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

Tasapainottelua
Jaksaa, jaksaa-tsemppaus kertoo ajastamme.
Sitä toistavat uupumukseen saakka niin ministerit
kuin personal traineritkin. Samaa hoetaan myös työpaikoilla, missä yritetään selvitä vielä siitä yhdestä
kiirehuipusta -ja kaikista sitä seuraavista.
Viimeisen vuoden aikana jaksamista on toivotettu ja
toitotettu ehkä enemmän kuin koskaan. Monelle se on
muodostunut jo lähes kirosanaksi. Se lipsahtaa suusta
kovin liukkaasti, mutta jää sisällöltään tyhjäksi, ellei
jaksamisen tueksi anneta muuta kuin tyhjiä sanoja.
Suomessa on aina arvostettu työtä ja kovia työihmisiä.
Ei ole ollut häpeä kuolla sorvin ääreen tai saappaat
jalassa. Moni on kuollutkin. Virheellisesti on puhuttu
luterilaisesta työmoraalista, millä on tarkoitettu ylitunnollista ja ilotonta suhtautumista työhön. Ajatus ei
kuitenkaan ole peräisin Lutherilta, jonka mukaan on
tärkeää elää elämäänsä myös lähimmäisenä ja perheenjäsenenä.
Ihmiselämän varrelle mahtuu paljon erilaisia vaiheita,
jotka kuormittavat työntekijän voimavaroja. Vastaavasti työuralle osuu tilanteita, jotka syövät jaksamista
ja kaikki vapaa-aika kuluu akkujen lataamiseen, jotta
selviäsi seuravasta työpäivästä.
Miten sovittaa yhteen työelämän vaatimukset ja yksityiselämän tarpeet? Tuon kysymyksen ratkaisija saisi
varmaankin työelämän Nobelin, jos sellainen olisi olemassa. Ainakin hän parantaisi uupumuksen partaalla
hoippuvien työntekijöiden elämää ja yritysten tuottavuutta. Vanha totuushan on, että hyvinvoiva työntekijä
tuottaa enemmän.
Tutkija Mona Mannevuon haastattelussa käydään läpi
työuupumuksen lyhyt historia viimeisen sadan vuoden
ajalta. Työelämä ja sen vaatimukset ovat muuttuneet,
samoin ihmisten odotukset oman elämänsä suhteen.
Yksi ei ole muuttunut, töissä on väsytty ennenkin. L

Taloushuoliin kannattaa hakea apua ajoissa.
Tyhmiä rahakysymyksiä ei ole, sanoo Heidi Koivisto
Turun talousneuvolasta.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

T

alousmurheet
voivat olla monimutkainen vyyhti,
jonka selvittämiseen tarvittaisiin
monen eri viranomaisen apua. Saatavilla oleva
tuki on monella eri luukulla,
jolloin kynnys hakea apua kasvaa entisestään.
Tähän tilanteeseen vastaa
Turun talousneuvola. Samasta
numerosta tavoittaa talous- ja
velkaneuvojan, asumisneuvojan, ulosottoviranomaisen,
Kelan virkailijan ja kirkon diakoniatyöntekijän. Palvelussa voi
asioida myös nimettömänä.
- Meille voi soittaa ihan kuka
vaan, ja tyhmiä rahakysymyksiä ei ole. Tavoitteena on lisätä
kansalaisten talousosaamista ja
ennaltaehkäistä ylivelkaantumista, talousneuvolaa pyörittävä
Heidi Koivisto Ulosottovirastosta summaa.
Talousneuvolan asiantuntijat
tavoittaa torstai-iltapäivisin.
Puhelimeen vastaa Heidi Koivisto, joka selvittää ensin asiakkaan avuntarvetta. Hän on etäyhteydessä muihin asiantuntijoihin, jotka voidaan tarvittaessa
ottaa mukaan puheluun.
Talousneuvolassa voidaan
esimerkiksi pohtia, missä järjestyksessä laskut kannattaa maksaa ja laatia kuukausibudjetti.
Siellä voidaan myös selvittää
ulosotto- ja velkajärjestely-

Heidi Koiviston mukaan talousneuvolassa myös viranomaiset ovat oppineet
paljon toistensa toiminnasta.

asioita, tarkastella Kelan etuuksia tai etsiä ratkaisuja häädön
uhatessa. Sieltä voidaan myös
ohjata keskusteluavun äärelle.
Koivisto korostaa, että talousneuvolaan kannattaa ottaa
yhteyttä pienempienkin talousmurheiden kanssa. Mitä aikaisemmin ongelmiin päästään
kiinni, sitä helpompi niitä on
ratkaista.
- Lähes kaikki soittajat ovat
olleet jo ylivelkatilanteessa,
jolloin velkaa on kertynyt paljon
eikä tiedetä, mitä pitäisi tehdä.
Meille saa myös soittaa jo silloin,
kun näyttää siltä, että nyt saattaa jäädä esimerkiksi vuokra
rästiin.

demian takia palvelua tarjotaan
toistaiseksi vain puhelimitse.
Koiviston mukaan tavoitteena on tehdä moniammatillisesta talousneuvolasta pysyvä
palvelu. Hän toivoo, että tulevaisuudessa asiakkaita voidaan
palvella myös kasvotusten ja
chatissa. Ideana on tehdä viranomaisista mahdollisimman
lähestyttäviä eri-ikäisille kansalaisille.
Turun talousneuvola on osa
oikeusministeriön ennakoivan
talousneuvonnan hanketta.
Samalla idealla neuvoloita toimii myös Espoossa, Joensuussa,
Oulussa, Seinäjoella ja Tampereella. L

Talousneuvola aloitti toimintansa maaliskuussa, ja palvelua
testataan tällä kokoonpanolla
toukokuun loppuun. Koronaepi-

Turun talousneuvola,
puh. 050 590 2448,
soittoaika torstaisin klo 12–15.
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UUskon, että vahvistamalla osallisuutta, luottamusta ja uskoa reilusti
rakennettuun tulevaisuuteen voidaan myös
ehkäistä sosiaalista rauhattomuutta, epäluottamuksen lisääntymistä,
ääriliikkeitäkin.”
Sitran ennakointi- ja
strategiajohtaja
Katri Vataja,
YLEn verkkosivuilla
1.4.2021

UVaikka emme osaisikaan maalata muotokuvia, voimme aina olla ne
kasvot, jotka pysähtyvät
toisen kasvojen kohdalle,
ne silmät, jotka katsovat
syvälle ja se sydän, joka
ymmärtää kaiken kauniin
ja ainutlaatuisen.”
Psykoterapeutti, pappi
Kati-Anna Ruuskanen,
Kirkko ja kaupunki
6.4.2021

USuurista kriiseistä
toipuminen vie vuosikymmeniä. Usko tulevaisuuteen ja yhteinen
ymmärrys hyvästä
yhteiskunnasta luovat
kuitenkin pohjaa pandemian jälkeiselle yhteiskunnalle.”
Pääkirjoitustoimittaja
Anna-Liina Kauhanen,
Helsingin Sanomat
7.4.2021

