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Tulevaisuuden juhlaa

p ä ä k i R j o i t U s

Jukka Huttunen
pappisliiton pUheenjohtaja
jukka.huttunen@espoonseurakunnat.fi

K
irjoittaessani tätä on kulunut tasan 90 
vuotta siitä, kun suomen kirkon pappisliitto pe-
rustettiin. juhlapäivää vietettiin hiljaisuudessa, 
papiston päivät syksyllä on yhteinen juhlamme. 

toivottavasti jokainen liiton alaosasto vuoden aikana ai-
nakin kerran kokoaa jäsenensä juhlakokoukseen.

liittoa perustettaessa sen tehtäväksi nähtiin papiston 
kaikinpuolinen tukeminen ja ammatissa auttaminen. 
ajatus kelpaa vieläkin liiton tehtäväksi. siis sekä amma-
tillinen kehittäminen, papiston keskinäisen yhteyden 
vaaliminen ja edistäminen, mutta myös papiston edun 
valvominen olivat silloin ja ovat edelleen liiton tehtäviä. 
historian kuluessa painotukset ovat vaihdelleet, jokai-
nen aika on vaatinut uusia näkökulmia. 

puheenjohtajana olen usein pohtinut ammattiliiton 
merkitystä muuttuvassa maailmassa. nyt se on mitä 
ajankohtaisinta. pappisliitto aloittaa ja kanttori-urkuri-
liitto juuri päätti juhlavuotensa.

ammatillinen järjestäytyminen ei ole itsestäänsel-
vyys. ammattiliitot ovat samassa asemassa kuin kaikki 
aatteelliset, vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvat yhtei-
söt. Yhä useampi tuntuu kysyvän: ”mitä jäsenyydestä 
hyödyn?” oikea ja hyvä kysymys. toivottavasti yhä use-
ammin kysyisimme: ”mitä me hyödymme?”

Rapautumiskehitys näkyykin useissa ammattiliitoissa. 
erityisesti nuoret eivät aina löydä jäsenyyden merkitys-
tä. olen iloinnut, ettei tällainen kehitys näy aki-liitto-
jen arkipäivässä. huolettomuuteen ei ole kuitenkaan ai-
hetta, saati laiskuuteen. pikemminkin on liiton kaikilla 
tasoilla ajateltava, että jokainen jäsen tulee ikään kuin 
hankkia jatkuvasti uudelleen. liiton tulee olla jäsenel-
leen tärkeä.

mitä ”kaikinpuolinen tu-
keminen ja ammatissa aut-
taminen” tänään olisi niin, 
että jäsen voisi pitää liitto-
aan itselleen tärkeänä? 
korkeasti koulutettujen 
ryhmien ammattiliittojen 
keskeinen ominaisuus – sa-
malla myös jännite – on 
ammatillisuuden ja toisaal-
ta edunvalvonnan yhdistä-
misessä. pappisliittokin kantaa tätä ominaisuutta: olem-
me pappien, teologian maistereiden ja teologian ylioppi-
laiden ammatillinen yhteys. liitto haluaa eri tavoin tu-
kea jäseniään heidän kutsumuksessaan pappina tai teo-
logina tai niihin tehtäviin valmistuvana. tästä liiton teh-
tävästä esimerkkeinä on lukuisia näkyviä ja vaikuttavia 
toimintoja alkaen alaosastotoiminnasta ja päätyen vaik-
kapa opintomatkoihin tai papiston päiviin. 

Vaikka olemmekin kanttorien kanssa yksituumaises-
ti siirtäneet palkkaedunvalvonnan aki-liitolle, eivät 
juhlivat perusliitot voi siinäkään omaa vastuutaan väis-
tää. tehtävämme on pitää huolta, että työnsä hyvin hoi-
tavat jäsenemme saavat työnantajalta siitä asiallisen, siis 
hyvän korvauksen. tämä puoli tehtävästämme on viime 
kuukausina ollut polttopisteessä niin jäsenistön kuin liit-
tojen hallinnonkin piirissä.

millainen on tämän päivän ammattiliitto, joka tu-
kee jäseniään sekä ammatillisesti että etuja valvoen? par-
haan vastauksen antavat jäsenet. siksi soisin, että jäsen-
ten ääni kuuluisi juhlavuotena runsaasti ja kirkkaasti. se 
vaatii jokaiselta jäseneltä omaa aktiivisuutta. palkkaus-
uudistus täytti nettikeskustelupalstan hetkessä. toivot-
tavasti aktiivisuus eri tavoin jatkuu. ja mieluiten nimel-
lä ja kasvoilla.
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Kirkko mediassa
Usein kuulee sanottavan, ettei kirkko kiinnosta 
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toimitus
PäätoimittaJa merja laaksamo
puh. (09) 150 2466
merja.laaksamo@akiliitot.fi

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

kustantaJa

kotimaa-Yhtiöt oy

toimituskunta
marita hakala, seurakuntapastori
juha kopperoinen, kirkkoherra
merja laaksamo, pastori (pj.)
markku orsila, seurakuntapastori
juho petterson, seurakuntapastori
hanna remes, kanttori
susanna valtonen, diakoni
taina viljanen, diakonissa
sakari vilpponen, kanttori

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

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

Diakoniatyöntekijöiden liitto ry
marja kaikkonen
puh. (09) 150 2487
marja.kaikkonen@dtl.fi

ilmoitusHinnat

koko

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

siellä missä ihmiset ovat
merJa laaksamo päätoimittaja 

v
iimeaikaisten tragedioiden yhteydessä on il-
mennyt, että kirkon merkitys katastrofien ja onnet-
tomuuksien jälkihoidossa on tunnustettu myös me-
diassa. silloin kirkkoa tarvitaan, kirkko toimii vah-

vasti omimmalla alueellaan. 
miten kirkon sanoma löytäisi vahvemmin tiensä myös ta-

vallisen elämän keskelle? ihmiset eivät vapaa-ajallaan ha-
keudu suurin joukoin kirkon tapahtumiin sanoman äärel-
le. milläpä ajalla he ehtisivätkään, kun tutkimusten mu-
kaan he viettävät päivittäin median parissa yhdeksän tun-
tia �� minuuttia. 

kirkon strategioissa painotetaan, että kirkon on oltava 
siellä, missä ihmiset ovat. muuten kirkolla ei ole sijaa ihmi-

sen arjessa. Varsinkin nuorten 
ajasta kirkon on kilpailtava tosis-
saan, niin paljon erilaisia virik-
keitä nuorille on tarjolla. 

Vuoden ensimmäisessä Cruxis-
sa kartoitetaan, miten kirkko nä-
kyy mediassa. nuoria pyritään 
tavoittamaan verkon kautta mo-
nin keinoin. kirkon asiaa ylläpi-
tävät mediassa kirkon omien toi-
mijoiden lisäksi lukuisat muut, yhtenä esimerkkinä kirkon 
tiedonvälityspalkinnon saaneet jumalainen heinäkuu -oh-
jelmaidean toteuttajat. 

mediassa keskustellaan paljon kirkosta sekä lehdistössä 
että netin monilla keskustelufoorumeilla. kirkon työnteki-
jöiden olisi suotavaa osallistua tähän keskusteluun. työn-
antajan tulisi tunnustaa media yhdeksi työskentelyalueek-
si, seurakuntalaiset ovat median kanssa kosketuksissa noin 
puolet valveillaoloajastaan. 

Cruxissa alkaa uusi sarja kutsumuksesta. kutsumukses-
ta puhuttiin entisinä aikoina paljon. onko kutsumusta vie-
lä olemassa ja miten se kantaa työssä? aiheesta kirjoittavat 
vuoden aikana vuoron perään kanttori, pappi ja diakonia-
työntekijä. 

pappisliiton 90-vuotisjuhlavuosi näkyy Cruxissa siten, et-
tä jokaisessa numerossa julkaistaan juttu edellisiltä vuosi-
kymmeniltä. Vuoden viimeisessä numerossa päästään vuo-
teen 19�8, jolloin ilmestyi ensimmäinen pappisliiton jäsen-
lehti.  

hyvää alkanutta vuotta ja antoisia hetkiä Cruxin parissa 
tänäkin vuonna!
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laaduKas musiiKKiTyö TuKee 
KirKon jäsenyyTTä

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

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

a
dventtina ja jouluna maamme kirkot taas 
kerta toisensa jälkeen täyttyivät, kun joulun ilosa-
noma välittyi ihmisille sanoin ja sävelin. kirk-
komme musiikkiperinteen suuri merkitys ihmi-

sille on jouluna näkyvimmillään. myös media huomioi 
positiivisella tavalla kirkkojen joulunajan musiikkitar-
jontaa. luulen, että tietoisuus tästä auttoi monia meistä 
selviytymään joulunajan lukuisista työtehtävistä ja ehkä 
jopa nauttimaan niistä. 

joulunajan väenpaljouden tuottama ilo sameni pian 
vuodenvaihteen jälkeen, kun totuttuun tapaan uutisoi-
tiin kirkosta eronneiden määrän ennätysluvut. suoma-
laiselle joulunvietolle ominainen vahva kirkollisuus ja 
vuodenvaihteen jäsentilastojen karu todellisuus kohtasi-
vat. esitettiin selityksiä jäsenkatoon ja etsittiin keinoja, 
joilla seurakunnan jäsenyyttä ja seurakuntalaisten kris-
tillistä identiteettiä voitaisiin tukea paremmin. 

jotta kirkko ja seurakunnat säilyttävät merkityksensä 
ihmisten elämässä, niillä pitää olla annettavaa ihmisille 
niin juhlapyhinä kuin arjessakin. musiikkityön tulokset 
näkyvät ja kuuluvat hyvin suurina pyhinä, mutta saako 
ympäri vuoden tapahtuva laaja, monipuolinen, kaikki 
ikäryhmät tavoittava musiikkitoimintamme ansaitse-
mansa huomion? osaammeko me kanttorit itse pitää 
esillä sitä, kuinka musiikkitoimintamme tukee seura-
kunnan jäsenyyttä ja osallistujien kristillistä identiteet-
tiä? Ymmärretäänkö seurakunnissa, kuinka musiikki 
vahvistaa yhteisöllisyyttä ja hoitaa sielua, ja kuinka mu-
siikkiryhmät osallistumalla messuihin rikastuttavat seu-
rakunnan jumalanpalveluselämää? näin musiikki soi 
monipuolisesti messuissa sananjulistuksen, rukouksen ja 
ylistyksen välineenä.  

