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Hei vaeltaja,
Olet lähdössä pyhiinvaellukselle, pienelle matkalle, jonka
merkityksen itsellesi löydät parhaiten kuuntelemalla – itseäsi,
läheisiäsi ja ympäristöäsi.
Olemme tehneet sinulle reitin, jonka varrella etsimme
hiljaisuutta vilinän keskellä, sillä sitähän arki ja elämä usein on.
Niin myös kaupungissa kulkiessa. Pysähtymisen tunteen voi
kuitenkin tavoittaa paikasta ja ajasta riippumatta, silloin kun
uskaltaa asettua hetkeen.
Tämän pyhiinvaelluksen oppaana toimii lapsi. Pohdiskelutehtävät
kutsuvat katsomaan maailmaa ympärillämme lapsen tavoin –
vilpittömin silmin, hetkeen pysähtyen ja siinä läsnä ollen,
pienestä iloa ja ihmetystä löytäen. Vaelluksella kuuntelu,
keskustelu ja pohdinta sekä matkaoppaan rauhallinen tarkkailu
ja havainnointi voivat avata oivalluksia myös itseen. Lapsi voi olla
sinun perheenjäsenesi, läheisesi tai kokonainen lapsiryhmä näitä
hetkessä elämisen mestareita – tai voit palata tällä vaelluksella
siihen, miten sinä itse lapsena pohdintatehtävien aiheet ja
ajatukset koit. Onko elämä muuttanut ajattelutapojasi?
Hiljaisuuden polulla sinä itse määrittelet, onko matkasi henkinen
tai hengellinen – tai jotakin siltä väliltä. Anna itsellesi tilaa ja
vapautta pysähtyä miettimään isoja ja pieniä kysymyksiä tavalla,
joka tuntuu itsellesi hyvältä. Ole itsellesi ja läheisillesi armollinen
tällä matkalla. Pyhiinvaellus ei ole suoritus, vaan olet tervetullut
kokemaan sen sellaisena ja sen laajuisena, kuin se sinulle tai
perheellesi parhaiten tässä hetkessä sopii. Matkaeväiksi tähän
vaelluksen pysähdyspaikat tarjoavat pohdintatehtäviä seitsemän
teeman äärellä. Voit kulkea vaelluksen kumpaan suuntaan haluat
tai pysähtyä niille pisteille, jotka sopivat matkasi varrelle tänään.
Vaelluksen kokonaispituus Mikaelinkirkolta Martinkirkolle on
reitin mukaisesti 3,3 km. Lisäevästä matkallesi löydät verkosta,
jonne olemme koonneet vaellukselle sopivia Raamatunkohtia.
https://www.turunseurakunnat.fi/lapset-ja-perheet/yhteistyo/
katsomuskasvatus
Matkan alussa on tapana toivottaa hyvää ja turvallista matkaa.
Miten
haluaisit
toivottaa
matkakumppanillesi
hyvää
pyhiinvaellusta? Me toivotamme sinulle hyvää matkaa virren 511
sanoin: ”Tie valmis on, nyt tunnen sen ja lähden matkaan
palvellen. Voin jakaa minkä itse saan, rohkaista muita
kulkemaan.”

