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Ikätasoista koronapuhetta
Rauhallisuus ja kuunteleminen ovat avainasemassa koronakeskusteluissa
lapsen kanssa.
PÄ Ä K I R J O I T U S | A L E K S I R A J A M Ä K I
Kirjoittaja on lehden toimittaja.
Sähköposti aleksi.rajamaki@evl.fi

Tartu hetkeen
Aika on tavattoman suhteellista. Koronakaranteenissa
odottavan aika on pitkä, hyvässä seurassa se lentää kuin
siivillä. Surussa kello tuntuu seisahtuvan, ja toisinaan
ajan toivoisi kiitävän. Metafyysikko-ontologi kysyisi,
mitä ajalla ylipäätään tarkoitetaan ja millä tavoin se on
olemassa. Jokainen piirtää ajan määritelmään oman
henkilökohtaisen merkityksensä.
Myös surussa on jotain filosofista, ajassa viipyilevää.
Se ottaa otteeseensa, palaa pyytämättä – kunnes aika
parantaa mutta ei unohda. Kun elämä näyttää nurjan
puolensa, ei tapahtumakulkuja ole mahdollista suunnitella kovinkaan tarkkaan, jos ollenkaan. Fatalisti vetoaisi
vankkaan kohtalouskoon.
Pyhäinpäivää vietetään lauantaina 31. lokakuuta. Silloin
muistellaan rakkaimpia, jotka ovat siirtyneet ajasta ikuisuuteen. Viheliäs ja ennalta arvaamaton koronavirus tuo
muutoksia perinteisiin tapahtumajärjestelyihin, mutta
jokainen varmasti löytää oman tapansa hiljentyä. Lehden sivuille on koottu vinkkejä tämän hartaan ja monin
tavoin merkityksellisen kirkkopyhän viettoon.
Lähestyvä kuolema ja kipeä luopumisen tunne koskettavat aina, ja päättyvän elämän hyväksyminen saattaa olla
raskas tie. Voit lukea tästä lehdestä saattohoidon tukihenkilöistä, jotka tarjoavat potilaalle kiireetöntä läsnäoloa ja lohdutusta. Usein riittää, kun on vierellä, aidosti
läsnä.
Onnekkaassa tilanteessa viimeisiin vaiheisiin ehtii
varautua, toisinaan kuolema yllättää. Saattohoidossa
pyritään turvaamaan mahdollisimman levolliset oltavat maanpäällisen elämän loppuun asti. Saattohoidossa
pidetään yllä toivoa ja täysipainoista elämää – elämä ei
pysähdy vaan pyörii ympärillä.
Hellitä hetkeksi, näe ja koe, hetki ja päivä kerrallaan.
Havahdu yksityiskohdista, etsi merkitystä arjesta. Seisahda läheisen haudalla tuokio pidempään. Anna aikaa
myös itsellesi. Elämä on tässä ja nyt. L

Heidi Pelander teksti
Jussi Vierimaa kuva

Y

li puoli vuotta
uutisotsikoita
hallinnut koronaviruspandemia
puhuttaa varmasti
myös perheen
pienimpiä. Miten aihetta pitäisi
lapsen kanssa käsitellä? Ja mitä
pitää tehdä, jos lapsi ahdistuu
koronasta?
Lapsen ikä vaikuttaa paljon siihen, miten hän koronan
hahmottaa, sanoo lastenpsykoterapeutti Satu Kivimäki, joka
toimii myös Turun lasten- ja
nuorisopsykoterapiayhdistyksen
puheenjohtajana. Mitä pienempi
lapsi on, sitä isompi merkitys on
sillä, miten koronaa perhepiirissä käsitellään.
- Varsinkin alle kouluikäiset
lapset ovat vielä hyvin keskeneräisiä omassa kehityksessään
ja luovat mielikuvia sen pohjalta, miten asiat heidän ympäristössään tarjoillaan.
Korona voi Kivimäen
mukaan herättää lapsessa pelon
sairastumisesta tai kuolemasta,
oman vanhemman tai isovanhemman menettämisestä tai
taudin tartuttamisesta eteenpäin. Toisaalta pandemia on
tuonut moniin perheisiin huolen
toimeentulosta, mikä voi heijastua lapsiin.
Kivimäki korostaa rauhallisuutta korona-asioiden käsittelyssä. Hänestä aikuisten on hyvä
miettiä, miten itse suhtautuvat
koronapandemiaan ja kestävät
arkea hankaloittavaa tilannetta,

Satu Kivimäen mukaan kodin hyvä perusturvallisuus auttaa lasta sietämään
vaikeita asioita, kuten koronaa.

ja miten se näkyy lapsille.
- Voimme näennäisesti ajatella olevamme rauhallisia,
mutta emme olekaan. Monet
reaktiomme siirtyvät lapseen
ilman, että ymmärrämme tai
huomaamme sitä.
Kivimäestä on tärkeää kuunnella, mitä lapsi koronasta itse
miettii, mikä pelottaa ja millaisista asioista herää kysymyksiä. Mitä pienempi lapsi on, sitä
yksinkertaisempia ja konkreettisempia aikuisen vastausten
tulisi olla.
Kivimäki myöntää, että
välillä korona-asioiden käsittely
on varsinaista taiteilua: miten
opettaa lapselle koronarajoituksia ja varotoimia lietsomatta
paniikkia? Joka tapauksessa
hän rohkaisee vanhempia luottamaan siihen, että he tuntevat
oman lapsensa ja tietävät, miten
syvällisesti vaikeaan aiheeseen
kannattaa mennä.

- Yliselittäminen toimii harvoin, hän lisää.
Milloin lapsen korona-ahdistukseen kannattaa hakea
ammattiapua? Kivimäen
mukaan hälyttävä merkki on
esimerkiksi se, jos lapsi alkaa
koronapelon takia eristäytyä
eikä halua nähdä ketään.
Muita huolestuttavia merkkejä voivat olla unihäiriöt, yleinen ahdistuneisuus tai se, että
lapsi pesee käsiään niin vimmatusti, että niiden iho menee
rikki.
Kivimäki muistuttaa, että
perheneuvolaan, koulukuraattoriin tai koulupsykologiin voi
olla yhteydessä matalalla kynnyksellä. Tilanne voi helpottua jo sillä, että vanhempi saa
ohjausta ja neuvoja lapsensa
auttamiseen. L
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URauhallisuus ja kuunteleminen ovat avainasemassa koronakeskusteluissa lapsen kanssa.”
Toimittaja
Maija Aalto,
Helsingin Sanomat
24.9.2020

LU KU
UKoskaan aikaisemmin
ihmiskunnan historiassa
ei ole ollut enempää vanhoja ja kokeneita ihmisiä
– ja koskaan heitä ei ole
arvostettu yhtä vähän.”
Professori
Janne Saarikivi,
kolumni YLEn
verkkosivuilla 5.10.2020

UOlen tavannut paljon
ihmisiä, jotka ovat tehneet mielenkiintoisen,
mittavan uran. Mutta kun
he jäävät eläkkeelle, heille jysähtää yksinäisyys ja
tyhjyys.”
Diakonian
projektityöntekijä
Kristiina Hanhirova,
Kirkko ja kaupunki
15.10.2020

1,2

Suomessa on yli 1,2 miljoonaa isää. Miehen ikä
ensimmäisen lapsen syntyessä on keskimäärin 31
vuotta, yhdellä isällä on
keskimäärin 2,25 lasta. Kaikista miehistä lapsia on 57
prosentilla, yli 64-vuotiaista miehistä yli 80 prosenttia on isiä. Hyvää isänpäivää
kaikille isille!

