Kasvoista
kasvoihin
Vuosikertomus
2013

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

2

Vuosikertomus 2013

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Telakalla on
myös pappi

Kirkko keskellä
kaupunkilaisia
■ Sinä, joka aloit lukea tätä vuosikertomuksen pää-

kirjoitusta, olet kirkon tyypillinen jäsen. Kirkon kastettuja jäseniä yhdistää omistautuminen omalle arjelle, omille läheisille ja muu ”maallinen” toimeliaisuus. Kirkonmenoihin osallistujina olemme tarpeettoman laiskoja,
mutta silti meillä kasteen kautta jäseniksi otetuilla ja
kristinuskon perusasiat hallitsevilla on näkymätön yhteys. Lähes koko kansaa harmittanut Suvivirren aseman
horjuttaminen kertoo muustakin kuin parin minuutin
yhteislaulusta. Se kertoo siitä, että kristillinen usko,
vaikka taustallakin vaikuttava, on vahva yhdistävä tekijä.
Itse asiassa satunnaisia suomalaisia yhdistää eniten
juuri kirkon jäsenyys ja siihen liittyvä halu olla osa sukupolvilta toisille periytyvää kristittyjen vaellusta.
Kirkon keskeinen rooli on Hyvän Sanan esillä pitäminen. Kirkon hartauselämässä yksityinen vetäytyminen
ja yhteisöllisyys kohtaavat. Maailmanlaajuisen kristillisen kirkon asema ei ole ihmisten varassa, mutta näkyvä
toiminta edellyttää ihmisiä. Läpi historian lähimmäisestä välittäminen on ollut olennainen osa sitä, mitä kirkko
haluaa olla. Työmme saa koko ajan uusia ulottuvuuksia.
Kaiken nopea muutos ja henkisen ilmapiirin pirstaloituminen uuvuttavat monia niitäkin, joilla kaikki näyttäisi
olevan kohdallaan.

Intendentti Riikka Kaisti jäi eläkkeelle ja koosti
Tuomiokirkkotietoudestaan hienon kirjan ”Turun
tuomiokirkko – rakkaudella rakennettu”
Nenäpäivää vietettiin punaperuukkisissa merkeissä, kun kolmentuhannen
kaupunkilaisen ketju levittäytyi Aurajoen ympärille. Samalla juhlistettiin
seurakuntayhtymän kasvatusasiainkeskuksen puolivuosisataista taivalta.

Yksi Turun kauneimmista ja erikoisimmista
kirkoista, Martinkirkko, täytti 80 vuotta.

Tuomiokirkontorin Suvivirsikirkossa kajautettiin
Suvivirsi noin 2500 veisaajan voimin. Kirkon Ulkomaanavulle kertyi kolehtia 3500 euroa koulujen
rakentamiseksi Haitiin.

Seurakunnissa säästettiin,
virkoja yhdistettiin ja
lakkautettiin.

● Näillä hetkillä toukokuun lopulla
seilaa maailman merille uusin Turun
telakalla rakennettu loistoristeilijä. Kesät
se purjehtii Kanariansaarten tietämillä,
talvella Karibialla. Telakalla on jo valmistumassa toinenkin samanlainen. Kun
se on valmis vuoden päästä, alkavat taas
murheet.
Tai jatkuvat. Telakalla on ollut enemmän tai vähemmän vaikeuksia vuodesta
2009, jolloin valmistui tähän mennessä
suurin risteilijä ”Allure”. Nyt työtä on
taas hetken ollut, mutta tulevaisuus
näyttää epävarmalta. Sellaisina aikoina
seurakunnan ja telakan yhteistyö yleensä
tiivistyy, tietää STX:n pääluottamusmies
Jari Aalto:
– Täällä on ollut jo vuosia telakkapappi, joka on kierrellyt ja jutellut ihmisten kanssa ja tarjonnut tukea tarvittaessa.
Silloin viitisen vuotta sitten kun telakalla
oli todella hiljaista, meillä oli trooli-niminen hanke, johon kutsuttiin lomautettuja
juttelemaan, kerrottiin kuulumisia ja
järjestettiin erilaista toimintaan. Pappi
Petri Laitinen oli silloin – ja toki sen
jälkeenkin – mukana tiiviisti. Seurakunnat myös auttoivat niiden virkistysjuttujen
järjestämisessä, saimme lomautetuille
ainakin teatterilippuja ja lippuja jääkiekkomatseihin.

3

Vuosikertomus 2013

Kirkossa jo
90 vuotta
Omassa elämänpiirissäni on
viime aikoina
sattunut muutamia
kuolemantapauksia.
Silloin kirkko on
rauhoittumisen paikka."
Telakkapastorin ”seurakunta” on viime vuosina kutistunut aika lailla, tällä hetkellä Jari
Aalto edustaa pääluottamusmiehenä noin 850
ihmistä. Lomautettuna on jo nyt kolmisen sataa ihmistä ja syksyllä luultavasti yli 500.
Se on aika paljon. Trooli aloitetaan uudestaan ja pappiakin kaivataan taas enemmän,
Aalto miettii.

Vierellä kulkija
Telakkapastorilla on vapaa pääsy telakkaalueelle, hän kiertelee levyhalleissa ja toimistoissa ja jututtaa ihmisiä.
– Tällaisina aikoina ihmisillä on kaikenlaisia murheita ja huolia ja paineet ovat kovat. On hyvä, jos pääsee purkamaan sydäntään ihmiselle, jolla on jo viran puolestakin
vaitiolovelvollisuus. Negatiivista palautetta
en ole kuullut. Kukaan ei ole tullut sanomaan, että heittäkää pappi portista ulos!

Joka toinen keskiviikko kokoontuu
Eerikinkadulla seurakunnan tiloissa veteraanien kerho. Yksi kerholaisista on Kelpo
Lehto, 89, joka käy siellä vaimonsa kanssa. Ohjelmassa on rukous ja papin puhe,
sen lisäksi lauletaan virsiä ja kansanlauluja. Ja syödään. Tosin Lehto harvemmin jää
syömään, sillä hänellä on kiire seuraavaan
paikkaan: sotilaitten raamattupiiriin.
– Siellä on meitä veteraaneja, ja itse asiassa kolme sellaistakin kaveriani, jotka olivat
samassa joukko-osastossa hyökkäyksen aikaan 1941. Ensin on kahvit ja jutellaan ja
muistellaan vanhoja. Sitten on yleensä jonkun papin alustus Raamatun kohdasta.
Kun yksin Raamattua lukee, jää aina kauheasti kysymyksiä. Näitten teologien kanssa
niitä on hauska pohtia, Lehto kertoo.
Veteraanitoiminta ylipäänsä, mutta myös
seurakunnan veteraanitoiminta ovat sydäntä lähellä. Niin kuin on sotakin, tai ei se sydäntä lähellä ole, mutta mielessä edelleen,
eikä kuulemma ikinä lähde pois.
Tuliaisiksi sodasta Lehto toi invaliditeetin.
Kuulo meni, kahteenkin otteeseen: ensin
menomatkalla Sortavalassa räjähti korvan
juuressa ja sitten paluumatkalla Tolvajärven tietämillä. Lehto ennätti miinapommin
edestä kuoppaan piiloon, mutta kuulo meni
ja pysyikin pitkään poissa. Nykyään mies
kuulee kohtalaisesti kuulolaitteen avulla.
●

