2/2021

LILJAN | TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ | ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

PikkuHelppi jeesaa
lapsiperheitä, s. 2
Vanhusköyhyys
on monen syyn ja
sattumankin summa, s. 8–9
Skribaläger
tände gnistan, s. 10

+

MENOT-LIITTEESSÄ VINKKEJÄ
SEURAKUNTIEN TAPAHTUMIIN

Tuomiokirkon urut
olivat Veikko Virtaselle
pahin painajainen
ja uran kohokohta
s. 4–6

Ajassa

i www.turunseurakunnat.fi, puh. 040 341 7111 fo Facebook Kirkko Turussa ja Kaarinassa

t Twitter @turunsrk

Instagram @turunsrk

N Ä K Ö KU L M A

Perheiden rinnalla
PÄÄKIRJOITUS | AN N INA H ERRANEN
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Sähköposti annina.l.herranen@evl.fi

Sydämissä?

Turun tuomiokirkko. Jokaisella turkulaisella ja ainakin
tällä kaarinalaisella – näin uskallan väittää – on jonkinlainen suhde Tuomiokirkkoon. Riippumatta siitä, kuuluuko kirkkoon vai ei, uskooko Jumalaan vai ei, onko
koskaan käynyt sen sisällä vai ei, Tuomiokirkolla on
paikka täällä päin asuvien elämässä.
Se voi olla pysyvyyden, vuosisatoja kestävän lujuuden
merkki, kaupungin historian ilmenemä. Paikka, josta
voi olla ylpeä myös maailman mittapuulla. Se voi olla
ajan laskija, varttituntien kilauttaja ja tuntien eteenpäin
kumauttaja. Tausta yölliselle kotiinpaluulle tai aamuhämärän työmatkoille. Se voi olla paikka, jossa sanoi tahdon, jossa tuli kummiksi tai joka kertoo, että kohta painetaan stop-nappulaa.
Se voi olla kehykset musiikille, joka vie maailman ääriin,
tai joka soi, kun pieni käsi heiluttaa marakassia. Suuri
soitin, joka kaiuttaa äänet holveissaan. Se voi olla Herran huone, paikka, jossa kohtaa Jumalan. Levon tyyssija,
rukouksen koti, pyhän asuinsija.
Sen ovat ottaneet omakseen sateelta suojaa etsivät, portailla istuskelijat ja ilmastomielenosoittajat. Piispat ja
pikkulapset, jotka etsivät kissan tassua.
Yksi muistoni Tuomiokirkosta nousee vuosien jälkeenkin
aina ylitse muiden. Olin matkalla tapaamiseen, mutta
tapani mukaan liian aikaisessa. Satoi kaatamalla enkä
halunnut odottaa ulkona, joten poikkesin Tuomiokirkkoon. Istahdin kirkon takaosaan, valuin epämukavaan
lysyyn ja lepuutin päätäni penkin selkänojaan. Tuijotin
hämäriä holveja. Joku soitti urkuja ja sävelet kaikuivat
ympärilläni niin kauniina, että aloin itkeä enkä edes
muista miksi. Muistan vain, että samaan aikaan paha ja
hyvä olla. Paha olo sisälläni, hyvä olla juuri tuossa hetkessä, tuossa kirkossa. Rukoilin. Kun lähdin, tunsin itseni
siunatuksi.
Mitä Tuomiokirkko on sinulle?
P.S. Nuo urut, jotka kaikuivat läpi sydämeni, on tehnyt
uruntekijä Veikko Virtanen. Hänelle Tuomiokirkko oli
kenties painajainen, mutta minä olen niistä uruista kovin
kiitollinen. Virtasen haastattelun urkujen rakentamisesta
voi lukea sivuilta 4-6. L
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Korona-aika lisää vertaistuen kaipuuta lapsiperheissä,
sanoo perhetyöntekijä Jaana Heinonen.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

K

asvokkain kohtaamisen tärkeys on
korostunut kirkon
perhetyössä korona-aikana. Tämän
on huomannut
Katariinanseurakunnan perhetyöntekijä ja yhtymän lastenohjaaja Jaana Heinonen.
- Ennen perhekerho kuului
viikko-ohjelmaan muiden asioiden ohessa. Nyt siitä on tullut
tosi tärkeä paikka nähdä muita
ihmisiä.
Vauvakahviloista ja perhekerhoista vanhemmat hakevat
Heinosen mukaan erityisesti
vertaistukea: että voi turvallisessa tilassa ja tuttujen ohjaajien
seurassa jakaa arjen kokemuksia samassa elämäntilanteessa
olevien vanhempien kanssa.
Poikkeusajan arki puhuttaa
pienten lasten vanhempia.
- Esimerkiksi vauvakahvilassa juteltiin, mitä ihmiset ovat
korona-aikana uskaltaneet
tehdä ja keitä tavata.
Loppusyksyn ja alkuvuoden
Katariinanseurakunnan kaksi
perhekerhoa ja vauvakahvila
ovat pyörineet ennakkoilmoittautumisella. Mukaan mahtuu
10 nopeinta, tilojen väljyyteen
kiinnitetään huomiota ja aikuisille on maskisuositus. Toiminnassa seurataan silmä kovana
viranomaissuosituksia.
Kysyntä kohtaamisille on
kova. Heinosen mukaan ilmoittautumiset menevät usein hetkessä täyteen, kun osallistuja-

Jaana Heinonen on tehnyt kirkon perhetyötä yli 25 vuotta.

määrät on pidettävä koronan
takia alhaisina. Heinonen iloitsee siitä, että koronasta huolimatta mukaan on tullut uusiakin
perheitä. Pienillä porukoilla on
hyväkin puolensa.
- Näissä kerhoissa ehtii
oikeasti kohdata jokaisen ihmisen, mikä on suurissa kerhoissa
hankalaa.
Heinonen on mielissään
siitä, että kerhoissa solmitut
tuttavuudet johtavat muihinkin kohtaamisiin: esimerkiksi
vauvakahvilan äidit perustivat
WhatsApp-ryhmän, jossa voidaan sopia puistotreffeistä.
Pikkulasten vanhempien voinnissa Heinonen näkee suuria
eroja. Osa tuntuu jaksavan hyvin
ja tukiverkot ovat kunnossa,
kun toiset uupuvat ja kaipaavat
tukea arjen pyörittämiseen.
Heinonen kuuntelee vanhempien kuulumisia tarkalla

korvalla ja koittaa aina ohjata
tukea tarvitsevan avun äärelle.
Yksi vaihtoehto on PikkuHelppi,
jossa seurakuntayhtymän lastenohjaajat ja perhetyöntekijät
ovat perheen tukena kaksi tuntia esimerkiksi lapsia hoitaen
tai vanhempien kanssa keskustellen. Toistaiseksi PikkuHelppi
toimii ulkona.
- Tällä hetkellä PikkuHelppiä
tarjoaa seitsemän työparia yhtymän alueella.
Tilastot osoittavat, että tuelle
on tarvetta. Viime vuonna PikkuHelppi tavoitti 60 perhettä,
joita autettiin yhteensä 146 kertaa. L
Huom! Koronapandemian takia
lasten ja perheiden toimintaan
voi tulla äkillisiäkin muutoksia.
Lue ajankohtaiset tiedot täältä:
kirkonrotta.fi

L A I N A S A N AT
UEtäpalavereissa puhuminen ja kanssakäyminen on erilaista kuin kasvokkain tapaaminen. Se
voi olla töksähtelevää, ja
sanoista voi jäädä haavoja, ja syntyä tulehtuneita
tilanteita. Ei välttämättä
huomata, että joku voi
huonosti.”
Toimittaja
Anna-Stina Nykänen,
Silta 3.2.2021

LU KU
UKoronakriisiä vähätellään usein sillä, että se
veisi vain vanhimpia ja
heikoimpia. Nuori ja vahva helposti unohtaa, että
vanhuus ja heikkous voi
olla edessä itselläkin.”
Toimittaja
Jussi Sippola,
Helsingin Sanomat
2.2.2021

UKeskellämme on
ihmisiä, jotka sisäisissä
huoneissaan etsivät ja
kaipaavat enemmän kuin
aikoihin. Ihmisiä, jotka
ovat jättäneet kirkon,
mutta rukoilevat yhä. Ihmisiä, jotka etsivät kokonaisvaltaisesti.”
Piispa
Mari Leppänen,
piispanvihkimysmessun
saarna 7.2.2021

6057
Turun tuomiokirkon
uruissa on 6057 pilliä,
joista suurin on pituudeltaan 8,3 metriä ja pienin
noin 9 millimetriä. Vuonna
1980 valmistuneissa uruissa on 81 äänikertaa ja ne
ovat Suomen toiseksi suurimmat. Tuomiokirkon urut
on valmistanut Urkurakentamo Veikko Virtanen.