KU VA KU L M A

Ritarivoimin
epidemiaa vastaan
Koronan vaikutukset. Paljon esillä oleva
koronatilanne mietityttää perheen pienimpiä ja näkyy heidän leikeissään. Viisivuotias Niila on pukeutunut koronaa vastaan
taistelevaksi, Salama Tigerstedt -nimiseksi
ritariksi. Hän ideoi koronaritarien taistelujoukkoja, jotka voisivat jalkautua kaupungin
kaduille. Hänen hartain toiveensa on, että
korona loppuisi.
Jussi Vierimaa kuva
Heidi Pelander teksti
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Viimeisellä
vuoteella
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Sairaalapappi tai seurakunnan
kouluttamat saattohoidon tukihenkilöt
voivat olla mukana kuolevan viimeisillä
hetkillä, jos hänellä ei muita ole.
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuvat

S

Saattohoitovaihe
on luopumisen hetki
niin potilaalle kuin
omaisillekin. Tukena tilanteessa voivat
toimia sairaalapapit ja
saattohoidon vapaaehtoiset. Sairaalapappi
Katri Helinillä sekä vapaaehtoisena toimivilla
Annukka Reposella
ja Arja Lappalaisella
on kokemustan avun
antamisesta elämän
loppuvaiheissa.

aattohoidon tukihenkilön
hommat eivät kuulosta
ihan maailman kevyimmältä työltä, mutta tärkeää se epäilemättä
on. Sen tietävät myös
Annukka Reponen ja Arja Lappalainen, jotka ovat tehneet tätä työtä nyt
sen kolme vuotta, mitä seurakunnalla
tällaisia vapaaehtoisia on ollut. He
työskentelevät vanhusten hoivayksiköissä, joskin koronan takia keväästä
syksyyn työ on ollut tauolla.
Työn tavoitteena on, ettei kukaan
kuoleva jäisi yksin – eli että jos ei ole
ystäviä tai sukulaisia, niin olisi sitten
edes joku, joka kävisi katsomassa ja
jonka kanssa voisi puhua. Molemmat
naiset ovat lähteneet mukaan siksi, että
tarvetta tällaiselle on, minkä lisäksi työ
on hyvin merkityksellistä.
- Olin aikoinaan hoitoalalla töissä ja
minulla oli paha mieli niiden ihmisten
puolesta, jotka joutuivat kuolemaan
yksin, kun heillä ei ollut ketään, eikä
hoitohenkilökunnan aika yksinkertaisesti riitä olla siinä vieressä. Ajattelin,
että kunpa olisi edes joku. Kun sitten
tällainen vapaaehtoiskurssi järjestettiin, halusin heti lähteä mukaan. Tämä
työ on antanut myös itselle hyvin paljon, Lappalainen kertoo.
Annukka Reponen puolestaan sai
sysäyksen asiaan oman äidin kuoleman jälkeen.
- Olen ammatiltani kotitalousopettaja, ja vuonna 2016 menin Karina-kotiin ja kysyin, että saanko tulla
leipomaan teille pullaa ja sämpylöitä.
Idea otettiin ihastuneena vastaan –
ellei potilas pystynyt enää syömään,
niin pullantuoksu on kuitenkin tuttu ja
mukava. Omaiset ja henkilökuntakin
tykkäsivät. Ja kun sitten myöhemmin
näin mahdollisuuden tulla oikein tukihenkilöksi, niin lähdin mukaan.
Reposen ja Lappalaisen yhtenä
yhdyshenkilönä – ja koulutusvastaavana – on toiminut kaupunginsairaalan sairaalapappi Katri Helin. Hänelle
saattohoito ja sen tukeminen on tuttua
työn puolesta.
- Jos ihan virallisesti ajatellaan, niin
saattohoidon piirissä olevista ihmisistä
on ihan erikseen tehty saattohoitopäätös. Se tehdään, kun on selvää, että
hoidoista ei enää ole apua. Keskitytään
sitten kivunlievitykseen ja ylipäänsä
siihen, että vääjäämätön olisi mahdollisimman miellyttävä ja arvokas. Joskus
saattohoitopäätös tehdään niin viime
vaiheessa, ettei ihminen jaksa enää
edes puhua. Vapaaehtoiset ovat sanoneet, että mieluummin sen päätöksen
voisi tehdä vähän aikaisemmin, niin

ehtisi jutella ja tavata vähän useammin.
Helin kertoo, että hänen kokemuksensa mukaan kuolevilla on toki kovin
erilaisia ajatuksia ja toiveita, mutta tärkeää kaikille on pysyä loppuun saakka
ainutkertaisena yksilönä.
- Usein ihmisillä on tarve käydä läpi
omaa elämää – se on sellaista elämän tilinpäätöksen tekemistä. Voi olla
kipeitäkin kysymyksiä ja kokemuksia,
jotka haluaa käsitellä ja joita ei ehkä
ole saanut sanotuksi ikinä ääneen.
Jotenkin siinä myös haetaan sitä, että
oma elämä on arvokasta sellaisenaan,
ja että se riittää, miten elämäänsä on
elänyt. Tietenkin ihmisillä on myös
tarve ihmetellä sitä, kuinka tässä näin
kävi.
Myös tukihenkilöt tietävät, että tärkeää on mennä kuolevan tilanteeseen
hänen ehdoillaan.
- Parasta on kiireetön läsnäolo,
kuuntelu, se että osaa reagoida siihen tilanteeseen. Jos ihminen ei pysty
puhumaan, voi olla ihan hiljaa ja pitää
vaikka kädestä kiinni. Jos voi puhua,
pitäisi osata kuunnella hyvin herkällä
korvalla. Ne ovat kuitenkin ihmisen viimeisiä sanoja - merkityksellisiä asioita
tulee ilmi, pettymyksiäkin, sitä kuinka
on tehty virheitä. Oleellista on, että on
joku ihminen siinä vieressä, Lappalainen miettii.
Ja vaikka usein ollaan aika syvissä
vesissä, niin yhtä lailla tärkeää on
sekin, että saattohoidossa elämä ei
ole ohi, ei vielä. Puhutaan päivänpolitiikkaa, joku kaipaa konjakkiryyppyä – mikä vain vie ajatukset hetkeksi
muualle on tärkeää.
- Kerran eräs mies toivoi, että pelaisimme korttia. Vaan enhän minä osaa
pelata! No opettelin kotona vähän ja
se mies opetti minulle lisää. Kortinpeluu kertoi siitä, että ihan tavallisiakin
asioita siellä tehdään ja puhutaan. Yksi
rouva puolestaan halusi päästä vielä
kerran shoppailemaan. Yritetään tehdä
niistä viimeisistä hetkistä merkityksellisiä, Reponen sanoo.
Sairaalapappi ja tavallaan myös
vapaaehtoiset ovat omaisiakin varten.
Vapaaehtoisilla enemmän sitä kautta,
että mikäli omainen kaipaa hetkeksi
vahtivuoron vaihtoa, niin vapaaehtoinen voi sen antaa. Sairaalapapin
hommaa on sitten myös ihan omaisten
lohduttaminen.
- Usein omaiset ovat väsyneitä ja
uupuneita ja heillä on kova luopumisen
tuska. Joskus voimme, mikäli potilas
haluaa, pitää myös yhteisen rukoushetken, sairaalapappi Helin kertoo.
Hengellisyys on toisinaan läsnä
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Meidän tehtävämme on kuunnella, ei mestaroida. Ihminen saa olla juuri sellainen kuin on. Jos hän haluaa, keskustelemme myös hengellisistä asioista. Potilaan toiveesta voimme pitää
yhteisen rukoushetken. Myös omaiset ovat usein väsyneitä ja uupuneita ja heillä on kova luopumisen tuska. Yhtä lailla yritämme tukea heitäkin, sairaalapappi Helin kertoo.

