät uskalla ylittää.
Olet iso ja vahva, voit kantaa heidät
yli ja siten palvella Jumalaa.” Kristoforos koki, että tämä on hänen juttunsa,
Ahlamo kertoo.
– Kerran virran rannalle tuli lapsi.

Kantaja nosti hänet kevyesti harteilleen. Matkalla lapsi alkoi painaa tonneja, ja kantaja töin tuskin pääsi toiselle rannalle.
– ”Tuntui siltä, kuin olisin kantanut
koko maailman painoa”, kantaja sanoi.
Lapsi vastasi: ”Kannoit häntä, joka on
luonut maailman ja kantanut kaikki
sen synnit.”
Kantaja otti kasteen ja sai kristillisen nimen: Kristoforos. Se tarkoittaa
Kristuksen kantajaa. Sittemmin hänen
kerrotaan käännyttäneen ihmisiä kristityiksi Itä-Aasiassa. Lopulta hän koki
marttyyrikuoleman.
Sotilaat, kirjanpainajat, puutarhurit,
merenkulkijat, vesiä ylittävät matkalaiset ja monet muut turvautuivat
keskiajalla Pyhään Kristoforokseen.
Hän on edelleen katolisille ja ortodokseille merkittävä suojeluspyhä. Nuorten interreilaajien kaulassakin saattaa
nähdä häntä esittävän korun.
– Keskiajalla kirkon ulkopuolella oli
usein Kristoforoksen alttari, jotta esimerkiksi aamuyöllä matkalle lähtevä
saattoi rukoilla sen äärellä, Eeva-Kaisa
Ahlamo opastaa.
– Tuomiokirkon ensimmäinen Kristoforos-alttari oli sisällä, nykyisen pääkuorin Getsemane-freskon kohdalla.
Kun pääkuori rakennettiin 1485, tarvittiin uusi alttari, joka sijoitettiin kirkon
ulkopuolelle.
– Ulkoalttarilla on ilmeisesti ollut
Kristoforoksen kuva. Todennäköisesti
muuallakin Turussa on ollut hänen
kuviaan.
– Uskottiin, että jos Kristoforoksen
kuvan näki aamulla ensimmäiseksi, se

suojeli äkilliseltä kuolemalta. Pelkkä
kuvan näkeminen toi onnellisen päivän.
Pyhimyksen nimen suomalainen
muunnos on Risto, jonka nimipäivää
vietetään 15. maaliskuuta. Alkuaan
Kristoforoksen muistopäivä on ollut 25.
heinäkuuta, joka on myös Jaakon päivä.
– Pyhä Jaakob on ollut Kristoforosta tärkeämpi pyhimys, Eeva-Kaisa
Ahlamo toteaa. – Kristoforoksen
muistopäivä jäi juhlinnassa Jaakobin
varjoon. Siksi suomalaisessa kansanperinteessä hänestä ei juurikaan ole
tarinoita.
– Kansanrunoudessa Kristoforos
liitetään vesielementtiin. Erityisesti kun
täytyy päästä yli kosken kuohujen, kutsutaan häntä avuksi.
Aikoinaan Elias Lönnrot tallensi ja
muokkasi Kosken synty -runon, jossa
anotaan apua ”yläältä taivosesta, Isältäni Jesukselta, Äitiltäni Maarialta” ja
puhutellaan ”Ristoppia”:
Ristoppi kosken haltia/ sylin aaltoja
säyseä,/ käsin käännä käppyröitä,/
koprin kuohua kokoa!/ Joki kultainen kuningas,/ Ristoppi virran vanhin/
juoksuta joen näköisnä,/ aja aallon
karvallisna.
– Ristoppi kosken haltiassa on kaikuja Kristoforoksen legendasta.
Uskonpuhdistuksen jälkeenkin Kristoforoksen kultti säilyi, mutta tulkinta
muuttui.
– Kristoforos nähtiin Kristuksen
Sanan kantajana, Eeva-Kaisa Ahlamo
kertoo tulkinnasta.
– Sana nostettiin kaiken kansan

Pyhä Kristoforos kannattelee Siuntion
kirkon saarnatuolin jalustaa. Saarnatuoli
on vuodelta 1683. Se on jäljennös Turun
tuomiokirkon kaksi vuotta aiemmin tulipalossa tuhoutuneesta saarnatuolista.