KU VA KU L M A

Pientä apua arkeen
Perhetyö. PikkuHelppi on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän lastenohjaajien
ja perhetyöntekijöiden palvelu, jonka tarkoitus on helpottaa ja tukea pikkulapsiperheiden vanhempia arjessa. Helppiaika on
kaksi tuntia, ja aikoja on saatavissa maanantaista torstaihin aamu- ja iltapäivisin.
Toiminta on maksutonta, ja yksi perhe voi
saada apua neljä kertaa. Lastenohjaajat
Jaana Heinonen ja Janette Pietilä tarjosivat
hengähdystauon Asmolan perheen vanhemmille, ja veivät Väinön ja Einon leikkipuistoon.
Timo Jakonen kuva
Heidi Pelander teksti
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Urkuja koko elämä
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Kun Veikko Virtaselle
70-luvulla valkeni, että hänen
pieni firmansa joutuu rakentamaan
Turun tuomiokirkon urut, se oli
kauhistus. Sitten käärittiin hihat.
Roope Lipasti teksti
Jani Laukkanen, Timo Jakonen kuvat

V

Urkujen rakentaminen
on perinteisesti ollut
käsityöläisammatti,
johon ei ole ollut
erityistä ammattikoulutusta. Veikko
Virtanen on saanut
oppinsa kantapään
kautta.

eikko Virtasen urkurakentamon verstaalla
Espoossa on asianmukainen naulakko: takit
saa ripustaa urkupillien
puunuppeihin, siis sellaisiin joista vedetään tietty äänikerta
päälle.
Itse verstas on hiljainen, sillä työntekijöistä suuri osa on Tampereen tuomiokirkon urkujen kimpussa, myös
Tikkurilan kirkon uudet urut työllistävät. Ja sitten on tietenkin erilaisia huoltoja, joita aina joutuu soittimiin tekemään. Veikko Virtastakaan ei verstaalta
yleensä löydä, sillä hän on ollut eläkkeellä jo 90-luvulta. Yritys kuitenkin
jatkaa toimintaansa yhdeksän hengen
voimin, mukana kaksi Veikon kolmesta
pojasta. Rakentamon johtaja on Heikki
Autio.

kintahinnan suuruinen valuutan säästö
osoittautuu virhesäästöksi, jota Turussa
saadaan harmitella vuosisata tai kaksi.”
No ei ole tarvinnut harmitella. Virtanen itse muistelee tarjouskisaa näin.
- En laittanut edes tarjousta sisään,
mutta Turusta soitettiin ja sanottiin,
että Virtanen antaa nyt vain sen tarjouksen, niin saadaan vertailukohtaa. Suostuin väsäämään sellaisen ja
se syntyi yhdessä yössä. Sen jälkeen
unohdin koko jutun. Olin sitten lomamatkalla Etelä-Saksassa, ja kun palasimme, lentokonetta ei ollut ehditty
siivota ja sieltä löytyi vanha Hesari.
- Herran jumala sentään, siinä luki
että Urkurakentamo Virtanen Oy on
voittanut kisan.
Vierustoveri katsoi, että nyt tuo
meni ihan valkoiseksi. Se on ihan painajainen.

Turkuun Veikko Virtanen liittyy siten,
että hän on rakentanut Tuomiokirkon
urut, jotka valmistuivat vuonna 1980.
Se onkin melkoinen tarina, sillä Virtanen ei edes olisi halunnut koko hommaa.
- Tuomiokirkon uruista pyydettiin
lähtökohtaisesti tarjouksia ulkomailta,
mutta lopulta myös sitten Suomesta,
Kangasalan urkutehtaalta ja meiltä.
Meillä oli kuitenkin vain pikkuinen
verstas Tuomarilassa, 8 kertaa 10
metriä, isän 30-luvulla rakentamassa
talossa. Mahdotontahan sellaisessa oli
isoja urkuja rakentaa! Se oli yksi syy,
miksi en ollut yhtään innoissani siitä
urakasta. Ei ollut kunnollisia tiloja ja
kuitenkin laatukriteerit olivat hyvin
korkeat ja koko ajan vielä kova julkisuus päällä, Veikko Virtanen muistelee.

Mutta ei siinä sitten auttanut kuin ryhtyä toimeen.
- Kivenlahdesta vuokrasimme
lisätilaa, jonne valmiit osat varastoitiin. Sehän on 14 metriä korkea
rakennelma, joten me emme voineet
kokeilla ennen kuin se asennettiin.
Urut rakennettiin osissa niin, että ensin
tehtiin alhaalta pari metriä ja siitä sitten paloissa ylöspäin. Oli aika jännät
paikat, kun sitä aikanaan ryhdyttiin
kokoamaan kirkossa, että onko mitattu
hyvin. Mutta kaikki sopi täydellisesti.
Tuomiokirkon urkuja tekemässä oli
alun perin kaksitoista miestä, ja sitten
hankittiin vielä pari puuseppää joukon
jatkoksi.
- Neljä vuotta siinä meni, oli se melkoista touhua. Jälkeenpäin olin ihan
raunio. Oli kauhea paine julkisuudelta,
että tuleeko siitä mitään. Se mikä ehkä
vähän Tuomiokirkossa yllätti, oli että
urkuparvi on lopulta aika pieni. Ne urut
ovat ehkä jopa vähän liian suuret sinne.
Akustisesti Tuomiokirkko on kuitenkin
helmi, se soi hyvin – ja akustiikka on
hyvin tärkeä tekijä urkusoinnissa.
Ja kun nyt koosta puhutaan: vaatimattomien ihmisten Pohjanmaalla, 14
000 asukkaan Lapualla, on Suomen
suurimmat urut, joskin Tuomiokirkossa
on suurimmat mekaaniset urut.
- Silloin kun Tuomiokirkon urkuja
suunniteltiin, joku seurakunnasta esittikin, että pitäisikö tehdä nyt suuremmat kuin Lapualla, kun sentään on
Turun tuomiokirkko kyseessä. Minä
sanoin, että älkää ihmeessä, koska sitten ne hankkivat siellä vain lisä-äänikertoja. Että siihen leikkiin ei kannata
lähteä! Virtanen nauraa.

Julkisuus tuli siitä, että maan pääkirkon urut herättivät monenlaisia intohimoja, ja yksi intohimoisimmista oli
Helsingin Sanomien kriitikko Seppo
Heikinheimo, joka irvaili ja epäili pitkin matkaa julkisesti, mahtaako niistä
Virtasen uruista mitään tulla. Kun tarjouskisa oli ratkennut, Heikinheimo
kirjoitti muun muassa otsikolla ”Turun
urkuskisman yllätyspäätös” näin:
”Summa summarum: on toivottava
että Kangasalan tehtaalle tästä takaiskusta huolimatta silti riittää työtä ja
että siellä tunnetaan pyyteetöntä iloa
suomalaisen työn puolesta hankitun
poliittisen voiton johdosta, samaten
kuin että toisaalla [Virtasen urkurakentamossa] tehtävä suomalainen työ
venyy asian vaatimalle tasolle. Muutoin
kymmenen ministeritason auton han-
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Tuomiokirkon urut ovat jo kooltaan mahtava näky. Vain pieni osa urkupilleistä on näkyvissä, fasadi kätkee taakseen tuhansia pillejä.

