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Kenelle sytytät kynttilän?
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– Mummi kuoli maaliskuussa,
juuri ennen kuin koronapoikkeustila alkoi. Oli onni, että
hän pääsi pois ennen kuin
rajoitukset tulivat. Saimme
onneksi järjestää hautajaiset,
vaikka ne olivatkin riisutut.
Kerro muisto hänestä.
– Vietin lapsuuden kesät
aina mummin luona Hyvinkäällä. Poljimme usein keskustaan polkupyörällä ja mummi
osti jäätelöä joka kerta. Hän
oli minulle tärkeä. Kävin hänen
luonaan ihan viimeiseen asti.
Nappasin monesti lapset
junaan, ja menimme porukalla
mummin luo.
Mikä elämänohje on jäänyt
mieleen?
– Mummi oli itse ollut ainoa
lapsi. Hän sai neljä lasta ja
muistutti meitä aina siitä, kuinka lasten ja serkkujen pitäisi
pitää yhtä. Perhe oli mummille
ykkönen. Hän nautti niin, kun
näki sukunsa kasvavan.

– Menetin isäni ja veljeni
sodassa Irakissa viisi vuotta
sitten.
Mitä muistoa kannat mukanasi?
– Isä saattoi minut kouluun joka aamu. Kävelimme
sinne yhdessä, ja pidin hänen
kädestään kiinni, niin kuin lapsilla on tapana. Koko matkan
ajan kyselin häneltä hupsuja
kysymyksiä. Hän vastaili aina
kärsivällisesti selittäen jokaisen asian upeasti.
Mikä elämänohje on jäänyt
mieleen?
– Joidenkin mielestä elämä
opettaa ihmistä parhaiten,
mutta minä ajattelen, että
myös kuolema on ihmisen
opettaja. Emme opi mitään
mistään asiasta, ellemme koe
myös sen vastakohtaa. Siksi
ajattelen, että elämästä ei
tiedä vielä paljonkaan, ennen
kuin kokee sen katoavan ja
vetäytyvän kuoleman kautta.
En tietenkään olisi halunnut
menettää isääni ja veljeäni,
mutta niin kävi. Elämästä
ja kuolemasta olen kärsinyt
ja myös oppinut sen, ettei
koskaan tule lykätä hyvän
sanomista toiselle. Ei kannata
lykätä puhelua rakkailleen.
Olen oppinut, että tämä hetki,
jokainen minuutti, on koko elämäni. Se tulee käyttää hyvin.

– Isoisäni kuoli 90-vuotiaana kahdeksan vuotta sitten.
Viimeiset vuodet hän sairasti
Alzheimerin tautia, silti läheiset välit pysyivät loppuun asti.
Kerro muisto hänestä.
– Muistan kauhean hyvin,
kun menimme syöttämään
isoisän ja isoveljeni kanssa
sorsia. Haimme kaupasta
leipää ja syötimme vesilintuja.
Se ei taida olla enää sallittua,
mutta siitä jäi ihana muisto.
Mikä elämänohje on jäänyt
mieleen?
– Isoisä sanoi aina, että
”Naama aurinkoon päin!”
Muistan, että hän hoki usein
kesän aurinkoisina päivinä,
että tämä saattaa olla kesän
viimeinen päivä. Se on jäänyt
hyvin mieleen. Yritän aina
nauttia kesäpäivistä, täytyy
vain muistaa laittaa aurinkorasvaa. Aurinkoisella säällä
isoisä tuleekin mieleeni.

– Hyvin läheinen ja rakas isäni
kuoli yhtäkkisesti ja odottamattomasti viime jouluna.
Emme ehtineet hyvästellä
toisiamme.
Kerro muisto hänestä.
– Isä tuli insinöörimäiseen
tapaan joka ikinen koulupäivä
koputtamaan minun ja siskoni
huoneiden ovia. Hän kysyi
aina samat kolme kysymystä:
Miten meni koulussa? Mitä
tänään opit? Onko läksyjä,
joissa tarvitset apua? Käytännössä hän teki niin siitä asti,
kun menin kouluun siihen asti
kunnes muutin pois kotoa.
Lukiossa pitkän matematiikan
tehtävät menivät hetkittäin
jo aika vaikeiksi. Vitsailimme
joskus, että isä taisi ottaa ne
vakavammin kuin minä. Mutta
sillä tavalla hän osoitti välittämistä ja kiinnostusta meitä
lapsia kohtaan.
Mikä elämänohje tai asenne
on jäänyt hänestä elämään?
– Isä osasi arvostaa muita
ja huolehtia muista. Hän ei
korostanut itseään. Hän oli
erinomainen kuuntelija. Hän
auttoi perhettään, ystäviään
ja työkavereitaan. Hänellä oli
taito olla tyytyväinen elämässä ja osasi arvostaa sitä, mitä
hänellä oli. Hän arvosti ihmisiä
juuri sellaisina kuin he olivat.

www.helsinginseurakunnat.fi/malmi
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sytyttää kynttilän,
vaikka virtuaalisesti.
#sytytänkynttilän

ihmetellä
hautausmaata
lasten kanssa.
Lauantaina 31.10. koko
perheen tapahtuma
Malmin hautausmaalla
klo 16–19.
Lähtö Latokartanon
torilta.
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pohtia surua ja
menetystä toisten
tarinoiden avulla.
Tässä lehdessä alueen
ihmiset kertovat heistä,
jotka ovat nukkuneet
pois.

