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Voimaa verkostoista
Kesätekemisen kanssa pähkäilevien perheiden kannattaa
yhdistää voimansa, sanoo MLL:n Satu Lempinen.
PÄ Ä K I R J O I T U S | PA U L A H E I N O
Kirjoittaja on lehden päätoimittaja.
Sähköposti paula.heino@evl.fi

Blondi Jeesus
Seison kirkon pihalla parhaan ystäväni kanssa.
Olemme juuri päässeet ripille. Alboja ei vielä käytetty,
vaan sain ensimmäisen ehtoolliseni valkoisessa paidassa ja mustassa samettisessa minihameessa. Pienen
alleviivatun Raamattuni välistä löytyy vieläkin paperikuva komeasta blondista Jeesuksesta rukoilemassa
Getsemanessa.
Nuoret pääsevät tauon jälkeen taas rippileireille. Rippikoulu tukee nuoren kasvua ja omaa etsintää. Rippileiri tuo parhaimmillaan onnellisia elämyksiä ja antaa
askelmerkkejä tulevaan. Ripari ei valitettavasti suojaa
elämän ahdistavilta kokemuksilta, mutta usko, toivo
ja rakkaus voivat auttaa selviämään niistä.
Nuorten hyväksikäyttö ja myös nuorten itsensä silmitön väkivalta ja näistä seuraava vaiennettu kärsimys
ja tuska ravistavat koko suomalaista yhteiskuntaa.
Usein yli sukupolvien jatkuvan väkivallan ketjun
katkaiseminen on vaikeaa, mutta keinot siihen täytyy
löytyä. Nuori tarvitsee turvaa, hyväksyvää katsetta ja
rakastamista ehdoitta.
Tänä kesänä Turun hautausmaalla työskentelee pastori Peter Eriksson. Käypä tervehtimässä lempeää
mustapartaista miestä! Tapaat hänet jo sivulla kahdeksan. Takakannesta voit lukea uuden tuomiorovastin, Aulikki Mäkisen, haastattelun.
Konfirmaatiot, kasteet ja kesähäät ovat parasta kesää.
Jumalanpalveluksiin ja ehtoolliselle pääsee taas. Messuja voi seurata myös etänä seurakuntien Facebookissa tai osoitteessa virtuaalikirkko.fi. Juhlaksi käyvät
myös rokotusten mahdollistamat tapaamiset. Vaikka
korona veikin meiltä kättelyn,tarvitsemme toisiamme
enemmän kuin koskaan.
Suloista suvea ja siunattua kesää Kaarinaan
ja Turkuun! L

Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

L

apset ja nuoret ovat
kirmanneet pitkälle
kesälomalle, mutta
vanhemmat puurtavat töissä. Mitä
tekemistä lapsille
keksisi työvuorojen ajaksi?
Tämän ikuisuusongelman
kanssa painii moni perhe.
Pulma on tuttu Satu Lempiselle, joka koordinoi lastenhoitotoimintaa Mannerheimin
Lastensuojeluliiton (MLL) Varsinais-Suomen piirin alueella.
Hänestä tilanne on erityisen
hankala perheille, joilla ei ole
tukiverkkoa: isovanhempia,
ystäviä tai tuttavia, jotka voisivat
auttaa.
Lasten kesätekemisten
sumpliminen voi olla erityisen hankalaa yksinhuoltajille,
eroperheille tai pätkätyöläisille,
joilla kesälomaa ei ole ollenkaan. Vähävaraisissa perheissä
kesä voi aiheuttaa myös taloushuolia.
- Monet toiminnat ja palvelut
ovat maksullisia, eivätkä siksi
mahdollisia kaikille perheille.
Jo se, että lapset eivät saa kouluruokaa kesällä, tuo ison lisän
perheen kuukausimenoihin,
Lempinen pohtii.
Moni lapsi ja nuori on kesällä
yksinäinen. Teema korostuu
Lempisen mukaan myös MLL:n
valtakunnallisessa Lasten ja
nuorten puhelimessa, johon voi
soittaa maksutta joka päivä.
Lempisen mukaan on yksilöllistä, miten lapsi tai nuori
yksin olemisen kokee. Sillä on
paljon merkitystä, miten pitkään

MLL:n Satu Lempisestä olisi hienoa, jos lapsiperheiden palvelut koottaisiin
yhteen paikkaan, josta ne olisi helppoa löytää.

lapsi on yksin ja saako vanhemman tarvittaessa työpäivän
aikana kiinni puhelimella.
- Toisaalta kesä on hyvää
aikaa harjoitella yksin olemista
pikkuhiljaa. Kokemuksista voi
saada itseluottamusta.
Lempinen korostaa, että
yksinäisyyden kokemukset eivät
rajoitu vanhempien työpäivään.
Lapset ja nuoret kaipaavat vertaista seuraa myös lomalla, ja
siksikin olisi tärkeää, että heille
olisi mielekästä tekemistä.
MLL järjestää monenlaista
maksutonta ja maksullista toimintaa lapsille ja lapsiperheille
myös kesällä. Turussa toimii 11
eri paikallisyhdistystä ja Kaarinassa sekä Piikkiössä omat
yhdistyksensä.

Lempisen mukaan eri toimijoiden palveluita on tarjolla paljon, mutta hän pohtii, löytävätkö
kaikki perheet niiden äärelle.
Hänestä olisi tärkeää, että myös
maksuttomia vaihtoehtoja olisi
tarpeeksi.
- Ja olisihan se hienoa, jos
lapsilla olisi mahdollisuus kouluruokaan myös kesällä.
Lempinen toivoo, että vanhemmat saisivat tukea myös
toinen toiseltaan. Esimerkiksi
kesäajan lastenhoitopulmia voisi
ratkaista useamman perheen
kesken, lastenhoitovastuuta tai
lastenhoitokuluja jakaen.
- Esimerkiksi Turun seudun mamit -facebookryhmästä
voisi löytää samassa tilanteessa
olevia perheitä omalta asuinalueelta. L
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UNiin kauan kuin hyvinvointiyhteiskunnan
tukiverkossa ja rakenteissa on sellaisia aukkoja, joista ihminen pääsee
putoamaan, ruoka-avun
vastaanottamisessa ei
ole mitään hävettävää.”
Päätoimittaja
Kirsi Airikka,
Silta-lehti 5.2021

UOn ihan tavallista,
että samassa perheessä
kasvaneet sisarukset
kokevat lapsuutensa eri
tavoin. Muistoihin vaikuttavat muun muassa lapsen ikä ja temperamentti.
Siksi voikin sanoa, että
samassakin perheessä
jokaisella lapsella on eri
vanhemmat.”
Psykologi
Hannele Törrönen,
Kodin Kuvalehti
20.5.2021

UÄänestäjät voivat valita, millaisesta ilmapiiristä
he palkitsevat. On hyvä
muistaa, että hankalien ja
ristiriitaisten ongelmien
ratkomisessa henkilöön
käyvä mollaus on yhtä
tuloksetonta kuin epäkohdista vaikeneminen.”
Päätoimittaja
Matti Kalliokoski,
Suomen Kuvalehti
21.5.2021

1

Vuonna 1807 perustetulla Turun hautausmaalla
on kaksi siunauskappelia,
Ylösnousemuskappeli
ja Pyhän Ristin kappeli.
Sankarihautojen lisäksi
siellä on noin 45 000
muuta hautaa. Tänä kesänä
alueella on myös yksi päivystävä hautausmaapappi.

