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och utkommer med fyra nummer om året. Har du idéer och synpunkter, 
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kommunikationsenhet, tfn. 2340 2238. Layout och pärmbild Roosa Salminen. 
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Vi hann knappt in genom dörren när hon redan stod där och radade glas framför fat 
och öste rykande gröt på tallrikar med blommiga dekorationer. Plommonsoppan 
stod och svalnade vid det öppna fönstret och så fanns det ju såklart kaffe och 
russinkaka till efterrätt. Och om magen fortsatte kurra så ville mormor vara den 
första som fick höra kurret; det fanns säkert något i kylskåpet som snabbt kunde 
värmas upp. Medan vi satt där och sörplade soppa och drack tjock mjölk direkt 
från ladugården gick hon fram och tillbaka mellan vedspis och köksbord och 
undrade om allt var bra. Var någon ännu hungrig eller törstig eller fanns det något 
annat hon kunde göra för oss?
  Mormors blommiga tallrikar och avsvalnade plommonsoppa är ett matminne 
som jag, ännu många många år senare, kan känna i hela kroppen. Det är inte bara 
den goda soppan och den smörkryddade gröten, utan det är måltiden i sin helhet 
som känns. Utan att behöva ställa frågan, visste hon att vi skulle vara hungriga 
efter den långa bilfärden. Gästvänligheten som mötte en i farstun var så total att 
ingen kom på tanken att svara ”nej tack, vi behöver inget” eller ”vi har redan ätit 
på vägen”. Det var inte bara soppan, utan det var det där med att samlas kring 
samma stora lantgårdsbord med de man mest tyckte om. Att sträcka fram mjölken 
till den som tycker om dig precis som du är och att dela brödbit med den som 
ända från maggropen önskar dig allt gott. Mormors plommonsoppsbjudning är 
ett matminne, som än idag får kroppen att bli alldeles varm.
  Att äta tillsammans är något mycket speciellt. Stunder vi vill festa till och dagar 
vi vill komma ihåg hör ofta ihop med ett dukat bord. Det kan vara studentens 
gräddiga kaka, brudparets buffet eller smörgåstårtan när man samlas för att sakna. 
Vi säger ”välkommen” genom att höja en skål, ”jag har väntat på dig” genom 
att duka bord och ”jag vill att du ska ha det bra” genom att ösa på mera gröt. 
Det handlar inte så mycket om själva maten som det handlar om att känna sig 
accepterad, omtyckt och att känna gemenskap. En sådan måltid kan få oss att, 
ännu årtionden senare, älska soppa som är gjord på plommon.
  Ett matminne som känns i många kroppar hör starkt ihop med påsken. Förutom 
memma, mignonägg och pastellprickiga karameller är påskens mest kända 
smak den av sött vin och tunn oblat. Den första nattvarden var så fullproppad 
av acceptans, kärlek och gemenskap att vi ännu flera tusen år senare runt hela 
jorden samlas till minne av den. När nattvard är som bäst, påminner den mycket 
om mormors plommonsoppsbjudning. Redan farstun skriker välkommen och 
snart böjer man knä i en kravlös måltidsgemenskap. Vid det halvcirkelformade 
middagsbordet är alla fina precis sådana som de är – det finns inga krav på 
vältränad midja, trendig outfit eller framgång i firman. Vid nattvarden finns inga 
honnörsbord, man har ingen glädje av övertidstimmar och kommer inte före i kön 
tack vare rätt kontakter. Halvcirkeln är en av de få platser i världen där hen i grå 
kostym och hen med smutsiga kläder tränger sig kring samma bord. Det är en av 
de få platser i världen där man är tillräcklig. Utan att behöva ställa frågan vet Gud 
att vi har haft en lång färd.  ”Jag ser att du är hungrig och törstig, slå dig ner, bordet 
är dukat. Finns det något annat jag kan göra för dig?” frågar Gud medan Hen rör 
om i plommonsoppan.

Jessica Högnabba  
studentpräst, Helsingfors kyrkliga samfällighet  

Gröten är färdig och 
plommonsoppan står vid 

fönstret och svalnar

Passionsdramat Via Crucis uppförs i Helsingfors centrum för 20:e gången på lång-
fredagen den 3 april. Föreställningen startar kl. 21.30 i Kajsaniemiparken. Pas-
sionsvandringen fortsätter via Finlands Bank till Domkyrkan, där passionsdramat 
kulminerar i korsfästningen.
  Manusförfattaren Veli-Pekka Hänninen har gjort en ny tolkning av passionsdra-
mat med temat ”åskådarens påsk”, som behandlar människans oförmögenhet att 
möta lidande. Regissören Ville Saukkonen har gett passionsdramat en modern 
anknytning. 
  Som Jesus ser vi finsk-kenyanska skådespelaren Matti Leino. I passionsdramat 
uppträder skådespelare och artister som till exempel Kristiina Halkola, Satu Silvo, 
Oskari Katajisto, Sami Saikkonen, Jorma Uotinen och Juha-Pekka Mikkola. 
Heikki Sarmanto har komponerat en ny version av Hosianna till passionsdramat. 
Helsingfors filmharmoniska kör och Essi Wuorela uppträder med var sin tolkning 
av Sarmantos version av den traditionella psalmen.
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REDAKTÖREN 
HAR ORDET

