
Ympäristö
   Ilmastonmuutoksesta asenne-
muutokseen    Ekoteologian on 

oltava tekoteologiaa    Roska 
päivässä    Tuunataanko?

OPISKELIJA — LÖYDÄ OMA LIITTOSI!

CRUX
SYYS_LOKAKUU 2009

Akavan kirkolliset ammattiliitot &  Diakoniatyöntekijöiden Liitto

4 SSSSYYYYYYYYYYSSSS__LLLLOOOOKKKKKKAAAAAKKKKKUUUUUUU 222222000000000000099999999
AkAkAkAkAkavava annanan k k kkkiriririrkokkokokolllllllliisisis tetetete  a aaammmmmm tatatat itititililililiititititotototot &&&& DiDiDiDii kakakakakonono iiaiaiaatytytytyönönönöntetetetekikikikijöjöjöjöiddidididenenene LiLiLiLiitititittotototo&& aa aaaa aa aa aa o öö öö ddoo o oooDDDAA e eeee &&

4444444444
yyy jj



� CRUX, syys-lokakUU 2009

 

säästöt eivät saa vaarantaa
seurakuntatyön pitkäjänteisyyttä

p ä ä k i R j o i t U s

mikael helenelund
sUomen kanttoRi-URkURiliiton pUheen-
johtaja
mikael.helenelund@evl.fi

t
aloudelliset vaikeudet pakottavat 
monia seurakuntia etsimään erilaisia mahdolli-
suuksia menojen saamiseksi tulojen mukaisiksi. 
laskusuhdanteen aiheuttama tilapäinen verotulo-

jen notkahdus pystytään useimmissa seurakunnissa kat-
tamaan edellisten tilikausien ylijäämillä. mutta on seu-
rakuntia, joissa ongelmat ovat rakenteellisia ja vaativat 
henkilöstömenojen ja kiinteistömenojen karsimista. 

henkilöstömenojen osalta kirkkohallitus toteaa yleis-
kirjeessään �3/�009, että merkittäviä säästöjä voidaan 
saada vain eläkkeelle siirtymisten yhteydessä tai vähen-
tämällä sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden mää-
rää. mikäli seurakunnan menot ovat vuodesta toiseen tu-
loja suuremmat, kirkkohallitus kehottaa seurakuntaa 
keskittymään perustehtäviinsä ja luopumaan hyvän, 
mutta vapaaehtoisen toiminnan tuottamisesta seurakun-
talaisille. mikäli seurakuntayhtymässä virat on perustet-
tu seurakuntakohtaisiksi, kirkkohallitus suosittelee sijoi-
tuspaikkojen muuttamista koko yhtymää koskeviksi he-
ti, kun siihen tulee mahdollisuus.

etsittäessä säästöjä eläkkeelle siirtymisten 
yhteydessä on ensin arvioitava tehtävien merkitys seura-
kunnan perustehtävän toteutumiselle. seurakunnan 
henkilöstörakenne vääristyy, jos se muotoutuu sattu-
manvaraisesti sen mukaan, missä järjestyksessä henki-
löstö siirtyy eläkkeelle. sijaisten ja määräaikaisten työn-
tekijöiden vähentäminenkään ei ole ongelmaton säästö-
keino, sillä se vaikeuttaa uusien työntekijöiden rekry-
tointia ja nuorten siirtymistä työelämään. yhä useammin 
kirkon työntekijät aloittavat työuransa sijaisena tai mää-
räaikaisena työntekijänä. jos nuorilta evätään mahdolli-
suus sijaisuuksiin, moni heistä hakeutunee muille aloil-
le. 

taloudellisessa ahdingossa olevalle seurakunnalle pe-

rustehtävään keskittymi-
nen on viisasta ja jopa vält-
tämätöntä. mutta seura-
kuntatyön rajaamisella täl-
lä tavoin on hintansa. luo-
puminen vapaaehtoisesta 
toiminnasta merkitsee ar-
vokkaan kosketuspinnan 
menettämistä juuri niihin 
ihmisiin, joiden side seura-
kuntaan ja sen ydintoimin-
taan on heikko. heidän keskuudessaan kirkon jäsenyy-
den merkitystä tulisi päinvastoin vahvistaa. kuten kirk-
kohallituskin toteaa, jäsenmäärän väheneminen on kir-
kon talouden ainoa todellinen uhka.  

ehdotetuista henkilöstömenoja vähen-
tävistä toimenpiteistä ongelmallisin on suositus seura-
kuntavirkojen muuttamisesta seurakuntayhtymän vi-
roiksi. ajatus on tosin looginen, sillä vakinaisen työvoi-
man joustavampi käyttö yli seurakuntarajojen vähentää 
ulkopuolisten sijaisten tarvetta. mutta hengellisen työn 
perusviroissa, papin, kanttorin ja diakonin tehtävissä, työ 
on perusluonteeltaan pitkäjänteistä ja sitoutunutta lähi-
työtä tiiviissä vuorovaikutuksessa seurakuntalaisiin. kes-
keisenä piirteenä on myös työmuotojen läheinen yhteis-
työ. sekä työkuvien että työnjohdon kannalta yhden tai 
useamman viran siirtäminen yhtymän alle vaatii tarkkaa 
harkintaa.    

on paljon toimintoja, joiden järjestäminen yhtymäta-
solla on luontevaa. hyviä kokemuksia on myös yhtymän 
viroista, joiden sijoituspaikaksi on määritelty yksittäinen 
seurakunta. ellei seurakunnan jäsenmäärä riitä oman 
papin, kanttorin tai diakonin palkkaamiseen, olisi har-
kittava yhdentymistä laajempaan seurakuntaan, jotta 
luotaisiin perusedellytykset pitkäjänteiselle seurakunta-
työlle. sitoutuneen seurakuntatyön perusedellytysten 
varmistaminen tulee olla ensisijaisena tavoitteena myös 
henkilöstömenoja leikattaessa. 
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toimitus
päätoimittaja merja laaksamo
puh. (09) 150 2466
merja.laaksamo@akiliitot.fi

toimitussihteeri Heli meinola
puh. (09) 150 2653, faksi (09) 148 5875
heli.meinola@akiliitot.fi

kustantaja

        kotimaa-Yhtiöt oy

toimituskunta
elina Fuchs, diakonissa
marita Hakala, seurakuntapastori
juho kopperoinen, kirkkoherra
merja laaksamo, pastori (pj.)
markku orsila, seurakuntapastori
susanna pekkonen, diakoni
juha petterson, nuorten aikuisten pappi
Hanna remes, kanttori
sakari vilpponen, kanttori

osoitteenmuutokset
akavan kirkolliset ammattiliitot aki r.y. 
tuija kukkonen
puh. (09) 150 2446
tuija.kukkonen@akiliitot.fi

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

diakoniatyöntekijöiden liitto ry
pirjo Heikkinen
puh. (09) 150 2487
pirjo.heikkinen@dtl.fi

ilmoitushinnat

koko

2/1 s.     380 mm x 255 mm         1 790 euroa

1/1 s.     190 mm x 255 mm         1 020 euroa

1/2 s.     166 mm x 110 mm            560 euroa
1/2 s.       81 mm x 229 mm    

1/4 s.       81 mm x 110 mm            330 euroa
 166 mm x 55 mm

1/8 s.   79 mm x 55 mm              200 euroa

takasivu 190 mm x 230 mm         1 200 euroa

issn 0783-0122

painopaikka 
kirjapaino uusimaa, porvoo

julkaisijat
Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI 

Diakoniatyöntekijöiden Liitto

akavatalo, rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki

ympäristö mielessä
merja laaksamo päätoimittaja 

k
auniita syyspäiviä on vielä riittänyt töiden ja 
opiskelujen alkaessa. toivottavasti virkistyit lomal-
lasi. toivotan tervetulleeksi Cruxin uudeksi lukijak-
si sinut, tänä syksynä aloittava teologian, kirkkomu-

siikin ja diakonian opiskelija. liity oman liittosi jäseneksi 
heti opiskelujen alusta lähtien. ammattiliiton lehti tuo opis-
kelijalle terveiset työelämästä ja perehdyttää jo opiskeluai-
kana siihen todellisuuteen, joka valmistumisen jälkeen tu-
lee vastaan. 

syksyn ensimmäinen Crux käsittelee pääteemanaan ym-
päristöasioita. ihmisen vastuu luomakunnasta alkaa olla 
yhä polttavampi kysymys. on alettu puhua yhä laajemmin 

ekoteologiasta. mitä se on, selviää 
panu pihkalan artikkelista. 

seurakunnissa ympäristöasioi-
hin on kiinnitetty huomiota jo 
1980-luvulta lähtien. käytännön 
toimiin on ryhdytty vuosituhan-
nen alussa, kun kirkkohallitus 
perusti vuonna �001 ympäristö-
diplomin, jonka seurakunta voi 
saada neljän vuoden määräajak-
si. ehtona on, että seurakunta ohjaa toimintaansa ja valin-
tojaan ympäristöystävällisempään suuntaan ja täyttää mää-
ritellyt kriteerit. ympäristödiplomi on hallussaan jo yli 100 
seurakunnalla. 

jatkumona tälle toiminnalle kirkko sai myös oman ilmas-
to-ohjelmansa vuosi sitten. pauliina kainulaisen artikkelis-
ta selviää, mitä ilmasto-ohjelma pitää sisällään. ohjelmasta 
tosin on hyötyä vain, jos se alkaa vaikuttaa jokapäiväisen 
elämän valintoihin. käytännönläheisyys tulee esille myös 
Changemaker-aktiivien ja Roska päivässä -liikkeen ympä-
ristötoiminnasta kertovissa jutuissa.

tässä Cruxissa on myös terhi jormakan laaja artikkeli 
kirkon palkkausuudistuksen sujumisesta seurakunnissa. 
kirkon tutkimuskeskus kartoitti seurakuntien työntekijöi-
den tyytyväisyyttä palkkausuudistukseen. tutkimuksen tu-
lokset voit lukea sisäsivuilta. 

akin valtuuston vaalit pidetään helmikuussa �010. nyt 
on aika kysellä ehdokkaita ja perustaa valitsijayhdistykset. 
ohjeet ja tarvittavat lomakkeet löytyvät tästä lehdestä.

Voimia ja työniloa syksyyn!

p ä ä t o i m i t t a j a lt a

kansi 
rik poppius
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kutsumuslehtikatsaus

p U h e e n j o h t a j a

jukka huttunen 
pappisliiton pUheenjohtaja
jukka.huttunen@evl.fi

k
esän aikana törmäsin – kiitos paljolti kir-
kon tiedotuskeskuksen hankkiman uuden säh-
köisen mediaseurannan – moniin mielenkiintoi-
siin juttuihin lehdissä. kummallista oli, että kol-

men hyvin erilaisen jutun yhdistäjänä oli ajatus kutsu-
muksesta. tässä lyhyt lehdistökatsaus ja joitakin omia 
pohdintojani asiassa.

toimittaja kertoi hyvässä kolumnissaan suhteestaan 
kirkkoon: radikaalivuosina tuli erottua kirkosta, mutta 
myöhemmin takaisin liittyminen tuli mieleen. asiaa oli-
si hyvä kuitenkin ensiksi pohdiskella jonkun kanssa. jos-
sain yhteydessä tavatun papin vastaus oli pyyntö, että pa-
laa asiaan virka-aikana. kolumnissa, jonka julkaissutta 
lehteä saati toimittajaa en enää tavoita, saattoi olla kir-
joittajan vapauden nimissä liioiteltua lennokkuutta, 
mutta siitä huolimatta se jotenkin syvältä kylmäsi. mikä 
mahtoi olla papin näky tehtävästään? mikä oli se kutsu-
mus?

toinen mieleen jäänyt artikkeli taisi olla synnyinseu-
tuni, etelä-karjalan sanomalehdessä. asiallinen juttu 
papin työn ja tekijän suhteesta ja siitä muutoksesta, jota 
asiassa on havaittu. nimettömän seurakuntatyöntekijän 
suuhun oli laitettu huomio, että nuoremmissa työnteki-
jöissä korostuu virkamiesmäisyys ja etujen valvominen 
kutsumuksen kustannuksella. molemmat kasvoillaan 
lehdessä tyylikkäästi esiintyneet papit korostivat kuiten-
kin kutsumuksen merkitystä. eteenpäin mennään kut-
sumuksen varassa. kutsumusta vaaditaan myös siihen, 
että tekee esimerkiksi vaativaa rippikoulutyötä pienellä 
ylimääräisellä korvauksella. merkittävää myös oli se, et-
tä molemmat ymmärsivät ja myös erittelivät kutsumuk-
sen ja viranhoidon vaatimusten muutoksia mm. perhe-
elämän näkökulmasta.

kolmas kesän satoon kuulunut juttu oli arvostetun ys-
täväni Veikko pöyhösen artikkeli hengen uudistus kir-
kossamme -yhdistyksen kädenojennus-lehdessä. oikein 
hyvä ja lukemisen arvoinen artikkeli, jossa Veikko poh-

tii kutsun ja kutsumuksen 
merkitystä. kannattaa eh-
dottomasti lukea. artikke-
lissa Veikko mm. toteaa, et-
tä kutsumusajattelu ja työ-
markkina-ajattelu kirkossa 
haastavat toisiaan. hyvin to-
dettu.

veikko arvostelee 
myös liittoamme: liittom-
mekin on muuttunut edunvalvontaa korostavaksi, ja 
kutsumuksesta ei juurikaan puhuta. kiitos palautteesta, 
otamme sen vakavasti. mutta tässä kohden on kyllä vai-
kea täysin yhtyä Veikon kritiikkiin. lehtemme jutuissa 
työn sisältö ja myös kutsumus on jatkuvasti ja runsaasti 
esillä. papiston päivät tai alaosastojen toiminta tähtäävät 
juuri tuohon papin viran vahvistamiseen. ja moni muu 
liittomme toiminta. paremmin kaiken voisi tietenkin 
tehdä, mutta syrjässä kutsumusteema ei liitossamme 
ole.

kaikki kolme juttua nostavat esille sen jännitteen ja 
haasteen, jonka maailman muuttuminen aiheuttaa kut-
sumukselle. tehtäväänsä syvästi sitoutunut kutsumus-
työntekijäkin joutuu miettimään, miten arkiset toimeen-
tulon ja perhe-elämän kysymykset järjestetään. tai mi-
ten voisi säilyttää hyvän työkunnon, miten kutsumukse-
ni olisi elävä voimatekijä. silloin joudutaan pohtimaan 
myös kovin ”maallisia” arkipäivän asioita, etujakin on 
syytä valvoa.

minusta etujen valvomisen ei tarvitse olla ristirii-
dassa kutsumuksen kanssa. kaikkien tulisi pyrkiä teke-
mään kaikkensa, jotta terveen intohimoinen suhde 
omaan työhön olisi mahdollinen. Rakenteiden kehittä-
minen kirkossa tai riittävästä toimeentulosta sekä työn ja 
levon, viran ja perheen, yhteisen ja yksityisen tasapainos-
ta huolehtiminen on silloin myös kutsumuksen vaalimis-
ta. 

ja jokainen pappi miettiköön, voiko ketään keskuste-
lua pyytävää ohjata palaamaan virka-aikana asiaan.
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8. Diakonian tutkimuksen päivä

Diakonian 
reaktiokyky
perjantaina �7.11.�009 klo 9.30–1�.30
tieteiden talolla (kirkkokatu 10, helsinki)

 9.30  avaus
 Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtaja mikko malkavaara

 9.4�  sosiaalipolitiikka lamasta toiseen
 Dosentti raija julkunen, jyväskylän yliopisto

10.4� muuttuva diakonia sosiaalisessa työssä 
 Diakoniapastori/sosiaalityöntekijä taina paajanen, harjun  
 seurakunta

11.1� lamat, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä kolmas sektori
 strategiajohtaja sakari möttönen, jyväskylän kaupunki

1�.00 lounas (lähistön ravintolat, tieteiden talolla pieni lounasravintola)

13.00 työryhmät

 1. Diakonian reaktiokyky (Diakoniabarometri �009)
 työryhmän kokoaja ja puheenjohtaja: tomi oravasaari

 �. Diakonian ajankohtaiskysymykset
 työryhmän kokoaja ja puheenjohtaja: kari latvus

 3. Diakonian tutkimus 1990- ja �000-luvuilla
 työryhmän kokoaja ja puheenjohtaja: mikko malkavaara 

1�.00- loppukeskustelu ja sivellin-tunnustuspalkinnon luovuttaminen
1�.4�

lisätietoja ja tarkempi ohjelma: www.dts.fi

äänestä 
valtuuskunnan 
vaaleissa!
diakoniatyöntekijöiden 
liiton valtuuskunnan vaalien eh-
dokasasettelu on päättynyt. Vaalikir-
jeet äänestysmateriaalien kera posti-
tetaan liiton jäsenille viikolla 41. lii-
ton ylintä päätösvaltaa käyttävä val-
tuuskunta valitaan vuosiksi �010–
�013.

tarkkaile postiasi ja muista äänes-
tää!

imagesource/skoY

akin opintomatka 
roomaan 2010
aki järjestää kanttoreille ja papeille 
yhteisen opintomatkan Roomaan vii-
kolla 38 vuonna �010. matkanjohta-
jina toimivat akin toiminnanjohta-
ja esko jossas sekä musiikin asian-
tuntijamatkanjohtaja. matkan hinta 
on noin 1 �00 €.

opintomatkalle voivat osallistua 
kanttori-urkuriliiton ja pappisliiton 
jäsenet puolisoineen. matkalle on 
mahdollista saada oman liittonsa 
matka-apuraha. ilmoittautuminen 
alkaa ensi vuoden alussa.

aki
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pappisliitto

luvialla pidettiin 
elokuun puolivälissä 
18. kerran pappien lu-
via open pingisturna-
us. turnaus pidettiin 
nyt viimeisen kerran. 
tulevaisuudessa vas-
taavaa turnausta voivat 
halukkaat jatkaa.

turnauksen voitta-
jaksi tuli toistamiseen 
johtava perheneuvoja 
juhani koskelin Van-
taalta. hän kuittasi ve-
denkestävällä tussilla 
nimensä ja vuosiluvun 
ikuisesti kiertävään 
posliiniseen elsa-kan-
nuun. se on pidettävä 
kodissa vuoden ajan 
näkyvällä paikalla ru-
muudestaan huolimat-
ta.

kisoissa aiemmin 
kunnostautunut sasta-
malan kappalainen 
hannu järventaus tuli 
toiseksi hävittyään fi-
naalissa selkein numeroin. länsi-po-
rin uusi kirkkoherra mika kyytinen 
sai juhlia kolmatta sijaa. saman seu-
rakunnan pastori reija nordström 
tuli neljänneksi. 

Voitosta kamppaili kymmenen teo-
logia. lisäksi oli runsaasti kannusta-
jia. eniten voittoja kisahistorian ai-
kana on saavuttanut nykyinen turun 
piispa kari mäkinen.

turnauksen kaava on ollut vuosien 
ajan samanlainen. papit ja pappisper-
heet ovat kokoontuneet ilman viral-

lista ohjelmaa yhteen. ohrankryyni-
velli ja leppeä yhdessäolo ovat lei-
manneet kisoja. itse kisa on käyty pu-
dotuspeleinä. osanottajia on tullut 
usein satojen kilometrien takaa. 

turnauksen järjestäjät maija-lee-
na ja tapio seppälä ovat halunneet 
korostaa turnauksen välityksellä pap-
pisperheiden yhteyden hoitamista. 
aina ohjelman ei tarvitse olla kovin 
virallista ja tärkeää. 

Tapio Seppälä

juhani koskelin voitti 
viimeisen luvia open 
pappien pingiskisan

Papiston päivät
Hämeenlinnassa
12.–13.10.2010

Luvia Open pappien pingisturnauksen palkintojenjaossa 
johtava perheneuvoja Juhani Koskelin kirjoittaa nimeään 
ikuisesti kiertävään Elsa-kannuun vedenkestävällä tus-
silla. Tilannetta seuraavat hopealle tullut kappalainen 
Hannu Järventaus ja etualalla oleva Tapio Seppälä tur-
nauksen isäntänä.

tuuli seppälä

santiago de 
Compostelan 
opintomatka
pyhiinvaellusmatka san-
tiago de Compostelaan toteutetaan 
19.–�8.4.�010. 

pyhiinvaelluksella liitytään santia-
gon tien perinteeseen ja tutustutaan 
pyhiinvaelluksen historiaan ja nyky-
päivään. tavoitteena on oman spiri-
tualiteetin hoitaminen ja rukouselä-
män syventäminen. 

pyhiinvaellukselle osallistuminen 
vaatii kuntoa ja epävarmuuden sieto-
kykyä: majoituksia ei varata etukä-
teen. yöpyminen tapahtuu refugiois-
sa, pyhiinvaeltajien turvapaikoissa, 
joita on lähes jokaisella reitin paikka-
kunnalla useampi. koko ryhmä ei 
useinkaan voi asettua samaan refugi-
oon. 

Refugioiden varustetaso on vaati-
maton, samassa huoneessa voi nuk-
kua 4–30 pyhiinvaeltajaa, suihkuja 
on muutamia. jollei refugioon mah-
du, varaudumme etsimään yösijan 
edullisesta hostelista. 

matkatavarat kannetaan mukana 
rinkassa koko ajan. lähtöpaikkana 
on ponferradaa edeltävä Rautaristi, 
josta matkaa santiagoon on noin �00 
km. kävelyä tulee keskimäärin �� 
km päivässä, päivämatkat voivat 
vaihdella �0–30 km. 

matkanjohtajina toimivat apulais-
toiminnanjohtaja merja laaksamo 
sekä hengellisen elämän asiantuntija-
matkanjohtaja.

matkalle voi jo ilmoittautua. il-
moittautumiset heli.meinola@akilii-
tot.fi tai 09 150 2653. lisätietoja mer-
ja.laaksamo@akiliitot.fi tai puh.  
050 5423 664.
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PASTORAALIKOULUTUS
25.-29.1. raamattu, tunnustus ja julistus pastoraali i (4 op)

1.-5.3. raamattu, tunnustus ja julistus pastoraali ii (4 op)

23.-27.8. raamattu, tunnustus ja julistus pastoraali iii (4 op)

18.-22.1. jumalanpalveluselämän pastoraali i (4 op)

12.-16.4. jumalanpalveluselämän pastoraali ii (4 op)

6.-10.9. jumalanpalveluselämän pastoraali iii (4 op)

3.- 7.5. sielunhoidon pastoraali i (4 op)

15.-19.11. sielunhoidon pastoraali ii (4 op)

8.-12.3. kristillisen kasvatuksen pastoraali i (4 op)

23.-27.8. kristillisen kasvatuksen pastoraali ii (4 op)

18.-22.10. kristillisen kasvatuksen pastoraali iii (4 op)

8.-12.3. seurakunta työyhteisönä pastoraali i (4 op)

30.8.-3.9. seurakunta työyhteisönä pastoraali ii (4 op)

8.-12.11. seurakunta työyhteisönä pastoraali iii (4 op)

DIAKONIA JA YHTEISKUNTATYÖ
15.-17.3. ja 10.-11.5. diakonian erityiskoulutuksen moduuli ii: diakonian teologia 1.10 (5 op)

27.- 29.9. ja 15.-16.11. diakonian erityiskoulutuksen moduuli iii: diakoniatyön tutkimus ja -metodit 1.10 (5 op)

JOHTAMINEN JA STRATEGINEN SUUNNITTELU
29.-31.3. ja 15.-17.9. kirjo iid esimiestyön koulutus 1.10 (15 op)

1.-3.11. talousjohdon koulutus 1.10 kirjo iiB (20 op)

15.- 17.3. ja 20.-21.9. kirjo iiB pienen srk:n talouden johtaminen 1.10 (20 op)

1.- 3.3. ja 11.-13.10. kirjo iic työalajohtaminen ryhmä i/1.10 (20 op)

24.-26.3. ja 22.-24.11. kirjo iic työalajohtaminen ryhmä ii/1.10 (20 op)

1.-3.11 kirjo iic työalajohtaminen ryhmä iii/1.10 (20 op)

4.- 6.10. kirjo iic aluetyön johtaminen 1.10 (20 op)

29.-31.3. ja 13.-15.12. Yp: kristillinen usko ja spiritualiteetti 1.10 (5 op)

21.-23.4. ja 10.-12.11. kirjo iiY johtaminen ja hallinto seurakunnassa (20 op), säkylä

25.-27.1., 31.5.-1.6. 
ja 14.-15.10.

mukana muutoksessa 2010 (15 op)

JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA JULISTUS
15.-17.2., 26.-29.4.
ja 26.-29.10.

saarnakurssi 1.10 (16 op)

6.- 8.10. sanasta kuvaksi 2010 (3 op)

toukokuu kirkollisten toimitusten ja syvemmälle messuun opintomatka

KASVATUS
8.-10.2. ja 3.-4.5. kasvatuksen erityiskoulutus ii mod 1.10 dialogisuus kasvatustyössä (5 op)

22.- 24.9. ja 4.-5.11. kasvatuksen erityiskoulutus iii mod 1.10 kasvatuksen menetelmät kirkon työssä (5 op)

MUSIIKKI
19.-22.1. ja 14.-16.4. cantor i  / 1.10 (4 op)

6.-10.9. cantor ii (3 op)

26.-30.4. cantor (+) Haapaniemi (3 op)

1.-2.6. ja 16.-20.8. urkujen soiton ja urkujen liturgisen käytön kurssi, aloitus (6 op)

TYÖNOHJAUS JA MUU OHJAUSTOIMINTA
22.- 24.9. ja 24.-26.11. kirkon konsulttivalmennus 1.10 (35 op)
25.-26.10. Harjoittelunohjaajakoulutus papeille ja kanttoreille 2010 (1 op)

SIELUNHOITO
20.-23.4. kokemispohjainen uniryhmäkurssi 2010 (3 op), lärkkulla, karjaa

1.-2.2., 18.-19.3., 
20.5. ja 9.-10.9.

sielunhoidon erityiskoulutus tampere 2010 (helmikuu testit)

koulutusten laajemmat 
sisällöt ovat verkossa 

osoitteessa 
evl.fi/henkilostokoulutus. 

koulutukset 
järjestetään kirkon 

koulutuskeskuksessa 
järvenpäässä, ellei 

muuta mainita.

kirkon koulutuskeskuksen alkavat koulutukset 2010
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Viidennet kanttoreiden valtakunnalli-
set neuvottelupäivät pidetään �.–
4.�.�010 tampereella. keskeisinä ta-
pahtumapaikkoina ovat aleksanterin 
kirkko, tuomiokirkko, seurakuntien 
talo sekä konsun sali aivan tampe-
reen ydinkeskustassa.

