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Mitä kuuluu, Turku?
Simo Ahtee teksti
Jussi Vierimaa kuva

PÄ Ä K I R J O I T U S | A L E K S I R A J A M Ä K I
Kirjoittaja on lehden toimittaja.
Sähköposti aleksi.rajamaki@evl.fi

Kaikki aistit auki
Hiljentyminen on yksilöllinen kokemus, henkilökohtaisesti puhuttelevaa. Pysähtyminen mahdollistaa syvän
henkisen tai hengellisen vaikutuksen. Sen kautta voi
nähdä oman pienuutensa jonkun suuremman edessä.
Olemme osa jatkumoa.
Liityin Instagram-kuvapalveluun joitain vuosia sitten.
Huomasin, että minua kiinnostavat arkielämän kuvalliset yksityiskohdat osana laajempaa kokonaisuutta ja
kaanonia. Tallennan samalla elämäntarinaani, jätän
muistijälkiä kuljetuista poluista, hahmotan mieleistäni
elämys- ja kokemusmaailmaa.
Kuvien ja videoiden välityksellä saa aistia ja tuntea,
palata tiettyyn aikaan ja paikkaan, palauttaa mieliin
halutun tunnelman. Samalla olla tässä hetkessä,
hengitellen. Olin kai kaivannut sitä kiireisessä arjessa.
Levottomalla sielulla kuvat vilistävät herkästi ohi.
Tästä lehdestä voit lukea retriitti- ja sururyhmätyön
pappi Päivi Vuorilehdon suosittelemista hiljaisuuden
ja mietiskelyn apukeinoista. Kokosimme osoitteeseen
turunseurakunnat.fi verkkomeditaatioita esittelevän
tietopaketin virikevideoineen. Se antaa mahdollisuuden hetkessä levähtämiseen.
Verkossa voit myös hiljentyä rukousten ja hartauksien
pariin sekä seurata Turun ja Kaarinan seurakuntien
etätapahtumia. Tarjolla on muun muassa podcasteja
ja minuutin mittaisia hartauksia, netistä löydät myös
linkit jumalanpalvelusstriimeihin.
Kuljen Aurajoen rantaa ja pohdin, mikä minulle on
meditatiivista ja merkityksellistä. Sitä on esimerkiksi
valojen, varjojen ja värien leikki iltataivaalla. Aurinko
on juuri laskemassa horisontin taakse. Nyt ymmärrän, miksi juuri tuota hetkeä on tullut kuvattua niin
monesti. L

T

urku on aina erilainen ajankohdasta
ja olosuhteista
riippuen. Tämä ei
tarkoita vain näkymää, vaan myös
kuulumaa. Vanhan äänimaisemaan viittaavan sanan ovat
ottaneet omakseen ääni- ja
yhteisötaiteilijat Tuike ja Simo
Alitalo, jotka kannustavat tutustumaan kaupunkiin vähän erilaisesta kulmasta. Tätä varten
he ovat merkinneet maastoon
seitsemän ekouteriaa eli kuuntelupistettä.
Turun kuulumiin kuuluvat
tietysti kirkonkellot. Neljässä
paikassa voi kuulla monia kelloja samaan aikaan.
Tällaiseen vau-elämykseen
perustuvat myös ekouteriat.
- Yli kymmenen vuotta sitten
kävelimme Ylioppilaskylän rantapolkuja, ja yhtenä lauantaina
kuulimme, miten Pyhän Katariinan kirkon kellot löivät Barkerin tehtaan seinästä vastaan.
Oikealta kuuluivat Maarian kellot ja pian myös Tuomiokirkon
kellot, Simo Alitalo muistelee.
Alitalot ryhtyivät kiertelemään Turkua ja sen kukkuloita.
Tarkoitus oli äänittää etenkin
ehtookelloja.
- Siihen aikaan marketit
menivät ehtookellojen aikaan
kiinni ja liikenteen ääni oli liian
kova. Äänitykset piti lopettaa,
sillä lopputulokset eivät olisi toimineet kenellekään, Simo Alitalo kertoo.
Parempi siis antaa jokaisen
kuulla itse ympäristön ehdoilla.
Laita puhelin pois. Keskity. Jos

Alitalot ovat järjestäneet myös kuuntelukävelyjä. Valokuvaaminen ei ole
ollut niiden aikana sallittua, sillä se häiritsee keskittymistä.
- Kuvaaminen on jonkinlainen asioiden kokemiseen liittyvä reaktio, Tuike
Alitalo miettii.

olet liikkeellä kaverin kanssa,
älkää jutelko. Hiljennä myös
sisäinen monologisi.
- Jos tällaiseen leikkiin suostuu, kaikki ne normaalisti hälinään käytettävät resurssit laitetaankin havainnointiin. Aistit
terästäytyvät ja maailma aukeaa
ihan eri tavalla.
Jos käy kuuntelupisteissä eri
aikoina, voi havaita, miten esimerkiksi sää tai liikenne vaikuttavat kokemukseen.
- Ympäristö alkaa soida ja
voi tulla jänniä tilanteita. Jos on
korkeita rakennuksia, ei tarvitse
montaa metriä liikkua, niin ääni
muuttuu, Simo Alitalo sanoo.
Palautteen perusteella osa on
verrannut kuuntelua mindfulness-harjoitukseen.
Keskustelun aika on jälkeenpäin. Sekin on tärkeää harjoitusta.
- Ihmiset osaavat keskustella
näkemästään, mutta eivät siitä
miltä jokin kuulosti. Siihen ei ole
totuttu, vaikka meillä on korvat
auki koko ajan. Ja ajatellaan,

että pitäisi olla musiikkia, josta
kertoa.
Kuuntelukierroksen tekeminen juuri Turussa on Alitalojen
mukaan palkitsevaa, sillä kukkuloiden ansiosta kuulumissa
riittää vaihtelua. Hiljaisia taskuja
riittää, ja siksi liikenteen ääntäkin pääsee pakoon.
Alitalot ovat kiertäneet äänityksissä eri puolilla Suomea, ja
esimerkki toisesta ääripäästä
löytyy Seinäjoelta. Kaikki kuuluu kaikkialle.
Kuuntelemalla tajuaa, miten
maailma ja tavat muuttuvat.
- Kun järjestimme kymmenen vuotta sitten kävelyjä omakotialueilla, kuului monenlaista
jännää, kuten haravointia ja
käsityökalujen ääniä. Nyt tilalla
on sähkökäyttöisten apuvälineiden huminaa ja surinaa, Alitalot
kertovat. L
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UKyse ei ole siitä, että
ollakseen kristitty pitäisi
allekirjoittaa koko systeemi katekismuksineen
ja uskontunnustuksineen, kirkolliskokousten
päätöksineen ja seurakuntaneuvoston pöytäkirjoineen. Ei tarvitse
edes uskoa Jumalan
olemassaoloon, riittää
että toivoo sitä.”
Päätoimittaja
Jaakko Heinimäki,
Kirkko ja kaupunki
25.2.2021

LU KU
UKyllä minua pelottaa,
mikä on kaikkein huonoosaisimpien ihmisten
tilanne, miten voivat
yksinäiset ja mielenterveyskuntoutujat, ja mikä
on tilanne lastensuojelussa. Poikkeusaika voi
helposti kätkeä ongelmia
ja kodin murheita.”
Toimittaja
Anna-Stina Nykänen,
Silta-lehti
3.2.2021

UJos yksinäisyyttä ei olisi, ei joka viides 15-vuotias turkulainen joutuisi
päivittäin pohtimaan
sitä, miksi hän ei kelpaa
muille, miksi ketään ei
kiinnosta se, mitä hänelle
kuuluu tai miksi kaikki
tuntuu niin pahalta.”
Professori
Niina Junttila,
Turkuposti
11.2.2021

351

Viime vuonna vihkikellot
soivat Turun ja Kaarinan
kirkoissa 351 pariskunnalle.
Sen lisäksi 18 maistraatissa solmittua avioliittoa sai
siunauksen alttarin äärellä.
Kevään ja kesän hääparit
elävät koronatilanteen johdosta jännityksessä. Ennen
syyskuun loppua kirkoissa
on tarkoitus vihkiä 210 paria
ja siunata 41 avioliittoa.