UUdessa palkkaUs-
järjestelmässä il-
menneet ongelmat vaati-
vuusryhmiin sijoitteluissa 
osoittavat, että kanttorin 
työn tuntemus kirkon sisäl-
läkin on puutteellista. Yllät-
täen ongelma näyttää olevan 
suurin isoissa yhtymissä. 
Diakonaattikeskustelu taas 
on paljastanut, että kantto-
rin työn hengellistä ulottuvuutta vähätellään jopa kirkon 
ylimmillä tasoilla. Diakoniatyöntekijöiden ja nuoriso-
työntekijöiden mahdollista virkaan vihkimistä on perus-
teltu sillä, että nämä kaksi ammattiryhmää ”ovat vakiin-
tuneet kirkon itsetoteutuksen ja tehtävän toteuttamisen 
olennaisiksi välineiksi” ja ”hoitavat kirkon elämänmuo-
dolle olennaisia ja pysyviä tehtäviä”. kanttorit eivät voi 
olla kysymättä, eikö sama päde heihin? toinen asia on 
sitten, kuuluuko kanttorinvirka nyt suunnitteilla ole-
vaan karitatiivis-katekeettiseen diakonaattiin.  

etsiessämme keinoja, joilla kirkon uhkaava jäsen-
kato voitaisiin pysäyttää, emme saa unohtaa seurakun-
tien musiikkityön mahdollisuuksia. musiikki on monel-
le ovi seurakuntaan. laulu ja musiikki ovat keskeisessä 
asemassa, kun seurakunta – seurakuntarakennetyöryh-
män sanoin – pyrkii olemaan kristillistä uskoa lujittava 
ja elämänluottamusta vahvistava lähiyhteisö. tänään 
monet ihmiset hakevat hengellistä ravintoa ja pyhyyttä 
myös esteettisistä kokemuksista ja kristillisestä kulttuu-
riperinteestä. heille on tärkeää, että messujen musiikki 
on tasokasta ja että jumalanpalvelukset toimitetaan huo-
lella. siinäkin kanttorien panos on tärkeä.

Globaalistuvan maailman mediavirrassa laatutietoi-
suus kasvaa kirkossakin. jäsenyyttään punnitsevalle kir-
kon jäsenelle laadukkaalla ja monipuolisella musiikki-
työllä saattaa olla ratkaisevakin merkitys.
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suomen kanttori-urkuriliitto

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

vaikka järjestötoiminnan sano-
taan menettäneen kiinnostustaan, es-
poon hiippakunnan kanttorit saivat 
tammikuussa aikaiseksi uuden ala-
osaston suomen kanttori-urkurilii-
tolle. tuusulan kanttorin maija Vuo-
risen ja keravan kanttorin eero an-
nalan aloite sai runsaasti vastakaikua 
espoon hiippakunnassa työskentele-
viltä kanttoreilta. Uuden alaosaston 
puheenjohtajaksi valittiin erkki 
hannonen hyvinkäältä.

alaosaston suunnitelmissa on piis-
pa mikko heikan tapaaminen vielä 
tämän kevään aikana. kanttoreita 
huolestuttaa kirkkomusiikin tilanne 
espoon tuomiokapitulissa, sillä tehtä-
väalue on ollut jo kuukausia vailla 
hoitajaa. myös uuteen palkkausjär-
jestelmään siirtymisessä kanttorit nä-
kevät alueellisen yhteistyöverkoston-

sa hyödylliseksi.
suomen kanttori-urkuriliitossa on 

nyt �0 alueellista alaosastoa ja lisäksi 
valtakunnallinen ruotsinkielinen ala-
osasto. ilman omaa alaosastoa on vain 
helsingin hiippakunnan alue lukuun 
ottamatta helsingin seurakuntayhty-
mää. 

alaosastot järjestävät monenlaista 
ammatillista ja virkistystoimintaa jä-
sentensä huviksi ja hyödyksi. 

liitolla ja alaosastoilla on kiinteät 
suhteet, ja liitto tukee alaosastojen 
toimintaa. 

alaosastojen yhteystiedot löytyvät 
akin kotisivuilta osoitteesta www.
skul.fi.

espoon hiippakunnan kanttorit perustivat 

oman alaosasTon
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Espoon hiippakunnan kanttorit ry:n perustajajäsenet (vas.) Jaakko Rättyä, Eija Repo, 
Heikki Hinssa, Heikki Orama, Maija Vuorinen, Janne Kaksonen ja Eero Annala.

Kenestä kymmenes 
vuoden kanttori?
parin kuukauden kuluttua suomen 
kanttori-urkuriliiton hallitus valit-
see kymmenettä kertaa Vuoden 
kanttori -palkinnon saajan. alaosas-
tot voivat lähettää ehdotuksensa 
Vuoden kanttoriksi �008 liiton halli-
tukselle osoitettuna perjantaihin 
7.�.�008 mennessä liiton toimistoon. 
Vuoden kanttori �008 -valinta jul-
kistetaan valtuuston kokouksessa 
huhtikuussa.

aikaisemmat vuoden kanttorit 
ovat pekka laakkonen (kuva 1), 
martti kilpeläinen (�), kaj-Gustav 
sandholm (�), tiina korhonen (�), 
marjatta hannula (�), erkki Raja-
mäki (�), osmo jämsä (7), leila sa-
volainen (8) ja jari piikki (9).

2008
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teboil tarjoaa akavan jäsenjärjestö-
jen jäsenille teboil maksuaikakortil-
la (haettava teboililta) seuraavat 
edut:
- Bensiini -�,� snt/litra
- Dieselöljy -�,� snt/litra
- Voiteluaineet -10 % (alle 10 litran as-
tiat)
- nestekaasu -� %  (täyttö)

edut saa kaikilta teboil-huolta-
moilta ja automaattiasemilta lukuun 
ottamatta nettohintapohjaisia teboil 
express-automaattiasemia. alennuk-
set sisältävät alv:n �� %, ja ne laske-
taan aina kulloinkin asemalla voimas-

sa olevasta hinnasta.
kortti on maksuton. lasku lähete-

tään kerran kuukaudessa, ja koko sal-
do maksetaan kokonaisuudessaan 
pois. tilinhoitomaksu on teboilin 
luottokorttilaskutuksessa perittävä 
maksu, joka tällä hetkellä on 1,�� eu-
roa/lasku, ja se veloitetaan vain, mi-
käli on laskutettavaa.

aikaisemman esso-sopimuksen 
edut päättyvät helmikuun �008 lopus-
sa. st1 ei ollut halukas uusimaan tätä 
sopimusta.

lisätietoa jäseneduista on liittojen 
kotisivuilla kohdassa jäsenedut.

TeBoil-eduT
aki-liitot

aKin opintomatka 
2008 Pohjoismaiseen 
kirkkomusiikki-
symposiumiin norjaan 
kanttorien ja pappien seuraavan yh-
teisen opintomatkan kohteena on nor-
jan stavanger. matkan ajankohta on 
17. - �1.9.�008, jolloin stavangerissa 
vietetään pohjoismaista kirkkomu-
siikkisymposiumia.

HUom! kaikkien pitää ilmoittau-
tua sekä akin toimistoon Heli mei-
nolalle puh. (09) 1502 653 tai heli.mei-
nola@akiliitot.fi että suoraan sympo-
siumiin (ilmoittautumislomakkeella 
verkko-osoitteessa  www.nks2008.
no).

aki järjestää matkat ja majoituksen 
ja hoitaa kokonaisuudessaan matkan 
laskutuksen osallistujilta. matkan hin-
ta on noin 1.�00 euroa, johon sisältyvät 
lentomatkat helsingistä stavangeriin 
ja takaisin, lentokenttäkuljetukset, 
majoitus, yhteisten kokoontumisten 
tarjoilut sekä symposiumin ohjelma, 
mukaan luettuna torstain retki. lisäk-
si liitto tarjoaa lauantain juhlaillalli-
sen.

matkalle on mahdollista saada liitto-
jen matka-apuraha. opintomatkalle 
voivat osallistua akin kaikki jäsenet 
puolisoineen.

oikaisu
akin opintomatka pohjoismaiseen 
kirkkomusiikkisymposiumiin on 17. - 
�1.9.�008. aikaisemmissa lehdissä on 
ollut väärä kuukausi.
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a j a n k o h t a i s t a

DiakoniatyöntekiJöiDen liitto

varsinaisten jäsenten, jotka 
ovat työ- tai virkasuhteessa, jäsen-
maksu on 1,� % varsinaisesta palkas-
ta. maksu sisältää työttömyyskassan 
jäsenmaksun. Varsinaisen jäsenen ol-
lessa työelämän ulkopuolella, esimer-
kiksi perhevapailla, virkavapaalla, 
työttömänä, opintovapaalla tai vuo-
rotteluvapaalla, jäsenmaksu on �,� €/
kk. myös tämä maksu sisältää työttö-
myyskassan jäsenmaksun.

eläkeläisten ja kaksoisjärjestäyty-
neiden jäsenmaksu on �8 €/vuosi.

opiskelijoiden jäsenyys on maksu-
tonta, eikä se sisällä työttömyyskassan 
jäsenmaksua.

kun työpaikkasi vaihtuu, jäät työ-
elämän ulkopuolelle tms., muistathan 
ilmoittaa muutoksista liiton toimis-
toon. näin jäsenyytesi liitossa ja työt-
tömyyskassassa pysyvät voimassa.

diakoniatyöntekijöiden liiton 

jäsenmaKsuT v. 2008

Diakoniatyöntekijöiden liiton mar-
raskuussa kokoontunut valtuuskunta 
valitsi liiton puheenjohtajaksi toisel-
le kaudelle (�008 - �009) diakonissa 
kaisa Rauman turusta ja varapu-
heenjohtajaksi samoin toiselle kau-
delle (�008 - �009) diakoni seppo 
laakson nurmijärveltä.

Hallituksen kokoonpano vuonna 
2008 (suluissa henkilökohtainen va-
rajäsen)

eija Grahn, Åbo �007 - �009 (irina 
lemberg, Borgå �007 - �009), leena 
leskelä, muhos �008 - �010, (erja 
haho, kiiminki �008 - �010), kari 
martikainen, lapinjärvi �00� - �008 
(Raija hallikainen, kuopio �00� - 
�008), sari aroheikki, helsinki �008 
- �010 (kaija aspholm, espoo �008 - 
�010), kirsi Rantala, halikko �00� - 
�008 (Carita Riitakorpi, järvenpää 
�00� - �008), katri suhonen, jyväsky-
lä �007 - �009 (kristiina johansson, 
pori �007 - �009).

hallituksen opiskelijajäsen: mika 
siltala(Diak etelä, järvenpää) �007 - 
�008.

diakonia-
työntekijöiden liiton 
puheenjohtajat ja 
hallitus

vapaita viikkoja 
kesämökillä!
Diakoniatyöntekijöiden liiton kesä-
mökki maaningalla on jälleen kesä-, 
heinä- ja elokuun jäsenten käytössä.

Varauksen voi tehdä liiton toimis-
toon marja kaikko-
selle, marja.kaik-
konen@dtl.fi tai 
(09) 1�0� �87. 

tietoja ja kuvia 
mökistä löydät lii-
ton kotisivuilta.

