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kirkko sai työeLämän Laatua ja 
Hyvinvointia edistävän sopimuksen

Mikael Helenelund
aKin puHeenjoHtaja
mikael.helenelund@evl.fi

k
irkon uusi kolmivuotinen virka- ja työehtosopi-
mus on astunut voimaan. Vallitsevassa taloudel-
lisessa tilanteessa sopimuskauden ensimmäiselle 
vuodelle sovittujen palkantarkistusten tasoa on 

pidettävä tyydyttävänä. aKille merkittävä asia on vaa-
tivuusryhmään 602 lokakuussa tuleva pieni lisäkorotus. 
sen myötä myös vaativuusryhmän 601 palkkahaarukka 
kasvaa. Kun tässä vaativuusryhmässä tilastojen mukaan 
on jo ennestään muita vaativuusryhmiä suurempi palk-
kahajonta, voidaan olettaa, että uusi palkankorotusva-
rakin tulee seurakunnissa käyttöön.

Kirkon palkkausjärjestelmään ja sen soveltamisohjei-
siin saatiin sopimuksessa useita hyviä täydennyksiä ja täs-
mennyksiä. niistä merkittävimmät koskevat harkinnan-
varaista henkilökohtaista palkanosaa. uudet täsmennetyt 
soveltamisohjeet edistävät toivottavasti palkanosan käyt-
töönottoa seurakunnissa. sopijaosapuolet ovat yhtä miel-
tä siitä, että harkinnanvarainen palkanosa on olennainen 
osa kirkon palkkausjärjestelmää. oikein käytettynä se 
edistää työn laatua, tavoitteellisuutta ja tuloksellisuutta.

sopimuksen suurimmat uutuudet liittyvät kuitenkin 
työhyvinvointiin ja työelämän laatuun. Kirkon työyhtei-
söjä kohtaavien lukuisten haasteiden edessä sopijaosa-
puolet ovat sitoutuneet työhyvinvointiyhteistyöhön. ta-
voitteena on seurata ja kehittää toimia, jotka edistävät 
tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa, työelämän laatua ja 
henkilöstön hyvinvointia. 

tärkeimmät sopimuskokonaisuuteen sisältyvät sopi-
mukset näiden tavoitteiden edistämiseksi ovat työaika-
pankkisopimus ja yhteistoimintasopimus. työaikapan-

kin tarkoituksena on edistää 
seurakuntatyön tulokselli-
suutta ja työntekijöiden yk-
silöllisten tarpeiden huomi-
oon ottamista. Yhteistoimin-
tasopimukseen on saatu huo-
mattavia parannuksia ver-
rattuna aikaisempaan yleis-
sopimukseen yhteistoimin-
nasta seurakunnissa. työ-
ympäristötoimikunnista tu-
lee yhteistoimintatoimikun-
tia, joiden vastuualue on laajempi ja joiden perustami-
selle riittää pienempi määrä työntekijöitä kuin tähän as-
ti. uusia yhteistoiminnan piiriin luettavia asioita ovat 
mm. ulkopuolisen työvoiman käyttö ja seurakuntaliitos-
ten vaatima toiminnan uudelleen järjestäminen. sopi-
muksessa määritellään myös ensimmäistä kertaa selkeät 
ehdot osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista 
koskevalle yhteistoimintamenettelylle.  työsuojeluval-
tuutetuille maksettava korvaus, jonka suuruus määräy-
tyy seurakunnan jäsenmäärän mukaan, on sekin merkit-
tävä uutuus.  

myönteisenä asiana sopimuksessa on mainittava se, et-
tä taloudellisista uhkakuvista huolimatta vältyttiin pal-
velussuhteen ehtojen heikennyksiltä. näitä ehtoja kos-
keviin säästötoimenpiteisiin voidaan ryhtyä vain, jos so-
pijaosapuolet yhdessä niin sopivat. 

neuvottelutavoitteena olleet parannukset leirityökor-
vauksiin eivät tällä kertaa toteutuneet.  Yhteistyökump-
panimme sVtl:n kiinnostus asiaan on vähentynyt Kir-
kon nuorisotyöntekijät ry:n siirryttyä akavaan. neuvot-
telujärjestöjen yhteistyöllä voidaan saavuttaa enemmän 
kuin kokoamalla kaikki samaa intressiä ajavat samaan 
neuvottelujärjestöön. n
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Merja laaksaMo päätoiMittaja

k
anttoripäivien teema osui kirkon työntekijänä ole-
misen ytimeen. ilman hengellistä elämää työntekijä 
on pian huonossa hapessa ja hänen työpanoksensa 
kuihtuu. tähän kiinnitettiin huomiota tampereen 

kanttoripäivillä, joiden ohjelma-annista löytyi niin kirkko-
musiikkiasiaa kuin hengelliseen ja fyysiseen jaksamiseen 
liittyviä elementtejä. 

Viidensille valtakunnallisille neuvottelupäiville osallistui 
noin puolet kanttoreis-
ta eri puolilta suomea. 
Cruxin avulla toinen-
kin puoli kanttoreista 
sekä muut lukijat pää-
sevät nauttimaan päivi-
en annista. sakari Vilp-
ponen liikkui päivillä 
kamera kädessä ja ker-
too päivien kokonai-
suudesta osallistujan 
näkökulmasta. 

seurakuntaliitosten 
myötä väliportaan joh-
tajuus on tullut tarpeel-
liseksi osaksi seurakun-
tien hallintoa. tässä 
tehtävässä tarvitaan 
myös kanttoreita. an-
namari jokinen kirjoit-

taa kanttorin asemasta välipor-
taan johtajana päivillä vetämän-
sä kanavan pohjalta. 

Kirkkomuskaria esitteli kant-
toripäivillä mari torri-tuomi-
nen, ja lehdestä löytyy hänen ar-
tikkelinsa uudesta toimintamuo-
dosta. Kirkkomusiikin tutki-
muksesta kirjoittaa jorma Han-
nikainen. alalta on tähän men-
nessä valmistunut noin 120 toh-
toria. 

Hengissä säilymiseen liittyy lehden jaksamista käsittele-
vä artikkeli liikaa työn paloa. työhyvinvointi puhuttaa tä-
nä päivänä paljon. itsestään ja jaksamisestaan tulee jokai-
sen huolehtia. 

tätä painotetaan myös papiston eettisissä ohjeissa, jotka 
löytyvät lehden välistä molemmilla kielillä. ne on helppo 
irrottaa mukaan työlaukkuunsa ja selailla niitä aika ajoin. 

Cruxissa alkaa uusi sarja, jossa luottamusmiehet kertovat 
kuulumisia paikallisen edunvalvonnan saralta. sarjan aloit-
taa seppo Riihimäki turun suunnalta.

seurakuntavaalit ovat edessä ensi syksynä, ja niitä valmis-
tellessa toteutetaan kampanja ensimmäinen kerta. nuor-
ten innostaminen sekä ehdokkaiksi että äänestämään on 
haasteellista. Vinkkejä antaa kampanjapäällikkö Kaisa ait-
lahti. 

tässä lehdessä esitellään myös uudet aKi-valtuutetut. 
lämpimästi tervetuloa luottamustehtävään ja vastuuta kan-
tamaan! n
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puLskia pappeja
jukka Huttunen
pappisliiton puHeenjoHtaja
jukka.huttunen@evl.fi

t
iedän, olen pulska poika. olen ollut sitä aina. 
Ruoka maistuu ja painonhallinta on jatkuva haas-
te. jos tekisin kaikkea sitä, mitä seurakuntatyö 
edellyttää, millainen olisinkaan? en rohkene edes 

miettiä.
joitakin vuosia sitten löysin liikunnan ilon laihdutta-

misen jälkeen. elämä tuli paljon mukavammaksi, ja 
oman kehon rasittaminen antoi uuden merkityksen ja 
ulottuvuuden elämälle. älä säikähdä, en halua luoda mi-
tään hyväksyttävää tyyppikuvaa kunnon ihmisestä, en 
edes papeista.

Kun joku rikas keksi lahjoittaa omaisuuttaan lasten 
koulutuksen tukemiseen vastiketta vastaan, syntyi lah-
joituksesta pieni kirkollinen kohu. ”läskillä lukutaitoa 
nepaliin” -kampanjaan liitettiin heti ihanteellisuuden 
ajatus: kirkon ei tarvitse, eikä se saakaan tukea väärän-
laisia ulkonäköihanteita tai liiallista terveysintoilua.

Kävin punnituksessa kotikirkossani. en tunnistanut, 
enkä tunnista vieläkään mitään niistä peloista, joita on 
esitetty. saan olla tällainen, mutta jos haluan, voin kilvoi-
tella laihduttamalla. minä en kuule leikkimielisessä 
kampanjassa minkäänlaista ulkonäköihannetta ja vaati-
musta. 

mutta läskikampanjaa vakavampi ulkonäkökeskuste-
lu kosketti taannoin suoraan pappeja. Viime syksynä 
nousi esiin ilmiö, jossa esimerkiksi vihkimiseen varataan 
pappi hänen ulkonäkönsä perusteella. selvää on, että sii-
nä oli leikki kaukana, eikä sitä oikein huumorillakaan 
voinut ottaa.

mistä kaikesta tuollainen valikointiperuste kertoo? 
tietenkin siitä, että ajassamme on paljon ulkoiseen kes-
kittyvää. ulkonäkö on tullut joillekin niin tärkeäksi, et-
tä se ikään kuin paljastaa tyhjyyden ympäriltään. mutta 

valitettavasti tuollainen pa-
pin valikointi kertoo myös 
syvälle juurtuneesta aja-
tuksesta, että ”asiakas on 
aina oikeassa”. palvelevas-
ta ja palvovasta kirkosta on 
tullut joidenkin silmissä 
palvelulaitos, josta voi sopi-
valla hinnalla ostaa palve-
luja. ja korkea kirkollisve-
ro oikeuttaa vaatimuksen, 
että asiakkaan on saatava, 
mitä hän haluaa.

ulkonäkö papin valintaperusteena on ääri-ilmiö. mut-
ta, miten meidän pitäisi tähän suhtautua? aluksi on kai 
tunnustettava, että voimme vaikuttaa yleiseen kehityk-
seen vain vähän. trendit tulevat ja menevät. mutta sii-
hen voimme vaikuttaa, millaista kuvaa kirkosta ja seu-
rakunnastamme annamme. Rakennammeko yhteisöä, 
jota leimaa välittäminen ja huolenpito, vai vahvistamme-
ko toimillamme palvelulaitoskirkkoa. Voisimmeko 
omissa työyhteisöissämme keskustella enemmän teologi-
sesti, tätä aikaa ja sen ilmiöitä arvioiden? onko hengel-
linen elämä ja sen hoitaminen meille tärkeää? Vain pap-
pien oikea syvällisyys ja oikea arkisuus, raitis hengelli-
syys nostaa keskeiset asiat kehällisten edelle.

selvää tässäkin asiassa on, että työyhteisöjemme ra-
kenteiden ja järjestelyiden täytyy olla sellaisia, etteivät ne 
anna tilaa minkäänlaiselle syrjivälle toiminnalle. ei ul-
konäön, iän, sukupuolen tai muunkaan ominaisuutem-
me perusteella. ja tämä tulee rohkeasti sanoa myös seu-
rakuntalaisille. sellaisellekin, joka haluaisi lastaan kas-
tamaan nuoren, hoikan, ruskeatukkaisen ja kauniin/ko-
mean. taitoa vaatii sanoa tämä kohteliaasti, mutta mää-
rätietoisesti. n

p.s. tervetuloa liiton uudet valtuutetut yhteiseen 
työhön!
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neuvontaa yksityiseLämän 
oikeudeLLisissa asioissa
akavan kirkolliset ammattiliitot 
aKi r.y:n jäsenillä on jäsenetuna 
oikeus saada asianajotoimisto Büt-
zow oy:stä (http://www.butzow.
com) puhelinneuvontaa jäsenten 
yksityiselämään kuuluvissa oikeu-
dellisissa asioissa. oikeuksien ja 
velvollisuuksien ennakointi säästää 
ristiriidoilta ja vahingoilta. liiton 
jäsenille palvelu on ilmainen.

tarvitessasi oikeudellista neu-
vontaa voit soittaa klo 10.00–16.00 
asianajotoimisto Bützowin nume-
roon Helsinkiin (09) 431 531, Hä-
meenlinnaan (03) 612 5501 tai   
612 1944, tampereelle (03) 3138 
2800 tai turkuun (02) 274 2000.

ilmoita, että haluat keskustella 
neuvovan lakimiehen kanssa. ota 
jäsennumerosi valmiiksi esille. jos 
voit mainita myös oikeudenalan, 
keskuksen on helpompi yhdistää 
sopivalle lakimiehelle. Keskuste-
lun sisältö on luottamuksellinen ja 
jää vaitiolovelvollisuuden piiriin. 
lakimies kirjaa nimesi ja jäsen-
numerosi, jotta oikeutesi pal-
veluun tulee tarkistetuksi.

jos asia ei selviä puheli-
messa, jäsen voi ottaa yh-
teyden lähimpään 
Bützowin toimistoon 
ja sopia toimeksian-

nosta, mutta toimeksiannoista ve-
loitetaan erikseen.

palvelun laajuus ja rajaukset
puhelinneuvonta kattaa asiat, jot-
ka jäsen voi esittää ja lakimies 
selvittää puhelimessa ilman pe-
rehtymistä asiakirjoihin tai säh-
köposteihin. neuvonta ei koske 
asiakirjojen laatimista.

jäsen voi kysyä neuvoa esimer-
kiksi asunto-osakkeisiin ja kiin-
teistöihin liittyvissä asioissa sekä 
muun muassa avio- ja avoliittoon, 
lapsiin, perintöön, testamenttei-
hin, osituksiin, lahjoituksiin jne. 
liittyvissä asioissa.

Kysy ajoissa neuvoa! Voit säästyä 
monelta murheelta ja kululta.

kanttori-urkuriliiton stipendit jaossa
Kanttori-urkuriliitolla on stipen-
dirahasto, josta hallituksen päätök-
sellä voidaan myöntää stipende-
jä liiton jäsenille liiton toimialaan 
liittyvään tutkimus- ja opiskelu-
toimintaan sekä opintomatkoihin. 
Kuluvalle vuodelle tarkoitettu-
ja stipendejä voi anoa huhtikuun 

loppuun mennessä. stipendejä 
anotaan lomakkeella, joka on tu-
lostettavissa aKin verkkosivuilta 
kohdasta lomakkeet. lomakkeen 
voi myös pyytää liiton toimistosta 
puh. 09 1502 446. anomus osoite-
taan liiton hallitukselle ja lähete-
tään liiton toimistoon.

kanttori-urkuriliiton jäsenten 
neuvottelukokoukset

”miten huolehdimme 
tulevista kanttoreista”

Kaikille jäsenille tarkoitetut liiton neuvot-
telukokoukset järjestetään tänäkin ke-
sänä Lohtajan kirkkomusiikkijuhlien ja 
Lahden urkuviikon yhteydessä lohtajan 
seurakuntakodilla keskiviikkona 28.7. 
klo 9.30 ja lahden  ristinkirkossa tors-
taina 5.8. klo 13.30.

Kokousten aiheena on ”Miten huoleh-
dimme tulevista kanttoreista?” – miten 
vastuu uuden työvoiman rekrytoinnis-
ta, harjoitteluista, perehdyttämisestä ja 
mentoroinnista jakautuu kirkkotyönan-
tajalle, tuomiokapituleille, seurakunnil-
le ja kanttoreille.
 
Huom! vuoden Kanttori 2010 julkiste-
taan Lahdessa neuvottelukokouksen 
jälkeen järjestettävässä jäsenistön illan-
vietossa. ilmoittautumiset suoraan ur-
kuviikkojen toimistoon (urkuviikko@
lahtiorgan.fi). Paikkoja on rajoitetusti.

Lahden urkuviikot huomioi kanttoreita 
aikaisempaa enemmän. Kanttoripäivän 
5.8. ohjelma on suunniteltu kanttorei-
ta ajatellen, ja kanttoreille on alennuksia 
sekä konserttilipuista että majoituksesta.

Kokoukset aloitetaan liiton tarjoamilla 
kahveilla ja puheenjohtajan ajankoh-
taiskatsauksella. Alustusten jälkeen 
käydään yleiskeskustelua.
 
kokouksiin ovat tervetulleita kaikki 
suomen kanttori-urkuriliiton jäsenet, 
myös opiskelija- ja eläkeläisjäsenet!

kirkkomusiikkijuhlat.lohtaja.fi
www.lahtiorgan.fi
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suomen kanttori-urkuriliitto r.y:n 
valtuuston jäsenet ja varajäsenet 
kaudella 2010 – 2013

Turun arkkihiippakunta (2 jäsenpaikkaa)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 27) vuola, Ka-
ri (26/27), varajäsen Markula, Helena 
(1/13,5)
ehdokaslista II: (ääniä yht. 16) Takala, 
Lea (16/16)

Tampereen hiippakunta (2 jäsenpaikkaa)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 42) Ali-Löytty, 
Heikki (28/42), Huomo, Matti (14/21)
ehdokaslista II: (ääniä yht. 8) äänimäärä 
ei riitä valtuustopaikkaan, varajäsen Sa-
lomäenpää, Olli (8/8)

Oulun hiippakunta (2 jäsenpaikkaa)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 55) Hekka-
la, Markku (21/55) -> hallitus, Stöckell, 
Kaisamarja (14/27,5), varajäsenet Aho-
la, Lauri (10/18,3), Piirainen, Keijo 
(9/13,8), Haapamäki, Riikka (1/11)

Mikkelin hiippakunta (1 jäsenpaikka)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 16) äänimää-
rä ei riitä valtuustopaikkaan, varajäsen 
Paukku, Terhi (16/16)
ehdokaslista II: (ääniä yht. 25) Raassina, 
Minna (25/25)

Borgå stift (1 jäsenpaikka)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 32) Bengts, Pia 
(29/32), varajäsen ellfolk, Maria (3/16)

Kuopion hiippakunta (1 jäsenpaikka)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 21) Kaituri, 
Harri (12/21), varajäsen varonen, Pek-
ka (9/10,5)
ehdokaslista II: (ääniä yht. 12) äänimää-
rä ei riitä valtuustopaikkaan, varajäsen 
Jauhiainen, Ossi (12/12)

Lapuan hiippakunta (1 jäsenpaikka)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 34) Tynkky-

nen, Heikki (15/34), varajäsenet valta-
saari, Risto (14/17), Lampinen, Sirpa 
(5/11,3)

Helsingin hiippakunta (1 jäsenpaikka)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 27) Pouta-
nen, Heikki (15/27), varajäsenet Skantz-
viljakainen, Kirsi (8/13,5), Ahokas, Juk-
ka 4/9)

Espoon hiippakunta (1 jäsenpaikka)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 25) Annala, 
eero (15/25), varajäsenet Hannonen, 
erkki (8/12,5), Kaksonen, Janne (2/8,3)

suomen kirkon pappisliitto r.y:n val-
tuuston jäsenet ja varajäsenet kau-
della 2010 – 2013

Turun arkkihiippakunta (3 jäsenpaikkaa)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 27) äänimää-
rä ei riitä valtuustopaikkaan, varajäsenet 
Mäkitalo, Milla (8/27), Tukia-Takala, Outi 
(5/13,5), Mustonen, Lasse (5/9), Ahola, 
Miika (4/6,8), Laukkanen, Rikhard (Ri-
ku) (4/4,5), Pajunen, Antti (1/5,4)
ehdokaslista II: (ääniä yht. 54) Laakso-
nen, Suvi (15/54), varajäsenet Rissanen, 
Seppo (11/27), Seivästö, Ismo (8/18), 
Hirvonen, Martti (6/13,5), Hurme, Han-
nu (6/10,8), Ahola, elina (5/9), Heino-
nen, Harri (3/7,7)
ehdokaslista III: (ääniä yht. 59) Järnfors, 
Sari (20/59), Hautala, Lasse (11/29,5), 
varajäsenet Saurio, Olavi (8/19,6), Her-
ranen, Rauno (7/14,8), Hietalahti, Tapio 
(7/11,8), Isotalo, Aila (6/9,8)

Tampereen hiippakunta (4 jäsenpaikkaa)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 96) Luuk-
kanen, Ulla (31/96) -> hallitus, Kemp-
painen, Jari (31/48), Paarlahti, Tee-
mu (27/32), varajäsen Simula, Markku 
(7/24)
ehdokaslista II: (ääniä yht. 51) eskeli-

uusia vaikuttajia akin valtuustoon
Akavan kirkolliset ammatti-
liitot AKI r.y:n uudet valtuu-
tetut on valittu toimikaudelle 
2010 - 2013. Valtuusto uusiu-
tui lähes täysin pappien osalta, 
 ainoastaan neljä valtuutettua 
jatkaa, 24 uutta jäsentä valit-
tiin. Tosin muutamat heistä 
ovat olleet mukana aiemmin. 
Kanttoreista seitsemän jatkaa 
ja viisi uutta jäsentä aloittaa 
toimikautensa.

aKin vaalijärjestyksen mukaan 
aKin perusliittojen vaalit on yhdis-
tetty aKin vaaleihin. Kaikki kol-
me vaalia järjestettiin samalla kertaa. 
Kanttori-urkuriliiton valtuustossa 
oli jaossa 12 paikkaa ja pappisliiton 
valtuustossa 28 paikkaa. jäsenliitto-
jen valtuustojen jäsenet muodostavat 
yhdessä aKin valtuuston, yhteensä 
paikkoja on 40.

äänestysprosentti oli Kanttori-ur-
kuriliiton vaaleissa 33,36 (vuonna 2006  
30,94) ja pappisliiton vaaleissa 31,70 
(vuonna 2006  32,45). aKin vaalissa 
äänestysprosentti oli 32,1. 

pappisliiton valtuustoon valittiin 
naisia ja miehiä saman verran, mo-
lempia 14. Kanttori-urkuriliiton val-
tuustoon valittiin neljä naista ja kah-
deksan miestä. aKin valtuustossa nai-
sia on yhteensä 18 ja miehiä 22. 

Valituiksi tulivat liitoittain ja hiip-
pakunnittain seuraavat ehdokkaat 
(suluissa henkilökohtainen äänimäärä 
ja vertausluku). Valtuustopaikkojen 
jakauma muuttuu jonkin verran sen 
vuoksi, että osa valtuustoon valituista 
toimii tällä hetkellä perusliittojen hal-
lituksissa. Heidän varajäsenensä nou-
sevat valtuustoon hallitustyöskentelyn 
ajaksi.
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nen, Kari (12/51), varajäsenet Huttunen, 
Timo (10/25,5), Rantala, Hannu (9/17), 
Jyrkkä, Kaija (6/12,8), Sammalkorpi, Kia 
(5/10,2), etola, Arja (5/8,5), evans, Pirk-
ko-Liisa (4/7,3)

Oulun hiippakunta (3 jäsenpaikkaa)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 108) Soronen, 
Mauno (33/108) -> hallitus, Salminen, 
Matti (22/54), Nivala, eija (22/36), va-
rajäsenet Leppälä, Anita (18/27), Lind-
ström, Mirja-Liisa (13/21,6)

Mikkelin hiippakunta (3 jäsenpaikkaa)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 27) Kalpio, Kuk-
ka-Maaria (14/27), varajäsenet Liikanen, 
Laura (7/13,5), Timonen, Sanna (6/9)
ehdokaslista II: (ääniä yht. 36) Moilanen, 
Reijo (36/36)
ehdokaslista III: (ääniä yht. 52) Loikka-
nen, Toivo (23/52), varajäsenet Silvonen-
Jokinen, Leena (22/26), Koivikko, Jyrki 
(7/17,3)

Borgå stift (2 jäsenpaikkaa)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 80) Silfvergrén, 
Minna (25/80), Heikel-Nyberg, Moni-
ca (21/40), varajäsenet Portin, Fredrik 
(18/26,6), Lindblom, Rune (16/20)

Kuopion hiippakunta (2 jäsenpaikkaa)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 109) Pohjanen, 
Outi (25/108), Itkonen, Helge (21/54), 
varajäsenet 
Rask, Petri (18/36), Kivelä, Kimmo 
(18/27), Pulkkinen, Mika (10/21,6), Rita-
ri, Teppo (9/18), Huhtala, Mikko (7/15,4)

Lapuan hiippakunta (3 jäsenpaikkaa)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 92) Hautala, 
Petri (35/92), Harmanen, eija (33/46), 
Kangas, vappu (24/30,6) -> hallitus, ei 
varajäsentä

Helsingin hiippakunta (5 jäsenpaikkaa)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 60) Tenhu-
nen, Anna-Kaisa (22/60), Leppä, Heik-

ki (16/30), varajäsenet Mäntylä, Laura 
(13/20), Ropponen, Juha (9/15)
ehdokaslista II: (ääniä yht. 49) Albekog-
lu, Tarja (20/49), varajäsenet Petterson, 
Juha (14/24,5), Junni, Jussi (8/16,3), 
Järvinen, Henri (7/12,3)
ehdokaslista III: (ääniä yht. 56) vaa-
ramo, Pekka (30/56), Hållfast, Merja 
(17/28), varajäsenet 
veijalainen, Anna-Maija (Annukka) 
(9/18,7)

Espoon hiippakunta (3 jäsenpaikkaa)
ehdokaslista I: (ääniä yht. 68) Simpanen, 
Annamari (17/68), Holm, Seppo (16/34), 
varajäsenet Tervonen, Ossi (14/22,7), 
Linervo, Päivi (9/17), Penttinen, Arja 
(9/13,6), Kotilainen, Tatu (3/11,3)
ehdokaslista II: (ääniä yht. 34) Antola, 
Tuomas (9/34), varajäsenet Kairavuo, 
Jani (9/17), Ylä-Jussila, Sanna (6/11,3), 
Nyman, Kristiina (5/8,5), Säämänen, 
Päivi (3/6,8), Koponen, Asta (2/5,6)

pappisLiiton apuraHaa 
Haettavana 12.000 euroa

pappisliiton hallitus on julistanut 
haettavaksi kaksi apurahaa liiton 
opinto- ja avustusrahastosta. 

ensimmäinen apuraha myönnetään 
tieteellisen tutkimuksen tekemiseen 
(esimerkiksi lisensiaattityö, väitöskir-
jatyö) tai ammatillisen jatkotutkinnon 
(esimerkiksi ylemmän pastoraalitut-
kinnon tutkimus) suorittamiseen. 

toinen apuraha myönnetään sellai-
seen hankkeeseen, joka edistää papin 
työtä ja seurakunnan tai kirkon toi-
mintaa tuoden siihen uusia näkemyk-
siä ja työtapoja. Hankkeeseen ei läh-
tökohtaisesti tarvitse kuulua tieteellis-

tä tai ammatillista tutkimusta. paino-
piste on käytännön työn innovatiivi-
sessa kehittämisessä. 

Apurahoja haetaan 31.5. mennessä. 
Hallitus päättää apurahojen myöntä-
misestä elokuussa. apurahojen käyt-
tämisen tulee ajoittua enintään kol-
men kalenterivuoden ajalle, myöntä-
misvuosi mukaan luettuna (v. 2010 - 

2012). apurahan saajan tulee tehdä 
pappisliiton hallitukselle vuosittainen 
selvitys apurahan käytöstä.

apurahan hakemislomakkeita saa 
aKin toimistosta ja pappisliiton koti-
sivuilta (www.pappisliitto.fi). lisätie-
toja antaa tarvittaessa aKin apulais-
toiminnanjohtaja merja laaksamo, 
puh. (09) 1502 466.

onnetar suosi
AKIn jäsenkyselyyn vastanneiden kesken arvottiin kaksi kylpylälahjakorttia. Lahjakor-
tin voittivat Tarja Seppänen Järvenpäästä ja Samuli Suolanen Lappeenrannasta.
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koLmen vuoden sopimus
esko jossas
aKin toiminnanjoHtaja

Kunnan ja kirkon sopimusneuvotte-
lut sujuivat sopuisasti ja aikataulus-
sa. etukäteen pelättiin, että kunnalla 
tulee vaikeuksia edellisen kierroksen 
tehy-ratkaisujen takia, mutta asiassa 
päästiin sopuun ainakin ulkopuolisin 
silmin katsottuna yllättävänkin hel-
posti. Kirkon taloustilanne toi neuvot-
teluihin omat murheensa, varsinkin 
kun katsotaan pitemmälle tulevaisuu-
teen. meneillään olevan taloustaantu-
man vaikutukset näkyvät pahimmin 
vasta ensi vuonna. Kirkosta eroami-
nen aiheuttaa talous- ja muita paineita 
koko vuosikymmenen ajaksi.

Valtiolla ja yliopistolla sopimuksiin 
pääseminen venyi maaliskuun puolel-
le. lakkoasekin jouduttiin ottamaan 
esille.

sopimuskaudet eriytyivät
Kunnan sopimus on kaksivuotinen, 
kirkossa tehtiin vuotta pitempi. so-
pimuskautemme ulottuu siis tammi-
kuun loppuun 2013. palkankorotuk-
sista sovittiin vain kuluvan vuoden 
osalta. Kaksi seuraavaa vuotta neu-
votellaan aikanaan, sopimus voidaan 
myös irtisanoa vuosina 2011 ja 2012. 

julkisen sektorin sisälläkin sopi-
muskaudet siis eriytyivät. tämä tien-
nee sitä, että valtakunnallisia, keskus-
järjestövetoisia tulopoliittisia ratkai-
suja ei enää tehdä. ainakin lähtötilan-
ne niitä ajatellen on vaikea.

maltilliset korotukset
palkankorotuspisteitä on ensimmäise-
nä sopimusvuotena kaksi, 1.4. ja 1.10. 
Huhtikuun korotus on 0.6 % ja loka-
kuun 0.5 %. Korotuksia voidaan pitää 
”olosuhteisiin katsoen siedettävinä”.

