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U
sein väitetään, että talous hallitsee liiaksi yh-
teiskunnallista keskustelua. kaikki muu tun-
tuu olevan alistettu talouden koville realiteeteil-
le. ensin tulee taloudellinen hyöty, sitten vasta 

muut näkökohdat. keskustelun talouskeskeisyys vah-
vistui 1990-luvun jälkeen.

Lama on opettanut meitä ymmärtämään taloudellisen 
pohjan merkityksen kaikelle toiminnalle yhteiskunnas-
sa. kovin kevyesti ei voi hyviäkään suunnitelmia raken-
taa ilman, että niiden taloudellinen pohja on varmistettu. 

kirkossa on viime vuosikymmenen ajan toistettu, eri-
tyisesti seurakuntarakennekeskustelussa, toiminnan en-
sisijaisuutta. hyvätkään rakenteelliset muutokset eivät 
ole viisaita, jos ne eivät nouse sisällöstä, kirkon elämän ja 
toiminnan ytimestä. täytyy ratkaista asioita ikään kuin 
toiminnan kysymykset edellä.

olemme talouden suurten muutosten äärellä kirkos-
sa. Muutoksessa ei kyse ole vain joidenkin seurakuntien 
ongelmista. Mitkään merkit eivät myöskään tue ajatus-
ta, että kohta tilanne on taas parempi. ei, on tehtävä har-
kittuja ratkaisuja, koviakin. toivottavasti ”toiminta 
edellä”. 

juuri nyt kirkon talouden tummat pilvet näyttävät mi-
nusta kolmenlaisilta: ensiksi eurooppalainen talouskrii-
si uhkaa meitä. jokainen tietää, mitä seurakuntien talo-
udelle merkitsee lisääntyvä työttömyys, dramaattisesti las-
keva yhteisöverotuotto ja kaikki muut suhdannetaantu-
man seuraukset. Vaikka Suomi on toistaiseksi selvinnyt, 
tulevaisuus näyttää epävarmalta. 

toinen ongelma ei ole enää suhdanneongelma vaan 

rakenteellinen: seurakun-
tien jäsenpito on heikenty-
nyt. toisissa seurakunnissa, 
usein etelän suurissa kau-
pungeissa, jäsenmäärän las-
ku on voimakasta, toisissa 
seurakunnissa vain vähäis-
tä. kukaan ei kuitenkaan 
voi huokaista helpotukses-
ta: ilmiöt levittäytyvät yllät-
tävän nopeasti ja yllättävän 
laajalle.

kolmas tumma pilvi on puhtaasti rakenteellinen: ko-
ko kirkon mittakaavassa kulutamme liikaa saatuihin tu-
loihin nähden. jos liki kolmasosa seurakuntatalouksista 
on viime vuonna tehnyt negatiivisen vuosikatteen, on ti-
lanne erittäin huolestuttava. Seurakunta, jonka kaikki 
tulot eivät riitä toiminnan menojen kattamiseen, ei ky-
kene tekemään välttämättömiä investointeja. kyse on 
kroonistuvasta kriisistä.  

talouden tummat pilvet kohtelevat eri seurakuntia eri 
tavoin. Mutta kokonaisuus ratkaisee. emme voi raken-
taa ajatukselle, ettei eurooppalainen talouskriisi koske 
meitä. emme voi ajatella, että eihän meidän seurakun-
nasta erota tai että seurakuntien välinen tasaus auttaa jat-
kossakin.

tarvitsemme rakenteellisia muutoksia. hyvä olisi, jos 
kaikki rakenteet käytäisiin läpi. kotimaan haastattelus-
sa kirkkoneuvos Rantanen korosti tavoitteena ydinteh-
tävien turvaamista. Muutos tulee tehdä siis ”toiminta 
edellä”. jo tehdyt ratkaisut keskittää tärkeitä toiminto-
ja kirkossa, edustavat tämän periaatteen toteutumista. 
toivoa sopii, että seurakuntien omissa ratkaisuissa juus-
tohöylä ei ole se väline, millä ratkaisuja tehdään. eikä 
ratkaisuja tehdä tappiomielialassa vaan rohkean missi-
onaarisesti. ■
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MeRJa LaakSaMO PÄÄtOIMIttaJa

O
len ollut syksyn kuluessa mukana pappisliiton kah-
den uusimman alaosaston, järjestöpappien ja ulko-
suomalaispappien, kokoontumisessa. Molemmissa 
tapaamisissa tuli esille hyvin samantapaisia asioi-

ta: työ muualla kuin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
palveluksessa on haasteellista, opettavaa, avartavaa ja mo-
nenlaisia näkökulmia antavaa. kun tämän työkokemuk-
sen omaava alkaa hakeutua seurakuntatyöhön ja pyytää 
tuomiokapitulista nimikirjan, ulkomaan komennuksella 
tai järjestön palveluksessa vietettyjen vuosien kohdalla lu-
kee jotakin senkaltaista, josta voisi päätellä henkilön olleen 
nuo vuodet kokonaan poissa työelämästä. 

Monen työtä hakevan tuntuma 
on ollut, että rekrytointitilanteessa 
ulkomailla tai järjestön palveluk-
sessa hankittua kokemusta ei ar-
vosteta samalla tavalla kuin niin sa-
nottua normaalia perustyötä seura-
kunnassa. uuteen työpaikkaan va-
litun aiempaa kokemusta vaikka-
pa monikulttuurisesta ympäristös-
tä ei juurikaan pystytä seurakun-
nassa hyödyntämään. 

erikoistehtävät kuitenkin kiinnostavat kirkon työnteki-
jöitä. tässä Cruxissa muissa kuin perusseurakuntatehtävis-
sä olevat kertovat työstään ja pohtivat, miten kirkollinen 
koulutus on heitä urallaan auttanut ja miten he ovat voineet 
palvella tehtävissään myös kirkkoa. Lehdessä on myös poh-
dintaa siitä, miten tehtävien vaihtuminen tai vaihtaminen 
voisi auttaa välttämään leipääntymistä työssä. työtehtävien 
kierrättäminen voisi olla hyödyllistä myös kirkon piirissä. 
jos pappi tai kanttori voisi välillä työskennellä toisessa, vaik-
kapa erikokoisessa seurakunnassa, molemmat voisivat ri-
kastua kokemuksesta. 

Monta kertaa toisten tehtävät tuntuvat kiinnostavammil-
ta kuin omat. omansa kun tuntee niin läpikotaisin. uudis-
tumista ja uudistamista tarvitaan samojenkin vastuualuei-
den sisällä. toimintaympäristön vaihtuessa ja maailman 
muuttuessa on arvioitava uudelleen, mikä on tarpeellista ja 
mihin voimavaroja on suunnattava. kaikkien ei ole mah-
dollista vaihtaa tehtäviä eikä uudistua sitä kautta, uudistu-
minen on löydettävä omista tehtäväalueista. ■ 
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SEURAKUNTALAISET mUKAAN  
jUmALANPALVELUSTA KEhITTämääN

MIkaeL HeLeneLunD
kAnttoRi-uRkuRiLiiton puheenjohtAjA
mikael.helenelund@evl.fi

S
eurakuntamme osallistuu hiippakunnan järjes-
tämään jumalanpalveluskoulutukseen. ensim-
mäisen kurssijakson jälkeen neljän hengen ryh-
mämme sai kotitehtäväksi selvittää, mitkä ovat 

seurakuntalaisten mielestä hyvän jumalanpalveluksen 
tunnusmerkit. kävimme lukuisissa erilaisissa ryhmis-
sä soveltamassa ruotsalaisen teologin Martin Modeuk-
sen dialogimenetelmää, jonka avulla saimme koottua 
melkoisen määrän seurakuntalaisten jumalanpalvelus-
kokemuksia kuvaavaa aineistoa. Sen pohjalta oli tarkoi-
tus määritellä seurakuntamme pääjumalanpalveluksen 
arvopohja, jumalanpalveluksen keskeiset ydinarvot.  

Mielenkiintoinen prosessi osoitti, että jumalanpalvelus 
on seurakuntalaisille tärkeä ja että siitä keskusteleminen 
herättää voimakkaitakin tunteita. Aluksi vaikealta tun-
tuva tehtävä innosti osallistujia välillä niin, että keskus-
telua olisi voinut jatkaa vaikka kuinka pitkään. 

Aineistosta nouseva toinen yleinen havainto ei kantto-
reita yllätä. kun seurakuntalaiset kertovat hyvistä juma-
lanpalveluskokemuksistaan, musiikilla on keskeinen roo-
li. Seuraavalla kurssijaksolla välittyi muista seurakunnis-
ta samanlainen viesti. hyvän jumalanpalveluksen tun-
nusmerkkejä ovat puhutteleva musiikki ja innostavat 
virret. 

Seurakuntalaisten kertomuksista käy selvästi ilmi, mi-
ten syvänä ja moninaisena musiikin vaikutus koetaan ja 
miten monta tarkoitusta jumalanpalvelusmusiikki pal-
velee: Liturgian ja musiikin kauneus korostaa pyhyyttä. 
Yhteislaulu vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä edistää osallis-

tumista ja osallisuutta. Mu-
siikki tukee ja välittää sano-
maa, koskettaa ja puhuttelee 
yksilöä, ilmaisee tunteita ja 
luo juhlatunnelmaa.   

näistä musiikkia koske-
vista kuvauksista ei tieten-
kään vielä voi johtaa seura-
kunnan jumalanpalveluselä-
män ydinarvoja. Mutta kun 
tarkastelee laajemmin seura-
kuntalaisten jumalanpalve-
luskokemuksia ja niistä nousseita havaintoja, piirtyy kat-
tavampi kuva, joka on sitä luotettavampi, mitä enemmän 
seurakuntalaisia prosessiin on osallistunut.

Modeuksen menetelmän parhaita puolia onkin se, et-
tä seurakuntalaiset sen avulla sitoutuvat uudella tavalla 
jumalanpalvelukseen ja sen kehittämiseen. Sillä työ ei 
suinkaan ole valmis, kun oman jumalanpalveluksen ar-
vopohja on saatu määriteltyä. Arvoista on siirryttävä 
konkre tiaan. on tehtävä työtä sen eteen, että arvot tuli-
sivat näkyviin jumalanpalveluksen eri osien toteutukses-
sa. Miten edistetään yhdessä sovittujen arvojen toteutu-
mista esimerkiksi saarnan tai musiikin avulla? 

on selvää, että jumalanpalveluksen yhteisen arvopoh-
jan löytäminen ei kerralla poista olemassa olevia näke-
myseroja konkreettisissa kysymyksissä. Mutta ratkaisun 
löytäminen kiistakysymyksiin on paljon helpompaa, jos 
lähtökohdista eli jumalanpalveluksen ydinarvoista val-
litsee yhteisymmärrys.

jääköön tässä paljastamatta, mille arvoille seurakun-
tamme pääjumalanpalvelus aiotaan tulevaisuudessa ra-
kentaa. tulosta tärkeämpi on sittenkin seurakuntalaisia 
aktivoiva prosessi. ■
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ILmOITTAUTUmINEN KIRKON mUSIIKKIjUhLILLE 
jyVäSKyLääN ON ALKANUT!
kirkon musiikkijuhlat pidetään 25.–
27.5.2012 jyväskylässä. Virsi yhdis-
tää ja siksi se on valittu juhlien pää-
teemaksi.
kirkon musiikkijuhlilla on esillä kir-
kon musiikkia laidasta laitaan. Mu-
siikin tekemisen eri muodot, traditi-
ot ja innovaatiot kohtaavat, samoin 
eri ikäryhmät.

tapahtuman pääjärjestäjinä ovat 
kirkkohallitus, Suomen kirkkomu-
siikkiliitto ry, kirkkopalvelut ry, 

Suomen kanttori-urkuriliitto ja jy-
väskylän seurakunta.

ilmoittautuminen on alkanut 
3.10.2011 klo 9 ja ilmoittautuminen 
päättyy 31.12.2011. ilmoittautua voi 
myös tammikuussa 2012, mutta sil-
loin hinta on korkeampi.

huom! ilmoittautuminen tapah-
tuu jyväskylä Bookingin online-pal-
velun kautta 

www.kirkonmusiikkijuhlat.fi .

VOIT mUUTTAA jäSENTIETOjASI NETISSä
TyönanTajan muuTos iTse ilmoiTeTTava!

Liiton kotisivuilla osoitteessa www.
akiliitot.fi on mahdollista itse käy-
dä tekemässä jäsentietojensa muu-
tokset jäsenrekisteriin. pyydämme 
ilmoittamaan pikaisesti aina jäsen-
tiedoissasi tapahtuneista muutoksis-
ta. Huom! Jäsenen täytyy aina itse 

ilmoittaa työnantajan muutoksesta 
liittoon.

kotisivujen kautta voit myös il-
moittautua liiton tilaisuuksiin, kuten 
jäsenistön neuvottelukokouksiin, 
koulutuksiin, opintomatkoille, jäsen-
tapaamisiin ja niin edelleen.

NäIN NAAPURISSA
VIRSIKIRjATyöSKENTELyä 
RUOTSIN KIRKOSSA 

Ruotsalainen hymnologi, Lundin yli-
opiston emeritusprofessori Sven-Åke 
Selander vierailee helsingissä. Selan-
der on tutkinut virttä erityisesti kou-
lumaailmassa, julkaissut useita hym-
nologisia teoksia ja on ollut keskeinen 
toimija yhteispohjoismaisessa virsitut-
kimushankkeessa (nordhymn).

Selander kertoo Ruotsin kirkon vir-
sikirjatyöskentelystä, erityisesti niistä 
kokemuksista, joita on saatu toimitta-
malla psalmer i 2000-talet -virsikirja. 

Sven-Åke Selander: Psalmforskning 
i framtiden
Torstaina 17.11.2011 klo 19.00 Tomas 
kyrka (Meilahden kirkon yhteydessä, 
pihlajatie 16, helsinki)

tilaisuuden järjestää hymnolo gian 
ja liturgiikan seura (www.siba.fi/ 
hymno)

ilmoittautuminen 11.11. mennessä 
hls.seminaari@gmail.com
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OSOITA mINULLE TIE
naisteologit ry – kvinnliga teologer rf.
Vuosikokous 19.3. klo 15.30

OHJeLMa

Ma 19.3. 
klo 11.00 Saapuminen ja lounas birgittalais -  
 luostarissa
klo 12.00 tuomiokirkon esittely, 
 Aiju von Schönemann
klo 13.30 Viikkomessu tuomiokirkossa, saarnaa  
 arkkipiispa Kari Mäkinen
 kirkkokahvit 
klo 15.30 Vuosikokous
klo 17.00 tarinaa pyhästä Birgitasta…
klo 19.30 iltajuhla Mikaelin seurakunnan 
 puistokodissa – Mukana mm.  
 piispatar Eija Kalliala,  
 Aiju von Schönemann, 
 Pyhän Martin laulajat, 
 Anu Åberg ja käsikelloyhtye 

Ti 20.3. 
klo 8.00 Aamupala birgittalaisluostarissa
klo 9–12 Henri Morgan: hiljaisuuden   
 spiritualiteetista pyhän Birgitan ja  
 naispappien näkökulmasta – tulkkaus –  
 keskustelua
klo 12.00 Lounas ja lähtösiunaus

NAISTEOLOgIEN NEUVOTTELUPäIVäT jA  
VUOSIKOKOUS TURUSSA 19. – 20.3.2012

neuvottelupäivien paikat:  
turun tuomiokirkko,  
Birgittalaisluostari (os. ursininkatu 15 A),  
Mikaelin seurakuntakoti (os. puistokatu  13) 

neuvottelupäivien hinta 60 €,  
sisältää kaksi lounasta ja illallisen. 

Majoitus ursininkadun birgittalaisluostarissa yhden 
tai kahden hengen huoneissa ilmoittautumisjärjestyk-
sessä, hinta 45–55 €.  
paikkojen täyttyessä omaehtoinen  
majoittuminen muihin hotelleihin. 

ilmoittautuminen neuvottelupäiville ja majoi-
tukseen 31.1.2012 mennessä Soili Juntumaalle 
sähköpostilla soili.juntumaa@evl.fi tai puhe-
limella 050 552 5529. ilmoita tällöin myös eri-
tyisruokavaliotoiveesi ja huonetoiveesi.
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KONSERTTI hELSINgIN VANhASSA 
KIRKOSSA 26.11. KLO 19
Juhani Haapasalo: Viisi laulua Irja Askolan runoihin, kan-
taesitys, Esa Ruuttunen, baritoni, Pekka Suikkanen, urut.

konsertissa kuullaan lisäksi oskar Merikannon ja ilkka 
kuusiston lauluja baritoni Risto Pulkamon tulkintoina.

konsertin järjestää helsingin tuomiokirkkoseurakunta 
sekä Cantor-seura, ja se on osa espoon kirkkomusiikkiviik-
koa. ohjelma 10 euroa Cantor-seuran hyväksi.

Irja Askolan runot avautuvat kuin 
itsestään lauluiksi
Cantor-seuran yksi keskeisimmistä tehtävistä on edistää 
klassista, solistista kirkkolaulua. Mikä olisikaan parem-
pi tapa kuin tilata laulumusiikkia säveltäjiltä? jo senkin 
vuoksi, että suomenkielistä, hieman uudempaa kirkollista 
yksinlauluohjelmistoa on kovin niukalti. 

Cantor-seurassa on tilausteoksesta puhuttu seuran perus-
tamisesta lähtien, mutta otollinen kipuna odotti luontevaa 
hetkeään. kun se kipuna sitten syttyi, roihahti hanke kuin 
itsestään eteenpäin.

Laulusarjan ehdottomina kriteereinä oli kaksi seikkaa: 
laulusarjan tulisi kokonaisuutena toimia kirkkokonserteis-
sa ja yksittäisinä lauluina jumalanpalveluselämää tukeva-
na aineistona. Mitä se sitten voisi olla? on selvää, että toi-
veita niin teksteistä kuin sävelkielen haasteistakin oli pal-
jon. Yksi inspiroituu siitä, toinen tästä. eräänä päivänä leh-
tien palstoille ilmestyi tieto piispa irja Askolan uudesta ru-
nokirjasta tie vie, pyhä kantaa. Runokokoelma oli synty-
nyt kirkkovuoden eri pyhien tekstien pohjalta, eikä tämän 
ohi voinut mennä tutustumatta siihen. taipuisiko Askolan 
runollinen kieli musiikiksi?

Vastauksen siihen antoi säveltäjä juhani haapasalo, jo-
ka varovaisen ensi tiedustelun jälkeen synnytti lauluja mel-
koisen innoituksen vallassa.

Yllättyneenä ja mieluusti myöntyi toki myös piispa As-
kola Cantor-seuran pyyntöön.

Laulusarjaa on taloudellisesti tukenut espoon seurakun-
tayhtymä.

PAPPISLIITON OPINTOmATKA  
ROOmAAN 12. – 19.4.2012
opintomatkan teemana on roo-
malaiskatolinen kirkko, paavius ja 
ekumenia. Lisäksi teemme päivä-
matkan Assisiin Fransiscuksen ja-
lanjäljille. 

hinta noin 1300 euroa. Matkalle 
on mahdollista saada liiton apura-
ha.

Matkanjohtajat tallinnan suoma-
laisen seurakunnan kirkkoherra, 
tt Hannele Päiviö ja apulaistoi-
minnanjohtaja Merja Laaksamo. 

ilmoittautumiset: 
heli.meinola@akiliitot.fi  
tai 09 1502 653.
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Olen jäämässä vuorottelu vapaalle. mitä hyötyä minulle on liiton 
jäsenyydestä vuorotteluvapaan aikana? 
Liiton jäsenyydestä on erittäin paljon hyötyä vuo-
rotteluvapaalla. normaalien jäsenetujen lisäksi saat 
suurempaa vuorottelukorvausta. kun kuulut liit-
toon, haet vuorottelukorvauksen omasta työttömyys-
kassastasi, erityiskoulutettujen työttömyyskassasta 
eRko sta, ja sen suuruus lasketaan ansiopäiväraha-
si perusteella. Vuorottelukor vaus on 70 tai 80 % an-
siosidonnaisesta päivä rahasta riippuen työhistorian 
pituudesta.

Ansiosidonnainen päiväraha esimerkiksi 3 400 euron 
kuukausitulosta on 76 e/pv eli keskimäärin 1 634 e/kk. 

Vuorottelukorvaus tästä on noin 1 144 tai 1 307 euroa 
kuussa.

Liittoon kuulumattomat hakevat vuorottelukor-
vauksen kelasta, ja sen suuruus lasketaan peruspäivä-
rahasta ilman lapsikorotuksia. peruspäivä raha on täl-
lä hetkellä 25,74 e/pv eli keskimäärin 553 e/kk. Vuo-
rottelukorvaus peruspäivärahasta on noin 387 tai 426 
euroa kuussa. 

Lähetä oma kysymyksesi  
os. edunvalvonta@akiliitot.fi.

k Y S Y V ä  e i  t i e Lt ä  e k S Y

EhdOKKAITA KIRKOLLISKOKOUKSEEN
kirkolliskokousedustajien vaalit toi-
mitetaan ensi helmikuussa. Vaalien 
ehdokasasettelu on jo alkanut. uu-
den kirkolliskokouksen toimikausi 
alkaa ensi toukokuussa ja kestää nel-
jä vuotta.

toimintaansa päättävässä kirkollis-
kokouksessa on hiippakuntien edusta-
jina 32 pappia. kirkkomusiikin am-
mattilaisia on vain yksi. kanttoreilla ei 
ole kirkolliskokouksessa omaa kiintiö-
tä, vaan he kuuluvat maallikkoedusta-
jiin, joita on yhteensä 64. 

pappien osalta kirkolliskokouksen 
jäsenyys järjestyy kiintiöiden mukaan, 
tarvitaan vain hyviä ehdokkaita. kirk-
komusiikin ja kanttorikunnan kannal-
ta on tärkeää, että uuteenkin kirkollis-
kokoukseen tulee valituksi kirkko-
muusikon koulutuksen saaneita edus-
tajia. 

kanttorien osalta oikeus asettaa eh-
dokkaita on valitsijayhdistyksellä, jon-
ka vähintään kymmenen maallik-
koedustajien vaalissa äänivaltaista on 

perustanut. äänivaltaisia ovat kirkko-
valtuustojen tai seurakuntaneuvosto-
jen ja yhteisten kirkkovaltuustojen 
maallikkojäsenet. kanttori-urkurilii-
ton hallitus on antanut alaosastoille oh-
jeita, jotta ne olisivat ehdokasasettelus-
ta yhteydessä maallikkojäsenten vaa-
lissa äänivaltaisiin.

Vaalit pidetään maanantaina 13. päi-
vänä helmikuuta 2012. äänestäminen 
pappisedustajien vaalissa tapahtuu 

kunkin rovastikunnan pappien koko-
uksessa, jonka kutsuu koolle lääninro-
vasti. Maallikkoedustajien vaali tapah-
tuu seurakunnan kirkkovaltuustossa 
tai seurakuntaneuvoston ja seurakun-
nasta valittujen yhteisen kirkkoval-
tuuston jäsenten yhteisessä kokoukses-
sa. 

tarkemmat tiedot vaaleista ovat kir-
kon verkossa kirkolliskokouksen si-
vuilla. 
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PAPISTON PäIVäT 2012 hELSINgISSä
yours Truly – pappi palveluksessa
Valtakunnalliset papiston päivät jär-
jestetään helsinki Congress paasitor-
nissa 2.–3.10.2012. 

päivien teemana on spiritualiteetti 
ja jumalanpalvelus. Aiheeseen paneu-
dutaan luentojen, keskustelun, musii-
kin, taiteen ja hiljentymisen keinoin. 

Vierailevana luennoitsija on mm. 
eLCA Metropolitan new York Syno-
din piispa Robert Rimbo, joka on poh-
tinut jumalanpalveluselämää kirjas-
saan Why Worship Matters. 

papiston päivät ovat valtakunnalli-
sesti suurimmat papiston koulutus- ja 
neuvottelupäivät, joilla kollegat kohtaa-
vat ympäri maata. olethan mukana!

ilmoittautuminen päiville alkaa huh-
tikuussa.

SUOmALAISEN mUSIIKIN PäIVäNä 8.12. LIPUTETAAN
Suomalaisen mu-
siikin päivää vie-
tetään säveltä-
jämestari jean 

Sibeliuksen syntymäpäivänä 8.12.
Suomalaisen musiikin päivä on nyt 

ensimmäistä kertaa liputuspäivä.
Suomalaisen musiikin päivänä ja 

teemaviikolla 5.–11.12.2011 on suoma-
lainen musiikki valtakunnallisen huo-
mion kohteena kaikessa rikkaudes-
saan, genrerajoihin katsomatta. hel-
singissä Suomen musiikkineuvoston 
hallinnoimat tapahtumat keskittyvät 
Musiikkitaloon, jossa suomalainen 
musiikkielämä esittäytyy laaja-alaises-
ti harrastajista ja opiskelijoista ammat-
tilaisiin.

perinteisen Suomalaisen musiikin 
päivän seminaarin teemana on moni-
kulttuurisuus, jonka vaikutuksia suo-

malaiseen musiikki- ja kulttuurielä-
mään käsitellään eri näkökulmista.

www.musiccouncil.fi
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Ammatinvaihtajat 
kirkossa

kunnianhimoa vai yhteisön etu? 
Panu PIHkaLa

tutkijA, SeuRAkuntApAStoRi,  
kiRkkonuMMen SuoMALAinen SeuRAkuntA

Miksi ihminen kaipaa toisiin tehtäviin? 
Suomalaisilla on paha tapa suhtautua eteenpäin pyrkimiseen kir-
jaimellisesti kunnianhimona: ajatella, että toinen tavoittelee kun-
niaa. Motiivit tehtävien vaihtamiseen ovat kuitenkin moninaiset. 
Parhaimmillaan sekä yksilö että yhteisö hyötyvät suuresti eteen-
päin pyrkimisestä, ja yhteisön tulisi lähtökohtaisesti kannustaa 

työntekijöitä itsensä kehittämiseen.
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T
ässä artikkelissa ja lehdessä käsi-
tellään toisten tehtävien kiehto-
vuutta monesta eri näkökulmas-
ta. kolme ihmisryhmää nousee 

esiin: 1. papit ja kanttorit, jotka kai-
paavat erityistehtäviin tai aivan muihin 
töihin, 2. muiden ammattien edustajat, 
jotka kaipaavat kirkolliseen työhön,  
3. opiskelijat, jotka kaipaavat erityisiin 
virkoihin. taustalla piirtyvät aina pe-
ruskysymykset kirkosta ja seurakun-
nasta, joita käsittelen ensin. 