1. Mikaelinkirkko
- Hengellisyys ja henkisyys
Kaunis ja jylhä
Mikaelinkirkko kohoaa
kirkonmäellä. Sen korkea
päätorni nousee kohti
taivasta. Arvaatko kuinka
korkealle? Se on 77 metriä
korkea kirkon kivĳalasta
mitattuna. Mikaelinkirkko on
vihitty tarkoitukseensa
kynttilänpäivänä vuonna
1905 eli kirkko on jo yli sata
vuotta vanha. Se onkin
ehtinyt nähdä
kaupunkikuvan ja elämän
monenlaisia muutoksia
ympärillään. Mikaelinkirkon
on suunnitellut Lars Sonck.
Kirkon suunnitelma kulki
työnimellä SOLI DEO GLORIA
AETERNA, joka tarkoittaa
”Yksin Jumalalle ikuinen
kunnia”. Lopullisen nimensä
kirkko on saanut arkkienkeli
Mikaelin mukaan.
Kirkot ovat monille tärkeitä paikkoja. Ne ovat usein kauniita rakennuksia,
jotka muodostuvat tärkeiksi maamerkeiksi kylissä ja kaupungeissa.
Tämänkin pyhiinvaelluksen varrella voit nähdä ainakin kolmen turkulaisen
kirkon tornit. Sen lisäksi ne ovat paikkoja, joissa ihminen voi pysähtyä,
hiljentyä, kokoontua yhteen ja aistia pyhää. Pyhä on jotakin meille tärkeää
ja merkityksellistä, jonka voi aistia tunteiden ja mielen tasolla. Monet
kokevat, että myös luonto on tällainen tärkeä ja merkityksellinen paikka,
jossa voi kokea pyhän. Oletkin ehkä kuullut sanottavan, että metsä on kuin
kirkko?
Mikaelinkirkostakin voit löytää jotakin luontoon liittyvää. Kirkko edustaa
tyyliltään uusgotiikkaa ja on Turun kirkoista kenties koristeellisin. Millaisia
koristeita ja kuvioita löydät kirkon ulkopuolelta seinistä, ovisuista ja
ikkunoiden lasimaalauksista? Löydätkö koristeita, jotka liittyvät luontoon?
Mieti, mikä on sinulle erityisen tärkeää ja arvokasta. Mikä on sinulle pyhää?

2. Port Arthurin
Puutarhakatu
– Yksinkertaisuus

Port Arthur, turkulaisten suussa tuttavallisemmin Portsa, on Turun
ruutukaava-alueen länsilaidalla sĳaitseva VIII kaupunginosa, joka on
alkujaan 1900-luvun alun käsityöläisten ja työväen asuinalue. Tiedätkö
sinä, minkä nimisessä kaupunginosassa sinä asut? Museovirasto on
määritellyt Mikaelinkirkon ja Portsan puutalokorttelit yhdeksi Suomen
valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä.
Port Arthurin Puutarhakatua kulkiessasi voit aistia niin historian kuin
nykyhetken läsnäolon. Mikä ympärilläsi on vanhaa ja mikä uutta?

3. Pakkarinpuisto – Jakaminen
Portsan Hansakadun ja jokivarren Linnankadun välissä kulkee
mäessä Pakkarinkatu, jonka varrella sĳaitsee Pakkarinpuisto.
Pakkarinpuiston leikkipaikka on 1900-luvun alusta peräisin olevien
suurten puistolehmusten katveessa, ja puisto on valmistunut jo
vuonna 1916. Siitä saakka se on ollut tärkeä virkistäytymisen,
ulkoilun ja leikin paikka alueen asukkaille.
Leikki on tila luovuudelle ja hetkessä olemiselle. Lapsi voi
parhaimmillaan saavuttaa leikissä flow-tilan, jossa aika ja paikka
unohtuu leikin viedessä mukanaan. Leikistä tulee tosi ja muu
ympäriltä katoaa. Aikuinen puolestaan tavoittaa leikin flow-tilan
ehkä hetkittäin – tai se on jo karannut meistä kauaksi. Tällöin
leikkiin heittäytyminen voi tuntua aluksi hankalalta, mutta sitä
kannattaa kokeilla!
Leikin maailma on jaettu yhteinen. Miettikää, millaisessa
leikissä voisitte löytää yhteisen
flow-tilan jaetussa hetkessä.