nähtäväksi. Sitä symboloi Tuomiokirkossa Kristoforoksen kuva, joka veistettiin saarnatuolin jalustaan vuonna
1650. Tämä saarnatuoli tuhoutui tulipalossa 1681, mutta kopio siitä on säilynyt
Siuntion kirkon saarnatuolissa.
– Kristoforos esiintyy saarnatuolien
jalustoissa Suomessa sekä joissain Itämeren rannikkokaupungeissa. Suomen
kirkko kulki tässäkin omaa tietään.
Myöhemmin veistoksia on oletettu
Atlakseksi, mutta kyseessä on Kristoforos.
Eeva-Kaisa Ahlamoa koskettaa ajatus kirkon ulkopuolella olleesta alttarista.
– Usko on vyörynyt ulos kirkosta.
On koettu, että se saa olla jatkuvasti
läsnä elämässä. Se on ujuttautunut
olennaisena osana jokaiseen päivään.
Kuvien näkeminen muistuttaa, että on
olemassa jotain suurempaa. L
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Uutiset
LY H Y E S T I
Noin tuhat aikuista käy
Suomessa vuosittain aikuisrippikoulun, joka tutustuttaa
kristinuskoon ja seurakunnan
toimintaan. Turussa aikuisrippikoululaisia on vuosittain
viitisenkymmentä ja rippikoulu
on toteutettu yksityisrippikouluina. Tänä vuonna Turussa
järjestetään ensi kertaa myös
ryhmämuotoinen aikuisripari,
jossa käsiteltäviin asioihin on
mahdollista saada keskustellen laajempaa näkökulmaa ja
tarvittaessa myös vertaistukea. Opintoja suunnitellaan
osin myös toiminnallisiksi.
Mikäli koronarajoitukset eivät
salli tapaamista kasvokkain,
aikuisrippikouluryhmä toteutetaan verkkotapaamisina.
Ensimmäinen aikuisripariryhmä kokoontuu helmi-maaliskuussa ja konfirmoidaan Turun
tuomiokirkossa pääsiäisyönä.
Aikuisrippikoululaisten määrää nostaa tulevina vuosina se,
että yhä useampi kirkkohäitä
toivova ei ole käynyt rippikoulua, ennakoi nuorisosihteeri
Vilho Routasalo. Lisätietoja
aikuisrippikouluryhmästä on
Menot-liitteen sivulla 8.

Maarian seurakunnan kirkkoherran virkaa ovat hakeneet
Salon seurakunnan kappalainen
Johannes Alaranta, Paimion
seurakunnan kappalainen Kalle
Elonheimo, Porvoon suomalaisen seurakunnan kappalainen
Riitta Kaajava, Pöytyän seurakunnan vs. kirkkoherra Irina
Kaukinen, Maarian seurakunnan
kappalainen Jari Laaksonen,
Rekolan seurakunnan kirkkoherra Laura Maria Latikka, Hangon
ruotsinkielisen seurakunnan
kirkkoherra Niina Mura sekä Huittisten seurakunnan Vampulan
kappeliseurakunnan kappalainen
Jyrki Smolander. Kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla Maarian
seurakuntaneuvostossa kevään
aikana. Kirkkoherra Katri Rinne
siirtyy eläkkeelle 1.6.2021 lukien.

Seurakuntien toimitalon
ilmanvaihtojärjestelmän remontti Eerikinkatu 3:ssa jatkuu
uusien ilmanvaihtohormien
asennuksella huhtikuulle saakka.
Asiointi talous-, kiinteistö- ja hallintopalvelujen kanssa tapahtuu
puhelimitse tai sähköpostitse.
Tuomiokirkkoseurakunnan tilat
juhlasalia lukuun ottamatta on
suljettu. Seurakuntien palvelupiste, jossa ovat muun muassa
alueellinen keskusrekisteri ja
hautojen hoidon asiointi, on
avoinna ma-pe klo 9-14.

Vuoden 1965 Miss Suomi Virpi Miettinen antaa kasvot Yhteisvastuukeräykselle ja vanhusköyhyydelle. Aikoinaan luksuselämää viettänyt
nainen on kokenut velkasaneerauksen, minkä seurauksena hän menetti asuntonsa ja säästönsä. Eläkekertymä on jäänyt pieneksi, joten
ruoka-apukin tullut tutuksi eläkeiässä.