Cruxin sattumuksia-palstalle koo-
taan seurakunnan työssä sattuneita 
hauskoja tositapauksia, jotka vetävät 
suupielet hymyyn. tapaukset voivat 
olla miltä tahansa työalueelta, kuten 
toimituksista, kuoroharjoituksista, 
kotikäynneiltä, kohtaamisista lasten 
kanssa jne. pääasia on, että tapaus on 
hauska ja se on todella tapahtunut. 

sattumus kannattaa kertoa niin, et-
tä siihen liittyneitä henkilöitä ei tun-
nisteta. jos työntekijä haluaa mainita 

oman nimensä, 
se on mah-
dollista. 

lähetä 
sattumus 
sähköpostilla 
os. merja.
laaksa-
mo@aki-
liitot.fi. 
julkaistuista sattumuksista ei mak-
seta palkkiota.

sattuiko hupaisa tapaus?
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PaPPisliitto

”kiitä herraa, sieluni”
juhlaseminaari Helsingin tuomiokirkossa 8. - 9.3.2008

Lauantai 8.3.2008

klo 1�.00     Yhdistyksen vuosikokous ja kahvit (krypta)

klo 1�.00     alustus: toimittaja, teol.yo maija jalola ja pyydetyt puheen-
       vuorot

       tervehdykset
       
       musiikkiohjelma: papas no mamas -lauluyhtye

klo 18.00      juhlaillallinen hotelli helkassa (helkan keittiö, pohjoinen 
       Rautatiekatu ��)

Sunnuntai 9.3.2008

klo 10.00      juhlamessu tuomiokirkossa
       saarnaa piispa eero huovinen

       kirkkokahvit kryptassa

seminaarin osallistumismaksu on �0 €.

juhlaillallisen (alkuruoka, pääruoka, jälkiruoka ja kahvi) hinta on �� €.
maksu yhdistyksen tilille 1�.�.�008 mennessä: nordea �0��18-��8�7.
ilmoittautuminen p. 0�1 ��8 ���� tai pirkko.poisuo@evl.fi.

tilaisuuden järjestää naisteologit r.y. – kvinnliga teologer r.f.

naisPaPPeuden 
20-vuoTisjuhla

pappisliitto järjestää opintomatkan 
suomalais-ugrilaiseen pappeinkoko-
ukseen Unkariin 10. - 15.6.2008. Var-
sinainen kokous pidetään 10. - 1�.�. 
Révfülöpissä, joka on kirkon konfe-
renssikeskus Balatonin järven poh-
joisrannalla. kokouksen teema on 
”Uskon äidinkieli”. kokouskielinä 
ovat suomi ja unkari. hinta noin ��0 
euroa. kokoukseen osallistuu noin 80 
henkeä suomen, Unkarin, Romanian 

unkarilaisten, Viron ja inkerin evan-
kelis-luterilaisista kirkoista. kokouk-
sen jälkeen osallistujat kutsutaan vii-
konlopuksi seurakuntiin. opintomat-
kalle voi ilmoittautua sähköpostilla 
heli.meinola@akiliitot.fi tai (09) 1�0� 
���. 

Huom! matkalle on mahdollista 
saada liiton matka-apuraha (350 €). 
opintomatkalle voivat osallistua pap-
pisliiton kaikki jäsenet puolisoineen.

opintomatka unkariin

Pappisliiton 
apurahaa haettavana 
10.000 euroa
pappisliiton HallitUs julis-
taa neljännen kerran haettavaksi 
kaksi apurahaa liiton opinto- ja avus-
tusrahastosta, yhteismäärältään 
10.000 euroa. apurahat jaetaan joka 
toinen vuosi. apurahan saajan tulee 
olla pappisliiton työelämäjäsen.

apurahojen myöntämisessä huo-
mioidaan sekä tieteelliset että amma-
tilliset ulottuvuudet. niillä voidaan 
tarvittaessa tukea myös sellaisia 
hankkeita, jotka liittyvät tai sivuavat 
liiton toimintaa.

ensimmäinen apuraha myönne-
tään tieteellisen tutkimuksen teke-
miseen (esim. lisensiaattityö, väitös-
kirjatyö) tai ammatillisen jatkotut-
kinnon (esim. ylemmän pastoraali-
tutkinnon tutkimus) suorittamiseen.

toinen apuraha myönnetään sel-
laiseen hankkeeseen, joka edistää pa-
pin työtä ja seurakunnan tai kirkon 
toimintaa tuoden siihen uusia näke-
myksiä ja työtapoja. hankkeeseen ei 
lähtökohtaisesti tarvitse kuulua tie-
teellistä tai ammatillista tutkimusta. 
painopiste on käytännön työn inno-
vatiivisessa kehittämisessä.

apurahoja haetaan myöntämis-
vuoden toukokuun loppuun men-
nessä (�1.�.�008). hallitus päättää 
apurahojen myöntämisestä elokuus-
sa �008. apurahojen käyttämisen tu-
lee ajoittua enintään kolmen kalente-
rivuoden ajalle, myöntämisvuosi mu-
kaan luettuna (v. �008 - �010). apu-
rahan saajan tulee tehdä pappisliiton 
hallitukselle vuosittainen selvitys 
apurahan käytöstä.

apurahan hakemislomakkeita saa 
akin toimistosta ja pappisliiton ko-
tisivuilta (www.pappisliitto.fi). lisä-
tietoja antaa akin apulaistoimin-
nanjohtaja merja laaksamo, puh. 
(09) 1�0� ���.
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Hyvä pappi! 
koetko tai oletko kokenut työuupu-
musta? oletko kokenut työssäsi väsy-
mystä tai uupumusta, joka on haitan-
nut jaksamistasi myös työn ulkopuo-
lella? mikä on auttanut sinua selviä-
mään väsymyksesi tai uupumuksesi 
kanssa?

teen helsingin yliopistossa pro 
gradu -tutkielmaa papin väsymykses-
tä ja työuupumuksesta. tutkimuk-
sessani käsitellään pappien kokemuk-
sia työssä väsymisestä ja uupumisesta 
heidän omasta näkökulmastaan. 

mikäli haluat osallistua tutkimuk-
seen, voit ilmoittautua haastatelta-
vaksi tai kirjoittaa minulle kokemuk-
sistasi. kirjoitus- ja haastattelumate-
riaalit käsitellään luottamuksellisesti 
niin, ettei sinua tunnisteta tutkimuk-

sessa. Voit lähettää kirjeesi tai yhtey-
denottopyyntösi joko sähköpostitse 
tai kirjeitse. mikäli kirjoitat kirjeen, 
kerro kirjeessäsi sukupuolesi, ikäsi, 
työalasi ja kuinka kauan olet toimi-
nut pappina.

kiitos osallistumisesta tärkeän ai-
heen käsittelyyn! 

antti kilpi
antti.kilpi@helsinki.fi

Käytännöllisen teologian laitos
PL 33, 00014 Helsingin yliopisto

faksi (09) 191 23855

ohjaajat: markku heikkilä, käytän-
nöllisen teologian professori, työpu-
helin (09) 191 ��8�7. johanna lumi-
järvi, käytännöllisen teologian assis-
tentti, työpuhelin (09) 191 ���8�.

TuTKimus 
TyöuuPumuKsesTa

PaPPisliitto

vuoden Pappi 2008
-aikataulu
1. pappisliiton hallitus asettaa Vuo-
den pappi �008 valinnan kriteerit 
�9.1.�008.
�. ehdokkaita voivat asettaa alaosas-
tot, opiskelijajärjestöt ja liiton halli-
tuksen sekä valtuuston jäsenet. kirje 
asiasta lähtee alaosastoille ja opiskeli-
jajärjestöille helmikuussa �008.
�. ehdotukset Vuoden papiksi tulee 
lähettää hallitukselle 11.�.�008 men-
nessä.
�. Vuoden pappi �008 julkistetaan 
papiston päivien yhteydessä 1�.10. 
�008.

akavan kirkolliset ammattiliitot 
aki
www.akiliitot.fi
opintomatka suomalais-ugrilai-
seen pappeinkokoukseen Unka-
riin
kenestä Vuoden pappi �008?
pappisliiton apurahat haettavana
jäsenedut (tallink ja silja line, 
suomen Retkeilymajajärjestö, te-
boil)

huomaathan, että akin ja perus-
liittojen (suomen kanttori-urku-
riliitto ja suomen kirkon pappis-
liitto) sivut muodostavat yhtenäi-
sen kokonaisuuden.

aJankoHtaista verkossa
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”reflecting light” oppilaitostyönte-
kijöiden maailmankokous tampereel-
la �0.�. - �.7. �008 (the �rd Global 
Conference of University and College 
Chaplains, Campus ministers and Re-
ligious professionals) www.tampe-
re�008.fi.

 konferenssin päämääränä on lisätä 
monikulttuurista vuorovaikutusta ja 
ammattiosaamista oppilaitostyönteki-
jöiden keskuudessa, jotka 
omassa työssään edistävät 
opiskelijoiden ja henkilös-
tön kokonaisvaltaista hy-
vinvointia sekä ylläpitävät 
edellytyksiä innovatiivisel-
le toiminnalle. 

konferenssin näkökul-
ma on uskontojen, kult-
tuurien ja katsomusten 
kohtaaminen niin suomes-
sa kuin kansainvälisesti. 

aito uskonto- ja kulttuuridialogi
pohdittavana
konferenssissa pohditaan aitoa uskon-
to- ja kulttuuridialogia, sen edellytyk-
siä ja seurauksia. koulutuksen ja tut-
kimuksen globalisoituessa eri uskon-
toja edustavat oppilaitostyöntekijät 
kulkevat uskonto- ja kulttuuridialogin 
eturintamassa ja voivat näin ollen ja-
kaa sekä tutkimustietoon että oma-
kohtaisiin kokemuksiin perustuvaa 
osaamistaan. suomalaisesta näkökul-
masta katsottuna tätä voidaan pitää 
konferenssin tärkeimpänä antina. 

Vastaavasti suomalaiset isännät tule-
vat esittelemään laajasti suomalaista 
koulutusjärjestelmää, kirkon oppilai-
tostyötä, nuorten aikuisten projekteja 
sekä maassamme käytävää uskonto-
dialogia monikulttuurisuushankkei-
neen. 

konferenssin järjestäjien pyrkimyk-
senä on myös rakentaa uskontojen ja 
kulttuurien välistä yhteyttä sekä edes-
auttaa maltillisia ratkaisuja mahdolli-
sissa ristiriitatilanteissa. maailmanku-
vallisen selkeyden saaminen ajankoh-
taisista aatevirtauksista kuuluu konfe-
renssin perussisältöön. 

konferenssin keskeisiä työskentely-
muotoja ovat key note speaker – lu-

ennot (Uuden testamentin eksegetii-
kan professori amy jill levine, Van-
derbilt University Usa ja antiikin 
tutkimuksen professori taneli kuk-
konen, jyväskylän yliopisto) sekä ref-
lektointi- ja seminaariryhmät. 

Konferenssikutsuja lähti myös
ammatillisiin oppilaitoksiin
konferenssiin odotetaan runsasta �00 
osallistujaa, pääasiassa eri kristillisistä 
kirkkokunnista. heistä huomattava 
osa edustaa paitsi omaa kirkko- tai us-
kontokuntaansa myös virallisena dele-
gaattina kotipaikkansa yliopistoa. suo-
men konferenssin yksi erityispiirre on 
ammatillisissa oppilaitoksissa työsken-
televien kollegoiden kutsuminen mu-
kaan maailmanlaajaan yhteistyöhön. 