Ylipäänsä hän muistuttaa, että koko
ei ole kaikki.
- Iso kirkko tietenkin vaatii vähän
isommat urut kuin pieni, mutta periaatteessa pienelläkin äänikerralla saadaan sointia ja volyymiä muuttamalla
ihan ison kirkon sointi. Urkupillistä on
moneksi, siitä saadaan niin viulun ääni
kuin huilunkin.
Veikko Virtanen ajautui urkurakentajaksi enemmän tai vähemmän vahingossa. Sodan jälkeen hän oli 17-vuotias
ja piti keksiä, mitä elämässä ryhtyisi
tekemään. Hän näki lehdessä kirkkomusiikkiopiston ilmoituksen, jossa kerrottiin, että siellä oli paikkoja vapaana.
- Olin soittanut pianoa, joten vähän
huvinpäiten hain ja pääsin sisään.
Kaikki oli uutta ja outoa, en oikein
tiennyt edes, mikä on kanttori. Siitä se
kuitenkin lähti, ja sieltä koulusta avautui ihan kokonaan uusi maailma, se
oli sellainen rikas ja syvä musiikillinen
kokemus. Kuorolaulukin oli minulle
ihan uutta, olin Sörkan kundi, joka
ei ollut ollut moisten kanssa missään
tekemisissä.
Opistolla oli vanhoja harjoitusurkuja, mutta koska kaikki oli sodan

jälkeen vähän rempallaan, ne eivät
aina toimineet, joten Virtanen avasi
laitteet ja katsoi, mistä johtui, jos ääni
jäi päälle tai ei soinut ollenkaan, minkä
jälkeen hän korjasi ne.
- Aloin sitten jossain vaiheessa
miettiä, että voisihan urut tehdä myös
itselle. Isällä oli puusepänverstas, joten
rakensin siellä ensimmäiset hyvin
pienet kotiurut. Ne ovat vieläkin olemassa ja niitä käytetään verstaalla
pillien esiäänityksessä. Vähän vaatimattomammathan ne ovat kuin Turun
tuomiokirkossa, mutta periaatteessa
kuitenkin samanlaiset.
Musiikki on Veikko Virtasen elämässä
ollut vahvasti mukana kouluaikojen
jälkeenkin, vaikka suurimman osan
ajasta onkin tietysti vienyt urkujen valmistaminen.
- Ei tokikaan tarvitse osata soittaa urkuja voidakseen rakentaa niitä,
mutta ei siitä haittaakaan ole. Urkurakentajan täytyy nimittäin taipua
moneksi. Pitää olla ainakin puuseppä,
sähkömies, insinööri, arkkitehti ja
metallimies.
Koulutuskin Virtasella on: kantapääkoulutus.
- Yrityksen ja erehdyksen kautta

olen opetellut kaiken. Olin lapsena
kiinnostunut radiotekniikasta ja rakentelin radioita, mistä oli paljon hyötyä
– siihen aikaan ylipäänsä kaikki oli
pakko tehdä itse. Oli myös kaikenlaisia harrastuskirjoja, kuten esimerkiksi
Harrastelijakeksijän kirja – sellaiset
olivat tärkeitä innostajia silloin.
Varsinkin alkuaikoina kaikki myös
tehtiin itse, jopa metalliset urkupillit.
Nykyään ne tilataan Saksasta ja vain
puupillit tehdään itse. Mutta aikanaan
se kävi niin, että sulatettiin lyijyä ja
tinaa halutussa suhteessa ja valettiin
sula metalli levyksi vähän niin kuin
pannukakkutaikinaa tekisi. Sen jälkeen
levy sorvattiin suuren sorvirummun
päällä halutun paksuiseksi. Virtasen
perheessä ovat siis uudenvuodentinat
olleet aina omasta takaa!
Ääneen vaikuttaa paitsi koko, myös
tinan ja lyijyn suhde. Karkeasti se
menee niin, että mitä enemmän tinaa,
sitä selkeämpi ääni, ja mitä enemmän
lyijyä sitä pehmeämpi soundi.
Virtanen ehti olla työelämässä urkuja
rakentamassa 60 vuotta, ja sinä aikana
yritys teki noin 130 urut, pieniä suureksi osaksi, mutta mukana oli myös

suurempia. Vaan mitkä soittimet ovat
jääneet erityisesti mieleen?
- Turun urut tietenkin, kun se oli
niin suuri urakka. Mutta ehkä vielä
enemmän ensimmäinen tilauksemme,
joka tehtiin Vaasan saaristossa sijaitsevaan Bergön kirkkoon. Urut valmistuivat 1956, ja isäni oli silloin mukana
auttamassa urkujen pystyttämisessä.
Kun sitten oli se jumalanpalvelus, jossa
urut otettiin käyttöön, isä kuoli sinne
kirkkoon. Se on asia, joka nousee aina
mieleen. Mutta ne urut kyllä ovat siellä
vieläkin ja täyttävät tehtävänsä.
Kommelluksiltakaan ei ole säästytty.
-1960-luvulla kun ei ollut oikein
hotelleja eikä matkustajakoteja, urunrakentajat usein yöpyivät kirkossa.
Ahvenanmaalla yksi työntekijä nukkui
laatikossa, jossa oli ollut urun osia.
Laatikko oli kirkon ulko-oven vieressä,
ja mies nukkui vähän pommiin niin,
että kirkkoon alkoi jo tulla seurakuntalaisia. He katsoivat aika pitkään, kun
yhtäkkiä laatikosta nousi mies. L

Kuuntele juttu
Soundcloudissa
lilja-lehti.fi.

Kun äänen pitää kantaa sata metriä
Urkuri Markku Hietaharju on Tuomiokirkon urkuihin erittäin tyytyväinen.
- Niissä on hyvin monipuolinen
sointi, joka perustuu sellaiseen filosofiaan, että niillä voisi soittaa mahdollisimman monenlaista musiikkia. Siinä
ne myös toimivat erinomaisen hyvin.
Lisäksi – etenkin nyt peruskorjauksen
jälkeen – ne myös vastaavat mainiosti
kirkon tilahaasteeseen, Hietaharju
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sanoo.
Tilahaaste Tuomiokirkossa on maallikonkin helppo ymmärtää: uruista
kirkon toiseen päätyyn on melkein sata
metriä matkaa ja äänen pitäisi kantaa sinne ehjänä. Se ei ole ihan helppo
juttu.
- Sitä ei pysty tekemään volyymillä –
siis että vain laitettaisiin pilli soimaan
niin lujaa kuin mahdollista. Jokaisessa
äänikerrassa on oma ydinsointinsa ja

jos ääni ”vuotaa”, kuten laulajat asian
ilmaisevat, se ei kanna, Hietaharju
sanoo.
Hän kertoo, että vuoden 2007
remontin yhteydessä jokainen äänikerta käytiin yksitellen läpi. Aiemmin
pillien ääni oli diskanttivoittoinen
(ylä-äänet siis korostuivat), ja ne oli
äänitetty vähän erilaista ääni-ihannetta varten, mutta nyt haluttiin täyteläisempi ääni, sellainen joka resonoi

rinnassa.
- Kun nyt istuu 60 metrin päässä
penkillä, voi tuntea kuinka penkit tärisevät!
Viime vuonna urkuihin tehtiin puolestaan sähköremontti, ja ehkä oli
aikakin, sillä siihen saakka urkujen
elektroniikasta vastasi IBM:n 386-tietokone, joka on monelle tuttu 90-luvun
alusta. L

Uutiset
LY H Y E S T I
Kaarinan kaupungin
rokotuskeskus pystytetään
Kaarinan kirkkoon. Kaarinan
kirkossa rokotetaan noin 500
kaarinalaista päivässä ja vähintään viitenä päivänä viikossa.
Kymmenet terveydenhuollon
ammattilaiset vievät mittavaa
projektia eteenpäin. Päätös
luovuttaa kirkko rokotuskeskukseksi merkitsee Kaarinan
seurakunnalle muutaman
kuukauden jaksoa, jonka ajaksi
seurakunnan toimintaa suunnitellaan uudelleen.
- Kirkkosalissa julistetaan sanomaa Jumalan huolenpidosta
nujertamalla rokotteilla koronakurimusta, sanoo seurakunnan kirkkoherra Ville Niittynen.