KU VA KU L M A
Tuomiokirkon kellot kuuluvat
Aurajokirantaan, Vartiovuorelle ja
Richterinrantaan. Vartiovuorelta voi
kuunnella koko keskustaa.
Nummenrannassa, Samppalinnassa,
Sotalaistenpuistossa ja Kakolanmäellä
voi kuulla usean kirkon kelloja
sunnuntaiaamuisin ja lauantaina
klo 18 aikaan.
Tiedot ekouterioista löytyvät
sivulta www.kuulumia.org.
Voit myös ehdottaa uusia
kuuntelupisteitä sähköpostiin
kuulumia@gmail.com
Jussi Vierimaa kuva
Simo Ahtee teksti

LI L JA 3 /2021 | 3

Hiljaisuuden pienet polut
johtavat voimanlähteille
4 | LI L JA 3/2021

Hiljentyminen mietiskellen on
mielen, sielun ja aivojen laatuaikaa.
Tytti Issakainen teksti
Timo Jakonen kuvat

P

äivi Vuorilehto istuu
matalalla rahilla Turun
tuomiokirkossa Pormestarin kuorin alttarin vieressä. Hän katselee edessään olevaa lattiatiiltä,
johon on painunut kissan tassunjälkiä.
Kissantassutkin voivat johdattaa
hiljaiseen mietiskelyhetkeen.
– Elämä on jättänyt myös minuun ja
meihin kaikkiin jälkensä. Tässä, alttarin
ääressä se kaikki saa olla läsnä.
– Mitä polkuja oletkin kulkenut, nyt
olet tässä. Istahda hetkeksi ja polvistu
oman kaikkeinpyhimpäsi äärellä.
Näin Vuorilehto kehottaa videossa,
joka on kuvattu kissan tassunjälkien
luona.
Pastori Päivi Vuorilehto vastaa Turun
seudun retriitti- ja sururyhmätyöstä.
Hän on laatinut muutaman minuutin
pituisia mietiskelyvideoita hiljentymisen avuksi. Videot voi katsoa Turun
ja Kaarinan seurakuntien retriittityön
nettisivuilla. Kirkko Turussa ja Kaarinassa -Facebooksivuilla ne näkee yksi
kerrallaan lauantaisin huhtikuun kolmannesta päivästä lähtien.
– Kiireinenkin ihminen voi niiden
äärellä viivähtää ja viettää hetken hiljaisuudessa, Vuorilehto toteaa.
Hiljaisuudessa odottaa monta lahjaa.
– Ensimmäinen lahja on se, että
siinä saa levätä. Ei tarvitse suorittaa
mitään. Ei tarvitse olla mitään muuta
kuin mitä on. Levosta käsin voi sitten
ottaa vastaan jotakin.
– Hiljaisuus opastaa oman itsen
kuunteluun. Arjessa monet meistä ovat
riippuvaisia kännykästä, sähköposteista ja muiden lähettämistä viesteistä.
Ympäriltä tuleva häly ja kiire hallitsevat
meitä.
– Hiljaisuudessa voi kuunnella, mitä
viestejä nousee omasta sisimmästä.
Alkaa löytyä se, mitä itse ajattelee ja
tuntee ja pitää arvokkaana.

Kissan tassunjäljetkin
kirkon vanhassa tiililattiassa voivat johdattaa
hiljentyjää mietiskelyyn.

Mietiskely ja hiljentyminen ovat todellista laatuaikaa aivoille.
Vuosikymmenien ajan uskottiin,
että ihminen käyttää vain pientä osaa
aivoistaan. Niinpä luovuuden ja tuottavuuden nimissä aivoja on piiskattu
tehokkuuteen. Samaan aikaan ovat
lisääntyneet monenlaiset virikkeet ja
informaatiomelu.
Nykyinen aivotutkimus näkee, että
näillä toimilla aivoja on ylikuormitettu.
Moni on uupunut.
– Aivotutkija Minna Huotilainen
puhuu palautumisen tärkeydestä.
Ihminen tarvitsee unta ja aivojen tyhjäkäyntiä, jolloin ajatukset saavat vaellella vapaasti. Tarvitaan myös sitä, että
oma innostus ja kiinnostus ohjaavat
palautumista, Päivi Vuorilehto tietää.

– Ajatus siitä, että koko ajan ei tarvitse olla tehokas ja tuottava, saa siis
tieteellistä tukea!
Hiljentyminen antaa tilaa palautumiselle.
Hiljaisuudessa viipyminen on ikään
kuin mielen ja sielun konmaritusta.
Konmarittaja laittaa kotia ja elämää
järjestykseen luopumalla siitä, mitä
pitää turhana.
– Mietiskelyssä tapahtuu pelkistämistä. Kun ympäristön häly raivataan
pois, oleellinen pääsee nousemaan
esiin.
– Säännöllisesti meditaatiota harrastavat kertovat löytäneensä tyyneyttä
ja rauhaa. Stressi helpottuu.
– Sisimpään tulee tilaa ottaa vastaan
Taivaan lahjoja, kun mieli ei ole täynnä
kaikkea muuta.
Joillekin on yllätys, että kristityt voivat
meditoida.
– Mietiskelyllä on syvät juuret Raamatussa ja luostarien rukousperinteessä, Päivi Vuorilehto kertoo.
– Kristillisen meditaation lähtökohtana on Raamatun sana. Sieltä etenee
polku katselevaan, kuuntelevaan ja
viipyilevään rukoukseen, jossa sanat
käyvät tarpeettomiksi. Sitä kutsutaan
kontemplatiiviseksi rukoukseksi.
– Pyhän äärellä ihminen luontaisesti vaikenee. Kun Jumala tulee
lähelle, sanatkin käyvät turhiksi. ”Puhu,
Herra, palvelijasi kuulee.”
– Pyhä Iisak Syyrialainen on sanonut, että sanat ovat tämän nykyisen
maailman väline, mutta hiljaisuus on
tulevan maailman salaisuus.
Meditointitekniikat muistuttavat
eri uskonnoissa toisiaan, sillä ihminen
on olemukseltaan sama luojanluoma
kaikkialla. Sisältö ratkaisee, ei tekniikka.
Vuorilehto lainaa Mindfulness-opettaja Seija Mauron ajatusta:
– Kun juuret ovat syvällä omassa
hengellisessä perinteessä, voi latva heilua tuulessa vapaasti.
Rukous ei ole yksinpuhelua, vaan vuoropuhelua, Päivi Vuorilehto muistuttaa.
– Seurusteluun Jumalan kanssa
kuuluu myös se, että vaieten kuuntelen,
mitä hänellä on minulle sanottavana.
Jos rukous on pelkkiä minun sanojani,
onko Jumalalla silloin tilaa puhua?
– Joskus molemmat osapuolet vain
vaikenevat ja katselevat toisiaan.
Hiljentyminen ja mietiskely voivat
johtaa vähitellen voimanlähteille.
– Mietiskely Jumalan edessä ei ole
vain sisäänpäin kääntymistä, vaan se
johtaa toimintaan.
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Rohkaistun toimimaan omien arvojeni mukaisesti ja viemään arkeen sitä,
minkä koen sisimmässäni oikeaksi.
Sellaisesta syntyy voimaantumisen
kokemus.
Päivi Vuorilehto liittää voimaantumisen ajatuksen pääsiäisajan hiljaiseen
viikkoon.
– Kun puhutaan hiljaisesta viikosta,
Raamatun kuvaama viikko ei ollut hiljainen. Raamatun teksteistä nousevassa
äänimaailmassa huudetaan. Ristiinnaulitse! Ristiinnaulitse! Siellä esitetään
vaatimuksia, syytöksiä ja herjauksia.
– Meillä on taipumus mennä niiden
mukaan, jotka huutavat vakuuttavasti
iskulauseita.
– Vaiti tapahtumissa on Jeesus. Hän
ei vastaa ihmisten huutoihin, vaan
vaikenee.
– Hiljaisella viikolla ollaan kärsimyksen, kuoleman ja väkivallan tekojen äärellä, ja se saa hiljaiseksi. Esiin
nousee kysymys, ketkä ovat tänä päivänä niitä, joiden ääni ei kuulu.
Meditaatiossa pintaan nousee myös
myötätunto. Ketkä nyt vaikenevat
aiheettomien syytösten ja herjausten
alla? Voimmeko me puhua niiden puolesta, jotka on vaiennettu?
Korona-aikana se tarkoittaa myös
yksinäisten huomaamista. Joku voi
kaivata puhelinsoittoa, toinen kauppa-apua, kolmas kävelyseuraa.
– Voimaantuminen tulee siitä, että
kuuntelen itseäni ja Jumalaa ja omaatuntoani.
– Jos arjessa voin toimia omien
arvojeni mukaisesti, en enää säestäkään niitä, jotka äänekkäästi ovat jotakin mieltä. Kuuntelenkin omaa hiljaista
sisäistä ääntäni ja toimin sen mukaisesti. Siinä on suunnaton voima.
– Monesti muutokset ovat pieniä
asioita, joita ihminen tekee arjessaan,
mutta ne voivat kasvaa suuriksi.
– Jumalan valtakunta on siemen,