Vastaavia konferensseja on järjestet-
ty neljän vuoden välein kahdesti aikai-
semmin. ensimmäinen Global Confe-
rence pidettiin Vancouverissa kana-

dassa v. �000 ja viimeisin Brisbanessa 
australiassa v. �00�.  suomen konfe-
renssissa on tarkoitus allekirjoittaa op-
pilaitostyöntekijöiden maailmanjär-
jestön (international association of 
Chaplains in higher education) pe-
rustamisasiakirja. 

konferenssin työskentelykieli on 
englanti. järjestäjinä toimivat kirkon 
oppilaitostyöntekijät ry., tampereen 

ev.lut. seurakuntayhtymä, 
kirkkohallitus (kasvatus- 
ja nuorisotyö), sekä kan-
sainvälinen johtoryhmä.

konferenssin osallistu-
mismaksu on koko ajalta 
��0 € (ilmoittautuminen 
�0.�.�008 mennessä), ja 
maaliskuun jälkeen �00 €.  
päivähinta on �00 € (il-
moittautuminen �0.�.�008 

mennessä) ja ��0 € huhtikuun alusta 
lähtien. päivähinta sisältää koko päi-
vän ohjelman sekä materiaalikansion, 
ei kuitenkaan iltaohjelmaa. ilmoittau-
tuminen sähköisesti konferenssin si-
vuilla www.tampere2008.fi.

konferenssi on tarkoitettu kaikille 
uskontodialogista, monikulttuurisuus- 
ja kansainvälisyyskysymyksistä tai 
maahanmuuttajatyöstä kiinnostuneil-
le, näiden asioiden parissa työskentele-
ville tai opiskelijoille.

Tiedustelut ja 
yhteydenotot:
peter Gustavson, järjestelytoimikun-
nan pj., yliopistopappi, peter.gustav-
son@evl.fi, p. 0�0 ��1 7�9�, www.tu-
runseurakunnat.fi.

Risto korhonen, paikallinen koor-
dinaattori (tre), yliopistopastori, risto.
korhonen@uta.fi, p. 0�0 �8� ��91, 
www.tampereenseurakunnat.fi.

oppilaitostyöntekijöiden 
maailmankokous Tampereella
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Helsingin Messukeskuksessa 14. - 15.10.2008

PaPisTon PäiväT ja 
90-vuoTisjuhla
papiston päivät ovat valtakunnallisesti suurimmat papiston koulutus- ja neu-
vottelupäivät.

alustava ohjelma:
tiistai 14.10. ohjelma alkaa musiikkituokiolla ja juhlamessulla temppeliau-
kion kirkossa klo 10. messun jälkeen on yhteiskuljetus messukeskukseen, jos-
sa papiston päivät avataan klo 1�. avajaisten yhteydessä julkistetaan Vuoden 
pappi ja jaetaan liiton apurahat. iltapäivään sijoittuu yhteinen ohjelma, jossa 
arvioidaan mennyttä. pappisliiton 90-vuotisjuhlaa vietetään juhlaillallisen yh-
teydessä messukeskuksen talvipuutarhassa. samassa paikassa järjestyvät myös 
juhlien jatkot. 
keskiviikko 15.10. aamu alkaa rukouksella, jonka jälkeen katsomme, missä 
mennään tänä aikana henkisesti, hengellisesti ja teologisesti. lounaan jälkeen 
seuraa kurkistus tulevaisuuteen. klo 1� on lähtökahvien aika ja meidät lähe-
tetään tahoillemme toimimaan pappina ajassa.
tarkempi ohjelma sekä tietoa ilmoittautumisesta julkaistaan Cruxissa nume-
ro �/�008. päiville ilmoittaudutaan joko internetin kautta tai postitse. ilmoit-
tautuminen alkaa huhtikuussa. 

osallistumismaksut: 
- työelämäjäsenet �00 €
- työelämän ulkopuolella olevat 90 €
- opiskelijat �� €
- eläkeläiset 90 €

Tule mukaan juhlimaan Pappisliiton 90-vuotistaivalta 
ja kohtaamaan kollegoita!

hymnos 2007 
vuosikirja ilmestynyt
hymnologian ja liturgiikan seuran 
vuosikirja hymnos �007 on ilmesty-
nyt. tällä kertaa sen nimeksi annet-
tiin ”kaikk’, kuin maa päälläns’ kan-
taa”. nimi lainattiin ensimmäisenä 
suomennetusta paul Gerhardtin vir-
restä; Gerhardtin syntymästä tuli 
1�.�.�007 kuluneeksi �00 vuotta.

hymnos �007 sisältää t. ilmari 
haapalaisen artikkelin virsikirjam-
me kahden kansantoisinnon mahdol-
lisesta kantasävelmästä sekä esitel-
mät kahdesta seuran järjestämästä 
seminaarista.

liturgiikan seminaariesitelmät kä-
sittelevät jumalanpalvelusuudistus-
tamme kirjoittajinaan heikki koti-
la, sini hulmi ja timo kiiskinen. 
paul Gerhardt -seminaarin esitelmiä 
puolestaan ovat kirjoittaneet tauno 
Väinölä, pentti laasonen, juhani 
Forsberg, suvi-päivi koski, osmo 
Vatanen ja sakari häkkinen.

hymnos �007 sisältää siis maitta-
van annoksen liturgiikan ja hymno-
logian tietoutta. kirjasta on otettu 
vain �00 kappaleen painos, josta suu-
ri osa on jo jaettu seuran jäsenille jä-
senmaksua vastaan. jäljelle jääneitä 
kappaleita voi tiedustella sirkku-lii-
sa niemeltä, puh. 0�0 ��� �798 tai 
Reijo pajamolta, puh. 0�0 77� 80��.

Diakonian tutkimuksen päivä 2008:

diakonian naiset 
ja miehet
päivä järjestetään helsingissä mar-
raskuussa �008. ajankohta ja paikka 
tarkentuvat myöhemmin.

alustukset ovat tervetulleita ilta-
päivällä järjestettäviin työryhmiin. 
lähetä alustuksesi aihe ja tiivistelmä 
10.10.�008 mennessä osoitteeseen eli-
na.juntunen@helsinki.fi. lisätietoja 
www.dts.fi.
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liian hyvä

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

toni Pussinen
Vs. kanttoRi, lappeenRannan seURakUn-
taYhtYmä

u
rUt soivat, kirkkokansa hiljentyy. Urut jat-
kavat soimistaan. joku saattaa havaita otteita vir-
ren melodiasta siellä sun täällä improvisoidun 
fantasian aikana. pappi seisoo vaivaantuneen nä-

köisenä alttarin ääressä. Vieläkin urut soivat. Yhtäkkiä 
urkuparvelta kuuluu inahdus – virren veisuu alkoi yl-
lättäen kuin kulman takaa. turbosäestys hukuttaa lau-
lun kuitenkin kuulumattomiin, eikä seurakuntakaan ole 
varma, missä kohtaa virttä mennään. soitossa ei ollut 
teknisessä mielessä mitään vikaa, kaikki toteutus oli tai-
teellisesti ehkä kuitenkin vähän liian hyvää. mietin it-
sekseni, että tuollaiseenko minutkin koulutetaan?

ei sentään. Yllä kuvattuun ei meitä helsingissä kou-
lutettu. meitä ei koulutettu soittamaan latteasti tai seu-
rakuntaa häiritsevästi, laulamaan vaimeasti eikä muu-
tenkaan sössimään jokaisessa mahdollisessa käänteessä. 
Valmistumisen kynnyksellä voin olla tyytyväinen saa-
maani koulutukseen ja vielä ylpeä ja kiitollinenkin sii-
tä.

”toivottavasti sinusta ei tule koskaan liian hyvää, to-
ni.” näillä sanoilla joku saatteli minut opiskelemaan 
helsinkiin viisi vuotta sitten. hyväntahtoisella tote-
amuksella tarkoitettiin sitä, etten harhautuisi sellaiseen 
kanttorikuntaan, joka on menettänyt suhteellisuudenta-
junsa – jos sellainen on mahdollista. olen opiskellessa 
miettinyt, mitä tarkoittaa liian hyvä.

”eikö sinusta tunnu toni siltä, että kyllästyt kanttorin 
työn haasteettomuuteen – etkö sinä ole siihen liian hy-
vä?” ottamatta kantaa omaan hyvyyteeni sanon, että tä-
mä kysyjä oli tuolloin huolissaan juuri opiskelupaik-
kaansa miettivän nuoren miehen tulevaisuudesta. lah-
jat menevät hänen mukaansa hukkaan urkuja päivät 

pitkät soitellessa. millainen 
kuva kanttorin työstä hä-
nellä olikaan? ilmeisesti 
hän oli kuunnellut sunnun-
taisin surullisen kuuloista 
jumalanpalvelusta hartaine 
virrenveisuineen. siinä oli 
hänen koko kuvansa kant-
torin työstä – selvästikin ai-
van liian tylsää. 

”sinä olet tottunut siellä 
helsingissä liian hyvään”, sanottiin minulle, kun ihmet-
telin kotipuolessa, miksei vanhoille ja huonokuntoisille 
uruille tehdä mitään. helsinki on siis paikka, jossa totu-
taan liian hyvään, sen lisäksi, että perinteisesti siellä tul-
laan liian hyviksi. toivon totisesti, että moinen asenne ei 
enää kovin pitkään pääse valloilleen kehä iii:n ulkopuo-
lella… on vähän surullista, jos se, että valmistuu hel-
singistä sisältää edelleen negatiivisen latauksen.

mitä tarkoittaa siis liian hyvä? onko liian hy-
vä hän, joka keskittyy taiteeseen ja virsisäestys menee 
turbon puolelle? onko liian hyvä musiikin maisteri, 
jonka pitkästä opiskelu-urasta todetaan työhaastattelus-
sa vain, että johdetaanko näin hyvillä arvosanoilla taval-
lista kirkkokuoroa? entä hän, joka on tavalliseen seura-
kuntaan aivan liian hyvä? onko liian hyvä hän, joka 
valmistuu helsingistä? olenko minäkin kenties töitä 
hakiessani liian hyvä? odottakaa vaan, helsingistäkin 
valmistuu todella hyviä. suosittelen. ei se, että opiskelee 
tee kenestäkään liian hyvää.

Kirjoittaja on valmistunut musiikin maisteriksi vuoden 
2008 alussa.
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miksi kirkon pitäisi käyttää vä-
heneviä resurssejaan netissä 
puuhastelemiseen? Yksinker-
tainen vastaus on: koska taval-
liset ihmiset viettävät yhä 
enemmän aikaansa tietokoneen 
ääressä ja luovat sen välityksel-
lä yhteyksiä toisiin ihmisiin ja 
yhteisöihin.