enemmän ja toisinaan vähemmän.
- Sen olen kyllä huomannut, että
usein lapsuudessa tai nuoruudessa
hengelliset asiat ovat olleet läheisiä,
aikuisuudessa ei ehkä niinkään, mutta
sitten taas elämän päättyessä ne askarruttavat. Ylipäänsä monilla on tarve
sanoittaa omia elämänarvojaan, olivat
ne sitten kristillisiä tai eivät. Meidän
tehtävämme on kuunnella, ei mestaroida. Ihminen saa olla juuri sellainen
kuin on. Jos hän haluaa, keskustelemme myös hengellisistä asioista. Itse
asiassa tänä syksynä on ollut normaalia
enemmän sellaista kyselyä, että kelpaanko Jumalalle. Oma epävarmuus
herää, kun tietää, että raja lähestyy.
Helinin mielestä hyvä saattohoito
on yksinkertaisesti sellaista, että loppuvaiheessa on arvokasta elämää. Kun
ihmisen on hyvä olla ja kipu on poissa,
saattohoito on onnistunutta. Eikä se
pelkkää ikävää ole Helininkään kokemuksen mukaan:
- Kyllä saattohoidossa myös nauretaan. Ihminen voi olla ihan sinut kuolemansa kanssa. Siinä on sitten tietenkin
suuri ero, onko ensin sairastanut kaksi
vuotta vai kaksi kuukautta, eli onko
ehtinyt tottua ajatukseen.
Usein kuolevan luona ehditään käydä
vain muutaman kerran, mutta joskus
suhde voi kestää puolikin vuotta ja
siinä ehditään sitten tulla jo tutuiksi,
jolloin tukihenkilökin ottaa kuoleman
raskaammin:
- Olen minä hautajaisissakin ollut.
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Viimeksi paikalla oli papin ja kanttorin
lisäksi minä ja toinen vapaaehtoinen
sekä kaksi kaukaista sukulaista. Se on
ikään kuin kunnia ja palvelus saada
olla mukana. Surua tietenkin on, mutta
toisaalta kuolema voi usein olla myös
helpotus, riippuen siitä millainen se
tilanne on, Reponen muistuttaa.
Reposen ja Lappalaisen vapaaehtoistyömaa on vanhainkodissa, joten
ihmiset ovat vanhoja. Sen sijaan kun
Reponen kävi Karina-kodissa pullaa leipomassa, siellä oli myös nuoria
ihmisiä:
- Siellä oppi sen, että elämää pitää
elää juuri nyt, tänään, koska ikinä ei voi
tietää huomisesta. Kaikki pitää laittaa
likoon juuri tässä hetkessä. Toki se on
asia, jonka oli ikään kuin tiennytkin,
mutta se konkretisoitui eri tavalla, kun
näki nuoria ihmisiä, joiden pitäisi olla
nuorten riennoissa, mutta jotka olivat
siellä.
Vaikka nuoren ihmisen kuolema on
aina erityinen tragedia, niin kuolema
on sitä aina, muistuttaa puolestaan
Lappalainen.
- Saattohoito on aina kriisin paikka,
oli ikä mikä hyvänsä. Me sitten kohtaamme heidät, jotka ovat sen tuskan
kanssa, että elämä oli nyt tässä. Sen on
huomannut, että kuoleman hyväksyminen on helpompaa niille, jotka ovat
ymmärtäneet elää. Sen sijaan jos on
sellainen olo, että elämää on jäänyt
elämättä, se on vaikea paikka. Nämä,
jotka ovat touhunneet ja tehneet, pystyvät usein paremmin hyväksymään

myös kuoleman.
Sairaalan puolella saattohoidossa on
niin ikään myös nuorempia ihmisiä.
- Ainahan se riipaisee, jos täällä on
iän puolesta sellainen, jonka aika ei
vielä olisi. Mutta sekin vaikuttaa, missä
kohtaa sitä hyväksymisen prosessia on.
Eli jos ei pysty hyväksymään asiaa, se
on raskaampaa. Mutta sairaus toisaalta
myös valmistaa: elämä ei ole enää
sellaista, jota se oli, kun oli terve. Nuorempikin ihminen voi olla sopeutunut
siihen. Mutta onhan se tietenkin aina
eri, jos on vaikka vanhempi, jolla on
lapsia kotona, tai nuori jolla pitäisi olla
elämä edessä. Se on koskettavaa rinnalla kulkijallekin, Katri Helin miettii.
Helinin mukaan kaikesta huolimatta
hän osaa pääsääntöisesti jättää työn
työpaikalle, vaikka siihen kuuluu päivittäin sellaista, joka koskettaa syvältä.
- Toisinaan tietenkin tunteet voivat pirskahtaa pintaan, mutta toisaalta sitten ne on ikään kuin käsitelty.
Muutaman kerran olen ollut paikalla
juuri silloin, kun ihminen on kuollut,
ja nähnyt, että kuolema voi olla myös
kaunis. Omaiset ovat olleet siellä, asiat
on saatu kuolevan kanssa puhuttua ja
hengitys on vain päättynyt. Se on ollut
rauhallinen, tyyni ja pyhä hetki.
Arja Lappalainen kertoo, että naisilla on elämän ehtoossa usein sikäli
miehiä helpompaa, että heillä on ystäviä ja he osaavat puhua. Sen sijaan
miehillä saattaa olla niin, että heillä ei
ole ketään – yksin on asuttu ja lehmät
hoidettu, mutta muuta ei ole.

