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Yhteisö auttaa
digijunan kyytiin
Simo Ahtee teksti
Timo Jakonen kuva
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Kirjoittaja on lehden toimittaja.
Sähköposti minna.vesanto@evl.fi

Pyhät pysähdykset
Laske Lilja hetkeksi käsistäsi. Etsi ikkunan takaa
jotain, johon tuntuu hyvältä antaa katseen pysähtyä
- ja päästä ajatukset hetkeksi vapaaksi. Hengittele
hetki. Mistä juuri nyt olet kiitollinen? Mitä kaipaat?
Mikä on nyt juuri tarpeellista? Entä kaikkein tärkeintä?
Pienetkin pysähdykset saattavat avata uusia portteja.
”Kuuntele muutoksen kaipuuta”, kehottavat ammatinvaihtajat tässä lehdessä ja muistuttavat samalla
olemaan paitsi kärsivällinen myös armollinen itselleen. Kaipuu voi olla elämässä pitkään ja muutos
hidasta, mutta sydämen kutsua ei sovi ohittaa.
Tässä lehdessä kutsutaan pysähtymään pyhiinvaelluksella, kirkon kellojen kantaman alla tai vaikkapa
ikuisuuden puutarhassa hautausmaalla kävellen.
Pyhiinvaellus – yksin tai yhdessä, jalan tai ajatuksissa
– antaa etäisyyttä ja tilaa ajatuksille ja kokemiselle.
Se voi herättää miettimään, mistä olen tulossa, mihin
menossa ja mikä on minun paikkani? Mistä nousevat
iloni ja suruni? Mistä merkitykseni? Pyhiinvaelluksella ei ole määrämittaa askelissa, sen mitta lasketaan
syvyyssuunnassa.
Missä kulkee sinun pyhiinvaelluksesi? Missä kohtaat
Luojasi?
Kun kirkonkellot soivat iltakuudelta lauantaina, ne
kertovat pyhän alkaneen. ”Pyhitä lepopäiväsi” on
kutsu pysähtyä vellovasta arjesta. Pysähtyminen
oman Luojansa eteen on ihmisen lepopäivän syvin
tarkoitus. L

K

ipinä ei syttynyt
heti. Kymmenisen vuotta sitten
turkulainen Maija
Saleva, 85, päätti
kurkistaa ensimmäisen kerran Facebookiin.
Saleva kertoo olleensa aina kiinnostunut kaikesta, mutta ennakkoluulot sosiaalista mediaa
kohtaan olivat vahvoja. Kokeilu
loppui lyhyeen.
- En ehkä ollut riittävän
motivoitunut opetellakseni. Ja
mikä tärkeintä, kaverit eivät
olleet siellä. Monella on nytkin
sellainen käsitys, ettei ole fiksua
olla Facebookissa, sillä sisällöt
eivät ole järkeviä.
Sitten tuli korona ja halu
keksiä tekemistä. Etenkin mahdollisuus päästä seuraamaan
Katariinanseurakunnan iltavirsitilaisuuksia houkutteli.
- Olin kymmenen vuotta
vanhempi kuin edelliskerralla, ja sitten pitikin opetella,
miten Facebookissa toimitaan.
Korona-ajan vuoksi ei ollut
vieriopettajaa. Myöskään lapseni tai lapsenlapseni eivät ole
Facebookissa. Toisella paikkakunnalla asuva ystävä kuitenkin
auttoi etänä.
Salevalle Facebook toimii tärkeänä yhteydenpidon välineenä.
Siksi hän kannustaa myös muita
ikäihmisiä kokeilemaan sen
mahdollisuuksia.
- Olen ollut aina sosiaalinen,
mutta kun tulee tähän ikään,
menettää yhä enemmän ystäviä.
Olen menettänyt monta esimerkiksi muistisairauksien vuoksi.

Turkulainen Maija Saleva toivoo, että seurakunnat auttaisivat iäkkäitä tutustumaan tietotekniikan mahdollisuuksiin.

Facebook on kuin sosiaalinen
kylä, minne mennä.
Työvuosinaan Saleva toimi
yliopistossa kieltenopettajien kouluttajana. Sosiaalisen
median kautta hän on tavoittanut esimerkiksi vuosikymmenien takaisia oppilaitaan.
Järkevää sisältöäkin löytyy.
Esimerkiksi Saleva on liittynyt
erilaisiin kirjallisuus- ja kotiseuturyhmiin. Myös median
seuraaminen on saanut uusia
ulottuvuuksia.
- Facebook on ilo, mutta ei
se saa viedä koko elämää. Itse
käyn siellä vain kerran päivässä
illalla, kuin katsomassa katiskalla.
Yhteisössä on voimaa, ja Salevalla on toive seurakunnille.
Niiden työntekijät voisivat ottaa
vahvemman roolin tietotekniikkaan ja sosiaaliseen mediaan
tutustuttajina. Esimerkiksi Facebookiin voisi luoda aloittelijoille
pienryhmiä, ja lähteä sitten laajentamaan toimintaa tarpeiden

mukaan.
- On oltava se yhteisö, minne
mennä. Olen miettinyt, miten
yhteyttä voisi lisätä ja muodostaa koronan jälkeenkin. Tekninen kynnys on monella iäkkäällä korkea, eikä sosiaaliseen
mediaan tai nettiin voi tietenkään mennä, jos vempaimia ei
ole. Se on se iso ongelma.
Saleva kertoo 92-vuotiaasta
serkustaan, joka sai 85 vuotta
täyttäessään lahjaksi tablettitietokoneen.
- Nettiin pääseminen avasi
hänelle ihan uuden maailman.
Mutta Facebookissa hänkään
ei ole.
Ikäihmisten digitaidoissa oleviin puutteisiin on havahduttu
esimerkiksi menellään olevassa
Yhteisvastuukeräyksessä. Osa
tuotoista ohjataan taitoja edistäviin koulutuksiin ja valmennuksiin. Tavoitteena on hillitä
syrjäytymistä, sillä digitalisaatio
kehittyy nopeasti ja palvelut
siirtyvät verkkoon. L
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UVaikka hyvin tiedämme maailman muuttuvan, emme koskaan
suostu uskomaan kuinka
paljon ja kuinka nopeasti
se muuttuu; aliarvioimme aina tulevaisuutta ja
yliarvioimme menneisyyden jatkuvuutta.”
Avaruustähtitieteen
emeritusprofessori
Esko Valtaoja,
Turun Sanomat
27.4.2021

UTulevaisuuden ongelma on, että siihen tottuu
niin nopeasti. Kiinan
kieltä pystyy jo lukemaan
vaivattomasti käännösohjelmien kautta.
Karttaa ei tarvitse enää
koskaan. Onhan se nyt
hei ihmeellistä. Mutta ei
tunnu missään. ”
Toimittaja
Ville Similä,
Helsingin Sanomat
27.4.2021

UKun lapselle tulee
ongelmia, ajatellaan,
että hirveä perhe. Ei se
niin mene. Ongelmia voi
tulla kenelle vaan. Olen
kasvattanut molemmat
lapseni samalla tavalla,
mutta vain toiselle tuli
teiniangsti.”
Vertaistukihenkilö
Virpi Lehtonen,
Lapsen maailma
14.4.2021

51

Viime vuoden lopulla julkaistun Tilastokeskuksen
tutkimuksen mukaan
51 prosenttia 75-89-vuotiaista on käyttänyt internettiä. Joka kolmas ikäihminen
käyttää sitä useita kertoja
päivässä. Netin yhteisöpalveluita, esimerkiksi Facebookia, seuraa 16 prosenttia ikäryhmästä.