KU VA KU L M A

Turku täynnä
tekemistä
Kesäloma. Seurakuntayhtymä, Turun kaupunki
sekä eri järjestöt ja seurat järjestävät monenlaista
maksutonta ja maksullista toimintaa lapsille, nuorille ja perheille kesällä. Tapahtumia ja harrastuksia
on koottu kaupungin Kiva loma -sivustolle.
FC Interin juniorijalkapallovalmentaja Merdan
Mahmud toimii kesällä myös vastuuohjaajana
Varissuon kivakesä kulmilla -toiminnassa.
Ahmed Altinawin, 13, Genc Selmanin, 12, Miguel
Hernandezin, 11, ja Henry Phanin, 12, löytää usein
Mahmudin seurasta Pelttarin jalkapallokentältä.
Lue lisää: turku.fi/kivaloma
Timo Jakonen kuva
Heidi Pelander teksti
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Kirkollista
tilapalapeliä
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Kirkoista ei luovuta, mutta jostain
pitää karsia. Kurkistus uuteen
kiinteistöstrategiaan paljastaa,
miten seurakuntayhtymän
120 000 neliön kiinteistöomaisuutta
tulevaisuudessa hallitaan.
Heidi Pelander teksti
Jussi Vierimaa kuvat

T

urun ja Kaarinan seurakuntayhtymän päättäjillä
on visainen pähkinä purtavanaan: mistä seurakuntatiloista voidaan luopua,
kun tavoitteena on vähentää tiloja 5–10 prosentilla vuoteen 2024
mennessä?
Jäsenmäärän vähetessä ja verotulojen huvetessa tarkalla taloudenpidolla on väliä. Kiinteistöpolitiikalla
on merkitystä: viime vuonna noin 20
prosenttia yhtymän kuluista liittyi kiinteistöihin.
- Yhtymän rakennuskanta on
iäkästä, ja rakennusten ylläpitokulut
kasvavat keskimäärin 3–4 prosentilla
vuodessa. Ylläpitokuluja ei tulevaisuudessa pystytä alentamaan muulla
tavoin kuin tiloja vähentämällä, yhtymän kiinteistöjohtaja Seppo Kosola
summaa.
Samalla seurakuntatiloihin liittyy
tunteita ja muistoja. Ne ovat seurakuntalaisten ja paikallisten toimijoiden
kokoontumispaikkoja sekä työntekijöiden työtiloja. Siksi tiloihin liittyvät
päätökset ovat usein vaikeita.
Yhtymän kiinteistöistä päättää viime
kädessä yhteinen kirkkovaltuusto.
Siihen kuuluu 51 seurakuntavaaleilla
valittua luottamushenkilöä yhtymän
10 eri seurakunnasta. Puheenjohtaja
Harri Lukander tunnistaa kiinteistöpäätösten kinkkisyyden.
- Luopuminen tuntuu haikealta ja
vaikealta erityisesti niistä ihmisistä,
joiden alueella toimitaan. Kuva kokonaisuudesta vaihtuu helposti tunteeksi
siitä, että haluaa puolustaa oman seurakunnan tiloja.
Koko seurakuntayhtymää luotsaava
yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Ville Niittynen korostaa, että
kiinteistöistä luopumisella ei ole hengenhätä, vaikka pitkällä tähtäimellä se
onkin keskeistä.
- Meillä on onneksi aikaa tehdä harkittuja päätöksiä.
Vahtimestari Sirpa Rantala
huolehtii Maarian pappilasta,
joka on yksi seurakuntayhtymän lukuisista kiinteistöistä. Maarian pappila
on suosittu paikka muun
muassa perhejuhlille.

Seurakuntayhtymän omistuksessa on
noin 120 000 kerrosneliömetrin verran
kiinteistöjä. Lukuun mahtuu kirkkoja,
seurakuntataloja ja partiotiloja, toimistotiloja, vuokra-asuntoja, kappeleita,
hautausmaarakennuksia ja huoltorakennuksia sekä leirikeskuksia ja kesäkoteja.
Millä perusteella näistä karsitaan?
Yhtymän kiinteistöpolitiikkaa ohjaa
kiinteistöstrategia 2021–2024, joka
on tämän lehden ilmestyessä yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttävänä.

Paperi linjaa suuntaviivat sille, miten
kiinteistöjen kanssa toimitaan. Ensimmäistä kertaa siinä linjataan myös 5–10
prosentin vähennystavoite.
Säilytettäviä rakennuksia ovat seurakuntien ja yhtymän ydintoimintojen
kannalta välttämättömät tilat, kuten
kirkot, siunauskappelit, seurakuntien
toiminnan kannalta välttämättömät
tilat sekä välttämättömät huoltorakennukset.
- Kirkot vievät vuodessa 2,3 miljoonaa euroa. Seurakuntataloihin menee
reilusti yli kolme miljoonaa euroa vuodessa, Seppo Kosola listaa.
Strategian mukaan sellaisista seurakunnallisista tiloista voitaisiin luopua,
joiden käyttöaste on alhainen. Kosola
myöntää, että asian määrittely on hankalaa.
- Voi myös miettiä, että jos on
lähellä toisiaan olevia tiloja, voisiko
niissä olla yhteistä toimintaa kahdella
tai useammalla eri seurakunnalla. Pitää
miettiä, kannattaako isoihin peruskorjauksiin lähteä.
Kiinteistömenoja lisää myös se, että
rakennuskanta on iäkästä. Vuoteen
2023 mennessä tavoitteena on Kosolan
mukaan selvittää kirkkojen ja suurempien seurakuntatalojen korjausvelka.
- Siinä tulee ilmi pääkorjaustarpeet, jotka voidaan ottaa huomioon
tulevien vuosien talousarvioissa. Näin
pystymme hallitsemaan korjausvelkaa,
Kosola sanoo.
Koronapandemian aikana etätyö
rantautui myös seurakuntayhtymään,
kun valtaosa esimerkiksi Eerikinkadun toimitalon 100 työntekijästä siirtyi
etätöihin. Kosolan mukaan tulevaisuudessa pitää keskustella, tarvitseeko
ihan jokainen toimitalon työntekijä
pysyvän työpisteen.
- Tulemme esittämään, että toimitalon ylin kerros vuokrattaisiin ulkopuolisille käyttäjille. Ennen koronaa meillä
työskenteli siellä 15 työntekijää.
Harri Lukanderin mukaan yhtymän kiinteistöjen tilannetta selkeästi
kuvaava kiinteistöstrategia on välttämätön työkalu päättäjille. Moni päättäjä tuntee oman seurakuntansa tilat
hyvin, mutta yhtymän muu kiinteistöomaisuus jää vieraammaksi.
- Meidän on todella vaikeaa tehdä
päätöksiä yksittäisistä asioista, jos
meillä ei ole kokonaiskäsitystä kiinteistöjen korjaustarpeista, käyttöasteista ja
tulevaisuuden suunnitelmista, Lukander sanoo.
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Tuore kiinteistöstrategia linjaa
ensimmäistä kertaa myös ympäristötavoitteita. Seurakuntayhtymä on Turun
kaupungin tavoin sitoutunut olemaan
hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä,
mikä edellyttää toimenpiteitä.
Yhtymässä käytetään jo ainoastaan
uusiutuvaa sähkövoimaa. Uusiutuvalla
energialla tuotettuun kaukolämpöön
siirryttiin maaliskuussa. Aurinkoenergiaa on ajatuksena kokeilla parissa
kohteessa.
Öljylämmityksestä halutaan päästä
eroon vuoteen 2024 mennessä. Tässä
ollaan Seppo Kosolan mukaan hyvässä
vauhdissa. Tällä hetkellä lämmitysjärjestelmän uusiminen on suunnitteilla
Paattisten kirkolla ja seurakuntatalolla
sekä Papinholman seurakuntakodissa.
Tavoitteena on toteuttaa muutokset
vielä tänä vuonna. Tulevia kohteita ovat
Piikkiön ja Katariinan pappilat.
Merkittävä askel on Turun hautausmaan krematorion savukaasujärjestelmän remontti. Uuden järjestelmän
hukkalämmöllä lämmitetään hautausmaan huoltokeskus. Remontti valmistuu vuoden vaihteessa.
- Siinä jää 50 000 litran vuotuinen
öljynkulutus kokonaan pois, Kosola
kertoo.
Harri Lukanderin mielestä diakoniatyö ja vihreät arvot ovat kirkon
brändejä, joita jäsenet pitävät tärkeinä.
Hänestä kirkko on ympäristöasioissa
mielipidevaikuttaja.
- Jos emme ole tässä kehityksessä
mukana tai mieluummin kehityksen
kärjessä, minusta kirkko instituutiona
on jollain tavalla epäonnistunut.
- Suurimmat päästövähennyksemme on saatavissa kiinteistöistä,
joten tässä on lähdetty oikeasta suunnasta liikkeelle, Ville Niittynen lisää.
Kosolan mukaan vihreät energiaratkaisut säästävät luomakunnan lisäksi
myös riihikuivaa rahaa.
- On tullut paljon kilpailukykyisiä
energiamuotoja, jotka maksavat itsensä
takaisin esimerkiksi 10 vuodessa. Ne
täytyy ilman muuta ottaa harkiten
käyttöön.