josta kasvaa jotakin suurta jollakin
ihmeellisellä voimalla. On oikeastaan
käsittämätöntä, mistä se voima tuleekaan.
Miten meditointi käytännössä tapahtuu?
– Lähtökohta on levollinen asento,
jossa hengitys kulkee hyvin ja jossa
mietiskelijä on tietoisesti läsnä siinä
hetkessä, Päivi Vuorilehto opastaa.
– Arkinen ärsyketulva karsitaan
ympäriltä pois. Keskitytään rukous- tai
mietiskelysanaan, jota toistetaan.
– Sanat voivat olla Jeesus-rukous,
jota ortodoksit käyttävät: ”Herra Jeesus Kristus, Jumalan Poika, armahda
minua syntistä.” Tai ajatukset voi suunnata omaan hengitykseen. ”Henki itse
puhuu puolestamme sanattomin huokauksin.”
– Kontemplatiivisessa rukouksessa
ei niinkään mietiskellä sanoja, vaan
tehdään ajatuksissa tilaa Jumalan tulla
ja täyttää sisin. Maaperää muokataan ja
ravitaan, jotta siemen, pieni alku, pääsisi itämään ja kasvamaan puuksi.
Hiljaisuudenretriiteissä ohjataan
osallistujia tekemään tilaa hiljaisuudelle.
Päivi Vuorilehto kuvitteli viime
syksynä, että ihmiset ovat saaneet
tarpeekseen koronan aiheuttamasta
pakollisesta ”retriitistä” ja hiljaa olemisesta. Kävi päinvastoin. Retriittiryhmät täyttyivät ja paikkoja odotti sadan
halukkaan jono.
– Kun kauas ei voitu matkustaa,
etsittiin sitä, mikä on lähellä.
Turun seurakuntien retriitit pidetään pääosin Rymättylän Tammilehdossa luonnon keskellä pienen järven
rannalla.
– On harmi, että koronatilanteen
vuoksi kevään retriitit on jouduttu
perumaan. Toivottavasti kesän retriitit
Sinapin leirikeskuksessa Kakskerrassa
voidaan jo järjestää.

Yksi Päivi Vuorilehdon laatimista meditaatiovideoista liittyy kirkon kupeeseen vuonna
2000 istutettuun Riemuvuoden saarnipuuhun. – Sillä on nyt lepokausi. Meillä jokaisella
voi olla lepokautemme. Silloin voi tuntua, että mikään ei virtaa. Siemen kuitenkin itää ja
jotain tapahtuu ihmisen katseilta piilossa.

– Vaikka retriitissä ollaan hiljaa, se
on yhteistä hiljaisuutta. Olennainen osa
päiväohjelmaa ovat yhteiset rukoushetket ja virikepuheet.
Nyt jos koskaan kaivataan toivon
ja voimanlähteitä. Päivi Vuorilehto
kehottaa hakemaan arjen keskellä
pieniä polkuja, jotka johtavat lähteiden
ääreen.
Ahdistuksen kokemuksissa auttaa
usein henkilökohtainen keskustelu

vaikkapa papin kanssa. Hiljentymiseen
on apukeinoja tarjolla aina radiohartauksista pyhiinvaellusreiteillä kulkemiseen.
Usein voimia tuovat polut alkavat
hiljaisuudesta. L
Kuuntele juttu
Soundcloudissa
lilja-lehti.fi.

Hiljentymisen ja mietiskelyn avuksi
Meditaatiovideot Pieniä polkuja hiljaisuuteen Turun tuomiokirkossa ja
sen ympäristössä Turun seurakuntien retriittitoiminnan nettisivuilla
www.turunseurakunnat.fi/retriitit ja
3.4. lähtien Kirkko Turussa ja Kaarinassa -Facebook-sivuilla.

L

L

Omatoiminen hiljentyminen
Turun tuomiokirkko on auki hiljentymistä ja tutustumista varten päivittäin
klo 9–18.

L

L
L

L

Pieniä pyhiinvaelluksia:
Turun tuomiokirkko ja sen ympäristö: rukouskortit ohjaavat pääsiäisen, helluntain ja joulun vaelluksille
kirkossa, opasvihkonen kirkon
ympäristön merkittäville paikoille.
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Turun tuomiokirkon portaat:
Katekismusaskelmat-kortti ohjaa
hiljentymään askel askelmalta.
Maarian kirkko: Ristin tie -vihkonen
johtaa kirkon ristinkuvalta toiselle.
Aurajoen pyhiinvaellusreitit:
Helenan polku, 8 km, ja Pietarin
polku, 38 km. Opastusaineisto
löytyy reittien hakusanoilla
citynomadi.com-sivustolta.
Messu suoratoistona oman
seurakunnan nettisivuilla.
Virtuaalikirkko.fi.
Yle Radio 1:n ja Yle TV1:n
hartaudet ja jumalanpalvelukset.
Päivän tunnussana- ja
Sanan aika -kirjat.
Raamattu.fi-nettisivut.

Ohjattu hiljentyminen ja mietiskely

Henkilökohtainen keskustelu

Ryhmät ja retriitit toteutetaan
epidemiarajoitusten salliessa. Turun
ja Kaarinan seurakuntien järjestämistä
tapahtumista, ajankohdista ja henkilöiden yhteystiedoista kerrotaan lisää
seurakuntien nettisivuilta.

L

L

L

L
L

L

L

L

Hiljaisuuden meditaatio ti klo 18–19
Aureliassa, Aurakatu 18 yhteistyössä
Turku Mindfulnessin kanssa. Tauolla
epidemiarajoitusten vuoksi.
9.–11.7. Hiljaisuuden kuvia.
Maalausretriitti.
15.–19.7. Henkilökohtaisesti ohjattu
retriitti.
26.–29.7. "Nyt pelko pois!"
Hiljaisuuden retriitti.

L

Oman seurakunnan pappi tai
diakoni, parhaiten tavoitat ke–su.
Tuomiokirkossa pappi päivystää
joka päivä klo 13–17.
Kärsämäen kappelin avoimet ovet,
pappi paikalla.
Oppilaitos-, työpaikka-, sairaalaja hoitokotien papit.
Kaarinan seurakunnan nettisivuilla
kohdassa Sielunhoito voi varata
keskusteluajan.