Seurakunnan perustehtävät  
ja työnjako
Suomessa eletään maailmanlaajuisesti 
harvinaisessa tilanteessa, jossa työnjako 
on hyvin eriytynyt. Lähes jokaista teh-
tävää hoitavat erittäin koulutetut am-
mattilaiset. tilanne suo mahdollisuu-
den suureen pätevyyteen, mutta siinä 
on myös ongelmia, jotka syntyvät usein 
kuin epätoivottuina sivutuotteina. 

Seurakuntien kohdalla yksi pääasi-
allinen seuraus on, että viranhaltijat ja 
muut seurakuntalaiset saattavat ajatel-
la, että kukaan muu kuin viranhaltija 
ei voi suorittaa tiettyä tehtävää. tällä 
on vahvoja liittymäkohtia pappeihin 
kirkon perinteisinä työntekijöinä. on 
olemassa tehtäviä, jotka ovat lähtökoh-
taisesti vain pappien hoidettavissa; ja 
kun historiallisesti papit ovat tehneet 
myös paljon muita töitä, ei ole kauka-
na ajatus, että kaikki pappien tekemä 
työ on sellaista, mitä kukaan muu ei 
voi tehdä. historiallisesti kysymys on 
myös säätyaseman tuomasta arvoval-
lasta. kun nykyään syntymäpäivillä 
vanhus valittaa, että miksi ei saatu pap-
pia paikalle vaan ainoastaan diakoni, 
on ajattelutavalla vanhat ja laajalle 
ulottuvat juuret. 

eriytyneen työnjaon ja virassa ole-
vien henkilöiden arvovallan korosta-
minen koskee monia erilaisia seura-
kunnan virkatehtäviä. Yhtä lailla kant-
torilla kuin nuorisotyönohjaajalla voi 
olla edessään tilanne, jossa hänen hen-
kilökohtaista läsnäoloaan odotetaan jo-

ka paikassa, vaikka jotkut tehtävät voi-
si joku vapaaehtoinen vastuunkantaja 
hoitaa yhtä hyvin. Luterilaisuuden tär-
keä korostus kaikkien kristittyjen yh-
teisestä pappeudesta jää helposti taka-
alalle, ja siitä olisi kenties syytä puhua 
kirkossa nykyistä enemmän. 

olennaista seurakunnan kannalta 
on, että tärkeäksi katsotut tehtävät tu-
levat hoidetuksi. on erittäin terveellis-
tä vierailla ulkomaisissa seurakunnis-

sa, vaikkapa vain ulkosuomalaisten 
keskuudessa: seurakuntien perustilan-
ne maailmassa on yleensä se, että yh-
dessä kannetaan vastuuta. Suomessa-
kin tulee tulevaisuudessa entisestään 
korostumaan vapaaehtoistoiminta, tai 
oikeastaan, syvemmin ilmaistuna, seu-
rakunnan yhteys ja yhteistoiminta. 
Ammatillisen erityiskoulutuksen rik-
kaudesta kannattaa pitää visusti kiin-
ni, mutta rajan viranhaltijoiden ja 

Seurakunnan työntekijät, jotka vaihta-
vat muihin ammatteihin, voivat myös 
olla seurakunnille suuri rikkaus. Suhtei-
den täydellisen hiipumisen sijasta heitä 
kannattaa esimerkiksi kutsua vieraile-
maan työkokoukseen ja kertomaan, mil-
tä asiat näyttävät uudesta työstä käsin.
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”maallikkojen” välillä on monin koh-
din hälvennyttävä, jos aidosti halutaan 
elää uskonyhteisönä.

Ammatinvaihto ja seurakunta
Yleisestä pappeudesta ja arjen teologian 
korostuksista seuraa monenlaisia asioi-
ta ammatinvaihtoon liittyen. toisinaan 
korostetaan liiaksikin kirkollisten töi-
den ja muiden ammattien eroa. Lute-
rilaisuudessa kaikissa lähimmäisiä pal-

velevissa ammateissa ja tehtävissä on 
jumalanpalveluksen luonne. kun aja-
tellaan kaipuuta toisiin tehtäviin, tällä 
on merkittävät seurauksensa. esimer-
kiksi teologin koulutuksen saanut hen-
kilö, joka siirtyy vaikkapa toimittajaksi 
tai järjestötyöhön, voi yhä luterilaisit-
tain toimia jumalan valtakunnan pal-
veluksessa, jos hän hoitaa tehtävänsä 
vastuullisesti ja lähimmäisiä palvellen. 

Yhä yleistyvä ilmiö on, että ihmiset 

”Miten 
ammatinvaihtajan 

osaaminen 
otetaan huomioon 

seurakuntatyössä?”
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la uutta, kun hänestä siltä tuntuu. pe-
lisääntöjen on oltava oikeudenmukai-
sia sekä yhteisölle että yksilölle. on 
aina olemassa kiusaus jättää perustyö 
vähemmälle huomiolle ja keskittyä 
 uusiin henkilökohtaisiin projekteihin. 

olennaista on, että työntekijällä on 
mahdollisuus kehittää osaamistaan ja 
samalla säilyttää innostus työssään. Yh-
teisön tulisi vahvasti tukea tätä. Suo-
men kirkon vahvuusalueena on ollut 
koulutustarjonnan runsaus ja moni-
puolisuus, ja taloudellisten resurssien 
tiukentuessa tämän vahvuuden säilyt-
tämiseksi on tehtävä töitä. koulutus-
mahdollisuudet lisäävät keskeisesti 
työn mielekkyyttä.

työntekijän kannalta olisi ehdotto-
man hyvä, jos toisia tehtäviä olisi mah-
dollista kokeilla tietyn aikaa, ilman ir-
tisanoutumista ja kaiken asettamista 
yhden kortin varaan. tämän mahdol-
listaminen vaatii vaivaa, mutta par-
haimmillaan voi palkita yhteisöä mo-
nin tavoin. Monipuolisesti osaavat ja 
innostuneet työntekijät ovat suuri rik-
kaus. Aina uudet tehtävät eivät olekaan 
niin hohdokkaita ja itselle sopivia kuin 
mitä yksilö on aiemmin kuvitellut. oli-
si olennaisen tärkeää, että työntekijäl-
lä on mahdollisuus palata vanhoihin 
tehtäviinsä ”kasvojaan menettämättä”, 
ilman että uuden kokeileminen koe-
taan epäonnistumiseksi. 

Opiskelijat ja idolit
Moni opiskelija kaipaa suoraan eri-
tyistehtäviin. tähän vaikuttavat var-

hakeutuvat seurakunnan virkoihin 
palveltuaan sitä ennen toisissa tehtä-
vissä joskus pitkäänkin. tällaisissa ti-
lanteissa monissa seurakunnissa näh-
dään ihmisten työkokemuksen suuri 
arvo, mutta tässä lienee vieläkin suu-
remman havahtumisen paikka. tilan-
teessa on kaksi päävaaraa. ensiksi, am-
matinvaihtajan kirkollinen kokemus 
saatetaan yliarvioida. jokainen tarvit-
see tukea uudessa tehtävässä, myös 
muuten työelämässä kokenut ihminen. 
Seurakuntatyössä on omat kuvionsa. 

toinen päävaara on ammatinvaih-
tajan aiemman kokemuksen sivuun 
jättäminen. Miten hänen osaamisensa 
otetaan huomioon seurakuntatyössä? 
olisiko hänellä kiinnostusta palvella 
erityisesti niitä ihmisryhmiä, jotka ovat 
tulleet hänelle tutuksi aiemmissa teh-
tävissä, esimerkiksi työpaikkapappina 
tai kohdistetuin hartauskirjoituksin? 
keskustellaanko yhteisesti siitä, miten 
hän näkee oman aiemman työkoke-
muksensa ja seurakuntatyön eron? ha-
vainnoista kuuleminen, esimerkiksi 
vuoden seurakunnassa työskentelyn 
jälkeen, olisi erittäin mielenkiintoista. 
Yleisesti on kysymys siitä, onko aiem-
pi työhistoria vain menneisyyttä, josta 
ei puhuta, vai jotain, jolla on aidosti 
annettavaa työyhteisölle.

toisenlaiset ammatinvaihtajat eli 
seurakunnan työntekijät, jotka vaih-
tavat muihin ammatteihin, voivat myös 
yhä olla seurakunnille suuri rikkaus. 
Suhteiden täydellisen hiipumisen sijas-
ta heitä kannattaa esimerkiksi kutsua 
vierailemaan työkokoukseen ja kerto-
maan, miltä asiat näyttävät uudesta 
työstä käsin. Mitä sellaista piirtyy esiin, 
joka olisi hyvä ottaa huomioon seura-
kuntatyössä? kaikki ensikäden tieto 
toimintaympäristöstä on erittäin arvo-
kasta, ja kontaktit luovat pohjaa eri-
laiselle yhteistoiminnalle. 

Kaipuu erityistehtäviin
erityistehtävät kiehtovat monia. Mo-
tiivit tähän voivat olla hyvin monenlai-

set. tietty erityistyö voi kiinnostaa juu-
ri sisältönsä vuoksi, mutta myös muista 
syistä. hengellisen työn tekijää voi-
vat houkutella säännöllisemmät työ-
ajat, eikä vähiten lasten ollessa pieniä. 
puolison työtilanne voi olla merkittä-
vä ohjaava tekijä, samoin palkkausky-
symykset. kenties taustalla on laajas-
ti ottaen myös nykymaailman luonne: 
yksilöllisyyttä ja erityisyyttä koroste-
taan kaikkialla mainoskulttuurissam-
me, ja samaan aikaan perustöiden tai 
”arkipäiväisen kutsumuksen” ihanteita 
ei pidetä esillä yhtä paljon. työelämän 
yleisluonnekin on muuttunut: tehtävät 
ovat yhä useammin projektiluontoisia 
ja määräaikaisia. 

on syytä tarkkailla omia ja yhteisön 
reaktioita siihen, että joku kaipaa eri-
tyistehtäviin. Suomalaisilla tuntuu ole-
van erityistaipumus pitää progressiivi-
suutta, eteenpäinpyrkivyyttä, jonkin-
laisen itsekorostuksen merkkinä. on 
muistettava molemmat: se, että kaipuu 
eteenpäin voi perustua narsismiin, 
mutta myös se, että lukuisissa tapauk-
sissa koko yhteisölle on hyötyä yksilön 
halusta kehittää osaamistaan. Väittäi-
sin, että kannustamisen puute on Suo-
men kirkossa suurempi ongelma kuin 
narsistinen kunnianhimo – vaikka mo-
lempia esiintyy. 

Lähtökohtaisesti työntekijän halu 
kokeilla uutta tai toteuttaa enemmän 
omia vahvuusalueita tulisi nähdä erit-
täin hyvänä asiana. perustana on toki 
oltava koko yhteisön etu. ei voida läh-
teä siitä, että työntekijä saa aina kokeil-

”Voisiko opiskelijoiden kaipuu 
erityistehtäviin kummuta myös siitä, 

ettei perustehtäviä tunneta?”
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masti yllä mainitut perussyyt, mutta 
voisiko olla niin, että opiskelijoiden 
kaipuu erityistehtäviin kumpuaa 
myös siitä, ettei perustehtäviä tunne-
ta? Yhä harvemmalla opiskelijalla on 
seurakuntanuoritausta; sen omaami-
nenkaan ei takaa laajaa ymmärrystä 
perusseurakuntatyöstä, mutta yleensä 
lisää sitä. omakohtaisten kokemus-
ten sijaan median rooli korostuu en-
tisestään myös tässä. on huomion-
arvoista, että julkisuudessa esiintyy 
harvemmin perustyössä olevia seura-
kunnan työntekijöitä. jos esimerkiksi 
kuvat pappeudesta muodostuvat jul-
kisuudessa olevien tai jopa viihtees-
sä esiintyvien fiktiivisten pappishah-
mojen mukaan, voi hyvin käydä niin, 
että erityisyys korostuu. julkisuudes-
sa näyttäytyvät erikoiset hahmot luo-
vat (piileviäkin) idoleita, esikuvia, joi-
ta kohti pyritään.

käytännössä erityistehtäviin on 
yleensä niin paljon hakijoita, että opis-
kelijat päätyvät valmistuessaan perus-
työhön. Mitä realistisempi kuva opis-
kelijoilla on perustyöstä, sitä vähem-
män pettymyksiä tämä aiheuttaa. 
perustyö tarjoaa myös monenlaista ar-
vokasta kokemusta mahdollista myö-
hempää erikoistumista varten.

perustyön arvostamiselle on hyvin 
vahvat luterilaiset perusteet myös ris-
tin teologiassa. Suomessa on havaitta-
vissa koko yhteiskunnan laajuinen il-
miö, jossa tietyt vähäarvoisiksi katso-
tut perustyöt siirtyvät kasvavassa mää-
rin maahanmuuttajille tai siirtotyön-
tekijöille. kristittyjen kutsumuksena 
on puhua ja toimia kaikkien hyvien 
töiden arvostamisen ja tasaisen jakau-
t u m i s e n  p u o l e s t a ,  n i i n  s e u -
rakuntaviroissa kuin muuallakin. 
Yritteliäisyyttä on kannustettava, ja sa-
maan aikaan ihmisarvoa ei saa sitoa 
erikoisonnistumisten määrään. kris-
tityillä on kaksisuuntainen haaste: mi-
ten ilmaista samaan aikaan arvostus-
ta perustöitä ja toisiin tehtäviin pyrki-
mistä kohtaan? n
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Sokeripala 
tassin reunalla

A
loittaessani teologian opiskelua 
helsingin yliopistossa 26-vuo-
tiaana, minulla oli jo yksi am-
mattitutkinto. en siis opiskellut 

ammatti tavoitteenani. teologian opis-
kelemiseen minua ajoi intohimo oppia 
ymmärtämään holistisesti ihmistä osana 
maailmankaikkeutta. Mielestäni teolo-
gia antoi siihen parhaat eväät.

kielteinen suhtautumiseni pappeu-
teen pohjautui lapsuuden ja nuoruuden 
muistoihin ja niistä voimansa saaneisiin 
mielikuviin, joissa pappi oli pönöttävä, 
retoriikaltaan monotoninen ja hymytön, 
elämästä vieraantunut ja tylsä. toki 
opintojen edetessä mielikuvat alkoivat 
muuttua ja monipuolistua, mutta edel-

leenkin pappeus näyttäytyi minulle 
mahdottomana roolina. Siihen tuntui 
liittyvän niin paljon ulkoa päin tulevia 
yli-inhimillisiltä tuntuvia odotuksia ja 
toiveita, etten kuuna päivänä olisi voi-
nut ajatella itseäni niissä paineissa.   

onnekseni minulle periaatteet ovat 
myös rikottavaksi tarkoitettuja. en siis 
jäänyt kiinni ”ei koskaan” -väitteesee-
ni. Runsas puoli vuotta siitä, kun olin 
saanut teologian maisterin paperini ja 
synnyttänyt esikoiseni, aloitin työni 
merimiespappina Belgiassa. identiteet-
tini joutui melkoiseen muutokseen. 
Sain paljon uusia rooleja ja siten myös 
uusia vastuita. opiskeluaikahan on mi-
tä kepein elämäntilanne. Silloin on vas-

tuussa lähinnä vain itselleen ja roolit 
voi omia sen mukaan. nyt olin saanut 
kertarysäyksellä aivan uusia massiivi-
sia rooleja, äitiyden ja pappeuden. Vas-
tuita niihin liittyi paljon jo ihan itses-
tään, mutta ison lisänsä siihen toi se, 
että ympäristö ja sen yhteisöt tapoineen 
ja tottumuksineen muuttuivat myös.  
Muutimmehan perheeni kanssa tutuis-
ta ja turvallisista sosiaalisista verkois-
ta täysin uuteen maahan ja kulttuuriin, 
jossa ei ollut mitään vanhaa.

merimiespappina Belgiassa
Merimieskirkolla Belgiassa papin teh-
täviin kuului kaikki maan ja taivaan 
välillä; jätehuollon yksityiskohtaisista 

taRJa JaLLI
tApAhtuMApääLLikkö, kiRkkopALVeLut

Ei koskaan! Minusta ei tule ikinä pappia. Niin ajattelin vielä vii-
meisenä opiskeluvuotenani. Sittemmin tieni vei merimies papiksi 

Belgiaan ja sieltä Kirkkopalvelujen palvelukseen Suomeen. 
Kirkkopolkuni on ollut kivinen ja kuoppainen, isoimmat 

painaumat polullani ulottuvat syvälle pappisidentiteettiini asti.
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tehtävistä ehtoollisen jakamiseen yh-
dessä katolisen papin kanssa. Rutiine-
ja oli vähän, uuden luomista ja toteut-
tamista paljon. uskottavuutta pappina 
vaadittiin niin hengellisesti, sosiaalises-
ti kuin taloudellisestikin. 

jos tehtävät vaihtuivat päivittäin len-
nossa, niin myös roolit. en ollut eri yh-
teisöissäni ja seurakunnissani Belgias-
sa ja Luxemburgissa vain työni ja pap-
peuteni kautta olemassa, vaan myös 
vaimona, äitinä, naapurina, ystävänä, 
työkaverina. kotini oli merimieskirkon 
kirkonkellon alla. perheelleni se tar-
koitti sitä, että vaikkeivät seurakunta-
laiseni ihan olohuoneessamme oleskel-
leet, niin melkein. Selviytyäkseen us-

kottavana ja pahemmin kom puroimatta 
roolista ja tehtävästä toiseen ryntäilles-
sä, raja-aidat oli pidettävä matalina, 
ovet avoimina ja oleminen aitona. 
kaikki oli mahdollista.

kerran messun jälkeisellä kirkko-
kahvilla seurustelin brysseliläisten ar-
vovieraiden kanssa, samalla kun yksi-
vuotias tyttäreni pyöri väkkäränä sylis-
säni. kesken kahvien huomasin, että 
tyttäreni oli huomaamattani irrottanut 
sokeripalan pantapaidastani. tarinoin-
nin ja seurustelun lomassa yksi pöytä-
seurueestani oli ottanut sen käyttöön-
sä. Ymmärtämättä ehkä mikä se oli, 
hän oli pyöritellyt sitä käsissään rullal-
le ja erilaisille taitoksille. hän ehti kai-

vella sillä hampaan väleistä pullanmu-
rujakin, kunnes laski sen siististi kah-
vilautasensa reunalle. onnekseni 
valkoisesta A4-paperista sai taiteltua 
ihan kivan uuden sokeripalan.

Kivinen ja kuoppainen 
kirkkopolku
tuosta ajasta on yli kymmenen vuotta. 
Moni asia on muuttunut, Belgia Suo-
meksi ja Merimieskirkko kirkkopal-
velut ry:ksi. kotini katolla ei ole enää 
kirkonkello, vaan matkani kirkonkel-
lon juurelle on nykyään paljon pitempi 
ja mutkaisempi. Mutkien lisäksi kirk-
kopolkuni on myös kivinen ja kuop-
painen. isoimmat painaumat polulla-

Kirkkopalvelut ry:n tapahtumapäällikkönä Tarja Jalli vastaa muun muassa joka toinen vuosi järjestettävästä yleiskirkollisesta Kirkko-
päivät-tapahtumasta ja koordinoi joka kesäistä tiekirkkoverkostoa. 
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”Merimieskirkolla 
papin tehtäviin 
kuului kaikki 

maan ja taivaan 
välillä; jätehuollosta 

ehtoollisen 
jakamiseen.”

ni ulottuvat syvälle pappisidentiteettii-
ni asti. ne ovat jälkiä, jotka syntyivät 
raskaista askelistani kantaessani kah-
teen eri kertaan lasteni tuhkat ja uur-
nat kirkkomaahan.

Meni monta vuotta, että papin iden-
titeettini oli kuin tuo rullalle pyöritel-
ty ja monilta kohdin taiteltu sokeripa-
la, loppuun käytetty, tassin reunalla 
odottamassa jäteastiaan joutumista. 
elämä oli yhtäkkiä näyttänyt minulle 
arvaamattomimmat kasvonsa. illuusio 
elämän hallittavuudesta oli rikkoutu-
nut raa’alla tavalla.  kapinoin ja kar-
juin, vihasin jumalaa, kunnes hyväk-
syin, että yhtä lailla kuin jumala syn-
nyttää valoa, hän sallii myös pimeyttä, 
kipua ja kärsimystä. 

Vaikken minä vieläkään kykene suu-
riäänisesti ja laajaeleisesti ylistämään ja 
kiittämään jumalaa oikeudenmukai-
sena ja rakastavana taivaallisena isä-
nä, olen löytänyt jälleen oman tapani 
toteuttaa pappeutta. kirk ko palvelut 
ry:n tapahtumapäällikkönä vastaan 
muun muassa joka toinen vuosi järjes-
tettävästä yleiskirkollisesta kirkkopäi-
vät-tapahtumasta ja koordinoin joka 
kesäistä tiekirkkoverkostoa. 

Vaikka työssäni pohdin ohjelma-
suunnitelmia ja käsikirjoituksia, fyy-
sisiä ja visuaalisia rakenteita, markki-
noinnin ja viestinnän vaihtoehtoja, pe-
lastus- ja turvallisuussuunnitelmia, 
hankintalakia ja ostokilpailutuksia, 
työni punaisena lankana kulkee visio 
tehdä suomalaisista lähimmäistään ra-
kastava kansa. Vaikka saarnojen sijaan 
kirjoitankin enemmän tarjouspyyntö-
jä ja esiintyjä- ja tuottajasopimuksia ja 
kirkollisten toimitusten sijaan pohdin 
tapahtumatekniikan ja -tuotannon 
prosesseja, työni tavoitteena on raken-
taa yhdessä kirkkomme muiden teki-
jöiden ja osaajien kanssa ”toivoa, hy-
vää elämää ja arjen kristillisyyttä”*. n

*www.kirkkopalvelut.fi
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Pappina 
töitä kiertämässä

T
ein työurani aikana neljä hy-
vin erilaista tehtäväkoko-
naisuutta, joista kukin kes-
ti noin kymmenen vuotta. 
Aloitin seurakuntapappi-

na Lahdessa ja pertunmaalla. Sitten 
tulivat vuodet etiopian Mekane Ye-
sus -kirkossa. kolmas vaihe muodos-
tui tutkimustyöstä kirkon tutkimus-
keskuksessa ja neljäs seurakunnan ja 
työyhteisön johtamisesta Messukylän 
kirkkoherrana.

tehtävästä toiseen siirryttäessä ei mi-
tään voinut viedä mennessään entises-

tä työpaikasta uuteen. ei siis ollut ky-
se uralla etenemisestä toinen toistaan 
vaativampiin tehtäviin. uusi tehtävä 
piti aloittaa aina tavallaan alusta. Vuo-
sien jälkeenkin on vaikea sanoa, mikä 
on ollut työtehtävistä vaikein tai haas-
teellisin. toki omaa elämänhistoriaa-
ni ja kaikkea aiemmin opittua olen 
mukanani kuljettanut ja siitä uusissa 
tehtävissä osaltaan ammentanut.

Rutiineihin katoava luovuus
työnantajat eivät ole, ainakaan pääsään-
töisesti, erityisesti arvostaneet erilaisis-
ta tehtävistä koostuvaa työuraa. Minul-
la on sellainen käsitys, että olen saanut 
työpaikkani siitä huolimatta, mitä olen 
tehnyt enkä suinkaan aikaisemmin hoi-
tamieni tehtävien perusteella. erityises-
ti Afrikasta palaaminen oli tältä kannal-
ta vaikeaa. Saman on kipeästi kokenut 
moni muukin entinen lähetystyöntekijä. 
tuttuutta, pysyvyyttä ja muuttumatto-
muutta tuntuvat kirkkotyönantajan va-
litsijat korostavan erilaisuuden ja muu-
tosten sijaan.

neljästä kovin erilaisesta osakokonai-
suudesta rakentunutta työuraa pidän 
kuitenkin itse eräänä kaikkein parhais-
ta elämän valinnoista. tai oliko se valin-
ta? etiopiasta piti palata, kun lapsilta 
loppuivat koulunkäyntimahdollisuudet. 
tutkijan virka oli määräaikainen, mis-
tä täytyi etsiytyä muihin töihin.

ihmisen mieli hakee ensisijaisesti 
tuttua ja turvallista. tehtävien hoidos-

sa hankittu osaaminen ja rutiini ovat 
selviytymisen kannalta välttämättömiä. 
Mutta! kun rutiini ja samoissa raiteis-
sa kulkeminen tulevat niin itsestään 
selviksi ja hallitseviksi, että niihin ka-
toaa luovuus sekä halu ja uskallus ot-
taa riskejä ja yrittää uutta, edessä on 
leipääntyminen. Vain tosi harvoin työ-
hönsä leipääntynyt kykenee tekemään 
työnsä hyvin.

julkisen sektorin ulkopuolella useim-
mat työntekijät vaihtavat työpaikkaa 
tai ainakin työtehtävää muutaman vuo-
den välein. Mitä enemmän luovuutta 
vaativasta työstä on kyse, sen suurem-
pi on vaihtuvuus. paraskin osaaja on 
5-7 vuodessa antanut sen, mitä hänellä 
on annettavaa. Menestyvissä yrityksis-
sä vaihtuvat osaajat ja pitkäjänteinen 
työ ovat löytäneet toisensa.

kirkon töissä työpaikan vaihto on 
muuta yhteiskuntaa kovempi juttu. 
haku- ja valintaprosessit ovat pitkiä, 
hankalia ja valitettavan usein repiviä. 
niihin liittyvä julkisuuskin nostaa 
 uuden työpaikan hakemisen kynnys-
tä. Silti uuden etsimisen rohkeuteen 
haluan oman kokemukseni perusteel-
la kannustaa. koin erilaisista töistä 
muotoutuneen työuran tuomat edut 
työpaikan etsimisestä ja työn järjeste-
lyistä maksamani hinnan arvoisiksi.