Kulje matkasi Puutarhakadulla ympäristöäsi tarkkaillen. Kun kuljet
tavallista hitaammin, voitko huomata tavallista enemmän? Etsi
kauneutta arkisessa hetkessä, sillä elämän pienet ilot ovat usein
yksinkertaisissa arjen hetkissä. Millaista kauneutta voit löytää
ympäriltäsi tavallisella kadunpätkällä kulkiessasi?
Eri asiat voivat olla meille merkityksellisiä, kauniita ja tärkeitä. Mieti,
mikä sinusta on kaunista ja iloa tuottavaa. Kerro matkakumppanillesi
havainnoistasi ja keskustelkaa niistä yhdessä.

Kertokaa omista
lempileikeistänne tai kokeilkaa:
haluatko juosta, nauraa ja
kiljahdella, jolloin voisit nauttia
hippaleikistä tai kilpajuoksusta?
Tai pidätkö rauhallisesta
puuhailusta? Voisiko jokaisen
hiekkakakun taputteluun
paneutua pieneksi hetkeksi,
kuin tarkkuutta vaativaan
tehtävään? Tai voisitko piirtää
labyrintin hiekkalaatikon
hiekkaan?

4. Fregatti Suomen Joutsen
– Huolettomuus
Kuljet sitten Meritullinkatua pitkin Aurajoen
rantaan tai Läntistä rantakatua kohti Forum
Marinumia, niin näet kauniin valkoisen
fregatti Suomen Joutsenen jo kaukaa.
Purjealuksena fregatti tarkoittaa vähintään
kolmimastoista alusta. Pysähdy
katselemaan uljasta purjealusta.
Tiedätkö, mikä eläin joutsen on? Se on lintu.
Joutsen on suomalaisille tärkeä lintu.
Laulujoutsen on valittu suomalaisten
tunnuslinnuksi, se on kansallislintumme.
Suomen Joutsen on siis saanut nimensä
linnulta. Se on rakennettu jo vuonna 1902 eli
se on reippaasti yli 100 vuotta vanha.
Suomen Joutsen on suuri purjealus. Montakohan askelta tarvitaan kävelyyn
sen takaosasta kärkeen? Kokeilkaa kulkemalla aluksen vierellä olevalla
nurmella! Metreinä se on n. 96 metriä. Jotta näkee Suomen Joutsenen
mastot kokonaan, täytyy päätä kääntää paljon ylöspäin. Suomen Joutsenen
iso masto nousee 52 metrin korkeuteen vesirajasta eli alus on kerrostalon
korkuinen. Suuri on myös Suomen Joutsenen edessä oleva kukka eli
Päivänkakkara-veistos (tekĳät: Jani Rättyä ja Antti Stöckel 2011).
Näiden suurien asioiden rinnalla saattaa tuntea itsensä pieneksi. Kuitenkin
me kaikki, isot ja pienet olemme yhtä huomionarvoisia ja tärkeitä.
Kerro pyhiinvaelluskumppanillesi, mikä hänessä on sinusta hienoa. Minkä
hienon asian sinussa itsessäsi toivoisit muiden huomaavan?
Joskus huolemme ja murheemme saattavat tuntua suurilta, jopa Suomen
Joutsenen kokoisilta. Kuvittele nyt, että huolesi saavatkin yhtäkkiä siivet ja
ovat kuin lintu, joka laskeutuu istumaan kädellesi. Voit nyt lähettää huolet
lentoon linnun siivin puhaltamalla käteesi. Sitä ennen voit halutessasi
kuiskata huolesi.
Lopuksi kokeilkaa lennellä niin kuin
linnut. Oletko pieni lintu, joka
liikuttelee siipiään nopeasti vai
suuri lintu, joka liitelee korkealla
taivaalla? Pysähtykää sitten
yhdessä valitsemallenne paikalle
leikisti juomaan lammen ääreen.

