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Arjen pienet ilot
Vuosi vaihtui jälleen, turvallisesti Turun tuomiokirkon
kellojen keskiyön lyöntien saattelemana. Samalla se
tarkoitti jo kolmannen koronan värittämän vuoden
alkamista. Osa meistä jaksaa vieläkin suhtautua tulevaisuuteen toiveikkaana, osalta taas alkavat viimeisetkin uskonrippeet koronan selättämisestä loppua.
Korona on tuonut elämäämme paljon rajoituksia ja
muuttanut sitä tavalla, jota suurin osa meistä ei osannut edes ajatella. Se, mitä koen tässä ajassa kuitenkin
saaneeni, on kyky kiinnittää erityishuomiota ihan
tavallisiin hetkiin, niihin hetkiin, joissa koen arjen
pieniä iloja. Kun kaikki voi muuttua silmänräpäyksessä, eikä tulevaisuutta kannata suunnitella kovin
pitkälle, olen huomannut, että merkittäväksi itselleni
ovat nousseet ne tilanteet, jotka tuovat iloa tässä hetkessä: kun istun kotona katsomassa televisiota ja oma
kissa kiipeää syliin kehräämään, kun pääsen viikkojen sulun jälkeen tutulle salille liikkumaan, tai kun
harmaana päivänä aurinko pilkahtaa pilvien lomasta.
Nämä hetket tekevät minut onnelliseksi ja tuovat
minulle iloa arjen keskelle.
Ennen joulua pääsin aloittamaan työpäiväni Turun
tuomiokirkossa hartaushetkellä. Myös se teki minut
iloiseksi. Sain istua rauhassa joulukuisena aamuna
katsellen Tuomiokirkon upeaa miljöötä, kuunnellen kanttorin soittoa ja papin sanoja. Samalla tunsin
Jumalan läsnäolon ja oloni oli mitä rauhallisin.
Pieniä iloja voi arjessa löytää mistä vain – ihmisistä,
lemmikeistä, luonnosta, rakennuksista… Ne huomaa,
kun osaa katsoa oikealla tavalla. Koskaan ei kaikki
tule olemaan yhtä juhlaa ja pelkkää onnenhetkeä,
mutta siitä huolimatta toivon, että tänä vuonna osaisimme useammin pysähtyä nauttimaan siitä, mitä
meillä on tässä ja nyt. L

Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

T

ulevaisuuden sotepalveluita halutaan
kehittää yhdessä
kirkon, yhdistysten ja järjestöjen
kanssa, sanoo hankejohtaja Pia Kirjonen.
Miten sotepalveluista saataisiin sujuvampia, asiakaslähtöisiä
ja kaikille saavutettavia? Tätä
pähkäillään Pia Kirjosen johdolla Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
-hankkeessa.
Kyseessä on eräänlainen
kokeilulaboratorio, jossa eri projekteissa testataan uudenlaisia
tapoja tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Kirjonen toivoo
kokeiluihin mukaan kolmatta
sektoria, kuten seurakuntia,
avustusjärjestöitä ja yhdistyksiä.
Hän korostaa, että sote-ammattilaisten pakeille täytyy
päästä, kun palveluita tarvitsee.
Kolmannen sektorin hän näkee
tukipalveluna soten rinnalla:
hänestä kolmannella sektorilla
on tarjolla paljon apua, lohtua
ja turvaa erilaisiin elämäntilanteisiin, mistä esimerkiksi moni
terveyskeskusasiakas ei ole
tietoinen.
- Toivoisin, että kolmannen
sektorin palveluita käytettäisiin enemmän, koska siellä on
hirmuinen määrä todella hyvää
tekemistä.

Pia Kirjonen haluaa vahvistaa vuoropuhelua sote-ammattilaisten ja kol
mannen sektorin toimijoiden välillä.

Yksi hankkeen kokeiluista keskittyy paljon terveyskeskuspalveluita käyttävien asiakkaiden
ohjaamiseen. Ideana on, että
asiakas istuu rauhassa alas juttelemaan elämäntilanteestaan
ja tarpeistaan terveyskeskuksen
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai sosiaaliohjaajan kanssa.
Yhdessä mietitään, mitä
ihmistä hyödyttäviä palveluita
löytyisi sote-palveluista ja niiden ulkopuolelta. Kirkon palveluista asiakkaita on ohjattu
Kirjosen mukaan esimerkiksi
seurakuntien sururyhmiin sekä
kirkon ystäväpalvelun ja diakoniatyön avun äärelle.
- Usein asiakas tulee terveyskeskukseen lääkärin 20 minuutin vastaanotolle. Lääkäri ehdi
käydä koko elämäntilannetta
läpi eikä hänen kuulukaan.
Tässä kokeilussa asiakkaalle
annetaan lupa kertoa ihan
kaikki.

Viime helmikuussa käynnistynyt kokeilu pyörii 10 terveyskeskuksessa ympäri maakuntaa,
ja sen avulla on etsitty apua ja
tukea yli 100 ihmiselle.
Kirjosen mukaan sote-sektorin
ja kolmannen sektorin yhteistyön suurin haaste on palveluiden sirpaleisuus: sote-puolella
ei välttämättä tunneta kolmannen sektorin palveluita.
- Tässä on yritetty miettiä eri
keinoja, miten sote-ammattilaisille saataisiin tietoa kolmannen sektorin palveluista. Mikäli
saamme rahoitusta, meillä
on alkamassa erillinen hanke
yhteistyön lisäämiseksi.
Kirjonen ottaa ilomielin vastaan ideoita myös kolmannen
sektorin toimijoilta siitä, miten
yhteistyötä sote-ammattilaisten
kanssa voisi vahvistaa ja miten
sote-palveluita voisi kehittää
sujuvammiksi. L
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UEvankeliumissa pu
hutaan elävän veden
virroista. Siinä piilee
varoituksen sana dog
maatikoille, jotka tislaa
vat laboratorioissaan
puhdasta oppia. Elävä
usko hakee aina uoman
sa maaston mukaan ja
virtaava vesi sekoittuu
paikallisen maa-ainek
sen kanssa.”
Johtava asiantuntija
Jyri Komulainen
Kotimaa 5.1.2022

LU KU
UVuoden kulttuuritur
kulaisena haluaisin viedä
turkulaisia kaupunkikier
rokselle, jossa kierret
täisiin niissä liikkeissä,
siinä kemikaliossa, lelu
kaupassa tai liiviliikkees
sä, (…) jossa tunnelma
on 60-luvulta ja jossa
tuntuu, että aika on iha
nasti pysähtynyt. Näissä
paikoissa paksuun koko
lattiamattoon heijastuu
kirkkaan syyspäivän au
ringonsäde ja asiakkaalle
on aikaa.”
Kuvataiteilija
Erika Adamsson
Suomen Turku 4/2021

UVi är för pryda som
kyrka. Kyrkan behöver
lukta lite illa. Det är bara
att se vilka människor
vår Herre umgicks med.
Kyrkan ska inte vara
hobbyverksamhet utan
vi bör ge raka besked om
vem som är vår Herre. (…)
För mig är det självklart
att hjälpa alla.”
Diakoniarbetare
Leif Galls
Replots församling
Kyrkpressen, 1/2022

150

Tämä vuosi on diakonian
juhlavuosi Suomessa.
1.9.2022 tulee kuluneeksi 150 vuotta siitä, kun
Viipurin Pietari-Paavalin
kirkossa vihittiin virkaan
ensimmäinen diakonissa,
Mathilda Hoffman, joka
tunnettiin Sisar Matildana.
Sisar Matilda työskenteli
Viipurin diakonissalaitoksen palveluksessa koko
työuransa, 52 vuotta.