Kirkon merkitys nousi ja
jäsenmäärä tasaantui poik-

Vuonna 1905 käyttöön otettu MIkaelinkirkko oli aikalaisten mukaan kovin kaukana kaupungin keskustasta. Oma seurakunta kirkon ympärille
saatiin vuonna 1921, kun Tuomiokirkkoseurakunnasta erotettiin Mikaelinseurakunta, Martinseurakunta ja Turun ruotsalainen seurakunta.

Satavuotiaat seurakunnat
Martti, Mikael ja Turun ruotsalainen seurakunta
täyttävät tänä vuonna sata vuotta
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

R

eilu sata vuotta sitten
Turussa oli vain yksi seurakunta, mutta kaupunki
kasvoi ja Tuomiokirkkoseurakunnasta alkoi tulla
turhan suuri. Lisäksi
se oli maantieteellisesti laaja ja siellä
puhuttiin kahta kieltä. Niinpä vuonna
1919 ruotsinkieliset ehdottivat, että
seurakunta jaettaisiin kielen perusteella kahtia.
Kun vauhtiin oli päästy, syntyi
toinenkin ehdotus: jaetaan saman
tien neljään, jolloin mukaan tulisi
myös alueellinen jako. Byrokratia otti
aikansa, joten uusissa seurakunnissa
päästiin työhön syksyllä 1921.
Mikaelin kirkkoherra Jouni Lehikoinen kertoo, että koronan takia
satavuotisjuhlien pääpaino on heillä

syksyssä, jolloin tapahtuu iso muutos, kun
sunnuntain jumalanpalvelus siirretään
alkamaan kello 11. Syksyllä julkaistaan
myös Mikaelin historiikki.
- Lisäksi meillä on esimerkiksi keskusteluiltoja ajankohtaista aiheista kuten
suvaitsevaisuudesta, sananvapaudesta ja
vastaavasta. Lapsiperheet kutsutaan junamatkalle Uuteenkaupunkiin, sillä Mikaelissa sattuu olemaan töissä urkuri-veturinkuljettaja. Uusille mikaelilaisille on tarjolla
ainakin ilta TPS:n matsissa. Lisäksi jalkaudutaan retrobiilin kanssa ihmisten pariin,
tarjolla on kahvia ja kohtaamisia, Lehikoinen luettelee.
Martin kirkkoherra Tuomo Norvasuo
kertoo, että jos korona suo, niin 2.5. on
vappujatkot, eli perhetapahtuma kirkonmäellä. Kesällä on tarjolla muun muassa
suvimusiikkia ja vähän syksymmällä Martin urkupäivät. Nuorten kanssa on tarkoitus tehdä teatteriesitys Martinus Toursilaiseen liittyen – hän oli heikompiosasten
auttaja. Varsinainen juhlamessu pidetään

Martinpäivän lähellä 14.11.
- Martinmarkkinat ovat iso juttu syyskuussa. Lisäksi vuoden mittaan olisi
tarkoitus saada kirkkoon vaihtuva valokuvanäyttely, johon seurakuntalaisetkin
voisivat tuoda kuvia – ideana olisi esitellä
Martin historiaa ja nykyhetkeä.
Ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra
Mia Bäck puolestaan kertoo, että heidän
synttärilahjansa seurakuntalaisille on uusi
virsikirja.
- Syksyllä teemme myös juhlalehden
sekä vietämme Aurelian pihalla perhetapahtumassa synttäreitä. Viikko 42 on
varsinainen juhlaviikko, joka huipentuu
jumalanpalvelukseen, sekä juhliin Aureliassa.
Yhteisesti neljän seurakunnan kanssa
– Tuomiokirkkoseurakuntahan tavallaan
syntyi myös silloin sata vuotta sitten - on
suunniteltu suurempaa tilaisuutta syksyyn,
mutta se varmistuu myöhemmin. L

keusvuonna, mutta perhejuhlia
siirrettiin, selviää Turun alueellisen keskusrekisterin välittämistä
kirkon tilastotiedoista vuodelta
2020. Kaikkiaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään kuului
viime vuonna 141 951 jäsentä.
Kirkkoon kuuluvia on 865 vähemmän kuin vuoden 2019
lopussa. Kirkkoon liittyi Turussa
ja Kaarinassa yhteensä 906
henkilöä ja kirkosta erosi 2.241
henkilöä. Kirkkoon liittyneitä oli
84 enemmän ja kirkosta eronneita 422 vähemmän kuin vuonna 2019. Hautajaisia järjestettiin
normaalivuoden tapaan, vaikka
normaalia pienemmän saattojoukon kanssa. Sen sijaan muita
perhejuhlia, kuten kasteita, siirrettiin, ja osa avioliitoista solmittiin kirkkohäitä pienimuotoisemmin siviilivihkimisillä.

Kirkon ja Suomen
Partiolaisten uusi yhteistyösopimus astui voimaan tammikuun
lopulla. Suomen Partiolaisten
peruskirja uudistettiin viime
vuonna, ja sen myötä myös partion ja kirkon välistä yhteistyösopimusta uudistettiin vastaamaan
uutta peruskirjaa. Sopimuksessa
korostetaan positiivista uskonnonvapautta. Partion peruskirjan
mukaan partion tavoitteena on
tukea lasten ja nuorten kasvua
heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen. Kasvatustavoitteiden mukaisesti
partiolainen muun muassa kunnioittaa toisen pyhää, rakentaa
katsomuksellista identiteettiään,
etsii elämän totuutta, tutkii hengellisyyttään ja elää sitä todeksi.
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Ajankohtaista

Diakoniatyöntekijöiden Oona Nissisen ja Ulla Valtosen mukaan negatiiviset yllätykset elämässä, kuten puolison joutuminen laitoshoitoon tai omaishoitajuus, lisäävät ikäihmisten
taloushuolia.

Vähäosaisen vierellä
Vähävarainen ikäihminen tulee diakoniatyöntekijän pakeille vasta
äärimmäisessä hädässä. Arjen köyhyys voi tarkoittaa esimerkiksi
sitä, että vanhuksen pitää valita ruoan ja lääkkeiden välillä.
Heidi Pelander teksti
Jussi Vierimaa kuva

T

alousahdingossa oleva
ikäihminen tulee diakoniatyöntekijän vastaanotolle yleensä anteeksi
pyydellen ja tilannettaan
häveten. Näin kertovat
diakoniatyöntekijät Ulla Valtonen ja
Oona Nissinen.
- Moni vanhus kokee vähävaraisuuden jonkinlaisena leimana, ja diakonian avun ääreen tullaan vasta ihan viimeisenä ratkaisuna, Nissinen sanoo.
- Vanhus voi kutsua lapsenlapsensa
syömään hyvälle aterialle ja elää seu8 | L I L JA 2/2021

raavat viikot hernekeitolla ja makaronilla tasatakseen taloutensa, Valtonen
jatkaa.
Kaksikko tekee diakoniatyötä Maarian seurakunnassa Turussa. Valtosella
on takanaan 40-vuotinen ura vanhustyöhön keskittyen, kun taas Nissisellä
on vastavalmistuneen ammattilaisen
näkökulma.
Ikäihmiset eivät ole lukujenkaan
valossa kirkon diakoniatyön suurin
asiakasryhmä. Vuonna 2019 eri seurakuntien diakoniavastaanotolla tavattiin
yli 150 000 yli 70-vuotiasta ihmistä,
mikä on vain reilu kymmenesosa kaikista diakoniatyöntekijöiden asiakaskohtaamisista.