602-painotus
Vaativuusryhmään 602 tulee loka-
kuussa 0.2 %:n suuruinen erityisko-
rotus. tämä pieni viilaus lähti siitä 
tilastojen osoittamasta epäkohdasta, 
että nimenomaan papiston palkkake-
hitys on uudistetun järjestelmän ai-
kana ollut heikompaa kuin muiden 
ammattiryhmien. nyt tehty korjaus-
liike ei tietysti poista läheskään koko 
ongelmaa eikä edes kohdistu koko 
papistoon.

palkkausjärjestelmä
V. 2007 käyttöönotettu kirkon yleinen 
palkkausjärjestelmä ei vielä ole valmis 
eikä lopullisessa kuosissaan. sopimuk-
sella pyritään tarkentamaan ja korjaa-
maan joitakin havaittuja epäkohtia 

ja paikallisen soveltamisen ongelmia. 
sopijaosapuolet sitoutuvat edistämään 
harkinnanvaraisen palkanosan käyt-
töönottoa. sen sijaan ei sovittu mis-
tään ehdottomasta takarajasta.

työaikakokeilu jatkuu
sopimuksen yhteydessä otettiin käyt-
töön myös uusi pääsopimus ja yhteis-
toimintasopimus. niiden kautta py-
ritään edistämään työntekijöiden ja 
työnantajan yhteistoiminnallisuutta 
kaikilla tasoilla, myös mahdollisissa 
etujen leikkaustilanteissa. myös työ-
aikapankista sovittiin, samoin edelli-
sellä kaudella aloitetun työaikakokei-
lun jatkamisesta.

asioita työryhmiin
perinteiseen tapaan asioita siivottiin 
myös työryhmissä ratkaistavaksi sopi-
muskauden aikana. merkittävimmät 
asiat olivat tällä kertaa työnantajavir-
kamiesten (kirkkoherrojen ja talous-
päälliköiden) palkkausjärjestelmien 
uudistaminen sekä koko sopimuksen 
uudelleenkirjoitusta ja kodifiointia 
koskeva työryhmä.

p.s. aKin jäsenille on lähetetty perin-
teiseen tapaan yhdessä sVtl:n kans-
sa julkaistu Kirkon töissä -opas, joka 
sisältää mm. sopimustekstejä.

vielä ehdit mukaan 
teologimatrikkeliin
Kysymyslomakkeet suomen teologit 
2010 matrikkelia varten on postitet-
tu. Jollet ole saanut lomaketta, ota yh-
teyttä liiton toimistoon 
(toimisto@akiliitot.fi)!

teologimatrikkeli 2010 julkaistaan 
papiston päivillä Hämeenlinnassa lo-
kakuussa. 

opintomatka roomaan
aKi järjestää kanttoreille ja papeille yhteisen opinto-
matkan Roomaan 17. – 24.9.

matkanjohtajana toimii aKin toiminnanjohtaja 
esko jossas. matkan hinta on noin 1 200 €.

opintomatkalle voivat osallistua Kanttori-urkuri-
liiton ja pappisliiton jäsenet puolisoineen. matkalle 
on mahdollista saada oman liittonsa matka-apuraha. 

ilmoittautumiset heli.meinola@akiliitot.fi tai 
(09) 1502 653.
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kanttoriksi myös fiLosofian tai 
kasvatustieteen maistereita
piispainkokous on muuttanut kant-
torin viran kelpoisuusvaatimuksia. 
elokuun alusta lukien myös filo-
sofian tai kasvatustieteen maisteri, 
jolla on pääaineena musiikkikasva-
tus, voi tulla valituksi kanttorin vir-
kaan. edellytyksenä on, että hänellä 
on piispainkokouksen määrittele-
mät, 130 opintopisteen (op) laajuiset 
kirkkomusiikin opinnot.

piispainkokous esitti syksyn kir-
kolliskokoukselle, että kanttorin vi-
ran kolmiportaisuudesta olisi luovut-
tu. Kirkolliskokouksen lakivalio-
kunnalle antamassaan lausunnossa 
liitto oli kolmiportaisuuden poista-
mista vastaan. Kirkolliskokous päät-
tikin pitää tältä osin kanttorin viran 
ennallaan. Kanttorin viran tasot ovat 
ylempää korkeakoulututkintoa edel-
lyttävä virka (entinen B-virka), laajaa 
yliopistotutkintoa edellyttävä virka 
(entinen a-virka) ja muuta piispain-

kokouksen hyväksymää tutkintoa 
edellyttävä virka (entinen C-virka).

Yleisimpään kanttorin virkaan eli 
ylempää korkeakoulututkintoa 
edellyttävään virkaan voi nyt päte-
vöityä seuraavilla tutkinnoilla: mu-
siikin maisterin tutkinto, filosofian 
tai kasvatustieteen maisterin tutkin-
to tai kulttuurialan ylempi ammat-
tikorkeakoulututkinto (muusikko 
ylempi amK). laajaa yliopistotut-
kintoa edellyttävän viran pätevyys-
vaatimukset säilyivät ennallaan. 
laajalla yliopistotutkinnolla tarkoi-
tetaan maisterin tutkinnon lisäksi 
suoritettuja a-tason kuoronjohdon, 
laulun tai urkujensoiton opintoja tai 
kirkkomusiikin harjoittamiseen liit-
tyvää tai sitä tukevaa toista maiste-
rin tutkintoa tai lisensiaatin/tohto-
rin tutkintoa. muuksi piispainkoko-
uksen hyväksymäksi tutkinnoksi 
katsotaan kulttuurialan ammatti-

korkeakoulututkinto muusikko 
amK tai nyt myös sibelius akate-
mian kirkkomusiikin koulutusoh-
jelmassa suoritettu musiikin kandi-
daatin tutkinto.

Kaikkien tutkintojen osana tai nii-
den lisäksi tulee suorittaa jumalan-
palvelusmusiikin, kirkollisten toimi-
tusten ja seurakunnan tilaisuuksien 
musiikin opintoja sekä soittimien 
huoltoon liittyviä opintoja 90 op, teo-
logisia opintoja 10 op, pedagogisia 
opintoja 10 op sekä kirkkomusiikin 
soveltavia opintoja ja ohjattu harjoit-
telu 20 op.

aikaisemmin saavutetut pätevyy-
det kanttorin virkaan säilyvät.

piispainkokouksen päätös koko-
naisuudessaan on kirkon verk-
kosivuilla osoitteessa www.evl.fi/
piispainkokous/kanttorinvirkapaa-
tos-9-2-2010.pdf.

Kyllä talvinen
luonto on

kaunis! Tämäkin
kuusi...

...olispa jo kesä!
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9.00- ILMOITTauTuMInEn, KuLTTuurI- ja KOngrEssIKEsKus 
VErKaTEHdas, PaasIKIVEnTIE 2

10.30 MEssu, HäMEEnLInnan KIrKKO, KIrKKOrInnE
Saarnaa Hilkka Olkinuora. Liturgina Heikki Toivio. Kanttorina 
Ismo Savimäki. Kuorot avustavat. 

Siirtyminen Kulttuuri- ja kongressikeskus verkatehtaalle (väli-
matka n. 1 km), Paasikiventie 2.
ILMOITTauTuMInEn jaTKuu…

12.00–14.00 LOunas ja KOLLEgOIdEn KOHTaaMIsTa,  
VErKaTEHdas
Alaosastotapaamisia.
Näyttelyyn tutustuminen. 

14.00–15.30 KuIn KuVasTIMEssa, VErKaTEHdas,  
Vanaja-saLI
Pappiskuvia, näyttelijät Markku Laitinen ja Arto Myllärinen. 
Pappi kontekstissa, Jaakko Heinimäki ja Johannes Ojansivu. 
Kuvajaisia kanavista. 
Musiikki Pekka Nyman House Band.

15.30–16.30 KaHVI ja näyTTELyyn TuTusTuMInEn

16.30–18.30 PEILIEn EdEssä, VErKaTEHdas

1. Kirkosta kiinni
Millainen kuva kirkosta heijastuu nuorille aikuisille? Miten kir-

kon pitäisi vastata ajankohtaisiin haasteisiin? Miten kirkko voi-
si hyödyntää sosiaalista mediaa? Osallistujien kanssa ajatuksia 
työstävät Kirkosta kiinni –kirjan kirjoittajat Henna Hauta-aho ja 
Sanna-Maaria Tornivaara.

2. Miten meillä ja miten muualla?
Ruotsin kirkko jäi 200 vuotta sitten etuvartioksemme euroopan 
hengellisille virtauksille. Se, mikä tapahtuu Ruotsissa, tapah-
tuu viiveellä meillä. Mitä Ruotsin kirkolle kuuluu tänään? Miltä 
näyttävät sen ilot, surut ja toivon merkit suhteessa kirkon kehi-
tykseen Suomessa? Mitä kuuluu ruotsinsuomalaisten kirkolli-
suudelle? Mukana Jonas Bromander, Tuomo valjus ja Kimmo 
Kääriäinen.

3. Facebookia papeille 
Facebook on maailman suurin sosiaalinen media, jota käyttää 
tällä hetkellä yli 400 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa 
ja Suomessakin jo 1,5 miljoonaa. Monet tahot ovat kieltäneet 
Facebookin käytön työaikana. Kirkko tekee toisin: se kehottaa 
menemään Facebookiin ja käyttämään sitä työvälineenä. 
Kanavassa pohditaan Terhi Paanasen johdolla kysymyksiä Fa-
cebookin ryhmistä ja fanisivuista, yksityisyydestä ja julkisuu-
desta, tavattavissa olemisesta sekä hengellisestä elämästä Fa-
cebookissa. 

4. Outoina ja muukalaisina –  
kontekstuaalisen teologian etsimistä
Mietimme kontekstilähtöisen, osallistavan teologian tekemisen 
mallia Tampereen hiippakunnan kokemusten läpi. Taustalla on 

Tervetuloa Papiston päiville Hämeenlinnan 
Verkatehtaalle 12.-13.10.2010

päivien avajaismessu on Hämeenlinnan kirkossa ja ilta-
juhlaa vietetään aulangolla. muiden ohjelmien ja ma-
teriaalinäyttelyn tapahtumapaikkana toimii Hämeen-
linnan uusi kongressitila Verkatehdas. 

päivien tunnus on Kuin kuvastimessa. teemana on kon-
tekstuaalisuus, tarkastellaan eri näkökulmista kirkon 

toimintaympäristöä ja sen muutoksia, sekä seurauksia, 
joita muutoksilla on kirkon ja papiston työhön ja  
yleensäkin pappeuteen. tutustu alla olevaan ohjelmaan 
ja tule mukaan valtakunnallisesti suurimpaan papistolle 
suunnattuun koulutus- ja neuvottelutapahtumaan. 

Ajantasaista tietoa Papiston päivistä voit lukea  
verkkosivuilta www.pappisliitto.fi. 

papiston päivien työryhmä

Kutsu

OHjELMa
TIIsTaI 12.10.2010, PanTaPäIVä (KLO 9 – 18.30)
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Manchesterin ja Strängnäsin hiippakuntien kanssa tekemäm-
me Urban Faith Project, jossa yhdessä opettelimme toistemme 
toimintaympäristöjen lukemista ja mielekkään teologisen ref-
lektion luomista. Lisäksi kerromme kokemuksistamme tehdä 
pastoraalitutkinnon raamattutiedon osiota kontekstilähtöises-
ti. Kuulostelemme postmodernia outoutta ja sen synnyttämää 
teologista puhetta. Kanavaa ohjaavat Ari Hukari ja Hanne von 
Weissenberg.

5. Häpeän teologiaa
Miten länsimaisessa yhteiskunnassa syyllisyyskulttuuri on huo-
maamatta muuttunut häpeäkulttuuriksi? Mitä tämä merkitsee 
luterilaiselle kirkolle, jonka teologia on syntynyt juuri syyllisyys-
kulttuurissa? Mitä kirkon uskosta valottuu häpeäkulttuurista 
käsin? Millaiseen teologian ja toiminnan uudelleen ajatteluun 
tämä kutsuu? Mitä on häpeän teologia? 

Näitä kysymyksiä vuorovaikutteisessa kanavassa ihmettelevät 
Jussi Holopainen, Päivi Niemi-Impola, Katianna Ruuskanen, 
Jaana Räntilä ja Hannu Ullner.

yHTEIsKuLjETus EnnaKKOOn VarannEILLE auLangOLLE ja 
TaKaIsIn.

20.30–22.30 ILTajuHLa, KyLPyLäHOTELLI auLanKO,  
auLangOnTIE 93
Päivä huipentuu yhdessäoloon hyvän ruoan ja musiikin paris-
sa. Iltajuhlassa julkistetaan vuoden pappi 2010 ja Teologimat-
rikkeli 2010. Lisäksi juhlassa jaetaan liiton stipendit. 
Musiikki Pekka Nyman House Band

22.30 – 02.00 jaTKOT, KyLPyLäHOTELLI auLanKO

9.00–9.15 aaMuHarTaus

9.30–12.00 ELOKuVaT PEILEInä, VErKaTEHdas, BIO rEx 1 - 3

aamupäivän aikana esitetään kolme valinnaista elokuvaa, joiden 
yhteydessä jaetaan elokuvan herättämiä ajatuksia.

1.Postia pappi jaakobille
Ohjaus ja käsikirjoitus: Klaus Härö
Pääosissa: Heikki Nousiainen, Kaarina Hazard, Jukka Keino-
nen, esko Roine
Postia pappi Jaakobille on lämminhenkinen ja koskettava ker-
tomus armahduksen saaneesta elinkautisvanki Leilasta, jolle 
tarjotaan paikkaa syrjäisestä pappilasta. Leila on tottunut pitä-
mään huolta vain itsestään, joten tehtävä sokean pappi Jaako-
bin henkilökohtaisena avustajana aiheuttaa ristiriitoja. 

2.riisuttu mies
Ohjaus: Aku Louhimies
Käsikirjoitus: veli-Pekka Hänninen
Pääosissa: Samuli edelmann, Matleena Kuusniemi, Mikko 
Kouki, Laura Malmivaara ja Pentti Siimes.
Riisuttu mies on tarina inhimillisistä erheistä. Se kertoo kirkon-
miehistä, jotka kännäävät ja kieroilevat niin holtittomasti, että 
draama kärjistyy draamakomediaksi. Samuli edelmann esittää 
piispaksi pyrkivää rokkipappia, jonka muutenkin sotkuista ti-
lannetta pahentavat hyvän ystävän irtisanominen ja uusi, rä-
väkkä naiskollega. 

3.Talven valoa
Ohjaus ja käsikirjoitus: Ingmar Bergman
Pääosissa: Allan edwall, Gunnar Björnstrand, Gunnel Lind-
blom, Ingrid Thulin ja Max von Sydow.
Itsemurhan partaalla oleva Jonas hakee viimeisenä yritykse-
nään lohtua ja opastusta pappi Tomakselta, mutta epätietoi-
suuden tuskassa kamppailevan papin oma usko Jumalaan on 
horjunut hänen rakkaan vaimonsa poismenon vuoksi.

9.30–11.00 MOnOLOgI jOHannEKsEn EVanKELIuMI, 
VErKaTEHdas, Vanaja-saLI
Teatteri Imatran näyttelijä Kari Kinnari on esityksen kertoja, sil-
minnäkijä ja kokija. Tekstinä on Raamatun neljäs ja viimeisek-
si kirjoitettu evankeliumi, Johanneksen evankeliumi. esityk-
sen teksti on lähes suoraan isosta kirjasta, vähän mukailtuna ja 
luonnollisesti lyhennettynä. 

12.00–13.30 LOunas ja näyTTELyyn TuTusTuMInEn

13.30–15.00 KasVOIsTa KasVOIHIn, VErKaTEHdas, 
Vanaja-saLI
Nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta 
silloin kasvoista kasvoihin. Mukana mm. näyttelijät Markku Lai-
tinen ja Arto Myllärinen, uusi arkkipiispa Kari Mäkinen ja Pekka 
Nyman House Band.  

15.00–15.30 KaHVI

KEsKIVIIKKO 13.10.2010
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iLmoittautuminen

papiston päiville 2010 ilmoittautuminen alkaa ja jatkuu 30.9. asti. jos ilmoittaudut 31.8. mennessä, 
osallistumismaksu on edullisempi kuin sen jälkeen. ilmoittautuminen tapahtuu kätevimmin täyt-
tämällä ilmoittautumislomake kotisivuillamme osoitteessa www.pappisliitto.fi. Voit myös käyttää 
oheista ilmoittautumislomaketta. 

pappisliiton jäseneltä osallistumismaksu on 190 € ennen 1.9. , ja sen jälkeen 230 €. työelämän ulko-
puolella olevalta ja eläkeläisjäseneltä maksu on 90 € ennen 1.9., ja sen jälkeen 120 €. opiskelijajäsenen 
hinta on 25 €. ei-jäsenen hinta on 250 €, eläkeläiseltä 120 €. Hinta sisältää sekä ohjelmatarjonnan että 
ruokailut Verkatehtaalla sekä iltajuhlan aulangolla. 

ilmoittautumislomakkeessa on lista hotelleista, joiden kanssa pappisliitto on tehnyt sopimuksen päi-
vien majoituksesta. Voit varata majoituksen samalla kun ilmoittaudut päiville. lasku osallistumisesta 
ja majoituksesta lähetetään ilmoittautumisen jälkeen sähköpostilla, joka toimii vahvistuksena  
varauksesta. 

papiston päivien ohjelmasisältöä koskeviin kysymyksiin vastaa päivien pääsihteeri, apulais- 
toiminnanjohtaja merja laaksamo, puh. (09) 1502 466, 050 542 3664, merja.laaksamo@akiliitot.fi. 

ilmoittautumiseen, rekisteröintiin ja majoitukseen liittyviin kysymyksiin vastaa jasmin Heikkilä  
Hämeen matkailu oy:stä, jasmin.heikkila@hameenmatkailu.fi. Huom! mikäli työnantaja haluaa 
yhteislaskun, tulee osallistujista antaa nimilista laskua varten sähköpostilla jasmin Heikkilälle.



Papiston päivät 12.-13.10.2010

Tällä lomakkeella voit ilmoittautua Hämeenlinnassa Kulttuuri- ja Kongressikeskus Verkatehtaalla pidettäville Papiston päiville ti-ke 12.-13.10.2010.

OSALLISTUJAN TIEDOT (vain yksi osallistuja/lomake)

Sukunimi: Etunimi:

Virka-asema:

Seurakunta, yhtymä, järjestö:

Kotiosoite: Postinro ja -paikka:

Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:

Työpaikka tai kotipaikka (merkitään rintakorttiin):

OSALLISTUMISMAKSU (hinta sis. alv.)

Työelämäjäsen 190 €, maksu 31.8.2010 mennessä Työelämän ulkopuolella oleva jäsen 90 €, maksu 31.8.2010 mennessä

Työelämäjäsen 230 €, maksu 1.9.2010 alkaen Työelämän ulkopuolella oleva jäsen 120 €, maksu 1.9. alkaen

Eläkeläisjäsen 90 € Opiskelijajäsen 25 € (Huom! Opiskelijailmoittautumiset tiedekuntajärjestölle)

Ei jäsenet 250 € Ei jäsenet, eläkeläinen 120 €

OHJELMAT

Peilien edessä, Verkatehdas ti 12.10.2010 klo 16.30-18.30 (rinnakkaisia, valitse vain yksi)

Kirkosta kiinni Facebookia papeille

Miten meillä ja miten muualla Kontekstuaalinen teologia

Häpeän teologiaa

Elokuva ja teatteri peileinä, Verkatehdas ke 13.10.2010 klo 9.30-12.00 (rinnakkaisia, valitse vain yksi)

Postia pappi Jaakobille Talven Valoa

Riisuttu mies Monologi Johanneksen evankeliumi

KULJETUS

Varaan paikan kuljetukseen Aulangolle: Kyllä Ei

MAJOITUS (hinnat/hlö)

Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko yhden hengen huone 125 €/vrk kahden hengen huone 80 €/vrk/hlö

Hotelli Cumulus yhden hengen huone 120 €/vrk kahden hengen huone 72,50 €/vrk/hlö

Hotelli Emilia yhden hengen huone 84 €/vrk kahden hengen huone 53,50 €/vrk/hlö

Sokos Hotel Vaakuna yhden hengen huone 95 €/vrk kahden hengen huone 57,50 €/vrk/hlö

En tarvitse majoitusta

Huonekaverin nimi majoittuessasi kahden hengen huoneessa:

LISÄTIETOJA (erityisruokavalio, myöhäinen saapuminen, ohjeistus yhteislaskutuksesta jos tarpeen jne.)

PERUUTUSEHDOT

Ilmoittautuminen on sitova. Lasku osallistumisesta ja majoituksesta lähetetään yllä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Lasku toimii samalla 

varauksen vahvistuksena.  Ennen 17.8.2010 peruutetuista varauksista veloitamme 25 € toimistokuluja. 

17.8.2010 jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50% sekä toimistokuluina 12 €. 

14.9.2010 jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 100% sekä toimistokuluina 12 €.

Peruutukset on tehtävä kirjallisesti joko sähköpostilla osoitteeseen: jasmin.heikkila@hameenmatkailu.fi  tai kirjeitse osoitteeseen: 

Hämeen Matkailu Oy, Verkatehdas, Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi, kun kirjallinen ilmoitus saapuu Hämeen Matkailuun.

PALAUTA LOMAKE:

Hämeen Matkailu Oy, Viipurintie 4, 13200 HÄMEENLINNA

Suosittelemme ilmoittautumista internetin kautta: www.pappisliitto.fi
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t
yöttömäksi jäädessäsi ilmoit-
taudu välittömästi työnhakijak-
si työvoimatoimistoon. ilmoita 
työvoimatoimistossa kassasi ni-

mi, erityiskoulutettujen työttömyys-

Miten toimia, jos jää työttö-
mäksi tai vuorotteluvapaalle.

jos työttömyys yllättää...
eero t. anttila
joHtaja,
eRitYisKoulutettujen 
tYöttömYYsKassa eRKo

kassa (106). Hae ansiopäivärahaa 
kassalta kolmen kuukauden kulues-
sa siitä, kun haluat päivärahaa mak-
settavaksi. Hakemuslomakkeen saat 
työvoimatoimistosta tai kassan koti-
sivuilta www.erko.fi. 

milloin voit saada päivärahaa: 
työssäolo- ja jäsenyysehto 
mikäli olet ensimmäistä kertaa päi-
värahan hakijana tai olet saanut päi-
värahaa ennen vuotta 1997, on sinun 
täytettävä alkuehto. alkuehdon pii-
rissä olevilta vaaditaan 34 viikon työs-
kentely, jos on ollut viikonkin työssä 

vuonna 2010 työttömyyttä edeltävän 
28 kuukauden aikana. aikaisemmin 
työttömäksi jääneillä alkuehto on 43 
viikkoa. 

mikäli olet saanut päivärahaa 
1.1.1997 jälkeen, olet paluuehdon pii-
rissä. paluuehdon piirissä olevat saa-
vat työssäoloehdon täyteen 34 viikon 
työskentelyllä. tarkastelujakso on 28 
kuukautta.

sekä alku- että paluuehdoissa työ-
viikoiksi lasketaan viikot, joina työs-
kentelyä kertyy vähintään 18 tuntia ja 
palkka on työehtosopimuksen mukai-
nen tai kokoaikatyössä vähintään 

erityiskoulutettujen 
työttömyyskassa (erko)
Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki
Puh. (09) 7206 4343, 
faksi (09) 272 1212
Puhelinaika: ma - to klo 12 - 15 
Kotisivut: www.erko.fi
s-posti: erityiskoulutettujen.tk@erko.fi
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1 052 euroa. työaikajärjestelyiltään 
poikkeavilla aloilla voidaan poiketa 
viikoittaisesta työaikaedellytyksestä 
(opetustyö, periodityö). alku- ja pa-
luuehdon on täytyttävä työttömyys-
kassan jäsenyysaikana.

päivärahahakemus
lähetä ensimmäinen päivärahahake-
mus kassalle aikaisintaan kahden vii-
kon (10 arkipäivää) työttömyyden jäl-
keen. jatkohakemuksilla päivärahaa 
haetaan kuukauden/neljän viikon 
jaksoissa jälkikäteen. täytä hakemus 
huolellisesti, muista liitteet kopioi-
na. työssäolo tulee selvittää jokaisel-
ta päivältä hakemuksen ohjeiden mu-
kaisesti. jokainen hakemus vanhenee 
erikseen.

päivärahan perusteena käytetään 
työttömyyttä edeltävien 43/34 työssä-
oloehdon täyttävän viikon ennakonpi-
dätyksen alaista palkkatuloa.

ansio-osa on 45 prosenttia päiväpal-
kan ja perusosan erotuksesta. Kun 
palkka ylittää 2 691,15 euroa, ylittä-
vältä osalta ansio-osa on 20 prosenttia. 
Vastaavat prosenttimäärät korotetus-
sa ansio-osassa ovat 57,5/35 ja muutos-
turvan ansio-osassa 65/37,5.

uutena etuutena 20 ensimmäiseltä 
työttömyyspäivältä maksetaan koro-
tettua ansio-osaa, jos henkilöllä on kol-
me vuotta työhistoriaa. Korotettua päi-
värahaa maksetaan työllistämistä edis-
tävien palvelujen ajalta ns. aktiivitoi-
miin osallistuville 25 vuotta täyttäneil-
le enintään 200 päivältä ja pitkän työ-
uran päätyttyä 100 päivältä henkilöil-
le, jotka on irtisanottu tuotannollisista 
ja/tai taloudellisista syistä ja joilla on 
työssäoloaikaa vähintään 20 vuotta. 

muutosturvan ansio-osaan on oikeus  
tuotannollisista ja taloudellisista syistä 
irtisanotuilla, joilla on vähintään kol-
men vuoden työhistoria ja oikeus te-
toimistossa laadittuun työllistymisoh-
jelmaan. sama oikeus on myös henki-
löillä, joiden määräaikainen työsuhde 
saman työnantajan palveluksessa on 
kestänyt vähintään 36 kuukautta 42 
kuukauden sisällä tai useampien työn-
antajien palveluksessa 5 vuotta viimei-
sen 7 vuoden sisällä. jälkimmäisissä ta-
pauksissa ei edellytetä tuotannollisia ja 
taloudellisia syitä. myös pitkään lo-
mautetuilla voi olla oikeus muutostur-

vaan. työllistymisohjelman laatimista 
tulee pyytää 30 päivän sisällä työsuh-
teen päättymisestä. 

työllistymistä edistävät palvelut, 
joiden ajalta maksetaan korotettua 
ansio-osaa tai muutosturvan ansio-
osaa sekä ylläpitokorvausta, ovat työ-
voimapoliittinen aikuiskoulutus, oma-
ehtoinen opiskelu, kuntouttava työtoi-
minta, työelämävalmennus ja työko-
keilu. aktiivipäivärahaa tai muutos-
turvan ansio-osaa maksetaan enintään 
200 päivältä.  

työnhaku pidettävä voimassa
työnhaku on pidettävä voimassa työ-
voimatoimistossa työvoimatoimiston 
määräämällä tavalla koko työttömyy-
den ajan. muista hoitaa jäsenmaksusi 
myös työttömänä ollessasi.

vuorottelukorvaus
Vuorotteluvapaalle voi jäädä koko-
aikatyössä oleva henkilö tai henki-
lö, jonka työaika on yli 75 prosenttia 
kokoaikaisen työntekijän työajasta. 
Vuorotteluvapaalle jäävällä henkilöl-
lä tulee olla työhistoriaa vähintään 10 
vuotta. työhistoriasta neljännes voi 
olla työntekoon rinnastettavaa aikaa, 
eli aikaa, jolloin henkilöllä on ollut 
oikeus äitiys-, isyys-, vanhempain-, 
hoito- tai erityishoitorahaan. myös 
varusmies- tai siviilipalvelusaika rin-
nastetaan työntekoon.

työsuhteen samaan työnantajaan on 
pitänyt jatkua vähintään 13 kuukautta 
ennen vuorotteluvapaan alkamista. 
Vuorotteluvapaa on pidettävä 24 kuu-
kauden sisällä sen aloittamisesta. 

Kassan jäsenelle vuorottelukorvaus 
on 70 prosenttia ansiopäivärahasta il-
man lapsikorotuksia. Korvaus on 80 
prosenttia, jos vuorottelijalla on 25 
vuotta työhistoriaa ennen vuorottelu-
vapaan alkamista. n

lisätietoja: työvoimahallinto, 
www.mol.fi. työttömyyskassojen yh-
teisjärjestö tYj,  www.tyj.fi

ansiopäivärahan taso  
nousi vuonna 2010
päivärahan suuruus lasketaan vakiin-
tuneesta palkkatulosta, josta on loma-
rahan ja lomakorvauksen osuus ensin 
poistettu. palkkasummasta vähenne-
tään 3,5 prosenttia, joka vastaa pal-
kansaajan työeläke- ja työttömyysva-
kuutusmaksuja. päiväpalkka saadaan 
jakamalla kuukausipalkka luvulla 
21,5. päivärahaa maksetaan viideltä 
päivältä viikossa.

ansiopäiväraha muodostuu 25,63 
euron suuruisesta perusosasta ja pal-
kan mukaan määräytyvästä ansio-
osasta, korotetusta ansio-osasta tai 
muutosturvan ansio-osasta. 

muista hoitaa 
jäsenmaksusi 

myös työttömänä 
ollessasi! pyydä 

pankkisiirtolomake 
liitosta.
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u
usi vuosi merkitsi kohdallani 
kolmannen luottamusmieskau-
den alkua ja samalla toista kaut-
ta pääluottamusmiehenä. tällä 

kertaa tähän luottamustoimeen pääsemi-

nen olikin poikkeuksellinen tapahtuma-
sarja, sillä edelliskertojen sopuisat vaali-
kuviot olivat vain kaukainen muisto. 

syksyn alussa tapahtunut Kirkon 
nuorisotyönohjaajat ry:n liittyminen 
akavaan merkitsi luottamusmiespaik-
kojen uusjakoa. Kun tähän saakka 
paikat oli vaaleissa voitu jakaa kolmen 
jäsenmäärältään suurimman liiton 
kesken, syntyikin nyt tilanne, jossa ja-
kajia oli yksi ”liikaa”. muutos ei kui-
tenkaan käytännössä aiheuttanut sen 
suurempia mullistuksia.

sen sijaan aKin ja juKon pitkään 
jatkunut kiistely huipentui syksyllä ti-
lanteeseen, jossa informaatio, ohjeis-
tus, uhkailu, päätökset ja päätösten 
pyörtämiset muodostivat varsin seka-
laisen sopan. epäselvästä tilanteesta 
huolimatta vaalit toimitettiin turussa 
aikataulun mukaisesti. Kiinnostus 
vaaleja kohtaan oli aiempaan verrat-
tuna selkeästi suurempaa johtuen var-
masti osaltaan nuorisotyöntekijöiden 
mukaan tulemisesta ja sen aiheutta-
masta muuttuneesta tilanteesta. oma 
vaikutuksensa oli myös aiempaa aktii-
visemmalla informoinnilla. Käydyssä 
vaalissa äänet jakaantuivat suurimpien  
ammattiryhmien koon mukaisesti ja 
luottamusmiespaikat jaettiin ääni-
määrien perusteella.