Seurakuntayhtymän omistamien leirikeskusten kohtalosta on keskusteltu
vuosia. Tavoitteena on päättää tänä
vuonna, mistä leirialueesta luovutaan
myymällä tai vuokraamalla.
Yhtymällä on kolme isompaa leirikeskusta: Kunstenniemi, peruskorjausta odottava Heinänokka sekä näitä
uudempi, vuonna 2003 valmistunut
Sinappi. Rippileirejä järjestetään myös
Piikkiön Pyölinrannassa ja retriittejä
vuokratiloissa Tammilehdossa.
Kosolan mukaan leirikeskusten
asiantuntijaryhmä esittää yhteiselle
kirkkoneuvostolle Sinapin leirikeskuksesta luopumista. Se olisi keskuksista
helpoin myydä, ja sen kustannustehokkuus on heikoin. Heinänokkaa, Kunstenniemeä ja Pyölinrantaa kehitettäisiin monikäyttöisemmiksi.
Samaan hengenvetoon Kosola
toteaa, että leirikeskukset ovat profiloituneet eri tavoin: Sinapissa järjestetään erityis-, vanhus-, vammais- ja
perheleirejä, muissa keskuksissa muun
muassa rippileirejä. Päätetään mitä
tahansa, toiminnalle pitää löytyä tilat.
- Ymmärrän hyvin, että tämä on
päättäjille vaikea asia, koska mietittävänä on niin monta elementtiä.
Ville Niittysen mukaan päätökset
ovat hankalia, koska tulevaisuutta on
vaikeaa ennustaa. Miten isoja ovat tulevaisuuden rippikouluryhmät? Yleistyvätkö päivä- ja teemarippileirit? Millaiset majoitustilat vastaavat käyttäjien
tarpeisiin?
Harri Lukander muistuttaa, että leirikeskusten tai ylipäänsä rakennusten
omistaminen ei ole kirkolle itseisarvo.
Tähänkin asti osa esimerkiksi leiritoiminnasta on järjestetty vuokratiloissa.
Kiinteistöratkaisuissa kyse on hänestä
ennen kaikkea siitä, miten asiat organisoidaan.
- Meidän pitää tosi varhaisessa vaiheessa pystyä ennakoimaan myös sitä,
miten paljon rahaa meillä on käytettävissä tulevaisuudessa.
Miten seurakuntayhtymän tilapolitiikka sitten reagoi muuttuvaan kaupunkikuvaan?

Päätösten tekeminen on hankalaa, koska tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Seurakuntakotien rakentaminen joka asuinalueelle on kuitenkin tullut tiensä päähän, sanoo yhteisen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja, Kaarinan kirkkoherra Ville Niittynen.

Ville Niittysen mukaan kirkon
1950-luvulta lähtöisin oleva periaate
rakentaa oma seurakuntakoti jokaiseen
uuteen lähiöön on tullut tiensä päähän.
Hän korostaa, että kirkon toiminta ei
ole sidottu sen omistamiin rakennuksiin.
- Voimme mennä mihin vain tekemään työtämme. Jos uudella alueella
on joku projekti, tilat voidaan vuokrata
väliaikaisesti.
Hän puhuu ajattelutavan muutoksesta ja seurakuntatilojen monipuolisesta käyttämisestä. Monessa seurakunnassa pohditaan myös kirkon
muuttamista monikäyttöisemmäksi.
Näissä aikeissa joudutaan toki tiuk-

koihin neuvotteluihin Museoviraston
kanssa, joka huolehtii vanhojen rakennusten suojelusta.
Kiinteistöstrategiasta päättäessään luottamushenkilöt linjaavat vasta
suuntaviivoja tulevaan. Kiperämmät
päätökset ovat edessä, kun päätetään
luopua esimerkiksi yksittäisestä leirikeskuksesta tai seurakuntakodista.
Harri Lukanderin mielestä tilapäätöksistä viestiminen seurakuntalaisille
on tärkeää. Jos jostain tilasta luovutaan,
pitää kertoa, miten tilantarve ratkaistaan tulevaisuudessa.
- Viestintä on meidän kaikkien vastuulla. L

Yhtymän kiinteistöjen kuumia perunoita
L
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Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Harri Lukander ovat yhtä mieltä siitä, että kirkon tulee kulkea ympäristöasioiden kärkijoukossa.
- Luomakunnan lisäksi siinä säästyy myös riihikuivaa rahaa, Kosola huomauttaa.
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Pallivahan srk-keskus. Poissa käytöstä sisäilmaongelmien takia vuodesta 2016,
yritetty peruskorjata. Pitkän poliittisen väännön jälkeen Turun kaupunginvaltuusto
hyväksyi 17.5.2021 kaavan, joka sallii arkkitehti Pekka Pitkäsen suunnitteleman
rakennuksen purkamisen. Tilalle suunnitteilla kerrostaloja.
Runosmäen monitoimitalo. Seurakuntayhtymän ja Turun kaupungin yhteinen
uudisrakennus, johon tulee kaupungin palveluja ja seurakuntatiloja. Valmistuu
vuoden 2023 loppuun mennessä. Yhtymän osuus kustannuksista noin
8 miljoonaa euroa ja omistusosuus 25 prosenttia.
Hirvensalon srk-keskus. Poissa käytöstä rakennuksen huonon kunnon takia.
Yhtymä on hakenut purkulupaa Turun kaupungilta. Asia monimutkaistui keväällä,
kun kaavoittaja huomasi, että rakennus on merkitty suojelukohteeksi uudessa
Hirvensalon osayleiskaavaehdotuksessa, joka kuitenkaan ei ole vielä voimassa.
Purkulupahakemus palautettiin uuteen valmisteluun. Yhtymä haluaa rakentaa
tilalle uuden, monikäyttöisen srk-keskuksen.
Heinänokan leirikeskus. Majoitusrakennukset Mäntykallio ja Eriksgården ovat
olleet poissa käytöstä syksystä 2017 lähtien rakennusten huonon kunnon takia.
Leirikeskus odottaa päätöstä siitä, miten yhtymän leirikeskuksia kehitetään.
Ratkaisua haetaan tänä vuonna.