Sen sijaan vähävaraiset vanhukset
ovat seurakuntien ruoka-avun suurin
yksittäinen asiakasryhmä. Valtonen
ja Nissinen uskovat, että ruokakassin
jonottamiseen on matalampi kynnys
kuin avun pyytämiseen diakoniatyöntekijältä.
- Taloudellinen avustaminen vaatii
sitä, että vanhuksen pitää tuoda omat
talouspaperinsa meille näytille, ja siihen on kynnystä, Valtonen sanoo.
Kaksikko kuvaa kirkon tarjoamaa
talousapua tilapäiseksi ja kertaluonteiseksi. Sitä tarjotaan äkilliseen tarpeeseen ja kriisiä helpottamaan siinä
vaiheessa, kun kaikki valtion tuet on
haettu.
- Ensin ohjaamme aina yhteiskun-

nan tukien piiriin. Ruoka- ja vaateapua
meiltä voi toki saada suoraankin, Valtonen sanoo.
Usein talousahdingossa oleva vanhus kaipaa myös kuuntelijaa. Diakoniatyöntekijät ovat sielunhoitokeskusteluiden ammattilaisia. Oman tilanteen
puiminen ja huolten purkaminen
keventää taakkaa ja auttaa jaksamaan.
- Kirkon työntekijä, jolle voi puhua
luottamuksellisesti elämästään ja
asioistaan, on henkireikä. Keskustelemassa voi käydä useamman kerran,
Valtonen sanoo.
Miten paljon vähävaraisia ikäihmisiä
Suomessa on? Käännytäänpä Turun
yliopiston sosiaalipolitiikan professorin

Veli-Matti Ritakallion puoleen. Hän
on tutkinut suomalaista köyhyyttä yli
35 vuoden ajan.
Hänen mukaansa köyhyyskeskustelussa tavallisin mittari on pienituloisuus. Tilastokeskuksen tulonjakotilastossa ihminen on pienituloinen,
jos hänen nettotulonsa ovat alle 60
prosenttia mediaani- eli keskitulosta.
Samalla idealla määritetään EU:n köyhyysraja.
Suomessa tämä raja on tuoreimman
eli vuoden 2018 tilaston mukaan
yksinasuvalla 1250 euroa käteen jäävää tuloa kuukaudessa. Kahden hengen taloudessa vastaava raja on 1875
euroa kuukaudessa.
Ritakallion mukaan noin 175 000
yli 65-vuotiasta ihmistä jää Suomessa
tuon rajan alapuolelle. Siispä kaikista
65 vuotta täyttäneistä suomalaisista
vajaat 15 prosenttia on vähävaraisia.
Ritakallio kuitenkin varoo vetämästä yhtäsuuruusmerkkiä pienituloisuuden ja köyhyyden välille. Hänestä
on tärkeää tarkastella myös sitä, miten
henkilö kokee taloustilanteensa. Voidaanko puhua köyhästä, jos henkilö ei
koe olevansa köyhä?
Ritakallio tutkimusryhmineen järjestää viiden vuoden välein suomenkielisen aikuisväestön hyvinvointieroja
kartoittavan kyselytutkimuksen. Tuorein aineisto on viime syksyltä, jolloin
vastaajia oli 3500.
Kyselyssä vain neljä prosenttia
65–74-vuotiaista koki elävänsä köyhyydessä. 75–79-vuotiailla vastaava
prosentti oli 2,5. Vastaavasti seitsemän
prosenttia 65–79-vuotiaista ilmoitti,
että heillä oli ollut vaikeuksia suoriutua
pakollisista menoista viimeisen vuoden
aikana.
- Köyhyyden kokemuksen mittarit
antavat matalampia lukuja kuin pienituloisuusköyhyyden mittarit. Vanhuusköyhyyttä siis esiintyy, mutta vanhusväestössä keskustelu on onneksi
marginaalissa. Niiden kohdalla, joille
köyhyys on todellisuutta, se on toki
vakava asia, Ritakallio summaa.
Diakoniatyöntekijöiden Nissisen ja
Valtosen kertomuksista piirtyy karu
kuva vähävaraisen ikäihmisen arjesta.
Vastaanotolle uskaltautuneet ovat
useimmiten elämän perusasioita vailla.
Taloudellista tukea saatetaan hakea
esimerkiksi silmälasien, hammasproteesien tai reseptilääkkeiden maksamiseen. Rästissä voi olla monenlaisia
maksuja, kuten sairaalalasku, lääkevelka apteekkiin tai oman kodin
vuokra. Moni kaipaa tukea arjen ruokahankintoihin.
- Arki voi pahimmillaan olla sitä,
että täytyy valita ruoan ja lääkkeiden
välillä, Nissinen sanoo.
Valtonen lisää, että vähävarainen
voi joutua tinkimään esimerkiksi kotihoidosta, siivouspalvelusta tai jalkahoidosta. Moni murehtii terveyshuolia,
kun jono terveyskeskuslääkärin vastaanotolle on pitkä. Osa tukee aikuisia
lapsiaan oman taloustilanteensa kustannuksella.
Nissisen mukaan köyhyys vaikuttaa
suoraan hyvinvointiin, kun perustar-

peista pitää jatkuvasti tinkiä. Köyhyys
aiheuttaa sairautta ja päinvastoin.
Valtonen lisää köyhyyden seurauksiin mielenterveysongelmat. Toivottomuus lisää ahdistumisen ja masentumisen riskiä, ja osa voi paeta tilannettaan liialliseen alkoholin käyttöön.
Vanhusköyhyydelle löytyy monenlaisia selittäjiä. Professori Ritakallion
mukaan köyhyysriski on merkittävä
yksinasuvilla vanhuksilla, kun kaikki
elämän menot pitää kattaa yhden
ihmisen eläketuloilla.
65 prosenttia vähävaraisista 65
vuotta täyttäneistä on naisia. Naiset
elävät pidempään ja jäävät miehiä
todennäköisemmin leskiksi. Työura
on voinut jäädä lyhyeksi ja monella on
tausta vähätuloisessa maatalousyrittäjyydessä.
Ritakallion mukaan vanhusköyhyys
on yleisempää maalla kuin kaupungissa, mutta kaupunkilaisvanhukset
kokevat itsensä köyhiksi maalla asuvia
aikalaisiaan useammin.
- Kaupungissa elämäntapa on erilainen, ja ikäihmiset ehkä osallistuvat
enemmän toimintaan, joka maksaa. Jos
ei ole omistusasuntoa, vuokrakustannukset ovat kaupungissa suuret, hän
pohtii eroja.
Myös henkilöhistoria vaikuttaa. Vanhus voi olla tyytyväinen vaatimattomiin
tuloihin, jos hänen taustansa on sodan
ja jälleenrakentamisen Suomessa, jossa
piti elää vielä niukemmin kuin nyt.
Ritakallion mukaan velkaantumisen
ja rahankäytön ongelmia on kaikissa
ikäluokissa, mutta suurta osaa vanhuksista hän kuvailisi ennemminkin mestarillisiksi rahankäyttäjiksi.
- He ovat oppineet tulemaan pienillä tuloilla toimeen.
Historiallisesti ja kansainvälisesti
verraten Ritakallio arvioi suomalaisen yhteiskunnan pitävän vanhuksista
melko hyvää huolta. Tilanne on hyvä
varsinkin, jos on ehtinyt tehdä pitkän
palkkatyöuran ja kerryttämään itselleen riittävän eläkkeen. Myöskään
takuueläke yhdessä eläkeläisen asumistuen kanssa ”ei jätä ihan heikoille”.
Ongelmia tulee silloin, kun pienituloisen elämään tulee negatiivisia yllätyksiä esimerkiksi terveyteen,
omistusasunnon kuntoon tai lasten
talousahdinkoon liittyen. Näissä tilanteissa yhteiskunnan tukijärjestelmät
eivät välttämättä jousta.
- Esimerkiksi kirkon diakoniatyö on
tärkeää siellä marginaalissa, paikkaamassa näitä lakisääteisen etuusjärjestelmän aukkoja, Ritakallio sanoo.
Nissinen ja Valtonen näkevät diakoniatyön vahvuutena nimenomaan joustavuuden, vaikka avustusbudjetti onkin
rajallinen. Ihmisten tilanteet arvioidaan
yksilöllisesti.
- Sosiaalitoimisto ei esimerkiksi
laske, miten paljon rahaa mummolla
menee lemmikkieläimeen, mutta me
laskemme senkin ja mietimme, jääkö
hänelle ruokarahaa. Kuuntelemme
ihmisen kokonaistilanteen tarkasti,
Valtonen sanoo.