Runsas viikko vaalien jälkeen tilan-
ne muuttui aKin erottua juKosta. 
turkulaisella riukeudella täällä eh-
dittiinkin toimittaa ”täytevaalit” va-
pautuneen luottamusmiespaikan täyt-
tämiseksi. muutaman viikon kulut-
tua olimme sitten jälleen uudenlaises-
sa tilanteessa juKon hyväksyessä 
aKin takaisin jäsenekseen. paikalli-
sen tilanteen sekavuutta lisäsi se, että 
päättyvän toimikauden luottamus-
miehistä jäljellä oli vain varaluotta-
musmies. tämän lisäksi käydyissä 
vaaleissa valitut ei-akilaiset luotta-
musmiehet toimivat asiassa varsin ak-
tiivisesti. toimintaohjeita tiedustel-
lessamme saimme vastaukseksi vain 
kehotuksen pyrkiä sopuratkaisuun. 
turussa syntynyt ongelmatilanne rat-
kesi onneksi varsin sopuisasti. olim-
me jo ehtineet sopia yhteisen neuvot-

Lehdessä alkaa uusi kirjoitussarja, jossa luottamusmiehet kertovat kuulumisiaan.

ollako vai eikö olla…
luottamusmies?
seppo riiHiMäki
pääluottamusmies, 
tuRun ja KaaRinan 
seuRaKuntaYHtYmä, 
Kappalainen, tuRun 
maRtinseuRaKunta

l u o t t a m u s m i e H e lt ä
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seppo riihimäki

julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö juKon 
luottamusmiehet ajalle 1.1.2010 – 31.12.2012 on valittu. 
lista luottamusmiehistä löytyy liiton kotisivuilta www.
akiliitot.fi.

luottamusmiehen tehtävänä on toimia seurakunnan 
akavalaisten yhteisenä edunvalvojana. Hänellä on oike-
us neuvotella työnantajan kanssa edustettaviensa palk-
koja ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevissa asiois-
sa. akavalaisten liittojen jäsenet voivat ottaa yhteyttä 
omaan luottamusmieheensä, jos esimerkiksi loma- tai 
palkka-asioissa on epäselvyyttä.

pappien ja kanttorien luottamusmiehenä voi olla 
myös jonkin muun akavalaisen liiton jäsen, kuten dia-
koniatyöntekijä tai nuorisotyönohjaaja (Kirkon nuori-
sotyönohjaajat ry on liittynyt akavan jäseneksi syksyl-
lä 2009).

aivan kaikkiin seurakuntiin ei voida valita juKon 
luottamusmiestä, sillä edellytyksenä on, että akavalai-
siin liittoihin kuuluvia on vähintään viisi. tällaisissa 
seurakunnissa on mahdollista valita juKon ja sVtl:n 
yhteinen luottamusmies, jos akavalaisia ja sVtl:ään 
kuuluvia on yhteensä vähintään viisi. ohjeita luotta-
musmiesvaalin järjestämiseksi saa aKin tai juKon 
toimistosta. n

teluajan, mutta jo ennen sitä aKiin 
kuulumattomat luottamusmiehet 
päätyivät keskenään ratkaisuun, jossa 
he tunnustivat marraskuisen vaalin 
lopputuloksen – joka itse asiassa oli 
myös ainoa vaalitulos, jonka juKo 
oli siihen mennessä vahvistanut. näin 
syntynyt ratkaisu oli myös pitkällä 
tähtäimellä viisas ja rakentava. toki 
toisenlaisellakin ratkaisulla olisi voitu 
toimia, mutta se olisi varmasti kasan-
nut muutospaineita seuraaviin vaalei-
hin. mielestäni tämä turkulainen rat-
kaisu kertoo myös siitä, että eri työn-
tekijäryhmistä tulevien luottamus-
miesten välisellä yhteistyöllä on täällä 
perinteitä, jotka auttoivat myös tässä 
tilanteessa.

nyt alkaneen toimikauden suurin 
haaste on harkinnanvaraisen pal-
kanosan käyttöönoton valmistelu. tu-
run ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
on mukana kirkkohallituksen Hava-
pilotointihankkeessa, ja sen kautta 
olemme jo huomanneet, miten eri vai-
heissa seurakunnissa ja yhtymissä täl-
lä hetkellä ollaan. toiset ovat valmis-
teluissaan jo hyvin pitkällä, toisten 
vasta aloitellessa palkanosan käyttöön-
oton perusteiden pohdintaa. turussa 
työnantajan asettama tavoite on vuosi 
2012. siihen mennessä edessä on mel-
koinen urakka, jossa monien työnte-
kijöiden pelkojen ja väärinkäsitysten 
poistaminen ei ole niitä pienimpiä teh-
täviä. n

uudet luottamusmiehet valittu
virkaehtosopimusasioiden 
osaamista seurakunnassasi

14 äänikertaa, II-sormiota ja jalkio, mekaaninen soitto- •	
koneisto, tremolo, paisutuskaappi 

soittimen mitat: leveys 266 cm, korkeus 410 cm ja sy-•	
vyys 216 cm  

rakentaja Hans Heinrich v. 1978  •	

urut myydään paikaltaan  •	

ostaja vastaa urkujen poissiirrosta ja uudelleen pysty-•	
tyksestä.

Urkujen luovutus aikaisintaan 14.5.2010. Urut tulee siirtää 
pois kevään/kesän 2010 aikana. 
Tarjoukset suljetussa kuoressa 14.4.2010 klo 15 mennessä 
osoitteeseen Hollolan seurakunta, Tiilijärventie 5 A 15870 
Hollola. Kuoreen merkintä ”Salpakankaan urkujen myynti”. 

Lisätietoja uruista antaa kanttori Maarit Peltomaa p. 040 
7462 632 tai kanttori.mpeltomaa@evl.fi. Koko myynti-ilmoi-
tus, kuvia ja dispositio verkossa: www.hollolanseurakunta.fi

Myytävänä kirkkourut
Hollolassa
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kanttori
LäHiesimieHenä

Yhä useampi kanttori on saanut hoitaakseen johtavan kanttorin 
ja lähiesimiehen tehtävät. Kehitystä ovat vauhdittaneet erityisesti 
seurakuntien rakennemuutos ja kirkon uusi palkkausjärjestelmä.

annaMari jokinen
aKin apulaistoiminnan joHtaja

k
anttoripäivillä 
järjestettiin en-
simmäistä ker-
taa johtamista 
käsittelevä työ-
paja. työpajaan 
osallistui kah-
dessa ryhmäs-
sä yhteensä ne-
lisenkymmentä 
kanttoria. Vil-

kas keskustelu osoitti, että johtavina 
kanttoreina toimivilla on suuri tar-
ve kokemusten vaihtoon kollegoiden 
kanssa.

työpajassa käsiteltiin kolmea tee-
maa: työalajohtajan tehtävät ja niiden 
tärkeysjärjestys, työalajohtajan pää-
tösvalta ja organisaation tuki työala-
johtajalle sekä hyvän johtajan ominai-
suudet ja toimivat johtamiskäytännöt. 

alustuksin ja keskustelemalla pohdit-
tiin, mitä johtamisesta yleisesti tiede-
tään, mitä lait ja sopimukset edellyttä-
vät lähiesimiehiltä ja ennen kaikkea, 
mitä hyvä johtaminen edellyttää ihmi-
seltä ja organisaatiolta. 

tehtävät ja niiden 
tärkeysjärjestys
Rakennemuutoksen myötä lisäänty-
vät sellaiset seurakunnat, joissa työn-
tekijöitä on useita kymmeniä. jos toi-
minnallinen ja henkilöstöjohtaminen 
tällaisissa seurakunnissa ovat vain 
kirkkoherran ja talouspäällikön varas-
sa, ne eivät luultavasti tule hoidettua 
niin kuin pitäisi. osa henkilöstöjoh-
tamisen tehtävistä, esim. rekrytointi, 
perehdytys tai koulutussuunnittelu, 
on jo aikaisemminkin usein delegoi-
tu kanttoreille itselleen, koska kirk-

koherralla ei yleensä ole tarvittavaa 
kirkkomusiikin osaamista. 

uusi palkkausjärjestelmä perustuu 
esimiehen ja alaisen säännöllisiin kes-
kusteluihin. He laativat yhdessä tehtä-
vänkuvauksen, jonka perusteella 
arvioi daan tehtävän vaativuus ja vaa-
tivuuden mukainen palkka. Kun 
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palkkausjärjestelmässä otetaan käyt-
töön myös ns. harkinnanvarainen pal-
kanosa, esimiehen ja alaisen tehtävänä 
on yhdessä asettaa työlle tavoitteita, 
joiden toteutumista esimies sitten 
arvioi. 

myös yleinen työlainsäädäntö lähtee 
siitä, että esimies tuntee alaisensa, näi-

den työn sisällön ja työskentelyolosuh-
teet. Vastuu esimerkiksi työturvalli-
suudesta, johon kuuluu myös työssä-
jaksaminen, on ensisijaisesti lähim-
mällä esimiehellä.

esimiehen tehtäviin edellä mainit-
tujen lisäksi kuuluu yleensä myös 
viestintää, seurakunnan sisäisten ja ul-

koisten yhteistyösuhteiden hoitamista, 
osallistumista organisaation strategi-
seen suunnitteluun sekä työilmapiiris-
tä ja työhyvinvoinnista huolehtimista. 

tätä taustaa vasten yhdellä esimie-
hellä ei voi olla juuri kymmentä alais-
ta enempää, ja lähiesimiesportaan pe-
rustaminen on välttämätöntä entistä 
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useammissa seurakunnissa. on selvi-
tettävä, millaisia erilaisia ja eritasoisia 
johtamistehtäviä seurakunnassa on ja 
kenen tulisi hoitaa niistä mitäkin. lä-
hiesimiehen tehtävä ja vastuu pitäisi 
muotoilla selkeästi: lähiesimies tietää, 
mikä on hänen tehtävänsä ja keiden 
esimies hän on; vastaavasti jokainen 
työntekijä tietää, kuka on hänen lä-
hiesimiehensä ja mitä lähiesimiehen 
tehtäviin kuuluu.

kanttorin työt ja johtajan työt
luultavasti ei löydy kovin mon-
ta kanttoria, joka olisi valmis ryhty-
mään päätoimiseksi johtajaksi seu-
rakuntaan. myös johtava kanttori 
varmasti kokee tärkeäksi osallistua 
tiiviisti varsinaiseen kanttorin työhön 
ja säilyttää ammattitaitonsa ja am-
matti-identiteettinsä kanttorina. näi-
den kahden yhteensovittaminen on 
haastavaa, jottei työtaakka muodostu 
kohtuuttomaksi. 

monet johtavista kanttoreista ovat ns. 
a-kanttoreita, joiden virkaan kuuluu 
myös taiteellinen johtaminen ja kor-
keatasoinen oma taiteellinen toiminta. 
moni kokee myös näiden yhteensovit-
tamisen vaikeaksi. lähiesimiehen teh-
tävien liittämiseen musiikin maisterin 
tutkintoa edellyttävään ns. B-virkaan ei 
ole mitään estettä, vaikka seurakunnas-
sa olisi a-virkakin.

suomen Kanttori-urkuriliitto on 
laatinut suosituksen kanttorin virkaan 
kuuluviin tehtäviin laskennallisesti 
kuluvasta ajasta. sen mukaan työajas-

ta noin 40 prosenttia kuluu työtehtä-
vään liittyviin muihin kuin musiikilli-
siin tehtäviin. tämä aika on yleensä 
suunnittelua, valmistelua, kokouksia, 
yhteistyötä muiden työalojen kanssa. 
jos yksi kanttoreista johtavana kantto-
rina hoitaa näitä tehtäviä myös kolle-
goidensa osalta, hänellä osuus kasvaa. 
toisaalta kollegoilla osuus pienenee ja 
varsinaisiin työtehtäviin vapautuu 
enemmän aikaa.

epäselvät johtamissäädökset
Kirkon lainsäädäntö ei toistaiseksi 
tunne muita johtajia kuin kirkkoher-
ran. Kirkkojärjestyksessä on erikseen 
mainittu, että kanttorin esimies on 
kirkkoherra. näitä säädöksiä joudut-
taneen muuttamaan pikapuoliin, kun 
lähiesimiesjärjestelmä on käytännön 
syistä otettava käyttöön laajemmin-
kin. ennen kuin säädökset saadaan 
ajan tasalle, kirkkoherran tai muiden 
elinten päätösvallan delegointi työala-
johtajille on syytä seurakunnissa rat-
kaista johtosäännöllä.

oman haasteensa seurakuntien joh-
tamisjärjestelyihin tuo se, että ylin 
päätösvalta seurakunnissa on luotta-
muselimillä. operatiivinen vastuu ja-
kautuu kirkkoherroille ja talouspääl-
liköille. Heidän välisensä hierarkia ja 
työnjako on usein epäselvä. joissain 
seurakunnissa suurinta valtaa töiden 
järjestelyissä vaikuttaa käyttävän 
kanslisti, joka täyttää seurakunnan 
sähköistä varauskirjaa.

joka tapauksessa päävastuu johta-

misjärjestelyistä on seurakunnan 
ylimmällä johdolla ja päättävillä eli-
millä. lähiesimiestehtävän menestyk-
sekäs hoitaminen edellyttää, että sii-
hen varataan riittävä aika ja muut re-
surssit. myös oman esimiehen tuki ja 
luottamus ovat välttämättömiä. mo-
ninkertaista päätöksentekoa pitäisi 
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lähiesimiestehtävän 
menestyksekäs hoitaminen 

edellyttää, että siihen varataan 
riittävä aika ja muut resurssit.
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osata välttää, kun työtä muutenkin on 
useimmilla yllin kyllin.

johtava kanttori  
vai kaikkien apulainen?
on tärkeää, että esimiestyön osa-
alueet ovat kaikkien seurakunnan 
työntekijöiden ja myös luottamus-

henkilöiden tiedossa. johtamistyön 
hoitamiseksi kanttorin perustyöteh-
täviä pitää vähentää. johtavan kant-
torin tehtävänkuvauksesta tai viran 
johtosäännöstä tulisi käydä ilmi, et-
tä työn painopisteenä on johtaminen 
ja että kanttorin perustehtäviä on vä-
hemmän kuin alaisilla.

Rutiininomaisten tehtävien hoita-
miseen pitäisi olla käytettävissä muu-
ta työvoimaa. on resurssien tuhlausta, 
jos korkeasti koulutettu erityisosaaja 
käyttää aikaansa tehtäviin, jotka voi-
daan hoitaa vähäisemmällä koulutuk-
sella ja pienemmällä palkalla. toisaal-
ta pitäisi myös voida hyödyntää muita 
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seurakunnan erityisosaajia, esim. tie-
dottamisen osalta.

johtaminen on vaativaa
lähiesimiestehtävässä oleville pitää 
järjestää asianmukainen ja riittävä 
koulutus. Koulutuksesta saa osaa-
mista, mutta myös itseluottamusta ja 
uskottavuutta. Koulutusta tarjoavat 
Kirkon koulutuskeskuksen ja tuo-
miokapitulien lisäksi yliopistojen täy-
dennyskoulutuskeskukset ja lukui-
sat yksityiset koulutuksen järjestäjät. 
aikuiskoulutuksen kokonaisuudis-
tus (aKKu) lisännee yliopistojen 
tarjoamia korkeasti koulutetuille tar-
koitettuja opinto-ohjelmia, joihin on 
mahdollista myös saada yhteiskun-
nalta taloudellista tukea.

esimiestehtävästä tulee maksaa 
muusta palkkauksesta erottuva 
palkan osa. oikein sovellettuna uusi 
palkkausjärjestelmä tunnistaa esimies-
vastuun. esimiestehtävä lisää tehtävän 
vaativuutta ja usein johtaa myös vaati-
vuusryhmän kohoamiseen, esimerkik-
si 601:stä 602:seen. suorien alaisten lu-
kumäärä ei merkittävästi vaikuta joh-
tajan tehtäviin ja vastuisiin eikä niiden 
edellyttämään osaamiseen.

työalavastuusta kertovat nimikkeet 
ovat toistaiseksi hyvin kirjavia. jois-
sain tapauksissa herää epäilys, että ni-
mikkeeseen ei ole haluttu laittaa nä-
kyviin johtaja-sanaa, jotta vältyttäisiin 
maksamasta asianmukaista palkkaa. 
ehkä on myös pelätty, että yhden nos-
taminen esimieheksi kollegoiden jou-
kosta herättää kielteisiä tunteita.

työalajohtajan tai lähiesimiehen 
tehtävät ovat kaikissa työyhteisössä 
 aina kuitenkin olemassa silloin, kun 
samalla työalalla tai samassa tehtäväs-
sä työskentelee useampi henkilö. joku 

nekin vastuut lopulta joutuu hoita-
maan. tämä pitäisi tunnustaa ja ottaa 
töiden organisoinnin lähtökohdaksi.

osa nykyisistä johtamisjärjestelyi-
hin liittyvistä ongelmista ehkä pois-
tuu, kun työalajohtajan tehtävät seu-
rakunnissa tulevat niin vakiintuneik-
si, että niihin rekrytoidaan erikseen. 
silloin tehtävää hakiessaan jo tietää, 
että toimenkuvaan sisältyy johtamis-
vastuu. myös työyhteisölle on tällöin 
alusta lähtien selvillä henkilön asema 
organisaatiossa.

asiantuntijatyön  
johtamisen haasteet
jos ihmisiltä kysytään työhyvinvoin-
nin edellytyksiä, tärkeimpänä maini-
taan usein hyvä johtaminen. johta-
misessa pitäisi ottaa huomioon niin 
fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen 
kuin henkinenkin hyvinvointi, seura-
kuntatyössä myös hengellinen hyvin-
vointi. ilman työhyvinvointia ei syn-
ny työmotivaatiota. jokainen on myös 
itse vastuussa omasta hyvinvoinnis-
taan, mutta työyhteisön merkitystä ei 
pidä vähätellä.

erityisesti asiantuntijatyön johtami-
sessa keskeistä on ihmisten kuuntele-
minen ja vaikutusmahdollisuuksien 
antaminen. johtajan ei tarvitse olla 
parempi asiantuntija kuin alaisensa, 
ainakaan muussa kuin ihmisten johta-
misessa. Vastuuta ja valtaa kannattaa 
jakaa. ihmiset voivat ja haluavat antaa 
parastaan silloin, kun olosuhteet tuke-
vat työhyvinvointia. 

tärkeä johtamisen osa-alue on ny-
kyään kiireen ja stressin hallinta. siitä 
täytyy huolehtia omalta kohdaltaan ja 
siinä alaiset tarvitsevat tukea. tarvi-
taan organisointitaitoja ja ajankäytön 
osaamista sekä ennen kaikkea kykyä 

erottaa olennainen epäolennaisesta, 
rohkeutta asettaa tehtäviä tärkeysjär-
jestykseen.

suomalaisten on sanottu olevan tot-
tuneita johtamiseen muodollisen ase-
man perusteella, mutta nykymaail-
massa tämä ei tunnu riittävän. tarvi-
taan oman persoonan ja käyttäytymi-
sen kautta ansaittua epävirallista vai-
kutusvaltaa, tietynlaista karismaa.

tunteet ja suhteet
työyhteisössä on tarkoitus keskittyä 
organisaation tavoitteiden saavutta-
miseen: jokainen tekee sitä, mitä hänet 
on palkattu tekemään. työtehtäviin 
kuuluvissa työrooleissa käyttäytymi-
sen pitäisi olla asiallista, kohteliasta ja 
aikuismaista. jokaisessa työyhteisös-
sä vaikuttavat kuitenkin aina myös 
ihmisten työhön liittyvät tunteet ja 
henkilökohtaiset suhteet sekä henki-
lökohtaiseen elämäntilanteeseen liit-
tyvät asiat. myös ne on tunnettava ja 
tunnustettava luonnolliseksi osaksi 
työelämää. ne voivat joko tukea tai 
rikkoa työyhteisöä, joten niitäkin on 
pystyttävä johtamaan.

esimies on osa työyhteisöä myös 
tunneasioissa, mutta esimiehen tulisi 
säilyttää tietynlainen objektiivisuus ja 
tasapuolisuus. tasapuolisuus ei välttä-
mättä tarkoita sitä, että kaikkia koh-
dellaan samalla lailla, vaan ennemmin 
sitä – varsinkin asiantuntijatyössä ja 
muussa luovassa työssä – että jokaista 
kohdellaan siten kuin hän itse toivoo 
tulevansa kohdelluksi. asenteita ja 
tunteita ei voi käskeä eikä väkisin 
muuttaa.

palkitseminen ja motivoiminen
jotta johtaminen onnistuu, johtajalla 
täytyy olla käytettävissään materiaa-
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Vuorovaikutus on ainoa keino varmistaa, että organisaatio on 
oikeilla raiteilla eli tekee sitä, mitä sen kuuluukin tehdä.



CRuX, maalis–HuHtiKuu 2010 25

Reijo Pitkäranta (toim.)

Suomen kirkkojen latina
Piirtokirjoitukset kirkoissa, 
kellotapuleissa ja hautausmailla

Kattava kuvaus latinankielisistä 
teksteistä pitäjittäin. Piirtokir-
joitukset kertovat kiinnostavasti 
niin paikallishistoriasta, suur-
miehistä kuin yksittäisten ihmis-
ten kaipauksestakin. 

Tarjoukset 
Cruxin 

lukijoille

Kirja esittelee edustavan kokoelman pappiloita ja niiden 
elämänpiiriä eri puolilla Suomea 1700-luvulta 1900-
luvulle. Teoksessa käydään läpi pappiloiden sosiaalihis-
toriaa, kulttuurihistoriallista merkitystä, arkkitehtuuria 
ja puutarhoja. Runsas, osin aiemmin julkaisematon 
kuvitus. 

Marja Terttu Knapas, 
Markku Heikkilä ja 
Timo Åvist

Suomalaiset 
pappilat
Kulttuuri-, talous- 
ja rakennushistoriaa

30,–
Ovh 48,–

Tarjoukset voimassa 30.4.2010 asti
• www.finflit.fi/kirjat (syötä kampanjakoodi CRUX) 

• kirjamyynti@finlit.fi tai p. 0201 131 216 
• SKS:n kirjamyymälä, Mariankatu 3, Helsinki

Markus Hiekkanen

Suomen keskiajan kivikirkot
Perusteellinen teos esittelee tiedot 
ja tulkinnat kaikista Suomen kes-
kiaikaisista kivikirkoista. Tarpeel-
linen käsikirja jokaiselle vanhem-
masta historiasta ja kulttuurista 
kiinnostuneelle ja seuralaiseksi 
tutustumiskäynneille kirkkoihin.

25,–
Ovh 39,–

15,–
Ovh 54,–

lisia resursseja alaisten motivointiin 
ja palkitsemiseen. asiantuntijatyös-
sä usein käy niin, että hyvin tehdys-
tä työstä palkitaan lisätyöllä, mutta 
se ei kanna pitkälle. uusi palkkaus-
järjestelmä edellyttää lähiesimiehen 
käyvän alaistensa kanssa tehtävänku-
vauskeskustelun, asettavan suorituk-
sen arviointiin liittyvät tavoitteet ja 
toteuttavan suorituksen arvioinnin. 
esimiehen sanan tulee painaa, kun 
päättävissä elimissä tehdään palkka-
ratkaisuja.

Vuorovaikutus on ainoa keino var-
mistaa, että organisaatio on oikeilla 
raiteilla eli tekee sitä, mitä sen kuu-
luukin tehdä. esimiehen oikeutta 
puuttua toisten tekemisiin ei pidä ot-
taa käskyttämisenä vaan työroolien ja 
työtehtävien ääneen lausumisena. esi-
miestaitojen lisäksi työyhteisöissä tar-
vitaan myös alaistaitoja.

työpajan kokemukset kentälle
työpajaan osallistuneet pitivät johta-
van kanttorin tärkeimpinä tehtävinä 
töiden suunnittelua, kehityskeskuste-
luja alaisten kanssa sekä verkostoitu-
mista. liikaa byrokratiaa ja kankeita 
päätösvaltasuhteita haluttaisiin vält-
tää.

monessa seurakunnassa ollaan vie-
lä alkuvaiheessa lähiesimiesjärjestel-
män rakentamisessa. nyt on aika 
käydä keskustelua kirkkomusiikin 
työalajohtamisesta ja ottaa oppia tä-
hän mennessä saaduista kokemuksis-
ta. jokaiselle seurakunnalle on hyö-
dyksi hyvin suunniteltu työn ja vas-
tuiden jako, selkeät johtamisjärjeste-
lyt. johtavan kanttorin tehtävässä toi-
mivat ovat parhaita asiantuntijoita 
musiikkitoiminnan johtamisen jär-
jestelyissä. n
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tampereen kanttoripäivillä kanttorit 
lauloivat iltahämärissä suurena kuo-
rona vanhan kirkon portailla.
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Viidennet kanttoreiden valtakunnalliset neuvottelupäivät 
Tampereella helmikuun alussa saivat kanttorit liikkeelle run-
saslukuisemmin kuin koskaan aiemmin. Kaikki virassa ole-
vat kanttorit, kirkkomusiikin opiskelijat sekä kanttorin viras-
ta eläkkeelle jääneet oli kutsuttu mukaan. Kirkkomuusikoita 
saapui noin 450 ”hengessä ja hengissä olevaa”, eli puolet vir-
kakunnasta.

sakari vilpponen
KanttoRi, pielisensuun seuRaKunta

n
euvottelupäivien paneeleis-
sa pureuduttiin kanttorina 
olemisen kysymyksiin, ja 
työpajoista sai ohjeita ja in-

nostusta mm. kuorosvengiin, työala-
johtamiseen, pyhiinvaelluslauluihin 
sekä kehonkieleen. nuottien ohella 
oli esillä musiikkimateriaalia käsi-
kelloista tietokoneohjelmiin seura-
kuntien talon juhlasalissa. Kirkon 
musiikkijuhlien 2012 laulujen esit-
tely tarjosi päätöspäivänä odotta-
mattomia musiikillisia huippuhet-
kiä. luottamus timo Kiiskiseen 
juhlien taiteellisena johtajana nou-
si kohisten. Kirkon musiikkitarjon-

nan monipuolistaminen ei enää ole 
ainakaan sävellyksistä kiinni.

kanttorina oleminen nykyajassa
avajaisissa aleksanterin kirkossa 
esiteltiin tamperelaisuutta musiikin 
ja sanan keinoin. mieleen jäi erityi-
sesti suuri poikakuoro pirkanpo-
jat ja sen esitykset. avajaistunnel-
mat jatkuivat Konsun salissa, jossa 
Hilkka olkinuora, leena tiitu ja 
petri lintunen keskustelivat kant-
torina olemisen tuskasta muuttu-
neessa maailmassa.

Voitiin todeta, että musiikissa oh-
jelmisto on nyt toinen kuin 20 vuot-

kanttoripäivät
pakkassäässä
tampereella
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ta sitten ja spektri on liian laaja yhdel-
le ihmiselle. mikä avuksi? leena tii-
tu neuvoi verkostoitumaan ja hake-
maan yhteistyökumppaneita muualta-
kin kuin seurakunta-aktiivien piiristä. 
”johtamista ja hommien delegoimista 
se on tulevaisuudessa yhä enemmän”, 
vahvisti myös petri lintunen. 

musiikin merkityksen epäilijöille 
Hilkka olkinuora sanoi suoraan, että 
musiikki on yhtä lailla sielunhoitoa 
kuin muukin sielunhoito. tältä kan-
nalta kirkkomuusikot kuuluvat vir-
kajaotteluissa samaan kastiin kuin 
muutkin hengellisen työn tekijät. Kun 
puhuttiin vanhenevista ja heikkene-
vistä kirkkokuorolaisista, olkinuora 
toivotti ”hiipuvat kuorolaiset” terve-
tulleiksi mummottelemaan perhepii-
reihin.

leena tiitu siteerasi tutkimustu-
loksiansa kanttorien työstä ja summa-
si ne yhteen virkkeeseen: ”positiiviset 
asiat liittyvät usein seurakuntalaisten 
kohtaamiseen, työtoverien ja esimies-
ten kanssa on hankalampaa.”

kanttorit kirkossa ja torilla
tuomasmessu vietettiin ensimmäis-
tä kertaa kanttoripäivillä. tampereen 
tuomasyhteisö oli organisoinut alek-
santerin kirkkoon tuomaskuoron ja 
-orkesterin. seurakunnan laulu kuu-
lui paikkakuntalaisten mielestä nyt 
selvemmin kuin koskaan ennen.

Kanttorit pyrittiin saamaan kuulu-
viin ja näkyviin myös katukuvassa. 

niinpä he lauloivat iltahämärissä suu-
rena kuorona kirpeässä pakkassäässä 
Vanhan kirkon portailla keskustorin 
laidalla. olosuhteet eivät olleet edulli-
set musiikkielämyksen syntymiselle. 
liikenteen äänet ja sibeliuksen säve-
let kilpailivat äänimaiseman herruu-
desta. Kuulijoitakin oli vähän. Kipak-
ka pakkanen sai kaupunkilaiset ha-
keutumaan sisätiloihin. Kuoroesityk-
sen jälkeen kanttorit marssivat kyntti-
lälyhdyt käsissä tuomiokirkkoon, jos-
sa kuunneltiin Heikki sarmannon 
talvisota-requiem. esittäjänä oli Hän-
del-kuoro sarmannon yhtyeen säestä-
mänä. ilta päätettiin perinteiseen il-
lanviettoon juhlatila palatsissa.

piiparista ja säästövinkkejä
palatsissa kanttori sanna Vihervirta 
antoi tamperelaisia käytösvinkkejä. 
Kiitos sannan ”moriens” on nyt hal-
lussa. työpajassa opittuja kehorytme-
jä toteutettiin illanvietossakin sannan 
johdolla. Helppoa: jokaisella soitin 
mukana, kädet taputtivat ja jalat pol-
kivat. 

lähes uskomatonta oli, että tv-kant-
tori piiparinen körötteli estradille tu-
tulla ajopelillään. tulevaisuutta enna-
koiden menopeli kulki sähköllä. Voi-
manlähteenä oli akkuporakone, joka 
pyöritti mopon eturengasta. Varjo-
puolena oli lyhytkestoinen akku, jota 
piti ladata lähimmässä talossa noin sa-
dan metrin ajon jälkeen. piiparisen 
matkat kap…peliin venyivät siten 
ajallisesti hämmästyttävän pitkiksi. 
työaikaseurannan kannalta (huomio 
Kirkkohallitus!) piiparinen oli ajan-
käytössään esimerkillinen: oli töissä 
lähes 24 tuntia vuorokaudessa ja koh-
tasi jatkuvasti ihmisiä. 

säästövinkkejä havainnollistettiin 
filmillä, jonka tampereen kanttorien 
työryhmä oli käsikirjoittanut, näytel-
lyt ja pistänyt purkkiin. urkurin ken-
gät kopisivat vilkkaasti, kun sähköä ja 
muitakin urkumenoja säästävä urku-
ri ”soitti” vihkiäisissä mielikuvitusur-

kuja. enpä minäkään tullut ajatel-
leeksi, että lyhentämällä kokonuotit 
puolinuoteiksi säästöä syntyy 50 %.

piispa matti Revon toimittamassa 
päätösmessussa kuultiin mm. B. Bux-
tehuden kantaatti Gott, hilf mir. esit-
täjinä oli suomen Kanttorikuoro ja 
suomalainen barokkiorkesteri.

Kanttoripäivien järjestäjinä olivat 
Kirkon jumalanpalveluselämän ja 
musiikkitoiminnan yksikkö (Kjm) 
yhdessä suomen Kanttori-urkurilii-
ton, tampereen hiippakunnan, tam-
pereen seurakuntayhtymän, suomen 
Kirkkomusiikkiliiton, teologit ja 
kirkkomuusikot ry:n ja seurakuntien 
lapsityön Keskuksen kanssa.

kanttorit ja papit työaikalain 
piiriin?
onko kanttorin ja papin työ sellais-
ta, että se voitaisiin siirtää työaikalain 
piiriin? aKin toiminnanjohtaja esko 
jossaksen mukaan tätä kysymystä on 
pohdittu jo pitkään kirkkohallituk-
sen työmarkkinaosastossa. Kokeile-
mallahan se selviää, tuumattiin. mut-
ta kokeiluseurakuntien löytäminen 
osoittautui erittäin vaikeaksi tehtä-
väksi. lopulta Raision ja Helsingistä 
meilahden seurakunnat saatiin suos-
tumaan, ja kokemuksia on kertynyt 
tähän mennessä noin puolen vuoden 
ajalta. Kokeilu jatkuu vuoteen 2012.

Kanttori ja luottamusmies Katarii-
na engström kertoi kokemuksistaan 
Raision työaikaseurannasta.  

Kirkkoherra antoi varsin selvät oh-
jeet työn suunnitteluun: puolet työ-
ajasta voisi muodostua seurakunnan 
”pakollisista kuvioista”, toisen puolen 
voi suunnitella itsenäisesti omien tai-
pumusten pohjalta. jos noin puolet 
työajasta on kulunut seurakuntalais-
ten kohtaamiseen eri tavoin, niin tu-
lokseen voidaan olla tyytyväisiä.