KU VA KU L M A

Tukea ja turvaa
ikäihmisille
Juttuseuraa. Seurakuntayhtymän ystävätoiminta on hyvä esimerkki kirkon palveluista,
jotka tarjoavat tukea ja turvaa yhteiskunnan
sote-palveluiden rinnalle. Vapaaehtoisen
ystävän kanssa voi ulkoilla, tehdä käsitöitä,
tai käydä vaikka kirjastossa. Ystävä on yhteydessä ikäihmiseen 2–4 kertaa kuukaudessa,
puolitoista tuntia kerrallaan. Ystävätoiminnasta vastaa vanhustyön toiminnanohjaaja Taru
Rajavaara, puh. 040 341 7551.

Timo Jakonen kuva
Heidi Pelander teksti
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Kaupunki
kirkontornista
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Kirkontorneista olisi hyvät näkymät,
mutta niihin on valitettavan hankala
ja vaarallistakin kavuta.
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuvat

M

iltei jokaisessa kaupungissa on maamerkkinä kirkko tai
kirkkoja – ja ennen
kaikkea niiden tornit, jotka nousevat
liki taivaaseen saakka – tai siltä sen on
täytynyt aikoinaan tuntua. Ja ovathan
kirkontornit nykyihmisestäkin ihmeellisiä: miten kukaan on voinut rakentaa
sellaisia alkeellisilla työkaluilla? Montako ihmistä on mahtanut horjahtaa
rakennustelineiltä ja kuka käy vaihtamassa kattotiilen, kun se putoaa sieltä
sadan metrin korkeudesta? Melkoinen
homma on ollut tiilien ja laastin kantamisessakin – se oli pitkälti naisten
hommaa. Ja tietenkin puupalkkien
nostaminen korkeuksiin sen aikaisilla
vehkeillä on käsittämätöntä.
Kirkontornien korkeus on konkreettinen symboli sille, että kurotetaan
kohti Jumalaa ja taivasta. Se oli myös
merkki kirkon mahtavuudesta. Ei ollut
sopivaa, että vaikka raatihuone olisi
komeampi kuin kirkko – tosin esimerkiksi keskiajalla Viipurissa alkoi
olla vähän siinä ja siinä kumpi oli prameampi.
Kirkon tornit ovat myös siivittäneet
rakentajia ja suunnittelijoita uskomattomiin insinööriurotekoihin. Ja vähän
muihinkin tekoihin: esimerkiksi Krakovassa on komea kaksitorninen kirkko,
josta kerrotaan, että sen rakennuttivat
veljekset jotka ryhtyivät kilpailemaan,
kumman torni on korkeampi. Lopulta
toinen murhasi toisen, ja sai omansa
hieman korkeammaksi. Jumala oli
varmasti tyytyväinen sellaisesta omistautumisesta.
Monellakin paikkakunnalla on myös
tehty vähintäänkin henkinen periaatepäätös, että ainakaan kirkon lähelle
ei sovi rakentaa korkeampia rakennuksia kuin kirkko itse.
Turussa on kolme korkeaa kirkontornia: Tuomiokirkko, Mikaelinkirkko
ja Martinkirkko, tervetuloa tutustumaan!

Mikaelinkirkko
Mikaelinkirkossa on useampiakin torneja. Parilla pienemmällä ei tosin ole
kuin esteettinen funktio, varastona
niitä voi toki käyttää, jos kohta torni ei
ole kaikkein kätevin ainakaan kovin
isojen tavaroiden varastointiin. Tällä
hetkellä yhdestä pikkutornista löytyy
aikoinaan rakentamisesta ylijääneitä
tiiliä, joten jos Mikaelinseurakunta joskus rakentaa toisen kirkon, niin pesämuna on olemassa.
Varsinainen kirkon torni nousee
sirona ja kauniina korkeuksiin niin, että
edelleen sen näkee melkein mistä vain
Turussa, vaikka kirkon ympärille onkin
rakentunut korkeita kerrostaloja sitten
vuoden 1905, jolloin kirkko valmistui
keskelle ei-mitään.
Torni on 77 metriä korkea, merenpinnasta peräti 89. Suippoa tornia pääsee aivan ylös saakka, joskin viimeiset
metrit ovat sellaiset, ettei siellä enää
mahdu olemaan kuin yksi ihminen,
eikä hänkään saa olla kovin ylensyönyt.
Ikkunoita ei siellä myöskään ole.
Mikaelinkirkon suippo torni on rakennettu rautakehikon ympärille: ulkopuolella on ensin laudat ja sitten kiviset paanut – joita aina silloin tällöin
myrsky irrottelee. Uusia ei tehdä enää
kivestä vaan pellistä ja ne ootrataan
näyttämään samalta kuin alkuperäiset.
Paanujen vaihto on sitten oma operaationsa – aika pitkiä tikkaita tarvitaan.
Kirkko sai kellot vasta liki 30 vuotta
valmistumisensa jälkeen, sillä rahapula vaivasi. Kellot lahjoitti turkulainen
kauppiaspariskunta Edla ja Hjalmar
Aarnio.
Sen sijaan vähän kellojen yläpuolelle kirkon suunnitellut Lars Sonck on
tehnyt näköalatasanteen, josta on ikkunanäkymä neljään suuntaan. Portaita
sinne on noin 200, mutta korkeutta ei
siinä kohdassa ole kuin 39 metriä. Siitä
vielä jonkun verran ylöspäin on toiset
ikkunat, joista näkee jo vähän paremmin, Raisioon saakka. Varsinaista

Tuomiokirkon tapulin huipulta
avautuu panoraama kaupun
kiin. Peltitasanne viettää jännit
tävästi hiukan ulospäin.
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Siellä todella tuntee olevansa taivaan
reunalla, poikkeuksellisessa paikassa.
Tuomiokirkossakin itse matka ylös
on yhtä suuri elämys kuin näköala
ylhäällä. Nähdä, kuinka osa tiilistä on
muuttunut lasiksi Turun palon kuumuudessa. Nähdä puupalkkeja, jotka
ovat niin paksuja, ettei moisia nykymetsistä saisi. Kellot ovat tietenkin
mahtavat – nekin melko uusia koska
vanhat tuhoutuivat palossa.
Tuomiokirkosta löytyy myös keskiaikaiset ahtaat kiviset kierreportaat,
jotka ovat tuttuja Euroopan vanhojen
kaupunkien linnoista, puolustustorneista ja kirkoista. Tosin ylös saakka ne
eivät mene, mutta kellojen korkeudelle
pääsee niitä pitkin. Siitä eteenpäin jatketaan puuportaita, jotka ovat viimeisen remontin jäljiltä 1970-luvulta, eli
kohtuullisen helposti kuljettavat.