Yhteisvastuukeräys pureutuu
ikäihmisten taloudelliseen
ahdinkoon
Kirkkopalvelut, Mervi Sipilä teksti
Amanda Aho kuva

E

ri syistä johtuva köyhyys
koettelee ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. Monet
vanhukset elävät taloudellisessa ja sosiaalisessa
ahdingossa. Koronaepidemia on kurittanut entisestään juuri
näitä kaikkein hauraimpia. Vuoden 2021
Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevia
ikäihmisiä niin Suomessa kuin kehittyvien maiden kriisialueilla. Keräys alkaa
7.2.2021.
- Elämässä tulee eteen sairauksia,
työttömyyttä ja yllättäviä elämänkäänteitä. Sairauskierre apteekkilaskuineen
saattaa suistaa velkakierteeseen. Työelämäaikaan otettuja lainoja onkin vaikea hoitaa, jos työura katkeaa ennenaikaisesti, toteaa Yhteisvastuukeräyksen
esimiespiispa Matti Repo.
Vähävaraiset vanhukset ovat usein
tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat.
Köyhyys aiheuttaa helposti terveydelli-
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siä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä,
yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä.
Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle
jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys,
pitkäaikaistyöttömyys, pienipalkkaisuus
– tai näiden kaikkien yhdistelmä. 40
prosenttia eläkeläisistämme saa eläkettä
alle 1 250 euroa kuukaudessa. Vähävaraiset vanhukset ovat seurakuntien
ruoka-avun suurin yksittäinen asiakasryhmä.
Kunkin seurakunnan keräystuotosta
20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten ahdingon helpottamiseen oman
seurakunnan alueella. Lisäksi Kirkon
diakoniarahasto kohdentaa 10 prosentin osuutensa keräystuotosta ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen.
Keräyksen toinen maanlaajuinen
tuotonsaaja on Seurakuntaopiston
kokoama kansanopistoverkosto, joka
tulee toteuttamaan yhteisvastuuvaroilla
ikäihmisille maksuttomia taloudenhallinnan koulutuksia sekä digitaitojen valmennusta vuodesta 2022 alkaen. Kursseilla saa perusvalmiudet esim. pankki-,

Kela- ja muuhun virastoasioimiseen
tietokoneen välityksellä.
Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi
tukea avun tarpeessa olevia niin Suomessa kuin maailmalla. Tuotosta yli
puolet, 60 prosenttia, ohjataan kehittyviin maihin Kirkon Ulkomaanavun
katastrofirahaston kautta.
Maailman katastrofialueilla Yhteisvastuukeräyksen 2021 tuotolla tuetaan
arvokkaan vanhuuden mahdollistamista
auttamalla katastrofien, konfliktien
ja luonnonmullistusten aiheuttamissa
hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä,
vanhuksia ja perheitä. Kansainvälisen diakonian esimerkkikohdemaa on
Uganda, mutta apua ohjataan kulloisenkin tarpeen mukaan yli kymmeneen
maahan.
Perinteisen lipaskeräyksen lisäksi
voit osallistua muun muassa lahjoittamalla rahaa suoraan keräystilille, soittamalla keräyspuhelimeen tai mobilepayn
kautta. Kaikki auttamisen väylät löytyvät osoitteesta yhteisvastuu.fi. L

Tässä ja nyt

Kevätaurinko nousee

M

ikä saa ihmisen
luopumaan varmuudesta? Sitä olen
joutunut pohtimaan
reilun vuoden ajan,
kun päätin jättää
työni tutkimuslaitoksen johtajana.
Työni oli kaikin puolin monipuolista, mielenkiintoista ja haastavaa. Se
oli tavanomaista johtajan työtä, jonka
tarkoituksena oli edistää työpaikan
toimintaa kaikin mahdollisin tavoin.
Töitä oli enemmän kuin yksi ihminen
ehtii tekemään, mutta sellaista johtajan
työ on.
Elin unelmaani, mutta en silti halunnut jatkaa sitä. Kun työ vie kaiken ajan,
niin arjesta tulee innotonta puurtamista. Omalta kohdaltani tärkeämpää
on säilyttää uusiutumiskyky. Kaipasin takaisin työmotivaationi lähteelle.
Minulle se on mahdollisuus uppoutua
uusiin asioihin ja ajatella vapaasti. Tästä

seuraa ilo ja onnistumisen tunne uuden
löytämisestä.