”hengissä ja hengessä” -teeman mu-
kaisesti pureudutaan kanttorina ole-
misen kysymyksiin musiikin ja muu-
sikkouden, hengellisen elämän sekä 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkö-
kulmista. kaikki kanttorit, kirkko-
musiikin opiskelijat sekä kanttorin vi-
rasta eläkkeelle jääneet kutsutaan mu-
kaan. seurakuntiin lähetetään kutsu-
kirje. kanttoripäivät ovat avoinna 
myös muille ammattiryhmille.

ohjelma
avajaisissa aleksanterin kirkossa 
�.�.�010 klo 13 esitellään tampereen 
hiippakuntaa ja tamperelaisuutta mu-
siikin, kuvan ja sanan keinoin. päätös-
messuun kokoonnutaan tampereen 
piispan matti Revon johdolla �.�.�010 
klo 11.30 alkaen. ensimmäistä kertaa 
kanttoripäivillä vietetään myös tuo-
masmessua. sen lisäksi että kuunte-
lemme korkeatasoisia esityksiä, osal-
listumme yhdessä musiikin tekemi-
seen. kanttorit tervehtivät kaupunki-

laisia laulamalla muutamia lauluja 
Vanhan kirkon portailla. lisäksi oh-
jelmaan kuuluu jo perinteinen illan-
vietto.

työpajat ovat olennainen osa päivi-
en ohjelmaa. haluamme tarjota run-
saan valikoiman erilaisia pysähdyksiä 
kanttorin identiteetin tutkimiseen. 
työpajoista saa ohjeita ja innostusta 
mm. kuorosvengiin, työalajohtami-
seen, pyhiinvaelluslauluihin sekä ke-
honkieleen.

nuottinäyttely järjestetään tälläkin 
kertaa. paikkana on seurakuntien ta-
lon juhlasali.

kustannukset ja ilmoittautuminen
kanttoripäivien osallistumismaksu on 
30.10.�009 mennessä ilmoittautuville 
110 €, ja se sisältää kaiken ohjelman 
sekä ohjelmaan merkityt kahvit ja sa-
laattibuffetin. tämän jälkeen maksu 
on 13� €, ja viimeinen ilmoittautumis-
päivä on 1�.1.�010. osallistumismaksu 
opiskelijoilta on �0 €. majoituksista, 
matkoista ja ruokailuista osallistujat 
huolehtivat itse.

järjestäjät
kanttoripäivien järjestäjinä ovat kir-
kon jumalanpalveluselämän ja mu-
siikkitoiminnan yksikkö (kjm) yh-

dessä suomen kanttori-urkuriliiton, 
tampereen hiippakunnan, tampereen 
seurakuntayhtymän, suomen kirkko-
musiikkiliiton, teologit ja kirkko-
muusikot ry:n ja seurakuntien lapsi-
työn keskuksen kanssa.

ohjelma kokonaisuudessaan, ilmoit-
tautumislomake sekä hotelli-info löy-
tyvät verkosta osoitteesta http://www.
evl.fi/kkh/to/kjmk/kjanp.html.
linkki sekä ohjelmaan että ilmoittau-
tumislomakkeeseen on myös akin ja 
skUl:n kotisivuilla.

opiskelijat huomio! kanttori-urkuri-
liiton hallitus on päättänyt, että liitto 
maksaa kymmenen ensimmäiseksi 
kanttoripäiville ilmoittautuneen liiton 
opiskelijajäsenen päivien osallistumis-
maksun ja korvaa matkakustannukset 
(halvimman kulkuneuvon mukaan) 
sekä majoituksen omenahotellissa �–
4 hengen huoneessa (varaus/maksu 
hoidettava itse). ilmoitamme asiasta 
ennen kanttoripäiviä ko. henkilöille. 
myös omasta oppilaitoksesta kannat-
taa kysyä tukea päiville osallistumi-
seen!

tervetuloa kanttoripäiville!

ilmoittauDu kanttoripäiville
rodeo

k a n t t o R i p ä i V ä t
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Ohjelma

TiisTai 2.2.

10.00 – 12.45 ja 14.15 – 18.00 ilmoittautuminen (seurakuntien talo, näsilinnank. ��)
10.00 – 18.30 nuottinäyttely (näsin sali, näsilinnank. ��)

13.00 avajaiset  (aleksanterin kirkko, pyynikin kirkkopuisto)
näkökulmia tampereen hiippakuntaan, tamperelaisuuteen ja tampereen kanttoripäiviin. 
mukana mm. pormestari timo p. nieminen, tuomiorovasti olli hallikainen, poikakuoro 
pirkanpojat ja tampereen seurakuntien musiikinopetuksen oppilaita. 

14.15 kahvit (konsun sali, hämeenpuisto �8)

15.00 – 16.30 pysy hengissä, mori ens!  (konsun sali, hämeenpuisto �8)
kuinka kanttorina pysyn hengissä ja hengessä alati muuttuvassa kirkossa ja yhteiskunnassa? 
keskustelua johtamassa toimittaja ainomaija pennanen, vieraina toimittaja, rovasti hilkka 
olkinuora, kanttori leena tiitu ja kanttori petri lintunen. 

tauko (mahdollisuus tutustua nuottinäyttelyn klo 18.00 asti)

19.00 tuomasmessu (aleksanterin kirkko, pyynikin kirkkopuisto)
yhteinen messu tampereen tuomasyhteisön kanssa. messun toimittavat yhteisen seurakun-
tatyön johtaja timo takala ja pastori minnamaria tammisalo, musiikista vastaa tuomaskuo-
ro ja -orkesteri johtajana timo saarinen.
messun jälkeen kirkkokahvit kirkon kryptassa.

22.00 urkukonsertti  (tuomiokirkko, tuomiokirkonkatu)
Gianluca libertucci, Rooman pietarinkirkon urkuri. käsiohjelma 10 €, kanttoripäivien osal-
listumistunnuksella ilmainen.

KesKiviiKKo 3.2.

10.00 – 17.30 nuottinäyttely (näsin sali)

9.00 – 11.00  kanttorit työaikalain piiriin? (konsun sali, hämeenpuisto �8)
kirkossa kokeillaan parhaillaan, soveltuisiko hengelliseen työhön säännelty työaika, jonka to-
teutumista seurataan ja josta voidaan maksaa ns. työaikakorvauksia. akavan kirkolliset am-
mattiliitot aki ry:n toiminnanjohtaja, kirkon sopimuspöydän pääneuvottelija esko jossas 
kertoo meilahdessa ja Raisiossa toteutettavan kokeilun etenemisestä ja johdattaa keskustele-
maan siitä, miten työaikaan siirtyminen vaikuttaisi kanttorin työhön. 

hengissä ja hengessä 
kanttoripäivät 2.-4.2. 2010 tampereella

k a n t t o R i p ä i V ä t
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11.00 – 13.00 tauko (lounas, nuottinäyttelyä ym.)

13.00 –  16.30 työpajat (ks. liite)
työpajat  a: klo 13 – 1�.30

  B: klo 13 – 14.30 (tässä jaksossa olevat työpajat toistuvat myös jaksossa C)
  C: klo 1� – 1�.30

tauko (mahdollisuus tutustua nuottinäyttelyyn klo 17.00 asti)

18.00 lauluhetki vanhan kirkon portailla (keskustori)
kanttoripäivien osallistujat tervehtivät tamperelaisia laulamalla muutamia lauluja. kuoroa 
johtaa kuorokapellimestari heikki liimola.
siirrymme kynttiläkulkueena tuomiokirkkoon.

19.00 konsertti (tuomiokirkko, tuomiokirkonkatu)
heikki sarmanto: Requiem
esiintyjät: händel-kuoro solisteineen ja heikki sarmannon yhtye, joht, Debra Gomez-tapio. 
liput �0/1� €, osallistumistunnuksella vapaa pääsy.

20.30 illanvietto juhlatila palatsissa (hämeenkatu 30)
salaattibuffet 
hieman ohjelmaa ja seurustelun sakramentin harjoittamista. juhlavaatetus oman maun mu-
kaan.

TorsTai 4.2.

9.00 – 10.45 katse tulevaisuuteen!  (tuomiokirkko, tuomiokirkonkatu)
tutustumme laulaen yhteiskustannuksen ja sulasolin materiaaliin, tietoa kirkon musiikki-
juhlista �01� ja ilon kautta -festivaalista �010.  

10.45 – 11.30 kahvit kirkon alakerrassa

11.30 messu (tuomiokirkko, tuomiokirkonkatu)
kanttoripäivien päätösmessun toimittaa piispa matti Repo avustajineen. kanttorina tuomas 
laatu, urkurina matti hannula, suomen kanttorikuoroa johtaa jani sivén. kanttoripäivien 
osallistujat vastaavat moniäänisestä virsilaulusta.

13.00 kanttoripäivät päättyvät

******

18.00 kantaattikurssin loppukonsertti (aleksanterin kirkko, pyynikin kirkkopuisto)
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a: 13 – 16.30
B: 13 – 14.30 (tässä jaksossa olevat työpajat toistuvat myös seuraavassa jaksossa)
C: 15 – 16.30

– kahvi n. 14.4� siinä työpajassa, joka alkaa klo 1� (a:ssa jossakin vaiheessa keskellä)
– osallistuja voi valita joko yhden a-jaksosta tai yhden B:stä ja yhden C:stä

Yksi A
a–TyöpajaT Klo 13–16.30 

Kantaattikurssi  (pirkanmaan ammattikorkeakoulun musiikin toimipiste, F.e.sillanpään katu 9) 
työpajassa on mahdollisuus seurata harjoituksia, joissa ennakkoon valitut aktiivioppilaat harjoittavat so-
listien, kuoron ja orkesterin johtamista kapellimestari ari angervon opastuksella. aktiivioppilaina ovat 
kurssille valitut kanttorit ja piRamk, musiikin kirkkomusiikin opiskelijat. työpaja järjestetään  
piRamk, musiikin ja kirkon koulutuskeskuksen yhteistyönä. kanttoripäivien ohjelma pyritään otta-
maan huomioon kurssiaikataulussa.
kantaattikurssin päätöskonsertti järjestetään 4.�. klo 18.00 aleksanterin kirkossa. 

Psalmeja ja pyhiinvaelluslauluja (Vanha kirkko, keskustori �)
yksiäänistä yhteislaulua keskiaikaisin ja hiukan tuoreemminkin sävelin. pyhiinvaelluslauluihin johdattaa 
ma marja korkala. psalmeihin syvennymme hiippakuntakanttori aija-leena Rannan kanssa.

Kuoro svengaamaan!  (konsun sali, hämeenpuisto �8) 
minkälaisiin asioihin on kiinnitettävä huomio, kun kuoron kanssa lauletaan gospelia, afromusiikkia tai la-
tinalaisamerikkalaisia lauluja? tule hakemaan ideoita ja vinkkejä ja kokemaan itse, miten rytmi sykkii. 
eniten oppii se, joka vähiten osaa! työpajan vetää hiippakuntasihteeri jan hellberg.

Urkuretki  (lähtöpaikka Vanhan kirkon edestä, keskustori)
kolmen kirkon kierros (aleksanteri, Viinikka, aitolahti). tutustutaan erilaisiin urkuihin ja akustisiin ti-
loihin, keskustellaan urkuihin liittyvistä kysymyksistä Urkuhanke seurakunnassa -ohjeiston pohjalta, esil-
lä mm. sähköurkuihin liittyviä näkökulmia. kahviakin on tarjolla. mukana kirkon urkuasiain neuvotte-
lukunnan jäseniä, emäntänä kanttori paula siren. lähtö kierrokselle klo 13 keskustorilta. max �� osallis-
tujaa.  

Tai yksi B ja yksi C
B–TyöpajaT Klo 13–14.30   

Kehorytmien ja koreografisten elementtien käyttö (seurakuntien talo, kokoushuone nasaret, näsilinnank. ��)  
työpajassa liikutaan, soitetaan, lauletaan ja loruillaan. ääni liikkuu ja liike soi. opettamassa kehorytmii-
kan uranuurtaja,  espoon musiikkiopiston rytmiikan lehtori elina kivelä-taskinen.

Kanttori työalajohtajana (seurakuntien talo, kokoushuone  ateena, näsilinnank. ��) 
Uusi palkkausjärjestelmä ja seurakuntaliitokset edellyttävät lähiesimiesportaan perustamista lähes kaik-
kien seurakuntien hallintoon. yhä useampi kanttorikin saa hoitaakseen työalajohtajan tehtävät. jos toimit 

TyöpajaT

k a n t t o R i p ä i V ä t
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työalajohtajana tai olet siitä kiinnostunut, tule vaihtamaan kokemuksia ja pohtimaan vastauksia johtami-
sen kiperiin kysymyksiin. keskustelua pohjustavat akavan kirkolliset ammattiliitot aki ry:n apulaistoi-
minnanjohtaja annamari jokinen ja hyvinkään seurakunnan johtava kanttori erkki hannonen.

Kanttorit kirkkomusiikin tutkijoina (seurakuntien talo, kokoushuone emmaus, näsilinnank. ��)
suomalainen kirkkomusiikkiin suuntautunut tutkimus ei voi vielä ylpeillä laajuudellaan. henricus munck 
(De usu organorum in templis; turun akatemia v. 1�79), ilmari krohn ja toivo haapanen ovat vain har-
voin saaneet seuraajikseen kanttoreita oman alansa tutkijoiksi.  
työpajaan osallistujilla on mahdollisuus pohtia erilaisia kirkkomusiikin tutkimukseen liittyviä kysymyk-
siä, saada tietoa sibelius-akatemian kirkkomusiikin osastossa tapahtuvasta tutkijakoulutuksesta ja mah-
dollisesti virikkeitä omille lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon tähtääville jatko-opinnoille sekä aktiivisesti 
osallistuen seurata kirkkomusiikin osaston jatko-opiskelijoiden tutkimushankkeiden esittelyjä. B- ja C-
jaksojen tutkimusaiheiden esittelyt eroavat toisistaan. työpajan vetäjänä on sibelius-akatemian kirkko-
musiikin professori jorma hannikainen.

Asahi–liikunta (haarlan palatsi, hatanpään valtatie � B)
asahi on suomalaisten lääkäreiden kehittämä liikuntamuoto, jossa yhdistyvät sekä itämaisen että länsimai-
sen terveysliikunnan parhaat perinteet. siinä koko keho avataan helposti omaksuttavilla liikkeillä syste-
maattisesti niskasta nilkkoihin, ja asahi-harjoitukset sopivatkin erinomaisesti esimerkiksi kuoroharjoitus-
ten lämmittelyksi. liikkumisen tapa on hidasta ja pehmeää ja liikkeet tehdään hengityksen kannattelemi-
na. asahi sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. tule mukavissa vaatteissa! korkeintaan �0 osallistujaa.

Haavoittunut enkeli Kuoleman puutarhassa – kuvaa ja musiikkia (tuomiokirkko, tuomiokirkonkatu)
 maamme kauneimmaksi valitun tampereen tuomiokirkon esittelee opas kaarina paakkanen. musiikis-
ta vastaa pekka paakkanen, viulu.

Spiritualiteetti (seurakuntien talo, kokoushuone Betlehem/nasaret, näsilinnank. ��)
kanavassa tarkastellaan oman hengellisen ja ammatillisen matkan maisemaa ja sen sisäistä dynamiikkaa. 
mitä merkitsee kirkas valo, sumun hämärä, pimeä yö, uuden valon koittaminen ammatillisella ja hengel-
lisellä matkalla? millaisessa maastossa kuljen juuri nyt? ammatillisuuden ja spiritualiteetin väliseen vuo-
ropuheluun ohjaavat jussi holopainen ja marjatta hannula. jussi holopainen on työnohjaaja, työyhteisö-
konsultti ja psykoterapeutti, tampereen hiippakunnan pastoraalitoimen hiippakuntasihteeri. marjatta 
hannula on kanttori ja työnohjaaja. max 1� osallistujaa.

Kirkkomuskari (Finlaysonin kirkko, puuvillatehtaankatu �)
seurakunnan musiikkileikkikoulutoiminta laajenee! mitä kaikkea voisivat olla kanttorin vetämät kirk-
komuskarit?
Uutta materiaalia tähän toimintaan sekä kaikkeen varhaisiän musiikkikasvatukseen seurakunnassa esit-
telee seurakuntien lapsityön keskuksen musiikkikouluttaja mari torri-tuominen.

C-TyöpajaT Klo 15–16.30

Kehorytmien ja koreografisten elementtien käyttö (seurakuntien talo, kokoushuone nasaret, näsilinnank. ��)  
työpajassa liikutaan, soitetaan, lauletaan ja loruillaan. ääni liikkuu ja liike soi. opettamassa kehorytmii-
kan uranuurtaja, espoon musiikkiopiston rytmiikan lehtori elina kivelä-taskinen.
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Kanttori työalajohtajana  (seurakuntien talo, kokoushuone ateena, näsilinnank. ��) 
Uusi palkkausjärjestelmä ja seurakuntaliitokset edellyttävät lähiesimiesportaan perustamista lähes kaikki-
en seurakuntien hallintoon. yhä useampi kanttorikin saa hoitaakseen työalajohtajan tehtävät. jos toimit 
työalajohtajana tai olet siitä kiinnostunut, tule vaihtamaan kokemuksia ja pohtimaan vastauksia johtami-
sen kiperiin kysymyksiin. keskustelua pohjustavat akavan kirkolliset ammattiliitot aki ry:n apulaistoi-
minnanjohtaja annamari jokinen ja hyvinkään seurakunnan johtava kanttori erkki hannonen.

Kanttorit kirkkomusiikin tutkijoina (seurakuntien talo, kokoushuone emmaus, näsilinnank. ��)
suomalainen kirkkomusiikkiin suuntautunut tutkimus ei voi vielä ylpeillä laajuudellaan. henricus munck 
(De usu organorum in templis; turun akatemia v. 1�79), ilmari krohn ja toivo haapanen ovat vain har-
voin saaneet seuraajikseen kanttoreita oman alansa tutkijoiksi.  
työpajaan osallistujilla on mahdollisuus pohtia erilaisia kirkkomusiikin tutkimukseen liittyviä kysymyk-
siä, saada tietoa sibelius-akatemian kirkkomusiikin osastossa tapahtuvasta tutkijakoulutuksesta ja mah-
dollisesti virikkeitä omille lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon tähtääville jatko-opinnoille sekä aktiivisesti 
osallistuen seurata kirkkomusiikin osaston jatko-opiskelijoiden tutkimushankkeiden esittelyjä. B- ja C-
jaksojen tutkimusaiheiden esittelyt eroavat toisistaan. työpajan vetäjänä on sibelius-akatemian kirkko-
musiikin professori jorma hannikainen.

Asahi-liikunta (haarlan palatsi, hatanpään valtatie � B)
asahi on suomalaisten lääkäreiden kehittämä liikuntamuoto, jossa yhdistyvät sekä itämaisen että länsimai-
sen terveysliikunnan parhaat perinteet. siinä koko keho avataan helposti omaksuttavilla liikkeillä syste-
maattisesti niskasta nilkkoihin, ja asahi-harjoitukset sopivatkin erinomaisesti esimerkiksi kuoroharjoitus-
ten lämmittelyksi. liikkumisen tapa on hidasta ja pehmeää ja liikkeet tehdään hengityksen kannattelemi-
na. asahi sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. tule mukavissa vaatteissa! korkeintaan �0 osallistujaa.

Haavoittunut enkeli Kuoleman puutarhassa – kuvaa ja musiikkia (tuomiokirkko, tuomiokirkonkatu)
 maamme kauneimmaksi valitun tampereen tuomiokirkon esittelee opas kaarina paakkanen. musiikis-
ta vastaa pekka paakkanen, viulu.

Spiritualiteetti (seurakuntien talo, kokoushuone Betlehem, näsilinnank. ��)
kanavassa tarkastellaan oman hengellisen ja ammatillisen matkan maisemaa ja sen sisäistä dynamiikkaa. 
mitä merkitsee kirkas valo, sumun hämärä, pimeä yö, uuden valon koittaminen ammatillisella ja hengel-
lisellä matkalla? millaisessa maastossa kuljen juuri nyt? ammatillisuuden ja spiritualiteetin väliseen vuo-
ropuheluun ohjaavat jussi holopainen ja marjatta hannula. jussi holopainen on työnohjaaja, työyhteisö-
konsultti ja psykoterapeutti, tampereen hiippakunnan pastoraalitoimen hiippakuntasihteeri.  marjatta 
hannula on kanttori ja työnohjaaja. max 1� osallistujaa.

Kirkkomuskari (Finlaysonin kirkko, puuvillatehtaankatu �)
seurakunnan musiikkileikkikoulutoiminta laajenee! mitä kaikkea voisivat olla kanttorin vetämät kirkko-
muskarit?
Uutta materiaalia tähän toimintaan sekä kaikkeen varhaisiän musiikkikasvatukseen seurakunnassa esitte-
lee seurakuntien lapsityön keskuksen musiikkikouluttaja mari torri-tuominen.

k a n t t o R i p ä i V ä t
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a j a n k o h t a i s t a

mus. yo paula huju on aloitta-
nut syyskuussa akin toimis-
tossa osa-aikaisena opiskelija-
asiamiehen sijaisena.

paula tehtävänä on luotsata kanttori-
urkuriliiton opiskelijatoimintaa an-
nukka Ruusulan vanhempainvapaan 
ajan. paulalta opiskelijat saavat neuvo-
ja opiskelijaedunvalvontaan liittyvissä 
asioissa, ja hän toimii opiskelijatoimi-
kunnan sihteerinä. hänet tullaan nä-
kemään syksyn aikana myös oppilai-
toksiin jalkautuneena. kyselimme 
paulalta ensimmäisiä tunnelmia opis-
kelija-asiamiehen tehtävän alkaessa. 

kuka olet ja mistä tulet?
paula huju, musiikin opiskelija es-
poosta. tämän vuoden alusta lähtien 
olen ollut mukana akin opiskelijatoi-
mikunnassa ja opiskelijaedustajana 
akin ja skUl:n hallituksissa. opis-
kelen sibelius-akatemiassa helsingis-
sä kuudetta vuotta. kanttorin työstä 

oma kokemukseni koostuu lähinnä 
kesäsijaisuuksista, kuten useilla muil-
lakin opiskelijoilla.

mihin ammattiyhdistysliikettä mieles-
täsi tarvitaan?
Valvomaan jäsenkuntansa etuja, neu-
vottelemaan jäsentensä puolesta hei-
dän ammattiinsa liittyvistä eduista, 
mm. palkasta. opiskelijatoiminta am-
mattiyhdistysliikkeessä on tärkeää, si-
tä kautta saadaan opiskelijoiden ääni 
kuulumaan niin kirkon kuin koko 
ammattiyhdistystoiminnan kentässä.

millaisia edunvalvontatarpeita kirk-
komusiikin opiskelijoilla mielestäsi 
on?
monet tekevät jo opiskeluaikanaan si-
jaisuuksia ja keikkoja, mm. näihin liit-
tyvät palkkausasiat ovat tärkeä osa 
edunvalvontaa. ammattiliiton jäsene-
nä pääsee jo opiskeluaikana tutustu-
maan oman ammattikuntansa työ-
kenttään. 

jäseneksi kannattaa liittyä heti opis-
kelujen alettua, tällöin saa 
opastusta työhön liittyvissä 
käytännön asioissa jo opis-
keluaikana. Valmistumi-
sen yhteydessä opiskelijan 
tulee muistaa liittyä varsi-
naiseksi jäseneksi, sillä 
opiskelijajäsenyys päättyy, 
kun opiskelija valmistuu. 
opiskelijajäsenyyshän on 
ilmainen, ja siihen kuulu-
vat lähes kaikki samat 
edut kuin varsinaisillekin 
jäsenille.
 
minkä asian näet ensisijai-
sena opiskelija-asiamiehen 
tehtävässä?
mielestäni opiskelijajäsen-
ten edunvalvonta sekä uu-
sien opiskelijajäsenten 
rekrytointi ja neuvonta 

ovat tärkeitä. opiskelijoiden tapaami-
nen on tärkeää opiskelun eri vaiheissa: 
heti opiskelujen alkuvaiheessa, valmis-
tumisen kynnyksellä ja toki siinä välis-
säkin. 

yhteistyö eri oppilaitosten ja mui-
den yhteistyötahojen kanssa on tärkeä 
osa opiskelija-asiamiehen tehtävää. 
opiskelijatoimikunta, johon kuuluu 
opiskelijoita kaikista kanttorin vir-
kaan valmistavista oppilaitoksista, ko-
koontuu muutaman kerran lukukau-
dessa. lisäksi opiskelija-asiamies on 
mukana akavalaisessa opiskelijatoi-
minnassa.
 
missä tilanteissa ja millä tavoin kirk-
komusiikin opiskelijan kannattaa olla 
yhteydessä sinuun?
kaikissa opiskeluun ja kanttorin työ-
hön liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyt-
tä. jos en itse osaa vastata, niin selvitte-
len tai autan eteenpäin. yhteyttä kan-
nattaa ottaa puhelimitse, sähköpostit-
se tai vaikka koulun käytävällä, mikä 
tietysti koskee lähinnä helsingissä 
opiskelevia. ennen kaikkea kannattaa 
tietysti olla paikan päällä oman oppi-
laitoksen infotilaisuuksissa, joissa olen 
paikalla.

millaista ammattiliittoyhteistyötä teo-
logian ylioppilailla ja kirkkomusiikin 
opiskelijoilla voi mielestäsi olla?
erilaisten yhteisten tilaisuuksien jär-
jestäminen, joissa kanttori- ja teolo-
giopiskelijat pääsevät vaihtamaan aja-
tuksia toistensa kanssa. työkenttä on 
niin monelta osin yhteinen, että tällai-
sia tilaisuuksia kannattaa ehdottomas-
ti järjestää. 

aki on mukana mm. 1�.11. järjes-
tettävässä kirkon päivässä, joka on 
opiskelijoiden, tiedekuntien ja kirkon 
edustajien yhteinen tilaisuus. yhteis-
työtä tehdään akin opiskelijatyöryh-
mässä, joka on kanttori- ja teologiopis-
kelijoiden yhteinen työryhmä.

paula huju, opiskelija-asiamiehen sijainen

Paula Hujun tavoittaa liiton toimistosta. Hän on myös 
läsnä oppilaitosten infotilaisuuksissa.
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vill du vara med och besluta om präs-
ternas och kantorernas intressebevak-
ning? År �010 väljs nya fullmäktige 
för Finlands kantor-organistförbund, 
Finlands kyrkas prästförbund och 
kyrkliga fackförbund inom akava 
aki för åren �010–�013.

kantor-organistförbundets fullmäk-
tige består av 1� platser och prästför-
bundets av �8 platser. medlemsförbun-
dens fullmäktigeledamöter bildar till-
sammans akis fullmäktige (40 plat-
ser). 

medlemmarna i kantor-organist-
förbundet röstar på det egna medlems-
förbundets kandidater och prästför-
bundets medlemmar röstar på motsva-
rande sätt på de egna kandidaterna.

Röstningen sker under veckorna 4, 

� och � år �010.
Under denna höst är det dags att 

ställa upp kandidater och vi hoppas på 
stor aktivitet bland medlemsförbun-
dens medlemmar. 

Var med och påverka! Vilka med-
lemmar vill du att skall representera 
ditt stift och ditt förbund i fullmäkti-
ge?
- läs instruktionerna för uppställande 

av kandidater.
- Fråga de personer som du vill att 
skall ställa upp (det lönar sig att ha fle-
ra kandidater på samma lista).
- samla minst tre personer som stöder 
samma kandidater och grunda en val-
mansförening.
- Fyll i valurkunden. 
- sänd kandidatlistan och valurkun-
den till akis kansli senast den 30 ok-
tober �009 kl. 1�.
har du frågor kan du ringa till akis 
kansli, tfn (09) 1�0 �4�3.

närmare direktiv för uppställande 
av kandidater finns på följande sidor. 
Direktiven finns också på förbundens 
hemsidor under adressen www.akilii-
tot.fi.

haluatko olla päättämässä pappien ja 
kanttorien edunvalvonnasta? ensi 
vuonna valitaan uudet valtuustot suo-
men kanttori-urkuriliitolle, suomen 
kirkon pappisliitolle ja akavan kir-
kollisille ammattiliitoille akille vuo-
siksi �010–�013.

kanttori-urkuriliiton valtuustossa 
on jaossa 1� paikkaa ja pappisliiton 
valtuustossa �8 paikkaa. jäsenliittojen 
valtuustojen jäsenet muodostavat yh-
dessä akin valtuuston, yhteensä paik-
koja on 40.

äänestys tapahtuu niin, että kantto-
ri-urkuriliiton jäsen äänestää oman jä-
senjärjestönsä ehdokasta ja pappislii-
ton jäsen omaansa. äänestäminen ta-
pahtuu vuonna �010 viikoilla 4, � ja �.

tänä syksynä on aika asettaa ehdok-
kaita. siksi toivommekin aktiivisuutta 
perusliittojen jäseniltä. ole mukana 
vaikuttamassa! kenen sinä haluaisit 
istuvan valtuustossa hiippakunnastasi 
ja järjestöstäsi?

- lue tarkemmat ohjeet ehdokkaiden 
asettamiseksi (löytyvät seuraavilta si-
vuilta).
- kysy henkilöitä, joiden haluat asettu-
van ehdolle (kannattaa asettaa useam-
pi ehdokas samalle listalle). 
- kerää vähintään kolme henkilöä, jot-
ka tukevat samoja ehdokkaita ja pe-
rusta valitsijayhdistys.
- täytä perustamisasiakirja.
- lähetä ehdokaslista ja perustamis-
asiakirja akin toimistoon viimeistään 
30.10.�009 klo 1�. 
mikäli sinulla on kysymyksiä vaalei-
hin liittyen, soita akin toimistoon 
puh. (09) 1�0 �4�3.

tarkemmat ohjeet ehdokkaiden 
asettamiseksi löytyvät tämän lehden 
seuraavilta sivuilta ja liittojen koti-
sivuilta osoitteesta www.akiliitot.fi.

Det är valtiDer! var meD oCh påverka!

a k i n  V a lt U U s t o n  V a a l i t
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yleistä
akavan kirkolliset ammattiliitot aki 
r.y:n sääntöjen mukaan liiton ylintä 
päätösvaltaa käyttää valtuusto, jonka 
jäsenet valitaan joka neljäs vuosi. Val-
tuutetut valitaan helmikuussa �010. 
heidän tuleva toimikautensa on �010 
- �013.