5

Viime vuonna Turussa ja
Kaarinassa kastettujen
tyttövauvojen viisi suosituinta nimeä olivat Olivia,
Linnea, Pihla, Venla ja Ellen.
Poikien nimisuosikkeja
olivat Leo, Eino, Oliver, Onni
ja Leevi.
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Valoa rahahuoliin
Vierellä kulkija.
Diakoniatyöntekijä Mikael Hagelberg kehottaa
talousvaikeuksien kanssa painivaa ottamaan
rohkeasti yhteyttä oman seurakuntansa diakoniatyöntekijään. Hän on työssään huomannut, että
jo rahamurheista puhuminen voi helpottaa ahdistusta ja tuoda valoa tilanteeseen. Diakoniatyöntekijä voi auttaa velkatilanteen kartoittamisessa ja
avun hakemisessa eri tahoilta. Diakoniatyöltä voi
saada myös kertaluontoista talousapua. Lue lisää:
turunseurakunnat.fi/apua-ja-tukea/rahahuolet
Timo Jakonen kuva
Heidi Pelander teksti
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Mies mikrobien
maailmassa
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Bakteeriopin professorin
Pentti Huovisen mukaan tuleviin
terveysuhkiin kannattaa varautua
satsaamalla tutkimukseen. Vain
siten nähdään kauas horisonttiin.
Heidi Pelander teksti
Jussi Vierimaa kuvat

M

iten on mahdollista,
että huipputieteen
maailmassa viheliäinen, mikroskooppisen pieni
koronavirus on
saanut ihmiskunnan polvilleen näin
pitkäksi aikaa?
Kysytäänpä asiaa Turun yliopiston bakteeriopin professorilta Pentti
Huoviselta. Hän on tehnyt pitkän uran
mikrobien maailmassa tutkijana, lääkärinä, yliopisto-opettajana ja tieteen
popularisoijana.

Bakteeriopin professori
Pentti Huovinen uskoo,
että koronapandemian
inhimillinen hinta
nähdään kokonaisuudessaan vasta
tulevaisuudessa.

Huovinen tuo aluksi perspektiiviä:
mikrobien kuten bakteerien, virusten ja
alkueläinten näkökulmasta ihminen on
keltanokka. Mikrobien historia maapallolla ulottuu 3,5 miljardin vuoden
taakse, aikaan ennen ihmislajia. Emme
selviäisi ilman niitä.
Aikojen kuluessa olemme rakentaneet maailmaa, jossa haitallisten virusten ja bakteerien on helppo levitä.
- Jos katsoo esimerkiksi viime vuosien lentoliikennekarttoja, niin maailmahan on suunniteltu virusten nopeaan leviämiseen. Wuhanista Suomeen
lentää päivässä, Huovinen sanoo.
Virukset nauttivat myös tiiviistä asumisesta. Huovinen kertoo, että ensimmäiset flunssavirukset on ajoitettu
vasta 5000 vuoden taakse, ihmisen
ensimmäisiin asumisyhteisöihin.
Kaupungistuminen on Huovisen
mukaan muuttanut ihmisen omaa
mikrobistoa. Kun kontaktimme luontoon on vähäisempi, oman bakteeristomme monimuotoisuus vähenee.
Tämä on johtamassa sairauksien
lisääntymiseen, kun olemme alttiimpia
tulehduksille.
Myös ihmisen suhteella eläimiin on
merkitystä. Aikojen saatossa eläinten
mikrobit ovat sopeutuneet ihmisiin ja
aiheuttaneet uusia tauteja. Koronaviruksen alkulähdettä tutkitaan, mutta
jäljet johtavat kiinalaiselle eläintorille.
- Melkein mikä tahansa tarttuva
tauti voidaan jäljittää eläinperäiseksi,
Huovinen sanoo.
Mutta miksi juuri COVID-19
-viruksesta tuli maailmanlaajuinen
vitsaus?
Uusin koronavirus on erityisen
petollinen siksi, että myös oireettomat
ihmiset voivat levittää sitä. Tämä on
Huovisen mukaan keskeinen ero esimerkiksi SARS1 epidemiaan Aasiassa
vuosina 2002–2003. Virusvariantit
ovat myös osoittaneet, miten tehokkaasti COVID-19 leviää.
Koronaviruksen leviämistä maa-

ilmalla on edistänyt sekin, että se
kohtelee eri ihmisryhmiä eri tavoin.
Huovisen mukaan esimerkiksi nuoren
ihmisen, joka sairastaa koronan todennäköisesti lievänä, voi olla vaikeaa
ottaa rajoituksia vakavasti.
- Jos koronavirus olisi kuin isorokko,
joka joskus aikoinaan iski niin nuoriin
kuin vanhempiinkin, asenne olisi toisenlainen, hän pohtii.
Korona-aika on tuonut tutkijoille
valtavasti uutta tietoa, mutta esimerkiksi mikrobien leviäminen on edelleen mysteeri.
- Olemme oppineet paljon siitä,
miten virukset ja bakteerit tarttuvat,
mutta emme tiedä, mitä kaikkea siirrämme toisillemme. Saattaa olla, että
monet virukset ovat ennenkin levinneet väestössä valtavan laajalle, mutta
ne eivät ole aiheuttaneet mitään tautia,
Huovinen miettii.
Korona-aikana julkisuutta on hallinnut pandemiaa hillitsevien rajoitusten pähkäily. Asiantuntijat ja poliitikot
meillä ja maailmalla ovat olleet kovan
paineen alla.
Huovinen ei halua ottaa kantaa
Suomen hallituksen tai julkishallinnon toimintaan. Hän on nimittäin
kansanterveyden ja tartuntatautien
asiantuntijana Onnettomuustutkintakeskuksen työryhmässä. Se arvioi,
miten tehokkaasti koronapandemiaan
on Suomessa reagoitu. Työ valmistuu
kesäkuussa.
Huovinen huomauttaa, että kukaan
ei osannut ennakoida koronapandemiaa. Varautumisjärjestelmät oli suunniteltu influenssapandemiaa vastaan.
Huomattiin, että korona vaatii erilaiset
suojautumistavat.
- Tämä vuosi on ollut oppimisen
aikaa asiantuntijoille ympäri maailman. Olen yllättynyt, miten nopeasti
tartuntatautien asiantuntijat ovat saaneet käsiinsä uutta tutkimustietoa.
Huovinen kavahtaa ajatusta asiantuntijavallasta. Hänestä ratkaisut
koronatoimista pitää jättää päättäjille.
Korona-aika alleviivaa hänestä äänestämisen tärkeyttä esimerkiksi tulevissa
kuntavaaleissa.
- On tärkeää, että meillä olisi päättäjinä osaavia kohtuuden ihmisiä,
jotka olisivat avarakatseisia, ottaisivat
asioista selvää ja osaisivat kuunnella,
hän sanoo ja kertoo jättävänsä Turun
kuntapolitiikan 12 vuoden jälkeen.
Koronapandemian äärellä ihmisten
tiedonjano on ollut suuri. Huovinen on
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan
jäsen, ja tutkitun tiedon saattaminen
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ihmisten ilmoille on hänelle sydämen
asia.
Hän sanoo olevansa keskimäärin
tyytyväinen siihen, miten hyvin koronapandemiaan liittyvä tutkimustieto on
päässyt mediassa esiin. Somessa on sen
sijaan näkynyt myös virusalan kärkeviä
maallikkoeksperttejä.
Huovinen varoittaakin someyhteiskunnan vaarasta: kun tiedämme hiukan, meillä on taipumus liioitella oman
ymmärryksemme merkitystä.
Hän viittaa psykologien David Dunningin ja Justin Krugerin parinkymmen vuoden takaiseen tutkimukseen,
jossa he testasivat ihmisten osaamista
ja käsityksiä omista kyvyistään. Kaksikko havaitsi ylivertaisuusvinouman:
kärjistäen ilmaistuna mitä huonommin
yksilö jonkun asian taitaa, sitä enemmän hän yliarvioi osaamistaan.
- Puhutaan typeryyden vuoresta,
jolla ihminen luulee tietävänsä paljon enemmän kuin tietää. Tämä on
meille kaikille yleistä. Kun tietoa kertyy
enemmän, huomaamme, että emme
olleetkaan oikeassa, Huovinen selittää.
- Pandemian aikana on puhuttu
paljon siitä, keneen tässä voi luottaa.
Itse olen oppinut arvostamaan pitkän
linjan kokemusta.
Kun koronapandemia on pitänyt
otteessaan yli vuoden, kansa janoaa
ennustetta siitä, milloin elämä palaa
tavallisempiin uomiinsa. Huovisesta
rokotukset tuovat valoa tunnelin päähän.
- Viime keväänä en olisi ikinä
kuvitellut, että rokotteet olisivat näin
tehokkaita.
Hän korostaa, että virusvariantit
tuovat tilanteeseen epävarmuutta. Ei
auta kuin odottaa, miten rokotustutkimus pystyy vastaamaan viekkaasti
muuntuvaan virukseen. Hän on silti
optimisti.
- Syksyyn mennessä suurin osa
suomalaisista on toivottavasti saanut jo toisenkin rokotuksen. Jos uudet
virusvariantit eivät ole riesanamme,
ennustaisin, että ensi syksy on jo paljon
vapaampaa aikaa kuin nyt.
Huovinen uskoo, että korona muuttaa toimintaamme pysyvästi. Matkustaminen vähenee, etätyö lisääntyy, koh-