Sisäinen rotaatio
työrotaation eduista pääsee, pienem-
mässä määrin ja pienemmillä kustan-

JuHa kauPPInen
DOSenttI, taMPeRe

Kun työurani loppupuolella 
juttelin toisten ikäisteni pap-
pien kanssa, jäin usein mietti-
mään, mikä minua oli suojellut 
työssä leipääntymiseltä. Eläk-
keelle asti erilaiset tehtävät ja 
uudet haasteet, jopa vanhat 
rutiinit tuntuivat mielekkäiltä 
ja niihin oli mukava tarttua. 
Ajattelin sen olevan osa yleistä 
elämänasennettani. Vähän ker-
rallaan kuitenkin vakuutuin 
siitä, että taustalla oli tapa, 
jolla työurani oli rakentunut. 
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Pappina 
töitä kiertämässä

nuksilla, nauttimaan toki muutenkin 
kuin vaihtamalla kokonaan työpaik-
kaa. Monet ovat ottaneet virkavapaa-
ta ja toteuttaneet sen aikana jonkin 
määräaikaisen tehtävän. Sellaisen etu-
na on irtiotto vanhaan työhön. usein-
kaan ei tällaisella järjestelyllä päästä ai-
toon  uuden alkamiseen, virkavapaalta 
kun palataan vanhalle kupille. Vastaa-
va kokemus syntyy myös vuorottelu-
vapaasta. 

helpoimmin työrotaatio voidaan to-
teuttaa, ainakin suuremmissa seura-
kunnissa, vaihtamalla työtehtäviä. ih-
mettelen, miten vähän sitä tapahtuu. 
Seurakunnan sisäisen rotaation hyöty 

on sitä merkittävämpi, mitä erilaisem-
miksi työtehtävät on seurakunnassa ha-
luttu muokata. jos kaikki papit ja kant-
torit tekevät suunnilleen samoja töitä 
kuin kollegansa, ei työtehtävien vaih-
dosta tietenkään ole apua. Seurakun-
nan työt voidaan kuitenkin organisoi-
da myös niin, että tehtävien vaihto on 
aitoa rotaatiota. Seurakunnan sisäisen 
rotaation etuna on, että työtehtävien 
vaihto voi olla toistaiseksi jatkuva eikä 
vain väliaikainen kokeilu.

Yksinkertaisimmillaan oman seura-
kunnan sisäinen rotaatio on työparien, 
ryhmien, kuorojen ja vastaavien vaih-
tamista. jos rippikoululeirin vetäjätii-

Työrotaatiosta hyötyjiä ovat niin asianomaiset työntekijät kuin heidän työyhteisönsäkin. 
Työntekijä saa mahdollisuuden kokea ja oppia laajemmin uutta sekä pysyä mieleltään vir-
keänä. Työyhteisö voi uudistua saadessaan jäseniä, jotka ovat nähneet elämää muuallakin.

”helpoimmin 
työrotaatio voidaan 
toteuttaa, ainakin 

suuremmissa 
seurakunnissa, 

vaihtamalla työtehtäviä.”

mi vaihtuu vaikkapa kahden vuoden 
välein, syntyy todennäköisesti paljon 
lisää työtä, mutta myös luovuutta ja 
uutta. entäpä jos kaikkien seurakun-
nan kuorojen johtaja vaihtuisi viiden 
tai seitsemän vuoden välein? ei kuo-
ron johtajan vaihtumiseen tarvita vi-
rantäyttöä!

olen kuullut myös ideasta, että seu-
rakunnat vaihtaisivat keskenään pap-
pia tai kanttoria. Silloin kyse on lyhy-
ehköstä määräajasta ja lähekkäin tai 
ystävyyssuhteessa olevista seurakun-
nista. Sellainen vaihto ei voine olla ko-
vin yleistä eivätkä sen vaikutukset ko-
vin laaja-alaisia. työntekijän virkistäy-
tymisen lisäksi siinä voidaan kuitenkin 
vaihtaa kokemuksia työyhteisöjen toi-
mintatavoista.

työrotaatiosta hyötyjiä ovat niin asi-
anomaiset työntekijät kuin heidän työ-
yhteisönsäkin. työntekijä saa mahdol-
lisuuden kokea ja oppia laajemmin 
uutta sekä pysyä mieleltään virkeänä. 
työyhteisö voi uudistua saadessaan jä-
seniä, jotka ovat nähneet elämää 
muual lakin.

niin kuin kaikkeen muutokseen 
työrotaatioonkin on aivan riittävästi si-
tä estäviä hakasia. Siksi mahdollisuuk-
sien ovista pitää käydä sisään aina, kun 
sellaisia aukenee. n

kirjoittaja toimii muutosjohtamisen 
konsulttina seurakunnissa.
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järjestöpappina  
nuorten keskuksessa

”
pappiskutsumus ei saisi olla het-
kessä selvä”, kirjoitti eero huo-
vinen kirjassaan pappi? nämä 
sanat tulivat monta kertaa lä-

helle opiskeluaikana painiessani pap-
piskutsumuksen kanssa – välillä pys-
tyssä välillä matossa. kuuden vuoden 
opiskelu ei ollut pelkkää putkessa 
paahtamista vaan prosessoin sen aikana 
paljon sitä, mitä haluaisin tehdä. opis-
keluaikana tutustuin pastorin työhön 
kesäteologina kauhavalla, työskente-
lin kristillisissä järjestöissä ja tutustuin 
lähetystyöhön thaimaassa. kirjoittaes-
sani lopputyötä kartoitin myös tulevia 
työpaikkoja. Yhteiskunnan ja kirkon 
välinen dialogi ja globaali oikeuden-
mukaisuus kiinnostivat. 

nuorten keskus, valtakunnallinen 
kristillisen nuorisotyön palvelujärjes-
tö, haki palvelukseensa projektikoor-
dinaattoria ekonisti – luontoriippuvai-
nen -hankkeeseen kesällä 2010. hank-

keessa yhdistyivät teemat, jotka kiin-
nostivat: nuoren kristillisen identitee-
tin tukeminen, mahdollisuus perehtyä 
ekoteologiaan ja kannustaminen kes-
tävään kehitykseen sekä kohtuulliseen 
elämäntapaan. järjestömaailmasta oli 
hyviä kokemuksia jo aiemmin, joten 
olin tohkeissani, kun ovet avautuivat 

nuorten keskukseen. Luova työilma-
piiri ja vapaus vaikuttaa työn sisältöön 
imaisivat mukaansa. Myöhemmin toi-
menkuvani täydentyi nAVi-ryhmän 
sihteerin työllä. nuorten aikuisten vai-
kuttamisryhmän kanssa pyrimme lisää-
mään nuorten aikuisten vaikutus- ja 
osallistumismahdollisuuksia kirkossa. 

anSSI aLMGRen
jäRjeStöpAppi,  
nuoRten keSkuS 

Anssi Almgren on 28-vuotias 
perheenisä ja koulutukseltaan 
teologian maisteri. Tällä het-
kellä hän työskentelee järjestö-
pappina Nuorten Keskuksessa 
Ekonisti – luontoriippuvainen 
-hankkeen koordinaattorina ja 
Nuorten aikuisten vaikuttamis-
verkoston (NAVI) sihteerinä.

Järjestötyö on monipuolista ja laaja-alaista. Aamulla saatan olla seminaarissa Kirkkohal-
lituksessa, päivällä perehtymässä tilikausiin ja debetteihin Nuorten Keskuksessa ja ilta-
päivällä suunnittelemassa ekoripareita WWF:n toimistossa, kertoo Anssi Almgren.
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”järjestöpapeilla on osaamista monella 
sektorilla, ja he liikkuvat verkostoissa, 

joissa näkee ja kuulee asioita.”

Tämä on minun paikkani
nuorten keskus on toiminnassaan si-
toutunut Suomen evankelis-luterilai-
sen kirkon tunnustukseen, joten jär-
jestön kutsun kautta oli mahdollista 
hakea pappisvihkimystä. ordinaatio-
koululutuksessa järjestöpapit huomi-
oitiin hyvin ja koulutus liittyi mielek-
käällä tavalla omaan prosessointiin. 
Avoimessa ilmapiirissä sai jakaa aja-
tu ksiaan ja pohtia omaa kutsumustaan. 
tunsin ja tiesin, että tämä on minun 
paikkani, tähän minut on kutsuttu. 
pappisvihkimyksen jälkeen oli sellai-
nen fiilis, että nyt haalarit niskaan ja 
töihin! Melkein harmitti, kun seuraa-
vana päivänä pitikin töihin laittaa ta-
vallinen kauluspaita päälle. 

toimituksia tai jumalanpalveluksia 
on vain harvoin, joten uskon, että jär-
jestöpapin pappisidentiteetti kehittyy 
erilaiseksi kuin seurakuntapastorilla. 
kapituli on onneksi kehittänyt järjes-
töpapeille perehdytystä seurakuntatyö-
hön. henkilökohtaisesti kyselin myös 
kotini lähellä olevasta espoon tuomio-
kirkkoseurakunnasta mahdollisuutta 
”keikkapapiksi”, ja vastaus oli tavatto-
man myönteinen: tervetuloa mukaan! 
tätä kautta säilyy kaiken aikaa koske-
tus myös seurakuntatyön tehtäviin ja 
s e u r a k u n t a l a i s t e n  e l ä m ä n 
todellisuuteen. 

järjestötyö on laaja-alaista
uskon, että jokaisen ihmisen elämäl-
lä on tarkoitus ja tehtävä, joka toteu-
tuu sillä paikalla ja niissä oloissa, jois-
sa kulloinkin elämme. katekismuksen 
sanoin: ”kekseliäs rakkaus etsii kaikissa 
tilanteissa tavan palvella”. järjestöpap-
pina kehittelen jatkuvasti uusia väyliä 
ihmisten kohtaamiseen ja jumalan rak-
kauden välittämiseen. kahta saman-
laista päivää ei ole. projektityösken-
telyssä olen huomannut järjestötyön 
monipuolisuuden ja laaja-alaisuuden. 
Aamulla saatan olla seminaarissa kirk-
kohallituksessa, päivällä perehtymäs-

sä tilikausiin ja debetteihin nuorten 
keskuksessa ja iltapäivällä suunnitte-
lemassa ekoripareita WWF:n toimis-
tossa. papin läsnäolo tuntuu luontevalta 
myös yhteiskunnallisten toimijoiden ta-
paamisissa. esimerkiksi ympäristökas-
vatuksen toimijoiden palavereissa saa 
jatkuvasti kannustavaa palautetta sii-
tä, että kirkko on kiinnostunut ympä-
ristöasioista – pyhästä luomakunnasta.

koordinaattorina vastaan hankkei-
den taloudesta, teen toimintasuunni-
telmat ja -kertomukset ja kartoitan 
 uusia mahdollisuuksia hankkeiden 
edistämiselle. ei ole mikään mahdot-
tomuus, että saman päivän aikana tut-
kii Raamattua, ilmastonmuutosta, so-
pivaa painofirmaa, porakoneen kara-
kaulaa ja sitä onko vaahtokarkki 
elintarvike. Sosiaalisen median hyö-
dyntäminen on tärkeää siinä missä ta-
paamiset kasvotustenkin. työ on sopi-
vassa suhteessa raakaa toimintaa, abst-
raktia fiilistelyä ja luovaa suunnittelua. 
täytyy tietää, mitä hankkeelle kuuluu 
nyt ja mitkä sen mahdollisuudet ovat 
pitkällä aikavälillä. 

yhteistyötä eri  
toimijoiden kanssa
Yhteistyö seurakuntien ja erilaisten 
toimijoiden kanssa on erittäin antoi-
saa, koska kaikilla on erilaista osaa-
mista, jota yhdistelemällä saa aikaan 
kiinnostavia projekteja. keskustele-
malla tullaan tietoiseksi niistä koske-
tuspinnoista, joiden osalta yhteistyö on 
kannattavaa. esimerkiksi kuluneen 
vuoden aikana kehitimme nAVi:n 
luottamushenkilökoulutusta. Aiem-
min nAVi oli järjestänyt omia nuor-
ten luottamushenkilöiden hiippakun-
nallisia tapaamisia. Mainonta, tilojen 

varaaminen ja ohjelmien suunnittelu 
teettivät hurjasti töitä koordinaattoril-
le, nAVi-ryhmälle ja hiippakuntasih-
teereille. kun lopulta ilmoittautuneita 
oli kaksi, niin motivaatiota seuraavan 
tapaamisen järjestämiseen sai hakata 
esille kirveen kanssa. 

Samaan aikaan koulutuskeskus Ag-
ricola ja hiippakunnat järjestivät luot-
tamushenkilöiden neuvottelupäiviä, 
joihin osallistui huomattava määrä 
luottamushenkilöitä – myös nuoria 
 aikuisia. päätimme pitää ideointipala-
verin ja loimme suuntaviivoja yhteis-
työlle. koulutuskeskuksen ja hiippa-
kuntien hyväksynnällä nAVi on saa-
n u t  k u l u n e e n  s y k s y n  a i k a n a 
mahdollisuuden järjestää oman kana-
van näissä neuvottelupäivissä: ”nuori 
luottamushenkilö – uhka vai mahdol-
lisuus”. ja mikä parasta, osallistujat 
ovat olleet kaikenikäisiä. nAVi:n osaa-
minen tuo ekstraa luottamushenkilöi-
den verkostoitumispäivään ja samalla 
tavoitamme nuoria luottamushenki-
löitä. kaikki voittavat.    

kirkon strategia vuoteen 2015 to teaa, 
että kirkon on kehitettävä toimintaan-
sa ja rakenteitaan voidakseen toteut-
taa tehtäväänsä muuttuvassa ajassa. 
järjestöt ovat usein hallinnolliselta ra-
kenteeltaan kevyitä toimijoita, jotka 
voivat vastata kirkossa ja yhteiskun-
nassa syntyviin tarpeisiin nopealla 
aika taululla. järjestöpapeilla on vah-
vaa osaamista monella sektorilla, ja li-
säksi he liikkuvat verkostoissa, joissa 
näkee ja kuulee asioita. kirkon tule-
vaisuuden rakentamiseen tarvitaan ju-
malan armo ja kirkon tehtävän toteut-
tamiseen sitoutuneita erilaisia ihmisiä, 
joita löytyy onneksi painimaton jokai-
selta sektorilta. n
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Kanttorin työstä  
oopperalavoille

S
oile Isokoski vietti lapsuuten-
sa pohjois-Suomessa. isän pa-
pin työn myötä perhe asui mo-
nella eri paikkakunnalla.

– otin pianotunteja paikallisten seu-
rakuntien kanttoreilta. olin laiska har-
joittelemaan, mutta soitonopettajani 
olivat päteviä. joten opin soittamaan 
auttavasti. ja laulaa tapasin lapsuudes-
sani aina täyttä kurkkua, Soile isokos-
ki kertoo. 

Ylioppilaaksi isokoski valmistui 
Ruukin lukiosta. tämän jälkeen hän 
opiskeli Raahen porvari- ja kauppa-
koulun ylioppilasmerkonomilinjalla 
sekä laulua Raahen musiikkiopistossa. 
Vuonna 1979 isokoski aloitti kirkko-
musiikin opinnot Sibelius-Akatemian 
kuopion osastossa. tähtäimessä oli 
kanttorin työ.

– Mielestäni kanttorit ovat musiikil-
lisesti päteviä, heillä on hyvä koulutus 

JuHana unkuRI
tM, VApAA toiMittAjA,  
heLSinki

Musiikki on kuulunut tähtisop-
raano Soile Isokosken elämään 
kiinteästi lapsuudesta asti. Tie 
on vienyt kansainvälisille kon-
sertti- ja oopperalavoille. Ura 
alkoi pienessä pohjoisen seu-
rakunnassa kanttorin työssä. 

Soile Isokoski ja Candomino-kuoro kon-
sertoivat syyskuun lopussa Helsingissä 
Temppeliaukion kirkossa Angolan hyväk-
si. Jokaisesta 35 euron arvoisesta lipusta 
ohjattiin 30 euroa Kirkon Ulkomaanavun 
kautta maanviljelyn kehittämiseen Ango-
lassa. Ohjelmistossa oli Mendelssohnin, 
Bachin, Kokkosen, Kortekankaan ja Schu-
bertin musiikkia.

ja heillä on ihan oikea ammatti. Seu-
rakuntaympäristö on minulle tuttu. Li-
säksi kanttorin työssä voi yhdistää lau-
lun ja soittamisen, isokoski taustoittaa 
opiskelualan valintaa. 

isokoski suoritti lauludiplomin 
vuonna 1984 ja vuotta myöhemmin 
kanttori-urkurin tutkinnon. tämän 
jälkeen hän siirtyi kanttoriksi paavo-
lan seurakuntaan. isokoski työskente-
li entisessä kotiseurakunnassaan vuo-
sina 1985–1987.

– isäni oli kuollut muutamia vuosia 
aiemmin, mutta äitini teki siellä töitä 
seurakuntasisarena. kanttorinpaikka 
oli auki ja minun toivottiin tulevan sin-
ne töihin. Asuin kotona ja samalla saa-
toin olla äidin tukena.

isokoski muistelee kanttorivuosiaan 
hyvällä. kanttorin työtä hän pitää vaa-
tivana ja laaja-alaisena.

– Minulle se oli hyvin haasteellista, 
koska urut ei ole varsinainen soittime-
ni. Aloin soittamaan urkuja vasta opis-
keluaikanani. en ollut toiminut sitä en-
nen esimerkiksi kesäkanttorina, kuten 
moni muu. tapasinkin harjoitella lau-
antaisin jumalanpalveluksia varten.
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– kanttorin työssä pelkkä hyvä soit-
to- ja laulutaito ei riitä. pitää olla so-
siaalinen ja työssä on muutenkin pal-
jon ulkomusiikillisia asioita. Seura-
kunnan työntekijöiden dilemmana on 
se, että heidän pitäisi kuunnella ja ym-
märtää kaikkia. Mutta kuka kuunte-
lee heitä? haluankin lähettää tervei-
siä kaikille kanttorikollegoille: hienoa 
työtä teette.

Lappeenrannan voitto avasi tien
Lauludiplomista saadut hyvät arvo-
sanat oikeuttivat isokosken ensikon-
sertin pitämiseen. tuolloin elettiin 
kevättalvea 1986. isokoski sanoo ensi-
konsertin olleen hänelle elämys.

– olin siihen aikaan surkea puhu-
maan ja ilmaisemaan, mitä ajattelen ja 
tunnen. Mutta ensikonsertissa koin, et-
tä sain ilmaista itseäni kunnolla. ku-
kaan ei keskeyttänyt tai ihmetellyt mi-
tään.

Matka jatkui. Vuonna 1987 oli vuo-
rossa Lappeenrannan laulukilpailut. 

– kuopion kollegani, niin laulun-
opiskelijat kuin -opettajatkin, sanoivat 
minun voittavan ihan varmasti Lap-
peenrannan kisan, jos sinne menisin. 
päätin näyttää heille, että ihan varma-
na en voita. Se oli samalla jonkinlaista 
myöhäismurrosiän uhmaa, vaikka 
olinkin jo kolmikymppinen. 

– Mutta niin kävi, että voitin. ja tie-
tysti osallistumiseni taustalla oli myös 
se myönteinen kokemus, joka minul-
la oli ensikonsertistani.

Lappeenrannan kisan jälkeen iso-
kosken ura meni vääjäämättömästi 
eteenpäin. isokoski sai hyvän agentin, 
joka kannusti ja innosti osallistumaan 
muihinkin kisoihin. Vuonna 1987 iso-
koski sijoittui toiseksi BBC:n Singer of 
the World -laulukilpailussa. Seuraava-
na vuonna tuli voitto elly Ameling 
-kilpailussa ja vuonna 1990 tokion 
kansainvälisessä laulukilpailussa. 

Lied-musiikki on ollut isokosken sy-
däntä lähimpänä. uran etenemisen 
myötä hän tutustui myös oopperaan.

– oopperasta en tiennyt entuudes-
taan mitään. jouduin ikään kuin hei-
tetyksi kylmään veteen. onnekseni en 
kohdannut tuolloin hankalia ohjaajia.

– Lavalle meno on edelleenkin aina 
yhtä vaikeaa. kilpailuissa ja muissa ko-
vissa paikoissa musiikki on aina ollut 
pelastukseni, eräänlainen pelastusren-
gas. Lisäksi pianisti Marita Viitasalo 
on ollut tukenani kilpailuissa ja kon-
serteissa urani alusta asti. 

Tekstien tärkeys
isokoski on ollut jo pitkään kansainvä-
lisillä konsertti- ja oopperalavoilla yk-
si arvostetuimpia äänialansa edusta-
jia. Musiikillisten meriittien määrä on 
mittava. isokoski on esiintynyt muun 
muassa kaikissa euroopan suurissa 
oopperataloissa, new Yorkin Metro-
politan-oopperassa, monilla musiikki- 

ja oopperajuhlilla sekä lukuisten mai-
neikkaiden kapellimestarien kanssa.

isokoski on levyttänyt paljon ja saa-
nut levytyksistään arvostettuja palkin-
toja. Muita huomionosoituksia ovat 
esimerkiksi Wienin valtionoopperasta 
saatu kamarilaulajattaren arvonimi, 
Suomen kulttuurirahaston palkinto ja 
pro Finlandia -mitali. Viime keväänä 
isokoski promovoitiin helsingin yli-
opiston teologisen tiedekunnan kun-
niatohtoriksi. 

kanttorin koulutuksesta ja työstä on 
sinänsä pitkä matka maailman ooppe-
ra- ja konserttilavoille. kanttori- ja 
soittotaustalla on kuitenkin merkityk-
sensä.

– Siitä on apua, että osaa lukea nuot-
teja ja soittaa. koulutuksen myötä 
osaan myös analysoida kappaleita, tie-

dän missä on kulminaatiopiste ja mis-
tä alkaa coda. eikä kaikesta hikisesti 
tekemästäni urkuimprovisaatiosta ja 
vapaasta säestyksestä ole ollut haittaa. 
päinvastoin. joskus tulee déjà vu: tätä 
se opettaja silloin tarkoitti!

– opiskelun tuomasta yleissivistyk-
sestä ei ole muutenkaan haittaa. Mitä 
laajempi koulutuspohja on, sitä enem-
män pystyy keskittymään yksityiskoh-
tiin. 

Musiikissa tekstillä on isokoskelle 
hyvin tärkeä merkitys.

– Rakastan runoja. Liedissä on pait-
si mestarillisia säveltäjiä myös loistavia 
runoilijoita. onkin etuoikeus saada lie-
din avulla esittää näitä suurenmoisia ru-
noja ja makustella niitä suussaan. Mo-
net runot ovat sellaisia, että niistä au-
keaa erilaisia ymmärryksiä eri elämän-
tilanteissa ja ikävaiheissa. 

isokoski on esittänyt uransa aikana 
runsaasti myös kirkkomusiikkia.

– kirkkomusiikissa on niin ikään 
monia tosi hienoja tekstejä. Varsinkin 
passioissa, niissähän teksti on suoraan 
Raamatusta. niiden esittäminen on 
juhlallista. ihan kuin olisi itse suorit-
tamassa jumalanpalvelusta.

Kirkko mieluisa esiintymispaikka
kirkoissa isokoski on esittänyt niin 
hengellistä kirkkomusiikkia kuin 
maallisempaa lied-musiikkia. kirk-
ko on hänelle mieluisa esiintymis-
paikka.

– en osaa ajatella siten, että olisi epä-
pyhää laulaa kirkossa jostakin muus-
ta kuin raamatuntekstistä. kirkko on 
minulle jo lapsuudesta tuttu paikka. 
Minusta on hyvin kotoista mennä sa-
kastiin pukeutumaan ja odotella siellä 
esityksen alkua. Lisäksi monet kirkot 
ovat aivan loistavia akustiikaltaan. 

Vuosina 2002–2004 isokoski oli yh-
tenä laulajana mukana Ylen suuressa 
hankkeessa, jossa nauhoitettiin kaikki 
virsikirjan virret. isokoski esitti monia 
itselleen Siionin lauluista - lestadiolais-
ten laulukirjasta - tuttuja virsiä. iso-

Musiikissa tekstillä 
on isokoskelle hyvin 

tärkeä merkitys.
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kosken mukaan virsien laulaminen on 
erilaista muihin lauluihin verrattuna. 

– Virsien kanssa ei ole varaa min-
käänlaiseen tulkintaan tai pullisteluun. 
Virsissä sanat ovat merkityksellisiä, 
mutta niitä ei tarvitse korostaa tai al-
leviivata niin kuin oopperassa joskus 
tehdään. Minua auttoi se, että olen ol-
lut lapsena paljon seuroissa ja kirkos-
sa. Virsiä levylle laulaessani ajattelin 
veisaavani ikään kuin muitten kanssa.

Suomessa isokoski esiintyy säännöl-
lisesti.

– on hienoa, että minua pyydetään 
tännekin esiintymään. kaikkeen en tie-
tenkään ehdi. Mutta Suomessa esiinty-
minen on minulle tärkeää ja mieluista.

isokosken mukaan Suomessa on asi-
antunteva ja hyvällä tavalla vaativa 
yleisö.

– ja mitä pohjoisemmaksi mennään, 
sitä juhlallisemmalla asenteella ihmi-
set tulevat konsertteihin. pohjoisessa 
tällaisilla konserteilla on erityistä mer-
kitystä. etelä-Suomessa on sen sijaan 
paljon konserttitarjontaa, varsinkin 

nyt kun uusi Musiikkitalo valmistui. 
kilpailu on etelässä kovaa reilun puo-
len miljoonan kuulijakunnasta. Vain 
murto-osa heistä harrastaa klassista 
musiikkia.

jumalan lahjaa
Suomalaisuudella on isokoskelle muu-
tenkin merkitystä.

– Minulle on tärkeää esiintyä maa-
ilmalla suomalaisena. tämä on koros-
tunut minulla vähitellen. ennen en si-
tä ajatellut, onhan musiikki kansain-
välinen kieli. Mutta nykyään yritän 
viedä rinta rottingilla konsertteihin 
suomalaisia säveltäjiä; muitakin kuin 
vain Sibeliusta.

entä onko isokoski miettinyt kos-
kaan, millaista elämä olisi nyt, jos hän 
olisi jäänyt kanttoriksi? tai olisiko 
kanttoriksi paluu edes teoreettinen 
vaihtoehto?

– kanttorina olisin ensinnäkin Suo-
messa paljon enemmän. perheen pa-
rissa ja lähiympäristössä olisi varmas-
ti enemmän aktiviteettia. en tiedä pa-

laanko koskaan kanttoriksi. kysymys 
ei ole siitä, että halveksisin sitä työtä. 
en vain koe olevani luonnoltani soit-
taja. 

– nykyisessä työssäni on paljon mat-
kustamista. kun ikää tulee lisää, halu-
aisi olla enemmän paikallaan. jos ter-
veyttä riittää, voisin joskus tulevaisuu-
dessa toimia laulamisen ohella mahdol-
lisesti laulunopettajana.

isokoskella on kristillinen maail-
mankatsomus. hän suhtautuu menes-
tykseensä ja ylipäätään elämään nöy-
rällä mielellä.

– Lauluääneni on jumalan lahja. it-
selläni ei ole siihen osaa eikä arpaa. Sii-
hen ihminen pystyy tietysti vaikutta-
maan, miten ääntänsä käyttää, koulii 
ja kehittää. 

