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AsennettA tArvitAAn

p ä ä k i R j o i t u s

jukka huttunen 
pappisliiton puheenjohtaja
jukka.huttunen@espoonseurakunnat.fi

P
alkkausjäRjestelmän uudistaminen 
on lähempänä kuin koskaan. neuvottelutulos 
olisi mahdollistanut järjestelmän käyttöön otta-
misen ja myös pienen korotuksen palkkoihin, el-

lei yksi sopijaosapuolista olisi irrottautunut sopimukses-
ta. Vaikea on nähdä mitään muuta lopputulosta kuin sa-
man neuvottelutuloksen voimaanastuminen syksyllä. 
lähes mahdottomalta tuntuu ajatella, että järjestelmän 
uudistamisen pakettia enää avattaisiin.

uudistustyössä on tarvittu paljon asennetta. asennet-
ta, jolla nähdään vaikeuksien ja pelkojen taakse, osataan 
erottaa suuret linjat pienemmistä kysymyksistä, pitkät 
vaikutukset lyhyistä eduista. sellaista asennetta tarvitaan 
runsaasti edelleen, kun järjestelmää aletaan toteuttaa. jos 
jäämme epäilyksiimme ja pelkoihimme, emme saavuta 
koskaan mitään.

mutta asennetta tarvitaan erityisesti työnantajan puo-
lella. uusi palkkausjärjestelmä tuo monille ennen koke-
mattomia tapoja ja menetelmiä työelämään ja johtami-
seen. uuteen orientoituminen ja uuden oppiminen vaa-
tii paljon oikeaa asennetta. Viimeistään nyt on aidon kes-
kustelukulttuurin tultava osaksi jokaisen seurakunnan 
johtamista. on uskallettava puhua avoimesti ja suoraan, 
rohjettava arviointiin ja myös tunnustuksen antamiseen. 
avoimuuden ja yhteistyön asenne on nyt kysytty ominai-
suus.

luotan siihen, että asennetta löytyy seurakunnissa. 
luotan tavoitteellisiin ja oikeudenmukaisiin esimiehiin. 
palkkausuudistus tuo nykyistä järjestelmää paremman 
järjestelmän. kaikki ei toki tapahdu hetkessä, mutta 
mahdollisuudet on nyt luotu. 

palkasta puhutaan nyt ja lähitulevaisuudessa 
paljon. hyvä niin. mutta palkka ei ole ainoa hyvän työ-
paikan ominaisuus. asennetta tarvitaan laajalla rinta-

malla työkulttuurin, avoi-
muuden ja kannustavuu-
den lisäämiseksi. ja asen-
teella jo paljon saavutetaan-
kin. jos puutetta on kohtaa-
misesta, aloittakaamme 
harjoittelemalla säännöllis-
tä tervehtimistä! niin kum-
malliselta kuin se kuulos-
taakin, perusasioihin on jat-
kuvasti palattava. asennet-
ta tarvitaan esimiehiltä, jotka eivät ole vielä rohjenneet 
käydä kehityskeskusteluja alaistensa kanssa. paljon tu-
lee muuttumaan, jos avoimuuden ja luottamuksen ilma-
piiriä keskustelemalla uskalletaan lisätä.

hyVän työpaikan luomisessa on uskalletta-
va puhua myös viihtymisestä. tempuilla ei hyvää työ-
paikkaa rakenneta, mutta jos asenteena on käyttää kaik-
ki keinot hyvän työilmapiirin luomiseksi, mietimme 
myös pieniä asioita. pienikin seurakunta voi vaikuttaa 
omilla toimillaan ja asenteellaan viihtymiseen. usein sii-
hen tarvitaan asenteen lisäksi rahaa, mutta ei välttämät-
tä niin paljoa kuin usein ajattelemme. 

Virkistystoiminta ja erityisesti niin sanottu tykytoi-
minta voi rakentua työnantajan pienistäkin panostuksis-
ta. tuki konserttilippuun tai kuntosalille ei ole suuri 
kustannuserä. Vuotuinen virkistysretki syntyy yhteis-
työllä pienelläkin rahalla tarvitaan vain asennetta ja yh-
teistyön henkeä. jos henki on ”ei työpaikalla ole tarkoi-
tus viihtyä”, emme tajua tilannettamme.

haluan haastaa kaikki seurakunnat, kirkkoherrat ja 
muut johtajat – itsenikin – tämän vuoden aikana tarkas-
telemaan, millaiset työssä viihtymisen edellytykset seu-
rakuntamme tarjoaa. aloittakaamme kukin ihan itses-
tämme ja omasta asenteestamme ja jatkakaamme seura-
kuntamme eri käytäntöjen tarkasteluun. siinä osoittai-
simme asennetta!
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2/1 s.     380 mm x 255 mm       1 790,- euroa

1/1 s.     190 mm x 255 mm       1 015,- euroa

1/2 s.     166 mm x 110 mm          555,- euroa
1/2 s.       81 mm x 229 mm    

1/4 s.       81 mm x 110 mm          325,- 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 
uusimaa oy, Porvoo

julkaisijat
Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI 

Diakoniatyöntekijöiden Liitto

akavatalo, rautatieläisenkatu 6, 00520 helsinki

kirkon jäsenyys
merja laaksamo päätoimittaja

A
lkanut Vuosi toi jälleen tullessaan vähen-
nyksen kirkon jäsenmäärään, mutta myös kirkkoon 
liittyminen lisääntyi entisestään. jäsenyyden merki-
tyksen vahvistaminen on yksi kokonaiskirkon ta-

voitteista vuoteen �010 ulottuvassa strategiassa. 
tutkimukset osoittavat, että ihmisen kiinnostus uskon-

toon ja henkisiin asioihin ei ole kadonnut, mutta vastausta 
etsitään yhä useammin muualta kuin kirkon piiristä. 

Vuoden ensimmäisessä Cruxissa pohditaan jäsenyyskysy-
myksiä. marja-liisa nokelainen tutkii syitä, joiden perus-
teilla luovutaan kirkon jäsenyydestä. löytyykö syitä jäsene-
nä pysymiselle? seurakuntataustan merkityksestä elämälle 

ja tulevalle työlle kertovat diako-
nian ja teologian opiskelija. 

jäsenyyskysymykset ovat koko 
kirkolle itsetutkistelun paikka ja 
kirkon tulevaisuusstrategian tär-
keä osa-alue. tämä lehti ottaa 
osaa asian pohdintaan muutaman 
näkökulman ja puheenvuoron 
verran. 

Cruxin periaatteena on, että 
päätoimittaja esittelee lehden teeman. minulle tämä tehtä-
vä osui nyt ensimmäisen kerran, kun aloitin vuoden alussa 
akin apulaistoiminnanjohtajana. olen jo vieraillut paris-
sa alaosaston kokouksessa ja odotan innolla pääseväni ta-
paamaan jäsenistöä laajemminkin. 

kerron seuraavassa lehdessä tarkemmin mielenkiintoni 
kohteista, jotta tulemme tutuiksi, mutta muutama sana lie-
nee jo nyt paikallaan. tulin tähän työhön oulun seurakun-
tayhtymän viestintäpapin tehtävistä, joita tein lähes seitse-
män vuotta. alkuaikoina keskityin lähes yksinomaan ra-
dio-ohjelmiin, sitten työnkuvani laajeni verkkoviestintään 
ja erilaisiin viestinnän projekteihin. 

ennen oulua työskentelin 1� vuotta seurakuntapappina 
Vuolijoella, vastuualueeni oli kasvatustyö. työurani alku-
aikoihin sisältyy pari vuotta kirkon tiedotuskeskuksen toi-
mittajana sekä vuosi paikallislehden toimittajana karjaal-
la. 

perheeseeni kuuluu aviomies heikki, jonka kanssa par-
aikaa etsimme asuntoa helsingistä. lapset ovat jo lähteneet 
kotoa ja opiskelevat tahoillaan. 

tullaan tutuiksi! siunausta alkaneeseen vuoteen!
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jokAmiehenoikeus

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

kaisa rauma
DiakoniatyöntekijöiDen liiton 
puheenjohtaja
kaisa.rauma@evl.fi

u
seissa kokoontumisissa ja yhteyden-
otoissa on edellisen vuoden aikana tullut ilmi jä-
senistömme mahdollisuudet osallistua neuvotte-
lupäiville. jatkumona edelliselle kirjoitukselleni 

haluan sanoa jotain työntekijäpäivien merkityksestä dia-
koniatyölle. seurakunnissa on pohdittu erilaisten kirkol-
listen ammattikuntien tapaamisten tarpeellisuutta. täs-
sä pohdinnassa ei ole aina muistettu ottaa huomioon ko-
koontumisten toistumisväliä ja kestoa. 

Diakoniatyöntekijöiden päivät ovat jo toistamiseen tu-
lossa kaksipäiväisenä tiiviinä kokoontumisena, ensim-
mäisen kokeilun hyvän palautteen ansiosta. meidän päi-
vämme ovat vain joka toinen vuosi, joten tuntuu koh-
tuuttomalta rajata osallistumisoikeutta. työntekijäpäi-
vien järjestelyssä ovat mukana aina yhteistyössä kirkon 
diakonia- ja yhteiskuntatyö, Diakoniatyöntekijöiden 
liitto sekä paikalliset diakonian toimijat. päivät ovat ko-
ko kirkkomme suuri diakoniatyön foorumi.

olen ollut itsekin työssä suuressa seurakun-
nassa, jossa osallistumisoikeus oli kahdella työntekijällä 
kerrallaan. silloin laskin, että pääsisin työntekijäpäiville 
kolme tai neljä kertaa urani aikana ja neljän vuoden vä-
lein järjestettäville diakoniapäiville korkeintaan kerran 
tai kahdesti. Vaatii sitkeyttä rakentaa talousarviota vuo-
si vuodelta selittäen aina työn oleellisten asioiden tärke-
yttä. yleensä vaivannäkö palkitaan jossain vaiheessa. sit-
keyden lisäksi on hyvä löytää myös hyviä perusteluja. 

nykyisin työntekijäpäivät eivät mene koulutussuun-
nitelmaan, eivätkä siten koulutusmäärärahoista. päivien 
kustannukset on yksinkertaisesti sisällytettävä toimin-
nan talousarvioon. aikanaan perustelin itse mahdolli-
suuttamme päästä osallistumaan silloisille neuvottelupäi-
ville sillä, että osa päivistä menee ensikertalaisella systee-
miin tutustumisen merkeissä. suuressa tapahtumassa vie 
oman aikansa, ennen kuin sieltä oppii löytämään oleelli-
sen. Vaarana on, että keskittyminen saattaa kohdistua 
puitteissa pyörimiseen. jokainen on joskus ensikertalai-

nen, mutta toivottavasti ei 
suurin osa tapahtumaan 
osallistujista. 

osallistuminen oman alan 
päiville on mitä parhainta 
ammattitaidon päivittämis-
tä. yhteisten kokoontumis-
ten avulla on helpompi py-
syä ajan tasalla siitä, mitä vi-
rallemme kuuluu ja mihin 
työmme on valtakunnalli-
sesti suuntautumassa. 

Diakoniatyöntekijöiden päivät palvelevat meitä ajan-
kohtaisten asioiden päivittämisessä ja verkostoitumises-
sa. monia uusia ajatuksia on tarttunut mukaan tällaisis-
ta tapaamisista. päivien runsas tarjonta antaa jokaiselle 
mahdollisuuden löytää jotain uutta. työntekijöiden päi-
villä on mahdollisuus osallistua yleensä vain pariin eri-
laiseen ”kanavaan”, vaikka samanaikaisesti on menossa 
useita mielenkiintoisia päällekkäisiä tapahtumia. tun-
tuisi olevan työnantajankin etu lähettää mahdollisim-
man monta työntekijää päiville ja sijoittaa heidät eri ”ka-
naviin”, tällöin päiviltä saadaan mahdollisimman suuri 
hyöty.

DiakoniatyöntekijöiDen päiviä odotetaan in-
nolla, päivät palvelevat myös työssä jaksamista. on ole-
massa säännöllisesti työn kohokohta, jota odottaa; ja 
meille itse kullekin on kohtuullista saada viettää kaksi 
päivää järjestäjien kutsuvieraana. työhömme kuuluu 
niin paljon arkea, että joskus on aika viettää hetki vas-
taanottavana osapuolena. antaa itselleen lupa olla rau-
hassa, viipyä hetkessä ja ottaa vastaan se, mitä on tarjol-
la.

syksyn tapaamiseen asti voimme arvailla, mitä tar-
koittaa samassa veneessä – airot ristissä. lappeenran-
nan päivien jälkeen olemme sitten istuneet kappaleen 
matkaa samassa veneessä ja lähdemme niillä eväillä sou-
telemaan omia veneitämme tai ainakin omilla airoillam-
me. toivon, että diakoniatyöntekijöiden päivät olisivat 
jatkossakin jokamiehenoikeus kaikille kirkon ja järjes-
töjen työssä oleville diakoniatyöntekijöille ja papeille se-
kä alan opiskelijoille.
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Papit ja kanttorit - tervetuloa

Akin järjestämään
PAlkkAuskoulutukseen
akavan kirkolliset ammattiliitot aki r.y. 
tarjoaa jäsenliittojensa Pappisliiton ja 
kanttori-urkuriliiton jäsenille koulutusta 
kirkon uudesta palkkausjärjestelmästä. 
uusi järjestelmä astuu näillä näkymin voi-
maan 1.10.2007 jokaisessa seurakun-
nassa. järjestelmään siirtymisen valmis-
telut aloitetaan seurakunnissa kevään 
2007 aikana.

uusi palkkausjärjestelmä poikkeaa 
huomattavasti aikaisemmasta taulukko-
palkkausmallista. jokaisen viranhaltijan 
ja työntekijän palkkaus määritellään yksi-
löllisesti tehtävän vaativuuden sekä myö-
hemmin myös henkilökohtaisen suorituk-
sen perusteella. tämän vuoksi jokaisen 
on syytä perehtyä järjestelmään huolelli-
sesti. uusi järjestelmä edellyttää säännöl-
lisiä neuvotteluja esimiesten ja työnteki-
jöiden tai heitä edustavien luottamus-
miesten välillä.

akin koulutus on avoin kaikille jäsenil-
le. jokaisessa hiippakunnassa on oma ti-
laisuutensa. tilaisuudet ovat puolen päi-

vän mittaisia, 
kello 12 - 16. 
kouluttajina 
toimivat akin 
toiminnanjoh-
tajat. tarkempi 
ohjelma liiton 
nettisivuilla.

huom! 
Paikkoja on ra-
joitetusti, ja ne 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä 
(etusijalla ovat luottamusmiestehtävässä 
toimivat sekä kanttori-urkuriliiton ja Pap-
pisliiton alaosastojen vastuuhenkilöt). 
koulutus on maksuton. matkakustannuk-
sista osallistujat vastaavat itse. jos paikat 
eivät riitä, pyritään mahdollisuuksien mu-
kaan järjestämään uusi tilaisuus.

ilmoittautumiset
ilmoittautua voi sähköpostitse tai puheli-
mitse tuija.kukkonen@akiliitot.fi tai (09) 
150 2446.

hiippakunta ja paikka  pÄivÄ  klo     

oulu    keskiviikko 21.2. klo 12 - 16
radisson sas hotel
hallituskatu 1, 90100 oulu

turku    tiistai 27.2.  klo 12 - 16
sokos hotel hamburger Börs 
kauppiaskatu 6, 20100 turku

kuopio    torstai 1.3.  klo 12 - 16
scandic kuopio
satamakatu 1, 70100 kuopio

mikkeli    tiistai 6.3.  klo 12 - 16
konsertti- ja kongressitalo mikaeli 
sointukatu 1, 50100 mikkeli

Borgå    torsdag 8.3.  kl. 12 - 16
sokos hotel villa
sumeliuksenkatu 13, 
33100 tampere

hiihtoretriitti 
11. - 15.4.2007
hiihtoretriitti Geiloon, norjaan on 
peruttu vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi.

Pappisliiton 
opintomatkat 2007
Armenia: 18. - 26.4.2007
matkalle ei voi enää ilmoittautua.

sveitsi: 10. - 17.9.2007
teema: Reformaation eri kasvot. 
tutustumme sveitsin reformoituun 
kirkkoon.
matkanjohtajat: apulaistoiminnan-
johtaja merja laaksamo. asiantun-
tijamatkanjohtaja vielä auki.
matkan pääkohteet ovat: Geneve, 
Basel sekä Zürich.
hinta: n. 1 �00 euroa.
ilmoittautumiset toimistosihteeri 
heli meinolalle sähköpostitse heli.
meinola@akiliitot.fi tai puhelimitse 
(09) 1�0 ����.
opintomatkoille voivat osallistua 
pappisliiton kaikki jäsenet puolisoi-
neen.
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suomen kanttori-urkuriliitto viettää 
100-vuotisjuhliaan 1�. - 1�.�.�00� 
helsingissä. juhlavuoden kunniaksi 
liiton hallitus julistaa haettavaksi sti-
pendejä seuraavasti:
neljä kappaletta 2 000 euron stipen-
diä liiton varsinaisille jäsenille
neljä kappaletta 500 euron stipendiä 
liiton opiskelijajäsenille
liiton stipendirahaston sääntöjen 
mukaan stipendien tarkoituksena on 

tukea liiton toimialaan liittyvää tutki-
mus- ja opiskelutoimintaa sekä opin-
tomatkoja. stipendien saajista päättää 
liiton hallitus. perustellut kirjalliset 
anomukset on toimitettava hallituk-
selle osoitettuina liiton toimistoon 
perjantaihin 9.3.2007 mennessä.

stipendien saajat julkistetaan ja sti-
pendit jaetaan liiton 100-vuotisjuhli-
en yhteydessä.

hAettAvAnA kAnttori-urkuriliiton 

juhlAstiPendit

suomen kanttori-urkuriliitto

suomen kanttori-
urkuriliiton 
opintomatka 2007
krakova, Puola: 13. - 17.9.2007
teemat: kuorotoiminta, urut ja kirk-
komusiikin opiskelu krakovassa.
kohderyhmä: kanttorit.
hinta: n. 800 euroa.
matkanjohtajat: markku mäkinen ja 
annamari jokinen.
ilmoittautumiset toimistosihteeri heli 
meinolalle sähköpostitse heli.meino-
la@akiliitot.fi tai puhelimitse (09) 1�0 
����. matka-apuraha ks. kotisivu.

kirkkomuusikkojen ammatti-
järjestöjen edustajat kaikista pohjois-
maista kokoontuivat tammikuun lo-
pulla Ruotsin luulajassa. suomea 
edustivat kanttori-urkuriliiton pu-
heenjohtaja mikael helenelund sekä 
akin apulaistoiminnanjohtaja an-
namari jokinen.

kokouksen aiheena olivat ajankoh-
taiset palvelussuhde- ja kirkkomu-
siikkiasiat sekä seuraavan pohjois-

maisen kirkkomusiikkisymposiumin 
suunnittelu. symposium järjestetään 
18. - ��. syyskuuta vuonna �008 nor-
jalaisten isännöimänä stavangerissa 
pohjanmeren rannikolla. sympo-
siumin internetsivujen osoite on 
www.nks�008.no. sivut ovat toistai-
seksi vain norjankieliset, mutta myö-
hemmin tietoa saa myös suomeksi.

symposium on tarkoitettu kaikille 
kirkkomusiikista kiinnostuneille.

PohjoismAinen 
kirkkomusiikkisymPosium 
seuraavan kerran norjan stavangerissa 
vuonna 2008
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kenelle kuuluu 
vuoden kanttori 
-palkinto 2007?
Vuoden kanttori -palkinto on jaettu 
tähän mennessä kahdeksan kertaa. 
yhdeksäs Vuoden kanttorin valinta lä-
hestyy. alaosastot voivat lähettää eh-
dotuksensa Vuoden kanttoriksi �00� 
liiton hallitukselle osoitettuna perjan-
taihin �.�.�00� mennessä liiton toimis-
toon. Vuoden kanttori �00� -valinta 
julkistetaan valtuuston kokouksessa 
heti toukokuun alussa.

aikaisemmat vuoden kanttorit ovat 
pekka laakkonen, martti kilpeläi-
nen, kaj-Gustav sandholm, tiina 
korhonen, marjatta hannula, erkki 
Rajamäki, osmo jämsä (kuvassa) ja 
leila savolainen.
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Paul 
Gerhardt 
-seminaari 
12.3.2007
paikka: sibelius-akatemia, 
t-talo, auditorio 
(töölönkatu �8)

9.15  seminaarin avaus
professori Reijo pajamo

paul Gerhardtin elämä
maisteri tauno Väinölä

9.�0   paul Gerhardtin suhde 
valtiovaltaan
professori pentti laasonen

10.1� Gerhardtin virsien 
soteriologia
teol. tri juhani Forsberg

11.00 aamiaistauko

1�.00 Gerhardtin vaikutus 
pietismin virsirunouteen
teol. tri suvi-päivi koski

1�.�� Gerhardt ja johann Crügerin
praxis pietatis melica
Du, pastori, kouluttaja 
osmo Vatanen

1�.�0 Gerhardtin virret ja 
nykyajan suomalainen tavis
teol. tri sakari häkkinen

***

18.00 konsertti- ja virsi-ilta 
töölön kirkossa

PAul GerhArdt 
natsien vankilassa
kuusi vuosikymmentä sitten dietrich 
Bonhoeffer alkoi vankilakirjeissään hah-
motella kristinuskon uutta tulkintaa ”us-
konnotonta kristinuskoa”.

Päädyttyään näkemykseen, että vain 
itsestään huolehtineen kirkon on pitkäk-
si aikaa vaiettava, koska sen sanat ovat 
menettäneet voimansa. tähdennettyään, 
että kristityillä on kirkon vaikenemisen ai-
kana vain kaksi tehtävää, vanhurskau-
den tekeminen ja rukous, hän kirjoittaa 
merkilliset sanat: ”ei ole meidän asiam-
me ennustaa päivää – mutta se on tule-
va – jolloin ihmiset taas saavat kutsun ju-
listaa niin jumalan sanaa, että maailma 
sen alaisena uudistuu ja muuttuu. se tu-
lee olemaan uusi kieli, ehkä täysin us-
konnoton, mutta niin vapauttava ja lu-
nastava, niin kuin jeesuksen kieli, että 
ihmiset pelästyvät ja kuitenkin jäävät sen 
valtoihin; se on uuden vanhurskauden ja 
totuuden kieli, joka julistaa ihmisille rau-
haa jumalan kanssa ja hänen valtakun-
tansa lähestymistä.”

uusi, vapauttava ja lunastava kieli, 
jonka valtoihin ihmiset jäävät.

mutta vanhemmilleen uuden, kenties 
uskonnottoman kielen ennustaja kirjoit-
taa: ”antakaa anteeksi, että tuotan teille 
surua, mutta uskon, että tällä kertaa olen 
itse siihen vähemmän syypää kuin kova 
kohtalo. siihen on hyvä lukea ja opetella 
ulkoa Paul Gerhardtin virsiä, niin kuin 
nyt teen.”

kristinuskolle vihamielisen valtion van-
ki siis opettelee ulkoa kolme vuosisataa 
varhemmin kirjoitettua kristillistä lyriik-
kaa – kuin aavistellen, että jonakin päivä-
nä, syvän hiljaisuuden (”pahan vallan”, 
virsi 600: 4) tihetessä ympärillä, rakas 
virsikirjakin otettaisiin pois. silloin olisi 
Paul Gerhardtin virret osattava ulkoa.

Paul Gerhardtin virsien säkeisiin uu-
den kielen ennustaja palaa kirjeissään 
aina uudelleen. neljäntenä adventtina 

1943 hän lainaa säkeitä Gerhardtin jou-
luvirrestä Fröhlich soll mein herze sprin-
gen: ”antakaa mennä sen, / oi rakkaat 
veljet, / mikä teitä painaa, / mikä teiltä 
puuttuu, / minä tuon kaiken takaisin”.

ja vanki – joka on menettänyt kaiken 
– jatkaa: ”mitä tämä merkitsee: ’minä 
tuon kaiken takaisin’? mitään ei mene 
hukkaan, kristuksessa on kaikki koottu-
na, säilytettynä, tosin muuttuneessa 
muodossa, läpinäkyvänä, kirkkaana, it-
sekkään himon tuskasta vapaana. kris-
tus tuo kaiken tämän takaisin, vieläpä 
sellaisena kuin jumala on alun perin tar-
koittanut...”

melkoiset jännevälit Gerhardtista Bon-
hoefferiin, hirvittävän sodan runtelemas-
ta euroopasta vielä hirvittävämmän so-
dan runtelemaan eurooppaan, virsien 
perinnäisestä kielestä uuden, kenties us-
konnottoman kielen ennusteisiin.

mikä mies oikein oli tämä Paul Ger-
hardt? entä olisiko hänen virsillään yhä 
jotain tekoa, kuusi vuosikymmentä Bon-
hoefferin jälkeen?

Gerhardtin 400-vuotissyntymäpäivänä 
12. maaliskuuta 2007 hänellä on vas-
taanotto ja esittäytyminen hymnologian 
ja liturgiikan seuran sekä sibelius-akate-
mian kirkkomusiikin osaston järjestä-
mässä seminaarissa sibelius-akatemian 
töölönkadun toimipisteessä.  illalla on li-
säksi hänen virsiinsä paneutuva konsert-
ti- ja virsi-ilta töölön kirkossa. seminaari 
on tarkoitettu koulutustilaisuudeksi sekä 
kirkkomuusikoille, teologeille että kum-
mankin alan opiskelijoille, mutta kaikki 
muutkin asiasta kiinnostuneet ovat terve-
tulleita. kun siis itse tulet, ota suuri jouk-
ko ystäviäsikin mukaan. seminaarin oh-
jelma on ohessa. ilmoittautumiset Pekka 
kivekkäälle sähköpostitse pekka_kive-
kas@kolumbus.fi. (huomaa: etunimen 
jälkeen alaviiva, ei pistettä!)
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kevÄÄn eduskuntavaaleis-
sa on ehdokkaina eri vaalipiireissä ja 
puolueissa akin perusliittojen ja 
Diakoniatyöntekijöiden liiton jäse-
niä. 

akin hallituksen ja Diakoniatyön-
tekijöiden liiton tekemien päätösten 
mukaan Crux julkaisee mainittujen 
ehdokkaiden nimet. 

tiedot on koottu vuoden vaihtees-
sa puolueiden sivuilta.

uusimaa:
Daniel, hans-Christian (kok.)
heikel-nyberg, monica (Rkp)
mäkinen, auno (kesk.)
summanen, ulla (kD, sit.)
tuohioja, pauli (kD)

Varsinais-suomi:
auvinen, Ville (kD)
kantola, ilkka (sDp)
eeva, Raija (kD, sit.)
Rantalaiho, anneli (kok.)
kymi:
Vänskä, Raimo (kD)

etelä-savo:
koivikko, jyrki (kok.)

Pirkanmaa:
helin, matti (kesk.)
laakso, tarvo (kD)

satakunta:
kaartinen, marjatta (kok.)
manner, sirkka-maria (kesk.)
tomperi, hannu (Vihr.)

keski-suomi:
oinonen, lauri (kesk.)
kallioinen, matti (kD)

Pohjois-karjala:
nuutinen, tapani (kesk., sit.)
kainulainen, pauliina (Vihr.)

Vaasa:
jaskari, jari (kok.)

oulu:
ainali, Veli (kD)
Dickson, patrick (kD)
pöyhtäri, Vesa (kD)

lappi:
Rundgren, simo (kesk.)

kAnsAnedustAjAehdokkAinA
Akin ja diakoniatyöntekijöiden liiton jäseniä

diakoniatyöntekijöiden liitto

vuoden 2007 
diakonian 
tutkimuksen päivän 
teemana 
kansainvälisyys
Diakonian tutkimuksen seura järjes-
tää Diakonian tutkimuksen päivän 
helsingissä perjantaina 9.11.�00�. 
teemana on kansainvälinen diakonia 
– diakonian kansainvälisyys. ohjelma 
tarkentuu kevään aikana, mutta mer-
kitsethän päivän kalenteriisi jo nyt. 
lisätietoja saat diakonian tutkimuk-
sen seuran kotisivuilta www.dts.fi tai 
sähköpostitse elina.juntunen@helsin-
ki.fi.

iltapäivän aikana on mahdollista 
esitellä omaa tutkimusta tai tuoda esil-
le käytännön työn haasteita diakonian 
tutkimukselle. lähetä lyhyt kuvaus 
esityksestäsi 1�.10.�00� mennessä 
osoitteella elina.juntunen@helsinki.
fi.  

diakonian 
tutkimuksen 
seuran 
jäseneksi
Diakoniatyöntekijöiden liiton varsi-
naiset jäsenet voivat edelleen halutes-
saan jäsenetuna liittyä Diakonian tut-
kimuksen seuran jäseniksi. 

liitto maksaa seuran jäsenmaksun 
puolestasi ja saat postitse kotiisi kaksi 
kertaa vuodessa ilmestyvän Diakoni-
an tutkimus -aikakauskirjan. 

ilmoita halukkuudestasi liittyä jäse-
neksi ja yhteystietosi asta.turtiainen@
dtl.fi.
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Vanhuuseläkettä voi nyt hakea myös 
internetin kautta. eläketurvakeskuk-
sen, eläkeyhtiöiden ja -laitosten sekä 
kansaneläkelaitoksen uusi sähköinen 
eläkkeen hakemispalvelu koskee suo-
messa asuvia vakuutettuja.

sähköisesti on mahdollista hakea 
vanhuuseläkettä tai varhennettua 
vanhuuseläkettä ja vanhuuseläkettä 
ulkomailta. yksi hakemus riittää. sil-
lä voi hakea samalla kertaa yksityisten 
ja julkisten alojen vanhuuseläkkeitä, 
kansaneläkettä ja ulkomailla ansait-
tua eläkettä.