När tv-serien Hjärtevänner startade på 
Yle Fem hösten 2013 fördes den till stor 
del fram som ett dejtingprogram för äldre, 
ett program om ensamhet, förälskelse och 
drömmar och det aldrig sinande behovet 
av kärlek.
  – Fokus låg på kärlek och jag hoppades 
att se kärlek vid första ögonkastet, som om 
en änglakör skulle sjunga ut halleluja med 
trumpeter och himlavalv skulle öppna sig, 
berättar programvärden Magnus Silfvenius 
Öhman som i serien sammanförde 
pensionärer i hela Svenskfinland.
  Men det blev inte som han hade tänkt sig.
– Mot slutet nyktrade jag till och märkte 
att det inte gick till så på riktigt, säger 
Silfvenius Öhman.
  I stället fick han bevittna otaliga 
möten mellan människor som nog 
tyckte om varandra men som inte 
blev störtförälskade, utan i stället såg 
möjligheter till en spirande vänskap.
  I andra säsongen av Hjärtevänner, som 
för närvarande visas på Yle Fem, försöker 
man i stället ge en mera realistisk bild av 
vad det betyder att vara äldre i dagens 
Finland, med mindre fokus på kärlek och 
förälskelse och mera fokus på människor 
som, av en eller annan anledning, är 
ensamma.
  – Det handlar om drömmar och 
funderingar om vad livet alltjämt har att 
ge. Det handlar också om vad man måste 
göra om man är ensam mot sin vilja, om 
att våga satsa, riskera ett nej och kanske bli 
avvisad, funderar Silfvenius Öhman.

Inspiration för andra
Magnus Silfvenius Öhman säger att han 
under arbetet med inspelningarna försökte 
träffa så många äldre som möjligt för att 
förstå dem ännu bättre. Självfallet var alla 
inte genast villiga att ställa upp framför 
kameran, men vissa av de tillfrågade gick 
med på att intervjuas efter övertalning.

Tv-profilen Magnus Silfvenius Öhman 
jagade intensivt förälskelse i Svenskfinland, 
men blev snart mera nyfiken på förhållandet 
till äldre överlag.

kärlek på gamla dar?

  – De köpte argumentet att de inte bara 
kan göra sig själva en tjänst, utan även 
fungera som inspiration för andra i samma 
situation.
  Ett krav var att reservera tillräckligt med 
tid för inspelningarna, för att få folk att 
öppna sig framför kameran.
  – Det går inte på en halvtimme att pressa 
fram samtalen, snarare tog det ofta en dag.

Inte gammal över en natt
Hela poängen med programmet summe-
rar Magnus Silfvenius Öhman i några 
punkter.
  – En viktig poäng var att överlag 
sammanföra två människor och ge dem 
knuffar i ryggen. En annan poäng var att 
visa för yngre människor, att man inte blir 
gammal över en natt, det går inte så att man 
lever till fyrtio och sen en dag plötsligt blir 
gammal. Eftersom vi har tappat kontakten 
med äldre och ingen lär oss att bli äldre, 
ville vi visa för våra yngre tittare att många 
av deltagarna i programmet också känner 

Radikala 
förändringar 
Helsingfors kyrkliga samfällighets 
bokslut för år 2014 var bättre än vän-
tat. Skatteintäkterna blev ungefär lika 
stora som år 2013 och så som man 
beräknat i budgeten. De påverkas av 
många olika faktorer. En viktig faktor 
är själva beskattningsunderlaget det 
vill säga medlemstalet.
  Vid årsskiftet var medlemstalet 
355 317 närvarande medlemmar i 
samtliga församlingar. Medlemstalet 
minskade under året med 4 473 per-
soner. Minskningen år 2013 var 2 194 
personer. De finska församlingarnas 
medlemsantal minskade med 4 106 
personer och de svenska med 367 
personer. Kyrkotillhörigheten är 57,6 
procent i de finska församlingarna 
och 70,3 procent i de svenska.
  Johannes församling är den största 
svenska församlingen med 11 645 
medlemmar. Matteus församling har 
5 931 medlemmar och Petrus för-
samling 6 988 medlemmar.
  År 2014 skrev 8 118 personer sig ut 
ur kyrkan. Bara år 2010 har motsva-
rande tal varit större, då på grund av 
en tv-debatt om sexuella minoriteter. 
Diskussionen om den könsneutrala 
äktenskapslagen bidrog till utskriv-
ningarna år 2014.
  År 2016 träder en ny lag om den 
kyrkliga beskattningsrätten i kraft. 
Kyrkans rätt till en andel av sam-
fundsskattens avkastning upphör då 
och i stället kommer kyrkan att ersät-
tas för skötsel av begravningsväsen-
det, folkbokföringen och upprätthål-
landet av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader.
  Nämnda reform kommer uppskatt-
ningsvis att minska kyrkans sam-
fundsskatteintäkter med trettio pro-
cent. Det betyder i pengar fem mil-
joner euro. Om man tar i beaktande 
svackan i samhällsekonomin och för-
samlingarnas sviktande medlemstal 
betyder det för församlingarna knap-
pa tider inom kort. För många större 
verksamhetsprojekt betyder det en 
hel del nedskärningar i framtiden.
  De strukturella förändringar man 
gjort i kyrkan har tillsvidare inte 
löst några ekonomiska problem. För 
tillfället ser scenariot inte väldigt 
uppmuntrande ut. Utmaningarna 
är många och lösningarna få. Vi får 
ändå hoppas på nya visioner som sä-
kerställer att våra budbärare även i 
fortsättningen kan gå ut med budska-
pet. Det glada budskapet att Kristus 
är uppstånden. Det betyder framtid 
och hopp!
Alla läsare tillönskas en glad påsk!