K
irkon UUdessa strategia-
luonnoksessa vuoteen �01�, 
Meidän kirkko – Osallisuuden 
yhteisö, asetetaan tavoitteeksi 

jokaisen kirkon jäsenen kohtaaminen 
laadukkaasti viisi kertaa vuodessa. 
strategiassa kannetaan erityistä huolta 
nuorten aikuisten jäsenyyden vahvis-
tamisesta. jotta näissä tavoitteissa voi-
daan onnistua, kirkon täytyy yhä 
enemmän panostaa verkossa tapahtu-
vaan toimintaan.

verkon monet 
käyttötarkoitukset
tilastokeskuksen mukaan vuoden 
�007 alussa nettiä käytti 1� - 7�-vuoti-
aista jopa 79 prosenttia, nuorista aikui-
sista lähes kaikki. ihmiset käyttävät 
nettiä kaikkein eniten viestimiseen, 
esimerkiksi sähköpostin lukemiseen ja 
keskusteluun erilaisilla keskustelu-
palstoilla, chateissa ja verkkoyhteisöis-
sä, sekä tiedon hankkimiseen. edellä 
mainittuihin tarkoituksiin nettiä käyt-
tää yhdeksän kymmenestä surffailijas-
ta. muita tapoja hyödyntää netin tarjo-
amia mahdollisuuksia ovat musiikin 
tai ohjelmien lataaminen, työn etsimi-
nen, ostokset, pankkiasioiden hoito, 
opiskelu, blogien lukeminen, pelien 
pelaaminen, radion tai tv:n seuraami-

nen. netin kautta ihmiset pystyvät se-
kä hoitamaan sosiaalisia suhteitaan ja 
arkisia askareitaan että hankkimaan 
tietoa ja elämyksiä. 

Varsinkin nuorten ja nuorten ai-
kuisten keskuudessa ovat viime aikoi-
na tulleet suosituiksi erilaiset sosiaali-

set virtuaaliyhteisöt. niissä käyttäjät 
ovat voineet luoda itsestään joko täysin 
kuvitteellisen henkilön tai esiintyä 
omana itsenään ja kommunikoida 
toisten käyttäjien kanssa. Facebook on 
tällaisista yhteisöistä juuri nyt suosi-
tuin: sillä on �8 miljoonaa aktiivikäyt-

verkko ja kirkko 
nuorten aikuisten silmin

hrsky_Kovis_A3.indd   1 22.11.2007   13:50:21
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täjää ympäri maailmaa ja suomalaisia 
käyttäjiä yli �00.000. aikaa Faceboo-
kissa käytetään keskimäärin �0 mi-
nuuttia päivässä – mikä on pitkä aika. 
näissä palveluissa voisivat kirkot ja 
seurakunnat olla huomattavasti näky-
vämmin esillä. Yhteisöpalvelut tarjoa-
vat hyvin mahdollisuuksia esimerkik-
si ryhmien perustamiseen, kuva- ja ää-
nimateriaalin jakamiseen tai keskuste-
lun käymiseen erilaisten kohderyhmi-
en kanssa.

Kirkon yhteinen verkkopalvelu 
evl.fi
kirkon nykyinen evl.fi-kansalaispor-
taali on verrattain ahkerassa käytössä. 
sivuilla käy päivittäin �.�00 ja esimer-
kiksi viime joulukuun aikana kaiken 
kaikkiaan 80.000 eri kävijää. tyypilli-
nen käyttäjä vierailee sivuilla harvak-
seltaan, mutta käynneillä on hänelle 
merkitystä. sivuilla olevia tekstejä lue-
taan ja kuvien äärelle pysähdytään 
pohdiskelemaan. netissä olevaa virsi-
kirjaakin käytetään keskimäärin ��0 
kertaa päivässä. kyselyjen mukaan 
käyttäjät ovat tyytyväisiä sivujen sisäl-
tämään antiin. näistä myönteisistä sei-
koista huolimatta sivuilla on myös 
omat heikkoutensa: käyttäjät ovat nii-
tä, joita kirkko muutenkin tavoittaa 
perinteisen toimintansa kautta. aktii-
vinen käyttäjäryhmä ovat myös kir-
kon omat työntekijät.

evl.fi-sivut eivät nykyisessä muo-
dossaan tunnu juuri kiinnostavan nuo-
ria aikuisia: erityisesti nuoret miehet 
loistavat poissaolollaan. Voisiko evl.fi-
sivujen yksi ongelma piillä siinä, että 
sivuilla uskonnollisia kysymyksiä lä-
hestytään ennen kaikkea erilaisten 
perheroolien ja elämänkaaren kautta? 
tutkimukset osoittavat, että ihmiset 
ovat yhä haluttomampia määrittele-
mään oman identiteettinsä tällä taval-
la. autenttisuuteen pyrkivä ihminen 
lähestyy uskonnollisia ja hengellisiä 
kysymyksiä ennen kaikkea kokevana 
yksilönä, omasta sisäisestä kokemus-
maailmastaan eikä vanhemman, iso-

vanhemman, puolison tai sinkun roo-
leista käsin. tämä hyvin yksilökeskei-
nen näkökulma tulisi huomioida kir-
kon sivuilla paremmin. Yksilökeskei-
syyttä ei kuitenkaan tule sekoittaa itse-
keskeisyyteen saati itsekkyyteen.

evl.fi-sivuja ei ole puutteista huoli-
matta mielekästä lähteä radikaalisti 
uudistamaan. sivut ovat löytäneet tie-
tyn käyttäjäkunnan, jonka tarpeita 
palvellaan hyvin. sivujen ensisijainen 
tehtävä on toimia kirkon yhteisenä in-
formaatiopankkina ja ohjata käyttäjää 
eteenpäin eri seurakuntien ja järjestö-
jen tuottaman materiaalin äärelle.

portaalin haasteena on kuitenkin 
vuorovaikutteisuuden puuttuminen. 
internetin käyttö on muuttunut yhä 
enemmän interaktiivisuuden suun-
taan, pois yksisuuntaisesta tiedon vä-
littämisestä. nykyisellään evl.fi-palve-
lu ei tarjoa käyttäjälle juurikaan mah-
dollisuuksia osallistumiseen tai oman 
jälkensä jättämiseen. se tarvitsee rin-
nalleen palveluja, joissa käyttäjä voi it-
se työstää hengellisyyttään yhteydessä 
kirkkoon ja paikallisseurakuntaan. 
kirkon näkökulmasta kyse on uudes-
ta ympäristöstä ja tavasta tehdä hen-
gellistä työtä.

hengellinen elämä 
verkossa
kirkkohallituksen Hengellinen elämä 
verkossa -hankkeen tarkoituksena on 
paikata tätä puutetta siirtämällä kir-
kon työtä vaiheittain verkkoon. en-
simmäisessä vaiheessa tavoitteena on 
avata nuorille aikuisille oma valtakun-
nallinen verkkoportaali. toteutues-
saan palvelu tuo käyttäjälle mahdolli-
suuden keskustella elämään ja uskoon 
liittyvistä teemoista virtuaalisesti, väy-
län tavoittaa kirkon työntekijä keskus-
telua varten sekä antaa välineitä oman 
identiteetin ja ajattelun työstämiseen.

lisäksi verkossa voisi olla mahdol-
lista esimerkiksi käydä rippikoulua, 
osallistua pienryhmiin, valmistella ju-
malanpalvelusta ja kirkollisia toimi-
tuksia ja vaikkapa löytää uusia tapoja 

diakoniatyöhön.
Virtuaalinen kirkko tai seurakunta 

voi olla monessa elämäntilanteessa 
helppo ja houkutteleva tapa ottaa yh-
teyttä omaan seurakuntaan tai kirkon 
työntekijään – etenkin kun kirkon 
kynnyksen fyysinen ylittäminen tun-
tuu monesta hyvin työläältä. 

Voisiko kirkko tulevaisuudessa to-
della tarjota sellaisen foorumin, jossa 
voi puhua uskosta ja uskonnollisuu-
desta, arvoista ja elämän perustavista 
kysymyksistä laadukkaasti, järkevästi 
ja turvallisesti? Foorumin, joka kut-
suu käyttäjäkseen nimenomaan niitä 
kohderyhmiä, joita ei tavoiteta kirkon 
perinteisten toimintamuotojen kautta. 
Verkossa syntynyt kontakti voi raken-
taa yhteyttä kirkon ja vieraantuneem-
man seurakunnan jäsenen välille ja 
rohkaista myös muuhun kohtaami-
seen.

Toiminnan siirtäminen verkkoon
haastaa ajettelutapoja
toiminnan siirtäminen verkkoon 
myös haastaa kirkossa vallitsevia ajat-
telutapoja, esimerkiksi paikallisuuteen 
perustuvan seurakuntarakenteen. net-
tiyhteisöt voivat rakentua ihmisistä, 
jotka asuvat parhaimmillaan ympäri 
maailmaa. kirkkohallituksen hank-
keessa tämä seikka on pyritty huomi-
oimaan myös työntekijäresurssien nä-
kökulmasta. elävää, vetovoimaista 
verkkopalvelua ei voida pyörittää vain 
pienissä yksiköissä, vaan se on raken-
nettava yhteistyössä ja useamman seu-
rakunnan yhteisvoimin; ainoastaan 
näin hankkeessa voidaan onnistua. 
tekniset ja muut tarvittavat puitteet 
voidaan luoda kirkkohallituksessa, 
mutta palvelussa toimivien työnteki-
jöiden pitää löytyä muualta.

toinen ilmeinen haaste liittyy netin 
keskustelukulttuuriin. on varsin tyy-
pillistä, että uskonnollinen keskustelu 
verkossa ajautuu ääripäiden temmel-
lyskentäksi. keskustelun sisältö on ei-
päs - juupas -jankkaamista, johon har-
valla on halua taikka tarvetta mennä 
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mukaan. juuri tämän vuoksi olisi tär-
keää, että kirkko näyttäisi esimerkkiä 
laadukkaan, yksilöä ja vakaumusta 
kunnioittavan keskusteluympäristön 
tarjoajana. seurakuntien työntekijöi-
den ja vapaaehtoisten palstapäivystäji-
en läsnäololla ja kommenteilla voi jo 
pitkälti muokata sitä kuvaa, joka kävi-
jälle sivustosta ja sen kulttuurista muo-
dostuu.

työntekijä ei kuitenkaan verkko-
palvelussa voi asettua muiden käyttä-
jien yläpuolelle, vaan verkko on luon-
teeltaan tasa-arvoistava media, jossa 
hierarkia syntyy sosiaalisten taitojen ja 
aktiivisuuden perusteella, ei arvoni-
millä ja asemalla. Uskallammeko läh-
teä tasa-arvoisesti keskustelemaan ih-
misten kanssa heille tärkeistä uskon-
nollisista kysymyksistään? Uskallam-
meko tuoda esille ja hyväksyä suoma-
laisen uskonnollisuuden ja kristillisyy-
den kirjon koko värikkyydessään?