Kuva HELI HIRVELÄ

Saija Kangas,
Puistola

Äitini nukkui pois, kun olin itse vielä
lapsi. Pari viikkoa ennen hänen kuole
maansa katselimme kotona kahdestaan
televisiota. Äiti makasi kotisairaala
sängyssä ja kysyi yllättäen, haluaisinko
puhua jostain, ennen kun hän on poissa.
Se oli aivan liian kova kysymys lapsel
le. En osannut kuin vaieta.
Kuinka monta kertaa olenkaan
harmitellut vaikenemistani. On ollut
niin paljon asioita, joista olisin halunnut
puhua äidin kanssa.
Kun Pyhäinpäivänä sytytän kynttilän1,
sytytän sen äidille, isovanhemmille,
edesmenneille läheisille. Mutta mys
tisellä tavalla sytytän kynttilän myös
elämälle itselleen. Mitä vanhemmaksi
tulen, sitä enemmän tunnen kiitollisuut
ta elossa olemisesta. Elämä on ainutlaa
tuinen lahja.
Kristinuskossa kuljetaan kaiken
aikaa elämän ja kuoleman rajamailla.
Perinteisessä kristillisessä opetuksessa
halutaan muistuttaa ajan rajallisuudes
ta – ajan tärkeydestä. Oletko esimerkiksi
koskaan miettinyt, miksi kirkon alttaril
la on leikkokukkia?
Alttarille ei laiteta ruukkukukkia.
Sinne asetetaan leikkokukkia, jotka
kukoistavat päivän, pari. Sitten kukat

kuihtuvat, ja ne vaihdetaan uusiin.
Alttarikukat eivät ole estetiikkaa tai
sisustuselementti, vaan voimakasta
kristillistä symboliikkaa.
Leikkokukat julistavat, että aikamme
maan päällä on lyhyt. Me olemme ne
leikkokukat. Lakastuvat kukat julista
vat: Elämä on lyhyt tujaus. Sen ymmär
tämisestä nousee elämän kunnioitus.
Tänä vuonna järjestämme Malmin
seurakunnassa lapsille suunnatun
Pyhäinpäivän tapahtuman Malmin
hautausmaalla2. Olemme halunneet
rakentaa elämyksellisen paikan, jossa
lapsi voi luontevasti pohtia kuoleman
ja elämän kysymyksiä yhdessä aikuisen
kanssa. Lapsella on lupa olla ja ihmetellä
hautausmaalla.
Minulta jäi viimeinen keskustelu käy
mättä äitini kanssa. Mutta ehkä juuri
siitä elämänmittaisesta harmistuksesta
olen oppinut, että on parempi puhua
silloin, kun on sen aika. Jälkikäteen on
turha harmitella. Elämä tapahtuu tässä
ja nyt.
Aika on niin ohimenevää3. ✞
Heikki Arikka
Malmin seurakunnan kirkkoherra
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Tapanilalainen Matti Rönkä tuo työkseen
kriisit suomalaisten koteihin. Uutistoimittaja
paljastaa, miten jokaiseen lähetykseen
kätkeytyy ripaus toiveikkuutta.
Teksti TIIU POHJOLAINEN Kuvat TONI HÄRKÖNEN

Kriisin
kaavoittaja
K

uusjärven kylän maisemaa hal
litsi kirkko. Eipä kylällä hienon
kirkon lisäksi juuri muuta ollut
kaan kuin posti, kauppa ja kansakoulu.
Matti Röngän lapsuudenkodin ikku
nasta näki kirkontornin.
Outokumpuun kuuluvan kylän hau
tausmaalla nuori Matti työskenteli pa
rina kesänä pihahommissa. Kartano
maisessa puistomiljöössä poika kaivoi
hautoja sekä lapioi niitä umpeen, jos
pieni, tasaisesti kävelevä suntio Eemeli
Hirvonen niin käski.
Kuoleman läheisyys ei ollut 15-vuoti
aalle vierasta. Isä oli menehtynyt juuri,
kun Matti oli täyttänyt 13 vuotta. Vuosi,
jonka isä ehti sairastaa, oli synkkä. Silti
poika tiesi, että jotenkin tullaan pärjää
mään.

RISTIRIITAISET TUNTEET
– Tietysti minua suretti muitten, erito
ten äidin, suru.
– Ihminenhän ajattelee vastoinkäymi
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sistä usein, että kestää ne itse, mutta ei
haluaisi tuottaa niitä muille.
Poika tunsi isänsä – tämä oli sodan
käynyt, jyrkkä, äkkipikainenkin.
– Surin, mutta tunsin myös helpotus
ta. Tiesin, että isän kanssa tulevaisuus
olisi ollut täynnä yhteenottoja.
Omalla tavallaan poika koki isän
poismenon myös vapauttavana asiana.
– Ja samaan aikaan sitä syyllisti itse
ään, ettei pitäisi ajatella isän kuoleman
olevan hyvä juttu.
Isän kuoltua sekä Matille että tämän
isoveljelle oli selvää, että jokainen per
heenjäsen hoitaa velvollisuutensa.
– Puberteettiseen hölmöilyyn ei ollut
varaa, mies toteaa naurahtaen tapani
lalaisen rintamamiestalon keittiönpöy
dän ääressä.
Poikia oli aina kannustettu käymään
kouluja, pyrkimään eteenpäin.
– Kouluhommat hoidin korostetun
hyvin. Sitä halusi vakuuttaa äidille, että
asiat sujuvat.

Kaiken aikaa Matille oli selvää, että
tarkoitus on opiskella, hoitaa armeija
alta pois ja päätyä Helsinkiin. Sitten al
kaisi elämä. Outokumpuun, kaivokselle
jääminen ei ollut edes vaihtoehto.

ASIOIDEN SELITTÄJÄ
Koulussa Matti Rönkä oli tasaisen hyvä.
Niin hyvä, että tiesi ylioppilaskirjoi
tuksissa taistelevansa pitkän matema
tiikan laudaturista. Mutta yksi lasku,
jonka pisteet oli saatava, ei ottanut su
juakseen. Abiturientti kyllä tiesi, miten
lasku kuuluisi toimittaa, mutta ei saa
nut oikeaa tulosta.
Niinpä hän kirjoitti essee-vastauk
sen, selitti sanallisesti, miten lasku tu
lisi ratkaista.
Kirjoitusten jälkeen Rönkä meni ys
tävänsä kanssa kuulemaan arviota ko
keen arvosanasta. Opettaja pyöritteli
päätään ja sanoi: ”Ehkä se on Matti niin,
että asioita selittämällä sinun pitää lei
päsi ansaita.”
➪
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Kuvitus MARIA SANN