Mikä saa
ihmisen luopumaan
varmuudesta?
Ihmisiä kuunnellessa huomaan
monen muun tehneen vastaavia päätöksiä. Useat ovat hypänneet hektisestä
vastuullisuudesta unelmiensa pariin.
He ovat alkaneet tehdä sitä mitä ovat
aina halunneet tai löytäneet jotain
kokonaan uutta.
Työelämä on suurten muutosten
myllerryksessä. Organisaatiot muuttuvat jatkuvasti ja etsivät paikkaansa
digitalisoituvassa maailmassa. Muutos
on tarpeen, mutta monille myös kuluttavaa. Tasapainon löytäminen vaatii

taitoa.
Viime vuosi
oli monin tavoin
poikkeuksellinen.
Korona muutti
kaikkien arkea.
Toisilla työt lopKOLUMNI | TUOMAS MARTIKAINEN
puivat, toisilla ne
Tuomas Martikainen on turkulainen kulttuurintutkija.
tulivat kotiin. Paitapuseropyjamat
ja tietokoneen
kamerasta kurkistelevat kissat tulivat
sissä ja muissa merkeissä. Muistakaa
tutuiksi. Se toi samalla myös aikaa poh- nauttia kevättä kohti kirkastuvista päitia minkälaista elämää haluaa elää.
vistä! L
Omien vastuiden vähetessä ja viimein lakatessa valtasi helpotuksen
Tämä on kulttuurintutkija
tunne. Pikkuhiljaa into ja uteliaisuus
Tuomas Martikaisen viimeinen
palauttivat värin kasvoille ja palon silkolumni Liljaan. Hän on toiminut
miin. Vaikka luovuin paljosta, niin sain
lehden kolumnistina vuodesta 2016
enemmän tilalle.
saakka. Kiitämme lämpimästi
On siis aika jatkaa uusiin seikkaiTuomas Martikaista hänen
luihin. Tämä on viimeinen kolumnini
mielenkiintoisista kolumneistaan!
Liljassa, joten tavataan toisissa yhteyk-

Matalan kynnyksen väylä
kirjastoon ja kirkkoon
Turun Omakirjasto-palvelu tuo kaupungin palvelut ja Virtuaalikirkon helposti kotiin.
Vastaavaa systeemiä ei muualta vielä löydy.
Minna Uusivirta teksti
Timo Jakonen kuva

T

urun kaupunki perusti
vuonna 2018 Omakirjasto-palvelun, jonka tarkoituksena on viedä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita suoraan sellaisten
ihmisten luo, joiden on vaikea tavoittaa
niitä muuten esimerkiksi korkean iän,
sairauden tai vamman takia.
Kyse on kaupungin kulttuurikoordinaattori Olli Hirvosen mukaan
tasa-arvoisesta, esteettömästä ja maksuttomasta mahdollisuudesta käyttää
muun muassa liikunta- ja kulttuuripalveluita.
Mukaan valittiin pääasiassa kaupungin omia palveluita kuten kirjasto
ja Turun Filharmonisen Orkesterin
konsertit. Omakirjastoon pääsivät
myös Yle Areena sekä jo yli kymmenen
vuotta toiminut Virtuaalikirkko, josta
kävijät voivat seurata muun muassa
Turun tuomiokirkossa pidettäviä jumalanpalveluksia suorina lähetyksinä tai
tallenteina.
- On eri asia katsoa Ylen lähettämää
jumalanpalvelusta Espoosta kuin kirkosta, jossa on itse käynyt. Tuomiokirkon lähetyksissä ääni ja kuvat on myös
tehty viimeisen päälle hyvin ja ammat-

titaidolla. Yhdellä kameralla kuvattu
puhuva pää ei innostaisi katsojaa.
Omakirjastosta haluttiin tehdä mahdollisimman helppokäyttöinen, joten
siihen mukaan valittujen palveluiden
määrä rajattiin tarkkaan.
- Lähestymiskulmana on ovat olleet
ne ihmiset, joilla ei ole osaamista digiasioissa ja joilla voi olla pelkoa laitteita
kohtaan. Joillekin itseä kiinnostavat
palvelut kuten Virtuaalikirkko tai lintujen pesäkamerat ovat voineet innostaa kokeilemaan Omakirjastoa, kun
mukaan pääsee nappia painamalla.
Hirvonen iloitsee, että Virtuaalikirkko saatiin mukaan palveluun. Sitä
on ennenkin käytetty muun muassa
hoitokodeissa, mutta nyt on kätevää,
että samasta paikasta löytyvät myös
kirjaston yhteislauluhetket, jotka piristivät etenkin koronakevään aikana.
Omakirjaston kaltaista digialustaa
ollaan suunnittelemassa nyt valtakunnallisestikin, mutta Turussa pohditaan
jo tulevaa. Palveluun saatetaan Hirvosen mukaan lisätä vuorovaikutteisuutta
eli vaikkapa keskusteluryhmiä tai lukupiirejä.
- Yksinäisyyden poistaminen on
äärimmäisen tärkeää. Tällainen voisi
olla hyvä myös esimerkiksi diakoniatyön kannalta, Hirvonen pohtii. L