Kulttuuri

Turkulainen geologi Ari Linna lukee keskiaikaisen Pyhän Katariinan kirkon seinistä koko Turun alueen kallioperän tarinan. Seinäkivien joukosta hän osoittaa paikallisista paikallisinta
kivilajia: - Tätä kutsutaan Kakolan graniitiksi.

Kivikirkon seinät ovat järeää peruskalliota
Pyhän Katariinan kirkon seinäkivet kertovat tarinoita vuosimiljardeista.
Tytti Issakainen teksti
Timo Jakonen kuvat

N

ämä seinät ovat valtavan hieno arkisto,
geologi Ari Linna ihastelee. – Täällä näkyy
koko alueen geologia.
Katselemme Ari Linnan kanssa Pyhän Katariinan kirkon
jykeviä kiviseiniä. Hän on perehtynyt
Lounais-Suomen kallioperän syntyyn.
Maallikon silmin seinillä on joukko
erivärisiä, monenkirjavia kiviä. Joissakin tuikkii täpliä yhtenäisellä pohjalla
kuin tähtiä taivaalla. Toisissa mutkittelee juomuja kuin jokiuomia.
Millainen on seinäkivien syntytarina?
Kirkko rakennettiin kuusisataa vuotta
sitten. Geologi vie kyselijän vielä kauemmaksi, hengästyttävälle retkelle
kahden miljardin vuoden taakse.
Ensin on ajateltava, että Nummenpakan kumpujen tilalla kohoaa vuoristo kuin Alpit. Se on syntynyt mannerlaattojen törmäyksen hirmuisesta
voimasta.
– Kuvittele, että tuolla itäpuolella
on vanhaa mannerta, jonka ikä on
noin 3500 miljoonaa vuotta, Ari Linna
kuvailee. – Suomen itä- ja pohjoisosissa on sitä vanhaa mannerta, maapallon vanhinta kallioperää.
– Sitten lännestä ja etelästä työntyy
tulivuorisaarien kaaria vanhan mantereen kylkeen. Ne ja välissä olleet
merenpohjan kerrostumat puristuvat
toisiaan vasten. Osa kohoaa ylöspäin.
Osa painuu alaspäin ja alkaa sulaa

lähellä Maan vaipan kuumuutta ja
painetta.
Siellä, 18 kilometrin syvyydessä,
syntyi lounaissuomalainen kallioperä
lähes kaksi miljardia vuotta sitten.
Vähitellen kallioperä kohosi ylöspäin. Sen päällä olevaa vuoristoa kuluttivat vuosimiljoonat. Viimeisimmäksi
sitä jyräsi jääkausi.
– Kallioperäämme kutsutaan peruskallioksi. Se on hyvä nimi. Peruskallio
kertoo siitä, että olemme perustuksissa,
kallioperän juuriosissa, jotka ovat paljastuneet esiin kulumisen voimasta.
Ammoisen tulivuoritoiminnan jäljet
näkyvät kirkon seinäkivissä.
– Tässä on hieno laavakivi, Ari Linna
sivelee tummaa lohkaretta, jossa kurvailee vaaleita juomuja.
Linnan sormi osoittaa kohta kohdalta, mitä kivi kertoo hänelle. Vierasperäiset nimityksetkin saavat maallikon haluamaan lisää tietoa.
– Tässä on basalttinen magma, joka
on mennyt raitaiseksi. Nämä poimut
ovat todennäköisesti olleet aikanaan
vaakasuoria kerroksia tai sitten kulkeneet tulivuoren rinteen suuntaisesti.
Vuorijonon puristuksessa ne ovat menneet kasaan ja tehneet hienoja poimuja.
– Suomessa tällaiset kivilajit ovat
moneen kertaa poimuttuneet. Lähellä
Maan vaippaa, jossa lämpötila on 700
astetta ja paine viidestä kuuteen kilobaaria, niistä on tullut plastisia, taipuisia.
– Nämä tässä ovat kalsiumpitoista
vulkaanista kiveä, nämä särvivälkettä,
pyroksiinipitoista vulkaanista kiveä,
basalttilaavaa.

Kallioiden raidat ja poimut kertovat Ari Linnalle, miten kallioperä on elänyt vuosimiljardien
aikana - ja elää edelleen.

Ari Linna ilahtuu lohkareesta, jonka
pinta vaihtelee harmaasta punervaan.
Kivessä on runsaasti tummia täpliä.
– Tässä on Turun seudun tyypillistä kokonaan sulanutta kiveä, joka on
aikanaan ollut meren pohjaan kerrostunutta savea. Tätä kutsutaan Kakolan
graniitiksi. Sitä louhittiin Kakolanmäestä Turun monen rakennuksen peruskiviksi.
– Se on niin paikallinen kivilaji kuin
olla voi. Turun ympäristön lisäksi sitä
näkee Suomessa vain Utsjoella.
Kakolan nimikkokivelle ovat ominaisia granaattirakeet, jotka ovat usein
kuin tummanpunaisia rubiineja.
– Savessa on paljon alumiinimineraalia. Kun kivi sulaa, savessa oleva
magnesium ja rauta eivät mahdu graniittisulaan. Niin ne tiivistyvät tällaisiksi granaatti- ja kordieriittirakeiksi.
Tuossa on graniittijuonia, jotka leikkaavat tätä vanhaa isäntäkiveä. Tuossa
näkyy haamumaisia luiroja, ne kertovat sulamisen välivaiheesta. Nämä

poimut ovat tässä sentin pituisia, mutta
poimu voi olla halkaisijaltaan myös
satoja metrejä.
Itäseinällä on terveisiä Vehmaan
rapakivialueelta. Jääkausi on kuljettanut rapakiven lohkareita Turun seudulle. Eräs niistä on päätynyt kirkon
rakennuskiveksi.
Kirkon katon ainekset ovat tuontitavaraa, liuskekiviä, jollaisia ei löydy
Turun alueelta. Saviliusketta on paikoin
Suomessa, mutta pääasiassa vuoristoissa kuten Alpeilla.
Kivi kiveltä tarina syvenee ja laajenee.
Pyhän Katariinan kirkon kiviseiniä
katsellessa maallikkoa hipaisee
aavistus ikuisuuden mittaamattomuudesta. L

Kuuntele juttu
Soundcloudissa
lilja-lehti.fi.
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Jumalanpalvelukset ovat
avautuneet taas korona-ajan
jälkeen ja niihin voidaan ottaa
osallistujia koronarajoitusten
puitteissa. Osa seurakunnista
lähettää jumalanpalveluksia
edelleen myös suorina verkkolähetyksinä. Koronaturvallisuudesta on jokaisen osallistujan hyvä huolehtia edelleen.