Mikaelinkirkon torni näyttää tutulta sisäpuoleltakin. Tornin huipulla on pieni huone, jonka ikkunoissa joulunaikaan loistavat kyntteliköt
näkyvät aina Pohjolaan saakka.

panoraamanäkymää ei ole tarjolla, sillä
ikkunat ovat melko pienet.
Mikaelinkirkon vahtimestari Mirja
Pentti kertoo, että torniin on toisinaan
päästetty ihmisiä tutustumaan, mutta ei
enää toviin.
- Turvallisuusmääräykset ovat
nykyään kovin tiukat, eikä torni täytä
määräyksiä, jotka on tarkoitettu tiloihin, joihin päästetään yleisöä. Se on
enemmänkin sellaista huoltotilaa.
Ja kyllä: kaiteet eivät todellakaan
kaikin osin olisi EU:n hyväksymiä ja osa
portaista on pikemmin tikkaita kuin
portaita. Mutta onhan se pieni seikkailu päästä jo pelkästään kävelemään
kirkkosalin holvien yläpuolella. Ne on
peitetty tulenkestävällä kankaalla, joka
suojaa myös rapautumiselta.
Kovin usein ei vahtimestarikaan
ihan ylös saakka kipua, sen sijaan kirkkosalin yläpuolella kyllä, koska siellä
on koneisto jolla voidaan laskea lamput
alas niin että voidaan vaihtaa uudet
palaneiden tilalle.
- Ylhäällä tulee käytyä ehkä pari
kertaa vuodessa tarkastamassa, että
kaikki on kunnossa. Näköala on kyllä
hieno, Turku on kaunis kaupunki!
Pentti sanoo.
Martinkirkko
Martinkirkon torni kohoaa itse asiassa
meren pinnasta korkeammalle kuin
Tuomiokirkon torni, mutta se johtuu
siitä, että Martinkirkko fuskaa ja on valmiiksi korkean mäen päällä. Itse kellotorni ei ole kuin 64 metriä korkea.
Martinkirkko valmistui 1933 ja sekin
joutui olemaan ensimmäiset vuosikymmenet säästösyistä ilman kelloja.
Sellaiset lahjoitettiin kirkkoon 1952.
Sitä ennen se oli mainio näkötorni,
sillä Martinkirkosta avautuu mahtavat
näkymät niin merelle, joelle kuin Tuomiokirkon suuntaankin. Edelleen toki
näkymät ovat pysyneet, mutta kellot
vievät tasanteesta lähes kaiken tilan,
joten siellä joutuu kumartelemaan ja
kulkemaan kellojen alta päästäkseen
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viereiselle ikkuna-aukolle. Kellot saatiin paikalleen vuonna 1954.
Sen sijaan tornin aikaa näyttävä
kello liittyy olympialaisiin, kertoo vahtimestari Mia Koskinen: piti laittaa
paikat kuntoon kun oli niin fiinit kilpailut tulossa.
- Nykyäänhän sillä ei enää ole sen
kummempaa merkitystä, mutta silloin
se oli iso juttu.
Paikallishistorian havinaa on siinä,
että kellon asensi Vihannon sähkö, ja
kuten Turun Sanomat asiasta totesi:
Ympäristön asukkaat saivat ”luotettavan ajannäyttäjän”.
Martinkirkon torni poikkeaa useimmista muista kirkontorneista siinä, että
ylös menevät tukevat, leveät ja turvalliset sinkityt metalliportaat. Ne sopivatkin kirkon funkistyyliin oikein hyvin.
Tila on myös hyvin selkeä ja ”kellotornimainen” sikäli, että vielä tälle vuosituhannelle tultaessa siellä oli köydet,
joista suntio saattoi soittaa kelloja.

Nykyään ne toimivat sähköllä.
Myös yleisö pääsee välillä tutustumaan paikkaan.
- Viimeksi kierroksia järjestettiin
2019, mutta korona sitten tuli väliin.
Monta sinne ei toki kerralla mahdu,
kuusi sekä opas, Koskinen kertoo.
Eikös sinne kannattaisi rakentaa
vaikka näköalakahvila?
- Olisihan se hauskaa! Mutta toisaalta sitten siitä tulisi turistikohde,
eikä se ole kellotornin tarkoitus.
Tuomiokirkko
Komeimmat näkymät Turun kirkoista
on Tuomiokirkosta. Se johtuu ensinnäkin siitä, että Tuomiokirkko on niin
keskeisellä paikalla, että sieltä näkee
kaiken kiinnostavan kaupungissa,
minkä lisäksi heti kirkon juurella on
koko Turun historia. Myös se vaikuttaa,
että tapulin huipulla ei ole ikkunoita
lainkaan, vaan ainoastaan rautainen
aita estämässä putoamista.

Tuomiokirkon torni oli 1600-luvulle
saakka matala ja luonnonkivistä rakennettu. Kellotapuli oli erillinen ja sijaitsi
kirkkotarhassa.
1630-luvun alussa torniin rakennettiin hirsistä uusi huippu ja sinne
nostettiin myös kellot. Vuosisatojen
mittaan tornia korjailtiin ja uudelleen
rakennettiin, kunnes vihdoin 1759 se oli
kutakuinkin nykyisen korkuinen, joskin kupolikattoinen, kuten kuuluisasta
Engelin maalauksesta voi nähdä. Kun
tornin huippu sitten rämähti vuoden
1827 palossa maahan, uuden, nykyisen,
suunnitteli Engel ja se valmistui 1834.
Tuomiokirkossakin ajatus siitä, että
turistit voisivat päästä ylös, on hankala.
Ylös mennään enemmän ja vähemmän
siksakkia ja ylitetään mennessä kirkon
kattoholvaukset sekä puikitaan kellojen välistä. Toisinaan sinne on kuitenkin joitain ryhmiä otettu, mutta ne ovat
poikkeustapauksia.
Itse torni on 86 metriä korkea,
merenpinnasta noin sata metriä. Korkeampia rakennuksia löytyy Turusta
Pääskyvuoren linkkitorni, joka on 122
metrin korkeudessa, sekä Pernon telakan nosturi, joka on 105 metriä. L

Modernit portaat vievät Martinkirkon torniin, jonka kelloon asennettiin saksalainen koneisto, kellotaulut ja viisarit Helsingin olympialais
ten kunniaksi vuonna 1952.

Korona-aika

Puolalanmäen lukion opiskelijat Ruusa Orpo, Seela Moilanen ja Maisa Kytö toivoisivat, että nuoria kuultaisiin heitä koskevissa koronapäätöksissä.