Voit tehdä sähköisen hakemuksen 
joko oman eläkelaitoksesi verkkopal-
velussa tai työeläke.fi-palvelussa osoi-
te www.tyoelake.fi. saat palveluoh-
jeissa yksityiskohtaiset ohjeet hake-
muksen tekemisestä. Voit tehdä hake-
muksen vaiheittain tai kerralla val-
miiksi. sen myöhempi täydentämi-
nenkin on mahdollista. 

palvelu toimii hakijan omilla verk-

kopalvelutunnuksilla ja Väestörekis-
terikeskuksen sirullisella henkilökor-
tilla.

lomakkeen esitäytetyt tiedot on 
saatu eläketurvakeskuksesta ja kan-
saneläkelaitoksesta.

eläkettä voi toki edelleen hakea pe-
rinteisesti paperilomakkeella sekä in-
ternetissä täytettävällä ja tulostetta-
valla verkkolomakkeella. Verkkolo-
makkeet löytyvät osoitteesta www.
tyoelake.fi lomakkeet-linkin alta.

Voit tutustua vanhuuseläkkeen ha-
kemispalveluun erillisessä esittelysi-
vustossa. esittelysivusto on pakatussa 
muodossa (zip). pakkauksen avaami-
seksi tarvitset purkuohjelman esimer-
kiksi ZipCentral tai WinZip. jos ko-
neellasi ei ole purkuohjelmaa, käy la-
taamassa se osoitteesta http://zipcent-
ral.iscool.net tai www.winzip.com. 
katso myös purkuohje.

hakemispalvelu käynnistyy tunnis-
tautumisella.

sähköinen PAlvelu 
tuli myös eläkehakemuksiin

Kanttori-urkuriliiton, 
Pappisliiton ja 
Diakoniatyöntekijöiden Liiton 
jäsen

huolehdithan, että 
ammattiliiton 
jäsenmaksu on 
peritty palkastasi
maksamalla jäsenmaksun varmistat 
jäsenyytesi liitossa ja erityiskoulutet-
tujen työttömyyskassassa. lisäksi olet 
oikeutettu käyttämään liittojen tarjo-
amia jäsenetuja.

työnantajan vaihtuessa, pyydä uu-
si valtakirja liitostasi, täytä se ja anna 
työnantajan kappale työpaikkasi pal-
kanlaskijalle. muistathan myös lähet-
tää liiton kappaleen valtakirjasta 
omaan liittoosi.

ollessasi poissa töistä esimerkiksi 
äitiyslomalla, virkavapaalla, työttö-
mänä jne., pyydä pankkisiirtolomake 
jäsenmaksun maksamista varten lii-
tostasi.

im
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diakonian 
aikakauskirja 
jäsenetuna
pappisliiton jäsenillä on mahdollisuus 
saada jäsenetuna kaksi kertaa vuodes-
sa ilmestyvä Diakonian tutkimus -ai-
kakauskirja. 

samalla pääset Diakonian tutki-
muksen seuran jäseneksi. 

ilmoita kiinnostuksesi jäsenyyteen 
akin toimistoon tuija kukkoselle 
os. aki, Rautatieläisenkatu �, 00��0 
helsinki tai tuija.kukkonen@akilii-
tot.fi.
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professori tuomo mannermaa viettää 
merkkipäiväänsä �9.9.�00�. oppilaat, 
työtoverit ja ystävät ovat päättäneet 
muistaa häntä merkkipäivänä maala-
uttamalla muotokuvan. muotokuvan 
maalaus rahoitetaan yleisellä keräyk-
sellä, johon kutsumme teitä osallistu-
maan. 

osallistumismaksu suoritetaan 

luther-agricola-seuran tilille 
80001�-����� (sampo) 1�.�.�00� men-
nessä. pankkisiirron viesti maksun-
saajalle -osaan merkitään tm �0 ja 
maksajan nimi/nimet. 

keräykseen osallistuneista kootaan 
onnitteluadressi, joka luovutetaan 
tuomo mannermaalle muotokuvan 
paljastustilaisuudessa.

lisätietoja muotokuvakeräyksestä 
on saatavilla systemaattisen teologian 
laitoksen kotisivulta osoitteesta http://
www.helsinki.fi/teol/steol/manner-
maa.

Olli Hallamaa 
tutkijatohtori 

Sammeli Juntunen 
professori (mvs.)

Aila Lauha 
dekaani

Simo Peura 
piispa

Antti Raunio 
professori (mvs.)

tuomo mannermaa 70 vuotta

ensi vuonna alkaviin vanhem-
painpäivärahoihin tulee korotuksia. 
äitiysraha nousee enintään 90 pro-
senttiin työtulosta �� ensimmäiseltä 
maksupäivältä. korotuksen saa noin 
�� 000 euron vuosituloon saakka, ja 
sen ylittävien tulojen osalta korotus 
pienenee. Vanhempainraha nousee �0 
prosentista enintään �� prosenttiin 
työtulosta �0 ensimmäisen arkipäivän 
ajalta eli noin viideltä viikolta samaan 
tulorajaan saakka. 

jos molemmat vanhemmat käyttä-
vät vanhempainvapaata, he saavat 
kumpikin korotetun päivärahan. isäl-

le korotusta maksetaan yhteensä �0 
ensimmäiseltä vanhempainraha- ja 
isäkuukauden isyysrahapäivältä. tä-
män uskotaan kannustavan isiä käyt-
tämään vanhempainvapaata nykyistä 
enemmän. työnantajat saavat nykyis-
tä suuremman kompensaation van-
hempainvapaiden kustannuksista.

sairauspäivärahoissa suurin muu-
tos on osasairauspäiväraha, jonka ta-
voitteena on helpottaa työhön paluu-
ta pitkältä sairauslomalta. sairaanhoi-
tokorvausten suorakorvausmenette-
lyä kevennetään.

muutoksiA 
kelan etuuksiin 

diakoniatyöntekijöiden liitto

matkavakuutus 
diakonia-
työntekijöiden liiton 
varsinaisille 
jäsenille
Vuoden �00� alusta liiton varsinaisten 
jäsenten jäsenmaksuun sisältyy va-
paa-ajan matkustaja- ja matkatavara-
vakuutus vakuutusyhtiö aiG:ssa. Va-
kuutus on voimassa enintään 90 vuo-
rokautta kestävillä vapaa-ajan mat-
koilla kaikkialla maailmassa. 

Vakuutus koskee liiton varsinaisia 
18 - ��-vuotiaita jäseniä. Vakuutettu-
ja ovat myös samassa taloudessa asu-
va ja mukana matkustava 18 - ��-
vuotias puoliso ja vakuutetun alle 19-
vuotiaat lapset, kun he matkustavat 
jäsenen mukana. kaikkien vakuutet-
tujen tulee asua vakinaisesti suomes-
sa ja kuulua suomen sairausvakuu-
tuksen piiriin.

tarkemmat tiedot vakuutuksesta, 
vakuutusehdot ja korvaushakemus 
löytyvät liiton kotisivuilta www.dtl.
fi. 

matkalle lähtiessäsi vertaa vakuu-
tustasi nykyiseen matkavakuutuksee-
si ja harkitse onko uuden vakuutuk-
sen turva riittävä.
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voisiko hän olla sinun työtoverisi? on 
aika etsiä vuoden diakoniatyöntekijää, 
seuraajaa seppo laaksolle. valinta ta-
pahtuu kahden vuoden välein ja seuraa-
va vuoden diakoniatyötekijä julkistetaan 
diakoniatyöntekijöiden päivillä lappeen-
rannassa 3. - 4. syyskuuta 2007.
Valinnan perusteet ovat seuraavat:
valittava on diakoniatyöntekijä 
- jonka valinta nostaa esille ajankoh-
taisen teeman paikallisesti tai valtakun-
nallisesti
- joka on kehittänyt itseään, ammatti-

taitoaan ja diakoniatyötä
- joka voi olla joko rohkea ja ennak-
koluuloton uudistaja tai ”arjen ahertaja”
- joka on ottanut vastuuta yhteisistä
asioista
- joka on diakoniatyöntekijöiden lii-
ton jäsen.

ehdotukset henkilöistä voi lähettää lii-
ton hallitukselle kirjallisesti, perustelui-
neen, joko alaosastojen kautta tai halli-
tuksen jäsenten kautta huhtikuun 2007 
loppuun mennessä.

kenestä vuoden diakoniatyöntekijä?

diakoniatyöntekijöiden liitto

Diakoniatyöntekijöiden liitto järjes-
tää jäsenilleen kaksi infotilaisuutta 
uudesta palkkausjärjestelmästä Hel-
singissä akavatalossa: torstaina 1.3. 
klo 13 - 16 ja maanantaina 5.3. klo 13 
- 16. 

kouluttajina toimivat jukon kir-
kon sektorin pääneuvottelija arja 
Vehmas ja liiton työntekijät. 

tilaisuuksiin ovat tervetulleita lii-
ton jäsenet läheltä ja kaukaa. ilmoit-
tautumiset viimeistään viikkoa ennen 
kyseistä tilaisuutta pirjo.heikkinen@
dtl.fi tai (09) 1�0 ��8�. tilaisuudessa 
tarjotaan kahvit, matkakuluista vas-
taa joko osallistuja tai alaosasto.

liiton työntekijät tulevat kutsusta 
vierailemaan alaosastoissa ja pereh-

dyttävät jäseniä uuteen järjestelmään. 
kokoontumisia, joissa palkkausjär-
jestelmään perehdytään, voi myös jär-
jestää, jos mahdollista, kahden tai 
useamman alaosaston yhteisenä. tie-
toa uudesta järjestelmästä löytyy myö-
hemmin myös liiton kotisivuilta. 

liiton toimistossa vastataan jäsen-
ten palkkausuudistukseen liittyviin 
kysymyksiin.  

palkkausjärjestelmän uudistami-
seen liittyvä materiaali: sopimus, so-
veltamisohjeet, vaativuusryhmittely, 
tehtävänkuvauslomake ja vaativuus-
ryhmien vähimmäispalkat löytyvät 
kirkon työmarkkinalaitoksen verk-
kosivuilta http://www.evl.fi/kkh/
heo.

Perehdytystä 
uuteen palkkausjärjestelmään

diakoniatyön-
tekijöiden 
liiton 
jäsentilaisuus 
turun kirkkopäivillä

tervetuloa tapaamaan liiton luotta-
mushenkilöitä, jäseniä ja työntekijöi-
tä turun kirkkopäivillä toukokuussa. 
musiikkia ja iltapalaa hyvässä seuras-
sa, perjantaina ��.�.�00� klo 19.�0 - 
�1.�0 kellariravintolassa, os. linnan-
katu 1�. mukaan mahtuu myös avec.

tarjoilun vuoksi pyydämme il-
moittautumista 11.�.�00� mennessä 
pirjo heikkiselle puh. (09) 1�0 ��8� 
tai pirjo.heikkinen@dtl.fi.

diakoniatyön-
tekijöiden liiton 
jäsenmaksut 
ennallaan
Vuonna �00� liiton varsinaisten työ- 
tai virkasuhteessa olevien jäsenten jä-
senmaksu on 1,� % varsinaisesta pal-
kasta. 

erilaisilla vapailla, esimerkiksi 
opinto-, vuorottelu- tai vanhempain-
vapaalla sekä työttömänä ollessa mak-
su on � euroa/kk. nämä maksut sisäl-
tävät työttömyyskassan jäsenmaksun. 
eläkeläisten ja kaksoisjärjestäytynei-
den jäsenmaksu on �� euroa/vuosi.

opiskelijoiden jäsenyys on maksu-
tonta, mutta ei sisällä työttömyyskas-
san jäsenyyttä. 

pidäthän jäsentietosi ajan tasalla il-
moittamalla muutoksista liiton toi-
mistoon!



CRuX, helmi-maaliskuu 2007 1�

liiton marraskuussa kokoontunut 
valtuuskunta valitsi uusia jäseniä lii-
ton hallitukseen erovuoroisten tilal-
le. 
pj kaisa Rauma, turku toimikausi 
�00� - �00�, vpj. seppo laakso, nur-
mijärvi �00� - �00�.
jäsenet: eija kallionsivu, Åbo �00� - 
�009, leena leskelä, muhos �00� - 
�00�, kari martikainen, lapinjärvi 
�00� - �008, kirsi Valkeapää, helsin-
ki �00� - �00�, kirsi Rantala, halikko 

�00� - �008, katri suhonen, jyväsky-
lä �00� - �009.
Henkilökohtaiset varajäsenet: irina 
lemberg, Borgå �00� - �009, arja 
sassali, Raahe �00� - �00�, Raija hal-
likainen, kuopio �00� - �008, sari 
aroheikki, helsinki �00� - �00�, Ca-
rita Riitakorpi, järvenpää �00� - �008, 
kristiina johansson, pori �00� - 
�009.
opiskelijaedustaja mika siltala �00� 
- �008.

diakoniatyöntekijöiden liiton hallitus

muistathan 
kesämökkivarauksen 
2007
Varmistaaksesi mieluisan lomaviikon 
ajankohdan Diakoniatyöntekijöiden 
liiton kesämökillä maaningalla il-
moita varaustoiveesi liiton toimistoon 
mahdollisimman pian. 

etusija annetaan ensikertalaisille 
varausjärjestyksessä maaliskuun lop-
puun asti.

mökkivarauksia otetaan vastaan 
liiton toimistossa puh. (09) 1�0 ��8�/
pirjo heikkinen. Voit ottaa yhteyttä 
myös sähköpostitse pirjo.heikkinen@
dtl.fi. hän myös vastaa kysymyksiin.

lisätietoja kesämökistä löytyy 
myös liiton uusilta kotisivuilta www.
dtl.fi, jäsenten sivuilta.

diakoniatyöntekijöiden liitto

pappisliiton ja kanttori-urkuriliiton 
jäseniä kutsutaan teatteri jurkan esi-
tykseen turun kirkkopäivillä la ��.�. 
klo 1� kaupunginteatterin sopuk-
kaan.

ennakkoilmoittautuminen puh. 
(09) 1�0 ���� tai sähköpostilla tuija.
kukkonen@akiliitot.fi 11.�. mennes-
sä. näytöksen jälkeen on cocktail-ti-
laisuus. 

Fundamentalisti on vuonna �00� 
ensi-iltansa saanut juha jokelan käsi-
kirjoittama ja ohjaama näytelmä 
(edellinen teos mobile horror). Roo-
leissa ovat antti Virmavirta ja irina 
pulkka.

Virastaan omantunnonsyistä eron-
nut pappi, markus, ja hänen funda-

mentalisti-seurakunnassa toimiva ys-
tävänsä, heidi, kohtaavat kahden-
kymmenen vuoden jälkeen. heidi on 
kokenut voimakkaan uskoontulon ja 
markusta järkyttää hänen ehdotto-
muutensa. näkemysten välinen jyrk-
kä ristiriita ja esiin nousevat asiat – 
rakkaus, seksuaalisuus, lähimmäis-
vastuu ja hyväksytyksi tuleminen – 
ajavat heidät psyykkisen kestokyvyn 
äärirajoille.

näytelmä tutkii avoimesti, mitä 
fundamentalismi on ja miten siihen 
pitäisi suhtautua. esitys ei jää teologis-
ten oppilauseiden lateluksi, vaan syve-
nee koskettavaksi ja yllättäväksi draa-
maksi, josta ei puutu vähäeleistä huu-
moriakaan. (teat. jurkan esitteestä)

FundAmentAlisti 
– teatteriesitys Akin jäsenille kirkkopäivillä
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luottamusmiehet
julkisalojen koulutettujen neuvotte-
lujärjestö jukon luottamusmiehet 
ajalle 1.1.�00� – �1.1�.�009 on valit-
tu.

lista luottamusmiehistä löytyy liit-
tojen kotisivuilta www.akiliitot.fi ja 
www.dtl.fi.
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Samassa veneessä – airot ristissä
lappeenranta, lappeenrantasali 

3. - 4.9.2007

Maanantai 3.9.

08.30 - 10.30  Ilmoittautuminen 

09.30 - 10.30 Kahvi

09.00 - 17.00 Näyttely avoinna

10.30  Airot ristiin
  Alkuhartaus ja visuaalinen tervetulotoivotus 
  lappeenrannan seurakuntayhtymä 
 
  Lappeenrannan kaupungin tervehdys 
  matti j. kuronen, kaupunginvaltuutettu

  Palvelurakenteen muutosten vaikutus diakoniatyöhön
piispa Voitto huotari  

Musiikkia 
Romantica-yhtye

KDY:n tervehdys 
  johtaja heikki hiilamo

  Yhteiskunnan moraali murtuu uskonnonvastaisuuden myötä; miten palauttaa 
  uskonnon positiiviset puolet yhteiskuntaan

sergei kiselev, kirkkoherra, moskovan patriarkaatin yhteiskuntasuhteiden 
osaston johtaja

12.15 - 13.30 Lounas

13.30 - 15.00 Paatit

15.00 - 15.30 Kahvi paateissa

15.30 - 17.00 Paatit jatkuvat
 

a j a n k o h t a i s t a
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18.00  Iltajuhla 
helsingin diakonissalaitos 1�0 vuotta
multimediaesitys

Konsertti
jukka leppilampi

19.00  Juhlamalja

19.30  Buffet-illallinen  

22.00   Meditatiivista musiikkia Lappeen Marian kirkossa 
  larry price, saksofonit ja jarkko lavaste, urut
  ohjelmassa virsiä ja jazzia

Tiistai 4.9.

08.30 - 09.30 Viikkomessu Lappeen Marian kirkossa
  piispa Voitto huotari avustajineen

09.30 - 12.30 Näyttelyt avoinna

10.00 - 11.30 Kokoontuminen työaloittain

11.30 - 12.30  Lounas ja kahvi

12.30 - 14.15 Samassa veneessä - Airot veteen
  Musiikkia

sammonlahden seurakunnan lapsikuoro
  Kunniamerkkien jakaminen
  Johtaja heikki hiilamo ja hiippakuntasihteeri ulla-maija harju
  Puheenvuoro

Vuoden diakoniatyöntekijä
  Lähtösiunaus

piispa Voitto huotari

Sunnuntai 2.9.

20.00  Laiturilla
  lappeen marian kirkossa iltamusiikkia
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Paatit
1. Diakoninen perhetyö

Diakoninen perhetyö on kirkon yksi vaativimmista työmuodoista. työn kohteena on usein ammattitaitoa 
vaativa moniongelmainen perhe. 
tarkastelemme tässä työpajassa työntekijän ”työkalupakkia” ja diakoniatyön mahdollisuuksia ja rajoja. 
opettelemme myös systeemisiä kysymyksiä, jotka ovat interventioita turvallisempia työvälineitä. tutkim-
me myös itseämme ”sillä kellaria ei saa kuulumattomiin, vaikka kuinka haluaisi asua vintillä!!”
paattia ohjaa johtaja martti esko.

2. Haavoittunut auttaja
Seurakunnan diakoniatyöntekijä ja myötätuntouupumus 
mitä minulle tapahtuu ihmisenä ja työntekijänä, jos sinun traumastasi tulee minun traumani?
paattia ohjaa imatran perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja pekka hatinen ja perheneuvoja saija 
Falck-Rahikainen.

3. ”Vem kan segla förutan vind” Hengellisestä elossa pysymisestä
suomen kieleen on pesiytynyt teonsana ”työlääntyä”. sanan merkitys kytkeytyy tietynlaiseen kokemuk-
seen tehtävän suorittamisesta. leipääntyminen ja uupumus saattaisivat sopia sen vastineeksi. se saattaa so-
pia ajoittain myös diakoniatyötä tekevän suuhun tai jopa häntä tarkoittamaan.
paatissa pohditaan työkokemuksen kertymisen sivuvaikutuksia ja etsitään mahdollisia yhteyksiä siihen 
kutsuun, jonka seurauksena on itse kunkin lyhyempi tai pidempi työhistoria. Väsymisen ja pettymisen rin-
nalla, sisällä, niitä vastapäätä on voima, jota otsikon laulu ilmentää. Varaudu jakamaan joitakin ajatuksia-
si vierustoverisi kanssa.
paattia ohjaa toiminnanjohtaja mikko peura, hiljaisuuden ystävät ry.

4. soutamisen jalo taito – mitä se on?
Kokemuksellinen näkökulma hiljaisen tiedon olemuksesta diakoniatyössä, max. �8 osallistujaa 
onnistuuko hiljaisen tiedon siirtäminen? 
jos, niin miksi ja miten?
paattia ohjaa diakonissa, järjestösihteeri asta turtiainen ja asiantuntijana diakoni, ytm, jyväskylän yli-
opiston psykologian laitoksen tohtorikoulutettava katri suhonen.

            
5. ankkurit ylös ja rohkeasti vesille! 

karilla? ideat vähissä maahanmuuttajavanhustyössä?
epäluulojen ravistelua. Voimavarojen aarrearkun aukaisemista. jaossa hyväksi koettuja toimintamalleja.
paattia ohjaa diakoniatyöntekijä sirkka iljin ja maahanmuuttajatyön sihteeri marja-liisa laihia.

6. Diakonian ja työelämän rajalla
onko työn maailmalla sijaa diakoniassa? onko diakonialla sijaa työn maailmassa?
pureudumme seuraaviin asioihin

- joukkoirtisanominen työpaikalla
- hän on jäänyt työttömäksi
- työttömien yhdistysten ja diakonian yhteistyö ja avunanto
- kolmas sektori ja sosiaaliset yritykset diakonian kumppaneina
- kirkko pitkäaikaistyöttömien työllistäjänä.

paattia ohjaa yhteiskunnallisten kysymysten sihteeri marja kantanen ja yhteiskuntatyön sihteeri ilkka si-
piläinen.

7. koulutuspolut diakoniatyöntekijän ammatillisen kasvun tukena
paatissa pohditaan niitä polkuja, joita tarvitaan ydinosaamista tukevassa koulutuksessa ja etsitään toimin-

a j a n k o h t a i s t a
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nallisin menetelmin uusia uria yhdessä osallistujien kanssa.
paattia ohjaa apulaisrehtori pirjo hakala ja koulutuksen työalasihteeri Riitta helosvuori.

8.  astu laivaan!
Kanavaristeily Ms Camillalla, max. �00 osallistujaa
tutustutaan mm. saimaan kanavalla kanavaseurakuntaan, 1800-luvun uraa uurtavaan diakoniatyöhön, 
jolla on ajankohtaisuutta tänään. aaltoilevaa musiikkia ja mielialoja. miehistönä kipparitrio Vesa häkki-
nen (kua), timo Frilander (merimieskirkko) ja jukka lehtinen (sisävesiseilaajat), kahvinkeittäjä Vee-
rakin laivassa.

9.  Diakoniatyö rakennemuutoksien pyörteissä
kunta- ja seurakuntarakenteessa eletään historiallista ja mittavaa murrosvaihetta. miten diakonian ja dia-
koniatyöntekijän käy näiden muutoksien keskellä?
paattia ohjaa asessori Risto t. nieminen.

10. Diakonia ristivedossa
- Tuoretta tutkimustietoa, räväkkää keskustelua
Diakoniatyön rooli ja paikka on tänään vahvassa muutoksessa, suorastaan ristivedossa. miten diakoniatyö 
on viime vuosina muuttunut? kuka määrää työn sisällöistä? mikä on diakonian tehtävä ja identiteetti tä-
nään? mitä diakonian arjen kannalta merkitsevät mm. yhteistyöverkostojen muutos, vahvistuva tilaaja-
tuottaja -malli ja palvelurakenteen muutos? Diakonian tutkimuksen seuran järjestämässä paatissa pohdi-
taan näitä teemoja uunituoreen tutkimustiedon, eturivin tutkijoiden alustusten, porinaryhmien ja yhteis-
keskustelujen muodoin. pohjana toimii erityisesti Diakoniatyöntekijöiden päivien osallistujille tehty tuo-
re kyselytutkimus, joka on seurantaa vuoden �00� diakoniatyöntekijöiden päivien osallistujille tehtyyn ky-
selyyn. lämpimästi tervetuloa provosoitumaan, provosoimaan – keskustelemaan ja pohtimaan!
paattia ohjaavat tutkija tm, ytk elina juntunen ja tutkija, dosentti anne Birgitta yeung helsingin yli-
opistosta. 

11. Pahoinpidelläänkö Paatissa?
ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta ja muunlainen kaltoin kohtelu jää usein vain epäilysten asteelle. 
mitä vanhuksiin kohdistuva väkivalta on? miten se ilmenee? miten voin työntekijänä olla auttamassa van-
husta, joka on joutunut väkivallan kohteeksi? nämä ovat teemoja, joita käsittelemme paatissamme. 
paattia ohjaa vanhustyön kehittämispäällikkö jella koski tampereen seurakuntayhtymästä ja asiantunti-
jana paatissa on projektipäällikkö, thm sirkka perttu.

12. Venevarustaja väylämerkkien välissä
Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma diakoniatyön palveluksessa 
miten diakoniatyöntekijä kantaa kortensa kekoon seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan? miten 
toiminta- ja taloussuunnitelma tukee diakoniatyöntekijän työtä? mitä hyötyä diakoniatyöntekijälle on 
oman toiminnan suunnittelusta, tavoitteellisuudesta, vallan ja vastuun selvästä määrittelystä? miten dia-
koniarahastoja käytetään tehokkaasti? miten voidaan tehdä diakonian pr-työtä seurakunnan toimintaker-
tomuksessa?
paattia ohjaa taloussuunnittelupäällikkö maija-liisa hietakangas, avustusvalmistelija jaana Valtonen ja 
vs. työalasihteeri hilkka mäkelä.

13. soutaa ja pitää perää – kuinka onnistuu?
Diakonian työalajohtajan roolikartta, max. �0 osallistujaa
paatissa tehdään näkyväksi ja käsitellään johtavan diakoniatyöntekijän moninaista ja usein jännitteistä 
roolikarttaa.
perää pitää vastaava diakonianviranhaltija Ritva hirvonen imatralta. toinen vetäjä varmistuu myöhem-
min.
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kokoontumiset työaloittain 
työskentelyn tavoitteena on omasta työstä nousevien kokemusten jakaminen työtovereiden 
kesken. työskentelyssä on mukana kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön työntekijöitä.

