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ANDAKT

Den här bilagan ges ut av Helsingfors 

evangelisk-lutherska församlingar 

och utkommer med fyra nummer om 

året. Har du idéer och synpunkter, 

kontakta informationssekreterare Alf 

Lindberg vid Enheten för gemensamt 

svenskt församlingsarbete (Sven), 

tfn. 2340 2238. Pärmbild och layout 

Roosa Salminen. 

7

Så är det ju oftast, som Lars Huldén skriver här ovan; när det är jul är det jul, också 
då inte allt går efter ritningarna. Lutfisksåsen må klumpa sig, spöregnet förstöra 
juldekorationerna på balkongen, barnen komma i luven på varandra redan innan 
julmiddagen har börjat. Ändå är det jul när det är jul. Eller är det?
  Julen är numera så viktig, så upphaussad, så överallt synlig och påtaglig, att den 
också blir problematisk på många sätt. Julsångerna handlar antingen om Jesusbarnets 
ankomst, om allt det sagan snarlika som Lukas berättar om i julevangeliet. Eller så 
handlar texterna om glad gemenskap och fröjdefull väntan på julklappar, jullekar och 
julmat. En och annan litet vemodig sång om längtan och ensamhet har smugit sig in 
i vår julsångstradition, men sjungs ganska sällan. Sånger om tvivel på sanningshalten 
i Lukas’ berättelse finns det knappt alls. Trots att julen också kan vara både en tvivlets 
och en sorgens tid.
  Den första julen utan en älskad människa kan vara ytterst plågsam. Alla reklamer i 
tidningar och TV handlar om lyckliga familjer bänkade kring dignande bord. För den 
familj som första gången slår sig ner till lutfisk och skinka utan en kär medlem som är 
för alltid borta, är det tungt och svårt. Ändå bjuder man till, litet sammanbitet tänker 
man kanske att det ju är jul när det är jul.
  Allt ställs på något sätt på sin spets under julhelgerna – den som är ofrivilligt 
ensam känner väl aldrig så tydligt av det som just på julen. Är det ont om pengar i 
barnfamiljen märks det alldeles särskilt tydligt när julhandlandet skall skötas – hur 
skall slantarna fås att räcka till all mat och allt annat som hör julen till – för att nu inte 
tala om de julklappar som är så hett efterlängtade? Aldrig känns väl fattigdomen så 
kvävande och begränsande som den tid på året då allt omkring oss ropar ”köp, köp”!
  I familjer där det finns stora problem och outtalade konflikter, där det råder en 
tigandets, eller rentav en våldets, kultur är det inte så roligt med jul när det är jul. För 
det mesta kan man gömma undan sina arga eller besvikna tankar i alla de bestyr och 
upptagenheter vardagen är full av. Men på julen hör det till att umgås, det hör till att 
prata och trivas. Om man då egentligen inte har något trevligt att säga varandra och 
faktiskt inte alls trivs tillsammans blir det plågsamt och i värsta fall både alkoholstarkt 
och hotfullt då det är jul.
  Aldrig känns väl heller det existentiella tvivlet så starkt som på julen. En del avfärdar 
julens stora berättelse som en visserligen stämningsfull, men påhittad och inte särskilt 
relevant saga. Andra skulle förfärligt gärna vilja tro att det är sant allt detta, att det 
faktiskt finns en Gud som så älskar sin skapade värld att Han på julnatten ger den 
Sin ende son. Men lyckas inte tro och ser med ångest ut i vinternattens tomma kalla 
mörker.
  På motsvarande sätt känns det förstås då å andra sidan alldeles extra härligt för dem 
som har mycket att vara tacksamma för, när det blir jul. De som har kvar sin barnatro, 
eller de som efter mycket grubblande och många böner ända in i hjärteroten känner 
att, jo, det barnet kom, för min och för allas vår skull. För dem är det underbar jul 
när det är jul, oberoende av väder, eventuella olyckor med maten eller gnabb inom 
familjen.
  Och härligt är det med jul för dem som faktiskt har en hel del pengar att använda 
på mat och klappar och som har släktingar och vänner de trivs med. Som kan sätta 
sig vid dukade bord och gå igenom alla älskade traditioner i gemenskap och värme. 
Som inte behöver fundera på om de faktiskt har råd att betala 60 euro för en riktigt 
vacker gran.
  Sorg, glädje, ensamhet, gemenskap, våld, ömhet – allt framstår i skarp relief när det 
är jul. Tron blir också synlig på ett annat sätt; särskilt i år har julens kristna grund 
stötts och blötts i många sammanhang. Röster höjs rentav, smått absurt, för att julen 
skall firas ”utan kristna förtecken”. En del vill ha kvar alla de världsliga traditioner som 
hör ihop med midvinterfesten men inte behöva besväras av tankar på översinnliga 
verkligheter och andligt grundade etiska krav när det är jul.
  Men hur vi än ser på saken - det är snart jul, alla eventuella blandade känslor till 
trots. Tiden då så mycket drivs till sin spets – men just i detta kan det också finnas 
möjligheter till befrielse, tröst och viktiga insikter. I en sörjande familj kan kanske alla 
gamla traditioner leda till läkande samtal om sorgen och till att ljusa minnen väcks 
till liv. Där osämja och vrede har legat och kyttat under ytan kan i bästa fall ett rejält 
och öppet gräl kanske förstöra julafton, men rädda det kommande året. En ångestfull 
blick ut i den som det verkar tomma julnatten kan plötsligt mötas av ett återsken av 
den stjärna som lyste över vår Frälsares födelsefest. En familj som har allt, men som 
har glömt sin nästa som inget har, kan kanske minnas att det är saligare att ge än att 
få. Det kan bli verklig jul när det är jul.
 

