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Armoa ja toivoa
Vuoden vaihtuessa meillä ihmisillä on taipumus tarkastella
elettyä vuotta ja tehdä siitä havaintoja. Mitä maailmalla tapahtui vuonna 2018, ja millaisia johtopäätöksiä siitä voi tehdä tulevaa vuotta ajatellen?
Valitettavasti maailma ei säästynyt viime vuonnakaan sodilta
ja nälänhädältä, luonnonkatastrofeista puhumattakaan. Ilmastonmuutos on sekin vääjäämätön tosiasia, joka aiheuttaa jo nyt kärsimystä ihmisille ja muille maapallon eliöille. Kotimaan surullisimpia uutisia olivat monet väkivallanteot ja hyväksikäyttötapaukset.
Maailma ei todellakaan ole täydellinen, mutta se on kuitenkin
parempi paikka kuin monet meistä tajuavat. Näin toteaa ruotsalainen tiedemies Hans Rosling teoksessaan Faktojen maailma
(Otava, 2018).
Kirjailijan mukaan maailma on vauraampi kuin koskaan. Köyhyyden puolittamisessa on onnistuttu, ja koulunkäynnin aloittaneita tyttöjä on yhtä paljon kuin poikia.
Laskusuunnassa ovat myös orjuus, isorokko, lapsikuolleisuus,
hiv-infektiot, öljyvuodot, ydinaseet, kuolemanrangaistukset, sotien kuolonuhrit, lyijybensan käyttö ja otsonikato.
Hyvässä nousussa taas ovat rokotukset, lukutaito, viljasadot,
luonnonsuojelu, naisten äänioikeus ja tutkitun tiedon määrä.

13.1. Kaste
Johannes kastaa Jeesuksen. Kasteessa on
kysymys ihmistä isommasta: taivas kosketti
maata jo kerran Jordanilla. Samoin tapahtuu
Tampereellakin vuonna 2019. (Matt. 3:13–17)
20.1. Jeesus astuu esiin
Kaanaan häissä Jeesus teki ensimmäisen
tunnustekonsa. Kuin eri maailmasta häätunnelman pelastaminen on verrattuna siihen,
mitä oli tulossa: lukuisat parantamiset, jopa
kuolleitten herättämiset. (Joh. 2:1–11)
27.1. Usko syntyy
Sotilas on tottunut antamaan käskyjä ja ottamaan niitä vastaan. Sadanpäällikön usko
Jeesukseen oli niin suuri, ettei tarvittu koti-

3.2. Kynttilänpäivä
Maria ja Joosef tuovat Jeesuksen temppeliin.
Sukupolvet kohtaavat, kun vanha Simeon
lausuu lapsi sylissään: ”Herra, nyt sinä annat
palvelijasi lähteä.” (Luuk. 2:22–33)
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JUHLASTA JUHLAAN
Betlehemin tähti viittaa muodoltaan jo toiseen
suureen juhlaan. Kun vielä hetki eletään loppiaistunnelmissa, katse kääntyy vähitellen kohti ristiä. Sinne kuljemme Jeesuksen
seurassa ja kohtaamme heitä, jotka Jeesus erityisesti huomasi.
Hänen sydämensä sykki sairaille ja halveksituille, heille, joita kiusattiin ja
joilta vietiin ihmisarvo. Silloinkin oli niitä, jotka pitivät Itseään muita hurskaampina eivätkä Jeesuksen toimintaa sulattaneet.
PALSTAN TEKSTIT: Jukka-Pekka Ruusukallio

HELMI

Myös tässä lehdessä haastateltu piispa emerita Irja Askola on
huomannut, että suomalaiset eivät aina ymmärrä, kuinka hyvässä maassa me elämme. Ilmapiiri on ihmeen kielteinen.
Hän kannustaa meitä tekemään hyvää ja miettimään, miten
kristillisyys voisi toteutua arjessamme. ”Myönteisyys syntyy
yleensä siitä, että tekee toiselle jotakin hyvää. Hyvän tekeminen
kannattaa aina.”
Askola kehottaakin meitä suomalaisia myös puhumaan toisistamme hyvää. Se kannattaa ottaa vaikka päivittäiseksi tavaksi. ”Tuollainen puhehan tuottaa hyviä asioita ja voimaannuttaa
meitä kaikkia, toteaa hän.” Askola haluaa kannustaa meitä erityisesti rohkaisemaan nuoria.
Irja Askola on oikeassa. Uhkien sijaan on mahdollisuuksia. Paljon on vielä tehtävissä siinä, miten kohtelemme toisiamme sekä
miten toimimme lähimmäistemme ja koko maailman hyväksi.
Toisiamme tukemalla ja esirukouksin kannattelemme myös
niitä ihmisiä, jotka ovat kohdanneet suuren surun tai kärsivät
esimerkiksi taloudellisista vaikeuksista tai päihderiippuvuudesta. Elämä on arvaamatonta. Jokainen meistä voi silmänräpäyksessä joutua tilanteeseen, joka muuttaa loppuelämämme ja tulevaisuutemme. Myötäeläminen ja toivo paremmasta huomisesta
kuuluvat meille kaikille.
Voimme osallistua maailman rauhantyöhön ja nälänhädän lievittämiseen monien luotettavien avustusjärjestöjen kautta. Jokainen voi tarkastella omaa elämäntapaansa ja tehdä korjausliikkeitä
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ympäristön suojelemiseksi.
Yhteistyötä, armoa ja toivoa uuteen vuoteen! ✦

käyntiä. ”Sano vain sana, ja palvelijani paranee.” Näin suuri usko vakuutti Jeesuksen, ja
sana vaikutti paranemisen. (Matt. 8:5–13)

Anne Tervahauta & Jukka-Pekka Ruusukallio

”

Myötäeläminen ja
toivo paremmasta
huomisesta kuuluvat
meille kaikille.

TULEVAT PYHÄT 9.1.–6.2.2019

Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa,
pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne
lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan
toinen toistanne. Älkää olko velttoja, olkaa
innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa
Herraa. Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa
kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. (Room. 12: 9–12)
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Freda Changat

kysymystä

Rakennusten lämpöteknistä toimivuutta ja olosuhteita on tärkeää tarkkailla. Tuomiokirkossa anturit
tarkkailevat useiden tilojen lämpötiloja ja ilmankosteuksia. Anturit ja käyttöliittymät, joilla mittaustuloksia
kerätään ja analysoidaan, ovat Juha Tiaisen tärkeimpiä työkaluja.

Sitoutuuko kirkko ilmastotalkoisiin?
Kirkossa on tekeillä energia- ja ilmastostrategia. Sitä valmistelee kirkkohallituksen täysistunnon asettama
työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Helsingin yliopiston ilmastotutkija
Laura Riuttanen. Työ on loppusuoralla
ja tulossa kirkkohallituksen täysistunnon käsittelyyn helmikuussa.
Strategia antaa tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja kestävien energiamuotojen
käyttöönoton edistämiseksi.

❶

Millaisia kommentteja strategian
luonnoksesta on tullut, työryhmän
sihteeri, johtava asiantuntija Ilkka
Sipiläinen kirkkohallituksesta?
– Palautetta on tullut paljon, ja se on
ollut enimmäkseen myönteistä. Myös
yhteistyökumppaneilta on pyydetty ja
saatu kommentteja. Kirkon ympäristöpäivillä kirkolta toivottiin lisää puhtia
ympäristöasioissa.

❸

Näkyikö ilmasto tarpeeksi seurakuntavaalien yhteydessä?
– Näyttää siltä, että teema oli esillä yllättävänkin hyvin, esimerkiksi yli 80
prosenttia ehdokkaista oli sitä mieltä,

❹

Mitä luottamushenkilöt voisivat
tehdä tavoitteiden edistämiseksi?
– He voivat kirittää ja kysellä, mitä
seurakunnissa on tekeillä ja vaikka viedä hiilineutraaliudesta ehdotuksen
päätöksentekoon.

❺

Vaatiiko uusi strategia joitain
uusia toimenpiteitä Tampereen
seurakuntayhtymässä, kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo?
– Jo nykyinen kiinteistöstrategiamme
edellyttää, että energiatalous huomioidaan kaikissa hankinnoissa. Vuoden
2019 aikana päivitettävässä kiinteistöstrategiassa otetaan aiempaa vahvemmin kantaa energia- ja ilmastokysymyksiin muun muassa käytännön
esimerkein ja aikatauluin. Silloin on
viisasta peilata, miten toteutamme
omilla ratkaisuillamme koko kirkon
strategiaa.
– Seuraava sähkön kilpailutus, joka
koskee sähkön hankintaa vuosina
2021–2024, on tarkoitus toteuttaa siten,
että lähtökohtana on vihreä sähkö.

❻

Suurin osa kirkon päästöistä
tulee rakennusten lämmittämisestä.
Tampereen seurakuntayhtymä on
mukana Tampereen sähkölaitoksen
ja Enermixin kaukolämmön kysyntäjouston pilottihankkeessa. Mistä
tässä on kyse, talotekniikkainsinööri Juha Tiainen?
– Kaukolämmön kulutushuippu ilmenee yleensä aamuisin ja iltaisin. Tilojen ilmanvaihto tehostuu ja lämpi-

män käyttöveden tarve lisääntyy. Näin
ollen kaukolämmön kulutus kasvaa.
Palvelu tarkkailee kulutusta ja leikkaa
kiinteistöjen kulutushuippuja. Projekti
on osa EU:n Stardust-kehityshanketta.
– Seurakunnilla tilojen käyttö vaihtelee suuresti, ja siksi lämmityksen
ja ilmanvaihdon jaksottainen käyttö aiheuttavat kulutushuippuja. Digitaalisen työkalun avulla on tarkkailtu kolmen kirkon kulutusta. Projektin
tulokset ovat olleet hyviä ja kulutusta
saatiin laskettua merkittävästi, olosuhteista kuitenkaan tinkimättä.

❼

Millaisia muita lämmitysmuotoja
Tampereen seurakuntien kiinteistöissä käytetään?
– Seurakunnilla on käytössä muun
muassa järvilämpöä, maalämpöä ja ilmalämpöpumppuja.
Kirkon noin neljän miljoonan jäsenten osallistaminen ilmastotalkoisiin on
välttämätöntä kansallisten kasvihuonekaasupäästötavoitteiden saavuttamiseksi. Energia- ja ilmastostrategia
vaikuttaa myös parhaillaan uudistuksen alla olevaan Kirkon ympäristödiplomiin. Järjestelmä tarjoaa käytännön
keinoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Se on toiminut vuodesta 2001.
Tampereen seurakunnilla on ympäristöohjelma vuosille 2018–2022, ja siihen liittyvä ympäristökasvatussuunnitelma on juuri päivitetty. ✦
Asta Kettunen

– evl.fi/ymparisto
– tampereenseurakunnat.fi/ymparisto
– tampereenseurakunnat.fi/kirkko_
tampereella/kirkot_ja_muut_tilat

Katakombi
palaa Kalevaan
Tuomiokirkkoseurakunnan rippikoulun jälkeisen nuorisotyön toiminta
siirtyy Kalevan kirkon seurakuntasaliin.
Monitoimitilan nimeksi äänestettiin Katakombi.
Nimi on historiallinen, sillä Kalevassa nuorten toiminta keskittyi Väinölänkadun seurakuntatalon alakerran Katakombiin vuosina 1992–2009. Nimi
kuvaa turva-, suoja- ja kokoontumispaikkaa.
Nimi julkistettiin entisen nuorisotilan
ST22:n joulujuhlassa. Esiraati seuloi 13
nimeä äänestystä varten. Äänestykseen
osallistui yli 90 nuorta.
– Kalevan seurakuntasalista remontoitiin 286 neliömetrin kokoinen
nuorisotila, joka palvelee myös muita käyttäjiä olohuonetyyppisenä monitoimitilana, kertoo Tuomiokirkkoseurakunnan johtava nuorisotyönohjaaja
Petri Ranta.
Osa St22:n kalusteista muutettiin Kalevan kirkkoon. Katakombissa on kuitenkin entiseen verrattuna paljon uutta.
– Salin matto on vaihdettu uuteen ja
tila kalusteltu nuorekkaalla meiningillä.
Tuolirivit korvautuivat istuin- ja pöytäryhmillä, säkkituoleilla ja tyynyillä.
AV-tekniikka ja valaistus on uudistettu.
Uutuuksia ovat myös kiinteä videotykki,
moottoroitu valkokangas, kiinteä robottikamera, sähköpiano ja sähkörummut,
biljardipöytä sekä PlayStation -nurkkaus.
Siellä kokoontuvat nuorisotyön säännölliset koulutusryhmät ja nuortenillat,
ripariryhmät, isoiskoulutukset, apuopettajakoulutus ja nuoret aikuiset. Alkuvuonna saliin rakennetaan suora sisäänkäynti.
Tilasta, jossa kuljetaan ilman ulkokenkiä, löytyvät olonurkkaus ja alttaripöytä.
– Tiloja käyttävät lisäksi myös kouluikäiset ja taaperot. Haluamme pitää uuden lattian puhtaana ja sisäilman raikkaana, Ranta perustelee.
Nuortenillat ovat keskiviikkoisin kello
17–20 ja perjantaisin kello 18–22.
Illat alkavat jatkossa kaikille avoimella
puolen tunnin ehtoollismessulla. Nuorten toivomuksesta perjantain iltoja on
lisätty.
Avajaiset alkavat 11. tammikuuta kello 18. Silloin tilan siunaa tuomiorovasti Olli Hallikainen. Luvassa on kakkua ja
ohjelmaa.
Asta Kettunen
Maria Haapavaara

❷

Vaikuttaako hiilineutraali kirkko
vuonna 2030 mahdolliselta?
– Työryhmä pitää sitä hyvänä ja realistisena tavoitteena. Suuret kaupungit ovat myös asettaneet tavoitteeksi
hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä, eikä ole pidetty hyvänä sitä, että
kirkko olisi tässä asiassa ainakaan jäljessä vaan mieluummin edelläkävijä.
– Kun strategia on hyväksytty, seurakuntia pyritään tukemaan ja innostamaan tavoitteiden toteuttamisessa.

että kirkon tulisi toimia edelläkävijänä
oman toimintansa ilmastovaikutusten
nopeassa pienentämisessä. Tämä on
erittäin rohkaisevaa.

A3

Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyönohjaajat Mari Vuorisalmi,
Janne Saarinen ja Kimmo Keskinen
testaavat upouutta biljardipöytää.

A4
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KirDi helpottaa perunkirjoituksia

Ruokailu Näsillä
alkaa

Sanna Krook

Yhteisöruokailu alkaa Seurakuntien
talon 2. kerroksessa 21. tammikuuta ja
jatkuu maanantaisin kello 11–13.
Sen järjestävät Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyö sekä seurakuntayhtymän diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö.
Arkihartaus alkaa kello 12 ja Lähde-kappeli on avoinna koko ruokailun
ajan. Lisäksi tarjolla on Mummon Kammarin ja Myötätuulen toimintaa.
– Taustalla on toiveita, että Seurakuntien talossa, keskellä kaupunkia ja esteettömässä tilassa järjestettäisiin ruokailu. Aleksanterin kirkon kryptasta
loppuu ruokailu, ja mahdollisuus ruokailuun jatkuu Näsillä, perustelee Pyynikin lähikirkkoalueen diakoniatyöntekijä Mari Huuskonen.
Tavoitteena on tulla tunnetuksi kaikkien yhteisenä ruokahetkenä.
– Ajatuksena on rakentaa Näsin toimintapäivä keskusta-alueen senioreille
ja muille osallistujille.
Lämmin ruoka tilataan AitO-keskuksesta, ja Näsin keittiölle tulee keittiöhenkilökuntaa Polku X:n toiminnasta laittamaan ruuan esille, kattamaan ja
valmistamaan jälkiruuan. Polku X hyödyntää hävikkiruokaa.
Ruokailun hinta 4 euroa sisältää lounaan lisäksi jälkiruuan. Lisää aiheesta
kerrotaan helmikuun Sillassa.