– kun maailmalla matkustaa, kuu-
lee usein ihmisten elämänkohtaloita, 
joissa monet asiat sivuavat itseäkin. 
oma turvallinenkin elämä voi muut-
tua silmänräpäyksessä. kyllä siinä tun-
tee itsensä pieneksi. kaikki on juma-
lan kädessä. n
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”koulumaailmassa eletään 
koko ajan eettisten ja 

moraalisten kysymysten 
keskellä.”



CRuX, MARRASkuu 2011 31

Rehtori 
on myös 
pappi

ILkka RaIttILa
kAppALAinen,  

joenSuun SeuRAkuntA

Ilpo Saarelainen vaihtoi papin työn opettajan hommiin 
toimittuaan muutaman vuoden pappina. Papin 
toimia hän ei ole kuitenkaan jättänyt kokonaan. 

P
ari vuotta sitten joensuun seu-
rakunnan pappismiehet olivat 
lähdössä joulun alla tiernapoi-
kakeikalle keskustan ostoskes-

kukseen. äänentoisto oli muodostua 
ongelmaksi, mutta hätiin ehti paikalle 
sattunut ilpo Saarelainen, joka tarjou-
tui avuksi. hänen pakettiautostaan löy-
tyikin melkoinen sarja äänentoistoon 
tarvittavia välineitä ja ennen muuta hä-
nellä oli taito asentaa ne käyttöön. il-
posta oli hienoa, että papisto jalkautui 
arjen keskelle, ja siksi hän halusi aut-
taa. äänentoistohommat ovat vain yksi 
tämän papin monesta tavasta palvella 
vapaaehtoistyössä mm. seurakunnassa.

ilpo Saarelainen valmistui teologises-
ta 1985 ja vihittiin samana vuonna pa-
piksi kuopiossa. Vuosi vierähti stipen-
diaattina unkarissa, minkä jälkeen 
muutaman vuoden kokemus nuoriso-
pappina ja kirkkoherran sijaisuuksissa 
eri seurakunnissa sai hänet hakeutu-
maan koulutyön pariin. Syy lienee sa-
ma, mikä vieläkin nostaa kynnystä ha-
keutua uudestaan seurakuntapapiksi.

– en kykenisi olemaan sellainen 
pappi kuin aktiiviseurakuntalaiset 
odottavat, hän toteaa vaatimattomaan 
tyyliinsä. 

– halusin tavallaan jatkaa nuoriso- 
ja rippikoulutyötä koulussa, uskonnon-
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Ilpo Saarelainen tekee kirkollisia toimituksia erityisesti entisille oppilailleen ja heidän 
perheilleen. Hän kokee olevansa eräänlainen työpaikkapappi, jonka työmaa on levinnyt 
oppilaitten mukana ympäri Suomea.

opettajana. kokeilin hommaa ja tykäs-
tyin siihen. nuorten kanssa on hienoa 
elää ja tehdä töitä. työyhteisön ja or-
ganisaation johtaminen koulussa, 
asiantuntijaorganisaatiossa, on yhtä 
vaativaa ja vaikeaa kuin seurakunnas-
sakin, kertoo ilpo.

Työpaikkapappi
Vaikka ilpo Saarelainen on myös us-
konnonopettaja, on hänen pääasialli-
nen työnsä toimia rehtorina vireässä 
kontiolahden lukiossa joensuun kas-
vavassa naapurikunnassa. Aikoinaan 
papit toimivat usein näissä tehtävissä, 
nykyään harvemmin. Mutta ei hän ole 
jättänyt papin toimiakaan.

– teen kirkollisia toimituksia, eri-
tyisesti entisille oppilaille ja heidän per-
heilleen, kastan, vihin ja hautaan. 
Vuositasolla toimituksia on 25–30 ja 
niihin liittyvät toimituskeskustelut, 
kertoo ilpo.

toimitukset hän hoitaa vapaaehtoi-
sena saamatta mitään palkkiota tai 
muita korvauksia. hän kokee olevan-
sa eräänlainen työpaikkapappi, jonka 
työmaa on levinnyt oppilaitten muka-
na ympäri Suomea. Lisäksi ilpo on 
vuosia ollut aktiivisesti mukana seura-
kunnan rippikoulutyössä vaellusrippi-
kouluissa, musiikkityössä ym.

– koulumaailmassa eletään koko ajan 
eettisten ja moraalisten kysymysten kes-
kellä. koulu on niistä kysymyksistä ras-
kaana. joka päivä otetaan kantaa, poh-
ditaan ja ratkotaan kysymyksiä, jotka 
ovat etiikan keskiössä. teologin koulu-
tus ja papin työ antavat jonkin verran 
valmiuksia eettisten ja moraalisten ky-
symysten pohdintaan, kuvailee ilpo Saa-
relainen koulun arkea.

oppilaista on luontevaa, että rehto-
ri on myös pappi, joka hoitelee vaik-
kapa koulun jouluhartauksia, vaikkei 
ilpolla olekaan tarvetta tehdä pappeut-
taan erityisesti näkyväksi. hän kertoo 
koulumaailman myös muuttuneen us-
kontoneutraalimpaan suuntaan, ja et-
tä hänelle on tärkeää kohdata avoimes-
ti ja arvostavasti myös uskonnottomat 

ja muuta uskontoa edustavat maahan-
muuttajat, olivatpa nämä sitten opet-
tajia, oppilaita tai vanhempia.

Aktiivisesti vapaaehtoisena
kontiolahti on Suomen ampumahiih-
don keskuspaikka. ilpo Saarelainen on 
puurtanut jo kuusi vuotta kontiolah-
den urheilijoiden puheenjohtajana. 
tämäkin on vapaaehtoistyötä, joka 
vaatii paljon. urheiluseura on iso. ta-
lousarvio pyörii vuosittain sadoista tu-
hansista yli miljoonaan, kansainvälisis-
tä kisoista riippuen. Maailman cupit 
ja MM-kisat työllistävät vapaaehtoisia 
eniten. Suurissa kisoissa heitä voi olla 
puolisen tuhatta. tehtävään hän ei tul-
lut pappina, vaan ensisijaisesti rehto-
riuden kautta, sillä lukiolla ja urhei-
luseuralla on pitkä yhteistyöhistoria.

– toki olen urheiluseurassa myös 
pappi. pidän usein kisahartauksia jne. 
Moraaliset ja urheilun etiikkaan liitty-
vät kysymykset ovat hyvin usein esil-

lä urheiluseurassakin ja niissä kysytään 
”papin” näkemystä, kertoo ilpo.

Vapaaehtoisten tärkeän työn arvos-
tamisessa, heidän tukemisessaan ja 
huomaamisessaan ilpo näkee yhtäläi-
syyksiä kirkon ja urheiluseuran toimin-
nassa. toisaalta erona on se, että urhei-
luseura toimii jatkuvasti suurella ta-
loudellisella riskillä. kisabudjetti on 
täysin sään armoilla, ja jos tulopuoli ei 
toteudu, on vapaaehtoisen työpanok-
sen jälkeen lähdettävä lakki kourassa 
pankkiin. on otettava todellinen vas-
tuu ja riski.

– tällainen toiminta taitaa oikeas-
taan kysyä enemmän uskoa kuin seu-
rakunnan riskitön tekeminen, naurah-
taa ilpo.

ilpo Saarelainen näkee hyvin mah-
dollisena, että tulevaisuudessa seura-
kunnissa - varsinkin tiukan paikan tul-
len - toimii enemmänkin vapaaehtoi-
sia myös papin tehtävissä ilman 
palkkaa, muun leipätyön ohessa. n
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3:16) en kiistä, etteikö nuoren seurakunnan veisukirjas-
sa (nSV) olisi myös hyvää sisältöä. on totta, että lähes 
kaikissa nSV:n lauluissa on jokin hengellinen sanoma. 
omaa luokkaansa ovat tietysti tuu mun vaimoksein yn-
nä muut.

Miksi näitä lauluja ja yleensä gospelmusiikkia käyte-
tään seurakunnissa? Suosituin perustelu on se, että nuo-
rille kyseinen musiikkityyli on tutumpi kuin kirkon pe-
rinteinen tyyli. tällaisen perustelun kuullessani tulee mie-
leeni kysymys: Mistä tämä musiikkityyli on tuttu? 
Väittäisin, että jostain ihan muualta kuin seurakunnan 
piirissä harjoitettavasta gospelmusiikista.

Savon Sanomien (12.9.2011) erään otsikon alta luin seu-
raavat sanat: ”popmusiikin vihjailevat sanoitukset muut-
tuvat vuosi vuodelta rohkeammiksi.” etsi joku poplau-
lu. ota siitä sanat pois ja keksi itse uudet, hengelliset sa-
nat. eikö sen voisi sitten esittää kirkossa hengellisenä lau-
luna? toinen vaihtoehto. kirjoita hengellinen runo ja sä-
vellä se poptyylillä.

Laulu on valmis, ja yhtye esittää sen kirkossa nuorten 
messussa. jalka naputtaa lattiaa ja sydän hakkaa. Rytmi 
iskee tajuntaan ja värähtelee kehossa. kuulijalla on sa-
ma fiilis kuin kotona mp3-soitinta kuunnellessa, silloin 
kun musiikin mukana virtaavat väkivalta, seksi ja kiro-
sanat. Vaikka kirkossa sanat ovatkin hengelliset, ovatko-
han ne kuitenkin näiden tuntemusten ohella sivuseikka? 
jos halutaan kuulla laulettua evankeliumia ja tuntea rau-
haa, eikö rauhallisella ja perinteisellä musiikilla olisi suu-
rempi vaikutus? itselläni ainakin käy gospelmessun jäl-
keen niin, että sydän hakkaa kirkosta lähtiessä ja kotiin 
kävellessä on tyhjä olo.

jokainen tietää kuinka hyvältä tuntuu, kun on saanut 
kuulla tai laulaa voimallisen virren Sun kätes, herra, voi-
makkaan tai herkän Mun kanteleeni kauniimmin. em-
mekö haluaisi jakaa riparilaisille vielä enemmän näiden 
kaltaisia rauhoittavia kokemuksia? tulevaisuuden mu-
siikkikasvatus on sekä meidän kanttoriopiskelijoiden et-
tä kanttoreiden, opettajien ja vanhempien varassa. jokai-
nen meistä tuntee sydämessään sen, mikä on oikein, 
mikä palvelee parhaiten jumalaa, lähimmäistä ja seura-
kuntaa. kukapa ei tahtoisi toimia niin, että olisi raken-
tamassa iloa ja rauhaa, eikä niin että toiminta tuhoaisi ja 
aiheuttaisi lisää levottomuutta tähän jo valmiiksi levot-
tomaan maailmaan. n

o p i S k e L i j A V i n k k e L i

PALVELUTEhTäVäSSä
RIIna IMPIÖ
kiRkkoMuSiikin opiSkeLijA,  
SiBeLiuS-AkAteMiA, kuopio

j
o  ens immäisen 
opiskeluvuote-
ni aikana oulun 
konservatoriolla 

asetin itselleni tavoit-
teen: haluan muu-
sikkona toimia palve-
lijana. tämä tavoite 
joutuu koetukselle eri-
tyisesti rippileireillä. 
tunnen sisäisen risti-
riidan siinä, että minun 
pitäisi jumalan minulle 
antamilla lahjoilla säes-
tää lauluja, joiden ryt-

mi menee ”jalan alle”. toisaalta ne asiat, joita itse pidän 
hyvinä, menevät monen nuoren kohdalla toisesta korvas-
ta sisään ja toisesta ulos. Lopputenttiin päntätään muuta-
ma tärkein asia. toinen ristiriita syntyy tilanteesta, kun 
morsian soittaa minulle ja kysyy, osaanko soittaa Strato-
variuksen the Final Countdownin. Miten voisin palvel-
la kirkkoa ja kyseistä hääparia yhtä aikaa?

Raamatussa sanotaan: ”Antakaa kristuksen sanan asua 
runsaana keskuudessanne. opettakaa ja neuvokaa toisi-
anne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin ju-
malalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.” (kol. 

”tulevaisuuden 
musiikkikasvatus on sekä 

meidän kanttoriopiskelijoiden 
että kanttoreiden, opettajien ja 

vanhempien varassa.”
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”Suosittelen 
lämpimästi 

perhevapaiden 
täysimääräistä 

hyödyntämistä!”

Kokemuksia kanttorin työstä 
uudessakaupungissa

K
lo 7.00: herään kännykän herä-
tysääneen. Yleensä erillistä he-
rätystä ei tarvita, sillä siitä pi-
tävät huolen tyttäret Hanne 6, 

Fiina 2 ja vajaan vuoden ikäinen Liinu. 
juon kahvia ja selaan päivän lehden.

Klo 7.50: Vien hannen esikouluun 
Myllymäen päiväkotiin, joka sijaitsee 
kaupungin keskustan tuntumassa puo-
lentoista kilometrin päässä kodistamme.

Kokouksesta toiseen
Klo 8.00: työpäivä alkaa uuden-
kaupungin kirkossa vietettävällä aa-
muehtoollisella. talvikaudella kerran 
kuussa järjestettävien aamumessujen 
tarkoituksena on seurakuntalaisten 
palvelemisen ohella toimia osaltaan 
työntekijöiden spiritualiteettia hoita-
vina kokoontumisina.

Klo 8.45: Seurakuntakeskuksen kah-
viossa on aamukahvit ja työpaikkako-

kous, jossa seurakunnassamme vallit-
sevan käytännön mukaisesti muiste-
taan pyöreitä vuosia täyttäneitä työn-
tekijöitä sekä toivotetaan uudet 
työntekijät tervetulleeksi työyhteisöön. 
työterveyshuollon edustaja on paikal-
la kertomassa toteutettavasta työhyvin-
vointikyselystä ja muista ajankohtai-
sista asioista kuten influenssarokotuk-
sesta. Lisäksi tiedotetaan mm. työnte-
kijöiden virkistyspäivästä.

Klo 10.00: pappien ja kanttoreiden 
kokous, jonka oli tarkoitus alkaa jo 
kolme varttia sitten, alkaa seurakun-
takeskuksen toisen kerroksen kirjas-
to-/kokoushuoneessa. koska pappi ja 
kanttori muodostavat läheisen työpa-
rin monissa seurakunnan elämän yti-
meen liittyvissä tilanteissa, on mieles-
täni tärkeää, että näiden ammattiryh-
mien edustajat istuutuvat silloin tällöin 
yhteisen pöydän ääreen. keskustelua 
käydään tällä kertaa erityisesti juma-
lanpalveluselämään liittyvien kysymys-
ten ympärillä. uudenkaupungin seu-
rakunta on nimittäin arkkihiippakun-
nassa yksi viidestä seurakunnasta, 
jotka ovat mukana kirkkohallituksen 
jumalanpalveluselämän kehittämis-
hankkeessa vuosina 2011–2013.

Klo 11.10: Virastossa kanttoreiden 
työhuoneessa pidämme vastaavan 
kanttorin kanssa palaverin tuleviin työ-
asioihin liittyen.

Klo 11.45: otan viime viikolla sattu-
neen hirvieläinonnettomuuden vuok-
si tilapäisesti ilman autoa olevan kap-
palaisen kyytiin ja suuntaamme kohti 
Lokalahtea. Matkaa Lokalahden kir-
kolle tulee kuusitoista kilometriä.

Klo 12.00: Lokalahdella työskente-

levien työkokous alkaa seurakuntako-
ti paanulan takkahuoneessa virkajuo-
man nauttimisella. Monenlaiset tulevan 
syksyn toimintaan liittyvät asiat ja ky-
symykset saavat miltei pään pyörälle.

Klo 14.15: Lähdemme kappalaisen 
kanssa kohti kaupunkia. käyn kotona 
syömässä ja haen hannen päiväkodis-
ta. tämän jälkeen minulla ei ole työ-
tehtäviä ennen illan kuoroharjoituk-
sia. Väliaika kuluu kuitenkin tällä ker-
taa oman ammattitaidon kehittämiseen. 

Opiskelu pitää mielen virkeänä
Klo 15.10: Lähden ajamaan kohti 
naantalia urkujensoiton ja urkuimp-
rovisaation tunnille. Matkalla soitan 
pari työpuhelua.

Klo 16.00: kari Vuolan ohjauksessa 
soitan Bachin C-duuri toccataa sekä 
improvisaatioon liittyen kolme koraa-
lipohjaista tehtävää, jotka muodoltaan 
edustavat fugettaa, biciniumia ja va-
paamuotoista improvisaatiota.

Klo 18.00: Lähden ajamaan kohti 
Lokalahtea.

Klo 18.45: Saavun työhuoneelleni 
Lokalahdelle. etsin kuoroharjoituk-
sissa tarvittavat nuotit käsiini.

HenRI SaRaMetSÄ
kAnttoRi, uudenkAupungin 
SeuRAkuntA

Olen ollut kirkastussunnun-
taista lähtien virkavapaalla 
niin sanotun isäkuukauden 
vuoksi, ja keskiviikko 14.9.  
on päivä, jolloin palaan jälleen 
hoitamaan kanttorin virkaa 
ja työsuojeluvaltuutetun 
tehtäviä. Tässä yhteydessä 
haluan lämpimästi suositella 
perhevapaiden täysimää-
räistä hyödyntämistä!
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Klo 19.00: Lokalahden kirkkokuo-
ron harjoitusten on määrä alkaa seu-
rakuntakodin salissa. kuorolaiset ovat 
halunneet juhlistaa harjoituskauden al-
kamista kahvitarjoilulla, mikä sopii 
minullekin hyvin, sillä iltapäiväkahvi 
on tänään jäänyt juomatta. pidän 
 äänenavauksen, jonka jälkeen harjoi-
tellaan Varsinais-Suomen kirkkomu-
siikkipiirin 9.10. halikon kirkossa pi-
dettävien seitsemänsien kirkkomusiik-
kijuhlien ohjelmaa. Aloitamme Robert 
Lowryn Matkaa teemme tiellä taivaan 
-teoksella, joka on vanhaa ohjelmistoa. 
ehdimme vielä laulaa keväällä työn al-
le laitettua Bengt johanssonin sävellys-
tä uudet taivaat, uuden maan. kah-
vinjuonti on nielaissut ison osan tehok-
kaasta työajasta, eikä se laulamisen 
edellä ole äänenkäytön kannaltakaan 
erityisen suositeltavaa.

Klo 20.45: harjoitukset päättyvät. 
Avaan kannettavan tietokoneen ja istun 
tovin työhuoneessani ajanvarausohjel-
man äärellä pyrkien saattamaan oman 
kalenterini yhteneväiseksi ohjelmaan il-
maantuneiden työtehtävien kanssa. 
Luen  myös saapuneet sähköpostit.

Klo 21.15: Lähden ajamaan kotia 
kohti.

Klo 21.30: koska sää on miltei myrs-
kyinen, päätän ajaa auton talliin suo-
jaan neulassateelta. kotona hanne on 

jo käynyt yöpuulle. Fiina ja Liinu ovat 
vielä jalkeilla. Siemailen vaimon keit-
tämää iltateetä, katson tv-uutiset ja 
 autan lapsia iltatoimissa. 

Klo 22.45: käyn nukkumaan. n

Koska pappi ja kanttori muodostavat lähei-
sen työparin, on mielestäni tärkeää, että 
näiden ammattiryhmien edustajat istuutu-
vat silloin tällöin yhteisen pöydän ääreen, 
sanoo Henri Sarametsä.

Kaupunki ja seurakunta muutoksen pyörteissä
uudenkaupungin kaupunki on 
kokenut viimeisten viiden vuosi-
kymmenen aikana melkoisia muu-
toksia. kun vuonna 1960 kaupun-
gin väkiluku oli noin 4 500, niin 
1980-luvun alussa se oli kolmin-
kertaistunut noin 14 000 asukkaa-
seen. nopeaan väestönkasvuun 
vaikuttivat 1960-luvulla suoritetut 
sataman ja liikenneyhteyksien ke-
hittämishankkeet sekä makean raa-
kaveden altaan patoaminen meres-
tä, jotka mahdollistivat esimerkiksi 
Rikkihapon (nykyisin Yara), esson 
nestekaasun täyttölaitoksen sekä 
Saab-Valmetin (nykyisin Valmet 
Automotive) tehtaiden sijoittumisen 
kaupunkiin. tästä taas seurauksena 
oli voimakas asuntorakentaminen ja 
palveluiden kehittäminen.

uusikaupunki on kasvanut myös 
kuntaliitosten myötä. Vuonna 1969 
uudenkaupungin maalaiskunta lii-
tettiin kaupunkiin. pyhämaan 1974, 
Lokalahden 1981 ja kalannin 1993 
liitosten myötä on muodostunut ny-
kyinen uudenkaupungin kaupun-
ki ja uudenkaupungin seurakun-
tayhtymä, joka päätettiin vuoden 
2009 alusta lukien purkaa ja perus-
tettiin uusi uudenkaupungin seu-
rakunta. hallintorakenteeksi valit-
tiin kappeliseurakuntamalli siten, 
että uudenkaupungin seurakunta 
koostuu kalannin, Lokalahden, py-
hämaan ja uudenkaupungin(!) kap-
peliseurakunnista, jotka alueellises-
ti edustavat lakkautettuja seurakun-
tia. kunkin kappeliseurakunnan 
toiminnasta vastaa kappalainen, ja 
hänen työnsä tukena toimii kappe-

lineuvosto. esimiesasemaa kappa-
laisilla ei ole, vaan hallinto on orga-
nisoitu työaloittain niin, että kun-
kin työmuodon lähiesimiehenä 
toimii vastaava työntekijä. tämä 
onkin ainoa järkevä ratkaisu tilan-
teessa, jossa kappelit ovat kooltaan 
hyvin erilaisia: pienestä noin 600 
seurakuntalaisen pyhämaasta noin 
9 000 hengen kaupunkikappeliin. 
jumalanpalveluksia toimitetaan 
käytännössä joka pyhä kaikissa kap-
peliseurakuntien kirkoissa. niiden 
alkamisajat on porrastettu siten, et-
tä sijaisten käyttö voidaan myös va-
paiden viikonvaihteiden ja lomien 
aikana minimoida. pappeja seura-
kunnassa työskentelee kaikkiaan 
kahdeksan, kanttoreita on kolme ja 
lisäksi seurakuntamuusikko.

entisenä Lokalahden seurakun-
nan kanttorina virkapaikkani on 
Lokalahden kirkko ja vastuualuee-
nani musiikkityö Lokalahdella. Ra-
kennemuutoksen myötä työmäärä 
on kasvanut ja työtehtäviä osoite-
taan paljon myös seurakunnan 
muilla alueilla, erityisesti kaupun-
gissa, jossa toimituksia, hartauksia 
ja muuta toimintaa luonnollisesti on 
runsaammin. erityisen hyvänä asia-
na pidän sitä, että muutosprosessin 
yhteydessä pienten seurakuntien 
osa-aikaisista kanttorin viroista on 
päästy eroon muuttamalla ne uudes-
sa seurakunnassa kokoaikaisiksi. 
kanttorikollegio on voimavara, jo-
ka mahdollistaa sen, että toimintaa 
ja työtä voidaan suunnitella yhdes-
sä ja yhteisten projektien toteutta-
minen sujuu luontevasti. n
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Luottamusta  
mieheen tai naiseen

E
räänä elokuisena päivänä py-
sähdyin liikennevaloihin odot-
tamaan valojen vaihtumista. 
jalkakäytävällä ohitseni kulki 

kesän rippikoululainen, joka terveh-
ti minua iloisesti. hän oli yksi niistä, 
jotka tarvitsivat selkeät rajat ja joiden 
kanssa kävimme keskustelua rippikou-
lun pelisäännöistä enemmän kuin mui-
den kanssa. hyvin meillä sujui leirillä 
ja uskoakseni leiri oli hyvä kokemus 
hänelle. tuo hymy sai hyvälle tuulelle. 
Miten helppoa se onkaan. Yksi hymy 
ja päivä on pelastettu. hyvillä mielin 
menin kokoukseen kohtaamaan työ-
kaverit.

kuinka usein työpäivä alkaa hymyl-
lä, toisen ihmisen huomioimisella, sil-
lä että osoitan, että toinen on tärkeä, 
tarpeellinen ja tervetullut työyhtei-
söön? Arvostammeko toistemme työ-
tä? onko meillä varaa arvostaa tois-
temme työtä?

Matteuksen evankeliumin 25. luvus-
sa jeesus kertoo miehestä, joka jätti 
omaisuutensa palvelijoidensa hoitoon, 
kun hän oli muuttamassa pois maasta. 

Leena SIPOLa
pAStoRi, LuottAMuSMieS, nuRMijäRVen SeuRAkuntA
leena.sipola@evl.fi

Yhden talentin saanut pelkäsi ja kätki 
talentin maahan. isäntä haukkuu hän-
tä kelvottomaksi ja laiskaksi. palveli-
ja ei arvostanut isäntää eikä antanut 
arvoa isännän hänelle antamalle teh-
tävälle. hän ei halunnut ottaa elämäs-
sään riskejä eikä vastuuta.

Seurakunnassa meillä on monia eri 
tehtäviä, joihin tarvitsemme erilaisia 
talentteja, taitoja, kykyjä ja ominai-
suuksia, erilaista koulutusta. Voimme-
ko me kirkkona ja seurakuntina kät-
keä maahan ne kyvyt ja talentit, joita 
kirkon työntekijöillä on? uskallam-
meko antaa arvoa niille kyvyille, joita 
meillä työyhteisössä on?

tiedätkö sinä, mitä kaikkea työka-
verisi osaavat? Miten he ovat koulut-
tautuneet? Monta kertaa voi olla hel-
pompi kutsua ulkopuolinen vieraileva 
asiantuntija tilaisuuteen kuin arvostaa 
kokemusta ja osaamista omien työka-
verien keskuudessa.

hAVA – harkinnasta toteutukseen
hAVA, harkinnanvarainen palkanosa, 
on puhuttanut meitä seurakunnissa sii-

tä asti, kun uusi palkkausjärjestelmä 
otettiin käyttöön. niin on pitänytkin, 
sillä sopimusten mukaan sitä olisi voi-
tu maksaa jo syyskuusta 2009 alkaen. 
Vain muutamassa seurakunnassa hA-
VA on otettu käyttöön. Vaikka työn-
antaja ja työntekijäpuoli ovat yksimie-
lisiä siitä, että hAVA on olennainen 
osa kirkon yleistä palkkausjärjestel-
mää, läheskään kaikissa seurakunnis-
sa ei ole tehty vielä mitään sen eteen, 
että edes keskusteltaisiin hAVA:n 
käyttöönotosta.

ennakkoluulot uutta järjestelmää 
kohtaan ovat suuret. Ammatinhallin-
nan arvioiminen kuulostaa epäluotta-
muslauseelta, työn tuloksellisuuden ja 
laadun mittaaminen hengellisessä työs-
sä mahdottomalta ja toimintaympäris-
tön hallinnan arvioiminen sosiaalisten 
taitojemme kyseenalaistamiselta. Muu-
tos tuo stressiä, se nostaa esiin pelot ja 
epäilykset, kateuden ja pelon epätasa-
arvoisesta kohtelusta. entisten palkka-
luokkien aikana palkkaus oli avointa, 
samasta työstä sai saman palkan. nyt 
meiltä odotetaan taitoa neuvotella, ha-

Harkinnanvarainen palkanosa on puhuttanut meitä seurakunnissa siitä asti, kun uusi palkkausjär-
jestelmä otettiin käyttöön. Niin on pitänytkin, sillä sitä on voitu maksaa jo syyskuusta 2009 alkaen.
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lua kiinnostua, perehtyä ja paneutua 
myös palkkausasioihin. tehtävänku-
vauksen laatiminen edellyttää suunni-
telmallisuutta ja tavoitteellisuutta. esi-
miehiltä edellytetään entistä enemmän 
paneutumista esimiehenä olemiseen ja 
henkilöjohtamiseen.