Välsignad helg! 
Hedvig Långbacka

”det snöar inte 
vackert alla jular… 
Och ändå är det 
jul när det är jul.”

När det är jul
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REDAKTÖREN 
HAR ORDET

han varit med och koordinerat arbetet med att 
föra musiken till olika sjukhus och sörjt för att 
det finns musiker som spelar under andakterna 
i gravkapellen under julen. Som bäst svarar 
Ahokas för den första kyrkomusikstrategin 
som sammanställs vid församlingarna.
  – Vi vet att speciellt förrättningarna är 
känsliga tillfällen och att ett litet misstag eller 
en kommunikationsmiss i värsta fall kan leda 
till att en hel släkt skriver ut sig ur kyrkan. Om 
vi kan undvika dylika misstag är det otroligt 
värdefullt.

Heliga rummet viktigt
Hur ser då musiksekreteraren på att 
kyrkorummen används så flitigt för konserter 
i juletid och att vissa körer täljer guld på sina 
julkonserter? Ahokas gör klart att kyrkan har en 
i grunden positiv syn på all musikverksamhet 
i kyrkorna.
  – Kyrkorummet som sådant kan säkert 
erbjuda rum för stillhet och en möjlighet 
att stanna upp. Genom musiken tror jag 
människor kan mötas för att gemensamt 
uppleva något samtidigt. Det sakrala rummet 

utgör sedan en tilläggsdimension till det 
mötet.
  Jukka Ahokas är också känd som mannen 
bakom festivalen Klang i kyrkan. Han har 
svarat för den konstnärliga planeringen ända 
sedan festivalen startade 1995.
  – Klang i kyrkan har ibland uppfattats som 
ett elitistiskt evenemang, men min mening har 
aldrig varit att framställa festivalen så. Poängen 
är att festivalen har bjudit på sådan musik som 
församlingarna annars inte själva skulle ha 
resurser att framföra, ofta udda och mindre 
kända verk.

Klang i Musikhuset
Nästa gång firas Klang i kyrkan under en 
vecka i slutet av april, något senare än vanligt. 
Huvudkonserten går undantagsvis av stapeln 
i Musikhuset då Radions symfoniorkester 
framför Wagners sällan hörda Das Liebesmahl 
der Apostel med Mariinskijteaterns manskör, 
Dominante- och Murtosointukörerna. Att 
Klang i kyrkan nu intar en sekulär domän kan 
liknas vid ett Moses och berget-fenomen.
  – Troligtvis leder det till att personer som inte 
tidigare besökt Klang i kyrkan-festivalen nu 
kommer att räknas som besökare. Det återstår 
att se hur satsningen utfaller, säger Ahokas 
förväntansfullt.
  Under festivalen ordnas också en konsert med 
existentiellt tema, när tyske organisten Angsar 
Wallenhorst improviserar på Pauluskyrkans 
orgel utgående från Nobelförfattaren Albert 
Camus roman Fallet (1956).
 – Jag kontaktade en pensionerad musik-
professor som intygade att det funnits en massa 
ismer inom musiken, men att existentialismen 
nästan aldrig behandlats. Nu gör vi ett försök i 
den genren, berättar Ahokas ambitiöst.

Text & foto: Wilhelm Kvist

Klang i kyrkan ordnas 20-28.4.2013

ulen
är musiksekreterarens högsäsong

Från carols till klezmer och Grex Musicus till groovemusik via 
orkesterverk, orgelkvarter, elevkonserter och juloratorier. Julen 
är en verklig högtid också när det gäller musiken i kyrkorna. En 
av dem som håller i trådarna för utbudet är musiksekreteraren 
Jukka Ahokas.

•	Född: 7.3.1958.
•	Karriär: Diplomorganist och 
kyrkomusiker från Sibelius-
Akademin 1986. Kyrkomusiker 
i Strömfors församling 1987-91 
och	Åggelby	finska	församling	
1991-2001. Konstnärlig ledare 
för Klang i kyrkan sedan 1995, 
musiksekreterare vid Helsingfors 
kyrkliga samfällighet sedan 2001.
•	Familj: Gift med pianoläraren 

Kaarina Ahokas.
•	Särintressen: Segling, natur, 
litteratur.
•	Bästa musikaliska julminne: 
Färskaste minnet är när jag för 
två veckor sedan framförde arian 
Grösser Herr o starker König ur 
Bachs Juloratorium vid Åggelby 
kyrkas 40-årsfest. Äldsta minnet 
kommer från barndomen när jag var 
med mina föräldrar i julkyrkan och 
kyrkokören sjöng Armas Maasalos 
Julens klockor.

Jukka Ahokas

Sekulariseringen 
utmanar kyrkan
Vad har hänt i kyrkan och dess 
omgivning de senaste fyra åren? Det här 
diskuterades nyligen på ett seminarium 
i Församlingarnas hus efter att Kyrkans 
forskningscentral publicerade sin 
fyraårsberättelse. Den presenterades av 
Hanna Salomäki och Kimmo Ketola som 
skrivit den.
  Kyrkans medlemstal har de senaste 
tiderna visat en fortgående nedgång, som 
sviktat särskilt mycket efter den offentliga 
diskussionen om sexuella minoriteter. 
Även om utskrivningarna ur kyrkan igen 
håller på att minska så utgör svikten i 
medlemsunderlaget en utmaning för 
kyrkan. 
  Kimmo Ketola fokuserade i sitt anförande 
på orsakerna till medlemssvinnet. 
Sekulariseringen är ett faktum och har 
säkert både goda och dåliga verkningar. 
Att utskrivningen bland unga vuxna i 
åldern 18 till 30 år toppar statistiken är 
dock oroväckande.
  Ketola menar att en av de största orsakerna 
till att man skriver ut sig ur kyrkan är det 
faktum att barnen inte får en tillräcklig 
andlig fostran i hemmen.
  I en gallupundersökning gjord av 
Ecclesiastica bland cirka 5 000 personer 
uppgav endast 35 procent att de hade fått 
en tillräcklig kristen fostran i hemmet. 
Motsvarande siffra i åldersgruppen unga 
vuxna är endast 19 procent.
  Ketola konstaterade vidare att varje ny 
generation är mindre förbunden till den 
kristna läran. Den här observationen kan 
sägas vara den viktigaste, enligt Ketola.
  Nu gäller det för kyrkan att dra sina 
slutsatser om vilka åtgärder man borde 
vidta. För att citera en ledamot på 
Gemensamma kyrkofullmäktiges senaste 
möte berättar oss Bibeln, att himmel och 
jord skall förgås, men inte Guds ord.
  Alla våra läsare tillönskas en fridfull jul!