Valtakunnallista Evankeliumijuhlaa vietetään Turussa
2.-4. heinäkuuta. Evankelisen
herätysliikkeen kesäjuhlan teema on ”Kaikki on hyvin” ja ohjelmaan voi osallistua koronarajoitusten puitteissa paikan päällä,
verkossa evankeliumijuhla.fi ja
Radio Deissä 107,3 MHz. Juhlan
järjestää Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys (Sley)
yhdessä Mikaelinseurakunnan
kanssa. Vuosittainen Evankeliumijuhla on järjestyksessään
148:s. Juhlia on järjestetty vuodesta 1874 alkaen.

Kaupungeissa asuvien suomalaisten suurimmat odotukset
kirkkoa kohtaan liittyvät auttamiseen. Kirkolta odotetaan myötätuntoa ja konkreettista apua.
Kahdentoista suuren kaupungin
alueilla alkuvuonna tehdyssä
kyselyssä kävi ilmi, että seurakuntien toivottiin ennen kaikkea
pitävän huolta vanhuksista,
huolehtivan vähäosaisista ja tukevan ihmisiä elämän kriiseissä.
Kyselyn tulokset kertovat myös,
että seurakuntia pidetään luotettavina, mutta samalla rutiininomaisina toimijoina. Valtaosalla
kokemukset viimeisimmästä
kohtaamisestaan seurakuntien
kanssa olivat myönteisiä. Kirkon
haasteeksi koetaan edelleen
rohkeus kokeilla uutta. Kyselyn
tuloksista kerrotaan tarkemmin
elokuun Liljassa.

Kirkko on julkaissut verkossa selkokieliset päivän rukoukset. Rukouksia käytetään
jumalanpalveluksissa. Selkokielisten materiaalien avulla jumalanpalvelukset ovat helpompia
ymmärtää mahdollisimman
monelle kuulijalle. Eri arvioiden
mukaan Suomessa on satojatuhansia ihmistä, jotka tarvitsevat
selkokieltä tai selkokuvia.
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Kesäkuun alussa työnsä aloittanut hautausmaapappi Peter Eriksson on tullut jo monille tutuksi. Turun hautausmaalla päivystävän papin
kanssa voi tulla juttusille keskiviikosta perjantaihin.

Hautausmaapapilla
on aikaa keskusteluille
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

T

änä kesänä Turun hautausmaalla päivystää ihan oma
pappi.
- Tarkoitus on kohdata
ihmisiä. Yleensähän pappi
on hautausmaalla vain sen
pienen hautaushetken ja sitten lähdetään muistotilaisuuteen tai muihin töihin. Nyt on tarkoituksena olla rauhassa
paikalla ja kulkea ja keskustella ihmisten kanssa, määrittelee kesän pestiään
Peter Eriksson, yhtymän ensimmäinen
hautausmaapappi.
Hän kertoo, että hommaan haluttiin
joku, jota ei pelota aloittaa keskustelua
vieraiden ihmisten kanssa.
- Ajattelen, että hautausmaa voisi olla
sellaiselle myös hyvin luonteva paikka.
En ehkä itsekään tykkäisi, jos joku tulisi
jossain Hansakorttelissa juttelemaan,
mutta hautausmaalla se, että pappi
aloittaa keskustelun tuntuu ihan luonnolliselta, Eriksson miettii.
Mistä papin kanssa sitten voi puhua?
Kirjaimellisesti kaikesta maan ja taivaan
välillä.

- Usein ihmiset vähän empivät voiko
papin kanssa puhua jostain tavallisesta
ja kevyestä asiasta, mutta tietenkin voi.
Toki voi keskustella myös niistä elämän
nurjista puolista. Hautausmaalla käy
paljon esimerkiksi yksinäisiä ihmisiä
puolisonsa haudalla.
Erikssonin päivystää hautausmaalla
keskiviikosta perjantaihin iltapäivisin
klo 12-16. Mutta erikseen voi sopia
myös muun ajan, jos vaikka itse
pääsee vain aamupäivällä. Yhteyden
saa sähköpostilla tai soittamalla,
peter.eriksson@evl.fi, p. 0403417167.
Ja ylipäänsä tietenkin sopii tulla
nykimään hihasta, jos kaipaa juttuseuraa. Hautausmaapapin tunnistaa hänen
käyttämästään pantapaidasta. Sateen
sattuessa Erikssonilla on tukikohta Ylösnousemuskappelin omaistenhuoneessa.
- En siis päivystä siellä, mutta jos
tapaan jonkun, joka kaipaa keskusteluseuraa, niin sateella voimme mennä
sinne juttelemaan.
Hautausmaapapin työ kuulostaa sellaiselta, että askelia kertyy kesän aikana
paljon, eikä raittiista ilmasta tule pula.
Reippailun sijaan Eriksson kuitenkin

odottaa eniten erilaisia ihmisten kohtaamisia.
- Yksi asia, jota myös toivon ja odotan on, että voisi jutella ihmisten kanssa
ilman maskia, mutta katsotaan nyt sitten
kuinka sen kanssa on.
Hautausmaa ei ole entuudestaan
kovin tuttu paikka Erikssonille, vaikka
toki hän on siellä työtehtävissä käynyt.
- Elokuussa varmaan tunnen paikan
paremmin, sillä täällä on vielä paljon
sellaisia kolkkia, joissa en ole käynyt. En
ole tainnut käydä koskaan edes muistolehdossa. Hautausmaan uusi puoli on
valoisampi, mutta tykkään itse kuitenkin ehkä enemmän vanhasta puolesta.
Siellä on vaikuttavia hautoja, ja muutaman kerran olemme käyneet kuoron
kanssa laulamassa entisten kuoronjohtajien haudoilla.
Ainakaan heti alkukesästä ei kannata
myöskään luottaa liikaa hautausmaapapin opastaitoihin.
- Toivottavasti kauheasti ei kysellä
kuuluisuuksien hautoja, koska niitten
sijaintia en ainakaan vielä tiedä. L

Tässä ja nyt

Toivo antaa toivoa

I

hminen elää monessa ajassa
samanaikaisesti. Hän muistaa
menneitä, elää hetkessä ja pohtii
tulevaa. Hän tietää, että ajan virta
kuljettaa häntä vastustamattomasti
yhä uuteen nykyhetkeen. Tulevaisuutta voi suunnitella, mutta kaikesta
tulevasta ei voi itse päättää. Voi vain
toivoa parasta.
Suomen ja sen sukukielten toivosana on vanha indoiranilainen laina.
Se on samaa juurta kuin muinaisintian
daiva, joka merkitsee jotakin jumalilta
tulevaa, taivaallista tai kohtalosta riippuvaa. Sanaan sisältyy ajatus odotuksesta ja luottamuksesta, mutta samalla
tietoisuus siitä, että asiat eivät riipu
vain ihmisestä itsestään.
Jo pelkkä toivo-sana tuntuu sisältävän lupauksen siitä, että jotakin hyvää
ja haluttua tapahtuu. Toivo on yksi

niistä harvoista erisnimistä, joiden tiedetään olleen käytössä jo muinaissuomalaisena aikana. Nykysuomessa Toivo
esiintyy sekä etu- että sukunimenä, ja
lisäksi siitä on johdettu suuri määrä
muita sukunimiä, esimerkiksi Toivola,
Toivonen, Toiviainen, Toivio, Toivari ja
Toivakka.