Ohjelma
köyhyyden
vähentämiseen
Pormestarin nimeämä työryhmä on
julkistanut ehdotukset toimenpiteiksi,
joilla voidaan vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta Tampereella.
Ohjelma sisältää muun muassa ruuan jakelun varmistamisen vähävaraisille yhteistyökumppanien kanssa, järjestöjen toiminnan tukemisen, kaupungin
asuntojen vuokratason pitämisen kohtuullisena ja sosiaalisten investointien
budjetin laatimisen, harkinnanvaraisen
toimeentulon lisäämisen sekä aktiivipassin ja Huoltsun toiminnan vahvistamisen.
Lisäksi esitetään palvelukeskuskortin
ja harkinnanvaraisten kuljetuspalvelujen tulorajojen nostoa sekä ikäihmisten
avustaja-, ulkoilutus- ja saattajapalvelujen ja kotipalvelun lisäämistä. Lapsiperheitä ja nuoria tuettaisiin entistä monipuolisemmin.

– Tampereen aluekeskusrekisterissä ei
ole vielä tehty päätöstä siitä, millä aikataululla otamme tuon KirDi-järjestelmän
käyttöön, korostaa rekisteripäällikkö Kari Salonen.
Hän arvioi, että toiminto voisi tulla Tampereella käyttöön noin vuoden

2020 alusta. Vuonna 2017 Tampereella
tehtiin 5200 sukuselvitystilausta.
Tampereen aluekeskusrekisterissä on
kirkonkirjoja vuodesta 1878. Nykyään
kasteet, rippikoulut, esteiden tutkinnat ja
vihkimiset merkitään valtakunnalliseen
Kirjuri-järjestelmään.

Janne Ylitalo

Kirkon jäsentietojärjestelmän uuden toiminnan avulla perunkirjoituksiin tarvittavat sukuselvitykset saadaan tehtyä valtakunnallisesti yhdessä paikassa.
Järjestelmä on koekäytössä Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymässä. Kokeilu
laajenee vuoden 2019 kuluessa.

Talvipäivien ohjelmaan kuuluu Ilta
Lauran kanssa -keskustelutilaisuus.
Toimittaja, juontaja ja vahvuusvalmentaja Laura Siltala sanoo tervehdyksessään Talvipäivien osallistujille uskovansa, että ihminen tulee ihmiseksi
vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Katulähetys tarjoaa yhä valoa

S

uomen Katulähetysliiton valtakunnallisia Talvipäiviä vietetään AitO Toimintakeskuksessa
18.–20. tammikuuta teemalla Kivi on jo vieritetty.
Liiton puheenjohtaja Pekka Arposuo toivoo,
että Katulähetykselle taattaisiin mahdollisuus
tuottaa myös päihteettömiä tuettuja asumispalveluita.
– Tällä hetkellä emme pysty tuottamaan näitä palveluita, koska näihin ei saada julkista rahoitusta, eikä yhdistyksillä ole mahdollisuutta rahoittaa näitä.
– Näinä päivänä on voimakkaasti tullut esille ”Asunto ensin” -periaate. Nämä asunnot ovat niin sanottuja päihteet
sallivia asuntoja. Sen vuoksi monien päihteetöntä elämää
haluavien ja siihen pyrkivien ihmisten elämä on hankalaa,
koska heillä on suuri houkutus alkaa tai jatkaa päihteiden
käyttöä.
Jäsenseurakuntien ja -yhdistysten toimintaa yhdistää Raamatun ilosanoma.
– Yhdistävä tekijä on myös suuri halu olla auttamassa erilaisista riippuvuuksista kärsiviä ihmisiä ja olla ojentamassa käsi, johon tarttua. Halu auttamiseen kumpuaa kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan, joka on meitä jokaista eräänä
päivänä auttanut.
Ihmisillä on huoli erityisesti terveydestä ja taloudellisesta
pärjäämisestä. Katulähetystyötä tarvitaan yhä.
– Katulähetystyöhön kuuluu olennaisena osana ruohonjuuritasolla toimiminen. Näin päästään niiden ihmisten lähelle, jotka oikeasti tarvitsevat apua ja tukea.
Arposuo toimii puheenjohtajana myös Jyväskylän Katulähetyksessä, jossa verkostoituminen on huomattu tehokkaaksi työkaluksi. Äänekoskella Katulähetys on ollut vaikeuksissa, kun kaupunki päätti muuttaa rahoitusmalliaan,
irtisanoi entiset sopimukset ja kilpailutti kuntouttavan työn.
Siellä on kuitenkin etsitty uusia keinoja jatkaa toimintaa.
– Mieleeni nousee usein kysymys, entä jos nämä asuttamiset ja monet muut palvelut kuuluisivatkin julkisen puolen hoidettaviksi. Ehkä muutos tapahtuu siinä vaiheessa,
kun huomataan aiemmin palveluita tuottaneiden järjestöjen
joutuneen lopettamaan toimintansa taloudellisten resurssi-

en vähyyden vuoksi. Tällä tavalla otetaan vaan lainaa, josta
maksetaan korko myöhemmin. Mielestäni järjestöt tuottavat ja hoitavat näitä palveluita julkista tahoa edullisemmin,
Arposuo arvioi.
Myös Tampereella toiminnassa on ollut haasteita. Tampereen Katulähetyksen puheenjohtajuudesta luopumassa
oleva Heikki Jussila kertoo, että Pullakirkko toimii toistaiseksi entisissä Pyynikin Kirkontuvan tiloissa Mustalahdenkadulla.
– Yhdistys kiittää kanttori Paavo Pitkärantaa, Tuomiokirkkoseurakuntaa, Silta-lehteä ja seurakuntien kiinteistöosaston henkilökuntaa avusta ja hyvästä yhteistyöstä, Jussila toteaa.
Erityiskiitokset hän lähettää Pullakirkon joulujuhlan talkoolaisille ja vieraille, emännille Raija Nikoselle ja Aune
Hirvolle sekä isännille Kari Mattilalle, Tommi Reijoselle ja
Franz Lindströmille. ✦
Asta Kettunen
Lisää: katulahetysliitto.org, iltalaurankanssa.fi
ja siltalehti.fi

Pekka Arposuo puhui Vaasan kesäpäivillä
elokuussa 2016.

SILTA 1/2019

A5

Uusi etu- ja sukunimilaki tuli voimaan
Vuoden alussa voimaan tullut etu- ja
sukunimilaki selkiyttää seurakuntien ja
maistraattien vastuunjakoa. Muutokset
vaikuttavat sekä kasteisiin että avioliittoon vihkimisiin.
Laki antaa mahdollisuuden antaa lapselle neljä etunimeä. Sukunimivaih-

toehtoja on enemmän, ja vieraiden
kulttuurien nimikäytännöt otetaan paremmin huomioon.
Vihittävien pitää nyt valita sukunimensä jo avioliiton esteiden tutkintavaiheessa.
Vanhemmat saivat yhden kuukau-

den enemmän aikaa ilmoittaa lapsen
nimi, eli aikaa on jatkossa kolme kuukautta. Vanhempien pitäisi kuitenkin ilmoittaa lapsen nimet seurakuntaan hyvissä ajoin ennen kastetta. Seurakuntien
on tarkastettava nimen lainmukaisuus ja
siirrettävä asia tarvittaessa maistraatille.

Huokaus tarjoaa henkistä
tukea maahanmuuttajille
Tampereen seurakuntien Huokaus on henkisen huollon keskus
maahanmuuttajataustaisille ihmisille.
Se tarjoaa keskustelupalvelua ja ammatillista apua maahanmuuttajille,
joilla on vaikea elämäntilanne ja jotka
kokevat olevansa yksin ongelmiensa kanssa.
Tampereen seurakunnissa on tehty maahanmuuttajatyötä 1990-luvulta
alkaen. Ensimmäinen diakonin virka
perustettiin vuonna 2003.
– Viime vuosien aikana on kuitenkin huomattu, että maahanmuuttajatyössä tulee ennen kaikkea keskittyä
ihmisten henkiseen hyvinvointiin.
Huokauksessa yhdistyvät maahanmuuttotyö sekä kirkon vahva osaaminen sielunhoidossa, kertoo monikulttuurisen työn diakoni Heidi Repo
diakonian ja yhteiskuntavastuun yksiköstä.

Turvapaikanhakijoiden aalto Suomeen syksyllä 2015 näkyy vieläkin
seurakuntien maahanmuuttajatyössä. Ihmiset tarvitsevat edelleen tukea.
– Monien ihmisten elämäntilanne
on toki tasaantunut ja he ovat jo jonkin verran kotoutuneet Tampereelle. Kuitenkin edelleen moni odottelee
turvapaikkapäätöstä tai on huolestunut kotimaahan tai pakolaisleirille
jääneistä läheisistään. Menneisyyden
ikävien kokemusten työstäminen on
vielä monilla kesken.
Repo muistuttaa, että Suomi ei ole
erillään muusta maailmasta.
– Huonosti hoidettu pakolaispolitiikka globaalitasolla ja ilmastonmuutos voivat aiheuttaa uuden turvapaikanhakijoiden aallon Euroopan
pakolaisleireiltä koska tahansa. Siihen
on myös hyvä varautua.

Toivoa tulevaisuuteen

Hannu Jukola

Huokauksen toiminnasta vastaa yhdeksän työntekijän moniammatillinen tiimi, joka tekee työtä muun
työnsä ohella. Mukana on muun
muassa diakoniatyöntekijöitä, pappeja ja perheneuvojia.
– Tässä työntekijäjoukossa on
eri-ikäisiä miehiä ja naisia, joilla on
monenlaista ammattitaitoa ja elämänkokemusta. Koulutusapua olemme saaneet kirkkohallituksesta ja
Tampereen hiippakunnasta.
Huokaus on ammatillista ohjausta
ja tukemista. Se ei tarjoa lääketieteellistä apua erimerkiksi pitkäaikaista terapiaa tarvitseville ihmisille.
– Tärkeintä työssä on ihmisten
kohtaaminen ja ratkaisukeskeinen
lähestymistapa. Etsimme yhdessä
maahanmuuttajien kanssa voimavaroja ja luomme toivoa tulevaisuuteen,
pohtii Repo.
Huokaukseen voit tulla, kun osaa
muutaman sanan suomea. Vähäinen
suomen kielen osaaminen ei ole este
keskustelulle. Tulkkia ei käytetä. Tarvittaessa käytetään puhelimesta löytyviä kielenkääntäjäohjelmia.
– Keskustelun apuna käytämme
myös kuvia, piirtämistä ja esineitä
havainnollistamaan erilaisia tilanteita. Keskustelujen lomassa myös suomen kielen taito vahvistuu, korostaa Repo.
Keskusteluapu on maksutonta. Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. ✦
Kirsi Airikka

Keskustelupaikat ovat pääsääntöisesti Tampereen keskustassa:
• Seurakuntien talo, Näsilinnankatu
26, 2. kerros
• Marhaban, Kalevan kirkko, sali 5,
Liisanpuisto 1
• Rauhaniemen sairaala, Rauhaniementie 19
Ennen keskustelua tulee täyttää hakulomake, joka on verkkosivuilla
osoitteessa huokaus.fi.
Tiedustelut: Heidi Repo:
heidi.repo@evl.fi, p. 050 541 5833

Tampereen seurakuntien Huokaus
tarjoaa keskustelupalvelua ja ammatillista apua maahanmuuttajille. Monikulttuurisen työn diakoni Heidi Repo on yksi yhdeksästä työntekijästä.

Tuomiokapitulin
virasto avaa
Näsilinnankadulla
Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin virasto muuttaa Seurakuntien
talon seitsemänteen kerrokseen. Virasto
avautuu 9. tammikuuta. Asiointia varten
kapituli on avoinna arkisin kello 9–15.
Seitsemännessä kerroksessa työskennelleet Tampereen seurakuntien diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikön ja
Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijät
saavat työtiloja Seurakuntien talosta ja
Aleksanterin kirkolta.
Tuomiokapitulin muuton taustalla ovat muuttuneet työtavat. Klingendahlin toimitilat ovat tähän saakka palvelleet hyvin kapitulin kehittämis- ja
hallinnollista työtä ja toimintaa. Toimintakulttuurin muutoksen ja digitalisaation myötä suurista tiloista pienempiin
muuttaminen on luontevaa. Kehittäminen tapahtuu seurakunnissa, joten
asiantuntijatiimi tekee työtään suurimmaksi osaksi eri puolilla hiippakuntaa.
Nykyteknologia, esimerkiksi sähköinen asianhallinta, mahdollistaa etätyön.
Hiippakunta vuokraa neuvottelu- ja koulutustiloja tarvittaessa seurakunnilta tai
muilta toimijoilta, kuten tähänkin saakka.
Tuomiokapitulin istunnot pidetään
jatkossa Piispantalossa Pyynikillä. Piispantaloa hyödynnetään jatkossa enemmän myös tapaamisten ja koulutusten
pitopaikkana.
Tampereen hiippakunta vuokraa
asiantuntijatiimille myös pienen toimitilan Lahden seurakuntayhtymältä. Siellä ei ole tuomiokapitulin virastoa, vaan
virastoasiat hoidetaan keskitetysti Tampereella.
Lisätietoa: tampereenhiippakunta.fi

Mummon
Kammarin
avajaiset uudessa
paikassa siirtyivät
Mummon Kammarin avaaminen siirtyi viikolla, koska uusien tilojen remontti on vielä kesken. Toiminta osoitteessa
Hämeenkatu 28 alkaa maanantaina 14.
tammikuuta kello 10.
Avunvälitys puhelimitse toimii normaalisti maanantaista torstaihin kello 9–11.
Esimakua tulevasta saa jo perjantaina 11. tammikuuta kello 10, kun tuomiorovasti Olli Hallikainen siunaa uudet tilat Seurakuntien talon kulmauksessa.
Niihin muuttaa myös näkövammaisten kohtaus- ja tapahtumapaikka Myötätuuli.
Virallisen avajaisviikon ajankohta paljastetaan, kun tilat on saatu viimeisteltyä.
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Teatteri Verso kyselee ja etsii

L

aadukasta teatteria oikeasta elämästä, kristilliseltä
arvopohjalta. Näin määrittelee tavoitteensa Teatteri
Verso, joka on osa Tampereen seurakuntien nuorten
aikuisten Uusi Verso -toi-

mintaa.
Teatteri Verso on ollut vuodesta 2016 lähtien itsenäinen yhdistys, joka on valmistanut
ja esittänyt kaksi näytelmää. Höyhen tehtiin
vuonna 2016, ja Ystävänpäivä sai ensi-iltansa helmikuussa 2018.
Teatterin sydämen ja hallituksen muodostaa naiskolmikko eli Tarja Halinen, Venla
Wacklin-Mäki-Kerttula ja Annakaisa Jär-

vensivu. Naisia yhdistävät samantapainen
näkemys teatterin tekemisestä, ystävyys sekä usko.
– Teatteri antaa niin paljon, se on mahtava työkalu tarkastella elämän ilmiöitä. Teatteri on ahneen taideihmisen valinta, koska
se on niin monipuolinen. Se antaa paikan
ja luvan leikkiä, miettii Annakaisa Järvensivu, joka on harrastanut teatteria lapsuudesta
lähtien. Hän opiskelee teatteri- ja draamatutkimusta Tampereen yliopistossa.
Oman arvopohjan mukaan tekeminen –
joskus vaikeimman kautta – on Tarja Haliselle tärkeä asia.
– Sanoman välittäminen teatterin keinoin
on minulle oikea tapa tehdä. Ja jos jokin pa-

lanen puhuttelee katsojaa, esityksestä tulee
merkityksellinen, miettii Halinen, Teatteri
Verson perustaja ja puheenjohtaja. Koulutukseltaan hän on luokanopettaja sekä lukion ilmaisutaidon opettaja.
Venla Wacklin-Mäki-Kerttulaa kiehtovat
teatterin monipuolisuus ja luovuus. Pienessä
ryhmässä voi tehdä käsikirjoituksia, ohjata,
näytellä, laulaa ja valmistaa lavasteita. Myös
hänellä on pitkä kokemus teatterin harrastamisesta sekä alan opintojakin.
– Näytelmien tavoitteena on välittää hengellisiä arvoja, mutta ne eivät kuitenkaan ole
kovin julistavia. Emme lyö Raamatulla päähän, mutta toisaalta emme piilottele omaa
taustaamme.

Annakaisa Järvensivu vakuuttaa, että
kompromisseja ei tehdä.
– Ryhmä ei tingi taiteellisuudesta hengellisyyden vuoksi eikä meillä ole valmiita uomia, joita pitkin pitäisi mennä. Teatteri on
hyvä keino kysyä asioita ja etsiä totuutta, se
ei niinkään tuota valmiita vastauksia.

