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KUVA: NIKO LAURILA

Ristin tietä kuljetaan tänä vuonna podwalkina
Perinteinen Via Crucis -pääsiäisnäytelmä järjestetään poikkeuksellisesti podcastina. Virtuaalivaelluksessa osallistujat kulkevat pitkin
Porvoota ja eläytyvät tarinaan oman puhelimensa kautta.

J
PORVOON SUOMALAINEN
SEURAKUNTA
Lundinkatu 5, puhelinvaihde ma–pe klo
9–14.30, puh. (019) 66 111
Koronaviruksen leviämisen
ehkäisemiseksi palvelemme
mieluiten puhelimitse tai
sähköpostilla.
Emme myöskään voi toistaiseksi
järjestää kaikkia tilaisuuksia
normaaliin tapaan.

KIRKKOHERRANVIRASTO
ma–pe klo 9–13
puh. (019) 6611 213, (019) 6611 215
kirkkoherranvirasto.porvoo@evl.fi
PÄIVYSTÄVÄ PAPPI
arkipäivinä ma–pe klo 9–15
puh. (019) 6611 212
DIAKONIATYÖ
ajanvaraus tapaamisille sekä
diakonia-avustusasiat ti klo 10–14,
puh. (019) 6611 231
HAUTAPAIKAT,
HAUDANHOITOASIAT
ma–pe klo 9–13
puh. (019) 6611 203, (019) 6611 257
hautauspalvelut.porvoo@evl.fi
Seurakuntayhtymän hallinnon sekä
seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot
löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta
www.porvoonseurakunta.fi
Seuraathan kotisivuiltamme myös
tapahtumia ja muuta ajankohtaista.

LEHDEN TOIMITUSTIIMI
Päätoimittaja: Pontus Salmi
Toimittajat: Merja Forsman, Olli Hyvärinen
Taitto: Sari Varis, Itäväylä

Kärsimyksen keskelläkin
elämä voittaa

P

orvoon seurakunnat kampanjoivat
viime pääsiäisen aikaan teemalla
Elämä voittaa – Livet Vinner. Tuskin
kukaan silloin osasi ennustaa, kuinka
pitkään koronapandemia tulisi jatkumaan.
Reilun vuoden jälkeen tiedostamme, miten
monella tavalla se on haastanut meitä
jokaista. Se on pakottanut muuttamaan
monia arkisia käytäntöjämme ja ennen
kaikkea estänyt meitä kohtaamasta toisiamme. Elämän voittamisen sijaan mieliimme on yhä useammin saattanut nousta
kysymys, miksi rakastavaksi ja kaikkivaltiaaksi itsensä ilmaissut Jumala sallii
kaiken tämän. Vaikka uskomme elämän
lopulta voittavan, negatiivisia tuntemuksia
on osattava käsitellä yhdessä.

Korona-ajan runsas kirjallisuus

Toimittaja Suvi Ahola käsitteli Helsingin sanomissa 13.3.2021 seitsemää Suomessa ilmestynyttä
korona-ajan pandemiakirjaa. Hänen huomionsa
mukaan niistä kaikista välittyy neuvottomuus ja
epävarmuus siitä, miten epidemia tulee vaikuttamaan ihmisten tai yhteiskuntien elämään pidemmällä aikavälillä.
Yhtä mieltä niissä oltiin siitä, että kun pitkittynyt
poikkeustila on pakottanut ihmiset pysähtymään,
harva meistä on koronan myötä enää täysin sama
ihminen kuin sitä ennen. Korona-ajan kirjoista
oli luettavissa myös ajatuksia pidempiaikaisesta
elämänmuutoksen tarpeesta, joka tulee kyseenalaistamaan kulutus- ja elämäntapamme.
Suvi Aholan ansiokkaassa lauantaiesseessä
jäi mainitsematta moni korona-aikaa tavalla tai
toisella käsittelevä kirja. Niitä on, sillä epidemia ja
eristyksissä olo on saanut monet tekijät poikkeuksellisen tuotteliaiksi. Hämmästyin mm. sitä, kuinka
filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen oli
ehtinyt vuoden aikana julkaista jo neljä kirjaa. Niistä yksi, Jäähyväiset uskonnolle, käsittelee myös
uskontojen kannalta yhtä keskeisintä kysymystä
eli pahan ongelmaa eli teodikean ongelmaa. Se on
hyvin ajankohtainen teema tässä pitkittyneessä
epidemiatilanteessa.