Pääsiäisen odotus
KU U KAU D E N S A N A

Kuninkaan seurassa

K

un Kuningas ja Kallio
kulkevat yhdessä, ei heitä
kukaan voita. Edessä
olivat hienot ajat - ehkä
niin Pietari oli ajatellut.
Kunnes kaikki muuttui.
Yllättäen, sittenkin, vaikka Jeesus oli
tulevasta kertonut. Tapahtumien kulku
oli ihmisymmärrykselle valtava mullistus, Pietarille varmasti myös pettymys
– ei näin!
Pietari, Kallio, murtui pääsiäisen
tapahtumissa. Pietarin usko ja vahvat
lupaukset Jeesuksen seuraamisesta,
ne valuivat kuin kuiva hiekka sormien
välistä. Kunnes kukon laulu herätti
– herätys alkoi katkeran itkun kokemuksena. Pietari, vahva kallio, murtui
ja itki.
Voihan sitä ajatella, että Pietari oli
raukkamainen petturi, joka pelkäsi
ja ajatteli vain omaa turvallisuuttaan.
Hänestä ei ollut puolustajaksi eikä
tunnustautumaan Jeesuksen seuraajaksi. Mutta siinä vaiheessa Pietari
oli ihminen, joka ei vielä ollut saanut
kokea Vapahtajansa ylösnousemuksen
voimaa. Pääsiäisaamun, ylösnousemuksen jälkeen asia oli toisin. Sittenkin
näin – juuri näin sen piti mennä! Pietari sai rohkeuden, ilon, luottamuksen
– ja uuden tehtävän.
Silloin kun synnyin, oli pääsiäisaamu. Olen siitä hyvin ylpeä ja iloi-

nen – vaikka siinä ei ole yhtään mitään
omaa ansiotani. Mutta siinä se ehkä onkin
– ettei ole mitään omaa ansiota. Se, että
synnyin pääsiäiseen, muistuttaa minua
pääsiäisen ja ylösnousemuksen voimasta.
Jumalan voimasta, ei omasta voimastani.
Olemme kaikki saaneet syntyä siihen, että
ylösnousemuksen ilo ja voima jo on. Se
on valmiina, sitä ei tarvitse enää odottaa.
Oman elämämme aikana kuljemme pettymysten, epätoivon, yllättävien käänteiden,
luopumisten, vapautuksen kaipuun läpi
– tunnemme samoja tunteita kuin oletan
Pietarin tunteneen. Siinä on kuitenkin yksi
ero: Pietarin täytyi ensin kokea pääsiäisen
kipu, me saimme ja saamme syntyä suoraan pääsiäisen iloon ja armoon.
Ylistetty olkoon meidän Herramme
Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut
meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Häneltä me
saamme perinnön, joka ei turmellu, ei
tahraannu eikä kuihdu.
(1. Piet. 1:3–9). L
Outi Toljamo,
Katariinanseurakunnan pappi
Alun kursiivilla merkitty lause on
Pertti Luumin kirjasta
Kun Pietaria harmitti.

Sinulle
Yksinasuvat työikäiset
turunseurakunnat.fi/
tuomiokirkkoseurakunta/yksinasuvat
Diakoni Kaija Jokinen,
p. 040 3417583, kaija.jokinen@evl.fi,
pappi Sinikka Pietilä, p.040 3417591,
sinikka.pietila@evl.fi. Järj. Turun tuomiokirkkoseurakunta. Ajantasaiset tiedot ja tilaisuuksia koskevat Teams-linkit nettiosoitteesta.
to 25.3. klo 18 Teams Klubi-ilta: pääsiäinen Vanhassa testamentissa. Pietilä.
ti 6.4. klo 18 Teams Keskusteluryhmä:
kevään merkkejä ja helpotusta koronakuplaan. Mitä kevään merkkejä seuraat luonnossa? Miten kevät näkyy ja
tuntuu ihmisen kehossa ja elimistössä?
Jokinen.
to 15.4. klo 18 Teams Klubi-ilta: digiseurakunta ja kuulumisten vaihtoa.
Aiheena digiloikka, seurakunnan
tapahtumat ja muu elämä verkossa.
Tapaamisen pääpaino kuulumisten
vaihdossa ja keskustelussa. Pietilä.

ti 20.4. klo 18 Teams Keskusteluryhmä:
ajankohtaista asiaa ja kuulumisten
vaihtoa. Ideoidaan kesäkauden ohjelmaa. Jokinen.
to 29.4. klo 18 Teams Klubi-ilta: mitä
koronaturvallista tekemistä Turussa on
ulkona? Jaetaan vinkkejä; kävelyreitit
ja pyhiinvaellukset, geokätköily, Pokemon Go, citynomadi ja muut sovellukset. Tapaamisen pääpaino kuulumisten
vaihdossa ja keskustelussa. Pietilä.

Hiljaisuuden retriitit
Huhtikuulle suunnitellut hiljaisuuden
retriitit peruuntuvat valitettavasti
epidemian vuoksi. Seuraa ilmoittelua
tulevista kesän ja syyskauden
retriiteistä osoitteessa
www.turunseurakunnat.fi/retriitit
Pieniä polkuja hiljaisuuteen voit
kulkea lyhyissä verkkomeditaatioissa
retriittityön nettisivuilla ja seurakuntien
Fb-sivulla huhtikuun ajan viikoittain
3.4. alkaen. Hiljaisuus hoitakoon sinua
siellä, missä oletkin!
turunseurakunnat.fi/retriitit

Vapaaehtoistyö
KIRKON KESKUSTELUAVUN
PERUSKURSSI
Haemme uusia Kirkon keskusteluavun päivystäjiä Turun seudulle puhelimeen, nettiin ja chattiin. Vapaaehtoiset
päivystäjät auttavat yhteydenottajaa
kuuntelemalla ja keskustelemalla,
luottamuksellisesti ja omaan elämänkokemukseensa nojautuen. Keskusteluavun peruskurssi on 3.-31.5. Kaikki
hakijat haastatellaan ennen kurssia.
Kurssi pidetään etänä Teams-ohjelman
kautta. Päivystäjille järjestetään säännöllistä työnohjausta ja lisäkoulutusta.
Ilmoittaudu 31.3. mennessä osoitteessa
lyyti.in/
kirkonkeskusteluapu-kevat2021

Lapset ja perheet
Skappelin toiminta on väliaikaisesti
netissä. Lisää tietoja asiasta löydät
Skappelin Facebook-sivulta. Skappeli
on Turun ja Kaarinan seurakuntien
yhteinen perhetila, jossa järjestetään erilaista toimintaa lapsiperheille

arkipäivisin. Kaikki toimintamme on
avointa ja maksutonta. Skappeli sijaitsee kauppakeskus Skanssin 2. kerroksessa.

Opiskelijat
Oppilaitospapit toimivat Turun ja Kaarinan ammatillisissa oppilaitoksissa ja
yliopistoissa opiskelijoiden ja henkilökunnan tukena.
Atte Airaksinen (Ammatilliset oppilaitokset) p. 040 3417 349
Mia Pusa (TY, ÅA, Novia)
p. 040 3417 296
Tiina Hallikainen (TY, ÅA, Novia)
p. 040 3417 308
etunimi.sukunimi(at)evl.fi.
Turun oppilaitospapit -sivut netissä,
Facebookissa, Twitterissä ja
Instagramissa. L
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Uutiset
LY H Y E S T I

Turun tuomiokirkko, Mikaelinkirkko ja Martinkirkko antavat
tänäkin vuonna valomerkin
planeetan puolesta sammuttamalla valot Earth Hour –
ympäristötapahtumassa 27.3.
klo 20.30-21.30. WWF:n maailmanlaajuisessa tapahtumassa jokainen voi puolustaa luontoa ja hillitä ilmastonmuutosta.
Lisää earthhour.fi.