Ryhmä on kuin perhe

Teatteri Verso

Kolmikko arvostaa teatterin yhteisöllisyyttä. Ryhmä on kuin perhe, joka koostuu erilaisista ihmisistä.
– Perhehenkiseen meininkiin kuuluu, että
harjoitusten alussa vaihdetaan kuulumisia.
Tämä kuulumiskierros saattaa usein venyä
varsin pitkäksi, hymyilee Wacklin-Mäki-Kerttula.
Teatteri Verson haasteena ovat nuorten aikuisten ruuhkavuodet töiden, opiskelujen ja
perheiden parissa. Työryhmä toki elää teatterilaisten elämäntilanteiden mukaan, mutta ydinporukassa on yleensä mukana kymmenisen jäsentä. Myös uudet ihmiset ovat
tervetulleita mukaan.
Teatteri Verso harjoittelee Kampus-kappelissa Tampereen yliopistolla. Näytelmät
esitetään Kehitysvammaisteatteri La Stradan tiloissa Pirkankadulla. Tilan vuokra katetaan lipputuloilla.
La Strada -teatteri ja sen johtaja Anu Panula saavat ison tunnustuksen Teatteri Verson väeltä.
– Meillä on ollut hienoa yhteistyötä. Höyhen-näytelmä kertoo kehitysvammaisuudesta, ja saimme asiantuntija-apua rooleihin La
Stradan väeltä. Lisäksi olemme saaneet lainata teatterin lavasteita, kertoo Tarja Halinen.

Luovaa ryhmätyötä

Teatteri Verson Ystävänpäivä-näytelmä sai ensi-iltansa helmikuussa 2018
Teatteri La Stradan tiloissa Pirkankadulla.

Teatteri Verson työskentelytavat ja tiimit
vaihtelevat esityksen mukaan. Höyhen perustui Asko Sahlbergin samannimiseen romaaniin, jonka Tarja Halinen dramatisoi
näytelmäksi. Ohjaustyöstä vastasivat Hali-

Uusia näkökulmia uskoon
– Kun uskaltaa lähteä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle, voi saada uudenlaista
näkökulmaa elämäänsä. HeKaVa-ryhmässä
syntynyt tärkein oivallukseni oli, että haluan
elää uskoa todeksi omassa arjessani, miettii
Hanna Leppiniemi.
HeKaVa eli hengellisen kasvun valmennusryhmä on nuorille aikuisille suunnattu
kurssi, jossa yhdessä opetellaan tutustumista Jumalaan, seurakuntaan ja toisiin ihmisiin. Toiminnasta vastaa Tampereen seurakuntien Uusi Verso.
– Hekava oli hieno tilaisuus tutustua uusiin ihmisiin ja Uuteen Versoon. Täytyy sanoa, että se on muuttanut käsitystäni seurakuntien toiminnasta. UV:ssa on todella
hyvä meno ja boogie, kannattaa tulla tsekkaamaan, kertoo Eero Haverinen.
Maria Koskio on ollut aiemmin mukana paikallisseurakuntien toiminnassa. Uuteen Versoon hän lähti pastori Daniel Hukarin kutsusta.
– Täältä olen löytänyt enemmän oman

ikäistäni porukkaa ja ystäviä. Todella siisti
juttu! Uuden Verson messut ovat myös helppo tapa tutustua toimintaan.
Koskio itse on 26-vuotias matematiikanopiskelija. 30-vuotias Haverinen työskentelee rakennusalalla, ja 25-vuotias Leppiniemi on ammatiltaan luokanopettaja.

Kaikki etsivät oman polkunsa
HeKaVa kokoontui ryhmäläisten kodeissa
joka toinen viikko puolen vuoden ajan viime
keväänä. Yhteinen viikonloppuleiri pidettiin
Ilkossa. Ryhmässä oli mukana 15 ihmistä.
Kokoontumisissa pidettiin alustuksia ja
käytiin keskusteluja. Kantavia teemoja olivat esimerkiksi Uuden Verson arvot: Jumala ensin, olet hyväksytty, lupa innostua ja
suunta ulospäin.
– Kurssilla pystyi haastamaan itseään ja
toisia pohtimaan uskon kysymyksiä syvällisesti, kertoo Haverinen.
– Yritimme lähestyä uskoa monesta eri
näkökulmasta, ja se on pannut ainakin it-

sessäni monia prosesseja liikkeelle, pohtii
Hanna Leppiniemi.
Maria Koskion mukaan kurssilla ei jaettu valmiita vastauksia.
– Jokainen todella pääsi miettimään
oman elämänsä juttuja ja ratkaisuja. Kaikki saavat etsiä oman polkunsa.
– Eikä tarvitse tulla valmiiksi kristittynä.
Kauneinta on keskeneräisyys, lisää Leppiniemi hymyillen.
Nimenä hengellisen kasvun valmennusryhmä kuulostaa monien korvissa juhlalliselta ja ehkä pelottavaltakin.
– Onhan se nimenä ihan hirviömäinen,
nauraa Haverinen.
– Enemminkin voisi puhua Jumalaan tutustumisesta, täsmentää hän.

Uskovien yhteyttä Moldovassa
Kurssi huipentui toukokuussa 2018 Moldovan-matkaan, joka järjestettiin yhteistyössä Operaatio Mobilisaation kanssa. Se on
kansainvälinen kristillinen lähetysjärjestö,

joka toimii yli 110 maassa. Suomen yhdistyksen toimisto on ollut vuodesta 1985 lähtien Tampereella.
Matkaa edelsi ryhmäläisten yhteinen varainhankinta, ja matkakassaa kartutettiin
monin tavoin.
– Pidimme messun jälkeen pannaribaaria,
siivosimme, pesimme ikkunoita, vaihdoimme autonrenkaita ja otimme perhepotretteja, kolmikko luettelee.
Romanian naapurivaltio Moldova on yksi
Euroopan köyhimmistä maista. Asukkaista
pääosa on etniseltä taustaltaan romanialaisia ja uskonnoltaan ortodokseja.
Ryhmä oli auttamassa uuden seurakunnan perustamista Unghemin kaupunkiin ja
sen pieneen Petrestin kylään.
Ryhmäläiset tekivät siivoustöitä, tuottivat ohjelmaa messuun sekä leikkivät lasten
kanssa. He myös vierailivat kodeissa ja veivät niihin avustuskasseja.
– Saimme myös asua paikallisissa perheissä. Itselleni jäi erityisen lämpimät muistot
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Teatteri Verso

Tarja Halinen (vas.), Annakaisa Järvensivu ja Venla Wacklin-Mäki-Kerttula
rakastavat teatteria eivätkä tingi näytelmien laadusta.

nen ja Järvensivu yhdessä.
Ystävänpäivä taas työstettiin yhdessä.
Aluksi ryhmä keräsi paljon tarinoita ja uutisia yksinäisyydestä.
– Materiaalin työstämisen jälkeen käsikirjoitimme sen Tarjan kanssa yhdessä, kertoo Venla Wacklin-Mäki-Kerttula. Ohjauksen teki Järvensivu.
Tällä hetkellä harjoitteilla on Sirkku Peltolan kirjoittama näytelmä Kaikkihan me onnumme.
– Näytelmän keskeisintä teemaa kuvailee kenties parhaiten sana ”kohtalo”. Kan-

natteleeko elämä meitä vai me elämäämme?
Kuinka paljon voimme vaikuttaa omaan ja
toistemme kohtaloon? Miten suhtautumisemme annettuihin olosuhteisiin vaikuttaa
elämän kulkuun? Onko olemassa sattumaa,
pohtii ohjaajana toimiva Wacklin-Mäki-Kerttula.
– Isosta teemasta huolimatta – tai ehkä
juuri sen takia – näytelmä sisältää myös huumoria, lisää Wacklin-Mäki-Kerttula.
Näytelmä saa ensi-iltansa tiistaina 12.
maaliskuuta. ✦

Kaikkihan me onnumme -näytelmän
ensi-ilta tiistaina 12.3. kello 19

Muut esitykset:
• ke 13.3. klo 19
• su 17.3. klo 16
• ke 27.3. klo 19
• la 30.3. klo 19
• su 31.3. klo 16
Näytelmää esitetään Teatteri
La Stradassa, Pirkankatu 18.

Kirsi Airikka

Eero Haverinen

perheeni kanssa käydyistä keskusteluista,
muistelee Koskio.
Leppiniemen mukaan koskettavinta oli
nähdä ihmisten köyhyys, vaikka maailman
mittapuun mukaan moldovalaiset eivät edes
ole maapallon köyhimpiä asukkaita.
– Se panee ajattelemaan, miten etuoikeutettuja olemme, kun synnymme Suomeen.
Miten me käytämme sen koulutuksen ja taloudellisen hyvinvoinnin, jonka saamme itsestäänselvyytenä?
– Me täällä valitamme pikkuasioista, ja
siellä ihmiset ovat kiitollisia vähästäkin avusta, lisää Koskio, joka kiinnostui lähetystyöstä matkan ja sitä edeltävän Lähde liikkeelle
-kurssin ansiosta.
Haveriseen tekivät vaikutuksen kyläläisten
tiivis seurakuntayhteys ja yhdessä tekeminen.

tapahtumatietoja: uusiverso.fi

Uusi Verso
kiinnostaa
yhä useampaa
nuorta aikuista
Tampereen seurakuntien nuorten aikuisten toiminta Uusi Verso toimii entistä vireämmin vuonna 2019.
– Syynä on nuorten aikuisten
entistä suurempi kiinnostus Uuden Verson toimintaa kohtaan.
Tarjolla on nyt messu joka viikko.
Myönteistä myös on, että mukana on entistä enemmän lapsia ja
nuoria, joille halutaan tarjota toimintaa messujen yhteydessä, kertoo nuorten aikuisten pastori Olli
Viljakainen.
Varikkomessut järjestetään Pispalan kirkossa parillisilla viikoilla, alkaen sunnuntaina 13. tammikuuta. Hervannan kirkkoon
kokoonnutaan Telakkamessuun
ja Pikku-Telakkamessuun parittomilla viikoilla, sunnuntaisin 20.
tammikuuta alkaen.
– Uusina tuulina puhaltavat muun muassa vapaaehtoisten kanssa ideoidut Lasten Tallit
eli entiset pyhikset, joiden sisältä
löytyy edelleen sekä pyhäkouluopetusta että mukavaa ikätasoista
tekemistä ja toimintaa, kertoo Sini-Marja Aronen, joka aloitti elokuussa Uuden Verson perhetyöntekijänä.
Kevättalvella järjestetään kerran kuukaudessa nuorille aikuisille tarkoitettuja Lähellä-iltoja, joissa
käsitellään muun muassa parisuhteeseen, tunteiden käsittelemiseen
ja vanhemmuuteen liittyviä teemoja. Seuraava Lähellä-ilta on 12.
helmikuuta Pispalan kirkossa.
Uuden Verson Tallit jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. Talli on kaveriporukka, jossa jaetaan
elämää, pidetään hauskaa yhdessä ja kasvetaan kohti Jumalaa. Talliporukan tarkoituksena on myös
muuttaa yhdessä maailmaa piirun
verran paremmaksi paikaksi. Tallit kokoontuvat kodeissa, lenkkipolulla tai julkisissa tiloissa – vain
mielikuvitus on rajana.
• Varikkomessu parillisilla viikoilla
alkaen 13.1. kello 16 ja 18.30 Pispalan kirkossa
• Telakkamessu 20.1. ja Pikku-Telakka 3.2. kello 17 Hervannan kirkossa

Kirsi Airikka
Uusi HeKaVa-ryhmä alkaa torstaina 7.
helmikuuta 2019. Seuraa Uuden Verson
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Tamperelaiset HeKaVa-kurssilaiset järjestivät tekemistä seurakunnan lapsille moldovalaisessa pikkukylässä. Todellinen hitti lasten mielestä oli kukkaseppelten solmiminen, ja ujoimmatkin tytöt uskaltautuivat mukaan tekemiseen. Askartelua ohjasivat Hanna Leppiniemi (vas.) ja Maria Koskio.

• Lähellä-illat 12.2., 12.3., 9.4. ja
14.5. kello 17.30–19.15 Pispalan kirkossa. Yhteinen iltapala luennon
jälkeen. Hoito järjestetty yli 2-vuotiaille lapsille. Yhteydenotot lastenhoidosta edellisenä päivänä
kello 12 mennessä: sini-marja.aronen@evl.fi
Lisätietoja nuorten aikuisten toiminnasta: uusiverso.fi
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Eläkkeellä Irja Askolalla on aikaa omistautua mieluisille asioille. Niitä ovat muun
muassa lukeminen, konsertit ja matkailu.
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PUHUKAA
HYVÄÄ
TOISISTANNE
Helsingin entinen piispa Irja Askola nauttii nyt elämästä
muun muassa lukemisen ja muun kulttuurin parissa.
Runot ovat olleet hänelle aina keino irtautua arjesta.
TEKSTI: Vesa Keinonen KUVAT: Hannu Jukola

L

appeenrannassa vuonna 1952 syntynyt Irja Askola teki komean kirkollisen uran toimien myös tienraivaajana. Hän sai kunnian olla
evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäinen naispuolinen piispa.
Hän jäi eläkkeelle Helsingin hiippakunnan piispan tehtävistä syk-

syllä 2017.
Vähemmän tunnettuja ovat Askolan kirjalliset meriitit. Hän on julkaissut kaikkiaan seitsemän runokirjaa, joista osassa mukana on ollut myös Anja Porio.
– Kirjoittaminen on minulle tapa hengittää ja jäsentää asioita, piispa emerita luonnehtii kauniissa Helsingin keskustan kodissaan. Sen seiniltä ikonit tervehtivät
toimittajaa ja kuvaajaa.
Askolan mukaan runot ovat jo pienestä saakka kuuluneet hänen elämäänsä.
– Osallistuin koululaisille suunnattuihin runokilpailuihin ja muutenkin luin paljon. Seurakuntanuorina lauloimme virsiä, ja nehän ovat myös kaunista
lyriikkaa.
Runot ovat monelle keino tavoittaa erilaisia maailmoja. Tämä koskee myös Irja Askolaa.
– Piispalla työtä on paljon. Kun tiiviin päivän jälkeen ei kotona enää jaksanut lukea romaania, tartuin
sitten runokirjaan. Sitähän voi lukea moneenkin kertaan, ja aina avautuu uutta.

Runoilija nauttii esityksistä
Tammikuussa tamperelaisilla on tilaisuus kuulla Irja
Askolan runoja taitelijoiden esittämänä Ihmiseltä ihmiselle -runoillassa. Askola ei itse paikalle pääse ulkomaanmatkansa takia.
Ajatuksen runoillasta keksi Suomen mielenterveysseuran entinen toiminnanjohtaja Pirkko Lahti.
– Hän on ystäväni, ja olimme kerran katsomassa

erästä Ritva Oksasen produktiota. Pirkko sitten tokaisi esityksen väliajalla: ”Irja, myös sinun runoistasi pitää tehdä tällainen ilta!”
Runoilija ei itse ole ollut millään tavalla suunnittelemassa esityksen sisältöä. Esitettävät runot ovat taiteilijoiden valitsemia. Taiteilijaryhmän Askola tapasi yhden kerran.
– Itse esityksessä roolini on nauttia taiteesta ihan
siellä yleisön joukossa.

Tulevaisuutta ei saa pelätä
Ihmiseltä ihmiselle -runoillan epävirallinen tunnusruno
on Irja Askolan vuonna 2006 kirjoittama runo.
Tultaessa tienristeykseen
joku kauhistuu
tieni näyttää päättyvän
toinen havahtuu
sydämestään ilahtuu
maisemat avartuvat
voin valita

”On paljon asioita,
joihin ei voi itse
vaikuttaa. Mutta
aika pitkälti ihminen
voi valita, miten
erilaisiin tilanteisiin
suhtautuu.”

Pohdiskelemme Askolan kanssa tekstin sisältöä.
Kuinka paljon se kuvaa hänen työuraansa ja elämäänsä muutenkin?
– Kyllä kai tähän runoon kiteytyy jotakin elämänfilosofiastani. On paljon asioita, joihin ei voi itse vaikuttaa. Mutta aika pitkälti ihminen voi valita, miten erilaisiin tilanteisiin suhtautuu.
Piispa emerita huomauttaa, että häntä on aina kiehtonut muutos. Asiat voi tehdä myös jollakin toisella tavalla kuin mihin on totuttu.
– Asuin lähes kymmenen vuotta Genevessä hyvin
kansainvälisessä ympäristössä. Olin Euroopan kirkkojen konferenssin johtoryhmässä ainoa pohjoismaalainen, ainoa luterilainen ja ainoa nainen. Se jotenkin
huuhtoi mielestä pois lauseen ”meillä tehdään aina
näin”.