SURUVIESTIN AMMATTILAINEN
Röngän laajassa kirjallisessa tuotan
nossa teoksessa Yyteet (Gummerus,
2017) päähenkilö kulkee juuri leskek
si jääneen rouvan rinnalla Malmin
hautausmaalla, sen korttelissa 95:
”Elämä yllättää”, sanoin, liian vähän.
Yritin selittää lisää kuinka keski-ikäisenä viimeistään törmää aikuisena olon
sääntöihin ja muotoihin. ”Pitää osata
osanotot ja hautajaiskäyttäytyminen,
hommata tumma puku ja surunvalittelukukat.
Surusta kertomisen Rönkä osaa.
Uutistoimittajana hän on suomalaisille
kuin kansakunnan virallinen suruvies
tin tuoja. Eräässä haastattelussa Rön
kä onkin maininnut, miten Yleisradion
uutistoimituksen ammattitaito näkyy
siinä, että ”olemme parhaita suruvies
tin toimittamisessa.”
Uutisten kauheudet eivät tule kos
kaan Röngän uniin. Suojana toimivat
ammatilliset mekanismit. Katastrofin
tapahduttua on vain ryhdyttävä hom
miin. Hankittava tietoa, mietittävä mis
tä saadaan lähetykseen kuvaa, mistä
vielä lisää tietoa.
– Mutta on irvokasta, että työni on
parhaimmillaan, kun asiat ovat kama
limmillaan.
Estonia, 9/11-iskut, Aasian tsunami,
Konginkankaan bussiturma, kouluam
pumiset – kaikista näistä Matti Rönkä
on kertonut suomalaisille.
Ensimmäinen, ja siksi nuoren uutis
päällikön mieleen parhaiten painunut,
on ollut Estonian uppoaminen vuonna
1994. Vasta muutama vuosi sitten Rön
kä pystyi katsomaan lävitse onnetto
muusillan uutislähetykset.
– On jännä piirre, että kriisistä uuti
soiminen noudattaa tietynlaista, yhtei
sen surutyön kaavaa.
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KAUHEUDEN YHTEINEN KOKEMUS
Rönkä nostaa kädet niskan taakse ja
alkaa purkaa havaitsemaansa kaavaa.
Kun maailmalla tapahtuu jotain
katastrofaalista, ensimmäisessä vai
heessa yritetään tilanteesta kertoa
yleisölle mahdollisimman paljon, myös
epävarmempia yksityiskohtia. Samaan
aikaan uutiskoneisto pyörii ja hakee
kaiken aikaa lisää tietoa. Parin päivän
jälkeen mukaan tulevat selviytyneitten
tai uhrien omaisten haastattelut. Sitten

”Lähipäivinä
sää vaihtelee ja
elämä jatkuu.
Seuraavassa
lähetyksessä on
mukana jotain
uutta. Jopa
koronakriisin
keskellä.”
liu’utaan jo kohti syyllistenetsintää.
– Tämän jälkeen aletaan kyseenalais
taa poliittista vastuuta. Mietitään, toi
miko valvonta, pitääkö lakia muuttaa.
Se on se ministerin syyllistämisvaihe.
Mutta pian syttyvät jo kynttilät
onnettomuuspaikoille tai sosiaalisen
median kanaviin, järjestetään muisto
jumalanpalveluksia, käynnistyy psyko
loginen purkaminen, debriefing.
– Kriisillä on noin viikon kaava. Poik
keustila päättyy aina jonkinlaiseen puh
distavaan, yhteiseen, kunnioittavaan
kokemukseen.

Uutisjuontaja näkee kriisitilanteis
sa yhtäläisyyden hautajaisten kanssa:
molemmissa edetään tietyn rakenteen
mukaan, lopussa jo vähän hymyillään ja
kerrotaan tarinoita.
– Mutta nyt meillä on korona, joka on
hyvin poikkeuksellinen kriisi. Edes uu
tisoinnissa se ei noudata minkäänlaista
kaavaa.
Koronakriisin kesto, epämääräisyys,
globaalius ja heijastusvaikutukset saa
vat Röngän rinnastamaan tilannetta
jopa sota-aikaan.
– Vertailukohtana esimerkiksi Suo
men pitkä asemasotavaihe oli samalla
tavalla yhteiskuntaan joka suuntaan vai
kuttava kriisi, jossa ei ollut tietoa, miten
pitkään maailmanlaajuinen poikkeus
tilanne jatkuu. Kuinka kauan tätä kes
tää. Ja silti yhteiskunnan piti ja pitäisi
pyöriä.

AURINKO NOUSEE HUOMENNA
Yllättäen Matti Rönkä paljastaa salai
suuden. Hän ottaa käyttöön tuttuakin
tutumman, virallisen uutisjuontajan
äänen puhuessaan uutiset päättävästä
sääennusteesta, jossa puhutaan lähi
päivien säästä. Paino on sanalla lähi.
– Vaikka uutisten ydintehtävä ei ole
tietoisesti muistuttaa, että suurin osa
ihmisistä on tälläkin hetkellä terveitä
ja koneet pyörivät, meidän tulee myös
näyttää, miten pohjoisessa sataa lunta
ja etelässä ratikat jatkavat kolisteluaan.
Luomme siinä sivutuotteena häiväh
dystä, että kaikenlaista sitä tapahtuu
kin, hän miltei naurahtaa.
Sitä kautta uutisiin kutoutuu mu
kaan toiveikkuutta. Lähipäivinä sää
vaihtelee, elämä jatkuu ja jo seuraa
vassa lähetyksessä on mukana jotain
uutta. Jopa pitkittyneen koronakriisin
keskellä.
Matti Rönkä myös tietää, että saa
pumalla illasta toiseen suomalaiskotei
hin, häneen tullaan liittäneeksi erilaisia,
vahvojakin merkityksiä.
– Kyllä me toistuvat esiintyjät olemme
tietoisia siitä, että on rauhoittava mer
kitys, kun tutut kasvot viestivät, että
elämä kuitenkin jatkuu. ✞

Kynttiläkirkot

Pyhäinpäivänä tapahtuu

Opettaja oli oikeassa. Asioiden se
littäminen, sitähän Matti Rönkä tekee.
Mies on toimittaja, kirjailija ja se hen
kilö, joka tulee olohuoneisiimme, kun
jotain uutisarvoista on tapahtunut.
Mutta matematiikan arvosana, se on
laudatur.