Tutkija Veli-Matti Ritakallio toivoo, että kaupungissakin osattaisiin olla yhteisöllisiä:
että reagoitaisiin, jos naapurin mummon tai papan verhot eivät enää aukea.

Miten vähävaraisten ikäihmisten asemaa voisi parantaa? Valtosen ja Nissisen suuri huoli eritoten korona-aikaan
on vanhusten yksinäisyys ja se, miten
apua tarvitsevat vanhukset tavoitetaan.
- Yhteiskunnan pitäisi satsata vielä
enemmän etsivään vanhustyöhön, jotta
löydettäisiin myös ne ihmiset, jotka
eivät välttämättä edes ymmärrä hakea
apua, Nissinen sanoo.
- Yhteiskunnan rahkeet ovat rajalliset ja korona lisää ongelmia eri ikäluokissa. Maan hiljaiset jäävät helposti
sivuun. Vanhukset eivät ole niin äänekkäitä pitämään puoliaan, Valtonen
jatkaa.
He lisäisivät kohtaamisten mahdollisuuksia heti koronapandemian
salliessa. Ikäihmisten digikoulutuksia
ja vähävaraisten ruokailuja voisi olla
enemmän. Seurakuntien eläkeläistoiminnassa pitäisi miettiä, millainen toiminta tavoittaisi myös uusia eläkeläisiä.
Ritakalliolla on tulevaisuutta ajatellen
kolme toivetta. Ensinnäkin perusturva
täytyy pitää sellaisella tasolla, että

ikäihmisillä on mahdollisuus kohtuulliseen elintasoon.
Lisäksi hänestä pitää tarkkailla, että
vanhukset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut myös muuttuvissa olosuhteissa.
Ritakallion kolmas toive liittyy
yhteisöllisyyteen ja lähimmäisestä
huolehtimiseen: että esimerkiksi reagoitaisiin, jos naapurin papan tai mummon verhot eivät enää aukea.
Hän kertoo mummosta, joka käveli
aamutakissa ja tohveleissa moottoritien
vartta. Ritakallio poimi sekavan vanhuksen kyytiin ja otti lopulta yhteyttä
poliisiin.
Myöhemmin selvisi, että muistisairas vanhus oli kävellyt epätavallisissa
tamineissaan eräästä hoitokodista koko
Turun keskikaupungin läpi. Useiden
satojen ihmisten oli täytynyt nähdä
hänet, mutta Ritakallio oli ensimmäinen, joka reagoi.
- Maaseudulla tällaista ei tapahtuisi
ikinä. Kaupunkilaisten pitäisi vähän
ryhdistäytyä: että autettaisiin ihmistä,
se ei maksa mitään. L

Yhteisvastuukeräys pureutuu
vanhusköyhyyteen
L

		
L

		
L

		
L

		
L

		
		
L

Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksen tuotoilla autetaan taloudellisissa vaikeuksissa
olevia ikäihmisiä Suomessa ja kehittyvien maiden kriisialueilla.
Kunkin seurakunnan keräystuotoista 20 prosenttia jää käytettäväksi ikäihmisten
ahdingon helpottamiseen oman seurakunnan alueella.
Kirkon diakoniarahasto kohdentaa osuutensa keräystuotoista ikäihmisten auttamiseen.
Rahaston avustukset haetaan paikallisseurakuntien diakoniatyön kautta.
Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto käyttää yhteisvastuuvaroja ikäihmisten
maksuttomaan digikoulutukseen. Lyhytkurssit alkavat ensi vuonna.
60 prosenttia keräystuotoista ohjataan kehittyviin maihin Kirkon katastrofirahaston kautta.
Varoilla tuetaan katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa
hätätilanteissa hauraimpia yhteisöjä, vanhuksia ja perheitä.
Lisätiedot ja lahjoitukset: yhteisvastuu.fi.
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Svenska sidan

Ira Östman gick i skriftskola för att ”det hörde till.” Men tack vare lägret som inledde skriban är hon i dag hjälpledare. Gemenskapen, människorna, diskussionerna inspirerade.

Ett läger betyder så mycket
Ira Östman fick inspiration att bli hjälpledare efter skriftskollägret
Siv Skogman text
Jussi Vierimaa foto

S

kriftskollägret är centralt
för de unga som låter
sig konfirmeras i Åbo
svenska församling.
Många vittnar om en
stämning och gemenskap
som inspirerar och lockar till engagemang också efter konfirmationen.
En av dem som fortsatt och gått hjälpledarutbildning är Ira Östman, abiturient i Katedralskolan.
Hon gick i skriftskola för att det ”hör
till”, men stämningen på lägret som
inledde skriban gav snabbt utslag i nya
kontakter och nya vänner.
- Det var jätteroligt, säger hon. Där

skapades en gemenskap som kändes
trygg och bekant. Det gjorde det lätt att
diskutera och umgås.
Det var också där hon bestämde sig för
att gå hjälpledarutbildningen och själv
vara med om att skapa samma trygga
gemenskap för nya konfirmander.
För att få intyg som hjälpledare ska
man delta i utbildning fyra veckoslut
och vara med på ett långt läger eller två
kortare. Alla fullföljer inte utbildningen
utan droppar av, men för Ira Östman
var det aldrig aktuellt.
- Att vara hjälpis på läger är jättekul.
Du träffar nya människor och andra
hjälpledare och återser dem som du
redan lärt känna.
Hon nämner flera gånger ordet gemenskap och poängterar de mänskliga

kontakterna. Att bli sedd och känna sig
delaktig. Och möjligheten att diskutera
alla slags frågor i en atmosfär där man
har förtroende för varandra. Mycket
sådant som man funderar på i tonåren
och som det gör gott att diskutera med
andra deltagare och med mera erfarna
ledare.
Vardagsfrågor, kallar hon dem.
Frågor som vi alla brottas med. Det
behöver inte alltid handla om tro eller
religion, det kan vara resonemang kring
känslor, relationer, värderingar, tvivel,
glädje och sorg.
Hon betecknar sig inte som direkt troende men är intresserad av att diskutera, av samtal om moraliska och etiska
frågor. På lägren varvas stora och djupa
frågeställningar med lek och övningar.
Allt väckte gensvar.