Jokainen voi olla
toivon lähettiläs.
Toivo on annettu nimeksi myös
monille ihmisen luomuksille, esimerkiksi rakennuksille, yhteisöille ja liikennevälineille. Kuuluisa esimerkki
on Oulussa vuonna 1871 valmistunut
purjelaiva Toivo. Se oli suurin fregatti,

mitä kaupungissa koskaan oli
rakennettu. Sen
muistoksi on laulettu, kirjoitettu ja
tehty pienoismalleja, joista yksi on
KOLUMNI | KAISA HÄKKINEN
Oulun tuomiokirKirjoittaja on akateemikko ja Turun yliopiston suomen kielen emeritaprofessori.
kon kirkkolaiva.
Hänen erikoisalojaan ovat suomen kielen historia, etymologia ja vanhan
Mikael Agrikirjakielen tutkimus, erityisesti Mikael Agricolan ja hänen aikalaistensa kieli.
colalle antoi toivoa kirjoitettu
sana. Rukouskirjansa esipuheeseen
langeta epätoivoukseen.
hän runoili: Mitkä ikänäns kirjoitetaan,
Toivo ja toivottomuus eivät ole pelniistä rauha ja toivo otetaan. Hänellä
kästään henkilökohtaisia asioita. Kumoli nimitys myös toivon vastakohdalle.
pikin tarttuu. Toiveikas ystävä, hoitaja,
Rukouskirjassaan hän aneli: Päästä
pappi tai lääkäri voi auttaa ratkaisemeitä epäuskon ja epätoivon synnistä.
vasti epätoivon hetkellä. Jokainen voi
Sananmuodostustavasta hän oli epäolla toivon lähettiläs. L
varma, joten hän kokeili myös toista
vaihtoehtoa: Älä myös anna meidän

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

Hanna Boatengille
diakonin työ on
unelma-ammatti
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

K

atariinanseurakunnan
diakoni Hanna Boatengille alkoi jo teini-ikäisestä hahmottua, mikä
hän haluaa olla isona:
diakoni. Se on sikäli harvinaista, että useimmat teini-ikäiset
eivät taida edes tietää, mikä se sellainen on.
- Olin jo silloin nuorena muun
muassa lähimmäisvapaaehtoisena, isosena kehitysvammariparilla sekä kuurojen leiriavustajana. Minua kiinnostavat ihmisten moninaisuus, vähemmistöt ja erilaiset kulttuurit – sekä tietenkin se, että voi auttaa. Empatiakyky on
varmasti yksi tärkeä ominaisuus tässä
ammatissa. Perustyö on kohdata ihmisiä ja se sopii minulle, Boateng kertoo.
Diakoniatyöllä tarkoitetaankin
yksinkertaisimmillaan lähimmäisten
auttamista. Turussa sitä tehdään niin
paikallisseurakunnissa kuin keskitetysti yhtymän siipien alla.

Työ on varsin moninaista. Yhtymän
diakoniakeskuksessa on omat diakonit
esimerkiksi viittomakielisille, vammaisille, päihteidenkäyttäjille, asunnottomille ja maahanmuuttajille. Paikallisseurakunnissa diakonit hoitavat oman
seurakuntansa asioita.
- Me kaikki teemme asiakastyötä,
minkä lisäksi kukin vetää jotain ryhmää. Omani on Hyvän mielen ryhmä,
joka tukee mielen hyvinvointia.
Käymme museoissa, kahvilla, elokuvissa. Mukana on ihmisiä, joiden ei
ehkä tulisi yksin lähdettyä ulos, mutta
ryhmässä on helpompaa.
Päivittäisessä diakonian arjessa iso
rooli on taloudella.
- Ihmisillä on hyvin monenlaisia
hankalia tilanteita: vaikkapa että lääkärinlausunto viivästyy, mistä syystä
Kela ei voi maksaa tukea ja ihminen jää
tyhjän päälle. Toki on myös päihdeongelmia, sairautta ja sen sellaista. Joskus
tarvitaan ihan ruoka-apua, joskus joku
lasku pitää hoitaa, toisinaan vuokrarästi, Boateng listaa.
Diakoniassa autetaan tekemällä esi-

merkiksi avustusanomuksia vaikkapa
kirkon säätiöille esimerkiksi lasten
harrastusmaksuja varten. Nyt viimeksi
Boatengin työkaveri Päivi Rönnblad
oli hankkimassa lahjoitusvaroin eräälle
asiakkaalle ompelukonetta.
Suoraa rahaa diakonia ei tarjoa,
vaan maksusitoumuksia, eikä taloudellinen apu ole ainoa mitä on tarjolla.
- Autamme monenlaisissa käytännön asioissa, kuten vaikkapa lomakkeiden täyttämisissä. Erityisesti maahanmuuttajille ne voivat olla hankalia.
Toisinaan ihmiset haluavat myös vain
jutella, kun on elämässä kriisi meneillään.
Ihan äkkiä eivät työt diakoniassa
ole loppumassa. Korona-aika on miltei
tuplannut yhteydenotot.
- Yksistään huhtikuussa meillä oli
357 asiakaskontaktia – toki siinä saattoi sitten olla sama ihminen yhteyksissä
useamman kerran. Näitä hoitamassa on
neljä diakonia.

Boatengin mukaan diakonian asiakkaissa on monia ryhmiä, joiden tilanne
on vaikea.
Vanhusten yksinäisyys on iso
ongelma, kuten yksinäisyys yleisemminkin. Päihdepalvelut ovat usein
tukossa, eikä katkolle mahdu. Huumeidenkäyttäjä voi joutua jonottamaan
hoitoon pääsyä. Maahanmuuttajien
työllistyminen on vaikeaa. Omaishoitajat ovat lujilla. Paperittomien tilanne on
raskas, ja turvapaikanhakijoiden hakuprosessit epäinhimillisen pitkiä.
Välillä onkin riittämätön olo, kun ei
pysty auttamaan niin paljon kuin tahtoisi. Usein ihmiset ovat kiitollisia siitäkin, että he tulevat kuulluiksi.
- Hienoja hetkiä ovat myös ne, kun
on voitu auttaa, ja ihminen on päässyt
eteenpäin. Häätö on estetty, vuokrarästi maksettu tai lapsi saanut soittimensa ja harrastus voi jatkua. L
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Svenska sidan

Fadder kan man vara på många olika sätt
Siv Skogman text
Jussi Vierimaa foto

H

östen 2015 var Tom
Axberg nybliven pensionär. Han läste och
hörde om hur Åbo
svenska församling
efterlyste folk som
kunde ställa upp för nyanlända asylsökande, som då kom i strid ström också
till Åbo.
Det var självklart för honom att
ställa upp.
– Det enda anständiga, säger han.
Jag hade tid och resurser, jag kunde
inget annat när det behövdes.
Och det fortsätter än.
Några gånger per år samlas en
grupp killar hemma hos honom och
äter, pratar, uppdaterar varandra om
det som hänt sedan senast. När de kom
var de minderåriga, en del 16–17 år.
Det var många konkreta problem som
pockade på lösning. Tom eller Tomi
som de kallar honom lyssnade, diskuterade, tillsammans försökte de hitta
lösningar. I dag är han glad när han
ser hur de tar sig fram på egen hand, i
byråkratin, i arbetslivet, i vardagen.
Han kallar sig chaufför, kock och samtalspartner.
– Jag ville redan från början hellre
bjuda hem pojkarna, laga finländsk mat
och prata, än sitta i en flyktingförläggning och samtala.
Det har också blivit en del resor för
att se andra ställen i näromgivningen.
Toms bil har proppats full med destination Raumo, Tammerfors, Helsingfors,
Nystad med bilfabriken och Brändö på
Åland, där gänget provade på mete och
fisksoppa.