Alf Lindberg

J
Jukka Ahokas lever i bråda tider när han möter 
Helsingfors Extra en eftermiddag i december. 
Överallt ordnas olika evenemang i Helsingfors 
kyrkor, telefonen i flitig användning och ett 
antal personer vill möta honom för att byta 
några ord.
  Ahokas är den första musiksekreteraren 
vid Helsingfors kyrkliga samfällighet och 
har innehaft tjänsten sedan den instiftades 
2001. Att Ahokas över huvud taget blev 
musiksekreterare beror på att han i ett tidigt 
skede började ordna musikevenemang i 
kyrkorna vid sidan om sitt ordinarie arbete 
som kantor i Åggelby finska församling. När 
arbetet blev alltmer omfattande blev han 
musiksekreterare på heltid.
  – Jag upplevde tidigt att det fanns en grupp 
människor som inte kände sig hemma i 
kyrkan. Jag ville därför vidga min arbetsbild 
för att nå ut till den gruppen. Och eftersom 
jag kände en väldig mängd musiker som ville 
uppträda i våra kyrkor, ville jag också bygga 
broar till dem och öppna kyrkorna för andra 
musiker än kyrkomusiker, säger Ahokas.

Mångsidig arbetsbild
Som musiksekreterare koordinerar Jukka 
Ahokas kyrkomusikarbetet och verkar 
som kantorernas kontaktperson till 
centralförvaltningen. Han spelar själv 
vid behov under olika tillställningar i 
Församlingarnas hus i Berghäll och verkar som 
musiksakkunnig i flera kommittéer. Därtill har 

Musiksekreteraren Jukka Ahokas 
förbereder sig inför en av årets 
mest skyndsamma tider på julen.
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Det här är den lidande världen i ett koncentrat: 
Cirka 130 människor från de flesta världsdelar 
men med en betoning på flyktingar från Irak, 
Somalien och Afganistan, söker fotfäste i en 
okänd stad, i ett främmande land. Vad allt 
de upplevt av psykisk och fysisk terror kan vi 
knappast ana, än mindre förstå. De har inte i 
första hand kommit för att skattskriva sig, men 
nog för att söka husrum, utkomstmöjligheter, 
gärna ett helt nytt liv i frid och fred. De är 
människor som fått lida för andras egoism, 
brutalitet och maktbegär. De är människor 
i marginalen, nästan osynliga, men för 
oss trygga, välbärgade finländare är de en 
övertydlig påminnelse om världens orättvisor 
och tillvarons skörhet. I jultider ska inte minst 

just de få träda fram ur skuggorna.
  – Mottagningscentralen är en konfessionslös 
plats, här får vi inte arrangera religiösa 
tillställningar. Men det betyder inte att våra 
kunder skulle vara ateister, tvärtom är de flesta 
djupt troende men de kommer ofta från andra 
religiösa samfund. Ungefär hälften av våra 
kunder just nu är mohammedaner men deras 
andel är vanligen större.
  Pasi Knuuttila är ansvarig instruktör 
för ett tiotal av mottagningscentralens 
sammanlagt trettio anställda, det vill säga 
de som gör det handgripliga, dagliga 
arbetet på mottagningscentralen. Här på 
mottagningscentralen på Nylandsgatan är 
julen bara antydd – av granar och klappar 

knappast ett spår. Det kristna budskapet om 
frälsning och nåd får inte torgföras, däremot 
uppmuntras personalen att i handling visa 
sin eventuella kristna övertygelse. I ett 
sammanhang där språket är en bräcklig bro 
mellan kulturerna förstås den goda handlingen 
och den öppna blicken utan större omsvep.
  – Många av oss som jobbar här uppfattar nog 
arbetet som ett kall. Lönen, den anspråkslösa, 
är inte det viktigaste.
 

Kulturella krockar
En som sett och hört det mesta om 
flyktingarnas lidande är Elisabeth Rosendal, 

psykiatrisk sjuksköterska.
  – Min huvudsakliga uppgift är att ta hand 
om klienterna och föra stödjande samtal, men 
i praktiken gör vi sköterskor mycket annat 
också: mäter blodtrycket, försöker avgöra om 
sjukdomar kräver läkarvård, remitterar kunder 
till tandläkare, rådgör och hjälper. Och ger 
hälsorådgivning av enklare slag: hur sköta torr 
hy, vad göra åt en stel nacke och spända axlar 
– kropp och själ hör ihop.
  Speciellt människor från arabiska länder har 
svårt att tala om psykiska problem, kanske med 
undantag av stress och hur man sover. Därför 
blir det mycket prat om fysiska symptom. 
Rosendal låter förstå att de kulturella koderna 

Kristen medkänsla i handling
Rödbergens mottagningscentral inför julen

Elisabeth Rosendal har många bollar i luften, men bara ett klot. I hennes rum samlas människor från 
nästan hela världen, många med mycket traumatiska upplevelser i bagaget.
 