Vaaleista on säännökset perusliitto-
jen säännöissä ja akin sääntöjen 7 – 9 
§:ssä sekä tarkemmat määräykset val-
tuuston vahvistamassa vaalijärjestyk-
sessä. nämä ohjeet on laadittu mainit-
tujen sääntökohtien ja valtuuston 
vuonna �009 hyväksymän vaalijärjes-
tyksen pohjalta.

akin vaalijärjestyksen mukaan 
akin perusliittojen suomen kantto-
ri-urkuriliiton (skUl) ja suomen kir-
kon pappisliiton (skpl) vaalit on yh-
distetty akin vaaleihin. kaikki kolme 
vaalia järjestetään samalla kertaa, ja 
kanttori-urkuriliiton ja pappisliiton 
valtuuston jäseniksi valitut tulevat sa-
malla valituiksi akin valtuustoon. 
Valtuustopaikat jakaantuvat akin 
sääntöjen ja perusliittojen 1.1.�009 jä-
senmäärien perusteella siten, että 
kanttori-urkuriliiton jäsenillä on 1� 
paikkaa ja pappisliiton jäsenillä �8 
paikkaa.

akin ja sen perusliittojen vaalijär-
jestykset ovat muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta samansisältöiset, jot-
ta vaalien hallinnointi on mahdolli-
simman tehokasta. eroavaisuudet ovat 
seuraavat:

� § skUl:ssa ei ole maisterijäseniä 
eikä kaksoisjäseniä, kuten skpl:ssä.

11 § skUl:n jäseniä ei hallinnolli-
sesti kirkossa ole asetettu tiettyyn hiip-
pakuntaan. alueellisen tasapuolisuu-
den vuoksi myös skUl:ssa on kuiten-
kin haluttu kiintiöidä valtuustopaikat 
hiippakunnittain. skUl:n vaalijärjes-

tyksessä on määrätty, että jäsenen kat-
sotaan kuuluvan siihen hiippakun-
taan, jonka alueella hän työskentelee. 
Rajatapausten kohdalla ratkaisun te-
kee skUl:n vaalilautakunta.

13 § Varajäsenten valinta skUl:n 
jäsenten osalta tapahtuu hiippakunnit-
tain – ei ehdokaslistoittain – vertauslu-
kujen suhteessa. jos hiippakunnasta 
loppuvat ehdokkaat, varajäsen voi-
daan valita toisesta hiippakunnasta 
vertauslukujen suhteessa.

vaalilautakunta
hallitus asetti �9.4.�009 vaalilauta-
kunnan, joka on muodostettu perus-
liittojen vaalilautakuntien jäsenistä. 
sen jäseninä ovat kanttori mikael he-
lenelund, kanttori mari lamminen, 
pastori merja laaksamo, pastori juk-
ka pohjolan-pirhonen, kanttori an-
nukka Ruusula, sekä pastori Ulla sa-
vonen. puheenjohtajakseen lautakun-
ta valitsi jukka pohjolan-pirhosen ja 
varapuheenjohtajakseen mari lam-
misen. lautakunnan sihteerinä toimii 
hso-sihteeri tuula anttonen.

Vaalilautakunnan tehtävänä on vaa-
lin valmistelu ja tuloksen toteaminen.

hiippakunnittain  
toimitettava välitön, 
salainen ja 
suhteellinen vaali
jokaisella akin perusliiton varsinai-
sella jäsenellä ja maisterijäsenellä – 
myös eläkeläisellä ja ns. kaksoisjäse-
nellä (henkilö, joka on toisen akavalai-
sen liiton varsinainen jäsen) – on vaa-
lissa yksi ääni. hän voi äänestää vain 
omaan hiippakuntaansa ja perusliit-
toonsa kuuluvaa ehdokasta. Vaali on 
ns. suhteellinen listavaali, jota varten 
on mahdollisuus etukäteen perustaa 
valitsijayhdistys ja asettaa omat eh-

dokkaat. Vaalin tulos määräytyy siten, 
että eniten ääniä saanut ehdokaslistaan 
kuuluva ehdokas saa vertausluvuk-
seen ehdokaslistan koko äänimäärän. 
toiseksi eniten ääniä saanut saa verta-
usluvukseen puolet ehdokaslistan ää-
nimäärästä, kolmanneksi eniten ääniä 
saanut kolmanneksen jne.

Vaali on välitön ja salainen. Vaaliin 
voi osallistua vain lähettämällä vaalili-
pun vaalilautakunnalle. äänestämises-
tä annetaan jäsenpostituksena erilliset 
ohjeet hyvissä ajoin ennen vaalia.

valitsijayhdistyksen 
allekirjoittajat
1.  Valitsijayhdistyksen perustajina (al-
lekirjoittajina) tulee olla vähintään 
kolme perusliittonsa varsinaista jäsen-
tä: allekirjoittajien enimmäismäärää ei 
ole rajoitettu.

�. allekirjoittajien on kuuluttava sa-
maan hiippakuntaan ja perusliittoon 
kuin asetetut ehdokkaat.

3. jäsen saa allekirjoittaa vain yhden 
perustamisasiakirjan; mikäli hän alle-
kirjoittaa useampia, hänen nimensä 
poistetaan kaikista perustamisasiakir-
joista.

4. Valitsijayhdistyksen asiamiehenä 
on perustamisasiakirjan ensimmäinen 
allekirjoittaja, joka ei voi olla ehdok-
kaana.

�. allekirjoittajien nimet julkaistaan 
Cruxissa �/�009 yhdessä ehdokkaiden 
nimien kanssa.

ehdokkaat
1. ehdokkaan on oltava suomessa asu-
va akin perusliiton varsinainen jäsen, 
joka ei ole eläkkeellä ja joka on hyväk-
sytty varsinaiseksi jäseneksi ennen 
30.�.�009.

�. ehdokkaan on kuuluttava sa-
maan hiippakuntaan ja perusliittoon 

ohjeet ehDokkaiDen asettamiseksi 
Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI r.y:n ja sen perusliittojen valtuuston jäsenten vaaliin 2010

a k i n  V a lt U U s t o n  V a a l i t
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kuin valitsijayhdistyksen allekirjoitta-
jat.

3. ehdokkaan on annettava suostu-
muksensa ehdokkaaksi asettamiselle. 

suostumuksen osoituksena on asia-
miehen vakuutus. ehdokas saa suos-
tua vain yhden ehdokaslistan ehdok-
kaaksi. 

4. ehdokkaiden nimet julkaistaan 
Cruxissa �/�009 yhdessä allekirjoittaji-
en nimien kanssa.

valtuustopaikat
hiippakuntien valtuustopaikkojen lu-
kumäärät ovat:

suomen kanttori-urkuriliitto 
(yhteensä 12 paikkaa):
hiippakunta  jäsenmäärä Valtuusto-
   paikat

turku          140  �
tampere          14�  �
oulu          148  �
mikkeli            99  1
Borgå          101  1
kuopio            91  1
lapua           10�  1
helsinki          10�  1
espoo            74  1

suomen kirkon pappisliitto 
(yhteensä 28 paikkaa):
hiippakunta jäsenmäärä Valtuusto-
   paikat

turku          393  3
tampere          48�  4
oulu          334  3
mikkeli          31�  3
Borgå          �07  �
kuopio          313  �
lapua          31�  3
helsinki          �17  �
espoo          31�  3

ehdokaslistan 
tunnus
ehdokaslistaan saadaan merkitä sel-
lainen lyhyt tunnus, joka viittaa esi-
merkiksi johonkin akin perusliiton 
alaosastoon tai valitsijayhdistyksen ta-
voitteisiin. tunnuksen hyväksymises-
tä päättää vaalilautakunta.

määräaika ja
oikaisuaika
Valitsijayhdistyksen perustamisasia-
kirjan tulee olla vaalilautakunnalla 
viimeistään 30.10.�009 klo 1�. 

Vaalilautakunnan osoite on: akavan 
kirkolliset ammattiliitot aki r.y., Vaa-
lilautakunta, Rautatieläisenkatu �, 
00��0 helsinki

Vaalilautakunta tarkastaa perusta-
misasiakirjan ja varaa valitsijayhdis-
tyksen asiamiehelle �. – 11.11.�009 vä-
lisen ajan oikaista ja täydentää perus-
tamisasiakirja.

ehdokkaiden nimien 
julkaiseminen
Vaalilautakunta laatii ehdokaslistojen 
yhdistelmän ja julkaisee ehdokkaiden 
ja valitsijayhdistysten allekirjoittajien 
nimet Cruxissa �/�009.
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allmänt
enligt stadgarna för aki är fullmäk-
tige förbundets högsta beslutande or-
gan. Fullmäktigeledamöterna väljs 
vart fjärde år. Fullmäktige för aki 
väljs i februari �010. mandatperioden 
omfattar åren �010 - �013.

Valen regleras av bestämmelserna i 
stadgarna för medlemsförbunden och 
för aki (§ 7 - 9) samt av bestämmel-
serna i den av fullmäktige fastställda 
valordningen. Dessa direktiv har up-
pgjorts på grundval av nämnda punk-
ter i stadgarna och i den av fullmäkti-
ge år �009 godkända valordningen.

i enlighet med valordningen för 
aki skall valen inom medlemsför-
bunden, dvs. Finlands kantor-orga-
nistförbund och Finlands kyrkas präst-
förbund kombineras med valet inom 
aki. De tre valen ordnas alltså samti-
digt. De som blir invalda i fullmäktige 
för kantor-organistförbundet respek-
tive prästförbundet blir samtidigt ock-
så valda till ledamöter för fullmäktige 
inom aki. enligt akis stadgar och 
medlemsantalet 1.1.�009 fördelas full-
mäktigeplatserna så att kantor-orga-
nistförbundet får 1� platser och Fin-
lands kyrkas prästförbund �8 platser.

med tanke på att kunna organisera 
valen på ett effektivt sätt är valordnin-
garna för aki och dess medlemsför-
bund likadana till innehållet. några 
skillnader finns dock. De är följande:

�§  inom kantor-organistförbundet 
finns inga magister- eller dubbelmed-
lemmar som inom prästförbundet.

11§ Förvaltningsmässigt underlyder 
kantor-organistförbundets medlem-
mar inte något visst stift inom kyrkan. 
För att bibehålla en regional spridning 
har man inom förbundet ändå velat 
fördela fullmäktigeplatserna stiftsvis. i 
valordningen för förbundet stadgas att 

en medlem anses höra till det stift på 
vars område han/hon arbetar. oklara 
fall avgörs av valnämnden inom kan-
tor-organistförbundet.

13§ inom kantor-organistförbundet 
väljs suppleanterna stiftsvis – inte ut-
gående från kandidatlistorna - på ba-
sen av jämförelsetalen. om det inte 
finns tillräckligt många kandidater in-
om ett stift kan en suppleant på basen 
av jämförelsetalen väljas från ett annat 
stift.

valnämnden
aki:s styrelse tillsatte en valnämnd 
�9.4.�009. medlemmar i valnämnden 
är kantor mikael helenelund, kantor 
mari lamminen, pastor merja laak-
samo, pastor jukka pohjolan-pirho-
nen, kantor annukka Ruusula samt 
pastor Ulla savonen. nämnden valde 
jukka pohjolan-pirhonen till ordfö-
rande och mari lamminen till vice 
ordförande. hso-sekreterare tuula 
anttonen fungerar som sekreterare 
för nämnden. 

Valnämndens uppgift är att förbere-
da valet och att fastställa valresultatet.

direkta, hemliga oCh 
proportionella val 
som skall äga rum 
stiftsvis
Varje egentlig medlem och magister-
medlem har rätt att rösta i valet. även 
pensionärer och dubbelmedlemmar 
(person som är egentlig medlem i ett 
annat av akavas förbund) har rösträtt. 
man röstar på endast en kandidat. Den 
kandidat man röstar på skall tillhöra 
samma stift och samma medlemsför-
bund som man själv. 

Valet är ett sk. proportionellt val 
med listor. man måste alltså i förväg 
grunda valmansföreningar som ställer 

upp kandidater. Den kandidat som  
fått mest röster inom en kandidatlista 
får som sitt jämförelsetal kandidatlis-
tans hela röstetal. Den som har fått 
näst mest röster får som sitt jämförel-
setal hälften av kandidatlistans hela 
röstetal, den som fått tredje mest rös-
ter får som sitt jämförelsetal en tredje-
del av kandidatlistans hela röstetal 
osv.

Valet är direkt och hemligt. man 
kan rösta i valet enbart genom att 
sända in sin röstsedel till valnämnden. 
särskilda direktiv om röstningsförfa-
randet tillsänds medlemmarna i god 
tid före valet. 

valmansföreningens 
underteCknare
1. en valmansförening grundas genom 
att minst tre egentliga medlemmar av 
medlemsförbundet undertecknar en 
urkund. maximiantalet underteckna-
re har inte begränsats.

�. Undertecknarna bör höra till sam-
ma stift och samma medlemsförbund 
som de uppställda kandidaterna på lis-
tan.

3. en medlem får underteckna ur-
kunden för endast en valmansföre-
ning. ifall han/hon undertecknar flera 
avlägsnas hans/hennes namn från 
samtliga ifrågavarande urkunder.

4. Den som står som första under-
tecknare för en valmansförening fun-
gerar som ombud för valmansförenin-
gen. 

�. namnen på dem som grundat val-
mansföreningar publiceras i Crux 
�/�009 tillsammans med namnen på de 
uppställda kandidaterna.

kandidaterna
1. kandidaten bör vara en i Finland 
bosatt egentlig medlem av medlems-

Direktiv för uppställanDe av kanDiDater 
till val av fullmäktige för Kyrkliga fackförbund inom Akava r.y. AKI och 
dess medlemsförbund 2010
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förbundet som inte är pensionerad. 
han/hon bör ha antagits som ordinarie 
medlem före 30.�.�009.

�. kandidaten bör tillhöra samma 
stift och samma medlemsförbund som 
de som grundat valmansföreningen.

3. kandidaten bör ge sitt samtycke 
till att bli uppställd som kandidat. 
ombudets försäkran fungerar som be-
vis för att kandidaten gett sitt sam-
tycke. kandidaten får inte låta sig 
uppställas på mer än en kandidatlista.

4. namnen på dem som grundat val-
mansföreningar publiceras i Crux 
�/�009 tillsammans med namnen på de 
uppställda kandidaterna.

fullmäktigeplatser
antalet fullmäktigeplatser för stiftena 
är följande:

finlands kantor-organistförbund 
(sammanlagt 12 platser)
stift medlemsantal Fullmäktige-
            platser

Åbo         140  �
tammerfors  14�  �
Uleåborg        148  �
st. michel         99  1
Borgå          101  1
kuopio            91  1
lappo          10�  1
helsingfors    10�  1
esbo           74  1

finlands kyrkas prästförbund 
(sammanlagt 28 platser)
stift medlemsantal Fullmäktige-
            platser

Åbo          393  3
tammerfors   48�  4
Uleåborg         334  3
st. michel        31�  3

Borgå        �07  �
kuopio        313  �
lappo        31�  3
helsingfors   �17  �
esbo        31�  3

devis på 
kandidatlistan
på kandidatlistan kan en kort devis in-
föras. Devisen kan t.ex. syfta på någon 
underavdelning inom medlemsför-
bundet eller gälla målsättningen för 
valmansföreningen. Valnämnden bes-
luter om godkännande av devisen.

fatalietid oCh 
rättelsetid
Urkunden för en valmansförening 
skall inlämnas till valnämnden senast 
30.10.�009 kl. 1�.00. Valnämndens ad-
ress är: kyrkliga fackförbund inom 
akava aki  r.y., Valnämnden, järn-
vägsmannagatan �, 00��0 helsinG-
FoRs.

Valnämnden granskar urkunden för 
valmansföreningen. ifall rättelser eller 
kompletteringar behöver göras i ur-
kunden bereds ombudet för valmans-
föreningen tillfälle att göra dessa rät-
telser eller kompletteringar under ti-
den �. - 11.11.�009.

puBliCerande av 
kandidaternas namn
Valnämnden sammanställer kandidat-
listorna och publicerar namnen på 
kandidaterna och namnen på dem som 
undertecknat urkunderna för val-
mansföreningarna i Crux �/�009.
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valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja
ehdokaslistoineen
     suomen kanttori-urkuriliiton tai 
     suomen kirkon pappisliiton
valtuuston jäsenten vaalissa 2010

urkund för grundande av valmansförening 
jämte kandidatlista för val av medlemmar i 
fullmäktige för 
     finlands kantor-organistförbund eller 
     finlands kyrkas prästförbund 2010

valitut muodostavat akavan kirkolliset ammattiliitot aki 
r.y:n valtuuston.
(palautettava akin toimistoon viimeistään 30.10.�009 klo 
1�.00 mennessä.)
me allekirjoittaneet olemme perustaneet valitsijayhdistyk-
sen __________________________________ hiippakun-
taan kuuluvien kanttori-urkuriliiton jäsenten / pappislii-
ton valitsemiseksi liiton ja akin valtuustoon vuosiksi �010 
- �013. Valitsijayhdistyksen ensimmäisenä allekirjoittajana 
vakuutan, että ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa 
ehdokkaaksi asettamiselle. ehdokaslistaamme saadaan 
merkitä seuraava tunnus _________________________.

de invalda bildar fullmäktige för kyrkliga fackförbund in-
om akava aki r.f.
(Bör inlämnas till akis kansli senast 30.10.�009 kl. 1�.00.)
Vi undertecknade har grundat en valmansförening 
för val av ledamöter till fullmäktige för kantor-orga-
nistförbundet/prästförbundet samt aki för åren �010 
– �013. kandidaterna är medlemmar i kantor-orga-
nistförbundet/prästförbundet och tillhör _________
_________________________ stift. som första un-
dertecknare av valmansföreningens urkund försäkrar 
jag, att kandidaterna har gett sitt samtycke till att bli 
uppställda som kandidater. som devis för vår kandi-
datlista får anges ___________________________.

ehdoKKaaT:
KandidaTer: 
1. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)
�. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)
3. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)
4. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)
�. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)
�. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)
7. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)
8. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)
9. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)

a k i n  V a lt U U s t o n  V a a l i t
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10. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)
11. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)
1�. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)
13. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)
14. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)
1�. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)
1�. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)
17. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)
18. __________________________________________________________________
      suku- ja etunimi, virkanimike*) 
      efter- och förnamn, tjänstebeteckning*)

*) esim. kanttori, kirkkoherra, kappalainen, perheneuvoja. mikäli halutaan lisäksi käyttää muuta titteliä, 
sellainen lisätään virkanimikkeen jälkeen.
*) t.ex. kantor, kyrkoherde, kaplan, familjerådgivare. om man dessutom vill använda sig av ytterligare 
en annan titel, antecknas den efter tjänstebeteckningen.

valiTsijayhdisTyKsen alleKirjoiTTajaT:
UnderTeCKnarna för valmansförening:

_____________________________________________________________________
paikka ja aika
plats och tid

alleKirjoiTTajaT (vähinTään Kolme):
UnderTeCKnarna (minsT Tre):

1. _______________________________  _______________________________
     omakätinen allekirjoitus      nimi painokirjaimin
     egenhändig underskrift      namnet textat
�. _______________________________  _______________________________
     omakätinen allekirjoitus      nimi painokirjaimin
     egenhändig underskrift      namnet textat
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3. _______________________________  _______________________________
     omakätinen allekirjoitus      nimi painokirjaimin
     egenhändig underskrift      namnet textat
4. _______________________________  _______________________________
     omakätinen allekirjoitus    nimi painokirjaimin
     egenhändig underskrift    namnet textat
�. _______________________________  _______________________________
     omakätinen allekirjoitus    nimi painokirjaimin
     egenhändig underskrift    namnet textat
�. _______________________________  _______________________________
     omakätinen allekirjoitus    nimi painokirjaimin
     egenhändig underskrift    namnet textat
7.  _______________________________   _______________________________
     omakätinen allekirjoitus    nimi painokirjaimin
     egenhändig underskrift    namnet textat
8.  _______________________________   _______________________________
     omakätinen allekirjoitus    nimi painokirjaimin
     egenhändig underskrift    namnet textat
9.  _______________________________   _______________________________
     omakätinen allekirjoitus    nimi painokirjaimin
     egenhändig underskrift    namnet textat
10.  _______________________________   _______________________________
     omakätinen allekirjoitus    nimi painokirjaimin
     egenhändig underskrift    namnet textat
11.  _______________________________  _______________________________
     omakätinen allekirjoitus    nimi painokirjaimin
     egenhändig underskrift    namnet textat
1�.  _______________________________  _______________________________
     omakätinen allekirjoitus    nimi painokirjaimin
     egenhändig underskrift    namnet textat
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Hämeenlinnassa 3.–4.2.2010
Valtakunnallinen kirkollisen johtamisen forum välittää tuoreimmat ideat esimiestyöstä. 
Kehity johtajana ja tule mukaan!

Ohjelmassa päivänpolttavia kysymyksiä:

työelämän kehitys ja nykytila
tulevaisuuden johtaminen
maailman, Suomen ja kirkon talous

sekä runsaasti valinnaista ohjelmaa esimiestyöstä ja johtamiskäytännöistä.

Kysy lisää!   Kehittämispäällikkö Raimo Turunen,
	 	 	 raimo.turunen@kirkkopalvelut.fi,	
   puh. 040 572 5111

Hinta:	 	 	 240	€	sisältää	osallistumismaksun	ja	ruokailut

Ilmoittautuminen:			 15.12.2009	mennessä	opintokeskus@kirkkopalvelut.fi

Majoitus:		 	 Kylpylähotelli	Rantasipi	Aulanko	2	hh	91	€	/	henkilö,	
	 	 	 1	hh	128	€	/	henkilö.	Majoitusvaraukset	suoraan	hotelliin	
   p. 020 055 055 tai 03 658 801

Järjestäjät:   Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry, Kirkkohallitus, 
   Kirkkopalvelut, Kirkon alojen ammattijärjestö SVTL ry, 
   Kirkon hallintovirkamiehet KiHV ry, Tampereen 
   hiippakunta

•
•
•

KIRKOLLISEN 
JOHTAMISEN	
FORUM
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jalanjäljissä

p U h e e n j o h t a j a

kaisa rauma
DiakoniatyöntekijöiDen liiton pUheen-
johtaja
kaisa.rauma@evl.fi

m
uutama vuosi sitten istuin työnantajan 
järjestämässä ympäristökoulutuksessa. tilai-
suuden puhuja ilmoitti muistaakseni heti osuu-
tensa aluksi kirkon ilmastosynneistä suurim-

mat: kirkko kokoaa ihmisiä yhteen ja liikkuminen ta-
pahtuu lähes pääsääntöisesti autolla. toinen suuri synti 
oli suurten tilojen lämmittäminen ja samalla vähäinen 
käyttöaste. lamaantuneena kuuntelin puheen loppuun 
asti. lamaannustani helpotti hiukan, kun näin seuraa-
valla viikolla rollaattoriparkin kirkon edessä. Diakoni-
an tilaisuuksiin tullaan sentään aika usein läheltä tai 
kimppakyydillä. 

ekologinen peilini ei kuitenkaan kestä kuin hyvin pie-
nen osan työstä. sähköinen viestintä voi vähentää pape-
rin määrää huomattavasti – paitsi jos tulostaa kaiken 
vastaanottamansa. Reilun kaupan edistämiseksi on teh-
ty työtä aktiivisesti jo vuosia. silti kahvia tarjotaan ker-
takäyttöastioista ja kauppaostoksia varten ostetaan aina 
uusi muovipussi, aivan vaan mukavuuden vuoksi. jois-
sakin seurakuntien toimitiloissa on jopa lajitteluroskik-
set – ainakin ulkona. mutta töihin kuljetaan edelleen 
omalla autolla ja työpäivän aikana liikutaan toimipis-
teestä toiseen auton kanssa. työ pitäisi osata suunnitella 
niin, ettei tule turhia kilometrejä, mutta kun harvoin on 
mahdollisuutta työtehtävien keskittämiseen. 

monet meistä ovat testanneet oman ekologisen ja-
lanjälkensä erilaisilla nettitesteillä. tulokset ovat aika 
masentavia. tuntuu, kuin mitään ei olisi tehtävissä, kun 
on synnyttänyt useamman lapsen ja omistaa henkilöau-
ton. mahdollisuus on silti edelleen tehdä pieniä tekoja. 
mietin ruokakaupassa, ostanko Reilun kaupan sokeria 

vai paikallista säkyläläistä 
tanskalaisen firman vastaa-
vaa. onko reilumpaa ostaa 
sauvolaista hunajaa vai Rei-
lun kaupan vastaavaa. yh-
dellä kerralla päädyn toi-
seen, toisella toiseen ratkai-
suun. Vakaata linjaa en ole 
löytänyt vielä näihin elettyi-
hin vuosiin mennessä. jos-
kus on niin nautinnollista 
syödä vaikkapa simpukoita, joita on rahdattu tuhansia 
kilometrejä purkkiin pakattuna ruokapöytääni varten. 
suomalainen lihankasvattaja taas ei pidä siitä, että olen 
lopettanut naudanlihan ostamisen. Ruokavalinnoissa it-
sekurini ei yllä fennovegaanin tasolle. on kuitenkaan 
turha syyllistää ketään ihmistä planeettamme liiasta riis-
tosta, kun joka hetki kaikki neljä sormea osoittavat omaa 
napaa kohden. Valintojen maailma on ristiriitainen. 

silti: jokainen meistä voi tahtoessaan vähentää pape-
rin kulutusta – siitähän metsäteollisuus riemuitsee. ajaa 
vähemmän autolla – stressi helpottuu, kun kävelee pai-
kasta toiseen. asua asteen verran viileämmässä asunnos-
sa – villasukat ovat niin mukavat. käyttää lomalla lähi-
kirjastoa ja keskittyä kotona lukemiseen.

kirkon työntekijänä meillä on avainmahdol-
lisuus tehdä työssämme ympäristökasvatusta. toisaalta 
meidän kasvatuksemme piirissä on useimmiten mahdol-
lisimman pientä ekologista jalanjälkeä jättävää väkeä. 
ehkä kannattaisi antaa heidän kasvattaa meitä. suuria 
linjoja elämässä on aika vaikea muuttaa. nuori voi vielä 
olla niin fanaattinen, että luopuu esimerkiksi lentomat-
kustamisesta ja ryhtyy vegaaniksi, mutta varttuneempi 
pallontallaaja ei enää jaksa luopua pienistä nautinnoista 
elämässään. ehkä maailma on kuitenkin pienten teko-
jen ihmemaa. 
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panu pihkala
seURakUntapastoRi
kiRkkonUmmen sUomalainen 
seURakUnta

saanks mä kysyy yhen kysy-
myksen. miten tää liittyy kris-
tinuskoon? - rippikoululaispoi-
ka luomakunta ja ympäristö -
oppikokonaisuuden aikana.

r
iparilainen osui asian 
ytimeen, mistä häntä kehuin-
kin. oppitunnin tarkoituksena 
oli nimenomaan osoittaa, että 

tämäkin kuuluu kristinuskoon. Usko 

ei ole vain sunnuntaiaamuisin aktivoi-
tuva elämänalue, vaan koko elämää 
ohjaava peruskatsantokanta. 

erityisesti hän osui asian ytimeen 
myös siinä, että monet ihmiset pitävät 
luontoon liittyviä asioita kristinuskos-
ta erillisinä. tai sitten sangen toissijai-
sina muihin sisältöihin nähden.  

kaikkialla puhutaan nykyään ilmas-
tonmuutoksesta ja luonnonsuojelusta. 
mistä on kyse, kun kirkon ihmisetkin 
alkavat puhua niistä? muodin mukana 
menemisestä? siitä, että päivänpoltta-
vat kysymykset valtaavat tilaa – ja eh-
käpä vielä kirkon ydinkysymyksiltä, 
evankeliumin julistamiselta?