Pahan eli teodikean ongelma
Pahan- eli teodikean ongelman voisi kiteyttää kysymykseksi: jos Jumala on kaikkivaltias, rakastava
ja hyvä, miksi maailmassa on pahaa ja kärsimystä?
Monelle tämä ristiriita on yksi keskeisimpiä syitä
hylätä kokonaan ajatus Jumalan olemassaolosta.
Tähän samaan johtopäätökseen on tullut Airaksinen, joka väittää pahan ongelman vaivaavan vain
teistiä (Jumalaan uskovaa), mutta jättävän ateistin
rauhaan.
Omasta mielestäni pahan ja pahuuden ongelma
ei kuitenkaan jätä ihmistä rauhaan, oli hän teisti,
agnostikko tai ateisti. Pahuuden ja meistä riippumattomien kärsimysten edessä me voimme olla
yhtä rauhattomia, kyseleviä ja tuskaisia, ajattelemme sitten yliluonnollisista asioista mitä tahansa.
Teologit ovat vuosisatojen aikana yrittäneet
vastata monin tavoin teodikean ongelmaan.
Luterilaisuudessa sitä on uskonnonfilosofian
sijaan lähestytty enemmän käytännönläheisesti ja

sielunhoidollisesti. Kun kohtaamme suuria vastoinkäymisiä, on ensisijaisesti tärkeintä saada (ja myös
tarjota) apua ja lohtua. Viisastelun sijaan tulisi olla
ja toimia kärsivän rinnalla.

Ristin teologia
Luther loi ajatuksen ristin teologiasta, jonka
mukaan Jumala on erityisellä tavalla läsnä kaikenlaisessa yksinäisyydessä ja kärsimyksessä. Hän ei
silloinkaan jätä meitä yksin, vaan taistelee ja kärsii
jokaisen rinnalla. Kärsimys ei siis ole merkki Jumalan poissaolosta tai heikkoudesta elämässämme,
vaan Jumala puhuu meille välillä vastakohtiinsa
kätkeytyneenä. Siksi voimme kovienkin olojen
keskellä kokea hänen läsnäoloaan.
Kärsimysten ja vastoinkäymisten koetellessa on
luvallista myös kovistella Jumalaa. Kysyä, miksi
hän näyttäytyy armon ja rakkauden sijaan meille
enemmän tuskan muodossa. Näiden negatiivisten
ja jopa katkerien tunteiden myöntäminen ja niiden
esille tuominen voi olla helpottavaa ja terapeuttista. Moni on löytänyt vertaistukea myös Raamatun
Jobin kirjasta, jossa kuvataan kärsimystä kohdanneen ihmisen syvimpiä tuntoja.

KUVAT: MARKKU PIHLAJA

eesuksen kärsimysnäytelmä
toteutetaan tänä vuonna
podcastina tai pikemminkin
podwalkina. Podwalk-virtuaalivaelluksessa osallistujat voivat
kulkea Porvoon-vaelluksesta
tutussa ympäristössä samalla, kun
he kuuntelevat omasta puhelimestaan Via Crucis -kertomusta ja sen
musiikkia.
Podcastin voi kuunnella myös
ilman vaellusta.
Vaelluksen reitti alkaa Näsinmäeltä ja johtaa jokirantaa pitkin
Tuomiokirkolle. Tarina perustuu
Raamatun perinteisiin Via Crucis
-teksteihin ja edellisvuosien Via
Crucis -näytelmissä nähtyihin
tapahtumiin. Tekstin lukee Sabine
Forsblom.
Uutta tämän vuoden virtuaalivaelluksessa on se, että toimittaja
Jan-Erik Andelin kertoo vaelluksen tapahtumapaikkojen välillä
lyhyitä tosielämän kertomuksia,
joissa hän pohtii pääsiäisen
sanoman merkitystä nykypäivän

ihmisille.
Tarinat ovat Andelinin omista
kohtaamisista Porvoossa asuvien
ja asuneiden ihmisten kanssa.
– Keräsin perinteisten Via Crucis -tekstien ja musiikin rinnalle
omat tarinani, joita minulle on
toimittajana kertynyt paljon,
Andelin kertoo. – Työstimme tarinat yhdessä Forsblomin kanssa,
ja joihinkin kohtiin lisäsimme

Raamatun tekstejä korvaamaan
draamaosuuksia, jotka jäävät tänä
vuonna kokonaan pois.
Uutta näytelmässä on myös
muun muassa Pietarin nostaminen
esiin. Pietari oli Jeesuksen innokkaimpia seuraajia, mutta hän silti
kielsi Jeesuksen.
– Meillä jokaisella on elämässämme tilanteita, joissa tiedämme
kyllä periaatteet, mutta emme silti

toimi niiden mukaisesti. Pietarin
tarinaan liittyy oma kokemukseni
koulusta, jossa tuttavaperheemme
tytärtä kiusattiin. Monta vuotta
myöhemmin hän otti minuun yhteyttä ja kysyi, miksi en koskaan
puolustanut häntä, Andelin kertoo.
– Toivon,
että ihmiset
kokisivat

– Olen asunut samoissa kortteleissa, joissa
Via Crucis -vaellus kulkee. Tarinani on sidottu
näihin samoihin kortteleihin ja niihin
ihmisiin, joita olen kaupungissa tavannut,
toimittaja Jan-Erik Andelin kertoo.