KU VA KU L M A
Turussa Katariinanseurakunta on ottanut myös
seniorit mukaan luomaan sisältöä sosiaaliseen
mediaan. Somemummoiksi tituleeratut Tellervo
Saksman ja Kerttu Vihanto tulivat mukaan Vanhustenviikolla 2019. Heidän ideointiaan, tekstejään ja kuviaan on hyödynnetty esimerkiksi seurakunnan Facebook-sivuilla. Aktiivisina jäseninä he
ovat olleet mukana myös iltavirsitilaisuuksissa.
- Nuoret ovat kaikonneet Facebookista, mutta
tilalle tulee varttuneempaa väkeä. Facebookin
kautta on helppo kertoa lyhyesti ajatuksistaan ja
lukea myös ikätoverien ajatuksia. Löytää vanhoja
ystäviä, mutta tapaa myös uusia, Vihantola miettii.
Timo Jakonen kuva
Simo Ahtee teksti
LI L JA 5/2021 | 3

Hyppy
tuntemattomaan
4 | LI L JA 5/2021

Ammatinvaihdon takana voi olla
haasteiden kaipuuta, halua oppia
uutta, turhautumista tai uupumistakin. Kolme turkulaisnaista kertoo,
miten he päätyivät vaihtamaan
ammattia ja mitä siitä seurasi.
Heidi Pelander teksti
Jussi Vierimaa kuvat

Maria Björkgren-Vikström,

58 vuotta: papiksi antoisan opettajanuran jälkeen

O

lin tehnyt yli 20 vuotta
uskonnon ja psykologian opettajan töitä.
Koulun käytävillä
kävellessäni huomasin
miettiväni, haluanko
olla lopun työelämääni koulumaailmassa.
Tunsin, että intohimo työhön hiipui, enkä halua tehdä töitä rutiinilla.
Myös elämäntilanne vaikutti. Olimme
muuttamassa Kemiöstä Porvooseen,
kun mieheni valittiin Porvoon hiippakunnan piispaksi. Hänellä oli edessään
uusia haasteita ja mietin, jäänkö itse
samaan vanhaan.
Rakastin opettajan työtä, ja siitä luopuminen vaati pitkän surutyön. Lopulta
ajattelin, että pitää vain uskaltaa, ja että
jotain kyllä löytyy. Kun Kirkkohallituksessa aukesi yllättäen sijaisen paikka
kirkon ja koulun yhteistyöstä vastaavana asiantuntijana, se tuntui kuin
lahjalta minulle.
Vuosia kului, ja mieheni sai töitä
Turusta. Kuulin, että Turun ruotsalaisessa seurakunnassa oli suunnitelmia
palkata osa-aikainen pappi määräajaksi. Mietin, uskaltaisinko vielä vaihtaa uraa. Luin, rukoilin ja pohdin asiaa
kirjoittamalla päiväkirjaani. Lopulta
minulle tuli asiasta rauhallinen olo.
Kun opiskelin aikoinaan teologiaa, en ajatellut papin uraa. Luin silti
tuplatutkinnon, eli olin muodollisesti
pätevä papiksi. Olen aina ollut kiinnostunut teologiasta ja toiminut aktiivisena maallikkona kotiseurakunnissani.
Ilman tätä taustaa papiksi ryhtyminen
ei olisi onnistunut.

Kuusi vuotta Kirkkohallituksessa
antoi hyvän kokonaiskuvan kirkosta ja
siitä, mitä eri hiippakunnissa tapahtuu.
Nyt saan ammentaa siitä kokonaiskuvasta ja pohtia, mikä sopisi meidän
seurakuntaamme.
Minulle on aina ollut tärkeää, että
tekemälläni työllä on merkitystä
muille. Ajattelen, että olen ensisijaisesti
kristitty ihminen, joka pyrkii elämään
niin, että voisi välittää jotain uskon
toivosta kanssaihmisille. Sitä voi tehdä
monessa roolissa.
Aloitin pappina korona-aikana, jolloin
iso osa kohtaamisista on etänä ja jumalanpalvelukset suoratoistetaan. En siis
ihan vielä tiedä, mitä tavallinen papin
arki on.
Minusta papin tärkein tehtävä on
olla läsnä ja kuunnella. Työ on ihmisten kohtaamista ja elämän jakamista,
missä elämänkokemuksestani on hyötyä.
Ajattelen, että kirkko olemme me
yhdessä, Jumala, työntekijät ja seurakuntalaiset. Haluaisin seurakuntalaisten kokevan, että kirkon ovet ovat auki,
ja että he ovat itse vapaita määrittelemään suhteensa seurakuntaan.
Elokuussa siirryn täyteen työaikaan,
ja minulla on työsopimus tammikuuhun 2023 asti. Sitten tulevaisuus on
avoin. Unelmani on aina ollut se, että
tuntisin olevani oikeassa paikassa työelämässä, ja että työelämä olisi sopusoinnussa muun elämän kanssa. Aikaa
pitää olla myös esimerkiksi lapsenlapselle ja saksofoninsoitolle. L

Tiina Stenman,
Maria Björkgren-Vikström
aloitti papin uran 58-vuotiaana. Hänestä työn suurin
haaste on oppia tuntemaan
seurakuntalaiset uudessa
kotikaupungissa.

43 vuotta: akuuttihoitotyön sairaanhoitajasta sote-alan asiantuntijaksi

T

ein 17 vuoden uran sairaanhoitajana ja ensihoitajana akuuttihoitotyössä.
Kolmivuorotyön arkea
kuvasi usein kiire ja riittämättömyyden tunne.
Työ oli raskaampaa psyykkisesti kuin
fyysisesti.
Hoidimme hätätilapotilaita
moniammatillisissa tiimeissä. Palkitsevaa oli se, kun saimme hätätilapotilaan
hengen pelastettua. Myös kiireettömien
potilaiden kiitokset palkitsivat.

Pyrin systemaattisesti eteenpäin
kliinisellä uralla. Opiskelin lisää, perehdyin johtamiseen ja kehityin asiantuntijasairaanhoitajaksi. Tuli tunne, että
asioita pitäisi tehdä toisin, mutta ajatukseni torpattiin ylempää.
Työmääräkin väsytti, mutta uuvuin
enemmän hierarkkiseen johtamiseen
ja siihen, että esimiehet vaihtuivat koko
ajan. Johtamisen ongelmat vaikuttavat
ruohonjuuritasolla tosi paljon. Jätin
sairaanhoitajan työt.
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Olen koulutukseltani myös ammatillinen opettaja ja kokeilin siipiäni
freelancerina eri asiantuntijatehtävissä
sote-alan opetushommissa. Toimeentulo piti koota paloista ja miettiä, miten
tulee toimeen.
Lopulta päädyin verkkokoulutusasiantuntijaksi Duodecimin Oppiporttiin. Suoraselkäisesti vakuutin,
että kyllä minä nämä hommat opin ja
osaan. Samalla pelotti hirveästi, onko
minusta tähän.
Nyt työarkeni on sitä, että istun
tietokoneella ja suunnittelen pedagogisesti luontevia verkkokursseja terveydenhuollon täydennyskoulutukseen.
Teen moniammatillista yhteistyötä terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa
ympäri Suomen. Hyvä fiilis tulee kurssipalautteista, joista käy ilmi, että oppi
on mennyt perille.
Meillä on Oppiportissa hyvä tiimi,
ja olen verkkokoulutusasiantuntijoista
ainoa hoitotyön asiantuntija. Pystyn
helpottamaan kollegoiden työtä olemalla tulkkina soteasiantuntijoiden ja
verkkokoulutusasiantuntijoiden välillä.
Tuon kurssisisältöihin hoitotyön näkökulmaa, mitä pidetään arvokkaana.