Rippileirillä mietimme nuorten 
kanssa, mitä vahvuuksia heillä on. 
hAVA on yksi mahdollisuus löytää 
työntekijöitten vahvuudet, talentit, ky-
vyt ja erityisosaaminen ja ohjata ne yh-
teiseksi hyväksi seurakunnan käyt-
töön. pelko työntekijöitten eriarvoi-
s e s t a  k o h t e l u s t a  n o u s e e  e s i l l e 
hAVA:sta puhuttaessa. onko se mi-
nulta pois, jos toisen erityisosaamista 
arvostetaan ja palkitaan?

hAVA:n käyttöönotto on myös työn-
antajan etu. Motivoituneet, työhönsä 
paneutuneet ja itseään ja työtään tavoit-
teellisesti kehittämään pyrkivät työn-

tekijät ovat hyvää mainosta kirkolle. 
uuden palkkausjärjestelmän vain osit-
tainen käyttöönotto tuo epävarmuutta 
seurakuntiin ja eri seurakuntien työn-
tekijät ovat eriarvoisessa asemassa toi-
siinsa nähden.

Meitä luottamusmiehiä on koulutet-
tu hAVA:n osalta ainakin toista vuot-
ta. uusi palkkausjärjestelmä on todel-
lisuutta ja hAVA on yksi osa sitä. Mei-
dän kaikkien etu on, että se otetaan 
kokonaisuudessaan käyttöön. hAVA:n 
arviointikriteerien määrittäminen vie 
aikaa, ja se on hyvä tehdä huolella yh-
teistyössä työnantajan ja työntekijöit-
ten kesken. Vain siten voidaan tulla 
lopputulokseen, joka on kaikkia osa-
puolia tyydyttävä.

Meistä kaikista voi tulla niitä, jotka 
hyvän palvelijan tavoin käyttävät saa-
mansa lahjat ja kyvyt yhteiseksi hyväk-
si seurakunnan työssä. n

”pelko 
työntekijöitten 

eriarvoisesta 
kohtelusta nousee 
esille hAVA:sta 

puhuttaessa.”

Neuvottelutaito oli yksi teema syksyn luottamusmieskoulutuksessa.
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Den diskuterande  
teologins styrka på webben

K
an man på webben definiera 
vem som lär vem och hur? kan 
kyrkan komma in som lärare på 
diskussionsspalterna? hur kan 

kyrkan leva i en sådan miljö? det är 
önskvärt att varje församlingsmedlem 
använder sin röst, men går det att kon-
trollera dessa röster? nätet utmanar 
oss att diskutera och motivera det sta-
bila och det föränderliga i läran. 

kyrkans traditionella svar möter of-
tast inte de frågor människor har i dag 
på ett tillräckligt tillfredsställande sätt. 
när man citerar katekesen, läran och 
lagen går svaret ofta förbi, och män-
niskan och hennes fråga möts inte i den 
situation där frågan ställs. det kan le-
da till uppfattningen att kyrkan inte 
lyssnar till människan och då uppstår 
ingen dialog. i den kyrkliga debatten 
har egna tolkningar och åsikter van-
ligtvis inte varit offentliga. de sociala 
medierna fungerar emellertid just så 
att egna åsikter uttrycks offentligt. det 

är själva styrkan i de sociala medierna. 
de nya ateisternas styrka är friheten 
att kraftigt uttrycka sin egen åsikt.

Webbens styrka är människor och 
erfarenheter, inte fakta, sanning eller 
officiella uttalanden. genom eget so-
cialt handlande uttrycker man åsikter, 
önskningar eller aggressioner, kanske 
oftare än genom skrivelser. Människan 
och det mänskliga framhävs och då 
framhävs också sökandet efter gud 
och längtan efter det heliga.

Vinden blåser vart den vill
teologiskt kan man tänka sig att 
webben är den heliga Andens områ-
de. oförutsebar, påverkar människor, 
talar många språk. kan treenighets-
läran hjälpa oss förstå att man hittar 
och upplever helighet på nätet? upp-
levelsen av det heliga kan inte begrän-
sas till en viss miljö eller till en specifik 
plats i den miljön. Vinden blåser vart 
den vill, och du hör den blåsa, men du 

vet inte varifrån den kommer eller vart 
den far. (joh. 3:8)

i öppenheten på nätet möter använ-
darna oundvikligen olika religioner 
och religionerna möter varandra. det-
ta innebär att också en vanlig webban-
vändare blir tvungen att definiera sig 
själv i en mångreligiös miljö. Webban-
vändaren blir tvungen att leva i en 
mångreligiös miljö också utanför web-
ben. Men på nätet är tröskeln till inter-
aktion lägre. i bästa fall innebär det här 
äkta möten i stället för att man odlar 
stereotypier. Leder det till synkretism? 
hur fungerar kyrkan i den här mil-
jön? kyrkan måste åtminstone förstå 
denna omställning.

Kontroll?
Vem som helst kan producera innehåll 
på nätet. detta är i princip tillgäng-
liga för alla webbanvändare. nätet i 
sig frågar inte efter en viss utbildning, 
ställning, tillförlitlighet och kompetens 
hos den som producerar innehållet, ut-
an ansvaret ligger hos användaren. på 
webben får man självfallet inte publice-
ra material som är förbjudet i lag, men 
i ett nät utan gränser och hemland är 
också detta möjligt. För kyrkan är det 
utmanande att vem som helst kan lyf-
ta fram sina egna teologiska synpunk-
ter och uppfattningar eller varför inte 
lägga ut andaktsmaterial. Förutsätter 
detta kontroll?

Hannu MaJaMÄkI
pRojektCheF (AndLigt LiV pÅ WeBBen), 
kYRkAnS inFoRMAtionCentRAL  
uLLa OInOnen
pRojektSekReteRARe,  
kYRkAnS inFoRMAtionCentRAL 

De sociala medierna skapar en ny möjlighet att ta plats på 
människors vardagsagenda. En agenda där kyrkan kanske 
inte har synts eller där endast den bild av kyrkan som de 
traditionella medierna förmedlat har dominerat. De sociala 
medierna innebär en ny utmaning för institutionerna, 
bland annat kyrkan, att föra fram sina budskap.
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Webbens styrka är människor och erfarenheter, inte fakta, sanning eller officiella uttalanden. Genom eget socialt handlande uttrycker 
man åsikter, önskningar eller aggressioner, kanske oftare än genom skrivelser.

”nätet utmanar oss att diskutera 
och motivera det stabila och 

det föränderliga i läran.”

Samtidigt öppnar det för en stor ri-
kedom genom förening av tolkningar, 
nya tankar, fräscha åsikter eller kultu-
rer. Möjligheterna är oändliga. ändå 
behövs också den röst som bidrar med 
perspektiv, sakkunskap, tolerans och 
kritik. Vad innebär detta för teologin? 
Möjliggör det dialog?

på webben skyr man institutionella 
auktoriteter. det går inte att motivera 
sitt budskap med institutionens ställ-
ning eller personens ställning i institu-
tionen. Visserligen finns det auktorite-
ter också på webben, men det är svårt 
att motivera makt med ställning eller 
historia. Makten finns i stället i det 
ständiga ifrågasättandet, i kritiken och 
granskningen. Auktoriteten baserar sig 
på vad man tidigare har sagt eller gjort 
och hur det har tagits emot och påver-
kat webben eller världen i övrigt. kyr-
kan är emellertid också en hierarkisk 
institution där auktoriteten är definie-

rad. hur kan dessa världar mötas? 
också dessa begrepp omtolkas. Vad är 
auktoritet, vad är lojalitet?

i takt med att allting blir öppnare 
tack vare nätet blir makten svårare att 
kontrollera, missförhållanden avslöjas, 
alla har tillgång till information och 
gammal information är lättare att 
komma åt. Människor kan inte längre 
styras genom stillatigande; ofta är ti-
gandet också det kraftigaste inlägget 
på webben.

påskyndat av webben sker just nu 
en kulturell omvandling som är stör-
re än själva webben. den märks först 
på webben och webben är en effektiv 

kanal för förändringen. den kulturel-
la omvandlingen sker också i kyrkan 
och nätet spelar en avgörande roll. nä-
tet stöder sådana verksamhetsformer 
som kyrkan inte har varit van vid. hur 
kan kyrkans förvaltning känna igen 
och analysera förändringarna? kan 
kyrkan understöda och styra dem? För 
kyrkan är det livsviktigt att följa ut-
vecklingen och vara en del av den. n

Artikeln har sammanställts av Ulla Oi-
nonen och Hannu Majamäki utgående 
från en mellanrapport av arbetsgrup-
pen för webb och teologi som tillsatts 
av kyrkostyrelsens ämbetskollegium. 
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Rippikoulun tulevaisuus  
on leireissä ja aikuisten kohtaamisessa

JaRMO kOkkOnen  
tM, VtM, RippikouLun tYöALASihteeRi, kiRkkohALLituS

Rippikoulusuunnitelma 2001 Elämä – Usko – Rukous täyttää 
10 vuotta. Vuosituhannen vaihteen rippikoulu-uudistus onnis-
tui, ja rippikoulu on pitänyt suhteellisen hyvin pintansa muuttu-
vassa ajassa. 2010-luku tuo kuitenkin yhä kiperämpiä haasteita. 

R
ippikoulua pidetään kirkon 
menestystuotteena. edelleen 
enemmän kuin neljä viides-
tä nuoresta käy rippikoulun. 

nuorten ja heidän vanhempiensa pa-
laute on hyvin positiivista. Rippikou-
lussa kirkko tavoittaa monia sellaisia 
nuoria ja perheitä, joiden yhteys kirk-
koon ja uskontoon on löyhä.

Rippileirin lyhentäminen on lyhytnäköistä ja nakertaa seurakunnan omaa tulevaisuutta.
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”Rippikoulun 
käymättömiä 

aikuisia on 
maassamme 

enemmän kuin 
koskaan.”

Rippikoulu tarjoaa mahdollisuuden 
oman itsenäistymisen ja vanhemmis-
ta irtioton jäsentämiselle. Vain pienel-
le osalle nuorista uskonnolliset motiivit 
ovat tärkeitä syitä rippikouluun osal-
listumiselle. toisaalta nuoret kokevat 
juuri uskonnollisessa mielessä saavan-
sa enemmän kuin odottivat. nuorten 
omat odotukset liittyvät tyypillisesti 
uusiin kavereihin ja siihen, että ”ripa-
rilla olisi hauskaa”.

Rippikouluun osallistuu täsmälleen 
yhtä paljon tyttöjä ja poikia. Sen jäl-
keen ilmeisesti vain hautaan siunaami-
nen on yhtä ”tasapuolinen”, esimerkiksi  
isosista kaksi kolmesta on (lukiolais)
tyttöjä. Suuren yleisön silmissä suku-
puolen ja seksuaalisuuden käsittely on 
kirkossa vaikeaa. kuitenkin rippikou-
lu on ainoa kattava instituutio, jossa 
nuorilähtöisesti ja aikuisjohtoisesti ty-
töt ja pojat voivat yhteisöllisesti käsi-
tellä näitä kysymyksiä. esimerkiksi 
koululuokka ei useinkaan ole riittävän 
turvallinen ympäristö tunteiden, pel-
kojen ja toiveiden sanoittamiselle.

yhä vaativampaa työtä
Sekä hyvinvointi että pahoinvointi ka-
sautuvat maassamme yhä selvemmin. 
tavallisessa ripariryhmässä kohdataan 
oppimisvaikeuksia, anoreksiaa, masen-
nusta, yksinäisyyttä, lääkkeiden ja päih-
teiden käyttöä, toisaalta myös ylikilttejä 
ja kaikelta suojeltuja nuoria. 25 nuoren 
ryhmässä on 11 nuorta, joiden vanhem-
mat eivät tiedä, missä nuori on viikon-
loppuisin. Se mikä yhdeksänkymmen-
täluvulla oli erityisnuoriso työtä, on nyt 
nuorisotyön arkea. polarisaatio näkyy 
kulttuurin kärjistymisinä, esimerkiksi 
evoluution ja luomiskertomuksen mie-
lekäs yhdistäminen on aikaisempaa vai-
keampi ajatus nuorille. kaikkialle ulot-
tuva julkisuus ruokkii vastakkainaset-
telua ja kärjistämistä.

kirjava oppilasaines asettaa rippi-
koulun opettajille yhä suurempia vaa-
timuksia. kotien uskonnollisen kasva-
tuksen ohentuessa myös nuorten tie-

dot ja kokemukset kristillisestä uskos-
ta ovat ohentuneet. uhkakuvia rippi-
koululla siis riittää. Ruotsissa rippikou-
lun tavoittavuus oli kahdeksankym-
mentäluvun alussa Suomen tasoa. täl-
lä hetkellä keskiarvo on 30 prosentin 
tuntumassa. 

Miten rippikoulua tulisi edelleen ke-
hittää? kahdella tekijällä lienee tule-
vaisuudessa yhä suurempi merkitys: 
leirielämällä ja aikuisrippikoulun ke-
hittämisellä. 

Leirejä ei saisi lyhentää
tutkimusten mukaan uskonnollisuu-
dessa tapahtuvat myönteiset muutok-
set ovat sitä todennäköisempiä, mitä pi-
dempi leirijakso on. intensiivisellä leiri-
jaksolla saavutetaan enemmän kuin 
vaikkapa vuoden kestävällä koulu-
muotoisella opetuksella. Leirit tarjoa-
vat yhteisöllisyyttä, hiljentymistä, eri-
laisuuden hyväksymistä, itsenäistymi-
sen ja onnistumisen kokemuksia sekä 
pyhän läsnäoloa. Leirillä yhdessä elä-
misessä toteutuu myös yhteisön kanta-
va voima: eri tavoin oireilevat nuoret 
saavat uusia voimia ja toivoa kannus-
tavasta ja kunnioittavasta ilmapiiristä. 

teologisesti leirityön olemus on ole-
misen teologiaa. ohjelmaa ja vapaa- 
aikaa tehdään yhdessä. tekemisen 
ohella aikaa jää myös oleiluun, lepää-

miseen, ihmettelyyn ja nuorille tärke-
ään häröilyyn. turvallinen yhteisö, jos-
sa ”pelkkä” oleminen riittää on nyky-
lapselle ja -nuorelle kaivattu kokemus. 
Seurakunnassa ei tarvitse päteä. tämä 
on aitoa vastakulttuuria.

kuitenkin turvallisuuteen on panos-
tettava lainsäätäjän edellyttämällä ta-
valla, leiripäivärahat on maksettava, 
nuorten ja perheiden vaatimustaso on 
kasvanut ja osa työntekijöistä kokee vii-
kon leirin pitkänä ja raskaana. osassa 
seurakuntia kesästä loppuvat viikot ja 
leirikeskuksista vuodepaikat. paikoin 
leirien lyhentäminen nähdään mielek-
käänä tapana säästää. tämä on lyhyt-
näköistä toimintaa, nämä seurakunnat 
nakertavat omaa tulevaisuuttaan. 

Aikuiset oppijat on  
otettava todesta
Rippikoulun käymättömiä aikuisia on 
maassamme enemmän kuin koskaan. 
Aikuisrippikoulun kehittäminen ja sii-
hen panostaminen on kuitenkin jäänyt 
nuorten riparien jalkoihin. toteutuk-
set ovat kirjavia ja vastuunjaot työn-
tekijöiden välillä usein epäselviä. hel-
posti mennään siitä, mistä rima on ma-
talin. kuitenkin aikuinen oppija tar-
joaa monia mahdollisuuksia mielek-
kääseen kohtaamiseen ja kristillisen 
uskon perusteiden käsittelyyn. Aina ei 
ole kysymys kummiudesta tai aviolii-
tosta, yhä enemmän on heitä, jotka etsi-
vät elämänsä suuntaa ja ovat kiinnostu-
neita kristillisestä elämäntulkinnasta.

Aikuisrippikoulun tueksi kirkko-
hallitus on tuottamassa verkkomate-
riaalia ja täsmäkoulutusta. Muutamis-
sa seurakunnissa on hyviä kokemuk-
sia aikuisille suunnatuista ”rippikou-
lun kertauskursseista.” Leirielämä ei 
ole vain nuorten juttu, esimerkiksi 
nuoret aikuiset palaavat mielellään 
leiri tunnelmiin 10 vuotta oman ripa-
rin jälkeen. Seurakuntien haasteena on 
tarjota näitä mahdollisuuksia rohkeas-
ti ja kohdata aikuinen ihminen tasa-
vertaisena keskustelukumppanina. n
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Slummien pappi rakastaa lapsia

K
aikissa tämän alueen perheissä 
on isoja ongelmia, kuten huu-
meita ja rikkinäisiä perhesuh-
teita. Lapsista ei jakseta pitää 

huolta. kun tapaan vanhempia ja ky-
syn, saako lapsi tulla kirkon kerhoon, 
he yleensä antavat luvan. he myös ar-
vostavat kirkon työtä, vaikkeivät itse 
käy kirkossa”, Chanda kertoo.

immanuelin seurakunta aloitti työn 
slummissa kymmenen vuotta sitten, ja 
Chanda Saiyotha on toiminut siellä 
opintojensa ohessa jo kuusi vuotta. ny-
kyisin seurakunnan työ keskittyy juu-
ri slummiin ja erityisesti sen lapsiin. 
Seurakunta onkin varsinainen lasten 
kirkko; pihalla leikkii päivittäin jouk-
ko kirkon lastentarhan lapsia.  

kun Chanda Saiyotha ensimmäisen 
kerran meni slummiin, hänestä tuntui 
kamalalta.

-Siellä haisi ja oli likaista, lapset oli-
vat töykeitä. Mutta jumala on muut-
tanut asenteeni. nyt olen onnellinen, 
että saan mennä sinne. ihmiset tunte-

SaRI LeHteLÄ
LähetYStYöntekijä,  
SuoMen LähetYSSeuRA

Thaimaan evankelis-luteri-
laisen kirkon pastori Chanda 
Saiyotha tekee työtä Bangko-
kin suurimmassa slummis-
sa Khlongtoeyssa, jossa asuu 
puolisen miljoonaa ihmistä. 
Chanda Saiyotha halu-
aa tarjota slummien lapsil-
le mahdollisuuden toisenlai-
seen elämään kuin heidän 
vanhemmillaan on ollut. 

”Slummilasten 
ainoa mahdollisuus 

päästä kiinni 
hyvään elämään 

on koulutus.”

vat minut ja tervehtivät iloisesti, kun 
menen sinne.

Viulukoulun kautta  
hyvään elämään
immanuelin kirkon yläkerran huone 
on täynnä pieniä viulukoteloita. Seura-
kunnan viulukoulussa soittaa 60 lasta. 
Viulunsoiton opetus on ilmaista, mi-
kä avaa musiikin maailman myös köy-
hille. Suomen Lähetysseuran Susanna 
Mäki (ent. kettunen) toimi viulukou-
lun toisena opettajana 2006–2010. 
Lisäksi lapset opettelevat englantia, 
maalaavat, tanssivat ja perehtyvät tie-
tokoneisiin sekä viihtyvät ja leikkivät 
monissa muissa kerhoissa. Yhteen-
sä toiminnassa on mukana 150 lasta. 
Chandan tukena on joukko vapaaeh-
toisia. tavoitteena on, että lapset itse 
kehittävät toimintaa. 

Chanda Saiyothasta on tärkeää, että 
lapset saavat onnistumisen kokemuk-
sia, joita juhlitaan yhdessä. Viime 
vuonna viulukoulun oppilaat pääsivät 
thaimaan televisioon Rakastan taidet-
ta -ohjelmaan. Yksi viulukoulun oppi-
laista on päässyt jatkamaan viuluopin-
tojaan yliopistoon asti. pojan koko elä-
mä on muuttunut, ja hän innoittaa esi-
merkillään muitakin yrittämään.

-Slummilasten ainoa mahdollisuus 
päästä kiinni hyvään elämään on kou-
lutus. Se saa heidät näkemään, että 
huumeet tarjoavat vain valhetta. toi-
von, että he ymmärtävät jumalan ole-
van kaiken hyvän takana ja että hän 
haluaa jokaiselle hyvää.     

kirkon lapsilähtöinen toiminta ve-
tää mukaansa lapsia ja joskus myös 
heidän vanhempiaan. Chandan mu-
kaan vanhemmat eivät kuitenkaan 
yleensä pidä siitä, että lapsi haluaa ot-
taa kasteen ja liittyä seurakuntaan. 
Vuosittain noin viisi lasta kastetaan.

-Vanhemmat pelkäävät, että kaste 
vieraannuttaa lapsen perheestä. he ha-
luavat pitää kiinni edes niistä haurais-
ta siteistä, mitä perheessä on. jotkut ei-
vät voi sietää, että jokin ulkomaalai-
nen asia, kuten kristinusko, vaikuttaa 
heidän lapsiinsa.

Viisi uutta pappia
Chanda Saiyothan viiden vuoden opis-
kelu Lähetysseuran tukemassa luteri-
laisessa seminaarissa palkittiin, kun hä-
net vihittiin papiksi thaimaan evanke-
lisluterilaisen kirkon 35-vuotisjuhlan 
yhteydessä maaliskuussa 2011. juhlas-
sa vihittiin kaikkiaan viisi uutta pap-
pia, mikä on kirkon historian suurin 
pappisvihkimys

Suomen Lähetysseura toimii yhteis-
työssä vuonna 1994 perustetun thai-
maan evankelisluterilaisen kirkon 
kanssa. Sillä on 19 seurakuntaa ja 3 400 
jäsentä. Alusta asti lähetystyö thai-
maassa on tähdännyt seurakuntien pe-
rustamiseen ja evankeliumin levittä-
miseen. n
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”Minulle ei ole tärkeää asema ja arvostus, vaan se että opin palvelemaan Jumalaa niin, että Kristuksen kirkko kasvaa”, sanoo Chanda 
Saiyotha. Kuvassa hän on työalueellaan slummissa. Muk-tyttö on viulukoulun oppilas. 
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P
APIT JA MUUT seurakun-
nan työntekijät käyvät onnit-
telukäynneillä merkkipäivi-
ään viettävien luona. kerran 

Salossa porhalsin erääseen omakoti-
taloon mopedilla. päästyäni satulas-
ta maahan riensi luokseni nuorehko 
mies näyttäen kädellään stop-merk-
kiä ja sanoi: ”teillä ei ole tänne mi-
tään asiaa.” änkytin ihmeissäni. kun 
sisälle ei päästetty, menin naapuriin ja 
pyysin, että antakaa tämä kirja naapu-
rin vanhukselle. Viikkoa myöhemmin 
sain kirjeen, jossa pyydettiin anteeksi. 
Asia selvisi. joku valokuvaaja oli seu-
rannut lehdestä pyöreitä vuosia täyttä-
vien nimiä ja porhaltanut syntymäpäi-
vänä ottamaan kuvia. jäljestäpäin tu-
livat kuvat kovan laskun kera. tieto 
tällaisesta kulkevaisesta valokuvaajas-
ta oli kiertänyt pitkin kaupunkia, ja se 
oli saavuttanut onniteltavan kohteeni-
kin. nykyisin ei enää aikoihin ole jul-
kaistu paikallislehdissä vuosia täyttä-
vien ihmisten nimiä.

SALOSSA MINULLA SAATTOI ol-
la useampiakin onnittelukäyntejä yhte-
nä päivänä. niinpä erään kerran olivat 
vuosimäärät menneet sekaisin 70 ja 80 
kohdalla. jälkimmäiseltä onniteltaval-
ta tuli kaunis kiitos käynnistä. Sekaan-
nus selvisi minulle, kun ensimmäisestä 
paikasta tuli ystävällinen kehotus men-
nä alakouluun laskentoa opettelemaan.
 
KOVIN MyöHääNKääN EI kan-
nata mennä onnittelemaan, ei ainakaan 
pimeässä. kun kerran kolkutin ovea 
syyspimeällä, sisältä kuului miesääni: 
”kuka siellä?” ”no, pappi, tulisin onnit-

Syntymäpäiväsattumia

S At t u M u k S i A

telemaan ”, vastasin.  ”en usko, olet susi 
lammasten vaatteissa.” päätin sitten päi-
vän valossa mennä onnittelemaan.  Mi-
nulle kerrottiin kauhutarinaa möreäs-
tä äänestä, joka pimeällä väitti olevan-
sa pappi.  ”joo, ei kannata pimeällä ava-
ta ovea, ties mikä kulkuri papin äänel-
lä yrittää sisälle.” kuukausia myöhem-
min kuulin tätä kauhutarinaa kerrotta-
van Salossa. kannattaa siis pitää ovet vi-
susti lukossa, ainakin yksinäisen. 