Raju palaute väsytti
Irja Askola on huomannut, että suomalaiset eivät aina ymmärrä, kuinka hyvässä maassa me elämme. Ilmapiiri on ihmeen kielteinen.
– Myönteisyys syntyy yleensä siitä, että tekee toiselle jotakin hyvää. Hyvän tekeminen kannattaa aina,
kirkkovaikuttaja toteaa.
Virkakaudellaan hän joutui kohtaamaan monien
myönteisten asioiden ohella myös vähemmän miellyttäviä. Helsingin piispa asettui määrätietoisesti puolustamaan turvapaikanhakijoiden ihmisarvoa ja oikeuksia.
Kansalaispalaute saattoi olla hyvinkin suoraviivaista.
– Kyllä se välillä oli rankkaa, en sitä lainkaan kiistä. Toki julkiseen virkaan kuuluu kaikenlainen palaute. Sain paljon kritiikkiä, mutta ei läheskään kaikki siitä ollut mitään vihapuhetta. Ihmiset viesteissään vain
totesivat, että ovat kanssani maahanmuuttokysymyksestä eri mieltä.
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”Tärkeämpää
on pohtia,
miten
kristillisyys
oikeasti näkyy
arjessani.
Olenko
torjuva vai
tervetulleeksi
toivottava?
Löytyykö
minusta
armoa vai
ankaruutta?”
Taize-liike on vaikuttanut suuresti Irja Askolan hengellisyyteen. ”Se toi uskonelämääni värit”, hän luonnehtii.
Joukko ikoneja koristaa piispa emeritan kodin seiniä.

Piispa emerita kertoo ymmärtävänsä tiettyyn rajaan asti ihmisten huolen koskien pakolaisuutta ja siirtolaisuutta.
– Minäkin olen aina korostanut sitä, ettei tässä asiassa pidä olla naiivi. Mutta jokaisesta ihmisestä pitää löytää ihmisyys. Se on kristityn tehtävä, eikä toisen vihaaminen.

Vähemmän kokouksia!
Irja Askola eläköityi viime vuoden marraskuussa. Virkakauden jälkeinen tyhjyys tavallaan yllätti. Kalenteri ei ollutkaan enää täynnä.
– Aloin nähdä työtä koskevia unia, sellaisista asioista,
joita olin joutunut nielemään. Keskustelin lääkärini kanssa, joka kertoi, että uuden identiteetin luominen kestää noin
vuoden. Ihmettelin, että miten minä iloinen karjalainen niin
pitkään kestän! Nyt huomaan, että lääkäri oli täysin oikeassa, Askola naurahtaa.
Kysyn, mitä hän nyt tekisi piispan virassa toisin. Vastaus
tulee epäröimättä.
– Toivoisin, että en istuisi niin paljon kokouksissa. Niitä
voisi muutenkin olla vähemmän, mehän olemme sellainen
kokoustava kirkko. Säästyneellä ajalla voisimme kohdata
enemmän ihmisiä. Olisi mahdollista mennä myös sellaisille poluille, joilla emme ole aikaisemmin käyneet.
Askola haluaisi myös pitää itsestään parempaa huolta.
– Päällänihän olivat kaikki ensimmäiseen naispiispaan
kohdistuvat paineet. Jos minä en jaksa piispan tehtäviä, niin
sitten sanotaan, että naiset eivät jaksa.

Naisia ja nuoria lisää päättämään
Irja Askolan eläköidyttyä kirkossamme ei ole ollut yli vuoteen yhtään naispuolista piispaa. Kirkkoherroistakin vain
noin viidennes on naisia.

Hän näkee tässä rakenteellisen vinouman. Kirkon toiminnan ja kehityksen kannalta olisi tärkeää, että päättämässä olisi monenlaisia ihmisiä. Naisten lisäksi myös
nuorten osuus tulisi saada kasvamaan esimerkiksi kirkolliskokouksessa.
– Teologiaa opiskelevista on tällä hetkellä yli puolet naisia. Sieltä on kyllä kasvamassa naisteologeja, joilla on aivan toisenlaisia valmiuksia ottaa johtajuutta. Vinouma tulee ajan saatossa oikenemaan.
Askolan mielestä naisten vaatimaton osuus kirkon johtotehtävissä antaa kirkosta vääränlaisen kuvan ulospäin.
– Mutta toisaalta ne, jotka ajattelevat eri tavalla kuin minä, sanovat, että se kuva on juuri oikea.
Häntä surettaa myös se, että ulospäin kirkossamme näyttää olevan keskenään kovin riitaisia kuppikuntia.
– Yhdistäviä asioita on kirkon sisällä kuitenkin enemmän
kuin erottavia. Olen itsekin käynyt konservatiivien kanssa
ihan hyviä keskusteluja.

Eläkepäivinä lasten pariin
Piispakaudella ja sen jälkeenkin Irja Askolaa on usein luonnehdittu määrätietoiseksi arvovaikuttajaksi.
– Arvoni ovatkin aina olleet johdonmukaisesti ihmisoikeuksiin painottuvia. Olen halunnut mennä paljon myös kirkon sisäpiirien ulkopuolelle.
Politiikkaankin Askolaa on kysytty. Hän ei ole asiasta
kuitenkaan innostunut.
Sen sijaan eläkepäiviin on ilmaantunut aivan uudenlainen
aktiviteetti. Pukukoodina ei siinä ole juhla-asu vaan enemmänkin ”rönttävaatteet”.
– Vierailen läheisessä päiväkodissa aina torstaisin. Luen
lapsille satuja ja leikin Legoilla. Tämä vapaaehtoistehtävä

tuli minulle puolivahingossa – tai johdatuksena. Päiväkodin
varajohtaja asuu kanssani samassa talossa.
Irja Askolalla ei ole lapsia, ja kummilapset ovat jo aikuisia. Hän halusikin eläkepäivinään tehdä jotakin sellaista,
”joka on aikaisemmin ollut elämässäni kesannolla”.
– Tähän tehtävään ei tarvitse valmistautua edellisenä iltana. Minulla ei myöskään ole leikeissä puheenjohtajan roolia, Askola hymyilee.

Hyvä puhe voimaannuttaa
Moni suomalainen on aloittanut uuden vuoden apealla mielellä. Ilmassa on monenlaista epävarmuutta ja pelkoakin.
Mistä ihmeestä ammentaa toivoa pimeyden ja loskan keskellä?
Irja Askola kohdistaa katseensa nuorempiin sukupolviin.
– Maassamme on tosi paljon fiksuja nuoria, jotka tekevät hyviä asioita. Heidän osaamisensa pitäisi ymmärtää nykyistä paremmin.
Hän kehottaa meitä suomalaisia myös puhumaan toisistamme hyvää. Asia kannattaa ottaa vaikka päivittäiseksi tavaksi.
– Tuollainen puhehan tuottaa hyviä asioita ja voimaannuttaa meitä kaikkia.
Piispa emerita huomauttaa, että kristityn arki-identiteetti pitäisi nostaa uudelleen kunniaan. Siinäkin hyvyydellä
on tärkeä rooli.
– Tuo identiteetti ei lähde tilastoista; kuinka monta kertaa olen avannut kirkon tai seurakuntatilan oven? Tärkeämpää on pohtia, miten kristillisyys oikeasti näkyy arjessani.
Olenko torjuva vai tervetulleeksi toivottava? Löytyykö minusta armoa vai ankaruutta? ✦

Runoja ihmiseltä ihmiselle
Irja Askolan runoja kuullaan sunnuntaina 20. tammikuuta Aleksanterin kirkossa. Näyttelijä Lena Labartin tuottaman Ihmiseltä ihmiselle -esityksen ohjaa Osku Heiskanen
ja runoja tulkitsevat Labartin ohella Ritva Oksanen sekä
Kirsi-Kaisa Sinisalo.
Runoja rytmittävät Irja Askolan ja Pirkko Lahden valitsemat virret. Säestäjänä toimii Petra Perttula.
– Illan aiheet ja teemat nousevat arjesta, uskosta, toivosta ja rakkaudesta, kertoo näyttelijä ja teatterinjohtaja
Kirsi-Kaisa Sinisalo.

– Askolan runot tekevät näkyväksi niitä tunteita, joita
yritämme piilottaa toisiltamme, mutta jotka ovat kuitenkin
meille kaikille yhteisiä. Runoissa käsitellään muun muassa yksinäisyyttä, riittämättömyyttä ja häpeää.
Toisaalta runoissa on läsnä myös toivo sekä oman itsensä uudelleen rakentaminen.
– Askolan runot antavat voimaa ja lohtua hyvin erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille, Sinisalo pohtii.
Ihmiseltä ihmiselle -ensiesitys sai hyvän vastaanoton
marraskuussa Helsingin tuomiokirkon kryptassa. Tam-

pereen jälkeen tilaisuus järjestetään vielä ainakin Petäjävedellä ja Kajaanissa.
– Esityksemme on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat
tulla hetkeksi herkistymään ja kokemaan yhteyttä vaikeidenkin asioiden äärellä, Sinisalo sanoo.
Ihmiseltä ihmiselle – Irja Askolan runoja sunnuntaina 20.1. kello 17 Aleksanterin kirkossa. Runoja tulkitsevat Lena Labart, Ritva Oksanen sekä Kirsi-Kaisa
Sinisalo. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
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Suomessa muistisairauksia potee
noin 190 000 ihmistä. Vuoteen 2050 mennessä luku voi jopa kaksinkertaistua, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Pitkäaikaishoidossa olevista vanhuksista
kolme neljästä sairastaa muistisairautta.
Muistisairauksien ehkäisyyn ja hoitoon on paitsi lääkkeitä, myös lääkkeettömiä keinoja. Sosiaalisella ja fyysisellä
aktiivisuudella sekä ravitsemuksella on
huomattu olevan monia myönteisiä vaikutuksia.
Muistisairaiden tukena -yhteisövalmennus alkaa kevätalvella Tampereella.
Valmennus toteutetaan Kaapeli-yhteisövalmennuksen keinoin.
– Etsimme nyt kiinnostuneita muistisairaiden tueksi. Valmennuksessa luomme yhdessä mukaan tulevien kanssa ryhmälle parhaiten luontuvat tavat auttaa ja
tukea muistisairasta lähimmäistä niin
henkisesti kuin hengellisestikin, kertoo
Tampereen Kaupunkilähetyksen järjestöjohtaja Matti Helin.
Valmennuksessa tutustutaan muistisairaiden arkeen, saadaan päivitettyä tietoa
muistisairauksista ja niiden ehkäisystä sekä tutustutaan ryhmässä oleviin ihmisiin.
Valmennuksen järjestävät Tampereen
seurakuntien sairaalasielunhoito, Tuomiokirkkoseurakunta, Tampereen Kaupunkilähetys ja Ahjolan kansalaisopisto.
Valmennuskerrat järjestetään maanantaisin 11.3., 18.3., 1.4. ja 8.4. kello
13–18 Tampereen Kaupunkilähetyksen Järjestötyön keskuksessa, Aleksanterinkatu 31 A 1.
Valmentajina toimivat Tampereen
seurakuntien sairaalasielunhoidon
johtaja Mika Kallunki, mika.kallunki@evl.fi, ja Tampereen Kaupunkilähetyksen järjestöjohtaja Matti Helin,
matti.helin@tamperecitymission.fi.
Ilmoittautuminen on meneillään:
lisätietoja: Ahjolan kansalaisopisto,
kurssi 329801L

Sanna Krook

Muistisairaiden
tukena
-valmennus alkaa
Tampereella

Kristillisen meditaation polku
johdattaa läsnäoloon
Löytyykö kristillisen mystiikan ja mietiskelyn perinteestä tapoja läsnäoloon, itsensä kohtaamiseen ja Jumalan ihmettelyyn?
– Meitä oli joukko seurakuntalaisia ja
työntekijöitä, jotka tunnistimme yhteisen
tarpeen ja henkisen etsijän kaipauksen, kertoo Tampereen seurakuntien hengellisen ohjauksen pastori Jussi Holopainen.
– Kristillisen meditaation polku mahdollistaa kevään aikana kerran kuussa tutustumisen erilaisiin meditaation tapoihin.
Teemoina ovat hiljainen rukouslaulu, hen-

gitysmeditaatio, sydämen rukous, raamattumeditaatio, keskeistävä rukous, kuvameditaatio ja kontemplatiivinen rukous.
– Hiljaisen rukouslaulun polulla yhteinen
ääni ja pienet rukouslaulut kannattelevat kokonaisvaltaiseen läsnäoloon, avaa Aija-Leena Ranta, kokenut rukouslaulun ohjaaja.
Laura Tuhkanen-Jukkolan ohjaamassa
mietiskelyssä on lupa levätä. Kirkkotilasta
voi etsiä sopivan paikan ja tavan olla Raamatun tekstin kanssa. Joka kerralla voi valita yhden kolmesta erilaisesta mietiskelyn tavasta.

Nekalankulma 1

Su 13.1. Seurat klo 13, 16 ja 17.30
La 19.1. Nuorten keskusteluilta
ry:llä klo 18
La 26.1. Lempäälän myyjäiset
klo 16; Seurat klo 19
Su 27.1. Seurakuntailta klo 16
Ma 28.1. Seurat Koukkuniemen
vanhainkodissa, os 13, klo 16
Kuuntele seuroja osoitteessa:
tampereenrauhanyhdistys.ﬁ
TERVETULOA!

Kristillisen meditaation polku 23.1.,
20.2., 20.3., 24.4. ja 29.5. klo 18–19.30
Aleksanterin kirkossa.
Lisätietoja: pyhiinvaellustampere.fi

Ammattilaiset palvelevat

TAMPEREEN RAUHANYHDISTYS
Seurat keskiviikkoisin ja
lauantaisin klo 19 sekä
sunnuntaisin klo 16 ja 17.30.

– Voisiko rukous olla yksinkertaista ja
kehollista, kokonaisvaltaista itsensä koostamista, mutta myös Jumalan läsnäolon ihmettelyä maailmassa? Hienoa, jos kukin voisi löytää itselleen oman polun, sopivan tavan
olla päivittäin Jumalan kasvojen edessä, toteaa Marita Marintaus. ✦

- tehostetun palveluasumisenkoti www.nurmikoti.fi
Tiedustelut asumisasioissa:

Kati Laine, 040 772 0249

Musiikkikoulu ja musiikkiterapia

SÄVELAVAIN OY

Tervetuloa
tutustumaan!

Ketarantie 4 A, Tampere
Asianajotoimisto ACTAS Oy

Väinölänkatu 1, 33100 Tampere
Puh. 010 548 6060
www.actas.fi

Herättäjä-Yhdistys

SiioninvirSiSeuroja
Su 13.1. Herättäjän pyhä
Valkeakosken kappelikirkossa,
Kangaskatu 4.
Klo 10 messu, kirkkokahvit ja seurat.
To 17.1. klo 19 Seurakuntien talo,
Emmaus-huone, Ilmo Käki,
Asko Peltonen, Sakari Suutala.

Ilmoitusmyynti

Tero Taipale p. 040 641 1163 | Sari Kivipuro p. 050 386 2005
etunimi.sukunimi@tamperelainen.fi, tre.ilmoitukset@tamperelainen.fi.

Musiikinopetusta kaiken
ikäisille ja tasoisille
MYÖS FYSIOAKUSTISTA
RENTOUTUSHOITOA
Koulutustarjonta ja tarjoukset
uusilla sivuillamme.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
savelavain.fi tai 0405916000

KOTI KAUNIIKSI
Verhoilemme teidän keittiön
tuolit, sohvat, nojatuolit.

Tam
seu perela
raku
in
ntal en
ehti

Kankaista hyvät valikoimat.
Kotiesittelyt ja kuljetukset.
Verhoilua 25 vuoden kokemuksella

Verhoiluliike Yli-Heikkilä

Nyyrikintie 1, Tampere, puh. 040 739 1822 www.kolumbus.fi/timylihe

A 12

SILTA 1/2019

Diakonit Virpi Pohjanen (vas.) ja
Sinikka Leijo sekä vapaaehtoiset
emännät Ritva Virtanen, Pirjo Harsia ja Riitta Kivinen iloitsevat, että
Naisten aamukahvit keräävät väkeä
Kaukajärvellä ja Messukylässä.