Tomi Kettunens vardag är fylld av konkreta samtal med kunderna om stort och smått. Dialogen förs 
nästan alltid på engelska, för många kunder ett nästan obekant språk. Med tålamod och vänlighet   
kommer man långt.
 

De som bor på Mottagningscentralen på Nylandsgatan, det före detta Marthahotellet, kan äta i husets matsal. Anita och Hristo från Bulgarien hör till gästerna dessa dagar före jul.
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En viktig del av integrationsprocessen är kunskap i landets språk. Katja Yakovleva undervisar i finska tre gånger i veckan för ett tjugotal asylsökande.

inte alltid är lätta att tolka. Till exempel 
begreppet familj kan betyda allt från en 
liten kärnfamilj till en grupp människor på 
ett tiotal individer där alla inte ens behöver 
vara släkt med varandra – släktskapsbanden 
har kanske knutits av praktiska och speciella 
känsloorsaker. Och för att ta ett litet konkret 
exempel på kulturkrockar: För många män är 
det en stor sak att konfronteras med seden att 
hälsa på en kvinna från hand.
  – Jag låter alltid mannen ta initiativet, 
sträcker han inte ut handen hälsar vi bara med 
blickar och ord. Många ber vänligt om ursäkt 
för att de inte hälsar från hand med en kvinna.
Men även om de kulturella sedvänjorna i 
princip alltid utgår från kundens verklighet 
finns det undantag.
  – I många länder är det vanligt och till 
och med självklart att fysiskt aga sina barn i 
uppfostringssyfte. Redan i våra första träffar 
med familjerna förklarar vi hur man i Finland 
ser på detta och att vi i enlighet med finsk lag 
ingriper om vi får vetskap om dylikt.

  Även om olikheterna är slående på det yttre 
planet finns det också mycket som förenar. 
Socialinstruktören Tomi Kettunen, som 
arbetat på centret i knappt tre år, understryker 
likheterna:
   –Personligheterna och problemen är ungefär 
de samma överallt, men de blir synliga först 
där under den kulturella ytan.
 

Lång och svår väntan
Vistelsen på mottagningscentret skall vara 
kortvarig, helst inte mera än en månad. Men 
i praktiken drar myndigheternas beslut ofta ut 
på tiden och det händer sig att enstaka kunder 
tvingas stanna kvar upp till ett år – ju längre 
tid, desto svårare att flytta vidare till annan 
ort. På det här sättet kumulerar ångesten och 
svårigheter – både de redan upplevda och de 
senare tillkomna.  

  Socialarbetaren Arla Ljungqvist-Petersen 
har hand om klienternas utkomststöd, eller, 
som det heter i de här sammanhangen – 
mottagningspeng. 88 euro i månaden får den 
som bor på mottaggningscentralen. Till det 
kommer fri kost: morgonmål, lunch, middag 
och till kvällen ett litet matpaket. De som 
bor privat ute på stan kan lyfta 255 euro i 
månaden och det ska räcka till hyra, el, vatten, 
mat, telefon, mediciner, kläder…
  – Ja, det är små summor. Som socialarbetare 
besöker vi hemmen för att se att 
omständigheterna är rimliga. Eftersom man 
under den här väntetiden inte får arbeta är 
risken stor för passivitet. Vi uppmuntrar 

våra kunder att besöka vår konditionssal 
och vårt så kallade vardagsrum, att delta i 
finskaundervisningen tre gånger i veckan 
under tre månader, att gå ut med barnen och 
leka i parken, att vara aktiva helt enkelt.
 

Fribiljetter till julsångskonsert
Det var 1995 som staden tog över ansvaret 
för flyktingarna av Finlands Röda Kors. Och 
samarbetet med FRK fortsätter på olika sätt. 
Senaste söndag firade man en ljusfest som var 
öppen för alla trossamfund. Kundernas religiösa 
behov tillfredsställs i övrigt av närliggande 
församlingar. Inte minst Adventsförsamlingen 
och den internationella församlingen är aktiva 
i det här sammanhanget. Även Helsingfors 
kyrkliga samfällighet står i nära kontakt 
med mottagningscentralen. I samband med 
40-årsjubileet av Kyrkans vackraste julsånger 
har samfälligheten delat ut fribiljetter till 

Vi anpassar oss till våra kunders önskemål 
beträffande olika högtider, säger Pasi Knuuttila. 
Under Ramadan till exempel serveras maten sent 
på kvällen. Här på Mottagningscentret håller vi 
låg profil när det gäller julprydnader och dylikt. 
Men ingen kan undgå att julen är en stor högtid 
i Finland.
 

Ju längre väntan på uppehållstillstånd, desto svårare vardag. Arja Ljungqvist-Petersen konstaterar att 
risken för passivitet är stor när man inte får arbeta och övriga aktiviteter är beroende av den egna 
initiativförmågan.

• Den första kontaktytan med 
Finland efter det att man ansökt 
om asyl hos polismyndigheterna.
 
• I Helsingfors finns tre 
mottagningscentraler: På 
Nylandsgatan och Karlsgatan 
samt Krämertsskogs 
flyktingförläggning.
 
• Rödbergens mottagningscentral 
har plats för 200 kunder, just nu är 
ca 130 personer inkvarterade här.
 
• Personalen uppgår till 30 
personer – i första hand 
instruktörer, socialarbetare och 
hälsovårdare.
 
• Vid behov samarbetar man med 
läkarcentralen Aava där man har 
tillgång till barnläkare, psykiater 
och annan specialisthjälp.
 
• En genomsnittslig vistelsetid är 
cirka en månad men i enstaka fall 
kan det handla både om några 
dagar och ett helt år.
 