Åbo svenska församling har en uppsjö aktiviteter för barn och unga. Ira
tar inte regelbundet del av dem, men
går ibland till ungdomshålan, där unga
samlas för fritt umgänge och lite mat.
Hur det blir i framtiden, när studentexamen är avklarad och vidare
studier börjar, vill hon inte sia om. Men
även om hon börjar studera på annan
ort eller i ett annat land och inte har
samma kontakt till församlingen som
tidigare, vill hon hälsa på när hon kommer till Åbo.
Människorna hon lärt känna är viktiga. Trygga, bekanta. Ett sammanhang
att höra till. L

Prisbelönt förnyelse av skriftskolan
År 2014 fick Åbo svenska församling pris av Kyrkostyrelsen för sin förnyelse av konfirmandundervisningen. Bland nyheterna fanns en tidsmässig kullerbytta, som visat
sig ge en helt ny grund för skriftskolan.
I stället för att börja med lektioner och gudstjänster och avsluta med ett stort läger gör man numera tvärtom. Man börjar med flera mindre läger där deltagarna lär känna
och se varann och efter lägret fortsätter man med undervisning och samtal inom den gemenskap som lägret skapat. I stället för att skriftskolan tar slut när man just lärt
känna varann är det början på fortsatt samvaro.
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Tässä ja nyt

Kurkistus keskiaikaan

K

orona kurittaa edelleen kansaa sekä meillä
että muualla. Meillä on
onneksi ympärillämme
puhdasta luontoa, jossa
voi aina välillä käydä virkistäytymässä, mutta silti tekisi joskus
mieli pysyä sisätiloissa. Jäljellä on niukasti kohteita, joissa käydä, mutta eipä
hätää: Turun tuomiokirkko on tukevasti
paikoillaan ja avoinna joka päivä.
Tuomiokirkon seiniä kiertää kappelien rivistö, ja pääkuorin oikealla puolella toisena on Mikael Agricolan kappeli. Se tunnetaan myös Pyhän Ristin
kappelina, jollaiseksi se muodostui jo
keskiajan lopulla, kun yhdistettiin kaksi
vanhempaa kappelia, Pyhän Katariinan
ja Pyhän Bartolomeuksen kappelit.
Agricolan kappeli on siitä erityinen, että katolisen keskiajan muisto
elää konkreettisesti sitä koristavissa

maalauksissa. Katossa Katariinan
kappelin puolella on epäselviksi hiipuneet kuvat neljästä naispyhimyksestä,
Annasta, Barbarasta, Katariinasta ja

Helena on
ollut suomalaisten
suosikkinimi
keskiajalta lähtien.
Ursulasta. Kappelin nimihenkilö Katariina Aleksandrialainen oli oppineiden
suojeluspyhimys, joka usein kuvattiin
kirja kädessä. Mikäpä sen paremmin
sopisikaan juuri Agricolan kappeliin!
Turun tuomiokirkossa hänen tunnuksinaan ovat kuitenkin teilipyörän kap-

pale ja miekka,
jotka muistuttavat
hänen marttyyrikuolemastaan.
Bartolomeuksen puolen kattoholviin on kuvattu
KOLUMNI | KAISA HÄKKINEN
neljän evankelistan tunnukset: Kirjoittaja on akateemikko ja Turun yliopiston suomen kielen emeritaprofessori.
Hänen erikoisalojaan ovat suomen kielen historia, etymologia ja vanhan
Matteuksen ihmis- kirjakielen
tutkimus, erityisesti Mikael Agricolan ja hänen aikalaistensa kieli.
hahmo, Markuksen jalopeura,
Luukkaan härkä
ja Johanneksen kotka. Nykyään puhuvieressä seisoo Konstantinus Suuren
taan Markuksen leijonasta, mutta kun
äiti Helena. Hän lähti Pyhälle maalle
leijona-sana ei vielä esiintynyt Agricoetsimään ristiä, johon Jeesus aikoinaan
lan kielessä, sopii tässä kohtaa käyttää
naulittiin, ja löysi useampiakin, mutta
Agricolan omaa jalopeura-nimitystä.
vain yhdellä oli ihmeitä tekevä voima.
Bartolomeus itse on kuvattu kädessään Siitä hän tiesi, että se oli juuri se oikea.
nylkyveitsi. Legendan mukaan hänet
Löytäjän muisto elää myös ristimäninyljettiin elävältä.
mistössä, jossa Helena on ollut suomaPyhä Risti löytyy eteläseinältä, ja sen laisten suosikki keskiajalta lähtien. L

Suurten ratkaisujen aika
Kirkkovaltuuston johdossa jatkaa kauden 2021−22 asianajaja Harri Lukander Piikkiöstä ja kirkkoneuvoston
luotsiksi tuomiokapituli nimitti Kaarinan kirkkoherran Ville Niittysen.
Puheenjohtajat vastasivat muutamaan
kysymykseen.
Seurakuntayhtymän strategian painopisteet ovat ihmisläheisyys ja
osallisuus kirkossa, viestinnän kehittäminen, ilmastonmuutoksen torjuminen, laadukas johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi ja taloudellisten
toimintaedellytysten turvaaminen.
Mihin näistä tulisi satsata?
Harri Lukander (HL):
- Korona-aikana korostuu ihmisläheisyys ja osallistuminen kirkossa.
Seurakunta on yhteisö, kohtaamispaikka, tuen ja turvan löytämisen
paikka. Nyt on ollut uuden opettelemi-

sen aika ja yhteisöllisyys on kärsinyt.
Toinen luottamushenkilöiden erityisen
vastuun alue on taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen. Jäsenten
tulee saada kirkolta niitä asioita, joita
he odottavat. Menoista suuri osa on
henkilöstömenoja, ja ellei taloudellisia
resursseja ole, niistä joudutaan tinkimään.
Ville Niittynen (VN):
- Kaikkiin painopisteisiin tulee satsata, varmasti eri tavoin eri seurakunnissa ja yksiköissä. Olen juuri itse ollut
esimerkiksi mukana suunnittelemassa,
miten ilmastotavoitetta voitaisiin edistää sijoitusten kautta. Kaarinan seurakunnassa strategian toteuttaminen
omassa työssä on yksi palkan suorituslisän saamisen kriteereistä.
Maarian seurakuntaa varten saadaan
tilat Runosmäen monitoimitalosta.

Pallivahan ja Hirvensalon seurakuntakeskusten kohtalo on vielä avoin.
Miten hoidamme investoinnit?
HL: - Seurakuntayhtymä on suurten
ratkaisujen edessä. Pitää osata valita,
mistä luovutaan. Se tekee kipeää ja
kysyy solidaarisuutta. Ammattitaitoinen väki hoitaa yhtymän kiinteistöasioita ja taloutta ja tekee valmistelun.
Meidän luottamushenkilöiden tehtävä
on tehdä ratkaisut resurssien mukaan.
Poppakonsteja ei ole.
VN: - Rahoitusvaihtoehtoja on useita,
lainoista sijoituskohteiden järjestelyihin. Perinteinen tapa, eli se, että
otetaan rahat seurakuntayhtymän
kassasta, ei näytä todennäköisimmältä
vaihtoehdolta.
Onko seurakunnilla keinoja lievittää alueen asukkaiden hätää? Onko
korona-aika tuonut mitään hyvää?

HL: - Nyt jos koskaan kirkon sanomalla ja diakoniatyöllä on paikkansa.
Diakoniatyöntekijät ovat tehneet etäyhteyksinkin hienoa työtä. Kirkolla
on ollut aina tärkeä asema kriiseissä.
Tekniset ratkaisut helpottavat osallistumista. Etäältä osallistumisen malli jää
elämään kokoontumisten rinnalla.
VN: - Tuomme hengellistä sanomaa
esiin monien viestintäkanavien kautta
ja otamme ihmisiin yhteyttä turvallisilla tavoilla. Jaamme ruokakasseja
ja diakonia-avustuksia, luovutamme
kirkkosalin rokotuskeskukseksi, kastamme, vihimme ja siunaamme haudan lepoon, pidämme rippikoulut
sekä muun kasvatus- ja nuorisotyön
tavalla tai toisella käynnissä. Aina kun
omaa toimintaa joudutaan miettimään
uusiksi, syntyy myös positiivisia uudistuksia. L
PH

Käsikirjoitus Roope Lipasti, piirros Anton Lipasti
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Lopuksi

- Kun perustimme säätiön, Itämeren pahin ongelma oli rehevöityminen. Nykyään se on ilmastonmuutos, sillä se voimistaa kaikkia
vanhoja ongelmia ja luo uusia sen päälle. Työtä tarvitaan nyt, Saara Kankaanrinta toteaa.