taamme harvemmin. Todennäköisesti
lopetamme kättelemisen. Korona on
mullistanut ymmärryksen henkilökohtaisen hygienian tärkeydestä.
- Mikään ei paremmin korosta käsihygienian tärkeyttä tai sitä, että ei pidä
yskiä toista päin. Uskon, että suuri osa
maailman väestöstä on oppinut tämän.
Tulevaisuuden suhteen Huovinen on
realisti. Hänestä kyse on siitä, miten
opimme elämään koronaviruksen
kanssa tulevaisuudessa. Hän palaa keskusteluun mikrobien maailmasta.
- Eikö se ole ennemminkin odotusarvo, että joudumme tasapainoilemaan
niin hyvien kuin huonojen mikrobien
kanssa? Tämä ei jää ainoaksi pandemiaksi.
Toisaalta Huovisesta on ihmeellistä,
miten vähän globaaleja pandemioita
on viimeiseen sataan vuoteen ollut,
pahimpina tapauksina vuosina 1918–
1920 maailmalla riehunut espanjantauti ja nyt keskuudessamme jylläävä
COVID-19. Osa selittyy ihmisen kekseliäisyydellä.
- Meillä on taloissamme esimerkiksi
vesijohdot ja viemärit, jotta selviämme
paremmin mikrobien kanssa.
Huovinen uskoo, että koronapandemia opettaa ihmisille jälleen uusia
tapoja torjua haitallisia mikrobeja.
Huomioidaanko aerosolipisaroiden
leviäminen ilmastoinnin kautta esimerkiksi vanhainkodeissa?
- Ehkä meille tulee uudenlaisia
määräyksiä ilmanvaihdon osalta, millä
todennäköisesti voidaan vähentää
paitsi koronan, myös muiden hengitysteitse tarttuvien tautien riskiä.
Miten tuleviin terveysuhkiin sitten
pitäisi varautua?
Huovinen puhuu märssykorista,
vanhojen purjelaivojen tähystäjän paikasta, josta näki horisontissa siintävät
uhat. Suomi tarvitsee hänestä tällaisen
valveutuneen, avoimen ja monialaisen
tähystysorganisaation.
Huovinen tutkii itse bakteereja,
jotka ovat tulleet vastustuskykyisiksi antibiooteille. Hänen mukaansa
käynnissä on hiljainen pandemia:
brittiasiantuntijat ovat ennustaneet,
että vuonna 2050 maailmalla kuolee

Pentti Huovinen toivoo, että viheliäinen koronavirus ei pilaisi kaikkien mikrobien mainetta. Mikrobit voivat yllättää myös positiivisesti, kuten bakteerien terveysvaikutuksia käsittelevä tutkimus on paljastanut.

antibiooteille resistenttien bakteerien
aiheuttamiin infektioihin enemmän
ihmisiä kuin syöpään.
- Tämä on meidän lastemme ja lastenlastemme ongelma.
Huovinen on työskennellyt pitkään myös Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksessa (THL). Hän on seurannut
THL:ään 2010-luvulla kohdistuneita
leikkauksia murheellisena. Esimerkiksi
antibiooteille resistenttien bakteerien
tutkimuksesta on leikattu rajusti.
Huovinen korostaa, että uuden
tutkijasukupolven kasvattaminen on
pitkäjänteistä työtä, jossa ei ole pikavoittoja. Hän on huolissaan siitä, onko
Suomessa tarpeeksi esimerkiksi mikro-

Korona-ajan seuraukset pohdintaan
myös kirkossa
Pentti Huovinen on myös aktiivinen
seurakuntalainen ja entinen seurakuntayhtymän päättäjä. Hänestä myös
kirkossa olisi tärkeää käydä läpi, miten
työssä on korona-aikana onnistuttu,
kun ihmisten kohtaamista on rajoitettu
niin rankalla kädellä.
- Miten evankeliumin julistaminen
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on tänä aikana onnistunut? Miten kirkon missio on toteutunut? Olisi laajan
tutkimusryhmän paikka pohtia, onko
tehty, mitä voidaan.
Huovinen on iloinnut seurakuntien
digiaktiivisuudesta ja siitä, että kotisohvalla on voinut valita, minkä seurakunnan jumalanpalvelukseen osallistuu.

Tablettitietokone on laajentanut esimerkiksi Huovisen 90-vuotiaan äidin
kokemuspiiriä korona-aikana.
- Ovatko kaikki olleet yhtä onnekkaassa asemassa, että heillä on ollut
mahdollisuus opetella, hän pohtii.

biologian virusasiantuntijoita tulevaisuudessa.
- Tietotaito ja ymmärrys asioiden
ratkaisemisesta riippuu olennaisesti
siitä, kuinka syvällä tutkimustiedossa
kyseinen ihminen on.
- Miten organisoimme sen, että pystyisimme näkemään kauas mahdollisimman hyvin? Tällaisen ultimaatumin
voi esittää ihan koko Suomelle tulevaisuutta ajatellen. L

Kuuntele juttu
Soundcloudissa
lilja-lehti.fi.

Pentti Huovinen
Turun yliopiston bakteeriopin professori
ja Tyksin laboratoriotoimialueen ylilääkäri.
L Koulutukseltaan kliinisen mikrobiologian
		 erikoislääkäri.
L Kirjoittanut runsaan 30 vuoden aikana
		 noin 400 tieteellistä artikkelia ja ohjannut
		 21 väitöskirjatyötä.
L Palkittu tietokirjailija. Uusin kirja
		 Parantavat bakteerit (WSOY 2021).
L Ollut 12 vuotta Turun kunnallispolitiikassa
		 ja 12 vuotta seurakuntayhtymän
		 päätöksenteossa.
L Tienasi opiskelurahansa sivutoimisena
		 kanttoriurkurina.
L

		

Uutiset
LY H Y E S T I
Kirkon auttamistyö koronan vuoksi vaikeutuneessa
tilanteessa jatkui Turussa ja
Kaarinassa edellisvuotta vilkkaammin, kertovat diakonian ja
sielunhoidon tilastot vuodelta
2020. Perheneuvonnassa tapaamisten määrä kasvoi kuusi
prosenttia, Kirkon keskusteluavussa kohdattujen määrä
nousi 12 prosenttia ja sairaalapapit kävivät 21 prosenttia
enemmän keskusteluja
TYKSissä ja Turun kaupunginsairaalassa. Yhtymän yhteisessä diakoniassa asiakastapaamisia oli 14 prosenttia
enemmän. Puhelimitse ja sähköpostitse diakonian kohtaamisia oli 170 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Seurakuntayhtymän
tilinpäätös muodostui korona-

Oskar Hyttinen kastettiin alkuvuodesta. Ellen-sisko jo kolme vuotta sitten, joten hän ei vielä ehtinyt saada ikiomaa kastepuuta.