ERääN KERRAN ISTUIN peräka-
marissa kahvitellen, veisaten ja jutellen 
päivänsankarin kanssa. pois lähtiessä-
ni löysin karvalakkini eteisen lattialta 
neljänä viitenä kappaleena. terrierillä 
oli ollut hauskaa. ”pastori ei nyt her-

mostu, hoidamme asiat kuntoon”, sa-
noi päivänsankari ja keräsi lakkini 
kappaleet talteen. kuukausien päästä 
kuulin iloisen äänen takanani: ”karva-
lakkinne on kunnostettu.” keväisessä 
säässä panin lakin päähäni. Salon toril-
la tuli tuttava vastaan ja ensi töikseen 
päästi rämäkän naurun. ”onpas sinul-
la muodikas päähine. etulippa on ta-
kana ja korvanpäällinen edessä.” nap-
pasin päähineen päästäni ja saman tien 
roskikseen. harmittaa, kun en ottanut 
sitä muuttokuormaani Ypäjälle 1972, 
sillä ainakin Ypäjän musiikkiteatteris-
sa sillä olisi ollut käyttöä. n

RIStO aHtI
kiRkkoheRRA, Ypäjä

”Sekaannus selvisi minulle, kun 
ensimmäisestä paikasta tuli ystävällinen 

kehotus mennä alakouluun laskentoa 
opettelemaan.”
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kuntalaisen silmissä, lapsen tai nuoren avunhuutoa koti-
olosuhteiden takia, köyhyyttä, perheväkivaltaa – joskus 
on helpompi olla näkemättä ja sekaantumatta asioihin. 

täällä voi valita, millä kaduilla kulkee, jos haluaa näh-
dä juutalaisen jerusalemin tai arabialaisen jerusalemin. 
toiset haluavat nähdä vain toisen, eivät molempia. Voi 
sulkea silmänsä ja yrittää olla näkemättä nälkäänäkeviä 
uskonnollisia juutalaisia, jotka mustissa takeissaan ton-
kivat roskiksia. nälkä näkyy heidän kasvoillaan, mutta 
he yrittävät etsiä syötävää huomiota herättämättä. Voi 
sulkea silmänsä siltä todellisuudelta, missä monet pales-
tiinalaiset elävät, palestiinalaisalueita ja israelia toisistaan 
erottavan muurin takana – köyhyydessä, työttömyydes-
sä ja toivottomuudessa.

Voi toki valita, ettei näe, tai sitten nähdä. kun näkee, 
se vaikuttaa meihin. Se vaikuttaa meihin ihmisinä, haas-
taa arvomaailmamme ja kirjoittaa teologiamme uudel-
leen. Se voi tehdä kipeää, mutta se on ainoa tie. Ainoa tie 
kasvaa ihmisenä, kristittynä ja pappina. teologilla voi ol-
la tahraamaton mustavalkoinen teologia, mutta vasta koh-
datessaan seurakunnan hänestä tulee pappi. pappi on se, 
joka näkee ja tekee ja joka ei pelkää kasvukipuja. Vasta 
silloin hänen teologiansa on käyttökelpoista, kun se on 
kohdannut oikean elämän. Silloin sanat ja teot voivat 
myös kohdata toisensa. n

SANOISTA TäyTyy TULLA TEKOjA 
MaLIn LInDBLOM
LähetYStYöntekijä,  
SuoMen LähetYSSeuRA, iSRAeL

A
utokoulunopetta-
jamme ajaa meidät 
takaisin autokoulul-
le ajokokeen jälkeen. 

hän ajaa ylinopeutta, pitää 
ainoas taan toisella kädellä 
ratista kiinni ja kertoo sa-
malla, miten hän on ajanut 
moottoripyörällä tel Avivis-
ta jerusalemiin 18 minuutis-
sa. Mitä? Se matkahan kes-
tää vähintään 40 minuuttia. 

Missä on se mies, joka koko aamupäivän on hokenut meil-
le ”pidä molemmat kädet ratissa”, ”älä aja niin kovaa”, 
”teillä on aivan liian paljon huonoja tapoja”. en voinut 
olla ajattelematta sanontaa ”älä tee niin kuin minä teen, 
vaan niin kuin minä opetan”. 

Autokoulun opettajan kohdalla oletin, että teot ja sa-
nat jotenkin kohtaisivat, että se mitä hän meille opettaa 
vaikuttaisi myös hänen omaan ajotyyliinsä, mutta ei. ei 
ainakaan Lähi-idässä. Samaa odotetaan meiltä papeilta, 
että sanat eivät ole tyhjiä, vaan johtavat tekoihin. 

jerusalemissa olen ajatellut tätä enemmän kuin Suo-
messa. Mihin meidän sanamme johtavat? onko meillä 
vain hienoja sanoja saarnatessa vai myös tekoja arjessa? 
täällä joutuu kohtaamaan kurjuutta eri laajuudessa kuin 
Suomessa. Mitä aion esimerkiksi tehdä sille asialle, että 
meidän kadulla asuu kodittomia? heitä näkee illalla nuk-
kumassa ja aamulla peseytymässä leikkipuiston vesipis-
teellä.

Sekä Suomessa että täällä voi toki olla näkemättä. 
Seura kuntapappi voi olla näkemättä kyyneleitä seura-

”teologilla voi olla 
tahraamaton mustavalkoinen 

teologia, mutta vasta 
kohdatessaan seurakunnan 

hänestä tulee pappi.”
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27.11.
kunInkaaSI tuLee nÖYRÄnÄ
1. ADVENTTISUNNUNTAI
Liturginen väri: valkoinen
Lk. 19:28–40
Virret: 2, 726, 3, 1 (evankeliumin yhteydessä),  
15 (uskontunnustuksen jälkeen), 6, 9, 4: 1, 8, 9
Muuta musiikkia: Riennä, Siion (Cant i), Adventtilau-
lu (tM 108, jA 145), Laulakaa, portit aukaiskaa (jA 
12, Car 1), tehkää korkeiksi portit (gören portarna 
höga): Wennerberg (S), katso, minä seison ovella ja 
kolkutan (Cant iV, 214)

Karibu, yesu Kristo! 
Tervetuloa, jeesus Kristus!
katI keMPPaInen

O
petuslapset joutuvat hurmoksiin saattaessaan jee-
susta jerusalemiin. näky on häiritsevä, mahdol-
lisesti myötähäpeää herättävä, koska fariseukset 
koettavat saada jeesusta hillitsemään riehakasta 

joukkoaan. jeesuksen vastaus osoittaa, että häntä ei spek-
taakkeli haittaa ollenkaan. 

Länsimaisen lähetystyön muodossa Afrikkaan saapunut 
kristinuskon tulkinta ei ole koskaan kyennyt oikein sulat-
tamaan niitä erilaisia hengellisiä ja emotionaalisia liikutuk-
sia, joita afrikkalaiset kristityt mielellään kokisivat kirkos-
sa. tässä on ollut yksi syy siihen, miksi viime vuosikymme-
nien aikana Afrikan mantereella on syntynyt kymmeniätu-
hansia historiallisista kirkoista riippumattomia kirkkokun-
tia. kirkon pitäisi saada olla paikka, jossa voi tanssia, lau-
laa, ylistää, puhua kielillä, profetoida, rukoilla, vapista, it-
keä ja nauraa. Lähetystyöntekijät taisivat näihin ilmiöihin 
törmätessään toimia kuten kertomuksen fariseukset; koet-
tivat saada niitä loppumaan - ja saivatkin. Seurauksena sit-
ten oli, että alkoi syntyä paikkoja, tiloja ja tilanteita, joissa 
kukaan ei ollut kertomassa, että moiset tuntemukset olisi-
vat epäraamatullisia tai epäterveitä. 

palmusunnuntain sanoma on jeesuksen saapuminen ja 
se, kuinka hänet vastaanotetaan. jeesus aiheuttaa hämmin-
kiä tullessaan, eikä hän olekaan kaikkialle tervetullut. ti-
la, jonka hänelle tarjoamme, on joskus tuskastuttavan ah-
das. jeesus ei sopinut siihen muottiin, jonka lähetystyöteki-
jät aikoinaan afrikkalaisille kristityille tarjosivat. 

katuravintolan muovipöydän päässä ruokaa odottelee en-
tinen poliisi, Mzee Mushi. Valppaan oloinen ja hyvävointi-
nen eläkeläinen aistii seuralaistensa tarpeet nopeammin 
kuin tarjoilijat, ja kantaa pöytään milloin suolapurkin, mil-
loin serviettejä. tästä miehestä huokuu pyyteetön lähim-
mäisen palveleminen. nykyään Mushi pyörittää muun mu-
assa toimistotarvikekauppaa ja majoituspalveluja. Vähäiset 
voittonsa hän kanavoi Mwamitumain seurakunnan raken-
nustoimikunnan puheenjohtajana uuden ja räjähdysmäi-
sesti kasvavan seurakunnan rakennushankkeisiin. 

Mwamitumaihin on Maswasta tunnin ajomatka kuivana 
aikana, jolloin tiet ovat hyvässä kunnossa. kuluneen vuo-
den aikana kulkemista on hankaloittanut alueen ainoan val-
koihoisen, lähetystyöntekijäpastorin jääminen eläkkeelle. 
pois lähti hänen lisäkseen myös auto. Mushi ystävineen on 
vieraillut Mwamitumaissa nyt oma-aloitteisesti. Lähin bus-
sipysäkki on kymmenen kilometrin päässä, loppumatka 
tehdään jalan. ”jumala yksin on tämän kaiken takana”, 
Mushi kommentoi ihmettelyäni siitä, miten joku on valmis 
tekemään toisten eteen niin paljon. 

Sunnuntaiaamu valkenee Mwamitumaissa, joka on Mas-
waa vielä paljon pienempi ja vielä paljon kauempana mis-
tään. Viisi vuotta sitten alueella oli kolme luterilaista kris-
tittyä, jotka kokoontuivat evankelistan johdolla puun var-
jossa. ”Suureksi harmiksi joku on nyt kaatanut puun”, 
Mushi pahoittelee, kun vierailemme seurakunnan syntysi-
joilla. kivenheiton päässä kohoaa Mwamitumain upendo-
seurakunnan kirkko, jossa pian jo veisaamme yhdessä 400 
seurakuntalaisen kanssa. Moni vielä kantaa oman tuolin 
mukanaan kirkon sisälle, mutta aikalailla valmista täällä jo 
on. entisen apulaispiispan kerrotaan liikuttuneen kyyne-
liin vieraillessaan Mwamitumaissa, eikä ihme! täällä nuo-
ret valmistivat 15 000 tiiltä kirkkoa varten, ja kasvava seu-
rakunta on muodostunut koko alueen innostajaksi. Mate-
matiikkani ei riitä laskemaan, miten monta sataa tai tuhat-
ta prosenttia seurakunnan jäsenmäärä on kasvanut muuta-
massa vuodessa. jumalan nälkä ja jano on ollut kova. Aika 
on oikea seurakunnan kasvaa. kirkon valmistuttua Mus-
hin rakennustoimikuntakaan ei pääse yhtään sen vähem-
mällä; nyt valetaan tiiliä pappilaa varten seurakunnan en-
simmäisen papin toivossa. n

”palmusunnuntain sanoma on 
jeesuksen saapuminen ja se, 

kuinka hänet vastaanotetaan.”
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4.12.
kunInkaaSI tuLee kunnIaSSa
2. ADVENTTISUNNUNTAI
Liturginen väri: violetti tai sininen
Lk. 17:20–24
Virret: 11, -, 8: 1-5, 5, 161, 2: 5
Muuta musiikkia: oi, saavu jo immanuel (jLVA),  
oi, näkee Luoja (oj 48), nyt saavu kirkas aamunkoi 
(jA 31)

missä on jumalan valtakunta?
kaLeRVO SaLO

j
eesuksen keskeinen sanoma kiteytyy jumalan valta-
kunnan käsitteeseen. hän ei ole käyttämäänsä termiä 
määritellyt tai selittänyt. Voimme silti ymmärtää, et-
tä jumalan valtakunta on tarkoittanut jumalan hallin-

tavaltaa maailmankaikkeudessa, jumalaa kuninkaana. ju-
malan valtakunta toteutuu siellä, missä jumala on ehdoton 
hallitsija ja koko luomakunta on hänen alaisensa.

edellä sanottu toki herättää kysymyksiä. eikö jumala jo 
nyt ole maailmankaikkeuden suvereeni hallitsija? eikö hän 
luonut maailmaa? 

jollain tavalla tämä jännite näkyy myös tekstissämme. ju-
malan valtakunta on tulossa. Se toteutuu joskus tulevaisuu-
dessa ennen näkemättömällä tavalla. Maailmanhistorian 
loppuessa kaikki muuttuu ja jumala lopulta hallitsee kaik-
kea. jumalan valtakunnan tulemista voidaan rukoilla, ku-
ten jeesus tutussa isä meidän -rukouksessa pyytää: ”tul-
koon sinun valtakuntasi.” tästä näkökulmasta katsottuna 
jumalan valtakunnan tulemisen ajankohtaa voi kysyä, ku-
ten fariseukset kysyivät jeesukselta. 

toisaalta taas jeesuksen vastauksessa näkyy, että juma-
lan valtakunta on jo nyt ihmisten keskellä tai heidän sisim-
mässään. jumalan hallintavallan voi kokea jo tässä maail-
manajassa. jumala vaikuttaa kirkossaan, kristittyjen kes-
kuudessa, vaikka lopullinen jumalan valtakunnan toteutu-
minen on vielä edessäpäin. jumalan hallintavalta näkyy 
myös luomakunnassa ja maailmassa yleensä.

Monilla ihmisillä näyttää olevan suunnaton halu saada 
tietää tulevaisuuden tapahtumia. tekstissämme jeesus va-
roittaa tulevaisuuden ennustamisesta. Meille riittää tieto sii-
tä, että jumalan hallintavallan täyden toteutumisen aika on 

edessäpäin. Selvää on, että ihmisen pojan ilmestymisen päi-
vä ei tapahdu salassa. pikemminkin tuo päivä on salaman 
leimahduksen tavoin kaikille aivan selvä.

jeesuksen opetus jumalan valtakunnan tulemisesta mer-
kitsee saarnaajalle varoitusta, ettei hän syyllisty yksipuoli-
suuteen. jumalan menneistä pelastusteoista kertominen on 
tarpeellista. Meidän on saarnattava jeesuksen ristinkuole-
masta ja pelastuksesta, mutta tämä ei voi olla opetuksem-
me ainoa sisältö. Vastaavasti on todettava, että pelkkä kes-
kittyminen viimeisiin tapahtumiin ei riitä. uskoomme ja 
julistukseemme kuuluu jumalan menneet pelastusteot, 
seura kunnan nykyinen elämäntilanne ja usko (jumalan val-
takunta keskellämme) sekä jumalan valtakunnan lopulli-
nen toteutuminen. 

juuri nyt on aika julistaa evankeliumia. tällä sanomalla 
on kiire. kirkon tehtävänä on kertoa evankeliumia kaikil-
le ihmisille niin lähellä kuin kaukanakin. tässä sitä haas-
tetta riittää ja joissain kohdin uhkaa turhautuminenkin. 
Vaikka kuinka hyvin haluaisit hoitaa seurakuntatyötä, niin 
näyttää löytyvän kasvava joukko erityisesti nuoria aikuisia, 
jotka ovat valmiita jättämään kirkkonsa. Myös ihmisten 
vaatimustaso kasvaa. kirkon toiminnan pitäisi olla yksilöl-
listä ja monipuolista, jokaisen omiin tarpeisiin räätälöityä 
ja soveltuvaa. evankeliumi pitäisi kääriä esimerkiksi itse 
kullekin soveltuvaan teologiseen pakettiin. Yksi haluaa 
konservatiivista julistusta, toinen avarakatsesuutta ja mo-
nipuolisuutta. jollekin ei sovi rock-sävytteinen gospel, toi-
selle taas perinteisesti toteutetut virret. 

Aikamme on monella tavoin ankara. kirkolla on suuret 
haasteet pitää koossa hyvin eri tavoin ajattelevien kristitty-
jen joukko. paikoin kirkon toimintamahdollisuudet kou-
luissa ja päiväkodeissa näyttävät kaventuneen. kirkon työn-
tekijä ei enää ole yhtä toivottu vieras työpaikoilla kuin jos-
kus aiemmin. nyt taitaa olla aika, jolloin toivoisimme nä-
kevämme edes yhden ihmisen pojan päivän, mutta emme 
saa sitä nähdä. 

elämme myös erilaisten uskonnollisten virtausten aikaa. 
Moni tarkastelee eri uskontoja ja valitsee niistä itselleen so-
pivimmat osat ja muovaa oman maailmankatsomuksensa. 
joidenkin ihmisten ajattelussa on vallalla käsitys: kaikki us-
konnot puhuvat samasta asiasta ja johtavat samaan päämää-
rään. osa taas pitää itseään erityisenä kulttuuripersoona tai 
sivistyneenä intellektuellina ilmaistessaan ateistista uskon-
toaan. ehkä tähän aikamme kuvaan soveltuvat jeesuksen 
sanat eksytyksestä (hän on tuolla ja hän on täällä) sekä hä-
nen varoituksensa (älkää lähtekö minnekään, älkää juosko 
perässä). n
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6.12.
kIItOS ISÄnMaaSta
ITSENäISyySPäIVä
Liturginen väri: valkoinen
Mt. 20:25–28 tai Jh. 8:31–36
Virret: 580, 126, 584, 577, 581, 578
Muuta musiikkia: Virsi 170, jumala ompi linnam-
me (kY 68), Siunaa Suomen maa (uM 18), oi herra, 
siunaa päämies maamme (hh 86), Rukous (hh 83), 
isänmaalle (hh81)

Nöyryyden hyve
tIIna ReInIkaInen

E
rään lehtikirjoituksen mukaan yhä useampi nuo-
ri haluaa itselleen tulevaisuudessa sellaisen työn, 
jonka kautta voi päätyä julkkikseksi. juttua var-
ten haastatelluista jotkut ilmoittivat jopa unelma-

ammatikseen julkkiksen ammatin, vaikka sellaista am-
mattinimikettä ei ole edes olemassa. julkisuus tuo paitsi 
näkyvyyttä ja ihailua, useimmiten myös rahaa. erilaisia te-
levisio-ohjelmia seuratessa voi huomata, että julkisuuden 
tavoittelu on ajan ilmiö, joka ei katso edes ikää. julkisuu-
denkipeydessään moni on valmis saattamaan itsensä vaik-
ka naurunalaiseksi.

Seitsemän vuosikymmentä sitten, sotavuosina, nuorten 
suomalaisten ajatukset tai ainakin näkymät tulevaisuudes-
ta olivat hyvin toisenlaisia. parhaassa iässä olevia miehiä ja 
naisia otettiin palvelukseen yhteisen asian puolesta ilman 
palkkaa ja kysymättä, mitä sinä haluat. Sodasta ei puhuttu 
sen päätyttyä pitkään aikaan. puhumattakaan siitä, että jo-
ku olisi esitellyt omia sodan aikaisia tekojaan ja saavutuk-
siaan. eräs sotaveteraani kertoi minulle, että sodan jälkeen 
aseveljet eivät juuri edes tienneet toistensa sotilasarvoista 
tai veteraanitunnuksista. olkoonkin, että myös sotaan liit-
tyi omat sankaruusihanteensa.

eri aikojen vertailu on helposti yksioikoista, eikä tee oi-
keutta koko todellisuudelle. ihminen itse on tuskin muut-
tunut oleellisesti viimeisten vuosikymmenien aikana, mut-
ta ihmisten elämäntapa ja arvot ehkä sitäkin nopeammin. 
Yksilökeskeisessä ajassa yhteinen hyvä ja toisten palvelemi-
nen eivät näytä enää olevan korkeassa kurssissa. Vanha nöy-
ryyden hyve on jäänyt julkisuudenkipeyden ja vallanhalun 
jalkoihin. Mitä se kertoo meistä?

itsenäisyyspäivän evankeliumissa jeesus nostaa sanoman-
sa ytimeen nöyryydestä lähtevän toisten palvelemisen. Sen, 
joka tahtoo hänen seuraajiensa joukossa tulla suureksi, ol-
koon toisten palvelija, ja se, joka tahtoo tulla ensimmäisek-
si, olkoon toisten orja. näitä jeesuksen sanoja on edeltänyt 
Sebedeuksen poikien äidin perin inhimillinen pyyntö jee-
sukselle siitä, että jaakob ja johannes saisivat istua tulevas-
sa valtakunnassa jeesuksen vieressä. nuo istuimet eivät ol-
leet niinkään lopunajallisen tuomion avustajien valtaistui-
mia, vaan pikemminkin kuninkaallisen juhla-aterian kun-
niapaikkoja.    

ihminen näyttää siis aina painineen oman paikkansa ja 
nöyryyden hyveen kanssa. Mutta saksalainen benediktiini-
munkki Anselm grün kirjoittaa siitä, kuinka nöyryys kuu-
lostaa varsinkin nykyihmisen korvissa epämiellyttävältä. 
Monet liittävät nöyryyteen itsensä ja oman arvonsa vähät-
telemisen tai toisten kynnysmatoksi joutumisen. 

Anselm grün kääntää sen sijaan ajatuksen nöyryydestä 
sitä merkitsevään latinan kielen humilitas-sanaan. humi-
litas tulee latinassa humus-sanasta, joka tarkoittaa maata, 
maaperää ja multaa. nöyryys merkitsee siis rohkeutta hy-
väksyä oma alkuperänsä; sen, että olen tullut maasta. Sa-
malla tavalla sen ovat ymmärtäneet myös varhaiset mun-
kit. niinpä nöyryys on rohkeutta katsoa oman sielunsa sy-
vyyksiin, josta ei löydy pelkästään hyveitä, vaan myös ag-
ressioita, suuruusfantasioita, surua, pelkoa ja avuttomuut-
ta.

Varhaisilla munkeilla ja kirkkoisillä nöyryyteen liittyi 
ajatus myös jumalan tuntemisesta. Se, joka ei halua tuntea 
itseään varjoineen kaikkineen, ei voi myöskään kohdata ju-
malaa. Sillä itsensä tunteminen ja jumalan tunteminen kul-
kevat käsi kädessä. nöyryys suojelee minua näin myös hen-
gellisessä mielessä nostamasta itseäni toisten yläpuolelle. 
nöyryys pitää minut maan pinnalla.

nöyrällä on rohkeutta palvella toisia ja palvella yhteistä 
hyvää. nöyrällä on rohkeutta astua toisen sijaan ja juosta 
toisten puolesta. nöyrä myöntää, että kaikki hyvä elämäs-
sä on jumalan lahjaa. Sellaista nöyryyttä on löytynyt niistä 
ihmisistä, joita meillä on tänään kiittäminen vapaasta ja it-
senäisestä Suomesta. nyt on meidän vuoromme palvella ja 
pitää huolta varsinkin pienimmistä ja heikoimmista – lap-
sista ja nuorista sekä vanhuksista.

Adventtiajan virressä lauletaan, että jeesuksen vallan sa-
laisuus oli nöyryys ja hiljaisuus. hän tuli palvelemaan ja an-
toi meille esikuvan. hän tuli antamaan itsensä, jotta olisim-
me myös vapaita palvelemaan. n
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11.12.
teHkÄÄ tIe kunInkaaLLe
3. ADVENTTISUNNUNTAI
Liturginen väri: violetti tai sininen
Jh. 3:26–30 tai Jh. 1:19–27
Virret: 7, -, 12, 259, 9, 266: 2-3
Muuta musiikkia: Riemuitse, Adam (oj 52),  
keskitalvi synkkä (jA 94), hoosianna (jLV 149)

Kamelinkarvaista viisautta
katI eLORanta

R
aamatun outo lintu, johannes kastaja, on pääosas-
sa kaksi kertaa kirkkovuodessa, juhannuksena ja 
kolmantena adventtisunnuntaina. Mikä tekee jo-
hanneksesta oudon? Se että hän ei suostunut elä-

mään niin kuin toiset. johannes eli erakkona erämaassa 
ja peräänkuulutti silmät palaen kääntymystä ja katumus-
ta, joskin myös jumalan armollista hyvyyttä ja syntien an-
teeksiantamista. no ei tuossa ehkä vielä mitään, mutta 
kun kaveri vielä litki hunajaa kamelinkarvaan kietoutu-
neena ja nimitti toisia käärmeensikiöiksi, niin kyllä hän 
ihan oikeu tetusti saa otsaansa leiman weirdo. 

johannes ei vain julistanut, vaan hän myös kastoi nimen-
sä mukaisesti. hän kastoi ihmisiä jordan-virrassa, ja myös 
jeesus sai häneltä kasteen. johanneksesta sanotaan, että hän 
oli jeesuksen edelläkävijä. hänen tehtävänään oli valmis-
taa jeesukselle tietä. johannes todisti jeesuksesta väkeväs-
ti jumalan karitsana, jonka kengän nauhoja hän ei ollut 
kelvollinen avaamaan. johanneksen kastaessa jeesuksen 
heidän tiensä kohtasivat, mutta silti johannes ei lopettanut 
työtään, vaan jatkoi toimintaansa aina mestaukseensa asti. 

johannes ja jeesus siis toimivat hetken aikaa rinnakkain, 
ja tämä tuntui herättävän kummeksuntaa, jopa närää joi-
denkin taholla. Ainakin johanneksen opetuslapsia se mie-
titytti, kuten evankeliumin kohdasta käy ilmi. oliko syn-
tymässä kilpailutilanne jeesuksen ja johanneksen välillä? 
kaikki tuntuivat menevän jeesuksen luo johanneksen si-
jaan. Mutta johannes ei lähde mukaan tilanteeseen vaan 
alkaa päinvastoin puolustaa jeesusta. johannes tunnustaa 
avoimesti jeesuksen aseman ja sen, että hän itse on etu-
oikeutettu, kun saa olla ”sulhasen ystävä”, se joka ohjaa 

juhla menoja, raivaa tilaa sulhaselle. kateuden sijasta johan-
nes kehottaa opetuslapsiaan yhdessä iloitsemaan jeesuksen 
kanssa. Sitten johannes toteaa viisaat sanansa: ”hänen on 
tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi.”  

Mikä viisaus näissä sanoissa piilee, mutta samalla myös 
suuri haaste. tämä on ajatuksena jotenkin nurinkurinen. 
emmehän me näin tuppaa ajattelemaan. Me ajattelemme 
pikemminkin päinvastoin: Minun on tultava suuremmak-
si, muiden pienemmiksi. totta kai ihmisen elämään kuu-
luu kasvaminen, oman identiteetin löytäminen ja oman pai-
kan hakeminen. on tärkeää oppia tuntemaan omat mah-
dollisuutensa. ei ole väärin yrittää, osata ja pärjätä, olla sii-
tä ylpeä. Mutta silloin kun tämä kaikki muuttuu vääränlai-
seksi itseriittoisuudeksi ja ylpeydeksi ollaan hakoteillä. Sel-
laisen ihmisen lähellä on vaikea elää, joka osaa ja tietää kai-
ken, on paras kaikessa. johanneksen neuvo sopii siis aika 
hyvin yleisohjeeksi ihmisten väliseen elämään. Me emme 
elä itseämme vaan toisiamme varten. 