Alf Lindberg
 

sig som 20-åringar innerst inne.
  – En tredje aspekt är att vi vill inspirera 
andra äldre, alla dem som inte annars 
vågar ta steget. Sen är det också så att alla 
inte känner sig ensamma, det finns grader 
av ensamhet.
  Av deltagarna i första säsongen berättar 
Magnus Silfvenius Öhman att åtminstone 
tre personer inte längre känner sig 
ensamma, antingen för att de träffade 
någon under programmets gång eller efter 
att inspelningarna avslutades, kanske som 
ett resultat av att en process hade startat.
En tydlig skillnad mellan den förra och 
nya säsongen är att flera av deltagarna 
är frånskilda. Samtidigt kan man se att 
det socialt mera godtagbart att sörja en 
död ex-partner än en levande. Silfvenius 
Öhman minns att vissa av deltagarna 
också blev utsatta för en viss social, negativ 
påtryckning i och med att de berättade om 
förhållandet i tv.
  – Folk frågade deltagarna “ska du faktiskt 
ära din avlidne mans minne?”. Det fanns 
tyvärr mycket sådant.
  Hjärtevänner baserar sig på en originalidé 
av Teresa Ekman och Carina Bruun. 
Andra säsongen av programmet visas på 
Yle Fem på söndagar kl. 18.30 med repris 
på lördagseftermiddagar.

Text: Wilhelm Kvist
Foto: Anders Lönnfeldt/

Five Corners Production

Magnus Silfvenius Öhman möter Tuula Marhola i Hjärtevänner.

Ossian Avén i samtal med Magnus Silfvenius Öhman.



4Helsingfors Extra

I Finland bedrivs sjukhussjälavården av 
den evangelisk-lutherska kyrkan. Präs-
terna och lektorerna fungerar på sjuk-
husens villkor bland de anställda inom 
sjukvården. I Helsingfors har kyrkan i 
dag 20 präster och en ledande sjukhus-
själavårdare inom sjuk- och åldringsvår-
den.
  Verksamheten grundar sig på kyrkans 
och vårdsektorns gemensamma beslut 
och rekommendationer som godkändes 
i Åbo 15.6.2002. Som grund för verk-
samheten ligger de värden som nämns i 
kyrkans strategi: vördnad för det heliga, 
ansvar, rättvisa och sanning. Sjukhus-
själavården är ett konfidentiellt själa-
vårdsförhållande mellan själavårdaren 
och patienten. I dag krävs specifik ut-
bildning för uppgiften. Patienten skall 
kunna bearbeta frågor som gäller hans 
eller hennes liv och sjukdom och få stöd 
och tröst. Tystnadsplikten har detaljera-
de bestämmelser som gäller både kyrkan 
och vården. I kyrkolagen finns bestäm-
melser för prästernas och lektorernas 
bikthemlighet, den får inte brytas. I 
vissa fall bör prästen anmäla brott om en 
person misstänks vara offer för andligt, 

Sjukhusen är som små världar, där det 
myllrar av folk och ingen dag är den andra 
lik. Människor befinner sig i akuta kriser, 
vårdprocesser sätts igång med många del-
aktiga i olika roller. Då allt inte står rätt 
till för en patient, anhörig eller anställd på 
Mejlans sjukhus kan sjukhussjälavårdaren 
tillkallas.
  Innan Barbro Eriksson valdes till sjuk-
hussjälavårdare jobbade hon som präst i 
Kyrkslätt svenska församling. Livserfaren-
heten är till stor nytta i det nuvarande ar-
betet. Sjukhussjälavårdaren eller -prästen 
är anställd av den kyrkliga samfälligheten 
och har en specialiserande utbildning på 
två tre år utöver prästutbildningen.
Barbro berättar att sjukhusvärlden är full 
av både hopp, glädje, förtvivlan och sorg. 
Många blir kurerade men sjukdomar kan 

också bli kroniska. Döden blir en del i var-
dagen för de anställda.
  – En stor fördel är att sjukhussjälavårda-
ren snabbt är tillgänglig vid akuta kriser, 
ingen remiss behövs, säger Barbro.
  Vårdtiderna har förkortats, tekniska upp-
finningar ger nya möjligheter men också 
nya utmaningar. Då patienterna blir äldre 
och hemvården vanligare ökar ensam-
heten. Sjukhusprästen gör hembesök vid 
behov och är flexibel. Nattvarden ges of-
tast vid sängkanten, när patienten känner 
tacksamhet eller ligger för döden.
  Som de flesta sjukhussjälavårdare fung-
erar Barbro Eriksson också som arbets-
handledare för präster, diakoner och an-
dra yrkesgrupper. Arbetshandledarutbild-
ningen är tvåårig. Då har man möjlighet 
att ”fundera högt”. Inga rätta eller fel svar 

psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

Respekt och rättighet
Där hälso- och sjukvårdens mål är att 
främja god hälsa och bota sjukdomar strä-
var själavården till art svara på sjuka och 
lidande människors behov av att bearbeta 
livsåskådnings-, mentala och andliga frå-
gor. Själavårdaren respekterar klientens 
människovärde, övertygelse och integritet 
oberoende av klientens bakgrund. 
Hälso- och sjukvården har en holistisk syn 
på människan där man beaktar fysiska, 
psykiska, sociala och andliga behov. Pa-
tienternas och vårdpersonalens etniska, 
kulturella och religiösa tillhörighet har 
blivit brokigare. I vårt land är religionsfri-
heten en grundläggande rättighet för alla 
invånare. Allas rättigheter bör respekteras.