Pyhäinpäivää vietetään
seurakunnassa perinteiseen tapaan lukemalla kynttiläkirkoissa vuoden
aikana kuolleiden seurakuntalaisten nimet ja sytyttämällä heille muistokynttilät.
Kynttiläkirkko klo 10 Viikin
kirkossa, klo 12 Siltamäen
seurakuntakodilla, klo 16 Malmin, Puistolan ja Pihlajamäen kirkoissa sekä Malmin
kirkossa klo 18 (nimet luetaan
postinumeroalueittain ks.
tarkemmat tiedot nettisivuilta
tai kysy meiltä,
p. 09 2340 4400).  
Pyhäinpäivän messu klo
10 Malmin kirkossa.

•

•

Malmin hautausmaa

• Hautausmaan portit ovat

avoinna ympäri vuorokauden 29.10.–2.11. – voit vierailla hautausmaalla silloin, kun
sinulle sopii.  

Musiikkihartauksia

• Lauantaina 31.10. puolen tunnin musiikkihartauksissa MalVIDEOTUOTANTO

Mikä yhdistää kotimaista pyhäinpäivää ja Halloweenia?
Malmin seurakunnan verkkosivuilla kirkkohistorian dosentti
ja Malmin pastori Esko M.
Laine paljastaa, mitä yhteistä
on suomalaisella pyhäinpäivällä ja Halloweenilla. Tuore
pyhäinpäivän historiaa käsittelevä video avaa, miksi toisissa
kulttuureissa syksyn pimeydessä kuljetaan hautausmailla sytyttämässä kynttilöitä, toisissa
kulttuureissa taas pukeudutaan möröiksi tai kaiverretaan
kurpitsoja, kun perinteiden
juuret ovat kuitenkin samassa
kaikkien pyhien päivässä. Videon musiikista vastaavat Malmin
seurakunnan kanttorit.  
helsinginseurakunnat.fi/
malmi

Lasten pyhäinpäivä Malmin hautausmaalla  
Lasten ja perheiden oma pyhäinpäivän tapahtuma Malmin hautausmaalla lauantaina 31.10. klo 16–19.
• Mitä ihmettä siellä hautausmaalla on? Miksi hautausmaan
puut ovat niin isoja? Onko haudassa kylmä? Menikö ukki
taivaaseen? Toivotamme lapset tervetulleiksi olemaan, ihmettelemään ja muistelemaan hautausmaalle. Elämyksellinen tapahtuma vauvasta vaariin käynnistyy Latokartanon torilta, läheltä
hautausmaalle johtavaa Viikin alikulkutunnelia. Tulitaiteilijat
esiintyvät torilla tasatunnein. Hautausmaalla vaelletaan valoissa ja varjoissa omaan tahtiin: Kuusikujalla ihmetellään hautausmaan saloja ja enkeliteltalla voi lähettää
terveisiä heille, joita kaipaa. Lopuksi koko perhe voi
käydä sytyttämässä kynttilän rakkaiden haudalla tai
muualla haudattujen muistomerkillä. Ota mukaan taskulamppu, lyhty tai hautakynttilä.  

min hautausmaan isossa
kappelissa kuullaan perinteisiä
pyhäinpäivän lauluja tasatunnein klo 11, 12 ja 13, uudempaa
pyhäinpäivän musiikkia klo
14 ja 15 ja pyhäinpäivän kantelemusiikkia klo 16 ja 17. Musiikista vastaavat Malmin seurakunnan kanttorit.
Romano Mission lauluryhmän
Täällä Pohjantähden alla  
-musiikkihartaus ulkona kappelin edustalla klo 18.

•

PODCAST

Hautausmaalle kotisohvalta
Kuolleiden podcast – Eli kuinka
kävelin Suomen suurimman
hautausmaan halki ja opin kaiken elämästä, hautaamisesta,
rakkaudenkaipuusta ja puista.  
Kuinka paljon sielu painaa? Pappi ja kirjailija Kai
Sadinmaa availee Malmin
hautausmaalla lepäävien
elämänkohtaloita viisiosaisessa sarjassa. Kuka on halkaistu
mies? Hautojen partaalla
paneudutaan muun muassa
elokuvaohjaaja Mikko Niskasen, selvännäkijä Aino Kassisen, laulaja Armi Aavikon ja
pasifisti Arndt Pekurisen teihin, jotka kaikki lopulta johtivat Malmin hautausmaalle.
Sarjassa kuullaan myös, mitä
hautausmaan hiljaisilla jätti-

Kupponen kuumaa
& aikaa keskustelulle

•

Lauantaina 31.10. klo
11–19 on tarjolla kuumaa
juomaa ulkona kappeleiden
vieressä. Paikalla on myös
Malmin seurakunnan työntekijöitä, mikäli haluat keskustella. Hautasijaintitiedustelut
pyhäinpäivänä klo 11-18, p. 09
2340 2867 ja 09 2340 2858.

läisillä, ikivanhoilla puilla, on
kerrottavanaan.
Kuolleiden podcast perustuu
Kai Sadinmaan teokseen Kuolleiden kirja. Podcast-sarja on
Kirkko ja kaupunki -median ja
Malmin seurakunnan yhteistuotantoa 2020. Voit kuunnella
Kuolleiden podcastia mm. Spotifyssa, Soundcloudissa ja
Apple podcasteissa.
LIVELÄHET YS

Konsertti Facebookissa
Lohdutuksen lauluja -toivekonsertti. Livelähetys Malmin
seurakunnan Facebook-sivulla
sunnuntaina 1.11. klo 18. Malmin
kanttorien suositussa toivelaululivessä toteutetaan lokakuussa Facebookin kautta kerättyjä laulutoiveita.  
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Teksti TIIU POHJOLAINEN Kuvat TONI HÄRKÖNEN