Virtuaalikirkko on osa Omakirjasto-palvelua. Kuvassa Palvelutalo Wilénin asukkaat
seurasivat Tuomiokirkon jumalanpalvelusta Virtuaalikirkon kautta vuonna 2012.
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Svenska sidan

Patrik Hagman,
ombud i kyrkomötet:
Sekulärt språk speglar
osäkerhet inom kyrkan
Siv Skogman text
Jussi Vierimaa foto

P

atrik Hagman, teolog från Åbo, valdes in i
kyrkomötet för en andra
fyraårsperiod våren
2020.
En viktig uppgift, som
han är beredd att sätta tid och krafter
på. Kyrkan är inne i en förändringsprocess och den vill han gärna leva med i
och påverka.
Efter sin första period säger han sig
nu ha grepp om hur kyrkomötet fungerar och tror att man kan åstadkomma
en hel del. Fokus ligger på behövliga
reformer och han är ivrig.
– Vi har hittills haft två sessioner
och det ser lovande ut. Men kyrkomötet ger enbart förutsättningarna. Förändringarna och nytänkandet måste
ske på gräsrotsnivån, i församlingarna.
Han tänker på strukturella reformer
med förenklad förvaltning som resultat, men också till exempel på språket
i kyrkan.
Vissa framsteg syns redan. Vid kyrkomötet i november antogs en motion
som han var med om att formulera och
som ska underlätta vardagen för de
anställda. Insamling av statistik, detaljerade uppgifter om det dagliga arbetet,
ska ses över. Nu lägger anställda ned
mycket tid på den här sortens administration, tid som i stället kunde användas för att fokusera på verksamheten,
på det verkligt viktiga.
Också det kyrkliga språket behöver
en ny strategi, anser han.
– När kyrkan tar till sig ett sekulärt
sätt att uttrycka sig vittnar det om en
osäkerhet inom kyrkan. Emellanåt talar
kyrkan på ett sätt som knappt skiljer oss från FRK, S-kedjan eller vilken
annan sekulär organisation som helst,
när man låter marknadsförare sköta
om kyrkans kommunikation. Kyrkan
måste våga sticka ut, vara lite märklig
och obekväm. Vi måste erbjuda något
att förhålla sig till. När inte ens ateisterna har något att ta avstånd från är
kyrkan helt enkelt inte så intressant.
Kyrkan har ett språk som samlar 2000
år av mänsklig erfarenhet. Att läsa och
sjunga gamla texter hjälper oss att hitta
våra blinda fläckar, att inse att tillvaron
inte definieras av antingen eller, säger
han.
– Kristendomen försöker lära oss
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att leva i en komplex värld. Den stora
utmaningen i och som kyrka är att
hjälpa människor leva med den komplexiteten. Teologens uppgift är svår:
tröst och trygghet jämsides med det
komplicerade i tillvaron, inte fokusera
enbart på trygghet men inte heller ägna
sig åt enbart kallt teoretiserande.
Enligt Hagman har kyrkan potential att
vara den plats där man upprätthåller ett
sant sätt att tala om världen, där man
inte förtiger mörkret, men inte heller
låter det ta över.
– Kyrkan kan ge en vidare bild av
verkligheten, hjälpa oss att se och förstå
vår omgivning. Vi kan låta gudstjänsten spegla hela bredden av mänsklighet, sätta ord på livets krånglighet men
också visa det underbara, det vackra.
Att allt detta existerar sida vid sida. I
glappet mellan kyria och gloria – där
lever vi våra liv.
Han är själv lärare-forskare, författare-filosof, poddpratare och aktiv inom
det mesta som har med kyrkliga frågor
att göra. En ”public intellectual”, vars
hela liv kretsar kring kyrka och trosfrågor.
Han deltar aktivt i församlingsarbetet i Åbo, medverkar på olika sätt i
gudstjänsterna, organiserar samtalsserier och seminarier, predikar i Domkyrkan ibland.
– Mitt jobb är att tjäna kyrkan. Allt
jag gör – utbildar präster, skriver, läser,
tänker, pratar, predikar – är en del av
det. Utgående från det försöker jag se
verkligheten och lära mig navigera
vidare. Jag försöker forska i det som är
relevant för kyrkan, att tänka på vad
folk utanför vetenskapsvärlden behöver. Jag vill gärna hjälpa andra att förstå
kyrkan via den kunskap jag har och det
arbete jag gör. Det gäller också i kyrkomötet, där jag som lekman kan bidra
med ett utifrånperspektiv eftersom jag
inte är anställd i kyrkan.
Hans kärntalang är att ta invecklade
saker och plocka isär dem, förklara
sammanhang på ett så konkret sätt som
möjligt, tycker han själv. Som lärare
och utbildare av präster vill han hjälpa
sina studenter att hitta ett sätt att tänka
kring den stora uppgiften att tjäna kyrkan.
– Kyrkan är inte en vanlig arbetsplats. Att vara präst är ett unikt sätt att
vara till. Egentligen får en präst inte lön
för sitt arbete, utan får ersättning för
att inte behöva ha ett annat jobb, för att