Hän itse toivoo, että jos joutuu saatettavaksi, niin siinä vierellä olisi ihminen mahdollisimman paljon.
- Sellainen ihminen, että voisi luottamuksella puhua ihan mistä tahansa
mieleen juolahtavasta. Sinänsä kuolema on kyllä tullut tämän työn kautta
luonnollisemmaksi ja vähemmän
pelottavaksi. Kipulääkkeetkin ovat
nykyään hyviä.
Annukka Reponen on samoilla linjoilla ja kertoo, että hän itse asiassa
soisi, että kuolema olisi enemmän
läsnä ja näkyvä arjessa.
- Oma isäni on nyt 94-vuotias, ja
hänen lapsuudessaan Karjalassa oli
selvää, että vainaja oli muutaman päivän esillä niin, että hänet saattoi käydä
hyvästelemässä. Isän maailmassa on
myös niin, että kun äitini kuoli, hänen
henkensä viipyi hetken huoneessa kuoleman jälkeen. Sellaisessa ajattelussa
on jotain lohdullista: että kuolema on
vain seuraava osa tässä näytelmässä.
Itse olen myös jo suunnitellut omat
hautajaiseni ja niistä lapsille kertonutkin. Sekin on pelkästään positiivinen
asia – että kuolema on jotain, mihin voi
suhtautua normaalisti. L

Kuuntele juttu
Soundcloudissa
lilja-lehti.fi.

Kulttuuri

Tuomiokirkko on oivallinen kuoroharjoitustila korona-aikaan, kun turvavälit voidaan pitää suosituksiakin pidempinä.

Kuorolaulua kummallisena aikana
Kanttori Anu Åbergin mukaan korona-aikana turvallisuus on
kuoroharjoituksissa tärkeintä.
Heidi Pelander teksti
Timo Jakonen kuva

K

un maailma ympärillä
muuttuu, täytyy myös
kuoronjohtamista ja
kuoroharjoituksia ajatella uudella tavalla. Näin
miettii korona-ajasta
Turun tuomiokirkkoseurakunnan kanttori Anu Åberg.
Poikkeusaikana keväällä Åbergin
johtamat Turku Cathedral Youth Choir
(TCYC) ja Oratoriokuoro siirtyivät lennossa tavallisista harjoituksista etäharjoituksiin Zoom-videokokouspalvelun
avulla. Kesällä kuorot olivat tauolla,
mutta Åberg ei levännyt.
Hän aavisti, että kesäksi otteensa
hellittänyt tauti palaisi syksyllä. Lisäksi
kevään aikana oli uutisoitu huolestuttavista tapauksista maailmalta, joissa
korona oli levinnyt tehokkaasti juuri
kuoroharjoituksissa.
Åberg luki aiheesta paljon ja otti
käyttöönsä kuorokilpailumatkoilla solmitut suhteet. Hän selvitti, mitä kuoronjohtajakollegat esimerkiksi Hong
Kongissa, Saksassa, Japanissa ja Englannissa ajattelivat siitä, miten kuoro
voisi toimia korona-aikana mahdollisimman turvallisesti.
- Ajattelen, että tehtäväni on järjestää niin turvalliset kuorotreenit kuin

mahdollista, ja että kuorolaiset voivat
olla siellä levollisin mielin. Seurakunnan pitää profiloitua vastuullisena
toimijana.
Åbergin kuorojen pelastus on valtava
harjoitustila. Turun tuomiokirkossa
monikymmenpäinenkin laulajajoukko
voi helposti pitää 5–10 metrin turvavälit.
Åberg on laatinut tarkat turvallisuusohjeet. Harjoituksiin tullaan turvavälejä noudattaen ja käsidesipullon
kautta. Hän rohkaisee laulajia käyttämään koko kirkkotilaa.
- Tähän voidaan lisätä visiirit ja
maskit, mutta näillä turvaväleillä sitä ei
ole vielä koettu tarpeelliseksi. Olen tehnyt harjoituksista turvallisuusasiakirjat
kirkkoherran kanssa.
Tuomiokirkossa kuorolaulajan isoin
haaste on kaiku. Sen voima yllättää
tavallisessakin kuoromuodostelmassa,
jossa laulajat ovat vieri vieressä, hajamuodostelmasta puhumattakaan. Selkeyden vuoksi Åberg puhuu treeneissä
mikrofoniin.
- Kaiku on meille hieno työkalu.
Tämän jälkeen voimme laulaa ihan
missä tilassa vain.
Tavallisesti Åbergin kuoroilla on kunnianhimoisia tavoitteita, kuten kilpailuja ja isoja konsertteja. Hän toteaa,
että koronarajoitukset ovat pakottaneet

omat ambitiot taka-alalle.
- Nyt on tärkeintä, että voimme
tavata, laulaa ja nauttia musiikista.
Tähän voi suhtautua mindfullnessina,
äänen ytimen etsimisenä.
Tänä syksynä kuorojen piti harjoitella Bachin suurteos h-mollimessu,
joka olisi esitetty keväällä. Sen sijaan
nyt harjoitellaan joululauluja ja John
Rutterin Gift of Life -teosta. Konsertteja
ei ole suunnitteilla.
Åberg on päättänyt, että Hoosianna
kajahtaa ensimmäisenä adventtina
koronasta huolimatta. Hän on koonnut
virtuaalikuoroa varten 100 laulajaa.
Jokainen videoi osuutensa stemmanauhan avulla, ja palaset editoidaan
”mosaiikkikuoroksi”.
Mukana projektissa ovat Turun
piispa Kaarlo Kalliala, arkkipiispa
Tapio Luoma, paljon Åbergille tuttuja
kuorolaulajia ja muita innokkaita.
- Lopputuote eli video ei ole tässä
edes se ensisijainen juttu, vaan matka
ja tekoprosessi.
Tulevaan Åberg katselee luottavaisesti.
Korona-aika on vaatinut paitsi turnauskestävyyttä ja joustavuutta, myös kykyä
katsoa asioita turvallisuus edellä.
- Ja jos kokoontumisrajoituksia tulee, meillä on valmiudet siirtyä
zoom-treeneihin vaikka heti huomenna.
Toki Åberg odottaa aikaa, jolloin