Seurakuntayhtymän uudesta
kiinteistöstrategiasta tehdään
päätös kevään aikana. Tulevina
vuosina ratkaistaan nykyisen
Eerikinkadun toimitalon ja sen
viereisten rakennusten kohtalo.
Aninkaistenkadun puoleiselle
sivustalle on kaavailtu asuinkerrostaloa. Kaksi kosteusvaurioiden vuoksi suljettua seurakuntakeskusta, Pallivaha ja Hirvensalo,
odottavat Turun kaupungin
purkupäätöksiä. Maarian seurakunnan tiloista Runosmäen
monitoimitalossa on jo kirkkovaltuuston päätös. Esillä on myös
Ratapiha-hanke mahdollisine
seurakuntatiloineen. Leirikeskus Sinapista saatetaan luopua.
Lausunnoissaan seurakunnat ja
yhtymän yksiköt pitävät kiinteistökannan vähentämistä tärkeänä
ja ovat vuoteen 2024 mennessä
valmiita luopumaan 5-10
prosentista nykyisistä kiinteistöistä. Kiinteistöstrategian käsittely jatkuu yhteisessä kirkkoneuvostossa vielä maaliskuussa
ja yhteisessä kirkkovaltuustossa
22.4. Kiinteistöstrategia esitellään tarkemmin toukokuun
Lilja-lehdessä.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kuurojentyö ja Kuurojen Palvelusäätiön Passi-ohjelma
ovat julkaisseet oppaan viittomakielisen saattohoidon tueksi.
Oppaassa esitellään viittomakielisen saattohoidon erityispiirteitä
sekä annetaan neuvoja viittomakielisen saattohoidettavan
kohtaamiseen ja laadukkaan
hoidon toteuttamiseen. Opas
julkaistiin kansallisena viittomakielen päivänä helmikuussa. Viittomakielellä tapahtuvan
kommunikoinnin merkitys korostuu esimerkiksi hoidettavan
kohtaamisessa ja onnistuneessa
kivunhoidossa. Kommunikoinnin
mahdollistaminen omalla kielellä tarjoaa saattohoidettavalle
mahdollisuuden valmistautua
lähestyvään kuolemaan.
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Nummenpakan koulun Aurajoen yksikön pihamaalla Taru Hyvärin jututettavina olivat Vera Lindell ja Mikael Enberg.

Lasten ja nuorten tukena
Kirkolla on annettavaa kouluille myös korona-aikana.
Seurakunnan välituntipäivystäjän tärkein tehtävä on
olla läsnä ja kuunnella.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

un kouluihin ei oteta koronan takia ulkopuolisia
henkilöitä, on seurakuntayhtymässä mietitty uusia
tapoja tehdä kouluyhteistyötä.
Kehitettiin välituntipäivystyksiä,
joissa seurakuntien edustajat, tavallisimmin nuorisotyönohjaajat, viettävät
välitunteja lasten ja nuorten kanssa
ulkona. Nuorisotyönohjaaja Taru Hyvärin mukaan kyse on ennen kaikkea
läsnäolosta ja kuuntelemisesta.
- Näin voimme tarjota joihinkin hetkiin lisää silmiä ja korvia seuraamaan,
mitä nuorilla on mielessä.
Hyvärin kokemuksen mukaan moni
nuori voi nyt pahoin. Rajoitettu sosiaalinen elämä ja epävarmuus tulevasta
kiukuttavat ja turhauttavat. Tilanteen
käsitteleminen voi olla hankalaa vähällä
elämänkokemuksella ja vielä kehittymättömillä tunnetaidoilla. Turvallisten
aikuisten tuki on tarpeen.

tiin kolmen nuorisotyöntekijän voimin
koko viime syksy Nummenpakan koulun Aurajoen yksikössä. He olivat läsnä
kahtena päivänä viikossa, ja välituntien
pelisäännöt selvitettiin koulun henkilökunnan kanssa.
- Juttelimme nuorten kanssa ja kyselimme meininkejä. Lisäksi puutuimme
esimerkiksi lumipallojen heittelyyn
samalla tavalla kuin koulun henkilökunta.
Aluksi vieraat aikuiset herättivät yläkoululaisissa kummastusta, mutta Hyvärin mukaan pikkuhiljaa yhä useampi
uskalsi tulla juttelemaan. Koulussa oli
myös tuttuja seurakuntanuoria, jotka
ottivat heidät vastaan avosylin.
Lisäksi seurakunnassa on tehty
kevät- ja joulukirkkovideot kouluissa
näytettäviksi. Hyvärin mukaan koulut
ovat kyselleet aktiivisesti kevät- ja joulukirkoista myös korona-aikana, mikä
kertoo vahvasta perinteestä.
- Suunnittelemme myös pääsiäiseksi jotain videomateriaalia, jota voisi
hyödyntää uskontotunnilla tai näyttää
muuten koulujen evankelisluterilaisille
oppilaille.

Hyväri on töissä Katariinanseurakunnassa, jossa välituntipäivystyksiä kokeil-

Kouluyhteistyötä tehdään kaikissa
yhtymän seurakunnissa. Nuorisosihteeri

K

Leena Lähde rohkaisee Turun ja Kaarinan kouluja kyselemään vaihtoehdoista
oman alueensa seurakunnasta.
- Seurakunnan yhteyshenkilön voi
kutsua vaikka oppilashuoltoryhmän
kokoukseen kertomaan välituntipäivystyksestä ja muista yhteistyömahdollisuuksista.
Lähteeltä voi tilata ilmaiseksi tunnetaitojen käsittelyyn liittyvän videosetin tehtävineen. Videot on suunnattu
1–4-luokkalaisille. Niissä esiintyvät
televisiosta tutut Taika-Petteri ja Jakke
Jääkarhu ja ne on tehty yhteistyössä
Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen kanssa.
Hyväri ja Lähde toivovat, että kirkon
ja koulujen yhteistyö vahvistuisi tulevaisuudessa. Kaksikko korostaa, että sisällöistä voidaan sopia yhdessä, ja tunnustuksetontakin materiaalia löytyy.
- Meillä on paljon osaamista ja erilaisia harjoitteita esimerkiksi tunnetaitoihin ja ryhmäytyksiin liittyen, Hyväri
sanoo.
Lähde näkee paljon potentiaalia
esimerkiksi seurakuntien järjestämässä
iltapäivätoiminnassa alakoululaisille.
Kaarinassa kolmen koulun läksyparkkikokeilu on saanut hyvän vastaanoton. L

Tässä ja nyt

Reseptit ovat tallella,
onhan myös yhteinen pöytä

J

o kolmatta kertaa teemme etätöitä ja käymme etäkoulua
kotona koko perhe. Arki vaatii
järjestelyjä. Viime keväästä oppineena teimme keittiön oveen
ruokavuorolistan. Jokaiselle on
nimetty päivä, jolloin tehtävänä on
tehdä ruoka koko perheelle. Listaan saa
merkitä, mitä aikoo tehdä ja kellonajan,
milloin syödään.
Parhaimmillaan yhteiset ruokahetket ovat juhlaa. Tuntuu ihmeelliseltä,
että kesken arkisen työnteon saatamme
hetken istua kaikki yhdessä, syödä
ja vaihtaa kuulumisia. Pahimmillaan
jääkaappi on tyhjä, kaikilla on nälkä ja
lounastauko on ihan liian lyhyt ruoan
valmistamiseen ja syömiseen.
Lista jääkaapin ovessa palautti mieleen lapsuuden kodin keittiövuorot ja
sen aikaiset listat. Jokainen vuorollaan
ja taidoillaan laittoi ruoan ja huolehti
tiskit. Reseptit laajenivat vähitellen
kalapuikoista jauhelihakastikkeeseen
ja siitä yhä monipuolisempiin ruokiin.

Ruokapöydässä jaettiin arjen kuulumisia. Teki hyvää oppia tekemään oma
osansa.