Olen sydämeltäni sairaanhoitaja, ja
ammatinvaihto oli minulle valtava
kriisi. Olen naimisissa ensihoitajan
kanssa. Haikeus iskee, kun hän kertoo
työvuorostaan ja tiedän, mitä potilaille
on päivystyksessä tehty.
Nykyisessä työssä hyvää on se, että
pystyn itse vaikuttamaan, millä rytmillä työt teen. Saan nukkua yöt ja voin
fyysisesti paljon paremmin. Huonoin
puoli on työn yksinäisyys. Tämä on työ
silti parasta, mitä minulla tällä hetkellä
voisi olla.
Aika näyttää, teenkö joskus vielä
sairaanhoitajan töitä. Toivon, että
sote-alan johtamisrakenne muuttuisi
valtakunnallisesti: että etenkin erikoissairaanhoidon yksiköitä johdettaisiin
asiantuntijaorganisaatioina ja ihmisten
osaamiselle annettaisiin enemmän
arvoa.
Joka tapauksessa toivon, että sairaanhoitajien palkkaus paranisi ja
vastaisi työn vaativuutta. L

Tiina Sténman vaihtoi sairaanhoitajan yhteisöllisen työarjen asiantuntijatyöhön, jota
tehdään etänä. Tauolla voi poiketa vaikka lähimetsään. Etätyön yksinäisyys on yllättänyt
hänet voimallisuudellaan.

Siina Lindén,

O

58 vuotta: neljäntenä ammattina suntio

len Hennalan seurakuntatalon ja Kakskerran kirkon suntio. Sitä
ennen olin viisi vuotta
kiinteistövälittäjänä, 23
vuotta linja-autonkuljettajana ja neljä vuotta ompelijana.
Kädentaidot olivat lapsuudessa vahvasti läsnä. Äiti ja isoäiti olivat ompelijoita, ja oli itsestään selvää, että minustakin tulee ompelija. Vuosien kuluessa
minulle tuli työstä niskavaivoja.
Kuljin ompelimoon bussilla ja kiinnostuin linja-autonkuljettajan työstä.
Valmistuin linja-autonkuljettajaksi
vuonna 1986 ja olin ensimmäisiä naisbussikuskeja. Halusin todistaa, että on
ihan sama, istuuko ratin takana mies
vai nainen. Mitä huonompi keli, sitä
enemmän työstä nautin.
Jälkeenpäin harmittaa, että pähkäilin seuraavaa siirtoa niin kauan.
Opiskelin kiinteistövälittäjäksi yhtä
aikaa poikani kanssa. Työssä sai olla

mukana ihmisten isoissa päätöksissä.
Jouduin jättämään työn rahan takia,
kun asuntokauppa ei taantuman takia
käynyt. Se oli ahdistavaa aikaa.
Opiskelin suntioksi oppisopimuksella
52-vuotiaana. Monelle tutulle ratkaisu
oli iso yllätys. Työ on monipuolista.
Saan olla ihmisten kanssa yhteydessä ja
huolehtia monenlaisista kiinteistöistä.
Suntio on usein ensimmäinen ja viimeinen ihminen, jonka kirkon tilaisuuteen tuleva ihminen tapaa. Työn tärkein ja antoisin osa on jutella ihmisten
kanssa ja puida heidän ilojaan ja surujaan. Läsnäololle pitää varata aikaa.
Toivon että työnantaja ymmärtää sen
tulevaisuudessakin.
Kaikkia ammattejani yhdistää
ihmisten auttaminen. Koen, että elämäntehtäväni on auttaa muita, vaikka
se vie välillä voimia. Vastapainoksi
tarvitsen paljon omaa aikaa.
Minusta työssä pitää olla vastuuta

ja itsenäisyyttä. Sellainen työ ei sopisi
minulle, jossa joku sanoisi vierestä,
mitä pitää tehdä.
En koe, että ammatinvaihdokset olisivat olleet suuria päätöksiä, enkä ole
kokenut identiteettikriisejä. Toki uuden
edessä jännittää aina.
Elämäni päätökset syntyvät keskustelussa itseni kanssa. Kun olen päätöksen tehnyt, epävarmuudelle ei ole sijaa,
enkä katso taaksepäin. Toki vuosien
varrelle mahtuu paljon ihmisiä, joita
muistelen lämmöllä.
Minulla on monta työvuotta jäljellä,
ja on mahdollista, että tämä ei jää viimeiseksi ammatikseni. Minusta eläke
ei ole este sille, ettenkö jatkaisi kaikenlaista tekemistä ja opiskelua. Henkisen
kehityksen opiskeluhan jatkuu loppuun
asti. Se on elämässäni ollut tärkein työ
kaikista. L

Kuuntele juttu
Soundcloudissa
lilja-lehti.fi.

Kuuntele muutoksen kaipuuta
Tee asialle jotain. Se on Lilja-lehden
haastatteleman ammatinvaihtajakolmikon viesti ihmiselle, joka on tyytymätön työelämäänsä.
- Jos ihmisellä tulee kaipuu muutokseen, sitä kaipuuta täytyy kuunnella.
Se voi olla mukana elämässä pitkään,
ja omaa paikkaa ei tarvitse löytää heti,
Maria Björkgren-Vikström sanoo.
Työhönsä tyytymätön ihminen
saattaa olla pettynyt itseensä ja voi
tuntea pettävänsä kollegansa. Björk6 | LI L JA 5/2021

gren-Vikström kehottaa ajattelemaan
asiaa mieluummin merkkinä uuden,
kiinnostavan elämänvaiheen alkamisesta.
- Jättäessäni opettajan työn ajattelin
antavani mahdollisuuden nuoremmille
ja innokkaammille opettajille.
Tiina Stenman muistuttaa, että vanhaa ei tarvitse jättää kokonaan. Uusia
tuulia voi hakea esimerkiksi työkierron
tai virkavapaan kautta. Hän kannustaa
ihmisiä opiskelemaan. Mahdollisuuksia
on paljon.

- Kannattaa täydentää omaa osaamistaan, jolloin muutoksia on helpompi toteuttaa. Kannattaa hypätä
rohkeasti myös juttuihin, jotka eivät ole
tuttuja.
Mistä uusi suunta sitten löytyy? Siina
Lindénin mukaan päätöksiä ei kannata
tehdä sen perustella, mitä muut ajattelevat, vaan kuunnella omaa sydäntään.
- Mieti, mitä olet aina halunnut
tehdä, mitä olet kaivannut tai mikä on
lähellä sydäntä.