kuorot voivat harjoitella normaalisti.
Hän on varma, että Bachin H-mollimessulle löydetään vielä esityspäivä.
Hän odottaa myös sitä, että periodeittain harjoitteleva kamarikuoro Cappella Cathedralis Turku pääsisi esittämään vaivalla treenatun PAX-konsertin, joka piti perua maaliskuussa.
Koronan myötä Åberg on miettinyt,
miten pieni ihminen lopulta on globaalin pandemian edessä. Poikkeuksellinen aika on pakottanut keksimään
uutta.
- Kannattaa yrittää miettiä niin luovasti kuin ikinä pystyy, miten koronaa
voi kiertää ja silti pysyä toiminnassa.
Toki en voi olla varma, etteikö korona
voisi huonolla tuurilla tulla kuoroharjoituksistakin. On vain yritettävä estää
se mahdollisimman hyvin. L
Jutun tekemisen ja kuvan ottamisen
jälkeen TCYC-kuoro, Oratoriokuoro,
Käsikelloyhtye ja CCI-kuoro ovat
päättäneet jäädä lokakuuksi tauolle
ja tarkastella koronatilannetta uudelleen marraskuun alussa.
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Uutiset
LY H Y E S T I
Kirkon oma ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on uudistettu tukemaan
kirkon tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.
Ympäristödiplomi on seurakunnille työkalu ympäristövastuun toteuttamisessa ja se
on käytössä jo lähes kaikissa
suurimmissa seurakunnissa Suomessa. "Seurakuntien
käytännön ympäristötoimilla
on vaikutusta", toteaa kirkon
johtava asiantuntija Ilkka Sipiläinen. "Seurakunnilla on
metsää yhteensä noin 167 000
hehtaaria ja noin 8000 rakennusta. Myös ympäristökasvattajana lähes neljän miljoonan
jäsenen kirkon merkitys voi olla
merkittävä." Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymän nykyinen
ympäristödiplomi on voimassa
vuoteen 2022 saakka. Ympäristödiplomin käsikirja on verkossa evl.fi/ymparistodiplomi.

Tykkää turkulaisesta!
-kampanja starttaa marraskuussa. Kampanjassa etsitään
yhdessä keinoja, joilla voidaan
vähentää yksinäisyyttä. Tähtäyspiste on, että Turussa ei ole
yhtään yksinäistä vuoteen 2030
mennessä. Mukana on jo yli 30
toimijaa muun muassa Turun
ja Kaarinan seurakuntayhtymä,
Turun kaupunki, useita järjestöjä,
yrityksiä, oppilaitoksia ja kaupunkilaisia. Kampanjaa koordinoi
Tukenasi.fi – Turun Kaupunkilähetys ry. Avoin starttitilaisuus
järjestetään verkkotapaamisena
Zoomissa tiistaina 10.11.
klo 12-14. Starttiin voi ilmoittautua 8.11. mennessä osoitteessa
bit.ly/2FeYkRU (verkkolomake).
Zoom-linkki lähetetään ilmoittautuneille 9.11.

Turun piispan vaalin ensimmäinen kierros käydään 5.11. ja
mahdollinen toinen kierros 3.12.
Turun piispaksi ovat ehdolla kirkkoherrat Jouni Lehikoinen, Heikki
Arikka ja Kaisa Huhtala sekä hiippakuntadekaani Mari Leppänen.
Turun piispan vastuualueeseen
kuuluvat arkkihiippakunnan seurakunnat lukuun ottamatta Turkua ja Kaarinaa, jotka ovat arkkipiispan kaitsennassa. Vaalissa on
kaikkiaan 1192 äänioikeutettua,
joista puolet arkkihiippakunnan
pappeja ja lehtoreita ja puolet
maallikkovalitsijoita. Nykyinen
Turun arkkihiippakunnan piispa
Kaarlo Kalliala siirtyy eläkkeelle
31.1.2021.

8 | L I L JA 10/2020

Illan päätteeksi arkkipiispa Tapio Luoma luki Herran siunauksen Martinkirkossa. Taustalla Ilta arkkipiispan seurassa -tilaisuuden juontajat
Henri Kirkanen ja Jenni Haltia.

Martinseurakunnan tulee
vahvistaa omaleimaisuuttaan
Paula Heino teksti
Timo Jakonen kuva

A

rkkipiispa Tapio Luoma
toimitti piispantarkastuksen Turun Martinseurakunnassa syyskuun
puolivälissä. Arkkipiispa
toivoo seurakunnalta
”marttilaisuuden” pohtimista, lapsiperheisiin satsaamista ja tulevaisuuden
taloushaasteisiin varautumista. Korona-aika supisti tarkastuksen yleisötilaisuuksia, mutta kahteen piispantarkastuksen tilaisuuteen seurakuntalaiset
olivat tervetulleita.
Millaisena Martinseurakunta välittyi
arkkipiispalle?
- Moni-ilmeisenä ja tehtäväänsä
hyvin paneutuneena seurakuntana, joka
toimii aktiivisesti alueensa asukkaiden
hyväksi.
- Vastaan tuli paljon vahvuuksia,
joita edelleen on hyvä kehittää. Seura-

kunnan alueella asuvien lapsiperheiden
suuri määrä tuli esiin usein ja heidän
parissaan tehtävään työhön kannattaa
jatkossakin panostaa. Ylipäätään sen
pohtiminen, mitä on ”marttilaisuus”,
palvelee seurakunnan omaleimaisuuden vahvistamista.

toteuttaa alueellaan kirkon tehtävää.
Martinseurakunta on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kolmanneksi
suurin seurakunta. Jäseniä seurakunnassa on 19 229 (v. 2019). Seurakunnassa toimii 28 työntekijää ja iso joukko
vapaaehtoisia.

Martinkirkossa järjestettiin kaikille
avoin Ilta arkkipiispan seurassa. Osallistujat saivat esittää omia kysymyksiään
suoraan arkkipiispalle. Piispantarkastus
päättyi Martinkirkossa pidettävään selkomessuun. Edellinen piispantarkastus
seurakunnassa tehtiin 16 vuotta sitten.
Piispantarkastus oli arkkipiispa Tapio
Luomalle ensimmäinen arkkipiispan
virassa.

Martista on tullut hyvin suosittu asuinalue. Alueen väestöstä huomattava osa,
yli 40 prosenttia, on alle 34-vuotiaita.
Seurakunnan pääkirkko vihittiin
käyttöön vuonna 1933. Sen kellotorni
kokoaa 64 metrin korkeuteen. Seurakunnassa on myös Hirvensalon kirkko ja
seurakuntakeskus, Kakskerran kirkko,
Martin seurakuntatalo ja Uittamon ja
Hennalan seurakuntakodit.
Seurakunnan missio kuuluu seuraavasti: Martinseurakunta on yhteisö, joka
tarjoaa mahdollisuuden kokea yhteyttä
armolliseen kolmiyhteiseen Jumalaan
sekä yhteyttä ihmisten kesken. L

Taloudelliset kysymykset nousevat
arkkipiispa Luoman mukaan jatkossa
entistä enemmän esille. Jo lähitulevaisuudessa seurakunnan on mietittävä
omia tärkeysjärjestyksiään.
- Siitä huolimatta ajattelen, että seurakunnalla on hyvät mahdollisuudet

Ajankohtaista

Kappalaiset Pete Hokkanen ja Sinikka Pietilä jakoivat lokakuun alkupuolella ehtoollista Tuomiokirkossa visiiri ja maski suojanaan. Myös seurakuntalaisille suositellaan maskin käyttöä.