1. johtavat työntekijät
johtaja heikki hiilamo

2. kirkko kaikille 
kuurojen ja kuulovammaistyön sihteeri Riitta kuusi ja vammaistyön sihteeri 
ari suutarla

3. kriminaali- ja päihdetyö 
päihdetyön sihteeri seppo lusikka ja kriminaalityön sihteeri sami puumala

4. mielenterveystyö
koulutuksen työalasihteeri Riitta helosvuori 

5. Vapaaehtoistyö
seurakuntadiakonian sihteeri irene nummela ja diakoni marko pasma

6. yhteiskunnallinen työ
yhteiskunnallisten kysymysten sihteeri marja kantanen ja yhteiskuntatyön sihteeri ilk-
ka sipiläinen

7. yksin työtä tekevät diakoniatyöntekijät
vs. työalasihteeri hilkka mäkelä ja hiippakuntasihteeri ulla-maija harju

8. Diakoniateologit
yhteiskuntatyön sihteeri ilkka sipiläinen ja kriminaalityön sihteeri sami puumala

a j a n k o h t a i s t a



Postiosoite

Postinumero

Sähköposti

Toimipaikka

OSALLISTUMISMAKSU

Paikkakunta

Puh. Fax

YHTEYSTIEDOT

ILMOITTAUTUMISLOMAKE / LASKU

Sukunimi

Alennettu hinta Normaali hinta
maksettu ennen 2.6.2007 maksettu 2.6.2007 jälkeen

Osallistumismaksu 160 € 200 €

Osallistumismaksu opiskelijat/työttömät 50 € 70 €

LOUNAAT JA ILTAOHJELMA

Lounaspaketti 30 € Otan En ota

Illallinen maanantaina 3.9. Osallistun En osallistu

Etunimi

YHTEENSÄ

€

KÄÄNNÄ

PAATIT KOKOUKSET TYÖALOITTAIN

Paatit

1. Diakoninen perhetyö _____

2. Haavoittunut auttaja _____

3. ”Vem kan segla förutan vind”
Hengellisestä elossa pysymisestä _____

4. Soutamisen jalo taito - mitä se on? _____

5. Ankkurit ylös ja rohkeasti vesille! _____

6. Diakonian ja työelämän rajalla _____

7. Koulutuspolut diakoniatyöntekijän
ammatillisen kasvun tukena _____

8. Astu laivaan! _____

9. Diakoniatyö rakennemuutoksien
pyörteissä _____

10. Diakonian Tutkimus _____

11. Pahoinpidelläänkö Paatissa? _____

12. Venevarustaja väylämerkkien välissä _____

13. Soutaa ja pitää perää - kuinka onnistuu? _____

3.–4.9.2007 Lappeenrannassa

Erikoisruokavalio

Kasvis Ei kalaa Laktoositon Muu, mikä ____________________________________

Samassa veneessä - airot ristissä

Kokoukset työaloittain

1. Johtavat työntekijät _____

2. Kirkko kaikille _____

3. Kriminaali- ja päihdetyö _____

4. Mielenterveystyö _____

5. Vapaaehtoistyö _____

6. Yhteiskunnallinen työ _____

7. Yksin työtä tekevät _____
diakoniatyöntekijät

8. Diakoniateologit _____

Merkitse 1., 2. ja 3. Osallistujien määrä on rajattu.
Paatit ja kokoukset työaloittain täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

(sisältyy osallistumismaksuun)



MAJOITUS (merkitse 1. ja 2. vaihtoehto) EN TARVITSE MAJOITUSTA / HOIDAN ITSE

MAKSUTAPA (pankkisiirto, luottokortti tai laskutus)

Tulopäivä ja -aika _____/_____ klo _________ Lähtöpäivä _____/_____

Huonetoveri ______________________________________________________________________________

Erikoistoiveita majoitusvaraukseen ____________________________________________________________

____ Sokos Hotel Lappee 97 € 119 €

____ Scandic Hotel Patria 97 € 120 €

____ Hotel Cumulus Lappeenranta 90 € 120 €

Luottokortti: VISA Eurocard Master Card

Luottokortin numero:

Voimassa (kk/vuosi):

Kortinhaltija ________________________________________________________

Kortinhaltijan allekirjoitus ______________________________________________

Tilinhaltija: Diakoniapäivät 2007

Pankki: Nordea

Tilinumero: 114635-533796

Kortin tunniste
3 viimeistä numeroa kortin takapaneelissa

Postita tai faksaa:

Tampereen Kokouspalvelu Oy
Hämeenkatu 13 B
33100 TAMPERE

Fax: (03) 222 6440

PALAUTUS LISÄTIETOJA

1 hh 2 hh

Maksan pankkiin Maksan luottokortilla Pyydän lähettämään erillisen laskun
Laskutuslisä 6 €

Ilmoittautuminen on
voimassa, kun
osallistumismaksu on
saapunut tilille tai maksu
veloitettu luottokortilta.
Muista mainita osallistujan
nimi pankkisiirron
yhteydessä!

Laskutuslisä 6 €.

MAKSUT YHTEENSÄ
(Osallistuminen+lounas
+ majoitus)

€

YHTEENSÄ

€

Huonehinnat sisältävät aamiaisen ja alv:n. Hinnat/huone/yö. Kahden hengen huoneen voi varata vain, mikäli pystyy nimeämään itselleen
huonetoverin. Majoitus maksetaan etukäteen. Majoitusvaraukset ovat sitovia. Ennen 2.7.2007 tehdyistä peruutuksista veloitamme
20 euron huonevarauksen peruutusmaksun. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista ei makseta hyvitystä. Peruutukset pyydämme tekemään
kirjallisesti tai sähköpostitse.

OSALLISTUJAN NIMI _________________________________________

Laskutusosoite, ellei sama kuin yhteystiedoissa

E-mail: office@tampereconference.fi

Puh. (03) 366 4400

www.lappeenrannanseurakunnat.fi

Laskutusyhteyshenkilö

Laskutusosoite

E-mail Puh.
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kirkon musiikki - 
moninAistA jA omintAkeistA

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

mikael helenelund
suomen kanttoRi-uRkuRiliiton ja akin  pu-
heenjohtaja
mikael.helenelund@evl.fi

k
irkon musiikin ja kanttorin viran moninai-
set haasteet olivat asialistalla, kun pohjoismaisten 
kirkkomuusikkojärjestöjen edustajat kokoontui-
vat tammikuussa �00� talviseen luulajaan perin-

teiseen tapaamiseensa Nordisk facklig konferens. puolen-
toista vuoden välein toistuva konferenssi on oiva forum 
peilata omia ja yhteisiä ajankohtaisia ongelmia. 

kaikissa pohjoismaissa on jo toteutettu tai ollaan to-
teuttamassa Bolognaprosessin edellyttämät korkeakou-
lukoulutuksen uudistukset. kirkkomusiikkikoulutuk-
sen sisällön suunnittelua vaikeuttaa kaikissa maissa se, 
että kirkon ja oppilaitosten välinen viestintä ontuu pa-
hasti. kirkolla ei ole yhtenäistä näkemystä siitä, minkä-
laista musiikkia ja muusikon profiilia seurakuntiin ha-
lutaan, vaan seurakunnat määrittelevät tarpeensa ja toi-
vomuksensa yhä itsenäisemmin. tämä on ongelma pait-
si koulutussuunnittelijoille myös yksittäiselle kanttoril-
le, sillä opintojen syventymiskohteen ”väärä” valinta 
saattaa myöhemmin ikävästi kaventaa viransaantimah-
dollisuuksia seurakuntien vapailla markkinoilla.         

näyttää olevan selvä yhteys seurakuntien kasvavan it-
senäisyyden ja maiden virkasuhdelainsäädännön muu-
tosten välillä. esimerkiksi tanskassa seurakuntien itse-
näistä toimivaltaa on lisännyt se, että kirkkomuusikot ei-
vät enää ole virkasuhteessa. Ruotsissa vastaava kehitys 
on tapahtunut jo aikaisemmin, ja siellä seurakuntien 
musiikillinen moninaisuus lienee kaikista suurin. kai-
kissa pohjoismaissa ollaan menossa kohti suurempia hal-
linnollisia yksikköjä. tanskassa käykin keskustelu vilk-
kaana siitä, voidaanko kirkkomuusikko velvoittaa toi-
mimaan korvauksetta naapurikirkon kanttorin sijaise-
na.      

kirkkomusiikin kasVaVaan moninaisuuteen 
kiinnittivät huomion myös norjalaiset, jotka esittelivät 
tuoretta Mangfold og egenart -raporttiaan kirkkomusii-
kin jatko- ja täydennyskoulutustarpeista ja -haasteista. 

murentaako jatkuva moni-
puolistumisen vaatimus 
kanttorin viran ydintä ja 
identiteettiä? koskeeko mo-
nimuotoisuuden vaatimus 
myös seurakunnan ydintoi-
mintaa eli jumalanpalveluk-
sia ja toimituksia? Vieraile-
vien muusikkojen käyttö on 
usein parempi vaihtoehto 
kuin kanttorin jatkuva ve-
nyminen erilaisiin tarpeisiin, mutta musiikkitoiminnan 
ulkoistamiseen liittyy monta ongelmaa. kirkosta vie-
raantuneiden tavoittelu ei saisi tapahtua seurakunnan 
ydintoiminnan ja identiteetin kustannuksella.   

suomen eDustajat esittelivät luulajassa akin 
jäsenkyselyn tuloksia ja maamme kirkkomusiikkijuhla-
perinnettä. muiden pohjoismaiden liitot eivät ole teh-
neet mitään vastaavanlaajuisia jäsenkyselyjä, eivätkä ne 
mitenkään osallistu maansa kirkkolaulujuhlien järjestä-
miseen, jos sellaisia ylipäänsä pidetään. suomessa kirk-
komusiikkijuhlien on katsottu olevan luovuttamaton osa 
kanttorien ja heidän ammattijärjestönsä työkenttää. 

kirkkomme uutta palkkausjärjestelmää läpikäydessä 
löytyi runsaasti yhteistä keskusteltavaa. tanskassa pai-
kallisten palkkaneuvottelujen merkitys on kasvamassa 
ja Ruotsissa asiasta on jo pitkä kokemus, kuten myös 
kanttorin työssä suoriutumisen arvioinnista. Vain nor-
jassa pysytään vielä melko keskitetyssä järjestelmässä, 
jossa palkka määräytyy suoraan kirkkomuusikon kou-
lutuksen mukaan.    

luulajassa kokoontui myös pohjoismainen kirk-
komusiikkineuvosto suunnittelemaan tulevaa kirkko-
musiikkisymposiumia stavangerissa 18. - �1.9.�008. 
norjasta tulee alkukeväällä virallinen kutsu, josta käy il-
mi osallistumis- ja majoituskustannukset. konferenssin 
oheisohjelmaan kuului tutustuminen luulajan seudun 
tärkeimpiin kirkkoihin ja urkuihin, vierailu piteån mu-
siikkikorkeakoulun kirkkomusiikkiosastolla sekä unoh-
tumaton retki kirunaan ja jukkasjärven jäähotelliin.
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a k i n  u u s i  p u h e e n j o h t a j a

merja laaksamo
akin apulaistoiminnanjoh-
taja

- olen myönteisesti yllättynyt 
siitä, miten hyvin aki-yhteis-
työ toimii, miten avointa ja re-
hellistä keskustelua olemme 
käyneet, sanoo akin uusi pu-
heenjohtaja, kanttori mikael 
Helenelund. Hän listaa yhtei-
siä asioita molemmille akin 
ammattiryhmille. 

- sekä papeilla että kanttoreilla on työ-
ajaton työ, perheen ja työelämän yh-
distäminen on hankalaa. seurakunta-
rakenteen muutos koskee niin pappe-
ja kuin kanttoreitakin. perusliitot ovat 
molemmin puolin osoittaneet halua 
ymmärtää toisiaan ja jakaa yhteisiä 
ongelmia.

aina ei valmiuksia yhteistyöhön ole 
ollut samalla tavalla. 

- kanttori-urkuriliiton valmisteilla 
olevasta 100-vuotishistoriikista ilme-
nee, miten pappien ja kanttorien välil-
lä on ollut vuosien saatossa köydenve-
toa eri suuntiin, kilpailua vaikutusval-
lasta, taistelua määrärahoista. olen 
iloinen tästä uudesta kehityksestä ja 
yhteistyömahdollisuudesta, jota esi-
merkiksi Ruotsin kirkossa on jopa 
kummasteltu. 

- olisin toivonut myös diakonia-
työntekijöitä mukaan yhteistyöhön, 
mutta kunnioitan tietysti heidän pää-
töstään. 

mikael helenelund tuli aikoinaan 
mukaan ammattiyhdistystoimintaan, 
kun hänet valittiin liiton ruotsinkieli-
sen alaosaston kyrkomusikerförenin-
genin hallitukseen. kohta hän oli yh-

distyksen puheenjohtaja ja varajäsen 
kanttori-urkuriliiton hallituksessa. 
kesällä �00� hänet valittiin kanttori-
urkuriliiton puheenjohtajaksi. 

haasteiden edessä
akin tämänhetkiset haasteet liittyvät 
muun muassa palkkausjärjestelmän 
uudistamiseen. 

- meillä on nyt sellaiset työkalut, 
joilla palkkapolitiikkaa voidaan uu-
distaa ja parantaa työn vaativuutta vas-
taamaan. haasteena on kouluttaa työ-
yhteisö käyttämään näitä välineitä. 
uusi palkkausjärjestelmä vaatii työn-
tekijältäkin aktiivisuutta, helenelund 
sanoo. 

- jäsenkunnalla on tällä hetkellä pal-
jon kysymyksiä ja pelkojakin siitä, mi-
ten palkkojen käy. mutta kysyn vaan, 
onko nykyinen järjestelmä ollut hyvä? 
onko sen tuomaan palkkakehitykseen 
oltu tyytyväisiä?

- uusi järjestelmä edellyttää, että sii-
hen paneudutaan huolella ja neuvotte-
luyhteys toteutuu työntekijöiden ja 
työnantajan kesken. olen seurannut 
tilannetta Ruotsissa, jossa on ollut vie-
lä paljon vapaampi palkkapolitiikka ja 
siellä ollaan palkoissa meitä edellä. 

- edelleen meillä sovitaan vähim-
mäispalkoista keskitetysti ja kokemus-
lisäjärjestelmä säilyy lähes ennallaan. 
kymppiliitteen ajalta meillä on koke-
musta siitä, että paikallisella neuvotte-
lulla saavutetaan tuloksia. nyt samat 
mahdollisuudet annetaan kaikille seu-
rakunnille.

seurakuntarakenteen muutos on 
mikael helenelundin mielestä toinen 
haaste, jonka onnistuminen edellyttää 
huolellista valmistelua ja työntekijöi-
den kuulemista. 

- seurakuntien yhdistämisen myötä 
saamme elinvoimaisempia yksikköjä, 

joissa myös palkka-asiat on helpompi 
hoitaa kuntoon. meidän on kuitenkin 
tarkkaan seurattava virkojen määrää 
ja henkilöstökysymyksiä.

helenelund näkee seurakuntara-
kenteen muutoksen pikemmin mah-
dollisuutena kuin uhkana.

- liitosten myötä on mahdollista eri-
koistua ja suunnata voimavaroja yksi-
löidymmin. 

uhkakuviakin helenelund tulevai-
suudessa näkee. yksi sellainen on kir-
kon jäsenpohjan kaventuminen. 

- yksittäisillä työntekijöillä on oma 
tehtävänsä siinä, että seurakuntalaiset 
kokisivat kirkon omakseen, arvostaisi-
vat sitä ja haluaisivat olla sen jäseniä. 
kirkosta eroamisen syyt ovat tietysti 
moninaiset, mutta näen, että myös 
meillä työntekijöillä on mahdollisuu-
temme vaikuttaa asiaan, kun hoidam-
me työmme hyvin, helenelund pai-
nottaa. 

myös työntekijöiden rekrytointiin 
liittyvät asiat ovat akin tulevaisuuden 
haasteita. kanttorikoulutukseen alkaa 
olla pulaa tasokkaista hakijoista, joilla 
on edellytyksiä selviytyä vaativista 
opinnoista. teologipuolella ongelma 
on enemmän siinä, että valmistuneet 
hakeutuvat muualle kuin kirkon töi-
hin.  

- kanttorien kohdalla luo epävar-
muutta koulutuksen jatkuva uudista-
minen. on epätietoisuutta siitä, mikä 
koulutus mihinkin virkaan kelpoistaa, 
ja tämä saattaa olla esteenä koulutuk-
seen hakeutumiseen. 

musiikki on osa julistusta
mikael helenelundin yksi harrastus 
on teologia ja sen suhde musiikkiin. 

- musiikkivalintoja tehdessä haluan 
ottaa teologiset näkökohdat huomioon 
siten, että jumalanpalveluksesta tulee 

AKIn uusi puheenjohtaja Mikael Helenelund: 

yhteistyössä on voimaa
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eheä kokonaisuus, jossa musiikki pal-
velee sanaa. musiikki on osa julistusta. 
musiikin tulee niin toimituksissa kuin 
jumalanpalveluksessa auttaa ihmistä 
ilmaisemaan uskoaan ja ymmärtä-
mään, että hänen elämänsä on juma-
lan käsissä. on tärkeää, että ihminen 
kokee kirkollisen tilanteen puhuttele-
vana. 

kuvataiteella on helenelundin mie-
lestä hiukan sama tehtävä kuin musii-
killa. 

- kirkollinen kuvataide ja musiikki 
tukevat toisiaan, ne auttavat kuvaa-
maan sellaista, mitä ei voi sanoin il-
maista. 

kiinnostus kuvataiteeseen ilmenee 
esimerkiksi matkoilla niin, että kirkot 
ja museot on käytävä läpi. kotoa löy-
tyy myös kokoelma taidekirjoja. 

kirjalliseen osastoon kuuluu myös 
eri maiden virsikirjojen keräily, jota 
helenelund harrastaa. tähän mennes-
sä hyllyyn on kertynyt noin �0 erilais-
ta virsikirjaa. tässäkin pohjana on 
ammatillinen kiinnostus.

- Virsi määritellään eri maissa eri ta-
valla. esimerkiksi Ruotsin virsikirjaan 
on päässyt monia sellaisia virsiä, mitä 
täällä ei virsiksi luettaisi ollenkaan. on 
mielenkiintoista perehtyä virsien eri-
laisiin versioihin eri aikakausilta, siitä 
on hyötyä myös soittamisessa. 

musiikin kuuntelu on yksi mikael 
helenelundin harrastuksista. 

- kuuntelen lähinnä sellaista mu-
siikkia, mistä on hyötyä työlleni. ajan-
käyttö säätelee mieltymyksiä. eniten 
kuuntelen kuoromusiikkia ja työni 
puolesta seuraan, mitä suomessa jul-
kaistaan. meillä on seurakunnissakin 
todella korkeatasoisia kuoroja. 

ihmiset ja soittaminen antavat 
voimaa
akin uusi puheenjohtaja on sosiaali-
nen ja viihtyy hyvin ihmisten parissa, 
mikä onkin yksi edellytys niin ammat-
tiyhdistystoiminnalle kuin myös kant-
torin työlle. hän paneutuu asioihin 
perusteellisesti ja omaa taipumuksen 

uppoutua työhön liiankin paljon, mis-
tä hän pilke silmäkulmassa toteaa, et-
tei itse ole oikein hyvä esimerkki muil-
le työn ja vapaa-ajan säätelyssä. 

kuitenkin hän osaa myös rentoutua. 
yksi tapa unohtaa ympäröivä maailma 
on soittaminen.

- soittaminen antaa minulle voimaa 
tehdä muuta. kun soitan, unohdan 
kaiken ympärilläni, keskityn vain sii-
hen. porvoon tuomiokirkon urut ovat 
harmikseni tällä hetkellä korjattavina, 
eikä niillä pääse soittamaan. toisaalta 
se tässä tilanteessa vapauttaa aikaa 
luottamustoimien hoitamiseen ja 
akin asioille. 

mikael helenelund on perheineen 
muuttanut kesällä vaimonsa sukutilal-
le, jota on huolella kunnostettu. �00 
vuotta vanha tila sijaitsee rauhallisella 
paikalla metsien ja peltojen ympä-
röimänä.

 - ulkona riittää aina pihatöitä. haa-
veeni on aloittaa metsän raivaaminen. 
tilalla on myös 100 vuotta vanha na-
vetta, jolle mietitään vielä käyttöä.

mikael helenelundille on kirkon sa-
nomassa tärkeää ja läheistä vapaus ja 
se, että ihminen hyväksytään sellaise-
na kuin hän on. 

- saan luottaa siihen, että meillä on 
hyväntahtoinen jumala, joka johdat-
taa. tietysti myös Vapahtaja merkitsee 
paljon ja anteeksianto. se velvoittaa 
meitä antamaan anteeksi myös toisil-
lemme. 

Mikael Helenelund sanoo olevansa 
myönteisesti yllättynyt siitä, miten hyvin 
AKI-yhteistyö toimii.
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Mikael Helenelund
- syntynyt helsingissä 19��
- perheeseen kuuluu vaimo ja 
   neljä lasta
- opiskelu

* lukiovuosina urkujensoittoa 
sibelius-akatemian nuoriso-
osastolla

* kielitiedettä helsingin yli-
opistossa (Fm)

* musiikkia helsingin konser-
vatoriossa

* kanttorintutkinto pietarsaaren
konservatoriossa

- työhistoria
* kieltenopettajana helsingin 

yliopistossa 1980-luvulla
* munsalan kanttori 1990 - 199�
* porvoon tuomiokirkko-

seurakunnan kanttori 199� -
* suomen kanttori-urkuriliiton

puheenjohtaja �00� -
* akin puheenjohtaja �00� - 



�� CRuX, helmi-maaliskuu 2007

k i R k o n  j ä s e n y y s

minna huistinoja
teoloGian ylioppilas, Riihi-
mäki

k
iireisessä ja VaatiVas-
sa elämänmenossa kirkko on 
paikka hengähtää. nykyaikana 
ihmiset vain lienevät niin tottu-

neita kiireeseen, etteivät enää pysähdy 
iättömän sanoman äärelle. näin kir-
kosta tulee vieras ja siitä erotaan entis-
tä helpommin. itse en ole kovin ahke-
rasti kirkossa käynyt, vaikka opiske-
lenkin kirkon virkaan. 

Vaiheeni seurakunnan toiminnassa 
on vähäinen ja katkonainen. lapsena 
kävin pyhäkoulua, kun muutkin mei-
dän pienen kotikylän lapset kävivät. 
pyhäkoulua pidettiin vanhassa kansa-
koulussa, enkä ollut sen kummemmin 
seurakunnan kanssa tekemisissä lapse-
na. pyhäkoulun jälkeen en ole tunte-
nut minkäänlaista vetoa mihinkään 
ikäryhmäni tapaisiin rientoihin. en 
ole koskaan ollut innostunut diskoista, 
bileistä enkä mistään muustakaan. en 
ole edelleenkään. kirkon nuorisotyö-
kään ei saanut minua mukaansa. Rip-
pikoulun aikoihin kävin joskus ru-

kousilloissa, joissa kokoontui pääasias-
sa vanhempaa väkeä. lukion jälkeen 
opiskelin kansanlähetyksellä Ryttyläs-
säkin, mutta en vieläkään tuntenut ve-
toa aktiiviseen seurakuntaelämään, 
kaikista vähiten siihen ryhmään, jo-
hon ihmiset olettivat minun lukeutu-
van, nuoriin aikuisiin. 

en ole kovin aktiivisesti ollut edel-
leenkään mukana, pidän pyhäkoulua 
ja vedän seurakunnan mediapainot-
teista kerhoa sekä toimin tiedotustyö-
ryhmässä ja joskus teen keikkajuttuja 
seurakunnalle. lisäksi olen mukana 
humanitääristä kristillistä työtä teke-
vässä yhdistyksessä, joka vie lohtua ja 
tukea pietarin alueen vangeille, lasten-
kotien lapsille ja köyhille.  

tie vei kohti kirkon virkaa
miksi sitten teologiseen, jos seurakun-
ta ei ole tuntunut kovin läheiseltä? 
olin kolme vuotta sitten vanhan koti-
kuntani eräässä koulussa sijaisena 
opettamassa uskontoa. olen aina pitä-
nyt uskonnosta oppiaineena. ajatuk-
senani oli alun perin opiskella uskon-
non opettajaksi. lähdin kokeilemaan 
ja toisella hakukerralla pääsin sisään. 

haaveet opettamisesta saivat pian kui-
tenkin väistyä pappeuden tieltä. teo-
logiseen tullessani vastustin naispap-
peutta, mutta ensimmäisen vuoden ai-
kana kantani muuttui, kiitos hyvän 
opetuksen. tänä päivänä ajattelen 
omaa pappeuttani kutsumuksena, en 
tietoisena valintana. tämä ei tapahtu-
nut niin, että olisin joku kaunis aamu 
herännyt ajatukseen, että ryhdynpä 
papiksi. ajatus kypsyi ajan myötä il-
man, että olisin itse tietoisesti edes sitä 
kypsytellyt. pappeus valitsi minut, en 
minä pappeutta. pappeudesta ajatte-
len, että pappi on ihmisiä varten eikä 
toisin päin. papin tulee olla nöyrä pal-
velija.

Vaikka en aktiivisesti osallistukaan 
seurakunnan rientoihin, olen ollut pit-
kään ahkera sivustakatsoja. seuraan 
hyvin tarkkaan kirkollista ja hengel-
listä elämää mediasta. kirkon jäsenyys 
on minulle nykyisin tärkeä asia. olen 
vanhan, perinteisen luterilaisuuden 
kannattaja. karismaattisuus ja funda-
mentaalisuuskin ovat tulleet vuosien 
mittaan tutuiksi, mutta suomalaiseen 
elämänmenoon ne eivät mielestäni oi-
kein sovi. ymmärrän kuitenkin, että 

kirkon suojasta löytyy
turvAA jA Pysyvyyttä

mitä kirkon jäsenyys merkitsee?
kirkon jäsenyys on tulevaisuudessa yhä harvemmalle itsestään selvää. jä-
senetujen perään kysellään, mitä kirkko minulle antaa, miksi olisin seura-
kunnan jäsen? näihin kysymyksiin myös kirkon työntekijällä on hyvä olla 
vastaus mietittynä, sillä varmasti sitä tullaan häneltä jossakin vaiheessa 
kysymään. mikä merkitys seurakuntataustalla on kirkon työntekijälle? 
Aihetta pohtivat omalta kannaltaan tuleva diakoniatyöntekijä ja teologian 
opiskelija.  
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monet luterilaisen kirkon aktiiveista 
kannattavat myös karismaattisuutta. 

teologian ylioppilaana en osaa aja-
tella, että Raamattu olisi tipahtanut 
taivaasta ja sitä tarvitsisi kirjaimelli-
sesti noudattaa, mutta sen sisällön oi-
kea selittäminen on mielestäni kirkon 
tehtävä. näen karismaattisuudessa 
kyllä piskuisen vaaran siihen, että itse 
asia jää sivuun, kun huomio siirtyy 
niin herkästi muualle. tunnen karis-
maatikkoja, joiden mielestä näin maal-
listunut nainen ei kerta kaikkiaan so-
vi papiksi, koska minulla ei ole aktii-
vista, jokaviikkoista otetta seurakun-
taan. en myöskään päivittäin lue Raa-
mattua, hengellisiä kirjoja kylläkin. 
onpa osa heistä jopa sitä mieltä, että 
tuleva pastori ei saa missään nimessä 
kulkea topeissa kesähelteellä, koska se 
on säädytöntä ja liian paljastavaa pu-
keutumista eikä tulevan ammatin mu-
kaista. joskus tällaisista puheista vä-
hän huvittuneenakin ajattelen, että 
tärkeintä on kuitenkin papin oma va-
kaumus. ihmiset kun voivat olla hy-
vinkin vahvasti uskossa ilman karis-
maatikkojen vaatimia ulkoisia tun-
nuksia. 

luterilaisen kirkon tulisi tarjota 
pysyviä arvoja
olen ollut huolissani siitä, miten lute-
rilaiset arvot ovat menettäneet otet-
taan nuorison keskuudessa.  mielestä-
ni luterilainen kirkko voisi enemmän 
kertoa arvoistaan. kirkon sanoma ja 
arvomaailma antavat paljon. siksi kir-
kon jäsenenä pysyminenkin on tärke-
ää. toki tulee muistaa, että kirkko ei 
ketään pelasta, vaan sen pelastuksen 
tuo usko siihen, mitä kirkko opettaa. 
kirkko antaa puitteet sen uskon ker-
tomiselle ja opettamiselle.

minusta kirkon ei pidä miellyttää 
kaikkia muuttamalla itseään. luteri-
laisella kirkolla tuntuu olevan tarve 
miellyttää kaikkia, mutta mitä sitten, 
kun kirkosta lähtevät jo nekin jotka 
uskovat? kirkosta eroaminen on ikä-
vä tosiasia, mutta meidän tulisi saada 

pidettyä edes uskovat sen jäseninä. 
nyt suunta pois on molemmissa suun-
nissa; maallistuneet, kirkon vieraaksi 
tuntevat ihmiset eroavat, mutta myös 
sellaisia ihmisiä eroaa, joiden mielestä 
kirkko on liian maallistunut. kirkolla 
tulisi olla matala kynnys, ja turvaa tu-
lisi luoda sen iättömällä sanomalla. on 
tärkeää, että kirkko on vanha ja tuo 
rohkeasti julki omat arvonsa, vaikka 
ne poikkeaisivat valtavirran arvoista. 
ihmiset kaipaavat pysyvyyttä yhä 
enemmän ja kirkon, jos minkä, tulisi 
sitä ihmisille tarjota. turvaa ja pysy-
vyyttä sakramenteilla ja sanalla. suo-
malaiset etsivät turvaa kirkosta hädän 

hetkellä. nähtiinhän se jo tsunamin 
aikoihin.  

kirkko ei ole aikansa elänyt insti-
tuutio, eikä sen sanoma ole asia, joka 
voidaan siirtää pölyttymään hyllylle, 
kun se ei kiinnosta ja tunnu enää omal-
ta. liekö sitten nykyajan suuren vitsa-
uksen, kiireen aikaansaannos, että ih-
miset eivät pysähdy hetkeksi. tässä 
ajassa minä on se, jota ihmiset palvo-
vat, mutta kirkossa kerrotaan jeesuk-
sesta, joka sanookin sinä. kirkolla oli-
si paljon annettavaa sanomallaan, jos 
ihmiset vain pysähtyisivät hetkeksi si-
tä kuuntelemaan.