Jumalan käsinä maailmassa
Pahan ja kärsimyksen ongelma ei jätä ketään meistä rauhaan, oli meidän suhteemme uskoon mikä
tahansa. Sen edessä ei pidä kuitenkaan lannistua,
vaan oppia toimimaan yhdessä. Kirkko on vanhastaan opettanut, että Jumalalla ei ole muita käsiä
maailmassa kuin meidän kätemme.
Siksi vaikeuksien keskellä on tärkeintä löytää
yhteinen tavoite tehdä niin paljon hyvää kuin
mahdollista.
Onneksi koronavuotena ihmisten halu auttaa on
kasvanut, mikä on näkynyt diakoniatyön saamien
lahjoituksien ja naapuriavun lisääntymisenä.
Kärsimyksen ongelma haastaa meidät välttämään pahaa myös kaikissa sen muodoissaan.
Pandemian aikana tämä erityisesti korostuu, sillä
viruksen leviäminen on kiinni paljon siitä, miten
jokainen meistä käyttäytyy. Tärkeintä on ottaa aina
haavoittuvin lähimmäinen huomioon.

Elämä voittaa
Kirkon tehtävä on pitää yllä toivoa ja uskoa siitä,
että Kristus on meidän kanssamme ja hän on jo
edeltä kulkenut läpi kuoleman ja kärsimyksen. Kenenkään meidän ei tarvitse olla sen keskellä yksin,
vaan Kristus on luvannut olla vierellämme.
Pääsiäisen keskeinen sanoma on se, että elämä
voittaa myös suurimman hädän ja kuoleman
hetkellä. Kristus on noussut ylös kuolleista, ja
hän on mennyt valmistamaan meille sijaa, jotta
elämä voi jatkua myös kuoleman jälkeen. Se antaa
elämälle toivon, jonka varassa voi rohkeasti elää
ja kerran kuolla. Se avaa myös ihmisen syvimmän
kutsumuksen: rakastaa toinen toistamme niin kuin
itseämme.

Hyvää pääsiäistä kaikille:
elämä lopulta voittaa aina!
Pontus Salmi, kirkkoherra

Pääsiäisaiheinen ristikko
Täytä alla olevin vinkkien avulla sanat numeroiduille
paikoilleen. Ristikkoon muodostuu ylhäältä
alas luettava pääsiäisaiheinen sana.

1
2

Kaifaksen ammatti (Matt.26:57)
Roomalaisten teloitustapa (Luuk.23:33)
Paikka jonne Jeesus lähti opetuslapsineen viimeisen
yhteisen aterian jälkeen (Mark 14:26)
4 Kavalsi Jeesuksen (Joh 13:21-30)
5 Ylipappi jonka luokse Jeesus ensin lähetettiin (Joh.18:13)
6 Ei uskonut ennen kuin näki (Joh 20:24-29)
7 Pietari juoksi sinne (Luuk 24:12)
8 Jeesuksen vangitsemispaikka (Matt 26:36-)
9 Kielsi Jeesuksen (Mark 14:71)
10 Kylä jonne kaksi surullista opetuslasta oli matkalla (Luuk 24:13)
11 Sai Pietarin itkemään (Matt 26:75)
12 Pesi kätensä (Matt 27:24)

3

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

podcastimme kautta jotain, joka
on meille kaikille tuttua.
Forsblomin ja Andelinin
tekstien välillä kuullaan otteita
Via Crucis -kuoromusiikista, joka
on sävelletty varta vasten Porvoon
Via Crucis -vaellukseen.
Via Crucis -podcast on tuotettu
sekä suomeksi että ruotsiksi, ja
sen voi kuunnella palmusunnuntaista 28.3. alkaen.
Linkki virtuaalivaellukseen
sekä kuvia edellisten vuosien
vaelluksesta löytyy Porvoon seurakuntien kotisivuilta ja Via Crucis
Porvoossa Tuki ry:n Facebook- ja
Instagram-sivuilta.
Seuraava dramatisoitu kärsimysnäytelmä järjestetään pitkäperjantaina 15.4.2022. Silloin vietetään
myös Via Crucis -pääsiäisperinteen kymmenvuotisjuhlaa
Porvoossa.
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Uudistimme strategiamme:

Hetki ennen aamunkoittoa
Porvoon suomalaisen seurakunnan uusi
strategia ottaa vakavasti ihmisten
elämäntavan muutoksen ja pyrkii
palvelemaan paremmin eri sukupolvia.
”Porvoolaisilla on erilaisia odotuksia kirkosta,
ja me haluamme kommunikoida tavalla, joka
on arvokasta juuri heille.”