Seurakunta on ollut Lehdon elämässä
mukana kymmenellä vuosikymmenellä:
– Olen uskonnollisesta perheestä ja
pienestä pitäen tottunut kirkossakin
käymään. Lapsena käytiin Tuomiokirkossa tai Mikaelinkirkossa.
Kävin myös Nuorisoliiton jutuissa,
Evankeliumiyhdistyksen tiloissa Puutarhakadulla. Se oli sellainen meidän
paikkamme. Siitä peruja on myös se,
että kaikkein eniten omaksi kirkokseni
koen Lutherin kirkon, vaikka käyn minä
toisinaan myös Mikaelinkirkossa tai Maariankin kirkossa.
Sodan jälkeen oli kuitenkin hetki, kun
kirkossakäynti ei maistunut:
– Siinä meni 15 vuotta, kun en käynyt
kirkossa, mutta sitten se alkoi uudelleen.
Usko oli painunut niin syvälle sisuksiin,
etten saanut rauhaa, vaan rohkaistuin
menemään. Kirkossakäynti vahvistaa
uskoani ja antaa elämälle perustuksen.
Yleensä ne ovat messuja, joten saa nauttia
ehtoollisenkin. Ne ovat virvoittavia tilaisuuksia.

Minulle kirkko on
hengellinen koti."

T
Tapahtumia
vuonna 2013
Turun ja
Kaarinan
seurakunnissa

Maria Morosi
■ Olemme jo muutamana vuonna kertoneet edellisen

vuoden toiminnastamme Turun ja Kaarinan seurakuntien piirissä näkökulmaa vaihtaen. Tänä vuonna
kerromme edellisen vuoden toiminnastamme yhteistyöverkostojamme esitellen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällä ja sen muodostavilla seurakunnilla
on laaja-alaista yhteistyötä monilla elämänalueilla.

Jari Aalto
Kaarinan Ravattulasta löytyi 1100-luvulla rakennetun kirkon hyvin säilyneet perustukset ja sitä ympäröivä
kirkkomaa, johon on haudattu noin sata vainajaa.

Muskari on
henkireikä
keskellä päivää

Seuraavilla sivuilla esiintyvät henkilöt ovat myös
muistutus siitä, miten onnellisessa asemassa kirkko
on, kun sen jäseniä toimii kaikilla elämänalueilla.
Luterilainen uskonnäkemyshän arvostaa jokapäiväisen
tekemisen ja lähimmäisten keskellä elämisen merkitystä, arjen jumalanpalvelusta.
Kirkko on viime vuosina menettänyt jäseniä turhan
takia, koska siltä on edellytetty yksiselitteisen yleispäteviä eettisiä sääntöjä yksityisen ihmisen kiperimpiin
kysymyksiin. Sen sijaan kirkko on painottanut yksityisen
kristityn omantunnon ja järjen vuoropuhelua ja uskon,
että tämä kanta alkaa tulla hyväksytyksi. Uskon kieli on
hiljaista kieltä ja siinä ei erehtymättömien saarnamiesten tai seurakunnan johtajien julkilausumilla ole tekoa.
Kirkon on uskallettava olla oikealla tavalla heikko.
Vahva kirkko luottaa yhteistyössä kaiken paksuisiin
oksiin, jäseniinsä.
Hannu Kallio
Hallintojohtaja

Kymmenkunta taaperoa on kumartunut tutkimaan kummallista soitinta, josta
lähtee vähän samantapainen ääni kuin
Steel pan -rummusta. Lapsilla on rumpupalikat kädessä (oikeasti 60 prosentilla on
ne suussa, mutta yhtä kaikki). Ohjaaja
leikkii taikuria ja noukkii pehmopupuja
soittimesta:
– Osaatteko jo sanoa pupu? ohjaaja
kysyy.
– Ei, on vastaus.

●

Vapaaehtoisten ammattilaisten
ylläpitämä Global Clinic avasi
ovensa myös Turussa.
Se tarjoaa terveydenhuoltopalveluja ulkomaalaisille,
joilla ei ole mahdollisuutta
terveydenhuoltoon Suomessa.

Jo perinteeksi muodostunut
Henrikin hääyö ja nonstopvihkiminen innosti jälleen
kaksikymmentä paria
tahtomaan toisensa niin
myötä- kuin vastamäessä.

Suurimmasta jouluseimestä vastasi italialaistaiteilija Francesco Artese.
Reilun 20 neliön suuruinen seimi oli rakennettu Tuomiokirkkoon.

Kelpo Lehto

Minulla on kirkosta hyvät
fiilikset. Kirkko välittää ja
tukee ilossa ja surussa.
Mutta ei muskariin puhumaan ole tultukaan vaan laulamaan ja soittamaan.
No, on sinne vähän tultu puhumaankin,
tietää Maria Morosi, joka käy siellä
nuorimmaisensa, kaksivuotiaan Rafaelin
kanssa:
– Tämä on kivaa toimintaa. Lapsi pääsee
kokeilemaan soittimia ja saa olla ikäistensä
kanssa, mutta on tämä mukava henkireikä
myös meille äideille – ja on täällä joskus
isiäkin. Olen saanut näistä kerhoista uusia
ystäviäkin.
Morosi on käynyt muskarissa myös kahden vanhemman lapsensa kanssa. Ja perhekerhokin on tullut tutuksi:
– Niissäkin tärkeää on se sosiaalisuus.
Sen lisäksi niissä askarrellaan kaikenlaista,
mitä ei välttämättä kotona tulisi tehtyä.
Myös esimerkiksi juhlat, joulut ja pääsiäiset
tulevat kerhoissa tutuiksi.

Perhepappi on tärkeä
Morosi arvostaa seurakunnan tekemän työn
korkealle:
– Olen aina ajatellut, että seurakunta tekee tärkeitä asioita. Eikä niiden välttämättä
tarvitse olla sen ihmeellisempiä kuin vaikka
tämä muskari, mutta se on tärkeä meille,
jotka siellä käymme. Se on kiva silläkin
lailla, että on huokea. Sinne on varmasti
kaikilla varaa tulla. On hienoa, että sellainenkin mahdollisuus on olemassa.
Yksi asia, mikä seurakuntien toiminnassa on mukavaa on sen ihmisläheisyys:
– Kun aikanaan kävin rippikoulun, rippipappinani oli Hannu Hurme, jolle sanoin
konfirmaatiossa, että haluan hänen vihkivän meidät avioon ja ristivän lapsemme sitten, kun niiden aika tulee. Ja niin kävikin.
On mukavaa, kun on oma perhepappi.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
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Perinteet
ovat tärkeitä
koulussakin

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Ruohonjuuritason
seurakuntatyötä
Cafe Mikaelissa