Älä osta, jos ei ole pakko – Itämeri kiittää
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Ekopaasto-kampanja
kannustaa ilmastonmuutosta hillitseviin toimiin jo kymmenettä kertaa.
Simo Ahtee teksti
Jussi Vierimaa kuva

V

uosien aikana pääsiäisen paastonajan kampanjassa ovat painottuneet erilaiset ympäristöteemat. Tänä keväänä
vuorossa on puhdas vesi
ja aivan erityisesti Itämeri.
- Keskeisempää teemaa ei oikeastaan voi edes olla. Vesi liittyy kaikkeen,
ja veden terve kierto on maapallon
kannalta se tärkein asia. Vesi indikoi
myös sitä, miten täällä eletään, ja tunnetustihan vesistöt eivät voi hyvin.
Näin pohtii ympäristövaikuttaja
Saara Kankaanrinta, joka perusti
miehensä Ilkka Herlinin ja Anna Kotsalo-Mustosen kanssa kanssa Itämeren hyväksi toimivan Baltic Sea Action
Group -säätiön vuonna 2008. BSAG
kuuluu Ekopaaston kumppaneihin.
Ekopaastossa mukana ovat myös Martat, Suomen ympäristökeskus ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut.
Itämeri on jo pitkään ollut Kankaanrinnalle rakas työn ja kutsumuksen kohde.
Toimia tarvitaan, sillä herkkä ja
matala meri, jonka valuma-alueella
asuu ihmisiä 14 valtion alueella, on
kovilla.
- Itämeren alueella asuu melkein 90
miljoonaa ihmistä. Olen joskus verrannut tilannetta niin, että jos verrataan
vesimassan kokoa sitä ympäröiviin
ihmismääriin, Välimeren ympärillä
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pitäisi asua 14 miljardia ihmistä. Niin
kovan paineen alla Itämeri on.
Kuten Kankaanrinta moneen otteeseen huomauttaa, kaikki liittyy kaikkeen, ja merkittävä osa vesiensuojelusta tapahtuu maalla. Pariskunta
esimerkiksi omistaa Paraisilla Qvidjan
kokeilutilan, jossa harjoitetaan maaja metsätaloutta menetelmillä, jotka
kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän.
Kankaanrinta uskoo, että ympäristökriisit osataan ja halutaan ratkaista.
Ja kun parannetaan Itämeren tilaa,
voidaan myös hillitä ilmastonmuutosta
ja luontokatoa.
- Kansainvälinen yhteistyö ja säädökset ovat vaikuttavia tekijöitä, ja
paine valtioihin lähtee tietysti kansalaisista. Mukaan vaaditaan myös yrityksiä,
joilla on nykyään paljon valtaa, mutta
nekin koostuvat yksilöistä.
Vaikuttaa voi kuntatasollakin.
Demokratia on hidas mutta huipputärkeä tapa, Saara Kankaanrinta toteaa.
- Vaadi, että ehdokas on perehtynyt
Itämeren ongelmiin ja on halukas tekemään jotain sen hyväksi. Ehdokkaiden
on ymmärrettävä, että luonnon monimuotoisuus, Itämeri ja ilmastomuutos
liittyvät kaikki yhteen.
Millaisia arjen ekotekoja jokainen voisi
tehdä Itämerta auttaakseen? Todetaan heti, että vaihtoehtoja on paljon,
ja että yksikin teko on parempi kuin ei
mitään. Roskat kierrätykseen, vanhat
lääkkeet apteekkiin. Tuttuja mutta toi-

mivia neuvoja, sillä meri kärsii aineista,
jotka eivät sinne kuulu.
- Jos läkähtyy ehdottomuuteen,
pian ei tapahdu yhtään mitään. Tärkeä vinkki on tietysti se, että harkitse
ennen kuin ostat, sillä kaikki kulutus
vaikuttaa luontoon. Ostamatta jättäminen on maailman helpoin ympäristöteko. Sen ettei tarvitse ostaa, pitäisi
nähdä aidosti vapauttavana asiana.
Jotain meistä jokaisen on kuitenkin
pakko ostaa – nimittäin ruokaa. Siksi
kannattaakin katsoa, mitä lautaselleen
laittaa. Enemmän kasviksia, mielellään
kausiruokaa ja lähiruokaa, mahdollisimman vähän torjunta-aineita, Kankaanrinta sanoo.
- Lihaa voi syödä, tosin vähemmän
kuin nyt, mutta sen pitäisi olla hyvin ja
laiduntaen tuotettua. Kun tietää mistä
ruoka tulee, sitä todennäköisesti myös
arvostaa enemmän eikä heitä sitä pois.
Turhimmat päästöt syntyvät hävikistä.
Kankaanrinta kannustaa myös valitsemaan kotimaisen kalan.
- Varsinkin särkikalasta on jo tullut
tarjolle hyviä tuotteita. Samalla särjen
poistokalastus tekee Itämerelle hyvää.
Ruokakeskustelussa pöytään
pamahtaa kuitenkin yleensä hinta-argumentti. Mitä laadukkaampaa ja
ympäristöystävällisempää, sitä kalliimpaa. Kuulostaako tutulta? Niin Kankaanrinnastakin.
- Osalla on varaa ostaa luomua,
mutta kaikilla ei ole, tiedän sen. Mutta
yleensä se arjen kiireelllisyys ja omien
tapojen muuttaminen on se hankaluus.
Esimerkiksi ruokavalioon tulisi tehdä

muutoksia pikkuhiljaa kokeillen. Ostaa
aluksi yhden helpon raaka-aineen ja
valitsee yhden idioottivarman reseptin,
niin meillä on kotona edetty.
Kankaanrinta omistaa Herlinin kanssa
Gullkronan vierasvenesataman Nauvon
eteläpuolella. Siellä hän on seurannut,
miten moni veneilijä suhtautuu hyvinkin intohimoisesti Itämereen. Vesien
virkistyskäyttäjien lisäksi monet Itämeren hyväksi toimivat yhteisöt ja ryhmät luovat uskoa tulevaisuuteen.
- On iso joukko ihmisiä, jotka ovat
valmiita tekemään mitä tahansa Itämeren puolesta.
Monelle se oma mökkiranta tai
kala-apaja on paikka, jossa pääsee
konkreettisesti todistamaan muutoksia vesistön tilassa. Kankaanrinta
vinkkaa, että yksi tapa vaalia luonnon
monimuotoisuutta on perustaa oma
suojelualue. Baltic Sea Action Groupin
vetämä Elävä Itämeri -hanke pyrkii
innostamaan tähän yksityisiä vesialueiden omistajia.
- Olemme säätiössä tutkijoiden ja
viranomaisten työn pohjalta edistämässä vapaaehtoista suojelua. Se on
kuin oman aarrearkun suojelua, kun
turvaa herkän Itämeren ekosysteemiä.
Paljon ja vähällä vaivalla voi kuka
tahansa tehdä myös ihan tavallisessa
puutarhassa.
- Jos omistaa pihan, voi miettiä,
tukeeko se ekosysteemiä. Kaikki liittyy
kaikkeen, joten jos piha on myrkytön,
monimuotoinen ja pölyttäjille mieleen,
tulee tehneeksi ympäristötyötä. L