U

sko, toivo ja rakkaus.
Siinä ovat seurakunnan
tärkeimmät arvot, joiden
pohjalta Porvoon suomalainen
seurakunta lähti puolitoista vuotta
sitten uudistamaan strategiaansa
vuosille 2021–2026.
Hyväkin strategia on kuitenkin
vain tahroja paperilla, jos se ei
tavoita kohderyhmäänsä: porvoolaisia. Siksi strategiatyön tukena
käytettiin Arvot360Kirkko -tutkimuksen tuloksia.
Tutkimus osoitti, että rakkauden
ja toivon suhteen me olemme
lähes yksimielisiä, mutta uskon kysymyksissä löytyy jo paljon eroja.
– Arvot360Kirkko-tutkimuksen
mukaan eri sukupolvet eroavat
toisistaan radikaalisti, ja tämä
edellyttää meiltä yhä parempaa
ymmärrystä eri ikä- ja segmenttiryhmistä. Ymmärrys auttaa meitä
välittämään tehokkaammin uskon,
toivon ja rakkauden sanomaa, kirkkoherra Pontus Salmi kertoo.
Eri sukupolviin
vetoavat eri tekijät
Arvot360Kirkko-tutkimus kertoi
18–70-vuotiaiden porvoolaisten
elämäntavasta viiden segmentin
kautta.
– Segmentit kuvaavat eri ihmisten välisiä eroja keskiarvoisesti,
vaikka yksilöiden todellisuus on
monikirjavampi, Salmi tähdentää.
Segmenttitutkimuksen lisäksi

tutustuttiin kirkon neljävuotiskertomukseen, jossa avattiin laajemmin eri sukupolvien välisiä eroja.
Näiden kahden aineiston pohjalta
luotiin kolme erilaista strategiaa.
Ensimmäinen strategia on suunnattu sotien ja jälleenrakennuksen
(1921–1939) ja suuren murroksen
sukupolvelle (1940–1949), jotka
ovat tyytyväisiä seurakunnan
nykyiseen toimintaan.
– Heille meidän on tarkoitus tarjota perinteistä ja tuttua toimintaa
sekä kehittää enemmän yhteistä
tekemistä, vapaaehtoisuutta ja
osallisuutta, Salmi kertoo.
Toinen strategia ottaa huomioon erityisesti lähiöiden
(1950–64) ja hyvinvoinnin sukupolvet
(1965–79) ja tarjoaa perinteiden
lisäksi mahdollisuuden hyvän
tekemiseen.
Hyvinvoinnin
sukupolvet ovat
nuoruudessaan
eläneet kristillisen
yhtenäiskulttuurin
Suomessa, ja he kantavat yhä sen
perintöä.
– Tämän ikäluokan ihmisille on
usein tärkeää, että kirkko tekee
hyvää ja että he voivat olla osaltaan mukana hyvän tekemisessä ja
kirkon kulttuuriperinteen säilyttämisessä, Salmi kertoo.

– Irrallisten joukossa on kyllä
hengellistä (spiritual) etsintää ja
kokemuksia. Useilta haastattelemiltamme puuttui kuitenkin
paikka, porukka tai tila, jossa he
kokisivat voivansa jakaa omia
hengellisiä kokemuksiaan, Takala
sanoo.
Nuoremman sukupolven
tavoittamisessa korostuu avoimen
vuoropuhelun ja esteettömyyden
merkitys. Seurakunnan toiminnassa on huomioitava entistä paremmin tasa-arvoisuus, ekologisuus,
paikallisuus ja kansainvälisyys.
Pannu- vai erikoiskahvia?
Kauramaidolla tai sokerilla?
Porvoon suomalaisen seurakunnan
uutta visiota haettiin metaforien
kautta. Parhaimmaksi mielikuvaksi
nousi hetki ennen aamunkoittoa.
– Se kuvaa sitä lyhyttä sarastuksen hetkeä eli pientä tuokiota
ennen auringonnousua. Se on se,
millaiseksi haluamme seurakuntaamme kehittää ja uudistaa: virkistävän raikkaaksi, Salmi selittää.
Erityisesti kahviesimerkki
avasi vision sukupolvien välistä
eroa; iäkkäämpi väki on tottunut
vaaleapaahtoiseen Juhla Mokkaan,
ja mitä nuorempi sukupolvi on
kyseessä, sitä enemmän variaatiota

70 %

porvoolaisista
kuuluu
kirkkoon
Nuoret antavat
haastetta kirkolle
Kolmas strategia pyrkii tavoittamaan yksilöllisen valinnan
(1980–89) ja epävarmuuden sukupolvet (1990–2000-luvun alku),
jolle kirkko näyttäytyy usein liian
partiakaalisena ja epätasa-arvoise-

70 %

porvoolaisista
kuuluu
kirkkoon

kahvituotteilta toivotaan.
– Uskon kysymykset pitäisi
pystyä avaamaan samalla tavalla.
Kahvi pysyy samana, mutta se tarjoillaan eri tavoin. Niin myös usko
pysyy samana, mutta se tarjoillaan
eri sukupolville eri tavalla, Salmi
selittää. – Nuoret ikäluokat etsivät
hengellistä sisältöä ja elämänkatsomusta monesta eri suunnasta,
meidän on oltava avoimia käymään
vuoropuhelua niiden tapojen
kanssa.

Ove
aukit

RAKKAUS

Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä niin diakonian
kautta kotikaupungissamme kuin laajemmin lähetyksen ja
kansainvälisen diakonian kautta muualla maailmassa. Seurakunnan tekemää diakoniatyötä arvostetaan tutkimusten
mukaan laajasti ja se on ihmisille myös yksi keskeisimmistä
syistä kuulua kirkkoon.