Case: 
usko toivo rakkaus (uTr)
marraskuun lopulla helsingin seura-
kuntayhtymä aloitti mittavan kolmi-
vuotisen kampanjan, jonka kohderyh-
mänä ovat erityisesti nuoret aikuiset. 
kampanjan tavoitteena on tuoda esil-
le kristillisen uskon keskeiset käsitteet 
usko, toivo ja rakkaus tuoreella ja kiin-
nostavalla tavalla. kampanjan ensim-
mäisessä vaiheessa pyrittiin herättä-
mään keskustelua ja saamaan nuoret 
aikuiset kiinnostumaan uskoon ja us-
kontoon liittyvistä teemoista. kirkon 
puolelta yhtenä keskustelun avaukse-
na toimi mainostoimisto phs:n suun-
nittelema raflaava mainoskampanja, 
joka näkyi muun muassa tV:ssä ja 
monessa lehdessä, kuten helsingin sa-
nomien nyt-liitteessä (mainoksia näh-
tävillä uskotoivorakkaus.fi -sivuilla). 

perustellusti voi sanoa, että tavoit-
teessa herättää huomioita onnistuttiin 
jopa kiitettävällä tavalla. tehdyn me-
diaseurannan perusteella kirkon saa-
ma huomio eri medioissa kasvoi mai-

noskampanjan ansiosta nelinkertai-
seksi. Yksittäisistä mainoksista eniten 
huomiota herätti homoseksuaalisuutta 
rohkeasti käsittelevä what would Jeesus 
do? -juliste. kaikki arviot mainoskam-
panjasta eivät tietenkään olleet ylistä-
viä: kirkko oli sortunut monen mieles-
tä mauttomuuteen, joidenkin mielestä 
jopa osoittanut täydellistä piittaamat-
tomuutta itse uskoa kohtaan. saadus-
ta monipuolisesta kritiikistä voi kui-
tenkin olla tyytyväinen, sillä englan-
ninkieliset sanonnat muistuttavat all 
publicity is good publicity sekä out of 
sight, out of mind – jo julkisuudessa nä-
kyminen sinänsä muistuttaa kirkon 
olemassaolosta ja arvokkaasta työstä.

pelkkä huomion herättäminen ei 
kuitenkaan yksin kanna kovin pitkäl-
le, jos tarkoituksena on luoda vuoro-
vaikutusta ja aito suhde kirkon ja sii-
hen kriittisestikin suhtautuvien nuor-
ten aikuisten välille. kampanjan suun-
nittelussa lähdettiin liikkeelle siitä rea-
liteetista, ettei kohderyhmää ole aivan 
helppoa saada mukaan kirkon perin-
teiseen kokoavaan toimintaan. tällä-
kin hetkellä nuorten aikuisten ikäryh-
mässä aktiiviseurakuntalaisia on kiis-
tatta vain vähän. helsingin seurakun-
tayhtymässä tultiin siihen tulokseen, 
että paras keino silloittaa kirkon ja 
nuoren aikuisten välistä kuilua on kes-
kittyä vahvuuksiin sekä aktiivisesti 
jalkautua verkkoon. Vahvuuksiksi ar-
vioitiin kristilliset juhlapyhät joulu ja 
pääsiäinen, joihin kampanjan markki-
nointi keskitetään; perinteisesti kirkon 
korkea kynnys ylittyy helpoiten jou-
lunpyhien tienoilla.

nuoria aikuisia houkuteltiin
nettisivuille keskustelemaan
esillä olleissa mainoksissa nuoria ai-
kuisia kehotettiin tulemaan kampan-
jaa varten räätälöidyille nettisivuille 
sekä osallistumaan siellä käytävään 
keskusteluun uskonnosta, sen merki-
tyksestä tai merkityksettömyydestä. 
mitään muutakaan keskustelunaihet-

ta ei pyritty lähtökohtaisesti sulke-
maan pois, vaan ideana oli katsoa, mit-
kä teemat nousevat spontaanisti esille. 
UtR-sivujen markkinoinnissa hyö-
dynnettiin myös Facebookia, ja kam-
panjaa varten luotuun ryhmään liittyi 
yli kolmesataa Facebookin käyttäjää. 

kirkon esittämään kutsuun vastat-
tiin: tähän mennessä UtR-sivuilla on 
käynyt liki �0.000 eri kävijää, jotka 
ovat viettäneet sivuilla keskimäärin 
kahdeksan minuuttia. kahdeksan mi-
nuutin visiittiä voi pitää pitkänä aika-
na. innostuneimmilla kävijöillä on 
mahdollisuus itse tuottaa sisältöjä si-
vuille, esimerkiksi oman teesin voi ha-
lutessaan naulata virtuaaliseen helsin-
gin johanneksen kirkon oveen. tämä 
aktiivinen osallistuminen vaatii sivuil-
le rekisteröitymistä. Rekisteröityjä 
käyttäjiäkin on tällä hetkellä yli tu-
hat. 

jotta nettisivuilla todella syntyisi 
vuorovaikutusta, myös työntekijöiden 
on oltava sivuilla aktiivisesti läsnä. 
UtR-sivuilla käydään keskusteluja lä-
hes sadan eri otsikon alla, ja seurakun-
nan työntekijöille voi esittää omia nä-
kemyksiään kysymys - vastaus -pals-
tan välityksellä. Reaaliaikaisessa cha-
tissä niin sanotut chattipapit päivystä-
vät vuorollaan ja osallistuvat yhtenä 
muiden joukossa keskusteluun. näi-
den toimintojen lisäksi sivut vaativat 
moderointia eli valvontaa, ja jonkun 
on pidettävä kokonaisuus hyppysis-
sään. kaiken kaikkiaan sivujen ylläpi-
tämiseen on aktiivisesti osallistunut 
kolmisenkymmentä työntekijää. 

sivujen jatkon kannalta juuri re-
sursseihin liittyvät kysymykset nouse-
vat keskeisiksi. mittava jalkautumi-
nen merkitsee mittavaa panostusta 
työntekijöiltä. työntekijöiden jaksa-
misen kannalta on tärkeää, että ver-
kossa tapahtuvaa työtä ei tehdä oman 
toimen ohella. työpanosta tarvitaan 
myös sivujen uudistamiseen, sillä tänä 
dynaamisuutta korostavana aikana 
asiat vanhenevat nopeasti. Uusia sisäl-
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mitä yksittäinen seurakunta voi tehdä 
verkkopalveluiden kehittämiseksi?

- verkkopalveluita voi kehittää yhteistyössä lähiseudun seurakuntien kesken.
- lehti-ilmoittelua voidaan vähentää ja säästyneillä varoilla palkata 
  esimerkiksi   verkkotiedottaja.
- seurakunnan työntekijöitä voidaan kouluttaa tekemään osa työajastaan 
  verkossa. 
- vapaaehtoisuus kannattaa hyödyntää. monella seurakuntalaisella on paljon 
  osaamista verkkoasioissa.

töjä ja niiden toteuttamista täytyy siten 
miettiä jatkuvasti. tärkeää on luoda toimi-
vat pohjat, joiden varaan voidaan rakentaa 
tarpeen mukaan uutta. Verkkosivustoja on 
loputtomiin – erottumisen vuoksi on tärke-
ää, että sekä sivujen idea ja toimivuus että 
sen markkinointi on suunniteltu asiantun-
tevin voimin ja toteutettu riittävillä resurs-
seilla.

Case: 
suurella sydämellä
tampereen Suurella sydämellä -diakonisen 
vapaaehtoistyön verkkopalvelu on hyvä esi-
merkki verkon innovatiivisesta hyödyntä-
misestä seurakuntatyössä. Verkkopalvelun 
kautta pyritään saattamaan yhteen vapaa-
ehtoiset auttajat ja avun tarvitsijat. työstä 
vastuun kantavat koordinaattorit keräävät 
tiedot mahdollisista työpaikoista tampe-
reen alueen seurakunnista. työpaikoista 
laaditaan esittelyteksti verkkoon, mistä va-
paaehtoiset poimivat ne itsenäisesti sekä il-
moittautuvat verkossa. ilmoittautumisesta 
lähtee automaattinen sähköposti yhteys-
henkilölle, joka sopii työtehtävästä suoraan 
vapaaehtoisen kanssa. 

Vapaaehtoiset löytävät mukaan toimin-
taan pääosin verkkopalvelun kautta. kaik-
ki vapaaehtoiset kuitenkin tavataan henki-
lökohtaisesti ennen tehtäviin ohjaamista. 
Verkkopalvelussa on tällä hetkellä yli �00 
rekisteröitynyttä vapaaehtoista. nuorem-
mat sukupolvet ovat lähteneet hyvin mu-
kaan vapaaehtoistyöhön uuden työkalun 
myötä.

tulevaisuuden tavoitteena on, että va-
paaehtoisuutta voidaan tarkastella myös va-
paaehtoisten omien toiveiden kautta ja tar-
jota heille mahdollisuus valita itselleen so-
pivia ja kiinnostavia vapaaehtoistehtäviä. 

Henna Hauta-aho 
projektisihteeri, Kirkkohallitus, 
Sanna-Maaria Tornivaara 
projektisihteeri, Kirkkopalvelut, 
Markus Kartano 
oppilaitospastori, Helsingin srky 
Juha Petterson 
nuorten aikuisten pappi, Helsingin srky
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ulla savonen
kappalainen, espoon tUomio-
kiRkkoseURakUnta

voiko kirkko mainostaa itse-
ään? miltä kirkko näyttää me-
diassa? miten kirkko kohtaa 
mediamaailmassa elävät nuoret 
aikuiset?

näitä kysymyksiä kysytään helsingin 
seurakuntien viime syksynä aloitta-
massa mainoskampanjassa. Usko, toi-

vo, rakkaus on kolmivuotinen kam-
panja, jonka kohderyhmänä ovat kir-
kosta vieraantuneet nuoret aikuiset.

– Ryhtyessämme tekemään Usko, 
toivo, rakkaus -kampanjaa meillä te-
kijöillä oli hyvin erilaisia mielikuvia 
kirkosta. mielikuvat olivat paljolti sa-
manlaisia kuin kohderyhmällämme 
pääkaupunkiseudun alle ��-vuotiailla 
nuorilla aikuisilla. kirkko oli toisille 
vieras ja etäinen, toisille läheinen, ker-
tovat kampanjaa suunnittelevat jaana 
haapala ja tommi laiho phs mai-
nostoimistosta.  

Kirkko nuorten 
aikuisten silmin
mainoskampanjan tekijät jalkautuivat 
helsinkiläisten nuorten aikuisten pa-
riin selvittämään, mitä tämän päivän 
nuoret aikuiset ajattelevat kirkosta. 
alle ��-vuotiaat, kirkosta vieraantu-
neet nuoret aikuiset pitivät kirkkoa it-
selleen etäisenä. kirkko on esihistori-
allinen, luutunut, ylhäältä alaspäin toi-
miva äärihierarkkinen laitos. kirkon 
sanoma ei myöskään ole ymmärrettä-
vää. kirkko ei puhu samaa kieltä hei-
dän kanssaan eikä kuuntele heidän 

Kirkko on luutunut 
esihistoriallinen laitos

Jaana Haapala ja Tommi Laiho mainostoimisto PHS:stä ovat Usko, toivo, rakkaus -kampanjan suunnittelijat.
matti karppinen/kuvakotimaa
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elämänkysymyksiään. nuoret aikuiset 
kokivat kirkon sanoman moralisoiva-
na, tuomitsevana, ylhäältä päin tuleva-
na saarnaamisena. monelle viimeisim-
mät kokemukset kirkosta olivat hei-
dän omat rippikoulukokemuksensa. 
Rippikoulussa oli ollut hauskaa, kerto-
vat kampanjan tekijät.