● Asiaan on nyt saatu oikein perustuslakivaliokunnan kanta, mutta jos sitä olisi
alun perin kysytty Essi Railovuolta, niin
Suvivirsi olisi kyllä kaikunut luokassa joka
tapauksessa. Hänestä nimittäin sen kaltaiset perinteet ovat paitsi tärkeitä itsessään,
myös opetuksellisesti. Ja hän tietänee mistä
puhuu, sillä on opettanut lastensuojelulapsia 17 vuotta. Tällä hetkellä hän opettaa koulupelokkaiden luokkaa Kaarinassa.
Haastavien oppilaiden kanssa perinteet
ja juhlapyhät antavat konkreettisen mahdollisuuden pohtia kaikkea muutakin,
mitä joulut ja vastaavat pitävät sisällään:
– En ole koskaan kokenut vaikeaksi
esimerkiksi uskonnon opettamista tai kou-

luvuoden perinteisiä evankelisluterilaisia
juhlia. Oppilaat suhtautuvat niihin myönteisesti ja innostuneesti. Juhlat ovat myös
loistava ja toiminnallinen tapa oppia monenlaisia asioita, vaikkapa organisointia,
ryhmätyötaitoa, äidinkieltä tai musiikkia.
Oman ryhmämme kanssa olemme lähestyneet juhlia usein kotitalouden kautta.
Pääsiäisenä tehdään pääsiäisruokia ja niin
edelleen.
***
Railovuon mielestä nykyinen keskustelu
uskonnottomuudesta tai uskonnollisten
perinteiden kieltämisestä kouluissa on typerää ja tekee kulttuurien ymmärtämiselle
lähinnä hallaa.
– Uskonnon opetus ei ole ollut tunnustuksellista pitkään aikaan, eikä pidäkään
olla. Mutta uskonnon opettaminen on entistäkin tärkeämpää. Asiat, joita uskonnossa käsitellään, auttavat käsittelemään ja
kohtaamaan monikulttuurisuutta. Jos ei
tunne omaa identiteettiään, on mahdoton
ymmärtää muitakaan. Sen sijaan, että
uskonnon opetus aiheuttaisi ennakkoluuloja tai ristiriitoja, se tuo eri kulttuureja
lähemmäs toisiaan.

Myötäeläminen
ihmisen arjessa,
inhimillisyys,
suvaitsevaisuus,
lähimmäisenrakkaus."

Ja sitä paitsi opetus voi myös olla
hauskaa: jouluna Railovuon oppilaat
esimerkiksi käänsivät jouluevankeliumin
nykykaarinaksi.
– Oppilaat olivat itse asiassa konservatiivisia ja miettivät, onko se nyt sopivaa.
Katsoimme vähän esimerkkejä, kuinka
evankeliumi on kääntynyt esimerkiksi
stadin slangiksi ja sitten oppilaat tekivät
sen omalla kielellään ja se myös esitettiin
jouluhartaudessa. Se oli parhaita äidinkielentunteja ikinä.
***
Railovuo arvostaa perinteitä myös muualla kuin koulussa:
– Itse arvostan kirkkovuoden juhlia
ja sakramentteja. Esimerkiksi lapsen
ristiäiset oli mukava juhla. Ajattelen, että
tällaiset juhlat toimivat perhe-elämässä
myönteisenä voimavarana ja yhdistävänä
tekijänä sukupolvelta toiselle. Jonkun verran käyn myös seurakunnan järjestämissä
musiikkiesityksissä, kuorokonserteissa ja
vastaavissa. Minulla on aika luonteva suhde uskontoon. Olen kotoa perinyt sellaisen
lapsen uskon enkä sitä ole saanut kokonaan hukkumaan elämän myrskyihin.

● Cafe Mikaelissa, Pansiossa, on lounasaika ja pöydät alkavat täyttyä. Osin
vapaaehtoisvoimin, osin palkatun henkilökunnan pyörittämä lounaskahvila pyörii
omillaan, voittoa ei tavoitella, mutta jos
sitä tulee, rahat ohjataan diakoniatyöhön.
Päävastuussa kahvilan pyörittämisestä
on Melissa Lindeman. Hänelle Cafe
Mikael on monella tavalla tärkeä: sitä
kautta on auennut kokonaan uusi työura.
Lindeman nimittäin tuli alun perin mukaan tekemään vapaaehtoistyötä, päätyi
siitä kahvilaan ensin työkokeiluun ja tällä
hetkellä hän on kahvilassa oppisopimuskoulutuksessa. Hänestä tulee yrittäjä.
– Tulin vapaaehtoiseksi Mikaelin seurakuntaan vuoden 2011 lopulla. Minulla
ei ollut töitä, mutta en halunnut vain olla

Kirkossa tuntee
kuuluvansa johonkin
ja tietää, että otetaan
vastaan sellaisena
kuin on."
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Cafe Mikael on auki
arkisin klo 9–15.
Lounas maksaa viisi euroa
ja siihen sisältyy salaatti,
leipä, kahvi ja jälkiruoka.

kotona. Jotain piti saada tehdä. Vapaaehtoistyö on kivaa. Saa hyvän mielen kun
saa muille hyvän mielen. Seurakunnassa
otetaan aina hyvin vastaan. On matala
kynnys ja niin kuin menisi kotiin: saa olla
oma itsensä.
Lindemanin kosketus seurakuntiin tulee
aika lailla Cafe Mikaelin kautta, sillä se on
eräänlainen alueen tapaamispaikka.
– Kahvilaidea on otettu tosi hyvin vastaan. Meillä on paljon vakioasiakkaita,
jotka käyvät päivittäin. Lapsiperheitä käy
myös. Tänne tullaan syömään, täällä voi
järjestää tilaisuuksia ja myös me järjestämme erilaisia juttuja alueella.

Ihmisten kanssa yhdessä
Seurakuntien ruohojuuritason työtä
Lindeman myös arvostaa:
– Hienoa on se, että ollaan ihmisten
kanssa tekemisissä. Tämä ei ole toimistotyötä, vaan jalkaudutaan sinne missä
ihmiset ovat. Olen oppinut tosi paljon,
kaikki oli aluksi minulle ihan uutta.
Toivon, että voin kehittää tätä toimintaa,
ja ties vaikka joskus tämä tai joku vastaava olisi kokonaan minun pyörittämäni.

Seurakunta näkyy
työssä ja arjessa

Jumalanpalveluksesta
voimaa
●

Sirkka Vehanen on aktiivinen nainen.

Se näkyy esimerkiksi siinä, että hän on
mukana Maarian seurakunnan evankelioimistyön tukitiimissä. Porukkaan kuuluu
12 henkeä ja se järjestää erilaisia tilaisuuksia, konsertteja, ruokakassien jakoa,
ja avustaa jumalanpalveluksissa.
Vehanen on ollut mukana vuosituhannen alusta ja kokee toiminnan tärkeäksi
ja mukavaksi. Hänelle läheisin on kerran
kuussa Pallivahan kirkossa järjestettävä
Johannesmessu, joka toimitetaan lähes
kokonaan maallikkovoimin. Ainoastaan
pappi on paikalla viran puolesta, parikymmentä vapaaehtoista järjestävät kaiken
muun.
Aktiiviseurakuntalainen Vehasesta tuli
vuosituhannen vaihteessa:
– Olimme matkalla Israelissa ja koin
siellä herätyksen. Voi sanoa, että seurakunta on mukana elämässäni päivittäin.

Koen tärkeäksi tämän seurakuntaan
kutsumisen: että ihmiset rohkaistuisivat
tulemaan messuun ja että jumalanpalveluksen ydin voisi aueta heille.
Seurakunta onkin Vehaselle ennen
kaikkea paikka, jossa kohdataan ihmiset:
– Seurakuntaan ja messuun on aina
tervetullut. Koen itse messussa aina Pyhän Hengen läsnäolon ja siksi toivon,
että muutkin löytäisivät sinne tiensä.

Minulle kirkko on
yhtä kuin ihmiset,
seurakuntalaiset."