Katariina engströmin mielestä työn 
määrän ja laadun arviointi oli uutta. 
ilmassa oli muutosvastarintaa, ahdis-
tusta ja pelkoa: tehdäänkö töitä riittä-
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”musiikki on yhtä 
lailla sielunhoitoa 
kuin muukin 
sielunhoito.”
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västi, saadaanko tunnit täyteen? al-
kaako joku toinen suunnitella töitäni? 
Kyseltiin, voiko kutsumukseen puut-
tua ja miten luovaa työtä voi mitata? 
Voiko ”vapaudesta” luopua? – Raisios-
sa vapaudesta oli tosin jo luovuttu, 
kun siirryttiin kulunvalvontaan ennen 
kokeilua.

Kokeilu on jo nyt osoittanut, että 
työaikaseuranta ei ole ongelma diako-
nialle eikä kirkkomusiikille, mutta 
osalla papistosta oli vaikeuksia saada 
”tunnit täyteen”. Kokeilu on lisännyt 
selvästi työntekijöiden yhteistyötä.

Yleiskeskustelussa kyseltiin ilta- ja 
viikonlopputöiden korvauksista, ja 
saatiin vastaukseksi, että 600-alkuisil-
le ja sitä ylemmille palkkaryhmille ei 
makseta korvausta. 500-alkuisille ja 
sitä alemmille palkkaryhmille tulee 
korvaus lisävapaina. 

Keskustelussa epäiltiin, että ”tun-
tien laskeminen on järjettömän iso 
työ”. Kun kyseltiin, voiko kotona teh-
dä töitä, saatiin vastaus, että työt pitäi-
si tehdä työpaikalla. monelle jäi vai-
kutelma, että työaikaseuranta ”ran-
kaisee” osaavaa ja rutinoitunutta työn-
tekijää, koska hänelle riittää lyhyem-
pi valmistautumisaika.

työpajoissa koettua
Kuoro svengaamaan -työpaja oli niin 
suosittu, että monet halukkaat jäivät 
ulkopuolelle. ilmeisesti kanttorikun-
nan keskuudessa tiedettiin odottaa 
hyvää, sillä sana Kajaanissa pidetystä 
jan Hellbergin kurssista oli kiirinyt 
kauas. sisältöön oltiin nytkin tyytyväi-
siä. svengaamista lähdettiin etsimään 
jan Hellbergin johdolla afrikkalaisis-
ta rytmeistä, joista siirryttiin latina-
lais-amerikkalaisiin rytmikuvioi hin. 
”swing” oli monelle tuttu sana, mut-
ta Hellbergin opastuksella monet asi-
at kirkastuivat uudelle asteelle. selvi-
si, että swingityylin nuottiarvoja pitää 
tulkita: kestoja pitää venyttää ja ly-
hentää tyyliin sopivasti. työpajatyös-
kentelyn päätteeksi päästiin maiste-

lemaan Duke ellingtonin musiikkia 
sacred concerto -teoksesta.

pyhiinvaelluslaulut ja rukouslaulut 
työpajassa oltiin tyytyväisiä hiippa-
kuntakanttori aija-leena Rannan 
osuuteen. sen sijaan marja Korkalan 
osuus jakoi mielipiteitä, sillä Korka-
lan esitykseen sisältyi asioita, jotka oli-
vat uusia, outoja ja osin vaikeita. mm. 
aramean kielellä laulaminen koettiin 
erityisen vaikeaksi. Korkala on opis-
kellut Ranskassa keskiaikaista laulua, 
ja harvinainen kirkkomusiikkiesitys 
on tulossa: a cappella messu, jonka 
Korkala esittää yksin. 

tuomiokirkon kuvat, reliefit, Kaa-
rina paakkasen esittely ja pekka paak-
kasen viulusoolot veivät kiinnostuneet 
taiteellisiin sfääreihin. esittely avasi 
silmät näkemään tunnettujen teosten 
lisäksi pieniä yksityiskohtia, joita tuo-
miokirkosta – sisältä ja ulkoa – tuntui 
löytyvän loputtomasti.

Finlaysonin kirkko oli todellakin 
lasten kirkko. sisustuksessa huomio 
kiinnittyy lukuisiin raamatullisiin ase-
telmiin. lasten Keskuksen musiikki-
sihteeri mari-torri tuominen ja es-
poon seurakuntien muskariope Heli 
Vapaakallio laulattivat ja leikittivät, 
esittelivät uutta muskarin laulukirjaa, 
pikkuväen soittimia sekä pistivät työ-
pajaan osallistuneet mm. ideoimaan 
kirkon sakramenttien visualisointia. 
uudet välineet kuten rytmirinkula 
inspiroivat monenlaiseen musiikki-
touhuun yhtälailla vauvaikäisiä kuin 
vanhempiakin. n
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t
yöpajaan osallistujilla oli mah-
dollisuus pohtia erilaisia kirk-
komusiikin tutkimukseen liit-
tyviä kysymyksiä, saada tietoa 

sibelius-akatemian kirkkomusii-
kin osastossa tapahtuvasta tutkija-
koulutuksesta, saada virikkeitä omil-
le lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon 
tähtääville jatko-opinnoille sekä ak-
tiivisesti osallistuen seurata jatko-
opiskelijoiden tutkimushankkeiden 
esittelyjä. työpajan vetäjänä toimi 
sibelius-akatemian kirkkomusiikin 
professori (mvs) jorma Hannikainen.

työpajan ohjelma rakentui neljän 
jatko-opiskelijan tutkimushankkeen 
esittelystä ja alustusten pohjalta käy-
dyistä keskusteluista. työpajassa esit-
täytyneistä opiskelijoista kaksi valmis-
telee jatkotutkintoa sibelius-akate-
mian kirkkomusiikin osastolla, yksi 
Kuopion osastolla ja yksi Helsingin 
yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. 

työpajassa jatko-opiskelijoiden esi-
telmäaiheet kuvasivat varsin sattuvas-
ti meneillään olevien lisensiaatti- ja 

väitöstutkimuksien aihepiirejä, sillä 
esillä olivat kanttorin virkaan, seura-
kunnan viranhaltijoiden väliseen vuo-
rovaikutukseen, viran hoitoon ja kant-
torikoulutukseen liittyviä aiheita. esi-
telmäaiheina olivat Musiikki ja hierar-
kia? Kanttorin aseman juuret antiikin 
kirkkohistoriassa (Kaija Ravolainen), 
Valtataistelun hienovaraiset keinot papin 
ja kanttorin työpalavereissa (melisa ste-
vanovic), siunaustilaisuuksien musiikki 
(anne-marie Grundstén) ja Kirkko-
musiikin koulutuksen klaveeriopinnot 
(olli Rantala). työpajan avauksessa 
jorma Hannikainen esitteli sibelius-
akatemian kirkkomusiikin osaston 
jatkokoulutusta.

tutkijakoulutus  
sibelius-akatemiassa
suomalainen kirkkomusiikin tutki-
mus omaa pitkät perinteet, mutta ei 
voi vielä ylpeillä laajuudellaan. Hen-
ricus munck (De usu organorum in 
templis; turun akatemia v. 1679), il-
mari Krohn ja toivo Haapanen ovat 
vain harvoin saaneet seuraajikseen 
kanttoreita oman alansa tutkijoiksi. 

sibelius-akatemiasta on valmistu-
nut tähän mennessä hieman yli 100 
tohtoria, joista tutkijakoulutuksessa 
noin 35. sibelius-akatemian kirkko-
musiikin osastolta ja Kuopion osastol-
ta on valmistunut 19 tohtoria, joista 
tutkijakoulutuksessa yhdeksän. Vain 
pieni osa tutkijakoulutuksessa tutkin-
non suorittaneista on varsinaisia kant-
torin virassa toimivia kirkkomuusi-
koita, eivätkä tutkimusten aiheet aina 
liiku kirkkomusiikin ydinalueilla. 
Kirkkomusiikin osaston väitöskirjo-

jen aiheina ovat olleet muun muassa 
urkujen rakentamiseen, kanttorin vir-
kaan ja musiikin historiaan liittyvät 
kysymykset. tutkimusaiheita silmäil-
lessä huomio kiinnittyy siihen, että 
kirkkomusiikin osastolta ei ole val-
mistunut yhtään virsilauluun liittyvää 
väitöskirjaa.

miten jatko-opiskelijaksi?
musiikin lisensiaatin- tai musii-
kin tohtorin tutkinnon voi sibelius-
akatemian kirkkomusiikin osastol-
la suorittaa taiteilijakoulutuksen, 
tutkijakoulutuksen tai kehittäjä-
koulutuksen mukaisesti. jatko-
opintokelpoisuus on henkilöllä, joka 
on suorittanut musiikin maisterin 
tutkinnon tai vastaavan aikaisem-
man sibelius-akatemian tutkinnon. 
jatko-opiskelu voi perustua myös 
muille edeltäville opinnoille, mikä-
li rehtori katsoo henkilöllä olevan 
edellytykset jatko-opintojen menes-
tykselliseen harjoittamiseen. tai-
teilijakoulutuksessa jatko-opinnot 
edellyttävät ensin hyväksytyn taso-
kokeen suorittamista. 

jatkokoulutukseen hakeutuessa on 
aluksi syytä neuvotella kirkkomusii-
kin osaston professorin kanssa opin-
näytteen kokonaisuudesta ja aihepii-
ristä. tämän jälkeen seuraa ilmoittau-
tuminen ns. ylimääräiseksi opiskeli-
jaksi. Ylimääräisenä opiskelijana laa-
ditaan jatkotutkintosuunnitelma, jon-
ka sibelius-akatemian akateeminen 
neuvosto aikanaan käsittelee. sibelius-
akatemian rehtori hyväksyy opiskeli-
jan neuvoston lausunnon perusteella 
varsinaiseksi opiskelijaksi. 

Sibelius-Akatemian kirkko-
musiikin tutkijakoulutus ja 
kanttorien harjoittama tutki-
mustoiminta esittäytyivät kant-
toripäivien Kanttorit kirkko-
musiikin tutkijoina -työpajassa. 

kanttorit kirkkomusiikin 
tutkijoina
jorMa Hannikainen 
pRoFessoRi,  
siBelius-aKatemia, 
KiRKKomusiiKin osasto
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kirkkomusiikin osaston 
tutkimustoiminta
Kirkkomusiikin osastolla tehtävä tut-
kimus pyrkii tuottamaan korkeata-
soista tietoa, joka auttaa ymmärtä-
mään syvemmin kirkkomusiikkia ja 
siihen liittyviä ilmiöitä ja käytäntöjä. 
osaston voimavarat tukea ja ylläpi-

tää tutkimustoimintaa ovat kuiten-
kin niukat. osastolla ei esimerkiksi 
ole toistaiseksi ollut mahdollisuutta 
perustaa postdoc- tai muita tutkijan 
virkoja. tutkimustoiminnan pitkä-
jänteinen kehittäminen on vaikeaa, 
koska opetusviroissa toimivien koko-
naistyöaikasuunnitelmiin ei resurssien  

pienuudesta johtuen voida sijoittaa 
juuri muuta kuin opetusta ja hallin-
nollisia tehtäviä. 

Kirkkomusiikin osasto pyrkii osal-
listumaan voimavarojensa puitteissa 
sibelius-akatemian yhteiseen tutki-
mustoimintaan tai verkostoitumaan 
erilaisten kirkkomusiikin tutkimusta 
harjoittavien tutkijayhteisöjen kanssa. 
tällaisesta toiminnasta ovat esimerk-
kinä vireillä oleva monitieteinen re-
formaatioajan liturgisten käsikirjoi-
tusten tutkimusprojekti tai uuteen 
kirkon tutkimuskeskuksen hallinnoi-
maan virsitutkimushankkeeseen liit-
tyminen. liturgisen musiikin ja vir-
ren tutkimus tarjoaakin monia mie-
lenkiintoisia ja kirkon musiikkitoi-
minnan kannalta merkittäviä tutki-
musmahdollisuuksia.   

Kirkkomusiikin osasto esittelee 
tutkimustoimintaansa mahdolli-
suuksiensa mukaan. Vuosittain jär-
jestetään seminaaritapahtumana 
Kirkkomusiikin tutkimuksen päivä, ja 
osasto julkaisee tabulatura-vuosikir-
jaa muutaman vuoden väliajoin. 
osasto julkaisee satunnaisesti myös 
muita tutkimuksia. Kirkkomusiikin 
osaston yhteistyö Kuopion osaston 
kanssa on tutkijakoulutuksen osalta 
ollut tiivistä. Kuukausittain järjes-
tettävät jatkotutkintoseminaarit ovat 
olleet videovälitteisesti yhteisiä Kuo-
pion osaston kanssa. n

kirkkomusiikin osaston julkaisusarjassa on julkaistu Hannikaisen toimittama officia Mis-
sæ -kokoelman editio, joka tarjoaa suomenkielistä ohjelmistoa gregoriaanista musiikkia 
harrastavien lauluryhmien käyttöön. Hannikaisen väitöskirja käsitteli Michael Bartholdi 
Gunnæruksen suomenkielistä officia Missæ -introituskokoelmaa (1605).

Kirkkomusiikin 
osastolta ei ole 

valmistunut yhtään 
virsilauluun liittyvää 

väitöskirjaa.
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k
anavan sisältö pohjautui uudelle 
Kirkkomuskari-kirjalle.  Kirja 
ilmestyi helmikuun alussa, ja 
julkkareita vietettiin siis työtä 

tehden Kirkkomuskarikanavassa!
Kirkkomuskari (toim. mari torri-

tuominen, lasten Keskus) on moni-
puolinen virikeaineisto seurakuntien 
muskaritoimintaan. se sisältää katta-
van valikoiman leikkejä, loruja, mu-
siikinkuunteluvinkkejä sekä yli 80 
laulua nuotteineen. lauluista yli 60 on 
ennen julkaisemattomia. Kirkkomus-
kari auttaa suunnittelemaan ja toteut-
tamaan musiikkileikkikoulutoimin-
taa seurakunnan kontekstissa. lisäksi 
se sopii muille seurakuntien varhais-
kasvatuksen työaloille lapsi- ja perhe-
työhön sekä musiikkiin ja pyhäkou-
luun virikemateriaaliksi.  

seurakuntien musiikkileikkikoulu-
toiminta on yksi kasvavista ja tavoitta-
vista työmuodoista. musiikkileikki-
kouluja järjestetään seurakunnissa eri 
tavoilla. 

joillakin paikkakunnilla musiikki-
leikkikoulut ovat seurakuntien tai 
seurakuntayhtymien toimintamuoto-
ja, ja niitä varten on palkattu omat 
ammattipätevät opettajansa.

useimmissa seurakunnissa muska-
rit ovat osa asiasta innostuneiden ja 
asian osaavien kanttoreiden ja las-
tenohjaajien  työnkuvaa. joissakin seu-
ra kunnissa muskaritoiminnan järjes-
tää joku ulkopuolinen: yksityinen mu-
siikkikoulu, musiikkiopisto tai joku 
järjestö. 

musiikkileikkikoulu tai ”muskari”, 
joksi nimi on muotoutunut, on tavoit-
teellista toimintaa, jossa opitaan mu-
siikillisia perusvalmiuksia leikin avul-
la. ensimmäisenä tavoitteena on he-
rättää lapsen kiinnostus ja rakkaus 
musiikkiin. laulut, leikit, lorut, liik-
kumiset ja musiikin kuuntelu sekä 
soittimien soitto tukevat lapsen koko-
naisvaltaista kasvua. nämä samat pe-
rustavoitteet koskevat myös seura-
kuntien muskaritoimintaa.

Kirkkomuskarikanavaan osallistu-
neista noin yhdellä kolmasosalla oli 
kokemus muskaritoiminnan järjestä-
misestä seurakunnassa. 

omat polut
oma polkuni seurakuntien musiik-
kileikkikouluihin on kulkenut erilai-
sia ovia availlen, ja niiden takaa uut-
ta löytäen. jotkut ovet ovat olleet jo 

valmiiksi auki, ei ole kuvaannollises-
ti tarvinnut hakata päätä seinään. tä-
mä kertoo ehkä myös siitä, että mus-
kareilla on kysyntää!

tärkeä omakohtainen kokemus oli-
vat ne kaksi ja puoli vuotta, jotka kul-
jin oman tyttäreni kanssa muskareis-
sa. muskarista tuli yhteinen juttu, lei-
kit, lorut ja laulut jatkuivat kotona-

Kanttoripäivien Kirkkomuskarikanava keräsi Lasten 
katedraaliin eli Finlaysonin kirkkoon noin 80 kanttoria. 
Työskentely toteutettiin workshopmaisesti lauluja laulaen ja 
leikkien sekä yhteisesti keskustellen ja pohtien.

körötellään 
kirkkomuskariin!
Mari torri-tuoMinen
musiiKKiKouluttaja,
seuRaKuntien lapsitYön KesKus

K a n t t o R i p ä i V ät

Hmm, onko kirkkomusiikkilehti yksi 
kirkkomuskarin menetelmistä?!  Mari 
torri-tuominen ja Heli vapaakallio 
suosittelevat!
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kin. tuolloin ihailin myös musiikki-
leikkikoulun opettajan kykyä ja taitoa 
rakentaa tunneista mukavia kokonai-
suuksia, jotka olivat kuukaudesta toi-
seen jatkuessaan myös taitavia peda-
gogisia jatkumoita.

seurakunnassa kanttorina päätin 
aloittaa johdonmukaisen musiikki-
kasvatuksen linjan kuorotoiminnan 

kautta. perustettiin 4-6-vuotiaiden 
musiikkikerhoryhmä ja kuoro 7-12 
-vuotiaille. jonkun ajan kuluttua tuli 
ajankohtaiseksi jatkaa kuorojanaa 
isompien kuorolaisten ryhmällä, noin 
11-14-vuotiaille tarkoitetulla kuorolla. 
nuorten musiikkiryhmä toimi erityis-
messujen ympärille rakentuneessa 
kontekstissa.

perhekerhot ja avoimet päiväkerhot 
olivat niitä paikkoja, joissa kohtasin lä-
hinnä alle viisivuotiaita lapsia vanhem-
pineen. näihin kerhoihin tulikin tavak-
si järjestää kirkkohetkien lisäksi yhtei-
siä musiikkituokioita, jotka sisälsivät 
paljon muskaritoiminnasta tuttuja ele-
menttejä, mutta myös kirkkovuoteen 
liittyviä hengellisiä lauluja ja leikkejä. 
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ensimmäisen varsinaisen muskarin 
järjestin vauvaryhmälle kahdeksan 
kerran periodina. Kuljimme kohti ad-
venttia. Ryhmä koostui samana vuon-
na syntyneistä, yli kolme kuukautta 
vanhoista lapsista. tuo muskari pidet-
tiin pyhän annan lastenkirkolla Van-
taan Hakunilassa, ja jo tuolloin mie-
lessäni kyti ajatus, että tämähän on 
kirkkomuskaria, luontevaa toimintaa 
alttarin äärellä ja kastemaljan ympä-
rillä!

monella kanttorilla polut kohti 
muskareita ovat samankaltaisia kuin 
itselläni. muskarit ovat osa seurakun-
nan musiikkikasvatusta, mutta myös 
kasteopetusta ja kristillistä varhais-
kasvatusta.  muskarihetket ovat myös 
tukemassa varhaista vuorovaikutusta 
lapsen ja vanhemman välillä. 

mikä idea?
Kirkkomuskari-kirja, ja koko kirk-
komuskarin idea ja ajatus, lähtee sii-
tä, että hengellinen ja muu materiaa-
li kulkevat käsi kädessä. materiaali 
on jaksotettu kirkkovuoden mukaan 

kymmeneksi teemaksi: kynttilä, pisa-
ra, leipä, risti, lammas ja kyyhkynen, 
simpukka, sydän, enkeli, koti.

tätä kirjoitettaessa Kirkkomuska-
riajassa eletään leivän aikaa. Kun tätä 
artikkelia luetaan, ollaan ristin ajassa! 
teemojen tai symboleiden tarkoituk-
sena on avata kirkkovuotta lapsille tu-
tuilla ja konkreettisilla symboleilla. 
leipä-teema kertoo elämän leivästä, 
ruokarukouksesta ja ehtoollisesta, 
mutta myös yhteisistä leivontapuuhis-
ta ja hyvistä tavoista, välillä voidaan 
tanssia pullapoikien ja -tyttöjen 
tanssi.  

seurakunnallisessa muskarissa lau-
letaan myös ja erityisesti hengellisiä 
lauluja. sisällöt kulkevat limittäin ja 
lomittain, hengelliset laulut integroi-
daan koko muuhun muskaritoimin-
taan. musiikillisten elementtien lisäk-
si siellä opitaan ja kuullaan jumalasta, 
turvasta, huolenpidosta. siellä myös 
rukoillaan, ainakin laulaen.

olemme kaikki jumalan luomia, 
”muusisia ihmisiä”, joissa musiikki il-
menee eri tavoin. muskareissa koe-
taan seurakuntayhteyttä, nähdään ka-
vereita, solmitaan uusia tuttavuuksia.  

Kirkkomuskarimateriaalia oli teke-
mässä toimittajan lisäksi kolme koke-
nutta seurakuntien varhaiskasvatuk-
sen alalla työskennellyttä työntekijää. 
Kristiina larjava on toiminut leppä-
vaaran lasten kappeli arkin toimin-
nasta vastaavana. liisa soinio ja Heli 
Vapaakallio toimivat musiikkileikki-
kouluopettajina espoon tapiolassa ja 
tuomiokirkkoseurakunnassa.

Heli Vapaakallio oli Kirkkomuska-
rikanavan toinen vetäjä. Heli totesi, 
että varhaisiän musiikkikasvattajat 
tarvitsisivat perusteita ja käytännön 
toteutustapoja seurakuntien muska-
reihin. Kirkkomuskarimateriaali on 
yksi apuväline tähän. toisaalta pää-
dyimme yhdessä siihen, että kanttorit 
tarvitsisivat varhaisiän musiikkikas-
vatuksen opintoja ja täydennyskoulu-

tusta. Voisimmeko puolin ja toisin op-
pia? Voisimmeko toisaalta oppia myös 
toisiltamme seurakunnan työntekijöi-
nä? seurakuntien lastenohjaajilla on 
vahva koulutus kasvatuksen alueelle. 
Voisimmeko jotenkin yhdistää näitä 
taitoja kanttorien taitoihin?

voinko minä?
Varhaisiän musiikinopettajat ry on 
yhdistys, joka on tarkoitettu ammatti-
päteville varhaisiän musiikkikasvatta-
jille. Yhdistys kehittää alle kouluikäis-
ten lasten musiikinopetusta. se myös 
seuraa kaikkea varhaisiän musiikki-
kasvatuksen alalla tapahtuvaa mm. 
koulutusta, ammatillisia asioita jne.

tämän yhdistyksen kanssa ollaan 
oltu vuoropuhelussa myös seurakun-
tien musiikkileikkikoulutoimintaa 
ajatellen. Yhdistyksellä on vireillä 
muskari- ja musiikkileikkikoulusa-
nan sertifikaatio, mutta tällä hetkellä 
seurakunnissa saa käyttää näitä 
sanoja. 

jatkossa seurakuntien musiikkileik-
kikoulutoimintaa pyritään raamitta-
maan tiettyihin tavoitteisiin ja merk-
keihin. se on tulevaisuuden haasteita 
ja suuntia.

Kirkkomuskarikanavassa pohdit-
tiin koulutusta. minkälaiset eväät se 
antaa kanttoreille muskareiden pi-
toon? suurimmalla osalla oma innos-

K a n t t o R i p ä i V ät
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tus, suuntautuneisuus lisäkoulutuksis-
sa ja ne muut, omat, erilaiset polut 
ovat vieneet muskariin. 

tässä kohtaa seurakuntien musiik-
kikasvatuksessa tärkeintä taitaakin ol-
la kumartuminen, polvistuminen, fyy-
sisesti lapsen tasolle asettuminen. se 
tarkoittaa lähelle menemistä, usein 
pianon takaa pois tulemista, silmiin 
katsomista, kuuntelemista, ihmette-
lyä. ehkä joudun etsimään uusia lau-
luja, uusia pieniä lauluja!  muskarissa 
käytetään luontevaa laulua, mutta 
myös luontevaa liikettä, leikkiä ja 
kommunikointia.

muskari tarjoaa myös luontevan 
väylän kirkolle. ja kun tuo väylä, tie ja 
muskarimatka on tullut tutuksi, on 
siitä helppo siirtyä itse kirkkomatkal-
le, kohti jumalanpalvelusta!

tervetuloa mukaan!
muskarikanavan laulut virittivät 
meidät tuohon hetkeen, veivät asiaa 
eteenpäin ja loivat intoa ja yhteyttä. 
näin se tapahtui:

syttyy kynttilä, istumme nyt hiljaa, 
Jeesus kanssamme, valon tuojamme.

”katsoit kun kynttilä syttyi. tunsitko 
ehkä tuoksunkin, joka siitä syntyi? 
kuuntelemme nyt näitä soittimia, jot-
ka kuin kellot kutsuvat meitä yhdessä 
laulamaan…”

soivat iloisesti kirkonkellot, pim pam 
pom, talvi on. soivat iloisesti kirkonkel-
lot, kun käymme laulamaan!

”ja onpa kiva nähdä kaikkia teitä, 
mukavaa kun olet paikalla. mistäs 
kaikkialta tulettekaan?”

Heippatirallaa, hauska on nähdä, sik-
si mä taputan näin! Heippatirallaa, 
hauskempaa on tehdä se toisin päin!

Mitä tehdään, mitä tehdään tampe-
reen hiippakunta? 

Kuopiolaiset, kuopiolaiset kiva, kun 
ootte täällä! 

”pisara voi olla vettä, sadetta, mutta 
myös lunta ja jäätä! mistäköhän pieni 
pisara saa alkunsa…?”

www. las tenkeskus . f i  

Mari Torri-Tuominen (toim.)

KIRKKOMUSKARI

Kirkkomuskari auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan monipuolista musiik-

kileikkikoulutoimintaa. Tämä monipuolinen virikeaineisto sisältää leikkejä, 

loruja, musiikinkuunteluvinkkejä sekä yli 80 uutta laulua nuotteineen.
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Tilaukset:

Lasten Keskus Oy, Itälahdenkatu 27 A,

00210 Helsinki

puh. (09) 68774530

s-posti: tilaukset@lastenkeskus.fi

Leijailee, leijailee, pieni hiutale leijai-
lee, huiiii, tuuli vie, tuuli tuo, pienen 
hiutaleen nenälle.

”kastemaljassa pisara on kastevettä. 
sillä vedellä meidät liitetään jumalan 
perheväkeen. laulamme kaikuna:”

Kasteen kirkas vesi on niin kuin lähde 
pohjaton, siinä virtaa siunaten armo 
Herran Jeesuksen.

”jumalan perheessä on paljon lap-
sia, taivaan isällä on varsinainen suur-
perhe! rytmitellään!”

taivaan Isällä on paljon lapsia, paljon 
lapsia on taivaan Isällä. sä niistä yksi 
oot, ja minä myös, siis kiitos Herralle!

”ja nyt tumput käteen ja marakassit 
talven kukkasiksi. kapulat olkoot jäi-
siä nakkeja, ei vaan päähän pistettäviä 
lakkeja ja guirot huopatossun nari-
naa...”

tumput, kintaat, rukkaset, kaikki tal-
ven kukkaset, koristavat sormenpäitä: ei-
pä kasva niihin jäitä!

”ehtoollisella saamme olla yhdessä 
jeesuksen aterialla. kasteesta lähtenyt 
polku vie meidät sinne.”

Jeesus kutsuu meidät kaikki ehtoollista 
viettämään: leipää, viiniä, leipää, viiniä. 
Hän on täällä kanssamme, kun polvistum-
me eteensä. Leivässä, viinissä, leivässä, vii-
nissä Jeesus läsnä on, hän antaa ravinnon.

”kiitos tästä hetkestä, sehän oli kuin 
elämää muskarissa.”

Rakas Jeesus, on aika taas kiittää, kun 
muistoihin jää hetki tää. Kulje vierellä 
ja siunaa, se riittää. Käsi hellä, ohjaa 
elämää. n

Kursivoidut kohdat Kirkkomuskari-kir-
jan lauluista.