Odotamme päivää,
jolloin voimme taas
kokoontua yhteen,
jakaa elämän ja
taivaan leivän.
Lapsuuden keittiö, sen tuoksut ja
maut painuvat vahvoina mieliimme.
Arkinen yhdessäolo on usein arvokkainta, mitä lapsuuskodista muistamme. Palaamme vanhoihin resepteihin. Etsimme makuja vielä aikuisenakin
ja kun ne löytyvät, palautuvat muistoihin yhdessä eletyt hetket, siskot ja veljet, rakkaat sukulaiset ja ystävät.
Kun suvun vanhin kuolee, reseptit jäävät usein elämään. Menneet

sukupolvet elävät keskellämme
niin kauan kuin
K O L U M N I | M A R I L E P PÄ N E N
on niitä ihmiKirjoittaja on Turun arkkihiippakunnan piispa.
siä, jotka tekevät
heidän kättensä
työt näkyväksi.
Jaettu ruokapöytä on vahva kokemus
toiseen kristityt ovat kokoontuneet
yhteydestä ja elämän jakamisesta. Juuri sunnuntaisin ja pyhäpäivinä jakamaan
muistoissa edellä kulkeneet tulevat
leipää. Leipää, jossa Kristus antaa
itsensä elämän leiväksi. Nyt olemme
keskellemme.
Koronavuonna moni syö yksin.
voineet vain muistaa ja jokainen syöty
Yksinäisyys on tiivistynyt. Aika on ollut
leipä on muistuttanut jaetusta pöymyös henkisesti ja hengellisesti kulutdästä, myös ehtoollisen leivästä.
tavaa, kuin pitkä erämaavaellus. RuoEi ole ihme, että juuri yhteisestä
kapöytää ei ole voinut samalla tavalla
ateriasta, jaetusta pöydästä, muodostui
jakaa läheisten, vanhempien, isovankristittyjen yhteyden, rakkauden, muishempien tai ystävien kesken. Kun kohtamisen ja anteeksiannon ateria. Kaitaamiselle ei ole ollut mahdollisuuksia,
puusta samaan pöytään on muodostumyöskään elämän iloa ja kuormaa ei
massa tämän erämaavaelluksen vahva
ole voitu tutulla tavalla jakaa.
yhteinen kokemus. Senkin kaipauksen
Myös yhdessä eletty hengellisyys on
me jaamme yhdessä ja odotamme
ollut kovin toisenlaista. Moni kaipaa
päivää, jolloin voimme taas kokoontua
kipeästi yhteisen leivän murtamista ja
yhteen, jakaa elämän ja taivaan
polvistumista alttarille. Vuosisadasta
leivän. L

Diakonia meni radioon

J

oukko mediatyöstä innostuneita diakonian ammattilaisia
kokoontui viime keväänä miettimään, mistä he haluaisivat
puhua radiossa. Puhuisivatko
diakonian arjesta, omasta työstään vai niistä asioista, joita diakoniassa tulee eteen? Selviytymisestä,
asioiden hoitamisesta, arjen hallinnasta?
Syntyi 20-osainen Arkijärkeäradiosarja, jota on syksyn ja talven mittaan kuultu viidellä radiokanavalla City
Turku, Iskelmä, Auran Aallot, Nostalgia
ja Ysäri. Radiosarja, jolla tähän mennessä on ollut jo lähes 180 000 kuuntelijaa, jatkuu kesään saakka myös
uusin jaksoin.
Sarjan aiheet nousevat arjesta,
jonka kirkon auttamistyö – diakonia

ja perheneuvonta - kohtaa. Ohjelmissa
puhutaan erityisesti raha-asioiden hoitamisesta mutta myös parisuhteen vaalimisesta ja henkisestä pärjäämisestä.
Näistä asioista puhumiselle on kasvava tarve, toteaa Kaarinan diakoniatyöntekijä Anna-Kaisa Leppänen:
– On suuri joukko ihmisiä, jotka
eivät pärjää talouteen liittyvien perusasioiden kanssa. Siis niiden, jotka toisille taas ovat ihan peruskauraa.
Vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja
Mia Lehtonen pitää tärkeänä sitä, että
radion avulla on voitu avata tärkeitä ja
arkoja asioita, jopa tabuja.
– Toivon, että jutut saavat ihmiset
pysähtymään, pohtimaan ja miettimään, ja laittamaan tietoa korvan
taakse.

– Arkijärkeä voi antaa vinkkejä
myös kerrottavaksi sille ystävälle tai
naapurille, jonka tietää olevan haasteellisessa elämänvaiheessa. Näistä
syntyy käytännön diakoniaa siellä
radion toisessa päässä, ehdottaa Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyöntekijä Sofia Niskanen.
Paitsi, että radio tarjoaa auttamiselle uuden toimintatavan, sarja kertoo
myös diakonian laajuudesta:
– Siitä, että kaikki elämään kuuluva, ihmissuhteista raha-asioihin, on
tärkeää. Mikään asia, pieni tai iso, ei
ole vieras ja kaikkeen voi saada tukea
ja neuvoja. Elämää voi aika pieninkin
keinoin helpottaa, askel kerrallaan,
sanoo Åbo svenska församlingin diakoniatyöntekijä Carita Eklund.
Juttuja ovat olleet mukana teke-

mässä myös perheneuvoja Sari Sundvall-Piha sekä diakoni Heli Lindroos.
Kevätkaudella äänessä on myös päihdetyön diakoniatyöntekijä Mikael
Hagelberg ja Martin diakoniatyöntekijä Erja Viherkoski. Sarjan on
tuottanut seurakuntayhtymän Viestintäpalvelut. L

Ohjelma:
Puolentoista minuutin mittaisia Arkijärkeä-juttuja voi pitkin kevättä ja alkukesää
kuulla viiden radiokanavan ohjelmavirrassa
mutta myös Soundcloud-äänipalvelussa
soundcloud.com haulla “Kirkko Turussa ja
Kaarinassa”. Jutut on koottu soittolistaksi.
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Svenska sidan

Ödmjuk inför livets skörhet. Människan som helhet är kärnan i Outi Ruoholas arbete som sjukhuspräst. Hon fungerar som kroppens och själens tolk i alla situationer. Det är tungt men
också en rik utsiktsplats att vara tacksam för.

Hon möter livets skörhet varje dag
Siv Skogman text
Timo Jakonen foto

H

on har nya örhängen.
På det ena står det
”strength”, på det andra
”kindness”. Styrka
och snällhet i Pippi
Långstrumps anda.
Det säger mycket om Outi Ruoholas
arbete som sjukhuspräst. Hon möter
sjuka, döende, anhöriga. Hon hjälper
personalen att orka. Under coronapandemin är hon den enda förutom personalen som får besöka patienterna, med
undantag av svårt sjuka eller döende.
Polisen ber henne med när de måste
förmedla den tunga nyheten att någon
omkommit eller gjort självmord. Händer det under veckoslut eller helg är
det hon eller någon av hennes kolleger
som vid behov tar hand om de anhöriga, vardagar träder församlingarna in.
Det är ett arbete som kräver att du tål
situationer där en annans liv gått sönder. Själv beskriver hon sig som en krishjälpare, som går dit där hon behövs.
– Jag tar hand om alla slags kriser,
alla slags behövande. Det är slitsamt
men det är intressant. Min utgångspunkt är människan, inte hennes trossamfund. Det spelar ingen roll om en
patient är troende, muslim eller agnostiker. Jag ser människan som helhet,
som en blandning av kropp och ande,
av själ och hjärna. Min uppgift är att
vara nära, vara kroppens och själens
tolk.
Hon arbetar enligt traumaterapeutiska
och psykofysiska metoder, men är noga
med att säga att hon inte är terapeut.
– Sorg och trauma är komplexa tillstånd. Du kan hata, älska, längta samtidigt. Hos anhöriga kan processen ta en
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lång tid. En svårt sjuk eller döende kan
reagera med förnekelse eller motstridiga känslor, som båda är sanna samtidigt. Då prövas ens vuxenhet, säger
hon.