Mutta johannes ei kuitenkaan tarkoittanut sanoillaan tä-
tä. hän viittaa sanoillaan jeesukseen ja hänen suuruuteen-
sa. kristuksen on tultava suuremmaksi. Mikä sitten on kris-
tuksen suuruutta, jonka tulisi kasvaa meissä? hänen suu-
ruutensa on siinä, että hän antaa anteeksi ja rakastaa. täs-
tä adventin aikakin muistuttaa. Adventti on valmistautu-
misen aikaa, valmistautumista jouluun. Valmistautuminen, 
oman sydämen raivaaminen, on kristukselle tilan tekemis-
tä oman tahdon ja omien halujen keskellä. Se että kristus 
tulee sydämessä suuremmaksi, tarkoittaa että hänen rak-
kautensa ja armonsa löytää meistä enemmän tilaa. tulkoon 
siis kristus suuremmaksi! n

”Se, että kristus tulee 
sydämessä suuremmaksi, 

tarkoittaa, että hänen 
rakkautensa ja armonsa löytää 

meistä enemmän tilaa.”
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18.12.
HeRRan SYntYMÄ On LÄHeLLÄ
4. ADVENTTISUNNUNTAI
Liturginen väri: violetti tai sininen
Mt. 1:18–24
Virret: 13, -, 53, 10, 14, 50: 1, 6
Muuta musiikkia: Maria, herran piikanen (jA 37), 
Ave Maria (jA 60), nyt seimelle pienoisen lapsen (jA 
97), odotan jouluvierasta (jA 117), herramme äiti, 
Maria (jLV 154), Marian jouluvirsi (kY 61) 

JanI kaIRaVuO

N
eljännen adventtisunnuntain saarnavirike sisältää 
tällä kertaa musiikillisen elementin: joosefin suu-
hun laitetut ajatukset on mahdollista joko lausua 
tahi laulaa. Sävelmä on liitetty oheen.

jeesuksen kristuksen syntymä tapahtui näin. Maria, jee-
suksen äiti, oli kihlattu joosefille. ennen kuin heidän liit-
tonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, pyhän hengen 
vaikutuksesta, oli raskaana. joosef oli lakia kunnioittava 
mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. hän 
aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. 
joosef istui murtunein mielin alas, painoi päänsä kyynär-
päittensä väliin ja rukoili: 

Herra, Herra, miksi minut hylkäsit? / Miksi taakan suuren 
asetit? / Miksi täytyy minun kestää kaikki tää, / miksi, miksi –
sitä voi en ymmärtää! 

Toisen lasta puolisoni odottaa. / Kohta toinen mies tuon lap-
sen saa. / En voi kestää tätä suurta häpeää! / Lähden kauas. 
Siellä tuska hellittää.

tämä asia ei jättänyt joosefia rauhaan, ei päivällä eikä 
yöllä. ei ollut yhtään hetkeä, jolloin hän ei olisi Marian ras-
kautta murehtinut ja pohtinut. Viimein hän teki raskain 
mielin päätöksen jättää kihlattunsa ja siirtyä vähin äänin 
muille maille. Yönä, jona hän oli ajatellut lähtevänsä, ilmes-
tyi hänelle kuitenkin unessa herran enkeli, joka sanoi: ”joo-
sef, daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. älä 
pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. ole rohkea, älä pelkää!” – 
enkelin sanojen myötä joosefin tilanne vain mutkistui en-
tisestään. Miten hän voisi olla rohkea tällaisessa tilanteessa? 
Valittavana oli nyt joko jumalan tahdon noudattaminen tai 
omien kasvojen säilyttäminen. 

En voi ottaa puolisoksi Mariaa, / jonka kohtu lasta kasvat-
taa. / Lapsen suhteen olen täysin osaton. / 

Poistun hiljaa – mennyt kunniani on.

joosef oli perinteitä kunnioittava, oikeamielinen kunnian 
mies. hän rakasti Mariaa täydestä sydämestään, mutta se ei 
valitettavasti nyt riittänyt tällä kerralla. Vaatimus oli joose-
fille kerta kaikkiaan mahdoton. Mutta enkeli jatkoi sinnik-
käästi: ”joosef, daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vai-
moksesi! Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin pyhästä 
hengestä. hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle 
nimeksi jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.”

joosef tajusi itsekin näkevänsä unta, mutta ei saanut mil-
lään itseään herätettyä. koko asia tuntui muutenkin liian 
epätodelliselta ollakseen totta. joosef katsoi enkeliä suoraan 
silmiin varmistuakseen, että tämä jumalainen viestintuoja 
oli asiassaan vilpitön.

Herran Henki isäkö tuon lapsen on? / Voiko totta olla mah-
doton? / Jeesus, Jeesus -nimen kai hän sitten saa: / synneistänsä 
kansan Herra pelastaa.

Miksi Herra minua näin kasvattaa? / Miksi juuri meidät ha-
luaa? / En voi tietää, en voi koskaan ymmärtää – / silti Herran 
tahto aina voimaan jää.

enkeli avasi siipensä siunaavaan asentoon, katsoi joose-
fia ymmärtäväisesti ja vastasi: ”tämä kaikki tapahtui, jot-
ta kävisi toteen, mitä herra on profeetan suulla ilmoittanut: 
katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle 
annetaan nimeksi immanuel - se merkitsee: jumala on mei-
dän kanssamme.” Yhtäkkiä enkeli oli kadonnut yhtä 
nopeas ti kuin oli tullutkin. joosef kätki enkelin sanat sydä-
meensä ja tunsi äkkiä kummaa rauhaa.

Immanuel - kanssamme on Jumala. / Näin siis toimii Herra 
taivaassa: / tänne joukkoon muitten ihmislapsien / syntyy Her-
ra, joka myös on ihminen.

Jeesus, Jeesus kansansa hän pelastaa. / Kaikki kansat valkeu-
den saa. / Syntiemme taakan ottaa kantaakseen / hän, ken saa-
puu veljeksemme pimeyteen.

unesta herättyään joosef teki niin kuin herran enkeli oli käs-
kenyt ja otti Marian vaimokseen. hän ei kuitenkaan koskenut 
vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan ja antoi po-
jalle nimen jeesus. joosef otti kapaloidun lapsen syliinsä ja kat-
seli hänen lapsenkasvojaan pitkään ja hartaasti. hän ei olisi voi-
nut ikinä kuvitella, että tästä hetkestä eteenpäin hän rakasti tuo-
ta lasta kuin omaansa. joosef laski jeesus-lapsen nukkumaan, 
lankesi lattialle polvilleen ja kiitti jumalaa:

Yksin olkoon Jumalalle kunnia! / Yksin hälle korkeuksissa. / 
Näin siis kaikki luvut täyttymyksen saa: /  syntyy Herra, joka 
meidät vapahtaa! n

joosef, kunnian mies
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24.12.
LuPaukSet tÄYttYVÄt

JOULUAATTO
Liturginen väri: valkoinen
Lk. 2:1–14
Virret: 23, 21: 1-7 (päivän virsi), 21: 8-9  
(UT:n jälkeen), 27: 2-3 (Isä meidän jälkeen), 30
Muuta musiikkia: enkelien joululaulu (jA 105),  
jouluhymni (jA 119), Marian poika (jA 134), ilon vies-
tin nyt saamme (oj 22), on kaikki kutsuttu seimen luo 
(jLV 150), heinillä härkien kaukalon (kY 73, jA 26)

Kohtaaminen
katI keMPPaInen

V
oi kuinka suloinen jeesus-lapsi onkaan. niin viaton 
ja täydellinen, seimeen nukkumaan laskettu. äitin-
sä Maria täynnä riemullista ihmetystä ja joosef pitä-
en perhettään tarkasti silmällä. Vuodesta toiseen sa-

ma tuttu, sykähdyttävä kuva. joulun tähti ohjaamassa idän 
viisaita seimen äärelle, paimenet osoittamassa kunnioitus-
taan joulun lapselle, jouluyö juhlayö. Mikä voisikaan olla 
tämän idyllisempää! joulun sanoma on sanoma rauhasta, 
ilosta ja pelastuksen valosta, joka valaisee koko maailman. 
Me todella pidämme jeesus-lapsesta. kukapa ei pitäisi, 
kun hän makaa seimessä? täydellinen lapsi, täydellinen 
perhe, täydellinen kuva, täydellinen tarina. täydellinen 
usko. täyttymys.

en halua, että jeesus kasvaa. en halua minkään muuttu-
van. en halua hänen alkavan puhua minulle, koska heti kun 
hän avaa suunsa, haavekuva särkyy, illuusio katoaa ja jou-
lun rauha ja ilo ovat tiessään. jeesus, taivaan tähden, älä 
muutu, älä kasva, älä tee mitään muuta kuin mitä juuri nyt 
teet jouluyönä – makaat hiljaa seimessä. nuku vain.

jos jeesus muuttuu, minunkin täytyy muuttua. jos hän 
puhuu minulle, elämäni järkähtää. Mitä jos hän avaakin sil-
mänsä, näkee suoraan sydämeeni, eikä pidäkään näkemäs-
tään? entä jos hänen katseensa saa myös minut näkemään 
itseni? oma menneisyyteni, elämäni, ihmissuhteeni, kaik-
ki ratkaisuni ja tekoni, ajatukseni, salaisuuteni – entä jos 
hän näkee kaiken sen, mikä on kasautunut sisälleni elämä-
ni kellareihin? jeesus-lapsi, säästä minut siltä.

elämässämme on hetkiä, jolloin kuva järkähtää ja idylli 
särkyy. täydellinen joulun kuva katoaa ja nukkuvan lapsen 
sijasta näemme jotakin enemmän. korvamme alkavat kuul-
la jotakin muuta kuin tyynnyttävän tuttuja joululauluja. tu-

lee hetki, jolloin kohtaamme jeesuksen, joka on enemmän 
kuin seimessä uinuva lapsonen. kuka hän on, ja miksi mi-
nun pitäisi piitata? tämä jeesus haluaa kaivolla puhutella 
naista, jolle kukaan muu ei puhu: ”tiedän kuka olet. Mene 
ja kerro muille, että olet kohdannut herran.”  jeesus on hän, 
joka kohtaa rikkaan miehen ja sanoo tälle: ”Rakastan sinua. 
Myy omaisuutesi ja seuraa minua.” jeesus on hän, joka nä-
kee kalastajan työssään ja sanoo tälle: ”jätä kaikki ja seuraa 
minua.” hän on se, joka sanoo ylenkatsotulle: ”tulen kotii-
si. tahdon syödä kanssasi.” hän on se, joka sanoo oman kuo-
lemansa hetkellä toiselle kuolemaantuomitulle: ”tänään si-
nä olet kanssani paratiisissa.” hän on se, joka sanoo naisel-
le puutarhassa: ”älä pelkää. Se olen minä.”

tällaiselle kohtaamiselle on vaikea löytää vertailukohtaa. 
Se ei ole sama kuin harmittoman nukkuvan lapsen ihailu 
etäältä jouluyön tunnelmissa. Se on tilanne, jossa totuus pal-
jastuu: kun jeesus luo katseen syvimpään olemukseemme, 
ja hän näkee sen minkä näkee. Vastoin toivettamme, jee-
sus-lapsi onkin äkkiä kasvanut ulos seimestään, ja siinä me 
olemme, kaikki salaisuutemme, murheemme, pelkomme 
ja vammamme avoinna hänen silmilleen. Mitä tapahtuu? 
jeesus ei vaikutakaan olevan kovin järkyttynyt näkemäs-
tään. hän ei tuomitse, paheksu, järkyty tai inhoa. hän ra-
kastaa sitä, mitä näkee meissä. tämä tekeekin asiasta niin 
vaikean: se on katse, jota minun on vaikea ottaa vastaan. 
on paljon vaikeampaa ottaa vastaan ehdotonta kuin ehdol-
lista rakkautta. haluaisimme luonnostamme olla hänen 
rakkautensa arvoisia. Rohkeampia tai hyveellisempiä ken-
ties. jotain muuta kuitenkin kuin olemme. ehkä haluaisim-
me olla enemmän sellaisia, mitä kuvittelemme katuvan syn-
tisen olevan.

kaikki tällainen spekulointi on tarpeetonta. jeesus ei 
edellyttänyt mitään, kun hän lähestyi ihmistä. tarvittiin 
vain kohtaaminen, pysähtyminen, katse ja muutama sana. 
hän ei koskaan kysynyt, oliko ihminen liian hyvä tai huo-
no hänelle. hänellä ei ole siihen mitään syytä.
jeesus-lapsi on tänään seimessään. jos katsomme hän-
tä tarkkaan ja annamme itsemme nähdä joulun idyllin 
ohi, saatamme saada lahjan. Voimme ottaa lahjan vastaan 
omaksemme, ilman pelkoa ja epäröimistä, ilman mitään 
teennäistä vaatimattomuutta tai omia ennakkoehtojamme. 
tämä lahja ei ole sen vähempää kuin kutsu ikuisen elä-
män osallisuuteen – uudenlaiseen elämään, jota eivät mit-
kään vallat voi tuhota. Siinä on joulun suuri salaisuus. n

”joulun lahja on kutsu ikuisen 
elämän osallisuuteen.”
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25.12.
Sana tuLI LIHakSI
JOULUPäIVä
Liturginen väri: valkoinen
Jh. 1:1–14
Virret: 27: 1-3, 27: 4 (Jouluaamun johdantosanojen  
jälkeen), 35, 21: 1-7, 18, 25, 21: 8-10
Muuta musiikkia: ilouutinen (jA 146, jLV 148), 
kun joulu valkeneepi (jA 70), enkellaulu kajahtaa 
(jA 51), joulun kellot (jA 113, Car 38), jerusalemin 
kellot (oj 26)

johanneksen jouluevankeliumi
kaLeRVO SaLO

j
ohanneksen evankeliumi alkaa uskon ydinkohdas-
ta. nyt ei puhuta jeesuksen perheestä, verollepanos-
ta, enkeleistä, tähdestä tai itämaalta tulleista tietäjistä. 
nyt puhutaan luomisesta. Alussa oli Sana. kristus oli 

olemassa Sanana jo ennen luomista, aivan alussa. Sana oli 
jumalan luona. Sana ja jumala olivat yhtä. kaikki syntyi 
Sanan voimalla. 

elämme aikaa, jollin kristittyä haastetaan puhumaan us-
konsa perusteista. jumalan kaikkivaltius ja ateismi haasta-
vat toisensa. on niitä, jotka haluavat nähdä tieteessä ja us-
kossa toistensa viholliset ja kilpailevat maailmanselitysmal-
lit. tätä väittelyä käydään vaikkapa internetin keskustelu-
palstoilla, jossa jumalan olemassaolon kieltävät ihmiset yrit-
tävät tehdä kristillisestä uskosta naurettavaa. Samalla ateis-
tin kuva uskosta piirtyy sellaiseksi, josta suomalaisen kris-
tityn on vaikeaa tunnistaa omaa vakaumustaan. kyseessä 
on karikatyyri fundamentalistisesta raamatuntulkinnasta. 
tällaista epätodellista haamua vastaan onkin sitten jo help-
po taistella. 

jumala on luonut sanallaan kaiken tyhjästä. Miten tieteel-
lisen maailmankuvan omaava ihminen voi tämän omaksua? 
oikeastaan aika helposti. jumala luo maailman Sanallaan, 
ja tiede tutkii, miten se on tapahtunut. tiede lähestyy totuut-
ta ja etsii uutta tietoa. tiede hoitaa täten omaa tehtäväänsä. 
Samalla se jättää tilaa myös aidolle uskolle. tiede ja kristil-
linen usko eivät muodosta toistensa vihollisia vaan ystäviä.

tiede myös hyödyttää ihmistä. tiedon kasvaessa saam-
me vaikkapa arkielämäämme helpottavia keksintöjä tai hel-
potusta ruumiimme vaivoihin. tiede opettaa ymmärtämään 
itseämme entistä paremmin. kristikunta onkin koko ole-
massaolonsa ajan omaksunut ympäröivästä maailmasta 

oman maailmankuvansa rakennusosaksi parhaimpina pi-
tämiään aineksia. Samalla kristityn on syytä olla myös 
 uusien oivallusten kohdalla kriittinen. uudet keksinnöt 
usein pitävät sisällään myös kääntöpuolen, luomakunnan 
rajallisten resurssien liikakäytön. kaikki hyvä ei myöskään 
jakaudu ihmisten kesken oikeudenmukaisesti. toiset elä-
vät nälkäkuoleman partaalla, toiset yltäkylläisyydessä.

elämä on saanut alkunsa jumalasta. Mikään ei ole syntynyt 
ilman häntä. jumala ja jeesus ovat aina olleet yhtä. jumalan 
rakkaus ihmiskuntaa kohtaan näkyi juuri jeesuksessa. hänen 
ansioistaan voimme ymmärtää jotain jumalan suuresta rak-
kaudesta. jumalan ja jeesuksen suhde on lämmin ja läheinen. 
jumalalla ei ole mitään salaisuuksia jeesukselta.

jeesuksessa oli elämä. elämä merkitsee tuhon, tuomion 
ja kuoleman vastakohtaa. (jh. 3:16) johanneksen evanke-
liumin alussa ei esitellä jeesuksen perhettä. Sen sijaan evan-
keliumin alku tähtää siihen, kuka kuuluu jumalan perhe-
väkeen. kaikki, jotka ottivat hänet vastaan, saivat oikeuden 
tulla jumalan lapsiksi. (jh. 1:12)

johannes kertoo jumalan maailmasta vastakohtaparien 
kautta, kuten valo-pimeys. ihminen pohjimmiltaan pelkää 
pimeää. tutussa ja turvallisessa ympäristössä pimeän kans-
sa voi tulla toimeen. Mutta vieraassa ja pelottavassa ympä-
ristössä pimeä saattaa kätkeä sisäänsä vaaroja, joita ei ole 
mahdollista havaita. Monet pedot saalistavat öiseen aikaan 
ja käyttävät tarkkoja aistejaan, jotka ihmisiltä puuttuvat. 
Lapsikin pelkää pimeää. johannes vertaa ihmisen omaan 
kokemuspiiriin kuuluvaa pimeyttä hengelliseen pimeyteen. 
koko maailman pimeys on ahdistavaa. tähän ihmisen ko-
kemukseen jeesus on tuonut valon.

Luominen alkoi valosta. jumala sanoi: ”tulkoon valo.” 
ja valo tuli. (Moos. 1:3) jeesuksen tullessa maailmaan tapah-
tui samankaltainen luominen. Maailmaan tuli uusi valo, jo-
ka merkitsi kuoleman, tuhon ja tuomion asemasta elämää. 
enää ei tarvitse pelätä pimeää. 

tämä valo on tuonut toivoa ja elämänuskoa ihmiskun-
taan jo kahden vuosituhannen ajan. Se muodostaa kaiken 
paljastavan valon. Maailman valo osoittaa ihmisen syntisyy-
den, mutta tuo tähän tilanteeseen myös armon. jeesuksen 
valossa ihminen näyttäytyy realistisesti ja totuudenmukai-
sesti juuri sellaisena kuin hän on. Silti kyse on rakastavasta 
ja turvallisesta valosta. jeesuksen tuoma valo johdattaa, 
näyttää oikean tien. n

”tämä valo on tuonut toivoa ja 
elämänuskoa ihmiskuntaan jo 
kahden vuosituhannen ajan.”
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26.12.
kRIStukSen tODIStaJat
TAPANINPäIVä
Liturginen väri: punainen
Mt. 23:34–39
Virret: 26: 1-5, 26: 6-7 (synnintunnustuslauluna), 26: 8 
(Kiitosrukouksena), 131, 141, 17: 1-3, 17: 4
Muuta musiikkia: jouluhymni (jA 119), joulurukous 
(jA 125, 131), oi, näkee luoja (oj 48)

Uskon tähden
katI keMPPaInen

S
uomessa kristitty saa elää elämänsä ilman vainoa. 
itsestäänselvyyskö? uskonsa tähden väärinymmär-
retyksi, nauretuksi tai ivatuksi tuleminen voi lou-
kata ja kuohuttaa tunteita, mutta ketään ei murha-

ta meillä uskon tähden.  kristinusko on sallittua. kirkko 
ja kristityt ovat hyväksytty osa yhteiskuntaa. kenenkään 
ei tarvitse pelätä henkensä edestä siksi, että seuraa kris-
tusta. en voi olla ajattelematta, että tämä turva on tuonut 
mukanaan myös tiettyä laiskistumista. kun kaikki on ul-
konaisesti hyvin, usko menettää parhaan teränsä – olipa 
kyse yksilöstä tai yhteisöstä. en ihannoi vainojen aikaa, en 
kaipaa marttyyriutta – mutta kuitenkin vaikuttaa siltä, et-
tä uskolle on hyväksi olla ahtaalla. Marttyyrien veri on kir-
kon siemen, sen totesivat jo varhaiskirkon aikalaiset. kris-
tityt kiinassa, pakistanissa, egyptissä, irakissa, iranissa, 
Syyrias sa, Sudanissa, pohjois-koreassa, nigeriassa ja lu-
kuisissa muissa maissa voisivat sanoa tähän jotakin.

Arvellaan, että keskimäärin noin 170 000 kristittyä me-
nettää vainojen seurauksena henkensä joka vuosi. Ympäri 
maailman kristittyjä vainotaan vakavasti: heitä siepataan, 
vangitaan, kidutetaan, tapetaan, silvotaan ja raiskataan. 
kristittyjen kansalaisoikeuksia rajoitetaan, heidän kotejaan 
ja kokoontumispaikkojaan tuhotaan. kristityiksi käänty-
neet nähdään monin paikoin oman kansansa, kulttuurinsa, 
sukunsa ja perheensä pettäjinä. kaikista uskonsa tähden 
vainotuista ihmisistä 75 % on juuri kristittyjä. Salakristit-
tyjen määrää ei tiedä kukaan. intialaissyntyinen työtoveri-
ni tansaniassa ei tohtinut osallistua kansainvälisen seura-
kunnan toimintaan, koska kirkon naapurissa sijaitsi mos-
keija, jossa hänen sukulaisensa tapasivat käydä.  häntä tus-

kin olisi tapettu, mutta ennenkuulumaton skisma olisi syn-
tynyt hänen ja suvun välille.

kristuksen seuraamisella on hintansa. tämä on yksi 
evan kelista Matteuksen teologisista korostuksista. Se ei 
meillä tarkoita hengen menetystä, mutta voimme jonkun 
henkilökohtaisen kokemuksen kautta ymmärtää syvällises-
tikin, mitä tämä tarkoittaa. kärsimys on meille rakas teo-
loginen aihe: siitä on hioutunut yksi luterilaisuuden par-
haista hengellisistä aarteista. Ristin teologia on hullutus 
maailmalle, ja sen sanoma on aivan päinvastainen kuin me-
nestysteologisen saarnan. 

tansaniassa huomasin, että sikäläisten kristittyjen oli vai-
kea suhtautua ajatukseen jumalan puheesta tai läsnäolosta 
kärsimyksessä. kun maailmankuva on dualistinen, hyvä ja 
paha pysyvät omilla tonteillaan. kaikki hyvä tulee juma-
lalta: riittävä sato, sateet, ruoka, terveys, lapset, vauraus. ka-
to, nälkä, kuivuus, epäsopu ja sairaus tulevat Saatanalta. 
Maailma on kahden vastakkaisen voiman temmellyskent-
tä. tällaiseen maaperään lankeaa erityisen hyvin menestys-
teologinen saarna: jumala palkitsee omansa näkyvästi ja 
runsaasti jo tässä ajassa. Sambialaissyntyinen teologi Joe M. 
Kapolyo luettelee afrikkalaisten kristillisten kirkkojen koh-
talonkysymykset: korruptio, fatalismi, laiskuus, tribalismi, 
eripuraisuus, johtajuus, elämää tuhoavat kulttuuriset ja us-
konnolliset käytännöt, sekä viimeisimpänä muttei vähäi-
simpänä menestysteologian houkutus.  hän sanoo kuiten-
kin ykskantaan: ”jos kristillinen julistus ei muistuta meitä 
siitä, että jeesuksen opetuslapset tulevat kärsimään, se on 
riittämätöntä julistusta.”

Mitä olisi olla jeesuksen todistaja omassa ehkä vaatimat-
tomassakin arjessa? kutsu jeesuksen todistajaksi nostaa 
esiin kysymyksen uskon universaaliudesta ja individualis-
mista: evankeliumi kuuluu kaikille, mutta entä kun suhde 
jeesukseen on niin häkellyttävän vereslihainen, että sitä on 
lähes mahdotonta pukea sanoiksi – saati jakaa jonkun kans-
sa. pitäisi todistaa, pitäisikö? Miten? Monella voi olla epä-
miellyttäviä kokemuksia asiasta, joten päätökseksi on jää-
nyt ”kiitos, mutta ei kiitos”. toivon ehkä heikosti, että to-
distukseksi riittäisi elämäni: säteilisipä minusta kristuksen 
valo ja kaikki rakkaus ja hyveet – paitsi että tämäkin epäi-
lyttää vahvasti. 

Mitä sitten kristuksesta todistaminen voisi olla? Vaellan 
kristuksen valitsemaa tietä ja rukoilen kumppaneita, ystä-
viä ja seuralaisia tälle tielle. tie valitsee kulkijansa, aske-
leemme kohtaavat ja voimme jakaa kristusta toisillemme 
ja maailmalle. kristuksesta todistaminen on keskittymistä 
häneen, oman itsensä tarkkailun unohtamista ja elämistä 
hänessä ja hänestä, joka päivä ja kaikissa tilanteissa ja kai-
kissa kohtaloissa. n
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31.12.
aIkaMMe On JuMaLan kÄDeSSÄ
UUDENVUODENAATTO
Liturginen väri: valkoinen
Mt. 16:1-4 tai Lk. 13:6-9
Virret: 36: 1-5, 37 (Päivän virsi), 397, 388, 848: 1, 4
Muuta musiikkia: psalmi 90 (kY 84), psalmi 91  
(kY 81), Viesti rauhan maasta (kY 66), huomispäivää 
en mä tunne (uM 117)

mistä aikain merkit 
muistuttavat?
JanI kaIRaVuO

E
lämme aikaa, jolloin kenties enemmän kuin kos-
kaan ennen kurotellaan kohti tulevaisuutta. tule-
vaisuusselontekojen, strategia-asiakirjojen, toimin-
tasuunnitelmien ja riskianalyysien avulla yritetään 

ottaa tulevaisuutta haltuun. Valitettavan usein käy kuiten-
kin niin, että nämä sinänsä hyvät yritykset eivät koskaan 
tavoita todellisuutta. ne saatetaan laatia liian idealistisiksi 
tai sitten pohjatyö on tehty huolimattomasti. Maailmakin 
muuttuu niin nopeasti, että harva meistä pystyy sen muu-
toksen vangitsemaan vaikkapa kuuden vuoden päähän 
ulottuvan strategian sivuille.

kaikessa tulevaisuuteen tähtäävässä työskentelyssä on en-
siarvoisen tärkeää, että osataan lukea aikojen merkkejä. 
pelkkä vallitsevan tilanteen toteaminen ei kuitenkaan vie 
pitkälle. on myös osattava analysoida syitä ynnä seurauk-
sia sekä ennakoida kehityksen suuntaa historian ja aikojen 
merkkien valossa.