Kirkkomuskari sisältää kattavan valikoiman 
leikkejä, loruja, musiikinkuunteluvinkkejä 
sekä yli 80 laulua nuotteineen.
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tammi-helmikuun Cruxista sai lukea, 
että suuren seurakunnan kirkkoher-
ra tienaa noin kaksi kertaa enemmän 
kuin pienen seurakunnan kirkkoher-
ra. tämä hämmästytti suuresti ja he-
rätti mielessäni joukon kysymyksiä, 
joihin haluan suorat vastaukset.

onko suuren seurakunnan kirkko-
herran tekemä työ kaksi kertaa arvok-
kaampaa kuin pienen seurakunnan? 
tähän kommentoisin, että samanlais-
ta työtä joutuu kirkkoherra tekemään 
seurakunnasta riippumatta. Hänellä 
on samat lakisääteiset ja kirkkohalli-
tuksen määräämät velvoitteet.

tekeekö suuren seurakunnan kirk-
koherra enemmän työtä kuin pienen? 
mielestäni yksipappisen seurakunnan 
kirkkoherran työmäärä saattaa olla 
jopa suurempi kuin suuren seurakun-
nan kirkkoherran. töitä ei voi jakaa 
kenenkään kanssa. itse on tehtävä 
kaikki hengellinen työ. Koska työnte-
kijöitä on vähän, joutuu hän teke-
mään paljon sellaisia töitä, jotka eivät 
hänelle kuuluisi (mm. toimimaan 
kanttorina, talonmiehenä, pyykkien 
vastaanottajana ja lähettäjänä, laati-
maan edellisen vuoden toimintatilas-
tot, tekemään pieniä korjauksia jne.). 
pakko tehdä, kun ei ole muutakaan 
työntekijää.

johtuuko suurempi palkka suuresta 
alaisten määrästä? tähän voisin taas 
itse vastata, että suuressa seurakun-
nassa voi jakaa vastuita monen papin 
kesken, joten eivät läheskään kaikki 
työntekijät ole suoranaisesti kirkko-
herran alaisia.

miten suuren seurakunnan kappa-
lainen voi saada suuremman palkan 
kuin pienen seurakunnan kirkkoher-
ra? sain itse kokea tämän siirtyessäni 
liitosseurakunnan kappalaisen virasta 
pienen seurakunnan kirkkoherraksi.

miksi muiden pappien työ on suu-
rin piirtein samanarvoista pienessä ja 
suuressa seurakunnassa?

miksi ei suuren seurakunnan papil-
le kuin papille makseta kaksi kertaa 
enemmän palkkaa kuin pienen seura-
kunnan papille? miksi tämä epäsuhta 
koskee vain kirkkoherroja?

miksi kirkossa ei toteudu tasa-arvo 
kirkkoherran palkkauksessa siten, et-
tä samasta työstä maksettaisiin yhtä 
suuri palkka? mistä johtuu tällainen 
”jumalaton” palkkapolitiikka? pienet 
korotukset eivät tilannetta muuta, leh-
dessä mainittu tavoite palkan asettu-
misesta vaativuusryhmien 603 ja 701 
väliin ei juuri palkkaa muuta. palkan 
pitäisi olla sellainen, ettei olisi liikaa 
elatuksen murheita. nyt niitä valitet-
tavasti on.

   
esko kallio
pienen seuRaKunnan  
KiRKKoHeRRa

muutamia kommentteja
Kiitos kaimamiehelle palautteesta. 
jos lähden lopusta päin, olemme ta-
voitteesta samaa mieltä, elatuksen 
murheita ei saisi olla liikaa. myös ny-
kytilanteen analyysi on yhteinen: tällä 
erää niitä murheita valitettavasti on, 
kirkkoherroilla ja muilla.

on siis käytävä korjaamaan tilan-
netta. edellisen Cruxin juttu liittyi 
aKin hallituksen asettamaan työryh-
mään, joka selvitti kirkkoherrapalk-
kojen nykytilaa ja pyrki löytämään 
uusia ratkaisuja tulevaisuuteen. ny-
kytilan selvittelyssä tuli esille myös 
kirkkoherrojen palkkahajonta. jos 
 ääripäät otetaan esille, päädytään to-
della esko Kallion esittämään ”juma-
lattomaan” tilanteeseen. näin siis ta-
pahtuu silloin, kun tarkastellaan kah-
ta palkkaa, kaikkein pienimmän suh-
detta kaikkein suurimpaan. todelli-
suudessa kirkkoherrojen keskinäinen 
palkkahaitari on paljon kapeampi ja 

kaventunut todella voimakkaasti ko-
ko 1900-luvun ajan.

mutta yhtä kaikki. työryhmämme, 
jossa oli jäseniä kaikista hiippakunnis-
ta, pyrki kartoittamaan palkkauksen 
mahdollisen kokonaisuudistuksen 
mahdollisuuksia. tällä kohtaa tulivat 
esille myös palkkasuhteet erilaisissa 
kirkkoherran tehtävissä, erilaiset 
palkkauselementit ja palkkauksen ko-
konaistaso. näissä kohdin työryhmä 
katsoi, että olisi syytä käynnistää kirk-
koherrojen palkkausuudistus nyt, kun 
muiden työntekijöiden kohdalla re-
montti on kääntymässä loppuvaihee-
seen.

uudessa virkaehtosopimuksessa sovit-
tiin asetettavaksi sopijaosapuolten työ-
ryhmä, joka selvittää kirkkoherrojen 
palkkausuudistusta. lähtökohtana tässä 
voisi olla työn sisältöjen selvittäminen, 
jolloin kävisi ilmi, miten erilaiset kirk-
koherran tehtävät ja palkat voitaisiin 
suhteuttaa toisiinsa ja eräisiin muihin 
kirkon tehtäviin. joudutaan esimerkiksi 
kysymään, millainen osa seurakunnan 
koolla on palkkauksen muodostumises-
sa, onko seurakunta yksittäinen vai yh-
tymän seurakunta, voiko kirkkoherran 
palkkauksessa paikallisilla ratkaisuilla 
olla sanan sijaa. esille tulee myös esko 
Kallion esille ottama kysymys palkka-
suhteista pienen seurakunnan kirkko-
herran ja kappalaisen tehtävän kesken. 
työryhmämme oli yksimielinen siitä, et-
tä kirkkoherran tehtävä on joka tapauk-
sessa vaativampi ja vastuullisempi kuin 
kappalaisen tehtävä, siis myös palkkojen 
tulisi olla oikeassa suhteessa.

näistä asioista keskustellaan aina-
kin aKin piirissä lähivuosien aikana. 
Valmiina on myös tutkittua tietoa. 
Kirkon palkkataso on huono, mutta 
kaikkein huonoin se on organisaation 
johtotehtävissä. n

esko jossas 
aKin toiminnanjoHtaja

jumalatonta palkkapolitiikkaa

m i e l i p i D e
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kaa jo ammatinvalin-
nassa. olen siinä on-
nekas, että olen jo 
opintojeni alkuvai-
heessa löytänyt opin-
noilleni motivaation 
a m m a t i n v a l i n n a n 
kautta ja pitänyt, aina-
kin tähän asti, valin-
nastani kiinni. jotkut 
opiskelijatoverini ovat 
puolestaan opintojen-
sa aikana joko pääty-
neet siihen ratkaisuun, 
ettei pappeus kiinnos-
takaan tai alkaneet ajatella pappeutta sittenkin yhtenä 
tulevaisuuden mahdollisuutena. jotkut etsivät itseään ja 
tulevaisuuttaan vuosia, kokeilevat siipiään jo opiskeluai      
kana työelämässä tai tekevät ammatinvalintaan liittyviä 
päätöksiään vasta sitten, kun tiedossa olisi valmistumi-
sen jälkeen jokin työpaikka.

erityisesti nyt opintojen loppuvaiheessa erilaiset käy-
tännön harjoitukset ja läheisesti papin työhön liittyvät 
opinnot tukevat sen hahmottamista, millainen pappeus 
on itselle ominaista ja missä itse on hyvä. esimerkiksi 
tällä viikolla opintoihini kuuluu nuorten kanssa rukouk-
sen pohtimista iltarippikoulussa, päivärukoushetken toi-
mittamista ja saarnaamista kuviteltuna juhannuksena 
opiskelijakollegoille sekä elämäni ensimmäisen kasuaa-
lipuheen kirjoittamista. samalla tässä työntouhussa huo-
maa, ettei tarvitsekaan olla ihan sitä kaikkea, mitä yli-
opiston roolimallit tarjoavat pappiskuvaan tai teologina 
olemiseen. omien vahvuuksien ja heikkouksien hah-
mottaminen ja luottamus siihen, että oma työidentiteet-
ti ja taivaan isän johdatus kyllä kantaa, tuo varmuutta 
omaan pappeuteen ja teologiuteen. Kaikki ei ole kuiten-
kaan vielä täysin kirkastunutta ja selvää, vaan vaellus 
identiteettiviidakossa saa jatkua varmasti opiskelijaelä-
mästä myös työelämään. onneksi. n

o p i s K e l i j a V i n K K e l i

identiteettiviidakossa
Mirka M. Makkonen
teoloGian KanDiDaatti,
HelsinGin Yliopisto

n
äin viidentenä opiskeluvuotenani teologisessa 
tiedekunnassa olen havahtunut siihen, kuinka 
erilaisena pappeus nähdään eri tahoilta. Yliopis-
tolla luennoitsijat, professorit ja muu opetus-

henkilökunta ovat jonkinlaisia papin tai teologin rooli-
malleja ja pyrkivät saamaan opiskelijoita ajattelemaan 
tulevaisuuttaan ja omaa tulevaa rooliaan työelämässä. 
Riippuen siitä, mitä oppiainetta tai erikoisalaa luennoit-
sija itse opettaa, hän tuo opetuksessaan ilmi niitä asioi-
ta ja ajatuksia, joita itse pitää pappeudessa tai teologina 
olemisessa tärkeinä. Kootessani näitä asioita ja ajatuksia 
yhteen pysähdyn miettimään, voinko minä tosiaan pap-
pina olla kaikkea tätä: sielunhoitaja, opettaja, puhuja, 
johtaja, esiintyjä, laulaja, tutkija, konsultti, saarnaaja, 
hengellinen ohjaaja, kasvattaja, liturgi ja niin edelleen.

lähes joka vuosikurssilla erilaisissa henkilökohtaisis-
sa opintosuunnitelmissaan opiskelijat pohtivat deadlinen 
uhatessa niska hiessä vähintään kahden liuskan verran 
esimerkiksi sellaisia kysymyksiä kuin, millainen pappi 
minusta tulisi, jos tulisi, tai millainen teologi olen. on 
hyvä, että me kohta opiskelumaailmasta työelämään sin-
gahtavat papinalut saamme pohdiskella omaa pappis-
identiteettiämme ja sitä, mikä olisi itselle tulevassa työs-
sä tärkeää ja ominaista. tarjolla on kuitenkin valtava 
määrä mielikuvia siitä, millainen papin tai teologin tuli-
si olla. toisaalta tarjolla on erilaisia kuvia siitä, millainen 
pappi tai teologi voisin olla. opiskeluajan voisikin sanoa 
olevan identiteettiviidakossa vaeltamista ja omaan pap-
peuteen tai teologiuteen rakennusaineiden keräämistä.

Kirjoitin ensimmäisenä opiskeluvuotena henkilökoh-
taiseen opintosuunnitelmaani: ”mielestäni on hyvä asia, 
että tiedän, mitä minusta tulee. toisaalta tavoittelen sitä, 
että pystyisin arvioimaan muitakin vaihtoehtoja. Kuiten-
kin on hyvä tietää, että on edes jokin selkeä tavoite. mi-
nä tahdon olla pappi.” työidentiteetin kehittäminen al-
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Työ saattaa viedä mukanaan 
jopa uupumukseen asti. Jaksa-
misesta on puhuttava avoimesti 
kaikissa työyhteisöissä, koros-
taa tutkija Jari Hakanen Työ-
terveyslaitokselta.

ritva siikaMäki
VeRKKotieDottaja, aKaVa

l i i K a a  t Y ö n  p a l o a ?

H
akanen on paneutunut työyh-
teisöjen, työn imun ja työuupu-
muksen tutkimukseen ja on tut-
kinut muun muassa opettajan 

työhön liittyvää työhyvinvointia. Hän 
harmittelee, että työelämästä tuntuu 
olevan enimmäkseen kielteistä kerrotta-
vaa. tämä on luonut käsityksen ankeis-
ta työoloista työelämän perustilanteena. 

myönteisten asioiden korostaminen 
työssä on tärkeää. se kannattelee ja yl-

läpitää työmoraalia ja -motivaatiota 
kiperissä paikoissa. työpaikoilla pitäi-
si myös vahvistaa niissä olevia vah-
vuuksia, eikä pelkästään koettaa selvi-
tä epäkohtien kanssa.

työhyvinvoinnissa monia tekijöitä
Hakanen korostaa työyhteisöjen voi-
mavaroja ja myönteisiä puolia.

– työhyvinvoinnin eväitä, jotka ovat 
työuupumuksen vastavoimia, voi ke-
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kuka tahansa voi uupua työssään. ilmiö 
ei rajaudu tiettyyn ammattiin, ammattita-
soon tai ikäryhmään.

hittää kaikissa työyhteisöissä. työyh-
teisöissä tulisi toimia niin, ettei ku-
kaan työntekijä joutuisi työuupumuk-
sen vuoksi sairauslomalle. toimiva 
työn organisointi ja oikeudenmukai-
nen johtamistapa ovat mainioita työ-
kaluja työuupumuksen torjumiseen. 

– pienillä konsteilla päästään pitkäl-
le työhyvinvoinnin edistämisessä. esi-
miehellä on toki juridinenkin vastuu 
puuttua, jos alaisten työolot ovat koh-

tuuttoman kuormittavat. Hänen on 
seurattava, mitä työyhteisössä tapah-
tuu. arvostus ja sen osoittaminen teke-
vät ihmeitä työhyvinvoinnille eivätkä 
maksa mitään, Hakanen muistuttaa.

työhyvinvoinnin merkitys tuotta-
vuudelle unohdetaan, vaikka tuotta-
vuutta muutoin korostetaan. metsään 
mennään myös, jos oletetaan, että työ-
hyvinvointi edellyttää eriskummalli-
sia johtamisoppeja tai pidetään työ-

uupumusta trendikkäänä. työuupu-
mukseen liittyy häpeää ja tuskallisia 
kokemuksia, joten sen kokenut ei ke-
huskele asialla. 

sen sijaan yksityiselämään liittyvä 
uupumus, joka aiheutuu esimerkiksi 
kotielämän kuormittavuudesta, on eri 
ilmiö. Yksityiselämän kriiseillä on hy-
vin pieni vaikutus työuupumukseen. 
ne altistavat lievästi työuupumus-
oireille, mikäli työolotkin koetaan 
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kuormittaviksi. sen sijaan työuupu-
mus voimistaa kokemusta kotielämän 
kuormittavista vaatimuksista. 

täytyy palaa,  
jotta voi palaa loppuun
työuupumus-keskustelu tuli suo-
meen 1980-luvun lopulla, jolloin pu-
huttiin loppuunpalamisesta burn-
out-termin karheana käännöksenä. 
englanninkieliseen käsitteeseen sisäl-
tyy ”ovelasti” ajatus työuupumuksen 
syntymekanismista: työn palo sisältää 
mahdollisuuden, että työ vie muka-
naan voimien ehtymiseen asti. 

väsymystä joka ei väisty 
lepäämällä
Keskeisiä työuupumuksen merkke-
jä ovat jatkuva, uupumusasteinen vä-
symys, ammatillisen itsetunnon lasku 
ja kyynistymisen tunne. oman työn 
merkitys katoaa ja tavallisistakin teh-
tävistä on vaikea suoriutua. työpäivät 
venyvät ja voimien ehtyessä suojame-
kanismiksi tulee kyynistyminen. Kun 
virkistävät kokemukset jäävät pois, 
väsymys syvenee. 

lisäksi työuupumukseen on liitetty 
muistin pätkiminen, mielialojen heit-
telyt, unihäiriöt, päänsärky, oudot iho-
oireet tai keskittymiskyvyn puute. 
työuupumuksella on yhteyksiä ma-
sennukseen. 

”pillahdin itkuun palaverissa”
elimistö antaa merkkejä uupumuk-
sesta – valitettavan usein kuuroil-
le korville. moni havahtuu vasta ro-
mahdettuaan. Hallitsematon itku 
kesken palaverin voi kertoa pitkälle 
edenneestä työuupumuksesta.

– Kuka tahansa voi uupua työssään. 
ilmiö ei rajaudu tiettyyn ammattiin, 
asematasoon tai ikäryhmään. eri alo-
jen kuormittavuustekijät vaihtelevat 
toki, esimerkiksi potilastyö on omalla 
erityisellä tavallaan haasteellista, sa-
noo Hakanen. 

tinginkö muusta työn takia?
– työelämä on antamisen ja saamisen 
välistä tasapainoilua. työ tuottaa pal-
kitsevia kokemuksia, jos sen voima-
varatekijät toimivat. tällöin työssä on 
imua, joka tuo myönteisiä kokemuk-
sia, kuten iloa työssä suoriutumisesta 
ja sitoutumisesta. ne voimaannutta-
vat. työn itsenäisyys, esimiehen tu-
ki ja työstä saatu palaute lisäävät työn 
imua. oikeudenmukaisuuden tunne 
tukee työhyvinvointia. 

Korkeasti koulutettujen työtehtä-
viin kuuluu vapautta ja itsenäisyyttä, 
jotka lisäävät työn mielekkyyden ko-
kemusta, mutta voivat olla myös anso-
ja. samaten luottamusmiehen tehtävät 
ovat toisaalta antoisia, toisaalta kuor-
mittavia, mikä on hyvä tiedostaa. 

– jos työ tuntuu jatkuvasti vievän 
enemmän kuin se antaa, pitää pohtia, 
missä mennään. Yli 50-tuntinen työ-
viikko kerryttää kroonista väsymystä 
ja nostaa työuupumusriskiä, vaikka 
työ olisi palkitsevaa. jokainen tarvit-
see lepoa ja palautumista, joten rajoja 
pitää asettaa innostavassakin työssä!

vastuuta hyvinvoinnista  
ei voi ulkoistaa
Yksilö on aina viime kädessä vastuus-
sa itse omasta hyvinvoinnistaan. sik-
si on hyvä tiedostaa työuupumuksen 
oireet ja torjuntakeinot. jos tunnis-
taa itsessään uupumuksen merkkejä, 
asia tulee ottaa esiin esimiehen kans-

sa ja hakeutua tarvittaessa työterveys-
huoltoon. myös työsuojeluvaltuute-
tun kanssa voi keskustella. 

toipuminen vaatii aikaa
Hakasen mukaan työuupumuksesta 
toipumista on tutkittu melko vähän, 
mutta tiedetään, että se on hidas, mo-
nivaiheinen prosessi. toipuminen voi 
olla vaikeaa, joskus jopa mahdotonta.

– työuupumuksen aiheuttanut tilan-
ne pitää katkaista ensin. Hoidoksi tar-
vitaan riittävästi lepoa sekä tarvittaessa 
ammattiapua tai lääkitystä. Vasta riittä-
vän irtioton ja levon jälkeen on mah-
dollista käsitellä tilannetta, joka johti 
työuupumukseen. työhön paluun on 
tuettava toipumista: on pohdittava työ-
tehtävää ja työpaikan tilannetta. muu-
toksia tarvitaan lähes aina, sillä paluu 
samaan työpaikkaan ja tehtävään ei 
yleensä edistä toipumista. 

asioista kannattaa puhua
Hakanen kannustaa suoraan puhee-
seen työyhteisössä. liiallinen hienotun-
teisuus työtoveria kohtaan on karhun-
palvelus: uupumuksen partaalla oleva 
hahmottaa usein huonosti tilanteen-
sa tai kieltää uupumuksen eikä jaksa 
hakea ratkaisuja. Käytöksen muutok-
set kielivät usein työuupumuksesta: jos 
seurallinen henkilö eristäytyy tai idea-
rikkaasta ihmisestä tulee työpaikan vi-
rallinen vastarannan kiiski, on hyvä ot-
taa puheeksi jaksaminen. 

– irrallinen heitto jaksamisesta ei 
toimi, vaan on oltava valmis keskuste-
lemaan asiasta ja ratkaisumahdolli-
suuksista. jos haluaa tukea työtoveri-
aan, sävyn on oltava rakentava, muis-
tuttaa Hakanen. n

l i i K a a  t Y ö n  p a l o a ?

jokainen kaipaa 
arvostusta – 
työssäkin!
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s
eurakuntien luottamushenki-
löillä on todellista valtaa. Kir-
kon hallinto on rakennettu 
demokratian ja maallikkovas-

tuun varaan. työntekijät ovat palve-
lijoita, jotka toimivat seurakuntansa 
hyväksi. teemme työtä seurakuntalai-
sia, emme itseämme, toisia työnteki-
jöitä tai tilastoja varten. seurakunta-
laiset ovat parhaita kertomaan, miten 

he toivovat kirkon olevan mukana 
omassa elämäntodellisuudessaan. tä-
hän tehtävään tarvitaan luottamus-
henkilöitä: linjaamaan seurakuntien 
työtä kohtaamaan nykyajan tarpeita. 
seurakuntavaalit 2010 avaavat ovia 
osallisuuteen.

Kirkko toteuttaa nuorten osalli-
suutta tavalla, jota yhteiskunnassa vas-
ta pohditaan. Kirkolliskokous päätti 

Seurakuntavaaleilla valitaan 
seurakuntiin luottamushenki-
löt. Ensimmäistä kertaa äänes-
tämään pääsevät myös 16-vuo-
tiaat kirkon jäsenet.

seurakuntavaalit:
ensimmäinen kerta 
– uhka vai mahdollisuus?

kaisa aitlaHti
KampanjapäälliKKö, 
nuoRten KesKus RY

s e u R a K u n t a V a a l i t

forsamlingsvalet.fi  
Första gången.

  
seurakuntavaalit.fi

Äänestä
ennakkoon1. –5.11.

  seurakuntavaalit.fi
Ensimmäinen 
kerta.

seurakuntavaalit.fi
16

Äänestys-    
 ikä. 

  

  
seurakuntavaalit.fi

Äänestä
Isänpäivänä
14.11.
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antaa äänioikeuden seurakuntavaa-
leissa kaikille 16-vuotiaille jäsenille. 
eduskunta hyväksyi lakimuutoksen, 
joka astui voimaan 1.1.2009. salossa ja 
uudessakaupungissa 16-vuotiaat sai-
vat äänestää jo keväällä 2009 seura-
kuntien yhdistymisen vuoksi. marras-
kuussa 2010 nuorten äänioikeus toteu-
tuu ensimmäistä kertaa valtakunnalli-
sesti. Kasteen pohjalta nuorten vai-
kuttamiselle on kaikki teologiset edel-
lytykset. 

äänioikeuden alentaminen 16 ikä-
vuoteen antaa mahdollisuuden seura-
kuntien hallintokulttuurin uudista-
miselle, mutta se ei tapahdu itsestään. 
avainasemassa ovat kirkkoherrat, 
seurakuntien hallinnossa mukana 
olevat maallikot ja kaikki kirkon 
työntekijät haudankaivajista kantto-
reihin.

tällä hetkellä luottamushenkilöt ei-
vät edusta seurakuntalaisia tasaisesti 
eivätkä kattavasti. luottamushenki-
löistä yli 60 % on yli 50-vuotiaita ja 
vain 7 % alle 30-vuotiaita. seurakun-
tavaaleissa herätysliikkeet ja puolueet 
aktivoivat jäsenensä uurnille tehok-
kaasti. mutta kuka edustaa tavallista 
seurakuntalaista, joka kasvattaa tilas-
toja joulukirkossa, rippikoulussa ja 
toimituksissa? mikä verkosto kutsuu 
hänet ehdokkaaksi vaaleihin tai in-
nostaa hänet äänestämään? miksi seu-
rakunnan perustyö ja -toimijat loista-
vat poissaolollaan kirkon omissa vaa-
leissa?

seurakuntalaiset tarvitsevat roh-
kaisua ja kannustusta lähteäkseen vai-
kuttamaan ja tiedon siitä, että heidän 
mielipiteensä ratkaisee vaalit. seura-
kuntavaalit 2010 ovat ensimmäinen 

kerta osallistua kirkon päätöksente-
koon monelle nuorelle ja aikuiselle, 
jos vain haluamme niin.

kolmen kohdan ohjelma
seurakuntavaalien äänestysprosent-
ti oli 14,5 % vuonna 2006. Vaalit eivät 
onnistuneet tavoittamaan kuin mur-
to-osan jäsenistä, ja juuri siksi niiden 
tuloskin on kallellaan. tilanteeseen, 
jossa vain pientä osaa jäsenistä kuul-
laan päätöksenteossa, ei voi olla tyyty-
väinen. äänestysprosentin kasvatta-
minen riippuu tavasta toteuttaa vaalit 
ja siihen voimme työntekijöinä vai-
kuttaa paljon.

puhuminen vaaleista on puhumista 
jäsenyyden ja osallisuuden puolesta. 
Viesti seurakuntalaiselle on selkeä, ei-
kä siinä ole mitään väärää eikä arve-
luttavaa: ”mielipiteesi on tärkeä ja nyt 
sinulla on hyvä mahdollisuus ilmaista 
se. lähde mukaan vaaleihin, auta 
kirkkoa eteenpäin!” tällä ilosanomal-
la on syytä puhutella kaikkia, joita 
kohtaamme vaalivuonna.

ajattelen, että vaalien onnistumi-
nen on kolmen kohdan varassa. näi-
hin asioihin seurakunnassa kannattaa 
keskittyä:

1. ehdokkaiksi on saatava koko seura-
kuntalaisten kirjoa edustava joukko.  

2. tiedotuksen on oltava avointa. 
ehdokkaan on saatava tietoa perus-
tettavista listoista, niiden yhteyshen-
kilöistä ja tavoitteista. myös äänes-
täjä tarvitsee tiedon paitsi vaaleista, 
 äänioikeudestaan ja vaalikäytännöis-
tä, myös ehdokkaiden ajattelusta ja 
listojen linjauksista. Vaaliasiakirjojen 
edellyttämät nimi- ja ammattitiedot 

s e u R a K u n t a V a a l i t

Seurakuntavaalipäivä on 14.11.,  
osassa seurakuntia myös 15.11.

seurakuntavaalikampanjan tavoitteena on kasvattaa nuorten ehdokkaiden, äänestäjien ja 
luottamushenkilöiden määrää.

  
seurakuntavaalit.fi

Äänestä
ennakkoon1. –5.11.
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eivät ole riittävä peruste ratkaista, ke-
nelle äänensä antaa.

3. äänestämisen on oltava helppoa. jot-
ta uusia äänestäjiä saadaan liikkeelle 
ja nuoret äänestäjät otetaan tarpeineen 
todesta, on vaalijärjestelyt toteutettava 
ihmisläheisesti. ennakkoäänestys an-
taa mahdollisuuden viedä äänestys-
paikat seurakuntalaisten luo. nuorten 
osalta etenkin  äänestysmahdollisuus 
oppilaitoksissa on syytä toteuttaa ope-
tushallituksen ja kirkkohallituksen 
kehotuksen mukaisesti. lisäksi nuo-
ret ovat toivoneet äänestyspaikkoja 
mm. nuorten tiloihin, kauppakeskuk-
siin ja kirjastoihin. monessa seura-
kunnassa on jo hyviä kokemuksia en-
nakkoäänestyksestä ihmisten arjen 
keskellä. näin palvellaan myös työ-
ikäisiä jäseniä.

meitä tarkkaillaan!
seurakuntavaaleja seurataan nyt 
suurella mielenkiinnolla myös kir-
kon ulkopuolella. Kirkolle tarjoutuu 
mahdollisuus olla rohkea tulevaisuu-
den suunnannäyttäjä. tänä keväänä 
 äänioikeusikärajan laskua pohditaan 
kunnallisvaalien osalta. seurakunta-
vaalit ovat tärkeä näytön paikka, jos 
nuoria halutaan kuulla laajemmin-
kin ja heidän osallisuuttaan pidetään 
tärkeänä. pelkkä äänioikeuden anta-
minen ei riitä – vaaleista on tehtävä 
kaikkien seurakuntalaisten vaikutta-
misen paikka.

Ensimmäinen kerta – nää on meidän 
vaalit! on nuorten seurakuntavaali-
kampanja. tavoitteena on kasvattaa 
nuorten ehdokkaiden, äänestäjien ja 
luottamushenkilöiden määrää – to-
teuttaa nuoriystävälliset vaalit. Haas-

  seurakuntavaalit.fi

14.–15.11.

Ensimmäinen kerta.

teeseen vastataan paikallistason rat-
kaisuilla.

Hallinto on tiimityötä
moni työntekijä epäröi kannustaa 
nuoria ehdokkaaksi siinä pelossa, että 
tehtävä onkin vaativa, puuduttava tai 
epäkiitollinen. Haaste koetaan niin 
suureksi, että mieluummin heitetään 
pyyhe kehään saman tien sen sijaan, 
että mietittäisiin ratkaisuja hallinnon 
kehittämiseksi.

luottamushenkilöksi ei synnytä 
vaan kasvetaan. Halu hoitaa yhteisiä 
asioita motivoi oppimaan tehtävässä 
tarvittavia taitoja yhdessä muiden 
kanssa. luottamushenkilökoulutus 
on suuri apu. lisäksi uusille luotta-
mushenkilöille voidaan valita tuuto-
reita tai kummeja, joiden kanssa teh-
täviin tutustutaan. Kokouksiin val-
mistautuessa oma taustaryhmä tai -lis-
ta voi olla tukena. Yhdessä vaikutta-
malla asiat etenevät.

on tärkeää kysyä, miten hallinto 
palvelee seurakunnan ja koko kirkon 
toimintaa. niin nuoret kuin aikuisetkin 
turhautuvat näennäiseen päättämiseen. 
on kysyttävä aina uudelleen, onko käy-
tössä oleva tapa tehdä päätöksiä ja kes-
kustella asioista se, jolla päästään par-
haaseen lopputulokseen. millaista roo-
lia luottamushenkilöille tarjotaan seu-
rakunnan päätöksen teossa? 

luottamushenkilöiden verkostoi-
tuminen niin paikallisesti kuin valta-
kunnallisestikin luo yhteyttä ja tukea. 

nuorten osalta tämä 
toteutuu naVi-verkoston kautta. 
seurakunnassa vanhat konkarit, tuu-
torit tai työntekijät voivat kulkea 
 uusien luottamushenkilöiden rinnal-
la. niitä uusia ehdokkaita, jotka tule-
vat valituiksi, ei pidä jättää yksin, 
vaan heidän tehtäväänsä ja uusien 
vaikuttajien kasvua kirkkoon on tu-
ettava.

puhtaalta pöydältä
Yhtään luottamushenkilöpaikkaa ei 
ole vielä jaettu kaudelle 2011 - 2014. 
jokainen niistä on ansaittava äänestä-
jien luottamuksella – nyt myös nuor-
ten. uusia teemoja, tapoja ja väyliä 
seurakuntalaisten tavoittamiseen ja 
vaalityöhön tarvitaan ja yhdessä niitä 
myös löydetään. iloa vaalityöhön! n

seurakuntavaalit.fi
16

Äänestys-    
 ikä. 

  

FaKTOja VaaLEIsTa
äänestää saavat 14.11. mennessä •	
16 vuotta täyttävät
ehdokkaan täytyy täyttää 18 vuot-•	
ta 14.11. mennessä
ehdokasasettelu päättyy 15.9.•	
ennakkoäänestys 1. – 5.11.•	
vaalipäivä isänpäivä 14.11.,  •	
osassa seurakuntia myös 15.11.
Nuorten vaalikampanja:  •	
www.ensimmainenkerta.fi
Koko kirkon vaalikampanja:  •	
www.seurakuntavaalit.fi 
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menossa tapaamaan ystäviäni, mutta 
matkallani oli myös toisenlainen tar-
koitus; olin jo toisen kerran kutsuttu-
na ja todella mielelläni menossa ystä-
väperheeseeni myös pappina. 

perhepappina
pienenä tyttönä minulla oli selkeä 
mielikuva, että ne perhepapit ovat 
sellaisia vanhoja rovasteja, joilla on 
vuosien kokemus kirkkoherrana 
olosta ja jos jonkinlaisesta seurakun-
taelämän kommervenkista. Kysei-
set arvokkaasti kylänraitilla kulkevat 
herrasmiehet nostavat kohteliaasti 
hattua naisen kohdatessaan ja hymyi-
levät tasapuolisesti kaikille lempeää 
hymyään.  ovat läsnä ja vaikuttavat 
hiukan sillä lailla isä Camillomaises-
ti, tiedäthän?

jo tässä muutaman vuoden ajan (it-
se asiassa tulevana pyhäinpäivänä tu-
lee täyteen kuusi vuotta) olen saanut 
olla mukana monessa kanssaihmisten 
elämän käännekohdassa, tehdä mat-
kaa auttajana, kuuntelijana, lohdutta-
jana, ihan vaan lähimmäisenä niin 
ilossa kuin surussakin. minulle on sy-
dämen asia tehdä työni niin hyvin 

kuin vain kykenen. ja tunnustan, että 
paras palaute ikinä on se, että saan toi-
mia sukulaisten ja ystävien lisäksi 
myös tavallisten kadunmiesten ja 
-naisten ikiomana luottopappina, us-
komatonta mutta totta, ihan oikeana 
perhepappina.

Kirsi Oksanen kertoo millaista 
on olla perhepappi.