USKO

Uskon ja toivon välittäminen seurakuntatyössä on sen sijaan
haastavampaa, vaikka vielä lähes 70 % porvoolaisista on joko suomenkielisen tai ruotsinkielisen seurakunnan jäseniä.
Uskon kautta syntyy yhteys Jumalaan ja se luo kristityn ja
seurakunnan elämään perustan. Kirkon viimeisimmän tutkimuksen mukaan ihmisten näkemykset eroavat toisistaan
kaikista eniten uskoon liittyvien arvojen kohdalla ja yhä
harvempi uskoo enää niin kuin kirkko
opettaa.
Seurakunta pyrkii yhä vahvempaan
keskusteluun niiden kanssa, jotka eivät
koe kristinuskoa merkityksellisenä
asiana elämässään.

TOIVO

na instituutiona.
– Tässä kohderyhmässämme on
nähtävissä suurimmat etääntymiset
kirkosta, ja myös uskonnottomien
osuus on merkittävä, Salmi selittää.
Porvoolaispappien viime keväänä tekemän haastattelun perusteella monet kohderyhmän henkilöt

kokevat kirkon fyysisesti tärkeänä
paikkana, vaikka he eivät jumalanpalveluksissa käykään.
– Monen nuoremman porvoolaisen suhdetta kirkkoon voisi kuvailla moikkaustuttavuudeksi. Kun
kohdataan, moikataan kohteliaasti,
mutta tapaamisia ei haluta tihentää

eikä suhdetta syventää, seurakuntapappi Juha Takala kertoo
havainnoistaan.
Vaikka kirkon hengellisyys ei
ollut nuoremmalle sukupolvelle
merkityksellinen, hengellisyydellä oli paikkansa heidänkin
arjessaan.

Tutustu
tarkemmin
strategiaamme
Painettuja versioita saatavana
toimipisteiltämme ja
nettisivuiltamme osoitteesta:
www.porvoonseurakunta.fi/uutiset/
-/news/84161827/

Porvoon suomalais
en seurakunnan
strategia
vuosina 2021-20
26
Rai
st
toimka
intaaa

Tehdään
yhdessä
hyvää

Toivon taustalla on Jeesuksen
lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta
ja tuonpuoleisesta elämästä.

Käy
vuoropmme
uhelua

Kaste
kuljettaa

Ovet auki
kaikille – nyt!

H

elsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo esitteli marraskuussa kirkon 2020 Ovet auki -strategian
ja linjasi, että seurakuntien tekemien strategisten
valintojen soveltamisten tulee olla aidosti alueen ihmisten
tarpeista nousevia.
Laajasalo kantoi erityistä huolta nuorten naisten ja kirkon
välisestä ohentuneesta suhteesta ja siihen vastaamisesta.
Nuoren naisten joukossa uskonnollisuus on Suomessa vähentynyt poikkeuksellisen paljon muuhun läntiseen maailmaan
verrattuna.
Kirkon strategian mukaan keskeistä on, että seurakunnan
ovet olisivat auki ja kirkon työntekijät lähtisivät rohkeasti
ihmisten keskuuteen ja kutsuisivat ihmisiä sisään toimintaan
ja seurakunnan jäsenyyteen.
Ovien ei tulisi olla kenellekään kiinni, ja kaikenlaisen
ihmisten tulisi kokea olevansa arvokkaita.
Ovia ei avata vain tähän maailmaan, vaan myös Kristuksen
kautta taivaaseen.
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KUVA: MARJA-LEENA DAMMERT

Tarina Toivosta

Nyt kun
korona-aikana ei
saa halailla niin pal
jon
mummoja ja vaarej
a ja
tuttuja, on erityise
n
tärkeää halailla om
ia
läheisiä rakkaita.

Toivo-koira karkaa
seikkailuun Koronaketun kanssa, mutta
miten perhe saa toivon
takaisin?

Toivo tykkäsi leikkiä pihalla. Monina iltoina pihalle oli tullut myös Korona-niminen
kettu. Aluksi kettu ja koira vain katsoivat
toisiaan. Sitten he tutustuivat pikkuhiljaa.
Eräänä päivänä Korona pyysi Toivoa mukaansa metsään.
Jo silloin Kettu ehdotti, että Toivo lähtisi
hänen kanssaan vähän pidemmälle seikkailulle. Toivoa ajatus seikkailusta kiehtoi, ja
hän oli lähdössä häntä viivana kohti metsää,
joka huokui jännitystä. Sitten Toivo muisti
perheensä, minut, oman Kerttunsa, ja juoksi
takaisin kotiin.
Mutta Korona oli sitkeä. Ilta illan jälkeen
hän kävi houkuttelemassa Toivoa mukaansa.
Hän kertoi omista metsästysreissuistaan ja
hienoista maisemista ja siitä, miltä vapaus
tuntui. Houkutus kasvoi liian suureksi.
Toivosta tuntui, ettei hän olisi koira ei- kä
mikään, jos hän ei yhtä seikkailumatkaa tekisi.
Ja niin Toivo karkasi kotoa. Hän,
kotikoirista kiltein ja uskollisin.
Ketun kanssa elämä oli erilaista.
Aluksi vapaus tuntui mahtavalta. Ei
ollut ketään, kenestä täytyi huolehtia,
mutta toisaalta kukaan ei rapsutellut
ja tuonut ruokaa kuonon eteen. Eikä
Korona leikkinyt Toivo kanssa
niin kuin ihmiset leikkivät.
Kuten monesti käy,
suru ja ikävä kasvoivat iltaa kohti.
Toivo tunsi huonoa
omaatuntoa. Lopulta
kävi niin, että kettu
kyllästyi Toivoon.
– Odotin sinulta
enemmän. Ei sinusta ole seik-