Toivoisin myös, että messu ei olisi tilaisuus jossa on esiintyjät ja katsojat, vaan
tilaisuus, joka tehdään yhdessä ja niin,
että sieltä lähdetään voimia saaneena ja
parantuneena!
Nykykirkkoa Vehanen patistaa olemaan
selkeämmin perimmäisen sanomansa
asialla:
– Kirkon pitäisi pysyä siinä perustuksessa, joka on Raamattu ja Raamatun sana.
Se on se luja pohja: Jeesuksen Kristuksen
sovitustyö. Taloudelliset asiat eivät saisi
ratkaista liikaa. Kirkko on kuitenkin ainoa, joka evankeliumia voi julistaa, ei sitä
kukaan muukaan voi tehdä.

Kirkko on kuin
lapsuudenkoti, jossa
on silloin tällöin
mukava käydä."

Sirkka Vehanen
Mikko Lohikoski

Essi Railovuo

Melissa Lindeman

Turun kaupungin yhteysjohtaja Mikko
Lohikoskelle monista asioista, joissa seurakunnat ja kaupunki tekevät yhteistyötä, yksi
on läheisin: Ekumeeninen joulu Suomen
Turussa -tilaisuus.
– Olen puheenjohtaja ryhmässä, joka sitä
järjestää. Siitä on muodostunut turkulaisen
joulun yksi kulmakivi joulurauhan julistuksen
oheen. Eri kirkkokunnille on tärkeä yhteisvastuullisuuden ja solidaarisuuden viesti, ja myös
itselleni tämä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen vastustaminen on aina ollut tärkeää.
Itse asiassa se on ollut niin lähellä Lohikosken sydäntä, että aikoinaan 70-luvun alussa hän erosi kirkosta, koska koki, ettei kirkko
puolustanut köyhimpiä, vaan päinvastoin
pönkitti olemassa olevaa järjestystä.
– Parikymmentä vuotta myöhemmin liityin
takaisin, kun ajattelin, ettei yhteiskunnassa

●

Kirkko on yhteisö, joka yrittää
herätellä yhteisvastuuta ja
kantaa huolta heikommista.
Se on tärkeä tehtävä.
enää oikein muuta tahoa olekaan kuin
kirkko, joka vastustaa eriarvoistumista
ja puolustaa vähäosaisimpia.
Äärimmäisessä yksilökeskeisyydessä
kirkko on ollut se, joka on nostanut äänensä yhteisöllisyyden puolesta. Arvostan
erittäin suuresti sitä työtä. Kirkko uskaltaa ottaa kantaa, eikä se aina ole helppoa ajassa, jossa talous dominoi ja individualistiset arvot ovat huipussaan.

Kirkollinen keskus
Yhteysjohtajan näkökulmasta kirkko
on Turussa hyvin keskeinen:
– Turku on perinteinen kirkon pääpaikka Suomessa. Se leimaa paitsi kaupunkikuvaa myös kulttuurielämää myönteisellä tavalla ja näkyi hyvin muun muassa kulttuuripääkaupunkivuonna.

Myös yhteistyökumppanina kirkon ja kaupungin intressit ovat monessa aika yhtenevät:
– Kirkko on meille luontainen yhteistyökumppani. Meillä on sama päämäärä kuin
esimerkiksi kirkon nuoriso- tai diakoniatyöllä.
Pyritään pitämään huolta kaikista ihmisistä.
Henkilökohtaisesti Lohikosken elämässä
kirkko näkyy muun muassa olohuoneen ikkunasta. Mutta muutenkin:
– Aika ajoin, juhlapyhinä lähinnä, käymme kirkossa. Yhteisvastuukeräykseen tulee
yleensä osallistuttua ja seuraan myös aika
tarkasti Kirkko ja me -lehteä sekä ylipäänsä
kirkollista keskustelua. Sanoisin, että kirkko
on hyvin ajan hermolla. Kannustan sitä ottamaan rohkeasti kantaa eettisiin kysymyksiin
sekä myös kansallisiin ja kansainvälisiin ongelmiin ja konflikteihin, oikeudenmukaisuuden näkökulmaa korostaen.

Kovassa
maailmassa
kirkko on
tarpeellinen
Turun Sanomien päätoimittaja Kari
Vainion mielestä kirkossa näyttäisi olevan meneillään sama kehitys kuin kaikkialla muuallakin: talousnäkökulma on
vallalla. Se voi toisinaan vähän peittääkin
muita yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita,
sellaisia kuin vaikka suhtautuminen sukupuolineutraaliin avioliittoon.
– Tällaisissa suuremmissa kirkollisissa
teemoissa käännytään helpommin arkkipiispan puoleen. Mutta tietenkin me
seuraamme myös yhtymän asioita. Eikä
niiden asioiden aina tarvitse olla suuria.
Olisi kiva, jos löytyisi myös sellaisia pieniä
positiivisia juttuaiheita. Negatiivisia asioita
maailmasta löytyy hakemattakin.

●

sovi Joulurauhan julistusta, joka on
maamme pisimpään radioitu ohjelma.
YLE televisioi myös joulun ekumeenisen
rauhanvetoomuksen.

Kirkko on lapsuudenkoti
Haaralalle yhteys seurakuntaan juontaa
lapsuudesta, hän on perheestä, jossa isä
oli seurakunnan nuorisotyöntekijä sekä
myös lähetysseuran työntekijä. Suhde
näkyy aina silloin tällöin siellä täällä:
hän esimerkiksi oli taannoisen dancemessun alullepanija.
Työ- ja arkirooli täytyy pitää erillään:
– Ylen tuottajana minun on katsottava
tarkkaan, millaisiin asioihin me voimme
mennä mukaan. Mutta seurakunnilla on
paljon mielenkiintoista toimintaa, jotka
kyllä usein ovat jutun arvoisia. Ja toisaalta
kerromme myös ikävistä asioita, tietenkin.
Yksityishenkilö Joona Haaralana hän
ajattelee, että kirkko on konkreettisesti
keskellä kylää ja tekee paljon hyvää alkaen
ihan tavallisista päiväkerhoista.
– Toki kirkolla on ongelmansa. Esimerkiksi tämä eroakirkosta.fi -sivusto on yksi
sellainen jota olen ihmetellyt. Että kuinka
kauan kirkko vain kääntää poskea vai pitäisikö lähteä hyökkäykseen? Mutta en
minä toisaalta osaa sanoa, että mitä pitäisi tehdä. Minä olen toimittaja ja kysyn
kysymyksiä, ei minulla vastauksia ole.
Mervi Koho

Kari Vainio

Turussa kaikuu
ekumenia

● Ylen Turun radion tuottaja Joona
Haarala on jo työnsäkin puolesta seurakuntien kanssa kohtuullisen paljon tekemisissä. Turussa on 10 luterilaista seurakuntaa ja niissä lähes 150 000 seurakuntalaista, joten tietysti niissä myös tapahtuu
asioita, jotka kiinnostavat tiedotusvälineitä.
Yhteistyötä tehdään myös syvemmin:
– Varsinaisia hartausohjelmia meillä ei
ole, ne ovat ykköskanavan heiniä, mutta
kerran viikossa, torstaisin, Turun radiossa
kuullaan Seurapuhe-niminen ohjelma, jonka tuottaa yhtymän tiedotus. Systeemi on
toiminut hyvin, ja voin luottaa, että sieltä
tulee sellaisia juttuja, joista on sovittu.
Iso yhteinen juttu on vuosittainen Nenäpäivän keräys.
– Yhtymän kautta saamme 200 nuorta
rahankerääjää lippaineen. Lisäksi viime
vuonna tehtiin Aurajoen ympäri sellainen
3000 punaperuukkisen ihmisen rinki, se
tehtiin yhteistyössä. Unohtaa ei myöskään