Kirkolla tulisi olla matala kynnys ja turvaa tulisi luoda sen iättömillä arvoilla, 
sanoo Minna Huistinoja.
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sanna nousiainen
sosionomi (amk) -Diakoni

o
len ollut pikkulapsesta 
alkaen mukana seurakunnan 
toiminnassa, ensin isoäidin pi-
tämässä pyhäkoulussa ja sa-

maan aikaan seurakunnan päiväker-
hossa. teinivuosien muutaman vuo-
den mietiskelyn ja itseni etsiskelyn jäl-
keen tulin taas mukaan seurakunnan 
toimintaan, samaa reittiä kuin moni 
muukin, rippikoulun ja isoskoulutuk-
sen kautta. 

näiden seurakunnan nuorisotyössä 
vietettyjen vuosien jälkeen seurakunta 
tuli minulle tutuksi, turvalliseksi ja 
omaksi paikaksi. 

seurakuntataustani on osoittautu-
nut hyödylliseksi sekä koulutukseen 
hakeutuessani että opintojen aikana. 
pelkästään ”maallisen puolen” opin-
not olivat välillä todella vaativia, ja 
kun lisäksi suoritin kaksoiskelpoisuut-
ta, tuntui välillä, että vuorokaudessa ei 
vain ole riittävästi tunteja kaiken val-
miiksi saamiseen. 

itseäni auttoi se, että seurakunnan 
toiminnan peruspiirteet olivat ennes-
tään tuttuja ja olin pohtinut paljon 
kristinuskoa ja luterilaisuutta. 

sain keskittyä uuden oppimiseen ja 
tutkailuun, sen sijaan että olisin joutu-
nut käyttämään kaiken energiani aloi-
tustasolle pääsyyn. 

opinnot ovat myös antaneet mah-
dollisuuden punnita omia ajatuksiani 

seurakunnasta ja tarvittaessa muuttaa 
niitä.

seurakuntataustasta  
valmiuksia
millainen työntekijä minusta sitten tu-
lee seurakuntataustani huomioon otta-
en? en tiedä. en pysty erittelemään 
millä lailla olisin erilainen, jos en olisi 
aikoinani ollut mukana seurakunnan 
toiminnassa. seurakuntataustani on 
vahvasti osa minua, sitä kokonaisuut-
ta joksi olen vuosien varrella muovau-
tunut. 

mielestäni olen seurakuntataustani 
ansiosta saanut tiettyjä valmiuksia 
työskennellä seurakunnan palveluk-
sessa. uskon kuitenkin, että ammatil-
linen identiteetti kehittyy suurimmal-
ta osaltaan vasta työtä tehdessä. Val-
mistumisjuhlassammekin todettiin, et-
tä opinnot antavat perusvalmiudet, 
joiden pohjalta voi ponnistaa eteen-
päin ja kehittää ammatillista identi-
teettiään. 

tähänastisen kokemukseni valossa 
näen työskentelyn kirkon palvelukses-
sa haastavana, mutta antoisana. 

Diakoniatyö on alati muutoksessa ja 
tilanteet peilautuvat nopeasti suhtees-
sa yhteiskunnassamme tapahtuviin 
muutoksiin. en näin äkkiseltään aja-
tellen tiedä mitään toista ammattia, 
jossa käsitellään niin laaja-alaisia ja 
erilaisia asioita kuin diakoniatyössä.

jokainen päivä voi tuoda mukanaan 
jotain uutta, ja se että saa itse olla kes-
kellä kaikkea sitä elämää, on mielestä-

ni hämmentävää ja jollain tapaa etuoi-
keutettua.  

nykyhetki  
ratkaisee
 se, että itselläni on seurakuntatausta, 
ei tee minusta yhtään parempaa tai so-
pivampaa diakoniatyöntekijää kuin 
sellaisesta opiskelijasta tai jo valmistu-
neesta, jolla ei ole vastaavaa kokemus-
ta seurakunnasta. 

ammatillisen identiteetin on kui-
tenkin oltava jotain aivan muuta kuin 
riviseurakuntalaisen identiteetin. ny-
kyhetki ratkaisee. 

oma identiteetti rakentuu myös 
menneen, mutta ennen kaikkea tämän 
hetken varaan. omalta kohdaltani ko-
en kuitenkin vahvuudeksi sen, että 
olen saanut olla mukana aiemminkin 
seurakunnan toiminnassa. 

opiskeluvuosina omasta identitee-
tistä puhuttiin jonkin verran, mutta 
usein lähinnä kontekstissa, jossa todet-
tiin, ettei ammatillinen identiteetti saa 
riittävästi tukea opintojen aikana. 

mielestäni seurakuntiin tarvitaan 
niitä, jotka ovat olleet tiiviisti mukana 
seurakunnallisessa toiminnassa sekä 
niitä, jotka eivät ole olleet. he kenties 
osaavat nähdä seurakunnan toimin-
nan vielä hieman ulkopuolisen näkö-
kulmasta ja kyseenalaistaa sekä mah-
dollisesti kehittää toimintoja enem-
män. 

halusin myös itse olla mukana vai-
kuttamassa seurakunnan toimintaan 
sen sisäpuolelta, ja olla pohtimassa, 

Pyhäkoulusta 
diakoniatyöntekijän 
suuriin saappaisiin
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mitä ihmiset oikeasti kaipaavat ja tar-
vitsevat arjessa selviämiseen.  

koen, että seurakuntataustani on ol-
lut vahva tuki opintojeni aikana. tuki, 
mutta ei määrittävä tai määräävä teki-
jä. pyhäkoulun lammastarroista ja iki-
muistoisista tulkinnoista ”milläs minä 
pääsisin taivaaseen” –kappaleesta on 
ollut pitkä matka kirkollisen ammatin 
valintaan. 

Voi olla, että alun perin lähdin opis-
kelemaan osittain siksi, että minulla 
oli kuva tietynlaisesta seurakuntatyös-
tä, työstä jota haluan tehdä. se kuva on 
kuitenkin opintojen aikana moneen 
kertaan muuttanut muotoaan, ja var-
masti muuttaa edelleenkin. 

jos matka pyhäkoulusta ammatti-
korkeakouluun oli pitkä, niin seuraa-
va edessä oleva hyppy olisi tehtävä 

opiskelijamaailmasta diakoniatyönte-
kijän suuriin saappaisiin. tämä matka 
ei varmastikaan ole yhtään pienempi, 
vaikka ajallisesti lyhyempi olisikin. 
onneksi kenenkään (lue minunkaan) 
ei tarvitse olla valmis aloittaessaan, 
vaan kehittymiseen annetaan aikaa. 
epävarmana raakileena on haavoittu-
vaisimmillaan, mutta silloin myös op-
pii arvokkaita opetuksia.

Sanna Nousiainen sanoo, että seurakuntiin tarvitaan niitä, jotka ovat olleet tiiviisti mukana seurakunnallisessa toiminnassa ja nii-
tä, jotka eivät ole olleet.

jasmina salonen
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marja-liisa nokelainen
kappalainen, espoon tuomio-
kiRkkoseuRakunta

v
uoDen 2007 ensimmäiset uu-
tiset medioissa hehkuttivat jäl-
leen kirkosta eronneiden suur-
ta määrä. kirkon jäsenyydestä 

väestörekisterin huomaan siirtyneiden 
määrä kuluneena vuotena oli �� 8��.  
lisäys oli �,� prosenttia. kuitenkin 
kirkkoon liittyi 10 �00 henkeä, joka oli 
11,9 prosenttia edellisvuotista enem-
män. helsingin seurakuntayhtymässä 
oli eniten sekä eronneita että liittynei-
tä. edellisvuoteen nähden eroaminen 
kuitenkin väheni lähes 9 prosenttia ja 
liittyminen kasvoi � prosenttia.

kirkosta eroaminen  
helppoa
otsikko on lainaus sivustosta, joka 
löytyy osoitteesta http://www.stabu.
net/satasyyt.html.

 sata syytä erota kirkosta alkaa: ”yk-
sinkertaisin ja paras syy ’kirkosta 
eroaminen on helppoa ja sen voi suo-
rittaa osoitteessa eroakirkosta.fi. li-
säksi kirkosta eroaminen on helpoin 
tapa säästää merkittävä summa rahaa. 
mikään alennuskuponki ei samaan 
pysty. eroamalla autat myös kaikkia 
oikeuksistaan taistelevia vähemmistö-
ryhmiä sekä nopeutat yhteiskunnan 
positiivista kehitystä.”!

kirkosta eroaminen on helppoa. 
kun netin eri keskustelupalstoja lu-
kee, niin osoite eroakirkosta.fi pulpah-
taa aika ajoin näkyviin. mutta miten 
kirkosta eroaminen auttaisi vähem-
mistöryhmiä ja edistäisi yhteiskunnan 
positiivista kehitystä? miten ihmees-
sä?

Varmasti jokaisella meistä on näke-
myksiä nykyisestä yhteiskunnan ”pi-
kakelauksella” tapahtuvasta kehityk-
sestä, jossa kirkko on pantu viralta ja 
jätetty sivustakatsojaksi. henkilökoh-
taisen mututuntumankin voisin välit-
tää. saimme ensimmäisen kerran vie-
raita kirkon kahleista vapautetusta Vi-
rosta 198�. menimme isoon tavarata-
loon ja parkkeerasimme auton. Vie-
raamme riensi ottamaan pois tuulila-
sinpyyhkijöitä, koska Virossa oli niin 
tapana. ne varastettaisiin valvomatto-
masta autosta. kaikki, mikä oli valvo-
mattomana, varastettaisiin, oli häm-
mentyneen vieraan selitys.

sairaat, vammaiset ja orvot lienevät 
myös ensimmäisessä teesissä mainittu-
ja vähemmistöryhmiä, vaikka eivät 
ehkä edes jaksa taistella oikeuksistaan 
kovin ponnekkaasti. heidän aseman-
sa oli kurja kaikkialla itä-euroopassa, 
missä kävimme. ensimmäiset auttajat 
olivat usein ulkomailta tulleita kirkon 
ihmisiä eri seurakunnista, järjestöistä 
ja yhdistyksistä, jotka herättelivät ih-

misten omatuntoja kärsivien auttami-
seksi. 

liittyminen helppoa  
– ja vaikeaa
näkyyköhän kirkkoon liittymisten 
määrän selkeä kasvu juuri siinä, että 
nyt myös kirkkoon liittyminen on 
helppoa? joku voisi tutkia, minkä 
ikäisiä ovat netin kautta kirkkoon liit-
tyneet ja miksi he ovat liittyneet. liity-
täänkö, jotta voidaan vastata kyllä 
kummiksi tulemisen kutsuun vai jotta 
saataisiin kirkkohäät? 

joka tapauksessa he ovat olleet jos-
kus kirkon täysjäseniä ja palaavat nyt 
takaisin. osa muista liittyneistä on 
kulkenut kirkon jäsenyyteen vanhaa 
tietä, jota viitottavat kaste, rippikoulu 
ja ehtoollinen, tai ovat kastettuja, mut-
ta rippikoulu on jäänyt käymättä. yk-
sityis- tai aikuisrippikoulu on merkit-
tävää kasteopetusta. keskustelu va-
kaumuksesta kahden kesken papin 
kanssa tai pienessä ryhmässä toisten 
samassa tilanteessa olevien aikuisten 
kanssa on useimmiten odotettu tilai-
suus. tämäkään ei ole mutkaton tie.

kummeja on vaikea löytää joskus 
jopa pääkaupunkiseudulla pikkuvau-
valle, mutta varsinkin aikuisille, joi-
den lähipiirissä ei ole ehkä yhtään 
kummiksi kelpaavaa tai suostuvaa. ai-
na on kuitenkin löytynyt, kiitos papin 
ystävä- ja sukulaispiirin. mutta vaikea 
on ymmärtää, että kastaminen, siis 
sakramentti, jää suorittamatta, ellei 
kummeja löydy.

Patavanhoilliset papit ja jäykät 
instituutiot
helsingin sanomien nopeasti ajan kul-
kuun nappaavalla C-osaston palstalla 

sAtA syytä erotA kirkostA 
versus yksi syy pysyä jäsenenä

Marja-Liisa Nokelainen
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”keskustelua verkossa” oli pari kan-
nanottoa, jotka olivat juuri kuin lei-
kattuja sata syytä erota kirkosta -si-
vustolta. näin �.1.�00�:

”omalla tavallaan uskominen on 
hyvin yleistä. ei sen takia tarvitse kuu-
lua kirkkoon, jossa monet patavan-
hoilliset papit elävät edelleen keskiai-
kaa ja vastustavat esimerkiksi naispap-
peutta.” (nainen �9)

ja toinen tyyppiesimerkki: 
”olen eronnut kirkosta. se ei tarkoi-

ta sitä, että en uskoisi jumalaan. mi-
nulla vain on oma linkki korkeim-
paan ilman välikäsiä. ei siinä vaadita 
maallisia, kalliita, tekopyhiä, vanhen-
tuneita ja jäykkiä instituutioita. on 
vain jumala ja minä.” (ope)

periaatteellisia syitä linjaa sata syy-
tä erota kirkosta esimerkiksi näin:

”jos käyt kirkossa vain muutaman 
kerran vuodessa, sinun on turha olla 
sen jäsen. kirkossa käyminen ei tee si-
nusta kristittyä yhtään sen enempää 
kuin autotallissa käyminen tekisi si-
nusta auton.”

”Vaikka kävisit kirkossa muutaman 
kerran vuodessa, siihen ei ole silti jär-
keä kuulua. monet meistä käyvät vuo-
dessa myös muutamaan otteeseen mu-
seossa, mutta harvat silti kuuluvat mu-
seovirastoon.”

Verotuksellisissa ja muissa ekono-
misissa syissä on kirjattu väite:

”kirkolla ei ole suomalaisessa nyky-
yhteiskunnassa enää ainuttakaan la-
tenttia tehtävää. yhdysvalloissa kirkot 
suorittavat suuren osan valtiollisesta 
hyväntekeväisyydestä, kun taas etelä-
euroopassa ne ylläpitävät kulttuu-
ria.”

sadas teesi kristallisoi kirkosta eroa-
misen syyt:

”kristinusko kaikkine kirkkoineen 
on historiansa aikana osoittanut ole-
vansa vaarallisin ja epäinhimillisin lai-
tos, joka koskaan on ollut. kenenkään 
muun nimissä ei ole teloitettu yhtä 
montaa ihmistä kuin jeesuksen.”

näiden väitteiden kommentoimi-
nen on turhauttavaa ja tarpeetonta. 

oleellista on kuitenkin tietää, että kir-
kollisvero on noin � 000 euron kuu-
kausipalkasta kuukausitasolla noin �0 
euroa, � 000 euron palkasta �0 euroa ja 
� 000 euron kuukausipalkasta �0 eu-
roa. ei niin mahdottoman suuri sum-
ma. 

ammattiliittoni rokottaa suurin 
piirtein saman määrän kuin kirkko. 
kirkkoni kuitenkin antaa enemmän 
jäsenmaksuni vastineeksi kuin am-

mattiliittoni! älkää vavisko pappislii-
ton johto, sillä liiton jäsenyys tukee 
identiteettiäni kirkon jäsenenä ja työn-
tekijänä, ja on sekin hintansa väärti.

Pari ajatusta
hesarin verkkokeskustelussa oli pari 
mielipidettä myös kirkkoon kuuluvil-
ta:

”minä kuulun kirkkoon enkä aio 
siitä erota huolimatta yksittäisistä tiuk-

Perusta kirkon jäsenyydelle luodaan varhaislapsuudessa. Nuoren aikuisen pitää kir-
kossa lapsuuden iltarukous.
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kapipoista, jotka kirkkoon kuuluvat. 
luterilainen kirkko on osa suomalais-
ta kulttuuria, ja meidän pitäisi pitää 
siitä hyvää huolta. meidän täytyisi olla 
ylpeitä opista, perinteistämme ja kris-
tillisistä arvoistamme. se on yksi tapa 
säilyttää oma kansallinen identiteet-
timme tässä muuttuvassa maailmassa, 
jossa vieraita vaikutteita tulee jokai-
sesta tuutista.” (isänmaallinen)

”jotakin kovin surullista kirkosta 
eroaminen vain kertoo suomalaisuu-
desta. erotaan, kun siitä voidaan ero-
ta. kunnan jäsenyydestäkin moni ero-
aisi, mutta kun se ei ole mahdollista.” 
(eliisa)

helsingin sanomissa sunnuntailiit-
teen palstanviljelijänä �.1.�00� aloitta-
nut annamari sipilä avasi suhdettaan 
kirkkoon ensin eroaikomuksistaan ja 
sitten ihastumisestaan kotikirkkoonsa 
helsingin tuomiokirkkoon. hän päät-
ti palstansa: ”soitin muutama päivä 
sitten helsingin tuomiorovastille mat-
ti poutiaiselle. kerroin, että olin päät-
tänyt antaa kirkolle vielä yhden mah-
dollisuuden, koska olin tykästynyt uu-
teen kotikirkkooni arkkitehtuurisena 
ilmestyksenä.

poutiainen ei pannut lainkaan pa-
hakseen. hän kehui päätöstäni erin-
omaiseksi. kehotti jopa miettimään 
jatkossakin, mitä kirkko voi tehdä hy-
väkseni.

eli tehkääpä tilaa, te siellä tuomio-
kirkon pihalla ja penkeissä. odotan 
kotikirkossani Vip-kohtelua.”

huolestuttavin  
asia
Rippikouluamme on kutsuttu kirkon 
lippulaivaksi eikä turhaan. sitä se on. 
sisarkirkkomme suorastaan kadehti-
vat rippikouluamme, vaikka eivät eh-
kä sitä työmäärää, jota se vuosittain 
vaatii toteutuakseen.

mutta sitten tulee se suuri ihme ja 
kumma. miksi rippikoulun ja erin-
omaisen nuorisotyöjakson ja isoskou-
lutuksen jälkeen opiskelunsa loppuun-
saattavien ja perheen perustajien jou-

kosta nousevat ne suuret ikäluokat, 
jotka jättävät kirkon jäsenyyden?

mielessäni on pyörinyt muutama 
kysymys ja ajatus. muistuma helena 
helven väitöskirjasta kai lähes pari-
kymmentä vuotta sitten, jossa seurat-
tiin nuoria pitkällä ikäakselilla. hel-
ven tutkimus näytti, että nuorten pysy-
minen kirkon jäsenenä korreloi posi-
tiivisesti kodin uskonnollisen taustan 
ja pyhäkoulun kanssa, joka silloin hei-
jasteli enemmän vanhempien valintaa 
kuin päiväkerho. eli siis nuorten ai-
kuisten uskollisuuden perusta kirkon 
jäsenyydelle luodaan varhaislapsuu-
dessa. Vauvojen ja pikkulasten vuo-
teen vierellä iltarukouksissa ja varhais-
lapsuuden pyhäkouluissa ja päiväker-
hoissa. mummon ja vaarin sylilauluis-
sa ja vuoden kulun hengellisen raken-
teen läpi elämisessä. 

vertaisryhmiin kokoontuvien 
kirkko?
kirkko on julkaissut erinomaisen vih-
kosen nuorten aikuisten suhteesta 
kirkkoon ja hitsaamisesta jäsenyyteen. 
se löytyy kirkon omilta sivustoilta ja 
on nimeltään uskosta osallinen.

nuorten aikuisten asia on synnyttä-
nyt seurakuntiin erilaista kokoavaa 
toimintaa runsain määrin. se näkyy 
myös luottamuselinten jäsenten nuo-
rentumisessa ja myös hiippakuntaval-
tuustojen vaaleissa ja kirkolliskokous-
vaaleissa. messujen luonnetta ja tem-
poa on suunnattu enemmän �0 - �0-
vuotiaitten pirtaan sopivaksi. hyvää 
kehitystä. onkohan minullakin vielä 
nuorten aikuisten korvat ja sydän? 

mutta onko kirkko vain yhteenko-
koontuvien vertaisryhmien kirkko? 
montako kertaa vuodessa on kohtuul-
linen määrä? olemmeko ahdistuneet 
painostavista laskevista tilastoista ja al-
kaneet touhuta muutosten saamiseksi? 
onko oikea elämänjuoksu vauvamus-
kari, muskari, päiväkerho, pyhäkoulu, 
varhaisnuortenkerho, rippikoulu, isos-
koulutus, isosaika, nuoret aikuiset, ai-
kuiset, eläkeläiset. kullekin ikäryh-

mälle heidän kysymyksistään lähtien 
vertaisryhmätoimintaa ja messuja. ei 
kai...

odotan  
vip-kohtelua
oikein, juuri näin annamari sipilä! 
jokainen kirkkovieras on Vip-kohte-
lun arvoinen. jokaisen ihmisen oikeus 
on tulla rakastetuksi, ymmärretyksi ja 
saada jotakin mielekästä tekemistä. 
evankeliumi ei ole vain rakkauden 
käsky, se on rakkaudessa ja rakkau-
desta elämistä, kunnioitusta ja pyhyyt-
tä. joskus messussa särähtää korviin 
puhuttelu ”rakkaat kristityt”. siitä lu-
kee itsensä myös helposti ulos. olenko 
minä, uskallanko, tahdonko olla rakas 
kristitty? Rakas kyllä, mutta ehkä ih-
miseen asti yllän.

kristillinen usko on vakaumuksen 
asia. se on elämänkatsomus. se on ar-
jen kilvoittelua suhteessa jumalaan ja 
ihmisiin. sanatonta, näkymätöntäkin 
joskus. se tarvitsee vahvistusta sanas-
ta, rukouksesta ja yhteydestä. mutta 
joskus se on vain piipahtamista kirkos-
sa ja sen tilaisuuksissa. se on uskoa ja 
uskollisuutta, joka tarvitsee Vip-koh-
telua. hyvää messua, ajattelemisen ai-
heita, heräämistä, havahtumista, yhte-
yden kokemista kristuksen ja kaikki-
en pyhien kanssa. Rauhan ja anteeksi-
antamuksen kokemista

 ”minä kuulun kirkkoon enkä aio 
siitä erota huolimatta yksittäisistä tiuk-
kapipoista, jotka kirkkoon kuuluvat. 
luterilainen kirkko on osa suomalais-
ta kulttuuria, ja meidän pitäisi pitää 
siitä hyvää huolta. meidän täytyisi olla 
ylpeitä opista, perinteistämme ja kris-
tillisistä arvoistamme. se on yksi tapa 
säilyttää oma kansallinen identiteet-
timme tässä muuttuvassa maailmassa, 
jossa vieraita vaikutteita tulee jokai-
sesta tuutista.” (isänmaallinen)

Voiko elämänkatsomuksestaan ero-
ta?

k i R k o n  j ä s e n y y s
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elina laakso
konsultti, Diakonissa,  
silent WinGs

hiljaisuuden viljelijäksikö synnytään? 
en tiedä, mutta jotkut vaikuttavat kai-
paavan hiljaisuutta enemmän kuin toi-
set. itse kuulun siihen joukkoon, joka 
tulee jotenkin levottomaksi, ellei saa 
välillä rauhassa istua alttarin ääressä. 
lapsuudesta lähtien olen tuntenut tar-
vetta mennä käyskentelemään met-
sään ja hiljaisille kyläteille. siellä tut-
tujen maisemien ja tuuhean metsän 
siimeksessä on ollut hyvä antaa ajatuk-
sen kulkea omia latujaan. on ollut 
avaruutta, raikasta ilmaa. mieli on 
tuulettunut ja tilalle on tullut levolli-
suutta. luottamusta häneen.

kun menin ensimmäiseen hiljaisuu-
den retriittiini 1980-luvun puolessa vä-

lissä, oivalsin heti, että tämä on minua 
varten. tunsin tulleeni entistä luteri-
laisemmaksi, saatuani kokemuksia 
hiljaisuuden autuudesta. antauduin 
olemaan retriitissä kokosydämisesti ja 
koin hoidetuksi tulemista. elävä ju-
malan sana puhutteli minua. puhutte-
li syvemmin kuin aiemmin, kun jäin 
hiljaa kuuntelemaan sen sanomaa. 
millainen näköala syntyikään esimer-
kiksi siitä, että psalmien rukoukset 
ovat olleet käytännössä aina olemassa. 
minä osa historian ketjua ja ympäril-
läni yhteisö, joka sitoutui vaitioloon 
niin kuin minäkin. miten voimak-
kaasti vaikka yksi sana tai ajatus saat-
toikaan avautua minulle muutaman 
päivän aikana. juuri minun elämänti-
lanteessani. käydä kohti minua ja voi-
della sieluani.

olla vain ja ottaa vastaan
olen saanut työkseni viljellä hiljai-
suutta noin vuosikymmenen ajan. 
Vuosikausia olen katsellut ja aistinut 
ihmisiä, jotka ovat palanneet hiljai-
suuden retriiteistä. useimmat ovat tul-
leet selkeästi virvoittuneina ja rau-
haantuneina takaisin puhuvien maail-
maan. palautteita emme ole kyselleet, 
mutta silti jostain olemme aina silloin 
tällöin kaikuja kuulleet. hiljaisuudes-
sa monet ovat kokeneet taivaalliseksi 
sen, että voi kaikessa rauhassa olla sitä, 
mitä on. ei tarvitse seurustella, ei kii-
ruhtaa paikasta toiseen, ei antaa mi-
tään itsestään. Voi vain olla ja ottaa 
vastaan. hiljaa ollessa on voinut, mel-
kein kuin itseltäänkin salaa, availla vä-
hän kristillisyyden verhoa. kukaan ei 
ole häirinnyt. 

joku on kertonut olleensa edellisen 

rAuhAAntuA retriitissä
Elina Laakso on ohjannut retriittejä noin vuosikymmenen ajan.

lehtikuva/hs/sirPa räihä
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kerran ehtoollisella konfirmaa-
tiopäivänään ja siitä lienee ret-
riitin aikoihin kulunut ainakin 
�0 - �0 vuotta. toinen on pohti-
nut jo ilmoittautuessaan sitä, 
miten elämänmatka on niin pit-
källe ehtinyt kulua ja yhä on sy-
dämessä kaipuu. kaipuu saada 
elämältä jotain enemmän, jo-
tain syvempää. eikä siitä ilmi-
selvästikään ole runsautta puut-
tunut. kun nämä ihmiset ovat 
tiensä löytäneet retriittien maa-
ilmaan, suurin osa heistä on pa-
lannut uudelleen ja uudelleen 
viljelemään hiljaisuutta yhdessä 
toisten kanssa. 

Retriitinkävijä saattaa, niin 
kuin hyvin usein käy, huomata 
itsessään tarpeen hakeutua sa-
noman äärelle hiljaisuuden pää-
tyttyäkin. 

matkalaukkuun on lähtenyt 
retriittitalon myyntipöydältä 
ikonikortti tai krusifiksi, jotka 
hakevat paikkansa kodin sydä-
mestä. kotonakin voi katsoa 
kynttilöin kukkivaa alttaria 
katsomasta päästyään. 

ennen pitkään ihminen ehkä 
huomaa etsiytyvänsä kuuntele-
maan kirkkoon hiljaisia säveliä, 
jotka soljuvat elävinä sieluun 
saakka. näin hän voi löytää py-
syvän tiensä kirkon penkkiin ja 
huomata pikku hiljaa tarvitse-
vansa sitä paikkaa elämänsä eri 
vaiheissa. kynnys on madaltu-
nut. ja kristikunnan perimmäi-
nen sanoma on tullut lähelle ih-
mistä. häntä, joka kuuli kutsun 
lähteä hiljaisuuden retriittiin. 
eikä kutsuja petä.