Sjukhusprästens jobb
är som beduinens.
Varje dag slår du
upp tältet på nytt.
Människa möter
människa.
Sjukhusprästen kan vara den ventil,
som låter de innersta starka känslorna
av ångest, hat, förvirring och obesvarade frågor komma fram. De hon möter
måste få en chans att prata om det
svåra och motstridiga. Hennes uppgift
är att vara närvarande, att dela stunderna.
– Man måste ta deras upplevelse på
allvar. Den är sann för den som upplever det, personen har rätt att bli sedd
och hörd.
Under de många år hon arbetat som
sjukhuspräst har ett ömsesidigt förtroende byggts upp mellan personalen och
henne. De känner henne, litar på henne
och vet vad hennes jobb innebär och
vise versa. Ett fint nätverk som underlättar arbetet.
– Jag tycker att det är ett bra betyg
när de kallar på Outi och inte på prästen. Då har jag gjort ett gott arbete. I
vår föreställningsvärld kombineras ofta
prästen och döendet. När prästen dyker
upp i ett sjukrum påminns man om
döden, även om det också är ett hopp,

en möjlighet att dela erfarenheter, att
tala om både det svåra och det vackra.
Att representera både en möjlighet
och en bild av döden, att aldrig ha rätta
svar, tar på krafterna. Ändå säger hon
att hon har sitt drömjobb. Ända sedan
studietiden vid Åbo Akademi har hon
vetat att själavård är hennes uppgift.
Sjukhuspräst eller familjerådgivare var
ett klart mål från början. Hon gjorde sin
praktik på sjukhus, vikarierade ordinarie sjukhusprästen, jobbade deltid
och sedan slutet av 1990-talet har hon
tjänst som sjukhuspräst vid ÅUCS och
sköter också samma uppgifter vid Åbolands sjukhus.
– Jag är stolt över mitt arbete, tycker
om att att vara sjukhuspräst. Det är ett
privilegium, en utsiktsplats för hela
livets spektrum av lidande, smärta, död,
sjukdom, födelse. Det är tungt samtidigt
som det är en enastående möjlighet att
lära sig om sig själv, om världen och om
livets skörhet.
Den kumulativa bördan är tyngst och
Outi Ruohola har varit tvungen att ta
paus ett par gånger. När hon arbetade
på canceravdelningen och hennes
mamma dog i cancer bara fem veckor
efter diagnosen, blev det för mycket.
Året efter var hon på alterneringledighet ett helt år.
– Bästa gåvan jag kunde ge mig
själv, säger hon.
Hur har också öppnat andra fönster till
prästämbetet: varit vikarierande studentpräst och jobbat i internationella
församlingen, arbetat som familjerådgivare och varit vikarierande retreatpräst, men återkommit till själavården
på sjukhus.
– Visst frågade jag mig själv om jag
vågar tillbaka. Men det är sjukhuspräst
jag vill vara. Det är mitt kall. Där har jag

mycket att ge. Och allt jag går igenom
och allt jag arbetat med är en resurs att
ta tillvara.
Vad krävs av en som vill bli sjukhuspräst? Hur ”stark och snäll” måste
man vara? – Man måste våga se sig
själv i spegeln, se sina brister och sina
styrkor, lära känna vilka redskap man
har. Man måste våga vara nära, möta
motstridigheter i livet. Man ska också
våga stanna upp, andas och fundera
över sina egna motiv. Varför påverkas
jag av just det här? Varför blir jag förvirrad? Varför har jag inte de rätta svaren?
– Det är viktigt att vara medveten om den psykiska sidan, förstå att
människan är en helhet, inte bara ande
eller bara kropp.
Från och med maj går hon i deltidspension. Ett lätt beslut, trots drömjobbet. Hennes pappa dog i cancer i fjol.
Barn och barnbarn ska äntligen få mera
av hennes tid, och för henne själv är det
ett sätt att lära sig ge efter, att kunna ge
upp något.
– Jag är inte oersättlig i jobbet, men
nog för mig själv. L

Sjukhuspräster
Det finns sju sjukhuspräster anställda av
Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.
L De finns till för patienter och anhöriga på
		 ÅUCS, Åbolands sjukhus,
		 Åbo stadssjukhus, Kaskenlinna,
		 Karinahemmet, inom psykiatrin och
		 på en del av Åbo och S:t Karins
		 äldreomsorgsavdelningar.
L Outi Ruohola sköter bland annat
		 neurologiska avdelningar och en
		 del inre medicinska avdelningar,
		 gastroenterologiska avdelningar,
		 traumaavdelningen på ÅUCS samt
		 Åbolands sjukhus.
L

		

Ajankohtaista

Hiljaisuuden liike menee
kohti avarampaa tilaa
Kristillisestä perinteestä ammennetut löydöt puhuttelevat yhä useampia.
Erilaisten retriittien ja pyhiinvaellusten suosio onkin kasvamassa.
Vesa Keinonen teksti
Johanna Tanska kuva

J

atkuvasti liikkeellä olevasta ja
paljon vaativasta elämästä voi
yrittää irtautua monella tavalla.
Yksi mahdollisuus on lähteä
mukaan hiljaisuuden liikkeeseen. Siihen sisältyvät muun
muassa erilaiset retriitit sekä pyhiinvaellukset.
Varsin monenkirjavan hiljaisuuden
toiminnan yhdistäjänä maassamme
on toiminut jo 35 vuotta Hiljaisuuden
Ystävät ry.
Sen toiminnanjohtajana tammikuussa 2021 aloittanut teologian tohtori Juha Tanska on kokenut hiljaisuuden ihminen. Hän osallistui jo vuonna
1983 suomalaisryhmän mukana ekumeenisen Taizén yhteisön nuorisotapahtumaan Ranskassa.
– Siellä rukoushetkistä huokui
levollinen ja lempeä Jumalan salaisuuden edessä viipyminen. Minusta tuntui,
että olen tullut kotiin.
Haminan kirkkoherrana vuodesta
2014 työskennellyt Tanska on huomannut mielenkiinnon hiljaisuuden liikettä
kohtaan viime aikoina lisääntyneen.
– Syyt liittyvät sekä länsimaiseen
elämäntapaan että kulttuurimme
syvempiin pohjavirtauksiin.
Myös kokonaisvaltainen hengellisyys, jossa myös tunteet ja kehollisuus
ovat tärkeitä sekä ekologinen kriisi
saavat osan ihmisiä etsimään vastauksia eri uskontojen mietiskely- ja
rukousperinteistä.
Tanskan mukaan kyse on siitä, että
nöyrrytään todellisuuden perinteisen
salaisuuden edessä. Ei ole myöskään
tarvetta ottaa sitä selittämällä haltuun.
– Kristillinen hiljaisuuden liike pyrkii tuomaan tähän kaipaukseen kristillisestä perinteestä nousevia, tässä
ajassa merkityksellisiä ja toimivia hengellisiä löytöjä.
Retriitti on edelleen monelle aika
tuntematon asia. Hiljaisuuden Ystävien
toiminnanjohtaja kannustaa kokeilemaan sitä ennakkoluulottomasti.
Monelle helpoin tapa aloittaa on
yhden viikonlopun kestävä hiljaisuuden retriitti.
– Sen aikana voi tarkastella myötätunnolla omaa sisäistä levottomuutta
sekä kaikenlaisia tunteita ja ajatuksia,
joita hiljaisuudesta ehkä nousee.

Juha Tanska uskoo retriittien ja muun hiljaisuuden toiminnan olevan vastavoimaa kaikelle, joka hajottaa huomiota ja mieltä.