– kirkko tuntuu kadottaneen auk-
toriteettiasemansa tämän päivän nuor-
ten aikuisten elämässä. näin on käy-
nyt myös monille muille instituutioil-
le, joilla aiemmassa yhteisöllisessä elä-
mänmuodossamme vielä oli itsestään 
selvä asema kuten poliisilla.

– toisaalta kirkon sanomaa tunnet-
tiin vain vähän. nuorten aikuisten 
maailmassa kirkko näyttäytyi lähinnä 
median esillä pitäminä ongelmallisina 
naispappeus- ja homoliittokysymyksi-
nä, toteaa jaana haapala.

rehellisyys 
lähtökohtana
– lähdimme rakentamaan kampanjaa 
näiden mielikuvien pohjalta, rehelli-
syydestä. meidän oli myönnettävä, et-
tä kirkolla on kommunikaatio-ongel-
ma, nuoret aikuiset ja kirkko eivät 

– Hämmästyimme itsekin sitä, miten pal-
jon kirkko tekee ja miten vähän siitä tie-
detään, sanoo Tommi Laiho.

– Kirkko tuntuu kadottaneen auktoriteetti-
asemansa tämän päivän nuorten aikuisten 
elämässä, huomauttaa Jaana Haapala.

kohtaa toisiaan. tässä on yksi syy, 
miksi nuoret aikuiset eroavat kirkosta 
yhä enenevässä määrin.

– media on nykypäivän tori, jossa 
ihmiset ovat. paavali sanoo Raamatus-
sa, että menkää toreille julistamaan 
evankeliumia. kirkon pitää olla siellä, 
missä ihmiset ovat. paavalin aikaan he 
olivat toreilla, nykyisin mediassa. kir-
kon on vietävä evankeliumia sinne, 
missä ihmiset ovat. ensin on kuitenkin 
kuunneltava ihmisten kysymyksiä, sa-
noo jaana haapala.

kirkolla on mainostoimiston suun-
nittelutiimin mukaan kova sanoma, 
jolla on valtavat mahdollisuudet ta-
voittaa ihmiset nykyaikana. tämän 
päivän ihmiselle se on vain kerrottava 
uusilla tavoilla. kirkolla on vastauksia 
ihmisten kysymyksiin, ja se voi olla 
heidän rinnallaan kysymässä niitä. esi-
merkiksi jokelan koulusurmassa näh-
tiin, miten kirkko oli positiivisella ta-
valla ihmisten rinnalla. kirkko on 
myös diakoniatyössä ihmisten rinnalla 
auttamassa ja kysymässä vaikeita kysy-
myksiä.

– hämmästyimme itsekin sitä, mi-
ten paljon kirkko tekee ja miten vähän 
siitä tiedetään. kirkon olisi mainostet-
tava itseään samalla tavalla kuin muut-
kin instituutiot tekevät tänä päivänä. 
nuoret aikuiset suhtautuvat mainon-
taan myönteisesti, sitä kautta he saavat 
tietoa. mainontaan menevä raha on 
kuitenkin niin pieni kirkon budjetissa, 
toteaa tommi laiho.

ensin 
usko
– Usko, toivo, rakkaus -kampanjassa 
käytetään uudenlaisia tapoja puhua 
uskosta, mutta kirkon ydinsanoma on 
sama: jeesus on rakkaus ja toivo. tä-
mä rakkaus koskee kaikki ihmisiä. se 
ei ole vain joillekin hyville tarkoitettua 
korvamerkittyä rakkautta.

– kampanjalla, jonka kohderyh-
mäksi on valittu nuoret aikuiset, ei voi 
miellyttää kaikkia. kirkon vanhem-
mat ja aktiivijäsenet ovat närkästyneet 

siitä, että eivät kuule kirkon sanomaa 
omalla kielellään. syntiä ei sanota syn-
niksi eikä uskontunnustusta ole. kes-
kustelun herättäminen on yksi kam-
panjan tavoitteista. siinä olemme mie-
lestämme onnistuneet. olemme saa-
neet paljon palautetta ja keskustelua 
aikaan muun muassa internetin kes-
kustelupalstoilla. toivottavasti tämä 
on päänavaus todelliselle keskustelulle 
kirkosta, sillä sitä nyt tarvitaan, sanoo 
jaana haapala.

– haluamme kampanjalla kertoa 
nuorille aikuisille, että kirkko välittää 
ja on valmis kuuntelemaan. nähtä-
väksi jää, miten kirkko vastaa siitä 
kiinnostuville nuorille aikuisille. kir-
kon ja nuorten aikuisten kohtaaminen 
on kampanjan perimmäinen tavoite.

seuraavan kampanjan aiheena voisi 
olla kertoa kirkollisten toimitusten si-
sällöstä, siitä mitä kaste, häät ja hauta-
jaiset merkitsevät ja mikä on kirkollis-
ten juhlapyhien sisältö, ideoi tommi 
laiho.

ensimmäisen usko-osion jälkeen 
Usko, toivo, rakkaus -kampanja jat-
kuu pääsiäisen aikoihin toivolla.
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JuHana unkuri
toimittaja, helsinki

tuomo pesonen valittiin viime 
vuoden lopulla suomen luteri-
laisen kirkon uudeksi viestin-
täjohtajaksi. pesosesta kirkko 
saa eturiviinsä kokeneen vies-
tinnän ammattilaisen, jonka ai-
emmat asemapaikat ovat vaih-
delleet kouvolasta pekingiin. 

T
Uomo pesonen aloittaa 
työnsä kirkon viestintäjohtajana 
huhtikuun alussa. pesonen on 
tehnyt pitkän työuran ”maalli-

sen” viestinnän parissa. mikä sai hänet 
hakemaan kirkon viestintäjohtajan 
virkaa?

– monilla toimittajilla on tarve kat-
sella tiedotuspäällikön ja viestintäjoh-
tajan hommia eri firmoista ja laitoksis-
ta, kun tietty määrä toimittajavuosia 
on takana. kynnys hakea kirkkoon 

töihin oli matala. koen sen instituutio-
na hyvin mielekkäänä ja turvallisena 
viestinnän johtamisen kannalta. en 
ole vastuussa osakkeenomistajille. 
kirkko on firma, jonka tuote on aika 
monessa liemessä jo koeteltu, pesonen 
määrittelee.

– ja oli paikan hakemiseen tässä vai-
heessa fyysinenkin syy. tässä iässä jak-
saa aloittaa vielä kokonaan uutta, �7-
vuotias filosofian maisteri toteaa. 

pesonen työskentelee vielä jonkin 

Kirkon uusi viestintäjohtaja 
aloittaa työnsä

Ei-kirkollisesta työstä huolimatta kirkko ei ole Pesoselle vieras. Varsinainen kenttätyö on tullut vuosien mittaan tutuksi kahden vel-
jen kautta.
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aikaa Ylen moskovan pääkirjeenvaih-
tajana. takana on yli �� vuotta työuraa 
erilaisissa viestintätehtävissä. aiem-
min pesonen on toiminut muun muas-
sa lehdistöneuvoksena suomen mos-
kovan suurlähetystössä, Ylen aasian 
kirjeenvaihtajana pekingissä, BBC:n 
suomenkielisen toimituksen radiotoi-
mittajana lontoossa sekä lehtimiehe-
nä kouvolan sanomissa ja etelä-sai-
maassa.

Viestintäjohtajan tehtävänä on joh-
taa kirkon tiedotuskeskuksen toimin-
taa ja kehittää kirkon viestintää. ing-
mar lindqvistin eläkkeelle jäämisen 
myötä avoimeksi jäänyt paikka kiin-
nosti monia. Viimeksi, vuonna 1998, 
hakijoita oli 1�. nyt heitä oli �9. peso-
nen ei usko kiinnostuksen kasvun se-
littyvän työmarkkinatilanteella.

– Vaikka kirkko on ollut esillä krii-
sinpoikasten ja joskus vähän vaka-
vampienkin kriisien takia, kirkon pro-
fiili on kaikesta huolimatta noussut. se 
on instituutiona mielenkiintoinen. 
luulen, että moni tätä tehtävää hake-
nut koki työsaran äärettömän haasta-
vana ja kiinnostavana.

Kirkon vahvuudet esiin 
entistä paremmin
ei-kirkollisesta työurasta huolimatta 
kirkko ei ole pesoselle vieras. Varsi-
nainen kenttätyö on tullut vuosien 
mittaan tutuksi kahden veljen kautta. 
toinen heistä toimii sotilaspappina, 
toinen perheneuvojana. tuomo peso-
selle itselleenkin kirkon perussanoma 
on ollut aina tärkeä. 

– kirkko on ollut itsestään selvä 
asia. totta kai tähän ikään mennessä 
on tullut tilanteita, jolloin on kyseen-
alaistanut vaikkapa joidenkin hengel-
listen auktoriteettien esittämiä näke-
myksiä. mutta esimerkiksi kirkosta 
eroamista en ole koskaan harkinnut. 
kirkon perusviestin suhteen en ole ko-
kenut todellista kriisiä. ehkä se on mi-
nun osaltani vielä edessäpäin, pesonen 
naurahtaa.   

koska pesonen aloittaa uudessa 

työssään vasta huhtikuussa, hän ei ym-
märrettävästi halua vielä tehdä suuria 
linjanvetoja. ensin on tutustuttava uu-
siin työtovereihin ja mietittävä asioita 
myös yhdessä. Yleistasolla hän on kui-
tenkin valmis pohtimaan kirkon vies-
tinnän ajankohtaisia kysymyksiä. pe-
sonen toteaa, että on haasteellista saa-
da kirkon viesti perille luontevimmal-
la mahdollisella tavalla. 

– kirkon myönteisiä vahvuuksia on 
epäilemättä tuotu esiin tähänkin saak-
ka. mutta ehkä voisi vielä enemmän 
ottaa esille, minkälainen valtava palve-
lulaitos kirkko on. tiedostavatko ih-
miset kuinka laveaa kirkon työ on? 
esimerkiksi diakoniatyötä ja perheasi-
anneuvontaa ei välttämättä ensimmäi-
senä mielletä kirkon työksi. meillä on 
paljon todellista konkretiaa, mikä ei 
ole koskaan liikaa esillä. mutta asiat 
täytyy tuoda esiin tyylikkäästi. ei kirk-
ko ole mikään k-kauppa, joka mark-
kinoi tarjouksiaan.

Usein mediassa kielteiset asiat herät-
tävät kysymyksiä ja pääsevät myöntei-
siä asioita paremmin läpi.

– siinä mielessä kirkko on aivan sa-
massa asemassa kuin muutkin tahot. 
mutta kyllä myönteinen asiakin notee-
rataan, jos siinä on substanssia ja pe-
rusteita ja asia esitetään oikein. luotan 
suomalaisten tiedotusvälineiden am-
mattitaitoon. Vaikka tietenkin päätoi-
mittajilla ja muillakin toimittajilla on 
myös omat mieltymyksensä, pesonen 
pohtii.

rakkauden ja 
armon sanoma
kirkosta eroamisten suhteen pesonen 
pitää tilannetta haasteellisena.