On ilo ja kunnia olla 
perhepappi

kirsi oksanen
RippiKoulupastoRi, 
oulunKYlän seuRaKunta

”ihmisille on merkitystä sillä, tuntuvatko 
kirkko ja kirkon työntekijät vierailta ja kyl-
miltä vai helposti lähestyttäviltä ja koh-
dattavilta”, sanoo kirsi oksanen.

p e R H e p a p p i

T ulin eilen illalla myöhään 
kotiin. pitkästä aikaa edes-
sä on neljän päivä vapaa. 
olo on kuin olisi pienellä ja 

rentouttavalla lomalla. Kun tekee töi-
tä pätkätyöläisenä, ei oikein kunnon 
lomia keräänny. ja vaikka olenkin 
ihan tunnetusti ja tunnustetusti puur-
tava työmyyrä, niin nyt kyllä vapaat 
maistuvat. lauantaina tosin olimme 
puolisoni kanssa antamassa jo toisen 
kerran panoksemme hyväntekeväi-
syyteen ja eilen, niin, tavallaan olin 
vähän niin kuin töissä…

tulin siis eilen varsin myöhään ko-
tiin. aamulla olin herännyt jo kukko-
jen kanssa samoihin aikoihin, kirjoit-
tanut puheeni valmiiksi, sulkenut ko-
tioven ja lähtenyt kasseineni matkaan. 
pian istuinkin jo entiseen kotikaupun-
kiini matkaavassa linja-autossa. olin 
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On ilo ja kunnia olla 
perhepappi

minulta on kysytty suoraan, että 
”kuule Kirsi, voisitko sinä olla meidän 
perheen oma pappi”. ja toisaalta, myös 
käytäntö moiseen arvokkaaseen yhte-
yteen on johtanut. ensin eteeni on tul-
lut toimitus muiden joukossa ja olen 
tavannut toimituskeskustelussa mi-
nulle vieraat ihmiset. juhlan jälkeen 
elämä jatkuu niin heidän kuin mi-
nunkin kohdallani eteenpäin. mutta 
sitten yllättäen  saan viestin, puhelin-
soiton ja kuulen tutun äänen. jälleen 
elämässä on tapahtunut ja pappia kai-
vataan, ja koska viimeksi kaikki meni 
niin mukavasti, oli hyvä ja turvallinen 
olla, niin nytkin elämään ja muutok-
seen toivotaan sama pastori.

ihmiset rakentavat kirkon
tässä on jotain siitä ytimestä, josta 
pappeudessa on mielestäni kysymys. 
ihmisten kohtaaminen ja palvelemi-
nen, siihenhän jeesuskin meitä vel-
voittaa. ihmisten kohtaaminen ja pal-
veleminen sydämestään niin aidosti ja 
hyvin, että yhteys syntyy ja säilyy. us-
kon, että tällaisilla vahvoilla yhteyk-
sillä on merkitystä sille, miten ihmiset 
kokevat kirkon. tuntuvatko kirkko 

ja kirkon työntekijät vierailta ja kyl-
miltä vai helposti lähestyttäviltä ja 
kohdattavilta? Kirkko sinällään on 
vain rakennus, me ihmiset sen todelli-
sen kirkon rakennamme, mutta vain 
yhdessä. niinhän jeesuskin sanoi, hän 
on seurakunnan pää, mutta me, sinä 
ja minä, me kaikki yhdessä olemme 
hänen ruumiinsa.

olin eilen kastamassa pienen tytön. 
Kaksi vuotta sitten vihin vanhemmat 
ja kastoin isosiskon. Ystäväni ovat 
minulle tärkeitä, ja myös minä olen 
heille tärkeä. nykyisin olen heille tär-
keä myös toisessa roolissa, pappina. 
ensi vuonna tulen vihkimään per-
heen kaksi ystävää. ja näin ystävien ja 
myös seurakuntalaisten verkko laaje-
nee. tätä voisi ehkä kutsua selaiseksi 
ihmisten kalastamiseksi, josta jeesus 
Raamatussa puhuu. Vai mitä mieltä 
sinä olet?

nyt on puolestaan vuorossa rippi-
koulu, tällä kertaa kaupunkimuotoise-
na. Yhdessä neljäntoista nuoren kans-
sa aloitimme matkan syvemmälle us-
koon ja rukoukseen, syvemmälle elä-
mään jo tammikuun alussa. pian yh-
teinen matkamme johtaa meidät risti-
kulkueena konfirmaatiojuhlaan. Ryh-
mä on tällä kertaa ollut haastava, mut-
ta ihana. Kollegani totesi minulle, että 
olen niin hyvä pitämään kuria ja jär-
jestystä yllä, että sopisin hyvin töihin 
nuorisovankilaan. toistin tämän sa-
man muutamalle ryhmän pojista, jol-
loin eräs heistä totesi: ”etkä sopisi, si-
nä olet hyvä juuri tässä työssä.”

niin, meistä jokainen on hyvä juuri 
siinä, mihin jumala on meidät kutsunut. 
meidät on kutsuttu ja vihitty arvokkaa-
seen työhön, kohtaamaan ihmisiä, autta-
maan ja palvelemaan. ollaan ylpeitä sii-
tä, että olemme pappeja. ollaanhan? n

”Meidät on kutsuttu ja vihitty arvokkaaseen 
työhön, kohtaamaan ihmisiä, auttamaan ja 

palvelemaan.”
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Sosiaalinen media on tuonut 
monen elämään uusia ulottu-
vuuksia. Se on mahdollistanut 
täysin uudenlaisia vuorovaiku-
tustapoja ja tuo jokaisen ulot-
tuville loputtomasti uusia yh-
teisöjä, kontakteja, verkostoja, 
tietoa ja tunnetta. Sen lukuisat 
välineet mahdollistavat yhtei-
söllisyyden muodostumista ja 
kokemista. 

Henna Hauta-aHo
YHteisöKooRDinaattoRi, 
HenGellinen elämä 
VeRKossa -HanKe

se on ihan helppoa!

L
ähtökohtaisesti sosiaalinen me-
dia on yhteyden rakentamis-
ta toisiin ihmisiin. sen työkalu-
jen avulla löydetään vanhoja ja 

 uusia ystäviä ja yhteisöjä, ja sen kaut-
ta voi helposti löytää vertaisryhmiä, 
jotka jakavat yhteisen kiinnostuksen 
kohteen. sosiaalisessa mediassa hyö-
dynnetään ilmaisia teknologia-alusto-
ja ja käyttäjät itse tuottavat, julkaisevat 
ja arvioivat palvelujen sisällön. tietoa 
rakennetaan ja julkaistaan siis yhdessä 
muiden käyttäjien kanssa – sosiaalises-
ti. Verkkoyhteisöihin tunkeutuu koko 
ihmisyyden ja maailman kirjo: kaupal-
lisuus, aatteet, vaikuttaminen, aistilli-
suus, tunteet, usko, epäusko… 

Lähentääkö vai etäännyttääkö 
sosiaalinen media meitä 
toisistamme
sosiaalinen media elää sen käyttäjien 
myötä. sitä syntyy jatkuvasti, Face-
bookissa, twitterissä, tuhansilla kes-
kustelupalstoilla, Youtubessa, blogeis-
sa, Yammerissa ja lukuisissa muissa 

palveluissa. Kukaan ei tiedä, mihin 
tai miksi se kehittyy. nähtävissä on 
vain, että kehitys on nopeaa. Koko 
systeemi oikeastaan rakentuu uudis-
tumiselle ja kaikki käyttäjät ovat vie-
mässä sitä eteenpäin. Kehitys on ollut 
niin nopeaa, että kaikkien vaikutus-
ten analysoiminen on vasta aluillaan.

sosiaalisen median yksityinen käyt-
tö ja myös hyödyntäminen eri organi-
saatioissa kasvaakin vauhdilla. esi-
merkiksi Facebookin käyttäjiä on 
suomessa todennäköisesti puolitoista 
miljoonaa, globaalisti yli 400 miljoo-

naa, heistä 200 miljoonaa käyttää sitä 
päivittäin. se perustuu ihmisen oman 
nimen käyttöön ja todellisiin verkos-
toihin. Keskimääräinen käyttäjä viet-
tää tällä hetkellä siellä noin tunnin 
päivässä. sosiaaliseen mediaan osallis-
tuvat kaikki ikäryhmät, vaikka paino-
piste onkin nuorissa ja nuorekkaasti 
elävissä aikuisissa.

miten hyödynnät sosiaalista 
mediaa työssäsi?
internet ja sosiaalinen media on tuo-
nut jokaisen työntekijän ulottuville 

keskeistä yhteisöllisessä mediassa toimimisessa on valmius tasa-arvoiseen vuorovaiku-
tukseen, on oltava valmis kuuntelemaan ja myös osallistumaan keskusteluun.
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mitä on työnteko tässä ympäristössä?

runsaasti uusia, helposti tarjolla ole-
via mahdollisuuksia olla yhteydes-
sä seurakuntalaisiinsa. se on täynnä 
työkaluja, joiden avulla voidaan luo-
da, tukea ja vahvistaa yhteisöllisyyt-
tä. seurakunnat voivat esimerkiksi 
perustaa facebookiin seurakunnan 
fanisivun, jonka lukuisat työkalut 
tuovat välineitä jäsenyyden syventä-
miseen.

useimpien sosiaalisen median pal-
velujen käyttö on varsin yksinkertais-
ta ja helppoa ja vaatii lähinnä kokei-
lua ja kiinnostusta. suuremmat kysy-
mykset ja haasteet liittyvät tapaan toi-
mia ja sisältöön. Verkkotoimintaym-
päristö haastaa arvioimaan perinteiset 

toimintakulttuurit ja -tavat. Keskeis-
tä yhteisöllisessä mediassa toimimises-
sa on valmius tasa-arvoiseen vuorovai-
kutukseen. siellä on oltava valmis 
kuuntelemaan ja myös osallistumaan 
keskusteluun.

seurakunnissa on syytä alkaa kes-
kustella siitä, millä tavalla sosiaalista 
mediaa halutaan hyödyntää. jatkossa 
sosiaalisen median työkaluja tullaan 

hyödyntämään yhä enemmän myös 
organisaation sisäisessä käytössä. sen 
avulla voidaan tehostaa tiedonjakoa, 
lisätä yhteistyötä ja viestintää työnte-
kijöiden välillä helposti ja monesti jo-
pa hauskalla tavalla. jo nyt esimerkik-
si Facebookissa ja Yammerissa muo-
dostuvat verkostot ja yhteisöt alkavat 
olla koko organisaation kannalta 
merkittäviä.n

”Kyllä tätä naamakirjaa tulee aika 
paljon työssäkin käytettyä, kutsun ih-
misiä tilaisuuksiin, haastan heitä kes-
kustelemaan jne. enemmänkin voisi 
käyttää, ja jos saisi muutkin srk työn-
tekijät aktivoitumaan srk-ryhmässä, 
niin se olisi vielä käyttökelpoisempi 
tiedotuskanava. toistaiseksi vain po-
sitiivisia kokemuksia.”

”just nyt mä käytän tätä sosiaalista 
mediaa nimeltä facebook saarnante-
koon, 21.2. saarnaa varten perustin 
ryhmän.”

”nimim. tavallinen seurakuntalai-
nen nostaa hattua tuolle fb-
saarnaideal le, tosin ajatustyöläisenä 
mulla ei riittäisi paukkuja ehdottaa 
sinne pönttöön mitään merkittäväm-
piä saarnansisältöjä. musta olis ihanaa 
päästä ehdottelemaan virsiä...”

”saa ehdottamaan virsiäkin, ryhmä on 
avoin, nimeltään saarnapoh dintaa.”

”näytti toimivalta, onnea matkaan. 
Hyvä tapa luoda tarttumapintaa seu-
rakuntalaisiin...”

”avaan heti Kallion seurakunnan 
ryhmään virsitoivekeskustelun!”

”työvälineenä. perustin viestinnän 
kehittämishankkeemme alkajaisiksi 
blogin. sen tavoitteena on nostaa esiin 
seurakuntien viestinnän kysymyksiä 
ja lisätä seurakuntien viestintätietoi-
suutta. Kohdensin sen alun perin työ-
seurakuntiini, mutta melko pian taju-
sin, että sitä seurataan aktiivisesti ym-
päri suomea. 

tutustumiseen ja verkostoitumi-
seen. Kun aloitin nykyisessä työssäni, 
sain valtavan määrän uusia työkump-
paneita ympäri suomea. monia ta-
paan melko harvakseltaan ja vain 

asiapitoisissa työkokouksissa. Face-
book tarjosi mahdollisuuden tutustua 
hiukan pintaa syvemmältä. Facebook 
on kuin kahvitauko kaikkien näitten 
ihmisten kanssa, kerrotaan harras-
tuksista, perheestä ja työn ajankohtai-
sista asioista. se tarjoaa myös amma-
tillisen vertaisverkoston. Kyllähän 
Facebook on virkistävä ja hauska. 
Kun tuttavapiirissä on hyviä kirjoit-
tajia, heidän tilapäivityksiään on 
hauska lukea. 

Kokemukset ovat pääosin positiivi-
sia. tosin aikaa kuluu kyllä helposti 
liikaa. Vaikea vetää rajaa siihen, mikä 
on työtä ja mikä huvittelua.” n

KysyMyKsIä POHdITTaVaKsI:
Miten sosiaalinen media on vaikuttanut sinuun ja ihmissuhteisiisi? Osallis-•	
tutko aktiivisesti yhteisöllisissä medioissa vai toimitko tarkkailijana?
Miten sosiaalinen media on vahvistanut omaa jäsenyyttäsi/suhdettasi johon-•	
kin yhteisöön?
Mitä mahdollisuuksia se tuo seurakunnallesi? Työmuodollesi?•	

Kysyimme Facebookissa: Miten sinä käytät sosiaalista mediaa työssäsi? Miten sitä pitäisi tai voisi 
käyttää? Ovatko kokemuksesi positiivisia vai eivät?

”seurakunnissa on syytä alkaa keskustella 
siitä, millä tavalla sosiaalista mediaa 

halutaan hyödyntää.”
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e
nSIMMäInEn papinpaikkani oli salossa. saa-
vuin matkalaukkuineni 1.6.1967 kirkkoherra aulis 
Zidbeckin pappilaan, joka sijaitsi sairaalan vieressä. 
Kuulumiset vaihdettuamme emäntä ilmoitti, että 

viideltä aterioidaan. Kirkkoherra ilmoitti, että sen jälkeen 
on ensimmäinen virkatoimeni sairaalassa, eli ehtoollisen 
jako potilaalle. nopeana miehenä päätin heti lähteä lipe-
rit kaulassa tehtävää suorittamaan. perillä sairaanhoitaja 
ihmetteli äkkinäistä tuloani ja kertoi huoneen toisesta po-
tilaasta, joka oli toivonut pääsevänsä ehtoollisen ajaksi pois 
huoneesta, koska hän ei siedä mustapukuista pappia.

painelin huoneeseen, jossa potilaana oli ruotsinkielinen 
mies Kemiöstä. jollakin tavalla siitä hyvin selvittiin. Huo-
masin, että viereisen sängyn potilas oli vetänyt peiton kor-
villeen, ettei tarvitse pappia katsella. lopulta näin, miten 
viereinen potilas kurkisti peiton alta ja hihkaisi: ”oletkos 
sinä Rauhalinnan Risto?” Vastasin myönteisesti, jolloin toi-
nen alkoi ihmetellä ammatinvalintaani. selvisi, että kaveri 
oli ollut ennen sotia meillä työmiehenä ja sotien jälkeen hä-
nen aatesuuntansa oli saanut punertavan sävyn. uteliaisuus 
kuitenkin voitti ja hän kyseli kaikki kuulumiset. lopulta 
istuimme vierekkäin hänen sängyllään.

Hoitaja saapui ja ihmetteli: ”Voi yhden tähden sentään, 
mitä silmäni näkevät!” miehellä kun oli ollut kiire päästä 
pappia pakoon vanhuksen ehtoollisen aikana.

tämä ensimmäinen kokemus innosti toimimaan persoo-
nallisesti ja avoimesti papin työssäni.

FOrSSAn SAIrAALAn lääkäri ja kirkolliskokouksen 
jäsen Ritva Vastamäki on jo nyt legenda. Keväällä 2002 
hän lupasi leikata luomen selästäni. ”ei siihen montaakaan 
tuntia mene, kun pääset kotiin.” leikkaukseen mennes-
säni Ritva totesi, että hän ei sitä suorita, vaan Viron poika 
sinut leikkaa. ”Kun leikkaus on ohi, niin menet joksikin 
aikaa erääseen huoneeseen antamaan kriisiapua liikenne-
onnettomuuspotilaalle”, hän jatkoi. 

ehdotus oli hämmentävä minulle, joka en ole tottunut 
potilaana olemiseen. leikkauksen yhteydessä juttu luisti, 

sovimme jopa lääkärin kanssa osallistumisesta Forssan ma-
ratonille. operaation jälkeen join elämäni parhaimmat 
kahvit konjakin kera. aina olen luullut, että tällainen käy-
täntö on vain miesten höpinää. 

Kriisihoitoa annettiin, ja nuori mies kertoi kolaristaan 
tarkkaan. Häntä suretti tYKsssä olevan morsiamensa 
kunto. lopulta kysyin tämän pohjoissuomalaisen miehen 
morsiamen kotipaikkaa. ”Hän on tuolta Ypäjältä, jos sel-
laista paikkaa tiedät.” tuttu nimihän sieltä selvisi minulle 
ja sekin, että morsiamen äiti oli tulossa tulevaa vävyään kat-
somaan. 

jonkin ajan perästä pojan anoppi saapui ja oli todella 
hämmästynyt nähdessään minut peitto korvilla sairaalan 
petillä. siinä unohtuivat tyttären loukkaantumiset, kun 
hän ihmetteli minua. ja taisi siinä nuori mies hämmästyä 
kuullessaan minun olevan pappi. Kaiken lopuksi sovittiin 
vielä kinkerit tähän ypäjäläiseen taloon. 

aikanaan veisattiin kiitosvirsiä, kun kaikki kääntyi lo-
pulta parhain päin. talvella 2010 pidettiin taas kinkerit sa-
maisessa talossa ja sain kuulla, että nuoripari asuu lapsineen 
oulussa. n

risto aHti
KiRKKoHeRRa, Ypäjä

sairaalasattumia

nopeana miehenä päätin heti 
lähteä liperit kaulassa tehtävää 

suorittamaan.
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kanttoripäiviLLä

t
ampereella vietet-
tiin helmikuun alus-
sa Kanttoripäiviä tee-
malla ”Hengessä ja 

hengissä”. lähes 500 kant-
toria ympäri suomen ko-
koontui kolmeksi päiväksi 
yhteen. oli hienoa saada ol-
la mukana joukossa. 

suomen Kanttori-urkuri-
liiton ja kirkkohallituksen 

jumalanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan yksikön 
(Kjm) välisessä sopimuksessa on luotu raamit kanttori-
päiville. päivien tehtävänä sopimuksen mukaan on: 

rakentaa kanttorin identiteettiä kirkon työntekijänä.
mielestäni jo se, että kanttoripäivät yleensä järjestetään, 
tukee yksittäisen kanttorin identiteettiä kirkon työnte-
kijänä. identiteetin rakentuminen muodostuu mones-
ta osatekijästä. ollenkaan vähäisin tekijä ei ole se, et-
tä kirkko huomioi tällaisten neuvottelupäivien suhteen 
nykyään myös kanttoreiden ammattiryhmän samalla 
tavoin kuin muut työntekijäryhmät.

edistää kanttorikunnan yhtenäisyyttä.
mukana olleille tuskin tarvitsee selventää sitä tunnet-
ta, joka tulee laulamisesta tuollaisessa kanttorijoukossa. 
siinä yhdistyy kaksi vahvaa tekijää. ensinnäkin aistitta-
vissa on se, että kanttorit ympäri suomea ovat kollegiaa-
lisesti yhtä joukkoa. toiseksi tuo musiikkiin olennaises-
ti kuuluva sieluja yhdistävä elementti luo yhtenäisyyttä 
ja yhteyttä. 

edistää ammatillista osaamista ja työhyvinvointia.
Kanttoripäivien työpajojen kirjo oli laaja. sieltä löytyi 
monenlaista vinkkiä ja oppia arkityöhön. jähmeänä hä-
mäläisenä tuntui mielenkiintoiselta olla opettelemas-

sa sitä, miten kuoro saadaan svengaamaan. uskon, että 
lisäkseni myös monelle muulle kanttorille päivien yksi 
suuri anti on se, että saa itse olla niin sanotusti saama-
puolella ilman vetovastuuta. päivillä viljelty huumori ja 
iloinen nauru ovat nekin merkittäviä asioita työssä jak-
samisessa.

käsitellä kirkon ja kanttorin viran ajankohtaisia 
asioita monipuolisesti.
työn ja vapaan suhde puhelimeen vastaamisineen on 
monitahoinen juttu. näyttää siltä, että nuorempi kant-
torikunta on asian kanssa tarkempi kuin vanhemmat 
kanttorit. mielenkiintoinen keskustelu Konsun salissa 
avasi eri näkökulmia kanttorina hengissä pysymiseen. 
mahdollinen tulevaisuuden säännelty työaika, myös 
hengellisessä työssä, herätti vilkasta keskustelua.

esitellä kanttorin työssä tarvittavaa materiaalia.
tuntuu siltä, että materiaalinäyttelyyn kanttoripäivillä 
on vaikea löytää tarpeeksi aikaa. ohjelma ja kohtaamiset 
kollegojen kanssa täyttävät helposti ajan niin, että ihan 
harmittaa käynnin pikaisuus näyttelyssä. tuomiokirkos-
sa lauletut maistiaiset Kirkon musiikkijuhlien 2112 oh-
jelmistosta nostivat innostusta lähteä parin vuoden pääs-
tä jyväskylään kuorojen kanssa.

tehdä kanttorin työtä tunnetuksi  
kirkossa ja yhteiskunnassa.
Kanttoripäivien teho kanttorin työn tunnettavuuden 
lisääjänä ei sinänsä ole kovin suuri. median uutiskyn-
nys on korkea. toki aamulehti uutisoi kanttoripäi-
vät ja laulamiset Vanhan kirkon rappusilla. Kantto-
reiden imagoon ei ole koskaan kuulunut kovaääninen 
barrikadeille nouseminen oman työn esille tuomisek-
si. Hauska yksityiskohta kanttoripäivillä oli se, kun 
omalla persoonallisella tavallaan kansalle tutuksi tullut                                
Dirk. Kant. ilmari piiparinen ehti hänkin kanttoripäi-
vien illanviettoon. 

Kanttoripäivät täytti mielestäni nuo sopimuksessa mai-
nitut tehtävät hyvin. tyytyväisiä kanttoreita lähti tampe-
reelta Hengessä ja hengissä omiin seurakuntiinsa. päiviltä 
sai sekä hengellistä että musiikillista ravintoa arkeen.n

Heikki ali-löytty
KanttoRi, aKaan seuRaKunta
heikki.ali-loytty@evl.fi
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2.5.
taivaan kansalaisena MaailMassa
4. Sunn. PääSIäISESTä
Liturginen väri: valkoinen
Jh. 16:5 - 15
Virret: 498, 334:1, 5-8, 569, 319: 1- , (226), 337
Muuta musiikkia: Kostiainen: maan ääretkin saavat 
tietää (YK 107), simojoki: Kahden maan kansalainen 
(nsV 2005, 2010), taize: uusin lauluin (t 43), simojo-
ki: nousevaan aamuun (nsV 1990, ppt 80)

puolustaja
kalervo salo

j
eesuksen kärsimyksen aika on käsillä. opetuslapset 
ovat ymmällään lähituntien tapahtumista. lisäksi jee-
sus väittää, että hänen poismenonsa on opetuslasten 
kannalta hyvä asia. Vain siten puolustaja, pyhä Hen-

ki, saattoi tulla maailmaan.
jeesuksen ollessa maan päällä hänen läsnäolonsa oli si-

toutunut tiettyyn aikaan ja paikkaan. Hän oli kuin kuka 
tahansa ihminen. jeesus ei voinut koskettaa ihmisten sydä-
miä ja tietoisuutta ajasta ja paikasta riippumatta, maail-
manlaajuisesti.

puolustajan kohdalla asiat ovat toisin. pyhällä Hengellä 
ei ole mitään aikaan ja paikkaan liittyviä rajoituksia. juma-
la toimii luomassaan maailmassa yhä edelleen. Henki tuo 
kristitylle jatkuvan hengellisen avun.

puolustajan tehtävänä on paljastaa, että maailma on vää-
rässä. johannes käyttää tässä verbiä elegkhein (jae 8). se 
merkitsee ristikuulustelua tai tutkimista, jolla osoitetaan 
toisen olevan väärässä. puolustajan tehtävänä on siis va-
kuuttavasti osoittaa, että maailma on väärässä. pyhä Hen-
ki tuhoaa vastapuolen argumentaation.

tässä riittää haastetta. esimerkiksi nettipalstojen kes-
kustelijat heittävät kovin kevyitä argumentteja kristinus-
koa vastustaessaan. Heidän raamattukritiikkinsä osuu koh-
dalleen vain fundamentalistien osalta. esimerkiksi väitteet 
kristinuskon aiheuttamista sodista ovat kovin kevyitä. ak-
tiivisilla kristityillä puolustaja tukenaan on yhä edelleen 
työsarkaa. pyhän Hengen johtamaa ristikuulustelua, sivis-
tykseen, hyvään argumentaatioon ja Hengen johdatukseen 
pohjautuvaa keskustelua evankeliumin asian edistämisek-
si kaivataan edelleen.

pyhä Henki osoittaa kolme asiaa: synnin, vanhurskauden 
ja tuomion. jeesuksen ristiinnaulittavaksi tuominneet eivät 

ymmärtäneet tekevänsä vääryyttä. synti tulee esiin uskon 
puutteena. puolustaja taas tuo esiin uskon. Kertomus kak-
si vuosituhatta sitten ristiinnaulitusta miehestä ja hänen 
opetuksistaan vaikuttaa ihmiskunnassa yhä edelleen.

puolustaja osoittaa vanhurskauden. se tulee esiin erityi-
sesti jeesuksen tavassa mennä isän luo. jeesus tuomittiin ri-
kollisen ja kapinallisen kuolemaan. silti ylösnousemus 
osoitti, että jumala on jeesuksen puolella. Ylösnousemus 
osoitti vanhurskauden. se koituu myös niiden osaksi, jotka 
eivät sorru epäuskon syntiin.

puolustaja myös osoittaa, että paha on jo ristillä voitettu 
ja tuomittu. Vaikka viimeisen tuomion julistaminen olisi-
kin vielä edessäpäin, tietoisuus pahan häviöstä on jo maail-
massa olemassa.

pyhä Henki myös osoittaa jeesuksen ristinkuoleman pe-
lastuksemme lähteeksi. jeesus on pelastajamme.

ihmisen kyky vastaanottaa informaatiota on rajallinen. 
minkä tahansa asian opiskelu on aloitettava perusteista. 
tälle pohjalle voidaan myöhemmin rakentaa pidemmälle 
menevää oppimista. tämä inhimillinen totuus näkyy myös 
uskon maailmassa. opetuslapset kykenivät omaksumaan 
kerralla vain tietyn oppimäärän. myöhemmin tuli jatko-
opintojen aika. Heidän opastajanaan toimi puolustaja.

Kristillisyydestä vähän tietävän on nykyisinkin lähdettä-
vä liikkeelle perusteista. Vuosikausia pappeja kuunnellut 
saa ehkä saarnaa enemmän ravintoa uskonelämälleen ru-
kouksesta ja ehtoollisen vietosta.

jumalan ilmoitus on kätkettynä Raamattuun. silti se ei 
ole vain Raamatussa, vaan puolustaja tekee työtään yhä 
edelleen maailmassamme. tekstissämme on luvattu aika 
paljon: pyhä Henki ohjaa tuntemaan koko totuuden.

puolustajan välittämä totuus löytyy monista asioista. se 
ei pidä sisällään vain saarnaajan tai Raamatun tulkitsijan 
sanallisesti ilmaisemaa totuutta. pyhä Henki voi yhtä hyvin 
puhutella ihmistä vaikkapa runojen, musiikin tai luonnon 
kautta.

jumalalla on totuus, ja hän antaa sen tahtonsa mukaises-
ti ihmisille. Kukaan ei voi löytää totuutta, vaan se on lahja. 
puolustaja antaa sen ihmiselle. Kukaan ei luonnollisesti-
kaan ole kyennyt täydellisesti ymmärtämään jumalan maa-
ilmaa ja sen toimintaa. esimerkiksi kärsimyksen ongel-
maan ei ole olemassa tyydyttävää vastausta. Vain jumala 
tietää, miksi maailmassa on niin paljon pahaa ja miksi 
Kaikkivaltias ei poista maailmankaikkeudesta vääryyttä. 
silti pelastuksen kannalta olennainen tieto on olemassa ja 
ihmisen tavoitettavissa. n
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”jumala ei ole joulupukki, 
eikä rukous ole yksiselitteinen 

toivomus.”

9.5.
sydäMen puHetta juMalan kanssa
5. Sunn. PääSIäISESTä
Liturginen väri: valkoinen
Jh. 16:23 - 33
Virret: 271, 277: 5, 514, 313: 1-, 372 eht., 366:1, 5
Muuta musiikkia: melartin: isä meidän, taize: Her-
ra, kuuntele (RVK 681), iona comm./Bell: Kuulethan 
Herramme (um 15), salminen/Kaskinen: Rukous on 
silta (nsV 2010, lV)

10 askelta eheytymiseen
jani kairavuo

o
lin kärsinyt selittämättömistä oireista pitkään. en-
simmäisen kerran aloin oireilla joskus 1990-luvun 
puolivälissä toimiessani kesäkanttorina. Yleisen 
esirukouksen kohdassa ”rohkaise rippikoulunuo-

risoa iloisesti tunnustamaan” alkoi aina maailma pyöriä. 
”Köyhiin, yksinäisiin, leskiin ja orpoihin” päästäessä oli 
paita hiestä märkä. ja silloin harvoin, kun pystyin säilyt-
tämään keskittymiskykyni nimikkokohteisiin saakka, oli 
Kenian ja shangalalalan kohdalla jo pidettävä kaksin kä-
sin urkupenkistä kiinni.

lähdettyäni opiskelemaan luulin hetken päässeeni kiu-
sallisesta vaivasta. sitten erehdyin menemään opiskeli-
jailtaan, jossa (sinänsä) karismaattinen pastori improvi-
soi silmät kiinni päätään pyöräytellen 5 min 30 s ”kiitos 
jeesus, jeesus kiitos, kiitos” -session. oireet palasivat vä-
littömästi.

sietämättömäksi tilanne muuttui kesällä 2004 kuultuani 
rippileirillä esirukouksen ”Rakas taivaan isä. Kiitos, että 
oli spakettia ja että kohta pääsee pelaan nintendoa. siunaa 
liito-oravia ja isosia.” sekä hieman myöhemmin syyskesäs-
tä, kun kaivoin kirkon esirukouslaatikosta 15 samalla kä-
sialalla täytettyä pikkuruista ruutupaperilappua. – oli ha-
keuduttava hoitoon. 

minulla diagnosoitiin synnynnäinen, keskivaikea ru-
kousallergia. epikriisin mukaan: ”saa oireita ylipitkistä, 
-hurskaista ja -karismaattisista, teennäisistä, ulkokultaisis-
ta, sairaista ja epäolennaisista rukouksista.” sittemmin olen 
kuntoutunut niin, että pystyn jo kuuntelemaan kaksi sä-
keistöä kolme säkeistöisestä Rukous on silta -laulusta. Ver-
taistukena muille samasta vaivasta mahdollisesti kärsiville 
julkistan tässä yhdessä terapeuttini kanssa laatimani 10-por-
taisen eheytymisohjelman: 

1. laatiessani itse esirukousta opettelen käyttämään mah-
dollisimman luontevaa ja normaalia kieltä. jos en tähän it-
se usko kykeneväni, pyydän apua seurakuntalaisilta. 

2. Yritän pitää esirukoukseni niin lyhyenä ja ymmärret-
tävänä, että 85 % seurakunnasta (rippikoululaiset luonnol-
lisesti pois lukien) pystyy sen oireitta kuuntelemaan lop-
puun asti.