Oskar sai kastelahjaksi oman
nimikkopuun Tansaniaan
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

K

un Hanna ja Antti Hyttisen kuopus Oskar kastettiin alkuvuodesta, kastetodistuksen sisällä oli yllätys.
Siinä kerrottiin, että Oskar
on kasteen kunniaksi
saanut oman kastepuun, joka on istutettu Tansaniaan. Puu on ehkäpä akasia
- vastaavia on istutettu Suomen Lähetysseuran toimesta Tansanian lisäksi
Nepaliin.
Moinen asia tuli vanhemmille niin
sanotusti puun takaa.
- Saimme kuulla siitä vasta siellä kastetapahtumassa. Se oli oikein mukava
yllätys. Siinä välittyy mukavasti sellainen ympäristötietoisuus. Varmasti kerromme asiasta Oskarille sitten joskus
- ties vaikka käytäisiin yhdessä katsomassa sitä puuta! Hanna nauraa.
Antti on samoilla linjoilla ja muistuttaa, että sananlaskun mukaan paras
hetki istuttaa puu oli 20 vuotta sitten,
mutta toiseksi paras on tänään. Molemmille oli myös selvää, että lapset kastetaan:
- Tiettyjä traditioita on mukava pitää

yllä. Ne tuovat jatkuvuutta ja varmuutta
elämään. On mukava, että on jotain
pysyvää kuten vaikka kaste, Antti sanoo.
Maarian seurakunta on ollut mukana
projektissa vuoden alusta. Juttu lähti
liikkeelle kun pappi Niina Kilpeläinen
bongasi idean Lähetyssanomista, innostui heti ja ehdotti, että meille kans.
- On mukava ajatus, että kastettava
saa joskus myöhemmin tietää, että
hänellä on oma nimikkopuu kasvamassa maailmalla. Kastepuussa kiteytyy
hyvin kasteen ja lähetystyön sanoma,
jotka molemmat ovat olennainen osa
seurakunnan työtä. Tämä on myös
oivallinen tapa tuoda nykyaikaista lähetystyötä tutuksi ja nykyajan kielelle,
Kilpeläinen miettii.
Maarian lisäksi yhtymän seurakunnista mukana on kolme muutakin seurakuntaa: Katariina, Kaarina ja Tuomiokirkkoseurakunta.
Käytännössä homma toimii niin, että
seurakunta maksaa Lähetysseuralle,
joka hoitaa varsinaisen puun istutuksen.
Yksi puu maksaa kympin ja sen merkiksi kastetodistuksen väliin laitetaan
pieni kortti asiasta kertomaan. Mukana
on asiaan kuuluvasti myös värssy virrestä 419: ”Mä taimi olen sun tarhassas”.

Kortin hinnalla saadaan itse asiassa
useampiakin taimia, millä varmistetaan, että ainakin yksi kasvaa ihan isoksi
puuksi saakka.
Suomen lähetysseuran palvelupäällikkö
Janne Keränen kertoo, että idea kastettaville annettavasta puuntaimesta sai
alkunsa jo 2019, mutta koronavuoden
takia varsinaisesti vauhtiin päästiin vasta
viime vuoden lopulla. Nyt mukana on jo
useita seurakuntia ympäri maan.
- Kastepuu sopii hyvin tähän aikaan
– ihmiset ovat huolissaan luonnon kestävyydestä ja ihmisten hyvinvoinnista.
Tämänkaltainen viljely ja varjelu ovat
luontevia kirkolle.
Esimerkiksi Turun Maariassa kastetaan vuodessa pari sataa lasta, joten
ei siitä ihan vielä aarniometsää synny,
mutta alku kumminkin. Eikä maailmaa
toki ole tarkoitus pelastaa yksin kastepuilla.
- Esimerkiksi viime vuonna istutimme 34 000 puuta. Pelkästään kastettujen määrä ei siihen riitä, mutta kyse
onkin laajemmasta kehitysyhteistyöhankkeesta, johon liittyy paljon muutakin, vesihuoltoprojekteja, koulutusta ja
vastaavaa, Keränen kertoo. L

vuonna 2020 kolme miljoonaa
euroa ylijäämäiseksi. Pandemian
vuoksi investoinneista tehtiin
vain aivan välttämättömät 1,7
miljoonalla eurolla. Kirkollisverotuloja kertyi 31,8 miljoonaa.
Valtion korvaus seurakuntayhtymälle oli 4,3 miljoonaa ja verotuskustannukset 552 000 euroa.
Keskusrahastomaksuja kirkolle
seurakuntayhtymä tilitti 1,6 miljoonaa ja eläkerahastomaksuja
1,5 miljoonaa. Henkilöstökulut
olivat 19,5 miljoonaa euroa.
Vuokratuloja kertyi 5,7 miljoonaa. Yhteisen kirkkoneuvoston
käsittelemä tilinpäätös etenee
vielä yhteisen kirkkovaltuuston
hyväksyttäväksi.

Organum-seura on myöntänyt
Turun tuomiokirkon urkuri Markku Hietaharjulle seuran kiertopalkinnon 2021 tunnustuksena
erityisen ansiokkaasta työstä
urkutaiteen eteen. Vuonna 1964
perustettu Organum-seura
tukee, edistää ja kehittää urkutaidetta.

Raamatusta on tehty käännös
jo 704 kielelle, kertoo Yhtyneet
Raamattuseurat. Näitä kieliä
puhuu äidinkielenään 5,7 miljardia ihmistä. Viime vuoden
aikana valmistui peräti 46 Raamatun ensikäännöstä. Uusi tai
uudistettu käännös julkaistiin
21 kielelle. Uuden testamentin uusia käännöksiä julkaistiin
kaksi, joista toinen oli Suomen
UT2020-käännös.

Kirkolliskokouksen kevätistuntokausi, joka perinteisesti pidetään toukokuun alussa, siirtyy
koronatilanteen vuoksi elokuun
alkuun. Evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin kokoustaa
kahdesti vuodessa Turun kristillisellä opistolla.
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Ajankohtaista

Jälleenrakennusaikana työelämässä ei etsitty huipputekijöitä nykyajan malliin. Sekä ali- että ylisuoritumista karsastettiin. Mona Mannevuon mielestä tämä saattoi suojata työntekijöitä
nykyajan työkulttuuria paremmin.