Patrik Hagman är en av Borgå stifts sex ombud i kyrkomötet. Han ger gärna av sin tid, sin
kunskap och sina erfarenheter för att tjäna och utveckla kyrkan.

kunna fokusera helt på att tjäna församlingen. Den tanken vill jag att slår
rot hos mina studenter, att de inser sin
stora betydelse för kyrkan.
Hans väg till den kunskap och de
erfarenheter han besitter har kantats av
stora sorger.
Hans sexåriga son dog i cancer, ett
par år senare dog hans hustru efter
en hjärnblödning. Det har ändå inte
underminerat det meningsfulla i hans
tillvaro, säger han i dag.
– Sorgen bekräftar på något sätt att
det jag tror, det jag tänker om verklig-

heten håller. Det onda som hände blev
en utmaning att kämpa för att hålla
fast vid att kärlek, godhet, skönhet är
viktigt. Ondskan och det hemska är
inte hela sanningen. Det goda är ingen
illusion, det finns även när jag inte
kan förstå det. Att se världen som ond
kräver ingen ansträngning. Det ondas
existens är rätt uppenbart. Mysteriet är
att förstå allt det vackra, att kärlek och
godhet är värt att kämpa för. Ondskan
bara är, vi måste ta till Gud för att förstå
skönheten. L
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Född 1976
Lärare i praktisk teologi, docent i politisk teologi vid Åbo Akademi.
Doktorerade vid ÅA 2008 med avhandling om Isak av Nineves asketism.
Ombud i kyrkomötet 2016–2020, 2020–2024.
Medlem i Åbo svenska församling.
Har gett ut ett tiotal böcker, bl.a. Sorgens gåva är en vidgad blick och Om tron:
att söka den djupa verkligheten.
Läsarpodden tillsammans med Joel Halldorf (Sverige).
Gift med Emma Audas, församlingspastor i Åbo svenska församling.

Kyrkomötet
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Kyrkans högsta beslutande organ.
Besluter om viktiga riktlinjer för kyrkans lära och arbete, om förvaltning och ekonomi.
Består av 96 valda ombud och biskoparna. Dessutom ingår en representant för samerna
och en för statsmakten.
Borgå stift har 6 representanter.
Kyrkomötet samlas i Åbo två gånger per år, i maj och i november.
Mandatperioden är fyra år.
Nästa val hålls 2024.

Sielunhoito

Sielun keväthuolto
Rippi kuuluu myös luterilaisuuteen ja se on parhaimmillaan kelpo
keino keventää sydäntä.
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

T

urkulainen, nyt jo eläkkeellä oleva psykoanalyytikko Ritva Uhinki on
kirjoittanut mielenkiintoisen kirjan, Sielua särkee
– mistä apu. Se käsittelee luterilaisessa kirkossa jokseenkin
vierasta aihetta, nimittäin rippiä. Toki
rippi on luterilaisillekin mahdollinen,
ja esimerkiksi Lutherille rippi oli asia,
jossa sai jakaa huoliaan ja saada iloisen
omatunnon.
Uhingin mielestä Lutherin näkemys
sopii tähänkin päivään.
- Rippi huojentaa mieltä ja laittaa
asiat mittasuhteisiin. Se on tapa puhua
Jumalalle, joka on aina valmis antamaan anteeksi. Armo on se lohtu. Ja
sen ymmärtäminen, että me ihmiset
olemme keskeneräisiä ja voimme silti
hyväksyä itsemme. Syntien tunnustaminen on sellaista myötätuntoa itseä
kohtaan, Uhinki miettii.
Uhinki itse on siis psykoanalyytikko,
joka silloin kun vielä oli työelämässä,
kuunteli asiakkaitaan päivät pitkät.
Sehän kuulostaa… no, aika samalta
kuin mitä rippi on?
- Onhan niissä paljonkin samaa,
mutta rippi tulee halvemmaksi, Uhinki
nauraa ja jatkaa.
- Rippi on kuitenkin eri asia kuin
terapia: ripissä ollaan tietoisesti Jumalan edessä ja saadaan häneltä vapautus. Samaakin niissä on, eivät asiat
ripissäkään kerralla tule valmiiksi, ja
molemmissa on joku, joka kuuntelee
ja jolla on ehdoton vaitiolovelvollisuus.
Erona on sitten se, että psykoanalyytikko ei voi antaa synninpäästöä.
Uhinki myös painottaa, ettei rippiä
pitäisi tehdä siltä pohjalta, että mitä
kamalaa minä nyt taas olen tehnyt.
- Ripittäytymässä voisi käydä esimerkiksi kerran vuodessa, vaikka
paastonajan yhteydessä. Ei siis ole
ideana jatkuvasti pohtia, kuinka huono
olen. Rippiä voisi ajatella sellaisena
sielun kevätsiivouksena. Että tällais-