Kirkko on
suomalaisen
yhteiskunnan
omatunto."
Kirkon jäsenmäärä on yksi asia, joka
tuntuu olevan jatkuvasti uutisissa. Vainio
muistuttaa, että se pitäisi osata laittaa
mittasuhteisiin:
– Se on vähän samantapainen keskustelu kuin mitä käydään puolustusvoimien
kohdalla: että kuinka moni ikäluokasta
keskeyttää tai ei edes aloita armeijaa.
Molemmissa, armeijassa ja kirkossa, nyt
joka tapauksessa on tosi paljon ihmisiä,
jotka myös ovat sitoutuneita siihen jäsenyyteen.
Kirkossa se jäsenyys sitten aktivoituu vaikka erilaisissa seremonioissa, häissä, hautajaisissa tai kasteissa. Toisin sanoen kirkon ei pitäisi provosoitua kun provosoidaan. Kirkosta eroaminen on ilmiö,
joka on tullut jäädäkseen, sen kanssa
pitää vain elää.

Joona Haarala

Kirkkoa kuunnellaan
ja arvostetaan
Piispoille Vainio lähettää sellaisia terveisiä,
että aktiivisemminkin voisi keskustella:
– Irja Askola on ollut aika paljon esillä
ja onhan arkkipiispakin tehnyt hyviä ulostuloja, mutta ehkä voisi vieläkin enemmän?
Ja mitä tulee yhtymään, niin siellä ei oikein
ole sellaista näkyvää edusmiestä tai –naista,
joka nostaisi esiin yhteiskunnallisia kysymyksiä ja jota myös kuunneltaisiin. Tuomiorovasti vaikka voisi sellaiseksi profiloitua.
Henkilökohtaisesti Vainiolle seurakunnassa on aina ollut läheistä nuorisotyö ja etenkin partio:
– Pidän niitä hyvin arvokkaina ja tärkeinä asioina. Ylipäänsä ajattelen, että on hyvä,
että meillä on puoluekentän ulkopuolinen
taho, joka ottaa kantaa yhteiskunnallisiin
asioihin ja jota myös kuunnellaan ja arvostetaan.
– Eikä ole huono, että se ottaa esiin sellaisia asioita kuin eriarvoistuminen tai heikkojen asema – maailma vain kovenee ja
on tärkeää, että joku muistuttaa niistäkin
asioista.

Martat ovat seurakuntakodissa kotonaan
Sata vuotta sitten Katariinan pappilan vieressä oli Simolan talo, jossa asui
nainen nimeltä Fiina Simola, joka päätti yhdessä eräiden Nummenpakalla ja
Kuralan Kylämäellä asuvien naisten
kanssa perustaa Martta-yhdistyksen.
Silloin Martta-toiminta oli pitkälti erilaista kurssitusta: opastettiin pyykinpesussa, ruuanlaitossa tai vaikka kirjanpidossa. Martat kouluttivat paljon tavallisia
ihmisiä.
Eivätkä asiat ole sadassa vuodessa paljonkaan muuttuneet. Sama Martta-yhdistys kokoontuu edelleen – tai taas – Simolan talossa, joskin nykyään se on seurakunnan omistama ja Martat ovat siellä
hyyryläisinä. Mervi Koho Katariinan
Martoista kertoo, että itse asiassa toimintakin on monessa suhteessa samanlaista:
●

Maailmalla kulkiessa
kirkkoihin tekee mieli
istuutua ja olla
– Pari kertaa vuodessa järjestämme
hetkiomissa
kirkkokahvit. Itsenäisyyspäivän tilaisuus on tosi suosittu, Maarian päivänä
ajatuksissaan."

– Ajat ovat toiset, mutta paljon on samaakin. Ihmisten täytyy yhä syödä ja tulla toimeen. Auttaa suuresti, jos selviää arjen askareista ja osaa pitää itsestään huolta.
Seurakunnan tiloissa kokoonnutaan joka
toinen keskiviikko, minkä lisäksi jäljellejäävinä keskiviikkoina kokoonnutaan vähän
epävirallisemmin käsityökerhon merkeissä.
***
Marttojen ja seurakunnan suhde on itse
asiassa hiukan enemmän kuin vain vuokrasuhde. Vuokra nimittäin maksetaan auttelemalla seurakuntaa.

taas olemme mukana yhteisvastuukeräyksessä. Alfakursseilla olemme
tarjoilleet iltapalaa sekä leivoimme
suomalaista pullaa ja piirakkaa yhdessä ulkomaalaisten opiskelijoiden
kanssa. Yhteistyö seurakunnan kanssa
on sellaista mutkatonta ja mukavaa,
Koho kertoo.
Martta-toiminnan lisäksi seurakunta
näkyy Kohon elämässä samoin kuin
monen muunkin:
– Joululauluja käyn kuuntelemassa
ja kirkossa pari kertaa vuodessa. Seurakunnan työssä minusta juuri lapsityö
on sellainen tärkeä juttu. Opitaan ryhmässä olemista, yhteisön tapoja.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Kuolinviestin
viejältä vaaditaan
sydäntä
●

– Seurakunta tekee tässä äärettömän

tärkeää työtä. Sen arvoa ei pysty mittaamaan mitenkään. Se on tärkeää meille
poliiseille, mutta ennen kaikkea tietenkin
niille ihmisille. Se on se hetki, kun saa
juuri sitä apua, mitä eniten tarvitsee, kertoo Tuija Järvenpää Turun poliisista ja
viittaa kuolinviestiyhteistyöhön, jota Turun
ja Kaarinan seurakuntayhtymä sekä poliisi
ovat tehneet nyt viisi vuotta.
Kuolinviestiyhteistyö tarkoittaa sitä, että
kun ihminen kuolee äkisti, vaikka liikenneonnettomuudessa, poliisin ikävä tehtävä
on käydä kertomassa se omaisille. Ja ikään
kuin tehtävä ei jo muutenkin olisi kyllin
kauhea, siinä käy yleensä niin, että poliisilla ei ole mahdollisuutta jäädä tueksi.

Kerrotaan ikävät uutiset ja sitten jo radiopuhelin hälyttää seuraavaan tehtävään.
Paitsi Turussa: seurakuntayhtymän ja
poliisin yhteistyön idea on, että kun tapahtuu äkillinen kuolemantapaus, poliisi
soittaa yhtymän kuolinviestipäivystäjälle,
joka lähtee mukaan viemään viestiä. Poliisin tehtävä on kertoa faktat, mutta mikäli
ihminen haluaa, seurakunnan työntekijä
voi jäädä hetkeksi paikalle. Siksi ajaksi,
että avuksi saadaan vaikka joku ystävä tai
omainen.
Tuija Järvenpää on ollut alusta pitäen
mukana kehittämässä tätä yhteistyötä.
Poliisille tärkeää oli, että kyseessä olisi
24/7-asia. Siis päivystys, joka on olemassa
vuorokaudenajasta riippumatta. Lisäksi
piti olla niin, että on yksi puhelinnumero,
johon voi soittaa ja siellä aina vastaa joku,
kuka sitten sattuukin olemaan päivystysvuorossa.