TEKSTI: Kirsi Airikka
KUVAT: Ilari Airikka

K

ahvi tuoksuu, ja iloinen puheensorina kantautuu jo
eteisaulaan. Vaikka on harmaa ja sumuinen lokakuun
keskiviikkoaamu, Naisten
aamukahveille Kaukajärven seurakuntataloon on jälleen saapunut
reilut 40 naista.
Messukylän seurakunnassa on järjestetty
Naisten aamukahveja keskiviikkoaamuisin
jo 20 vuoden ajan. Vuoroviikoin kokoonnutaan Kaukajärven seurakuntatalossa ja Messukylän seurakuntakodissa.
Ensin juodaan kahvit ja vaihdetaan kuulumiset. Pienen hartaushetken jälkeen annetaan puheenvuoro luennoitsijavieraalle,

Naisten aamukahveilla kohdataan
ja usein on vielä mahdollisuus keskusteluun
päivän teemasta.
Mirja Seppänen on ollut mukana Kaukajärven aamukahveilla alusta saakka.
– Tilaisuuden konsepti on osoittautunut
toimivaksi, joten sitä ei ole juuri tarvinnut
muuttaa.
Kohtaamispaikassa käy enimmäkseen
keski-ikäisiä naisia, joilla on aikaa aamupäivisin.
– Aamukahvit on hyvä purkupaikka. Varsinkin yksinelävät ihmiset saavat täältä juttuseuraa, joten tämä on mitä parhainta syrjäytymisen ehkäisyä.
Vuosien varrella monista kävijöistä on tullut Seppäsen tuttuja, joiden kanssa on mukava vaihtaa kuulumisia muuallakin, esimerkiksi lenkkipoluilla kohdatessa.
– Tuntuu kivalta, kun tuntee kuuluvansa joukkoon. Seurakuntatalostakin on tullut
minulle läheinen. Talo oli juuri rakennettu,
kun muutimme Kaukajärvelle.
Seppänen liikuttui huomionosoituksesta
aamukahveilla 3. lokakuuta, kun hänet palkittiin pitkäaikaisesta seurakuntien vapaaehtoistyöstä diakonian hopeisella ansiomer-

killä. Hän on toiminut luottamushenkilönä
Messukylän seurakuntaneuvostossa ja diakoniatoimikunnassa sekä tehnyt pitkään vapaaehtoistyötä vanhusten parissa.

Tietoa ja oivalluksia
– Kahdenkymmenen vuoden etappi tuntuu
tosi hyvältä. Naisten aamukahvit on monille kävijöille tärkeä kohtaamispaikka, ja
kävijöiden määrä on vuosi vuodelta kasvanut. Osallistujat tulevat ympäri kaupunkia,
ja myös lähikunnista, kertoo diakonissa Virpi Pohjanen, joka on luotsannut aamuja jo
vuodesta 2003.
– Aamukahveilla käy paljon sellaisia naisia, jotka eivät muuten osallistu seurakuntien toimintaan. Haluamme, että mukaantulo on helppoa eikä kenenkään tarvitse
sitoutua, jos ei itse halua.
Diakoni Sinikka Leijo on vaikuttunut
tietomäärästä, jota aamukahveilla on ollut
mahdollista saada luennoitsijoilta.
– Eri aiheita eri aloilta on ollut valtavasti,
ja yleisö on myös voinut usein keskustella
puhujien kanssa päivän teemasta.
Vuosien varrella on saatu tietoa käytän-

Naisten aamukahveilla Kaukajärven seurakuntatalossa oli 17. lokakuuta aiheena naiset ja lähetystyö. Eteläisen seurakunnan lähetyspastori Päivi Repo kertoi kuulijoille matkoistaan Tansaniaan ja Thaimaahan.

nön asioista ja terveydestä. Monina aamuina on kuultu tarinoita maailmalta sekä perehdytty lähetystyöhön ja raamattuaiheisiin.
Mielen ja ruumiin hyvinvointi, musiikki, kädentaidot ja kulttuuriaiheet ovat antaneet
kuulijoille oivalluksia arjessa jaksamiseen.
Keskiviikkona 17. lokakuuta aiheena oli
naiset ja lähetystyö. Eteläisen seurakunnan
lähetyspastori Päivi Repo kertoi kuulijoille matkoistaan Tansaniaan ja Thaimaahan.
Alusta lähtien ohjelmassa on ollut myös
yllätysmatka kaksi kertaa vuodessa. Matkakohdetta ei paljasteta etukäteen. Siitä huolimatta bussi on aina ollut täynnä.
Omakustanteinen päiväretki maksaa sisäänpääsymaksuineen, ruokailuineen ja kahveineen muutaman kympin.
– Tässä on ajatuksena, että naisten täytyy joskus opetella heittäytymään. Osallistujat saavat olla itse rennosti, mutta voivat
luottaa siihen, että heistä pidetään huolta,
hymyilee Virpi Pohjanen.

Mielekästä vapaaehtoistyötä
Leijon ja Pohjasen lisäksi naistenaamujen
tiimiin kuuluu joukko vapaaehtoisia seurakuntalaisia.
– Naisten aamukahvit ovat antaneet yhteisöllisyyttä, virkistystä ja virikkeitä, kiteyttää Leena-Kaarina Nylund, joka suunnittelee itse ohjelmaa Messukylän aamukahveille
vapaaehtoisten vastuuryhmässä.
Muita jäseniä ovat Leena Silfverhuth, Seija Kuisma ja Kirsti Mäkinen. Ensi vuoden
alusta uutena aloittaa Aino-Kirsti Vehkaoja.
Enimmäkseen aamukahveilla on käynyt
puhujina maallikoita, mutta joskus myös
seurakuntien työntekijöitä.
– Jos kuulemme jossakin hyvän esityksen,
otamme yhteyttä puhujaan ja pyydämme
häntä aamukahveille. Paras palaute hänelle on, jos hän saa uuden yleisön, hymyilee
Nylund.
Leena Silfverhuthin mukaan aamuista on
tullut hyvää palautetta.
– Kävijämäärä on kasvanut Messukylässäkin. Olemme huomanneet, että osallistujat

Leena-Kaarina Nylund (vas.), Seija
Kuisma ja Leena Silfverhuth suunnittelevat ohjelmaa Messukylän
Naisten aamukahveille vapaaehtoisten vastuuryhmässä.
ovat hyvillään siitä, että he saavat aamuissa
tietoa monista asioista.
– Samalla kohtaamispaikassa voi vaihtaa
viikon kuulumiset tuttujen kanssa ja tutustua myös uusiin ihmisiin. Sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeä osa aamukahvien sisältöä, pohtii Silfverhuth.
Seija Kuisma on iloinnut jokaisesta piirin
jäsenestä ja kohtaamisesta hänen kanssaan.
– Joskus syntyy myös syvällisiä henkilökohtaisia keskusteluja, ja kannetaan yhdessä elämän kohtaloita. Ihmiset tulevat iloisina
seuraavaan tapaamiseen. Eräs piiriläinen totesikin: Eihän täältä voi olla poissa. ✦
Naisten aamukahvit keskiviikkoisin
kello 9.30–11:
• parillisilla viikoilla 9.1. alkaen Kaukajärven seurakuntatalossa, Keskisenkatu 20
• parittomilla viikoilla Messukylän seurakuntakodissa, Messukylänkatu 36.
Keskiviikkona 16.1. puhujavieraana
Pirjo Pietilä
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KESKUSTELUAPUA
KAIKISSA
ONGELMATILANTEISSA

• Palveleva puhelin ja Palveleva netti
tarjoavat keskusteluapua kaikissa elämän
ongelmatilanteissa numerossa 0400 221
180 ja verkossa: verkkoauttaminen.fi.
• Palveleva puhelin vastaa kello 18–01 sekä
perjantaisin että lauantaisin klo 18–03.
Ruotsinkielinen päivystys on joka ilta klo
20–24.

Yksinäisyys, avioerot,
huoltajuuskiistat sekä
ihmissuhdeongelmiin
liittyvä ahdistus ovat
soittajien yleisimpiä
puheenaiheita Palvelevassa puhelimessa
ja verkkoauttamisessa. Päivystäjät ovat kuunnelleet soittajia
herkällä korvalla Tampereella jo vuodesta 1968.
Kaksi vapaaehtoistyöntekijää kertoo kokemuksistaan
Palvelevan puhelimen päivystäjänä.
TEKSTI: Kirsi Airikka KUVA: Hannu Jukola, Freda Changat

Ihmisen ikävä toisen luo

• Palveleva puhelin on Suomen vanhin
auttava puhelin, joka on toiminut
vuodesta 1964. Toiminnasta vastaa
Suomessa evankelis-luterilainen kirkko.
• Palvelu on valtakunnallinen. Keskimäärin illan aikana on Suomessa 140
yhteydenottoa. Soittajat ovat pääasiassa
keski-ikäisiä miehiä.
• Palvelevassa puhelimessa on nykyisin
2200 päivystäjää ja useita satoja verkkoauttajia.
• Vapaaehtoiset päivystäjät saavat
kymmenen kerran ihmissuhde- ja
sielunhoidonkoulutuksen sekä säännöllistä täydennyskoulutusta. Päivystäjät
haastatellaan tehtävään. He toimivat
nimettöminä ja heillä on vaitiolovelvollisuus.
• Kiinnostuitko päivystäjän tehtävästä
Tampereella? Yhteydenotot: Palvelevan
puhelimen toiminnanohjaaja Outi
Niemi, outi.niemi@evl.fi, p. 040 804 8388
Lisätietoja: kirkonkeskusteluapua.fi

”Vaikeistakin asioista
puhuminen kannattaa”

”Vaikeinta on, jos puhelimessa
suunnitellaan jo itsemurhaa”

”Olen toiminut Palvelevan puhelimen
päivystäjänä noin kaksi vuotta. Ensimmäisellä kerralla sain lähiohjausta minulle nimetyltä kummilta.
Minusta tuli päivystäjä, kun loppukesällä 2016 tapasin Palvelevan puhelimen
toiminnanohjaajan jossakin tapahtumassa. Hän rekrytoi alkavaan koulutukseen
uusia ihmisiä.
Olin heti valmis, koska halusin vapaaehtoistyöhön, jossa voin kohdata ihmisiä. Minulla on omilta työvuosiltani hyvät
muistot. Olen saanut tehdä hoitotyötä moniammatillisessa, motivoituneessa työryhmässä, oppia hyviltä työkavereiltani ja olla
myös satojen potilaiden opetettavana monta vuosikymmentä.
Olen nähnyt, miten ihminen voi selvitä eteenpäin vaikeistakin tilanteista, ellei
hän jää liian yksin. Olen kiitollinen myös
siitä, että olen saanut itse apua elämässäni.
Antoisaa ja keskeistä päivystäjän työssä
on kohtaamisen mahdollisuus. Pyrin olemaan avoimin mielin ja valmistaudun aina päivystysvuorooni rukoillen itselleni viisautta, voimaa ja varjelusta.
Usein soittajiltakin tulee rukouspyyntöjä. Itselleni uusi asia kohtaamisissa on sielunhoidollinen mahdollisuus, mihin meille päivystäjille on annettu hyvä koulutus.
On hyvä ja kiitollinen mieli, jos puhelun
loputtua tuntuu siltä, että kohtaaminen onnistui; soittaja koki tulleensa kuulluksi ja
ymmärretyksi.
Haastaviksi koen puhelut, joissa soittaja
viestittää voimakasta avun tarvettaan, mutta pettymysten ja epäluuloisuuden vuoksi
on samalla sulkenut itsensä kaiken avun
ulkopuolelle. Toki tämä on työajoiltanikin tuttua.
Toivon, että soittajalle syttyy pieni toivonkipinä siitä, että puhelimessa on elä-

”Olen toiminut Palvelevan puhelimen
päivystäjänä vuodesta 2015. Tosin nyt vietän sapattivuotta päivystyksestä opintokiireiden takia.
Sain tietää päivystysmahdollisuudesta
eräältä pastorilta. Palveleva puhelin oli minulle ilmiselvä valinta kirkon jäsenenä. Usko on minulle tärkeä osa elämää; Kristus
on lohdullisinta, mitä tiedän.

vä, kuunteleva ihminen. Joskus heiltä tulee kontrolloimattomia tunteenpurkauksia
ja epäasiallisia päivystäjän ”testaamisia”,
onneksi harvoin.
Lähes kaikkien puheluiden aiheena on
yksinäisyys. Olen usein päivystänyt yöllä
ja samalla todennut, miten paljon ihmisillä
on pettymyksistä, kriiseistä ja vaille jäämisistä kumpuavaa pahaa oloa. Unta odotellessa mieleen nousee pelkoja ja kysymyksiä. Toisilla taas vuorokausirytmi on aivan
päälaellaan.
Yksinäinen vanhus itkee ääneen ja aikansa itkettyään hän toivoo iltarukousta tai
tuttua virttä. Nykyinen some-maailmakin
ihmetyttää ja pelottaa, etenkin iäkkäämpiä. On soittajia, joilla ei tunnu olevan ketään muita. He soittavat kertoakseen jollekin päivän kuulumiset.
Anonyymisyys, kasvottomuus ja luottamuksellisuus mahdollistavat joskus sellaisten asioiden sanoittamisen, mistä soittaja
ei ole koskaan aiemmin puhunut kenellekään. Jospa voisin tällaiselle soittajalle antaa edes pienen viestin siitä, että vaikeistakin asioista puhuminen kannattaa.
Olen kokenut päivystäjän työn itselleni sopivaksi ja mielekkääksi. Hyvä koulutus, säännölliset työnohjaukset ja vertaistuki auttavat ja tukevat. Samoin voimia antaa
tietoisuus siitä, että voin itse säädellä päivystystiheyttä ja -ajankohtaa elämäntilanteeni mukaan.
Ei toki tarvitse olla mikään ”ammatti-ihminen” toimiakseen päivystäjänä. Lähimmäisyys, kristillisyys ja elämänkokemus
ovat eduksi. Oma elämäntilanne ei saa olla liian kuormittava. Kyky kuunnella on
tärkeämpää kuin puhuminen.”
Pirjo (nimi muutettu)
eläkkeellä oleva psykiatrinen
sairaanhoitaja

”Antoisinta päivystäjän työssä
on ollut se, kun
lopuksi soittajan
äänestä kuulee,
että puhelusta oli
hänelle hyötyä.”