5. Harmonia-veistos – Vapaus
Läntisellä rantakadulla, Vierasvenesataman kyljessä, sĳaitsee
Harmonia-patsas (tekĳä: Achim Kühn, 1996), joka tunnetaan myös
nimellä Valaan pyrstö. Pysähtykää ihailemaan sitä.
Harmonia-veistos toimii sulan veden aikana, eli toukokuusta
lokakuuhun, suihkulähteenä. Pimeän talvikauden aikana veistos
valaistaan. Suihkulähteenä ollessa sen vesi tulee luonnollisesti
Aurajoesta. Teoksen yläosa on leveimmillään 7 metriä muistuttaen
suuren valaan pyrstöä. Pyrstö muodostuu 280 käsin taotusta
jaloteräslevystä. Nuo levyt ovat kuin pyrstön suomut. Ne on käsitelty
elektrolyyttisesti eli sähkökemiallisesti. Ne on siis sähkön avulla
pinnoitettu metalleilla. Siten “suomuihin” on saatu niiden monin eri
tavoin hehkuvat värit.
Valas on luonnossakin todella suuri eläin. Valaan pyrstö voi hyvin olla
oikeasti samankokoinen kuin tässä veistoksessa. Valaat uiskentelevat
suurissa valtamerissä, eikä niitä tavata täällä Suomessa. Valtamerissä
niillä on paljon tilaa elää vapaasti.
Mieti hetki: mitä vapaus tarkoittaa? Mitä vapaus sinulle merkitsee?
Jos et olisi vapaa, millaista elämä olisikaan silloin? Miten voimme
auttaa toinen toisiamme tuntemaan itsemme vapaiksi?
Millaiselta näyttäisi sinun tekemäsi
vapausaiheinen patsas? Voit nyt
yhdessä
pyhiinvaellusmatkakumppanisi
kanssa muovata toisistanne oman
näköisenne patsaat tai muodostaa
yhden yhteisen.
Jääköön Harmonia-patsas nyt
muistuttamaan sinua myös
vapauteen kuuluvasta rauhasta ja
elämän sopusointuisuudesta.
Harmonia tarkoittaakin asioiden
välistä sopusointua
ja rauhaa.

6. Föri – Kiireettömyys
Lähdemme nyt ylittämään Aurajokea Föri-lautalla. Föri kuljettaa ihmisiä
maksutta joen yli Tervahovinkadun (itäranta) ja Wechterinkujan välillä
(länsiranta). Förin virallinen nimi on Föri. Nimi tulee joko ruotsin
sanoista ”färja” tai englannin ”ferry”, jotka tarkoittavat lauttaa. Föri
valmistui vuonna 1903 ja sen käyttö alkoi seuraavana vuonna. Föri on
Suomen vanhin jokapäiväisessä ammattiliikenteessä oleva kulkuneuvo.
Föri kulkee kettinkejä pitkin ja se toimii sähkömoottoreilla.
Sähkömoottorit saavat virtansa akuista, jotka ladataan joka yö.
Kummassakohan on isompi akku, kännykässä vai Förissä?
Sitä puolta, jolla on Martinkirkko, kutsutaan Tuomiokirkon mukaan
nimellä "Täl' puol' jokke" ja toinen puoli taas on "Tois' puol' jokke".
Kummalle puolelle olet nyt ja kummalle olet matkalla? Astu Förin
kyytiin.
Tällä pisteellä mietimme sanaa "kiireettömyys". Se tarkoittaa sitä, että
hidastaa vauhtia ja ennen kaikkea keskittyy siihen, mitä on kulloinkin
tekemässä. Muista myös Förin kyydissä oleva ohje, joka kuuluu Turun
murteella näin:
“Älä lähre mihenkkäs ennenku föri on kii kaĳas ja puami ylhäl.”
Se tarkoittaa: “Älä poistu föriltä ennen kuin se on kiinni laiturissa ja
puomi on ylhäällä.”
Kun hidastaa omaa vauhtia, voi
keskittyä paremmin hetkeen. Silloin
voi kokea jotain sellaista, joka
muutoin jäisi huomaamatta. Nyt
ehdit hyvin vaikka ihailemaan
maisemia. Katso jompaankumpaan
suuntaan Aurajoen vettä pitkin. Joki
jatkuu pitkälle eteenpäin.
Mitä näet?
Rannassa ja Förin kyydissä kuuluu
monenlaisia ääniä, eikä Föri ole
kovin kovaääninen kulkuväline. Mitä
ääniä kuulet?
Veden äärellä on monenlaisia
tuoksuja. Miltä Förillä ja Aurajoella
tuoksuu?
Miltä Förin kyydissä oleminen
tuntui?
Kerro havainnoistasi
matkakumppanillesi.