3. Kohtien 1 ja 2 johdosta kaikkia maailman rukousai-
heita on vaikeahkoa sisällyttää yhteen esirukoukseen. loh-
duttaudun sillä, että ehkä muut kristityt eri puolilla maail-
maa rukoilevat samaan aikaan niiden asioiden puolesta, 
joita itse en saanut sillä kertaa rukoukseeni mahtumaan. 

4. olen huomannut, että vaikka kuinka hokisi jeesuksen 
nimeä, jumala ei välttämättä aina vastaa esim. ässäarpavoit-
toa tai uutta autoa koskeviin rukouksiin. pyrin välittämään 
lähimmäisille tietoa, että vaikka on kirjoitettu ”mitä ikinä te 
pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille”, juma-
la ei kuitenkaan ole joulupukki, eikä rukous ole yksiselittei-
nen toivomus. joulupukki toteuttaa joskus typeriäkin toivei-
tamme. jumala sen sijaan tietää, mitä oikeasti tarvitsemme. 

5. Rukoustehtailijan kaikkien lappusten lukeminen esi-
rukouksessa ei ole seurakunnan eikä tehtailijankaan edun 
mukaista. Hyödyllisempää olisi vaikka jäädä vaanimaan esi-
rukousboksin läheisyyteen, hyökätä tehtailijan kimppuun 
hänen saapuessaan ja tarjota mahdollisuutta keskusteluun. 

6. opetan riparilaisille, että kiitos ”että lounaaksi oli spa-
kettia” kuuluu keittäjälle eikä jumalalle. jumalaa toki pi-
tää kiittää ruoasta ja rukoilla niiden ihmisten puolesta, jot-
ka meitä palvelevat. 

7. on monta tapaa rukoilla. opetan seurakuntalaisia ja 
yritän tarjota heille erilaisia vaihtoehtoja rukoukseen, ettei 
kukaan saisi rukouksesta näppylöitä ja jokainen löytäisi 
oman tiensä rukoukseen. 

8. mikäli mahdollista, pyrin keräämään esirukouspyyn-
töjä kulloinkin koolla olevalta seurakunnalta – erityisesti 
heiltä, jotka harvemmin rukoukseen osallistuvat. tämä 
kasvattaa heitä rukoilemaan ja auttaa minua rukoilemaan 
tuoreesti ajankohtaisten aiheiden puolesta. 

9. musiikki, kynttilöiden sytyttäminen ja rukousalttarit 
antavat tilaa jokaisen omalle, hiljaiselle rukoukselle. näitä 
pyrin käyttämään myös perusjumalanpalveluksessa.

10. Kun rukoussunnuntaina aiheena on ”sydämen pu-
hetta jumalan kanssa” yritän rajoittaa suun puheen mini-
miin, jotta sydämen puheelle jäisi aidosti tilaa. n
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”Helatorstai kertoo 
tärkeästä osasta 

pelastushistoriaa; 
siitä mitä tapahtui 
ylösnousemuksen 

jälkeen.”

13.5.
korotettu Herra
HELATOrSTAI
Liturginen väri: valkoinen
Mk. 16:14 - 20
Virret: 110: 1-3, 126, 109, 107, 339 eht., 110: 4, 5
Muuta musiikkia: tänään Kristus noussut on (RVK, 
YK 139 sov. tolonen), Haapala: puolustaja (nsV 
2000, lje), salminen/arola: menkää jo (a, ppt  84), 
Hayford: Kuningas, ainoa valtias (tl 33)

astui ylös taivaisiin
kati eloranta

H
elatorstai eli Kristuksen taivaaseen astumisen päi-
vä lienee suhteellisen mieluisa juhla työ- ja koulu-
maailmassa. merkitseehän se ylimääräistä vapaa-
päivää keskellä viikkoa. ja joissain kunnissa on 

otettu ainakin koulumaailmassa käytäntöön ylimääräinen 
helavapaa, joka tekee myös helatorstaita seuraavan perjan-
tain vapaaksi. mutta vaikka kyseessä on mieluinen juhla, 
harva osaa kuitenkaan kertoa, miksi helatorstaita viete-
tään. sen merkitys yhtenä suurimmista kirkollisista juh-
lista on päässyt unohtumaan kansan syvissä riveissä.  eli 
paljon pitää kertoa.

mitä helatorstaina sitten pitää kertoa tai pikemminkin, 
mistä helatorstai kertoo? se kertoo tärkeästä osasta pelas-
tushistoriaa; siitä mitä tapahtui ylösnousemuksen jälkeen. 
Ylösnoustuaan kuolleista jeesus ilmestyi monille kannatta-
jilleen neljänkymmenen päivän ajan ja siirtyi sitten takai-
sin taivaaseen, josta oli tullutkin. markus itse päätti evan-
keliuminsa tyhjään hautaan sekä haudalle saapuvien nais-
ten hämmennykseen ja pelkoon. ilmeisesti tärkeitä tapah-
tumia ei kuitenkaan voitu jättää huomioimatta, sillä olihan 
ylösnousemus vasta alkusoittoa, välietappi kaikelle edessä 
olevalle. joten ehkä siksi markuksenkin evankeliumia täy-
dennettiin jälkikäteen, siinä vaiheessa, kun muut kolme 
evankeliumia olivat jo valmiita. evankeliumin lisäjakeissa 
yhdistelläänkin mukavasti evankeliumitraditiosta jo tutuk-
si tulleita aineksia. sieltä löytyy vähän emmauksen tien ta-
pahtumia, opetuslasten epäuskoa sekä myös kaste- ja lähe-
tyskäskyn sisältöä.

mistä muusta helatorstai kertoo? se kertoo jeesuksen ju-
maluudesta. siitä miten jumala ei ainoastaan herättänyt 
jeesusta kuolleista, vaan on jeesuksen tekemän suuren 
työn, ristinkuoleman, takia suonut hänelle myös valta-ase-

man, jolle kaikki ovat alistettuja. Helatorstai kruunaa pää-
siäisen salaisuuden. 

Helatorstai kertoo myös jeesuksen läsnäolosta. Vaikka 
jeesus onkin taivaaseen astuttuaan palannut isä jumalan 
oikealle puolelle, hän ei ole hylännyt seuraajiaan. Hän ei 
hylännyt opetuslapsiaan eikä hän ole hylännyt meitäkään. 
mutta millaista jeesuksen läsnäolo oikein on? eihän se ole 
yhtä konkreettista kuin se oli silloin, kun hän eli maan 
päällä, mutta jollain tapaa konkreettista edelleenkin. Hän 
on lähellä pyhän Hengen välityksellä ja välittää läsnäoloaan  
ennen kaikkea sanan ja sakramenttien kautta. Kun Raa-
matun sana tulee kohti ja auttaa, lohduttaa, on jeesus lähel-
lä. Kun kasteen risti merkkaa ikuiseen elämään, on jeesus 
lähellä. Kun ehtoollisleipä ja viini vakuuttavat armosta ja 
vievät pois pahaa oloa, on jeesus lähellä. Vaikka taivaaseen 
astuminen vei opetuslapsilta jeesuksen konkreettisesti pois, 
he saivat hänen tilalleen tai sijaisekseen Hengen, joka an-
toi heille rohkeutta ja iloa, uskoa ja toivoa. Kaikkea sellais-
ta, jonka kautta he jaksoivat mennä eteenpäin. ihan hyvä 
vaihtokauppa, ja se mikä riitti opetuslapsille, saa riittää 
meillekin. 

Viimeisenä ajatuksena helatorstai kertoo meille jätetystä 
perinnöstä. on mentävä kaikkialle maailmaan, kastettava 
Kristuksen omaksi ja julistettava evankeliumia kaikille luo-
duille. ja evankeliumia voi julistaa, jeesuksesta voi todistaa, 
vaikkei ajaisi pois pahoja henkiä, puhuisi vierailla kielillä tai 
omaisi muitakaan karismaattisia kykyjä. Kukin lahjoillaan 
ja taidoillaan, lähelle tai kauas. Kunhan kristillisyys näkyy 
ja Kristuksen kuninkuus säilyy kirkkaana! n



CRuX, maalis–HuHtiKuu 2010 53

16.5.
pyHän HenGen odotus
6. Sunn. PääSIäISESTä
Liturginen väri: valkoinen
Jh. 15:26 - 16:4
Virret: 124, 323: 1, 4, 446, 568, (225), 418: 6, 8
Muuta musiikkia: Komulainen/ps. 27: Herra, minun 
valoni (sK), sormunen: sieluni janoaa jumalaa (nsV 
2010, ppt), V. erkkilä/ps. 146:6: minä levitän käteni, 
laaksonen/Kaskinen: Kevätpurojen solinaa (ml)

että usko kestäisi
tiina reinikainen

v
ilpittömän oloiset kristityt rukoilevat, että sisaren 
usko kestäisi. ensin luulen, että rukouksien kohtee-
na olevaa sisarta on kohdannut jokin murhe, joka 
koettelee häntä ja hänen uskoaan. mutta rukouk-

sen edetessä käy ilmi, että sisar ajattelee uskonasioista jo-
tenkin eri tavalla kuin ne, jotka hänen puolestaan rukoi-
levat. Heitä kuunnellessani tulen ajatelleeksi, kenestä he 
lopulta ovat huolissaan, itsestään vai tuosta toisesta. Kenen 
usko on oikeaa?

tämän päivän evankeliumissa jäin kiinni jeesuksen sa-
noihin ”ettei uskonne koetuksissa sortuisi”. jeesus on näitä 
sanoja edeltävässä puheessaan luvannut pyhän Hengen 
puolustajaksi. saarnatekstissä olevan puheen tarkoitus on 
juuri se, että usko kestäisi. jeesus ei pohdi sen enempää us-
kon määrää tai laatua, vaan kuvaa sen sijaan sitä koetusta, 
jossa opetuslapset saattavat luopua uskostaan kokonaan.

jeesuksen lupauksen taustalla pyhästä Hengestä on myö-
hemmin todeksi tullut historiallinen kokemus kristittyjen 
vainosta. 70-luvulta lähtien juutalaisten ja kristittyjen välit ki-
ristyivät. parikymmentä vuotta myöhemmin kaikki juuta-
laiskristityt tuomittiin rabbien johtamassa synagogalaitokses-
sa harhaoppisiksi ja määrättiin erotettaviksi synagogista.

aluksi palestiinan juutalaiskristilliset seurakunnat yrit-
tivät säilyttää ainakin muodollisen yhteyden juutalaisiin sy-
nagogiin. siksi esimerkiksi paavali saarnasi juutalaisten sy-
nagogissa, minkä seurauksena hän sai kärsiä raipoista sy-
nagogalaitoksen kirkkokurillisena rangaistuksena. Vaino-
jen ja erottamisten seurauksena kristilliset seurakunnat 
erottuivat kuitenkin vähän kerrassaan omiksi yhteisöik-
seen, vaikka se ei ollut alun perin tarkoitus. juutalaisesta 
synagogalaitoksesta tuli näin ajalle ominaisen synkretismin 
ohella kristillisten seurakuntien vihollinen.

Kristittyjen vainot tuntuvat tämän päivän suomesta kat-
soen kovin kaukaisilta. nykyisin vainotut kristityt elävät-
kin kaukana täältä, kuten Kiinassa tai islaminuskoisissa 
maissa. lisäksi maailmassa on muita lukemattomia ihmi-
siä, joita vainotaan erilaisen uskon, vakaumuksen tai poliit-
tisen mielipiteen vuoksi. minua tämä kaikki koskettaa vain 
vähän. saatan kohdata joitakin pakoon päässeitä oman ko-
tikaupunkini kadulla ja lukea lehdistä siitä, mitä heidän 
kanssaan pitäisi oikein tehdä. uskoani se ei taida paljon ko-
etella, vaikka ehkä pitäisi. mutta koetteleeko joku muu?

Viime vuodet kirkossa on puhuttu paljon uskon kriisis-
tä, jonka näkyvimpänä merkkinä on pidetty varsinkin 
nuorten aikuisten kirkosta eroamista. tutkijat kertovat, et-
tä on syntynyt uusi sukupolvi, joka hahmottaa maailmaa 
uudella tavalla. sen myötä tähän joukkoon kuuluvien us-
konnollisuuskin on muuttunut. usko koetaan jokaisen ih-
misen omaksi asiaksi, eikä sen harjoittamiseen välttämättä 
tarvita toisia ihmisiä tai kirkkoa – varsinkin, kun se monen 
mielestä on jumittunut epäoleellisuuksiin.

tässä tilanteessa kuulee kiisteltävän siitäkin, kenen usko 
on oikeaa, entisten vai uusien. ja onko kirkko enemmän 
huolissaan itsestään vai ihmisistä? pyhän kaipuu on tuskin 
kadonnut mihinkään, vaikka näyttäytyykin toisenlaisena 
kuin ennen. edelleenkään puu ei pala yksin ja siksi myös 
yhteyttä tarvitaan, toteutuipa se tavalla tai toisella. juuri yh-
teisönä, puutteellisenakin sellaisena, kirkko on tässä maa-
ilmassa jumalan kansa, merkki ja todistaja. Yhteyden luo-
miseksi ja vahvistamiseksi kirkkoa on ihan oikein haastet-
tu tulkitsemaan sanomaansa tuoreesti ja etsimään uuden-
laisia toimintatapoja. olisiko viisautta palata myös vanhal-
le lähteelle? Kirkossa kun on kauan opetettu, että pyhä 
Henki luo yhteyden. 

Kirjailija anna-maija Raittila on sanonut kauniisti, että 
pyhä Henki on kuin arka lintu. se pyrähtää äkkiä pois, kun 
sille ei ole tilaa, kun ääntä tai vauhtia on liikaa. pyhän koke-
minen edellyttää jonkinlaista pysähtymistä, hiljaisuutta ja hi-
tauttakin. Kirkkovuoden rytmi luo tässä toisella tavalla ah-
taaksi käyneessä ajassa, suorituskeskeisessä ja vauhtisokeassa 
ajassa, tilaa pyhän kohtaamiseen. joka sunnuntaisessa mes-
sussa pyhä Henki – puolustaja, auttaja ja lohduttaja – on 
läsnä sanassa ja sakramentissa. niin kuin jeesus lupasi. että 
usko kestäisi – kirkon usko ja oma usko. n

”pyhän kaipuu on tuskin 
kadonnut mihinkään, vaikka 

näyttäytyykin toisenlaisena 
kuin ennen.”
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”aattoa tarvitaan, jotta 
saisimme rauhassa siirtyä 

arjesta juhlaan.”

22.5.
tule, pyHä Henki
HELLunTAIAATTO
Liturginen väri: punainen
Jh. 14:8 - 17
Virret: 118: 1-3, 130, 112, 122, (229), 128: 1, 4 
Muuta musiikkia: laaksonen/Kaskinen: tule, rauhan 
Henki (nsV 2010), simojoki: tule, pyhä Henki (nsV 
2010), tuntematon: tarvitsen voimaasi (um 21), tai-
ze: oi tule, pyhä Henki (um 33)

aatto ja juhla
jani kairavuo

k
un olin ihan pikkuinen, lempiviikonpäiväni oli 
lauan tai. se oli perheen vapaapäivä. päivällä vietet-
tiin aikaa yhdessä. illalla pääsi alakertaan saunaan 
ja sai pommacia. saunan jälkeen syötiin makaroni-

laatikkoa posliinilautasilta ja ihasteltiin Granfeltin paven 
soittoa lauantaitansseissa. esimerkiksi pukeutumisesta 
(nalleyöpuku ja villasukat) pienikin lapsi ymmärsi, että nyt 
ei olla varsinaisesti juhlissa. Kuitenkin tuossa pyhäaatossa 
oli jo mukana niin vahvasti juhlan tuntu, että sen tunnel-
man muistaa vielä kymmenien vuosien päästäkin. (Huom! 
olen vasta 34-vuotias, mutta minulla on hyvä muisti.)

pelkäänpä, että nykyään enää harvalle tarjoutuu vastaa-
vankaltaisia aattokokemuksia. aina auki olevat kaupat, 
epäsäännölliset työajat, kirkollisten juhlapyhien vieton la-
tistuminen ja traditioiden asteittainen hiipuminen hävittä-
vät eron arjen, juhlaan valmistautumisen ja varsinaisen 
juhlan väliltä. monen elämässä ei olekaan enää arkea, aat-
toa ja juhlaa. on vain samanlaisia päiviä toinen toisensa pe-
rään, tasaisen harmaata arkea.

Helluntaiaaton evankeliumitekstissä jeesus opetuslapsi-
neen on ensimmäisen helluntain odotuksessa. eräänlaises-
ta ”helluntain aatosta” tuossa hetkessä on kyse. jeesus itse 
on vielä opetuslastensa seurassa, mutta paljastaa jo, mitä 
varsinaisessa juhlassa tapahtuu. Kun odotus päättyy ja aat-
to muuttuu juhlaksi, laskeutuu taivaasta toinen puolustaja, 
totuuden Henki. 

opetuslapset eivät varmaankaan ole voineet olla huo-
maamatta tunnelman ja sävyn muuttumista mestarinsa pu-
heessa ja olemuksessa. enää ei kierrellä lähiseuduilla opet-
tamassa, parantamassa ja julistamassa jumalan valtakun-
nan lähestymistä. nyt on siirrytty käytännön teoista opitun 
kertaamiseen. arki on takana. tunnelmassa on jotakin 

uutta, outoa ja juhlavaa. on jonkin suuren vaiheen aatto.
aattotunnelmissa jeesus haluaa painottaa opetuslapsil-

leen joitakin opetuksensa keskeisiä asioita: 
”joka on nähnyt minut, on nähnyt isän.” – jumalan nä-

kemisen toivostahan kaikessa uskonnollisessa kaipaukses-
sa on kysymys. jeesus korostaa tässäkin isän ja pojan välis-
tä riippuvuussuhdetta. Koska isä on pojassa ja poika isäs-
sä, jeesuksen tunteminen merkitsee myös isän tuntemista.

”joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin mi-
nä teen, ja vielä suurempiakin.”  – usko ei ole mikään maa-
liviiva, jonka ylitettyään voisi vain levätä laakereillaan naut-
tien saavuttamastaan tilasta. elävä usko ei ole lopullinen 
saavutus, vaan jatkuvasti uudistusta kaipaava tila, josta 
kumpuaa lähimmäisenrakkaus. todistuksena jeesuksen ju-
malallisuudesta ovat myös ne hyvät ja ihmeelliset teot, joita 
Häneen uskovat edelleen tekevät kaikkialla maailmassa.

”jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjä-
ni.” – tämä ei ole uhkaus, vaan lupaus. jeesuksen rakasta-
minen on hänen käskyjensä pitämistä ja elämänsä sopeut-
tamista niiden mukaiseksi. usko, rakkaus ja käskyjen nou-
dattaminen eivät ole erillisiä saarekkeita. todellinen usko 
jeesukseen on jumalan ja lähimmäisen rakastamista. Rak-
kaus toteuttaa jumalan lain.

meillä on tiedossamme, että tämä ”aattotunnelmissa” 
lausuttu testamentti kuten muukin osa jeesuksen jäähyväi-
siä meni suureksi osaksi kuuroille korville. oppilaat eivät 
kaikkea vielä ymmärtäneet – tai halunneet ymmärtää. 

oli sitten kyse ilon tai surun vaiheista, on meille myö-
hemmillekin opetuslapsille elämänmittainen tehtävä oppia 
elämään tietynlaisessa odotuksessa ja epävarmuudessa. it-
se asiassa suurimman osan elämästämme vietämme ”aatto-
vaiheissa”. Kuusivuotias pikkuveli odottaa innolla, milloin 
hän pääsisi isoveljen tavoin kouluun. 14-vuotias rippikou-
lulainen odottaa mopokorttia, uupunut työläinen eläkkeen 
alkamista ja iäkäs vanhus kutsua ajasta iäisyyteen.

aattoja tarvitaan, jotta saisimme rauhassa siirtyä arjesta 
juhlaan. tarvitsemme aikaa ja tilaa valmistautumiseen.

me kristityt elämme tälläkin hetkellä yhteisessä aatossa, 
Kristuksen tulemisen odotuksessa. emme voi itse vaikut-
taa siihen, milloin lupaus vaihtuu täyttymykseksi ja aatto 
juhlaksi. Yhteen asiaan voimme kuitenkin vaikuttaa: vie-
tämmekö aattomme ahdistavan epätietoisuuden vai iloisen 
juhlaan valmistautumisen tunnelmissa. n
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”Rauhaa olisi tarjolla, 
mutta miksi se ei jää 
elämään kanssamme 

arkeen?”

23.5.
pyHän HenGen vuodattaMinen
HELLunTAIPäIVä
Liturginen väri: punainen
Jh. 14:23 - 29 
Virret: 567, 111:7, 113, 119, (121), 746
Muuta musiikkia: tikka: pyhän Hengen kirkkoruko-
us, simojoki: tuli on irti (s, ppt 88), piiparinen/per-
kiö: Kosketa minua, Henki, Heikkilä/Kaskinen: pyhä 
Henki jumalan (lep)

salaam, rauhaa! 
kati keMppainen

k
ukaan ei voi välttyä afrikan mannerta koskeval-
ta uutisoinnilta: kansoja tuhoava aiDs-pandemia, 
luonnonkatastrofit, väkivalta, sodat, malaria, lapsi-
kuolleisuus, puhtaan veden puute, korruptio, kai-

kenlainen mielettömyys – nämä tiedetään. mutta kuinka 
ollakaan, näistä kaikista huolimatta afrikka voi opettaa 
ihmiselle, mitä on rauha ja toivo. afrikassa jumalan valta-
kunta on näkyvästi ja voimalla läsnä kaiken mielettömyy-
den keskellä.  suunnattomien katastrofien keskellä ihmi-
set kiittävät siitä, että jumala ei ole hylännyt heitä, vaan 
jumala on hyvä.

pelko, rauhattomuus ja ylenpalttinen huolehtiminen on 
monen ihmisen helmasynti. tämä tuntuu vaivaavan erityi-
sesti ympäristössä, missä on paljon kaikkea varmistettua, 
turvattua ja huolehdittua. tämä on aika nurinkurista, mut-
ta totta. Kun käyn suomessa, hämmästelen sitä kaikkea hy-
vää, laadukasta ja yltäkylläistä, mikä ihmisiä ympäröi. sa-
maan aikaan ihmisten mielissä velloo toivottomuus, masen-
nus, näköalattomuus ja ahdistuneisuus. Rauha puuttuu, 
vaikka siihen on kaikki edellytykset.

meitä kehotetaan jatkuvasti heittämään kaikki huolet 
Herran haltuun. Rauhaa olisi tarjolla, mutta miksi se ei jää 
elämään kanssamme arkeen? ehkä eräs syy sisäiseen on-
nettomuuteemme on se, että uskomme jumalaan liian vä-
hän ja itseemme liian paljon. me olemme luoneet kontrol-
lin ja elämänhallinnan harhan. emme elä tässä hetkessä 
vaan tulevaisuudessa. teemme suunnitelmia – ensi kesänä 
teen sitä ja tätä, tai kun valmistun ammattiin, perustan per-
heen, saan ylennyksen, jään eläkkeelle – sitten vasta tapah-
tuu jotakin, sitten vasta alkaa elämä. säästämme rahaa pa-
han päivän varalle, suunnittelemme ja asetamme tavoittei-
ta, pidämme loputtomia kokouksia, missä varmistelemme 

ensi vuoden asioita, budjettia ja toimintoja. tämä on meil-
le länsimaisille ihmisille erittäin tyypillistä, ja tietyssä mie-
lessä se on myös menestymisen avain. ongelma on siinä, et-
tä jos elämme vain näin, meistä tulee helposti huolestunei-
ta ja pelokkaita ihmisiä, ja alamme uskoa, että varmistami-
sen kautta pystymme kontrolloimaan elämää. Rauha 
katoaa,  kun pitää koko ajan huolehtia. elämä jää elämättä, 
kun se koko ajan pakenee.

tämä asenne värittää myös hengellisyyttämme. meille 
kehittyy helposti sellainen hengellisen elämän malli, jossa 
ihminen on keskiössä, ei jumala. uskomme muuttuu mi-
näkeskeiseksi ja jumala haihtuu ympyrän kehälle. epäus-
ko valtaa mielen. jeesuksen sanat unohtuvat. minun omas-
ta olemisestani, mielenliikkeistäni ja tunnetiloistani tulee 
uskon keskus. 

tähän on kuitenkin olemassa vaihtoehto: elää täydesti 
tänään ja nyt, uskoen että jumalan valtakunta on jo tässä. 
jumalan sana on totta tänään, pyhä Henki on vuodatettu 
keskuuteemme. sen lupauksen mukaisesti meillä on jota-
kin sellaista, jota emme voi tästä maailmasta saada. meidän 
ei tarvitsisi huolehtia niin paljon – mutta siitä luopuminen 
vasta vaikeaa on. olemme niin kiintyneitä huolehtimiseen, 
että siitä on tullut osa identiteettiämme. jos meillä ei ole mi-
tään mistä huolehtia, keksimme pian sellaisen. jeesus sa-
noo: ”minä jätän teille rauhan. oman rauhani minä annan 
teille, en sellaista, jonka maailma antaa. olkaa rohkeat, äl-
kää vaipuko epätoivoon.” jeesus lupaa valtavan asian: py-
hän Hengen. se on lujaa ja väkevää elämän voimaa, rau-
haa, toivoa ja iloa. se on todellista jumalan valtakunnan 
läsnäoloa ja se tuo meille rauhan, joka ei perustu kontrol-
loimisen tarpeelle vaan luottamukselle, uskolle ja huoletto-
muudelle. n
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30.5.
salattu juMala
PYHän KOLMInAISuudEn PäIVä
Liturginen väri: valkoinen
Jh. 3:1 - 15
Virret: 134, 130, 386: 1-4, 129, (227), 322
Muuta musiikkia: sibelius/Korpela: suur´ olet Her-
ra, schubert: pyhä, pyhä, pyhä (Deutsche messe, 
um), löytty: ihmettelen rakkauttaan (jlV, ppt 90), 
Holmen/miettinen: sydämemme laulaa (um, nsV 
2010/114)

ymmällä salaisuudesta
kati eloranta

p
yhän kolminaisuuden päivä on otsikoitu kirkko-
käsikirjassa nimellä salattu jumala. se on hyvin sa-
nottu. Kyllähän jumala jää aina viime kädessä ih-
mismielelle salatuksi. suhteessa jumalaan ihminen 

on aina matkalla. mutta viime aikoina mielessäni on pyö-
rinyt kysymys, miksi jumala jää joskus niin valtavan sala-
tuksi, jopa liiankin? tuohon on varmasti moniakin syitä, 
mutta yhdenlainen vastaus kysymykseen nousee sunnun-
tain evankeliumikohdasta. juutalainen lainoppinut niko-
demos saapuu yöllä keskustelemaan jeesuksen kanssa tär-
keästä hengellisestä kysymyksestä, mutta nämä kaksi eivät 
oikein kohtaa toisiaan, ainakaan alussa. miksi? Yksi näkö-
kulma voisi olla, että he jotenkin puhuvat eri kieltä, ja siksi 
nikodemos ei ymmärrä jeesusta.   

tuttu tunne tämänkin evankeliumitekstin äärellä ja sik-
si nikodemoksen osaan on helppo samaistua. Hengellinen 
kieli tai termistö on joskus hankalasti ymmärrettävää tava-
raa. näin on varsinkin silloin, kun se ei ole imeytynyt 
 äidinmaidon mukana tajuntaan. ja silloin on vaikea kuun-
nella ja ymmärtää sellaista puhetta, joka vilisee hengellistä 
termistöä. tärkeä asia ei avaudu, kun sen selittämiseen 
käytetään sanoja, joita ei ole sisäistänyt. tästä esimerkkinä 
eräässä koulussa esitettiin kaino toive, etteivät papit raken-
taisi jokaista pitämäänsä päivänavausta jeesuksen täydelli-
sen uhrin ja sovintoveren ympärille. ne kun ovat vähän 
hankalia käsitteitä tavallisille alakoululaisille. ja oikeassa-
han opettajat olivat.

nikolaisen kommentaarin mukaan kysymys, josta niko-
demos halusi keskustella, koski pelastumista tulevaan ju-
malan valtakuntaan. tämä käy ilmi välillisesti sekä jeesuk-
sen vastauksesta että puheenvuoroista. selkeän vastauksen 

sijaan hän joutuu kuitenkin keskelle salaperäisen tuntuis-
ta keskustelua. asia ei mene jakoon ja nikodemos ymmär-
tää väärin. mitä jeesus höpisee uudestisyntymisestä? se 
tuntuu absurdilta ja mahdottomalta väitteeltä. eihän ihmi-
nen voi mennä äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran. sii-
tä ei kuitenkaan ole kysymys, vaan siitä, että jokainen ih-
minen on sellaisenaan pelastuksen ulkopuolella, eikä pysty 
näkemään jumalan valtakuntaa ilman ”uusia silmiä”. on 
synnyttävä ylhäältä, jumalasta, jotta voi nähdä jumalan 
valtakunnan. Vedestä ja hengestä, kasteen kautta, jolloin 
jumalan Henki asettuu sydämeen asumaan ja tekee salat-
tua työtään. 

toisaalta mietityttää, olisiko jeesus välttämättä voinut-
kaan ilmaista asiaansa selvemmin. uskon kieli on joskus 
yksinkertaisuudessaan monimutkaista. siksi herääkin jat-
kokysymys, kuinka salatuksi jumala saa jäädä, niin että 
kehtaa vielä kutsua itseään kristityksi? saako kutsua, vaik-
kei pysty purematta nielemään kaikkea Raamatussa sanot-
tua? saako kutsua, vaikkei pysty ymmärtämään eikä sisäis-
tämään, edes allekirjoittamaan kaikkia jumalaan liittyviä 
oppeja? jumalan kolmiyhteisyys esimerkiksi on yksi vai-
keimmin sisäistettävistä opeista. jumala jää väkisinkin sa-
laisuudeksi. ja kolminaisuusopin selittäminen esim. rippi-
kouluikäiselle nuorelle on yksi haastavimpia tehtäviä. eril-
lisenä henkilönä käsitelty jeesus onkin jumala, taivaasta 
tullut ja taivaaseen noussut. ja toisaalta kuitenkin oppi kol-
minaisuudesta antaa ne kaikkein parhaimmat vastaukset 
kysymykseen, kuka jumala oikein on. jumala on isä, poi-
ka ja pyhä Henki. jumalasta ei voi puhua riittävän avaral-
la ja rikkaalla tavalla, jos sivuutetaan hänen kolmiyhteisyy-
tensä. jumalasta on puhuttava yhtenä ja kolmena silläkin 
uhalla, että tämä kaikki tekee hänestä monimutkaisen ja 
salaisen, jopa ylitse ymmärryksen käyvän.

minä olen ottanut oikeudekseni sanoa rippikoulussa nuo-
rille, että jumala on niin iso paketti, ettei heidän tarvitse 
niellä kaikkea heti. Vastaan saa ottaa juuri sen verran, kun 
on sillä hetkellä kapasiteettia. jumala saa jäädä myös joil-
tain osin ymmärtämättömäksi. se on ok, sillä jumala kyllä 
löytää keinot ottaakseen meihin yhteyttä. ja huusipa ihmi-
nen sitten avukseen isää, poikaa tai pyhää Henkeä, on yk-
si ja sama jumala kuulolla ja valmis auttamaan. n