Ritva Uhingin mielestä rippi sopii hyvin luterilaiseenkin kirkkoon.

takin on nurkissa turhaan painamassa
mieltä.
Ripin kohdalla tulee helposti mieleen,
että voiko siis tehdä niin, että sikailee
päivät pitkät, käy välillä tunnustamassa
syntinsä ja jatkaa sen jälkeen porsasteluaan?
Uhinki sanoo, että se ei ole ripin
tarkoitus.
- Ihmiset luulevat, että etenkin
katolinen rippi on kuin joku pesukone, jonne heitetään syntipyykit ja
pappi pesee ne sitten puhtaaksi, mutta
ei se niin ole. Ilman katumusta ei saa
synninpäästöä. Olen itse kokenut sen
- mutta se oli asia, jota en oikeastaan
voinut rehellisesti sanoa katuvani.

Jos haluaa päästä ripittäytymään,
mitä pitää tehdä, diakonia- ja sielunhoitotyön johtaja Teemu Hälli?
- Soita tai laita sähköpostia oman seurakuntasi papille. Tai sitten voit tulla
Tuomiokirkkoon joka kuukauden 10.
päivä klo 17-19. Silloin papit ja diakoniatyöntekijät tarjoavat mahdollisuutta
keskusteluun ja rippiin.

Rippi on myös aina kahden kauppa,
se vaatii paljon papiltakin.
- Kaikki tuskin edes haluaisivat
ottaa rippiä vastaan. Ehkäpä papeille
pitäisi olla joku koulutus tätä varten.
Kuuntelun lisäksi pitää osata välittää
hyväksyntää ja katsoa ihmistä, sillä
ihmisillä on tarve tulla nähdyksi sellaisena kuin hän on. Ripin pitää tuoda
myös iloa – siis että tiedetään se lopputulos, eli että Jumala antaa anteeksi,
Uhinki miettii.
Miksi rippi sitten on luterilaisille niin
vieras? Historiallisesti se voisi johtua siitä, että Luther hyökkäsi ennen
kaikkea anekauppaa vastaan. Eli että
rahalla saattoi saada syntinsä anteeksi.

Millainen se tilaisuus on?
- Ripin ydin on pysähtyminen Jumalan
kasvojen edessä ja mieltä painavien
asioiden kertominen luottamuksellisesti. Usein rukoillaan yhdessä ja
ripissä pappi lausuu anteeksiannon
sanat, eli synninpäästön.

Kenties tästä syystä rippi jäi luterilaisessa kirkossa taka-alalle, vaikka
ei se sinänsä mihinkään kadonnut.
Teologisesti sen ajatellaan olevan osa
jumalanpalvelusta, mutta papille voi
ripittäytyä myös yksityisesti sielunhoidollisessa keskustelussa. Uudessa virsikirjassa on jopa yksityisen ripin kaava.
Ja kukaties rippi on tekemässä
comebackiä: Esimerkiksi Mikaelinkirkkoon on suunnitteilla ihan rippituoli
tai ehkä rippihuone, johon voisi varata
ajan papin pakeille. L
Ritva Uhinki:
Sielua särkee – mistä apu. Päivä 2020.