Näköalattoman ajan nuoret
Korona-aika korventaa nuorten uskoa tulevaan. Nuorten kuuntelemisen ja tukemisen aika on
nyt, sanovat lukiolaiset Ruusa Orpo, Seela Moilanen ja Maisa Kytö.
Heidi Pelander teksti
Jussi Vierimaa kuva

L

ukiosta puhuttiin ennakkoon Seela Moilaselle,
Maisa Kytölle ja Ruusa
Orpolle elämän parhaana
aikana. He odottivat lukiobileitä, uusia kavereita
ja Puolalanmäen lukion hehkutettua
yhteishenkeä.
Koronapandemia ehti iskeä ensin,
yhdeksännen luokan keväällä. Lukioajasta tulikin jotain ihan muuta. Etäopetusta, maskeja, peruttuja tapahtumia ja epävarmuutta.
- Olen älyttömän pettynyt. Niitä
isoja asioita ei yhtäkkiä olekaan, joilla
lukiota myydään, Kytö sanoo.
- Nyt pelätään, että vanhojen tanssit
perutaan tai siirretään meiltäkin, Moilanen lisää.
- Tulee epävarmuus, että lähteekö
korona pois koskaan, Orpo sanoo.
Kolmikko on ollut lukiossa nyt puolitoista vuotta. Siitä vain ensimmäisen
jakson, eli kahdeksan viikkoa, he näkivät uusien opiskelutovereidensa kasvot. Sen jälkeen naamoille asetettiin
maskit.
Etäopetusaika iski kolmikon
mukaan heidän ikäluokkansa kan-

nalta pahimpaan aikaan, ensimmäisen
vuoden syksyn lopussa. Moni orastava
ystävyyssuhde katkesi, kun opiskelijat
linnoittautuivat koteihinsa.
Poikkeustilan jatkuessa he passivoituivat. Sosiaaliset ympyrät kaventuivat,
ja päivät toistuivat samanlaisina. Piti
vahtia ja patistaa itseään, että sai edes
jotain tehtyä.
- On yksilöllistä, miten etäopetuksen kokee. Jotkut oppivat tosi hyvin
ja pystyivät keskittymään. Mulle se
oli ihan hirveää. Päivät olivat puuroa,
enkä oppinut mitään, vaikka yritin
keskittyä, Kytö kertaa.
- Kotona kukaan ei katsonut
perään, että tekikö tehtäviä, Orpo lisää.
Etäopetus- ja maskiaika on nakertanut
yhteisöllisyyttä, josta Puolalanmäki
tunnetaan. Vaikka kolmikko on ollut
yhtä viikkoa lukuun ottamatta koko
kakkosvuoden syksyn lähiopetuksessa,
he eivät tiedä nimeltä edes oman ryhmänsä, saati vuosikurssinsa kaikkia
opiskelijoita.
- Tulee tosi nolo olo, kun on jollain
kurssilla, eikä tiedä kaverin kaveria
nimeltä eikä kehtaa enää kysyä, Kytö
sanoo.

Vaikeaa aikaa on yritetty käsitellä
koulussa. Kolmikko toimii opiskelijakunnan hallituksessa, joka on järjestänyt opiskelijakyselyjä ja välittänyt
palautetta opettajille. Kakkosvuonna
ryhmänohjausta on lisätty ja kuulumisia kyselty useammin. Yhteisöllisyyden
kannalta pahinta on se, ettei tapahtumia saa järjestää.
- Ainoa yhteinen tapahtuma on ollut
yksi parin tunnin peli-iltapäivä. Se oli
mukavaa, mutta eihän se riitä parantamaan yhteishenkeä ja hyvinvointia,
Moilanen sanoo.
Pahinta pandemiassa on kolmikon
mukaan jatkuva epävarmuus tulevasta.
Milloin tulee seuraava tautiaalto ja
mitä siitä seuraa? Epämääräisenä vellova tilanne luo näköalattomuutta ja
toivottomuutta.
He uskovat, että korona-aika jättää
heidän sukupolveensa selkeän jäljen.
Se voi näkyä esimerkiksi uravalinnoissa, jotka tuskin kohdistuvat pandemian kurittamiin aloihin.
- Tulevaisuuden suunnitteleminen tuntuu mahdottomalta. Ei tunnu
houkuttelevalta mennä yliopistoon,
jos sekin on vain etänä ja hauskanpito
puuttuu, Moilanen sanoo.

Kun kolmikolta kysyy pandemiatilanteen hoidosta Suomessa, äänenpainot
kovenevat. Heitä ärsyttää, ettei nuoria
ole kuultu heitä koskevista päätöksistä.
Heistä tuntui käsittämättömältä, että
etäopetusaikana juhlinta baareissa jatkui.
- Mulla on ollut niin mykkä olo koko
korona-ajan ja uskon, että moni muukin
nuori kokee näin. Koko ajan tulee isoja
uutisia siitä, että nuorten mielenterveys
on huonontunut, mutta meille ei näy,
että kukaan välittäisi, Kytö lataa.
Heistä nuorten tukeminen on nyt
entistä tärkeämpää. Mielenterveyden
ongelmien kanssa painivien pitäisi
päästä ammattiavun piiriin. Opiskeluihin ja jatko-opintopaikkojen pähkäilyyn
pitäisi saada entistä enemmän tukea.
Helmikuussa starttaavan Yhteisvastuukeräyksen tämän vuoden teema on
koronapandemiasta kärsineiden lasten ja nuorten auttaminen Suomessa ja
maailmalla. Kolmikosta teema kuulostaa järkevältä ja tärkeältä.
- Olisi supertärkeää, että kaikkien
nuorten elämässä olisi turvallisia aikuisia. Kaikille vanhemmat eivät tunnu
sellaisilta, tai heidän tukensa ei riitä,
Moilanen sanoo. L
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Uutiset
LY H Y E S T I
Kirkon diakonialla on juhlavuosi. Tänä vuonna tulee
kuluneeksi 150 vuotta ensimmäisestä suomalaisesta diakonissan vihkimyksestä. Matilda
Hoffman vihittiin diakonissaksi
Pietari-Paavalin kirkossa Viipurissa 1.9.1872. Sisar Matilda
työskenteli Viipurin diakonissalaitoksen palveluksessa.
Juhlavuoden vietto näkyy
paitsi tapahtumissa myös
esimerkiksi Kirkko Suomessa
-Instagram-tilillä, jossa seurataan diakonian arkea diakoniatyöntekijöiden kertomana.
Ammatillisesti toteutettu diakoniatyö on kirkon vahvuus.
Koulutetut sosionomi-diakonit
ja sairaanhoitaja-diakonissat
tarjoavat luotettavaa ammattiapua hauraassa elämäntilanteessa oleville ihmisille
tiiviissä yhteistyössä kuntien ja
järjestöjen toimijoiden kanssa.
Diakoniatyössä keskeistä on
oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja ihmisarvon
puolustaminen. Tänään kirkon
palveluksessa on noin 1300
diakoniatyöntekijää, heistä 42
Turussa ja Kaarinassa.

Seurakuntayhtymän
talousarvio 2022 on
niukasti positiivinen. Vuoden
kirkollisverokertymäksi arvioidaan noin 31,5 miljoonaa euroa
ja valtion antamaksi rahoitukseksi 4,3 miljoonaa. Verotuskuluina maksetaan verottajalle
564 000 euroa. Henkilöstökulut ovat noin 21,8 miljoonaa.
Hautaustoimen investoinnit
2022-2026 kuten Turun hautausmaan sosiaalitilojen peruskorjaukset ja Pyhän Ristin
kappelin peruskorjaus ovat
yhteensä 4,8 miljoonaa. Seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluilla on mittavat, yhteensä
39 miljoonan euron investoinnit vuosiksi 2022-2024: muun
muassa Runosmäen monitoimitalo, Hirvensalon seurakuntakeskus ja Tuomiokirkon
peruskorjaus.

Pauliina Uhinki-Suomisen
valinta Henrikinseurakunnan kirkkoherraksi vahvistui. Korkein hallinto-oikeus ei
antanut valituslupaa kirkkoherran valinnasta. Kirkkoherran
vaali käytiin toukokuussa 2019.
Vaalissa toiseksi tullut hakija
teki vaalista vuonna 2019 valituksen Turun hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen
keväällä 2021. Uhinki-Suominen on hoitanut kirkkoherranvirkaa vt:nä loppuvuodesta
2019 alkaen.
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Yhteisvastuukeräys on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys. Sen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja
Yhteisvastuu-piispana Mari Leppänen. Tämän vuoden keräyksellä tuetaan koronapandemian seurauksista kärsineitä lapsia ja nuoria.