Olen pieneltä
paikkakunnalta
ja siellä kirkko
oli keskellä kylää.
Se oli sellainen
näkyvä arjessa
oleva juttu
ehtookelloineen
kaikkineen."
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Parikymmentä
viestiä vuosittain
Entä haluavatko ihmiset, että kauheiden
uutisten jälkeen heidän kanssaan jää
joku?
– Aina apu on kelvannut. Se on sellainen tilanne, että kun poliisit ovat menneet,
ihminen ei oikein edes tajua sitä, mitä on
tapahtunut. Tarvitaan joku kertomaan,
mitä se poliisi oikein sanoikaan. Joskus
tarvitaan olkapäätä ja joskus taas ihan
sitä, että toinen valitsee ne numerot, että
saadaan joku sukulainen tai läheinen
paikalle.
Läsnäolo ja apu kamalan uutisen jälkeen on työ, jossa tarvitaan ennen kaikkea
yhtä asiaa: ihmissydäntä.
– Se vaatii kykyä olla erilaisissa tilanteissa. Siihen ei ole kaavaa eikä valmiita
vuorosanoja. Pitää osata nähdä mitä toinen tarvitsee. Pitää elää tilanteen mukaan,
vaistota. Ja sen tyyppisiä ihmisiä sinne
sitten on seurakunnasta valikoitunutkin,
Järvenpää sanoo.
Vuosittain sellaisia kuolinviestejä, joissa
on mukana seurakunnan työntekijä,
viedään parikymmentä. Tuija Järvenpään
ajatuksia seurakunnista yhteistyö ei ole
muuttanut suuntaan eikä toiseen:
– Yleisesti varmaan työ on lähentänyt
poliiseja ja seurakuntia. On huomattu,
ettei kirkossa ainakaan jäykistellä. Kirkossa ollaan nimenomaan ihmisiä ihmisen
lähellä.

Tuomiokirkko
on hieno paikka.
Joka kerta kun
urkuri soittaa,
se on sykähdyttävää!"

Seurakunta
on musiikkia
● Kun Tuomiokirkkoseurakunnan kanttori pyysi Aina Roihaa mukaan kuo-

roonsa, tämä epäröi hetken, sillä seurakunnan kuorossa laulaminen ei kuulostanut
ihan hänen jutultaan. Sekuntiakaan hän
ei ole mukaan lähtöä katunut:
– Täällä on hyvä meininki ja hieno
porukka, sitä paitsi harvoilla kuoroilla
on näin hienoja puitteita kuin meillä.
On hyvät tilat harjoitella ja Tuomiokirkko
on keikkapaikkana ehdoton!
Siitä on nyt viitisen vuotta. Nykyään Roiha laulaa Turku Cathedral Youth Choirissa,
siis Tuomiokirkon nuorisokuorossa – ja
on itse asiassa myös kuoron äänenjohtaja
ja kuoron yhdistyksen puheenjohtaja. Sen
lisäksi hän soittaa käsikelloyhtye HUPSissa
ja vetää alakoululaisille käsikellokerhoa.
TCYC on seurakunnan kuoro, joka esiintyy jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Sen lisäksi heillä on
myös omia konsertteja:

Jaakko Rautanen ja Assi Sandelin

Vatikaanissa
esiintymässä
Kuoro on myös aika hyvä, ainakin jos
jotain voi päätellä kansainvälisestä menestyksestä. Seuraavaksi suunnataan Riikaan
World Choir Games -kisoihin.
Roihan mielestä kuorotoiminnassa
hauskinta on yhdessäolo:
– Me teemme tätä ilon ja huumorin
kautta. Mottomme on, että remember,
it’s only for fun! Jos laulu alkaa maistua
puulta, silloin on aika tehdä jotain muuta.
Toisaalta tämä on myös tiukkaa työtä.
Kun konsertti on tulossa, harjoitellaan
parhaimmillaan viisikin kertaa viikossa.
Mutta kaikki ovat vapaaehtoisesti ja mielettömän motivoituneina mukana.
Roihalle seurakunta on ennen kaikkea
musiikkia, mutta vähän jotain muutakin:
– Myös se on hienoa, että seurakuntien
parissa näkee monenlaisia ihmisiä, sillä
kirkko koskettaa ihmisiä laidasta laitaan.
Se on suuri rikkaus.
Aina Roiha

Viime joulun alla saattoi nähdä Tuuli
Siljamäen häärimässä Lahja lapselle -keräyksen yhtenä organisaattorina. Hän oli
mukana jo kolmatta kertaa, vapaaehtoisena niin kuin muukin porukka. Hänet innosti alun perin mukaan tytär. Keräyksen
idea on ostaa täsmälahjoja vähävaraisille
lapsille, jotka niitä eivät muuten saisi. Se
on ollut sydäntälämmittävä tapa auttaa:
– Siinä on mukavaa myös se niiden
ihmisten kohtaaminen, jotka lahjoja
tuovat. Aika monet jäivät juttelemaan ja
kertomaan, miksi halusivat olla mukana
keräyksessä. Siellä oli aika liikuttaviakin
tarinoita. Yhdeltä pariskunnalta oli kuollut lapsenlapsi ja he antoivat sitten ikään
kuin hänen lahjansa jollekin muulle. Joku
toi kahdeksan lahjaa saman tien.

Kirkossa
on katto
korkealla
ja seinät
leveällä
– kaikille
löytyy paikka."

– Jaakko Rautanen

Seurakunnissa
rakennetaan
ekologisesti
Suomessa on muutamia arkkitehtitoimistoja, joilla on runsaasti kokemusta ja
osaamista kirkkojen ja vastaavien peruskorjaussuunnittelusta sekä myös uusien
kirkkojen suunnittelusta. Yksi niistä on
turkulainen LPR-arkkitehdit. Sen taival
seurakuntien yhteistyökumppanina juontaa juurensa Tuomiokirkon peruskorjaukseen 70-luvulla.
Sittemmin LPR-arkkitehdit on ollut
mukana suunnittelemassa lukuisten vanhojen ja vähän uudempienkin kirkkojen
peruskorjauksia ja on vastannut esimerkiksi Varissuon ja Henrikin uusien kirkkojen suunnittelusta. Myös Maarian kauniin
pappilan restaurointi ja Sinapin uhkea
majoitusrakennus ovat LPR:n suunnittele-

●

Traditioner ger
skolåret struktur
Auttaminen
kuuluu asiaan

När det är dags för sommarlov för barnen i Sirkkala skola hör några uråldriga
traditioner till, som vårgudstjänst och Den
blomstertid. Trots all uppståndelse sjungs
Den blomstertid igen för att fira sommar
och Skapare så att Domkyrkans enkla
fönster skallrar.
Förutom vårbesöket i kyrkan hör även
julkyrka till i skolan. Elise Kurtén är
rektor i Sirkkala skola och tycker om sådana traditioner:
– De är en del av skolåret och skolarbetet. Naturligtvis är det inget tvång att delta,
men största delen av barnen hör faktiskt
till kyrkan. Kyrkobesöket avslutar terminen
och efter det börjar lovet – det är en glad
och positiv upplevelse och så är det också
så att traditioner är viktiga för barn. Redan
små barn vet att vissa psalmer hör ihop
med julen, andra med våren och så vidare.
Sådana traditioner ger också struktur åt
terminerna.