Papilla on vaitiolovelvollisuus. Voivatko puhutut asiat vuotaa ulkopuolisille?
- Eivät. Papilla on sielunhoidon ja ripin
yhteydessä laaja vaitiolovelvollisuus.
Keskusteluista ei tehdä muistiinpanoja
tai muita merkintöjä.
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Lopuksi

Roolipeliriparia ja osallistumista
Hyvä ripari on monen asian summa.
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

M

istä on hyvä ripari
tehty? Sofia Flinck
tietää, sillä hän
on viimeiset pari
vuotta toiminut
Martinseurakunnan
rippikoulutyön projektipappina.
- Se on sellainen, jossa nuori tulee
kuulluksi, saa olla oma itsensä ja pystyy vaikuttamaan ja osallistumaan niin
kuin hänestä tuntuu hyvältä. Ja että saa
tuntea olevansa osa jotain suurempaa,
sekä tunnistaa kristillisyydestä jotain
sellaista, joka on myös omaan elämään
liittyvää, Flinck määrittelee.
Onnistuneen riparin järjestämisessä
tärkeää on siis aito dialogi nuorten
kanssa sekä se, että otetaan vakavasti
nuoren tarve saada valita itse.
- Se on vähän sama kuin nykyajan
koulussa, jossa saa valita aineita - se
kehitys heijastuu myös ripariin. On
tärkeää, että jokainen löytää itselleen
sopivan tavan käydä rippikoulu. Viime
vuonna esimerkiksi riparia käytiin osin
etänä – jollekin se oli oikein hyvä tapa,
ehkä sellainen mahdollisuus voisi olla
jatkossakin muiden ohella.
Valinnanmahdollisuuksiin liittyvät
myös teemarippikoulut, joista Turussa
on hyvä tarjonta. On esimerkiksi roolipeli-, vaellus-, laskettelu-, partio- tai
vaikka luovaa riparia.
- Itse vedin viime kesänä roolipeliriparia ja se oli hyvin tykätty. Puolet
osallistujista oli roolipelien harrastajia
ja loput tulivat mukaan muuten vain.
Heille oli kyllä tarjolla aina mahdollisuus tehdä asiat perinteisemmin, mutta
kaikki aina valitsivat pelin. Ja kun sitten

Rippikoulujen tarjonta on laajaa nykyisin. Perinteisten rippikoulujen lisäksi tarjolla on erilaisia teemarippikouluja. Koronan takia rippikouluja toteutettiin myös osittain etänä. On tärkeää, että jokainen nuori löytää itselleen mieluisen tavan käydä rippikoulu, Sofia Flinck sanoo.

jälkeenpäin kysyttiin, niin ylivoimaisesti suurimman suosion sai Vanhan
Testamentin larppauspäivä!
Laulujen ja leikkien taustalla yksi
tärkeä asia onnistuneen riparikokemuksen taustalla on turvallisuus.
- Vasta kun nuorella on turvallinen
olo, oppiminen voi alkaa, ryhmäytyminen voi onnistua ja hän voi tuntea
olevansa osa seurakuntaa. Se turvallisuus voi sitten olla monenlaista. Viime
vuonna se liittyi tietenkin koronaan,
mutta yhtä lailla se voi olla vaikka
henkistä tai hengellistä turvallisuutta.
Se on siis kaikkea mahdollista lähtien
uimavalvonnasta siihen, kuinka nuorille puhutaan.

Kun sitten Flinck kysyy nuorilta
itseltään, millainen on hyvä ripari, vastaus on selvä.
- He mainitsevat kaikkein yleisimmin hyvän ruuan ja kaverit. Mutta
sehän on oikeastaan sama kuin että on
hyvä ja turvallinen olla ja on osa jotain
isompaa!
Rippikoulut ovat eräänlainen kirkon
”hittituote”. Flinckin mielestä seurakuntien ei kuitenkaan ole syytä tuudittautua siihen, että riparien suosio
jatkuu aina vain. Onnistumisen eteen
täytyy tehdä työtä.
- Riparikutsu esimerkiksi postitetaan vain seurakunnan jäsenille ja sit-

ten luotetaan, että sana riparimahdollisuudesta kiirii, vaikka harrastusten tai
koulun kautta myös niille, jotka eivät
kuulu kirkkoon. Se ei välttämättä riitä
tulevaisuudessa, Flinck sanoo.
Hän ajattelee, että rippikoulun voisi
nähdä myös kastepolkuna niille, jotka
eivät vielä ole kirkon jäseniä.
- Riparillehan voi tulla kuka vain.
Jos kuitenkin haluaa tulla myös konfirmoiduksi, niin sitten pitää olla kastettu.
Esimerkiksi viime vuonna kastettiin
parinkymmenen rippikoululaisen
joukko. Jälkeenpäin juhlistettiin kastetta pizzalla ja donitseilla. L

Käsikirjoitus Roope Lipasti, piirros Anton Lipasti
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