Ja kun uuden suunnan löytää, Stenman kehottaa olemaan itselleen armollinen. Uutta ammattia ei opi hetkessä,
eikä tarvitsekaan. Tätä hän on miettinyt
verkkokoulutusasiantuntijaksi opetellessaan.
- Minulta meni 21 vuotta tulla asiantuntijasairaanhoitajaksi. Jos yritän
opetella uuden ammatin itsenäisesti
parissa vuodessa, niin ei se ehkä ihan
valmiiksi tule. L

Uutiset
LY H Y E S T I
Maarian uusi kirkkoherra on
Laura Maria Latikka. Hän siirtyy Turkuun Vantaan Rekolan
seurakunnan kirkkoherran
tehtävästä. Latikka on kotoisin
Turusta. Välillisessä vaalissa oli
kahdeksan hakijaa ja valinnan
teki Maarian seurakuntaneuvosto. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kymmenestä
kirkkoherrasta kuusi on nyt
naisia. Latikka siirtyy uuteen
virkaansa syksyllä. Kirkkoherra
Katri Rinne jäi eläkkeelle maaliskuussa.
Kuva: Eeva-Kaisa Ahlamo

Laura Maria Latikka

Valitus Henrikinseurakunnan kirkkoherran
Turun tuomiokirkolta lähtee monta pyhiinvaellusreittiä. Aurajokivarresta löytyvät Pyhän Helenan ja Pyhän Pietarin reitit, jotka ehtii taivaltaa
päivän aikana.

Tuomiokirkkoon kesäksi
pop-up-pyhiinvaelluskeskus
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

P

yhiinvaellus on matka,
jonka pituus ei ole merkittävä. Tärkeämpää kuin
päämäärä, on mielentila,
jossa kulkee. Ajatuksena
on irrottautua kiireestä,
arjen rytmistä ja informaatiotulvasta, ja
vain kulkea, antautua ihmettelemään,
tehdä matka, määrittelee Annastiina
Papinaho, Pyhiinvaellushankkeen projektipäällikkö.
Hankkeen tavoitteena on tuoda yleiseen tietoisuuteen pyhiinvaelluksen
ideaa ja reittejä sekä auttaa matkalaisia
käytännön asioissa, kuten vaikka mistä
Turussa pyhiinvaeltaja voisi löytää huokean majoituksen.
- Tarkoituksena on saada perustettua
kaupunkiin – johonkin Tuomiokirkon
lähistölle – pysyvä pyhiinvaelluskeskus, mutta sitä odotellessa harjoitellaan
kuluva kesä pop-up-pyhiinvaelluskeskuksessa, joka pitää kesäkuusta eteenpäin majaa Tuomiokirkon Pormestarin
kuorissa. Se tehdään pääosin kaupungin
ja kirkon yhteistyönä, Papinaho kertoo.
Tuomiokirkko onkin luonteva paikka
pyhiinvaelluskeskukselle, sillä se on

ollut suosittu pyhiinvaelluksen kohde
vuosisatoja. Aiemmin matkaan liittyivät
nimen mukaisesti pyhät eli pyhimykset, joista nyt ainakin Pyhä Henrik on
monille tuttu.
- Nykyään motiivit lähteä pyhiinvaellukselle ovat moninaiset. Joku lähtee
hengellisistä syistä, toista kiinnostaa
reitin kulttuurihistoria, kolmas nauttii luonnosta, joku saattaa olla vaikka
jonkinlaisessa elämän risteyskohdassa,
jolloin tekee mieli vähän irrottautua. Me
haluamme osaltamme kannustaa, että
voi tulla Tuomiokirkkoon viipymään ja
viihtymään ja kokemaan tämän tilan,
Papinaho kertoo.
Kirkko on auki joka päivä kello 9-18,
jolloin voi tulla piipahtamaan myös
pyhiinvaelluskeskukseen. Sieltä löytyy
esitteitä ja kaikenlaista aiheeseen liittyvää tietoa, minkä lisäksi sinne voi siis
tulla ihan levähtämäänkin. Tarkoitus
on tehdä tilasta viihtyisä ja sisustaa se
sohvin ja viherkasvein. Paikalla on myös
henkilökuntaa – päivystysajat tarkentuvat myöhemmin.
- Järjestämme myös erilaisia tilaisuuksia sekä toimintaa. Lisäksi jaamme
tietoa Turun alueen erilaisista palveluista – esimerkiksi Birgittalaisluostari
on mukana yhteistyössä. Kirkon oma

kahvila Domcafé on tietenkin myös käytettävissä, minkä lisäksi teemme yhteistyötä Kirkkopuiston Terassin ravintoloiden kanssa.
Turun alueelta löytyy monia pyhiinvaellusreittejä: lyhempiä vaikkapa Aurajokivarresta, pidempiä taas ovat esimerkiksi Jaakontie (Hämeenlinna-Tusku-Santiago de Compostela), Pyhän
Olavin merireitti (Turku-Trondheim),
Pyhän Olavin mannerreitti (Turku-Savonlinna) sekä Pyhän Henrikin tie (Turku-Kokemäki). L

valinnasta on hylätty Turun hallinto-oikeudessa. Päätöksestä
on mahdollisuus hakea valitusoikeutta. Virkaa on jo joulukuusta
2019 vt.:nä tehnyt kirkkoherraksi
valittu Pauliina Uhinki-Suominen.

Seurakuntien metsät
Suomessa ovat merkittävä
hiilivarasto, kertoo Luonnonvarakeskuksen ev.lut. kirkolle tekemä
selvitys. Seurakuntien metsien
puuston hiilivarasto on noin
6 miljoonaa tonnia ja maaperään
sitoutuneen hiilen määrä jopa
luokkaa 16 miljoonaa tonnia.
Luonnonvarakeskus selvitti luvut
130 000 metsähehtaarilta, joka
on noin 80 prosenttia seurakuntien omistamista metsistä Suomessa. Hiilitaseen näkökulmasta
metsiä tulisi hoitaa ja käyttää
niin, että puustoon ja maaperään
sitoutuvan hiilen määrä kasvaa ja
vastaavasti puustosta ja maaperästä muun muassa hakkuiden
ja turvemaiden muokkauksen
yhteydessä vapautuvan hiilen
määrä on mahdollisimman pieni.
Selvityksen mukaan Suomen
seurakuntien metsien hoidossa
ja käytössä olisikin kiinnitettävä
erityistä huomiota maaperän hiilivaraston säilyttämiseen. Selvityshankkeen raportti on luettavissa evl.fi/plus -verkkopalvelussa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän metsien osuus
seurakuntien metsistä on pieni,
vain 192 ha talous-, puisto- ja leirikeskusten metsiä, ja sille ollaan
parhaillaan laatimassa metsäsuunnitelmaa. Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymällä on tavoite
olla hiilineutraali vuoteen 2029
mennessä.
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Äänimaisema

Birckstedtin kello on Tuomiokirkon suurin kello, jolla on painoa 3685 kg. Tukholmassa vuonna 1839 valetun kellon lahjoitti kauppias Carl Fredrik Birckstedt. Kelloa soitetaan läppäämällä
eli koko kelloa ei heiluteta, vaan sen kieltä kumautellaan kellon kylkeen, kertoo Tuomiokirkon vahtimestari Juhana Ahlamo.