7. Martinkirkko – Hiljaisuus
Martinkirkko sĳaitsee osoitteessa Huovinkatu 5, turkulaisittain ”täl puol
jokkee”. Lähesty kirkkoa kuitenkin Aurajoen rannasta Savenvalajankatua
pitkin ja sen päässä sĳaitsevia portaita kirkonmäelle kohoten.
Kulkiessasi nämä 79 porrasta kuuntele ja tarkkaile ympäristöäsi. Nouset
kaupungin vilskeestä melun yläpuolelle, kuin pienen aikamatkan. Kulje
portaat aivan hiljaa ja rauhallisesti ja keskity kuuntelemaan. Ravistele
samalla jaloistasi turha kiire, kaupungin tomu ja meteli.
Saavut kirkonmäelle ja näet edessäsi vaalean ja selkeälinjaisen
Martinkirkon. Näkymä voi tuoda mieleesi piazzamaisen aukion ja voit
hetkisen aistia edessäsi palan Italiaa keskellä Turkua. Martinkirkko on
vihitty käyttöön vuonna 1933 ja on vielä alle satavuotias. Löydätkö tästä
vinkin myös kirkkoa katselemalla? Martinkirkon ovat suunnitelleet Totti
Sora ja Gunnar Wahlroos, ja se on arkkitehtuuriltaan funktionalistinen.
Kirkko on selkeäviivainen ja yksinkertainen. Arvaatko, kuinka korkea
Martinkirkon kellotorni on? Se on 64 metriä korkea kirkon kivĳalasta
mitattuna. Museovirasto on määritellyt Martinkirkon yhdeksi Suomen
valtakunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä.
Mieti, mitä kuulit ympärilläsi noustessasi portaita kirkonmäelle. Mitä
kuulet sisälläsi?
Seuraavaksi voitte kulkea Martinkirkon ympäri rauhallisesti kävellen ja
tehkää samalla seuraava hengitysharjoitus. Lähtekää kirkon pääovilta
kulkemaan vasemmalle lähtevää hiekkatietä. Älkää keskustelko tällä
matkalla, vaan keskittykää ainoastaan hengitykseen. Hengitä nenän
kautta sisään ja suun kautta ulos. Pyri kulkemaan niin hitaasti, että
jokaisen sisäänhengityksen aikana astut yhden askeleen ja
uloshengityksen aikana toisen. Kulkekaa näin lasimaalauksen luokse,
jossa on kuvattu kolme henkilöä. Arvaatko, ketkä on kuvattu
lasimaalauksessa? Tämän jälkeen voitte jatkaa kulkua kirkon ympäri.
Kirkon takaa avautuu hieno näkymä Martin kaupunginosan ylle.

Kohteet merkitty karttaan punaisella
(Kuva: Turun seudun opaskartta,
Käyttölupa: CC BY 4.0)

Lähteet:
Issakainen, T. & Martinseurakunta: Martinkirkko-esite
Issakainen, T. & Mikaelinseurakunta: Mikaelinkirkko-esite
Museovirasto, 2009. Port Arthurin puutalokorttelit ja Mikaelinkirkko
www.forum-marinum.fi
www.turku.fi

Teksti ja kuvat: Kirsti Ansaharju ja Susanna Salmela
Maalaukset: Tiia Hovi
Graafinen ilme: Lotta Leppänen