Yhteisvastuukeräys auttaa
lapsia ja nuoria koronan jaloissa
Paula Heino teksti
iStock kuva

Y

hteisvastuukeräys auttaa
tänä vuonna koronapandemian seurauksista
kärsiviä lapsia ja nuoria
niin Suomessa kuin maailmallakin. Tasavallan
presidentti avaa keräyksen sunnuntaina
6. helmikuuta.
Koronavuosina nuoret ovat kärsineet etäopiskelun ja eristäytymisen
haasteista. He ovat kokenee yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta. Nyt
he tarvitsevat tukea ja turvallisia aikuisia arkeensa. Näitä haetaan reilun viikon kuluttua alkavalla keräyksellä niin
Suomessa kuin maailmalla. Yhteisvastuun kotimaisena kumppanina on Lasten ja nuorten keskus. Etsivän nuorisotyön Saapas-toimintaa laajennetaan
uusille paikkakunnille ja ensimmäistä
kertaa myös kouluihin. KouluSaappaassa koulun arkeen ja välitunneille
tuodaan turvallisia aikuisia lisäkorviksi
ja kannustajiksi. Uraauurtava, verkossa
tapahtuvan etsivän nuorisotyön toimintamalli NettiSaapas toimii valtakunnallisesti. Vapaaehtoiset NettiSaappaan
aikuiset etsivät kuuntelijaa kaipaavia
nuoria sosiaalisen median eri alustoilla
keskustellen, auttaen ja tukien. Varoilla

kehitetään ja laajennetaan myös Moottoripaja- sekä perheystävätoimintaa.
Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä usein kokonaan,
koska etäopetukseen tarvittava valmius
ja välineet puuttuivat. Kansainvälisen
diakonian avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu kampanjaesimerkkinään työ
Etelä-Sudanissa. Etelä-Sudan toipuu
yhä sisällissodasta, jonka väkivaltaisuudet aiheuttivat Afrikan suurimman
pakolaiskriisin vuonna 2016. Neljä
miljoonaa ihmistä jätti kotinsa – valtaosa nuoria ja naisia – ja heistä puolet pakeni naapurivaltioihin. Globaali
pandemia on syventänyt jo valmiiksi
vaikeaa tilannetta. Etelä-Sudanin
koulut suljettiin, ja lasten ja nuorten
koulunkäynti keskeytyi. Monet nuoret ovat joutuneet naimisiin tai töihin
alaikäisinä. Etelä-Sudanissa lasten ja
nuorten turvallista paluuta opetuksen
pariin tuetaan kunnostamalla kouluja ja
parantamalla perheiden mahdollisuuksia toimeentuloon.
Yhteisvastuukeräyksellä tuetaan
Kirkon Ulkomaanavun (KUA) katastrofirahastoa, jonka avulla pystytään
käynnistämään ja toteuttamaan hätä-

aputoimenpiteitä kehittyvien maiden
humanitaarisissa katastrofeissa.
(Lähteenä Yhteisvastuukeräyksen
kampanjasivut)
Turun ja Kaarinan seurakunnissa
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi tehdään
paljon. Tässä alustavia tietoja, lisää
osoitteessa www.turunseurakunnat.fi.
Tapahtumat toteutuvat lähitapahtumina,
mikäli koronarajoitukset ne sallivat.
Turun tuomiokirkko: su 6.2. klo 10
YV-keräyksen aloitusmessussa saarnaa
pastori, teologian tohtori Antti Laine
Kirkon Ulkomaanavusta. Hän toimii KUA:n
Kirkolliset ja ekumeeniset suhteet -yksikön
päällikkönä. Messun jälkeen hernekeittoa
soppatykistä YV:n hyväksi klo 11.30−14.
Maarian kirkko: Yhteisvastuun
aloitusmessu 6.2. klo 10, ke 9.2. klo 18
Toive- ja yhteislaulujen ilta, mukana
Maarian kanttorit ja la 5.3. klo 11−13
Talvirieha Maarian pappilan pihalla,
soppatykki, mukana partiolaisia. La 12.3.
klo 11−13 Maarian pappilassa Nukketeatteri
Kas kummaa!
Paattisten kirkko: su 6.2. klo 10
Perhekirkko, jonka jälkeen seurakuntatalolla nukketeatteria ja lounas
Yhteisvastuun hyväksi. L

Tässä ja nyt

Mitä voimme
oppia ydinjätteeltä?

V

uonna 1993 Sandia
National Laboratories
julkaisi tutkimuksensa
siitä, kuinka viestiä
10 000 vuoden päähän
tulevaisuuteen.
Vaikka meille koko kysymys kuulostaa absurdilta, tutkimus tehtiin
vailla huumoria. Kyse oli Yhdysvaltojen tilaamasta tutkimuksesta, jonka
tarkoitus oli selvittää, miten taata
ydinjätteiden loppusijoituspaikkojen
koskemattomuus.
Ydinjäte ei nimittäin vanhene
läheskään yhtä nopeasti kuin kulttuurimme, kielemme tai sivilisaatiomme.
Tieto saattaa kadota esimerkiksi valtion tai sen tietokantojen tuhon myötä.
Tutkimus vaikuttaa nörttiversiolta
jostakin amerikkalaisesta blockbuster-toimintaelokuvasta, jossa eri
alojen huippuosaajista kootaan tiimi
pelastamaan maailma. Tarkka-am-

pujien ja räjähdyseksperttien sijaan
tiimi kuitenkin sisälsi historioitsijoita,
lingvistejä, insinöörejä, semiootikoita,
tulevaisuudentutkijoita ja sosiologeja.

Ihminen voi olla
olemassa lukuisin eri
ennakoimattomin
tavoin.

KO LU M N I | DA N I I L KOZ L OV
Kirjoittaja on turkulainen kirjailija, kustantaja ja sanataideohjaaja.
Hän on kiinnostunut yhteiskuntafilosofiasta, kauniista sanoista ja
oikeudenmukaisen maailman toteuttamisesta.

Tutkimuksen päämäärien vuoksi
suuri osa loppuraportista päätyi pohtimaan ihmispsykologiaa; mikä siinä
on universaalia, jaettua ja muuttumatonta.
Tutkimusryhmä ehdotti useita
monimutkaisia ja -tasoisia ratkaisuja,
mutta painotti, että loppupeleissä ei
ole mahdollista taata alueen koskemattomuutta. Ja syynä siihen eivät ole
luonnonvoimat, vaan ihminen.
Tutkimuksen kannalta turhauttava

lopputulos kuitenkin kielii jotakin
kaunista ihmisyydestä: ihminen ei ole
palautettavissa ennakoitavaan algoritmiin, eikä ihmisen himo tutkia maailmaa ole pysäytettävissä edes valtavien
tutkimusryhmien mielikuvituksissa.
Se kertoo, että ihminen voi olla olemassa lukuisin eri ennakoimattomin
tavoin. Mikä puolestaan tarkoittaa,
että nykyisyyskin on muokattavissa
enemmän kuin tavanomaisesti uskallamme kuvitella. L

nimi työosuusraha, mutta rahaa mitä
rahaa, omaa joka tapauksessa, ja se on
tärkeintä.

niin, ettei murehdi muita asioita. Aina
tuntuu kivalta kun saa mennä töihin,
siitä tulee hyvä fiilis.