Kelloja kolmessa kerroksessa
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuvat

T

urussa Tuomiokirkon
kellojen ääneen on syytä
tottua - ainakin jos aikoo
asua kirkon lähistöllä, sillä
ne lyövät neljä kertaa tunnissa kertoakseen aikaa,
minkä lisäksi tulevat vielä varsinaiset
kirkonmenoihin liittyvät soitot.
Eikä kauempanakaan ääntä pääse
pakoon, sillä kello 12 Tuomiokirkon
kellot soivat radiossa, ei nyt ihan joka
kanavalla, mutta Ylellä. Kyseessä tosin
on nauhoitus. Ensimmäisen kerran
kellojen lyönnit radioitiin 19.6.1944
luomaan lohtua sotaa käyvälle maalle.
Presidentti Risto Rytin puoliso Gerda
Ryti toivoi, että kellojen lyöntien hetket
omistettaisiin rukoukselle synnyinmaan edestä.
Sittemmin Tuomiokirkon kellojen
soitto nauhoitettiin 60-luvulla, mutta
70-luvun kirkon remontin jälkeen
kellojen soundi oli hieman muuttunut,
joten viimein vuonna 2006 äänitys
8 | L I L JA 5/2021

uusittiin. Se tehtiin yöaikaan ja lähikadut suljettiin autoilta, että saataisiin
häiriötekijät mahdollisimman pieniksi.
Itse asiassa Tuomiokirkossa on kelloja
peräti kolmessa kerroksessa. Alimpana, kymmenisen metriä kaikkien
tunteman kellotaulun alapuolella ovat
kutsukellot. Niitä on kuusi kappaletta ja
ne ovat ennen kaikkea jumalanpalveluksia varten.
Tuomiokirkon vahtimestari Juhana
Ahlamo kertoo, että kutsukellot ovat
hiukan eri-ikäisiä, mutta Turun palosta
johtuen eivät hirmuisen vanhoja –
kaikki kirkon kellot nimittäin tuhoutuivat palossa 1827. Tosin yksi vanhoista
kelloista on siitä huolimatta edelleen
olemassa, Pedersören kirkossa. Se on
vuodelta 1488. Tuomiokirkosta sen
itselleen hankki Jacob de la Gardie
vuonna 1615 ja lahjoitti sinne Pietarsaaren suunnille.
Vanhin nykyinen kello on kyllä
sekin ajalta ennen paloa: Se on kauppias Wittfootin lahja ja tehty 1723.
Se oli Turun hospitaalikirkossa, joka
sijaitsi nykyisen käräjäoikeuden tie-

tämillä. Sieltä se tuotiin Tuomiokirkkoon, kun kirkkoparka oli vallan ilman
kelloja. Uusin kelloista on puolestaan
1980-luvulta.
Tuomiokirkon kelloista painavin on
peräti 3685 kiloa. Vertailun vuoksi:
henkilöautoksi Suomessa määritellään
autot, jotka painavat alle 3500 kiloa.
Tuon painoisen kellon nostaminen
torniin 1800-luvun vehkein on epäilemättä ollut melkoinen show. Kirkon
portaissa on edelleen suuri metallinen
rengas, jota on käytetty nostamisessa
apuna. Ja aikamoiset puuparrut vaatii
myös tuollaisen jötkäleen pitäminen
ylhäällä. Kun katsoo kelloparrujen
vuosikasvustojen tiheyttä, ymmärtää, ettei sellaisia puita nykyään saisi
vaikka maksaisi bitcoineilla.
Ja se kutsukellojen kumu, kyllä, se
on aikamoinen.
- Itse en ole kokeillut, mutta entinen vahtimestari sanoi, että kyllä siellä
saattaa olla, jos laittaa korvatulpat ja
päälle vielä kuulosuojaimet, Ahlamo
kertoo.

Kutsukellot nimensä mukaisesti kutsuvat kirkkokansaa tilaisuuksiin. Jumalanpalveluksia Tuomiokirkossa on – tai
normaaliaikoina on – viikossa viidet,
keskiviikkoaamuna, torstaina puolen
päivän aikaan, lauantaina illalla ja pääjumalanpalvelus sitten sunnuntaiaamuna. Lisäksi ruotsalaisella seurakunnalla on omansa sunnuntaina puolilta
päivin.
Sunnuntain pääjumalanpalveluksessa kelloja soitetaan vähän pidemmän kaavan mukaan kymmenen
minuuttia, kun arkena pärjätään viidellä minuutilla.
- Lauantai-illalla soitetaan ehtookelloja sen merkiksi, että pyhä on
alkanut. Lauantai-illan liturginen väri
ja tekstikin ovat itse asiassa seuraavan
sunnuntain mukaan – eli konkreettisesti ollaan jo lauantai-illalla laskeuduttu pyhäpäivään, Ahlamo kertoo.
Sunnuntaina soitetaan sitten muutenkin kelloja normaalia enemmän:
yhdeksältä soivat huomenkellot sen
merkiksi, että tarttis herätä ehtiäkseen
kirkkoon, puoli kymmeneltä soivat
puolestaan papin kellot, joiden idea on,

että papin pitäisi siihen mennessä olla
ilmaantunut työpaikalleen. Ja sitten
9.50 ovat vielä ne varsinaiset kutsukellot.
Kirkonkelloilla voi edelleen olla myös
tiedottava funktio, ja silloin puhutaan
sanomakelloista – eli kerrotaan, jos
vaikka seurakuntalainen on kuollut.
Tuomiokirkossa ei juuri siunauksia ole,
mutta maaseutukirkoissa on, ja joissain
on jopa edelleen käytössä vanha tapa,
että kelloilla viestitään vainajan sukupuoli ja ikä.
- Jos on nainen, aloitetaan korkeampiäänisellä kellolla ja jos mies,
matalammalla. Isompi kello kertoo sitten vuosikymmenet ja pienempi vuodet. Siunaustilaisuuksissa on tietenkin
sitten myös saattokellot, kun vainajaa
lähdetään viemään, Ahlamo kertoo.
Tuomiokirkossakin on toisinaan,
poikkeustapauksissa, siunauksia. Silloin yleensä vainaja on esimerkiksi
työskennellyt kirkossa, tai on muuten
niin merkittävä tai tunnettu henkilö,
että hautajaisväkeä tulisi niin paljon,
ettei Pyhän Ristin kappeliin mahdu.
Muun muassa Tamara Lund siunattiin
Tuomiokirkossa, vaikka haudattiinkin
Kakskertaan.
Itse kellojen soittamiseen ei enää
nykyään tarvita Quasimodoa, sillä ne
soivat automaattisesti ja niitä ohjataan
sakastista. Valmiita soitto-ohjelmia on
muutamia.
- Joissain kirkoissa on kellot, joilla
voi soittaa ihan jotain melodiaa. Esimerkiksi Tikkurilan uudessa kirkossa
on oikein tornikellopeli, eli siellä voi
soittaa enemmänkin, Ahlamo kertoo.
Kallion kirkkoon puolestaan tilattiin
aikoinaan Sibeliukselta pieni sävellys
heidän seitsemälle kellolleen. Tuomiokirkossa sen sijaan ei ole lähdetty
moiseen moderniin haihatteluun. Isoin