Uupumus ei ole uutuus
Työn tuoma sielullinen väsymys on ollut tuttua teollisen ajan ihmisille
jo pitkään, samoin self help -henkinen itsensä kehittäminen.
Silti työntekijää ei pidetty kaikkeen kykenevänä robottina.
Minna Uusivirta teksti
Timo Jakonen kuvat

T

yöllä on suuri merkitys
Suomessa ja monet työhön
liittyvät ajatusmallimme
ovat vanhaa perua. Yllättävän vanhoja ovat myös
työn tehostaminen ja työläisten käytöksen sopivaksi muokkaaminen. Niitä harjoitti muun muassa jo
liukuhihnatyötä kehittänyt autotehtailija Henry Ford reilut sata vuotta sitten.
Suomessa työn tehostamiselle oli
tarvetta etenkin sotien jälkeen. Joutilaisuus oli perinteisesti nähty syntinä ja
tämä korostui jälleenrakennusaikana.
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Työn vieroksumisen katsottiin kertovan luonneviasta, ja ihanteita olivat
säntillisyys sekä siisteys.
Sotien jälkeen kyse oli myös yhteiskunnallisesta ja valtiollisesta asiasta,
sillä yhteinen tavoite eli sotakorvausten maksaminen ei saanut vaarantua.
Tuolloin ihanteellinen työläinen oli
tasapainoinen ja hallittu. Silloin asiat
olivat järjestyksessä.
Ja kuten työn tehostamisella, työssä
uupumisella on yhtä lailla pitkä historia. Sotakorvausaikanakin oli olemassa
väsymystä ja työhön kyllästymistä.
- Aikalaiskirjallisuudessa pohdittiin
työssä jaksamista ja hoputtamisesta
syntyi konflikteja työpaikoilla, kertoo
työn tehostamisen historiaa tutkinut

tutkijatohtori Mona Mannevuo.
Jälleenrakennusaikana katsottiin,
että astenia eli sielullinen voimattomuus oli tila, jossa työntekijä yritti
parhaansa, mutta ei pystynyt täyteen
työtehoon. Asteenikot erotettiin niistä,
joita vaivasi hypotonia eli velttous.
Hypotoonikko oli itsekurin puutteesta
kärsivä laiskuri, joka ei edes viitsinyt
yrittää.
Asteenikko poti alituista väsymystä,
eikä häntä kannattanut komentaa
ankarasti, vaan tarvittiin hienovaraista
myötätuntoa, sijoittamista oikeanlaisiin
tehtäviin ja suojaamista työyhteisön
kiivaammilta jäseniltä.
Vaikka työtä tehostettiin, työntekijöitä ei sotien jälkeenkään pidetty

robotteina. Työntekoa ajateltiin yhteisön kautta, ja yksilön oli oltava tasapainossa, jotta kokonaisuus toimi.
Tämä tarkoitti myös sitä, että tunteenpurkausten katsottiin häiritsevän työn
tuottavuutta
- Ajateltiin, että tasapainoiset ihmiset eivät riitele.
Huippuyksilöt nousivat työtehon
ideaaliksi vasta 1980-luvun yhdysvaltalaisessa yrityskulttuurissa ja seuraavasta vuosikymmenestä alkaen meillä.
Silloin työteosta oli tullut yksilökeskeisempää kuin talkoohenkeä ja yhteisöllisyyttä arvostaneena sotakorvausaikana. Vielä tuolloin liian toimeliaat ja
reippaat työntekijät nähtiin hysteerisinä puuhastelijoina.

- Silloin ihmisen halua korostaa
itseään pidettiin kummallisena.
Tänä päivänäkin työllä on suuri merkitys yhteiskunnassa ja työ on tapa
kiinnittyä siihen. Mannevuo muistuttaa,
että hyvinvointiyhteiskunta perustuu
työnteolle ja työn tuottavuuden kasvua
perustellaan juuri hyvinvoinnin kasvulla.
Työteko ja asenteet ovat kuitenkin
muuttuneet. Jälleenrakennusajan täystyöllisyydestä tai pientilojen pärjäämisestä on myös myyttisiä mielikuvia,
joita ei kannata idealisoida.
- Kannattaa tarkastella sitä, mitä
pidetään arvokkaana ja miten ihminen
voi tuntea itsensä arvokkaaksi. Mistä
kumpuaa se mielikuva, että mikään ei
riitä? Vaatii paljon irtautua työhön keskittyvästä ihanteesta. Työn puutteen,
vieroksumisen tai työstä nauttimisen
aiheuttamat yleiset reaktiot kertovat
aina jotain kansakunnasta.
Mannevuon mukaan Suomessa
huippuyksilöiden perään ei ole haikailtu Amerikan malliin, vaan johtamisopeissa ovat yhdistyneet hyvinvointiyhteiskunta ja meritokratia eli
lahjakkuuden ja ansioiden merkityksen
korostaminen. Tällöin voidaan ajatella,
että jos ei ole menestynyt, ei ole halunnut, jaksanut tai viitsinyt hyödyntää
yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia.
- Esimerkiksi työttömiä voi moittia laiskoiksi. Sitkeän työttömyyden
aikana puhe hyvinvointivaltion kaikille
samalla tavalla avautuvista mahdollisuuksista voi olla julmaa.
Puhe ankarasta työtahdista ja raadannasta liitetään usein luterilaisen työmoraaliin. Jaakko Heinimäen ja Jari
Jolkkosen kirjassa Luterilaisuuden
ABC tämä kytkös on muotoiltu näin:
”Netissä ja naistenlehdissä luterilaisella
työmoraalilla tarkoitetaan ylitunnollista ja ilotonta suhtautumista työhön.
Kunnon luterilaisen pitää olla pihi ja
syyllistyä lepäämisestä. Ainoa luvallinen nautinto on työuupumus.”
Kirjoittajat kuitenkin toteavat, että
termin kanssa mennään tässä metsään. Myytti luterilaisesta työmoraalista pohjautuu saksalaisen sosiologi
Max Weberin tutkimuksen virheelliseen tulkintaan. Vuonna 1905 julkaistu
Weberin teos Protestanttinen etiikka
ja kapitalismin henki käsitteli protestantismin vaikutusta kapitalismin
synnyssä. Se nosti esiin ajatuksen predestinaatiosta, eli siitä, että menestys
maallisessa elämässä olisi merkki asemasta tuonpuoleisessa.
Tämä ei viittaa luterilaisuuteen,
vaan kalvinismiin, joka on esimerkiksi
Sveitsissä ja Skotlannissa yleinen protestantismin suunta. Luterilaisuudessa
työlle ja menestykselle ei ole suotu
samanlaista itseisarvoa, vaan olennaista on alkujaan ollut se, millaista
hyvää työ tuottaa yhteisölle – ja se, että
ihmisellä on muitakin tehtäviä kuin
pelkkä työnteko, esimerkiksi lähimmäisenä ja perheenjäsenenä oleminen.
Myös Mannevuon tutkimuksessa
käy ilmi, ettei edes työn tehostamiseen