Kiva olla hyödyksi
Työpaikalla onkin Emmalle iso merkitys, sillä hän tuntee olevansa hyödyksi
ja hänellä on mielekästä tekemistä.
Vaikka onhan hänellä toki harrastuksiakin – partio, kirjallisuuspiiri (runojen tekemistä) ja kohta kuorokin –
mutta työ on silti aina työtä.
Emma asuu tuetusti Turussa rivitaloasuntolassa, josta saa tarvittaessa
vähän apua arkeen, vaikka pyykkien ja
vastaavan kanssa. Tai kun pitää käydä
kaupassa, niin asuntolasta saa rahaa
mukaan - ja nyt se on sitten ihan itse
ansaittuakin.
Emman työasenne on myös sellainen, jollaisesta suuri osa työntekijöistä
voi vain haaveilla:
- Töissä on rentouttavaa. Kun pääsen tänne, murheet unohtuvat. Täällä
pystyy myös hyvin keskittymään töihin

Tuettua työllisyyttä jo pitkään
Emma haki aikoinaan Laitilaan
ammattikouluun keittiölinjalle, mutta
silloin ei tärpännyt. Nyt hän on kuitenkin hieman samoissa hommissa.
Työsopimuskin on toistaiseksi voimassa oleva:
- Ensin olin koeajalla ja kun näytin,
että asiat sujuvat, sain jäädä.
Vastaavia pestejä on ollut seurakunnissa jo kohta vuosikymmenen ajan.
Tällä hetkellä töissä on kolme Emman
tavoin kaupungin kautta palkattua: yksi
on suntion apulaisena ja toinen auttelee iltapäiväkerhossa. Tarkoituksensa
on laajentaa tätä työllistämistä vähän
muuallekin. Esimerkiksi Eerikinkadun
Lounasravintola Naakkaan voisi tulla
joku apulaiseksi. On myös puhuttu,
josko vaateapua antava Karderoopi
voisi palkata jonkun.

Turvallinen työpaikka
Aiemmin Emma on ollut pari kertaa
kesätöissä toimintakeskuksissa, mutta
se ei ollut oikein sopivaa hänelle. Meno
oli vähän levotonta ja oli liian paljon
ihmisiä.
- Tämä on paljon kivempi työpaikka, kun saa tehdä rauhassa töitä.
Täällä on turvallista olla. Korona vain
on ollut hankala, kun aiemmin olin
kolmena päivänä, mutta nyt enää vain
kahtena.
Työtä on aina muutama tunti kerrallaan. Emmalla on diakoniakeskuksessa
myös ohjaaja, jolta voi kysyä neuvoa,
jos joku asia askarruttaa. Eikä sen toki
tarvitse liittyä työhön – mikä tahansa
mieltä painava asia on sellainen, josta
voidaan jutella. Tai joku käytännöllisempikin murhe:
- Täytyykin kysyä Tarjalta apua,
miten saisin lipun hinnan takaisin, kun
korona peruutti konsertin, Emma miettii ja laittaa astianpesukoneen käymään. L

Vakavamielinen tulevaisuuden
kuvittelu on arvokasta, koska se
yhdistää nykytietämyksen mielikuvitukseen. Se paljastaa meille oman tietämyksemme rajat ja uskomustemme
ohjaavan voiman. Se kertoo jotakin
nykyisyydestä – kuten dystopiakirjallisuuskin oikeasti kertoo tästä hetkestä
eikä tulevaisuudesta.

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

Töissä on
rentouttavaa
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

Emma Mäkinen on diakoniakeskuksessa keittiöapulaisena.
- Täällä on tosi mukava olla töissä,
on kivat työkaverit ja ihania ihmisiä.
Työhöni kuuluu kerätä tiskejä – kahvikuppeja ja muita – ja pestä ne ja myös
tyhjentää roskat ja kierrättää ne oikeisiin paikkoihin. Mikroaaltouunit putsaan ja muutenkin siivoilen keittiössä,
pyyhin pöytiä ja muuta, kertoo Emma
Mäkinen, 35, joka on työskennellyt
seurakunnan diakoniakeskuksessa
keittiöapulaisena parina päivänä viikossa jo muutaman vuoden.
Kyse on tuetusta työstä: työntekijät
tulevat kaupungin kautta, jossa erityinen työhönvalmentaja etsii esimerkiksi
lievästi kehitysvammaisille ihmisille
sopivia työpaikkoja. Jokaisen työntekijän kanssa kartoitetaan kiinnostavat
kohteet ja mietitään, minkälaista työtä
hän voisi tehdä. Työpaikka – tässä
tapauksessa seurakunta - maksaa
sitten palkan. Tai virallisesti se ei ole
palkkaa vaan sille on byrokraattisempi
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Svenska sidan

Tankar inför 2022
Församlingsbor ser på det nya året ur olika perspektiv
Siv Skogman text
Privata album, Timo Jakonen foto

1. Vilka är dina förhoppningar inför det nya året om du riktar blicken globalt?
2. Om du krymper perspektivet och tänker på din egen närmiljö, hur ser dina tankar och förväntningar ut då?
3. Vilka förväntningar och förhoppningar har du på din församling inför ett nytt år?

Måns Enqvist
1. För många av oss är säkert coronan
den största oron och visst önskar jag,
att vi under året kunde gå tillbaka till en
tämligen normal vardag. Jag är orolig
över situationen i Ukraina och Bosnien
och Hercegovina och hoppas på en
fredlig lösning.
2. På det personliga planet önskar jag
god hälsa och mycket kärlek, men på ett
bredare plan önskar jag att vi värnar om
varandra såväl som om vår omgivning.
Det behövs starka beslut för att stoppa
klimatförändringarna, men det är mycket som vi själva kan göra och jag hoppas
att envar ser sitt ansvar. Överlag är jag
lite orolig för att vi idag är för jag-centrerade, vilket syns klart i åsikterna runt
coronavaccineringen.
3. Jag hoppas att alla församlingens
medarbetare får vara friska så att de kan
och orkar jobba för allas bästa. Församlingen gör ett jätteviktigt jobb för barn,
unga, unga vuxna såväl som för äldre.

danden. Ändå ser vi att det på många
håll trots allt finns en uthållighet och
tillförsikt. Jag känner alldeles särskilt
för det uppväxande släktet, och jag är
så glad när jag får se och höra om skolor som fortsätter undervisningen med
idealistiska lärares hjälp. Tyvärr hotas
vår värld av misstankar och anklagelser
på ett politiskt plan. Ändå vill jag tro att
världen går mot det bättre, att samverkan minskar öppet våld länder emellan.
I min aftonbön ingår allt oftare de ord
som min pappa brukade be: Låt Ditt rike
komma och Din vilja ske.
2. Människor i min närmiljö lär sig så
småningom att vara tillmötesgående,
förstående och accepterande. Särskilt
de unga har i många sammanhang en
vana att ta hänsyn och visa vänlighet.
De äldre har all orsak att vara positiva
i sin omgivning. Det är fantastiskt vad
mycket välvilja man kan möta om man
själv vågar lita på medmänniskorna. Den
gemensamma utmaningen är att kunna sätta värde på andra oberoende av
härkomst och bakgrund.
3. För vår egen församlings del hoppas
jag att den öppna inställningen fortsätter och att de olika verksamhetsformerna ska tilltala både stor och liten, män
lika väl som kvinnor. Hur vore det med
idrott inom församlingen?
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tröstlöst och lite overkligt, samtidigt som
man börjar bli van vid coronarelaterade
rutiner och ramar. Jag önskar att obalansen mellan olika länders och kontinenters möjlighet till vaccin och relevant
vård jämnas ut.
2. Jag hoppas både för mig själv och
för mina närmaste medmänniskor att

att invånarna får det som utlovas.
3. Min förhoppning är att många upplever att församlingen är viktig för dem i
livets olika skeden, att den fortsätter att
engagera och ge plats åt frivilliga i olika
ansvarsfulla uppgifter, att den fortsätter
att inkludera personer med olika förmågor, läggning och behov och att personer med behov av andlig eller materiell
hjälp kan få det.