kello soi alavireisenä b:nä ja sillä mennään.
Ylipäänsä kellot soivat tietenkin
kaikki eri tavalla - koko sekä metalliseos vaikuttavat ääneen. Kun tilataan
kirkonkellot kirkonkellokaupasta –
siis ihan nykyäänkin - määritellään
samalla, millainen ääni halutaan. Jostain syystä aika usein kellot viritetään
vähän alavireiseksi.
Ja kyllä: edelleen on myös kirkkoja,
joissa ihan perinteisesti köyden kanssa
soitetaan kelloja, lähin löytyy Vahdolta.
Edellä mainittuja kirkonkellokauppoja
ei ole ihan vaivaksi asti, mutta Suomessakin Pohjanmaalla yksi firma tekee
ainakin vähän pienempiä kelloja. Itävallasta puolestaan löytyy yritys, joka
on toiminut bisneksessä 1500-luvulta
lähtien.
Kellojen valaminen on myös aika
raakaa puuhaa siinä mielessä, että jos
tulee tehtyä vaikka liian korkeana soiva
kello, sille ei voi mitään enää jälkikäteen.
- Liian matalaa sen sijaan voi vähän
hioa korkeammaksi. Myös itse valaminen on tarkkaa työtä, virheitä ei sovi
jäädä valuun tai käy niin että kello ei
soi tai kestä, Ahlamo kertoo.
Toisaalta kun valu on onnistunut,
sen jälkeen kirkonkellot ovat aika
junanvessamainen keksintö. Tosin
nykyään kun ne toimivat sähköllä, jää
aina mahdollisuus, että ne vaikkapa
sekoavat ja alkavat kalkattaa mitä
sattuu. Aika harvoin niin kuitenkaan
tapahtuu. Tosin nyt huhtikuussa kävi
juuri niin, minkä seurauksena kellot
soivat läpi koko yön ja häiritsivät kaupunkilaisten yöunia.
Jos sitten siirrytään Tuomiokirkon
tornissa vähän korkeammalle: Kutsukellojen yläpuolelta löytyy toisenlainen
kello, kutsutaan sitä nyt vaikka kello-

kelloksi, kun suomen kieli ei tee eroa
näiden välillä. Joka tapauksessa se on
siis se kaikille turkulaisille tuttu ajannäyttäjä. Sen aikaa kumisevat kellot
puolestaan ovat korkealla kellotaulujen
yläpuolella, ihan siellä kirkon huipulla.
Niitä on kaksi: varttikello ja tuntikello.
Varttia yli kello soi kerran, puolelta
kaksi kertaa ja niin edelleen.
Tasatunnein isompi kello sitten kertoo varsinaisen ajan.
- Kellon erikoisuus on siinä, että
siinä on vain tuntiviisari, joskin se
on niin pitkä, että toisinaan ihmiset
erehtyvät luulemaan sen toista päätä
minuuttiviisariksi ja valittavat, että
kellohan on väärässä ajassa! Ahlamo
kertoo.
Miksi siinä sitten on vain yksi viisari?
- Ehkä osin siksi, että entisaikoina asiat eivät olleet niin minuutin
päälle. Mutta varmaan myös siksi,
että koneisto on aika lailla yksinkertaisempi, jos on vain yksi viisari, joka
kiertää, Ahlamo miettii.

joskin vähän sitä täytyy toisinaan säätää, minkä lisäksi siirtyminen kesä- ja
talviaikaan on kuulemma hieman
hankala prosessi. Ennen Turun paloakin tornissa oli kyllä jo kello, minkä voi
todentaa esimerkiksi Engelin kuuluisasta maalauksesta, josta näkee myös,
millainen kirkon torni oli ennen kuin
romahti alas.
Tuomiokirkon kello on punttivetoinen – eli siis samanlainen kuin
tavalliset käkikellot, ilman käkeä tosin
(vaikka olisihan sekin aika hauska,
kun kerran tunnissa sellainen lehahtaisi tornista kukkumaan). Puntti joka
tapauksessa on nykyään sähkökäyttöinen, mutta muuten kellokoneisto on
alkuperäinen ja kaunis kuin mikä.
Kellotaulu puolestaan on niin
ylhäällä, 55 metrin korkeudella, että
harvemmin tulee ajatelleeksi, kuinka
suuri se on: liki viisi kertaa viisi metriä,
eli opiskelijayksiön kokoinen. Viisari
on 2,4 metriä pitkä ja numerotkin 80
senttiä korkeita.
Että varmasti näkyy sitten vähän
kauemmaskin. L

Nykyinen tornin kello on vuodelta
1832 ja toimii edelleen moitteettomasti,
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Svenska sidan

Också en kort pilgrimsvandring
har sin funktion
Siv Skogman text
Jussi Vierimaa foto

P

ilgrimsfärd. Du tänker
kanske på Santiago de
Compostela i Spanien
eller Nidarosdomen i
Trondheim, mål för långa
vandringsleder. Du ser
framför dig folk med ryggsäck och
vandringsstav, med ett perspektiv där
vägen är målet, där stegen leder in i dig
själv samtidigt som du vandrar ensam
eller tillsammans med andra som är
redo för samma andliga och fysiska
upplevelse.
Men man kan också pilgrimsvandra
korta sträckor med samma perspektiv. I Åbo kan du vandra i Domkyrkans
omgivningar, inom Åbo, längs Aura å
och längs leder i närheten av staden.
Till och med inne i Domkyrkan kan
man göra små pilgrimsvandringar.
Helenas väg och Petrus väg är två
pilgrimsleder längs ån, som tar dig
genom landskap fyllda av kulturhistoria till platser där kristendomen fick
sin början i Finland. Korois udde, S:ta
Katarina kyrka, S:t Marie kyrka, Vanhalinna, lämningarna av Ristimäki kyrka
och andra historiska platser ligger
längs lederna.
Intresset för både långa och kortare
vandringar ökar. Människans behov
av kontemplation, av att bryta upp
från det vardagligt trygga och vana, att
anamma pilgrimens sju nyckelord –
frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet, delande
– accentueras ju mera hektisk vardagen ter sig. Coronapandemin har lagt
ytterligare börda på mångas vardag.
Någonstans där föddes idén inom
Åbo svenska församling att ordna pilgrimsvandring på söndagar. Vikten
av att få träffa andra, att kunna gå ut

Pilgrimsvandring i coronatid. Tua Nordqvist, Ditte Nordqvist och Maria Wikstedt. ÅSF:s vandringar sker söndagar med beaktande av
coronarestriktioner.

och gå tillsammans och samtidigt få
den andliga hungern stillad var ledord.
Initiativet kom från församlingspastor
Maria Björkgren-Vikström och flera
andra av församlingens anställda har
ställt upp på vandringarna, som började
redan i november-december i fjol.
Antalet deltagare har växlat, ibland
bara ett par personer, ibland en liten
grupp.
- Men också om bara en vore intresserad genomför vi vandringen, säger
församlingspastor Maria Wikstedt.
Himlen är målet för all vår vandring
men där vi går i livet behöver vi platser
där vi får vila och ta till oss vad Gud har
att ge. Därför vandrar vi, läser och lyssnar, delar med oss av vårt liv.
ÅSF:s pilgrimsvandringar tar cirka