Antoisinta päivystäjän työssä on ollut
se, kun lopuksi soittajan äänestä kuulee,
että puhelusta oli hänelle hyötyä. Aluksi
en välttämättä tunne löytäväni toivon horisonttia vaikeassa tilanteessa olevan ihmisen kanssa, mutta lopulta kulman takaa ratsastaa ratkaisu.
Vaikeinta työssä on, jos langan päässä
suunnitellaan jo itsemurhaa, tai kun soittajalla on jokin vakava tai monimutkainen
ongelma eikä puheesta tai ajatustenkulus-

ta oikein saa selvää.
Kerran otti lujille, kun soittaja kertoi kaikin puolin rankasta elämästään. Akuutteja
itsemurhatilanteita onneksi on hyvin harvoin.
Myönteisempi kokemus oli eräs hyvin
epätyypillinen puhelu, jossa teini soitti kysyäkseen neuvoa: kenelle voi kertoa alakoululaisesta, jota pelotti mennä perheväkivaltaiseen alkoholistikotiinsa. Reippaalla
soittajalla oli jo itselläänkin jonkinlainen
näkemys sopivasta toimintatavasta. Puhelu jäi melko lyhyeksi, enkä osaa arvioida,
oliko neuvoistani apua. Ainakin tämä laupias samarialainen ”in action” oli koskettava havainto.
Ihmisten aiheina ovat muun muassa yksinäisyys, ongelmat sosiaalisissa suhteissa,
menneisyyden traumat, sairaudet ja myös
uskon kysymykset. Monet haluavat vain
jutella, ja jotkut haluavat lukea virsiä tai
rukoilla yhdessä.
Keskusteluissa nousee esiin myös monia nykypäivän yhteiskunnassa olevia
ajankohtaisia ilmiöitä. Sellainen on muun
muassa maahanmuutto, josta muutamat
soittajat ovat huolissaan. Vielä selkeämmin
näkyvät perheiden rikkinäisyys, avioerot,
huoltajuuskiistat ja ihmissuhdesolmuihin
liittyvä ahdistus.
Päivystäjän työssä auttaa jaksamaan onnistumisen kokemukset. Lisäksi soittajien
kanssa on usein vain mukava jutella.
Päivystäjäksi kannattaa ryhtyä, jos asia
kiinnostaa. Soittajia on monenlaisia, ja uskon, että monenlaisia päivystäjiäkin tarvitaan. Työhön saa tukea tiimiltä. ✦
Tommi (nimi muutettu)
1990-luvulla syntynyt
humanististen tieteiden kandidaatti,
joka opiskelee yliopistossa.
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Voimistelun ilo
tukee koulunkäyntiä

O

n todella tärkeää tuoda
voimistelun iloa näkyviin, sanoo Jertta Hellman.
Hän valmentaa vuosina 2008 ja 2009 syntyneitä tyttöjä Tampereen
Työväen Naisvoimistelijoissa. Harjoituksia on neljä kertaa viikossa,
kaksi tuntia kerrallaan. Tavoitteellista kilpaurheilua on kritisoitu liiasta harjoitusmäärästä
liian nuorina.
– Koen, että urheilu on auttanut omaa koulunkäyntiäni rytmittämällä sitä. Kun harrastus
päättyy, alkaa enemmän lipsua aikatauluista.
Toinen viime aikoina puhuttanut aihe on
kova voitontavoittelu.
– Minun mielestäni meidänkin seurassa on
jokaiselle jotakin: on tavoitteellisia ryhmiä ja
niitä, joissa voi käydä jumppaamassa.
Joidenkin lajien, kuten voimistelun, on sanottu olevan yliedustettuina anoreksiaan sairastuneiden harrastuksissa.
– Seurassamme pyritään tuomaan esiin, että sporttinen ulkonäkö on parempi kuin langanlaiha, Hellman painottaa.
Harrastuksen yhteydessä korostetaankin ravinnon ja levon merkitystä.
Jertta Hellmanin oma joukkue hajosi
15-vuotiaina. Jertta päätyi valmentamaan,

kun heidän valmentajansa otti uudet pikku
suojatit ja joukkueelle tarvittiin uusi luotsaaja. Vastuuvalmentajana hän on toiminut kolmisen vuotta.
– Kyllähän se vie paljon aikaa, koska tähän
kuuluu myös suunnittelua. Mutta tämä on minulle harrastus, joka antaa tosi paljon. On hienoa nähdä, kuinka tytöt kasvavat ja kehittyvät.
Valmentaminen on paljolti kasvattamista.
– Minusta tuntuu, että meillä on hyvät välit. Keskusteleva tyyli on tärkeä, huutaminen
ei auta mitään.
Jertta Hellman opiskelee kulttuurituotantoa
Turun Humanistisessa korkeakoulussa. Tapahtumatuotanto kiinnostaa, ja hän olikin viime kesän töissä Nelonen Media Livessä. Hän
on ollut myös Ikurin Pyhäpolun ja Tohlopin
valopolku Syklin taustatukena.
– Uusi jääveistosnäyttely on tulossa tammikuussa keskustaan Laikunlavan luo, hän
muistuttaa.
Seurakuntavaalien virkailijana hän oli viime marraskuussa toista kertaa. Liikkeellä ollut
iäkkäämpi väki vaikutti olevan hyvällä mielellä päästessään juttelemaan nuorempien kanssa. Osa jäi puheille pitemmäksi aikaa, vaikka
ei erityistä palautetta antanutkaan.
Monet olivat tulleet Metsoon muissa asioissa, mutta käyttivät ääntään mahdollisuuden
huomattuaan.
– Nyt äänesti moni sellainen, joka ei olisi muuten mennyt äänestämään, Hellman arvioi.

– Ympäristöasiat ja avioliittokysymykset nousivat itselleni tärkeämmiksi perusteiksi ehdokkaan valinnassa kuin esimerkiksi
se, minkälaisia tiloja seurakunnilla pitäisi olla.
Naisten pappeuden kyseenalaistamista hän
ei ymmärrä ollenkaan.
– Jos kerran koulussa ei enää saa sanoa
”tyttö” ja ”poika”, niin miksi seurakunnissa yhä puhutaan naispapeista ja miespapeista? Tulevaisuudessa tämä tulee olemaan vielä
isompi juttu, kun nykyiset koululaisten sukupolvet kasvavat aikuisiksi. ✦

TEKSTI: Asta Kettunen
KUVA: Rami Marjamäki

Jertta Hellman valmentaa vuosina
2008 ja 2009 syntyneitä tyttöjä Tampereen Työväen Naisvoimistelijoissa.
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HENGEN LEIPÄÄ

Lukijalta
Aarne Ormio/ Kirkon kuvapankki

Sari Peltomäki
Kirjoittaja on hammaslääkäri ja terapeutti, joka kuuluu
Aleksanterin lähikirkkoon.

Messu antaa
uuden alun
Jokamiehenoikeudet takaavat, että Suomessa kaikki saavat nauttia
luonnossa liikkumisesta.
Luontoon.fi -sivusto antaa ajantasaiset tiedot kansallispuistojen ja muiden
Metsähallituksen retkikohteiden palveluista.

Luonnollinen
elinympäristö on
elinehtomme
Me kaikki muistamme, kuinka Raamattu kehottaa meitä viljelemään ja varjelemaan luontoa. Raamatun ohje
on aivan erinomainen ja tälle ohjeelle on myös syynsä.
Liian helposti me kuitenkin näemme ympäristön
suojelun rasittavana velvoitteena ja kiusallisena aiheena keskustella. Asiaa voidaan tarkastella kuitenkin myös myönteisesti ja raikkaalla tavalla.Tutkimusten mukaan luonnossa vietetty aika edistää terveyttä ja
hyvinvointia. Meistä jokainen voi varmastikin todeta,
että muistot luonnossa vietetystä ajasta ovat pääsääntöisesti myönteisiä. Me tarvitsemme luontoa, ja luonto
tarvitsee osaltaan meitä. Usein oikeudet ja velvollisuudet kulkevatkin käsi kädessä.
Meillä on Suomessa uskomattoman upea luonto: neljä vuodenaikaa ja hyvä pohjavesi. Myrkyllisiä ja
vaarallisia eläimiä ei juurikaan ole. Meillä on myös jokamiehenoikeudet, ja me kaikki saamme nauttia luonnossa liikkumisesta.
Valtio omistaa paljon metsää sekä suojelualueita, ja
virkistysalueista pidetään hyvää huolta. Ympäristöasioissa moni kuitenkin kokee, ettei voi tehdä mitään
tai ei voi tehdä riittävästi ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Ympäristövaikuttaja Jouko Alhainen on todennut,
että suurin ekoteko olisi se, että jokainen kiinnittäisi
huomiota omaan kulutukseensa. Me kaikki voimmekin tehdä lopulta paljon. Pienillä valinnoillamme on
mittavia seurauksia.
Hyvän tekemisestä tulee ihmiselle itselleen hyvä
mieli. Arkiset ekoteot ovat meidän jokaisen mahdollisuus olla tekemässä hyvää paitsi itsellemme, myös
luonnollisen elinympäristön säilymiselle.
Sirpa Pursiainen
Antto Hautamäki

Onko syytä lisätä
lintuongelmaa?
Onko suositeltavaa, että hautausmaa-alueella ruokitaan lintuja? Tarjolla on kuorimattomia auringonkukansiemeniä. Ruokintapaikalla käy ruokailemassa

naakkoja, kyyhkyjä, variksia, oravia ja tietenkin myös
pikkulintuja.
Lintujen ulosteet sotkevat, ja maahan kertyvä runsas
kuorien määrä houkuttelee puolestaan paikalle jyrsijöitä. Lintuongelma on iso jo muutenkin hautausmailla, onko sitä enää syytä lisätä?
Bongari

Ruokinta hautausmailla
ei ole suositeltavaa
Lintujen ruokintaa on ilmennyt jonkin verran Kalevankankaan hautausmaalla. Joku on pitänyt ruokinta-astioita linnuille muistolehdon marjakuusi-istutuksissa muutaman viime vuoden aikana. Parina talvena
oli myös laitettu auringonkukansiemeniä pääkäytävän
varrella olevan puun alle.
Yhtenä talvena joku oli innostunut laittamaan jyrsijänruokaseosta hautakiven taakse. Siitä tuli pienoinen
ongelma, kun siemensilppu ja värjätyt jyrsijänpelletit
levisivät naapurihaudoille ja kevättalvella jäätyivät vielä kiinni maahan. Siivous oli haastavaa. Onneksi ilmiö
ei ole toistunut.
Tänä vuonna on havaittu yksi ruokintapaikka, josta
roskaa kertyy lähinnä marjakuusten juurelle, onneksi
ei kuitenkaan haudoille tai ihan muistolehdon eteen.
Rottaongelman ruokinta voi hautausmailla aiheuttaa, ja tietysti myös ylimääräistä siivottavaa. Myös ruokinta-astioiden kiinnitys puihin lupaa kysymättä on
melko ajattelematonta. Viime keväänä jouduin leikkaamaan liian kireällä olleet nippusiteet marjakuusesta, ettei puu vahingoittuisi.
Parempi olisi, jos ruokintapaikalle löytyisi paikka
hautausmaan ulkopuolelta.
Aija Putkonen
työnjohtaja
Kalevankankaan hautausmaa

Taavi Kassila ei
sopinut lehteen
Artikkeli Taavi Kassilasta (Silta 10/ 2018) ei sopinut laisinkaan kristilliseen lehteen. Artikkeli johtaa ihmisiä
harhaan. Kuka kantaa vastuun? Raamattu on selkeä:
Jeesus on ainoa tie Jumalan luo.
Eeyore72

Kirjoita mielipiteesi Sillan lukijapalstalle!
Kirjoita Sillan yleisönosastoon mieltäsi askarruttavasta
asiasta tai anna palautetta lehdestä. Tekstin ihannepituus on noin 1200 merkkiä välilyönteineen.
Lukijalta-palstalla julkaistavaksi toivottuihin teksteihin on aina liitettävä lähettäjän nimi ja yhteystiedot.
Jos haluat tekstin julkaistavaksi nimimerkillä, laita siitä

maininta tekstin yhteyteen ja käytettävä nimimerkki.
Tällöin yhteystiedot jäävät vain toimituksen tietoon.
Palautetta ja lukijapostia voi lähettää osoitteisiin:
toimitus@siltalehti.fi, Silta, Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, PL 226, 33101 Tampere ja siltalehti.fi/palaute.

Muutettuani takaisin Suomeen löysin uudelleen
kirkon suomenkieliset messut. Niistä on tullut entistä tärkeämpi osa elämäni voimavaroja.
Saan viikoittain tuoda kaikki väärät valintani,
välinpitämättömyyteni, ymmärtämättömyyteni,
itsekkyyteni ja tuomitsevaisuuteni rakastavan Isän
eteen. Saan taas uuden alun ja mahdollisuuden.
Iloisena tästä vapautuksesta laulan sydämen
kyllyydestä kiitosvirren muiden seurakuntalaisten
kanssa. Ihmeellinen Vapahtaja meillä! Antaa anteeksi ja unohtaa, siihen ei ihminen pysty.
Odotan myös, mitä sunnuntain Raamatun teksteillä on minulle sanottavaa, juuri tässä hetkessä
ja elämäntilanteessa, näissä taakoissa, huolissa ja
murheissa.
Kuulenko lohdutuksen tai toivon sanoja vai
onko Jumala tänään hiljaa? Voisinko saada lohdutuksen sanoja jollekin hädässä olevalle lähimmäiselle?
Laulan niitä virsiä, joita osaan tai kuuntelen
kiinnostuneena tuntematonta virttä. Joskus jokin

”

Kuulenko lohdutuksen tai toivon sanoja
vai onko Jumala
tänään hiljaa?

virsi koskettaa niin, etten pysty laulamaan liikutukseltani.
Odotan, mitä pappi ammentaa päivän evankeliumitekstistä. Mitä mahdollisia yhteiskunnallisia yhtymäkohtia hän löytää 2000 vuotta vanhojen kirjoitusten ja nykyisen elämänmenon välillä?
Mikä häntä on koskettanut tekstissä? Usein ihmettelen, miten tuttu evankeliumin kohta kuulostaa
erilaiselta ja avaa taas uusia näkökulmia elämään,
ihmiseen ja Jumalaan.
Olen huomannut, että esirukouspyyntöjen määrä on lisääntynyt. Jo se voi lohduttaa pyynnön jättänyttä, että yhdessä kannamme hänen asioitaan
Hyvän Jumalan puoleen. Edes hetken jaettu taakka voi tuntua kevyemmältä kuin yksin kantaen.
On puhuttelevaa, että seurakunta huutaa yhdessä yksittäisten ihmisten, kotikaupungin, kotimaan
ja koko maailman hätää Jumalan puoleen odottaen, luottaen ja toivoen Rakkauden vastaavan.
Joskus jokin rukous jää pidemmäksikin aikaa sydämen muistettavaksi.
Sitten koittaa Pyhä ateria, ehtoollinen. Tässä olen
näiden kipujen, huolien, kiitollisuudenkin aiheiden kanssa. Jeesus, Sinä tiedät, mitä tänään tarvitsen. Jätän itseni sinun hoitoosi. Lähemmäksi Jumalaa en voi päästä tässä maailmassa. Kiitos, että
ravitsit taas.
Lopuksi meitä vahvistetaan Herran siunauksella
ja lähetetään matkaan. ✦

Hengen leipää on Silta-lehden juttusarja, johon
toimitus pyytää kirjoituksia seurakuntalaisilta
sekä seurakuntien työntekijöiltä.
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TIESITKÖ?
Ilari Airikka

KOLUMNI

Elämä on tässä
Kiirehdin sairaalasta niin nopeasti, etten ehtinyt
edes napittaa takkiani. Hansikkaita taskusta haroen
oikaisin puiston lävitse, ajatusteni poukkoillessa jo
toisaalla. Minulla oli jälleen kiire.
Voitte siten arvata hämmästykseni, kun joku lausui rauhallisena: ”Kaikki näyttää erilaiselta.”
Hämmentyneenä vilkaisin ympärilleni kuin varmistaakseni, että kadunkulmassa seisoskellut vanha herrasmies todella puhui minulle. Nyökyttelin:
”Kaikkialle rakennetaan jotakin uutta.”

Varpu Lipponen on kuoleman teemaan perehtynyt saattohoidon asiantuntija ja sururyhmien ohjaaja.

Suru on rakkauden hinta
– Kuka tahansa surun kokenut ihminen voi tulla sururyhmään. Läheisen ei tarvitse olla hiljattain
kuollut. Voi tulla vuosienkin päästä mukaan, jos kokee tarvitsevansa
vertaistukea, pohtii Varpu Lipponen, joka toimii Tuomiokirkkoseurakunnan sururyhmien ohjaajana
yhdessä Veikko Parkkisen kanssa.
Varpu Lipponen on työnohjaaja, psykoterapeutti, yliopettaja ja
saattohoidon kouluttaja. Hän toimii myös yliopettajana Tampereen
Ammattikorkeakoulun terveyden
edistämisen YAMK-tutkinnossa.
Sururyhmän ensimmäiseen kokoontumiseen voi tulla myös ilman ennakkoilmoittautumista. Sen
jälkeen ryhmä on suljettu. Toiminta ei sido mihinkään. Sen voi keskeyttää, jos kokee, ettei ole valmis,
ja tulla mukaan myöhemmin.
Ryhmissä keskustellaan avoimesti vertaistuen avulla. Ohjaajat johdattelevat aiheisiin erilaisilla teemoilla. Tapaamiset sisältävät
keskustelun lisäksi musiikkituokion. Kokoontumisia on yhteensä 6–7.
– Luopuminen on elinikäinen

prosessi. Suru on hinta, joka rakkaudesta on maksettava, Lipponen
toteaa.
Sururyhmien ohella Varpu Lipponen ohjaa HUOMA-ryhmää,
joka on henkirikoksen kautta läheisensä menettäneiden ryhmä.
Hän myös pitää luentoja kuoleman
kohtaamisesta.