Lena Nykänen
1. Utöver coronaviruset oroas jag över

Lars-Runas Knuts
1. Jag hoppas, att världssamfundet

Anna Edgren
1. Ett nytt år i pandemins tecken känns

Bertel Wahlström
1. Coronapandemin har utsatt en stor

vi trots långvarig pandemi inte glömmer bort att leva livet med små och
stora glädjeämnen. Jag tänker speciellt
på barn och äldre seniorer – några "inställda" pandemiår i början eller i slutet
av livet kan vara svåra att ersätta eller
reparera.
3. Tillsammans med många andra
hoppas jag åtminstone i någon mån få
vara en del av församlingsgemenskapen helt live. Gudstjänster, evenemang
och träffar via skärm är bra som nödvändiga alternativ, men de riktiga och viktiga människomötena uppstår sällan där.
Den lilla grupp där vi träffas för varierande andliga diskussioner känns ännu
viktigare nu när så få andra församlingsverksamheter kan fylla det behovet.

klarar av de påfrestningar på hälsooch sjukvården och på det sociala livet
som pandemin medför. Måtte vaccintäckningen bli så stor, att det hot som
coronaviruset med eventuella nya varianter utgör kan avvärjas. Jag hoppas att
det geopolitiska läget i världen och speciellt i Ukraina kan lösas på diplomatisk
och fredlig väg och att målsättningarna
rörande klimatneutralitet kan uppnås.
Det är en ödesfråga för vår planet. Jag
hoppas, att debattklimatet blir mildare.
Jag tänker speciellt på de sociala mediernas roll.
2. Med min närmiljö avser jag min hemstad Åbo. Torget måtte bli klara. Jag
hoppas, att de som flyttar till staden har
råd att bosätta sig. Hälso- och sjukvården har det svårt beroende på pandemin och läget leder till att övriga hälsovårdstjänster drabbas. Jag förväntar mig
att SOHÄ (sote) tar form under året så

det politiska läget mellan stormakterna
och speciellt läget i Ukraina, även klimatförändringen oroar mig djupt. Överlag är jag förundrad över den desinformation och de konspirationsteorier som
sprids vad gäller vaccin och medicin, och
att man så lätt dissar vetenskap och faktabaserad kunskap. Hoppas klimatförändringen står högst på stormakternas
lista, och att vi får se mera besinning än
ursinne generellt sett.
2. Miljö- och flyktingfrågor står mig
nära och jag kommer att fortsätta arbeta
med dessa. Jag hoppas få umgås med
släkt och vänner igen utan att ängslas
över virusspridning. Det är viktigt att få
se sina vänner, utbyta tankar och lugnt
få röra sig var man vill. Längtar efter
konserter med klassisk musik och att
få resa. Klimatförändringen har också
påverkat mina resvanor.
3. Jag är tacksam för den solidaritet
som församlingen visat med flyktingar
och hoppas att det gedigna arbetet fortsätter under 2022.

Ajankohtaista

Kirkon keskusteluavun toiminnanjohtaja Riitta Räsänen koordinoi Turun alueen 80 vapaaehtoistyöntekijän työtä. Keväällä järjestetään jälleen koulutuksia.

Joku, jolle puhua
Kirkon keskusteluapu tarjoaa asioihin uusia näkökulmia, ei valmiita vastauksia
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

- Olin jo pidempään miettinyt, että
tahtoisin tehdä jotain vapaaehtoistyötä
ja tämä oli sellainen, joka sopi minulle.
Olen tottunut tekemään töitä tietokoneiden kanssa, joten kirjoittaminen on
minulle luontevaa. Joillekin taas sopii
puhelimessa puhuminen paremmin,
kertoo yksi Kirkon keskusteluavun
vapaaehtoisista, turkulainen Saara.
Yhteyttä palveluun voi ottaa puhelimitse, netin tai chatin kautta sekä
ihan kirjeitse, joskin palveleva kirje on
henkäys menneisyydestä: niitä tulee
vuosittain kymmenkunta. Kaikkiaan
Kirkon keskusteluapuun otettiin viime
vuonna yhteyttä noin 100 000 kertaa.
Erilaisia keskusteluja käytiin peräti 624
vuorokautta. Vapaaehtoisia päivystäjiä on koko maassa noin tuhat, joista
Turun alueella 80.
Saara kertoo, että yleisesti ottaen
suurin aihepiiri ovat ihmissuhdeongelmat – parisuhteen ja lapsiperheiden
murheet. Myös mielenterveyden ongelmat ovat yleisiä.
- Paljon on myös yksinäisiä, jotka
vain kaipaavat juttuseuraa. Toki on
myös ihmisiä, joilla on synkkiä ja itsetuhoisia ajatuksia. He ovat usein jopa
osanneet hakea apua ja päässeet avun
piiriinkin, mutta siitä ei ole ollut hyö-

tyä. Ne ovat minulle ehkä niitä raskaimpia tapauksia. Silti niistäkin jää
aina hiukan toiveikas olo, koska he
ovat kuitenkin ottaneet yhteyttä.
Keskusteluja laidasta laitaan
Kirkon keskusteluapu on onnistunut
palvelumuoto sikäli, että sinne ottavat
yhteyttä kaikenlaiset ihmiset. Soittajista naiset ovat enemmistö, chatissa
sukupuolta on vaikeampi tietää, kertoo keskusteluavun toiminnanjohtaja
Riitta Räsänen:
- Myös ikää on hankala sanoa,
äänestä voi vähän jotain päätellä:
aikuisia ihmisiä suureksi osaksi, myös
mieluummin vähän iäkkäämpiä, sillä
nuorille on omat palvelunsa. Yksinäiset
vanhukset voivat soittaa, koska se on
heille päivän ainoa kontakti kehenkään.
Vapaaehtoisistakin valtaosa on
naisia, työikäisiä suureksi osaksi. Usein
sellaisia, joiden omat lapset ovat jo
kohtuullisen isoja, niin että alkaa olla
ylimääräistä aikaa.
Räsänen sanoo, että työ on sekä palkitsevaa että haastavaa:
- On hienoa nähdä elämän kirjoa ja
sitä, kuinka monenlaisissa todellisuuksissa ihmiset elävät. Nimettömyys hel-