●

Vapaaehtoistyö seurakunnassa on
Siljamäelle tuttua jo koulutytöstä
saakka ja itsestään selvä asia:
– Ihminen on sosiaalinen eläin,
meidät on tehty olemaan yhdessä ja
huolehtimaan toisistamme. Niin kuuluu tehdä, siinä se. Minulle auttaminen
on yhtä luonnollista kuin verenluovuttaminen. Ehkä siinä on sitäkin, että
kun itse kaipasi aikanaan tukea lasten
kanssa ja sai sitä, haluaa myös vastaavasti antaa.
Siljamäellä on kehitysvammaiset
kaksostytöt, joten heidänkin kauttaan
hän on ollut paljon kosketuksissa seurakuntatyön kanssa:
– Olen ollut mukana esimerkiksi omaishoitajille suunnatussa toiminnassa. Yksi
asia, mitä suuresti arvostankin kirkossa
on, että siellä otetaan niin hienosti huomioon erityisryhmät. Ylipäänsä on hienoa
ja harvinaista, että on tällainen taho, joka
järjestää toimintaa ihan kaikenikäisille.
Diakoniatyö erityisesti on tärkeää: he
tekevät työtä niiden parissa, jotka apua
eniten tarvitsevat – sekä henkistä että
taloudellista.

***
Annars syns kyrkan i skolans vardag
minst en gång i månaden, när någon från
församlingen kommer för att hålla en gemensam morgonsamling. Och ibland gör
man besök i en kyrka när det passar in i de
ämnen som undervisningen tar upp:

Tuuli Siljamäki

Tuija Järvenpää

Martinkirkko
on helmi. Se on
klassisen ja
funkkiksen
rajapinnassa.
Tilana se on
samaan aikaan
juhlava ja valoisa,
ja kuitenkin myös
vaatimaton ja
yksinkertainen."

Vuosikertomus 2013

Lahjoja lapsille
ja muillekin

●

– Musiikkimme on laidasta laitaan,
joskaan ei nyt ihan kevyttä. Muun ohjelmiston ohessa harjoittelemme esimerkiksi
Mozartin Requiemia, joka esitetään joulun
alla, Roiha kertoo.
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Niklas Lindblad

Kyrkobyggnader är
fascinerande, de har
något som lockar.
– Kyrkoårets lopp ingår i läroplanen
som en stor helhet i fjärde och femte klass.
Då vänder vi oss också ofta till församlingens anställda. Prästen kan berätta
om liturgiska färger eller något sådant,
eller så kan kantorn presentera kyrkomusik och sin orgel. Det blir mycket konkretare när man får se allt med egna ögon.
Det är lätt att ha kontakt med Åbo svenska
församling. När man ringer dit och frågar om det går att ordna det ena eller
det andra så går det alltid för sig, säger
Kurtén.
Självklart syns religionen i skolan även
i undervisningen. Kurtén tycker att det är
viktigt med religionsundervisning, eftersom bättre kännedom om den egna och
andras bakgrund ger bättre förutsättningar
att förstå medmänniskor. Men det finns
sådant man kunde bättra på:
– Jag tycker att det är bra att hålla fast
vid sådant som har funnits länge. I religionsundervisningen finns mycket som
är viktigt, historia och kulturarv. Men
samtidigt måste man också tänka på
hur man kan utveckla saker och ting.
Det är bra för båda parter att man bekantar sig med andra världsbilder och religioner. Läroplanen kunde utvecklas en
hel del på den punkten.
Elise Kurtén

Eva Ingman

mia, kuten monet muutkin seurakunnalliset kohteet eri puolilla Suomea.
***
Arkkitehti Jaakko Rautanen sanoo,
että sinänsä uusien kirkkojen tai muiden
seurakunnallisten rakennusten suunnittelu ei juuri eroa muiden uudisrakennusten
suunnittelusta. Sen sijaan vanhojen, suojeltujen kirkkojen korjaaminen vaatii toisinaan melkoista joustavuutta, koska pitää
saada sovitettua yhteen niin monenlaisia
usein keskenään ristiriitaisia toiveita:
– Ajatellaan vaikka esteettömyyttä ja
toisaalta sitä, että suojeltuihin kirkkoihin
ei sovi juuri muutoksia tehdä. Ennen kaikkea restaurointisuunnittelussa pitääkin
olla tietoa siitä, mitä ei saa tehdä.
Rautasen mielestä seurakunnissa –
ainakin Turun kokoisessa kaupungissa
– rakennuttamisasiat on järjestetty harvinaisen hyvin:
– Suunnittelijan näkökulmasta on hyvä,
että tilaajalla on oma rakennuttajaorganisaatio, kiinteistötoimisto, siellä taustalla.
Se helpottaa suuresti. Yhtymässä on esi-

merkiksi arkipäivää, että ymmärretään
kysyä näkemyksiä eri käyttäjäryhmiltä. Ja
vaikka kompromissejakin joudutaan tekemään, niin vanhoissakin kohteissa pystytään aika paljon yleensä toteuttamaan.

Mikaelinkirkko
on hieno. Sekin
oli arkkitehtikilpailun tulos,
kuten Martinkirkkokin.
Kirkko on
työllistänyt
arkkitehtejä
kautta vuosisatojen!"
– Assi Sandelin

***
Uudet kirkot suunnitellaan nykyään
useimmiten myös muuhun käyttöön kuin
vain jumalanpalveluksiin. Ne ovat usein
kolmiosaisia: kirkko-osa, hallinnollinen
osa ja kerho-osa.
– Muutenkin monikäyttöisyys on tärkeää; kirkkotilan käyttö on myös vapaampaa
ja joustavampaa kuin ennen, kertoo sisustusarkkitehti Assi Sandelin LPR:ltä.
Ylipäänsä rakentaminen ja sisustaminen seurakunnissa saa häneltä kiitosta:
– Seurakunnissa satsataan hyvään ja
kestävään myös sisustuksessa. Aika useinhan käy niin, että säästetään sisustuksesta,
vaikka se juuri on käyttäjiä lähinnä.
Laadukkuus niin rakentamisessa kuin
kalusteiden hankinnassa kantaa hedelmää
huonoina aikoina:
– Nyt kun pitää säästää, on hyvä, että
on kalusteita, joita voi käyttää uudestaan.
Seurakunnissa on kyllä ylipäänsä kierrätetty jo kauan ennen kuin kierrätyksestä
tuli muotia. Eikä sitä ennen edes ajateltu,
että kierrätys olisi viesti ekologisuudesta,
mutta onhan se tietenkin sitä myös.

Andlig spis,
vänskap och
bekanta
● Eva Ingman har flyttat en hel del i sitt
liv. Fyrtio år har hon levt utomlands, nu
senast 25 år i USA. Men oberoende av var i
världen hon har befunnit sig har ett varit
konstant:
– Jag har alltid försökt hitta en församling åt mig – om inte för annat så för att se
till att livet inte bara handlar om att baka
bröd. Församlingar ser naturligtvis olika
ut i olika länder, men likheter finns också
– i sista hand talar man om samma saker.
Till exempel i USA är en församling i allmänhet en social och glad plats, till och
med prästen förväntas vara något slags
underhållare. Genom församlingen är det
lätt att inte bara få andlig spis, utan också
vänner och bekanta, säger Ingman.