”Jos tahdot päästä elämän portista, / sinun täytyy 
lähteä, etsiä tie, / jota ei löydy miltään kartalta / ja 
jota ei ole kuvattu yhdessäkään kirjassa.
Jalkasi sattuu kiviin, / aurinko polttaa, / sinua ja-
nottaa, / jalkasi tuntuvat lyijyn raskailta.
Vuosien taakat painavat harteitasi. / Mutta sinä 
voit rakastaa / tätä tietä. / Koska tunnet, että se on 
sinun tiesi.
Sinä tulet kompastumaan ja kaatumaan, / mutta 
saat voimia nousta uudelleen. / Sinä tulet kulke-
maan kiertoteitä ja harhateitä, / mutta lähestyt 
päämäärää.
Kaikki riippuu siitä, / että uskallat ottaa ensim-
mäisen askeleen. / Sillä ensimmäisellä askeleella 
kuljet portin läpi.”

arjen hiljainen hetki, 
kanerva-Repo, kirjapaja �001

k i R k o n  j ä s e n y y s



CRuX, helmi-maaliskuu 2007 ��

 

näennäisesti ihan hyvää

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

toni pussinen
kiRkkomusiikin opiskelija, siBelius-akate-
mia, helsinki

t
yöelämässä Palaute ja työn arviointi jää-
vät kuulemma puutteelliseksi. musisointi on joko 
upeaa tai virsi meni liian korkealta. mutta mitä pa-
lautteita ja arviointeja kätkeytyy työelämän kulta-

kurkkujen ja verrattomien urkureiden ”kaikkiin kaunii-
siin muistoihin”? opiskelun jälkeen vaikka mitä. olem-
me opinahjossamme jatkuvan arvioinnin kohteena enem-
män kuin missään muualla, luulen. soittoa ja laulua ar-
vostellaan niin tunneilla kuin tutkinnoissakin. 

 opiskellessa musiikin alalla arviointiin sisältyy itse 
kullakin moninaisia rakkaita tai vähemmän rakkaita 
muistoja ja palautteen saamisia lautakunnan jäseniltä. 
koulumme lehdessä on kirjoitettu ja arvosteltu tutkinto-
jemme arviointiperusteita sekä kirjallisen palautteen 
puuttumista. miksiköhän? listaan joitakin omakohtai-
sesti kuultuja, joita aika on saattanut jo kullata – eipähän 
näitäkään ole saatu kirjallisena:

- sinä taiDat olla urkuri, eikö niin? kanttorihan 
tarkoittaa laulajaa. kyllä harmittaa, kun nykyään kant-
torit tarvitsevat mikrofonia. ei ennen tarvittu.

- olen eri mieltä kuin kol-
legani – minun mielestäni se 
kuulosti lähinnä iloiselta. li-
tanian affektin pitäisi olla 
ahdistunut. tämä voi tieten-
kin johtua minun omista 
tuntemuksistani.

- hmm, yritän tässä saada 
selvää muistiinpanoistani – 
juu, täällä lukee, että ensim-
mäinen teos lähti ilmeisesti 
liian nopeasti.

- Vääriä ääniä sinulla ei tässä (vajaan tunnin) ohjelmas-
sa ollut kuin kaksi, ja nekin olivat ilmeisesti jalkiossa. 
tarkistapa siis jalkion käyttösi. 

- ja tämä on ihmisten henkilökohtainen, syvä tunne-
asia – kiirastorstaina seurakuntalaiset kokevat pianon 
käytön häiritsevänä. 

- näennäisesti ihan hyvää, mutta en ole varma osaatko 
oikeasti vai oliko se sattumaa.

totuuDen nimessä täytyy myöntää, ettei kaikki 
palaute ole suoranaista puppua. ainakin puolet palaut-
teesta on onneksi asiallista ja rakentavaa. sellaista, jonka 
saatuaan voi hyvillä mielin jatkaa ja opetella elämään.
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sanna ylÄ-jussila
akin opiskelijasihteeRi

kesätöiden haku käy juuri nyt 
kuumimmillaan. joku on jo 
paikkansa löytänyt, toinen tut-
kii vielä seurakuntien ilmoi-
tuksia. kesätyö seurakunnassa 
on kirkollisen alan opiskelijalle 
arvokas näköalapaikka työelä-
mään.

ennen kuin käärit hihat ja ryhdyt in-
nolla töihin, ota selvää oikeuksistasi ja 
velvollisuuksistasi. pikaperehtymisen 
asiaan tarjoaa kesätyöntekijän pikku-
jättiläinen.

seurakunnat hakevat kesätyönteki-
jöitä hyvin erilaisiin tehtäviin. kirkol-
listen lehtien palstoilla, netin rekry-
tointisivuilla ja oppilaitosten ilmoitus-
tauluilla etsiskellään kesäkanttoreita, 
kesäteologeja sekä nuorisotyönohjaa-
ja- ja diakoniaopiskelijoita kesäavuk-
si, auttamaan leirirumban pyörittämi-
sessä ja paikkaamaan työntekijävaja-
usta kesälomien aikana. kesätyönteki-
jän asema seurakunnassa tietenkin 
vaihtelee sovittujen tehtävien mukaan: 
joku on palkattu pelkästään yhtä leiriä 
tekemään, toinen hyppää mukaan rip-
pikouluprosessiin jo kevään aikana, 
kolmas saa töitä kaikille kesäkuukau-
sille. jokaisen kesätyöntekijän on hyvä 
olla perillä tietyistä työsuhteen perus-

asioista. 

sopimukset kunnossa
kaikkia kirkollisen alan opiskelijoita 
koskee kirkon yleinen virka- ja työeh-
tosopimus kirVestes. tämä sopi-
mus pitää sisällään kaikki työnantajaa 
ja työntekijää koskevat perussopimuk-
set aina palkkauksesta vapaapäiviin. 
sopimusteksti löytyy kokonaisuudessa 
kirkon sopimusvaltuuskunnan koti-
sivuilta, osoitteesta www.evl.fi/keskus-
hallinto kohdasta työmarkkinalaitos 
-> sopimukset. 

työnantajan kanssa kannattaa aina 
tehdä kirjallinen työsopimus, josta käy 
ilmi työsuhteen kesto, palkka, pääasi-
allinen työpaikka sekä työaika. työso-

kesätyöntekijän 
Pikkujättiläinen 
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pimuksesta tulee selvitä se, millaisiin 
tehtäviin sinut on palkattu. sopimuk-
sessa tulee näkyä myös, että työnteki-
jään sovellettava työehtosopimus on 
kirkon yleinen virka- ja työehtosopi-
mus. 

ellei työnantajasi ehdota kirjallisen 
työsopimuksen tekemistä, ota itse asia 
rohkeasti puheeksi. suullisen sopi-
muksen varaan ei kannata jättäytyä. 
kirjallinen työsopimus takaa, että työ-
suhteen pelisäännöt ovat selviä mo-
lemmille osapuolille. 

Palkkapäivää odotellessa
nykyisen sopimuksen mukaan teolo-
gian-, kanttori-, diakonia- ja nuoriso-
työnohjaajaopiskelijan kuukausipal-
kan tulee olla vähintään 9�9,�8 euroa 
ja enintään 1 �19,�� euroa. 

opiskelijoiden palkkaa ei ole sidot-
tu opiskeluvuosien tai opintopisteiden 
määrään, mutta palkasta neuvoteltaes-
sa täytyy ottaa huomioon sovittujen 
työtehtävien laatu ja laaja-alaisuus se-
kä opiskelijan aiempi työkokemus ja 
hänen opintojensa määrä. opintojen 
loppuvaiheessa olevan tai tutkintovaa-
timuksiin liittyvän harjoittelun suorit-
taneen opiskelijan palkkaa ei tule mää-
ritellä palkkahaarukan alapäästä. oma 
ryhmänsä ovat ne, joilla on jo oman 
alansa virkaan pätevöittävä tutkinto. 
heidän palkkaansa tulee tarkastella 
suhteessa palkkahinnoitteluun. 

jos kuljet virkamatkoja omalla au-
tollasi, sinulla on oikeus saada kilo-
metrikorvausta. kysy kuitenkin kirk-
koherralta, millainen käytäntö seura-
kunnassa on. kilometrikorvauksia ei 
makseta työmatkasta, jonka ajelet ko-
toa töihin, vaan vasta työsopimuksessa 
määritellystä työpaikasta käsin suori-
tetusta matkasta. kilometrikorvauk-
sista täytetään aina erillinen lomake, 
josta ilmenee matkan pituus ja sen tar-
koitus. peruskilometrikorvaus on täl-
lä hetkellä �� senttiä. 

töissä ja vapaalla
opiskelijoiden keskuudessa elää sit-

keänä käsitys, että hengellisen työn ke-
sätyöntekijät eivät noudata työaikaa. 
kirkon virka- ja työehtosopimuksessa 
korostetaan kuitenkin, että työajatto-
mia työntekijöitä ovat vain hengellistä 
työtä tekevät viranhaltijat, esimerkiksi 
papit, kanttorit ja diakoniatyöntekijät. 
Vastaavaa työtä tekevät työsopimus-
suhteiset työntekijät ovat työaikamää-
räysten piirissä. tällaisia työntekijöitä 
ovat esimerkiksi lastenohjaajat, lähe-
tys- ja pyhäkoulusihteerit sekä kirkol-
listen alojen kesätyöntekijät. näillä 
työntekijöillä on siis työaika, joka on 
luonnollisesti voimassa myös leirien 
aikana. 

yleinen säännöllinen työaika on �8 
tuntia ja 1� minuuttia viikossa, eli � 
tuntia ja �9 minuuttia päivässä. kesä-
työntekijälle kuuluu kaksi vapaapäi-
vää viikossa. työmatkoja asunnosta 
työpaikalle ei lasketa työajaksi, mutta 
jos joudut työpäivän aikana siirtymään 
työpisteestä toiseen, nämä matka-ajat 
ovat osa työaikaasi. oman esimiehen 
kanssa kannattaa sopia siitä, kuinka 
paljon työaikaa voit käyttää esimer-
kiksi rippikoulutuntien ja muiden työ-
hösi kuuluvien tilanteiden valmiste-
luun. 

kesätyöntekijä on oikeutettu kah-
teen vuosilomapäivään täyttä työkuu-
kautta kohti. täydeksi työkuukau-
deksi lasketaan kuukausi, jossa on yli 
1� työpäivää. loman ajankohdasta 
kannattaa keskustella työnantajan 
kanssa. mikäli et ehdi pitää lomapäi-
viäsi, ne on mahdollista korvata raha-
na. tästä kannattaa kuitenkin aina so-
pia etukäteen.

leirielämää
moni kesätyöntekijä viettää ison osa 
kesäkuukausista leirillä. leirityöstä 
työntekijän kuuluu saada tietty korva-
us: leiripäiväraha sekä leirityöaikahy-
vitys. 

leiripäivärahaa maksetaan jokaisel-
ta yhtäjaksoiselta leirivuorokaudelta. 
leirivuorokauden lasketaan alkavan, 
kun työntekijä lähtee kotoaan tai työ-

paikaltaan ja päättyvän, kun hän palaa 
sinne. jos reissaat esimerkiksi vaellus-
riparille lappiin, matkat lasketaan 
mukaan leiriaikaan. mikäli leiriin tai 
retkeen kuuluu seurakunnan kustan-
tama ruokailu, päivärahasta vähenne-
tään ruokailun verotusarvoa vastaava 
summa, joka on �,�� euroa/lämmin 
ateria. 

leiripäivärahan saaminen riippuu 
siitä, missä työpaikkasi on. mikäli työ-
paikaksesi on työsopimuksessa mer-
kitty seurakunnan leirikeskus, jossa 
leirit pidetään, et ole oikeutettu leiri-
päivärahaan. työpaikan ei tulisi olla 
leirikeskus varsinkaan silloin, jos työ-
hösi kuuluu muutakin kuin leirejä. 

leirin aikana pitämättä jääneet va-
paapäivät saa pitää takautuvasti. nor-
maalien vapaapäivien lisäksi leirityös-
kentelystä kertyy leirivapaita, joihin 
myös kesätyöntekijä on oikeutettu. 
yhtäjaksoisesta leirityöskentelystä va-
paita kertyy seuraavasti:
- vähintään kolme täyttä leirivuoro-
kautta, � h �9 min. vapaata, eli yksi va-
paapäivä
- vähintään seitsemän täyttä leirivuo-
rokautta, kaksi vapaapäivää
- vähintään yhdeksän täyttä leirivuo-
rokautta, kolme vapaapäivää
- vähintään yksitoista täyttä leirivuo-
rokautta, neljä vapaapäivää
- vähintään kolmetoista täyttä leiri-
vuorokautta, viisi vapaapäivää. 

työntekijä on oikeutettu leirivapai-
siin vain silloin, kun hän on oleskellut 
leirillä yhtäjaksoisesti, myös yöpynyt 
siellä. Vähintään �� tuntia kestävien 
viikonloppuleirien osalta on mahdol-
lista saada yksi vapaapäivä erityisenä 
leirityöaikahyvityksenä, mikäli seura-
kunta on päättänyt tehdä hyvityksen 
tällaisissa tilanteissa. tätä vapaapäivää 
ei voi korvata rahallisesti. (ks. asiasta 
tarkemmin kirVestes 181 §, �. 
mom.).

leirien vastuukysymyksistä on hyvä 
muistaa, että kesätyöntekijä ei voi olla 
leirin turvallisuusvastuussa. mikäli hä-
net kuitenkin määrätään tällaiseen 
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vastuuseen, siirtyy oikeudellinen vas-
tuu kesätyöntekijän esimiehelle. 

työaika leirillä 
Voimassa olevan kirkon virka- ja työ-
ehtosopimuksen pykälän 181 moment-
ti �, joka koskee työsuhteisen hengel-
lisen työn tekijän leirityön korvaamis-
ta, on herättänyt seurakunnissa paljon 
kysymyksiä erityisesti kesätyöntekijöi-
tä koskien. aiemmin leirityö on kor-
vattu heille samalla tavalla kuin työ-
ajattomille hengellisen työn viranhal-
tijoille, eli ainoastaan leirivapaina ja 
leiripäivärahoina. tämän vuoksi työ-
aikoja ei ole yleensä leireillä seurattu 
eikä työvuoroja laadittu. 

nyt kesätyöntekijöille kuuluu kor-
vata myös mahdolliset leirin aikana 
kertyneet ylityötunnit joko rahana tai 
vapaana. korvauksen suuruus mää-
räytyy tunti tunnista -periaatteella, eli 
yhdestä ylityötunnista työntekijä saa 
yhden tunnin vapaata tai tunnin palk-
kaa vastaavan rahallisen korvauksen.

leirityöaikaa koskevan momentin 
noudattaminen vaatii käytännössä si-
tä, että leirien aikataulua suunnitel-
laan etukäteen myös työntekijäresurs-
sien näkökulmasta. tämä voi mones-
sa seurakunnassa tarkoittaa muutoksia 
totuttuun käytäntöön, mutta työaika-
suunnittelu ei ole kohtuuttoman vai-
keaa. työ- ja vapaa-aikoja suunnitte-
lemalla ja jakamalla pystytään takaa-
maan kaikkien työntekijöiden riittävä 
lepo leirin aikana – kukaan ei jaksa ei-
kä voi tehdä töitä �� tuntia vuorokau-
dessa, ei edes leirillä.

leirillä työaikaa voidaan haluttaes-
sa pilkkoa niin, että työajan välissä on 
vapaa-aikaa – esimerkiksi toisen opet-
tajan tuntien aikana tai leiriläisten va-
paa-aikana. tällöin työntekijä voi olla 
leirin käytössä taukojaan lukuun otta-
matta aamusta iltaan. työajan suun-
nittelun tulee aina lähteä kunkin leirin 
tarpeista ja suunnittelun lähtökohtana 
on hyvä käyttää leirin ohjelmaa. asias-
ta voit lukea lisää liittojen kotisivuil-
ta.

kysy ja keskustele  
rohkeasti!
kesätyöntekijän kannattaa pitää kiin-
ni oikeuksistaan. neuvottelemalla asi-
allisesti erilaisista työsuhteeseen liitty-
vistä asioista voit helpottaa paitsi 
omaasi myös seurakunnan tulevien 
kesätyöntekijöiden asemaa. muista 
kuitenkin, että työntekijällä on paitsi 
oikeuksia myös velvollisuuksia. hoida 
sinulle uskotut tehtävät kunnolla ja 
noudata esimieheltä saamiasi ohjeita. 
muista, että seurakunnan silmissä 
edustat kaikkia oman alasi opiskelijoi-
ta! 

kaikista mieltä painavista asioista 
kannattaa kysyä ja keskustella. jokai-
sella työpaikalla on omat käytäntönsä, 
joiden tunteminen helpottaa työnte-
koa huomattavasti. monet asiat ovat 
myös sellaisia, joista täytyy itse sopia 

oman esimiehen kanssa. näitä ovat 
esimerkiksi kesätyöntekijän työtehtä-
vät, osallistuminen rippikoulun en-
nakkotapaamisiin ennen varsinaisen 
työjakson alkamista, opetustehtävien 
jakaminen rippikoulussa ja monet 
muut asiat, joista ei ole olemassa viral-
lisia sopimuksia. 

työterveyshuolto on palvelu, joka ei 
automaattisesti kuulu lyhyessä työsuh-
teessa oleville työntekijöille. oman esi-
miehen kanssa kannattaa keskustella 
siis myös siitä, kuinka toimit, jos satut 
sairastumaan kesken kesätöiden. 

jos kaipaat lisätietoa kesätöihin liit-
tyvistä asioista, ota rohkeasti yhteyttä 
oman alasi ammattiliiton työntekijään. 
yhteystietomme löytyvät tämän leh-
den takaa.

 onnea työnhakuun ja työn iloa ke-
sääsi!

sielunhoidon Aikakauskirja 19
 Toivo

toivo kannattelee uskoa huomiseen. sielunhoi-
don aikakauskirjan ensimmäi-sen osan artik-
kelit rakentavat kaaren toivon näköaloista taiva-
sikävään. sairaus, masennus, sielun ja ruumiin 
kivut puhuvat monessa artikkelissa. 

toisen osan muodostaa tt kari latvuk-sen 
artikkeli Jumala kriisissä. hän tarkastelee median 
tapaa puhua jumalasta kaakkois-aasian luon-
non-katastrofin tapahduttua. 

masennus on aikamme sairaus, jonka kirkon ja 
terveydenhuollon työntekijät ja alan opiskelijat 
tuntevat usein sekä työssään että omassa elämäs-
sään. ammattiauttajan tehtävä on ottaa vastaan 
masentuneen toivottomuus ja palauttaa se hänelle takaisin, toivona. sielun-
hoidossa kohtaaminen voi olla sakramentti, paikka jossa jumala tulee nä-
kyväksi.

sielunhoidon aikakauskirja on kirkon sairaalasielunhoidon, kirkon 
perheasioiden ja kirkon koulutuskeskuksen yhteinen julkaisu. sen hinta 
on 10 euroa + postikulut. 

tilaukset: kirkkohallituksen julkaisumyynti
  puh. (09) 180 ��1�,  (09) 180 ���9
  sähköposti: julkaisumyynti@evl.fi
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saija kronqvist
seuRakuntapastoRi, jyVäsky-
län kaupunkiseuRakunta

”tavoitteita! tavoitteita! tä-
mä on niin kiinnostavaa ja in-
nostavaa! tässähän on valta-
vasti haasteita!” 
näihin ajatuksiin voisi tiivistää 
muutamien vuosien takaisia 
ajatuksiani lapsityön papin työ-
uran alkaessa.

”miltä tämä työ näyttää? mitä kir-
kossa ja yhteiskunnassa on meneillään 
lapsityön saralla?” näihin ajatuksiin 
voisi tiivistää kirkon lapsityönteologi-
en työn tavoitteen. yhdistys luo kon-
taktiverkkoa ympäri suomen. Verkos-
to on viritetty kattamaan kaikki hiip-
pakunnat pohjoisesta etelään på två 
språk. yhdistys on pappisliiton ala-
osasto.

osaamisen kehittäminen on jatkuva 
osa ammatillista kasvua. myös am-
mattietiikka vaatii ammattitaidon yl-
läpitämistä. liityinkin kirkon lapsi-
työn teologit ry:n jäseneksi, koska jä-
senenä saan kontakteja, pääsen vaikut-
tamaan yhteisten neuvottelupäivien 
valmisteluun ja pysyn ajan tasalla. 

kirkon nuorisotyöntekijät ry, kir-
kon lastenohjaajat ry ja kirkon lap-
sityönohjaajat ry istuvat säännöllisesti 
saman pöydän ääreen kirkon lapsityön 
teologien ja kirkon kasvatus- ja nuori-
sotyön edustajien kanssa miettimään, 
mitä maassamme tapahtuu kristillisen 
kasvatuksen alalla. seurakuntaopistol-
ta olemme saaneet vaikutteita teologi-
an tuoreista virtauksista.

hallitustyöskentelystä saan pohjaa 
omien työkokemusten jäsentämiseen. 
haluan tietää, miten tilanteita ratkais-

taan toisella puolella suomea. Verkos-
ton merkitys on suuri, kun tavoitteena 
on ydinosaamisen kartuttaminen.

ydinosaaminen karttuu yhteistyös-
sä! etäisyys auttaa olennaisen arvioi-
misessa. kollegat antavat toisenlaista 
tukea kuin kirjallisuuden, netin ja leh-
tien lukeminen ja muu kouluttautu-
minen. yhteydenpito on helppoa säh-
köpostitse ja puhelinneuvottelut ovat 
tuoneet etäämmälläkin toimivat lapsi-
työnteologit samaan pöytään. 

yhteinen ideapankki 
verkossa
yhteinen ideapankki on rakennettu 
verkkoon http://www.kirkonlapsi-
tyonteologit.fi. sieltä löydät myös hiip-
pakuntien yhteyshenkilöiden yhteys-
tiedot. he ovat valmiita palvelemaan 
sinua paikallisissa asioissa.

yhteisten etujen valvominen on py-
säyttänyt lapsityön teologit viime ai-
koina miettimään sitä, mitkä ovat lap-
si- ja perhetyön teologin perustehtävät 
seurakunnassa. palkkavaaka on pu-

huttanut. 
neuvottelupäivät ovat näkyvin osa 

yhdistyksen työtä. ne kokoavat lapsi-
työnpapit ja lapsityönohjaajat mietti-
mään kerran vuodessa yhdessä työm-
me ajankohtaisimpia teemoja. 

tänä vuonna teemana on työtä ar-
mon laaksossa!  lapsityönohjaajien ja 
lapsityönteologien neuvottelupäivät 
järjestetään naantalin kylpylässä 28. - 
30.3.2007. 

mukana piispa kari mäkinen, dip-
lomi-pedagogi peter schreiner Co-
menius-instituutti, münster, saksa, 
pääsihteeri kalevi Virtanen, seura-
kuntien lapsityön keskus ja lapsiasia-
valtuutettu maria-kaisa aula.

Voit liittyä yhdistyksen jäseneksi mak-
samalla � euroa yhdistyksen tilil-
le: 80001�-�01���8. 

* ”ydinosaaminen =...”Marja Pesonen 
Kirkon kasvatustyön ammattien ydin-
osaaminen http://www.evl.fi/keskushal-
linto/kkn

k i R k o n  l a p s i t y ö n t e o l o G i t

...on sellaista osaamista, josta 
tunnistaa ammattikunnan edustajan*
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a j a n  k u V i a

miika miettunen
teoloGian maisteRi

täytyy olla masokisti tai neuvostohen-
kisen 80-lukulaisen nostalgian asian-
harrastaja, jos seuraa vapaaehtoisesti 
suomalaista raamattukeskustelua. Vas-
takkainasettelu liberaalin ja konserva-
tiivisen puolueen välillä on kärjistynyt 
ja lukkiutunut niin, että ”uusille ava-
uksille” voi lähtökohtaisesti viitata 
kintaalla. asialähtöiselle pohdinnalle 
ei keskustelussa juuri löydy tilaa, van-
hat virret ovat turhia ja epäkiinnosta-
via.

Raamattu on kuitenkin kristinus-
kon kokonaisuudessa niin keskeinen 
asia, että sitä ei voi asiana unohtaa. lu-
kijan on jälleen kerran syytä kääntyä 
uuden angloamerikkalaisen teologian 
puoleen. siellä on haettu Raamattuun 
aidosti synteettistä näkökulmaa ja tuo-
tu keskusteluun olennaisia uusia ulot-
tuvuuksia: hermeneutiikkaa, raama-
tullista spiritualiteettia, Raamatun 
käyttöä jumalanpalveluksessa. tulkin-
taa ja merkitystä koskevia kysymyksiä 
on toki otettu esiin suomalaisessakin 
raamattukeskustelussa silloin tällöin, 
mutta vanhojen vastakkainasettelujen 
pohjalta, nokitteluna rajalinjojen yli.

kirkon kirja, kirja kirkolle
princetonissa 1998 - �00� kokoontunut 
scripture project oli varteenotettava 
yritys löytää uudelleen kadonnut ”pu-
nainen lanka” Raamatun lukemiseen 
ja käyttöön kirkossa. projektin pohjal-
ta syntyi artikkelikokoelma the art 
of Reading scripture (eerdmans �00�). 
kirjan nimi kertoo projektin olennai-
sen havainnon: Raamatun lukeminen 
ei ole tekninen toimitus, siihen ei riitä 

pelkkä tieto, taito tai ”metodi”, vaan se 
on oma vaativa taiteenlajinsa. Raama-
tun vastaukset ihmisten kysymyksiin 
eivät ole selkeitä, latteita tai itsestään-
selviä.

kirja nostaa esiin teemoja, jotka 
ovat keskeisiä myös muissa tässä esit-
telemissäni teoksissa: Vanhan testa-
mentin kristillinen tulkinta, Raama-
tun aiemman tulkinta- ja vaikutushis-
torian tunteminen ja hyödyntäminen, 
Raamatun ”kirkollinen” ymmärtämi-
nen. kirkon elämässä Raamattu ei ole 
ensi sijassa nippu irrallisia muinaisia 
dokumentteja, vaan yksi yhtenäinen 
todistus jumalan pelastuksesta, yksi 
suuri kertomus kristuksesta, yksi ju-
malan sana ihmisille, yksi jumalan 
ylistys. se ei elä pelkästään menneisyy-
dessä, historian kerrostumissa, vaan 
tässä ja nyt, keskellä pyhäin yhteisön 
elämää, erityisesti jumalanpalveluksen 
julistuksessa ja rukouksessa. Robert 
W. jenson korostaa erinomaisessa es-
seessään, että Raamatun tarina ei kos-
ke jotain toista kansaa toisessa ajassa, 
vaan jumalan kansaa, meitä. ”luke-
kaa Raamattua täysin häpeilemättä 
kirkon lähtökohdista, kristillisen us-
kon ja elämän puitteissa”, jenson ke-
hottaa. Vanhan testamentin kristilli-
nen tulkinta ei ole vieraan tulkinnan 
päälle liimaamista vanhoihin tekstei-
hin, vaan ”jos evankeliumi on totta, 
asia yksinkertaisesti on niin”.

hieman samaan tapaan systemaat-
tisteologisia ja eksegeettisiä näkökul-
mia yhdistää artikkelikokoelma Rea-
ding texts, seeking Wisdom: scriptu-
re and theology (eerdmans �00�). 
kirjasta puuttuu scripture projectin 
mietitty, yhtenäinen linja, se jää hie-
man juhlakirjamaiseksi sekalaisten es-

seiden kokoelmaksi. esseiden joukos-
sa on kuitenkin todella tärkeitä pu-
heenvuoroja, kuten Graham stanto-
nin kirjoitus ”the law of Christ” se-
kä john Websterin esitys eskatologi-
sesta raamatuntulkinnasta.

john Webster on kirjoittanut myös 
syvällisen tutkielman Raamatun ase-
masta kristinuskon kolminaisuusopil-
lisessa rakenteessa: holy scripture: a 
Dogmatic sketch (Cambridge univ. 
press �00�). Webster vetää ilmoituk-
sen ja inspiraation, kaanonin ja aukto-
riteetin tapaiset tutut käsitteet tiukan 
dogmaattisen mankelin läpi, kompro-
misseja kaihtaen.

tulkinnan jatkumolla
Brevard Childs tarjoaa kiehtovan ta-
paustutkimuksen jesajan kirjan tul-
kintahistoriasta kirjassa the struggle 
to understand isaiah as Christian sc-
ripture (eerdmans �00�). Childs piir-
tää huikean kaaren kristillistä jesajan 
kirjan tulkintaa uudesta testamentis-
ta ja kirkkoisistä keskiaikaan, refor-
maatioon ja nykyaikaan. kirja kurot-
tuu luontevasti pohtimaan kristillisen 
Vanhan testamentin tulkinnan proble-
matiikkaa ”case jesajaa” pidemmälle-
kin.

laajemman ikkunan Raamatun 
varhaiseen tulkintahistoriaan tarjoaa 
Charles kannengiesserin toimittama 
kaksiosainen tiiliskiviopus handbook 
of patristic exegesis: the Bible in an-
cient Christianity (Brill �00�). teos 
pyrkii vetämään yhteen koko 1900-lu-
vun akateemisen patristiikan tutki-
muksen tulokset. tavoite voi olla tur-
hankin kunnianhimoinen, mutta kat-
tavampaa yleisesitystä varhaiskristilli-
sestä raamatuntulkinnasta ei ole eikä 

uusia eväitä 
raamattukeskusteluun
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varmaan tulekaan.
kirkkoisien raamattukommentaarit 

ovat teologinen aarreaitta, jonka hal-
veksiminen tai huomiotta jättäminen 
”vanhentuneena” on karkean tyhmyy-
den merkki. näihin aarteisiin pääsee 
nykyisin tutustumaan suomen kielel-
läkin. esimerkiksi serafim seppälä on 
suomentanut kaksi osaa johannes 
Chrysostomoksen opetuspuheita jo-
hanneksen evankeliumista (Valamon 
luostari �001, �00�).

modernin eksegetiikan ja teologisen 
raamatuntulkinnan ristipaineissa luo-
vii David m. Williamsin kirja Recei-
ving the Bible in Faith: historical and 
theological exegesis (Cua press 
�00�). historiallisen yleiskatsauksen 
jälkeen Williams keskittyy neljään 
keskeiseen 1900-luvulla vaikuttanee-
seen Raamatun tulkitsijaan: Raymond 
Browniin, Brevard Childsiin, juan 
luis segundoon ja henri de lubaciin. 
kuten näistä nimistäkin voi arvata, 
Williams esittelee synteettisiä koko-
naisnäkemyksiä, jotka yhdistävät on-

nistuneesti historiallisen tietoisuuden 
”uskon näkökulmaan”.

sandra schneidersin kirja the Re-
velatory text: interpreting the new 
testament as sacred scripture (litur-
gical press 1991) sekä stephen Fowlin 
engaging scripture: a model for 
theological interpretation (Blackwell 
1998) käyttävät lähestymistapanaan fi-
losofisen hermeneutiikan menetelmiä. 
paul Ricoeurin ja hans-Georg Gada-
merin ymmärtämistä ja merkitystä 
koskevat filosofiset pohdinnat avaavat 
todella hedelmällisiä näkökulmia Raa-
mattuun. tulkinnan prosessi ei ole yk-
sisuuntaista tekstin mestarointia eikä 
toisaalta yksipuolista merkityksen siir-
tymistä, vaan jatkuvaa vastavuoroista 
vuoropuhelua, jonka lopputulos on 
avoin ja monitasoinen. erityisesti 
schneiders pyrkii hienosti ”eheään, 
transformatiiviseen tekstin tulkin-
taan”.

raamatunluku rukouksena
Raamattuaiheisia hartauskirjoja ei ole 

kirjakaupasta vaikea löytää. hengelli-
sen elämän perustaminen Raamattuun 
on kuitenkin vaativa tehtävä, jossa kä-
denlämpöisistä aatoksista ei ole hyö-
tyä. mariano magrassin teos praying 
the Bible: an introduction to lectio 
Divina (liturgical press 1998) kannat-
taa noteerata poikkeuksellisen paina-
vana raamatullisen spiritualiteetin 
karttakirjana.