Pikku aasin
ihmeellinen
pääsiäinen

T

ule uteliaan pikku aasin matkaan ihmettelemään pääsiäisen tapahtumia videotallenteen kautta. Aasi on kovin ylpeä saadessaan kantaa Jeesusta Jerusalemin
pääsiäisjuhlille, mutta se on vähän
hämmentynytkin väenpaljoudesta
ja juhlahumusta. Kuka onkaan tämä
kaikkien rakastama mies? Myöhemmät tapahtumat saavat
aasin entistä enemmän kummastusneemmaksi.

S

iitä on tarkalleen ottaen vuosi, kun
Toivo katosi. Päästimme hänet usein
pihalle juoksemaan vapaana, mutta
sitten eräänä iltana hän ei enää tullut kotiin.
Aluksi minä, äiti ja isä syyttelimme
toisiamme.
– Kerttu, miksi et katsonut Toivon perään?
äitini kysyi vihaisena.
– Isä, sinun olisi pitänyt pystyttää aita
koiralle! huusin isälleni.
Lopulta vain itkimme ja lohdutimme
toisiamme.
Olimme niin huolissamme Toivosta.
Kodissa oli hiljaista ja tylsää. Kukaan ei
tullut ovella vastaan häntää heiluttaen.
Iltaisin muistelin Toivoa.
Joskus näin hänestä unta. Unessa hän
nukkui jalkopäässäni ja herätti minut jalkojani nuollen.
Vähän ajan päästä äiti ei enää puhunut
Toivosta. Ihan kuin hän olisi unohtanut
kokonaan koko Toivon. Minä rukoilin joka
ilta Toivon puolesta. Rukoilin, että Jumala
lähettäisi hänet kotiin. Toivoin, että Toivo
elää.

Porvoon suomalaisen seurakunnan
varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan
tiimi on valmistanut videon, jossa
pääsiäisen tapahtumia katsellaan
pienen aasin silmin. Video julkaistaan
sunnuntaina 28.3.2021 seurakunnan
YouTube-kanavalla ja Facebooksivuilla.
Videon suunnittelu ja toteutus:
Nora Kalske (lastenohjaaja) ja
Marja-Leena Dammert
(lapsityönohjaaja).

vat pöydältä päivisin, kun olimme töissä ja
koulussa. Ihan kuin Toivo olisi tullut takaisin.
Mutta voisiko se olla Toivo?
Asetimme kotiimme valvontakamerat – ja
Toivo jäi kiinni.

POHDITTAVAKSI!
Lapsen kanssa: Oletko joskus ollut surullinen? Mitä silloin lohduttaa?
Miten voisit lohduttaa toista, joka on surullinen?
Aikuisille: Oletko sinä joskus kadottanut toivon? Mikä silloin auttaa? Mitä sanoisit
kaverillesi, jonka koira on kadoksissa tai on muuten menettänyt toivonsa?
kailijaksi. Ja joudun jatkuvasti opettamaan
sinulle uusia metsätaitoja. En ole oikein
mikään opettaja, Korona-kettu murahteli.
Toivo ymmärsi sen kyllä. Häntä harmitti
tuottaa näin iso pettymys Koronalle. Ja niin
Toivo aloitti matkansa kohti kotia. Sinne hän
löytäisi mistä vain!
Matkalla hän kuuli monen ihmisen
puhuvan siitä, miten korona on muuttanut
maailmaa. Koronaan oli tulossa rokote,
mutta siihen asti varsinkin
koronan kohdanneiden
pitäisi välttää ihmisten
kanssa olemista.
– Minä kohtasin
Koronan! Minun
pitäisi välttää
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ihmisiä, Toivo kauhistui.
Toivo ei tiennyt, että ihmiset puhuivat
koronataudista, ei Korona-ketusta!
Toivo oli kauhuissaan. Oliko kettu todella
noin vaarallinen? Ja mistä Toivo voisi saada
rokotteen? Annetaanko koirille edes rokotteita?
Toivo ymmärsi, ettei hän voisi saattaa
perhettään niin isoon vaaraan vietettyään
Koronan kanssa monta kuukautta.
Toivo asettui nukkumaan
perheensä puuvajaan. Illat
olivat kylmiä, mutta vajassa ei
sentään pakkanen paukkunut. Öisin Toivo kietoutui
vanhojen mattojen väliin,
ja päivisin hän hiippaili
sisälle taloon etsimään
ruokaa.
Me aloimme ihmetellä, mihin herkut katosi-