monin keinoin pyrkineenä sotakorvausaikana katsottu parhaaksi, että
työntekijöistä puristetaan kaikki mehut
irti. Koska työvoimasta oli pulaa, kullekin työntekijälle tuli löytää työtä, jota
nämä pystyivät ja jaksoivat tehdä.
- Työnjohtajilla oli vastuu järjestää
asiat niin, että työstä löytyi mielekkyyttä. Työniloa pidettiin tärkeänä.
Tehostamistoimien tuli huomioida
ihmisen inhimilliset ominaisuudet.
Mannevuo katsoo, että luterilaisuuteen on meillä liittynyt maltillisuus ja
järkiajattelu, johon teollisuuskapitalismi ja kerskakulutus tai ajatus yksilön
velvollisuudesta nostaa itsensä ylös
kurjuudesta eivät ole istuneet.
- Suomessa luterilainen kirkko on
onnistunut yhdistymään valtion ja
osin myös yliopiston kanssa eli osallistumaan hyvinvointiyhteiskunnan
rakentamiseen ja koulutuksen kehittämiseen.
Vaikka kaikkien oli tehtävä työtä jälleenrakennusaikana, työntekijöiden
oli sulauduttava tasapäisesti osaksi
koneistoa, jolloin sekä ali- että ylisuoriutumista kontrolloitiin. Mannevuon
mukaan tämä saattoi tarjota tavalliselle
puurtajalle jopa nykyiseen verrattuna
henkisesti vähemmän kuormittavat
olot.
- Valtio velvoitti ihmisen tekemään
töitä, mutta työntekijällä oli myös
oikeus saada tukea elinvoimaisuuden
optimoimiseen.
Työkyvyn ylläpitäminen oli siis yksilön vastuulla ja työläisen oli syytä aktiivisesti kehittää itseään vapaa-ajalla,
mutta yhteiskunnan ajateltiin tarjoavan
tähän oikeanlaisen ympäristön valistuksella ja kannustamalla liikuntaan.
Kaupungistumisen kiihtyessä ja
vapaa-ajan kasvaessa hyödyllisiksi
aktiviteeteiksi nähtiin esimerkiksi opiskeleminen, urheilu tai talonrakennus.
Tällöin energiaa ei jäänyt rikollisuuteen, huvitteluun tai maleksimiseen.
- Toisaalta vapaa-ajan merkitystä
työssä jaksamisessa korostettiin jo
sotien jälkeen. Vapaa-aika ei saanut
olla liian kuluttavaa, sillä liikaa suorittava ihminen väsyy. Tarkoitus oli
kohentaa työkykyä ja estää ylikuormitus sekä epäsäännöllisen elämän sielulliset rasitukset.
Sotienjälkeisen ajan työnjohto-opeissa oli itse asiassa samoja piirteitä kuin nykyisessä self help -kirjallisuudessa. Tänäänkin meille satelee
ohjeita sopusointuisen ja hyvän elämän
viettämiseen. Lautasmalli, askelten
mittaaminen, ajanhallinnan opettelu
ja muut terveyttä ja työkykyä ylläpitävät ohjeet toistavat vastaavaa itsekurin
ja jatkuvan vaivan näkemisen mallia,
joka oli muodissa jo yli puoli vuosisataa
sitten.
- Uutta on se, että ihmiset itse ovat
kiinnostuneita oman toimintansa optimoimisesta, aiemmin se tuli ylhäältä
alas päin.
Nykyistä toiminta- ja työkyvyn optimoimiseen tähtäävää puhetta on kritisoitu, mutta Mannevuon mukaan olennaista on se, kenen aloitteesta vaikkapa
unta mitataan ja mitä näillä tiedoilla

Mona Mannevuon kirjoittama
Ihmiskone töissä tarjoaa näkökulman
suomalaisen tehokkuusajattelun
historiaan ja sotienjälkeiseen
työelämään.

tehdään.
- Nykyisin ihminen voi
myös aktiivisesti itse hakea
apua. Työterveyslääkäreillä
käy hyvin valistuneita potilaita.
Nykyisin myös tunteista
ja uupumuksesta keskustellaan aivan eri tavalla ja
huomattavasti enemmän
kuin sotienjälkeisessä Suomessa, jolloin tilaa tunnepuheelle ei juuri ollut.
Nykyisenlaisia diagnoosejakaan
ei tunnettu. Vaikka nyt tiedämme, että
sota jätti ihmisiin traumoja, tuolloin ei
tunnettu käsitteitä, joiden avulla niitä
tänä päivänä voidaan käydä läpi.
- Ei ollut hyvä idea kertoa itsestään
tarinaa ei-tasapainoisena ihmisenä,
Mannevuo sanoo.
Kyse on toki yhteiskunnan muutoksesta ja koulutusmahdollisuuksien kasvustakin. Aiemmin ihmisen on pitänyt
ansaita oma paikkansa työllään, eikä
se ole ollut tapa toteuttaa itseä. Valtio
edellytti, että jokainen tekee töitä, tarvittaessa työttömyystöitä, kuten teiden

rakentamista siirtotyömailla. Vaihtoehtoja oli vähemmän. Toisaalta epävarmuutta, kilpailua töistä tai oman
paikan löytämisestä ei ollut samalla
tavalla kuin nyt.
Ja kun nyt puhutaan uupumisesta,
voi olla vaikeaa määritellä, mikä sitä
lopulta aiheuttaa. Mitä varsinaisesti
pitäisi korjata?
- Epämääräisiä rakenteellisia ongelmia, kuten kilpailullinen työkulttuuri,
on vaikea korjata. Kaikkialla vellova
puhe epävarmuudesta luo näköalattomuutta. L
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Svenska sidan

Ensamhet är coronatidens
mörka skugga
Studentprästen ser förändringarna i studielivet
Siv Skogman text
Jussi Vierimaa foto

E

nsamhet, meningslöshet,
hopplöshet. En del orkar
inte ens öppna sin e-post.
Antalet som kontaktat
studiepsykologen har stigit med 40 procent på ett
år. Antalet depressionsdiagnoser rörde
sig kring 6000 i fjol.
Åbo Underrättelser presenterade
6.3.2021 dystra siffror som vittnar om
studerandes illamående och problem
som hänger ihop med det.
En instans som inte nämndes men
som gör en viktig insats är studentprästerna, officiellt kallade läroanstaltspräster.
Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet har tre studentpräster med
ansvar för universiteten och yrkeshögskolorna. Mia Pusa sköter tillsammans
med Tiina Hallikainen om studerandena vid Turun yliopisto, Åbo Akademi
och yrkeshögskolan Novia. Atte Airaksinen har de finska yrkeshögskolorna
på sin lott.
De samarbetar med bland annat
studenthälsan för att bistå dem som
behöver hjälp.
– Vi känner dem som arbetar för
studenthälsan och de känner oss. De
vet att de kan tipsa om vår existens i
fall där de tror vi kan hjälpa. Många
unga som är nya på studieorten känner
ingen och vet inte vem de kan kontakta förutom sina vänner, säger Mia
Pusa. Det vi kan erbjuda är tid. Det är
inga långa köer till oss, vi kan ta emot
hastigt om det behövs. Vi är inte psykologer, inte terapeuter, men vi har
erfarenhet och vi är utbildade till att
samtala och lyssna.
Tröskeln till att ta kontakt har sänkts
betydligt under de 18 år som Mia Pusa
jobbat som studentpräst. Kulturen har
ändrat, i dag vågar man säga att man är
deprimerad eller att man har problem.
Det är inget konstigt att söka hjälp.
Sociala medier som Instagram och
Twitter har redan länge varit en kanal
för studerande och hjälpare att hitta
varandra, något som inte fanns när Mia
Pusa började som studentpräst.
– Men studerandena har inte förändrats så mycket. Problemställningarna och studielivet är ganska lika, förutom att vi i dag har fler vuxenstuderande och mera varierande bakgrund
hos dem som studerar. Också antalet
finskspråkiga vid ÅA har ökat. I dag är
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Mia Pusa finns där för studerande när ensamhet, sorg, relationsproblem eller bekymmer över framtiden hotar dominera vardagen.
Samtal och ett lyssnande öra kostar ingenting. Och det är ingen skillnad om du hör till kyrkan eller inte.