Samling kring makaronilådan. Zia Mohammadi, Assad Mohammadi, Hussain Qasimi, Ali Abulhassani, Tom Axberg och Abdullah Mirzei.

Själv har han bjudit på bland annat
makaronilåda, stekt strömming och
annan fisk.
– Jag vill gärna introducera husmanskost, vanlig finländsk mat.
Åtminstone makaronilådan har uppskattats.
Hans bil har också fungerat som flyttbil
för möbler och tvättmaskiner. Tillsammans med Lars-Runar Knuts har de
hjälpt flera familjer att flytta och blivit
bekanta med dem. Samtidigt har han
upptäckt hur många självklarheter kan
få helt nya perspektiv.
– Till exempel elproppar var helt
okända för en familjefar, vars bostad

hade blivit mörk. Hälsosamt att se det
självklara i nytt ljus, att lösa gemensamma problem och lära sig nytt.
Tom Axberg hann verka i 30 år inom
kommunal förvaltning innan han gick
i pension. Han har bland annat varit
kommunsekreterare i Brändö och
stadsdirektör i Kaskö och Hangö. Den
bakgrunden har han nytta av också nu.
– I mitt jobb såg jag att närmiljön
består av många olika viljor och förhållningssätt. Vi behöver inte alla tänka lika
men vi måste kunna sätta oss ned och
prata för att hitta fungerande lösningar,
sammanstråla på nån punkt för att hitta
kommunikationen.

– Och visa respekt för realiteter.
Mitt jobb i kommuner med begränsade
ekonomiska resurser har lärt mig vikten
av samarbete.
Coronan har gjort att Tom och killarna
inte träffats som grupp, men de har
ringt varann och träffats för enskilda
diskussioner. Om alla skulle samlas är
de ett tiotal, men sällan har alla kunnat
komma på en gång.
– Jag brukar ringa till nån, som
sedan låter budet gå. Sen ser vi hur
många som dyker upp. L

Hedersuppdrag i över 60 år

O

m livet gått i sådana
banor att du inte har
egna barn betyder det
inte att du är utan.
Fredrika Bremer
(1801– 1865) sa en
gång på frågan om kvinnan kan ha
uppfyllt sin bestämmelse utan att ha
fött barn till världen: Den kvinna som
inte har några egna barn, har fler barn
än den som har många.
Ett ypperligt exempel på det är
87-åringen i Åbo som har fem fadderbarn, en systerdotter och ett flertal
människor i sin omgivning som hon
stött och skött under åren. Och där
kontakten fortfarande flödar i båda
riktningarna, oberoende av var fadder10 | L I L JA 6- 7/2021

barnen bor.
- Mitt första fadderbarn fick jag 1961,
dottern till en av mina väninnor. Ett av
mina fadderbarn bor i Sverige, andra i
Finland, men vi har kontakt regelbundet. Så är det med dem alla: vi ringer,
skickar julkort och uppmärksammar
födelsedagar. När det är möjligt träffas
vi hemma hos varann. En har just fyllt
60 år och firades så gott det gick med
tanke på coronan.
- Mamman till ett av mina fadderbarn har jag till och med hjälpt till världen, eftersom mitt yrkesliv fanns inom
vården. Det känns speciellt.
Att vara fadder är ett sätt att visa
omtanke, att ge stöd och uppmuntran
när det behövs. Kanske säga ifrån om

något verkar gå snett. Ingenting tungt
eller besvärligt.
- Ett hedersuppdrag, säger hon. En
livslång relation. Och de som valt mig
verkar nöjda.
Hon skrattar när hon berättar små
episoder ur livet som fadder. Hur pojken som hon var famnfadder åt skuffade bort blommorna som dekorerade
dopkolten, om hur hon stickat åt de
små eftersom alla unga mammor inte
är så händiga, om trevliga samtal, om
kontakten till mammorna lika väl som
till fadderbarnen.

och möjligheten att ta hand om andra.
Hon skötte också om två barn både dag
och natt i tio år, medan föräldrarna var
på jobb. Och hon var självklar gäst när
det blev dags för barnens studentdimission, liksom hon varit hedersgäst vid ett
av fadderbarnens bröllop.
Att hon också varit promenadsällskap åt en äldre dam med allt vad det
innebär av intressanta samtal gör hennes familj stor, spridd över många orter
och åldrar. Men kontakten frågar inte
efter avstånd eller ålder. Den lever och
den är nära. L

Under sitt yrkesliv vigde hon i tio år två
veckor av sin semester för att vikariera
på sjukhuset i Mariehamn. Det säger
nånting om hennes drivkraft, om viljan

Den nationella fadderdagen firades 6 juni.
På www.fadder.fi finns information om att
vara fadder.

Ajankohtaista

Onnistuneen loman suunnittelu on yhteispeliä. Jokaisen perheenjäsenen toiveita kannattaa kuulla, vaikkei kaikkia toiveita voisikaan toteuttaa, sanoo johtava perheneuvoja
Sari Sundvall-Piha.

Mukavaa lomaa!
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

H

yvä perheen lomasuunnitelma sisältää keskustelua, kuulemista ja
kompromisseja.
Syksy on seurakuntien perheasiainkeskuksessa kiireistä aikaa, sillä lomakausi
kiristää usein hermoja ja puolisoiden
välejä, vaikka loman idea on olla täsmälleen päinvastainen – rentouttava
akkujenlataushetki.
Sinänsä yhteydenotot ovat kuitenkin
vain hyvä asia, muistuttaa johtava perheneuvoja Sari Sundvall-Piha.
- Apua kannattaa ehdottomasti
hakea ja mieluummin aikaisemmin
kuin myöhemmin! Sehän on nimenomaan itsestä ja perheestä välittämistä,
jos niin tekee. Usein auttaa näkemään
asioita vähän toisin, kun on joku ulkopuolinen osapuoli mukana pohtimassa
ja tulkitsemassa tilannetta.
Vaan miksi loma toisinaan toimiikin täysin päinvastoin kuin pitäisi ja
lopputuloksena on lähinnä riitaa ja
pahaa mieltä? Siihen lienee monia
syitä, mutta Sundvall-Piha tarjoaa yhtä
yleistä.
- Työelämä on usein aika kuormit-

tavaa, jolloin perhearjessa helposti käy
niin, ettei ehditä oikein puhua, mikä
pikkuhiljaa alkaa näkyä keskinäisessä
vuorovaikutuksessa. Lomaa vastaavasti odotetaan erityisen kovasti, ja kun
nämä kaksi laitetaan yhteen, odotukset
ja todellisuus eivät välttämättä kohtaa.
Siksi tärkein lomansuunnitteluvinkki tulee tässä:
- Pitkin vuotta kannattaisi pitää
mielessä oman itsen ja perheen huolto.
Ei ole viisasta painaa sata lasissa eteenpäin niin, että kun se loma vihdoin
tulee, ollaan jo valmiiksi maitohapoilla.

että pariskunnalla olisi joku yhteinen
pieni juttu, jonka ei tarvitse olla mitään
ihmeellistä. Se voi olla vaikka pullateet.
Mutta että olisi joku pieni hetki, jolloin
ollaan kahdestaan.
Itsensä ja perheen huoltaminen
pitkin vuotta on sikälikin tärkeää, että
vaikka Suomessa on kansainvälisesti
hyvin pitkät lomat, niin silti suurin osa
elämästä on kuitenkin ei-lomaa.
- Loma ei voi eikä saa olla se ainoa
paikka, jolloin huolletaan itseä tai perhettä. Kohtuullisuus ja balanssi myös
työpuolella on tärkeää.