Sjukhusen byggs
Själavård har alltid till kyrkans centrala 
uppgifter. Sjukhussjälavårdens rötter går 
tillbaka till medeltiden och de så kallade 
”heliga rummen” och tidiga hospitalen. 
Sjukvård nämns på 1300-talet i Åbo och 

på 1400-talet i Viborg. Det fanns en kyr-
ka i anknytning till ett hospital i Forsby 
på 1500- talet. Ännu på 1800- talet var 
sjukhusen i Finland få men andligt ar-
bete sköttes av präster och predikanter i 
sjuk- och fattigstugor. På 1910 och 1920- 
talen byggdes fyra stora sjukhusenheter i 
Helsingfors; Forsby, Stengård, Aurora och 
Nickby. 

Ett statligt sjukhus hade haft en själavår-
dare sedan 1894. När församlingarna 
utvecklade det kristna ungdomsarbetet, 
kyrkomusiken, körverksamheten och det 
diakonala arbetet insåg man behovet av en 
organiserad sjukhussjälavård. 

Den första tjänsten
Stadens präster tog 1924 initiativ till grun-
dandet av en sjukhusprästtjänst. Prästen 

skulle behärska de två inhemska språken 
fullständigt. Senare insåg man behovet av 
en egen tjänst för de svenskspråkiga. År 
1925 instiftades den första sjukhussjäla-
vårdartjänsten i Helsingfors. För tjäns-
ten krävdes speciell människokännedom 
och livserfarenhet. Gudstjänster firades 
på söndagar och helgdagar på de båda 
inhemska språken. Nattvard och andak-
ter hölls två gånger i veckan på vardagar. 
Mot patientens vilja fick man inte predika 
Guds ord. Ingen utbildning fanns i början 
men med hjälp av lämplig litteratur kunde 
prästen förkovra sig. Undervisande och 
förkunnande själavård förekom i början 
och verksamheten kritiserades. Ett pro-
blem var att prästen var stationerad i för-
samlingen och inte tillgänglig i sjukhus-
vardagen. De mest elementära behoven 
hos patienterna ansågs man nonchalera. 
Senare har arbetsbilden förändrats och 
prästens roll som lyssnare har förstärkts. 
Till tjänsten som Helsingfors och hela 
Finlands första sjukhussjälavårdare valdes 
Kullervo Robert Ilmonen år 1925. Han 
hade verkat som tf. kyrkoherde i Tam-
mela, varit generalsekreterare för KFUM 
och direktör för Helsingfors Stadsmission. 

Barbro vårdar själar vid sjukbädden

Visst är det sjukt bra?
Helsingfors församlingars sjukhussjälavård fyller 90 år i år.

”
Själavård har 
alltid hört till 
kyrkans cen-
trala uppgifter

Barbro Eriksson har jobbat sjutton år som sjuk-
huspräst. Med henne är det inte small talk utan 
livets stora frågor som gäller: Varför jag? Hur 
skall det gå för mig? Hur har andra klarat sig i 
samma situation?
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finns. I arbetsbilden ingår även utbild-
ningstillfällen för medicine studeranden 
och sjukhuspersonal. Ofta handlar de om 
ämnen som att möta döende eller svårt 
sjuka.

Behov av stillhet
– I framtiden önskar jag att det skulle fin-
nas en sjukhussjälavårdare på alla sjukhus, 
och gärna ett stilla rum. Där kunde man 
stilla sig en stund i den annars hektiska 
sjukhusvärlden, konstaterar Barbro.
  Den gamla delen av Mejlans sjukhus re-
noveras som bäst. Avskedsrummet är nu 
under reparation. De andra religiösa sam-
funden har sina egna ritualer. De ortodoxa 
tillkallar en egen präst som kan ge natt-
vard åt en församlingsmedlem. Muslimer-
na har ett separat rum med tvättmöjlighet 
som används vid dödsfall.
  Som motvikt till arbetet rör Barbro Eriks-
son på sig ute i naturen och simmar. Konst-
terapi har hon också prövat på. Ibland har 
patienter bett henne prata om sin fritid 
för att inte bara behöva tänka på sin sjuk-
dom eller vården. Barbro lyfter hon fram 
två tankar hon tycker om av sjukhussjä-
lavårdare Lars Björklund: ”modet att göra 
ingenting” och ”den är en ängel som är 
där inga änglar finns”. Författaren Göran 

En viktig merit var att han behärskade de 
två inhemska språken.  Han lär ha använt 
sig av Guds ord, bön, nattvarden och goda 
böcker i sitt arbete.