Vuoden vaihteessa on perusteltua luoda katsaus kuluneen 
vuoden keskeisiin aikojen merkkeihin. kukin voi pohtia, 
mitkä tapahtumat ja asiat ovat niitä kaikkein leimallisim-
pia vuoden 2011 tapahtumia. Laatiessani tätä kirjoitusta 
syyskuussa 2011 huomaan pohtineeni kuluneen vuoden 
 aikana erityisesti kolmea asiaa: Suomen poliittisen kentän 
muutosta, norjan väkivallantekoja sekä Markku Koiviston 
tapausta.

papin tehtävänä ei ole asettaa poliittisia puolueita arvo-
järjestykseen. Sen sijaan kirkon on tärkeää pitää yllä arvo-
keskustelua ja peilata yhteiskunnan tilaa kristinuskon ope-
tuksiin. eduskuntavaalien myötä Suomen sisäpoliittinen ti-
lanne on muuttunut aika lailla. Vihapuhe, rasismi ja yli-

päänsä suvaitsemattomuus erilaisuutta kohtaan ovat yleis-
tyneet poliittisessa keskustelussa. nämä ovat kaikki huo-
lestuttavia aikamme merkkejä. jokaisen kristityn velvolli-
suus on puuttua näistä asioista käytävään keskusteluun Raa-
matun hengessä, käydään sitä keskustelua sitten pubissa tai 
parlamentissa.

norjan armottomat väkivallanteot ovat myös voimakas 
aikamme merkki. Mitä voisimme ottaa opiksi norjan ta-
pahtumista, jotta voisimme estää vastaavien tapahtumisen 
jatkossa? – Ainakin voimme korostaa jeesuksen antamaa 
ehdotonta lähimmäisenrakkauden esimerkkiä, ettei kenel-
lekään tulisi mieleenkään sotkea väkivallantekoja ja uskon-
nollisuutta toisiinsa. kirkon tulisi myös näyttää muulle yh-
teiskunnalle suuntaa syrjäytymisen ehkäisemisessä ja yksi-
näisyyden torjunnassa.

eräs aikamme merkki on myös se tapa, jolla media on 
käsitellyt Markku koiviston tapausta. koiviston perheen 
tragediasta tuli iltapäivälehtien myyntivaltti ja ivallisen, 
kristinuskonvastaisen journalismin ryhmysauva. kristilli-
seltäkin medialta tuntui unohtuneen armahtavaisuus lan-
gennutta veljeä kohtaan.

oikeastaan kaikissa näissä pohtimissani aikojen merkeis-
sä on pohjimmiltaan kysymys samasta asiasta: armosta tai 
pikemminkin sen puutteesta. Lutherin keskeinen ajatus 
jaksaa hämmästyttää neroudessaan vuodesta toiseen: ihmi-
nen on samaan aikaan syntinen ja vanhurskautettu. tämä 
ajatus asettaa ihmisen omalle paikalleen ja auttaa muista-
maan eron ihmisen ja jumalan välillä. kenelläkään ei ole 
varaa tuomita toista. olemassaolomme on yksin jumalan 
hyvyyden ja armon varassa.

Vuoden vaihtuessa voimme asettaa kirjanmerkkimme 
vuoden 2011 kalenterin viimeiselle sivulle ja todeta kiitol-
lisuudella Samuelin tavoin: ”tähän asti herra on auttanut 
meitä.” (1. Sam. 7:12) Luottavaisin mielin saamme jatkaa 
uuden vuoden haasteisiin turvaten siihen, että herra aut-
taa meitä tästä eteenpäinkin: ”herran armo kestää iäti, hä-
nen uskollisuutensa on vahva kuin taivas.” (ps. 89:3) n

”kirkon on tärkeää pitää 
yllä arvokeskustelua ja 

peilata yhteiskunnan tilaa 
kristinuskon opetuksiin.”
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1.1.
JeeSukSen nIMeSSÄ
UUDENVUODENPäIVä
Liturginen väri: valkoinen
Mt. 4:12–16
Virret: 39: 1, 4, 5, 129: 2-4, 42, 600, 341, 329: 2, 5
Muuta musiikkia: hymni (kY 67), tulkoon tie sinua 
vastaan (uM 116, Mal 39), keskelle arkipäiväämme 
(jLV 59), Aamulaulu (jLV 78), Maailman kaikissa ky-
lissä (jLV 111), herraa kiittäkäämme (hh 21)

Lupausten mies
tIIna ReInIkaInen

T
uttavaperheelläni on tapana tehdä jokaisena uutena 
vuotena uudenvuodenlupauksia ja myös valvoa nii-
den toteutumista. Valvontaa suorittaa säästöporsas, 
johon jokainen tiputtaa yhden euron aina, kun on 

rikkonut lupauksensa. Vuoden lopussa porsas tyhjenne-
tään ja kertyneellä summalla tehdään jotakin yhteistä ki-
vaa, esimerkiksi pieni matka. 

uudenvuodenlupauksiin onkin tuttavaperheessäni muo-
dostunut kaksijakoinen asenne. toisaalta jokainen toivoo 
voivansa pitää omat lupauksensa. toisaalta niiden rikko-
minen poikii yhteistä hyvää, eikä käy kieltäminen, että mui-
den perheenjäsenien luovuttamat eurot lahjoittavat kaupan 
päälle vielä vahingoniloa.

uudenvuodenlupauksiin sisältyy pohjimmiltaan toive sii-
tä, että jokin elämässäni olisi tulevana vuonna paremmin. 
Voin antaa lupauksen vain sellaisesta, johon itse voin vai-
kuttaa ja jossa itse voin tehdä parannusta. jo luvatessani tie-
dän, että oma tahto on hauras ja liha heikko ja veltto. Sen 
päälle elämässä on paljon annettua, niin valoa kuin pimeyt-
täkin, johon en voi itse vaikuttaa.

uudenvuodenpäivän evankeliumissa myös jeesus antaa 
meille lupauksen lainaten profeetta jesajan sanoja: ”kansa, 
joka asui pimeydessä, näki suuren valon. niille, jotka asui-
vat kuoleman varjon maassa, loisti kirkkaus.” Alkuperäi-
sessä historiallisessa tilanteessa tuo lupaus annettiin syrjäi-
sillä seuduilla asuville halveksituille pakanakansoille. evan-
keliumissa kuvattu jeesuksen muutto pakanoiden galileaan  
kertoo jumalan yllättävästä toiminnasta. nimenomaan ka-
pernaumin asukkaat ovat niitä pimeydessä asuvia, jotka saa-
vat nähdä suuren valon. tuo valo loisti jeesuksen siellä ju-
listamasta sanomasta.

Myös me olemme kansa, joka asuu pimeydessä ja kuole-
man varjon maassa. kuoleman varjo on ollut menneenä 
vuonna raskaana monen yllä. on täytynyt luopua rakkaas-
ta ihmisestä tai mielessä on aavistus siitä, että luopuminen 
tulee olemaan edessäpäin. Sama varjo on koskettanut, kun 
uupumus ja masennus ovat ottaneet otteeseensa. Se on hi-
paissut tai suorastaan ravistellut, kun omaa tai lähipiiriä 
ovat koetelleet monenlaiset elämänvaikeudet. Silmiemme 
eteen maalataan myös kansallisia ja globaaleja uhkakuvia. 
Viihdeteollisuus on tehnyt vanhoja kertomuksia hyödyntä-
en juuri vuodesta 2012 tuhon vuoden.

Silti puhe pimeydestä ja kuoleman varjosta ei jää viimei-
seksi sanaksi. pimeydessä ja kuoleman varjossa asuvalle 
loistaa uudenvuoden valo, jeesus kristus. hän tuo lohdu-
tusta siihen, mikä elämässä on kipeää ja rohkeutta siihen, 
mikä tulevassa pelottaa. Vaikka kristuksen valoa on joskus 
vaikea nähdä, se on silti suuri hengellinen toivo tässä ajas-
sa, joka julistaa jumalan mykkyyttä ja poissaoloa. keski-
ajalla elänyt mystikko juliana norwichilainen muistuttaa, 
että jumalan maailmassa kaikki kääntyy lopulta kuitenkin 
hyväksi.

kristuksen valossa omat lupaukset hyvästä elämästä ja 
ponnistelut sen eteen löytävät oikeat mittasuhteet. hänen 
valossaan voin laittaa syrjään myös sellaiset elämän kiilto-
kuvat ja menestyksen teologiat, jotka uskottelevat, ettei 
kunnon kristityn elämässä ole vaikeuksia tai sitten uskossa 
on vikaa. ei tarvitse muistaa kuin joulun halpaa seimeä, 
jonka olkien lomasta risti jo näkyy.

uudenvuodenpäivän aihe muistuttaa erityisesti siitä, et-
tä valo kristallisoituu yhteen nimeen, jeesuksen nimeen. en-
simmäisen vuosikerran evankeliumiteksti kertoo jeesuk-
sen ympärileikkauksesta ja nimenannosta. jeesus-nimi on 
kreikankielinen muoto hepreankielisestä joosuasta, joka 
merkitsee ”herra pelastaa”. Raamatusta löytyy nimiteolo-
giaa, jonka mukaan nimellä on suuri merkitys. esimerkik-
si profeettakirjoissa puhutaan jumalan nimen voimasta ja 
siitä, että jumalan nimessä on hänen läsnäolonsa voima. Sa-
ma jumalan läsnäolo vaikuttaa edelleen jeesuksen nimes-
sä. Varsinkin ortodoksisen kirkon piirissä harjoitettavassa 
jeesuksen rukouksessa luotetaan jeesuksen nimen voimaan. 
jokainen jumalanpalveluksemme alkaa ja päättyy kolmi-
yhteisen jumalan nimessä. 

oikeat sanat oikeaan aikaan ovat kullanarvoisia, varsin-
kin silloin kun tarvitaan lohdutusta ja rohkaisua. kun var-
jot ovat langenneet elämän ylle, monen huulille on noussut 
rukous, jossa on vain yksi sana, jeesus-nimi. Siihen nimeen 
kätketään myös uusi vuosi. n
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6.1.
JeeSuS, MaaILMan VaLO
LOPPIAINEN
Liturginen väri: valkoinen
Mt. 2: 1-12
Virret: 46: 1-5, 727, 45: 1, 2, 6, 425, 229, 419: 1, 3
Muuta musiikkia: kolmen kuninkaan marssi (jA 58), 
Yön keskelle tähtönen loisti (jA 100), tietäjät (jA 118), 
joulunlapsi (jA 6), paimenjoukko ylistyksin (jA 68), 
juudean maa (oj 34), Seuraa tähteä (jLV 151), oi Bet-
lehem, sä pienoinen (jA 77, kY 72)

Seuraa tähteä
katI eLORanta

L
oppiainen on vanha, monen sanoman juhla. ensim-
mäiset kristityt juhlivat loppiaisena kristuksen syn-
tymää, mutta jo melko pian uusi joulu jyräsi vanhan 
ja loppiaisen sisältö muuttui. Meillä Suomessa lop-

piainen on jo pitkään merkinnyt joulun lopettajaisia. Lop-
piainen päättää joulunajan. koristeet kerätään varastoon, 
viimeiset jouluruuat syödään pois, kuusi viskataan mäelle 
ja joululauluja lauletaan vielä viimeisen kerran. Loppiaise-
na on myös vanhastaan muisteltu jeesuksen kastetta, mut-
ta jo jonkin aikaa loppiaisena on juhlittu jeesusta maail-
man valona. 

Loppiaisen sankareita jeesuksen lisäksi ovat itämaan tie-
täjät. kolme viisasta miestä, maagia, jotka saatuaan unessa 
tiedon Vapahtajan syntymästä, jättivät kaiken ja lähtivät et-
simään jeesusta. nämä kaverit tunnetaan myös miehinä, 
jotka uhmasivat herodesta ja toimivat vastoin tämän käs-
kyä. Maagien eli meedialais-persialaisten tähtientutkijoiden 
seimivisiitin katsotaan julistavan sitä, miten sanoma kris-
tuksesta maailman valona kuuluu kaikelle kansalle. kai-
kenlaiset ihmiset, ilman minkäänlaisia reunaehtoja, ovat 
kutsutut evankeliumin äärelle. Siksi loppiaisesta on tullut 
myös lähetyksen juhlapyhä. 

Yksi loppiaisen kiinnostavimmista yksityiskohdista pa-
kanallisten maagien lisäksi on evankeliumissa mainittu täh-
ti. tähti on yksi joulun tunnetuimpia symboleita. ja kaik-
ki joulun tähdet, piparkakku, valo- ja kuusen tähdet, vies-
tittävät samaa sanomaa: ne muistuttavat Betlehemin täh-
destä. Siitä tähdestä, joka syttyi ensimmäisenä jouluna tai-
vaalle. 

Betlehemin tähti on aihe, joka on kiinnostanut tutkijoi-
ta ja tähtitieteilijöitä jo pitkään, ja miksei myös tavallista 

seurakuntalaista. Moni on yrittänyt selvittää sen arvoitus-
ta. Mitään varmaa vastausta ei tutkijoilla ole vieläkään an-
taa, mutta tähden todenperäisyyttä ei kuitenkaan epäillä. 
tutkijat siis uskovat, että ensimmäisenä jouluyönä taivaal-
la tuikki todellakin jotakin tavallista kirkkaampaa. Mutta 
mitä, siitä ei olla ihan varmoja. todennäköisin selitys tälle 
tähdelle lienee näinkin mielenkiintoinen, että ensimmäise-
nä jouluyönä tapahtui planeettojen konstellaatio. Suomek-
si sanottuna tämä tarkoittaa planeettojen asettumista maas-
ta katsoen samalle linjalle, ja tämä aiheutti tuon voimak-
kaan valoilmiön. 

Mutta huikeampaa on kuitenkin ajatella, että tähti on to-
della toiminut tien/suunnannäyttäjänä jeesusta etsiville 
maageille. nämä kaverit tekevät huikean matkan yhden 
tähden valossa. ohuen aavistuksen, toivon varassa, että voi-
sivat löytää jotain/jonkun, joka antaisi merkityksen koko 
matkalle, elämälle. tähti pitää heitä matkalla, vaikka mat-
kan tekeminen on ajoittain vaikeaa. ja lopulta he pääsevät 
perille. ja löytävät etsimänsä. 

tässä matkan teossa on jotain koskettavaa ja jakamisen 
arvoista. jo ylipäätänsä lähtökohdassa: etsiä jotakin, joka 
antaisi elämälle merkityksen. Sitähän ihmisen elämän pi-
täisi olla. Matkan tekoa kohti päämäärää, olipa se päämää-
rä melkein sitten mikä tai kuka tahansa. elämän suunnat-
tomuus, päämäärättömyys on nimittäin aika pelottava asia. 
tämän asian suhteen kirkolla on hyvä sauma: osoittaa ih-
misille päämäärä, jota kohti kulkea. tuikkia kirkkaana tai 
vaikka vähemmänkin kirkkaana tähtenä ja kertoa maail-
man valosta, kristuksesta, joka tuo toivon ulottuvuuden 
elämään. n

”kaikki joulun tähdet, 
piparkakku, valo- ja 

kuusen tähdet, muistuttavat 
Betlehemin tähdestä.”
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kIRJOIttaJat
kAti eLoRAntA
oppilaitosteologi, tampereen seurakuntayhtymä

jAni kAiRAVuo
Seurakuntapastori, keravan seurakunta

kAti keMppAinen
Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijä, tansania

tiinA ReinikAinen
kappalainen, pielisensuun seurakunta

kALeRVo SALo
dosentti, kirkkoherra, Leppävaaran seurakunta

VIRRet Ja MuSIIkkI
heini kAtAjA-kAntoLA 
kanttori, ilmajoen seurakunta

LauLuJen LÄHteItÄ:

RV = Ruotsin virsikirja suomeksi
pM = psalmimessu, perussanoma oy 2006
uM = uusia messulauluja. kirjapaja 2007
jumis =  jumis! Lauluja koululaisen arkeen ja juhlaan. SLS, ptk ja Lasten keskus 1994
ppt =    polvesta polveen täällä. Messumusiikkia veisusukupolvelle. tampereen hiippakunnan  
 jp- ja musiikkityö 2008
RM = Riemumessu, the Road-yhtye. tilaukset 0400-124298
nSV = nuoren seurakunnan veisukirja, vuosilta 1990, 2005
t = taize-rukouslauluja. kirjapaja oy 2005 
Sk = Siionin kannel. evankelinen laulukirja. Sley-kirjat oy 1999
SV = Siionin virret. toim. Vilhelmi Malmivaara, laajennettu. herättäjä-yhdistys 2005
pF = kokoomalevy pro Fide 40 v. Matkan varrelta. Fg naxos 2006
phL = parhaat hengelliset laulut. Warner/Chappell Music Finland oy ja kirjapaja oy 2001
LkM = Laula kaikki maa. SLS 1992
hh = hartaisiin hetkiin. hengellisiä yksinlauluja. Bells publishing oy 2007
QV = Quo vadis? Laulukirja. otava 2005
jj = jalanjäljissä. Lauluja matkan varrelta. jukka Salminen. SLS 2001
LV = Lasten virsi 1997
ht = hartaita toivelauluja. Musiikki Fazer Musik, helsinki 1985
Lje = Laulut jäävät elämään. Mustarastaan laulut ja muut. SLS 2001 
SS = Syttyköön sydämiin. 100 laulua kuorolle. pekka Simojoki. SLS 2003
Yk = Yhteiskustannus SkML ja SkuL



58 CRuX, MARRASkuu 2011

SuOMen kIRkOn PaPPISLIIttO
FInLanDS kYRkaS PRÄStFÖRBunD R.Y.
www.pappisliitto.fi, pappisliitto@akiliitot.fi
Perustettu 14.1.1918

Puheenjohtaja, akI
Puheenjohtaja, Pappisliitto
Jukka Huttunen
Espoon seurakuntayhtymän yhtei-
sen seurakuntatyön päällikkö, TM
Puh. (09) 8050 2330
GSM 040 544 1695
jukka.huttunen@evl.fi

SuOMen kanttORI-uRkuRILIIttO
FInLanDS kantOR-ORGanIStFÖRBunD R.Y.
www.skul.fi
kanttori-urkuriliitto@akiliitot.fi
Perustettu 15.6.1907

LakIMIeSPaLVeLut akIn JÄSenILLe
Puhelinpalvelu työhön ja virkaan liittyvissä lakiasi-
oissa: ma-pe klo 9–15 lakimies Heidi Halonen ja vara-
tuomari Anna-Maria Numminen
Puh. 050 463 8699, lakimies@akiliitot.fi
Puhelinpalvelu yksityiselämän oikeusasioissa:  
arkisin klo 10–16 Asianajotoimisto Bützow 
Puh. (09) 431 531
Mainitse minkä liiton jäsen olet.

Puheenjohtaja, kanttori-urkuriliitto
Mikael Helenelund
Kantor i Borgå svenska domkyrko-
församling, FM
Puh. 040 584 9952
mikael.helenelund@evl.fi

akIn tOIMIStO
Akavatalo, Rautatieläisenkatu 6,
00520 Helsinki
Avoinna arkisin klo 9-15
Puh. (09) 150 2453, faksi (09) 148 5875
toimisto@akiliitot.fi
Edunvalvontaan ja työsuhteeseen liittyvät  
kysymykset osoitteeseen edunvalvonta@akiliitot.fi

akaVan kIRkOLLISet aMMattILIItOt —
kYRkLIGa FackFÖRBunD InOM akaVa akI R.Y.
Perustettu 25.1.2001

Puh. (09) 7206 4343 ma–to klo 12–15
Faksi (09) 272 1212
erityiskoulutettujen.tk@erko.fi
www.erko.fi

eRItYISkOuLutettuJen 
tYÖttÖMYYSkaSSa

Asemamiehenkatu 2 C, 
00520 Helsinki   

Vesa Engström, teol.yo
GSM 050 597 5231
vesa.engstrom@akiliitot.fi
Pappisliiton opiskelijatyö, neuvon-
ta opiskelijoiden harjoittelu-, mento-
rointi- ja työllistymiskysymyksissä

Johdon assistentti
Tuula Anttonen, HSO-sihteeri
Puh. (09) 150 2453
tuula.anttonen@akiliitot.fi

AKI-hallinnon ja johdon assistentti, 
Pappisliiton hallintoelinten pöytäkir-
janpitäjä, matka- ja kokousjärjestelyt, 
Internet-kotisivut

toiminnanjohtaja
Esko Jossas, TT
Puh. (09) 150 2467
GSM 050 511 6683
esko.jossas@akiliitot.fi

apulaistoiminnanjohtajat

Annamari Jokinen, VTM
Puh. (09) 150 2445
GSM 040 865 6630
annamari.jokinen@akiliitot.fi

AKIn neuvottelu- ja luottamusmies-
toiminta, AKIn alaosastotoiminta, 
Kanttori-urkuriliiton hallinto, kantto-
rien ammatilliset asiat, palvelussuh-
deneuvonta

Merja Laaksamo, pastori, TM
Puh. (09) 150 2466
GSM 050 542 3664
merja.laaksamo@akiliitot.fi

Cruxin päätoimittaja, AKIn viestintä, 
Pappisliiton hallinto, opintomatkat, 
pappien ammatilliset asiat, palvelus-
suhdeneuvonta 

Opiskelija-asiamiehet

Annukka Ruusula, kanttori. Mum
GSM 050 518 4038
annukka.ruusula@akiliitot.fi

Kanttori-urkuriliiton opiskelijatoi-
minta, neuvonta opiskelijoiden  
harjoittelu- ja työllistymiskysy-
myksissä

toimistosihteerit

Tuija Kukkonen, yo-merkonomi
Puh. (09) 150 2446
tuija.kukkonen@akiliitot.fi

Jäsenyysasiat, alaosastot, luottamus-
mieskurssit

Heli Meinola
Puh. (09) 150 2653
heli.meinola@akiliitot.fi

Cruxin toimitussihteeri, jäsenyys-
asiat, opintomatkat

Anne Taanila
Puh. (09) 150 2657
anne.taanila@akiliitot.fi

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 syyskaudella 2011. 
Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto 
arvotaan 2.1.2012. Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse 
tai kirjeitse.

Samalla voit antaa aihe-
ehdotuksia ja vaikuttaa lehden 
sisältöön.  Vastaa heti lyhyeen 

kyselyyn osoitteessa 
www.mcipress.fi/lukijakyselyt

Vastaaminen on helppoa.

1. Kirjaudu osoitteeseen  
www.mcipress.fi /crux

2. Merkitse numerosarja 0248.
3. Tämän jälkeen pääset  

lukijakyselyyn klikkaamalla  
Lähetä-painiketta.

Ja sitten vain onnea arvontaan!

Anna palautetta 
lehdestä ja voita  
kahviautomaatti!

Arvottava palkinto on n. 1 000 euron  
arvoinen Jura-kahviautomaatti.

RIPPIKOULUN TULEVAISUUS

 Kanttorin työstä oopperalavoille

 Pappina töitä kiertämässä

 Järjestöpappina

AmmATINVAIhTAjAT

KIRKOSSA

Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI R.Y.

MARRASkuu 20115



Kirkkoneuvos Leena Rantanen 
Kirkkohallitus
Leena johtaa kirkkoneuvoksena Kirkon keskusra-
hastoa. Hänen hyppysissään ovat muun muassa 
keskusrahaston taloussuunnittelu, budjetin 
valmistelu ja sijoitustoiminta. Leena selvittää 
forumissa kirkon ja seurakuntien taloudellisia 
haasteita: miltä talous nyt näyttää ja mitä on 
odotettavissa?

Strategi Jaana Haapala
Folk Finland Oy
Jaanalla on vuosien kokemus mainostoimistotyös-
tä sekä Suomessa että ulkomailla.  Tällä hetkellä 
hän toimii strategina markkinointitoimisto Folk 
Finland Oy:ssä. Jaana tarkastelee forumissamme 
viestintää kirkon ja johtamisen tukena ja haas-
teena: miten viestimme sitä hyvää, mitä kirkko 
tekee?

Johtaja Juha Kostiainen
Sitra
Juha työskentelee Sitrassa julkishallinnon johta-
misen kehittämisohjelman johtajana. Hänellä on 
pitkä johtaja- ja luottamustoimitausta. Forumis-
samme Juha käsittelee julkisen johtamisen mah-
dollisuuksia: miten julkinen johtaminen edistää 
yhteistä hyvää?

Forumin muut puhujat ja koko ohjelman löydät osoitteesta 
www.kkagricola.fi

Kysy lisää: Kehittämiskonsultti Raimo Turunen, 
puh. 040 572 5111, raimo.turunen@kkagricola.fi

Ilmoittautuminen: 15.12.2011 mennessä 
www.kkagricola.fi/ilmoittaudu-kurssille tai 
opintokeskus@kkagricola.fi

Hinta: Kirkkopalvelut ry:n jäsenille 280 €,  
sisältää ohjelmaan kuuluvat ruokailut ja kahvit.  
Ilmoittautumisajan jälkeen 330 €, mikäli vielä tilaa.  
Muut 345/395 €.

Majoitus: Tapahtumalle on majoituskiintiö Hilton Strand  
-hotellissa: 110 €/1hh ja 130 €/2hh (sis. aamupalan).  
Osallistujat vastaavat itse majoituksestaan.

Järjestäjät: Koulutuskeskus Agricola, Kirkkohallitus,  
Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry,  
Kirkon Hallintovirkamiehet KiHV ry ja Kirkon alat ry

Painavaa asiaa, 
verkostoitumista  
ja uusia ideoita  
johtamisen 
ammattilaisille

Helsinki Congress Paasitorni 

KIRKOLLISEn 
JOHTAMISEn 

FORuM
2.–3.2.2012

ESIInTyJInä MuIdEn MuASSA:
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näKy

AHd
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Johtaja Harri Palmu
Kirkon tutkimuskeskus
Harri toimii johtajana Kirkon tutkimuskeskukses-
sa, jossa hänen erikoisalaansa ovat tutkimusyhteis-
työ ja seurakuntien rakennemuutosten vaiku-
tukset. Forumissamme Harri arvioi kirkon työn 
nykytilaa: mikä tilastoissa ja julkisuudessa näkyy  
ja mikä jää piiloon?



Onko työpaikkasi 
vaihtunut?

Ilmoita uudet tietosi kirjautumalla jäsenrekisteriin kotisivuilla 
www.akiliitot.fi. Jäsentietojen muutoslomake löytyy kohdasta 

Jäsentietojen muutos ja ilmoittautuminen tilaisuuksiin.  
Muista myös antaa valtakirja työpaikkasi palkanlaskijalle 

jäsenmaksuperintää varten.