Eräänä päivänä minä päätin jäädä koulusta
kotiin. Odotin eteisessä ja jännitin, saapuisiko Toivo.
Pian ovelta kuului tuttua tassujen töminää.
Ja sitten näkyi musta kuononpää.
– Toivo!
Kun Toivo näki minut, hänen sydämensä
pakahtui onnesta ja hän unohti heti koronan. Hän hyppäsi syliini ja nuolaisi poskeani.
– Toivo-kulta, missä kummassa olet ollut
piilossa? Meillä oli niin kova ikävä sinua!
sanoin.
– Olin Korona-ketun luona ja pelkäsin,
että olen saanut koronataudin. Ja hävetti ja
harmitti, kun karkasin.
– Voi höpsö! Ei kettu tuo koronaa. Ymmärsit väärin, minä kerroin ja silitin Toivon
pehmeää turkkia. Selitin, mistä koronassa
on kyse.
– Nyt on liikkeellä koronatauti, mutta se
tarkoittaa sitä, että juuri näinä aikoina on erityisen tärkeää halata omaa pientä koiraansa.
Painoin kasvoni Toivon turkkiin ja tunsin,
kuinka koko hänen kehonsa rentoutui.
Halaus sulatti kaiken pahan mielen.
– Wuh, en koskaan enää karkaa kotoa, jos
vain otatte minut takaisin, Toivo sanoi.
– Tietenkin otamme!
Ja niin Toivo palasi kotiin.

Kirjoittanut
Minna Tuominen
Toimittanut
Merja Forsman
Tarinan on kuvittanut
Porvoon taidekoulua
harrastava Nea Hasu, 13 v.

Pääsiäisaiheinen ristikko
Täytä alla olevin vinkkien avulla sanat numeroiduille
paikoilleen. Ristikkoon muodostuu ylhäältä alas luettava
pääsiäisaiheinen sana.

1
2
3
4
5

Perhejumppaa YouTubessa:

Jumpataan kohti pääsiäistä!

P

orvoon Taidetehtaalla kuvatut Lastenkirkon pääsiäisjumppavideot liikuttavat
perhettä kohti pääsiäistä.
Videoilla tanssiopettaja Emmi
Backman vie seitsemälle seikkailulle: kuumalle autiomaalle, leipäsunnuntain leipomoon, enkelien
pilvelle ja hiljaiselle viikolle
tikkuina, kelloina ja langanpaloi-

na. Samalla opitaan pääsiäisestä ja
kehitetään tunnetaitoja.
Videot on kuvannut, leikannut ja
tuottanut Merja Forsman ja käsikirjoituksen pohjana on Anita
Ahtiaisen ja Kaisa Aitlahden
Perhejumppa laskiaisesta helluntaihin.

Videot löytyvät Lastenkirkon
YouTube-kanavalta osoitteesta:
https://www.youtube.com/user/Lastenkirkko

6
7
8
9
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Päivä jolloin Jeesus ristiinnaulittiin		
Tällä Jeesus ratsasti Jerusalemin pääsiäisjuhlaan
Iso kristillinen juhla loppuvuodesta		
Syödään laskiaistiistaina				
Vieritti kiven haudan suulta				
Pääsiäisen ajan perjantain lisänimi		
Kasvatettava pääsiäiskoriste			
Keltainen pääsiäiskukka				
Jeesuksen isä					
Jeesuksen äiti
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Pääsiäinen Porvoon suomalaisessa
seurakunnassa
n 28.3. kello 10 Palmusunnuntain sanajumalanpalvelus,
tuomiokirkko. Striimaus.
n 28.3. kello 12 ja 12:30 mahdollisuus ehtoolliseen
Gammelbackan seurakuntakeskuksessa.
Rajattu henkilömäärä: ilmoittautuminen etukäteen
kirkkoherranvirastoon p. 019 661 1213 tai 019 661 1215.
n 28.3. kello 16 Lasten pääsiäislauluja, tuomiokirkko.
Lasten musiikkiyhtye Himmelit. Striimaus.

n 4.4. kello 10 Pääsiäisaamun sanajumalanpalvelus, tuomiokirkko. Mukana
musiikkiryhmä Sancti Amicin
taltiointeja. Striimaus.
n 5.4. kello 10 Toisen pääsiäispäivän sanajumalanpalvelus,
tuomiokirkko. Striimaus.

Nuorten
pääsiäinen
Discordissa!

Hartaude
Facebook t
iss

Hiljaisen
viiko
hartaussa n
rja
seurakun
nan
Facebook
-sivuilla.
Taltioitu
etukätee
n.

a

alustan_nuoret#9105

n 1.4. Mahdollisuus kiirastorstain ehtoolliseen
tuomiokirkossa kello 13, 13:30, 16 ja 16:30 sekä
Gammelbackan seurakuntakeskuksessa kello 17, 17:30
ja 18. Rajattu henkilömäärä: ilmoittautuminen etukäteen
kirkkoherranvirastoon p. 019 661 1213 tai 019 661 1215.
n 1.4. kello 20 Kiirastorstain messu, tuomiokirkko.
Striimaus. Mukana lauluyhtye Fridan taltiointeja.
n 2.4. kello 10 Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus,
tuomiokirkko. Striimaus.
n 2.4. klo 18 Pitkäperjantain iltamusiikki, tuomiokirkko.
Striimaus.