Surun kokenut voi auttaa
Ennen eläköitymistään pankkialalla toiminut Veikko Parkkinen päätyi alun perin ryhmään vierailijana.
Hänen vaimonsa menehtyi vuonna 2008.
Veikko Parkkinen kertoo omasta
surutyöstään:
– Eniten auttoivat omat lapset ja
heidän lapsensa. Heistä sai sellaisen olon, että elämä jatkuu. Toinen
tärkeä tekijä oli todella hyvät ystävät, jotka järjestivät minulle ohjelmaa niin, etten jäänyt yksin kotiin.
Vaikka pankkiala on kaukana vertaistukiryhmien pitämisestä, Parkkinen kertoo siitä olleen hyötyä.
– Pankkiala saattaa vaikuttaa
raa’alta bisnekseltä, mutta siinä
työssä opin kohtaamaan ja kuunte-

lemaan ihmisiä luottamuksellisesti.
Molemmat vetäjät painottavat,
että jokainen ihminen kokee surun
omalla tavallaan.
– Jokainen ihminen on oma
persoonansa, ja siksi jokainen suru
on erilaista. Jotkut lamaantuvat
täysin ja sairastuvat itse, jotkut taas
tuntevat vihaa ja purkavat sitä milloin mihinkin, Parkkinen kertoo.
Miehiä on käynyt sururyhmissä paljon vähemmän kuin naisia.
Veikko Parkkinen on itse toiminut
esimerkkinä tullessaan ryhmään
harvojen miesten joukossa.
Hän rohkaisee läheisensä menettäneitä miehiä tulemaan ryhmään. Kyllä miehetkin surevat.
– Toisten surukokemusten
kuunteleminen antaa perspektiiviä. Vertaistuki auttaa huomaamaan, että muutkin käyvät läpi samanlaisia tunteita. ✦
Ilari Airikka
Uusi sururyhmä alkaa 20.3. kello 17
Seurakuntien talossa, kokoushuone Ateenassa, Näsilinnankatu 26.
Ilmoittautumiset viimeistään 12.3.,
Pirjo Heikkinen, p. 050 322 1398
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Kävellessämme yhdessä bussipysäkkiä kohden
kertoi mies vierailleensa vaimonsa luona sairaalassa. Aluksi tilanne oli näyttänyt huonolta, mutta tänään vaimo oli voinut jo paremmin. Mies huomasi
sen, vaikkei vaimo vielä puhunutkaan.
”Kun on ollut 70 vuotta toisen ihmisen kanssa,
oppii näkemään, kuinka hän voi.”
Minua hymyilytti. Oman ikäpolveni ihmissuhteissa tunnetiloja kuvaillaan lähinnä tekstiviesteillä.
Niistä on inhimillisyys kaukana.
Mies kertoi työurastaan teollisuuden nousukaudella. Kerran eräs koneista oli hajonnut, ja sirpaleet
olivat lentäneet suoraan hänen päälleen. Mies esitteli ranteeseen jäänyttä arpea, joka päättyi juuri valtimon kohdalle.

”

Pienessä hetkessä
toisiamme silmiin katsoen jaamme yhteisen
ihmisyytemme. ”

Katselin vuosikymmenten pehmentämää viivaa.
Kuinka suuri ja symbolinen arvo onkaan pienellä
arvella. Elämä on niin sattumanvaraista.
Mies kertoi nauttineensa työvuosistaan ja siitä,
kuinka hänet vielä eläkkeelläkin hälytettiin tehtaalle avuksi. Ei uudistuva teknologia aina päihitä oikeaa ihmistä.
Muistin oman pappani. Hänkin oli ollut koko elämänsä ajan niin viisas ja tarkka, että vielä vanhoilla
päivillään oli häneltäkin pyydetty insinöörin neuvoja paperikoneiden korjaamiseen.
Nostin katseeni maasta ja katsoin keskustelukumppaniani silmiin. Vasta nyt huomasin, että hän
muistutti Asko-pappaani. Hänellä oli samankaltaiset, viisaat ja ystävälliset silmät sekä rauhallinen
hymy. Mieleni täytti lämpö. Tuntui kuin olisin vielä
kerran saanut jutella pappani kanssa.
Me opimme muistamaan rakkaidemme ilmeet ja
eleet, heidän hymynsä ja silmäkulmiinsa muodostuvat rypyt. Ehkä juuri siksi voimme nähdä myös
toisessa ihmisessä palasen omaa menneisyyttämme. Ehkä ihminen jatkaa elämäänsä toisissa ihmisissä; heidän ilmeissään, hymyissään ja kertomuksissaan. Pienessä hetkessä toisiamme silmiin
katsoen jaamme yhteisen ihmisyytemme.
Bussi saapui pysäkille, mutta me päätimme jäädä
vielä hetkeksi rupattelemaan. Kuinka hölmöä olisikaan kiirehtiä toisaalle, jos elämä tapahtuu tässä. ✦

Kolumnistien esittelyt ja
kommentointi: siltalehti.fi

Hannu Jukola

Linda Huhtinen
Kirjoittaja on tamperelainen
runoilija, radiojuontaja ja
avaruuden ystävä.
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”Taistelen huumeita vastaan loppuelämäni”
Freda Changat

– On tapahtunut niin paljon asioita, joita
ei voi selittää järjellä. Jumalan on pakko olla olemassa, miettii 39-vuotias Heli Rontu,
joka aloitti huumeidenkäytön 18-vuotiaana.
Ongelmat alkoivat murrosiässä, kun
Rontu sairastui syömishäiriöön ja masennukseen.
– Viiltelin itseäni, käytin alkoholia ja lopulta sorruin amfetamiiniin. Lukio jäi kesken. Jouduin pakkohoitoon Pitkäniemen
sairaalaan.
Heli Rontu ei osaa sanoa syytä siihen,
miksi paha olo valtasi hänet.
– Koin vain olevani huono ihminen, joka ei ansaitse mitään hyvää. Lapsuuttani en
voi syyttää, sillä minulla on ollut hyvä koti. Vanhempani yrittivät kaikin tavoin auttaa minua.
Nuoren naisen elämään on sisältynyt monenlaisia vaiheita reilun kahdenkymmenen
viime vuoden aikana. Mielenterveyden ongelmat ja päihderiippuvuus ovat kulkeneet
käsi kädessä. Rontu on ajoittain käyttänyt
huumeita ja välillä ollut katkaisuhoidossa
eri laitoksissa.
Korvaushoitoon pääseminen vuonna
2003 oli käänne parempaan nuoren naisen
elämässä. Samoihin aikoihin hän tutustui
nykyiseen puolisoonsa.
– Sain käytyä lukion loppuun ja aloitin
kuva-artesaanin ja graafisen suunnittelun
opinnot Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa. Ne jäivät kuitenkin kesken, koska vähensin lääkitystä ja sorruin
taas huumeisiin.

Heli Rontu on omistanut seinämaalauksensa kaikille huumeisiin kuolleille ystävilleen.
Maalaus sijaitsee Tampereen Huumehoidon avopalveluissa Sumeliuksenkadulla.

”Huumeet ovat
venäläistä rulettia.
Ihmishenki ei ole
minkään arvoinen
tässä bisneksessä.”

maalausta myös Breikkiin Hatanpään valtatielle – samaan paikkaan, jossa hän itsekin
käy korvaushoidossa.

Kaihtimet ja markiisit sekä
liukuovet ja kaapistot

Rukous antaa voimia

Samoihin aikoihin Heli Rontu ja hänen
aviomiehensä saivat kuulla Jumalasta eräältä ystävältään. He alkoivat lukea Raamattua
l Sälekaihtimet ja varaosat
ja etsiä Jumalaa myös omaan elämäänsä.
– Pikkuhiljaa asiat ovat edenneet
pal Parvekeja terassikaihtimet
rempaan suuntaan. Vieläkin on ongelmia,
Suurta lohtua
hänen elämäänsä on tuonut
l Rulla-, vekkija laskoskaihtimet
ja mielitekoja huumeisiin tulee aikalajoin. Raamatun kohta Ilmestyskirjasta: ”… Jumapimennys- ja screenkaihtimet
Rukoilemme yhdessä voimia jokaisena päi- la itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän
l Verhokiskot ja -tangot
vänä. Tunnen, että Jumala johdattaa meitä silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei
l Liukuovet ja kaapistot
kohti hyvää elämää.
enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sill Taite- ja tilanjako-ovet
Samalla Heli Rontu on realisti. Noin
90 lä kaikki entinen on kadonnut.” (Ilm. 21: 3–4)
l Markiisit
ja screenit
prosenttia opioidiriippuvaisista ihmisistä
ei
Tämän
raamatunjakeen Rontu maalal Tahoma
ikinä pääse kuiville.
si myös
seinämaalaukseensa, jonka hän
automaatiojärjestelmä
– Tämä taistelu ja korvaushoito kestävät
on omistanut kaikille huumeisiin kuolleill SomfyProtect
www.kaihdinpukkila.fi
koko loppuelämäni. Huumeet ovat hirveä le ystävilleen. Maalaus sijaitsee Tampereen
KaihdinHuumehoidon
Pukkila Oyavopalveluissa Sumeliuksenasia. Kamalinta on, että ne ovat tappaneet
Satamakatu
8, 33200
Tampere
jo monia ystäviäni, sanoo Rontu surullisena.
kadulla.
Parhaillaan
Rontu maalaa seinä-

ma-pe klo 10-17, la 10-14
(03) 3122 0900 I 0400 633 227

Älä edes kokeile!
Rontu halusi antaa haastattelun Silta-lehdelle, koska hän haluaa vakavasti varoittaa nuoria huumeiden vaaroista.
– Vaarattomia huumeita ei ole. Yksikin kannabiskokeilu voi johtaa psykoosiin
ja mielisairaalaan. Amfetamiini aiheuttaa
hirveitä vainoharhoja ja unettomuutta. Ei
siis kannata kokeilla mitään aineita, painottaa Rontu.
– Huumeet ovat venäläistä rulettia. Myyjäkään ei välttämättä tiedä, millaista ainetta hän myy – tai ei välitä. Ihmishenki ei ole
minkään arvoinen tässä bisneksessä, hän lisää hiljaa.
Rontu on pahoillaan siitä, että huumeidenkäyttäjien on vaikea päästä pitkäkestoiseen terapiaan ja katkaisuhoitoon Tampe-
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reella. Korvaushoito on yleisin vaihtoehto,
jota tarjotaan.
– Ymmärrän, että syyt ovat taloudelliset.
Ihan nuorimmille huumeidenkäyttäjille tulisi kuitenkin tarjota mahdollisuus päästä aineista ja lääkkeistä irti kokonaan.
Heli Rontu on tällä hetkellä työtoiminnassa Lielahden kartanossa. Siellä hän saa
toteuttaa luovuuttaan piirtämällä ja maalaamalla sekä käsitöitä tekemällä.
– Työtoiminnassa saan tehdä sitä, mitä
rakastan. Toivon myös, että jonain päivänä valmistuisin kuva-artesaaniksi ja pääsisin vihdoin oikeisiin töihin. Haaveilen myös
matkustamisesta.
Hän on kiitollinen nykyisestä elämäntilanteestaan.
– Minulla on rakastava puoliso, joka toimii vertaistukena. Olen iloinen, että vanhempani ovat jaksaneet olla rinnallani, ja
myös siskon kanssa välit ovat säilyneet. ✦

G o s p e l-l a t t a r i t™
Armollinen
tanssitunti
kaikenikäisille ja
-kokoisille naisille
MA klo 11.00 ihanasti
ikääntyneille, keskusta
MA klo 17.30 Härmälä
TI klo 18.00 Epilä
KE klo 17.30 Härmälä
KE klo 18.30 Ylöjärvi
TO klo 15.00 helpotettu
tunti, keskusta
PE klo 17.30 1 krt/kk,
keskusta
Lisätiedot www.tnnky.fi

Kirsi Airikka

Uudenkylän srk-talo
Seurat ja pyhäkoulu
sunnuntaisin klo 15

Nuortenilta

keskiviikkoisin klo 19

Naistenkerho Mariat
ti 15.1. ja 29.1. klo 18

Käsityöilta

ti 8.1. ja 22.1. klo 18
Varhaisnuorten leiri
26.-27.1.2019
Isot seurat
2.-3.2.2019
Tervetuloa!
Ali-Huikkaantie 13, Tampere
esikoiset.fi
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Mistä voi puhua ja kuka?

Jatkoa vanhuus-pohdinnalle
Vanhanakin voi ajatella. Mielikuvista ja niiden
voimasta (Vastapaino 2019) julkaistiin kirjoittajansa, sosiaalipsykologi Antti Eskolan
kuoleman jälkeen. Uskonnollisista pohdiskeluistaan ja tuolloin tuoreesta Vanhuus-kirjastaan Eskola kertoi Sillan haastattelussa
3.8.2016: ”Yhden teorian mukaan hyvä
vanhuus edellyttää, että vanheneva ihminen irtaantuu sosiaalisesta maailmasta vähin erin.”
”Vaikka liikkuminen tulee vaikeaksi ja
elämänpiiri supistuu, voi kuitenkin ajatella.” Eikä se estä seuraamasta ja kommentoimasta maailman menoa.
Tutkija, psykologi Marja Saarenheimo totesi kirjansa Vanhenemisen taito (Vastapaino
2017) yhteydessä, että vanhemmalla ihmisellä on potentiaalisesti nuorempaa laajempi

Jussi Laitinen / Tampereen seurakuntien kuva-arkisto

R

iku Neuvosen Sananvapauden
historia Suomessa -kirjan (Gaudeamus 2018) pohjalta voi tarkastella myös kirkon roolia sananvapauden edistäjänä ja estäjänä.
Sananvapauden rajat riippuvat aina yhteisön ja yksilöiden arvoista. Meillä ei hyväksytä sitä, ettei profeetta Muhammedista
voi tehdä pilakuvaa, mutta Suomen lippua
ei saa pilkata.
Uskonto ja aatteet ovat aikojen kuluessa olleet monenlaisen sensuurin kohteena.
Uskonpuhdistuksen jälkeen virsistä haluttiin poistaa kaikki katolilaisuuteen viittaava,
joten niitä kiellettiin ja muuteltiin. Toisaalta kansaa sivistettiin kuvataiteen voimin, ja
kirkko tuki kirjapainotoimintaa oikeanlaisen
sanoman levittämiseksi, pitäen uskonnolliset kiistat tiukassa ohjauksessa.
”Pilca jumala wastan” oli vuoden 1734
lain perusteella rangaistava kuolemalla.
Kirjassa todetaan myös nykyisen jumalanpilkkasäännöksen Suomessa olevan eurooppalaiseen kehitykseen verrattuna uskonnollisena sananvapauden rajoituksena
erikoinen kummallisuus, koska sitä on tuloksetta yritetty poistaa lainsäädännöstä yli
sadan vuoden ajan.
Voiko jotain hassua löytää
vuodesta 1918 tai saako pilaa
tehdä Urho Kekkosesta? Sarjakuvan puolelta vastausta siihen, mistä saa sanoa, voi vilkaista vaikka Pertti Jarlan
Fingerporin Päiväkaskusta (Arktinen Banaani 2018).
Sotateemaiset stripit samoihin kansiin kokoavassa teoksessa kenttäjumalanpalveluksessa
ilmestyy kenttäjumala, ja lukijaa helpottaa jälleen asiayhteyksien hoksaaminen.