 

Kortfakta om 
Mottagningscentralen
i Rödbergen

jubileumskonserten. Pasi Knuuttila vet vem 
som är intresserad:
   – Vi har gett biljetter åt våra kristna kunder. 
Speciellt afrikanska kvinnor uppskattar den 
här typen av aktivitet.
  Rödbergens mottagningscentral har plats 
för 200 personer och sammanlagt finns 
det ungefär 500 asylsökande anslutna till 
centret på Nylandsgatan. I år behandlas 
totalt ungefär 3 000 ansökningar, som mest 
har de varit 6 000 per år. Men detta är bara 
siffror – egentligen handlar det om helt andra 
saker: om människovärde, solidaritet och 
förbarmande. Julen påminner om att livet för 
väldigt många är väldigt mörkt. Församlingar 
och frivilligarbetare gör stora insatser för 
att underlätta tillvaron för dessa drabbade 
människor på flykt. I jultid uppmanas vi alla 
att tända ett ljus och be för dem som knappt 
har en plats i stallet.

 Text & foto: Mao Lindholm

”
 

Jag låter alltid 
mannen ta 
initiativet, sträcker 
han inte ut handen 
hälsar vi bara med 
blickar och ord.
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Längs den medeltida pilgrimsvägen till 
Santiago de Compostela, som Helsingfors 
Extra skrev om tidigare i höst, träffar 
jag Augustine ”Tino” Paz. Han är en av 
nyckelpersonerna vid telefontjänsten 211 
som fungerar som ett nätverk och gemensam 
telefonväxel för tiotals frivilligorganisationer i 
USA.
  Telefontjänsten har fungerat i flera decennier, 
men upptakten till att göra den känd startade 
1997 då 211 introducerades som kortval i 
Atlanta i Georgia. I dag kan man slå numret 
211 från 86 procent av alla trådtelefoner i 
USA och på flera orter har man bemanning 
dygnet runt.

När behövs 211?
Enligt Augstine Paz har 211 två huvudsakliga 
uppgifter. Den ena handlar om att organisera 
den information som finns till hands och den 
andra om att erbjuda informationen.
  – I ett samhälle där kanske kyrkan 
sysslar med en sak och socialtjänsten och 
immigrationsmyndigheterna med något helt 
annat kan det vara utmanande att hålla koll 
på alla tillgängliga tjänster. Vår uppgift är både 
att upprätthålla bibliotek över tjänsterna och 
att skola bibliotekarierna som kan botanisera 
i utbudet.
  Augustine Paz är något av en spindel i 
nätet när han jobbar med att sammanföra 
information från de olika telefoncentralerna. 
Samtidigt har han fått ett unikt perspektiv 
över typen av frågor som strömmar in.
  Den typiska uppringaren är mellan 25 och 
40 år och sex av tio är kvinnor. Väldigt ofta 

handlar frågorna om primära behov såsom 
mat för dagen och tak över huvudet, men 
ibland ringer folk för att få information om 
specifika sjukdomar som cancer till exempel.
  – I dessa frågor kan vi fungera som en portal 
och hänvisa vidare. Även om vi vill vara 
heltäckande och svara på alla spörsmål, finns 
det andra organisationer som kan svara på 
mera specifika frågor.

All hjälp är inte tillgänglig
Augustine Paz säger att 211 har väldigt hög 
grad av tillfredsställelse bland uppringarna, 
men han ser också en risk i att människor 
börjar lita för mycket på tjänsten. I värsta fall 
kan samtalstjänsten ses som en enkel lösning 
på problem som är mycket mera omfattande.
  – Bara för att det finns information om hjälp, 
betyder det inte att hjälpen alltid är tillgänglig. 
Ibland kan vi till exempel se att det finns ett 
soppkök runt hörnet, men att den som ringer 
upp inte är berättigad till hjälp på grund av 
olika regler.

  På sätt och vis försöker ni alltså göra det som 
Google gör?
  – Exakt, men skillnaden är att vi är som Google 
men med ett mänskligt ansikte, speciellt i 
situationer när våra användare behöver mera 
än bara teknologi. Med sökmotorer måste 
man i allmänhet veta var man skall börja leta, 
men alltid är det inte så lätt att veta var man 
skall börja.
  Vem behöver tjänsten mest och vem kan ni 
hjälpa bäst?
  – De som ringer oss behöver oss, till exempel 
alla de som löper risk att bli hemlösa bara för 
att de råkat ut för en liten olycka och måste 
reparera bilen och därför inte kan betala 
elräkningen. En stor del av dem tillhör den 
fattiga arbetarklassen och lever ur hand i mun 
med väldigt små marginaler.
  – Det intressanta är att när vi gjort våra 
uppföljningsstudier har det visat sig att en stor 
del av dem som ringt 211 inte nödvändigtvis 
har reagerat på något speciellt sätt på den 
information som de fått. Ibland har det 
varit tillräckligt att få information även om 

man inte vidtagit några speciella åtgärder. 
Utmaningen för oss som organisation är hur vi 
fäster beslutsfattarnas uppmärksamhet vid att 
det finns människor som på riktigt är i nöd, 
säger Paz och berättar om beslutsfattare som 
helst slår dövörat till.
  – Ibland stöter vi på attityder i likhet 
med “Varför skulle vi vilja stöda den här 
verksamheten för att få veta om problem som 
vi ändå inte kan göra något åt?”