Poikkeusaikanakin kastetaan
ja mennään naimisiin
Roope Lipasti teksti
Pasi Leino kuva

K

ulunut vuosi on ollut seurakunnissakin hankala.
Monet häät ja kasteet
ovat siirtyneet tai niitä
on vietetty hyvin hyvin
pienessä piirissä. Hautajaisten kohdalla siirtäminen ei onnistu,
koska kylmäsäilytystilaa on rajallinen
määrä.
- Rohkaisimme omaisia pitämään
muistotilaisuuden myöhemmin, vaikka
vainaja siunattaisiinkin hautaan pienemmällä saattoväellä. Samoin muitakin perhejuhlia voi juhlia isommalla
porukalla sitten kun se on turvallista ja
kaikki rakkaat saadaan mukaan, kertoo alueellisen keskusrekisterin johtaja
Hanna Lehto.

Muidenkin toimitusten kohdalla on
keväästä saakka käytetty luovuutta.
- Pienimuotoisten häiden jatkotilaisuudeksi tarjosimme rukoushetkeä
ja kirkkoa ilman lisäveloitusta. Jotkut
päätyivät siviilivihkimisiin ja järjestävät
avioliiton siunauksen sitten myöhemmin. Se tilaisuus näyttää samalle kuin
vihkiminen, vaikka aviopuolisoiksi
julistaminen puuttuukin.
Kasteita pidettiin kesällä jonkin
verran ulkona - jos tilaisuus puolestaan
siirrettiin suurempaan tilaan ja siinä oli
tilavuokra, niin korkeampaa maksua ei
peritty. Oli myös kasteita (ja muitakin
toimituksia), joissa tilaisuutta seurattiin
erilaisten verkkoyhteyksien avulla.
Tällä hetkellä, lokakuun lopussa, ei
edelleenkään olla normaalissa, esimerkiksi seurakunnan työntekijöillä ja
kaikilla Turussa liikkuvilla muutenkin

on maskinkäyttösuositus.
- Käsittääkseni maskeja on käytetty
kesällä aika vähän toimituksissa, mutta
toimituskeskusteluissa kyllä. Joissain
seurakunnissa toimituskeskustelut
käydään vain puhelimitse, toisaalla
ihan kuten ennenkin, seurakunnat saavat itse päättää kuinka tässä toimivat,
Lehto kertoo.
Ehtoollisen jakaminen oli välillä
pannassa - mikäli ilmaisu sallitaan mutta kun se taas aloitettiin, siinä on
pyritty varmistamaan osallistujien turvallinen mukaantulo.
- Ehtoollista jakavalla papilla maski
tai visiiri ja joissakin kirkoissa on pankin tyyliin asiakaspleksejä, joiden luo
tullaan ehtoollinen vastaanottamaan,
Lehto sanoo.
Henrikinseurakunnan kappalainen
Anna-Kaisa Kallio kertoo, että heidän

arjessaan korona näkyy kokoontumisrajoitusten ohella monessa muussakin.
- Ovissa ja ilmoitustauluilla on lappuja muistuttamassa turvaväleistä ja
käsihygieniasta. Kirkkoon tulijoita
vastassa heti ovella ovat käsidesiautomaatit, joiden käytöstä muistutamme
usein. Tilaisuuksista ilmoitettaessa
painotamme sitä, että flunssaoireisena
kannattaa pysyä kotona.
Yksi näkyvä asia on, että virsien
sanat heijastetaan jumalanpalveluksissa videotykillä kankaalle.
- Aika iso muutos totuttuihin toimintatapoihin on myös se, että ketään
ei kätellä ja ihmiset kohdataan turvavälin takaa. Kosketuksesta luopuminen
on ollut ison opettelun paikka. Miten
voin lohduttaa surevaa omaista silloin,
kun sanat eivät tunnu riittävän? Kallio
miettii. L

Ruokaneuvoja Agricolan kodasta

M

ikael Agricolan
Rukouskirjan alussa
on kalenteriosasto,
jossa annetaan terveellisiä ruokaohjeita joka kuukautta
varten. Lokakuun kohdalla huomiota
herättää liharuokien runsaus. Agricola
neuvoo syömään keitettyä sianlihaa,
kanaa ja muita lintuja. Juomaksi hän
suosittelee nuorta viiniä, jota sopii
maustaa pippurilla ja neilikalla. Lisäksi
pitää juoda tuoretta vuohen ja lampaan
maitoa.
Agricolan aikana ei vielä ollut olemassa keittiö-sanaa, sillä se on vasta
1800-luvulla sepitetty keittää-verbin
johdos. Ruotsista lainattu kyökkikin
on tullut kieleen vasta 1700-luvulla.
Agricola nimittää keittiötä ikivanhalla
perintösanalla kota. Siitä on tullut keit-

tohuoneen nimitys, sillä entisajan savupirteissä oli lämmitysneuvona kivistä
ladottu kiuas, jonka päällä keittäminen

Talven tuloa saattoi
odotella luottavaisin
mielin, kun laarit
ja varastot olivat
täynnä.
ei onnistunut. Sitä varten piti olla erillinen kota pirtin lähituntumassa.
Nykyään puhutaan ruokaohjeista tai
ruokavihjeistä, mutta Agricolan aikana
sekään ei ollut mahdollista, sillä ohje
ja vihje ovat myöhempiä uudissanoja.
Ohjeen on nykymerkityksessään otta-

nut käyttöön Elias
Lönnrot vuonna
1846. Vihje on tullut
kirjakieleen vasta
1910-luvun puolimaissa. Molempia
on kyllä käytetty
KOLUMNI | KAISA HÄKKINEN
kansankielessä,
Kirjoittaja on Turun yliopiston suomen kielen emeritaprofessori.
mutta ne ovat tarHänen erikoisalojaan ovat suomen kielen historia, etymologia ja vanhan
koittaneet johdeaikirjakielen tutkimus, erityisesti Mikael Agricolan ja hänen aikalaistensa kieli.
taa eli vihiä, jolla on
ohjattu saaliseläimiä pyydykseen. Niiden taustalla ovat
korjattu, kesälaitumilla lihotettuja kotiverbit ohjata ja vihjata, joiden molemeläimiä riitti teuraaksi, luonto tarjosi
pien vartalot on selitetty germaanismarjoja ja metsänriistaa yltäkylläisesti.
peräisiksi lainoiksi. Vihjata on samaa
Tämä kaikki näkyy Agricolan kalentejuurta kuin ruotsin näyttämistä ja osoit- rissa, jossa ollaan selvästi sadonkortamista merkitsevä visa.
juutunnelmissa. Lehtien putoamista ja
Entisajan niukkuuteen tottuneille
talven tuloa saattoi odotella luottavaisuomalaisille lokakuu oli parhaassa
sin mielin, kun laarit ja varastot olivat
tapauksessa runsauden aikaa. Sato oli
täynnä kaikenlaista hyvää. L
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Svenska sidan

Elisabeth Sjölund har ända sedan tonåren varit intresserad av missionsarbete. Inom ÅSF:s missionskrets har hon verkat i många decennier.
Samvaron och konkreta sätt att göra en insats lockar. Nu senast är det dopsockorna som engagerar den vana stickaren.