Antti Eskola (1934–2018)
oli yhteiskuntatieteen kehittäjä ja yhteiskunnallinen keskustelija. Hänen lapsuutensa Jumala
ei asettunut kirkkoon ja
odottanut, että häntä tullaan sinne palvelemaan.

varasto erilaisia toimintavaihtoehtoja, joista valita. ”Kovalevy on täynnä kiinnostavaa tavaraa.”
”Tämä jää myös viimeiseksi kirjakseni”, Eskola kirjoitti esipuheeseen 31. päivänä
elokuuta 2018, ja hän kuoli 6. syyskuuta 84-vuotiaana.
”Voisinkohan vielä aloittaa
jotain uutta? En varmaan voi,
mutta ei siitä kannata huolestua.”
Kirja on kuin pitkä blogiteksti. Se havainnoi esimerkiksi sukupolvien välisiä eroja aamuissa, pahanilkisyyttä ja katuvihaa, uutisia, elämän päättymistä, perhettä ja seksiä.
Aamuhartauden jälkeen tekstin tekijä alkaa pohtia, minkälaiseen tietoon tai ”tietoon” ja päättelyyn luottaa. Kun tieteellisestä tiedosta huolimatta voi sanoa auringon
laskevan, ”voisimmekohan antaa myös uskovaisen ihmisen sanoa rauhassa, että ’alussa Jumala loi taivaan ja maan’, sekä samalla
lisätä ... että luotettava tosiasiakuvaus maailmankaikkeuden synnystä on kuitenkin evoluutioteoria? Emme ahdistelisi sanojaa sen
paremmin ateistisin kuin ääriuskonnollisinkaan väittein.”
Kirjan punainen lanka on mielikuva. Kun
mielikuva on syntynyt, siitä on melko mahdotonta päästä kokonaan eroon. ”Vanhasta
mielikuvasta päästään irti ja uusia nousee
sen sijalle vasta kun sukupolvet vaihtuvat.
Ei tämä silti tarkoita, että uusi mielikuva oli-

si aina puhtaampi ja esimerkiksi rasistinen
ajattelu sukupolvien myötä hävinnyt.”
Mielikuvat salatusta tuonpuoleisesta vaikuttavat ”tämänpuoliseen” eli arkiseen elämäämme, Eskola toteaa. Kirkon rituaalit
herättivät hänessä myötähäpeää, radion aamu- ja iltahartauksien kuunteleminen puolestaan tunteen yhteisöstä, johon halusi kuulua. Mielikuvista saa iloa ja nautintoa niin
nuori 1800-luvun opiskelija Berliinissä kuin
vanha eläkeläinen 2000-luvun Suomessa, ja
heitä ahdistavat samat kysymykset.
Eskola tarkkailee Suomea, jossa kirkko
jaksaa sitkeästi vastustaa demokratiaa ja tasa-arvoa. ”Tätä kirjoittaessani se yhä hautoo
kysymystä, onko papin lupa vihkiä avioliittoon kaksi sitä haluavaa, toisiaan rakastavaa
ihmistä, jos he sattuvat olemaan samaa sukupuolta. Vastustajillahan ei ole kannalleen
yhtään ainoaa järkevää perustetta. Ainoa,
mihin vedotaan, on joistain raamatunkohdista rakennettu mielikuva jumalasta, joka
vaatii, että papin on oltava mies ja aviopuolisoiden eri sukupuolta.”
Kun demokratia on viimein marssinut
evankelis-luterilaisen uskonnollisen instituution läpi, on muutoksen hitauteen kyllästynyttä väkeä kirkosta silloin jo paljon lähtenyt, hän toteaa.

2018). Siinä huomautetaan pornon liitännöistä väkivaltaan, riistoon ja hyväksikäyttöön, mutta myös siitä, että moni nainen kokee sen yhtenä pettämisen muotona.
Kirja lähtee liikkeelle oudon kuuloisesta
toteamuksesta ”Kristityt elävät seksihullussa maailmassa.” Syyllisiksi löytyvät sosiaalinen media ja sen mahdollistama pettämisen helppous. Mutta eikö naapurin vaimo
ollut lähellä ennenkin?
Oman hyvinvoinnin, hengellisen elämän
ja parisuhteen hoitaminen ovat avainasemassa, kirjoittajat toteavat. He toivovat teoksesta huokuvan armon ja toivon näköaloja.
Toisaalta myönnetään, että ”Joskus kristillisissä piireissä seksuaalielämän rikkomuksiin
on suhtauduttu tavalla, joka on jättänyt liian
kipeät polttomerkit langenneeseen.”
Seurakuntiin ja kristillisiin yhteisöihin
kohdistuu toive, että syyllistämisen sijaan
seksuaalisuudesta, seksuaalisista ongelmista ja kiusauksista alettaisiin puhua avoimesti, ja painopiste olisi ihmisten tukemisessa
haastavissa elämäntilanteissa.
Avuiksi kriiseihin kirjoittajat tarjoavat rehellisyyttä, ystävien tukea, terapiaa ja Jumalan armoa sekä rukousta. Anteeksianto edellyttää pyytäjältä katumusta, ja on sitä, ettei
toivo toiselle pahaa.

Rehellisyyttä ja tukea

Valoon päin

Vastapainoa kirjan pornoa käsittelevään
kohtaan voi löytää vaikka Pia Rendickin ja
Liisa Puhalaisen kirjasta Rikottu luottamus.
Kuinka selvitä uskottomuudesta (Perussanoma

Eskolan tyyppistä omakohtaista pohdintaa edustaa Kati Reijosen Iso ajatus. Pitäisikö Jumalalle antaa vielä mahdollisuus? (Atena
1918): voiko älykäs ihminen uskoa Jumalaan?
Yksi kirjan kysymyksistä on, mihin uskovat he, jotka eivät usko mihinkään. Jumala-kokemus on heilläkin, jotka haluavat
Hänet kieltää. Uusateistit puhuvat Jumalasta paljon ottaen huomioon, etteivät lainkaan
usko Häneen, kirjoittaja toteaa.
Kuten hirtehishuumori edellyttää karmeuksia, usko tuntuu edellyttävän kärsimyksiä. ”Pelkän hyvyyden keskellä emme
erottaisi Jumalaa emmekä huutaisi Hänen
nimeään.”
Jumala on kysymys, valo, energiaa,
”ei-oleva”. Rabbia mukaillen voi myös todeta: ”Minä olen kristitty. Jumala ei.” ✦

Fingerporin Päiväkaskun alkusanoissa todetaan ”Tarkoitus ei ole vähätellä kauheuksia, ... päinvastoin.
Hirtehishuumori vaatii toimiakseen aiheen, joka koetaan karmivana.”

Asta Kettunen
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Annina Holmbergin
mukaan ei ole yhtään
päivää, jolloin hän ei
ajattelisi kuolleita vanhempiaan. Läheisen ihmisen läsnäolo elämän
aikana on niin vahva.

Läheisen kuolema
herättää kysymyksiä

L

äheisen ihmisen vakava sairaus ja kuolema
ovat luonnollisesti hyvin
rankka prosessi. Kirjailija Annina Holmberg joutui ainoana lapsena kantamaan suurta vastuuta
vanhempiensa viimeisinä aikoina. Ritva-äiti menehtyi heinäkuussa 2014 ja Kalle-isä syyskuussa 2016.
– Käsittelin äitini kuolemaa monissa kirjoituksissa. Kustantajani toiveesta tekstit lavennettiin elämäkerraksi, Holmberg kertoo.
Materiaalia jäi käyttämättä, ja sitten
myös Kalle Holmberg kuoli. Samaan aikaan
Holmbergin perheen ystävä, näyttelijä Eeva
Litmanen jäi leskeksi.
– Puhuimme Eevan kanssa paljon kuolemasta. Mietimme, että sitä aihetta voisi uudessa kirjassa käsitellä sekä tyttären että ystävän näkökulmasta.
Holmbergin ja Litmasen teos Yksi talvi,
kaksi kesää (Kirjapaja, 2018) tarttuu aiheeseen hyvinkin maanläheisesti. Elämän päätepistettä lähestyvän ihmisen kiukunpuuskat, sairaalahenkilökunnan tiuskimiset ja
omaisia piinaava väsymys tuodaan avoimesti esille.

Kun kaikki on jo puhuttu
Kuoleminen ja kuoleva ihminen herättävät
paljon kysymyksiä. Miten suhtautua viimeisillään olevaan läheiseen, jonka luonne selvästi muuttuu? Omituisia päähänpinttymiäkin voi syntyä.
– Äidilläni tuollaiseksi asiaksi muodostui
tietokone. Hän takertui siihen, vaikka aivo-

jen toiminnassa oli jo katkoksia. Vakavasti
sairastuneesta ihmisestä tulee usein myös itsekeskeinen, Holmberg sanoo.
Hankala asia on myös se, jos kuoleva ihminen ei ”suostukaan kuolemaan”, vaikka
mitään toivoa ei enää ole. Omaisten jaksaminenkin voi alkaa siinä tilanteessa olla kovilla.
– Valvoimme isäni kanssa vuorotellen äidin sairasvuoteen luona. Kuolinkamppailun seuraaminen on lopultakin aika tylsää.
Kaikki tärkeät asiathan on siinä vaiheessa
jo puhuttu.
Annina Holmberg päätti ottaa koko perheensä mukaan äitinsä saattohoitoon.
– Kun Ritvan pitkä kamppailu syöpää
vastaan oli ohi, niin kaikki kolme lastamme olivat läsnä. He eivät kokeneet tilannetta mitenkään kauheana tai painostavana.

Sairaala oli rauhaton
Kirja on myös tarkkanäköinen kurkistus
suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään.
Sairasta ihmistä voidaan riepotella sairaalasta ja yksiköstä toiseen.
Holmberg ihmettelee, miksi potilasviihtyvyyteen ei panosteta enempää. Aika pie-

nilläkin asioilla saataisiin sairaan elämään
paljon lisää laatua.
– Esimerkiksi Laakson sairaala oli isälleni
kauhea kokemus. Se on hyvin meluisa, telkkari pauhasi kovalla joka paikassa.
Myös joidenkin lääkärien käytös sapettaa
yhä Annina Holmbergia.
– Alallaan nämä ihmiset ovat ehkä huippuja, mutta heidän kanssaan puhuminen oli
aivan mahdotonta. Äidilleni myös kerrottiin
syöpädiagoosi yötä vasten.
Sekä äidin että isän sairauksien aikana
löytyi myös upeita lääkäreitä.
– Siinä huomasi, että sellainenkin on
mahdollista.
Aivan toisenlainen maailma avautui saattohoitokoti Terhokodissa, jossa sekä Ritva
että Kalle Holmberg viettivät elämänsä viimeiset ajat.
Annina Holmberg piti paikassa monesta asiasta. Käytetystä kielestäkin oli karsittu turha mystiikka pois.
– Terhokodissa kuolemasta puhuttiin
ihan arkisesti kuolemana. En tajua sitä, että kuolevan ihmisen sanotaan jotenkin liukuvan tai nukkuvan pois. Ei niin käynyt vanhemmillenikaan.

”Ei usko Jumalaan kuitenkaan
anna kuolevalle ihmiselle mitään
autuasta levollisuutta.”

Hoitajien ammattitaito ja asenne saavat
Holmbergilta täydet pisteet. Se näkyi myös
Ritva ja Kalle Holmbergin kuolemien jälkeen.
– Ensin halattiin. Sen jälkeen kysyttiin,
haluammeko, että huone siivotaan ja vainaja puetaan. Kynttilä sytytettiin ja joimme
yhdessä pullakahvit. Ihmisen kunnioitus näkyi kaikessa loppuun saakka.

Uskosta paljon lohtua
Ritva ja Kalle Holmberg saivat ortodoksisesta uskostaan suurta lohtua sairauden aikana.
– Ei usko Jumalaan kuitenkaan anna kuolevalle ihmiselle mitään autuasta levollisuutta. Myöskään pelot eivät välttämättä kaikkien kohdalla poistu, tytär muistuttaa.
Kirkon toimituksista henkilökohtainen
sairaanvoitelu tuli Ritva Holmbergille erityisen tärkeäksi.
– Siinä käännytään ikonin eteen ja luetaan rukouksia sairaan sekä hänen omaistensa puolesta.
Kalle Holmbergilla oli sairaalassa välillä
voimakkaita ahdistuskohtauksia.
– Avuksi hänelle tarjottiin sairaalapastoria, mutta isäni luotti mieluummin oman ortodoksiseurakunnan pappeihin.
Ritva Holmbergin kuolemasta on nyt kulunut neljä vuotta, ja Kalle Holmberg kuoli kaksi vuotta sitten. Käytännössä jokainen
päivä tytär muistelee vanhempiaan, joiden
avioliitto kesti yli 50 vuotta.
– Äitini ja isäni lepäävät nyt vierekkäin
heille rakkaan Valamon hautausmaalla. Siellä he ovat kuin parivuoteessa, Annina Holmberg hymyilee. ✦

TEKSTI JA KUVA: Vesa Keinonen
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Kesäisen luonnon kehystämä Hexvessel (vas. Jesse Heikkinen,
Kimmo Helén, Jukka Rämänen, Mathew McNerney, Marja Konttinen ja Antti Haapapuro) esiintyy 7. helmikuuta Tampereen tuomiokirkossa osana Valoa-festivaalia. Psykedeelistä luonto-folkkia
soittava yhtye tuo lämpimiä värähtelyjä hyiseen helmikuuhun.

Hexvesselin kuva-arkisto

Hexvessel lumoaa luonto-folkilla

O

n kaksi paikkaa, mitkä sopivat
psykedeelistä folkkia soittavalle Hexvessel-yhtyeelle konserttipaikaksi – luonto ja kirkot.
– Tiesimme heti, että kaikista Tampereen
konserttipaikoista haluamme esiintyä juuri
Tuomiokirkossa. Sitä voi pitää suomalaisen
symbolistisen taiteen elävänä galleriana ja
se sopii tunnelmaltaan Hexvesselin esiintymispaikaksi loistavasti, kertoo yhtyeen laulaja Marja Konttinen.
Konttinen ajattelee, että kirkot eivät ole
menettäneet voimaansa herkistää ihmistä
tilaan, missä hän on avoin pyhän kokemiselle. Nykyihminenkin ottaa kirkkosalissa
hatun päästään, hiljentyy tai ainakin madaltaa äänenvoimakkuuttaan – käyttäytymisessä näkyy muutos ja tämä kertoo jotakin tilan luonteesta.

Laulaja-kitaristi Mat McNerneyn synnyinmaassa Englannissa, kirkkotilojen käyttö keikkapaikkoina on ollut perustoimintaa
jo kauan. Siihen on totuttu.
– Kirkot ovat pyhiä, kauniita paikkoja ja
ajattelen, että tiloina ne ovat meitä kaikkia
varten. Kirkkoja ei pitäisi nähdä instituutioiden omaisuutena, vaan ihmisten yhteisinä tiloina.
– Tuomiokirkko miljöönä palvelee hyvin
Hexvesselin pyrkimystä synnyttää ihmisessä
maagista, jopa euforista tunnetta jostakin selittämättömästä – pyhästä. Tähän pyrkimykseen viittaa myös bändin nimi, joka helposti mielletään vain viittaukseksi noituuteen.

Mystiikka ja kristinusko
vuoropuhelussa
Luonnonsävyihin pukeutunut mies iloitsee

siitä, että hän on havainnut avartumista kirkon suhtautumisessa ihmisten arkisiin kokemuksiin pyhästä. Näissä kokemuksissa on
aineksia niin kansanuskomuksista, myyteistä kuin kristinuskosta.
– Tuomiokirkossa luonnonmystiikka,
kansanperinteet ja kristinusko käyvät sopuisaa vuoropuhelua. Jopa niin saumattomasti, että se voi jäädä huomaamatta. Se
näkyy esimerkiksi Simbergin Kuoleman puutarha -freskon kukkia hoivaavissa luurangoissa, sanoo Konttinen.
– Henkiset ja hengelliset asiat auttavat
ihmistä selviytymään – kulkemaan elämän
vaikeampien jaksojen läpi ja näkemään elämän syvyysulottuvuuden. Ihmiset hakevat
hengellistä kokemusta ja se voi avautua uskonnollisten symbolien ja myyttien kautta.
– Niin luonto kuin kirkkojen sakraaliti-

lat kutsuvat ihmistä dialogiin itsensä kanssa. Kysymään, mikä on pyhää. Tätä Hexvessel edustaa, lisää McNerney.
Hexvesselin 7. helmikuuta pidettävä konsertti Tuomiokirkossa on maksuton, ikärajaton ja lapsiystävällinen. Konsertti on myös
ainutlaatuinen mahdollisuus kuulla materiaalia tamperelaisyhtyeen helmikuussa julkaistavalta All Tree -albumilta ennakkoon.
– All Tree on musiikillisesti askel kohti
yhtyeen luonto-folk -juuria – raskaimmista
kitarariffeistä on otettu hieman etäisyyttä.
Levy on sekoitus suomalaista kansankulttuuria, irlantilais-englantilaista tarustoa ja
brittiläistä folkkia, kertoo Konttinen. ✦
Janne Aejmelaeus

Hexvessel 7.2. kello 19 Tuomiokirkossa

Tammikuun ekovinkki:

Kestävämpää
matkailua?

Kirsi Airikka
Lue lisää: siltalehti.fi/ekovinkit

Kirsi Airikka

Yhdeksän kymmenestä pohjoismaisesta, englantilaisesta sekä
saksalaisesta kuluttajasta on huolissaan mereen
päätyvästä muoviroskasta. Roskaiset
rannat vaikuttavat
myös siihen, halutaanko matkakohteessa lomailla uudelleen.
(Thomas Cook Group, lokakuu 2018)
Moni matkustamisesta pitävä miettii, miten voisi vähentää ympäristöhaittoja. Millainen kohde kannattaa valita, ja miten esimerkiksi lennot, majoitus, liikkuminen,
aktiviteetit, ruokailu ja ostokset olisivat mahdollisimman ekologisia?