Motverkar utslagning
Augustine Paz tror också att organisationer 
som 211 kan spela en viktig roll i i att 
förebygga utslagning i samhället.
  – Medan samhällena blir allt mera komplexa 
med allt mera information, blir det allt svårare 
att hantera eller använda informationen. Det 
förefaller alltjämt som om det bara är en 
priviligerad klass som på riktigt kan använda 
internet effektivt. Det håller på att förändras, 
men långsamt.
  Trots att Augustine Paz har gjort sin karriär 
inom olika organisationer inom den sociala 
sektorn, betonar han mest av allt vikten av de 
egna, informella sociala nätverken.
  – Det är när dessa nätverk sviker som man 
behöver de formella skyddsnäten och därför är 
det lite motstridigt att satsa mera på att bygga 
upp skyddsnät än mänskliga relationer. Det 
är förstås svårare om än viktigare att satsa på 
de informella mänskliga relationerna. Livet 
fungerar ju inte bara genom program och 
tjänster.

Text & foto: Wilhelm Kvist

Nöden är inte alltid akut 
Om amerikanerna ringer 911 när nöden är som 
störst, står numret 211 till tjänst när nöden är som 
näststörst. Den amerikanska samtalstjänsten är 
som en telefonväxel som förenar samtal till tiotals 
frivilligorganisationer. I bästa fall fungerar tjänsten 
som Google med ett mänskligt ansikte.

Augustine Paz har gjort hela sin karriär i olika organisationer inom den sociala sektorn. I dag betonar han mera vikten av informella sociala relationer än formella skyddsnät.

• Telefontjänsten 211 startade 
1997 som ett samarbete mellan 
dåvarande United Way America 
och Alliance of Information 
and Referral Systems AIRS. 
Telefonnumret administreras i dag 
av United Way Worldwide som är 
en av världens största filantropiska 
organisationer.

• Kortvalet introducerades först 
i Atlanta, Georgia, år 1997. 
År 2000 fattade den federala 
kommunikationsmyndigheten FCC 
ett beslut om att reservera numret 
för samtalstjänsten på riksnivå.

• I dag tar man emot cirka 16 
miljoner samtal om året.

15 år med kortval
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KOLUMN

Jag älskar julen, min egen barndomsjul. 
Det är den enda högtiden som alltid 
sett likadan ut år efter år. Ett dignande 
middagsbord och sånger, gran och tända 
ljus. Alla mina nära och kära samlade. 
Julen är samvarons högtid. Ända sedan 
barnsben har det betytt mer för mig än 
alla gåvor under granen.
  I vår familj har julen alltid firats stort 
med middagar i dagarna tre. Jag har den 
stora lyckan att fortfarande ha pigga far- 
och morföräldrar, de i sin tur har glädjen 
att ha många barnbarn som de gärna 
samlar kring sig i sina hem. De senaste 
åren har dock barnbarnsskaran utökats 
med sambon, pojk- och flickvänner. 
Trots att hjärterummet utvidgar sig 
i all oändlighet börjar stjärterummet 
obönhörligt ta slut. Det är med vemod 
jag har blickat ut över den stora skaran 
och konstaterat att den julen snart är 
stundande då nya traditioner måste ta 
vid. Men ännu ett år till kan det väl få 
vara som det alltid har varit?
  Och för de unga paren handlar julen 
ofta om ett pussel mellan två familjer 
med egna traditioner och önskemål. 
De senaste åren har min man och jag 
levt ett nomadliv under julhelgen, med 
väskor och kassar och nätter på olika 
bäddsoffor. Så mycket tid på tumanhand 
och tid för stillhet blir det aldrig, trots 
att det verkligen skulle behövas efter årets 
slutspurt med studier, jullovsarbete och 
alla tillställningar som hör säsongen till. 
  Som nygifta blev frågan om hur en 
egen vuxen jul kunde se ut för första 
gången på allvar aktuell. För en tid sedan 
hade vi goda vänner på middag, ett 
par som också alldeles nyligen gift sig. 
De hade naturligvis funderat över sina 
jultraditioner, och kommit en bit längre 
på vägen. Deras önskan var att få skapa en 
helt ny tradition med andra par i samma 
situation. Hyra en stuga någonstans, få 
stilla sig i goda vänners lag, hinna föra 
reflekterande diskussioner, hinna vila och 
mysa. 
  Då kändes tanken omöjlig, men en 
längtan till just detta egna stannade kvar 
hos mig, och återkom  under decembers 
mörka dagar när stressen flåsade i nacken. 
Julen är tiden för samvaro, men samvaro 
kan också innebära en välbehövlig dag 
i stillhet med din kära eller en skön 
semester med vännerna. Det svåra är att 
fomulera ett nej till någon och något. 
Men samtidigt kanske man unnar sin 
familj samma möjlighet att åtminstone 
för en jul få göra något eget, utan press 
att uppfylla traditioner. Och familjen, ja 
den finns alltid kvar.
  Att våga bryta upp kräver mycket mod. 
I år blir det ännu en älskad barndomsjul, 
där vi firar i dagarna fyra för att alla ska 
rymmas med. Men min julklapp är att 
nästa år skapa en egen vuxen jul.

Johanna Metsämäki

Skribenten är frilansjournalist och medlem 
av Helsingfors Extras redaktionsråd

Att våga unna 
sig en egen jul

I Finland har Församling-
arnas samtalstjänst fun-
nits i snart femtio år. Ini-
tiativet togs på finlands-
svenskt håll och den främ-
sta orsaken var att man 
ville förebygga självmord 
bland studerande. I dag 
fungerar samtalstjänsten 
i hela landet alla kväl-
lar året om. Behovet av 
hjälp är fortfarande stort.
Caritha Sjöberg är verksamhetsledare för 
den svenska samtalstjänsten vid Helsingfors 
kyrkliga samfällighet. Hon koordinerar 
verksamheten och säger att samtalen ofta 
handlar om problem man stöter på i sitt liv, 
som ensamhet och relationsproblem. Speciellt 
vid större helger kan ensamheten bli jobbig 
och en medmänniska som lyssnar ovärderlig.
  – Det viktigaste är att finnas till för den som 
behöver någon att prata med oberoende av vad 
orsaken är, säger Sjöberg. 
  De frivilliga jourhavande som svarar i 
telefonen har fått en lämplig utbildning för 
uppgiften. Både män och kvinnor, i olika 
åldrar, finns representerade. Ringaren har 
rätt att vara anonym och väljer själv samtalets 
innehåll.
  Det är vanligen män och kvinnor i åldern 
45–64 år som ringer. Förra året var andelen 
män större. Samtalet kan gälla livets stora 
kriser eller en stund för småprat. Alla ringare, 