Hennes sockor värmer nydöpta
Siv Skogman text
Timo Jakonen foto

Fem aviga, fem räta, fem aviga, fem
räta.
Sedan hålvarv.
Sedan lilla foten.
Ett par timmar senare är ett par
dopsockor klara.
De är små, de är vita, de är mjuka.
Stickade i babygarn.

F

ör en ovan ser sockorna
komplicerade ut, men
Elisabeth Sjölund ler.
- Ett väldigt enkelt
mönster, säger hon. Stommen är bara rätt och avigt
och så stickar man ett litet hålmönster
så att man kan träda i ett band.
Hon vet, det är hon som tagit fram
modellen som de flesta i församlingens
missionskrets stickar.
Själv har hon stickat åtminstone 25
par hittills för att värma små fötter på
barn som döps i Åbo svenska församling.
Dopsockorna blev aktuella då kyrkoherde Mia Bäck föreslog att missionskretsen skulle börja sticka. Inte
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blåa, inte röda, men vita eller naturvita,
en färg som alla kan enas kring.
Liknande dopgåvor stickas också i
en del andra församlingar.
Gensvaret kom direkt och Elisabeth
Sjölund, som stickat hela sitt liv, tog
fram en modell utgående från sockor
som hennes svägerska stickat till
dockor.
Modellen blev populär bland andra
stickande medlemmar i kretsen. Även
om man också kan sticka efter valfritt
mönster är det Elisabeths modell som
syns mest när stickorna går.
Nu är dopsockorna en naturlig del av
missionskretsens verksamhet.
– I början stickade vi på våra sammankomster, men en del av oss stickar
också hemma. Det beror på ens egen
tid och humör. Dessutom har vi några
aktiva stickare som inte hör till missionskretsen men som gärna vill bidra
med dopsockor. Vem som helst får
sticka och donera till församlingen.
När man hade fått ihop 100 par sockor
började man dela ut dem i samband
med dop. I år är dopet temaår i församlingen och vad passar bättre än att dela

ut den värmande gåvan.
Elisabeth Sjölund har redan fått
tackkort av uppskattande föräldrar. Det
är en speciell känsla att klä på de små
just de här sockorna jämfört med köpta.
De viskar omtanke och värme och är ett
vackert minne.
Men det bästa är att dopsockorna inte
bara värmer små fötter och gläder föräldrarna utan också ger eko långt utanför landets gränser.
För varje par sockor betalar Stiftelsen kyrkligt arbete i Åbo svenska för-

samling 5 euro till de missionsprojekt
som församlingen understöder.
Just nu är det fråga om byautveckling i Nepal och församlingens egna
missionärer, Anna och Bertram Tikum
i Senegal. Båda projekten pågår i nära
samarbete med Finska missionssällskapet.
– Ömsesidig nytta och glädje, säger
Elisabet Sjölund, plockar upp sin stickning och fortsätter.
Fem räta, fem aviga. Snart är ett par
färdiga igen. L

Missionskretsen
Grupp för alla som är intresserade av mission.
Träffas varannan måndag 14–15.30 i församlingshemmet Aurelia.
Under träffarna läser man brev från missionärer och annat aktuellt, firar andakt, ber för
missionen, planerar olika projekt, dricker kaffe och delar liv och erfarenheter.
Nya medlemmar i alla åldrar välkomnas.

Dopsockorna
Vem som helst som vill får bidra med sockor.
Sockorna stickas efter valfritt mönster eller enligt den modell Elisabeth Sjölund tagit fram.
De ska vara vita, festliga och passa bebisar i åldern 3–6 månader.
Också vita sockor i större storlek tas emot och ges till den som döps i vuxen ålder.
Dopsockor tas emot i Aurelia (3 vån) under församlingsbyråns öppethållningstider:
måndag, tisdag och torsdag10–12 och 13–15, onsdag 13–15, fredag 10–12.

Ajankohtaista

Toimittaja ja tietokirjailija Mari Manninen aloitti tänä syksynä Helsingin Sanominen Aasian kirjeenvaihtajana. Muuttopuuhiin hän sai apua ystäviltään.

Syväsukellus auttamiseen
Auttamistyössä pelkät hyvät aikeet eivät riitä. Tietokirjailija Mari Manninen patistaa
pohtimaan myös sitä, miksi autamme ja mitä siitä seuraa.
Heidi Pelander teksti
Jani Laukkanen kuva

H

yvät aikeet -kirja saa
hyväosaisen ja auttamiseen taipuvaisen ihmisen kiemurtelemaan.
Se pakottaa pohtimaan,
jahtaanko auttaessani
vain hyvää oloa vai olenko pohtinut
myös auttamistyöni seurauksia.
- Tätä kirjaa lukiessasi hyvän ihmisen sädekehäsi luultavasti ottaa hieman osumaa, tietokirjailija ja Helsingin
Sanomien toimittaja Mari Manninen
varoittaakin kirjansa esipuheessa.
Kirja osoittaa, että auttaminen
tunnelatauksineen on paljon mutkikkaampaa kuin ensipohtimalta ajattelisi.
Silti kirjailija ei halua lukijansa vaipuvan toivottomuuteen.
- Toivon, että kirja auttaisi ihmisiä löytämään itselle sopivat ja muita
ihmisiä tehokkaasti auttavat keinot.
Että auttaminen tuntuisi helpommalta,
kun ymmärtäisi enemmän itsestään
auttajana ja tuntisi eri auttamistapojen
sudenkuoppia, Manninen sanoo videohaastattelussa.
Manninen pohtii kirjassaan auttamisen problematiikkaa meillä ja maailmalla kiinnostavien käytännön

esimerkkien kautta ja muiden auttajien
kanssa.
Kirjassa käydään muun muassa
Beninissä, Laosissa, Venäjällä ja Kiinassa. Auttamisen kohteina ovat esimerkiksi norsut, löytökoirat, kehitysmaiden ihmiset sekä koti-Suomen
romanikerjäläiset.
Auttamisesta on Mannisen mukaan
tullut yksilökeskeistä. Moni haluaa
lähteä maailmalle itse ja nähdä työnsä
tulokset käytännössä. Trendi on luonut
markkinat vapaaehtoisturismille, jossa
auttajille myydään elämyksiä.
Pahimmillaan auttaja pahentaa
tilannetta. Manninen kirjoittaa esimerkiksi orpokotiturismista, jossa köyhien
perheiden lapsia saatetaan pitää orpokodeissa auttajaturisteja varten.
- Iso osa vapaaehtoisturismin markkinasta on luotu tukemaan turistien
tunteita, jotta heiltä saadaan rahat pois.
Manninen kehottaa tutkimaan avustuskohteen taustat kriittisesti: miten
yhteisö hyötyy avusta, kenelle turistin
rahat menevät, kerrotaanko yhteiskunnan ongelmista avoimesti ja niin
edelleen.
Voiko auttamiseen liittyvistä tunteista
olla vapaa? Manninen arvelee, että tietynlaisesta auttajan omahyväisyydestä
ja pelastajan viitasta tuskin pääsee
kokonaan eroon.