Valtavirroista poiketen magrassi ei 
perusta esitystään sen paremmin har-
taisiin yksityisiin meditaatioihin kuin 
liturgian teologiaankaan. sen sijaan 
hän esittelee luostarikutsumuksen raa-
matullista spiritualiteettia. kirkkoisi-
en ja keskiajan hengellisten tekstien 
pohjalta magrassi näyttää tien ”rukoi-
levaan lukemiseen” (lectio divina). 
menetelmä etenee neljällä tasolla: lu-
keminen, mietiskely, rukous ja kon-
templaatio. magrassi näkee ”lectio di-
vinan” myös täydentävän liturgista 
viettoa: se valmistaa ihmistä jumalan-
palvelukseen ja syventää sen raamatul-
lista pohjaa. 
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t o i s t e n  s i l m i n

david Bergen
suomen Bahá’í-yhteisö, enG-
lannin kielen lehtoRi, tu-
Run yliopisto

kun minulta pyydettiin artikkelia tä-
hän palstaan, sain seuraavan toimeksi-
annon. Teemana voisi olla tunnelmia 
vähemmistöuskontoon kuulumisesta val-
tauskonnon ”puristuksessa”. monet lute-
rilaisetkin voivat tuntea itsensä vä-
hemmistöön kuuluviksi, kun ajatel-
laan heidän suhdettaan suomen toi-
seen valtauskontoon: materialismiin. 
tämän uskon pyhä kolminaisuus 
koostuu kolmesta k:sta – kulutuskult-
tuuri, kilpailukyky ja kolmikantayh-
teistyö. tämän uskonnon vaikutus nä-
kyy muun muassa viimeaikaisessa kes-
kustelussa sunnuntai-aukiolosta, joka 
kärjistyi kiistaan työnteosta jouluaat-
tona.

yhdeksän juhlapyhää 
vuodessa
Bahá’ílla on yhdeksän juhlapyhää vuo-
dessa, jolloin tulee pitäytyä ansiotyöstä 
ja koulunkäynnistä, mikäli mahdollis-
ta. Vain yksi niistä on perinteisessä lo-
makuussa eli heinäkuussa; loput sattu-
vat eri viikonpäiviin eri vuosina. 

yliopisto-opettajana olen yleensä 
saanut melko vapaasti järjestellä tun-
tejani siirtämällä niitä tai antamalla 
korvaavia kotitehtäviä opiskelijoille.

Vaimoni taas toimii opettajana pie-
nessä kolmeopettajaisessa koulussa. 
jos hän jäisi pois työstä, seuraisi siitä 
se, että hänen työtovereidensa tulisi 
hoitaa myös hänen työnsä oman työn-
sä ohella, eli ”opettaa” neljää luokka-
tasoa samanaikaisesti! ei tunnu oike-
alta oppilaita tai työtovereita kohtaan 
sälyttää vastuutaan muille ja lähteä 
viettämään pyhää. 

tämän lehden lukijakunta on 

useimmiten töissä kirkon juhlapyhinä, 
mutta se on tietoinen päätös, kutsu-
mus! en usko, että ihan kaikki kristi-
tyt ottivat avosylin vastaan taannoisen 
päätöksen siirtää osa kirkkopyhistä 
lauantaina vietettäviksi. ajatelkaa mil-
tä tuntuisi, jos seurakuntalaisten pitäi-
si anoa joka vuosi erikseen lupaa olla 
pois työstä jouluna tai pääsiäisenä.

kun lapsemme olivat kouluiässä, 
heidänkään kotiin jäämisensä ei ollut 
helppoa. pyhäpäivinä koulussa suori-
tettujen tehtävien ja läksyjen antami-
nen sekä mahdollisten kokeiden suo-
rittaminen aiheutti sekä lapsille että 
heidän opettajilleen ylimääräistä vai-
vaa. lasten pelko vertaistensa reakti-

oista heidän erilaisuuteensa ei myös-
kään helpottanut pyrkimyksiämme 
saada heidät viettämään pyhäpäiviä 
päivisin kotona. koska nykyisinkin 
paikalliset bahá’í-yhteisöt ovat melko 
pieniä, eivätkä kaikki aikuisetkaan 
tunne voivansa ottaa vapaata työstä, 
pyhäpäivästä tulee usein pelkkä pyhä 
ilta. tämä hidastaa kulttuuri-identi-
teetin kehittymistä ja sen säilyttämistä 
bahá’í-yhteisöissä.

marraskuussa kansainvälinen 
bahá’í-yhteisö oli mukana järjestämäs-
sä yk:n kaikkinaisen uskontoon tai 
elämänkatsomukseen perustuvan su-
vaitsemattomuuden ja syrjinnän pois-
tamiseen tähtäävän julistuksen ��-
vuotiskonferenssia.  

yksi konferenssin pääpuhujista, 
alankomaiden ihmisoikeuslähettiläs 
Piet de klerk muistutti, että ”elämme 
tänään globalisoituneessa maailmassa. 
tämä tarkoittaa, että erilaiset kulttuu-
rit, mukaan lukien eri uskonnot, koh-
taavat toisensa useammin ja intensiivi-
semmin kuin aikaisemmin”. 

julistuksessa, jonka kaikki maail-
man hallitukset hyväksyivät aikoinaan 
yksimielisesti, lukee, että jokaisella on 
oikeus ”noudattaa lepopäiviä ja viettää 
juhlapyhiä tai seremonioita oman us-
konnon tai elämänkatsomuksen peri-
aatteiden mukaisesti”. 

tuntuu siltä, että materialismin alt-
tarilla uhrataan enenevässä määrin si-
tä pyhyyden tunnetta, jota evankelis-
luterilainen kirkko on yrittänyt ylläpi-
tää ihmisten arjen ja juhlan vuorotte-
lussa. 

sopii kysyä, miten ihmeessä me vä-
hemmistöuskoiset saamme vaalittua 
lapsissamme ja yhteisöissämme kunni-
oitusta jumalan pyhien opettajien elä-
mään liittyviä merkkipäiviä kohtaan, 
kun jokainen päivä on pakosta ”arki-
päivä”.

onko Pyhää?

Kulttuuri-identiteetin kehittymistä ja sen 
säilyttämistä bahá’í-yhteisöissä hidastaa 
se, että pyhäpäivästä tulee usein pelkkä 
pyhä ilta, sanoo David Bergen.
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puolirakenteen muutos ovat ol-
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kissa isommissa virkakuntamme ko-
koontumisissa viime vuosina. 

kun nuori työntekijä tulee kirkkoon 
töihin, voi olla, että hänen esimiehensä 
lähentelee iältään hänen isovanhempi-
aan. osa työtovereista on mahdollises-
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tarja korpela
kappalainen, tuiRan seuRakunta

P
aPisto eläköityy ja sen myötä nuortuu 
ja naisistuu yhä kiihtyvällä tahdilla. lähes kai-
kissa isommissa virkakuntamme kokoontumi-
sissa viime vuosina on puhuttu siitä, että se on tu-

lossa, se tulee ja nyt se on täällä.
kun nuori työntekijä tulee kirkkoon töihin, osa työto-

vereista on mahdollisesti hänen vanhempiensa tai jopa 
isovanhempiensa ikätovereita. työyhteisössä on läsnä 
paitsi eri sukupuolia, myös sukupolvien moninaisuus. 
unohdammeko tämän silloin, kun vierastamme työto-
verimme puhetapaa tai koko hänen olemustaan tai kun 
epäilemme hänen kutsumustaan tai kritisoimme hänen 
työtapojaan mietiskellen: ”ei meillä ennen näin ole toi-
mittu” tai tulijan näkökulmasta: ”kuinka kukaan enää 
�000-luvulla voi ajatella noin?”

se mikä itselle tai omalle sukupolvelle on vierasta tai 
mikä ei mahdu minun pappeuden pirtaani, tuo työyhtei-
söön jännitteitä. näitä puretaan monin eri tavoin. on 
uuvuttavaa, jos työyhteisössä on mahdollista saada ar-
vostusta työtovereilta ja esimieheltä vain mielistelemäl-
lä tai mukautumalla. hälyttävää on myös se, jos työyh-
teisössä viljellään siperia opettaa -tyylisiä lentäviä lausei-
ta. eivätkö ne kerro enemmän lausujansa pettymyksis-
tä kuin tylystä ympäristöstämme?  

eri sukupolvien ei välttämättä tarvitse joutua törmä-
yskurssille keskenään. Voimme pysähtyä miettimään si-
täkin, mikä meitä eri-ikäisiä tai eri tavalla ajattelevia 
pappeja yhdistää. myös se luettelo on painava: kaste, us-
ko, kutsumus ja työnantaja sekä isolla että pienellä kir-
joitettuna. on kiinni tahdostamme ja asenteistamme, 
haluammeko alleviivata meitä yhdistäviä vai erottavia 
asioita.

  
kirkossamme on tässä murrosvaiheessa kan-
nettu huolta hiljaisen tiedon siirtämisestä tuleville työn-
tekijöille. tämän huolen hälventämiseen kirkolla on 
koeteltuja, hyviä työkaluja. harjoittelunohjaus, ordi-
naatiokoulutus, perehdyttäminen, mentorointi, työnoh-
jaus ja hengellinen matkakumppanuus tähtäävät poh-

jimmiltaan kaikki samaan. 
myös uudehko moniam-
matillinen ohjaajakoulutus 
on käynnistynyt hyvin ko-
kemuksin joissakin hiippa-
kunnissa. on tärkeää, että 
nämä työuran eri vaiheisiin 
liittyvät työn tukemisen ka-
navat ovat halutessamme 
kaikkien käytössä. 

nuoriin työntekijöihin 
kohdistuu myös paljon 
odotuksia. itse toivon saavani heistä työtovereita, joiden 
kanssa jakaa tuoreita ajatuksia siitä, miten kirkko voi 
kohdata jäsenensä ajassamme, jonka avainsanoja ovat 
yksilöllisyys, suvaitsevaisuus ja moniarvoisuus ja jossa 
hengellinen etsintä lisääntyy.

kirkon teHtäVä on sanan ja sakramenttien ja-
kaminen niin, että ihmiset löytäisivät ravintoa hengelli-
seen nälkäänsä. juuri tästä tehtävästä käsin meidän työn-
tekijöiden eri ikäisyys, eri sukupuoli ja erilaiset hengel-
liset taustat tai näkemykset ovat rikkaus, jota meidän tu-
lisi, ei vain sietää, vaan vaalia aarteena keskuudessam-
me. eri lahjoilla ja kyvyillä varustettuina me parhaiten 
palvelemme erilaisista ihmisistä koostuvaa seurakuntaa. 
tämän tunnustaminen voi synnyttää keskuuteemme jo-
tain parempaa kuin vain toistemme suvaitsemista, ehkä 
jopa kunnioittamista, positiivista riippuvaisuutta ja aitoa 
yhteisöllisyyttä. 

kirkko tarvitsee sekä pitkän työkokemuksen omaa-
vaa, kokenutta osaajaa että innokasta, unelmia ja uusia 
tuulia mukanaan tuovaa vasta-alkajaa. hyvässä työyh-
teisössä on oikeus kasvaa ja kehittyä, erehtyä ja epäon-
nistua, mutta myös näyttää mihin pystyy. jokaisen pitää 
saada onnistua siinä, missä hän on hyvä.

erilaisten ihmisten tutustumisen työyhteisössä toisiin-
sa pitäisi tapahtua yhtä suurella kunnioituksella kuin 
pyhälle paikalle astumisen. ennakkoasenteiden kengät 
on riisuttava ja jäätävä kuulostelemaan, että voisi ym-
märtää. jospa iso luuta lakaisisikin ennen muuta omat 
ennakkoluuloni ja asenteeni. 

kun iso luuta lakaisee...
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”älkää pantatko 
hyviä uutisiA”
milla rautiainen
teoloGian maisteRi, ilta-sa-
nomien uutistoimittaja

ilta-sanomien toimittaja milla 
rautiainen kannustaa kirkkoa 
tiedottamaan tehokkaammin 
myönteisistä asioista maallisel-
le medialle.

aina silloin tällöin kuulee kirkon sisä-
piiriläisten lausuvan, että ”maallista 
mediaa ja erityisesti iltapäivälehtiä 
kiinnostavat vain pappien törttöilyt ja 
muut kielteiset kirkon asiat”.

tällainen mielikuva saattaa ehkä 
syntyä, jos seuraa vain lööppejä. Väite 
on kuitenkin täysin perätön. ilta-sa-
nomissa kirkolliset aiheet ylittävät uu-
tiskynnyksen hyvin monella eri taval-
la. 

is:ssa suhtaudutaan avoimin mielin 
kirkkoon ja ollaan valmiita julkaise-
maan myönteisiä kirkkouutisia aina, 
kun uutiskynnys ylittyy.

omista parin viime vuoden aikana 
kirjoittamistani kirkkouutisista noin 
puolet on ollut myönteisiä, yksi neljäs-
osa neutraaleja ja yksi neljäsosa kriit-
tisiä.

tämä ei kerro koko totuutta, sillä 
en ole lehdessämme suinkaan ainoa, 
joka kirkkouutisia tekee. jotakin oleel-
lista se kuitenkin kertoo suhdeluvuis-
ta.

huomio 
uutiskärkeen
niin ikään usein kuulee kritisoitavan, 
että hengellisyyttä käsitellään maalli-
sessa mediassa liian vähän. ongelma 

on, että hengellisyys on usein niin abst-
raktia, että siitä on sinällään hankala 
saada uutista.

tähän mennessä ainoa resepti, jon-
ka olen havainnut toimivaksi on, että 
uutisen kärki koskee jotakin ajankoh-
taista tai konkreettista kiinnostavaa 
asiaa, ja hengellisyyttä käsitellään tä-
män kyseisen uutisen sisällä. 

jos kirkko haluaa nähdä maallisessa 
mediassa entistä enemmän positiivisia 
uutisia ja niiden myötä myös hengelli-
syyttä, suosittelen lämpimästi, että 
kirkko tiedottaisi tehokkaammin 
myönteisistä asioistaan.

tehokkaammalla tiedottamisella 
tarkoitan paitsi laajapohjaisempaa ak-
tiivisuutta tiedottamisessa myös sitä, 
että kirkossa mietittäisiin, mikä on 
kiinnostava kirkkouutinen tavallisen 
seurakuntalaisen kannalta.

seurakuntalaisia kiinnostavia 
näkökulmia
kannustan siihen, että kirkon tiedo-
tuksesta vastaavien lisäksi myös ruo-
honjuuritasolta oltaisiin aktiivisem-
min yhteydessä mediaan. kuka tahan-
sa kirkon työntekijä tai seurakunta-
aktiivi – esimerkiksi tapahtumasta 
vastaava – voi mainiosti ottaa suoraan 
kontaktin toimittajiin vaikka puheli-
mitse tai sähköpostitse.

moni is:ssa julkaistuista myönteisis-
tä uutisista on syntynyt juuri sillä ta-
voin. uutisidean ei välttämättä tarvit-
se olla loppuun saakka viilattu, sillä 
toimittajatkin voivat hioa näkökul-
maa. monessa maallisessa mediassa ei 
kuitenkaan välttämättä ole ketään, 
jonka erityisessä intressissä olisi kir-
joittaa kirkon asioista.

sitä tärkeämpää on, että kirkon asi-
oista tiedottavat miettisivät itsekin ta-
vallisia seurakuntalaisia kiinnostavia 
näkökulmia ja ottaisivat huomioon 
uutiskriteereitä jo ennen kuin tarjoa-
vat medialle juttuideoita. mitä pidem-
mälle jalostettu näkökulma on, sitä 
helpommin uutisen saa läpi. 

kirkon tiedotuskeskuksesta saapuu 
toimitukseen kiitettävän runsaasti ma-
teriaalia, ja joidenkin tiedotteiden 
pohjalta on syntynytkin uutisia. Vali-
tettavasti kuitenkin aika harvojen. 

Voisiko kirkko harkita näiden tie-
dotteiden rinnalle myös kohderyhmä-
tiedottamista? Valtakunnallisen leh-
den, radion ja tv:n uutiskriteerit ovat 
hieman erilaisia kuin paikallisten me-
dioiden.

uudenlaista 
tiedotusta
uudenlainen tiedotus on mielestäni 
tärkeää erityisesti tulevaisuudessa, jos 
kirkko haluaa säilyttää kontaktin jäse-
niinsä ja luoda yhteyksiä potentiaali-
siin uusiin jäseniin yhä informaa-
tiokeskeisemmäksi muuttuvassa yh-
teiskunnassa.

siksi kehotan, että älkää pantatko 
hyviä uutisia. kun kiinnostava näkö-
kulma löytyy, yllättävistäkin asioista 
voi syntyä uutinen. maallisen median 
kautta voi tavoittaa suuren joukon ih-
misiä, jotka ovat kiinnostuneita kir-
kon asioista, mutta jotka eivät välttä-
mättä lue kirkollisia ja hengellisiä leh-
tiä. 
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milla rautiainen
teoloGian maisteRi, ilta-sa-
nomien uutistoimittaja

kerron tässä lehtemme uutiskritee-
reistä, joita havainnollistan esimerkeil-
lä ilta-sanomissa julkaistuista myön-
teisistä kirkkouutisista.

nämä uutiskriteerit kannattaa pitää 
mielessä myös silloin, kun kirkko in-
formoi paikallisia maallisia medioita, 
sillä osa uutiskriteereistä pätee myös 
niihin.

pääperiaate on, että ilta-sanomissa 
julkaistavan uutisen tulee kiinnostaa 
mahdollisimman monia, koska kysees-
sä on valtakunnallinen lehti, jolla on 
vajaa miljoona lukijaa. nettilukijat 

mukaan laskien luku nousee 1,� mil-
joonaan. uutisoitava asia voi mainios-
ti olla paikallinen, kunhan se on valta-
kunnallisesti kiinnostava.

kaiken a ja o on usein oma näkö-
kulma. 

seitsemän uutiskriteeriä
uutisen tulee olla ihmisläheinen.
niinkin ei-mediaseksikkäältä kuulos-
tavasta aiheesta kuin Vanhan testa-
mentin äänikirja saatiin sivun kokoi-
nen uutinen, kun siihen löydettiin ih-
misläheinen näkökulma. kun toimi-
tukseemme saapui �� cd-levyä sisältä-
vä postilähetys, huomiomme kiinnitti 
heti, että yksi ainoa ihminen oli luke-
nut ääneen koko Vanhan testamentin. 

Ryhdyimme spontaanisti laskemaan, 
että näyttelijä eero saarinen on ladel-
lut yhteensä �� tuntia Raamattua ää-
neen. ihailimme, että vau, minkä ura-
kan mies oli tehnyt. mietimme, oliko-
han hänellä kulunut paljon kurkku-
pastilleja ja rupesikohan häntä hauko-
tuttamaan pitkien sukuluetteloiden la-
teleminen. muutamaa päivää myö-
hemmin haastattelin saarista sillä uu-
tiskärjellä, että minkälainen projekti 
oli ollut lukea koko Vt ääneen.

uutisen tulee olla arjen läheinen ja 
konkreettinen. 

kansalaisvastuun katekismuksesta 
syntyi uutinen, kun näkökulmana oli 
tehdä yhdelle kirjan kirjoittajista 

näin uutiskynnys ylittyy
merja laaksamo
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konkreettisia kysymyksiä arjen yhteis-
vastuullisesta etiikasta. kysymykset 
liittyivät muun muassa hyväntekeväi-
syyteen ja äänestyskäyttäytymiseen: 

”kuun lopussa tilillä koreilee �0 eu-
roa, jotka ovat jääneet rippeiksi pakol-
listen menojen jälkeen. saanko törsätä 
rahat vai pitäisikö minun lahjoittaa ro-
poni hyväntekeväisyyteen nälkää nä-
kevien hyväksi?”

”minuun ei pure kliseinen hokema, 
että vain äänestämällä voit vaikuttaa. 
ehdokkaiden näkemyksiin perehty-
minen tuntuu turhalta, koska he kui-
tenkin kääntävät takkinsa vaalikau-
den aikana. onko parempi äänestää 
pärstäkertoimen perusteella kuin nuk-
kua vaaleissa?”

uutinen liittyy johonkin ajankohtai-
seen ilmiöön. 

Viime syksynä seurakuntavaalien 
alla uutisoitiin, kuinka kirkko on mo-
dernisoinut vaalejaan ja ottanut use-
ammalla paikkakunnalla käyttöön 
vaalikoneet.

kun toissa syksynä tuli tieto, että 
helsingin seurakuntayhtymä viettää 
armokampanjaa, se ei vielä sellaise-
naan ylittänyt uutiskynnystä. haem-
me aina omaa, lukijoitamme kiinnos-
tavaa näkökulmaa, jota ei muilla me-
dioilla ole. 

lähdimme etsimään haastateltavak-
si kiinnostavaa ihmistä, jolla olisi jota-
kin ajankohtaiseen ilmiöön liittyvää 
kerrottavaa armosta. 

piispa eero huovinen suostui. hän 
puhui haastattelussa siitä, miten armo 
sopii nykypäivän ihmisen kovan työ-
elämän paineisiin.

”työelämään kaivataan enemmän 
oikeudenmukaisuutta ja kohtuulli-
suutta, kuin armoa. armo sopii huo-
nosti työelämään”, huovinen sanoi.

siten saimme aukeaman jutun ar-
mokampanjasta.

uutinen on jotakin poikkeuksellista ja 
yllättävää. 

tästä esimerkkinä uutiset erilaisista 

erityismessuista, kuten metalli-, nalle- 
ja popmessusta ja vauvakirkosta. me-
tallimessusta julkaistiin useampikin 
uutinen, koska ei taida olla kovin ta-
vallista nykyaikana, että jumalanpal-
velukseen jonotetaan ja 1�0 ihmistä 
jää tilan puutteen vuoksi kirkon ulko-
puolelle.

uutinen tehdään usein ns. tavallisten 
ihmisten kautta.

mitä jokin kirkon päätös tai ehdotus 
merkitsee tavallisille ihmisille? kiin-
nostavaa on muun muassa, mitä ta-
pahtuu kirkollisten toimitusten rinta-
malla. kirkolliset toimituksethan ovat 
yksi suurimpia syitä siihen, miksi suo-
malaiset kuuluvat kirkkoon. siksi on 
luontevaa, että lehtemme seuraa, mitä 
sillä rintamalla tapahtuu. 

uutiskynnyksen ylitti muun muas-
sa, kun kirkossa päätettiin, että kum-
mien määrää voidaan lisätä kasteen 
jälkeenkin. 

toinen esimerkki: kun kirkollisko-
kouksessa tehtiin aloite avioliittokou-
lusta, haastattelimme vantaalaisparis-
kuntaa, joka kertoi, kuinka koulu oli 
parantanut heidän parisuhdettaan.

Valtakunnallisen lehden luonteeseen 
kuuluu, että moni uutinen tehdään 
julkisuuden henkilöiden ja valtahie-
rarkian yläpään kautta – kirkon tapa-
uksessa usein piispojen kautta.

piispa Wille Riekkinen pohti pappi-
en esikuvallisuutta, syntiä ja armoa 
viikonvaihdeliitteen useamman auke-
aman kokoisessa haastattelussa.

kun jari sarasvuo piti helsingin 
tuomiokirkossa väkevän puheen, niin 
silloin pystyi kirjoittamaan sivun ver-
ran suoraa tekstiä uskosta, armosta ja 
jumalasta.

helsinkimissiosta syntyi uutinen, 
kun joukko bisneksen kärkinimiä liit-
tyi sen johtoon. uutisen kärki oli siinä, 
että mikä saa muun muassa suomen 
pankin ex-pääjohtajan sirkka hämä-
läisen ja sok:n pääjohtajan kari nei-
limon liittymään helsinkimission val-

tuuskuntaan?
uutisen sisällä kerrottiin myös peh-

meämpää asiaa, eli kuinka helsinki-
missio tekee tärkeää työtä esimerkiksi 
vanhusten hyväksi.

ja väliin mahtuu hieman kepeäm-
piäkin uutisia, kuten että futisfanina 
tunnettu piispa mikko heikka kom-
mentoi viime kesän mm-kisojen ai-
kaan, miten futisfani selviää kokonais-
ta kaksi päivää ilman jalkapalloa, kun 
tv:ssä on taukoa.

yhteiskunnallisesti tärkeät asiat. 
aasian tsunamikatastrofiin liittyen 

haastattelimme piispa huovista kah-
teen laajaan artikkeliin, joissa käsitel-
tiin kärsimystä. toinen tehtiin heti 
tuoreeltaan katastrofin jälkeen otsikol-
la ”miksi käänsit selkäsi, jumala?” ja 
toinen tsunamin vuosipäivän alla otsi-
kolla ”toivon sanat”: voiko kärsimyk-
sestä selvitä ja voiko siitä oppia jota-
kin?

lasken nämä edellä mainitut uutiset 
myönteisiksi, koska kirkko esiintyy 
niissä positiivisessa valossa kärsivän lä-
himmäisen vierelläkulkijana. 

korostan, että juuri tsunamin kal-
taisissa laajasti koskettavissa, kollektii-
visissa tragedioissa olisi erityisen tär-
keää, että kirkko olisi käytettävissä 
myös maallisessa mediassa. 

juuri tällaisten syviä, inhimillisiä sa-
maistumisen tunteita herättävien kata-
strofien keskellä tavalliset seurakunta-
laiset kaipaavat lohdutusta ja heitä 
kiinnostaa kirkko ehkä enemmän 
kuin muulloin. he kaipaavat välineitä 
oman surunsa jäsentämiseen. 

paikallisen median informoimisesta 
en tiedä, mutta ainakin pääkaupunki-
seudulla ja valtakunnallisen median 
tasolla kirkko onkin viime vuosina 
mielestäni kiitettävän nopeasti reagoi-
nut ja hoitanut hyvin tiedottamisen 
muun muassa konginkankaan, tsuna-
min ja myyrmannin tragedioihin liit-
tyen. 