Samtalstjänstens verksamhetsledare Caritha Sjöberg säger att det vid en allvarlig sjukdom eller 
närståendes död kan vara speciellt viktigt med någon som lyssnar. 

oberoende av problemens art eller storlek, är 
välkomna att kontakta hjälptelefonen. 
  Frågor av existentiell karaktär förekommer 
bland både yngre och äldre ringare. Även de 
kärva ekonomiska tiderna återspeglar sig i 
mångas vardag. Vid allvarlig sjukdom eller en 
närståendes död kan det vara speciellt viktigt 
med någon som lyssnar. De jourhavande är 
neutrala och kan tipsa om olika instanser som 
erbjuder hjälp i specifika situationer.
  Det finns också en nätjour som fungerar 
enligt samma principer. Vill man hellre skriva 

och få kommentarer på sina funderingar kan 
man skriva till adressen http://evl.fi/natjour. 
Svar utlovas inom sju dagar.
  Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på 
tfn 01019-0072 (från utlandet +358 1019 
0072) varje kväll kl. 20-24.
  Har du frågor om verksamheten? Kontakta 
då verksamhetsledare Caritha Sjöberg 
vid Enheten för gemensamt svenskt 
församlingsarbete på tel 09-23402292 eller 
per e-post caritha.sjoberg@evl.fi.

Ann-Christine Halmén-Kronlund

Foto: Arkivbild / Erkki Talvila

svarar också under helgen

Det kryllar av krubbor. Helsingfors fylls också denna jul av en mängd  julkrubbor. Krubborna ställs ut i olika skyltfönster, huvudsakligen längs julgatan på 
Alexandersgatan. I kyrkorna och församlingshemmen är krubborna utställda från första advent till trettondag, de övriga krubborna visas fram till julafton. 
På bilden ses Mirjams julkrubba som finns utställd i Järnvägsstationens vänthall. Krubban handlar om hur Gud själv tog skepnaden av en människa under 
den första julen. 

Samtalstjänsten
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Di 25.12. 
12 Uhr Gottesdienst zum 1. Weihnachtstag 
(Panzig).
Mi 26.12. 
11.30 Uhr Gottesdienst zum 2. 
Weihnachtsfeiertag im Deutschen 
Seniorenwohnheim (Panzig).
So 30.12.  
11 Uhr Gottesdienst zum 1. 
Sonntag nach dem 
Christfest (M. Röker).
Mo 31.12. 
15 Uhr Altjahrabendandacht mit Abendmahl 
im Deutschen Seniorenwohnheim 
(K. Röker).
Mo 31.12.  
18 Uhr Altjahrabendmahlsgottesdienst 
mit Abendmahl (K. Röker).
Di 1.1.2013 
12 Uhr Neujahrsgottesdienst (M. Röker).

HELSINGFORS 
PROSTERI
Kampens kapell är öppet vardagar kl 7-20 
och veckoslut kl 10-18.
 

Johannes församling
Högbergsgatan 10 E
00120 Helsingfors

09-23407700
kyrkoherde

Stefan Djupsjöbacka
 
 

www.helsingforsforsamlingar.fi
Matteus församling

Åbohusvägen 3
00900 Helsingfors

09-23407300
kyrkoherde

Stefan Forsén
 
 

Petrus församling
Vespervägen 12 A
00320 Helsingfors

09-23407100
kyrkoherde

Bengt Lassus

sammanställt av 
Ann-Christine Halmén-Kronlund

21.12-1.1.2013
Pm 

Jul

JOHANNES 
FÖRSAMLING
www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes

Sö 23.12 Fjärde söndagen i advent
kl.12 Högmässa i Johanneskyrkan. 
Ray, Ahonen, Löfman. Kyrkkaffe.
Må 24.12 Julafton 
kl.12 Julbön i Seniorhuset. Ray, Henricson.
kl.13 Julbön i Tomas kyrka. 
Ahonen, Almqvist
kl.14 Julbön i S:t Jacobs kyrka. Audas, 
Henricson, S:t Jacobs barnkör.
kl.14 Julbön i Johanneskyrkan. Ray, Löfman. 
kl.15 Julbön i Gamla kyrkan. Textläsning av 
Lars Svedberg & solosång av Christian Juslin.  
Ahonen, Enlund.
kl.23 Mässa i julnatten, Johanneskyrkan. 
Busck-Nielsen, Audas, Enlund.
Ti 25.12 Juldagen
kl.12 Högmässa i Gamla kyrkan. 
Audas, Enlund.
On 26.12  Annandag jul
kl.12 Högmässa i Johanneskyrkan. 
Lindström, Ray, Löfman.
kl.18 De vackraste julsånger i Berghälls 
kyrka. Busck-Nielsen, Almqvist, Tomas 
Vokalensemble. Efteråt tar vi farväl av 
Berghällsgården genom en 
glöggstund i gården.
Sö 30.12 Första söndagen efter jul
kl.12 Högmässa i Johanneskyrkan. Busck-
Nielsen, Djupsjöbacka, Almqvist.
Ti 1.1.2013 Nyårsdagen
kl.12  Högmässa i Johanneskyrkan. 