1,5 timme med start vid Domkyrkan.
Därifrån går man till någon av stadens
andra kyrkor, till Korois udde, till Uppståndelsekapellet eller bara kring ån.
En bön, en kort andakt och en liten
paus för matsäck och dryck hör till.
En av vårens pilgrimsvandringar gick
kring ån över Teaterbron som var prydd
med gula narcisser, en påminnnelse om
uppståndelsen, om våren och hoppet.
Ditte Nordqvist och Tua Nordqvist var
med och vandrade för första gången.
- Vi ville göra något tillsammans,
ha litet tid för oss själva och varandra,
dela en stund, säger de. Det här passade
precis.
Maria Wikstedt ledde vandringen
långsamt längs ån, tid fanns för tyst

Åbo får pilgrimscenter
– pop up i Domkyrkan i sommar

Några pilgrimsleder
i Finland

Ett av kapellen i Åbo domkyrka, Borgmästarkoret, blir ett pop up-pilgrimscenter i sommar.
Man kan komma dit för en stunds kontemplation ensam eller tillsammans. Där samlas
information om pilgrimsleder och vandringar och om vilken service som finns längs med
de inhemska rutterna. Vissa dagar finns också en informatör på plats.
Pop up-centret är ett steg mot Finlands första permanenta pilgrimscentrum, som ska
öppna i Åbo.
Åbo stad och evangelisk-lutherska kyrkan samarbetar med bland annat Domcaféet
och den stora uteserveringen som öppnar i parken vid Domkyrkan i sommar igen.
Pop up-centret öppnar senast i början av juni och är öppet samma tider som
Domkyrkan, måndag–söndag klockan 9–18.
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reflektion och för samtal, för intryck
och lyssnande inåt.
Tua Nordqvist säger att vandringen gav
mersmak.
- Jag skulle gärna gå en längre pilgrimsvandring. Kanske S:t Olofs vandringsled, kanske till och med till Santiago de Compostela en dag.
Ditte Nordqvist kände sig skönt tom.
Hon hade lyckats bli av med barlast,
kunnat släppa allt annat än stegen i
stunden.
- En känslomässigt stark upplevelse,
i synnerhet som vi var så få. Kändes
som en lyxig privat stund med Maria,
som ledde vår vandring. L

S:t Olofsleder: Inlandsdelen och S:t Olofs sjöled. Går från Olofsborg (Nyslott) över
Åbo till Trondheim
Sjöleden öppnades i fjol.
S:t Henriksleden: Går mellan Åbo domkyrka och Kumo (biskop Henriks bönehus).
Agricolavandring: Ny pilgrimsled från Pernå till Åbo.
Houtskärs meditationsstig.
Helenas väg: Går från Åbo domkyrka längs ån via S:ta Katarina kyrka,
Korois udde, S:t Marie kyrka tillbaka till Domkyrkan.
Petrus väg: Längre sträcka längs ån, via Ristimäki, Vanhalinna,
Lundo kyrka tillbaka till Domkyrkan.
På pyhiinvaellussuomi.fi finns mera information om pilgrimsvandring i Finland,
också på svenska.

Tässä ja nyt

Viestejä vuosisatojen takaa

N

ykyään elämme loputtomassa kuvien ja
etenkin omakuvien
virrassa. Somealustoilla
huolehdimme siitä, että
henkilöbrändimme on
kohdillaan. Kun asian asettelee näin,
digitaalisen vallankumouksen jälkeinen
maailma vaikuttaa kovin pinnalliselta
ja minäkeskeiseltä. Mutta onko se uusi
asia?
Käypä tiirailemassa Turun tuomiokirkon pääkuorin ulkoseinää. Lyhyen
etsimisen jälkeen tiilissä alkaa näkyä
merkkejä: seinässä vuorottelevat avaimet, viisikannat, hilparikirveet ja muut
tiiliin piirretyt kuviot. Ne ovat tiilimestareiden puumerkkejä – viesti, joka on
välittynyt meille suoraan 1470-luvulta.
Mitä tekemistä näillä kosteisiin tiiliin
piirretyillä merkeillä sitten on 2020luvun Instagram-postausten kanssa?

Kummatkin ovat yritys rakentaa ja
välittää muille omaa identiteettiä. Keskiaikaisiin tiilentekijöiden merkkeihin
tiivistyy kirjoitustaidottomien tiilimestareiden koko persoona.

Keskiajan
käsityöläismestarin
jäljet näkyvät
Tuomiokirkon seinässä
varmasti vielä 500
vuoden kuluttuakin.
On houkuttelevaa ajatella, että esimerkiksi konkreettiset esineet viittaisivat katolisiin pyhimyksiin, joiden
tunnusmerkkejä nämä esineet olivat.
Esimerkiksi avain, kirves ja parilarauta

viittaisivat siis
Pietariin, Olaviin ja Laurentiukseen. Nämä
saattoivat olla
tiilimestareiden
nimiä, mutta sitä
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emme voi tietää
Kirjoittaja on arkeologi ja tietokirjailija, joka työskentelee tutkijana
varmaksi. TiiAboa Vetus Ars Nova -museossa. Hän tekee Turun yliopistossa
lentekijät ovat
väitöstutkimusta keskiaikaisten kivikirkkojen rakentajista.
kadonneet historian hämärään, ja
vain heidän käyttämänsä merkit kertoMuutamasta viivasta koostuvat mervat meille heidän työstään.
kit eivät ehkä kerro tekijästään yhtä
Vaikka asiakirjalähteet vaikenevat
paljon kuin moderni somepostaus,
keskiajan tiilimestareista, heidän merk- mutta yhdestä asiasta olen vakuutkejään ja siis tekijöiden liikkumista on
tunut: keskiajan käsityöläismestarin
mahdollista seurata kirkosta toiseen.
jäljet näkyvät Tuomiokirkon seinässä
Esimerkiksi Turun tuomiokirkon seivarmasti vielä 500 vuoden kuluttuakin,
nässä olevan avaimen mallisen merkin
kun meidän selfiemme ovat jo kauan
voi löytää myös Liedon, Ruskon, Pohjan sitten kadonneet bittiavaruuden syöveja Karjaan kirkoista.
reihin. L

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

Some on
nykyikkuna
seurakuntaan
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

M

atti Hernesaho
on monille etenkin verkosta tuttu
seurakuntapappi
Mikaelista, johon
hän tuli viisi vuotta
sitten - heti valmistumisensa jälkeen.
Tie papiksi oli se tavallinen tarina.
- Olen aina ollut kiinnostunut hengellisyydestä ja kirkosta. Riparin jälkeen olin seurakuntanuori ja sitten
ryhdyin miettimään, että papin työ
voisi olla kivaa ja sellaista, jossa saisi
toteuttaa omia arvojaan.
Ja sitä se on ollut.
- Minua motivoikin ennen kaikkea olla osa sitä kristinuskon tarinaa,
joka alkoi jo 2000 vuotta sitten. Että
saa edes vähäisesti olla vaikuttamassa
yhteen sukupolveen ja viemässä asioita
eteenpäin. Sen sijaan leipäpapin työ
olisi varmasti turhauttavaa – tässä
hommassa on nimittäin kamalat työajat ja paljon tehtävää. Papin työ vaatii

ehdottomasti vakaumuksen ja sisäisen
halun.
Erityisen hienoa Hernesahon mielestä on käytännössä nähdä, kuinka
seurakunta auttaa ihmisiä jaksamaan ja
elämään.
- Nuorten maailmassa se näkyy
ehkä parhaiten. Yleensä niillä nuorilla,
jotka ovat mukana seurakunnan elämässä, menee hyvin. Yhteisö suojelee
monelta ja ehkäisee esimerkiksi syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.
Seurakunnissa on kolmenlaisia pappeja: kirkkoherroja, kappalaisia ja
seurakuntapappeja. Kappalaiset ovat
yleensä vähän pidempään työssä
olleita, kun taas seurakuntapappina
aloitetaan. Toisaalta jako on myös osin
vanhentunut, eikä kappalaisen virkoja
enää ole kauheasti. Niinpä moni on
seurakuntapappina eläkeikään saakka.
Ideana on, että kaikki voisivat toimia
seurakunnan hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla, joten joku on sitten
enemmän nuorisotyössä, toinen lapsityössä, kolmas vanhustyössä ja niin
edelleen.