vardagen vid akademin en blandning
av svenska, finska, engelska.
Coronans intåg har medfört nya problem och nya sätt att jobba. För ett
år sedan gällde det att snabbt hitta
utvägar, i år är man hemmastadd med
olika program för möten över nätet.
Man har hittat kanaler att nå ut till nya
människor och berätta att man finns.
– Vi har ganska mycket samtal nu,
det känns som om vi behövs och att
vi hittat sätt som fungerar. Det känns
bra att arbeta, att få ge stöd när folk
behöver oss. Det allra största problemet
bland studerande är ensamheten. Och
den har bara eskalerat under coronaåret. Allra värst är det för de nya, för
första årets studerande som inte hunnit
knyta några som helst sociala band på
grund av distansundervisning och frånvaro av fysiska möten, fester, spontana
diskussioner och umgänge.
När sociala nätverk slås i spillror sätter
det djupa spår. Att bygga upp kontakter
på distans fungerar för några, för andra
blir skärmen småningom en gardin
man slutar dra ifrån när dagen börjar.
– Att börja studera är alltid en stor
förändring i livet. Du ska hitta nya kompisar, komma in i studielivet, lära dig
nya sammanhang. Du förväntas vara
vuxen och vågar kanske inte fråga dig
fram. Du sitter i din etta utan möjlighe-

ter att träffa nån.
– Då är det bra att veta att vi finns.
Att vi lyssnar, att det finns empati att få.
Och praktiska råd om vad som finns var
i Åbo, vad som är på gång i staden och
församlingarna. Du behöver inte vara
medlem i kyrkan för att kontakta oss,
vi jobbar ur diakonisk synvinkel, alla
som känner sig ensamma och behöver
någon att prata med är välkomna.
Som extrovert människa saknar hon att
träffa människorna ansikte mot ansikte,
att kramas, fika tillsammans, att röra
sig normalt på campusområdet. Det är
inbyggt i hennes kall att mötas och tala
direkt till medmänniskorna.
Under coronaåret har många av träffarna därför skett i promenadform. Mia
Pusa säger att hon tappat räkningen
på alla de kilometer hon gått under
samtalspromenaderna. Hon gillar konceptet eftersom det medför att också
hon kommer ut. Ett bra komplement till
träffarna via nätet.
– Jag hoppas faktiskt vi kan fortsätta
med samtalspromenader också när
pandemin en gång är över.

som ska till skolan. Dessutom yogaövningar varje morgon. Hon deltar i en
nätkurs för blivande instruktörer i tystnadsyoga.
– Jag ser det som en viktigt del av
vår nya framtid att kunna meditera
och lära sig vara närvarande som motvikt till att hjärnan fylls av stress och
intryck.
Det viktigaste för att hålla lågan
levande är mötet med dem som söker
hennes hjälp.
– Att de litar på mig, att de tror jag
har något att säga, att de låter mig
komma in i deras liv. Det är en stor gåva
att höra deras berättelser och att försöka leda dem vidare till en lösning. Det
är viktigt för alla att få berätta sin story.
Och en gåva att få lyssna. L

Studentprästerna
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Hur orkar hon själv? Var tar hon den
kraft som behövs för att hjälpa andra
när ensamhet och skuggor dominerar
deras liv?
Mia Pusas dag struktureras av två
hundar som ska rastas och av en dotter
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Finns till för studerande och personal
vid yrkeshögskolorna, TY och ÅA.
Samarbetar med studentkårerna
och studenthälsan.
Deras tjänster är gratis.
Har tystnadsplikt, för inte bok
över samtalen.
Står också till tjänst med dop,
vigsel, konfirmation och andra
kyrkliga förrättningar.

Tässä ja nyt

”Olet rasisti, koska olet valkoinen”

O

n ihmisiä, jotka ajattelevat näin. Tai en
ole varma, en ole koskaan tavannut tällaista
ihmistä.
Olen kuitenkin
lukenut heistä sitäkin enemmän.
Sanna Ukkola on kirjoittanut, miten
yliopistomme ovat täynnä ihmeellistä
häröilyä. Helsingin Sanomien taannoisessa pääkirjoituksessa kritisoitiin
humanististen alojen ideologisuutta. Ja
hei, tässä on ainakin selkeä esimerkki,
jossa ideologi jää kiinni itse teossa: Olli
Löytyn kirja Jäähyväiset kotimaiselle
kirjallisuudelle kysyy, onko ”Suomen
kaltaisessa yhteiskunnassa edes mahdollista kirjoittaa teosta, joka ei olisi
jollain tapaa rasistinen”. Näin ainakin
emeritusprofessori Jyrki Nummen
paljon huomiota saaneen kirja-arvion
mukaan.

Kun seuraa lähteitä ja lukee vastineita, löytyy lähinnä härkästen, olkiukkojen ja tarkoituksenhakuisten väärinymmärrysten vyyhti, mutta myös
suoranaisia valheita, kuten Nummen
kirjakritiikissä – Löytty ei missään
vaiheessa kirjaa väitä sitä, mitä Nummi
sanoo. Se on kuitenkin nyt vielä yksi
todiste tästä ”ideologiasta”, ja varmasti
löytyy kuukauden sisällä Ukkolan
kolumnista.

Nykyinen keskustelu
usein osoittaa, ettei
vastapuolta haluta
ymmärtää.
Kritiikkihän on tervettä ja vie ajattelua eteenpäin, mutta vain silloin, kun

kritiikin kohdetta
ymmärretään.
Usein kritiikki
kohdistuu omien
ennakkoluulojen maalaamaan
maalitauluun,
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johon on helppo
Kirjoittaja on turkulainen kirjailija, kustantaja ja sanataideohjaaja.
osua, mutta
Hän on kiinnostunut yhteiskuntafilosofiasta, kauniista sanoista ja
todellinen maali
oikeudenmukaisen maailman toteuttamisesta.
on toisella puolella Suomea
syömässä pitsaa vuokrayksiössä. Kohja typeriä, mutta sille on aina oledeyleisö hurraa osumaa ja kuilu todelmassa syy, ja vain ymmärtämällä syyn
lisuuden ja mielikuvien välillä levenee
voimme kestävästi puuttua seurauksiin.
entisestään.
Nykyinen keskustelu usein osoittaa,
Välillä tunnumme unohtavan, että
ettei vastapuolta haluta ymmärtää, se
olemme kaikki ihmisiä. Olemme kaikki halutaan esittää massana aivopestyjä
pöljiä ja änkyttäviä, outoja rituaaleja
ääliöitä.
toistavia kasoja animoitua lihaa. Ja
Ymmärrän miksi: se on helpompaa
tämä tarkoittaa, että voimme ymmärtää kuin ymmärtäminen. L
toisiamme. Joskus olemme perseestä

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

Merja Forsman
ja hurja haitari
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

H

armonikka soi ja laulu
raikaa Agricolan kappelissa Tuomiokirkon
muskarissa. Yhtään
lasta ei tosin näy, sillä
koronavuosi on vienyt
muskaritkin virtuaaliksi.
- Omassa työssäni ei oikein ole
tyypillistä viikkoa. Me lastenohjaajat olemme nimittäin hallinnollisesti
seurakuntayhtymän siipien alla, mikä
monipuolistaa työnkuvaa - voi esimerkiksi välillä vaihtaa vaikkapa seurakuntaa, jonka alueella työskentelee,
kertoo lastenohjaaja Merja Forsman,
jonka yhdessä Niina Toivosen vetämä
muskari on juuri lähtenyt kameran
välityksellä kotikatsomoihin. Parhaimmillaan striimillä on ollut jopa satoja
katsoja, useimmiten sentään maltillisemmin.
Forsman vetää työparinsa kanssa
kolmea lapsiryhmää viikossa. Yksi on
muskari Tuomiokirkossa, parina päi-

vänä on yhdistetty muskari–olkkari
Skanssin Skappelissa. Tosin tietenkin
nyt kun kokoontumiset ovat olleet pannassa, kaikki mahdollinen on siirtynyt
virtuaaliseksi.
Lisäksi työhön kuuluu monenlaista
suunnittelua ja yhteyshenkilönä toimimista seurakunnan ja yhtymän välillä.
- Minun tehtäviini kuuluu esimerkiksi sijaisten järjestäminen. Yhtymässä
on viitisenkymmentä lastenohjaajaa,
joten aina joku on kipeänä tai vaikka
vapaalla.
Muskareiden lisäksi seurakunnan
lastenohjaajat vetävät päiväkerhoja
– se on se perinteinen seurakuntien
lippulaiva, johon melkein jokainen
suomalainen on joskus osallistunut
– ja esimerkiksi koululaisten iltapäivätoimintaa. Jälkimmäiset järjestetään
ostopalveluna kaupungille. Lastenohjaajia löytyy myös vaikkapa TYKSistä,
jossa he viihdyttävät ja leikittävät pikkupotilaita, ja samalla antavat vanhemmalle pienen hengähdyshetken käydä
asioilla tai syömässä.
- Torin kulma puolestaan on