Banbrytare
Niilo Syvänne valdes till den andra sjuk-
hussjälavårdartjänsten år 1940. Behörig-
hetskraven var högre än för en försam-
lingspräst. Syvänne hade verkat som mis-
sionär i Kina åren 1929-30 och hade både 
erfarenhet och insikt. Han arbetade aktivt 
för att skapa kontakt mellan församlingar 

Barbro vårdar själar vid sjukbädden
Bergstrands verk ”Själavårdarens dilem-
ma” rekommenderar hon varmt. Historien 
bygger på verkliga händelser och hade stor 
betydelse för författarens personliga ut-
veckling och framtida liv.
  När sjukhussjälavården i Helsingfors firar 
90 år i höst är det med fest för inbjudna 
och besök i församlingarna. Själavårdarna 
hoppas få predika i kyrkor en söndag i 
september och då lyfta fram själavården, 
kyrkans kanske viktigaste uppgift.

Text: Ann-Christine Halmén-Kronlund
Foto: Roosa Salminen

Helsingfors församlingars sjukhussjälavård fyller 90 år i år.

och familjer med sociala problem. Erik 
Ewalds och Irja Kilpeläinen hörde även de 
till banbrytarna inom området. Irja Kilpe-
läinen lyfte fram patienten i centrum. År 
1966 valdes Erik Ewalds till ledande sjuk-
hussjälavårdare. Hans erfarenhet av andra 
områden och som lärare vid Åbo Akademi 
vägde tungt i valprocessen. Sjukhuspräs-
ten åtnjöt respekt bland sjukhusläkarna. 
Vid ett tillfälle hade sju läkare bett försam-
lingarna grunda en ny sjukhussjälavårdar-
tjänst. Det oaktat var det inte alltid lätt att 
hitta arbetsutrymmen åt prästen på sjuk-
huset. Att föra samtal på tumanhand med 

patienten var svårt. På 60- och 70-talen 
fick prästerna föra samtal i klädförråd eller 
på en soffa i väntrummet. På 1970- talet 
bokförde man samtalen och utvecklingen 
tog fart. Vid biskopsvisitationen 1974 kun-
de Erik Ewalds visa upp en välorganiserad 
verksamhet som hade hittat sin plats. Niilo 
Syvänne, Erik Ewalds och Irja Kilpeläinen 
promoverades till hedersdoktorer och fick 
uppskattning för sina gärningar. Alla tre 
verkade som författare vars verk lästes, 
inte bara som facklitteratur, utan även av 
allmänheten.

  Erik Ewalds var även föreläsare och ut-
bildare och många av hans föreläsningar 
finns inspelade på band. Som tvåsprå-
kig hade han lätt att nå både finsk- som 
svenskspråkiga åhörare. 

Utmaningar
Sjukhussjälavårdaren betjänar patienter, 
deras anhöriga och personal inom hälso- 
och sjukvården. Själavårdaren finns till för 
hela vårdenheten och är en kontaktperson 
mellan kyrkan och vården. Vardagen är 
mångkulturell på sjukhusen i dag. En del 
sjukhus har stilla rum med religiösa sym-
boler som kan användas vid behov. I dag 

är det Pekka Sääski som är förman för 
stadens 20 sjukhussjälavårdare, statione-
rade på olika sjukhus och vårdanstalter 
i Helsingfors. Som sjukhussjälavårdare 
jobbade han själv inom det psykiatriska 
fältet på bland annat Hesperia och Auro-
ra sjukhus. Sääski har nu i knappt sju år 
fungerat som ledande sjukhussjälavår-
dare vid Helsingfors kyrkliga samfällig-
het. Kollegiet samlas en gång i månaden 
till arbetskonferens i församlingarnas 
hus och har då möjlighet att dela med sig 
av sina erfarenheter, och planera gemen-
samt arbete.  Kyrkan erbjuder i dag även 
själavård för fångar i fängelser och and-
ligt stöd vid katastrofer och olyckor. Gäl-
lande själavårdens framtid konstaterar 
Sääski att många patienter behöver hjälp 
hemma efter att vården delvis förflyttats 
till hemmen och patientens eget ansvar 
vuxit. I takt med att befolkningen åldras 
och ensamheten ökar kommer behovet 
av själavård inte att minska utan, snarare 
tvärtom, öka. Att trygga alla en värdig 
ålderdom borde ligga i allas intresse, den 
har vi var och en framför oss. 

Ann-Christine Halmén-Kronlund

Källor:
Matti Sippo: Kävitte katsomassa, Helsing-
in sairaalasielunhoito 1925-2000, utgiven 
av Helsingfors kyrkliga samfällighet 2004. 
”Rekommendationer för sjukhussjälavård 
i Europa”, Åbo 2002.

”Pekka Sääski har i knappt sju år fungerat som ledande sjukhussjälavårdare i Helsingfors 
kyrkliga samfällighet.

Livserfarenheten är till stor nytta i Barbro Erikssons jobb.

Erik Ewalds 
visade upp en 
välorganiserad 
verksamhet
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samhällstjänsten där det inte betalas lön. 
För resekostnader får hon dock skälig 
ersättning. För en person som jobbar 
på heltid och mister hela sin fritid i 
samhällstjänst är det nog hårda bud, 
menar Johanna.

  Johanna har en hel del gott att ge trots 
allt. Att alla människor är syndare och 
saknar rättfärdighet önskar hon framhålla 
i enlighet med vad som står i bibeln. Alla 
människor är likvärdiga inför Gud.
  Kyrkan är en institution som har 
möjlighet att hjälpa de ensamma och dem 
som har blivit övergivna av samhället, dem 
som är fattiga och svaga samt sjuka och 
behöver tröst eller inte får sin röst hörd. 
Därför är det oftast en förmån att göra sin 
samhällstjänst där. 