Vaikka luonnosta puhuminen leviää 
kirkon piirissä, on käsillä suuri ja-
kaannuksen vaara. yhdet uskovat, et-
tä kristinuskoon sisältyy lähtökohtai-
sesti ajatus ihmisen tehtävästä luonnon 
keskellä. toiset ajattelevat, että ”viher-
piiperrys” ei kuulu kirkolle. sitä mu-
kaa kun ympäristöstä puhuminen 
muuttuu yhä yleisemmäksi kirkon 
keskuudessa, on vaarana näiden kiel-
teisesti suhtautuvien muuttuminen 
hiljaisiksi vastarannan kiiskiksi. he 
eivät ehkä enää tuo niin selkeästi esil-
le penseää suhtautumistaan asiaan, 
mutta kaikessa hiljaisuudessa vastus-
tavat sitä. he noudattavat niitä ympä-

y m p ä R i s t ö

ekoteologian on oltava 
tekoteologiaa
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ristöön liittyviä määräyksiä, joita ei voi 
helposti kiertää, mutta asennetasos-
taan johtuen eivät todellisesti edistä 
asiaa. 

toinen vaara luonnosta puhumisen 
yleistyessä on se, että kristillisestä luon-
topuheesta tulee yleisluontoista: opit-
tua ylevien ja yleispätevien lauseiden 
toistelua, kuten ”jokaisella on vastuu 
ympäristöstä” tai ”luontoa on suojelta-
va, jotta emme ryöstä tulevilta suku-
polvilta”. puhe on helppoa, teot vai-
keita. puhettakin toki tarvitaan, mut-
ta viime kädessä tekoja. ja teot vaati-
vat laajaa, syvälle menevää asenne-
muutosta. tästä on kyse ekoteologias-
sa. 

ekoteologia ei ole erillistä teologiaa: 
se on näkökulma teologiaan. Ristin 
teologiassa on jotain omapiirteistä ja 
olennaista: mutta se ei ole mikään eril-
linen kokonaisuus, vaan katsantokan-
ta, joka piirtää laajasta kokonaisuu-
desta esiin jotain perustavanluontoista. 
samanlaisesta on kyse ekoteologiassa: 
jonkin keskeisen sisällön esille tuomi-
sesta näkökulmavalinnan avulla. läh-
tökohdasta, avaimesta olennaisen ym-
märrykseen. 

mitä ekoteologia on?
ekoteologia korostaa sitä, että maail-
ma ja teologia ovat ekologisia: moni-
mutkaisia keskinäisen riippuvuuden 
järjestelmiä, jossa jokaisella on paik-
kansa. 

ihmisen asema
ekoteologiassakin ihminen on erityis-
asemassa: mutta ekoteologia vastustaa 
ihmisen kohottamista kaiken muun 
luodun yläpuolelle siitä täysin erillise-
nä tai sitä hallitsevana diktaattorina. 
ihminen on luotu maan tomusta, mut-
ta myös jumalan kuvaksi: hän on maa-
ilmankaikkeudessa erityinen olento. 
ekoteologia tulkitsee ihmisen tehtä-
väksi luomakunnan viljelyn ja varje-
lun (1. moos. �:1�) huoltapitävällä ja 
kunnioittavalla tavalla.  

yhteys luontoon
ekoteologia korostaa ihmisen yhteyttä 
luontoon. tässä ekoteologia liittyy se-
kä ihmisen muinaiseen viisauteen (jo-
ka ilmenee Vanhassa testamentissa 
monessa kohtaa) että modernin luon-
nontieteen näkemyksiin. luontokap-
paleet, myös ihminen, ovat hyvin mo-
nin tavoin riippuvaisia toisistaan ja 
myös elottomaksi sanomastamme 
luonnosta. tämä yhteys luontoon on 
paitsi lähtökohta (joka on syytä tiedos-
taa), myös päämäärä. ihminen tarvit-
see tervettä yhteyttä luontoon voidak-

seen hyvin ja täyttääkseen tehtävänsä. 

luonnon ja historian onneton erot-
telu

se, että Vanhan testamentin alkukie-
lessä hepreassa ei ole erillistä sanaa 
luonnolle, kertoo jotain olennaista. si-
tä ei tullut mieleenkään erottaa todel-
lisuuden yhteydestä, ykseydestä. 
kreikkalaisen filosofian myötä kristin-
usko omaksui historian ja idealismin 
korostuksia reaalisen luonnon kustan-
nuksella. kristikunta on kulkenut pit-
kän yhteisen tien länsimaisen ajattelun 

”Ekoteologia vastustaa ihmisen kohottamista kaiken muun luodun yläpuolelle siitä täy-
sin erillisenä tai sitä hallitsevana diktaattorina”, sanoo Panu Pihkala.



CRUX, syys-lokakUU 2009 �9�9

y m p ä R i s t ö

aatevirtausten mukana: vaikuttaen nii-
hin, osittain vastustaen niitä ja mones-
ti mukautuen. huippunsa luonnosta 
erottautuva aatemaailma saavutti va-
listuksen jälkeisenä aikana. luonnos-
ta tuli tarvikevarasto.

luonnon itseisarvo
ekoteologia lähtee siitä, että luonnolla 
on paitsi välinearvo ihmisen hyödyksi, 
myös itseisarvo omaksi ilokseen ja 
elokseen. jumala ei luonut kaikkea 
vain ihmistä varten, vaikka häntä eri-
tyisesti rakastaakin. luonnon itseisar-
von myöntäminen on ollut kirkko-
kunnille pitkään vaikeaa; yllättävän-
kin vaikeaa verrattuna Raamatun 
teksteihin. Vanha testamentti puhuu 
paljon jumalan arvostuksesta ja rak-
kaudesta luomaansa luontoa ja sen elä-
mää kohtaan. Uudessa testamentissa 
jeesus puhuu pienten lintujenkin ar-
vosta taivaalliselle isälle. kirjeet ker-
tovat kristinuskon skaalan ymmärtä-
misen laajentumisesta ensin juutalai-
sista kaikkiin kansoihin ja lopulta ko-
ko maailmankaikkeuteen. 

luonto lähimmäisenä
kun luonnolla on arvo, ulottuu mo-
raali ja etiikka myös sen alueelle. lä-
himmäisyyden käsite liittyy jollakin 
tavalla myös luontokappaleisiin: 
useimpien tulkintojen mukaan suh-
teessa olentojen tietoisuuden asteeseen. 
mitään elävää (tai elävää auttavaa!) ei 
saisi kohdella miten sattuu, mutta esi-
merkiksi nisäkäs on jo aivan erilainen 
eettinen objekti kuin uposkuoriainen 
tai maariankämmekkä. luonnon koh-
telussa ilmenee vanhurskaus tai synti-
syys: se kuuluu uskon piiriin, kuten 
kaikki elämä. 

sakramentit luomakunnan 
yhdistäjänä
sakramentit ovat vahva koko luoma-
kuntaa yhdistävä elementti. luonnon 
aineet, vesi ja rypäleet ja vilja, muuttu-
vat jumalan työn ja ihmisen kätten 
kautta pelastavaksi hetkeksi. kaikki 

on yhtä: liitymme luomisesta uuteen 
luomiseen kulkevan pelastuksen kaa-
reen. kasteessa vesi, maallisen elämän 
edellytys, on antamassa myös uutta 
hengellistä elämää. ehtoollisessa tavoi-
tamme lepo- ja pyhäpäivän vieton: 
muistamme, kiitämme ja saamme voi-
maa.

ekoteologia, mikä niistä?
jonkinlaisen yhtenäisen ekoteologian 
sijaan olisi yleensä toki syytä puhua 
ekoteologioista: painotuseroja on. täs-
sä olen esittänyt luterilaista ekoteologi-
aa sellaisena, kuin näen ekoteologien 
valtavirran (joka ei vielä kovin suuri 
uoma ole) sitä kantavan – ja jollaista 
itse edustan. yleistä kaikille ekoteolo-
gioille on niitä kohtaan toisinaan esi-
tettävä syytös siitä, että ne eivät ole riit-
tävän kristus- ja pelastuskeskeisiä. 

luopuuko ekoteologia 
kristus-keskeisyydestä?
eikö kaikki tämä luomakunnan ko-
rostus johda siihen, että kristus ja hä-
nen työnsä ei enää olekaan kaiken kes-
kus? siihen, että evankelioimisen si-
jaan aletaan tehdä luonnonsuojelua?

kyse ei ole kristus-keskeisyydestä 
luopumisesta, vaan pikemminkin 
kristus-keskeisyyden korostamisesta 
vielä enemmän! siitä, että kristus on 
koko maailmankaikkeuden vapahtaja. 
kristuksen työ ja hänen opetuksensa 
meille koskee myös luontoa. 

eri asia on se, mitä kristus-keskei-
syys käytännössä tarkoittaa. sanoisim-
meko jeesus nasaretilaista kristus-
keskeiseksi? en ainakaan synoptisten 
evankeliumeiden pohjalta. jeesus oli 
jumalakeskeinen  ja ihmiskeskeinen 
siinä mielessä, että hän oli kiinnostu-
nut ihmisestä. luomakunnan kruu-
nusta, jumalan kuvasta, joka oli ka-
dottanut kirkkauden synnin alle. 

ekoteologiassa on siis kyse kristus-
keskeisyydestä ja myös ihmiskeskei-
syydestä, oikein ymmärrettynä. siitä, 
että jumalan vanhurskauttama ihmi-
nen löytää oikean asemansa luoma-

kunnan tilanhoitajana, jumalan ar-
mon varassa eläjänä yhdessä kaikkien 
muiden luontokappaleiden kanssa. 

kirkon tärkein tehtävä myös ekote-
ologian mukaan on evankeliumin sa-
noman eteenpäinvieminen. siitä on 
pohjimmiltaan kysymys. Vain se voi 
murtaa pahan kahleet ja siten pelastaa 
luontoakin. kristus käskee: ”kastakaa 
ja opettakaa.” opetukseen kuuluu se, 
millaista on elää kristittynä. ja siihen 
kuuluu (eko)teologian mukaan luon-
to. 

äiti luonto 
– vai sisar? 
on toki myös sellaista luontoajattelua, 
joka asettaa jonkin muun kuin juma-
lan tai kristuksen keskipisteeksi. 
luontoäidin palvonta kasvattaa jäl-
leen suosiotaan. terveen kristillisen 
ekoteologian tehtävänä on piirtää nä-
kyviin kristillisen uskon ääriviivat. 
”mekin kunnioitamme luontoa ja yri-
tämme suojella sitä: mutta emme sik-
si, että luonto olisi jumala. Vaan siksi, 
että jumala on luonnossa ja sen taka-
na, meidän kanssamme.” ekoteologia 
kutsuu tätä jumalan läsnäolon tapaa 
pan-en-teismiksi (vrt. ap.t. 17:�� - 
�8).

eroa voi kuvata siten, että panteisti-
sille (kuten pakanallisille tai new age-
tyyppisille) luonnonuskonnoille luon-
to on äiti. kristitylle luonto on sisar: 
perheenjäsen, osa itseä, mutta luotu 
kuten ihminenkin. ihminen kuuluu 
luontoon, on sen keskellä ja osa sitä: 
mutta hän on myös muuta, luotu ju-
malan kuvaksi. 

kolminaisuus: yhteys, 
yhteisö, suhde
ekoteologia on kolminaisuuden teolo-
giaa. luoja-jumala korostuu: mutta 
myös kosminen kristus. pyhää hen-
keä kuvataan luontosymbolien kautta, 
ja hänen nimensäkin tarkoittaa tuul-
ta. pyhän hengen voimaa on ammoi-
sista ajoista lähtien koettu usein yhte-
ydessä luontoon: jumalan voima, joka 
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on läsnä ja auttaa meitä, puhaltaa maailmankaikkeuden 
halki. 

kolminaisuus on yhteyttä, suhdetta toisiin: kolme yh-
dessä, yksi kolmessa. se on myös (esi)kuva maailmankaik-
keudesta, jossa kaikki ovat suhteessa toisiinsa. Rakastava 
yhteys olentojen välillä on kolminaisuudesta kirkastuva 
päämäärä.

tekoteologia vai armoteologia?
lausuin otsikossa, että ekoteologian on oltava tekoteolo-
giaa. teologialla on yleensäkin sama haaste, jonka jo marx 
esitti filosofialle: maailman selittämisen lisäksi sen on 
muutettava maailmaa. asia ei toki ole niin yksinkertai-
nen: selittäminen on jo toimintaa. mutta silti: keskipistee-
nä on oltava se, miten maailmankatsomus, kristityn koh-
dalla usko näkyy (arki)elämässä. 

ekoteologian on synnytettävä tekoja – aivan kuten 
yleensäkin teologian. muistakaamme kertomus laupiaas-
ta samarialaisesta ja siitä, kuka on vanhurskas tai lähim-
mäinen. maailman ympäristökriisi on sitä mittakaavaa, 
että tekoja tarvitaan nopeasti. Vaikka toimimmekin, voi-
vat silti edessä olla ajat, joina kristinusko joutuu jälleen 
toden teolla koetukselle. mustan surman aikana saarnat 
taisivat olla hivenen toisenlaisia kuin yltäkylläisinä aikoi-
na. meillä on vielä mahdollisuus toimia yhdessä ja ehkäis-
tä tulevaisuuden ympäristökatastrofeja, ainakin hillitä nii-
tä. 

tekoteologia on toki vaarallinen nimike. se on ymmär-
rettävä nimenomaan luterilaisessa kontekstissa: siinä, että 
kaiken perustana on armo. teot eivät pelasta ketään: rat-
kaiseva teko on tehty kristuksessa. mutta jumalan van-
hurskauttava rakkaus synnyttää uskovassa tekoja lähim-
mäisten (eli myös luomakunnan!) hyväksi. 

se peruslähtökohta, että ihminen on samaan aikaan kel-
voton ja kelpo, syntinen ja vanhurskas, on yhtä lailla tot-
ta luonnon suhteen. ehkä se on totta vielä erityisen huo-
mionarvoisella tavalla. ihminen ei onnistu olemaan vau-
rioittamatta luontoa: hän on sen suhteen aina simul justus 
et peccator. tähän maailmanaikaan ei kuulu idealististen 
utopioiden onnistuminen: tämä pätee myös ekoutopioi-
hin. on yritettävä parasta: ja samalla tunnustettava, että 
jälkiä jää pakosti. se on ihmisen, ihmiskunnan luonne.

yhtä hyvin voitaisiin kutsua ekoteologiaa armoteologi-
aksi.  kuten tarvitsemme kipeästi tekoja, tarvitsemme vie-
lä kipeämmin armoa. kyse on siitä, mihin vaiheeseen 
kohdistamme huomiomme. armoteologia olisi osuva ni-
mi siksikin, että ekoteologia korostaa kaikkeuden olevan 
suurta armoa: puhtaana virtaava vesi ja tuulessa humise-
vat hongat viestivät jotain kaikkivaltiaan jumalan armol-
lisuudesta koko luomakuntaansa kohtaan (vrt. ps. 104). 
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pauliina kainulainen
tt, tUtkija
kontiolahti

s
aarnassani olin sivun-
nut ilmastonmuutosta ja mei-
dän sukupolvemme vastuuta 
maapallon luonnon tilasta. 

saarnan jälkeen kirkkokahveilla eräs 
kuulija antoi palautetta: hän oli luke-
nut maakuntalehdestä, että ilmaston-
muutos johtuu planeettojen kiertora-
doista eikä sille ihminen voi mitään. 
miksi siis puhua koko aiheesta, varsin-
kaan kirkossa?

pieni tapaus on esimerkki siitä, että 
ilmastonmuutoksesta elää kummalli-
sia harhakuvitelmia. jos kaipaa koko-
naiskäsitystä siitä, mitä on tapahtu-
massa ja myös siitä miten media tarjoi-

lee meille tietoa, suosittelen pasi toivi-
aisen kirjaa Ilmastonmuutos. Nyt 
(�007). toiviaisen mukaan tiedemaail-
massa vallitsee samanlainen suuri yk-
simielisyys ihmisen toiminnan vaiku-
tuksesta käynnissä olevaan ilmaston-
muutokseen kuin vaikkapa holokaus-
tin historiallisuudesta. ilmastonmuu-
tos edellyttää ihmiskunnalta syvälle-
käyvää asennemuutosta, ja on vastuu-
tonta hidastaa sen käynnistymistä. 
muutokset maapallon itsesäätelyjär-
jestelmissä ovat jo nyt päässeet liian 
pitkälle, on tehtävä, mitä vielä voi-
daan.

miksi kirkon pitäisi 
tehdä jotain?
ortodoksisen maailman johtaja patri-
arkka Bartolomeus on sanonut, että il-

mastonmuutos on oire moraalisesta ja 
hengellisestä häiriötilasta. kristillinen 
teologia on ollut yksi osatekijä siinä, 
millaiseksi länsimaisen ihmisen suhde 
luontoon on muodostunut. monesta-
kin syystä kirkot ovat olleet hampaat-
tomia estämään tuon suhteen muuttu-
misen hyöty- ja riistosuhteeksi. kulut-
tamisesta on muodostunut vallitseva 
uskonto. kristillisen teologian on 
myönnettävä olleensa osa ongelmaa ja 
löydettävä uudistuksen lähteille, jotta 
kirkot voisivat tästä eteenpäin olla osa 
ratkaisua.

ympäri maailmaa kristillisissä yh-
teisöissä tehdään teologiaa, jossa ilmas-
tonmuutoksen todellisuus otetaan va-
kavasti. tällaista teologiaa voi kutsua 
halutessaan ekoteologiaksi, mutta ky-
seessä ei ole vain lisuke ”varsinaiseen” 

ilmastonmuutoksesta 
asennemuutokseen

rodeo
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teologiaan. haasteena on kaiken kris-
tillisen teologian perusteiden arviointi 
ja pyrkimys takaisin kokonaisvaltaisil-
le alkulähteille. Raamatusta ja kirkon 
traditiosta löytyy muutakin kuin luon-
nonhallinnan ajatus. perinteessämme 
on paljon sellaista, jossa korostuu ih-
misen yhteenkuuluvuus kaiken luo-
dun kanssa, rakkaus, ihmettely ja kun-
nioitus. 

toisaalta kirkon ydinsanomaa tarvi-
taan ylläpitämään toivoa. Varsinkin 
monet lapset ja nuoret saattavat la-
maantua kuulleessaan hälyttäviä uuti-
sia. kristityillä on kuitenkin usko elä-
män jumalaan, joka on tämän kauniin 
maailman luonut ja haluaa sen elävän. 
samalla on selvää, ettei aito jumalaus-
ko voi johtaa passiiviseen odotteluun, 
että jumala hoitaisi ihmisen aiheutta-
mat sotkut.

nämä vakavat ympäristöongelmat, 
joiden keskellä elämme, voivat siis si-
vutuotteenaan antaa merkittävän sysä-
yksen kristillisen teologian uudistuk-
selle. tavoitteena on löytää uskontul-
kintoja, jotka kohtaavat tämän ajan 
ihmisten suurimmat huolenaiheet.

kirkon ilmasto-ohjelman 
tarkoitus
kirkkomme sai kesällä �008 ilmasto-
ohjelman Kiitollisuus, kunnioitus, koh-
tuus. kirkolliskokous antoi kirkkohal-
litukselle tehtäväksi luoda ohjelman, 
jossa teologisista perusteista ammenta-
en esitetään suosituksia kirkkomme 
kaikille tasoille.  ilmasto-ohjelmaan 
liittyy kiinteästi jo kymmenkunta 
vuotta vaikuttanut kirkon ympäristö-
diplomijärjestelmä. ilmasto-ohjelma 
päivittää sitä ja kannustaa seurakuntia 
vauhdittamaan luomakunnan ulottu-
vuuden huomioon ottamista kaikessa 
toiminnassaan.

seurakuntatasolla saattaa edelleen-
kin esiintyä asennetta, että ympäristö-
kysymykset ovat kirkolle jotenkin ke-
hällisiä. tällainen asenne ilmentää 
teologisen tajun kapeutta. ilmasto-oh-
jelma pyrkii paikkaamaan tietämyk-

sen aukkoja siinä, miten monin tavoin 
vastuu luomakunnasta on perustelta-
vissa Raamatun pohjalta, teologisesti 
ja hengellisesti.

ohjelman otsikon kolme sanaa – 
kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus – 
ovat kuin tiivistelmä näistä perusteis-
ta. periluterilaiseen tapaan lähtökoh-
tana on kiitollisuus luomisen lahjoista. 
kiitollisuudesta nouseva rakkaus on 
tärkein voimanlähde muutokselle 
asenteissa ja toiminnassa. 

kristilliseen uskoon on aina kuulu-
nut ajatus siitä, että luoja on läheises-
ti läsnä luodussaan. ei panteistisesti 
niin että luonto jumalallistettaisiin, 
vaan niin että luomakunta on osalli-
nen luojansa pyhyydestä. tällainen 
pyhän taju on pitkään ollut länsimai-
sessa kulttuurissa kadoksissa, mutta 
merkkejä sen paluusta on havaittavis-
sa. pyhyyden taju merkitsee käytän-
nössä luomakunnan kunnioitusta ja 
rajojen asettamista ihmisen ahneudel-
le.

tällaiset lähtökohdat johtavat arki-
elämässä kohtuuden ihanteeseen. yk-
sinkertaisen elämäntavan ihanne on 
kirkon vanha aarre, joka on nyt ajan-
kohtaisempi kuin koskaan. kirkkojen 
tulee muodostua vastavoimaksi kai-
kennielevälle kulutuskulttuurille. kir-
koilla on profeetallinen tehtävä kertoa, 
että kohtuus on tie hyvään elämään.

teologisten perusteluiden jälkeen il-
masto-ohjelma etenee antamaan suosi-
tuksia kirkkomme seurakunnille, seu-
rakuntalaisille, hallinnolle, järjestöille 
sekä yhteiskunnallisille päättäjille. 
käytännön suositusten lista ei koskaan 
voi olla kattava, mutta ohjelma antaa 
aineksia päästä alkuun.  esimerkiksi 
seurakunnissa ilmasto-ohjelman idea 
on herättää pohdintaa, joka läpäisee 
kaikki toiminnan osa-alueet, energia-
huollosta kasvatus- ja julistustyöhön.

palautetta 
ilmasto-ohjelmasta
tähän mennessä korviini kantautunut 
palaute ilmasto-ohjelmasta on ollut 

pääasiassa myönteistä. erityisesti raa-
matullisia ja teologisia perusteluita on 
pidetty kiinnostavina ja ymmärrettä-
vinä. suosituksia on pidetty ihan jär-
kevinä, vaikka joku pohti sitä, onko 
riittävästi otettu huomioon suomen 
eri osien erilaisia edellytyksiä esimer-
kiksi joukkoliikenteen käytössä. (il-
masto-ohjelmaa valmistellut työryhmä 
koetti pitää tämän faktan mielessä.) 

toisaalta tuntumani on, että mones-
sa seurakunnassa tai hallintoelimessä 
ilmasto-ohjelmaan ei ole edes tartuttu, 
se pyrkii hautautumaan muiden päi-
vänpolttavien kysymysten alle. ken-
ties koetaan, että taas kirkkohallitus 
ylhäältäpäin suosittaa yhtä ja toista? 
mutta mitä muuta kirkkomme voisi 
tehdä, samalla kun odotetaan ja toivo-
taan, että huoli luomakunnasta ja tule-
vien sukupolvien elämänmahdolli-
suuksista synnyttää varsinaisen kan-
sanliikkeen kirkossamme?

 ilmasto-ohjelma kiitollisuus, kun-
nioitus, kohtuus on yksi hätähuuto, 
jonka soisi kätilöivän lisää ideoita 
kirkkomme joka tasolla siitä, miten 
välttämätön asennemuutos saataisiin 
aikaan. tulevat sukupolvet ovat jo nyt 
saaneet riittävästi aihetta kysyä: ”he 
tiesivät, mitä on tapahtumassa, mutta 
miksi he eivät tehneet mitään?” itse 
olen päätynyt näkemykseen, että us-
kontojen ja niiden teologioiden rooli 
on äärimmäisen tärkeä. ihminen ei 
muutu pelkällä tahdonvoimallaan. 
muutos edellyttää hengellisesti koske-
tetuksi tulemista. oma kirkkomme 
saa tässä paljon verkostoitumalla tois-
ten kirkkojen ja uskontojen kanssa. 
mutta meillä on myös annettavaa kan-
sainvälisesti, kuten ilmasto-ohjelmam-
me.
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Cruxissa aloittaa uusi ekologis-
ta ajattelua ja käytäntöä edistä-
vä tuunauspalsta.

lehden lukijat voivat lähettää palstal-
le kuvan kera omia tuunausideoitaan. 
kuinka tehdä vanhasta tai vähän käy-
tetystä uutta – ja jakaa tieto myös toi-
sille lukijoille, tarvittaessa ohjeiden 
kera.

lukijoiden luovuuden ja paluupos-

tivirran virittämiseksi esittelemme täs-
sä jotakin viime talven aikana synty-
nyttä.

Viime syksynä seinäjoella järjestet-
tiin Diakoniapäivät. osallistujat saivat 
lahjaksi hyvätekoisen ja käytännölli-
sen olkalaukun, jonka etuläpässä oli 
tapahtuman nimi ja ajankohta. tapah-
tuman jälkeen moni mietti, mitä teki-
si laukulle. osallistujia ja näin myös 
laukkuja taisi olla lähes tuhat. kaikki-

en tarinoita emme tunne, mutta tässä 
kolme esimerkkiä, kuinka laukkujen 
elämä on jatkunut.

kaksi ensimmäistä on käyttäjiensä 
näköiseksi tuunannut minnan ompe-
lupalvelu Ruskolta. kolmas laukku on 
tuunattu nurmijärvellä. kaikki kuvi-
en laukut jatkavat elämäänsä omista-
jiensa arkikäytössä.

lähetä tuunausideasi osoitteella 
merja.laaksamo@akiliitot.fi.

tuunauspalsta – vanhojen 
ja käytettyjen esineiden 
uusi elämä

asta turtiainen

pirjo suomi

tero konttinen

1

2

3
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panu pihkala
seURakUntapastoRi
kiRkkonUmmen sUomalainen 
seURakUnta
sini kujala
opiskelija
toRnio

totta kai maailmaa voi muut-
taa! Changemaker-nuorisover-
koston motto osuu ympäristö-
kriisin ytimeen. maailmaa on 
muutettu ihmisen toimesta 
huonompaan suuntaan: nyt on 
aika tehdä muutos parempaan. 

y
ksi ympäristökriisin 
kaameista piirteistä on toivotto-
muus. moni kokee, että ongel-
mat ovat niin suuria, ettei nii-

hin voi pieni ihminen vaikuttaa. koko 
Changemaker-toiminnan kantavana 
ajatuksena on yhteisöllisyys. se, että 
yhdessä on nuorten aikuisten oikeasti 
mahdollista vaikuttaa asioihin. samal-
la tutustuu uusiin ihmisiin ja saa mah-
dollisuuksia myös hauskanpitoon. ilo 
synnyttää sekin toivoa, etenkin käy-
tännön tekoihin yhdistettynä! 

Changemaker on avoin kaikille 
kiinnostuneille maailmankatsomuk-
seen katsomatta. kuitenkin sen juuret 
ovat, aivan kuten sitä suojaavalla kir-
kon Ulkomaanavullakin, kristinus-
kossa. toivon näkökulma ei liity pel-
kästään yhdessä toimimiseen, vaan 
myös uskoon jumalan läsnäolosta. 

ympäristökysymykset ovat aina 
myös laajoja yhteiskunnallisia kysy-
myksiä. kampanjoidessaan ihmisoike-
uksien ja kansainvälisen solidaarisuu-
den puolesta Changemaker tekee sa-
malla ympäristötyötä. mutta verkos-
tolla on myös nimenomaan ympäris-
töön kohdistuvaa toimintaa, jota tässä 
esitellään kahden paikallisryhmän 
kautta. 

tunnetko oman kotisi?
onko kuva tuttu: kännykkälaturi sei-
nässä kiinni, ilman puhelinta? kirk-
konummen Changemaker-ryhmä 
kampanjoi tämän kuvan avulla, torin 
laidalla seisovan hellan vieressä. kirk-
konummi-päivien toritapahtumissa 
kahtena viime vuotena on kiinnitetty 
ihmisten huomiota siihen, mitä heidän 
arkipäiväiset valintansa ja toimintata-
pansa aiheuttavat. kännyköiden säh-
könkäytöstä selkeä valtaosa johtuu 
turhaan seinässä olevista latureista: ne 
kuluttavat koko ajan hivenen sähköä, 
mistä kertyy lopulta suuri lasku. 

hella herätti huomiota: ihmisiltä 
kysyttiin, tietävätkö he kotinsa sähkö-
laitteiden kulutusluvut. Vanhojen lait-
teiden käyttäminen on yhtäältä luon-
toystävällistä: aina uusien ja uusien 
hankintojen tekemisen kulttuuri ku-
luttaa maapallon resursseja loppuun. 
mutta liian vanhat sähkölaitteet kulut-
tavat valtavasti sähköä uusiin verrattu-
na. kuten monet ympäristökysymyk-
set, ei tämäkään ole yksinkertainen. 

ständille pysähtyneiden ihmisten 

kanssa käytiin monenlaisia keskuste-
luja: yksi mielenkiintoisimmista jä-
teauton kuljettajan kanssa. hänellä oli 
vahva omakohtaiseen kokemukseen 
perustuva näkemys siitä, kuinka hyvin 
ihmiset viitsivät kierrättää. pakottami-
sen ja vapaaehtoisen motivoinnin ky-
symykset ovat vaikeita.  