yhdessä Turun kaupungin kanssa ylläpidetty paikka, jossa tehdään ennaltaehkäisevää ja korjaavaa perhetyötä.
Sinne voi tulla vaikka nuori äiti esikoisensa kanssa, jos kaipaa tukea ja apua
siihen, miten vauvan kanssa asiat lähtevät sujumaan, Forsman kertoo.
PikkuHelppi puolestaan on palvelu,
jossa voi tilata lastenohjaajat kotiin
pariksi tunniksi, jotta vanhempi pääsee esimerkiksi lenkille tai mitä sitten
haluaakin tehdä. Niin ikään on värikylpyä, Kas Kummaa –nukketeatteri ja
kirkonrotat Hilda ja Hulda, jotka vierailevat päiväkodeissa.
Toiminta on pääsääntöisesti maksutonta ja mukaan ovat tervetulleita
ihan kaikki, ei tarvitse edes kirkkoon
kuulua.
Lastenohjaajien koulutus on kolmevuotinen, seurakuntien lisäksi heitä
toimii muun muassa päiväkodeissa.

Forsmanille seurakunnat olivat alusta
alkaen luonteva valinta.
- Alun perin minusta piti tulla lastentarhanopettaja, mutta tykästyin
seurakuntiin heti. Olen edelleen, parinkymmenen vuoden jälkeen, ensimmäisessä työpaikassani. Toki olen täällä
sitten tehnyt monenlaista ja usean
seurakunnan alueella.
Muskareiden vetäminen sujuu
Forsmanilta luontevasti, sillä hän on
harrastanut musiikkia ikänsä. Tosin
joidenkin pikkuisten mielestä Forsmanissa on yksi pelottava puoli: hän
nimittäin soittaa kanteleen ja ukulelen
lisäksi myös harmonikkaa.
- Aika usein muskarit jopa ihan
loppuvat siihen, että lapset haluavat
tulla vähän kokeilemaan, miten se ääni
tulee. Mutta toisinaan jotkut vähän
pelkäävät soitinta. Ei se ehkä ole ihme,
kun haitari on isompikin kuin osa muskarilaisista. L
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Lopuksi

Kirkko laittoi
länsimaiden
rattaat pyörimään
Kristinusko on vaikuttanut
voimakkaasti aikakäsitykseemme.
Lepopäivästä on kiistelty ennen
2000-lukuakin.
Simo Ahtee teksti
Timo Jakonen,
Turun yliopiston viestintä kuva

U

skontotieteilijä, filosofi
Matti Kamppisen mielestä kenties mielenkiintoisin kristinuskon
vaikutus aikakäsitykseemme on seitsemänpäiväinen viikko.
Jo muinoin esimerkiksi Babyloniassa tunnettiin kuun kiertoon perustuva saman mittainen viikko, mutta
Raamattuun pohjautuvassa versiossa
uusinnamme kuin huomaamattamme
luomiskertomuksen tapahtumia.
- Erityisesti ajatus, että pyhäpäivä
on ihan omanlaisensa päivä, on mitä
vahvin tapa tuoda nykyhetkeen myyttisiä alkuajan tapahtumia, Turun yliopiston lehtorina toimiva Kamppinen
toteaa.
Uskonnon sanelema viikko lepopäivän pyhittämisineen on herättänyt
intohimoja meillä ja maailmalla. Siitä
on yritetty päästä eroonkin.
Suomalaisessa maatalousyhteiskunnassa taloissa olisi riittänyt tekemistä
sunnuntaisinkin.
- Viikkorytmiä vahdittiin ja maaperä oli otollinen kateudelle. Kerrottiin,
että jos tekee sunnuntaina työtä salaa,
asettaa koko yhteisön vaaraan. Ajatel-

tiin, että talo, jolla on poikkeuksellisen paljon voita tai viljaa, on solminut
sopimuksen paran, paholaismaisen
olennon kanssa (ruots. bära: kantaa kantaja, omaisuuden kartuttaja).
Ranskassa vallankumous toi hetkeksi kymmenpäiväisen viikon. Neuvostoliitossa vallankumouskalenterin
perusyksikkö oli viisipäiväinen työviikko.
- Mutta siinä missä nämä epäonnistuivat, onnistuu suomalainen ja
globaali markkinatalous, Kamppinen
nauraa.
- Sunnuntain luonne on muuttunut
viime vuosikymmeninä aika lailla. Siitä
on tullut ihmis- ja yksilökeskeinen.
Päivä, jolloin voi rauhassa käydä kaupassa.
Kristinuskon vaikutus aikakäsityksen
yhtenäistäjänä on ollut länsimaissa
monessakin mielessä suuri, Kamppinen kiteyttää.
Gregoriaaninen kalenteri on käytössä kirkon työn ansiosta, ja ajanlaskumme ankkuroituu Jeesuksen syntymään. Benediktiiniläisluostareilla taas
oli ratkaiseva rooli mekaanisen kellon
kehittämisessä.
- Heille oli tärkeää tietää ajankulku
tarkasti, koska jokaisesta ajanhetkestä
piti tietää, onko se rukoilua, työtä
vai jotakin muuta. Mekaanisen kellon kehitys mahdollisti myöhemmin

Mekaaninen kello, gregoriaaninen kalenteri,
viikkorytmi, elämän käännekohtien merkkipäivät.
Kirkko on mukana niin monessa, ettemme tule
sitä edes ajatelleeksi.

navigoinnin, merenkulun, maailmankaupan ja länsimaisen sivilisaation
rakentumisen. Ei vähä mitään.
Kamppinen kertoo, että moneen
muuhun kristittyyn maahan verrattuna
uskonnon vaikutus aikakäsitykseen on
ollut voimakas erityisesti Suomessa.
- Suomalaisen kulttuurin erityispiirre on se, että noudatamme vuotuisia kalendaarirituaaleja ilman että ajattelemme, että siinä on jotain kirkollista.
Vuotuinen rytmittäminen, viikkorytmi,
ihmiselämän taitekohtien rituaalit.
Kirkon vaikutus ulottuu uskomattoman
monelle osa-alueelle.
Rituaaleista, kirkon sakramenteista,
esimerkiksi kaste ja rippikouluun osallistuminen ovat olleet tärkeitä elämän
merkkipaaluja ja samalla kansalaisuudenkin edellytyksiä.
- Kristinuskolla oli meillä pitkään
näissä asioissa monopoli. Eri perinteistä maailmalta löytyy koko joukko

ihmiselämän käännekohtien ritualisointeja. Kaikki palvelevat samaa funktiota: missä roolissa voi toimia yhteisön
jäsenenä.
Yhteisöllisyyden ja jatkuvuuden
kannalta keskeisimpiä rituaaleja ovat
Kamppisen mukaan hautajaiset ja vainajien muistaminen.
- Meidän yhteiskunnassamme kristinusko ja kirkko tarjoaa ennustettavan
mallin. Se mahdollistaa tilaisuuteen
osallistumisen, rituaalin ulkoistamisen spesialistille eli papille, tilan ja
ajan suremiselle sekä mahdollisuuden
eteenpäin menemiselle ja elämän jatkumiselle. L

Perustuu tositapahtumiin.

Käsikirjoitus Roope Lipasti, piirros Anton Lipasti
12 | L I L JA 4 /2021