Fokusera på en ny väg          
med tro och hopp

Johanna har också många förbättrings-
förslag: berätta mer om kyrkans verksamhet 
och föreslå åt samhällstjänstgörarna att 
komma med på möten och samlingar 
som kyrkan anordnar. Gå med dem en 
bit på vägen, många har en andlig törst. 
Fokusera på de möjligheter kyrkan kan ge 
då det gäller stöd, den diakonala och den 

”
Johanna Tukiainen är 
en av dem som valt 
att göra samhällstjänst 
istället för att avtjäna 
fängelsestraff. 
Samhällstjänst är en ganska ny form 
av sanktion vid brott. Den här formen 
av brottspåföljd var på prov i vårt land i 
början av nittiotalet varefter systemet 
togs allmänt i bruk. Man kan anhålla om 
samhälltjänst istället för en fängelsedom 
som understiger ett års ovillkorligt 
fängelse. ”En lätt grej”, säger kanske nån, 
men även om samhällstjänsten har många 
personliga fördelar anses den vara rätt 
jobbig att utföra.

Samhällstjänsten kan göras 
bland annat i kyrkan

För det första måste man gå genom ett 
lämplighetstest och ha god hälsa. Om 
man blir godkänd kan man avtjäna straffet 
i stat och kommun samt inom kyrkan.  
Dessutom kommer olika ideologiska 
föreningar på frågan, vilka inte gör 
ekonomisk vinst utan räknas till så kallade 
allmännyttiga föreningar. Tjänsten kan 
också lämpligen utföras i olika anstalter 
inom social- och hälsovården. För 
samhället betyder det här inbesparingar.

Fängelsestraff gör sällan gott
Johanna Tukiainen är en av dem som 

valt att göra samhällstjänst. Hon är 
egenföretagare och sångare, men har 
önskat att göra något nyttigt för sin 
medmänniska. Det är hennes kristna tro 
och syn på sin nästa som har betingat 
detta. Enligt henne gör ett fängelstraff 
sällan något gott. 
  Johanna inledde sin samhällstänst på 
åldringshem och säger att det var så 
inspirerande att hon gärna skulle ha 
kunnat tänka sig att uppta sina socionom 
studier vid Diakoniinstitutet. Hon har för 
slutet av sin samhällstjänst blivit ordinerad 
till kontorsuppgifter inom kyrkan.

Trivs på arbetsplatsen
Tjänstgöringsplatsen passar henne också 
bra och hon har trivats.  Arbetskamraterna 
är trevliga. Hon själv är kristen och har 
varit med i många kristna sammanhang 
allt sedan barnsben då hon bodde i 
Stockholm och Uppsala med sina tre 
syskon och föräldrar. Hemmet var troende 
och i Sverige kom hon i kontakt med 
organisationen Livets ord samtidigt som 
sångstjärnan Carola Häggqvist var aktiv 
där. Men varken Johanna eller Carola 
gillade framgångsteologin så ingendera 
finns mer i dessa rullar.
  Johanna delade ut andliga traktat till 
ungdomar på järnvägsstationen som den 
tiden hade ett dåligt rykte. Hon hade 
också tänkt börja studera teologi.
  Snart är Johannas samhällstjänst avverkad 
och hon ber om förbön med tanke på 
framtiden.
  I samhällstjänsten får hon bo hemma 
och göra sitt jobb. Fritiden går åt till 

Namn Johanna Tukiainen
Född I Helsingfors
Bor I Helsingfors innerstad
Familj Systern Jasmine och 
brodern Joel. En framliden 
syster.
Utbildning Studentexamen, 
maskerare
Yrke Egenföretagare. Har 
jobbat bland annat som 
modell och sångare. 
Senaste lästa bok Fredrik 
Wislöff: ”Surusta kirkkauteen”.
Ett bibelord jag gillar ”Han 
skall befalla sina änglar att 
skydda dig var du än går” Ps 
91:11. 
Vad är bra med våren? Solen, 
ljuset och naturen.

Samhällstjänst i kyrkan – början till något nytt?

FAKTA

Alla 
människor 
är likvärdiga 
inför Gud 

själavårdande kyrkan, löftet om  tron och 
hoppet. Hjälp att göra det rätta valet.  Gå 
också ut till de platser där människorna 
finns, vänta inte på att människorna skall 
komma till er. 
  Berätta om tron, uppmanar Johanna. Hon 
uppger att hon läser bibeln och ber ofta. 
Inför påsken önskar hon särskilt förbön.

Text Alf Lindberg   
Foto Roosa Salminen
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– Det var min mormor i St Petersburg som 
introducerade äggkulturen för mig. Varje 
påsk gav hon mig ett ägg som hon i sin 
tur hade fått av sin familj. Och när hennes 
ägg tog slut var det min gudmoder som 
fortsatte traditionen. På det sättet blev jag 

intresserad.
  Marianna Flinkenberg-Gluschkoffs  
äggsamling är minst sagt imponerande. 
Och då måste man betänka att hon bara 
har en del av samlingen framställd. 
Stora, små, enfärgade, färggranna, enkelt 
dekorerade och konstnärligt smyckade, 
massproducerade och unika exemplar. Ägg 
av porslin, glas, trä, plast, ägg med pärlor 
eller sidentygsomslutna, vaxägg, hönsägg, 
strutsägg. Listan kan göras längre. Men 
de har ett gemensamt: Ägget som symbol 
för livets fortgång och förvandling, och 
påskens under.
 