Hernesahon leiviskään kuuluu
kolme keskeistä tehtävää: hän on nuorten aikuisten pappi, seurakunnan nuorisotyön tiimivastaava, minkä lisäksi
hänen harteillaan on seurakunnan
some-viestinnän koordinointi.
- Tuohon kaikkeen menee aikaa
niin, että vastaavasti minulla on aika
vähän perinteisiä toimituksia. Esimerkiksi hautauksia ei ole edes joka kuukausi, toisinaan sentään, kuten myös
häitä ja kasteitakin.
Hernesahon tyypillinen työviikko on
sunnuntaista torstaihin, paitsi kesällä
keskiviikosta sunnuntaihin.
- Sunnuntaina on yleensä jumalanpalvelus, Mikaelmessu tai vastaava, ja
ehkä siihen liittyen vaikka kaste.
Alkuviikko on sellaista luovempaa
aikaa, eli esimerkiksi somen suunnittelua. Keskiviikkona on yleensä työyhteisöpäivä, jolloin kokoustellaan, ja illalla
on vielä nuorten aikuisten ilta. Torstai

sujuu yleensä niin että koettaa saada ne
asiat valmiiksi, joita viikon aikana ei ole
ehtinyt, Hernesaho kertoo.
Kesä puolestaan on papeille usein
hiukan erilainen kuin talvi, muun
muassa ripareiden tähden.
- Tänäkin kesänä osallistun kahdelle
leirille – ja tietenkin niiden rippikoulujen tapaamiset ovat alkaneet jo marraskuussa.
Koronavuosi on muuttanut papinkin
hommaa.
- On pitänyt miettiä, että koska ei
voida tehdä kuten aiemmin, niin miten
asiat hoidetaan. Verkossa on nyt sitten
jumalanpalveluksia, raamattuopetusta,
musiikkielämää – oikeastaan vähän
kaikkea. Ja kun sitten taas välillä on
saanut kokoontua, niin some toimii
eräänlaisena ikkunana toimintaan. Eli
sinne voidaan laittaa parhaita paloja
vaikka nuorisotyöstä, jolloin sitä kautta
kuka tahansa pääsee osallistumaan. L
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Lopuksi

Turun hautausmaa on vainajien muistopaikan lisäksi myös kaupungin keskustan suurin puistoalue. Sinne voi tulla muuten vaan kävelemään ja nauttimaan luonnonrauhasta,
hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri sanoo.

Hautausmaa herää keväällä henkiin
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

T

urun hautausmaa on kaupungin keskustan suurin puistoalue, ja kevät
ja kesä ovat vähemmän
yllättävästi sen kiireisintä
aikaa. Kun talvella hautausmaalla on töissä 17 ihmistä, heitä
on kesällä peräti 120. Neljänkymmenen
hehtaarin alue ei pysy kukkeana ja siistinä ilman jatkuvaa työtä.
Kesäkukkien istutus on yksi suuri
jokavuotinen urakka. Pelkästään Turun
hautausmaalle niitä istutetaan noin
35 000 kappaletta, joten ihan yhdessä
iltapäivässä niitä ei maahan saa.
- Istutus alkaa vasta kesäkuun seitsemäntenä ja usein meiltä kysytäänkin,
miksi niin myöhään. Se johtuu siitä,
että ensinnäkin yöpakkasia saattaa olla
aika pitkäänkin, joten jos kävisi oikein

huono tuuri ja halla veisi kukat, niin
mistään ei saataisi niin paljon uusia
tilalle niin nopealla aikataululla, kertoo
hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri.
Toinen syy kesäkukkien myöhäiseen
istutukseen on puhtaasti aikataulullinen: kevätsiivous on hautausmaalla
melkoinen urakka. Talven jäljiltä kaikki
paikat ovat täynnä jos jonkinlaista
risua, oksaa ja käpyä, vaikka syksyllä
toki onkin haravoitu.
Ihan pieni keväthomma ei ole
myöskään se, että joka vuosi kaikkien
10 000 hoitohaudan kukkapaikan
mullat vaihdetaan. Lisäksi ensi töiksi
keväällä täytyy saada talvihautausten
jäljet kuntoon.
- Kun arkku- ja uurnahautauksia
on vuoden aikana noin 900, niin niistä
nelisen sataa on talvella, jolloin ei tietenkään voida laittaa hautaa siistiksi.
Se tehdään keväällä.
Kesäkukat ovat vuodesta toiseen

suositumpia kuin perennat, joita laitetaan vain parille sadalle haudalle.
Suosituimpia kesäkukkalajikkeita ovat
erilaiset pegoniat. On kesäpegoniaa,
mukulapegoniaa ja hybridipegoniaa,
joita saa sitten myös eri väreissä. Niin
ikään suosittuja ovat verenpisarat,
pelagonit, samettikukka sekä ahkeraliisa.
- Sankarihaudoilla on pyritty vuosittain vaihtamaan vähintään kukan väriä
ja se on pieni yllätyskin, jonka voi sitten
tulla itse katsomaan, Sorri kertoo.
Sorri toivottaa kaupunkilaiset lämpimästi tervetulleeksi hautausmaalle.
- Se on vainajien muistopaikka,
mutta myös yleinen puistoalue - toki
omine erityispiirteineen, eli ei sinne
pallopelejä sovi tulla pelaamaan. Mutta
oleskelemaan voi tulla, nauttimaan
luonnosta ja hiljaisuudesta. Etenkin
iltaisin hautausmaa on rauhan tyyssija.
Sorrin mukaan koiratkin saavat

tulla, eli jos on tulossa hautausmaalle,
niin koiraa ei tarvitse jättää autoon.
Kytkettynä se täytyy tietenkin pitää, ja
olla myös erityisen tarkkana, että kerää
mahdolliset jätökset pois.
Myös polkupyöräily on sallittua, joskaan ei ole soveliasta käyttää hautausmaata oikotienä.
- Tämähän on suuri alue, joten polkupyörä on ihan ekologinen ja hyväksyttävä laite liikkua, kunhan muistaa
ettei hurjastele. Autolla sen sijaan ei saa
tulla, ellei sitten ole niin liikuntarajoitteinen, ettei muuta vaihtoehtoa ole.
Entäpä lenkkeily?
- Juokseminen ei ole suositeltavaa.
Kävelylenkki on tietenkin toinen asia.
Hautausmaa ei ole urheilupaikka.
Uutuutena tänä kesänä hautausmaalla päivystää viitenä päivänä hautausmaapappi – hän tarjoaa esimerkiksi keskustelutukea – papin työpiste
on Ylösnousemuskappelin omaishuoneessa. L
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