Ilmoittaudu pääsiäispolulle
n Kouluikäisten pääsiäispolut lauantaina 27.3.
tuomiorovastin pappilan pihalla (Suomenkyläntie
6) klo 10–11 ja 11.30–12.30. Käydään yhdessä
läpi pääsiäisen tapahtumia. Ilmoittautuminen
Jasmiina Kirille 040 588 5052.
Ilmoita lapsen nimi, allergiat ja kumpi ajankohta olisi ensisijainen toive. Paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja molemmilla poluilla on 10.

Porvoon suomalainen seurakunta toivottaa
siunattua ja levollista pääsiäisen aikaa kaikille!

Kuuntele
radiosta iskelmiä
n Pääsiäisohjelma lohdutuksesta ja
toivosta Iskelmä Porvoossa (taajuus 99,8
mHz). Ensimmäinen osa lohdutuksesta
hiljaisella viikolla ma–to (29.3.–1.4.)
kello 13 (uusinta kello 17:30).
Toinen osa toivosta pääsiäisen jälkeisellä
viikolla ti–pe.

Nuket kertovat pääsiäisestä

Ilmoittaudu ehtoolliselle

n Pikku aasin ihmeellinen pääsiäinen.
Pääsiäiskertomus nukkejen avulla,
julkaistaan seurakunnan Youtubekanavalla ja Facebook-sivuilla
sunnuntaina 28.3.

n Sunnuntaina 4.4. kello 12 ja 12:30 mahdollisuus ehtoolliseen Gammelbackan seurakuntakeskuksessa. Rajattu henkilömäärä: ilmoittautuminen
etukäteen kirkkoherranvirastoon p. 019 661 1213
tai 019 661 1215.

Pääsiäisen uutiskatsaus
koululaisille
n Näytelmällinen uutiskatsaus pääsiäisen
tapahtumista, ilmestyy palmusunnuntaina 28.3. seurakunnan
Youtube-kanavalla ja Facebooksivuilla. Uutiskatsaus on
suunnattu isommille koululaisille (kolmasluokkalaiset
ja sitä vanhemmat).

Hyödyllisiä linkkejä ja tunnisteita
n Löydät linkit hartauksiin, jumalanpalveluksiin ja muihin
verkon välityksellä lähetettäviin tilaisuuksiin ja videoesityksiin kotisivuiltamme: www.porvoonseurakunta.fi.

Lapsikuorot Riimu ja Saundi
laulavat pääsiäisestä
n Lasten pääsiäismusiikkia
lapsikuorojen Riimu ja
Saundi esittämänä.
Pääsiäiskertomus
lasten laulamana.
Joka päivä
27.3. alkaen
seurakunnan
Facebook-sivuilla.

Seuraathan myös Facebook-sivuja:
”Porvoon suomalainen seurakunta”
”Porvoon kanttorit”,
”Valonmessu Porvoon suomalainen seurakunta”
”Porvoon lastenohjaajat”

Via Crucis
n Via Crucis -virtuaalivaellus podwalkina: voit
kulkea reitin valitsemanasi aikana kuunnellen
puhelimeltasi vaelluksen kertomusta ja musiikkia.
Kuunneltavissa 28.3. alkaen.

Tutustu hiljaisen viikon tunteisiin
n 7 tunnetta kohti pääsiäistä -videosarja. Hiljainen viikko herättää tunteita laidasta laitaan. Hiljaisella viikolla joka päivä julkaistavalla videolla
käsitellään yksi tunne kerrallaan kertojan oman
kokemuksen kautta. 29.3. alkaen Youtube-kanavalla ja Facebook-sivuilla.

Pyhiinvaellus
Gammelbackassa
n Pieni pyhiinvaellus
Gammelbackassa - reitti aukeaa
kierrettäväksi palmusunnuntaina
28.3. ja on kuljettavissa siitä
eteenpäin
ainakin vuoden verran.
Reitti löytyy sovelluksesta Citynomadi.com
nimellä “Pieni pyhiinvaellus Gammelbackassa”.
Epidemiatilanteesta johtuen ohjelmaan voi tulla
muutoksia. Ajantasaiset tiedot löydät seurakunnan
kotisivuilta (www.porvoonseurakunta.fi) ja Facebook-sivuilta (www.facebook.com/porvoon.suomalainen.seurakunta/). Kotisivuille päivittyvät myös
tarkemmat tiedot tapahtumista toimittajineen.

Instagram-tunnuksia:
@porvoontuomiokirkko
@porvoonkanttorit
@kohtaamispaikka_porvoo
@siipien_suojassa