Ryhmä jakoi samalla tietoa vaikut-
tamismahdollisuuksista ja omasta toi-
minnastaan. julkiset tempaukset on 
koettu oivaksi keinoksi vaikuttaa, ver-
kostoitua ja saada uusia jäseniä.

kierrätystä ja ’’vessarahaa’’
on jo hyvin yleistä, että kotona erote-
taan biojäte muusta jätteestä. mutta 
riittääkö se? sulkavan Changemaker-
ryhmä on kotipaikkakunnallaan pu-
hunut paljon kierrätyksen puolesta. 
erityistä huolenaihetta on herättänyt 
sulkavalta puuttuva asianmukainen 
kierrätyspiste, sillä pitkän aikaa vain 
paperille on ollut omat paikkansa. 
keskustelun kautta lähti itämään aja-
tus adressin keräämisestä parempien 
kierrätysmahdollisuuksien puolesta. 
eikä ajatus jäänyt vain keskustelui-
hin.

 tuunaus-illat ovat olleet suuressa 
suosiossa sulkavan paikallisryhmän 
parissa, ja vanhasta on syntynyt uutta 
kovalla vauhdilla. tuunatuista tuot-
teista kerättiin näyttely sulkavan kir-
jastoon, jonka yhteydessä kerättiin 
myös adressia kierrätyspisteen puoles-
ta. lisäksi näyttelyssä jokainen kävijä 
sai kirjoittaa omia ajatuksiaan siitä, 

Changemaker: 

muutoksen tekeminen 
luonnon suhteen on 
välttämätöntä!
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kuinka itse voisi kierrättää. kävijöitä 
näyttelyssä riitti, ja paikkakunnan pie-
nestä koosta huolimatta nimiä adres-
siin kertyi hämmästyttävän paljon; 
muutkin olivat siis jakaneet huolem-
me! muutama ryhmän jäsen kävi hen-
kilökohtaisesti luovuttamassa adressin 
kunnan päättäjille, jotka positiivisella 
asenteella sen vastaan ottivat.

kierrätyksen ohella on sulkavan 
Changemaker pitänyt yllä hiukan eri-
laista projektia: sinin huussi! tarkoi-
tuksena on kerätä rahaa mm. myymäl-
lä pinssejä, jotta voisimme kirkon ul-
komaanavun toisenlaisen lahjan 
kautta lahjoittaa ulkohuussin sinne, 

missä sitä tarvitaan. projektin nimi ei 
siis tarkoita, että juuri sini-nimiselle 
henkilölle oltaisiin huussi hankkimas-
sa. idea vain lähti kyseisen henkilön 
suusta, aluksi vain vitsinä.

Vitsissä piili kuitenkin hyvä ja kau-
nis ajatus, joka sai paljon kannatusta, 
sillä rahaa on lyhyen ajan sisällä kerät-
ty jo lähes kahden huussin verran! ke-
hitysmaissakin on helpompi pitää 
luonnosta huolta, kun oman elämän 
perusasiat ovat kunnossa, oli kyse sit-
ten vaikka asianmukaisesta vessasta.

tulevaisuus – nuorten! 
nuoret ovat nykyään tietoisempia ym-

päristökysymyksistä kuin koskaan en-
nen. kuitenkin käytännön vaikutuk-
set heidän elämässään ovat hyvin eri-
laisia. yksi omistautuu kokonaan aat-
teelleen, toinen yrittää löytää tiensä 
kaikkien vaihtoehtojen keskellä eikä 
osallistu juuri mihinkään yhteiseen 
toimintaan. 

nuorissa on valtavasti potentiaalia. 
Changemaker-toiminta seurakunnan 
kupeessa voi tarjota nuorille kipinän ja 
mahdollisuuden toteuttaa sangen itse-
näisesti hyvin mielekästä ja tarpeellis-
ta toimintaa. kaikki voi lähteä jo muu-
tamasta yksilöstä!
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tuula-maria ahonen 
Vapaa toimittaja, sosiaali-
psykoloGi, Roska päiVässä -
liikkeen peRUstaja
helsinki

hakavuoren seurakunnan vt. 
kirkkoherra jukka palola liittyi 
kevättalvella roska päivässä 
-liikkeeseen. palola toivoo 
muidenkin pappien toimivan 
esimerkkeinä ympäristön var-
jelemisessa.

r
oskaliikkeellä ei ole 
jäsenrekisteriä, liittyminen on 
sydämen ja omantunnon asia. 
jäsenet keräävät päivittäin tai 

aina muistaessaan ainakin yhden ros-
kan ja kutsuvat ainakin yhden ihmi-
sen mukaan.

– ”Roska päivässä” ei ole minulle 
matematiikkaa, vaan idea siitä, että ai-
na kun mahdollista, kerään maassa 
olevan roskan. joinakin päivinä ke-
rään useampia roskia, joskus ei tule 
kerättyä ollenkaan, jukka palola ker-
too. 

palola on kertonut liikkeestä myös 
perheelleen ja kehottaa lapsiaan paitsi 
huolehtimaan omista roskistaan myös 
keräämään roskia maasta.

– minusta roskaaminen on hyvin su-
rullista. kyse on vastuuttomuudesta. 
minua puhuttelee kirkkokäsikirjan 
esirukous, jossa pyydämme, että ju-
mala antaisi meidän tuntea vastuum-
me luonnosta, ettemme ahneudessam-
me tuhoa tai saastuta sitä.

roska päivässä -liike 
– samanaikaisesti 
paikallinen ja globaali

Rikottu lasi aiheuttaa paljon haavoja ihmisille ja eläimille. Vt. kirkkoherra Jukka Palo-
lalla on kädessään myös maailman yleisimpiä roskia, tupakantumppeja. Tumpit sisältä-
vät lukuisia myrkyllisiä aineita, mutta kerääjä voi suojata kätensä eri tavoin.

jarmo peltoranta
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– Roskaaminen on osaltaan juuri tä-
tä luonnon ja myös siihen sisältyvän 
rakennetun asuinympäristömme saas-
tuttamista. kristinuskon näkökulmas-
ta kaiken vastuuttomuuden taustalla 
on ihmisen syntiinlankeemus. syntiin-
lankeemuksen seurauksena me ihmi-
set ajattelemme helposti vain omaa 
etuamme ja sitä, että pääsisimme 
itse mahdollisimman vähällä.

– yksi syntiinlankeemuksen 
välittömistä seurauksista oli 
myös vastuun vierittäminen 
muille osapuolille tai jopa itse 
jumalalle. Roska päivässä -liike 
havahduttaa näkemään omaa 
vastuutamme laajemmin, palola 
toteaa.

– Vaikka en itse roskaakaan, 
olen osaltani vastuussa myös sii-
tä, että lähiympäristöni on viih-
tyisä ja roskaton.

voimaa luterilaisuuden 
ydinnäkemyksestä 
Roskaaminen herättää hyvin 
monissa ihmisissä suuttumuk-
sen tunteita. Roskaajia paheksu-
taan lehtien mielipidesivuilla, 
mutta tämä ei tuota toivottua 
muutosta.

– luterilaisuuden ydinnäke-
myksen mukaan kristityn tulee 
nähdä ensimmäiseksi synti itses-
sään, ennen kuin tuomitsee toi-
sia, palola toteaa ja ottaa esille 
Raamatun tarkistaakseen jeesuksen 
sanamuodon nykykäännöksessä. 

– kuinka näet roskan veljesi silmäs-
sä, mutta et näe, että omassa silmässä-
si on hirsi? palola siteeraa hymyillen. 
– jeesuskin siis puhuu roskista.

– minäkin voin olla joissakin asiois-
sa ajattelematon, en siis halua tuomita 
roskaajia. Voin kuitenkin näyttää esi-
merkkiä ympäristön kunnioittamises-
sa ja toimia myös mallina siinä, että 
kuka tahansa voi kerätä roskia, jukka 
palola sanoo.

liike tutuksi 
seurakuntalaisille
Roska päivässä -liikkeen perustajana 
olen vieraillut hakavuoren seurakun-
nassa kirkkokahveilla, iltapäiväker-
hossa, perhekerhossa ja työttömien 
puuromaanantaissa, samoin myös hen-
kilökunnan kokouksessa.

jukka palola on halunnut tuoda 
Roskaliikkeen myös seurakuntalaisil-
leen.

kerhoissa on askarreltu miniroskik-
sia, joiden avulla voi ennaltaehkäistä 
maailman yleisimmät roskat: lukuisia 
myrkkyjä sisältävät tupakantumpit ja 
purukumit. miniroskis syntyy kierrä-
tysmateriaalista: valokuvausliikkeistä 
ilmaiseksi saatavista filmipurkeista tai 
vaikkapa diabeetikkojen käyttämistä 
koeliuskapurkeista. 

ilmatiiviiseen purkkiin tupakan-
tumppi sammuu palavanakin. mini-
roskiksia on tehty silmää viehättäviksi 

luontotarrojen avulla tai päällystämäl-
lä ne kauniilla kangastilkuilla.

hakavuoren kirkon kanttori ari 
häyrinen järjesti keväällä ensimmäi-
sen Roskalaulukävelyn kirkkokuorol-
le. kirkkokuoro lauloi kävelyn alussa 
sydäntä koskettavia kevätlauluja ja 
lähti sitten keräämään roskia. kesken 

roskankeruunkin laulettiin ja 
lopuksi siirryttiin sisätiloihin 
normaaliharjoituksiin.

– Roskaliike on hyvä esi-
merkki oikeanlaisesta kansa-
laisaktiivisuudesta, jota yhteis-
kuntamme kaipaa, palola tote-
aa.

paikallinen ja 
globaali
– Roskaliike on onnistuneesti 
samanaikaisesti sekä globaali 
että paikallinen, palola toteaa.

liikkeellä on �–9�-vuotiaita 
jäseniä kaikilla maailman 
mantereilla, eri uskontojen ja 
eri kulttuureiden edustajia. 
mukana on myös ihmisiä eri 
yhteiskuntaluokista työttömis-
tä professoreihin.

muutama koirakin on oppi-
nut tai opetettu keräämään 
roskia. Vastuu yhteisestä luon-
nosta kuuluu meille kaikille. 

– toisaalta Roskaliike kuu-
luu niihin liikkeisiin, joita ei 
pitäisi olla olemassa. ihmisten 

pitäisi osata elää niin, ettei ympäristö 
roskaannu. se että ylipäänsä tarvit-
semme Roskaliikettä, on muistutus sii-
tä, että me ihmiset elämme niin vas-
tuuttomasti, palola sanoo. 

omatunto palkitsee vastuunottami-
sesta. Roskaliikkeen ihmisten yhteinen 
kokemus on, että roskien keräämises-
tä tulee hyvä mieli.

Roska päivässä -liike verkossa: www.ros-
kapaivassa.net. Sivulla on muun muassa 
roskan keräämisen turvallisuusohjeet.

rodeo
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marita seitsalo
pRojektikooRDinaattoRi
helsinGin yliopisto, teolo-
Ginen tieDekUnta

D
ogmatiikan yliopis-
tonlehtorin pauli an-
nalan tutkimus paljastaa yllät-
tävästi, että benediktiiniluosta-

rit oli merkittävä ympäristöliike eu-
roopassa, ja niinkin varhain kuin 1000-
luvulla. Vaikuttavuudesta kertoo jo 
luostareiden tuonaikainen lukumäärä: 
niitä arvioitiin olevan noin 1 �00.

miten tutkija tämän sitten selittää? 
yksi merkittävä munkkien ympä-

ristösuhdetta vahvistava tekijä oli luos-
tareiden stabilitas loci -periaate, kertoo 
annala.  sillä tarkoitettiin, että antaes-
saan luostarilupauksensa munkki lu-
pasi sitoutua valitsemaansa luostariin 
ja pysyä sen muurien sisällä läpi elä-
mänsä. sitoutuminen koko elämän 
ajaksi samaan paikkaan takasi sen, et-
tä yhteisön jäsen oppi todella tunte-
maan elinpiirinsä ja sitä ympäröivän 
luonnon.

hiljaisuus herkistää ihmiskorvan
Benediktiiniset hyveet hiljaisuus ja 
nöyryys voidaan tutkijan mukaan 
myös nähdä luontosuhdetta vahvista-
vina tekijöinä. luomakunta puhuu 
luojastaan, mutta tätä puhetta pääsee 
kuulemaan ainoastaan pysähtymällä ja 
olemalla hiljaa. hiljaisuus herkistää 
ihmiskorvan yliluonnollisille äänille.

Benediktiiniveljien nöyryys oli kes-
kiaikana ja on vielä tänäänkin maan 
hiljaisten nöyryyttä.  hyve ei tässäkään 

tapauksessa jäänyt pelkäksi teoreetti-
seksi abstraktioksi vaan sisälsi aivan 
konkreettisen ajatuksen: mitä maanlä-
heisempi, sitä nöyrempi ihminen. ja 
mitä lähempänä maan pintaa ihminen 
työskentelee, sitä paremmin hän oppii 
nöyryyden hyvettä! 

kannatettavia hyveitä kaikki puhu-
mattakaan kohtuullisuuden tavoitte-
lusta, joka kannusti benediktiiniveljiä 
käyttämään luonnonvaroja säästeliääs-
ti. mikäli luostarin maat sitten tuotti-

vat hyvinä satovuosina yli oman yhtei-
sön tarpeen, ylijäämä jaettiin tasapuo-
lisesti lähiseudun köyhille.

annalan artikkeli ja kuusi muuta 
ympäristöaiheista tekstiä on luettavis-
sa osoitteessa www.teologia.fi 1�.9.�009 
alkaen.

teologia.fi on uskontojen tutkimuk-
sen verkkopalvelu, jota ylläpitävät 
helsingin ja joensuun yliopistojen se-
kä Åbo akademin teologiset tiede-
kunnat.

Benediktiininen ympäristöliike 
– luonnon ja hengellisyyden 
syvää ykseyttä

Pauli Annalan tutkimuksen mukaan Euroopassa oli ympäristöliike jo 
1000-luvulla.
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pekka huokuna
kiRkkoneUVos
toiminnallinen osasto, kiRkkohallitUs

v
aihdettuani hiljattain työpaikkaa 
seurakunnasta katajanokalle sain samalla suuren 
joukon uusia työkavereita. joitakin olin tavannut 
jo aiemmin, mutta paljon on uusia tuttavuuksia. 

tutustuminen ei tapahdu hetkessä. samalla olen mietis-
kellyt kaikkia aiempia työtovereitani. heitä on ehtinyt 
kertyä jo melkoinen joukko, vaikken varmaan miten-
kään erityisen tiuhaan ole työmaata vaihtanutkaan.

ensimmäiseksi mieleen tulevat ne ihmiset, joiden 
kanssa on ollut erityisen hyvä tehdä työtä. on oltu joten-
kin samalla aaltopituudella ja asiat ovat hoituneet jous-
tavasti. heidän joukossaan on ollut monia lahjakkaita ja 
taitavia ihmisiä. moni on voinut työssään käyttää omia 
vahvuuksiaan. Usein näyttää käyvän myös niin, että vä-
hitellen aika moni löytää itsensä omannäköisiä tehtäviä 
tekemästä. mieluisaa työtä tekee mielellään ja se tunto 
välittyy työtoverillekin.

monenlaisia hankkeita on tullut toteutettua 
jonkinlaisen työryhmän kanssa. milloin pienempiä ja 
milloin suurempia. kun jälkeenpäin mietin niitä työto-
vereita, joiden kanssa työ on tuntunut tuloksekkaalta, 
huomaan, että usein työryhmissä on ollut hyvin erilaisia 
ihmisiä. luonteet, ikä, työtavat ja koulutus ovat olleet 
kovin erilaisia. Voisi ajatella, että se olisi hankaloittanut 
työtä. kuitenkin juuri silloin yhteistyö on tuntunut hy-
vältä. erilaisuus on ollutkin voima.

ehkä eniten arvostan niitä työtovereita, jotka ovat ol-
leet valmiit kantamaan vastuuta ja tiukan paikan tullen 

kantaneet muittenkin kuor-
mia. monessa tilanteessa on 
työtoverin tuki ollut tar-
peen.  arvostan myös sitä 
luottamuksellisen jakami-
sen ilmapiiriä, joka on syn-
tynyt eri yhteyksissä, kun 
on rauhassa istuttu ja jaettu 
kokemuksia, milloin kahvi-
kupin äärellä, milloin au-
tossa matkalla kinkerita-
loon.

usein kuulee sanottavan, että henkilöstö on yrityk-
sen tärkein voimavara. se pitää paikkansa myös kirkon 
suhteen. asiaa voi ajatella muutenkin kuin johtamisen 
näkökulmasta. henkilöstö, siis työkaverit, on myös hen-
kilöstölle itselleen yksi tärkeimmistä voimavaroista. siel-
lä, missä työtä voidaan järjestää niin, että ihmiset pääse-
vät tekemään niitä asioita, jotka heiltä parhaiten luontu-
vat, voi työnilokin löytyä helpommin. toisaalta se ei voi 
johtaa siihen, että samalla jokainen itse määrittelee, mi-
tä suostuu tekemään ja miten. Vaikka solistisella työot-
teella sanotaan kirkossa olevan pitkä historia, siihen ei 
enää ole varaa. jokaisessa työyhteisössä on luotava selke-
ät tavoitteet ja järjestettävä sellaiset työolosuhteet, että 
niihin voidaan realistisesti pyrkiä. tämä asia on erityi-
sesti esimiesten vastuulla.

kirkon työ ei aina ole kevyttä ja mukavaa. me am-
mattilaiset olemme töissä silloinkin, kun olisi mukavam-
pi jäädä kotiin. pidetään sen takia yhtä, tuetaan toisiam-
me ja iloitaan yhteisestä työstä!

kavereita töissä
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vesa enGstrÖm
akin opiskelija-asiamies

mikä on kesätyöläisen kuukau-
sipalkka? minkälainen työso-
pimus kannattaa solmia? onko 
kesätyöntekijällä lomaa? har-
va pärjää työelämän kysymys-
viidakossa ilman ammattiliiton 
tukea. oman alan ammattiliit-
toon kannattaa liittyä jo opis-
keluaikana. sieltä saat vastauk-
set kesätyö- ja harjoittelukysy-
myksiin sekä paljon muuta 
hyödyllistä tietoa. erillistä 
maksua vastaan voit halutessasi 
liittyä myös työttömyyskassaan. 

k
irkollisen alan opiske-
lijoiden etuja ajavat Diakonia-
työntekijöiden liitto ja akavan 
kirkolliset ammattiliitot: suo-

men kanttori-urkuriliitto ja suomen 
kirkon pappisliitto. jokainen liitto tar-
joaa jäsenilleen neuvontaa: liiton toi-
mistoon voit ottaa yhteyttä, koskipa 
kysymyksesi sitten leirivapaita tai koh-
tuullista kuukausipalkkaa. liitot tar-
joavat opiskelijajäsenilleen myös mo-
nenlaista toimintaa aina seminaareista 
kesätyöinfoihin ja saunailtoihin. opis-
kelijajäsenillä on myös mahdollisuus 
päästä kohtuuhintaan haistelemaan 
tuulia liittojen järjestämiin jäsenko-
koontumisiin. 

opiskelijajäsenet saavat kuusi ker-
taa vuodessa jäsenlehti Cruxin, jossa 
on paljon opiskelijoita kiinnostavaa 
asiaa. opiskelijajäsenet ovat oikeutet-
tuja myös moniin muihin rahanarvoi-
siin etuihin kuten matka-apurahoihin, 

matkavakuutukseen ja erilaisiin alen-
nuksiin. tsekkaa jäsenetusi oman liit-
tosi nettisivuilta! 

liitot opiskelijan asialla
ammattiliitot ajavat opiskelijoiden 
palkkauksellisia, sosiaalisia ja koulu-
tuksellisia etuja. liitot neuvottelevat 
kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa 
esimerkiksi kesätyöntekijöiden työeh-
doista. lisäksi liitot tukevat opiskelua 
ja työelämäyhteyttä edistävää toimin-
taa esimerkiksi osallistumalla seura-
kuntaharjoittelun kehittämiseen. 

opiskelijatoimintaa varten akavan 
kirkollisten ammattiliittojen toimis-
tossa työskentelee kaksi osa-aikaista 
opiskelijasihteeriä, joiden tehtävänä 
on muun muassa opiskelijajäsenten 
rekrytointi ja neuvonta, opiskelijoille 
suunnattujen tapahtumien ja infotilai-
suuksien järjestäminen sekä yhteyden-
pito kirkkoon ja akavalaiseen opiske-
lijatoimintaan. paula huju vastaa 
kanttoriopiskelijoiden asioista ja Vesa 
engströmin vastuulla ovat teologit. 
opiskelijasihteereihin voit törmätä 
omassa oppilaitoksessa vaikkapa tent-
tikahvien merkeissä. Diakoniatyönte-
kijöiden liitossa opiskelijatoiminnas-
ta, esim. opiskelijatapahtumien ja työ-
elämäinfojen järjestämisestä, vastaa 
järjestösihteeri asta turtiainen. li-
säksi jokaisessa Diakin toimipaikassa 
on oma opiskelijatyösihteeri, paikalli-
nen diakoniatyöntekijä, joka on opis-
kelijoille kontakti suoraan työelä-
mään.

kassan jäsenyys kannattaa!
opiskelijana voit halutessasi liittyä 
myös työttömyyskassan jäseneksi. 
työttömyyskassan jäsenyys on hyvä 

”vakuutus”, jos töitä ei heti valmistu-
misen jälkeen löydykään. työttömyys-
kassaan kuuluva ja työssäoloehdon 
täyttävä opiskelija saa ansiosidonnais-
ta päivärahaa valmistuttuaan tai opin-
tojen keskeytyessä vähintään vuodek-
si. 

opiskelijajäsenet eivät kuitenkaan 
ole automaattisesti työttömyyskassan 
jäseniä, sillä kassan jäsenyys on mak-
sullinen: �1 euroa vuodessa. kassan jä-
seneksi voit liittyä, jos teet töitä opis-
keluaikana. töiden ei kuitenkaan tar-
vitse olla oman alan töitä – työssä-
oloehtoa voi kerryttää niin seurakun-
nan kesätöissä kuin marketin kassalla-
kin. mikäli haluat liittyä työttömyys-
kassaan, ota yhteyttä omaan liittoosi. 
sieltä saat tarkemmat ohjeet.

mahdollisuus vaikuttaa
ammattiliiton opiskelijajäsenyys ei 
tarkoita vain postiluukusta kolahtavaa 
jäsenlehteä ja muita etuja, vaan myös 
todellista vaikuttamismahdollisuutta 
liiton asioihin. opiskelijoiden ääntä 
kuullaan aina liiton ylimmässä johdos-
sa asti, oli sitten kysymys opiskelijoita 
tai tulevaisuuden työntekijöitä kosket-
tavista asioista. 

jokaisen opiskelijan suorin linkki 
liiton päätöksentekoon on omaa opin-
ahjoa edustava opiskelijatoveri. jos si-
nulla on toiveita tai kysymyksiä liiton 
opiskelijatoimintaa koskien, nykäise 
rohkeasti oman oppilaitoksesi edusta-
jaa hihasta. ohesta löydät kaikkien 
kolmen liiton opiskelijatyöryhmien jä-
senet.

liity oman liittosi 
jäseneksi jo tänään 

– se kannattaa!

opiskelija
 – löydä oma liittosi!

o p i s k e l i j a  -   l ö y D ä  o m a  l i i t t o s i !
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diakonia-
työntekijöiden 
liitto

opiskelijatyön ryhmä
vars. heli niemi, lahden ammatti-
korkeakoulu
vars. anne Belghiti, Diak pohjoinen, 
oulu, vara jenna koskela
vars. irja tamm, Diak itä, pieksämä-
ki
vars. janica Uusitalo, Diak länsi, po-
ri

valtuuskunta
heli niemi, lahden ammattikorkea-
koulu

hallitus
irja tamm, Diak itä, pieksämäki

aova
työryhmä valitsee keskuudestaan.

suomen kantto-
ri-urkuriliitto

opiskelijatoimikunta
vars. hannele Räsänen, 
oulun seudun ammatti-
korkeakoulu, vara hen-
riikka Rantala
vars. Veera heino pirkanmaan am-
mattikorkeakoulu, vara henna ala-
mikkula

vars. ilkka toivonen sibelius-akate-
mia kuopio, vara mari-annika lii-
matainen
vars. aarne pelkonen sibelius-akate-
mia helsinki, vara elina Forsberg

valtuusto
Valtuuston kokouksiin osallistuu kak-
si opiskelijaedustajaa, jotka opiskelija-
valiokunta valitsee keskuudestaan.

hallitus
aarne pelkonen

suomen 
kirkon 
pappisliitto

opiskelijatoimikunta
opiskelijatoimikunnan jäsenillä ei ole 
varajäseniä, toimikuntaa täydennetään 
tarpeen mukaan.

jessica högnabba, tsF/Åbo akade-
mi
paula kokko, Fo/joensuun yliopisto
janne turunen, Fo/joensuun yliopis-
to
Vesa engsrtöm, tyt/helsingin yli-
opisto
Ville holopainen, tyt/helsingin yli-
opisto
mirka makkonen, tyt/helsingin yli-
opisto
antti pajunen, tyt/helsingin yli-
opisto

hanna Vaittinen, tyt/helsingin yli-
opisto

valtuusto
Valtuuston kokouksiin osallistuu � 
opiskelijaedustajaa, jotka opiskelija-
toimikunta tavallisesti valitsee kes-
kuudestaan.
hallitus
paula kokko, Fo/joensuun yliopisto

aki

opiskelijatyö-
ryhmä
aki-liittojen opiskelijatyöryhmään 
kuuluvat kanttori-urkuriliiton ja pap-
pisliiton opiskelijavaliokunnan ja -toi-
mikunnan jäsenet.

valtuusto
Valtuuston kokouksiin osallistuu 4 
teologiopiskelijaa ja � kanttoriopiske-
lijaa, jotka akin opiskelijatyöryhmä 
valitsee keskuudestaan.

hallitus
paula kokko ja aarne pelkonen

aova
vars. Vesa engström, vara henna ala-
mikkula

opiskelijajäsenten edustukset
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kimmo kontio
toimitUspäällikkö, eläke-
tURVakeskUs  

tutkintoon johtavalta opiske-
luajalta karttuu eläkettä ikään 
kuin henkilö olisi töissä 624,14 
euron kuukausipalkalla. opis-
kelu alkoi kartuttaa eläkettä 
1.1.2005 alkaen. 

eläketurvaa opiskelusta on karttunut 
jo ��0 000 ihmiselle. he voivat tarkis-
taa asian omasta vuosittaisesta työelä-
keotteestaan.

Useimmat 18–�7-vuotiaat, jotka ei-
vät vielä ole eläkkeellä, saavat kotiinsa 
vuosittaisen työeläkeotteen. työeläke-
ote on tärkeätä tarkistaa, koska se si-
sältää tietoja, joista eläke aikanaan las-
ketaan.

työeläkeotteella näkyy tietoja yksi-
tyisellä työnantajalla tai yrittäjänä teh-
dystä työstä. lisäksi otteella saattaa ol-
la tietoja ns. palkattomista etuusajois-
ta, joista vuoden �00� alusta on karttu-
nut eläkettä. tällaisia tietoja kertyy 
esimerkiksi lapsenhoidosta ja tutkin-
toon johtaneesta opiskelusta.

tutkinto rinnastetaan 
ansiotyöhön 
Vuoden �00� alusta eläkettä on voinut 
karttua 18 vuotta täyttäneelle saman-
aikaisesti sekä ansiotyöstä että opiske-
lusta. ansiotyöstä eläkettä karttuu 
maksetun palkan perusteella tai yrittä-
jätyötulon perusteella.

opiskelusta karttuu eläkettä ikään 
kuin henkilö olisi töissä ��4,14 euron 
kuukausipalkalla. etua korotetaan 
vuosittain. opiskelusta ansaittu eläke 
rahoitetaan valtion varoin.

opiskeluajasta otetaan huomioon 
perustutkintotasoiset ammatti-, am-

mattikorkeakoulu- ja yliopisto-opin-
not. edun suuruus lasketaan kolmesta 
viiteen vuoteen suoritetun tutkinnon 
mukaan. etua lasketaan vuoden �00� 
alusta, joten esimerkiksi yliopistotut-
kinnosta täysimääräisen edun saa hy-
väkseen vuodesta �010.

yleissivistävä opiskelu ja ammatilli-
nen pätevöityminen eivät kuulu etuu-
den piiriin. lisäksi edun saamiseksi on 
tehtävä työeläkevakuutettua työtä en-
nen eläkkeen alkamista yhteensä  
14 979,�1 euron verran (vuonna �009).

oppilaitos ilmoittaa tutkinnon suo-
rittamisesta kelalle, joka välittää tie-
don eläketurvakeskukselle. Ulkomai-
sesta tutkinnosta voi myös saada hy-
väkseen eläkekarttumaa, mutta opis-
kelua varten on saatava opintotukea 
suomesta. 

opiskelusta karttuva eläke-etu nä-
kyy työeläkeotteella valmistumista 
seuraavana vuonna. 

keskeytyneet opinnot päätökseen 
ennen vuotta �00� opiskelua ei otettu 
millään tavalla huomioon eläketurvas-
sa. opiskeluajalta karttuvalla eläke-
turvalla on haluttu osaltaan kannustaa 
viemään opiskelut päätökseen.

eläkekarttuma antaa pienen pork-
kanan vauhdittaa valmistumistaan 
myös kaikille niin sanotuille ikuisille 
opiskelijoille. kenen tahansa, joka ei 
ole vielä eläkkeellä, kannattaa viedä 
keskeytyneet opinnot päätökseen. on 
kuitenkin huomattava, että aikaa en-
nen vuotta �00� ei lueta opiskelusta 
karttuvan eläkkeen piiriin.

opiskelusta eläketurvaa

• eläketurvaa karttuu yli 18-vuotiaalle tutkinnon suorittaneelle 1.1.2005 
   jälkeiseltä ajalta. 