När hon och hennes man flyttade tillbaka
till Finland för en tid sedan tänkte hon att det
samma kanske gäller här också. Och visst var
det så, även om det inte räckte med att bara
gå i kyrkan. Eva Ingman fann det hon sökte
när hon deltog i en skriftskola för vuxna:
– Jag hade blivit konfirmerad i tiden, men
det var inget hinder för att delta. För mig blev
gruppen framför allt en plats för fina samtal
och olika funderingar. Vi var och är ett så
trevligt gäng att vi hoppas kunna fortsätta
i höst, trots att den egentliga skriftskolan
redan är över.
***
I vuxenskriftskolan gick 12 människor,
inklusive Ingman:
– Den yngsta av oss var i 40-årsåldern och
den äldsta nästan 80. Vi hade väldigt olika syn

Det är bra att hålla
fast vid traditioner,
till exempel jul- och påskgudstjänsterna är härliga."

på olika frågor, på himlen, på Gud, på
Jesus... och det var just det som gjorde våra
diskussioner så intressanta. Man fick känna
att man hörde till församlingen och känna
sig välkommen. Till påsk blev det konfirmation och då blev jag också välsignad.
Det kändes himmelskt fint, det var helt out
of this world!
Förutom vuxenskriftskolan är Ingman
med i en gospelkör:
– Det är mest studerande från Akademin
och så jag som enda gamling – men det
är roligt ändå! Jag älskar att sjunga och att
prisa Gud. Just nu söker kören en ny ledare
efter att den förra flyttade till Helsingfors.
Församlingen stänger inte dörrarna under sommaren:
– I Aurelia bjuds det på sommarlunch
på onsdagarna och det är inte bara mat,
utan varje gång är där en gäst som håller ett anförande. Där har jag tänkt gå.
Så blir det säkert besök i skogskyrkan i
Runsala – S:t Mikaels församling ordnar
gudstjänster där varannan vecka och det är
nära vår sommarstuga, bara tio minuters
promenad.

gärna finnas mer av! Länge gick jag också
på Aurelia på onsdagar eftersom där finns
Körsång,
ett "ungdomskafé" – alltså att man kan vara
där, spela spel, umgås och så vidare. Men nu
trummor och
krockar körövningen med ungdomskaféet.
metallmässor
– Förr sjöng jag i församlingens kör, men
nu sjunger jag i studentkören Brahe Djäknar.
Musik i allmänhet intresserar mig. Förutom
● Niklas Lindblads väg i församlingen
att jag sjunger i kör spelar jag trummor och
har varit rätt så konventionell. En djupare
då och då har jag spelat med i församlingens
kontakt skapades under skribalägret, fortband. Jag ställer gärna upp om jag blir tillsatte följande år som hjälpledare och har
frågad och tidtabellen tillåter det. I allmänfunnits kvar i någon form sedan dess. Nu
het har det varit lite större evenemang. Att
är Lindblad inne på det fjärde året av sina
spela i sådana sammanhang är roligt och då
informationsvetenskapsstudier vid Åbo Aka- träffar man också alltid trevliga människor.
demi och församlingen har kommit lite i
Olika temamässor går också hem:
skymundan på grund av studierna:
– Jag går i kyrkan ibland annars också,
– Visst har jag försökt vara med alltid när men jag gillar i synnerhet när det är lite mer
något har ordnats för unga vuxna. Till exem- speciella mässor – metallmässa till exempel,
pel har jag varit på några läger för unga vux- och så hade vi en jazzmässa i något skede.
na. De har varit trevliga och sådant kunde det
Lindblad skulle gärna se att församlingen
informerade bättre om sin verksamhet:
– Folk vet inte alltid hur mycket aktiviteEn vänlig
ter som det faktiskt finns i församlingarna.
gemenskap, där
Det ordnas ju en massa program och en hel
jag är välkommen." del annat än gudstjänster.
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Vuosikertomus 2013

TULOT 2013

SEURAKUNNALLISET
TOIMINTAMENOT 2013

43,3 miljoonaa euroa

18,6 miljoonaa euroa

Jumalanpalveluselämä 5,1 %

Yleishallinto 2,3 %

Kirkolliset toimitukset 7,6 %

Seurakunnallinen toiminta 0,6 %

Tiedotus ja viestintä 7,7 %

Yhteiset seurakunnalliset
tehtävät 3,4 %

Musiikki 4,7 %
Lapsi- ja nuorisotyö 30,6 %

Hautaustoimi 2,2 %

MENOT 2013

Kiinteistöjen hoito 15,0 %

42,2 miljoonaa euroa

Diakonia ym. palvelu 20,9 %
Lähetys ja kans.väl.
diakonia 5,2 %

Rahoitus, verotus 76,5 %

Vuosi 2013
numeroina

Muu srk-työ 18,2 %

Rahoitus, verotus 8,9 %
Paikallisseurakuntien toiminta 27,6 %
Yhteiset seurakunnalliset
tehtävät 21,3 %

■ Vuonna 2013 seurakuntayhtymän
toimintatuotot olivat 10,2 miljoonaa
euroa ja toimintakulut 35,5 miljoonaa
euroa. Tiukasta säästökuurista huolimatta toiminta pyrittiin pitämään laadukkaana. Verotulokertymä oli 31,2
miljoonaa euroa. Vuoden 2013 vuosikate oli synkkien vuosien 2011 ja 2012
jälkeen 3,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Investointeihin käytettiin varoja
2,9 miljoonaa euroa.

Vaikka säästöt sävyttivätkin
seurakuntien taloutta, toiminnan
keskiössä olivat seurakuntalaiset.
Lasten päiväkerhoissa ja partioleireillä jatkui iloinen puuhastelu
kuten ennenkin. Diakoniatyö tarjosi
myös viime vuonna lämpöisiä kohtaamisia vanhuksille. Kirkonkellot
kutsuivat kirkkokansaa vuosisataisen perinteen mukaisesti pyhäaamun jumalanpalveluksiin.

Kiinteistöjen hoito 21,5 %
Hautausmaiden hoito 4,5 %
Yleishallinto 9,2 %
Investoinnit 7,0 %

JÄSENYYSMUUTOKSET 2013
Kastetut
1 408
Kuolleet
1 631
Uusi jäseniä muuton perusteella 17 656
Jäsenyys lakannut muuton vuoksi 18 549
Kirkkoon liittyneet
731
Kirkosta eronneet
2 583

Julkaisija:
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Tekstit: Roope Lipasti
Kuvat: Timo Jakonen, Shoja Lak,
Jussi Vierimaa
Taitto: Erkki Kiiski

VUODEN 2013 LOPUSSA
Kirkkoon kuului Turussa
Kirkkoon kuului Kaarinassa
Yhteensä

68,5 %
75,5 %
69,5 %

JÄSENMÄÄRÄT
Henrikinseurakunta
Kaarinan seurakunta
Katariinanseurakunta
Maarian seurakunta
Martinseurakunta
Mikaelinseurakunta
Paattisten seurakunta
Piikkiön seurakunta
Tuomiokirkkoseurakunta
Åbo svenska församling

2012
16 265
17 852
16 738
28 597
19 195
20 709
1 796
6 233
13 442
8 966

2013
15 996
17 812
16 334
28 168
19 145
20 683
1 770
6 196
13 514
9 066

Yhteensä
149 793 148 684
Muutos		 − 1 109