Juha Tanska ei ole ammatiltaan vain
pappi. Hän myös viljelee sivutoimisesti
Johanna-vaimonsa kanssa vanhaa
sukutilaa.
– Olen jollakin tavoin jäänyt jännitteeseen menneiden sukupolvien ja jälkimodernin ajan välissä. Rapistuneen
tilan viljely on ollut myös kärsivällisyyden koulu.
Hiljaisuuden liikkeellä ja ympäristöliikkeellä on paljon yhteistä. Juha
Tanska arvioi näiden kahden yhteyden
jatkossa edelleen vahvistuvan.
– Hiljaisuudessa, etenkin luonnon
keskellä, tapahtuu sanoja syvemmällä
oleva kokemus. Silloin voi havaita,
miten ihminen kytkeytyy syvällä tavalla
elonkehään.
Koronapandemia on saanut monet
pohtimaan sitä, olisiko aika toteuttaa
elämässä suurempiakin muutoksia.

Hiljaisuuden liikkeessä etsitään sekä
rukoushiljaisuutta että ystävyyttä luomakunnan ja toisten ihmisten kanssa.
– Jotakin on nyt muuttumassa.
Onkin mahdollista, että hiljaisuuden
liikkeellekin tulee kulttuurisesti avarampaa tilaa, Tanska miettii.
Hiljaisuuden Ystävien toiminnanjohtaja on seurannut ilolla uudenlaisen
hiljaisuuden toiminnan kehittymistä.
Esimerkiksi hänen kotipaikkakunnallaan Haminassa hiljaisuuden joogaretriitit vetävät mukavasti väkeä.
Ihmisiä kiinnostavat myös luontosekä meditatiivisen valokuvauksen
retriitit.
– Tarvitsemme tässäkin erilaisia kokeiluita. Jos jo retriitin nimestä
löytää joogan kaltaisen tutun sanan,
niin uuden ihmisen voi olla helpompi

ilmoittautua mukaan.
Juha Tanska kertoo, että pyhiinvaellustenkin suosio on kasvussa. Esimerkiksi monet seurakunnat järjestävät
vaelluksia, jotka kestävät muutamasta
tunnista useisiin päiviin.
– Pyhiinvaeltamaan voi lähteä hyvin
matalalla kynnyksellä. Usein jo pienikin vaellus yllättää ja palkitsee matkantekijänsä.
Turussa aloittaa tänä vuonna toimintansa kansallinen Pyhiinvaelluskeskus. Tanska näkee sen merkittävänä
avauksena.
– Keskus ja sille palkattu pyhiinvaelluskoordinaattori Annastiina
Papinaho auttavat kokoamaan yhteen
nyt hajallaan olevia reittejä, verkostoja
ja ihmisiä. Keskustelun ja yhteisen ideoinnin kautta uskon koko maan pyhiinvaellustoiminnan vahvistuvan. L
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Lopuksi

Tekstiilitaiteilija Silja van der Meerin suunnittelemia ja toteuttamia kirkollisia tekstiilejä on monissa suomalaisissa kirkoissa. Oikealla on piispa Kaarlo Kallialalle suunniteltu yksilöllinen
stola. Keskellä on pieni kasukka, johon lapsi voi pukeutua päiväkerhon tai pyhäkoulun opetushetkessä. Vasemmalla on kirkkovuoden eri jaksoihin liittyviä stolia.

Kuvat puhuttelevat kirkkotekstiileissä
Tekstiilitaiteilijan töissä kaislatkin kuiskivat syvällistä sanomaa.
Tytti Issakainen teksti
Timo Jakonen kuva

V

ene on vedetty maihin
rantakivikkoon. Ympärillä taipuvat kaislat.
Rannalla kaareutuu puu.
Sen latvaan on laskeutumassa kyyhkynen. Taustalla avautuu tyyntynyt meri.
Tämä maisema on kuvattu piispa
Kaarlo Kallialalle omistettuun stolaan.
Arkkihiippakunta lahjoitti sen piispalleen hänen siirtyessään eläkkeelle
tammikuun viimeisenä sunnuntaina.
Stola on pitkän huivin kaltainen
liturginen vaatekappale, joka puetaan
alban päälle. Se on hengellisen viran
tunnus.
– Piispan stolan nimi on Perillä,
kertoo tekstiilitaiteilija Silja van der
Meer, jonka käsialaa stola on.
– Siihen on kuvattu mielenmaisema. Meri on harvoin tyyni, mutta nyt
se on rauhoittunut. Vauhdikkaasta työelämästä on siirrytty tyveneen, perille.
On rauhan hetki.
Arkkihiippakunta toivoi stolan
aiheeksi merellisyyttä. Yksilöllisen vaatekappaleen tuli kuvata lahjan saajaa.
Samalla sen haluttiin liittyvän kristilliseen kuvaperinteeseen.
Työtään varten van der Meer pohti
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Kaarlo Kallialan työtaustaa.
Pappina Kalliala luotsasi vuosia
Rotterdamin merimieskirkon toimintaa
ja sitten johtajana Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän diakoniatyötä
juuri, kun lama iski Suomeen. Piispana
hän ohjasi hiippakuntaa muuttuvassa
ja kuohuvassakin ajassa.
Innoitusta työnsä kuvamaailmaan
taiteilija haki kesäiltojen kalareissujen
maisemista. Siellä saivat hahmoa meri,
vene, rantakivikot, puu, lintu ja kaislat.
Stolan kuva-aiheet kertovat käyttäjästään. Samalla niihin sisältyy rikas
kristillinen vertauskuvallisuus, symboliikka.
– Vene on vertaus seurakunnasta
ja kirkosta, jota Kristus ohjaa, Silja van
der Meer avaa merkityksiä.
– Rannalla kasvaa Elämänpuu. Se
kertoo vahvasta juurevuudesta. Pyhän
Hengen valkea kyyhky laskeutuu puuhun, sydämen puolelle, Pyhän Hengen
asuinpaikkaan.
– Kaislikko on harvinainen kuvaaihe kirkollisissa tekstiileissä. Kaislat
tulivat mukaan ensin tunteestani. Kun
tutkin asiaa, niille löytyi mielenkiintoinen selitys. Kaislat kuvaavat elämäntavoiltaan vaatimattomia ihmisiä ja kristittynä elämisen pohdintaa.
Taiteilija näkee Kallialassa ihmisen, jolla on syvä halu tutkia kristillistä

uskoa ja elämää ja joka
samalla on itseään
korottamaton ja inhimillinen. Muun muassa
diakoniatyössä inhimillisyys piirtyy esiin.
– Kuvien puhuttelevuus tulee niiden
symboliikkaperinteen
kautta, mutta kuvat
herättävät aina ajatuksia moneen suuntaan.
Kaikkea ei tarvitse tulkita yhdellä ja samalla
tavalla, taiteilija toteaa.
Silja van der Meerin
tekstiilitöitä on monissa
suomalaisissa kirkoissa.
Piispa Kaarlo Kalliala sai arkkihiippakunnalta lähtölahjaksi
Turkuun valmistunut
merihenkisen stolan. Se on tekstiilitaiteilija Silja van der
viimeisin työ on Pyhän
Meerin käsialaa.
Katariinan kirkkoon
sijoitettu kastepuu.
– Kastepuu on neuletyö. Tukirakenkasteesta.
teena on vaneri, mutta sen neulepinta
Päiväkerhoikäisille Silja van der
luo puunomaisen tunnun, taiteilija
Meer on valmistanut lasten kirkkotekskuvailee.
tiilejä. Niitä on myös Turun ruotsalai– Puun oksille on virkattu pellavasta sen seurakunnan käytössä.
kaksisataa pientä lehteä. Jokaisen lehKerhossa tai pyhäkoulussa lapden päällä on pieni helmi. Ne kuvaaset voivat pukea ylleen oikean alban,
vat aamukastehelmiä. Tähän helmeen
stolan ja kasukan. Elämyksen kautta
ripustetaan jokaisen kastetun lapsen
lapsen on mahdollisuus oivaltaa koko
oma, käsin muovattu kyyhky. Lapsi
kirkkovuoden kulku. L
saa kyyhkyn sitten itselleen, muistoksi