• turvaa karttuu ammatti-, ammattikorkeakoulu ja yliopistotasoisesta 
   tutkinnosta ja myös ulkomaisesta tutkinnosta, jos opiskelu on kelan   
   opintotuen piirissä.

• Yleissivistävä, ammatillinen pätevöityminen ja tieteelliset jatkotutkinnot eivät
   ole edun piirissä. 

• eläkettä karttuu tutkinnon laskennallisen opiskeluajan perusteella kolmesta 
viiteen vuoteen: 

• Ylempi korkeakoulututkinto 5 vuotta

• ammattikorkeakoulututkinto 4 vuotta

• alempi korkeakoulututkinto 3 vuotta 

• ammatillinen perustutkinto 3 vuotta. 

• eläkettä karttuu 1,5 % vuodessa 624,14 euron kuukausipalkkaa vastaavasta 
tulosta (vuonna 2009).

• etu lisätään vakuutetun työeläkerekisteriin, ja opiskelusta karttunut eläke 
näkyy työeläkeotteella valmistumista seuraavana vuonna.

• ennen eläkkeelle siirtymistä työeläkevakuutettua työtä on tehtävä vähintään 
14 979, 51 euron verran. 

o p i s k e l U s t a  e l ä k e t U R V a a
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musiikkia ja muumioita

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

veera heino
kiRkkomUsiikinopiskelija
piRkanmaan ammattikoRkeakoUlU
tampeRe

v
iimeiset kolme päivää olen soittanut Dub-
linin s. michan -kirkossa. kirkko on kuuluisa 
muumioistaan, siksi harjoittelun keskeyttääkin 
kirkko-oppaan jylhä ääni: ”Who wants to see the 

mummies?” opas nauttii repliikistään täysin siemauk-
sin. händelin mainitaan soittaneen s. michanin urkuja. 
nyt urut ovat huonossa kunnossa. ilma kirkossa on kui-
va ja pölyinen. mutta poikkeuksellisen kuiva ilma onkin 
juuri syy muumioiden säilymiselle, vanhin niistä on 800 
vuotias.

Berliinin musikinstrumenten museumista löytyi 
mighty Wurlitzer -urku. mykkäfilmien kaudella eu-
roopan suurilla elokuvateattereilla oli varaa hankkia 
urut ja urkuri luomaan filmeille äänimaailma. mighty 
Wurlitzer on nelisormioinen, ja siihen kuuluu monen-
laisia poikkeuksellisia lisälaitteita, kuten esimerkiksi 
ruoskan ja vanhan lankapuhelimen äänet ja koputusta 
kuvaava ääni puhumattakaan pedaaliin tai manuaalei-
hin yhdistettävistä marimbasta tai rumpusetistä! ja niin 
soi Blaue engel, king kong ja henkien kirous.

sain kuulla leipzigin tuomas-kuoroa. mikä instru-
mentti! kuoronjohtajan tehtävä näytti olevan päinvas-
tainen kuin usein: ”Voitte laulaa hiljempaa”, hän näytti 

pojille. kuoron esittämä uu-
si saksalainen messumusiik-
ki oli kiinnostavampaa 
kuultavaa kuin Bach. Bach 
kuulosti raskaalta.

viime vuonna olin 
vaihdossa italiassa. nyt oli 
ilo nähdä miten kirkkojen 
restaurointityö oli edennyt. 
Veronan kauniissa myöhäis-
keskiaikaisessa s. anasta-
sia-kirkossa oli päästy jo alttariosaan. se tarkoitti sitä, et-
tä jos välttämättä halusi päästä harjoittelemaan uruilla, 
se oli tehtävä hengityssuoja kasvoilla rakennustelineiden 
ympäröimänä, valkoisiin pukeutuneiden restauraattorei-
den puurtaessa katon rajassa. kesäisessä italiassa kirkko 
on siinä mielessä miellyttävä työpaikka, että siellä ei voi 
saada lämpöhalvausta. Vaikka hiki virtaakin.

reissu on ollut antoisa: pohjanmeren rannikolta al-
peille, suurkaupunkeihin ja pieniin kyliin. talouskriisi 
puhuttaa ja näkyy työpaikkojen menetyksinä ja työn 
saannin epävarmuutena eurooppalaisten ystävieni kes-
kuudessa. kuitenkin näen, että ”kunnon lama” palaut-
taa ihmiset lähemmäs prioriteetteja, ymmärtämään lä-
himmäisten ja luonnon hyvinvoinnin tärkeyden.

kirkkohallitus on käynnistänyt tutki-
mushankkeen, jossa selvitetään yh-
denvertaisuuden toteutumista seura-
kuntien työyhteisöissä. tutkimus-
hankkeen osana toteutetaan lokakuus-
sa kysely, joka lähetetään sähköpostit-
se �0 seurakuntaan kaikille työnteki-
jöille, kirkkoherroille ja luottamus-
henkilöille. Vastaajaseurakunniksi on 
valittu erikokoisia ja erityyppisiä seu-
rakuntia tasaisesti maan eri osista. Vas-
taukset toivotaan saatavan pääosin 
sähköpostin kautta, mutta seurakun-
tiin lähetetään varmuuden vuoksi 
myös paperisia lomakkeita. selvityk-
sen tulosten pohjalta tehdään esitys 

toimenpideohjelmaksi yhdenvertai-
suuden edistämisestä kirkossa.

Vuonna �004 voimaan astunut yh-
denvertaisuuslaki velvoittaa evankelis-
luterilaista kirkkoa edistämään yhden-
vertaisuutta kaikessa toiminnassaan 
tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti 
sekä tarvittaessa muuttamaan niitä 
olosuhteita, jotka estävät yhdenvertai-
suuden toteutumista. lain tarkoitus 
on myös tehostaa syrjinnän kohteeksi 
joutuneiden mahdollisuuksia puuttua 
kohteluunsa. laissa kielletyt syrjintä-
perusteet ovat ikä, etninen tai kansal-
linen alkuperä, kansalaisuus, kieli, us-
konto, vakaumus, mielipide, tervey-

dentila, vammaisuus, sukupuolinen 
suuntautuminen ja muu henkilöön 
liittyvä syy. myös sukupuoli on tärkeä 
huomioida mahdollisena syrjintäpe-
rusteena.

yhdenvertaisuushanketta ohjaa työ-
ryhmä, jossa on edustajia mm. kirkon 
tutkimuskeskuksesta, helsingin yli-
opistosta, kirkon työmarkkinalaitok-
sesta, akista, Diakoniatyöntekijöiden 
liitosta ja muista ammattijärjestöistä. 
työryhmän puheenjohtajana on kir-
kon ihmisoikeuskysymysten neuvotte-
lukunnasta maija sakslin ja sihteerinä 
toimii ihmisoikeussihteeri kati jääs-
keläinen.

kysely yhdenvertaisuuden toteutumisesta seurakunnissa
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m i e l i p i D e

ihmisten arkkipiispa 
mikko juva

Kirkossa keskustellaan parhaillaan 
arkkipiispan asemasta ja vaalitavasta. 
turussa viime toukokuussa istunut 
kirkolliskokous suhtautui varauksella 
aloitteeseen arkkipiispan valitsijoiden 
joukon laajentamisesta ja viran muut-
tamisesta koko kirkon arvojohtajaksi. 
asian käsittely jatkuu ja nousee var-
masti esille seuraavassa kirkolliskoko-
uksessa. ensi vuonna kirkolla on edes-
sä arkkipiispan vaali viran nykyisen 
haltijan jukka paarman siirtyessä 
eläkkeelle. 

olen viime aikoina tutkimustyössä-
ni perehtynyt mikko juvan arkkipiis-
pakauteen 1978–198�.  juva nousi 
martti simojoen seuraajana arkkipiis-
paksi syksyllä 1978 helsingin yliopis-
ton kanslerin paikalta. juva tunnettiin 
taitavana hallintomiehenä, joka oli on-
nistunut 1970-luvun alussa yliopiston 

rehtorina maltillisella päättäväisyydel-
lä hillitsemään opiskelijaradikalismin 
ylilyöntejä. kannanotoissaan vanhem-
miten varovaiseksi tulleen simojoen 
jälkeen turun piispantalo sai juvasta 
uuden asukkaan, joka ei kaihtanut sa-
noa mielipiteitään julki. televisioe-
siintymiset ja lehtihaastattelut olivat-
kin uuden arkkipiispan saarnatuoli 
suomen kansalle. 

arkkipiispana juva sekä ihastutti 
että vihastutti kuulijoitaan tilanteesta 
riippuen. juva saattoi veteraanien har-
miksi esiintyä rauhanpuolustajien 
marssilla ja saada sen seurauksena 
kymmeniä haukkumakirjeitä isän-
maan asian kavaltamisesta kommunis-
teille. sodan käynyt reservin kapteeni 
juva ymmärsi kyllä siviilipalvelusmie-
hiä, mutta piti armeijan käymistä en-
sisijaisena tapana suorittaa asevelvolli-
suus. juvaa syytettiin vuorostaan rau-
han asian pettäjäksi. juva mitteli voi-
mia myös kirkon konservatiivien 
kanssa. hän puolusti avoliitossa asuvi-

en oikeudetta toimia kummeina, ajoi 
naispappeutta ja kritisoi mustavalkois-
ta tulkintaa abortista. juvan suuri mis-
sio oli uudistaa kirkon keskushallinto 
ja selkeyttää arkkipiispan työnkuvaa. 
tässä taistelussa hallinnon linnakkeet 
osoittautuivat arkkipiispaa vahvem-
maksi. kevättalvella 198� putosi kirk-
kohistoriassa ennennäkemätön uutis-
pommi: arkkipiispa eroaa virastaan. 

syyskuussa 198� juva jätti turun 
piispanistuimen seuraajalleen john 
Vikströmille. ilta-sanomat luonnehti 
juvan arkkipiispakautta kirjoitukses-
saan ”ihmisten arkkipiispa”: 

”Vaikka arkkipiispa on periaattees-
sa yhdenvertainen muiden piispojen 
kanssa, puheenjohtajuus kirkon kes-
keisissä elimissä antaa hänelle valta-
kunnallisesti laajan sananvallan – mi-
käli hänellä on jotain sanottavaa. nyt 
virkansa jättäneellä mikko juvalla on 
ollut. oltiinpa hänen kannanotoistaan 
mitä mieltä hyvänsä, ketään hän ei ole 
jättänyt välinpitämättömäksi. tavalli-

Credon paikka 
jumalanpalveluksesta

Jo vuosikymmen sitten tapahtunees-
sa jumalanpalvelusuudistuksessa tus-
kin saavutettiin mitään lopullista tu-
losta. kysymyksessä on pikemminkin 
erään ikuisen prosessin muuan vaihe. 
Risto pottosen kirjoitus pitkäperjan-
tain ehtoollisesta osoitti yhden uudis-
tuksen myötä heränneen kysymyk-
sen.

Reformin myötä muutettiin myös 
credon paikka, ilmeisesti ekumeenisis-
ta syistä, ja koska credon sijainti ”vas-
tauksena saarnaan” siten olisi sopi-
vampi. Vanhassa olisi vara ollut pa-
rempi, mutta koska kävi kuin kävi, ei 
ole paikallaan yllyttää ketään pysyvään 
käsikirjasta poikkeamiseen. perinne- 
ja erityisjumalanpalvelukset ovat toki 

eri asia.
eli käytäntö on nyt se, että sielläkin, 

missä messua toimittaa kaksi pappia 
tai pappi ja diakoni, saarnaaja esilukee 
credon heti saarnan perään. Vain valis-
tunut vähemmistö toimii toisin. mutta 
mikä vastaus saarnaan se sellainen on, 
jossa sama ääni sekä kysyy että vastaa! 
toiseksi, vaikka saarnat ovat lyhenty-
neet ja menettäneet ponttaankin, lue-
taan credo tässä yleisessä tapauksessa 
saarnaajan usein jo puhki menneellä 
äänellä ja usein siten, että esiluvun no-
peus kiihtyy loppua kohti. tästäkin 
päästäisiin, jos credon esilukijana ei 
olisi saarnaaja. – saarnastuoli paikka-
nakin esilukea uskontunnustus on ou-
to. jos saarnaaja saarnaa lukupulpetis-
ta, on outous lievempää.

Credon voinee kuitenkin esilukea 
myös diakoni tai jopa maallikkoavus-
taja – tai miksi ei kanttori. miksi muu-

ten virsikirjaan ei ole perästäpäinkään 
otettu kunnon credovirttä, siis riittä-
vän lyhyttä, esimerkiksi lisäosan isä 
meidän -rukouksen nro 80� tyylistä! 
tosin on ainakin yksi kirja, jossa teh-
tävänjako on kuvattu graafisesti ja jos-
sa todetaan, ettei määrättyjä tehtäviä 
kuten esimerkiksi credoa saisi delegoi-
da ”alaspäin” pois papeilta. tämä oh-
je on saattanut päätyä jumalanpalve-
luksen oppaaseenkin asti. edes käsi-
kirja ei kuitenkaan ole jumalan sanaa, 
oppaasta puhumattakaan. tässä pätee 
se sana, että paljolla kirjojen tekemi-
sellä ei ole loppua. ei olisi suuri vahin-
ko, vaikka jokunen kirja olisi jäänyt 
vallan kirjoittamattakin. mikään ohje 
ei saisi koskaan ohittaa terveen järjen 
käyttöä.

Matti Taatila
eläkepappi, Loimaa
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nen kadunmieskin tuntee arkkipiispa 
mikko juvan, jonka kaudella kirkon 
on koettu muuttuneen avoimemmak-
si, osallistuvammaksi, keskustelevam-
maksi ja edistyksellisemmäksi – tosin 
myös kielteisessä mielessä. lähenty-
mistä on tapahtunut maallikoihin 
päin, kun taas kirkon sisällä papisto ei 
ole aivan pysynyt keulakuvansa tah-
dissa.”

mikko juvalla oli kirkon johtajana 
epäilemättä omat puutteensa. juvan 
vahvuus ei ollut täydellisyydessä, vaan 
aitoudessa. hän laittoi itsensä alttiiksi 
arvostelulle, otti kantaa, vaikka tiesi, 
että kaikki eivät pitäisi hänen sano-
mastaan. Vaikenemalla olisi usein 
päässyt helpommalla. kyse on rohkeu-
desta asettua lähimmäisen osaan niin 
suurissa kuin pienissäkin asioissa. tä-

mä on pohjimmiltaan se, mitä ihmiset 
kaipaavat kirkon työntekijöiltä – pa-
peilta, piispoilta, arkkipiispalta – tänä-
kin päivänä. 

Ville Jalovaara
teologian tohtori, tutkija, 

Helsingin yliopiston 
kirkkohistorian  laitos

papin toimi-
tuksista tär-
keimpänä pide-
tään hautajaisia. 
näin ainakin 
kansan mielipi-
teen mukaan. 

toki hautajaisis-
sakin voidaan hy-

myillä arvaamattomille 
tapahtumille. 

nuorena pappina olin vainajaa 
siunaamassa salon helisnummen 
kappelissa. seppeleiden laskeminen 
kesti varsin pitkään ja niinpä minulla 
tuli asiaa kappelin eteiseen. 

silloin taksi toi komean pahvilaati-
kon ja pyysi, että toimitan sen perille. 
taksin mentyä avasin suuren ja ko-
mealla narulla sidotun paketin, ja si-
sällä oli pienen pieni kukkakimppu. 
se olisi ennemminkin sopinut häihin 
morsiamen käteen. 

koska olin lupautunut kimpun toi-
mittamaan perille arkulle, niin totta-
han toki sen tein. luin pienen kortin 
kovalla äänellä: nuoruuden ihastuk-
sen muistoa kunnioittaen Risto. Vie-
läkin muistan hämmästyksen uurteet 
saattoväen keskuudessa. 

Vuosien kuluttua eräs henkilö ky-

syi minulta: ”älä nyt loukkaannu, 
mutta keneltä Ristolta ne kukat sil-
loin hautajaisissa helisnummella oli-
vat? sinun ikäsi kun ei oikein ole 
vuosien aikana mahtunut minun pää-
häni.” 

kerroin tarinan ja helpotuksen 
huokaus pääsi kysyjältä.

nuorehkon miehen siunaus 
pidettiin kauniina kesäpäivänä ypä-
jän hautausmaalla. leski nuoren tyt-
tönsä kanssa oli surun murtama. siu-
nauksen jälkeen alkoi kukkien laske-
minen. 

huomasin, että viereisessä puussa 
varsin matalalla oli linnun pesä. Roh-
keasti lintu kantoi ruokaa poikasil-
leen ja sen linnun huomasi myös vai-
najan pikkuinen tyttö, joka lopulta 
kuuluvalla äänelle kertoi kaikille roh-
keasta linnusta. koko seppeleen las-
kun ajan lintu lenteli ja kantoi pe-
säänsä ruokaa. ja mitä pitemmälle 
kukkien lasku edistyi, sitä innok-
kaammin tyttö kertoi näkemästään. 

muistotilaisuudessa leski oli täysin 
muuttunut, ja ruokailuun kehottami-
sen yhteydessä hän mainitsi, että hau-
tausmaalla parhaan saarnan piti lintu, 
joka opetti hänelle, että hänen on nyt 
pesästään pidettävä huolta. 

minulle annettiin kanttorin kanssa 
tehtäväksi laulattaa virsiä, joissa kai-
kissa esiintyisi lintu. niitähän kyllä 
virsikirjasta löytyi, ja muistotilaisuu-
desta tuli mielenkiintoinen.

vetisenä loppukesän päivä-
nä siunauksen jälkeen ypäjällä las-
kettiin kukat ulkona haudalla. suntio 
oli asettanut lankut huolellisesti hau-
dan ympärille. laskemisen piti olla 
turvallista. 

jossakin vaiheessa vetinen maa al-
koi pettää useamman yhtaikaa kuk-
kia laskevan ihmisen alla, ja varsin 
nopeasti toinen pää lankuista alkoi 
vajota. ällistyneet laskijat eivät heti 
tajunneet tilannetta, ja niinpä yleisön 
joukosta kuului iloinen äännähdys, 
kun lopulta varsin syvälle menneet 
lankun päät pysähtyivät: ”heipparal-
lallei, jeesus voiton vei.” 

lankut saatiin paikoilleen ja niinpä 
miesjoukosta kuului ääni: ”Vain yksi 
kerrallaan tulkoon hautaan.” hetken 
aikaa ihmiset olivat olevinaan kohte-
liaita ja nyökyttivät toisilleen päätään: 
mene sinä nyt ensin. komea kukka-
kumpu siitä lopulta saatiin aikaan. 

Risto ahti
kirkkoherra, ypäjä 

hautajaissattumuksia 
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sari lehtelä
tieDottaja
sUomen lähetysseURa

h
än katselee tanssijoita ja 
muita lavalla esiintyviä taiteili-
joita kuin äiti – tai niin kuin 
kuvittelen isän katsovan meitä 

luotujaan: hellästi rakastaen, täydelli-
sesti hyväksyen ja luottaen, valmiina 
ymmärtämään ja antamaan töppäilyt 
anteeksi.

tottahan tuollaisen katseen alla ku-
ka tahansa uskaltaa heittäytyä luovuu-
den virtaan ja antaa kaikkensa.

pyrkimyksenä täydellinen 
kauneus
”kun näen ihmisen panevan itsensä 
kokonaan likoon ja pääsevän syvään 
ilmaisuun tässä ja nyt, silloin koen on-
nistuneeni”, sanoo teatteriohjaaja, teo-
logian tohtori lilja kinnunen-Riipi-
nen.

taide räjäyttää sielun 
avoimeksi jumalalle

Kohtaus Lähetysjuhlissa esitetystä draama-kavalkadista ”Kansojen vaihtopöytä”.  Xaris Finland -ryhmän tanssijat etualalla.

rami marjamäki
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ohjaajan tehtävä on luoda rohkaise-
va ilmapiiri. kinnunen-Riipiselle se 
merkitsee ehdotonta luottamusta tai-
teilijan intuitioon. tällainen luotta-
mus syntyy, kun hän saa itse valita ne, 
joiden kanssa työskentelee. 

hän antaa tehtävän ja jättää taiteili-
jan rauhassa luomaan ilmaisuaan.

”lopuksi vain kuron yhteen tari-
nan.”

ja niin syntyy taideteos. kuten lä-
hetysjuhlissa tampere-talossa esitetty 
sillaba, jossa yhdistyvät laulu, tanssi, 
draama ja kuva.  teos on suuritöisin – 
ja kallein – suomen lähetysseuran 
juhlavuoden taiteellisista tuotannoista, 
joista lilja kinnunen-Riipinen juhla-
vuoden pääsihteerinä vastaa.

huippuun asti hiottu sillaban kal-
tainen monimuotoinen teos vaatii tie-
tenkin myös kymmeniä harjoituksia 
saavuttaakseen päämääränsä.  jokai-
sen yksityiskohdan pitää napsahtaa 

täsmälleen kohdalleen.
”pyrkimyksenä on täydellisen kau-

neuden ja puhtauden kokemuksen vä-
littäminen. se on maanpäällistä täydel-
lisyyttä, joka puhdistaa sielun”, ohjaa-
ja lausuu.

teatterissa jysähtää 
kovempaa
lilja kinnunen-Riipinen uskoo tai-
teen voimaan räjäyttää ihmisessä myrs-
ky, josta voi syntyä halu ja voima luo-
da yhteys jumalaan ja toisiin ihmi-
siin.

”Vahva esimerkki tästä on savonlin-
nan oopperajuhlilta 1970-luvun lopul-
ta, kun Viimeiset kiusaukset -esitys 
jatkui körttiseuroilla. paavo Ruotsa-
laisen kilvoittelu viimeisellä rajapuo-
milla kosketti yleisöä valtavalla voi-
malla. ”

teatteriohjaaja kertoo keskustel-
leensa aiheesta jo silloin nykyisen kirk-

kohallituksen ju-
malanpalveluselä-
män ja musiikki-
toiminnan johta-
jan kai Vahtolan 
kanssa.  

”hän arveli, että 
ihminen on alt-
tiimpi taiteen hen-
gelliselle viestille 
kirkon ulkopuo-
lella, kuten teatte-
rissa. Reseptorit ei-
vät silloin ole val-
miina hengelliseen 
kokemukseen ja se 
tulee syliin täydel-
lä voimalla.” 

palosta syntyy 
aina jotain
kinnunen-Riipi-
nen uskoo, että ai-
don sielun palon 
seurauksena syn-
tyy aina, ennem-
min tai myöhem-
min, jotain uutta. 

hän kertoo esimerkin kiinan-lähetys-
työntekijästä erland sihvosesta.

”hän rahtasi vaunulasteittain kau-
niita kiinalaisia tavaroita ja silkkivaat-
teita suomeen ja järjesti ensimmäisen 
lähetysnäyttelyn vuonna 1911 helsin-
gissä. seurakuntavierailuillaan hän 
puetti seurakunnan työntekijät silkki-
vaatteisiin. hän halusi koskettaa ihmi-
siä elämyksen kautta ja onnistui. siitä 
sai alkunsa lähetysnäyttelytoiminta.”

sihvosesta ja muista edelläkävijöistä 
voi lukea lilja kinnunen-Riipisen toi-
mittamasta lähetystyön juhlavuoden 
kirjasta Sillaba – taiteen missio.  loka-
kuussa ilmestyvään teokseen on koot-
tu esimerkkejä kristinuskon vaiku-
tuksesta taiteisiin suomen lähetysseu-
ran työalueilla. 

kuoleman rajalta 
takaisin 
teatteriohjaajan mukaan ihmiset et-
sivät puhdistavia kokemuksia eri alu-
eilta.

”samat hormonit toimivat, kun 
huudamme, hypimme, iloitsemme tai 
liikutumme koko olemuksellamme 
urheilukilpailussa, teatterissa, konser-
tissa tai jumalan koskettaessa.”

kaikkein merkittävimmän koke-
muksen taiteen voimasta lilja kinnu-
nen-Riipinen sai seuratessaan tsuna-
mista henkiin jääneiden kuntoutusta 
indonesiassa �00�.  kaikkensa menet-
täneet ihmiset eivät aluksi uskaltaneet 
edes katsoa ketään silmiin. 

”pikkuhiljaa he alkoivat purkaa 
tuntojaan leikin, laulun, maalaamisen, 
tanssin ja draaman kautta. heidät tuo-
tiin hitaasti takaisin elämään taiteen 
avulla.”

Katso ja kuuntele Pysäkki-verkkoharta-
us aiheesta: www.evl.fi/kappeli/pysakki.
htm
Tietoa Suomen Lähetysseuran juhlavuo-
desta: www.mission.fi/juhlavuosi

Lilja Kinnunen-Riipinen viettää lokakuussa 40-vuotistaiteilija-
juhlaa.  
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moniCa heikel-nYberG
FöRsamlinGspastoR
kyRkslätts sVenska FöRsam-
linG

den danska kyrkan har under 
de senaste åren arbetat inten-
sivt med välmåendet i arbetet 
bland församlingsanställda och 
som en del av detta utformat en 
tydlig personalpolitik. 

”personalstrategi måste bidra till att 
säkerställa att de mål som ställts för 
det kyrkliga livet i församlingen (på 
arbetsplatsen) också uppfylls likväl 
som för att främja förhållandet mellan 
medarbetarna man tänker igenom och 
grundligt diskuterar målsättningar-
na”. Personalpolitiken i statskyrkan - en 
guide för förtroendevalda, Kirkeministe-
riet 2001 (min översättning)

De mål som ställs upp i personal-
strategin kan använda för att styra bå-
de vilken typs anställda som rekryteras 
och vilka krav som ställs på medarbe-
tarna när det gäller den typ av medar-
betare du behöver, och i förhållande 
till de krav och förväntningar jag har 
för de anställda. personalpolitik är 
därför ett mycket centralt verktyg för 
att skapa en tydlig och stimulerande 
arbetsmiljö.

men personalstrategi utgör inte det 
enda arbetsredskapet. som en inkörs-
port till de olika verktygen fungerar 
hemsidan kirketrivsel.dk som uppe-
hålls genom ett samarbete mellan de 
kyrkliga arbetsmarknadsorganisatio-
nerna och arbetsgivaren genom kirke-
ministeriet. (här kan det vara värt att 
påpeka att varje församling i den dans-

ka kyrkan är självständig gällande så-
väl lära som organisation, och att det 
administrativa samarbetet utförs ge-
nom landsföreningen av menighets-
råd, d.v.s en sammanslutning av samt-
liga församlingsråd.) som förbindelse-
länk fungerar Branchearbejdsmiljørå-
det social og sundhed vilket närmast 
hos oss kunde motsvaras av institutet 
för arbetshygien.