Kristus och ”kamraterna”
Marianna är uppfödd i en kulturell 
smältdegel där ryska, finska och 
finlandssvenska element ganska obemärkt 
flyter in i varandra. Nu i faste- och 
påsktider blir de ortodoxa traditionerna 
även visuellt tydliga när äggen läggs fram 
som del av annan påskdekoration eller 
som helt självständiga föremål att beundra 
och begrunda.
  – I min barndom, under och strax efter 
kriget, hade man inte råd med färger 
och då färglades äggen med lökskal eller 
tygbitar. Det hörde liksom till saken att 
man skänkte ägg åt varandra på påsken.
  Det stora påskägget av trä som Marianna 
fick av sin mormor blev samtidigt 
starten på hennes eget samlande. Men 
det var först 1964 hon första gången såg 

Ägget – en symbol för det nya livet
I den kristna traditionen 
är ägget en symbol för 
Kristus uppståndelse. 
Men det är i den ortodoxa 
kyrkan som sedvänjan 
att under påsken ge 
varandra påskägg drivits 
längst – både rituellt och 
konstnärligt.

hur man målade påskägg. Det skedde 
i Ryska ortodoxa ungdomsföreningen 
som hennes man hade varit med om att 
grunda i Helsingfors. En mamma till en av 
medlemmarna hade redan på 1930-talet 
lärt sig att måla påskägg och hon började 
nu undervisa i hela processen: Från att 
blåsa ut äggets innehåll till olika sätt 
att dekorera skalet. Själv målade hon 
gärna människofigurer, ibland prydde 
hon det med pärlor. Intresset spred sig 
snabbt bland ungdomarna i föreningen 
och när även finlandssvensk television 
och dagstidningarna uppmärksammade 
verksamheten var populariteten 
garanterad. Traditionellt föreställde 
påskäggen en kyrka eller något annat 
sakralt motiv. I Ryssland och de slaviska 
länderna ristade man in bokstäverna 
XB (”Khristos voskrese”) – Kristus är 
uppstånden. Men det här var ju strängt 
förbjudet i det ateistiska Sovjetunionen 
när familjen Gluschkoff bodde i Moskva 
ett par år på 70-talet.
  – På de ägg som bönderna sålde på 
stadens kolhostorg kunde det stå: ”Vi 
önskar er God Påsk, kära kamrater”. Men 
”kamraterna” erkände ju inte officiellt 
påskens uppståndelsebudskap – en 
intressant kulturkrock!  
 

Blodröd
Marianna berättar historien om Maria 
Magdalena som enligt traditionen 

överräckte det första påskägget till kejsar 
Tiberius. ”Kristus är uppstånden”, sade 
Maria Magdalena. ”Detta ägg är dött, men 
i dess inre finns liv”. När Kejsaren inte 
trodde henne förvandlades det vita ägget 
inför deras ögon och blev rött.
  – Sedan dess är påskäggens viktigaste färg 
röd – en symbol för Kristi blod.
 

Text&foto: Magnus Lindholm

Ägghalsbandet har vuxit fram i tackt med att Marianna Flinkenberg-Gluschkoffs begåvats 
med nya ägg.

Typiskt påskägg från Sovjettiden. Texten lyder: ”Glad påsk, kära kamrater”.

Marianna Flinkenberg-Gluschkoffs vitrins-
kåp med påskägg är förutom en visuell 
upplevelse även en snabb resa i kultur-
historien.
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Johannes församling
Högbergsgatan 10 E
00120 Helsingfors

09-23407700
kyrkoherde

Johan Westerlund
 
 

www.helsingforsforsamlingar.fi
Matteus församling

Åbohusvägen 3
00900 Helsingfors

09-23407300
kyrkoherde

Stefan Forsén
 
 

Petrus församling
Vespervägen 12 A
00320 Helsingfors

09-23407100
t.f. kyrkoherde
Daniel Björk

Påsk pm
2-6.4.2014

JOHANNES 
FÖRSAMLING 

Skärtorsdag 2.4
S:t Jacobs kyrka To 8.15 påskgudstjänst 
med Drumsö lågstadium.
Tempelplatsens kyrka To 10 
påskgudstjänst med högstadieskolan 
Lönkan.
Johanneskyrkan To 12 middagsbön.
Folkhälsans Seniorhus To 15 mässa. 
Lindström, Böckerman, Passionärerna.
Gamla kyrkan To 18 mässa. Busck-
Nielsen, Almqvist, Böckerman.
S:t Jacobs kyrka To 19 mässa. Repo-
Rostedt, Fogelberg.

Långfredag 3.4
S:t Jacobs kyrka Fr 10 gudstjänst. Terho, 
Enlund, Fogelberg.
Johanneskyrkan Fr 12 gudstjänst. 
Busck-Nielsen, Lindström, 
Johannespassionen med Johannes 
kantori.

Påskafton 4.4
Johanneskyrkan Lö 23 midnattsmässa. 
Busck-Nielsen, Lindström, Almqvist, 
Enlund. Tomas Vokalensemble. 
Pashafest efter mässan i 
Högbergsgården.

Påskdagen 5.4
Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. 
Westerlund, Terho, Johannes kantori, 
församlingens körer. Kyrkkaffe.
 
Annandag Påsk 6.4
Johanneskyrkan Må 12 högmässa. 
Repo-Rostedt, Westerlund, Almqvist, 
Fogelberg.