pottaa puhumista vaikkapa seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Ja vaikka
toisinaan tulee eteen hyvin raskaita
asioita, niin suuri osa yhteydenotoista
koskee kuitenkin melko arkipäiväisiä
asioita.
Oma elämä järjestyksessä
Vapaaehtoisten ei tarvitse eikä edes
kuulu olla asiantuntijoita:
- Tässä pitää osata ennen kaikkea
olla ihminen ihmiselle ja haluta auttaa.
Omalla taustalla ei ole väliä - tässä ei
jaeta omaa ammattitaitoa. Pitää pystyä
kuuntelemaan, ja malttaa olla neuvomatta. Avoimia kysymyksiä voi esittää,
mutta ei pidä sortua siihen, että asia on
noin tai noin, Räsänen sanoo.
Oleellista on, että on kiinnostunut ja
että oma elämä on järjestyksessä:
- Pitää pystyä sitoutumaan tähän
työhön niin henkisesti kuin fyysisesti.
Täytyy olla valmis kantamaan kuulemaansa ja ottamaan vastaan vihaa
ja kiukkua ja ahdistusta. Jos lähtee
mukaan, sitoutuu siihen, että tekee
ainakin yhden vuoron kuukaudessa, jos
on puhelimessa (kolme tuntia/vuoro)
ja kaksi, jos on chatissa. Me tarjoamme
alkukoulutuksen lisäksi täydennyskoulutusta ja työnohjausta, Räsänen kertoo.

Uusia näkökulmia
Nyt keväällä järjestetään neljä koulutusryhmää vapaaehtoisille. Raisiossa
maaliskuussa, toukokuussa Turussa
ja syyskuussa Salossa sekä lisäksi yksi
etänä.
- Ihan ensin on haastattelu, jossa
kerron, mitä tämä vaatii ja kartoitan
vähän vapaaehtoisen elämäntilannetta.
Peruskoulutus kestää 30-50 tuntia.
Käydään läpi vuorovaikutustaitoja,
seksuaalikysymyksiä, mielenterveyttä,
surua, kriisejä, perhettä ja hengellisiä
asioita, minkä lisäksi on itsenäisiä tehtäviä. Jos sen jälkeen edelleen haluaa
lähteä mukaan, sovitaan päivystyksistä, Räsänen kertoo.
Vapaaehtoinen Saara tekee pääsääntöisesti yhden tai kaksi vuoroa
viikossa:
- Kivoja hetkiä ovat tietenkin ne,
kun tulee kiitosta, ja usein tulee. Saa
hyvän mielen, kun on voinut edes
vähän auttaa. Erityisen hienoa on, jos
on onnistuttu yhdessä avaamaan uusia
näkökulmia ja kääntelemään asioita
niin, että niitä voi katsoa vähän toisinkin. Se luo toivoa siihen, että muutos
on mahdollista. L
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Lopuksi

Kirkko
ihmisiä varten
Juudit Hurtig toivoo avointa vuoropuhelua
uskontokuntien välille ja kirkkoa, joka
menee sinne, missä ihmiset ovat.
Heidi Pelander teksti
Jussi Vierimaa kuva

J

uudit Hurtigille puutaloidylli
Turun tuomiokirkon kupeessa on
enemmän kuin kaunis asuinympäristö. Hän miettii, miten erilaisina aikoina Tuomiokirkkoon on
menty. Jos kirkko nyt vaikuttaa
suurelta, miltä se on tuntunut ihmisistä
satoja vuosia sitten?
- Uskon, että moni turkulainen voi
kokea Tuomiokirkon hengellisesti tärkeäksi paikaksi. Itse menen kirkkoon
ensisijaisesti olemaan hiljaa. Se on oma
tapani olla hengellisyyteni kanssa, Hurtig sanoo.
Messuissa hän käy joitain kertoja
vuodessa, ja laulaminen kutsuu häntä
kirkkoon eniten. Lapsuuden kuoroharrastus sai syksyllä jatkoa, kun hän aloitti
sopraanona Chorus Cathedralis Aboensis -kuorossa.
- Rakastan kuoroelämää ja tykkään
massiivisista teoksista orkesterin
kanssa.
Valtavirran luterilaisuus ei ole Hurtigille
itsestäänselvyys. Hän kasvoi vanhoillislestadiolaisessa yhteisössä Torniossa,
ja yhteisö sulki toisin ajattelevat, myös
luterilaiset ”kirkkouskovaiset”, ulkopuolelle.
Opinto-ohjaajaksi opiskelun aikana
Joensuussa hänen lähipiirissään oli
lestadiolaisia, jotka sallivat avoimen
kyselemisen. Hurtig kertoo irtaantu-

neensa lestadiolaisuudesta mukavan
rauhallisesti.
Hänen käsityksensä uskosta ja
hengellisyydestä laventui pikkuhiljaa.
Hän teki kanttorin sijaisuuksia ja oli
mukana rippikoulutyössä Joensuun
seurakunnassa. Iso rooli oli keskusteluilla oppilaitospapin kanssa sekä
Taizé-reissuilla. Hurtigille merkittävä
käänne oli se, että ajatukset uskosta
saivat muuttua.
- Ja ajatusten ja uskon muuttuminen
ei ole pelottavaa, hän lisää.
Turkuun Hurtig muutti töiden
perässä. Neljässä vuodessa kaupungista
on tullut koti, ja olo on onnekas. Töiden,
naapuruston, kuoron, SPR:n ja kiipeilyn
parista on löytynyt ihania yhteisöjä.
Hurtigin kaltaiset kolmekymppiset
ovat kirkon tulevaisuuden kannalta
keskeinen kohderyhmä. Miten kirkosta
tehdään heille merkityksellinen?
Hurtigin mielestä kirkolla on edelleen yhteiskunnassa merkittävä rooli.
Kirkon diakoniatyö, perheneuvonta,
perhekerhot tai vaikka työ paperittomien hyväksi ovat tärkeitä palveluita,
joista ei pidetä meteliä. Raja-aitojen
kaataminen, kuten sateenkaarimessut,
ilahduttavat.
Kirkkoa repiviä kiistoja esimerkiksi
sukupuolineutraalista avioliitosta Hurtig on seurannut läheisensä kautta, joka

Juudit Hurtig rakastaa bongailla Piispankadun kotikulmiaan historiankirjoista. Silloin tun
tee olevansa osa pitkää sukupolvien ketjua.

on kirkolliskokousedustaja. Hänestä
kiistat ja vallankäyttö kuvastavat yhteisön inhimillisyyttä.
- Kirkolle asetetaan täydellisyyden
vaatimus: että sen pitäisi edustaa kaikkia ihmisiä. Toisaalta siinä epätäydellisyydessään se tekeekin niin. Toivoisin,
että kirkon epätäydellisyydestä puhuttaisiin vieläkin enemmän ääneen.
Yhteiskuntaan Hurtig toivoisi

avointa vuoropuhelua uskontokuntien
välille, alkaen kaikille yhteisestä katsomusaineesta koulussa. Kirkolta hän
toivoisi yhteisöllisyyden vahvistamista
ja läsnäoloa siellä, missä ihmiset ovat.
Seurakunta voisi olla monelle houkuttelevampi, jos sieltä löytäisi itselleen
sopivan vapaaehtoistehtävän.
- Kirkkohan ei ole olemassa itseään
vaan ihmisiä varten. L

Käsikirjoitus Roope Lipasti, piirros Anton Lipasti
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