Mitä kuuluu surun
hälvettyä?
Kädestä
kiinni pitäen

S

aattohoitovaiheessa Kaarina
Hyrkäksen isä sanoi vielä näke
vänsä joulun. Vuoden 2016 jou
lurauha oli ehditty julistaa, kun isä ilta
päivällä nukkui pois.
Isä oli tarkoin kertonut, miten tah
too tulla haudatuksi. Niinpä Kaarina
sisarineen vietti jouluaattoiltaa sairaa
lassa vaatettaen isän tämän valitse
milla vaatteilla. Kaksi nuorinta tytärtä
puki isälle paksun, täysvillaisen villata
kin, villasukat, tumput, piponkin. Isä ei
halunnut palella haudassa.
Saattohoito-osaston hoitaja sanoi,
ettei ollut aiemmin nähnyt vastaavaa.
Oli isällä saattohoitovaiheessa ollut
toinenkin toive, hän kun rakasti mokka
paloja. Jos niitä saisi vielä kerran mais
taa. Joten Kaarina leipoi.
– Isä ei kyennyt enää nielemään, mut
ta ihan pientä murua hänelle syötin.
Hän oli niistä muutamista muruista on
nellinen, mokkapalan maku oli hänestä
niin ihana.
Isän kuoleman jälkeen Kaarina
Hyrkäs etsi mielekästä vapaaehtois
toimintaa. Hän oli vuosia toiminut va
paaehtoistehtävissä syömishäiriöiden
parissa, mutta nyt tuntui, että oli aika
tehdä jotain muuta.
Kun Kaarina kertoi aloittavansa
saattohoidon vapaaehtoisena, ystävät
kyselivät, eikö tämä mitään rankempaa
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olisi voinut keksiä.
Vapaaehtoiset koulutetaan, ja he
saavat säännöllistä työnohjausta, jossa
voi myös purkaa esiinnousevia tunteita.
– Olen hyvin empaattinen ihminen.
Minusta on ihanaa, että voin tuottaa
toiselle iloa ja mielihyvää edes niihin
viimeisiin hetkiin.
Kaarina vierailee sovitusti saatetta

LOPPUMATKAN
TUKENA
● Saattohoidon vapaaehtoiset toimivat
kuolevien ja vakavasti sairaiden sekä
heidän läheistensä
tukena.
● Malmin seurakunnassa saattohoidon
vapaaehtoiset toimivat kaupungin Pohjoisen alueen kotisairaanhoidon piirissä.
Vapaaehtoistyöhön
sisältyy koulutus ja
työnohjaus.
● Lisätiedot:
sairaalapastori
Marko Mattila,
p. 050 402 2913,
marko.mattila@evl.
fi, diakoniatyöntekijä
Merja Saviniemi,
p. 09 2340 4532,
merja.saviniemi@
evl.fi.

van luona, onpa tämä kotisairaanhoi
dossa tai sairaalassa. Hän kokee tehtä
väkseen olla läsnä toiselle.
– Saatettavan ei tarvitse olla yksin.
Jutellaan arkisista asioista, vaikka
säästä. Ei välttämättä tarvitse puhua
mitään. Minä silitän, pidän kädestä
kiinni. Mielihyvän näkee ihmisen koko
olemuksesta, kasvoista ja silmistä.

Surun
yhdistämät

M

iehen treenatut kädet työnty
vät nopeasti eteenpäin. Jyri
ojentaa kämmenet torjuvasti
suoraan eteensä. Hän kuvailee, miten
voimakkaasti vastusti ajatusta sururyh
mään osallistumisesta.
Sururyhmää oli suositellut puolison
siunannut pappi. Myös Jyrin veli oli eh
dottanut menetyksen käsittelemistä
ryhmässä. Mutta mies vastusti. Hän oli
vihainen. Puoliso oli menehtynyt lyhyen
sairauden jälkeen. Maailma tuntui epä
oikeudenmukaiselta. Kirkkokin paikal
ta, josta pitäisi ensisijaisesti erota, eikä
mennä puhumaan vieraille omista tun
teistaan.
Erican puoliso oli sairastanut paran
tumatonta syöpää pitkään. Pariskunta
tiesi, että syöpä on syöpä ja kuolema
on kuolema. Asioista puhuttiin. Erica
luki surua ja menetystä käsittelevää
kirjallisuutta, kirjoitti blogia ja turvau
tui seurakuntansa pappiin. Jo ennen
aviomiehen kuolemaa Erica oli päättä
nyt, että tulee aikanaan osallistumaan
sururyhmään.
Tammikuussa 2016 Viikin kirkolla
aloitti sururyhmä, johon sekä Jyri että
Erica osallistuivat. Molempien puolisot
olivat menehtyneet edellisenä syksynä.
Jyri saapui paikalle lähinnä voidakseen
kertoa veljelleen, että kokeiltu on.
Sururyhmää veti pastori Petri Jukanen yhdessä diakonin kanssa.
– Parasta oli se, ettei ryhmää ollut
tarkoitettu vain puolisonsa menettä
neille, Erica toteaa.
Omaan menetykseen sai toisenlaista
perspektiiviä, kun joku ryhmässä suri
vanhempaa, toinen isovanhempaa tai
sisarusta.
– Havahduin huomaamaan, ettei mi
nun menetykseni ollutkaan jotain täy
sin ainutkertaista. Ihmiset menettävät
läheisiään ja surevat heitä, Jyri sanoo.
Yksi ryhmän kokoontumisista oli
teatteri Jurkassa. Porukalla mentiin

”Kahden
rikkinäisen
kohdatessa
pelotti, entä
jos särymme
entistä
enemmän.”

katsomaan puolison kuo
lemaa käsittelevää mono
logiesitystä.
Jyri oli saapunut teat
terille hyvissä ajoin. Ensimmäisenä.
Toisena ryhmäläisenä paikalle saa
pui Erica. Juotiin kahvit. Se tuntui osu
valta, sillä Jyri oli jo aiemmin miettinyt,
tohtisiko pyytää naista jonain päivänä
kahville. Ennen muiden saapumista
mies rohkaistui ja esitti kahvikutsun.
Kun Erica teatteri-illan päätteek
si sujautti puhelinnumeronsa Jyrin
käteen, häntä pelotti. Hassua kyllä,
pelotti, mitä muut ihmiset mahtaisi
vat ajatella. Mutta Erica pelkäsi myös
kahden hyvin rikkinäisen ihmisen koh
taamista.
– Entä jos tämä ei toimisikaan. Entä,
jos särkyisimme entistä enemmän.
Reilu vuosi teatterikäynnin jälkeen,
maaliskuussa 2017, Erica ja Jyri kohta

sivat kauppakeskukses
sa sururyhmää vetäneen
Petri Jukasen. Pariskun
nalla oli kerrottavaa: he
olivat tekemässä viime hetken hankin
toja seuraavan päivän hääjuhlaa varten.
Suureen, iloiseen juhlaan oli kutsuttu
myös kaikki, jotka olivat surussa tuke
neet.
Nyt sohvalla istuu onnellinen avio
pari. He puhuvat menetyksistään avoi
mesti, välillä silmät kyyneltyen, välillä
lempeästi hymyillen. Yhdessä hoide
taan muun muassa edesmenneiden
puolisoiden hautoja. Ja kun puhutaan,
puhutaan toista täydentäen.
– Meillä on alusta asti synkannut to
della hyvin. Meillä on hyvin samanlainen
elämänkatsomus, Jyri kuvailee.
– Meille on luontevaa olla toistemme
kanssa. Se on ihan mahtavaa, Erica lisää
➪
ja sipaisee aviomiehensä käsivartta.
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Renkutuksista
rakkauslauluihin