MATTEUS 
FÖRSAMLING 
 
Skärtorsdag 2.4
Matteuskyrkan To 20 
skärtorsdagsmässa. Forsén, Forsman, 
Anna Westerlund, cello.

Långfredag 3.4
Matteuskyrkan Fr 12 gudstjänst. 
Ahlfors, Sundroos, Matteus kyrkokör.
Botbygårds kapell Fr 15 musik vid 
Jesu dödsstund, musik: av J.S. Bachs 
solocellosviter för altviolin, Jussi Aalto 
viola, textläsning: Helena Rönnberg, 
Mikko Alava. Fritt inträde. 

Påskdagen 5.4
Matteuskyrkan Sö 12 festmässa. Hallvar 
lit, Forsén pred, Forsman, Sundroos, 
Matteus kyrkokör, Matteus stråkar. 
Kyrkkaffe.
Sö Ingen högmässa i Östersundom kyrka.

Annandag Påsk 6.4
Matteuskyrkan Må 18 kvällsmässa. Efteråt 
kvällsté i Matteussalen.

PETRUS 
FÖRSAMLING
Skärtorsdag 2.4
Norra Haga kyrka To 17 kvällsmässa. 
Thylin, Hilli.
Munksnäs kyrka To 18.30 aktläsning med 
nattvard. Kass, Ahlberg.
Åggelby gamla kyrka To 19 
Skärtorsdagens mässa. Sandell, Hilli.

Långfredag 3.4 
Åggelby gamla kyrka Fr 10 Långfredagens 
gudstjänst. Sandell, Hilli.
Munksnäs kyrka Fr 10 Långfredagens 
gudstjänst. Björk, Ahlberg.
Kottby kyrka Fr 15 passionsmusik.

Påskafton 4.4
Åggelby gamla kyrka Lö 23.30 Påskvigilia. 
Sandell, Hilli.

Påskdagen 5.4
Munksnäs kyrka Sö 10 Påskdagens 
högmässa. Thylin, Ahlberg.
Malms kyrka Sö 12 Påskdagens 
högmässa. Sandell, Hilli.
Petruscentret Sö 15.30 PULS-gudstjänst.

Annandag Påsk 6.4
Åggelby gamla kyrka Må 10 gudstjänst. 
Sandell.
Södra Haga kyrka Må 18 
predikogudstjänst. Thylin, Varho.

DEUTSCHE 
GEMEINDE
Do 2.4. um 9 Uhr Abendmahlsfeier in der 
Krypta der Kirche (Panzig und Sentzke)
Do 2.4 um 18 Uhr 
Abendmahlsgottesdienst zum 
Gründonnerstag (Panzig)
Fr 3.4. um 11 Uhr Gottesdienst zum 
Karfreitag (Panzig)
So 5.4. um 11 Uhr Gottesdienst zum 
Ostersonntag (Panzig), Kinderkirche
Mo 6.4. um 11 Uhr Gottesdienst zum 
Ostermontag (Panzig)

OLAUS PETRI 
Skärtorsdag 
2.4  kl. 18  Skärtorsdagsmässa. Viinikka, 
Laakkonen-Yang. Oktett ur Olaus 
Petrikören medverkar.
 
Långfredag 
3.4  kl. 11  Långfredagsgudstjänst. 
Viinikka. Schola Olaus Petri medverkar, 
dir. Jukka Jokitalo.
 
Påsksöndag 
5.4  kl. 11  Högmässa. Predikant 
domprost Ove Lundin, liturg kyrkoherde 
Timo Viinikka, organist Hanna 
Laakkonen-Yang. Olaus Petrikören 
medverkar.
 
Annandag påsk 
6.4  kl. 11  Orgelmässa. Viinikka, 
Laakkonen-Yang. Schola Olaus 
Petrimedverkar, dir. Jukka Jokitalo.

HELSINGFORS 
PROSTERI 

VIA CRUCIS
Finlands största påskevenemang 
går av stapeln för 20:e gången på 
Långfredagen 3.4 kl. 21.30 med start 
i Kajsaniemiparken. Jesus rollen 
gestaltas detta år av 27- åriga Matti 
Leino. Evenemanget går på finska, se 
närmare www.viacrucis.fi. 

TOMASMÄSSA
7.4 kl. 19 i Johanneskyrkan ”Mötet 
med den uppståndne”. Predikant 
Maria Sten, liturg Tomas Ray, speaker 
Ritva Saario. Efteråt téstund. 

SAMTALSTJÄNST
Församlingarnas samtalstjänst 
dejourerar på tfn 01019-0072 
(från utlandet +358 1019 
0072) varje kväll kl. 20-24. 
Webbaserad hjälptjänst: http://evl.fi/
natjour  

Ett nytt kyrkligt nätmedium öpp-
nades onsdagen den 25 mars. ”Va-
lomerkki” är ett samarbete mel-
lan nättidningarna Esse, Kirkko 
ja kaupunki och Vantaan Lauri 
dvs. Esbo, Vanda och Helsingfors 
kyrkliga samfälligheters nättid-
ningar. Läs tidningen på adressen 
www.valomerkki.fi  På svenskt 
håll planeras en svensk modell för 
huvudstadsregionens svensksprå-
kiga församlingar i samband med 
att Helsingfors Extra utvecklas.

Nättidningen 
”Valomerkki” 

öppnades

foto: Magnus Lindholm