 ” ä l k ä ä  p a n t at k o  h y V i ä  u u t i s i a ”
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kati niemelÄ
uskonnonpeDaGoGiikan Do-
sentti, tutkija kiRkon tut-
kimuskeskus

Valtaosa papeista ja kanttoreis-
ta viihtyy työssään hyvin. 
useimmat myös jaksavat työs-
sään hyvin huolimatta pitkiksi 
venyvistä työviikoista. työajat-
tomuus johtaa tutkimuksen 
mukaan kuitenkin huolestutta-

van monilla ylipitkiin työviik-
koihin. tämä tuo mukanaan 
myös jaksamattomuutta ja pa-
himmillaan työuupumusta. 

tässä artikkelissa tarkastellaan pappi-
en ja kanttorien työmotivaatiota ja 
työssä jaksamista. artikkeli pohjautuu 
tammi-helmikuussa �00� akavan kir-
kollisten ammattiliittojen vaalin yhte-
ydessä toteutettuun kyselyyn, johon 
vastasivat suomen kirkon pappisliiton 

ja suomen kanttori-urkuriliiton työ-
elämässä olevat jäsenet. 

kaikkiaan vastaus saatiin 1 0�� hen-
kilöltä, joista ��0 kanttoreita, loput 
pappeja ja muita teologeja.

kutsumus tuo mukanaan työn 
mielekkyyden
tutkimuksen perusteella selkeä enem-
mistö (8� %) papeista ja kanttoreista 
on vähintään melko tyytyväisiä työhön 
kokonaisuudessaan ja kokee työnsä 
tuottavan tyydytystä. erittäin tyytyväi-

a k i n  j ä s e n k y s e ly s t ä  e s i i n  n o u s s u t t a

miten papit ja kanttorit 
jAksAvAt jA viihtyvät 
työssään?

vexi savijo
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a k i n  j ä s e n k y s e ly s t ä  e s i i n  n o u s s u t t a

siä työhönsä papeista on joka neljäs, 
kanttoreista joka kuudes. seitsemän 
prosenttia ilmaisi olevansa tyytymä-
tön. mahdollisuus toteuttaa itseään 
työssään ja kokemus jumalalta saadus-
ta kutsumuksesta työssä näyttäytyvät 
voimakkaasti työviihtyvyyttä lisäävinä 
tekijöinä. 

papeista lähes yhdeksän kymmenes-
tä (88 %) ja kanttoreista kolme neljäs-
tä koki, että työ on jumalan antama 
kutsumustehtävä (katso kuvio 1). use-
ampi kuin neljä pappia ja kanttoria 
viidestä koki voivansa toteuttaa itse-
ään työssään. niin ikään valtaosa pa-
peista ja kanttoreista piti tärkeänä 
mahdollisuuttaan työssään auttaa ja 
palvella lähimmäisiään. 

joka toinen vastaaja piti työtään elä-
mäntehtävänä, jolle on kokonaan 
omistautunut. erityisesti yli ��-vuoti-
aat kanttorit ja papit kokivat työnsä 
elämäntehtäväksi, jolle olivat koko-
naan omistautuneita. Vanhemmat 
työntekijät kokivat työnsä myös hie-
man nuoria useammin jumalan anta-
maksi kutsumustehtäväksi. 

Runsas kolmannes niin papeista 
kuin kanttoreista piti tärkeänä sitä, et-
tä voi edetä uralla ja saada lisää vas-
tuuta. ennen muuta toimeentulon ta-
kia työtä teki kanttoreista joka kolmas 
ja papeista joka viides. nuoret kantto-
rit ja papit korostavat työssään van-
hempia työntekijöitä hieman enem-
män itsensä toteuttamista, uralla ete-
nemistä ja toimeentuloa.

työssä jaksaa ja uupuu
tutkimuksen perusteella joka neljäs 
pappi ja kanttori työskentelee uupu-
musuhan alla ja kokee vähintään ajoit-
taista jaksamattomuutta. kaksi pro-
senttia koki jo uupuvansa ylenmääräi-
sen työtaakan alla. enemmistö kuiten-
kin jaksaa työssään: kolme neljästä 
(�� %) kertoi jaksavansa töiden kanssa 
vaikka työtä olisi paljonkin. työssään 
uupuvia on yhtä paljon pappien ja 
kanttorien keskuudessa.

parhaiten työssään jaksavat perhe-
neuvojat ja seurakuntien ja yhtymien 
erityisviroissa työskentelevät. kirkon 
keskushallinnon ja hiippakunnan 

työntekijöiden keskuudessa työssään 
uupuneita ja uupumusuhan alla olevia 
työntekijöitä on enemmän kuin muis-
sa tehtävissä. myös kirkkoherrojen 
keskuudessa uupuneiden ja työssään 
jaksamattomuutta kokevien työnteki-
jöiden osuus on muita suurempi.

työssään jaksamattomuutta kokevi-
en määrä ei yllätä, kun tarkastelee 
pappien ja kanttorien työviikon koko-
naismäärää. Viikoittain tehtyjen työ-
tuntien määrä on suorassa yhteydessä 
työssä jaksamiseen. papeista kolme 
neljästä (�� %) ilmoitti tekevänsä yli 
�0-tuntista työviikkoa ja kanttoreista 
lähes puolet (�� %). joka viides pappi 
ja joka kymmenes kanttori ilmoitti te-
kevänsä työtä keskimäärin yli �0-tun-
tia viikossa. yleisimmin työ jakautuu 
tunteina tarkasteltuna siten, että reilu 
10 tuntia viikossa kuluu henkilökoh-
taiseen valmistautumiseen, vajaa 10 
tuntia työyhteisön sisäiseen yhteistoi-
mintaan ja hallinnollisiin tehtäviin. 
seurakuntalaisten parissa tehtävään 
työhön papeilla kuluu tyypillisesti rei-
lu �0 tuntia ja kanttoreilla vajaa �0 

Työn merkitys jäsenistölle. 
Samaa mieltä väitelauseiden 
kanssa olevien pappien ja 
kanttorien osuus (%).
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tuntia.
kaikkein pisimpiä työviikkoja il-

moittavat tekevänsä kristillisten järjes-
töjen työntekijät ja kirkkoherrat. 
kirkkoherrojen keskimääräinen työ-
viikko on yli ��-tuntinen, kristillisten 
järjestöjen työntekijöillä yli �0-tunti-
nen. molemmilla pääasiallinen selitys 
näyttää olevan työyhteisön sisäisen yh-
teistoiminnan ja hallinnollisten tehtä-
vien runsaus ja aikaavievyys. kappa-
laiset tekevät keskimäärin yli �0-tun-
tista työviikkoa. seurakuntapastorit, 
sairaalateologit ja perheneuvojat teke-
vät työtä keskimäärin noin �0 tuntia 
viikossa.

mahdollisuus vaikuttaa omaan työ-
määräänsä on tärkeä jaksamiseen vai-
kuttava tekijä. Riittävästi tai jokseen-
kin riittävästi näitä vaikutusmahdolli-
suuksia koki vastaajista �0 %. selvästi 
keskimääräistä enemmän työmäärään-
sä voivat vaikuttaa kirkon sairaalasie-
lunhoitajat, perheneuvojat ja kristillis-
ten järjestöjen työntekijät. erityisesti 

kirkkoherrat ja seurakuntapastorit 
kokivat omat vaikuttamismahdolli-
suutensa vähäisiksi ja vain puolet piti 
vaikutusmahdollisuuksia riittävinä tai 
kutakuinkin riittävinä. myös hiippa-
kunnan työntekijät kokivat omat vai-
kutusmahdollisuutensa työmääräänsä 
hyvin vähäisiksi, riittävinä tai jokseen-
kin riittävinä vaikutusmahdollisuuk-
siaan piti vain joka kolmas. 

tilanne on kuitenkin osin kohentu-
nut aiempiin vuosiin verrattuna. eri-
tyisesti papiston vapaapäivien pitämi-
nen on muodostunut säännöllisem-
mäksi viimeisen kymmenen vuoden 
aikana. Viidennekseltä kanttoreista ja 
papeista (�1 %) jää kuitenkin edelleen 
vapaapäivä pitämättä lähes joka viik-
ko ja yli puolelta vastaajista vähintään 
kerran kuukaudessa. erityisesti useil-
la kirkkoherroilla ja ylimmän asteen 
kanttoreilta jää vapaapäiviä usein pitä-
mättä. parhaiten vapaapäivien pitä-
minen on tasapainossa nuorilla työnte-
kijöillä, niin papeilla kuin kanttoreil-

la. erityisen usein vapaapäivät jäävät 
pitämättä yksipappisten seurakuntien 
kirkkoherroilta. toisaalta vapaapäivi-
en pitäminen on kuitenkin erityisen 
vaikeaa myös kaikkein suurimpien 
seurakuntien kirkkoherroille.

tyytymättömyys työstä saatuun ta-
loudelliseen korvaukseen näyttäytyy 
tutkimuksessa niin työviihtyvyyttä 
kuin työssä jaksamista laskevana teki-
jänä. kanttoreista vain �� % ja papeis-
ta �9 % on vähintään melko tyytyväi-
nen työstään saatuun taloudelliseen 
korvaukseen. erittäin tyytyväisiä kant-
toreista on vain yksi sadasta, papeista 
yksi kymmenestä. eniten palkkaansa 
tyytymättömiä on perheneuvojien ja 
muiden seurakuntien ja yhtymien eri-
tyisviroissa työskentelevien sekä hiip-
pakuntien ja kirkon keskushallinnon 
työntekijöiden keskuudessa. kaikkein 
useimmin palkkaansa tyytymättömien 
palkankorotustoiveet olivat �00 euron 
ja 1 000 euron välillä.

Työssä uupuvien ja 
välillä jaksamattomi-
en osuudet ammatti-

ryhmittäin (%).
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m i e l i p i D e

Vihkijä vihittävänä
kokemuksia avioliittoon 
vihkimisen kaavasta

olen ollut �� vuotta pappisvirassa. 
tänä aikana olen vihkinyt avioliit-
toon huomattavan määrän seura-
kuntalaisia, tuttuja ja tuntematto-
mia. tässä joukossa on myös suku-
laisia ja ystäviä. on veljeä ja sisarta, 
vieläpä oma äitikin. sulhasen roolis-
sa olen ollut kahdesti. ensimmäisen 
kerran olin vihillä ��-vuotiaana teo-
logian ylioppilaana ja toisen kerran 
�1-vuotiaana teologisen tiedekun-
nan opettajana. jälkimmäisestä ko-
kemuksesta tulee tätä kirjoittaessani 
kuluneeksi neljä kuukautta. tulles-
sani toisen kerran vihille vaihdoin jo 
tutuksi tulleen vihkijän roolin vihit-
tävän osaan. palvelun tuottajasta tu-
li asiakas. tämä roolin vaihto antoi 
vihkitoimitukseen uuden näkökul-
man. 

Valmistauduin yhdessä morsia-
meni päivin kanssa edessä olevaan 
toimituskeskusteluun tutkimalla 
kirkollisten toimitusten kirjaa. äi-
dinkielen opettajan ja teologin yh-
teistyö vei ilmaisujen merkitysten 
tarkasteluun. yritimme löytää mei-
dän vihkimiseemme sopivia vaihto-
ehtoja teksteistä ja rukouksista. se ei 
sitten ollutkaan helppoa. tilannetta 
selkeyttääksemme lähdimme pohti-
maan sitä, mikä uskonnollinen mer-
kitys avioliittoon vihkimisellä meil-
le on. meille molemmille oli itses-
tään selvää, että halusimme kirkolli-
sen vihkimisen. siviilivihkimistäkin 
meille oli ehdotettu. tämä johtui il-
meisesti siitä, että molemmat olim-
me eronneita. tällaisen ajatuksen 
olimme kuitenkin suoralta kädeltä 
torjuneet. eronneinakin halusimme 

kirkollisen vihkimisen ilman muu-
ta, eikä tähän liittynyt minkäänlais-
ta tarvetta ”hääglamouriin”.

uskonnollisesta näkökulmasta 
vihkiminen merkitsi meille ennen 
kaikkea kiitosrukousta siitä, että 
olimme löytäneet toinen toisemme. 
sen mukana elämään oli auennut 
uusi perspektiivi. sen valossa kaikki 
muu näyttää toisenlaiselta. olemme 
kuulleet, että sitä kutsutaan onnek-
si. tästä halusimme iloita ja kiittää 
jumalaa.

kirkollisten toimitusten käsikir-
jasta tätä näkökulmaa saa etsiä, kuin 
”neulaa heinäsuovasta”. kaikki kol-
me käsikirjan psalmitekstiä kuvaile-
vat vaarassa tai ahdingossa olevaa 
henkilöä, joka saa avun jumalalta. 
seurakuntalainen jää kysymään, 
mikä on se erityinen vaara, joka 
avioliiton solmivilla on nyt sitten 
edessään. ehkä vastaus löytyy esiru-
kouksen ensimmäisestä vaihtoeh-
dosta, jossa rukoillaan ”anna heille 
vastuuntuntoa ja uskollisuutta. au-
ta heitä voittamaan kiusaukset. Var-
jele heidän ruumiinsa ja sielunsa”. 

keskeiseksi teemaksi muodostuu-
kin uskollisuuden ja avioliiton pur-
kamattomuuden korostaminen. 
”minkä jumala on yhdistänyt, sitä 
älköön ihminen erottako.” tätä ko-
rostetaan useampaan otteeseen. toi-
siinsa syvästi rakastuneen ja sitoutu-
neen parin korvissa tämä uskolli-
suuden painotus tuntuu omituiselta, 
koska se ei voi muuta ajatellakaan 
kuin uskollisuutta toinen toisilleen. 
tämä teema tarjoaa sen sijaan mah-
dollisuuden ”potkaista moraalin 
saappaalla” avioeron jo kokeneita ja 
haavoittaa näin jo haavoittuneita.

eräs kirkkokäsikirjan aihe on ke-
hotus rakastaa aviopuolisoa, niin 
kuin jumalakin on rakastanut mei-

tä. tämä tulee esille tutussa korint-
tolaiskirjeen rakkauden ylistykses-
sä. siinähän todetaan rakkaudesta: 
”kaiken se kestää… kaiken se kär-
sii. Rakkaus ei koskaan katoa.” ju-
malan rakkauden soveltaminen 
avioparin väliseen rakkaussuhtee-
seen on mielestäni hyvin kyseen-
alaista. avioparin suhde perustuu 
eroottiseen rakkauteen. se on inhi-
millistä rakkautta. ei pidä leikkiä 
jumalan rakkaudella siinä, mikä ei 
sellaista ole. se voi muuttua vasta-
kohdakseen, kuten toisen alistami-
seksi.

Raamatussa kyllä käsitellään 
eroottista rakkautta erityisesti lau-
lujen laulussa, mutta sieltä vihki-
kaavassa on vain yksi vaihtoehtoi-
nen raamatunkohta. eroottinen rak-
kaus haudataan vihkikaavassa ”ma-
ton alle”. Rakkauden mukanaan 
tuoma ilo ja onni käännetään tule-
vaisuuden peloksi. sama alakuloi-
suus vaivaa jo avioliittoon aikovien 
ilmoittamista jumalanpalveluksessa. 
kun se tapahtuu yhteiseen esiruko-
ukseen liittyen, kuolleeksi kiiteltävi-
en suru hautaa alleen avioliittoon ai-
kovien ilon.

toimitustilanteet ovat emotionaa-
lisesti kovin eri tavoin latautuneita. 
siirtyminen tunneilmastosta toiseen 
vaatii hyvin paljon papilta. kuinka 
tätä voi papilta edellyttää, jos toimi-
tusten kirja on alavireinen silloin-
kin, kun ilon pitäisi olla ylimmil-
lään? jos iloitsevien kanssa ei osata 
iloita, ei surevien kanssakaan osata 
surra.

hannu soRRi
Pastori, dosentti, 

TT
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diakonian tilastointi 
palvelee diakoniaa ja 
sen asiakkaita

Diakonian tilastointi uudistui vuosi 
sitten siten, että jatkossa asiakaskon-
takteista tiedustellaan myös toimen-
piteitä. uudistukseen on liittynyt 
diakoniatyöntekijöiden koulutus, 
jota on järjestetty kaikissa hiippa-
kunnissa. olemme kouluttaneet ai-
nakin kaksi kolmasosaa kaikista 
diakoniatyöntekijöistä tilastojen 
käyttöön. koulutuksen seurauksena 
ymmärrys diakonian tilastoinnin 
merkityksestä on käsityksemme 
mukaan lisääntynyt huomattavasti. 

leena erkkilä, pekka keltto ja 
Camilla honkala (Crux �/�00�) 
kiinnittivät huomiota tilastoinnin 
työläyteen. Diakonian tilastoja tar-
vitaan valistuneeseen päätöksente-
koon. jos jonnekin halutaan mennä, 
on ensin tiedettävä missä ollaan. 
Diakonian tilastot palvelevat dia-
koniatyön näkyvyyttä, työn kehittä-

mistä ja arviointia. Diakonian näky-
vyys on tärkeää, kun päätetään seu-
rakunnan määrärahoista ja tehdään 
yhteistyötä järjestöjen, kuntien ja 
valtion kanssa. 

Diakonia kohdistuu niihin, joiden 
hätä on suurin ja joita ei muilla ta-
voin auteta. kysymys on yhteiskun-
nan marginaalissa elävistä ihmisistä, 
joiden elinolosuhteista ja ongelmis-
ta on muutoin saatavissa erittäin 
niukasti tietoja. Diakonian asiak-
kaat ovat tässä suhteessa eri tilan-
teessa kuin pappien tai muiden seu-
rakunnan työntekijöiden asiakkaat. 
Diakonian asiakkaan oikeus on tul-
la huomatuksi ja tilastoiduksi!

Diakonian asiakkaan tilanteen 
kuvaaminen on työntekijälle yksi 
keino saada myös yhteiskunta huo-
maamaan tämä ihminen. kyse on 
asiakkaan puolustamisesta. Viime 
kädessä tilastoja tehdään asiakkai-
den hyväksi.

toisin kuin erkkilä, keltto ja 
honkala esittävät, diakoniatilastoi-
hin merkitään myös muut kuin asi-

akkaan omat yhteydenotot. etsivä 
työ tulee näkyviin esimerkiksi työn-
tekijän aloitteesta tehdyissä koti-
käynneissä. myös vastaanottokäynti 
voi tapahtua etsivän työn tulokse-
na.

on kuitenkin syytä muistaa, että 
diakoniatilastot – kuten mitkä ta-
hansa tilastot – kuvaavat vain osaa 
diakoniasta. tilasto ei ole enempää 
tai vähempää kuin yksi näkökulma 
diakonian todellisuuteen.

kirkon työalat ovat erilaisia, sa-
moin myös tilastoinnin tarpeet. Dia-
konian tilastot eivät ole yhdenmu-
kaisia kuntien sosiaali- tai terveys-
toimen tilastojen kanssa. tilastoja 
on muokattu siten, että ne palvelisi-
vat mahdollisimman hyvin juuri 
diakoniatyötä. tulevana haasteena 
on uudistaa tiedonkeruuta diakoni-
an vapaaehtoistoiminnasta.

heikki hiilamo
Johtaja

Kirkkohallitus, diakonia ja 
yhteiskunnallinen työ

m i e l i p i D e
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sari lehtelÄ
tieDottaja, suomen lähetys-
seuRa

”lähetystyö ei tosiaankaan ole sitä, et-
tä suomalainen istuu ja opettaa api-
nanleipäpuun alla ja kastaa sitten af-
rikkalaisia kristinuskoon.”

näin veistelee matti Huotari, tam-

pereen harjun seurakunnan pastori, 
jolla on näkemystä ja kokemusta mis-
siosta monelta kantilta. lähetystyö on 
ollut huotarin vastuualuetta runsaan 
10 vuoden ajan. 

rakkaus näkee ihmisen
pispalanharjun kirkolta maailmaa 
katselevaa miestä kiehtoo mission dy-

naaminen luonne.
”lähetystyö on koko ajan liikkeessä, 

se etsii yhteyttä ihmisiin ja ylittää rajo-
ja”, hän pohtii. 

Rajojen ylittäminen vie tuntematto-
maan. se voi merkitä uskaltautumista 
kärsivän ihmisen lähelle tai astumista 
itselle outoon ympäristöön.

eri tavoin uskovien ihmisten koh-

lähetystyön dynaamisuus 
kiehtoo tamperelaispappia

Matti Huotarin huilu soi Pispalan kirkossa. ”Musiikki on tunteen kieli, joka yhdistää ihmisiä kautta maailman”, harjulaispastori sa-
noo.

kimmo ahonen
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taamista matti huotari pitää haastee-
na rakkauteen. 

”kyse on näkökyvystä. jos rakastan, 
näen ihmisen yhteisen jumalamme 
luomana. meitä molempia kantaa sa-
man jumalan rakkaus. lähetystyö on 
yhteyden etsimistä toisiin ihmisiin ja 
jumalaan.”  

huotari ei usko, että jumala on ko-
vin kiinnostunut leimoista; kutsutaan-
ko ihmistä kristityksi tai muslimiksi.

”hän näkee syvemmälle, sydä-
meen.”

toisin voi elää
lähetystyö laajentaa näkökulmaa pa-
pin työhön. se muistuttaa, että kristi-
tyt ovat osa maailmanlaajaa, eri kult-
tuureja edustavaa yhteisöä. 

kokemus toisista kulttuureista ja 
erilaisten ihmisten kohtaamisesta in-

spiroi niin pappia kuin seurakuntalais-
ta. parasta pispalan papin mielestä on, 
jos saa itse kokea, mitä lähetystyö ny-
kyään on. Runsas vuosi sitten tusina 
harjulaista avasi maailmaansa uuden 
ikkunan, kun matti huotari vei jou-
kon tansaniaan tutustumaan suomen 
lähetysseuran työhön ja sikäläisiin 
seurakuntalaisiin. 

”oli hienoa huomata, että asioita voi 
tehdä toisin, uskoa voi tulkita toisin, 
elää voi ihan toisella tavalla. se hou-
kutteli kysymään, olisiko meillä syytä 
muutokseen jossain asiassa”, huotari 
kokoaa porukan tuntoja.

suomalainen oivaltaa maailmalla, 
että tapamme elää kristillisyyttä to-
deksi hiljaa yksiksemme on poikkeuk-
sellinen.

”muualla eletään yhteisöllisesti. 
tansanialaiset uskovat ja tekevät kai-

ken yhdessä, tai sitten he eivät tee ol-
lenkaan.” 

missio on ydintä
huotari uskoo, että kokemukset kau-
komailla voivat muokata pysyvästi ai-
nakin nuorten ajattelua. 

”upeata tietysti olisi, jos jonkun tie 
johtaisi lähetystyöhön.” 

hän antaa kiitosta suomen lähetys-
seuran esikoulutuskursseille, joilla sa-
dat nuoret aikuiset ovat saaneet mais-
taa lähetystyötä. yksi heistä on par-
haillaan ensimmäisellä työkaudellaan 
senegalissa oleva harjulainen Heidi 
Posti. 

lähetystyö on matti huotarin mie-
lestä kirkon ydintehtävä. se ei kuulu 
vain ”lähetysihmisille”.

”kirkko on missiota varten, ei päin-
vastoin.”

CRuX, helmi-maaliskuu 2007
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sari lehtelÄ
tieDottaja, suomen lähetys-
seuRa

suomen kirkko on aukonut väyliä 
kaukaisiin kulttuureihin jo lähes 1�0 
vuoden ajan. näky kaukaisista kan-
soista, joille pitää viedä armon sano-
maa, on saanut tuhannet lähetystyön-
tekijät jättämään kotimaansa ja suun-
taamaan seikkailuihin. kärkijoukois-
sa ovat kulkeneet papit. 

mutta entä nykyisin? onko lähetys-
työ modernille papille mahdollisuus 
vai pakkopulla? 

hyppää tai näivety
suomen lähetysseura haastaa pappeja 
pohtimaan lähetystyön merkitystä 
työssään. Virikkeeksi lähetysseuran 
teologit ovat laatineet kymmenen kes-
kusteluteesiä lähetystyöstä. tavoittee-
na on synnyttää monipuolista keskus-
telua ja kannustaa pappeja näkemään 
lähetystyön mahdollisuudet omassa 
arkityössään.

”haaveeni ja pyyntöni jumalalle on, 
että ajattelu lähetystyöstä laajenisi seu-
rakunnissa, että se läpäisisi kaiken 
työn, että se olisi kaiken ydin ja saisi 
aikaan toimintaa”, sanoo teologian 
tohtori irja aro-Heinilä, suomen lä-

hetysseuran kasvatus- ja koulutusyksi-
kön päällikkö. hän on toiminut teese-
jä ideoineen työryhmän puheenjohta-
jana.

irja aro-heinilä arvelee, että monet 
papit kokevat haasteena lähetystyöhön 
kuuluvan rajojen ylittämisen. hänes-
tä juuri se on kiehtovaa. yksi teeseistä 
kiteyttää asian näin: jos seurakunta ei 
toiminnallaan ylitä rajoja, se näivet-
tyy.

valmiina keskusteluun
Härkävankkureista nettiaikaan -otsikon 
alle koottujen teesien tehtävä ei ole pe-
rustella lähetystyötä teologisen täydel-

lähetystyön teesit
haastavat pappeja
keskustelemAAn
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lisesti, vaan tarjota näkökulmia ajatte-
lulle. teeseillä nostetaan myös arvioi-
tavaksi muutamia yksipuolisia käsi-
tyksiä lähetystyön historiasta ja nyky-
päivästä.

teesit löytyvät  lähetysseuran verk-
kosivuilta: www.mission.fi/teologia. 
pohdintaa varten on jokaisesta teesistä 
asiantuntijan artikkeli. 

”Vasta keskustelussa teesit saavutta-
vat niille asetetun tehtävän. toivom-

me, että seurakunnat kutsuvat lähe-
tysseuran työntekijöitä teologikoko-
ukseen tai rovastikunnan pappeinko-
koukseen käymään avointa keskuste-
lua teesien pohjalta”, pastori matti 
laurila vinkkaa. 

kutsuja odotellaan hiippakuntien 
toimistoissa. yhteystiedot löytyvät lä-
hetysseuran verkkosivuilta.

teesityöryHmään kuulu-
Vat kasvatus- ja koulutusyksikön 
päällikkö irja aro-heinilä, aluekoor-
dinaattori, rovasti Reino junttila, kuo-
pion hiippakunnan lähetyssihteeri 
jukka koistinen, oulun hiippakun-
nan lähetyssihteeri matti laurila ja ro-
vasti Vuokko lipponen. työskente-
lyyn on osallistunut myös muita lähe-
tysseuran teologeja.
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esko jossas
akin toiminnanjohtaja

tilanne vuoden vaihteessa
pääsopijoiden neuvottelijat valmisteli-
vat kirkon palkkausjärjestelmän uu-
distamista pitkin syksyä jatkuneissa 
neuvotteluissa, joiden tavoitteena oli 
päästä tulokseen jouluun mennessä.

saavutetun neuvottelutuloksen sig-
neerasivat kit:n, jukon ja sVtln 
neuvottelijat ja sopimuksen hyväksyi-
vät näiden osapuolten päättävät eli-
met. sen sijaan kirkon alan unioni 
hylkäsi tuloksen.

unionin päätös ei aiheuta muutosta 
itse sopimuksen sisältöön. Vain 
1.�.�00� suunniteltu voimaatulo lyk-
kääntyy siten, että uutta järjestelmää 
päästään soveltamaan vasta seuraavan 
sopimuskauden alusta eli 1.10.�00� lu-
kien. tämä merkitsee myös sitä, että 
seuraavalla neuvottelukierroksella so-
vittavat palkankorotukset sovitetaan 
tähän suuren enemmistön hyväksy-
mään malliin. jos tulopoliittista koko-
naisratkaisua ei tule ja mennään niin 
sanotulle liittokierrokselle tai sopi-
muksettomaan tilaan, soveltaminen 
saattaa siirtyä vielä lokakuun alkuakin 
myöhemmäksi.

kevään 2007 valmistelut
sopimuksen hyväksyneet pääsopijata-
hot ovat käynnistäneet omat koulutus-
kiertueensa eri puolilla maata. tämä-
kin osaltaan paljastaa niiden yhteisen 
tahdon, että yhden osapuolen ulos-
jäänti tässä vaiheessa ei palauta asiaa 
nollapisteeseen.

kevään �00� aikana seurakunnissa 

informoidaan uudistuksen kokonai-
suudesta ja palkan uusista elementeis-
tä. samoin laaditaan työnkuvaukset 
kaikista tehtävistä ja tehtävät sijoitel-
laan vaativuusluokkiin. työnantajan 
ja työntekijöiden edustajat neuvottele-
vat yhteistoiminnallisesti siitä, mitä 
uudistuksen toteuttaminen omassa 
seurakunnassa merkitsee ja mitä kaik-
kea se tuo mukanaan.