O

rvokin puoliso oli jouluihmi
nen. Marraskuussa 2016 vaimo
ehti työpäivän keskellä ihmetel
lä, missä viipyy puolison jokapäiväinen
tekstiviesti, päivän kuulumiset. Kun
Orvokki palasi viiden maissa kotiin, hän
tiesi heti, ettei kaikki ollut hyvin; posti
lojui edelleen oven edessä lattialla.
– Hitaasti riisuin ulkovaatteet pois.
Orvokki löysi puolisonsa pois nukku
neena tämän omasta sängystä. Mies oli

ollut lukemassa lehteä. Ympärillä paloi
vat jouluvalot, joulukuusi seisoi paikal
laan kauniisti koristeltuna. Ne mies oli
laittanut esille edellisenä päivänä.
Puolison äkillinen poismeno on la
maava kokemus, jonka vaikutuksia ei
voi ennakoida.
Orvokin ratkaisu oli lähteä hyvin
nopeasti käsittelemään ajatuksiaan
sururyhmään. Samoilla keinoin hän oli
käsitellyt äitinsä poismenoa.

JAETTU SURU
ON KEVYEMPI
KANTAA
● Päihdesensitiivinen sururyhmä Malmin seurakunnassa
alkaa 11.11.2020.
● Ryhmä on
tarkoitettu heille,
joiden läheinen on
kuollut päihteisiin.
Kokoontumiset keskiviikkoisin klo 17–19,
alkaen 11.11. Tapulin
seurakuntakodilla.
● Lisätiedot ja ilmoittautumiset pastori Markus Kopperoinen, p. 050 380
3569, markus.
kopperoinen@evl.fi,
diakoniatyöntekijä
Elise Hartonen, p.
050 380 3690, elise.
hartonen@evl.fi

”Erilaiset ryhmät
ja vertaistuki ovat
kannatelleet
minua surussani.”
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– Erilaiset ryhmät ja niistä saamani
vertaistuki ovat auttaneet valtavasti, ne
ovat kannatelleet minua surussa.
Loppukesästä 2019, kun miehen kuo
lemasta oli kulunut vajaa kolme vuotta,
Orvokki havahtui siihen, että huomasi
voivansa hyvin. Ihmeellinen, seesteinen
olo yllätti lesken. Hän oli levollinen.
Jouluihminen, kova sanomalehden
lukija, ortodoksi. Sitä Orvokin edes
mennyt puoliso oli. Mutta hänellä oli
myös päihdeongelma. Surutyössään
– ja eri sururyhmissä – Orvokki on käsi
tellyt miehen eri puolia. Arkkuun vaimo
sujautti hautajaispäivän Helsingin Sa
nomat, niin tärkeäksi hän lehdenluvun
miehelleen tiesi. Puolison uskonnollista
vakaumusta kunnioittaakseen Orvokki
osallistui myös ortodoksiseen sururyh
mään, jossa luterilaista perinnettä run
saammin muistellaan edesmennyttä.
Tänä syksynä Orvokki aikoo osallis
tua päihdesensitiiviseen sururyhmään.
Siltä hän odottaa erityisesti tietoa.
– Päihdetaustainen henkilö tuottaa
lähipiirinsä elämään paljon huolta.
Hänenkin elämänsä on ollut huolen
ja huolehtimisentäyteistä.
– Kuoleman jälkeen olen pikkuhiljaa
yrittänyt päästä eroon huolehtimisesta,
etten vahingossakaan kehitä itselleni
uutta murehdittavaa.
Omien sanojensa mukaan suru ei
enää hallitse Orvokin arkea. Hän kertoo
kauniin esimerkin. Laulamista harras
tava nainen on ikänsä laulellut kaiken
maailman renkutuksia, euroviisuja ja
iskelmää. Löytäessään puolisonsa me
nehtyneenä ensimmäisenä mieleen
nousi laulu, ei tosin iskelmä. Jostain sy
vältä kumpusi virsi 548, Tule kanssani
Herra Jeesus. Sen Orvokki lauloi pois
nukkuneelle puolisolleen.
Miehen kuoleman jälkeen rakkaus
laulut alkoivat puhutella laulajaa. Jopa
niin, että tänä vuonna Orvokki piti rak
kauslaulukonsertin. ✞

Rippikoululaiset esittävät aina
vaikeita kysymyksiä liittyen
kuolemaan. Nyt pastori Sofia
Tuomenvirta vastaa niistä yleisimpiin.
Malmin seurakunnan rippikoulun
käy vuosittain noin 600 nuorta.
Teksti SOFIA TUOMENVIRTA Kuva TONI HÄRKÖNEN

Onko kavereita
kuoleman jälkeen?
Mitä on kuoleman
jälkeen?

Onko kavereita
kuoleman jälkeen?

