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16. sunnuntai helluntaista 

Jumalan huolenpito 

Luuk. 10: 38-42  

 

Merisunnuntai 20.9.2020 
 

Viimeisen puolen vuoden aikana moni meistä on saanut turvautua toisten huolenpitoon. Syystä tai toisesta 
ei itse ole päässyt asioitaan hoitamaan ja apuun on pyydetty naapuri tai sukulainen. Kevään ja kesän 
pandemia-aika opetii meille kaikille ihan uuden tavan elää. Työpaikkoja suljettiin, matkustamista ja jopa 
liikkumista rajoitettiin (tai ei ollut millä liikkua, jos olisi voinutkin), lapset siirtyivät etäopetukseen jne. 
Kesälomasuunnitelmat menivät täysin uusiksi kovin monilla, koska matkustaa ei saanut tai suuret 
tapahtumat täällä kotimaassa, myös hengelliset juhlat, peruttiin. Kaikki ei ole vielä palautunut ennalleen, 
eikä siihen samaan enää paluuta olekaan, mistä tähän tilanteeseen pudottiin. 

Uusi tilanne ruokki monenlaista kekseliäisyyttä. Julkiset organisaatiot ja yksityiset toimijat löysivät 
toisiaan uusia yhteistyön muotoja kehittäen. Kun ravintolat eivät saaneet päästää asiakkaita sisään, 
myytiin ruokaa mukaan otettavaksi. Retkeily ja ulkoilu lisäsivät suosiotaan, kun sisäliikuntapaikat olivat 
suljettuina. Kaikenlaiset videopuhelusovellukset olivat laajalti käytössä jopa ylikuormittumisen rajoilla. 
Kyllä ihminen keksii, kun on tarve. 

Moni merenkulkija sai järjestää elämänsä uusiksi. Laivoja otettiin pois liikenteestä ja henkilökunta 
lomautettiin tai jopa irtisanottiin. Liikenteeseen jääneillä laivoilla työsopimuksia pidennettiin, koska 
kotiin paluu oli vaikeaa tai jopa mahdotonta. Silloin oli parempi pysyä laivalla ja jatkaa työntekoa, kun ei 
itse päässyt kotiin eikä vaihtomies kotoa laivalle. Meille suomalaisille merenkulku oli taas kerran 
elintärkeä ”napanuora” kuljettaen elintarvikkeita ja muuta tarpeellista tänne ja toisaalta teollisuutemme 
tuotteita maailmalle niitä tarvitseville. 

Suomalaisen merenkulkijan tarinaa: 

”Olen ollut merillä yli kaksikymmentä vuotta, ensin kansimiehenä, puolimatruusina ja 
matruusina. Perämiehenä olen ollut viisitoista vuotta.” Perämiehen työssä ajetaan merellä 
neljän tunnin vahti kaksi kertaa vuorokaudessa. Satamassa, kun yliperämies vastaa 
lastauksesta ja lastin suunnittelusta, muut perämiehet ajavat kuusi tuntia. Tiettyä 
itsepäisyyttä työ vaatii ja väillä on kiirettä, mutta viihdyn työssäni. 

Mikä sitten sai hakeutumaan merille töihin? ”Geenivirhe!” tulee vastauksena. Nauru 
tarttuu. ”Työtä merellä olen tehnyt jo niin kauan, etten tiedä, osaisinko muuta tehdäkään.” 
Parasta työssä on meri ja luonto, meriympäristö ylipäänsä. ”Merillä näkee luonnonilmiöitä, 
joita ei maissa koskaan. Rauhallinen avomerivahti tyynellä kelillä, onhan se aika hienoa”. 

Unelma-ala on kuitenkin myös omanalaisensa työympäristö. Laivalla ollaan suljetussa 
tilassa, pienellä porukalla, pitkiä aikoja. Laiva seilaa Suomen ja Saksan väliä eri reiteillä. 
Ollaan neljä viikkoa töissä, neljä viikkoa vapaalla. Työvuoron loputtua merenkulkija ei 
mene kotiinsa, vaan hyttiin, laivakotiinsa. 

”Perheelliselle se on raskasta, kun poissaolot kotoa ja perheen luota ovat pitkiä.” 
Matkustajalaivoilla työjaksot ovat lyhyempiä. ”Moni onkin siirtynyt matkustajalaivoille, 
kun perhettä on tullut ja on pieniä lapsia. Se on helpompaa.” 
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Laiva on paikka, jossa pääsee vähällä vaivalla noin huolenpidon näkökulmasta. Työvuorot noudattavat 
tiukkaa kaavaa, varsinkin meripäivinä, ruoka tuodaan pöytään ja joskus jopa hytit siivotaan. Siinä voi 
rauhassa keskittyä työntekoon ja navigointiin ilman, että pitää keskittymistään hajaannuttaa moneen. Toki 
työ itsessään on usein stressaavaa ja kiire vakivieraana olkapäällä, etenkin kun on tiuhaan satamassa 
käyntejä, jotka katkaisevat meripäivien vakiorytmin. 

Laivat ja merenkulkijat niitä kuljettamassa ovat meille tärkeä huolehtijoiden joukko. Ilman merenkulkua 
olisi elämämme täällä Suomi-saarella monin verroin hankalampaa - ja köyhempääkin todennäköisesti. 
Nuo matit ja liisat sekä sergeit ja annat pitävät yhteiskuntamme rattaita pyörimässä omalla 
näkymättömällä panoksellaan. Ruokaa tulee ja tavaroita menee. Konkreettista huolenpitoa meidän 
kaikkien hyväksi, elämisen edellytysten turvaamista. 

Päivän tekstit tuovat meille kolme kuvaa huolenpidosta. On ihan konkreettista elättämistä ja toisaalta 
opetusta ja siihen luottamista ja sitten on jotain siltä väliltä ja vähän molempia. Huolehtijoina ovat niin 
ihmiset kuin itse Jumala. 

Meille suomalaisille ja erityisesti nykysuomalaisille on joskus vaikeaa asettua huolehdittaviksi. ”Kyllä 
minä pärjään” ja ”ei tartte auttaa” -asenteet istuvat lujassa. Toisten huolehdittavaksi meillä on vaikea 
asettua, mutta miten on Jumalan huolenpidon laita? Uskallammeko heittäytyä isompien käsien 
kannateltavaksi? Merellä pitää olla vahva luotto omiin taitoihin ja toki pitää niitä taitojakin olla, koska 
pelkkä luotto ei riitä. Silti jossain kohtaa ammattilainenkin toteaa, että nyt pitää luottaa varjelukseen – 
kaikki omat konstit on käytetty. 

Martan ja Marian kertomus on moneen kertaan kuultu ja selitetty, mutta kuitenkin joka kerta eteen 
tullessa silmiä avaava. Ei Jeesus kiellä kumpaakaan tekemästä, mitä on paraikaa tekemässä, vaikka 
Marttaa vähän toppuutteleekin. Touhuamisen ja tekemisen sijaan hän kehottaa pysähtymään oleellisen 
äärelle. Tekemisen tohinassa ei välttämättä huomaa kuule kutsua. ”Tulkaa minun luokseni kaikki.”  
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