Bland de redskap som finns på hem-
sidan kan nämnas strategier för stress-
hantering, trygghet i arbetet, möte 
med våld, krisberedskap och använd-
ningen av utvecklingssamtal.

i våra finländska öron låter detta in-
te särskilt banbrytande, men arbetet 
med välmående på arbetsplatsen är ett 
stort steg framåt för en kyrka där kon-
flikter mellan arbetstagare tidigare 
långt har sopats under mattan.  eller, 
för att citera hemsidan: ”Det fanns en 
tid när ett jobb i Danska kyrkan när-
mast sågs som sin egen belöning.” De 
flesta av de anställda arbetade deltid i 
små församlingar och därför var det 
en minoritet som såg kyrkan som en 
andel av den totala sysselsättningen. 
med fler och fler församlingssamman-
slagningar har antalet heltidsanställda 
ökat, och som en följd av denna ut-
veckling är det nödvändigt att se över 
på den anställdes villkor. Detta gäller 
inte minst den psykiska arbetsmiljön. 

församlingsarbete ingen 
lottovinst
en arbetsplats i församlingen innebär 
inte längre en lottovinst, liksom inte 
heller en hög lön längre anses utgöra 
en garanti för ett givande arbete. Det 
är därför som fler och fler församlings-
råd har börjat utforma en tydlig perso-

nalpolitik som tar hänsyn både till or-
ganisationen av arbetet och relationer-
na mellan medarbetarna. men att tala 
om trivsel och därmed också om kon-
flikter kan vara en så stor utmaning att 
många församlingar kanske ger upp 
innan de kommit igång.

”Den psykiska arbetsmiljön kan 
kännas som en stor utmaning för mån-
ga församlingsråd, men redan det att 
man börjar tala om trivsel i arbetet kan 
bidra till att lösa problem, säger elisa-
bet jensen, som är avdelningschef i 
landsforeningen af menighedsråd och 
medlem av arbetsgruppen för trivsel i 
kyrkan.

i samma grupp sitter också ettrup 
signe larsen, som är juridisk rådgiva-
re till præsteforeningen (prästförbun-
det), och john poulsen, som är verk-
samhetsledare för föreningen för inle-
dande organister (kantor-organistför-
bundet). Under ett år har de tillsam-
mans diskuterat om hur många olika 
sätt det finns att se på arbetsplatser.  
”alla vill inte ha ut detsamma av sitt 
arbete”, säger signe ettrup larsen 
fortsätter: ”Det som är helt ovidkom-
mande för en medarbetare kan vara ett 
stort problem för en annan. Försam-
lingsrådet som arbetsgivare har andra 
prioriteringar än medarbetarna, och 
med olika åsikter kan det vara svårt att 
hitta en gemensam utgångspunkt. Vår 
förhoppning är att satsningen på ar-
betsklimatet i kyrkan skall göra pro-
cessen mer flexibel, så att det i försam-
lingarna kan väva fram en större förs-
tåelse mellan både medarbetare och 
beslutsfattare.”

svårt att erkänna svaghet
även om det idag talas öppet om den 

personalutveckling
skapar klarhet
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psykiska arbetsmiljön i folkkyrkan be-
tyder det inte att det inte skulle finnas 
mycket kvar att utveckla. i arbetsg-
ruppen har man märkt att det kan va-
ra mycket svårt både för medarbetare 
och församlingsmedlemmar att ut-
trycka sig tillräckligt konkret för att 
alla skall förstå vad problemen hand-
lar om. ”Vi är medvetna om att vi rör 
oss i ett känsligt område. kyrkans ans-
tällda arbetar ensamma en stor del av 

tiden, och det kan därför kännas ovant 
och till och med hotande att komma 
till ett möte där man skall erkänna sin 
frustration för både arbetskamrater 
och arbetsgivare”, säger john poul-
sen. 

”Det är därför viktigt att alla i för-
samlingen engagerar sig i processen 
och arbetar med arbetstrivseln. en bra 
arbetsmiljö, där alla känner sig upps-
kattade och respekterade, ligger i allas 

intresse. Första steget kan vara att ac-
ceptera att alla andra inte tänker pre-
cis som man själv. Då blir det lättare 
att tala till och inte om varandra”, sä-
ger john poulsen.

Monica Heikel-Nyberg har bekantat sig 
med Danmarks kyrkas arbetslags-
utveckling.
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katri suhonen
psykoloGian tohtoRi, sosio-
nomi (amk) -Diakoni, jyVäsky-
län seURakUnta

pappien ja diakoniatyönteki-
jöiden työssä esiintyy koke-
muksellista hiljaista tietoa. 
kirkon pitäisi tukea entistä pa-
remmin työpaikkana alaistensa 
hiljaisen tiedon siirtämisen 
mahdollisuuksia.

p
sykologian väitös-
kirjatutkimukseni 
Mitä hiljainen tieto on hengelli-
sessä työssä? Kokemuksellinen 

näkökulma hiljaisen tiedon ilmenemis-
een, siirrettävyyteen ja siirrettävyyden 
merkitykseen ikääntyneiden diakoni-
atyöntekijöiden ja pappien työssä tarkas-
tettiin jyväskylän yliopistossa kuluvan 
vuoden toukokuussa. tutkimus kuu-
luu työ- ja organisaatiopsykologian se-
kä oppimisen psykologian sektoreille. 
tutkimukseni taustalta löytyy myös 
käytännön orientaatiota ja kiinnostus-
ta kirkon hengellistä työtä kohtaan. 
olen itse ammatiltani diakoniatyönte-
kijä ja työskennellyt seitsemän vuotta 
kirkon hengellisessä työssä.

tutkimuksesta ja menetelmästä
tarkastelin tutkimuksessani suomen 
evankelis-luterilaisessa kirkossa työs-
kentelevien ikääntyneiden diakonia-
työntekijöiden ja pappien kokemuk-
sellista näkökulmaa hiljaisen tiedon il-
menemiseen, siirrettävyyteen ja siir-
rettävyyden merkitykseen. hiljainen 
tieto (tacit knowledge) on ihmisen sub-
jektiivista, tiettyyn tilanteeseen ja toi-
mintaan sitoutunutta kokemuksellista 

ja sanatonta tietoa, jota on vaikeaa 
kommunikoida tai jakaa muiden ih-
misten kanssa. ihminen tietää enem-
män, mitä hänen on mahdollista ker-
toa. näin intuitiivinen hiljainen tieto 
näkyy henkilön toiminnassa tai koke-
muksissa ilman, että sen sisältöä on 
mahdollista kuvata yksiselitteisesti. 

tutkimuksen kohderyhmä (n = ��) 
jakaantui siten, että yli puolet vastaa-
jista oli diakoniatyöntekijöitä (n = 1�) 
ja alle puolet pappeja (n = 10). ikään-
tyneillä työntekijöillä tutkimuksessa 
tarkoitettiin yli ��-vuotiaita, joko työ-
elämässä tai jo eläkkeellä olevia henki-
löitä. tavoitteena oli vertailla keskei-
siä hengellisen työn ammattiryhmiä ja 
niiden välisiä eroja yhteydessä hiljai-
seen tietoon. 

puolistrukturoidun teemahaastatte-
lun avulla hankittu, tekstiaineistoksi 
muunnettu tutkimusaineisto analysoi-
tiin juha perttulan fenomenologisen 
psykologian analyysimenetelmän laa-
jennuksella. Deskriptioon pyrkivä, 
empiirisen hermeneuttisen psykologi-
an metodi koostui kahdesta päävai-
heesta, joissa molemmissa oli seitse-
män alavaihetta. tavoitteenani oli ana-
lyysimenetelmän avulla saavuttaa tut-
kittavien kokemus hiljaisesta tiedosta 
sellaisena kuin se heidän elämäntilan-
teessaan ilmenee.

tutkimuksen tuloksista
tutkimuksen keskeisimpinä tuloksina 
ilmeni, että pappien ja diakoniatyönte-
kijöiden työssä esiintyy kokemuksel-
lista hiljaista tietoa. hiljainen tieto on 
merkityksellistä ja sitä voidaan siirtää. 
arvokasta hiljaista tietoa ei kuiten-
kaan ole siirrettäväksi kaikilla koke-
musta kerryttäneillä papeilla ja dia-
koniatyöntekijöillä. kokemuksen nä-

kökulmasta on olennaista, onko hil-
jaista tietoa pystytty reflektoimaan ja 
käsittelemään vuorovaikutteisesti mui-
den kanssa siten, että myös virheiden 
tarkastelulle on tilaa. hiljainen tieto, 
joka liittyy prosessoituihin kokemuk-
siin, on kirkon työssä arvokasta ja sen 
siirtyminen on kokemuksellisesti toi-
vottavaa.

pappien ja diakoniatyöntekijöiden 
työssä hiljainen tieto liittyi työn ole-
mukseen ja ilmeni erityisesti erilaisis-
sa vuorovaikutustilanteissa. hiljaisen 
tiedon siirtäminen diakoniatyönteki-
jöiden työssä voidaan tiivistää seuraa-
viin seikkoihin: dialogiseen ja reflek-
tiiviseen oppipoikatyöskentelyyn, työs-
tä tiedottamiseen, keskustelemiseen 
sekä rutiineiden ylläpitämiseen ja luo-
miseen. pappien työssä hiljaista tietoa 
on mahdollista siirtää dialogisesti ja 
reflektiivisesti mallioppimista painot-
tavan oppipoika- tai mentorityösken-
telyn kautta. hiljainen tieto siirtyi se-
kä pappien että diakoniatyöntekijöi-
den työssä hiljaisesti, mutta myös tii-
viisti sitoutuneena eksplisiittiseen tie-
toon esimerkiksi toimintakertomusten 
ja tilastojen yhteydessä. molempien 
ammattiryhmien osalta hiljaisen tie-
don siirtämisessä keskeisenä ilmenevä 
vuorovaikutuksellisuus kohtaa kirkos-
sa kuitenkin haasteita niin organisaa-
tiorakenteellisiin mahdollisuuksiin 
kuin yksilöihin liittyvien tekijöiden 
puitteissa.

tutkimuksen pohjalta nousee esille, 
että kokonaisorganisaation rooli on 
yhä merkittävämpi, kun ajatellaan hil-
jaisen tiedon siirtämistä työpaikalla. 
kirkon pitäisi tukea entistä paremmin 
työpaikkana alaistensa hiljaisen tiedon 
siirtämisen mahdollisuuksia. nykyi-
nen kirkko-organisaatio ei anna työn-

vuorovaikutuksella keskeinen 
rooli hiljaisen tiedon siirtämisessä 
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tekijöilleen kokemuksellisesti riittä-
västi resursseja ja mahdollisuuksia hil-
jaisen tiedon siirtämiseen hengellises-
sä työssä. yksittäisellä työntekijällä ei 
ole riittävästi tilaa, mahdollisuuksia ei-
kä edellytyksiä hiljaisen tiedon siirtä-
miseen, vaikka se tärkeänä koetaan-
kin. hiljainen tieto ei siis voi siirtyä 
parhaalla mahdollisella tavalla, jos sitä 
ei tueta kokonaiskirkollisesti. 

käyttösovellutuksia 
kirkon hengelliseen työhön
hiljaisen tiedon siirtämistä voitaisiin 
pyrkiä toteuttamaan siten, että eläk-
keelle esimerkiksi puolen vuoden ku-
luttua jäävä työntekijä ryhtyisi kirjoit-
tamaan työstään ohjatusti ja viikoit-
tain oppimispäiväkirjaa. oppimispäi-
väkirjan kirjoittamisen avulla ikäänty-
vällä työntekijällä olisi mahdollisuus 
prosessoida elettyä työuraa suhteessa 
myös omaan elämänkaareensa. ohja-
uksen yhteydessä ikääntyvällä työnte-
kijällä olisi mahdollisuus reflektiivi-
sesti analysoida sekä vahvuuksiaan et-
tä työssä tekemiään virheitä. päiväkir-
jatyöskentely vastaisi myös kehityspsy-

kologisesti yksilöllisen elämänkaaren 
haasteisiin käsitellä eläkkeelle jäämi-
sen siirtymää sekä vanhuuden ikävai-
heen tuomia haasteita ja luopumisia. 

Diakoniatyöntekijöiden ja pappien 
mukaan kaikilla ikääntyneillä työnte-
kijöillä ei ole arvokasta hiljaista tietoa 
siirrettäväksi, eivätkä kaikki työnteki-
jät ole tarkastelleet kriittisen reflektii-
visesti mennyttä työuraansa, jolloin 
epätarkoituksenmukaisilla asenteilla 
ja toimintatavoilla on mahdollista siir-
tyä. oppimispäiväkirjamallin avulla 
voidaan tukea sitä, että arvokasta hil-
jaista tietoa voisi olla mahdollisimman 
monella siirrettävissä. myös työn 
konkreettisella arjella kysymyksineen 
olisi mahdollisuus tulla entistä näky-
vämpänä esille. ikääntynyt työntekijä 
saisi kirjoittamisprosessin myötä väli-
neen tarkastella omaa itseään ja näin 
myös konkreettista palautetta onnistu-
misestaan työssä. Uusi työntekijä voisi 
liittyä prosessiin esimerkiksi lukemal-
la yhteenvedon oppimispäiväkirjoista. 
näin uudella työntekijällä olisi mah-
dollisuus ymmärtää syvemmin työn 
olemusta verrattuna toimintakerto-
muksien ja tilastojen antamaan työn 
kuvaukseen. 

oppimispäiväkirjamalli hiljaisen 
tiedon siirtämisen menetelmänä on 
vaativa, erityisesti asenteiden muok-
kaamisessa on varmasti työtä. malli 
tarvitsee taakseen kirkollisen koulu-
tuskoneiston, jonka puitteissa sitä olisi 
mahdollista kokeilla esimerkiksi hiip-
pakuntien eläkkeelle jäämisen kurssi-
en yhteydessä tai kirkon koulutuskes-
kuksen erityiskoulutuksissa. 

oman työuran tarkastelu rakenta-
vasti voisi vähentää eläkkeelle jäämi-
seen liittyvää katkeruutta ja surua kii-
toksetta vaille jäämisestä, mitä oli tä-
män tutkimuksen tulosten kokonai-
suudesta huomattavissa. kysymys on 
näin myös kirkko-organisaation ima-
gosta työpaikkana. myös uudet työnte-
kijät voisivat saada uutta syvällisem-
pää tietoa tulevasta työstään. työn uu-
denlaisen ja systemaattisen kirjaami-

sen myötä työhön liittyvillä perinteillä 
ja toimintamalleilla olisi mahdollista 
siirtyä. kantapään kautta oppimisen ei 
tarvitsisi olla enää ainoa malli oppia 
käytännön työtä kirkossa. 

perehdyttämisestä todetaan usein, 
että se on tärkeää, mutta lopulta riittä-
vän perehdytyksen vaatimiin kuluihin 
ei löydy varoja. kirjoittamisprosessin 
ohella olisikin erittäin tärkeää käyttää 
rahaa. sekä pappien että diakonia-
työntekijöiden aineistoissa korostettiin 
yhdessä työn tekemisen merkitystä hil-
jaisen tiedon siirtämisessä. perehdy-
tysjaksot, joissa uusi ja vanha työnteki-
jä tekisivät työtä yhdessä, olisi ihan-
teellinen tavoite, josta pitäisi luoda ai-
empaa pysyvämpi ja toimivampi käy-
täntö. onnistuneen perehdyttämisen 
myötä sanaton työkulttuuri ja työhön 
liittyvä arvokkain tietoaines voisi säi-
lyä. 

Vuorovaikutuksella on keskeinen 
rooli hiljaisen tiedon siirtämisessä. yk-
sittäiset työntekijät voivat vaikuttaa 
oman hiljaisen tiedon kartuttamiseen 
sekä hiljaisen tiedon siirtämiseen työs-
kentelemällä tietoisesti työpareina en-
tuudestaan vähemmän tuttujen työka-
vereiden kanssa. esimerkiksi pappi 
voi oppia diakoniatyöntekijältä kehi-
tysvammaisten ryhmän ohjaamisen ti-
lanteessa enemmän kuin toiselta papil-
ta vastaavassa yhteisessä työtilanteessa. 
Diakoniatyöntekijät ja papit voivat 
myös keskenään oppia toisiltaan työs-
sä entistä enemmän, jos työpariksi ret-
kelle tai messun järjestämiseen ei vali-
ta aina samaa lähityötoveria.

tutkimuksen pohjalta voidaan jää-
dä pohtimaan, miten kirkko työpaik-
kana säilyttää tulevaisuudessa kaiken 
sen arvokkaan sanattoman tiedon ja 
taidon, mitä sillä hengellisessä työssä 
on kokemuksellisesti olemassa. työn-
tekijöiden vaihtuvuus on kokemuksel-
lisesti uhkana hiljaiselle tiedolle ja 
myös huono palkkaus on omiaan uh-
kaamaan kirkossa olevan tietotaito ai-
neksen ja tasokkaan hengellisen työn 
säilymistä.
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terhi jormakka
kiRkon tUtkimUskeskUs

toivottukaan muutos ei yleen-
sä tapahdu ilman vaivannäköä 
ja muutoksen kipua. kirkon 
palkkausjärjestelmä uudistui 
kaksi vuotta sitten. kirkon tut-
kimuskeskuksen tekemä työn-
tekijäkysely tarkastelee, miten 
työntekijät ovat kokeneet uu-
distuksen.

k
irkon palkkausjärjes-
telmä uudistettiin lokakuus-
sa �007. Uudistusta oli valmis-
teltu intensiivisesti useita vuo-

sia. jo ennen lopullisen sopimuksen al-
lekirjoittamista seurakuntia kehotet-
tiin käynnistämään tehtävänkuvaus-
ten laadinta sekä valmistautumaan 
vaativuusryhmiin sijoitteluun.

keskeisimmät muutokset ovat ni-
mikepohjaisesta järjestelmästä luopu-
minen ja lähes kaikkien tehtävien tuo-
minen saman järjestelmän piiriin sekä 
keskusjohtoisen päätöksentekoproses-

sin purkaminen ja paikallisten neuvot-
teluvelvoitteiden käyttöönotto.

työntekijöiden kokemukset 
kuuluviin
keväällä �009 kirkon tutkimuskeskus 
toteutti kyselyn seurakuntien työnte-
kijöille. yhtenä kyselyn osiona olivat 
palkkauudistukseen liittyvät kysy-
mykset. Uudistuksesta oli tuolloin ku-
lunut aikaa noin puolitoista vuotta. 

kyselyyn vastasi �80 kirkon työnte-
kijää. heistä �70 työskenteli vastaus-
hetkellä seurakuntien palveluksessa. 

Työntekijöiden kokemukset kirkon palkkauudistuksesta

kiitoksen kaikuja ja 
kriittisiä ääniä

Kuvio 1: Olen tyytyväinen tapaan, jolla työyhteisössäni toteutettiin palkkausjärjestelmän uudistus

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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Vastanneista �8 prosenttia oli naisia. 
Vastauksia saatiin kaikista ikäryhmis-
tä, seurakuntakokoluokista, hiippa-
kunnista ja työntekijäryhmistä. 

Cruxin lukijakunnasta voidaan to-
deta, että vastanneista kirkkoherroja 
oli viisi prosenttia, muuta papistoa 17 
prosenttia, kanttoreita kahdeksan pro-
senttia ja diakoniatyöntekijöitä 13 pro-
senttia.

työnantajataho työntekijöitä 
tyytyväisempi
olemassa olevien tehtävien vaativuu-
den määrittelyn oli määrä noudattaa 
tarkoin virkaehtosopimuksessa kuvat-
tua prosessia. kyselyssä tiedusteltiin 
vastaajien tyytyväisyyttä tapaan, jolla 
prosessi toteutettiin omassa työyhtei-
sössä. 

täysin tai jokseenkin tyytyväisiä 
uudistusprosessin kulkuun oli 43 pro-
senttia vastaajista. jokseenkin tyyty-
mättömiä oli neljännes ja täysin tyyty-
mättömiä 1� prosenttia vastaajista. lo-
put suhtautuivat oman työyhteisönsä 
prosessiin neutraalisti. 

miehistä täysin tyytymättömiä oli 
joka viides, naisista joka kahdeksas. 
ikäryhmien välillä ei ollut merkittäviä 
eroja. sen sijaan pienissä ja keskisuu-
rissa seurakunnissa prosesseihin oltiin 
huomattavasti tyytyväisempiä kuin 
suurissa seurakunnissa. eniten tyyty-
väisiä löytyi mikkelin (�8 %) ja tam-
pereen (�0 %) hiippakunnista. Vähiten 
tyytyväisiä oli espoon ja helsingin 
hiippakunnissa (�8 %).

työtehtävistä käsin tarkasteltuna 
prosesseihin ylivoimaisesti tyytyväi-
simmät työntekijäryhmät olivat ta-
louspäälliköt ja kirkkoherrat eli työn-
antajatahon edustajat. talouspäälli-
köistä täysin tai jokseenkin tyytyväisiä 
oli 8� prosenttia ja kirkkoherroista 7� 
prosenttia. muiden pappien keskuu-
dessa vastaava luku oli 3� prosenttia, 
kanttoreilla 47 prosenttia ja diakonia-
työntekijöillä �1 prosenttia. prosessin 
kulkuun tyytymättömimmät löytyivät 
lastenohjaajien sekä talouden ja hal-

linnon työntekijöiden piiristä.

katkoksia 
tiedonkulussa
Riittävästi tietoa palkkauudistuksesta 
arvioi saaneensa puolet vastaajista. 
erityisesti nuoret työntekijät kokivat 
jäävänsä paitsioon tiedon saannista. 
alle 30-vuotiaista tiedonkulkuun tyy-
tyväisiä oli 3� prosenttia vastaajista, 
kun vastaava luku yli �0-vuotiaiden 
ikäluokassa oli �� prosenttia. pienissä 
seurakunnissa tieto kulki suuria jou-
hevammin. parhaiten tietoa arvioivat 
saaneensa talouspäälliköt ja kirkko-
herrat.

Vastaajista 3� prosentilla oli tunne, 
että asioita salailtiin uudistuksen aika-
na. pienissä seurakunnissa muutospro-
sessi näyttäytyi avoimempana kuin 
suurissa seurakunnissa, esimerkiksi 
mikkelin hiippakunnassa kolme nel-
jäsosaa vastaajista kuvasi prosessia ”so-
pivan avoimeksi”. 

huomattavaa on, että kaikki kirk-
koherrat kokivat uudistuksen toteutu-
neen sopivan avoimesti. sen sijaan 
muusta papistosta 43 prosenttia, kant-
toreista 40 prosenttia ja diakoniatyön-
tekijöistä �3 prosenttia oli sitä mieltä, 
että asioita salailtiin liikaa. erityisesti 
peräänkuulutettiin totuudenmukaista 
ja oikeaan aikaan jaettua tietoa.

Uusien käsitteiden paikallinen mää-
ritteleminen ja niistä viestiminen on 
aiheuttanut monin paikoin hanka-
luuksia. myös se ketä neuvotteluihin 
osallistuu ja mitkä valtuudet milläkin 
instanssilla on monipolvisen prosessin 
eri vaiheissa, oli osin henkilöstölle epä-
selvää ja aiheutti hämmennystä.

puolet tyytyväisiä 
vaativuusryhmäänsä
määrällisesti suurin osa palkasta pe-
rustuu työn vaativuuteen. siksi tehtä-
vän vaativuuden arviointi nousee mer-
kittävään asemaan. Vain 40 prosenttia 
kyselyyn vastanneista koki, että heidän 
työtehtävänsä vaativuusryhmä määri-
teltiin työn sisällön perusteella. 

alle 30-vuotiaista kaksi kolmannes-
ta ajatteli palkkauksensa määräyty-
neen jollakin muulla tavalla. esimer-
kiksi espoon hiippakunnassa työn si-
sältö ohjasi vaativuusryhmän määrit-
telyä vastaajien kokemusten mukaan 
�7 prosentissa sijoitteluista.

oman työtehtävänsä vaativuusryh-
mään täysin tai jokseenkin tyytyväisiä 
oli puolet (�1 %) vastaajista. pienissä ja 
keskisuurissa seurakunnissa oltiin jon-
kin verran tyytyväisempiä kuin suuris-
sa. Vaativuusryhmäänsä tyytymättö-
mimmät löytyvät helsingin hiippa-
kunnasta, jossa vain joka kolmas il-
moitti olevansa syntyneeseen ratkai-
suun tyytyväinen.

oman ammattiryhmänsä työnteki-
jöiden yleiseen vaativuusryhmittelyyn 
kirkossa oli tyytyväisiä 4� prosenttia 
vastaajista. kirkkoherroista täysin tai 
jokseenkin tyytyväisiä yleiseen tasoon 
oli �� prosenttia, muusta papistosta 43 
prosenttia, kanttoreista 41 prosenttia 
ja diakoniatyöntekijöistä �0 prosent-
tia. 

yhteinen näkemys ei ole 
itsestäänselvyys
täysin erimieltä esimiehensä kanssa 
vaativuusryhmään sijoituksesta oli 1� 
prosenttia työntekijöistä. suurissa seu-
rakunnissa erimielisyyttä oli enemmän 
kuin pienissä. esimiesten ja alaisten 
näkemyseroja esiintyi eniten kuopion 
hiippakunnassa. 

Riittävät perustelut palkkansa pe-
rusteille koki saaneensa 41 prosenttia 
vastaajista. pienissä seurakunnissa pe-
rustelut olivat onnistuneet vakuutta-
maan työntekijät paremmin kuin suu-
rissa. Vaativuusryhmäsijoittelujen tai 
menettelytapaerimielisyyksien tähden 
niin sanottuja riitautuksia tehtiin noin 
700 kappaletta yli sadassa seurakunta-
taloudessa (Kertomus kirkon työmark-
kinalaitoksen ja sen toimiston toiminnas-
ta 2008, 6).

osa työntekijöistä kertoi olevansa 
pettyneitä vaativuusryhmien luokitte-
lukriteereihin. joku olisi halunnut pai-
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nottaa enemmän osaamisen ja erityis-
asiantuntijuuden merkitystä, kun taas 
joku toinen olisi arvottanut esimies-
tehtävät tai hallinnollisen vastuun kor-
keammalle. jotkut kokivat uudistuk-
sen erityisesti papistoa, mutta myös 
muita hengellisiä työntekijöitä suosi-
vaksi.

monet vastaajat ajattelivat vastoin 
järjestelmän perusajatusta, että työn 
vaativuus liittyy työntekijään ja hänen 
ominaisuuksiinsa. tästä johtuen ilme-
ni hankaluuksia erottaa työn vaativuu-
teen ja itse työsuoritukseen liittyviä 
asioita.

yhteistoiminnallisuus 
koetuksella
palkkauudistuksessa korostuu yhteis-
toiminnallisuus. esimies-alaiskeskus-
telut on käytävä säännöllisesti. työn-
antajan ja henkilöstön edustajien on 
yhä uudelleen asetuttava yhteisen neu-
vottelupöydän äärelle. 

kyselyssä kävi kuitenkin ilmi, että 
kaikki työntekijät eivät olleet päässeet 
keskustelemaan esimiehensä kanssa 
tehtävänkuvauslomakkeesta, vaan val-
miit paperit oli saatettu toimittaa esi-
merkiksi postilokeroihin allekirjoitta-
mista varten. erityisesti seurakuntayh-
tymissä työntekijät kokivat, ettei heitä 
kuultu vaativuusryhmittelyjä tehtäes-
sä. samoin siellä missä oli rakennettu 
”rovastikunnallisia ratkaisuja”.