MATTEUS 
FÖRSAMLING
www.matteus.fi 

Sö 23.12  Fjärde söndagen i advent
kl.12 Högmässa i Matteuskyrkan. 
Forsén, Anders Forsman.
Må 24.12 Julafton
kl.13 Julandakt i Brändö/ Vilans 
begravningskapell. Hallvar, Anders Forsman. 
kl.13 Julbön i Tammelunds kyrka. 
Rönnberg, Brummer. 
kl.14 Julbön för stora och små i 
Matteuskyrkan. Rönnberg, Daniela Forsén, 
Staffan Strömsholm.  
kl.15 och 16 Julbön i Östersundom kyrka. 
Ahlfors, Brummer.

kl.15 Julbön i Nordsjö kyrka. Forsén, 
Daniela Forsén, 
Staffan Strömsholm.
kl.16 Julbön i Botbygårds kapell. Forsén, 
Anders Forsman. 
kl.17 Julbön Degerö kyrka. Hallvar, 
Anders Forsman.
kl.17 Julbön i Brändö kyrka. Forsén, 
Daniela Forsén, Staffan Strömsholm.
Ti 25.12 Juldagen
kl.8 Julotta i Östersundom kyrka. Ahlfors, 
Anders Forsman, Matteus kyrkokör.
kl.21 Julmusik i Matteuskyrkan - gamba, 
orgel och Matteus kantorer. Markus Kuikka 
viola da gamba, Pilvikki Virtaperko orgel, 
Anna Brummer sopran, Katri Vesanen orgel/
alt, Anders Forsman bas. Fritt inträde. 
On 26.12 Annandag jul
kl.12 Högmässa i Matteuskyrkan. Rönnberg. 
Sö 30.12 Första söndagen efter jul
kl.12 Högmässa i Matteuskyrkan. Hallvar.
kl.18 Kvällsmässa i Matteuskyrkan. Forsén, 
Daniela Forsén, Staffan Strömsholm. 
Kvällste i Matteussalen. 
Ti 1.1.13 Nyårsdagen
kl.12 Högmässa i Matteuskyrkan. 
Forsén, Kyrkkaffe.

PETRUS 
FÖRSAMLING
www.petrusforsamling.net
 
Sö 23.12 Fjärde söndagen i advent
kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka. 
Lassus, Varho. Kyrkkaffe.
kl.10 Högmässa i Månsas kyrka. 
Sandell, Hilli. 
Må 24.12 Julafton
kl.12 Julbön i Munksnäshemmet. 
Björk, Varho.
kl.13 Julbön i Sockenbacka kyrka. 
Fernström, Kimmo Salonen piano, Marina 
Salonen solosång.
kl.14 Julbön i Norra Haga kyrka. Björk, 
Bengt Bergman, Matti Kuronen solosång.
kl.14.30 Julbön i Kårböle kapell. 
Kass, Varho.
kl.15 Julbön för stora och små i Södra Haga 
kyrka. Lassus, Kimmo Salonen piano, 
Marina Salonen solosång.
kl.15 Julbön i Malms kyrka. Sandell, Hilli, 
Matti Kuronen solosång.
kl.16 Julbön i Månsas kyrka. Kom med på 
en rolig och stämningsfull stund i kyrkan på 
julafton. Rebecka och Daniel Björk.
kl.16 Julbön i Munksnäs kyrka. Kass, Varho.
Ti 25.12 Juldagen
kl.7 Julotta i Munksnäs kyrka. Björk, Varho. 
Julkaffe efteråt.
kl.12 Högmässa i Månsas kyrka. 
Sandell, Hilli.
On 26.12 Annandag jul
kl.10 Högmässa i Månsas kyrka. 
Sandell, Hilli. Kyrkkaffe.
kl.18 Musikandakt med De Vackraste 
Julsångerna i Hagasalen. Kass, Varho. 
Julglögg.
Sö 30.12 Första söndagen efter jul
kl.10 Högmässa i Munksnäs kyrka. Thylin, 
Varho. Kyrkkaffe. 
kl.10 Högmässa i Månsas kyrka. 
Sandell, Alavesa. Kyrkkaffe.

Må 31.12  
kl.18 Nyårsbön i Månsas kyrka. 
Thylin, Varho.
Ti 1.1.13 Nyårsdagen
kl.10 Högmässa i Månsas kyrka. Sandell, 
Hilli. Kyrkkaffe.

OLAUS PETRI 
FÖRSAMLING
www.olauspetri.fi 

Lö 22.12 
kl.18 Helgsmålsbön – Musikandakt. H Varis, 
orgel. J.S. Bach – J.P. Sweelinck.
Sö 23.12 Fjärde söndagen i advent
kl.11 Högmässa. Viinikka, Laakkonen-Yang.
Må 24.12 Julafton
kl.16 Julbön. Viinikka, Laakkonen-Yang, 
Olaus Petrikören, dir. T Muranen.
Ti 25.12 Juldagen
kl.7 Julotta. Viinikka, Laakkonen-Yang, 
Olaus Petrikören, dir. T Muranen.
Lö 29.12  
kl.18 Helgsmålsbön – Musikandakt, K 
Kopsa, orgel. C.P.E. Bach – J.S. 
Bach – J. Brahms.
Sö 30.12 Första söndagen efter jul
kl.11 Högmässa. Viinikka, Laakkonen-Yang.

DEUTSCHE 
GEMEINDE
www.deutschegemeinde.fi

So  23.12. 
11 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent (Panzig).
Mo 24.12. 
14 Uhr Familiengottesdienst zu Heilig Abend 
(Panzig).
Mo 24.12. 
16 Uhr Christvesper zu Heilig Abend 
(K. Röker).

Församlingarnas julradio sänder julmusik dyg-
net runt på 101,4 MHz och www.julradion.fi.