”Kuinka salatuksi jumala saa 
jäädä, niin että kehtaa vielä 
kutsua itseään kristityksi?”
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6.6.
katoavat ja katoaMattoMat aarteet
2. Sunn. HELLunTAISTA
Liturginen väri: vihreä
Lk. 16: 19 - 31
Virret: 183: 1-3, 475:4, 376, 303, (306), 183: 7
Muuta musiikkia: simojoki: niin kuin hopeaa (um 
81), Kalenius/Kaskinen: Kun joku on lähellä jeesusta 
(um), Viitanen: jeesus, paras aarteeni (3 motettia se-
kakuorolle), Hakkarainen/torikka: elämän aarteista 
suurin ja parhain (sK 200)

tätä elämää ja 
taivastakin varten
tiina reinikainen

t
oimittaja Kaisa Raittila ihmetteli eräässä seminaa-
rissa, miksi kristityt puhuvat niin paljon tuonpuo-
leisesta, taivaasta. useimmissa virsissäkin lauletaan 
taivaan ihanuudesta. Raittila kysyikin, mitä se taivas 

lopulta tarkoittaa ja pohti, voisiko se tarkoittaa onnea. ei-
kö jokainen ihminen halua olla onnellinen – omalla, jos-
kus merkilliselläkin tavallaan.  

usein näyttää siltä, että tässä elämässä onnea etsiviä pide-
tään vähän kelvottomina ihmisinä. sen takia voikin kysyä, 
onko onnen etsiminen täällä sen itsekkäämpää kuin keskit-
tyminen yksipuolisesti oman taivaspaikan varaamiseen. in-
nokkaimmat varaajista tuntuvat luovan vielä omia varaus-
ehtojaan, joiden toteutumista vahditaan muidenkin koh-
dalla. liekö siihen syynä enemmän elämän pelko kuin tu-
levan taivaan ihanuus?

jeesuskin puhui paljon taivasten valtakunnasta, joka ei 
hänen puheissaan ollut irrallaan tästä maailmasta. sillä jee-
sus oli hyvin kiinni tämän puoleisessa. siinä hän oli aikan-
sa juutalaisuuden lapsi. juutalaisuudessa ei keskitytty niin 
paljon tuonpuoleiseen kuin siihen, miten täällä voidaan 
elää hyvää elämää. Vertauksessaan rikkaasta miehestä ja 
lasaruksesta jeesus onkin tapojensa vastaisesti kuvannut 
tuonpuoleista, haudan rajan takana olevaa maailmaa. mut-
ta siinäkin sanoma keskittyy siihen, mitä tässä elämässä ta-
pahtuu. tämän puoleinen onnen ja hyvän etsiminen laaje-
nee velvoitteeseen jakaa hyvä oikeudenmukaisesti. 

tuonpuoleisista oloista kertoessaan jeesus on liittynyt 
erääseen aikansa juutalaiseen käsitykseen tuonelasta. He-
nokin ilmestyskirjassa on kuvaus tuonelasta, jossa on eri 

osastot hurskaita ja syntisiä vainajia varten. se oli kuollei-
den paikka ennen tuomiota ja abrahamin luona oli kun-
niapaikka, juhlapöytä. liittyessään aiempaan juutalaiseen 
tuonelakäsitykseen jeesus ei siis tosiaan pyri paljastamaan 
haudantakaisia salaisuuksia tai avaamaan ylösnousemusus-
koa, vaan hänen sanomansa kärki on yhteiskunnallinen. 

tämän tekstin äärellä tarjoutuu mahdollisuus hakemat-
ta puhua kristityn vastuusta ja hyvistä teoista. Hyvistä te-
oista puhumisen on sanottu jäävän liikaakin taka-alalle lu-
terilaisuudessa. jo koulun uskontokirjasta mieleeni on jää-
nyt uskonvanhurskaus uskonpuhdistuksen kirkkaimpana 
helmenä, joka on syytäkin sellaisena säilyttää. oman värin-
sä perinteeseemme ovat tuoneet ne hengelliset virtaukset, 
joiden julistuksessa on keskitytty yksipuolisesti sielun pe-
lastukseen. olisiko välillä aika puhua puuroja ja vellejä se-
koittamatta kristityn hyvistä teoista?

jeesus kuvaa vertauksensa alkuosassa yhteiskunnallista 
kuilua, joka erotti rikkaat ja köyhät toisistaan. Rikas mies 
vietti ylellistä elämää. Hän ei nähnyt porttinsa pielessä vi-
ruvaa köyhää tai ei ainakaan puhunut tälle sairaalle kerjä-
läiselle mitään. epäpuhtaina pidetyt koirat nuolivat köyhän 
paiseita. Kun köyhä ja rikas kuolevat, rikas mies haudataan 
asiaan kuuluvin menoin, mutta köyhällä ei ole saattajia. si-
tä tarkoittaa puhe enkeleistä, jotka veivät lasaruksen ab-
rahamin luokse.

Rikkaan miehen nimeä ei mainita, mutta köyhän nimi 
tiedetään. se onkin kertomuksen merkitsevä yksityiskoh-
ta. lasaruksen nimi tarkoittaa ”jumala auttaa”. nimen 
merkitys viittaa kertomuksessa tapahtuvaan käänteeseen. 
Kuoleman jälkeen osat vaihtuvat. lasarus lepää nyt abra-
hamin rintaa vasten ja rikas mies viruu tuonelan tukaluu-
dessa. 

Vertaus ei tue sellaista ajatusta, että tässä elämässä kärsi-
neet saavat siitä hyvityksen tulevassa elämässä. se johtaa 
sellaiseen kristinuskon tulkintaan, joka pahimmillaan opet-
taa tyytymään epäkohtiin tulevan korvauksen toivossa. 
Rikkauskaan ei sinänsä ole synti, vaan välinpitämättömyys. 
epäoikeudenmukaisuuden kuilu on ylitettävä tässä elä-
mässä, myöhemmin sitä ei voi tehdä. siksi nyt on elettävä 
ja tehtävä asioita. ajankohtaisuudessaan vertaus on häkel-
lyttävä.

ihminen on luotu yhtä aikaa tätä elämää ja taivasta var-
ten. jo täällä luodaan taivasta tai tehdään elämä helvetiksi. 
jo täällä köyhän sisaren tai veljen ohittava ohittaa jumalan. 
paavo Ruotsalainen neuvoi viisaasti kohtaamaan toisen ih-
misen sillä tavalla kuin tapaisi hänet viimeisen kerran. n
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13.6.
kutsu juMalan valtakuntaan
3. Sunn. HELLunTAISTA
Liturginen väri: vihreä
Lk. 14:16 - 24
Virret: 151: 1-4, 325: 3, 4, 408, 452, (276), 226: 8, 16
Muuta musiikkia: salminen: Vielä tilaa on (lV 160), 
Ruots./Hiironniemi: me saimme kutsun juhlaan 
(lKm), simojoki/Kaskinen: Kaikki saavat tulla (nsV 
2005), Haugen: Kaikki tulkaa (um 1)

suuret juhlat
kalervo salo

v
ertaukset ovat jeesukselle tyypillinen opetustapa. 
tällaista opetustyyliä ei juuri tavata jeesusta var-
haisemmassa juutalaisuudessa, eivätkä varhai-
set kristitytkään ole sitä käyttäneet. Vertauksissa 

kuuluu aito nasaretin miehen ääni. Kukaan ei ole voinut 
tyhjästä keksiä sitä, että jeesus olisi opettanut vertauk-
sin.

toisaalta vertausten tulkinta on omalla tavallaan hanka-
laa. emme tarkalleen tiedä, missä tilanteessa jeesus on ver-
tauksensa esittänyt ja keitä on ollut kuulijakuntana. emme 
välttämättä myöskään tarkalleen tiedä, mitä jeesus kulla-
kin vertauksella on alun perin tarkoittanut. Vertausten 
luonteeseen kuuluu tietty tulkinnan avoimuus. alkuperäi-
nenkin jeesuksen kuulijakunta on ymmärtänyt sanoman 
omalla tavallaan.

sanoma on myös ymmärretty eri aikoina eri tavoin. jee-
suksen vertaus on todennäköisesti ymmärretty toisin osana 
nasaretin miehen julistusta jossain galilealaisessa pienessä 
juutalaiskylässä kuin ensimmäisten kristittyjen tilanteessa 
uuden kulttuurin piirissä jossakin silloisen kreikkalais-roo-
malaisen maailman kaupungissa.

joka tapauksessa tämän vertauksen idea on riittävän 
yleismaailmallinen tullakseen ymmärretyksi suhteellisen 
oikein. isäntä järjestää juhlat ja lähettää palvelijansa kut-
sumaan vieraita. näin on voinut tapahtua sekä juutalaises-
sa että kreikkalaisessa maailmassa.

Vertauksen ymmärtämisen kannalta on hyvä havaita, et-
tä juhlat järjestetään yleensä illalla. silloin aurinko on jo 
laskenut ja ulkona on täysin pimeää. ensimmäisen esteli-
jän teennäisyys käy tästä havainnosta ilmi. pellon ostanut 
haluaa lähteä pitojen asemasta tarkastamaan, mitä oikein 
tuli ostettua.

eiköhän tuo tarkastus ole tehty jo ennen ostohetkeä? 
lampun kanssa voi toki pimeässäkin kulkea. ensimmäi-
sellä vuosisadalla oli olemassa savesta valettuja ja oliiviöl-
jyä käyttäviä lamppuja. ne valaisevat suunnilleen saman 
verran kuin kynttilä. tällaisen lampun kanssa pellon tar-
kistaminen pimeässä ei ole mielekästä. Kyseessä on selvä te-
kosyy.

toinen osti härkäparin ja halusi lähteä sitä kokeilemaan. 
tilanne on oikeastaan samanlainen kuin ensimmäisen ve-
rukkeen kohdalla. Härkäparin kyntötaitoja tai kuljetuska-
pasiteettia ei lähdetä pilkkopimeällä testaamaan. nämä tai-
dot on arvioitu jo ennen kaupantekoa.

Kolmannen veruketta voi ehkä pitää aitona. juuri naimi-
siin mennyt mies haluaa pitojen asemasta viettää koti-illan 
ja nauttia vaimonsa seurasta. Hänenkin kohdallaan voi ky-
syä, eikö kutsua olisi voinut ottaa vastaan. Vaimon seuras-
ta saattoi nauttia seuraavanakin iltana tai kutsujen 
jälkeen. 

Viimeinen verukkeista antaa ymmärtää, että vertaus ei 
kuvaa tasa-arvoista maailmaa. nuorta vaimoa ei kutsuttu 
juhliin. Kyseessä oli vain miesten juhla.

jeesuksen vertauksen tähtäyspiste löytyy lopusta. Kau-
pungin kaduilta ja toreilta löytyvät tavanomaisesta elämän-
menosta syrjäytyneet. Yhteiskunnan marginaaliin ajautu-
neet kutsutaan jumalan pitoihin. ne jotka alun perin sai-
vat kutsun, eivät ymmärrä, mitä he jäävät paitsi. ulkopuo-
lelle jättäytyminen merkitsi vakavaa virhettä. jumalan kut-
susta ei sovi kieltäytyä.

juhlatalo ei täyttynyt, vaikka kaupungin epämääräiset 
kulkijat saapuivat juhliin. tilaa oli vielä maanteiden kul-
kijoille ja kylien kujilla kohdattaville. jumalan valtakun-
nassa normaali elämänjärjestys muuttuu. Köyhät ja syrjäy-
tyneet saavat ensisijaisen paikan. pellon ja härkäparin 
omistavat varakkaat jäävät ulkopuolelle.

ensimmäisten kristittyjen tulkitessa tätä vertausta mieli-
kuva kääntyy keskusteluun juutalaisten ja pakanakristitty-
jen jännitteestä. Kreikkalaisessa kaupunkiseurakunnassa 
vertaus on todennäköisesti ymmärretty siten, että ensisijai-
sesti kutsun jumalan valtakuntaan ovat saaneet juutalaiset. 
He ovat tämän kutsun hylänneet. tämän jälkeen jumala 
on päättänyt kutsua kaupungin katujen ja torien, maantei-
den ja kylän kujien pakanat valtakuntaansa. He ottavat 
kutsun vastaan.

miten vertaus soveltuu nykypäivään? Kuka tänään on 
valmis jättäytymään Kristuksen kirkon ulkopuolelle? on-
ko yhä edelleen niin, että jumalan valtakunnan ulkopuo-
lelle jääminen uhkaa hyväosaisia, mutta köyhät, alkoholi-
soituneet, huumeiden käyttäjät tai muut syrjäytyneet saa-
vat etummaisen sijan jumalan valtakunnassa?n
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20.6.
kadonnut ja jälleen löytynyt
4. Sunn. HELLunTAISTA 
Liturginen väri: vihreä
Lk. 15:1 - 10
Virret: 502, 132, 269: 1-5, 270: 1-, (392), 333: 1, 8, 9
Muuta musiikkia: Kalenius/Kekäle/ps. 32: autuas se 
ihminen (pm), tyrjy/tuikkanen: Kadonneen minä 
tahdon etsiä (sK, ppt 77), skotlanti/Raittila: oi ar-
mon ihme (um, sK), Karttunen/Kaukomaa: niin al-
haalla ei kukaan kulje (slK, lKm)

kotiinpääsy  
on elämän tarkoitus
kati keMppainen

t
otuus löytyy tarinasta, ei käsitteistä. jumalan ja ih-
misen kanssakäyminen Raamatussa ei tapahdu fi-
losofisin tai abstraktein termein vaan tarinoiden 
kautta. Raamattu on kokoelma tarinoita yksilöistä, 

perheistä, suvuista, kansoista ja tapahtumista, joiden yh-
teisenä nimittäjänä on jumalan pelastustyö. jumalan pu-
he ihmiselle kuuluu: kuka olet, missä olet, mitä olet teh-
nyt, minne menet. meidät on luotu tähän vuoropuheluun. 
meidät on luotu kuulemaan tämä puhe ja vastaamaan sii-
hen. elämämme läpi meitä ajavat takaa nämä jumalan ky-
symykset meille. 

olisi houkuttelevaa puhua meistä pelastetuista ja muis-
ta, mutta tässä tarinassa kadonnut lammas ei ollut vieras ei-
kä ”joku muu”. Karkuteille lähtenyt lammas oli osa lau-
maa, osa ”meitä”. Hänkin seurasi paimenta, kunnes jota-
kin tapahtui. luukkaan tarina kadonneesta lampaasta ker-
too siitä, miten rajat voivat joskus olla varsin häilyviä. 

jos yksi lammas katoaa, paimenen ei ole helppoa tietää, 
mistä päin lähteä sitä etsimään. afrikassa kävijä ei voi vält-
tyä havaitsemasta, miten loputtomiin täällä kävellään. nai-

set, miehet ja lapset, taakkoja ja kantamuksia päänsä pääl-
lä, loputonta kävelyä, kilometritolkulla joka päivä. Käve-
lyä, kävelyä, useimmiten vaarallisessa ympäristössä. Kuivi-
na aikoina ja karuilla alueilla on käveltävä pukki- ja leh-
mälauman kanssa loputtoman pitkiä välimatkoja, ennen 
kuin löytyy ruohoa ja vettä. lammas harhautuu omille teil-
leen helpommin silloin, kun syötävää on yllin kyllin. Kun 
sitä on vähän, pysytään uskollisemmin yhdessä. niukkuus 
ja nälkä sitovat lauman yhteen.

lapsen uhmakas ja näyttävä kotoa lähtö koettelee van-
hempien rakkautta. pikkuhiljaa tapahtuva vieraantumi-
nen, sulkeutuminen ja paikalta liukeneminen on yhtä ah-
distavaa. mutta jokainen vanhempi tietää: pakolla ei lasta 
voi hallita, ja oikea rakkaus antaa myös luvan lähteä. Rak-
kaus antaa luvan vapaaseen valintaan, silloinkin kun sen 
seuraukset näyttävät arveluttavilta. 

Ystäväni, lammaspaimen, kertoi miten julmia toiset lam-
paat saattavat olla kadonnutta lammasta kohtaan. jos yksi 
harhautuu joukosta ja alkaa hätääntyneenä määkimään, toi-
set eivät reagoi mitenkään, vaikka olisivat kuulomatkan pääs-
sä. antavat vain toisen määkiä ja määkiä. pitkän ajan kulut-
tua joku armahtaa ja inahtaa jotakin, ja eksynyt löytää tien 
toisten luokse. Hänen mukaansa tällä tavoin lauma koulutti 
jäseniään ja opetti niitä tavoille. tämä käytös ei ole kovin 
kaukana siitä, miten ihmiset voisivat toimia, jos olisivat lam-
paita. mutta se on aivan erilaista käytöstä kuin paimenen. pai-
men ei käytä tilaisuutta hyväkseen opettaakseen lampaalle 
läksyä eikä anna sen virua hukassa, vaan lähtee oikopäätä et-
simään, eikä hellitä ennen kuin kadonnut on löytynyt.

molemmat tarinat kiinnittävätkin huomiota jumalan 
ominaisuuksiin, ei siihen, mitä harkitsematonta kadonnut 
yksilö oli sattunut tekemään. löytäjän ja omistajan reaktio 
– ja koko taivaallisen sotaväen – on rajaton ilo. inhimilli-
nen reaktio saattaisi olla läimäys lampaan takapuolelle, 
mutta paimenen mielessä ei ole tuomio: hän on vain rie-
muissaan. on rakkauden katse, jota tuhlaajapojan voi olla 
vaikea kohdata. on paljon vaikeampaa vastaanottaa ansait-
sematon kuin ansaittu rakkaus. me tahtoisimme luonnos-
tamme tehdä jotakin hyväksyntämme ja paluumme eteen. 
osoittaisimme mielellämme olevamme rohkeampia, hy-
veellisempiä, eettisempiä, esimerkillisempiä – enemmän si-
tä tai tätä. tai ehkä toivoisimme, että katuisimme enem-
män, olisimme parempia syntisiä ja oppisimme läksymme 
– kai jotain sellaista voi olla, minkä voimme osoittaa muut-
tuneen, kun tulemme löydetyiksi. mutta jumalan rakkau-
dessa ei ole ehtoja. jumalan rakkaus ennättää ensin, se ei 
edes kysy, kadutko riittävästi – se vain tapahtuu. Kun ka-
donnut on itse kadottanut aivan kaiken, jäljelle ei jää mi-
tään muuta kuin armo, lahja ja anteeksianto. 

elämän tarkoitus on saapua kotiin – saapuminen vielä-
kin enemmän kuin kotona oleminen.n

”Rakkaus antaa luvan 
vapaaseen valintaan, silloinkin 
kun sen seuraukset näyttävät 

arveluttavilta.”
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t e K s t i n  ä ä R e s s ä

26.6.
tien raivaaja
JuHAnnuSPäIVä
Liturginen väri: valkoinen
Lk. 1:57 - 66
Virret: 571: 1-4, 135, 258, 574, 228, 572: 1, 4, 5
Muuta musiikkia: Gaelilainen/Farjeon: aamu on tul-
lut (RVK 181), Björninen/arola: johannes (a, ppt 
150), Kataja-Kantola: juhannuslaulu (ppt 151), sal-
minen: ei ole olemassa parempaa (is)

uuden alku
tiina reinikainen

”m
ikähän tästä lapsesta tulee?” tätä kyse-
levät vastasyntyneen johanneksen lähei-
set. samaa kysymystä toistavat äidit ja isät 
kaikkialla maailmassa ja toivovat lapsel-

leen parasta tai ainakin parempaa kuin itsellä on. tätä toi-
voessaan he tulevat huomaamattaan katsoneeksi lapsensa 
silmistä myös omia unelmiaan ja menetettyjä mahdolli-
suuksiaan.

tulivatkohan elisabet ja sakarias koskaan tietämään, mi-
kä heidän lapsestaan lopulta tuli? Kun ajattelen kahta jo 
hauraaksi käyvää vanhusta, joille lapsen saaminen oli suuri 
täyttymys, melkein toivon, etteivät he tulleet kaikkea tietä-
määnkään. jo johanneksen syntymään liittyi paljon merkil-
listä, hänen tehtävänsä oli enemmän kuin haasteellinen ja 
lopulta hänen elämänsä punnittiin yhden tanssin 
arvoiseksi. 

johannes ja juhannus näyttävät minusta päällisin puolin 
eriparisilta. Kirkkovuosi tuo tämän kamelinkarvaan pu-
keutuneen ja heinäsirkkoja syövän totuuden puhujan tai 
suorastaan huutajan keskelle saunavihtoja, kukkivia siree-
nejä ja varhaisperunoita. äkkipäätä hän näyttää omalla ta-
vallaan kuuluvan lähinnä juhannushäiriköiden joukkoon, 
joita juhannuksen jälkeen ilmestyvien uutisten mukaan 
meillä riittää omastakin takaa. 

juhannuspäivän evankeliumissa johanneksen myöhem-
piä elämänvaiheita vasta aavistellaan. tästä tekstistä mi-
nulle piirtyykin kuva johanneksesta, joka oli ennen muu-
ta  uuden alku. Hän oli sitä monestakin näkökulmasta 
katsoen.

johannes oli uuden alku vanhoille vanhemmilleen, jotka 
olivat kantaneet kymmeniä vuosia lapsettomuuden kipua. 
tuo alku oli niin mullistava, että se veti lapsen odotusaika-

na sakariaan mykäksi ja elisabet vetäytyi ihmisten ilmoil-
ta viideksi kuukaudeksi. molemmat tarvitsivat aikaa ja hil-
jaisuutta sulatella tätä uutista.

johanneksen ympärileikkauksen juhlassa oli uusia tapo-
ja, joista kristillinen kastejuhla on saanut pysyviä vaikuttei-
ta. ne liittyvät ensisijaisesti nimenantoon, sillä johannes sai 
ajan tavoista poiketen nimen kahdeksan päivän iässä toimi-
tettavan ympärileikkauksen yhteydessä. tavallisesti juuta-
laiset antoivat lapselle nimen heti syntymän jälkeen. luuk-
kaan evankeliumin maininta ensin johanneksen ja sitten 
jeesuksen nimenannosta ympärileikkauksen yhteydessä 
ovat ensimmäisiä merkintöjä sittemmin juutalaisten kes-
kuudessa yleistyneestä tavasta. 

johanneksen nimenanto vaikutti myöhemmin kristilli-
seen kastejuhlaan siten, että kastettaessa kristinuskoon 
kääntyneelle aikuiselle annettiin uusi nimi ja lapselle hänen 
ns. kristillinen nimensä. Kastetta pidettiin näin voimak-
kaasti uuden alkuna. Vastasyntyneen johanneksen äärellä 
sopii saarnassa hyvin avata enemmänkin kasteen lahjaa. 
Kasteessa meille lahjoitetaan se, mitä johannes nimensä 
merkityksessä kantaa. johanneksen nimi tarkoittaa ”juma-
la on armollinen”, ja se, jos mikä, on ihmisen elämässä  uusi 
alku. johannes sai myös lisänimen Kastaja, ja hän kastoi 
jeesuksen jordanin virrassa.

Raamatun lapset ovat isän tai äidin nimeämiä. Vain har-
voin jumala itse nimeää syntyvän lapsen, ja se ilmaisee sil-
loin ihmisen erityisaseman. Vahvistaessaan johanneksen 
nimen sakarias ottaa jumalan laupeuden vakavammin 
kuin perheen ja suvun perinteet. jumalan laupeus oli kai-
ken takana; ensin johanneksen syntymän ja sitten sakariaan  
puhekyvyn palautumisen takana. samalla jumalan hyvyys 
laajeni koskemaan muitakin. luukas sanoo, että johannek-
sesta lähtien on julistettu hyvää sanomaa jumalan valta-
kunnasta. johannes oli myös yhteiskunnallinen vaikuttaja, 
joka saarnasi oikeudenmukaisuutta. mestarinsa tapaan hä-
nenkin joukkoihinsa kuului köyhiä, syrjäytyneitä ja sairai-
ta ihmisiä. Hän oli uuden ajan airut, jeesuksen tien tasoit-
taja. ehtoollispöytään käydessämme laulamme juuri jo-
hanneksen sanoin: ”jumalan Karitsa, joka kannat maail-
man synnin, armahda meitä.” 

Voiko johanneksen sanoma olla uuden alku sille juhan-
nustaan viettävälle suomalaiselle, joka kysyy itseltään, mi-
tä minusta ja elämästäni tulee? sille kipuilevalle, joka toi-
voo, että osaisi armahtaa; ei vaatisi niin paljon itseltään ei-
kä toisiltakaan. tai sille nuorelle tai jo keski-ikäiselle, joka 
seisoo elämänsä tienhaarassa ja kysyy, mitä minusta isona 
tulee. n



CRuX, maalis–HuHtiKuu 2010 61

kirjoittajat
Kati eloRanta
oppilaitosteologi, tampereen seurakuntayhtymä

jani KaiRaVuo
seurakuntapastori, Keravan seurakunta

Kati Kemppainen
suomen lähetysseran lähetystyöntekijä, tansania

tiina ReiniKainen
Kappalainen, pielisensuun seurakunta

KaleRVo salo
Dosentti, kirkkoherra, leppävaaran seurakunta

virret ja Musiikki
Heini Kataja-Kantola
Kanttori, ilmajoen seurakunta

virsi- ja Musiikkivinkeistä
Virsien järjestys seuraava ellei toisin mainita: alkuvirsi, kolminaisuusvirsi, päivän  
virsi, uhrivirsi, ehtoollisvirsi, ylistys/päätösvirsi. 
erityisesti klassisen kirkkomusiikin etsimisessä (urut, kuoro, soolo) kannattaa käyttää 
sibelius-akatemian runsaita sivuja Kirkkovuosi soi www.siba.fi/kirkkovuosisoi.

tekstin lyHenteet
YK = Yhteiskustannus sKml ja sKul
nsV = nuoren seurakunnan veisukirja (+ julkaisuvuosi)
t = taize-rukouslauluja (Kirjapaja 2005)
ppt = polvesta polveen täällä - messumateriaalia veisusukupolvelle, 
  tampereen Hiippakunta 2008 
RVK = Ruotsin virsikirja suomeksi 
um = uusia messulauluja (Kirjapaja 2006)
lV = lasten virsi (slK, lasten Keskus 1997) 
lje = laulut jäävät elämään, Kari Haapala (sls 2001) 
a = tuulien teitä; pirkko arolan kauneimmat laulut (päivä oy 2006) 
tl = tuomaslauluja (Kirjapaja ja Fazer musiikki oy 1991) 
sK = siionin Kannel, evankelinen laulukirja. sley-kirjat 1999 
ml = messulauluja (Kirjapaja 2002) 
s =  Kaikki tai ei mitään. pekka simojoki (sls 2001) 
jj = jalanjäljissä. jukka salmisen lauluja. (sls 2001) 
jlV = jaakko löytyn virsikirja (Fazer 1994)
3 motettia sekakuorolle = Harri Viitasen kolme motettia, sKml 
pm = psalmimessu, perussanoma oy 2006
slK = sininen laulukirja (ev.lut. Herätysseura r.y.) 
is = ilon siiville, toim. salminen. Kirjapaja oy 2004
lep = lauluja elämänpuusta (Gospel-power ry 2002)
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Tuija Kukkonen, yo-merkonomi
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Heli Meinola
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Cruxin toimitussihteeri, jäsenyysasi-
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Anne Taanila
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Kirjanpito ja maksuliikenne

Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden 
ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press 
oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn 
jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain 
yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja 
arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella 2010. 
Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto 
arvotaan 31.7.2010. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse 
tai kirjeitse.

Vastaa lukijakyselyyn 
ja voita  

matkalahjakortti!

Samalla voit antaa aihe-ehdotuk-
sia ja vaikuttaa lehden sisältöön.  

Vastaa heti lyhyeen kyselyyn 
osoitteessa 

www.mcipress.fi/lukijapalvelu

Vastaaminen on helppoa.

1. Kirjaudu osoitteeseen  
www.mcipress.fi /lukijapalvelu.

2. Valitse kyseinen lehti.
3. Merkitse tilaajanumero-kohtaan 

numerosarja 0248.
4. Tämän jälkeen pääset  

lukijakyselyyn klikkaamalla  
tutkimukseen-painiketta.

Ja sitten vain onnea arvontaan!

Arvottava palkinto on Tjäreborgin matkalahjakortti, 
jonka arvo on 1 000 euroa.
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VAHVAT TYÖVÄLINEET KOTIMAAKAUPASTA!

Sacred Music CD 

Mahtava 29 cd-levyä sisältävä kansio tarjoaa läpileikkauksen 
kirkkomusiikin historiasta. Yksiäänisestä kirkkolaulusta edetään 
moniäänisyyden kehitystä seuraten keskiajalta renessanssiin. 
Barokista mukana on Ludvig XIV:n hovisäveltäjien motetteja 
sekä piinaviikon sävelmiä. Mukana ovat Händelin Messias, Bachin 
Jouluoratorio ja Mendelssohnin Paulus sekä myös yllättäviä ja 
jännittäviä harvemmin kuultuja teoksia. Pergolesin, Boccheri-
nin, Vivaldin ja Rossinin Stabat materi sekä Mozartin, Brahmsin, 
Faurén ja Durufl én requiemit.  Poulencin kirkkoteokset sekä 
Leonard Bernsteinin Messu tuovat kansion 1900-luvulle. 50,00 €

JOHANNA JA JUHA TANSKA

Silitä kissaa 
– hengellisiä harjoituksia hengästyneille

Ihastuttava kirjauutuus jokaiselle, jota viehättää kotoilu, 
hidastaminen ja hengellisen elämäntavan syventäminen. 
Uudenlainen pieni hengellisen elämän opas: kirja joka 
kehottaa silittämään paitaa, kissaa ja toista ihmistä, kää-
riytymään huopaan, tuijottamaan tuleen, olemaan tyhjän 
päällä, heittämään menemään ja ojentamaan käden. 
Neljäkymmentä lyhyttä lukua ohjaa näkemään pieniä suuria 
asioita tavallisessa arjessa. 24,90 €

 
Isä on kotona 
– kirjoituksia arjesta ja pyhästä

Tutkimusmatka miehen mieleen ja hengellisyyteen. Isä on 
kotona -teoksessa Tommi Sarlin etsii valon pilkahduksia jokapäiväisistä touhuista ja kuvaa 
arjen ja pyhän vuorottelua miehen mielessä ja perheen elämässä. 24,90 €

 
PAULIINA KAINULAINEN 

Missä sielu lepää
Kadonnutta pyhyyden tuntoa etsimässä. Kainulainen pohtii uudessa teoksessaan pyhyyttä ja 
sen kokemusta sekä ajassamme elävää mystiikan kaipuuta. Onko kristinusko pohjimmiltaan 
vapautusliike, ja miten kristinusko uudistuu? 28,90 €

 
SIRPA LAMPINEN (TOIM.)

Parasta on laulaa 
– lauluja laulamattomille

Kuorolaulusta iloa elämään. Laulutaidottomien kuoroille sopivia lauluja nuotteineen. 
Laulut on valittu ja ryhmitelty siten, että kirja kulkee kehittyvän kuoron mukana pitkään. 
Kirjan helpoimmista lauluista on hyvä aloittaa, ja vaikeammat laulut tulevat mukaan taitojen 
karttuessa. Kirjassa on myös tukiaineistoa laulajille ja kuorojen vetäjille. 19,90 €



Cruxin toimitus 
toivottaa kaikille lehden lukijoille

riemullista pääsiäistä