Vastauksissa nousi esiin, että henki-
löstön edustajan, yleensä luottamus-
miehen, rooli on hankala. yhtäältä hä-
nen pitäisi valvoa järjestelmän oikeu-
denmukaista ja tasapuolista toteutu-
mista ja toisaalta vastata yksittäisen 
työntekijän huutoon, kun työntekijä 
pohtii oman etunsa valvontaa.

työyhteisöön palkkauudistuksen 
arveli vaikuttaneen myönteisesti viisi 
prosenttia ja kielteisesti 34 prosenttia 
vastaajista. Reilusti yli puolet (�1 %) ei 
nähnyt palkkauudistuksella olevan 
mitään vaikutusta työyhteisöön. am-
mattiryhmistä runsaimmin kielteisiä 
vaikutuksia näkivät hautausmaatyön-

tekijät (�0 % vastaajista), papisto (47 
%) ja kirkkoherrat (43 %). 

eniten suhteiden ajateltiin kärjisty-
neen esimiesten ja alaisten välillä, ei 
niinkään samalla organisaation tasolla 
olevien kollegojen kesken.

tehtävänkuvauslomakkeiden täyt-
täminen oli myös paljastanut työpai-
kan sisäisen työnjaon ongelmakohtia 
esimerkiksi papiston keskuudessa.

säröjä 
työmotivaatioon
Vastaajista 4� prosenttia arveli, että 
palkkauudistuksella on ollut negatiivi-
sia vaikutuksia kirkon työhön moti-
voitumisessa. suurten seurakuntien 
vastaajissa oli havaittavissa enemmän 
motivaation laskua (48 %) kuin pien-
ten seurakuntien työntekijöissä (34 
%). 

papiston osalta �� prosenttia koki 
palkkauudistuksen vaikuttavan kiel-
teisesti työmotivaatioon, kanttoreista 
puolet ja diakoniatyöntekijöistä 49 
prosenttia oli tätä mieltä. kirkkoher-
rojen palkkaus ei määräydy uudistu-
neen järjestelmän mukaan, mutta heil-
lä on järjestelmässä keskeinen työnan-
tajarooli. kirkkoherroista 1� prosent-
tia arveli palkkauudistuksen vaikutta-

neen kielteisesti omaan kirkon työhön 
motivoitumiseensa.

moni vastaaja ajatteli palkkauudis-
tuksen lisänneen kyynisyyttä ja kyräi-
lyä työnantajaa ja jopa itse työtä koh-
taan. palkkausta kuvattiin jopa ”mie-
livaltaisena” tai ”sanelupolitiikkana”, 
jonka seurausten arveltiin olevan 
”kohtalokkaita”.

kokonaisuutena kaikki 
hyvin - toiveena huomattava 
palkankorotus
eri sektoreilla tehtyjen tutkimusten 
mukaan oikeudenmukaiseksi koettu 
palkkausjärjestelmä lisää työtyytyväi-
syyttä. työhönsä kokonaisuudessaan 
erittäin tai melko tyytyväisiä oli 8� 
prosenttia vastaajista, melko tai erit-
täin tyytymättömiä oli vain viisi pro-
senttia. 

kirkkoherroista tyytyväisiä työhön-
sä oli 94 prosenttia, muusta papistosta 
79 prosenttia, kanttoreista 89 prosent-
tia ja diakoniatyöntekijöistä 88 pro-
senttia. tyytyväisin ammattiryhmä 
kyselyn mukaan on lapsityönohjaajat. 
heistä 9� prosenttia ilmoitti olevansa 
tyytyväisiä työnsä kokonaisuuteen.

palkkauudistuksen jälkeen työnte-
kijöistä 43 prosenttia oli erittäin tai 

rodeo
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melko tyytyväisiä työstä samaansa ta-
loudelliseen korvaukseen. melko tai 
erittäin tyytymättömiä oli �8 prosent-
tia vastaajista. eniten tyytyväisiä löytyi 
lapuan sekä kuopion hiippakunnista 
(�� %) ja vähiten helsingin (3� %) ja 
espoon hiippakunnista (�1 %). 

kirkkoherroista tyytyväisiä palk-
kaansa on �7 prosenttia, muusta papis-
tosta 40 prosenttia, kanttoreista 4� pro-
senttia ja diakoniatyöntekijöistä 38 
prosenttia. palkkaansa tyytymättömät 
työntekijät toivoivat keskimäärin 380 
euron korotusta nykyiseen palkkaan-
sa. 

haasteita 
esimiehille
Uudistunut palkkausjärjestelmä edel-
lyttää paljon seurakuntien johtamis-
toiminnalta. palkan asettamiseen liit-
tyvä vastuu jakautuu useille henkilöil-
le. Viime kädessä jokainen työntekijä 
on osallinen prosessista oman palk-
kansa osalta.

palkkausjärjestelmä koostuu koko-

naisuudessaan tehtäväkohtaisesta ja 
henkilökohtaisesta palkanosasta. har-
kinnanvarainen henkilökohtainen pal-
kanosa on ollut mahdollista ottaa käyt-
töön kuluvan vuoden syyskuusta alka-
en. sen perusteena ovat työntekijän 
ammatinhallinta, työn tuloksellisuus 
ja laatu sekä toimintaympäristön hal-
linta.

kyselystä käy ilmi, että palkkauu-
distuksen suurimmat pelot kiteytyvät 
juuri tähän vaiheeseen. erityisenä 
huolenaiheena on esimiesten kyky toi-
mia johdonmukaisesti kaikkien koh-
dalla antamatta ”pärstäkertoimen” 
vaikuttaa lopputulokseen. työntekijä 
pohtii, onko oma esimieheni riittävän 
oikeudenmukainen ja objektiivinen? 

myös kirkon työmarkkinalaitos on 
kiinnittänyt huomionsa tähän. sen 
mukaan henkilökohtaisen suoriutu-
misen arviointiperusteiden on oltava 
”oikeita, selkeitä ja avoimia” sekä ar-
vioinnin ”objektiivista” (Kertomus kir-
kon työmarkkinalaitoksen ja sen toimis-
ton toiminnasta 2008, 10). 

 järjestelmässä 
paljon hyvää
kyselyn mukaan palkkauudistus sisäl-
tää monia hyviä elementtejä. se tarjo-
aa erinomaisen välineen tavoitteellisen 
toimintakulttuurin vahvistamiseen ja 
suuntaa ajatuksia juurille eli perusteh-
tävään. samalla se muistuttaa vuoro-
vaikutuksellisuuden merkityksestä. 

ennen kaikkea järjestelmä mahdol-
listaa paikallisen sopimisen antaen 
mahdollisuuden reagoida silloin, kun 
työn vaativuudessa tai määrässä tapah-
tuu huomattavia muutoksia. se myös 
tarjoaa keinoja palkita onnistuneesta 
työstä.

palkkausjärjestelmän uudistaminen 
luo vain puitteet. seurakuntien työnte-
kijöille kohdistettu kysely osoitti, että 
tarvitaan vielä paljon aikaa ja kypsy-
mistä sekä yhteisiä ponnisteluja, että 
järjestelmää voidaan soveltaa mahdol-
lisimman hyvin ja syntyy kokemus oi-
keudenmukaisuuden toteutumisesta.

Kuvio 2: Olen tyytyväinen oman tehtäväni vaativuusryhmään

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Muut papit

Diakoniatyöntekijät

Lapsityönohjaajat

Lähetyssihteerit

Muut talouden ja hallinnon työntekijät

Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa
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ritva sassali
Diakoni
Raahen seURakUnta

ritva sassali selvitti opin-
näytetyössään seurakuntien 
yhdistymisen vaikutuksia 
hengellistä työtä tekeviin 
työntekijöihin, työhön ja 
työyhteisöön.

tein joulukuussa �008 diakoniao-
pintoihini liittyvän opinnäytetyön, 
joka käsittelee Raahen, pattijoen 
ja saloisten seurakuntien yhdisty-
misprosessia. opinnäytetyö sai ni-
mekseen ”Uudessa leilissä. Raahen 
seurakunta yhdistymisprosessissa 
työyhteisönnäkökulmasta” (Diak 
etelä, järvenpää �008, opinnäyte-
työ, ylempi amk). 

aiheen valintaan vaikutti paras-
ta aikaa meneillään oleva kunta- ja 
palvelurakenneuudistus sekä myös 
omakohtaiset kokemukseni patti-
joen ja Raahen kuntaliitoksesta v. 
�003 sekä uuden Raahen seura-
kunnan perustamisesta v. �007. 

Raahen seurakuntaan kuuluvat 
nykyisin pattijoen, Raahen ja sa-
loisten alueet. tutkimuksessa 
haastateltiin 13 Raahen seurakun-
nan hengellisen työn tekijää: kol-
mea pappia, kahta kanttoria, kol-

rakennemuutos kirkossa 
– muutos vai uudistus?

ta
n

ja
 m

er
ik

a
n

to”Uudistus voi parhaimmillaan olla vä-
line, jolla kannustetaan työntekijöitä 
löytämään uusia työtapoja ja samalla 
koko työyhteisöä yhdessä oppimi-
seen”, sanoo diakoni Ritva Sassali.
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mea diakonissaa, neljää nuorisotyön-
ohjaajaa sekä yhtä lähetyssihteeriä. 
haastattelut tehtiin keväällä �008, eli 
reilun vuoden päästä seurakuntien yh-
distymisen jälkeen. tutkimuksessa 
selviteltiin seurakuntien yhdistymisen 
vaikutuksia hengellistä työtä tekeviin 
työntekijöihin, työhön ja työyhteisöön. 
lisäksi selvitettiin yhteistyötä, työn 
kehittämissuuntia, hallintoa ja päätök-
sentekoa sekä työntekijöiden jaksa-
mista muutosprosessin keskellä. teh-
dyissä haastatteluissa näkyi selvästi 
muutosprosessi.

rakenteiden muutos vaikuttaa 
monella tasolla
seurakuntien yhdistyminen koettiin 
yleensä myönteisenä, mutta yhdisty-
mispäätös ja uudet muutokset koettiin 
liian nopeiksi. pattijoen seurakunta oli 
itsenäinen liki 90 vuotta ennen vuoden 
�003 kuntaliitosta Raahen kanssa. itse-
näisen kunnan ja seurakunnan mene-
tys koettiin pattijoen työntekijöiden 
keskuudessa kipeänä. Raahen ja sa-
loisten seurakunnat olivat toimineet 
seurakuntayhtymänä 30 vuoden ajan 
ennen vuoden �007 muutosta. muutos 
aiheutti työntekijöissä erilaisia pelko-
ja, joista osa osoittautui turhiksi. työs-
sä koettiin sekä positiivisia että nega-
tiivisia vaikutuksia. suurin osa vastaa-
jista koki perustyönsä muuttumatto-
mana liitoksen jälkeenkin. muutos-
prosessi vaikutti osalla vastaajista per-
soonalliseen tai sosiaaliseen identiteet-
tiin. suuremmassa työntekijäjoukossa 
oman paikan löytäminen ja työtehtävi-
en selkiytyminen vie aikansa.

yhdistymisen edut 
ja haitat
seurakuntien yhdistymisen myötä hal-
linto koettiin selkeämmäksi ja jousta-
vammaksi. toisaalta koettiin, että pää-
töksistä ei saatu riittävästi tietoa. eri-
laiset työalojen johtokunnat poistuivat 
ja yhdistymisen yhteydessä muotoutui 
yksi kirkkoneuvosto ja -valtuusto. no-
pea aikataulu nähtiin haittana yhdisty-
misprosessissa. koettiin, että liian pal-
jon muutoksia on tapahtunut liian no-
peassa tahdissa.

Varsinaisessa toiminnassa yhdisty-
misen edut tulivat esille tasavertaisuu-
den, työilmapiirin ja asiakaspalvelun 
paranemisena. erityisesti diakonia-
työssä koettiin hyväksi, että asiakkaita 
ei tarvitse yhden seurakunnan myötä 
hyppyyttää toisen alueen luukulle, 
vaan kaikkia asiakkaita voidaan pal-
vella alueesta riippumatta.

työntekijöiden keskinäinen tasa-
vertaisuus näkyi siinä, että eri alueiden 
työntekijät koettiin uudessa seurakun-
nassa keskenään samanarvoisina ja et-
tä työtä pyrittiin jakamaan tasaisem-
min työntekijöiden kesken. työilma-
piirin paranemiseen on vaikuttanut 
yhteinen sopiminen asioista sekä posi-
tiivinen asennemuutos työtovereita 
kohtaan. yllättävää oli pattijoen alu-
een työntekijöille annettu myötätunto 
ja ymmärrys itsenäisyyden menetyk-
sestä. sopeutumiseen annettiin mah-
dollisuus ja uudet työtoverit otettiin 
hyvin mukaan uuteen työyhteisöön. 
tulevaisuuteen suhtauduttiin toiveik-
kaasti. Uudistusten läpivienti riippuu 
paljon henkilöstön motivoinnista ja 

motivoitumisesta. erilaisille tunteille, 
myös surutyölle, on annettava tilaa, ja 
avoin keskustelu työyhteisössä helpot-
taa sopeutumista. 

papit ja kanttorit kokivat työmää-
ränsä jonkin verran lisääntyneen yh-
distymisen jälkeen. pappien keskuu-
dessa oli kolmen viran vajaus haastat-
teluhetkellä, mikä osittain selittää ti-
lannetta. keskeneräinen prosessi ku-
luttaa ja väsyttää työntekijöitä.

kehittämiskohteita
kehittämistarpeiksi Raahen seura-
kunnassa nousivat kappalaisten ase-
man selkiyttäminen uudessa organi-
saatiossa ja yhteistyön kehittäminen 
sekä työntekijöiden että luottamus-
henkilöiden kanssa. tiedon saanti ko-
ettiin puutteelliseksi, mutta työnteki-
jöiden on myös itse opittava hakemaan 
aktiivisesti tietoa. aluetyön ja yhden 
seurakuntamallin sopeuttaminen uu-
teen tilanteeseen vaatii panostusta. 
muutosprosessissa olevat työntekijät 
tarvitsevat tukea sekä työtovereilta et-
tä esimieheltä. tukea saatiin eniten 
työtovereilta ja seurakuntalaisilta. 
kaksi kolmasosaa vastaajista koki tar-
vitsevansa enemmän palautetta työs-
tään, joten palautteen antamiseen kan-
nattaa kiinnittää jatkossa enemmän 
huomiota.

uusi seurakunta, 
uudet mahdollisuudet
Uudessa leilissä on oltava uusi viini. 
Uusi tilanne edellyttää työn arviointia 
uudelleen ja mahdollisuutta pohtia ja 
edistää työntekijöiden omaa osaamis-
ta. keskeiseksi nousee uudistus pelkän 
muutoksen sijaan. Uudistusprosessissa 
tärkeäksi nousee työntekijöiden osaa-
misen ja uuden oppimisen tukeminen. 
johdolta ja lähijohtajalta tarvitaan uu-
den osaamisen tukemista. Uudistus 
voi parhaimmillaan olla väline, jolla 
kannustetaan työntekijöitä löytämään 
uusia työtapoja ja samalla koko työyh-
teisöä yhdessä oppimiseen. 

”seurakuntien yhdistyminen koettiin 
yleensä myönteisenä, mutta 
yhdistymispäätös ja uudet muutokset 
koettiin liian nopeiksi.”
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esko jossas
akin toiminnanjohtaja

johtamiseen liittyvät kysymyk-
set ja ongelmat ovat viime vuo-
sina olleet paljon esillä kirkolli-
sessa keskustelussa.

akin johtamisryhmä on pohtinut lii-
ton linjauksia ja hallitus on ne vahvis-
tanut. esille tulivat kirkkoherran ase-
ma ja tehtävät sekä lähi-/väliesimiehen 
työhön liittyvät haasteet.

johtamistyöryhmän jäseninä olivat 
kanttori mikael helenelund, työryh-
män puheenjohtajana, yhteisten työ-
muotojen päällikkö jukka huttunen, 
työryhmän varapuheenjohtajana, 
kanttori satu hirvonen, johtava sai-
raalapappi hilkka kakko-helle, kirk-
koherra jari kemppainen, kirkkoher-
ra matti perälä, kappalainen eivor 
pitkänen, kanttori erkki Rajamäki se-
kä kirkkoherra annakaisa Rantala.

hallitus on työryhmän esityksen 
pohjalta vahvistanut akin peruslinja-
ukset johtamiskysymyksissä.

työryhmän linjaus 1
akin on kannanotoissaan syytä valita 
linjakseen ja avainkäsitteekseen ”toi-
mintaa ja henkilöstöä tukeva johta-
juus”.

työryhmän linjaus 2
kirkkoherran vaalitapaa koskevassa 
keskustelussa ja informaatiossa aki 
painottaa seuraavia asioita:

tuomiokapitulin keskeinen rooli
tuomiokapituli tutkii hakijoiden pä-
tevyyden ja sopivuuden, suorittaa 
haastattelun, vastaa soveltuvuustut-

kinnasta ja lä-
hettää seura-
kunnan valit-
tavaksi enin-
tään kolme 
pätevistä ha-
kijoista. Vaa-
lisijoille aset-
tamista ei 
välttämättä 
tarvita.

hakijoiden pätevyys ja sopivuus
nykyiset pätevyysvaatimukset (pasto-
raalitutkinto ja kirkollisen johtamisen 
tutkinto) riittävät jatkossakin. 

sopivuus tulee varmistaa voimassa 
olevalla soveltuvuustutkinnalla.

hakijoiden oikeusturva
tuomiokapitulin ratkaisusta, joka liit-
tyy hakijan pätevyyteen, tulee säilyttää 
oikaisuvaatimus- ja valitusmahdolli-
suus.

tuomiokapitulien toiminnan kirk-
koherranvirkojen täytössä tulee olla 
mahdollisimman yhtenäistä.

kirkkoherran asema ja johtajuus suh-
teessa valintatapaan
Vaalitapa saattaa vaikuttaa siihen, mi-
ten kirkkoherran johtajuus ja asema 
ymmärretään, ja se voi myös vaikuttaa 
kirkkoherran aseman kehittymiseen. 
aki pitää omassa informaatiossaan tä-
tä näkökohtaa esillä.

työryhmän linjaus 3
informaatiossaan ja kannanotoissaan 
aki lähtee siltä pohjalta, että kirkko-
herra edelleen on kirkko-/seurakunta-
neuvoston puheenjohtaja ja muut ky-
symykset valmistellaan tämän perus-

linjauksen pohjalta.
talousjohtajan/vastaavan malliohje-

sääntöön kirjataan kohta, jonka mu-
kaan kirkkoherra on talousjohtajan 
esimies.

työryhmän linjaus 4
lähiesimiesorganisaatio on syytä ottaa 
eri tavoin käyttöön suurissa ja keski-
suurissa seurakunnissa. sopiva raja 
asiaa harkittaessa voi olla se, että yh-
dellä johtajalla ei olisi ainakaan enem-
män kuin kymmenen suoraa alaista.

Riippumatta työnjakokysymyksistä 
ja organisaatiomallista pappi on joko 
kirkkoherran tai aluepapin alainen.

työryhmän linjaus 5
lähiesimiehen tehtävä ja vastuu muo-
toillaan selkeästi: lähiesimies tietää, 
mikä on hänen tehtävänsä ja keiden 
esimies hän on; vastaavasti jokainen 
työntekijä tietää, kuka on hänen lä-
hiesimiehensä.

lähiesimiestehtävän menestyksekäs 
hoitaminen edellyttää, että siihen vara-
taan riittävä aika ja muut resurssit. 
Useimmiten lähiesimies osallistuu tii-
viisti myös itse toimintaan.

lähiesimiehen tehtävästä makse-
taan muusta palkkauksesta erottuva 
palkanosa.

työnantaja huolehtii siitä, että lä-
hiesimiestehtävässä oleville järjeste-
tään asianmukainen ja riittävä koulu-
tus.

Johtamistyöryhmän mietintö kokonai-
suudessaan on luettavissa AKIn koti-
sivuilla osoitteessa http://www.akiliitot.
fi/kannanotot.

a k i n  l i n j a U k s i a

johtamiskysymyksiin 
akin linjauksia

Esko Jossas
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s
iinä on keulassa tähti. tähti 
on yhtä vanha suunnannäyttäjä 
kuin ristikin. muistan nuoruu-
dessani nauraneeni pönäköille 

herroille, jotka katsovat elämää tai ai-
nakin tietä mersun merkin läpi. sama 
ajatus tuli mieleeni, kun nuorena pap-
pina katselin seurakuntatalon pihaa. 
oma, varsin vanha japanilainen auto 
tuntui köyhältä ja halvalta kirkon pi-
hassa. Vaikka kirkon työntekijöiden 
autot  olivat kai jo silloin ihan tavalli-
sia. muistan miettineeni, että jos mi-
nulla on joskus mersurahat kasassa, 
yritän muistaa antaa ne jollekin joka 
tarvitsee apua. niin sitä nuorena ereh-
tyy?

takavuosina seurakuntani työnteki-
jöitä kannustettiin autottomaan liik-
kumiseen ja kunnon ylläpitoon niin, 
että pururatojen ja hiihtolenkkien var-
teen laitettiin postilaatikko, johon sai 
vihkoon laittaa nimensä. Vihko oli 
hauskaa ja puhuttelevaa luettavaa, 
kun joku kriitikko kävi aina silloin 
tällöin moittimassa seurakuntaa ja sen 
työntekijöitä vihkoon. paikka oli tie-
tysti kekseliäs ja oivallinen. muistan, 
kun siellä seurakuntalainen ahdistu-
neena moitti, että häntä köyhää ei au-

teta. ”papitkin vaan mersuilla ajeloo!” 
juuri niin. turhaan haaskaukseen me-
nee paljon pappienkin rahaa. silloin 
terävintä kritiikin kärkeä haittasi se, 
että kenelläkään seurakunnan papeis-
ta ei ollut mersua.

mutta nyt on. taidan kyllä olla ai-
nut. puolustukseksi tahdon kuitenkin 
uskoa, että tämä minun mersuni pelas-
taa!

Uutisissa välillä joku yhä muistuttaa 
ilmastonlämpenemisestä. se on kar-
mea ilmiö. eikä kukaan oikein tunnu 
tietävän, miten käy tai mitä pitää teh-
dä. yksi huutaa uutta ydinvoimalaa ja 
toinen vastustaa. molemmilla on pal-
jon tietoa ja tutkimusta takana ja yh-
teinen huoli. odotellessa toistellaan, 
että energian kulutusta ja päästöjä on 
vähennettävä. tämä on ainoa varma 
asia. joku automaailman masinoima 
kampanja on saanut taas tahtonsa läpi. 
Radiossa kerrottiin, että nyt pitäisi no-
peasti rynnätä kaikkien autokauppaan 
ja ostaa uusi vähempipäästöinen kul-
kupeli. minun mersuani uhataan yhä 
kovemmilla sakkomaksuilla, kun se 
on niin vanha. se saastuttaa kai enem-
män kuin uusi, vaikka katsastuskont-
torin mies kehuikin viimeksi mersuni 

pakokaasun puhtautta. auto on tietys-
ti �0 vuotta vanha, mutta kopsakassa 
kunnossa.

onneksi radioon oli löytynyt oikein 
viisas mies. hän kertoi, että uuden au-
ton valmistaminen on jumalatonta 
puuhaa. se vie energiaa hirveästi. yh-
tään uutta autoa ei kannata ostaa ja 
valmistaa pienempien päästöjen toi-
vossa. auto pitää ostaa vasta, kun sen 
tarvitsee todella. minun 3 000 € mak-
sanut mersuni on siis sitenkin ihan ok? 
olen omistanut sen neljä vuotta. min-
nekähän se minut vielä kuljettaa ja lo-
pulta jättää. sitten ostan uuden, jos ra-
haa on. Vaikka ei minulla vielä kos-
kaan ole ollut uutta autoa. jonkun pi-
tää kai ajaa toisten vanhat loppuun. 
yksi työtoveri kyllä kerran viisaasti 
ehdotti, että seurakunnan työntekijöil-
le pitäisi saada työsuhdemersut. ei ole 
kuulunut, vaikka asia on tärkeä, kos-
ka evankeliumilla on kiire! muuten ei 
maailma pelastu!

* * *

tämä pakina on julkaistu seurakunta-
lehdessä pari vuotta sitten. sen jälkeen 
sain kiivaan puhelun. Vannoutunut 
mersu-mies siellä soitteli. puhelu oli 
pitkä. puhelun lopuksi soittaja palaut-
ti mieleeni jeesuksen siunaamassa lei-
piä ja kaloja. aterian jälkeen tähteet-
kin kerättiin. mies oli tehnyt tästä joh-
topäätöksen. ”jeesus ei ollut kertakäyt-
tökulutus-mies!” Vastasin jotenkin 
niin, että enpä ole tuon kertomuksen 
kohdalla hoksannut tätä ajatellakaan. 

* * *

ympäristödiplomin ehdoksi voisi hy-
vin laittaa, että seurakunnan työnteki-
jät eivät aja uusilla autoilla!

Ympäristöystävä

p a k i n a

mersu pelastaa!
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Kirjakaupoista kautta maan ja

www.kirjapaja.fi Sisältöä elämään.

AMMATTILAISEN 
KÄSIKIRJASTOON

HENNA HAUTA-AHO – 
SANNA-MAARIA TORNIVAARA

Kirkosta kiinni!
Kirkosta kiinni! etsii vastausta siihen, 
millainen tämän päivän kirkon pitäisi 
olla, jotta se vastaisi ajankohtaisiin 
haasteisiin. Kirja auttaa seurakuntien 
vastuunkantajia ymmärtämään 
nykyihmisen uskonnollisuutta ja 
samalla se kannustaa seurakuntia 
kehittämään toimintaansa. 

ANTOON GEELS – OWE WIKSTRÖM

Uskonnollinen ihminen
Johdatus uskontopsykologiaan
Tieteenalan perusteos, ammatti-
laisten tärkeä työväline, joka esittelee 
uskontopsykologian viimeisimmät 
tutkimussuuntaukset. Kirjan ensim-
mäisessä osassa selvitetään, kuinka 
uskontoa voidaan tutkia psykologian 
näkökulmasta. Toinen osa keskittyy 
voimakkaiden uskonnollisten 
kokemusten sekä uusien uskonnol-
listen liikkeiden ja ilmiöiden tarkas-
teluun.

JUTTA JOKIRANTA (TOIM.)

Aarre saviastioissa
Qumranin tekstit avautuvat
Aarre saviastioissa vie lukijan opaste-
tulle kierrokselle Qumraniin, sen 
arkeologiaan, kirjastoon ja tutki-
mukseen. Pohjoismaisten tutkijoiden 
yhteistyönä syntynyt teos kyseen-
alaistaa vallalla olleen käsityksen 
eristyneestä Qumranin yhteisöstä 
ja tuo tekstit vuoropuheluun koko 
ajanlaskun alun juutalaisuuden ja 
varhaisen kristinuskon kanssa. 

JARI JOLKKONEN (TOIM.)

Siunattu olkoon 
Herran nimi
Teokseen on koottu eri työtehtäviin 
liittyviä valmistautumisrukouksia 
papistoa ja diakonaattia varten. 
Niiden tehtävä on tukea kirkon 
virkaan vihittyjä heidän tehtä-
vissään.

JONI KUMLANDER – PAAVO RANTA

Käkikello
Leikkejä ja sketsejä 
seurakuntatyöhön
Monipuolinen valikoima erilaisia 
käytännön nuoriso- ja rippikoulu-
työssä hyväksi koettuja leikkejä, 
kilpailuja ja sketsejä.  Kirja tarjoaa 
runsaasti virikkeitä ohjelmien 
suunnitteluun ja antaa uusia 
ideoita.

WILLE RIEKKINEN – 
SEPPO J. J. SIRKKA (KUVITUS)

Metsä kirkkoni 
olla saa
Luontoaiheisten kirjoitusten 
kokoelma, jossa kosketellaan 
kaikille luonnonystäville ja retkeili-
jöille tuttuja tunnelmia mutta myös 
ihmisyyden syvimpiä kysymyksiä.



Palautus:  Akavan kirkolliset ammattiliitot
 Rautatieläisenkatu 6
 00520 Helsinki

Teologimatrikkeli 2010 
– kysymyslomakkeet lokakuun alussa 

TeOlOgimaTrikkeli 2010 julkaistaan vuoden kuluttua papiston päivillä 
Hämeenlinnassa. kysymyslomakkeet matrikkelia varten postitetaan 
syyskuun lopulla. jollet ole saanut lomaketta lokakuun alussa, ota 
yhteyttä liiton toimistoon.

lomakkeen tiedot on mahdollista ja jopa suositeltavaa täydentää 
internetissä. paperilomakkeessa on jokaiselle teologille oma käyt-
täjätunnus ja salasana, joilla omia tietojaan pääsee lisäämään. sa-
moilla tunnuksilla voi palata myöhemminkin täydentämään tai tar-
kistamaan tietojaan. matrikkelin ennakkotilauksen voi tehdä netis-
sä edulliseen ennakkotilaushintaan. 

matrikkelin toteuttaa yhteistyössä pappisliiton kanssa tampere-
lainen a5 plate media oy. kyseessä on seitsemäs pappisliiton jul-
kaisema ja kustantama teologimatrikkeli. edelliset matrikkelit ovat 
ilmestyneet vuosina 1953, 1963, 1973, 1982, 1990 ja 1999.

edellisessä matrikkelissa on tiedot 5746 teologista, joista noin 
viidesosalla on ainoastaan nimi- ja valmistumistiedot. kuvia on 
3209 kappaletta. uuteen matrikkeliin pyritään saamaan kattavat 
tiedot teologikunnasta ja lisäämään kuvien määrää. kuvat julkais-
taan ensimmäistä kertaa värikuvina.

Suomen teologit 1990 -matrikkelia 
on vielä saatavissa Pappisliiton 
toimistosta.
Hinnat (sis. postituskulut):
Pappisliiton jäsenet 55 € 
muut teologit 62 € 
seurakunnat ja yhteisöt 87 €. 
Tilaukset: toimisto@akiliitot.fi