- Niistä on hyvä olla tietoinen. Siten
pystyy minimoimaan sen, miten paljon
tunteet vaikuttavat tilanteeseen, hän
sanoo.
Myös kirkko on usein auttamisen
äärellä. Mannisesta auttamisen taustoista on hyvä puhua avoimesti esimerkiksi kirkon vapaaehtoisten kesken.
- Miksi autamme ja mitä tunteita
siihen liittyy? Keitä haluamme auttaa
ja mikä on tehokasta auttamista? Miksi
seurakunta on valinnut juuri nämä
avun kohteet ja tavat toimia?
Kirjoittaessaan Manninen oppi itsestään auttajana. Hän totesi haluavansa,
että muut ajattelevat hänestä hyvää.
Hän tunnisti auttamisessaan vallanhalua. Hän myös tajusi, että hänen pitäisi
kuunnella paremmin, mitä avun kohde
haluaa.
Miten sitten kannattaisi auttaa? Maailmalla on Mannisen mielestä tehokkainta auttaa vakiintuneiden auttamisorganisaatioiden kautta, joka tuntevat
paikalliset olosuhteet.
- Niillä on hyvä käsitys siitä, miten
auttaminen suunnitellaan ja toteutetaan, miten ongelmat ratkaistaan ja
miten avun perille menoa valvotaan,
hän sanoo.
Jos haluaa auttaa ”kädet savessa”
kentällä, Manninen kannustaa etsimään auttamistehtäviä Suomesta

paikallisista avustusorganisaatioista,
joissa toimintaa pyörittävät auttamisen
ammattilaiset.
Vuoden 2008 auttamiskyselyssä
puolet suomalaisista mainitsi yhdeksi
auttamisen motiivikseen kristillisen
lähimmäisenrakkauden. Mannisesta
tulos on yllättävä maallistuneessa
maassa.
- Minullekin kristinuskon kauneinta
kulttuuriantia on oppi lähimmäisen
rakastamisen tärkeydestä. Ja siitä, että
lähimmäinen voi olla kuka vain tai ihan
jokainen ihminen, hän kirjoittaa.
Auttamisen monimutkaisuudesta
huolimatta Mannisen viesti on selvä.
Jokaisella on velvollisuus auttaa toista
ja jokaisella on oikeus saada hätäänsä
apua. Sisäistä auttajaansa kannattaa
vaalia, vaikka virheitä sattuukin.
- Auttaminen on kuin lihas – sitä
pystyy harjoittamaan paremmaksi. L
Mari Manninen: Hyvät aikeet.
Atena (2020), 227s.
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Lopuksi

Ravintola vauvoille
Sormiruokailussa vauvat saavat syödä ihan itse.
Roope Lipasti teksti
Timo Jakonen kuva

S

ormiruokailulla tarkoitetaan nimensä mukaisesti
sitä, että vauva saa syödä
itse, ja koska puolivuotiaalle tai vielä yksivuotiaallekaan ei haarukkaa
uskalla antaa, niin syödään sitten sormin. Ajatuksena on myös, että vauvat
tulevat syömään yhdessä samaan pöytään.
- Tämä on eräänlainen ravintola
vauvoille, kuten joku ryhmäläisistä
sanoi. Vanhemmat pääsevät valmiiseen pöytään ja me vielä siivoammekin lopuksi, eli homma on tehty aika
mukavaksi ja helpoksi, määrittelee
perhetyöntekijä ja lastenohjaaja Lotta
Leppänen Paattisten seurakunnasta.
Hän on ideoinut Henrikinkirkolla järjestettävää sormiruokailukurssia, joka
kestää 4-6 kertaa. Yhdessä ryhmässä
on kahdeksan vauvaa, ideaali-ikä on
kahdeksan kuukautta.
Sormiruokailukurssilla virittäydytään
ensin tunnelmaan eli lauletaan pari
laulua ikään kuin ruokarukouksena.
Sitten syödään ja lopuksi vanhemmat
juovat kahvit. Siinä saa sitten vertaistukeakin.
- Idea tähän tuli monesta suunnasta
samaan aikaan. Tykkään itse ruuasta
ja kokkaamisesta, ja haluan valita
sanattomia keinoja välittää lähimmäisenrakkautta. Ruokapöydät ovat myös
otollisia paikkoja keskusteluille. Facebookissa on sormiruokailuryhmä johon
kuuluu 50 000 ihmistä, mutta tällaista
lähisormiruokailuryhmää ei ole.
Sormiruokailu on asia, joka myös
pelottaa monia vanhempia. Turva-asiat

Lastenohjaaja Lotta Leppäsen ideoimalla sormiruokailukurssilla ei ole
unohdettu myöskään annosten estetiikkaa.

käydään kuitenkin etukäteen hyvin
läpi: miten vauvaa valvotaan, millaisessa istuma-asennossa pitää olla, millaisia ruokia voi antaa ja niin edelleen.
- Ideana on, että vauvan syömiseen
ei saisi puuttua. Jos vauva haluaa tunkea suunsa täyteen, niin sen täytyisi
antaa tapahtua. Kyllä vauva sylkee ulos
sen, mikä ei mahdu. Se on samalla
myös motoriikan harjoittelua. Kakomista voi joskus olla, mutta vauvat
kakovat suun keskiosalla, eli ei se ole
vaarallista. Aikuinen kun alkaa kakoa,
se tapahtuu kurkussa ja silloin voi olla
hätä kyseessä.
Leppäsen mukaan vauvojen uskaltaa
antaa itse syödä ruokia, jotka ovat peh-

meitä ja jotka saa litistettyä sormien
välissä - vauvoillahan ei ole hampaita.
Ruuan pitää myös olla sopivan muotoista, pötköt tai tikut ovat hyviä koska
niistä saa hyvin kiinni.
Vauvojen ravintolassa on myös hittituotteita.
- Ylivoimaisesti suosituimpia ovat
olleet uunissa tehdyt bataattiranskikset. Ilman suolaa toki, mutta ei kuitenkaan ilman mausteita – olemme käyttäneet ceylonkanelia, koska tavallista
kanelia vauvat eivät voi syödä. Kokeilimme maustaa myös curryllä, mutta se
ei saanut suurta suosiota.
Vauvojen ravintolan ajatuksena ei
myöskään ole, että tarjoillaan pelkästään vauvaherkkuja, vaan myös happa-

mia makuja, limeä ja sitruunaa.
- Tarkoituksena on saada erilaisia
reaktioita, mutta myös se, että vanhemmat oppisivat tulkitsemaan lasta
ja ymmärtämään mistä hän tykkää ja
mistä ei. Tämä on samalla ruokakulttuurin luomista.
Ja kyllä, se on melko sottaista touhua.
- Moppaamme aina lopuksi. Yksi
syy miksi monet eivät tähän kotonaan
lähde on juuri se, että tämä on aika sotkuista. L
Tulevista kursseista: www.turunseurakunnat.fi/lapset-ja-perheet/perheille/
sormiruokailu
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