Arjen perhehuollon ei tarvitse olla
mitään ihmeellistä. Se on yksinkertaisesti sitä, että vietetään edes jonkin
verran aikaa yhdessä.
- Ihan vaikka että syödään porukalla. Siinä on hyvä mahdollisuus
nähdä koko perhe ja käydä läpi kuulumisia. Sillä lailla pysytään jyvällä siitä,
mitä itse kunkin elämässä tapahtuu,
Sundvall-Piha sanoo.
Toinen olennainen asia hänen mielestään on, että elämässä pitää olla riittävä määrä jotain kivaa, mitä se sitten
kullekin on.
- Siis että jos tykkää vaikka tarkkailla lintuja, niin aina välillä se onnistuu. Tai jos haluaa käydä kävelyllä,
pääsee kävelylle. Olisi myös hyvä,

Mutta se loma. Miten suunnitella se
niin, että kaikilla on kivaa?
- Olisi hyvä, jos kaikki saisivat jotain
ja että yhdessä mietittäisiin mitä se
voisi olla. Loman suhteen kannattaisi
ajatella samalla lailla kuin jouluna: että
mitä jos lapsi saisi nyt ainakin tuon
lahjan, vaikkei koko toivelistaa voida
täyttää. Olennaista on, että tarpeet on
kuultu, yhdessä on puhuttu, on ollut
läsnäoloa ja vuorovaikutusta ja että
ylipäänsä on suunniteltu.
Sundvall-Piha muistuttaa, ettei
myöskään ole niin, että on hiki päässä
oltava koko ajan yhdessä.
- Sen ääneen sanominen voi olla
vähän hankalaakin. Mutta asian voi
esittää niin, että entä jos en tulisi

vaikka sinne mummolaan, tai että tulisin vain vähäksi aikaa, niin mitä siitä
ajattelisit?
Kyse on siis keskustelusta ja kompromisseista ja se pätee myös lapsiin:
ei ole niin että vanhempien tehtävä on
raataa, jotta lapsilla olisi täydellinen
loma.
Kaikilla ei myöskään ole mahdollisuutta suunnitella yhteistä lomaa,
lomat voivat olla vaikkapa eri aikaan.
Mutta silloinkin pitäisi miettiä, miten
niistä aineksista saisi aikaiseksi edes
jotain sellaista, joka antaa syksyä varten voimia.
- Lomaillaan sitten vaikka vuorotellen. Jos ei ole rahaa, niin on kuitenkin
paljon, mitä voi tehdä: marjametsät,
sienimetsät, hiekkarannat, aurinko.
Ne ovat kaikkien tavoitettavissa. Jos
koko kesä menee niin, ettei ole omaa
lepoa ollenkaan, niin se kuormittaa.
Kannattaa myös muistaa sellainenkin
kompromissi, että tänä kesänä tehdään
näin, mutta ensi kesänä on sinun toiveesi vuoro. Voidaan siis jättää asioita
odottamaan tulevaa, lomia tulee kyllä
myöhemminkin. L

Kuuntele juttu
Soundcloudissa
lilja-lehti.fi.
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Lopuksi

Kohti
monipuolisempaa
Tuomiokirkkoa
Aulikki Mäkinen haluaa, että kirkko on
aktiivinen toimija, eikä vain kulissi keskellä
Turun vanhaa kaupunkia ja sen elävöittämistä.
Minna Uusivirta teksti
Timo Jakonen kuva

T

urun tuomiorovastina
huhtikuussa aloittaneella
Aulikki Mäkisellä on
edessä matka Ruotsiin.
Sieltä haetaan mallia
Tuomiokirkon tulevalle
peruskorjaukselle ja tutkitaan, mikä
vastaavissa remonteissa ei ole toiminut. Peruskorjauksen suunnittelu on jo
käynnissä, mutta tarkkaa aikataulua ei
vielä ole. Mäkinen toivoo, että remontti
voidaan toteuttaa osissa niin, ettei kirkkoa tarvitse sulkea.
Suunnittelussa on mietitty kirkon
käytettävyyttä, kauneuden ja pyhyyden
kohtaamista sekä sitä, miten rakennus
voi puhua kävijälle entistä paremmin
Jumalasta. Vaikka Tuomiokirkko on
kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, se ei ole yksistään museo, vaan
myös jumalanpalvelustila.
- Mietimme, millaista kirkollinen
elämä on 20–30 vuoden päästä. Jumalanpalvelukset ovat nyt osallistuvampia
ja dialogisempia kuin ennen, jolloin
usko oli hierarkkisempaa, enemmän
ylhäältä alas annettua, Mäkinen kertoo.
Hän muistuttaa, että kirkko rakentuu eri vuosisatojen kerroksista, joista
meidän aikammekin on yksi ja sen
usko saa näkyä remontissa, samoin

kuin edellinen, 1970-luvulla tehty
peruskorjaus on näkynyt. Käytännössä
muutoksia saattaa tulla esimerkiksi
penkkeihin tai alttarin sijaintiin. Tilojen
käytettävyyttä voidaan mahdollisesti
parantaa lasiseinillä.
- Kaupunkilaiset saavat osallistua
projektiin ja kertoa toiveitaan. Kirkon kauniita yksityiskohtia ei poisteta,
mutta koska kirkko on monelle rakas,
jotkut muutokset voivat olla kipeitä.
Mäkinen pitää tärkeänä sitä, että
kirkko on monikäyttöinen ja sinne on
matala kynnys tulla. Tämä näkyy jatkossa muun muassa niin, että hartauksia tarjotaan eri kohderyhmille, perinteitä unohtamatta. Yhtenä esimerkkinä
on tuoda esiin meditaatiota ja kehollisuutta.
- Moni ajattelee, ettei meditaatiolla
ja mindfulnessilla ole tekemistä kristillisyyden kanssa, mutta samalla hiljentymisen ja keskittymisen mallilla on
kristinuskossa pitkät perinteet luostarilaitoksen ja erämaaisien sekä -äitien
kautta. Siksi meditaatio sopii hyvin
kirkkoon, sen sisältö on ratkaisevaa, ei
muoto.
Tuomiorovastin linjana on se,
että kaikenlaisille ihmisille on oltava
kirkossa tilaa. Moninaisuus auttaa
ymmärtämään erilaisia maailmoja ja
siksi on myös hyvä, että pappeinakin
on erilaisia ihmisiä.

Aulikki Mäkinen katsoo, että kirkon on nykyaikana oltava ihmisten rinnalla kulkijana ja
kyettävä dialogiin, sillä ylhäältä päin tuleva opettaminen ei puhuttele.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on kirkkoherrana kuusi naista
ja neljä miestä, mikä on Suomessa
poikkeuksellista. Koko maassa kirkkoherroista neljännes on naisia. Mäkinen
on Turun tuomiorovastina – Suomen
toiseksi vanhimmassa virassa – ensimmäinen nainen. Hänestä sillä on symboliarvoa, joka kertoo maailman muutoksesta.

-Täällä on ollut kirkkoherroina
naisia pitkään ja Tuomiokirkkoseurakunnassa on eteenpäin katsova ilmapiiri, jossa ollaan avoinna muutokselle.
Minut on otettu erittäin lämpimästi
vastaan. L

Käsikirjoitus Roope Lipasti, piirros Anton Lipasti
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