Paikallinen toimivalta lisääntyy
järjestelmäuudistuksen suurin peri-
aatteellinen muutos on paikallisen ja 
vastuun oleellinen lisääntyminen palk-
ka-asioissa:

- liite 10 erityisryhmä poistuu (toi-
mii kuitenkin entiseen tapaan 1.10. 
saakka).

- peruspalkka määräytyy tehtäväku-
vauksen ja vaativuusryhmittelyn pe-
rusteella; näitä sovelletaan paikallises-
ti.

- paikallisesti on mahdollista ottaa 
käyttöön erityisosa/erityinen peruste 

vaativuuspalkkaa tukemaan ja täyden-
tämään.

- Vuosisidonnaiseen osaan (entinen 
kokemuslisä) tulee enemmän paikal-
lista harkintaa.

- seuraavan sopimuskauden aikana 
seurakunnissa otetaan paikallisen pää-
töksen perusteella käyttöön harkin-
nanvarainen osa (aikaisintaan 1.1.�008 
lukien).

tämä kaikki ja asioiden yhteistoi-
minnallinen valmistelu antaa runsaas-
ti haasteita koko henkilöstölle, mutta 
erityisesti esimiehille ja luottamusmie-
hille.

Palkkauselementit
palkkaus koostuu kahdesta pääosasta 
tai yhteensä neljästä osiosta. tehtävä-
kohtaisessa palkassa on 1. vaativuusosa 
ja �. mahdollinen erityisosa tai erityi-
nen peruste. henkilökohtaisessa pal-
kassa on �. vuosisidonnainen osa ja �. 
harkinnanvarainen osa. peruspalkak-
si kutsutaan vaativuusosaa ja erityis-

Palkkausjärjestelmän 
uudistamisesta sopimus 
– toteutus seuraavan sopimuskauden alkuun
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osaa yhdessä (1-�).

tehtävän vaativuus
kuten väsyksiin asti on jo toistettu, 
virkanimikkeeseen perustuva palkan 
määräytyminen korvataan työn vaati-
vuuden selvittämisellä ja vaativuus-
ryhmiin sijoittelulla. tätä varten sopi-
musmateriaalissa on tehtävänkuvaus-
lomake, jonka kaikki täyttävät kirk-
koherraa lukuun ottamatta. kun työn 
sisältö on selvitetty, tehtävä sijoitetaan 
vaativuusasteikkoon. on huolehditta-
va siitä, että eri tehtävät sijoitellaan oi-
keisiin kohtiin ja myös keskenään oi-
keaan järjestykseen.

tehtävien kuvaamisesta ja vaati-
vuusasteikolle sijoittelusta muodostuu 
seurakunnassa prosessi, joka palvelee 
palkkausasian lisäksi yhteistoiminnan 
edistämistä ja eri tehtävien ja virka-
kuntien keskinäistä ymmärtämystä.

erityisosa
harjoituskierroksilla jo opittiin, että 
mikään lomake ja mitkään kysymyk-
set eivät aina tuo esille tehtävien koko 

sisältöä ja vaativuutta. siksi on otettu 
käyttöön erityinen osa tai peruste, jota 
sovelletaan silloin, kun tehtävään sisäl-
tyy jotain ”erityistä”, mikä ei paljastu 
normaalissa vaativuusselvityksessä. 
sopimus ja soveltamisohjeet antavat 
osviittaa siitä, mitä erityinen peruste 
voi olla. se liittyy varsinkin seurakun-
nan erityisiin oloihin ja tehtävän toi-
mintaympäristössä esiintyviin erityis-
piirteisiin. erityisosan käyttöönotosta 
ja sen sisällöstä neuvotellaan ja pääte-
tään paikallisesti.

vuosidonnainen osa
entisen kokemuslisän nimi muuttuu 
paremmin kuvaavaksi. pieniä tarken-
nuksia lukuun ottamatta vuosisidon-
nainen osa määräytyy kokemuslisän 
tapaan. paikallista toimivaltaa on lisät-
ty siten, että vuosisidonnaista osaa voi-
daan maksaa paikallisella päätöksellä, 
vaikka ansaintavuodet eivät olisi täyt-
tyneetkään.

harkinnanvarainen osa
aivan uutena elementtinä järjestel-

mään sisältyy harkinnanvarainen pal-
kanosa, joka perustuu työntekijälle 
asetettujen tavoitteiden saavuttami-
seen. tätä arvioidaan esimiehen ja 
työntekijän keskinäisessä 
(kehitys)keskustelussa. koska ele-
mentti on uusi ja tavoitteiden asetta-
minen ja niiden saavuttamisen arvi-
ointi ei ole kaikissa seurakunnissa vie-
lä tuttua, tätä osaa ei voi ottaa käyttöön 
ennen kuin aikaisintaan vuoden �008 
alussa.

mitä palkoille siis tapahtuu?
nyt heti ei tapahdu mitään muuta, 
kuin että kaikille taataan ainakin ny-
kyinen palkka. unionin sooloilu estää 
toukokuun alkuun suunnitellun pie-
nen yleiskorotuksen toteuttamisen. 
jatkossa usean elementin käyttäminen 
antaa ainakin mahdollisuuksia tasoky-
symystenkin hoitamiseen. uuden jär-
jestelmän yhtenä perusteena on kirkon 
palkkakilpailukyvystä huolehtiminen. 
tämän kuten kaikkien järjestelmien 
onnistuminen riippuu kuitenkin viime 
kädessä sen (paikallisista) käyttäjistä.

esko jossas
akin toiminnanjohtaja

palkkausjärjestelmän uudistaminen 
tuntuu kirkossa olevan todella kovan 
onnen lapsi. 1990-luvulla aloitettu 
prosessi on jäänyt moniin jalkoihin ja 
eksynyt useammallekin sivupolulle. 
toisinaan on epäilty paikallistason 
valmiuksia. Viimeksi taas seurakun-
nissa työskenneltiin reippaasti, mutta 
keskustason neuvottelijat saivat kulu-
maan kohtuuttomasti aikaa ja tupak-
kaa.

parkkiintuneelle työmarkkinamie-
helle ei ole mitään uutta siinäkään, et-
tä yksi osapuoli hyppää kärryiltä vii-
me metreillä. 1980-luvun lopulle asti 

tämä oli aivan tavallista kirkon työ-
markkinaympyröissä.

kirkon alan unioni vastaa tietysti 
jäsenilleen siitä, että se katsoi neuvot-
telutuloksen mahdottomaksi hyväk-
syä. mutta ulkopuolinenkaan ei voi 
aivan vaieten sivuuttaa hylkäämisen 
syytä. unioni nimittäin markkinoi 
menettelynsä perusteeksi sitä, että uu-
si järjestelmä suosii hengellistä työtä. 
Vastaavasti esimerkiksi taloudellinen 
vastuu jäisi uudessa palkkausmallissa 
vähälle huomiolle. asioiden mieltä-
minen tällaisella vastakohta-asettelul-
la vaikuttaa sekin tulevan suoraan so-
pimusjärjestelmän kalmistosta. uu-
dessa järjestelmässä ajatuksena ni-
menomaan on katsoa kaikkea työtä 

samanlaisilla apuvälineillä unohta-
matta silti minkään työn syvimpiä-
kään erityispiirteitä. 

unioni on lehtien palstoilla kriti-
soinut myös sitä, että sopimus ei ottai-
si riittävästi huomioon yhteistoimin-
nallisuutta. kuitenkin pitkin matkaa 
on haluttu korostaa juuri tätä: samal-
la kun paikallinen toimivalta lisään-
tyy, sitä käytetään yhteistoiminnassa 
työnantajan ja henkilöstön kesken.

muiden sopijapuolten reaktio on 
ollut varsin rauhallinen. koulutukset 
on pantu pyörimään, paikallinen toi-
minta on käynnistynyt ja seuraavaan 
sopimusneuvotteluun valmistaudu-
taan. näyttää se menevän näinkin.

menneisyyden haamu?
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eero t. anttila
johtaja, eRityiskoulutettu-
jen työttömyyskassa eRko

työttömyyskassan antama kiel-
teinen päätös hämmentää miel-
tä, kun vilpittömin mielin 
odottaa ansiopäivärahaa tilille. 
muun muassa työnantajan 
kanssa tehdyt sopimukset, yrit-
täjyys ja opiskelu tuottavat 
hankaluuksia.  

Palkansaajan  
työssäoloehto 
ansiopäivärahaa voidaan maksaa, mi-
käli henkilö on ollut kassan jäsenenä 
vähintään 10 kuukautta ja jäsenenä ol-
lessaan täyttänyt työssäoloehdon (al-
kuehdon tai paluuehdon). alkuehto 
täyttyy, jos työttömyyttä edeltävän �8 
kuukauden aikana on ollut työssä �� 
viikkoa. paluuehtoon vaaditaan �� 
viikkoa työtä edeltävän �� kuukauden 
aikana. 

työtä tulee tehdä vähintään 18 tun-
tia viikossa (poikkeuksena muun mu-
assa opetusala) ja palkan on oltava työ-
ehtosopimuksen mukainen tai vastat-
tava vähintään peruspäivärahan �0-
kertaista määrää kuukaudessa. jotta 
työ voidaan hyväksyä työssäoloehtoon, 
palkasta on tullut pidättää verojen li-
säksi lakisääteiset maksut. 

tarkastelujaksoa voidaan 
pidentää 
työssäoloehdon �8 ja �� kuukauden 
tarkastelujaksoja voidaan pidentää hy-
väksyttävistä syistä enintään seitsemän 
vuotta. hyväksyttäviä syitä ovat saira-

us, laitoshoito, kuntoutus, siviilipalve-
lus, päätoimiset opinnot, lapsen synty-
mä, enintään �-vuotiaan lapsen hoito 
tai muu näihin verrattava syy. 

muita hyväksyttäviä syitä ovat esi-
merkiksi tieteellinen tai taiteellinen 
apuraha sekä vapaaehtoistyö sellaisten 
kansainvälisten järjestöjen palveluk-
sessa, joiden rahoittamiseen suomen 
valtio osallistuu (muun muassa yk ja 
sen erityisjärjestöt, eu, oeCD, 
Gatt, maailmanpankki, pohjoismai-
den ministerineuvosto ja pohjoismai-
den neuvosto). on huomattava, että 
harjoittelu muissa avustusjärjestöissä 
kuten suomen punaisessa Ristissä ei 
ole pätevä syy olla poissa työmarkki-
noilta. 

työssäoloehto on hankittava uudel-
leen, jos henkilö on ilman pätevää syy-
tä poissa työmarkkinoilta yli kuusi 
kuukautta. esimerkiksi pitkä virkava-
paus tai ulkomailla oleskelu voivat 
nollata jo hankitun työssäoloehdon. 

työnhaku pidettävä  
voimassa
työttömyysetuuteen on oikeus koko-
aikatyötä hakevalla työttömällä työn-
hakijalla. työnhaku on pidettävä voi-
massa työvoimaviranomaisten velvoit-
tamalla tavalla. päivärahaa ei voida 
maksaa niiltä päiviltä, jolloin työnha-
ku ei ole ollut voimassa. 

Päätoiminen  
yrittäjyys 
henkilöllä ei ole oikeutta työttömyys-
etuuteen siltä ajalta, jona hän työllistyy 
päätoimisena yrittäjänä tai sitä vastaa-
valla tavalla omassa työssään. hänen 
katsotaan työllistyvän siihen ajankoh-
taan asti, jolloin yritystoiminta tai oma 

työ on lopetettu tai todistettavasti kes-
keytetty neljän kuukauden ajaksi.

päätoimiseksi yrittäjäksi katsotaan 
myös osaomistaja, joka työskentelee 
johtavassa asemassa – toimitusjohtaja-
na tai hallituksen jäsenenä – osakeyh-
tiössä, jossa hänellä on vähintään 1� 
prosentin omistusosuus osakekannas-
ta/äänivallasta. 

pienempikin omistusosuus riittää, 
jos henkilöllä on yhdessä samassa talo-
udessa asuvien perheenjäsentensä 
kanssa vähintään �0 prosentin osuus 
osakekannasta/äänivallasta. myös vä-
lillinen omistus toisten yhtiöiden kaut-
ta otetaan huomioon. 

muita yritysmuotoja tarkastellaan 
vastaavalla tavalla.

päätoimiseksi yrittäjäksi katsotaan 
myös yrittäjän puoliso, joka työskente-
lee yli kuusi kuukautta yrityksessä, 
jonka äänivallasta tai osakekannasta 
kotitaloudella on vähintään �0 pro-
senttia. 

yrittäjänä tehtyä työtä ei voida lu-
kea palkansaajan työssäoloehtoon. 
yrittäjäkassasta palkansaajakassaan 
siirtyvä voi kuitenkin saada enintään 
11 viikkoa hyvitystä palkansaajan työs-
säoloehtoon.

Päätoimiset opinnot ja 
apurahatyöskentely
päätoimiselle opiskelijalle ei voida 
myöntää päivärahaa. jos henkilö työt-
tömäksi jäädessään päättää jatkaa kes-
ken jääneen tutkinnon suorittamista ja 
ilmoittautuu oppilaitokseen, pidetään 
häntä päätoimisena opiskelijana. 

yliopisto-opiskelijan on keskeytet-
tävä opinnot vähintään vuoden ajaksi, 
jotta päätoimisen opiskelijan status 
poistuu. 

työttömyysturvalain 
sudenkuoppia
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opiskelu on hyväksytty sivutoimi-
seksi, jos henkilö on ennen työttömyyt-
tä työskennellyt 1 - � vuotta kokoai-
kaisesti ja siinä sivussa opiskellut sivu-
toimisesti niin, että opinnot ovat eden-
neet.  myös pitkään työn ohella jatku-
neen gradun kirjoittamisen on katsot-
tu voivan jatkua sivutoimisena myös 
työttömänä, jos muut tutkintoon kuu-
luvat opinnot on suoritettu. 

heti valmistumisen jälkeen aloitet-
tu jatko-opiskelu on tulkittu päätoimi-
seksi opiskeluksi. 

työttömänä vastaanotettu tutki-
musapuraha estää päivärahan maksa-
misen. työvoimatoimikunta katsoo, 
että henkilö on joko päätoiminen opis-
kelija tai työllistyy omassa työssään. 

työvoimatoimikunta antaa opiske-
lua ja omaa työtä koskevissa asioissa 
kassaa sitovan lausunnon, josta kassa 
ei voi poiketa. henkilö voi valittaa lau-
sunnosta samassa yhteydessä, kun hän 
valittaa kassan hylkäävästä päätökses-
tä. 

sopimukset  
työnantajan kanssa
henkilöllä on oikeus soviteltuun päi-
värahaan osa-aikaistamisen johdosta, 
jos hänen työaikaansa lyhennetään 
työnantajan aloitteesta irtisanomisai-

kaa noudattaen. työaika saa olla enin-
tään �� prosenttia alalla sovellettavas-
ta kokoaikaisen työntekijän enim-
mäistyöajasta, jotta soviteltua päivära-
haa maksetaan.

jos työntekijä tekee itse aloitteen 
työajan lyhentämisestä, soviteltua päi-
värahaa ei makseta. 

jos henkilö itse irtisanoutuu työs-
tään ilman pätevää syytä, työvoimatoi-
mikunta määrää hänelle 90 päivän 
korvauksettoman määräajan, karens-
sin, työsuhteen päättymisestä lukien. 
karenssi asetetaan myös, jos työsuhde 
päätetään yhteisestä sopimuksesta. 

kun irtisanomisperuste muuten oli-
si työnantajasta johtuva (tuotannolli-
nen ja/tai taloudellinen) ja työntekijä 
itse irtisanoutuu, menettää hän mah-
dollisen oikeutensa työttömyyspäivä-
rahan korotettuun ansio-osaan ja työl-
listymisohjelmalisään. 

työnantajan kanssa sovittu talou-
dellinen etuus (niin kutsuttu kultainen 
kädenpuristus) jaksotetaan kassassa 
viimeisimmästä työsuhteesta saadun 
palkan perusteella. Vaikka jaksotus 
ulottuisi pitkällekin ajalle, henkilön 
on ilmoittauduttava työttömäksi työn-
hakijaksi viimeistään � kuukauden si-
sällä työsuhteen päättymisestä, jotta 
oikeus työttömyysturvaan säilyy. 

jos henkilö työsuhteen päättämisen 
yhteydessä sopii työnantajan kanssa 
laissa tai työsopimuksessa sovittua irti-
sanomisaikaa lyhyemmästä irtisano-
misajasta, ei kassa voi maksaa päivära-
haa ennen kuin irtisanomisaika on ku-
lunut loppuun. työttömyysturvalla ei 
kompensoida työnantajalle kuuluvia 
velvoitteita. 

työsuhteen  
purkutilanteet 
työsuhteen purku koeajalla tai työn-
tekijästä johtuvasta syystä johtaa pää-
säännön mukaan aina 90 päivän ka-
renssiin. karenssilta voi välttyä, kun 
todisteellisesti riitauttaa purkuperus-
teen. jos luopuu kanteen ajamisesta tai 
häviää riita-asian oikeudessa, karenssi 
kuitenkin asetetaan jälkikäteen ja 
mahdollisesti liikaa maksetut päivära-
hat peritään takaisin kassalle. 

lisätietoa saa työttömyyskassojen 
yhteisjärjestön tyj:n kotisivuilta  
www.tyj.fi, ammatinharjoittajien 
ja yrittäjien työttömyyskassasta 
www.ayt.fi sekä erityiskoulutettu-
jen työttömyyskassasta www.erko.
fi.
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toiminnanjohtaja
riitta hiedanpää, diakonissa, 
terv. hoit.
Puh. (09) 150 2287
Gsm 040 516 5557
riitta.hiedanpaa@dtl.inet.fi

liiton yleinen johto, edunval-
vonta- ja neuvottelutoiminta, 
hallintoelinten päätösten val-
mistelu, esittely ja täytäntöön-
pano, palvelussuhdeneuvonta

järjestösihteeri
asta turtiainen, diakonissa
Puh. (09) 150 2286
Gsm 040 765 0477
asta.turtiainen@dtl.inet.fi

ammatilliset kysymykset, tie-
dottaminen, opiskelijatyö, ala-
osastotoiminta

toimistosihteeri
Pirjo heikkinen, yo-merkonomi
Puh. (09) 150 2487
pirjo.heikkinen@dtl.inet.fi

jäsenyysasiat, kirjanpito, mak-
suliikenne, materiaalitilaukset, 
mökkivaraukset

diakoniatyöntekijöiden liiton toimisto
akavatalo, rautatieläisenkatu 6,
00520 helsinki
avoinna arkisin klo 9–15
Faksi (09) 877 7397
diakoniatyontek.liitto@dtl.inet.fi, www.dtl.fi

puheenjohtaja
kaisa rauma
kaarinan johtava 
diakoniatyöntekijä
Gsm 040 341 7191
kaisa.rauma@evl.fi

suomen kirkon pappisliitto
Finlands kyrkas prÄstFörBund r.y.
www.pappisliitto.fi, pappisliitto@akiliitot.fi
Perustettu 14.1.1918

puheenjohtaja, pappisliitto
jukka huttunen
espoon seurakuntayhtymän yhtei-
sen seurakuntatyön päällikkö, tm
Puh. (09) 8050 2330
Gsm 040 544 1695
jukka.huttunen@
espoonseurakunnat.fi

suomen kanttori-urkuriliitto
Finlands kantor-organistFörBund r.y.
www.skul.fi
kanttori-urkuriliitto@akiliitot.fi
Perustettu 15.6.1907

lakimiespalvelut akin jÄsenille
puhelinpalvelu työhön ja virkaan liittyvissä lakiasi-
oissa: ti klo 9–12 varatuomari anna-maria numminen 
Puh. 050 463 8699 
anna-maria.numminen@akiliitot.fi
puhelinpalvelu yksityiselämän oikeusasioissa: arkisin 
klo 10–16 asianajotoimisto Bützow 
Puh. (09) 431 531. 
mainitse minkä liiton jäsen olet.

puheenjohtaja, aki
puheenjohtaja, kanttori-urkuriliitto
mikael helenelund
kantor i Borgå svenska domkyrko-
församling, Fm
Puh. 040 584 9952
mikael.helenelund@evl.fi

akin toimisto
akavatalo, rautatieläisenkatu 6,
00520 helsinki
avoinna arkisin klo 9–15
Puh. (09) 150 2453, faksi (09) 148 5875
toimisto@akiliitot.fi, www.akiliitot.fi

puheenjohtaja, aki
mikael helenelund

akavan kirkolliset ammattiliitot —
kyrkliga FackFörBund inom akava aki r.y.
Perustettu 1.1.2005

Puh. (09) 7206 4343 ma–to klo 12–15
Faksi (09) 272 1212

erityiskoulutettujen.tk@erko.fi
www.erko.fi

erityiskoulutettujen 
työttömyyskassa

asemamiehenkatu 2 c, 
00520 helsinki   

johdon sihteeri
tuula anttonen, hso-sihteeri
Puh. (09) 150 2453
tuula.anttonen@akiliitot.fi

akin hallinnon ja johdon sihteeri, 
Pappisliiton hallintoelinten pöytäkir-
janpitäjä, matka- ja kokousjärjestelyt, 
internet-kotisivut

toiminnanjohtaja
esko jossas, tt
Puh. (09) 150 2467
Gsm 050 511 6683
esko.jossas@akiliitot.fi

annamari jokinen, vtm
Puh. (09) 150 2445
Gsm 040 865 6630
annamari.jokinen@akiliitot.fi

akin neuvottelu- ja luottamusmies-
toiminta, akin alaosastotoiminta, 
kanttori-urkuriliiton hallinto, kantto-
rien ammatilliset asiat, palvelussuh-
deneuvonta

merja laaksamo, pastori, tm
Puh. (09) 150 2466
Gsm 050 542 3664
merja.laaksamo@akiliitot.fi

cruxin päätoimittaja, akin viestintä, 
Pappisliiton hallinto, opintomatkat, 
pappien ammatilliset asiat, palvelus-
suhdeneuvonta

opiskelijasihteerit

annukka ruusula, kanttori, mum
Puh. (09) 150 2455
Gsm 050 518 4038
annukka.ruusula@akiliitot.fi

kanttori-urkuriliiton opiskelijatoimin-
ta, neuvonta opiskelijoiden harjoitte-
lu- ja työllistymiskysymyksissä

apulaistoiminnanjohtajat

toimistosihteerit

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

jäsenyysasiat, alaosastot, luottamus-
mieskurssit

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

cruxin toimitussihteeri, jäsenyys-
asiat, opintomatkat

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

kirjanpito ja maksuliikenne

diakoniatyöntekijöiden liitto dtl ry
diakoniarBetarnas FörBund daF rF
Perustettu 15.6.1958

sanna ylä-jussila, pastori, tm
Puh. (09) 150 2455
Gsm 050 597 5231
sanna.yla-jussila@akiliitot.fi

Pappisliiton opiskelijatyö, neuvon-
ta opiskelijoiden harjoittelu-, mento-
rointi- ja työllistymiskysymyksissä

PAPPISLIITTO  PRÄSTFÖRBUNDETPaPPisliitto   PrästFörBunDet

lakimiespalvelu 
diakoniatyöntekijöiden liiton 
jÄsenille
yksityiselämän oikeusasioissa: arkisin klo 10–16 
asianajotoimisto Bützow 
Puh. (09) 431 531. 
mainitse liittosi ja jäsennumerosi.
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Sielusta ja ylösnousemuksesta

HEIKKI KOTILA (TOIM.)

Hengellisen ohjauksen 
kirja
Kattavin Suomessa kirjoitettu kokonais-
esitys sisältää hengellisen ohjauksen 
historiaa, perusteita ja käytäntöjä. 
Lisäksi mukana käytännön kokemuk-
sia hengellisestä ohjauksesta. 
Theologia practica -sarja. Ovh. 42,90

HEIDI HAAHTELA – 
MATTI MYLLYKOSKI

Rohkeasti Raamattuun
Kuusikymmentä visaa ja virikettä

Uutta sykettä oppimiseen! Teos yhdis-
tää toiminnallisuuden luotettavaan 
perustietoon Raamatusta. Kirja sopii 
opetuksen motivoimiseen, täydentä-
miseen ja kertaamiseen. Ovh. 28,90

KARI KUULA

Helvetin historia
Pohjalta pohjalle 
Homeroksesta Manaajaan

Kattava esitys länsimaisen helvetin 
historiasta antiikin Kreikasta modernin 
aikakauden helvettikuvastoon. 
Kuula kirjoittaa aiheesta selkeästi, 
huumoria unohtamatta. Ovh. 34,90

GREGORIOS NYSSALAINEN

Sielusta ja 
ylösnousemuksesta
Teologinen ja filosofinen tutkielma 
sielusta, sielun ja ruumiin suhteesta 
sekä ihmisyyden olemuksesta. 
Ensimmäinen suomennos 
Gregorios Nyssalaisen tuotannosta. 
Sapientia-sarja. Ovh. 19,90

MARTIN LÖNNEBO

Rukoushelmet
Elämän helmet

Rukoushelmissä yhdistyvät 
vuosisatainen rukouksen 
perinne ja tämä hetki. 
Helmet tarjoavat pohjan 
hiljentymiselle ja sisäiselle 
katselulle. Ovh. 17,90

LEENA HAAVISTO (TOIM.)

Joka päivä edessäsi 
365 hartaustekstiä

Kirja päivittäiseen hartau-
teen. Lyhyet tekstit toimivat 
päivänavauksina henkilö-
kohtaisessa ja yhteisöllisessä 
hartauselämässä. Ovh. 24,90



Palautus:  Akavan kirkolliset ammattiliitot
 Rautatieläisenkatu 6
 00520 Helsinki

kanttori-urkuriliiton 
100-vuotisjuhlat 14. - 15.6.2007
suomen kanttori-urkuriliitto viettää 100-vuo-
tisjuhliaan 1�. - 1�.�.�00� helsingissä. ohjelmassa on muun 
muassa urkuretki, juhlamessu, korkeatasoisia konsertteja ja 
vapaamuotoista yhdessäoloa sekä liiton 100-vuotishistoriikin 
julkistaminen.

torstain konsertissa klo 19 esiintyvät Vox Cantorum heik-
ki seppäsen johdolla, harri Viitanen sekä sibelius-akatemi-
an opiskelijoiden kuorot heikki liimolan johdolla. teemana 
on ”kirkkomusiikki tänään ja huomenna”. perjantain konser-
tissa klo 19 kuullaan suomalaista kirkkomusiikkia sadan vuo-
den ajalta. konsertin taiteellisena johtajana ja urkurina toimii 
jan lehtola.

juhlamessussa saarnaa helsingin piispa eero huovinen. 
musiikista vastaavat pekka suikkanen, Risto pulkamo sekä 
timo nuoranteen johtama Chorus Cantorum Finlandiae 
(CCF). CCF esiintyy myös messun jälkeen juhlavastaanotolla, 
jonka kuluessa 100-vuotishistoriikki julkistetaan. 

Historiikkikirja koostuu professori Reijo pajamon 
kirjoittamasta historiaosuudesta sekä erillisartikkeleista, joi-
den kirjoittajia ovat muun muassa professori erkki tuppurai-
nen, jumalanpalvelus- ja musiikkisihteeri mika mäntyranta, 
kouluttaja osmo Vatanen.

torstaina aamupäivällä on mahdollisuus osallistua urkuret-
keen. illalla on jäsenten vapaan seurustelun ilta kappeli-ravin-
tolassa. urkuretkeen (10 €) ja jäseniltaan (buffet-iltapala �0 €) 
samoin kuin juhlaillalliselle suomenlinnaan perjantai-iltana 
(illalliskortti �0 €) paikkoja on rajoitetusti ja niihin on ilmoit-
tauduttava etukäteen. 

ilmoittautumiset �0.�.�00� mennessä liiton toimistoon tuija.
kukkonen@akiliitot.fi tai (09) 1�0 ����.

Kanttori-urkuriliitto
100 vuotta