Kuolema on osa elämää. Jo alle kymmenvuotiaana ihminen alkaa ymmärtää
kuoleman lopullisuuden. Me tiedämme,
että kuolemme, mutta silti kuolema on
arvoitus. Me emme tiedä koska se tulee,
emme tiedä mitä kuolemassa tapahtuu ja
mitä on sen jälkeen.
Kuoleman arvoituksen edessä on hyvä
luottaa siihen, että Jumala on suurempi
kuin ihmisen käsityskyky. Kun kuolema
pelottaa ja ahdistaa, me saamme jättää
tunteemme Jumalalle ja luottaa, että
olemme Hänen hoidossaan niin elämässä
kuin kuolemassakin. Elämää Jumalan
luona kutsutaan Taivaaksi.
Uudessa testamentissa apostoli Paavali kirjoittaa ”rakkaus ei koskaan katoa”.
Saamme luottaa siihen, että vaikka rakas
ihminen tai eläin kuolee, ei välillämme
ollut rakkaus katoa mihinkään. Tuosta rakkaudesta saa voimaa surussa ja ikävässä.

Kuoleman jälkeen olevasta me emme
tiedä, kuolema on arvoitus. Raamatussa
kerrotaan, että Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen tapasi ystäviään ja vietti aikaa
heidän kanssaan 40 päivän ajan. Tästä
voisimme päätellä, että ihmissuhteet eivät
katkea lopullisesti kuolemaan.
Rakkaus jää.

Miten käsitellä surua?
Ihmiset ovat erilaisia ja siksi myös
käyttäydymme surun kohdatessa eri
tavalla. Toisille on tärkeää purkaa surua
toimintaan ja tekemiseen, kun taas toiset
tarvitsevat rauhaa ja hiljaisuutta. Surun
käsittelyyn ei ole oikeaoppista kaavaa.
Tärkeää on se, että tunnistaa surun ja
antaa sille aikaa. Menetyksen kohdatessa on oikeus olla surullinen, ei tarvitse
esittää vahvaa muiden vuoksi. On hyvä,
että surusta ja menetyksestä saa puhua.
Jos tuntuu, että jää yksin, eikä kukaan

kuuntele, on hyvä hakeutua jonnekin,
jossa saa puhua tunteistaan. Esimerkiksi
seurakunnan työntekijät ovat aina käytettävissä kuuntelijoina.

Miten voisin tukea
surevaa ystävää?
Surun keskellä elävä ihminen kaipaa
ennen kaikkea kuuntelijaa ja rinnalla kulkijaa. On tärkeää saada puhua menetyksestään ja tunteistaan, usein uudelleen ja
uudelleen.
Älä ryhdy antamaan neuvoja tai
ohjeita, vaan malta kuunnella. Muista,
että toinen ei odotakaan sinulta ihmeitä,
ainoastaan läsnäoloasi. Surevaa voi myös
auttaa käytännön asioissa, vaikkapa laittamalla ruokaa tai siivoamalla, tukemalla
sitä, että elämän arkiset asiat sujuvat
surunkin keskellä. Älä koskaan vähättele
toisen surua tai vertaile sitä vaikkapa
omaan kokemaasi menetykseen. Jokaisen
menetys on erilainen. Älä jätä surevaa
yksin. ✞
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09 2340 4444

...saada apua ja tukea – jaettu
suru on kevyempi kantaa
Sururyhmä on vertaisryhmä läheisensä menettäneille. Luottamuksellisessa ilmapiirissä on hyvä käydä läpi surua, jakaa
muistoja ja pohtia omaa jaksamista. Sururyhmät ovat kaikille
avoimia asuinpaikasta riippumatta. Ryhmän vetäjinä toimivat
surutyön ammattilaiset, pappi ja diakoniatyöntekijä. Kysy lisää
& ilmoittaudu, p. 09 2340 4400 tai malmi.srk@evl.fi
Sururyhmä syksyllä 2020, 6 krt Malmin Varustamossa (Pekanraitti 16) joka toinen tiistai klo 18–19.30. alk. 3.11. Ryhmän vetäjinä
toimivat diakoniatyöntekijä Anna Korhonen ja pastori Esko M.
Laine. Ilmoittaudu 27.10. mennessä.
Sururyhmä 2021 Viikin kirkolla, 7 krt torstaisin klo 18–20 alk.
14.1. Ryhmän vetäjänä toimii pastori Sofia Tuomenvirta. Ilmoittaudu 7.1. mennessä.
Päihdesensitiivinen sururyhmä, 7 krt Tapulin seurakuntakodilla
keskiviikkoisin klo 17–19 alk. 11.11. Päihdesensitiivinen sururyhmä on tarkoitettu heille, joiden läheinen on kuollut päihteisiin.
Pienryhmä, jossa enintään viisi osallistujaa. Ryhmän vetäjinä
toimivat pastori Markus Kopperoinen ja diakoniatyöntekijä Elise
Hartonen. Kysy lisää ja ilmoittaudu ryhmään: markus.kopperoinen@evl.fi, p. 050 3803 569.

Ala-Tikkurila • Alppikylä • Fallkulla • Heikinlaakso • Jakomäki • Malmi • Nallenmäki • Pihlajamäki • Pihlajisto • Puistola • Pukinmäki • Savela • Siltamäki
• Suutarila • Suurmetsä • Tapanila • Tapaninkylä • Tapaninvainio • Tapulikaupunki • Tattariharju • Töyrynummi • Viikki • Viikinmäki • Viikinranta •
Kirkkoherranvirasto os. Kunnantie 1. Avoinna ma–pe klo 9–15, ke klo 13–17,
p. 09 2340 4400, malmi.srk@evl.fi
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Seurakunnan keskusteluapua

Pappi tavattavissa
puhelimitse joka
päivä klo 9–21.

Palaute lehdestä: malmi.srk@evl.fi

Keskustelutukea elämän
eri tilanteissa

Työntekijä tavattavissa Waste and
Feast –hävikkiruokaravintolassa Malmin
Varustamolla (os. Pekanraitti 16) ti–to klo
11–13.Tarjolla hävikkiraaka-aineista valmistettua herkullista lounasta arkisin klo 11.
Hinta 3–6 e.
Papin pöytä torstaisin klo 12–14 kahvila
Plaza Moccassa, Malmin Prisman aulassa
(2. krs.). Tule juttelemaan papin kanssa
mistä haluat!
Jos toivot kotikäyntiä tai pitempi
aikaista tukea itsellesi tai läheisellesi ota
yhteyttä oman alueesi diakoniatyöntekijöihin:  
Puistola, Tapuli, Jakomäki
p. 09 2340 4523  
Malmi, Pukinmäki, Tapanila, Siltamäki
p. 09 2340 4524 tai p. 09 2340 4520
Pihlajamäki, Pihlajisto p. 09 2340 4530  
Viikki, Viikinmäki p. 09 2340 4534

Diakonian ajanvaraus

taloudellisissa kysymyksissä soita ma–to
klo 10–11.30, p. 09 2340 4481 tai jätä soittopyyntö, niin otamme sinuun yhteyttä.

Julkaisija

Malmin seurakunta

✞
Lehden toimitus
Anu Merenlahti, Anna Patronen,
Tiiu Pohjolainen / Malmin srk:n viestintä
sekä Tuija Tarkiainen
Ulkoasu Tuija Tarkiainen
Kannen kuva Toni Härkönen
Tekstit Anna Patronen, Tiiu Pohjolainen,
Sofia Tuomenvirta
Kuvat Heli Hirvelä, Toni Härkönen, Anna Patronen
Kuvitukset Maria Sann

✞
Paino Next Print Oy, Malmi, 2020.
Lehden levikki 63 000 kpl, josta 27 500 kpl
Kirkko & kaupunki -lehden liitteenä seurakunnan
jäsenille ja 32 600 kpl osoitteettomana mainospostina Koillis-Helsinkiin.
Osoitelähde Helsingin seurakuntien
jäsentietojärjestelmä

• Seuraa somessa: FB & YouTube

Kenelle sytytät kynttilän?

Soraja Berg,
Latokartano

Esa Ahonen,
Ala-Tikkurila

Sanja,
Malmi

Milla Laatikainen,
Töyrynummi

– Menetin vajaa kaksi vuotta
sitten äitini.
Kerro jokin muisto hänestä.
– Kotimme oli lämmin
paikka, jonne sai tulla kaikki
uupuneet ja voipuneet. Äiti oli
tarjoamassa ruokaa aina naapurinkin lapsille. Hän arvosti,
että kotona on puhdasta ja
rauhallista.
Mitä opit häneltä?
– Äiti opetti, että elämässä
pitää aina kulkea rukoillen ja
että pitää pyrkiä tulemaan
kaikkien kanssa toimeen. Hän
rukoili paljon meidän lasten
puolesta. Äiti arvosti ihmissuhteita. Meitä oli kuusi lasta. Hän
opetti meille, ettei kenellekään
saa olla ilkeä ja että huonosta
seurasta pitää pyrkiä pois ja
poistua paikalta. Samaa hän
on opettanut minun lapsilleni.

– Oma isäni nukkui pois
pyhäinpäivänä vuonna 1988,
kun olin 36-vuotias. Muistan
lämpimästi myös äitiäni, jonka
menetin jo 11 vuotta aiemmin
joulun jälkeisenä päivänä, juuri ennen ensimmäisen lapseni
syntymää. Lapsuudenperheeni oli iso. Saimme vanhemmiltamme hyvät, lämpimät eväät
elämään.
Kerro jokin muisto isästäsi.
– Hänen askeleensa oli
vetävä. Hän oli yksityiskauppias Juvan maaseudulla ja
aina liikkeessään. Isä ylitti
rajoja, hän esimerkiksi oli
tukemassa useita eri lähetysjärjestöjä sekä taloudellisesti
että omalla toiminnallaan.
Vielä eläkepäivinään hän
järjesti tapahtumia ja matkoja
”vanhuksille”. Ei turhia valittanut, vaikka ei varmasti aina
helppoa ollut.
Mitä opit häneltä?
– Uskon, että minuun on
tarttunut kauppiaan sielu,
tinkimätön rehellisyys ja palveluasenne. Opin isältä myös
jotain, mitä kutsuisin avarasydämisyydeksi. Yksi ohje
on erityisesti jäänyt mieleen:
”Mikä ansaitsee tulla tehdyksi,
se ansaitsee tulla kunnolla
tehdyksi”.

– Olen menettänyt mummoni
tämän vuoden alussa.
Mitä muistoa kannat mukanasi?
– Kun olin lapsi, matkustimme mummon kanssa kahdestaan Espanjaan. Siellä minulle
tuli keskellä yötä kamala
koti-ikävä. Mummo keitteli
hotellihuoneessa lämmintä
maitoa taikajuomaksi kotiikävään. Pääsin yli ikävästä
ja onnistuimme nauttimaan
viikostamme ulkomailla.
Mitä opit häneltä?
– Olen oppinut mummolta
paljonkin. Läheiset ihmiset
täytyy pitää lähellä. Parasta
on elää omaa huoletonta
elämäänsä ja reissata minne
lystää, milloin lystää. Tärkeimpinä elämänohjeina ovat
jääneet mieleeni, että itselleen
pitää osata nauraa ja että
kaikkea elämässä tulee muistella lämmöllä.

– Kolmas lapsemme Sisu kuoli
elokuussa 2019. Hän eli vain
viisi päivää. Sisulla todettiin
raskauden puolivälin jälkeen
vakava sydänvika. Diagnoosi
oli shokki ja jouduimme tekemään vaikean eettisen valinnan. Halusin jatkaa raskautta
ja saada mahdollisuuden
tavata lapseni. Halusimme tarjota Sisulle mahdollisimman
arvokkaan elämän.
Mitkä hetket ovat jääneet
tärkeinä mieleen?
– Synnytys ja syntymä oli
ihana kokemus. Sisu avasi
pian silmänsä ja katsoi suoraan silmiini. Ehdimme olla
yhdessä kotona yhden päivän
ajan. Teimme perheen yhteisen pedin, jossa nukuimme
vierekkäin. Isommat sisarukset
esittelivät Sisulle kotia. Vuorokauden kuluttua hän kuoli
meidän sylissämme.
Minkälaisen jäljen lapsen
kuolema jätti sinuun?
– Päällimmäisenä on vain
todella suuri rakkaus lasta
kohtaan. Elämä on aina arvokas ja suuri lahja. Lyhytkin
elämä on kokonainen. Opimme myös sen, ettei kuolemaa
tarvitse pelätä. Sisun kuoleman hetki oli kaunis kaikessa
surullisuudessaan. Oli varjeltu
ja kannateltu olo. Sisun kuolema vahvisti uskoani siihen,
että on jotakin tämän elämän
jälkeenkin. ✞

@malminseurakunta
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