– nykyään kirkosta eroaminen on 
äärimmäisen helppoa. se onnistuu 
vaikkapa netissä parilla klikkauksella. 
kyllä tuo pistää vähän miettimään. ih-
miset eivät välttämättä tarkasti mieti 
millaisesta yhteisöstä ovat eroamassa. 
kirkko ei ole vain instanssi, jolle mak-
setaan x määrä rahaa. kysymys on jos-
tain paljon suuremmasta. kirkosta 

eroava ei ole välttämättä tiedostanut 
sen arvoa, pesonen miettii.

– ihmisten uskonnollisista perustar-
peista kertoo esimerkiksi se, että mah-
dollisuutta tulla haudatuksi uskonnot-
tomien hautausmaille on hyödynnetty 
äärimmäisen vähän. aktiivisesti kir-
kossa käyvien lisäksi eri-ikäiset seu-
raavat jumalanpalveluksia radiosta ja 
teeveestä. ja kuinka moni lukeekaan 
seurakuntalehtiä. törmään jatkuvasti 
helsingissä ihmisiin, jotka siteeraavat 
paikallista kirkko ja kaupunki -leh-
teä. enkä nyt puhu varsinaisista seura-
kunta-aktiiveista, vaan esimerkiksi 
monista kollegoista. 

myös toimintaympäristöissä on ero-
ja. maaseudulla kirkkokin korostuu 
eri tavalla. 

- suuremmissa taajamissa on enem-
män monikulttuurisuutta ja kansain-
välisyyttä. suomessa tämä on vielä ver-
raten pientä, muita kuitenkin kaupun-
kikuvassa on monia ääniä. ehkä ne 
lyövät läpi paremmin kuin kirkon ää-
ni. toisaalta tämä on osa sitä arvomaa-
ilmaa, suvaitsevaisuutta, mitä kirkko 
on ollut luomassa. ja näin sen pitää ol-
lakin. 

yhä useampi viettää
aikaa netissä
kirkon viestinnän monista kentistä 
pesonen nostaa esiin erityisesti netin.

- koko ajan kasvava joukko viettää 
aikaa netissä. täytyy tunnustella, mitä 
asioita ihmiset lähtevät sieltä hake-
maan, pesonen toteaa ja muistuttaa sa-
malla, ettei netti voi kuitenkaan kor-
vata livenä tapahtuvaa kohtaamista.

ensimmäinen työpäivä kirkon vies-
tintäjohtajana on vielä edessäpäin. tu-
levat linjaukset hahmottuvat vähitel-
len. lähtökohta, viestinnän ydin on 
kuitenkin jo selvillä.

- kirkon perussanomaa ei pidä ru-
veta muuttamaan, vääntämään eikä 
kyseenalaistamaan. Rakkauden ja ar-
mon sanoma on kirkon viestinnän kal-
liopohjana.
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sakari vilPPonen
kanttoRi, pielisensUUn seU-
RakUnta

Harjoituskasetit ja sittemmin 
harjoitus-Cd:t ovat tarjonneet 
merkittävää apua kuorostem-
mojen harjoitteluun. vuosien 
mittaan kuoronjohtajat ovatkin 
tehneet kuorolaisilleen epälu-
kuisen määrän harjoituskaset-
teja. 
tietotekniikan kehityksen 
myötä kuorolaisille on avautu-
nut uusi harjoittelumahdolli-
suus kotona tietokoneen äärel-
lä.

perusideana on, että stemmat soitetaan 
ja tallennetaan palvelimelle, josta jo-
kainen kuorolainen voi käydä niitä 
kuuntelemassa omalla tietokoneellaan. 
nettiyhteys pitää tietenkin olla.

tietotekniikka tarjoaa vielä lisäpal-
veluita, joita ei kasettitekniikassa ollut: 
stemmojen nopeutta ja korkeutta voi 
säätää. neliäänisen kudoksen balans-
sin voi myös säätää mieleisekseen. en-
sin voi kuunnella vaikka pelkästään 
omaa stemmaansa ja oppimisen edis-
tyessä voimistaa muita ääniä. 

erilaisia stemmakouluja on käytös-
sä eri puolilla suomea. mm. kuusan-
koskella kanttori timo vikman on 
käyttänyt kehittämäänsä stemmaoh-
jelmaa lapsi- ja nuorisokuorossa. lap-
set ja nuoret ”pelaavat kuoropeliä” tie-
tysti mielellään.

nauhurista ja harjoituskasetista 
stemmakouluun
alavan kirkkokuoron tenori ja tieto-

konealan ammattilainen antti rytkö-
nen kehitteli oman stemmakoulunsa 
henkilökohtaiseen käyttöön. aluksi 
koneella oli vain oma stemma, myö-
hemmin lisättiin muut äänet. harjoi-
tukseen tuli näin mielenkiintoa ja hiu-
kan kuorotunnelmaa, vaikka oltiin 
kotioloissa. 

- kun tenorikollegat halusivat sa-
man oppimateriaalin, lähetin sen aluk-
si sähköpostilla ja siirryin sitten käyt-
tämään kotisivua stemmapankkina.

- kokeilin myös perinteistä nauhu-
ria ja harjoituskasetteja, mutta en pitä-
nyt niistä.

antti esitteli stemmakoulun kantto-
ri keijo matilaiselle, joka syttyi heti 
asialle: ”tämähän on verraton apu 
kuoronjohtajalle.”

ajan myötä antti Rytkönen kehitti 
stemmakoulusta palvelukokonaisuu-
den, johon voitiin sisällyttää muitakin 
viestejä, jotka näkyvät vastaanottajan 
sähköpostissa. salasanan avulla kuoro-
lainen pääsee laulupankkiin valitse-
maan haluamansa laulun.  

antti on ohjelman ylläpitäjä ja neu-
vonantaja ongelmatilanteissa. kuo-
ronjohtaja tarvitsee aluksi hiukan 
enemmän opastusta, mutta varsin no-
peasti hänkin pystyy operoimaan itse-
näisesti. 

keijo matilaisen mielestä stemma-
koulua on helppo käyttää. Vaikeinta 
koko prosessissa oli nuotinnosohjel-
man käyttö.

- stemman äänittäminen, ”midintä-
minen”, nuotinnosohjelman avulla oli 
aluksi kankeata, mutta stemmakoulun 
käyttö ei vaatinut sen kummempia tai-
toja kuin muukaan tietokoneen käyt-
tö. tärkeätä kuitenkin on, että on käy-
tettävissä tukihenkilö.

Kuoronjohtoa 
pitkin viikkoa
keijo matilainen käskyttää kuoroaan 
muulloinkin kuin harjoitusiltoina, ja 
se tapahtuu tekstiviestien avulla. kei-
jo ilmoittaa, että se ja se laulu pitää 
opetella seuraavaan harjoitukseen 
mennessä. kun tullaan harjoituksissa 
yhteen, laulu soi jo neliäänisenä. puo-
livalmiista raakaversiosta hiotaan sit-
ten esitysversio. kuoroharjoitukset tu-
levat mielekkäämmiksi, kun niissä 
tehdään musiikkia eikä ”mosaiikkia”.

kuorolaiselta stemmakoulu vaatii 
luonnollisesti asiaankuuluvan laitteis-
ton, jonka käyttömukavuus on pitem-
män päälle paljolti kiinni tietokoneen 
kaiuttimista: nehän eivät yleensä pe-
rusmalleissa ole kovin ja sävykkäät. 

kuorolainen voi myös kopioida 
stemman tietokoneelta mp�-soittimel-
le, jota voi kuunnella missä tahansa.

stemmakoulu 
kiinnostaa 
kun uusia kuorolaisia on tänä syksynä 
kutsuttu lehti-ilmoituksin mukaan, 
niin stemmakoulu on osoittautunut te-
hokkaaksi houkuttimeksi: tänä syksy-
nä uusia laulajia tuli peräti 1�.

kuka tahansa netin käyttäjä tutus-
tua helposti stemmakouluun internet-
osoitteessa www.stemmakoulu.com. 
osoitteessa löytyy demoversio, jossa on 
stemmat taizé-lauluun Confitemini 
Domino. (tunnus ja salasana on de-
mo.)

Kuorolaisten 
kokemuksia
janne lappalainen on laulanut reilut 
pari vuotta alavan kirkkokuorossa. 
aiempi laulukokemus puuttuu. stem-

stemmaharjoituksia 
kotitietokoneen äärellä
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makoulun avulla itsenäinen stemmo-
jen opettelu tuli mahdolliseksi. jannel-
la ei ole (vielä) nettiyhteyttä kotiin, 
mutta hän voi imuroida stemmat töis-
sä muistitikulle ”mideinä” kotiin 
kuunneltavaksi (jolloin ei enää voi sää-
tää eri stemmojen voimakkuuksia). 
tulevaisuudessa harjoittelun laatu pa-
ranee, kun nettiyhteys tulee kotiin. 
stemmat voi tallentaa myös mp�-for-
maatissa. hankintalistalla on siis vielä 
mp�-soitin, jolloin stemmoja voisi 
kuunnella paikasta riippumatta. 

- kotona kytken tietokoneen joko 
stereoihin tai pelkkiin korvakuulok-
keisiin. kuuntelen stemmoja nuottien 
kanssa tai ilman. tarpeeksi monesti 

kuunneltua alkaa oma stemma jäädä 
väkisinkin päähän.

- stemmakoulu on auttanut paljon 
stemmojen oppimiseen ja tehostanut 
kuoroharjoituksia. stemmakoulusta 
on helppo palauttaa mieliin joku vä-
hemmän tai pitemmän aikaa sitten 
laulettu laulu.

tuula kokkonen on laulanut kuo-
rossa vuodesta 1981, aluksi sopraanoa 
ja myöhemmin alttoa. hänestä stem-
makoulu tuntui alusta pitäen kerras-
saan hyvältä.

- Uutta laulua ei tarvitse kuunnella 
montakaan kertaa, kun se jo jää pää-
hän.

stemmakoulu olisi saanut tulla jo ai-

emmin.
- olisi ollut erinomainen apu silloin, 

kun piti vaihtaa sopraanosta alttoon. 
kun tuttavat – kuorolaisia hekin – 

tutustuivat stemmakouluun, niin heis-
säkin heräsi halu saada se itselleen. 
tuula kokkosen mielestä stemmakou-
lun merkitys on suurin bassoille, teno-
reille ja altoille.

se, että stemmakoulun läpimurto 
alavan kirkkokuorossa ei tapahtunut 
hetkessä vaan kesti noin vuoden, joh-
tui siitä, ettei kaikilla kuorolaisilla ol-
lut tarvittavaa laitteistoa. kaikki kuo-
rolaiset suhtautuivat alusta pitäen 
stemmakouluun myönteisesti.

Kanttori Keijo Matilaisen mielestä stemmakoulua on helppo käyttää. Vaikeinta koko prosessissa oli nuotinnosohjelman käyttö.
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sirkku nyström
toimittaja, helsinki

Yle radio 1:n jumalaisen tee-
man palaute yllätti tekijänsä 
täydellisesti. tympeät ja kiuk-
kuiset soittajat puuttuivat lähes 
kokonaan ja kuuntelijakom-
mentit olivat yli 90 prosentti-
sesti kiitosta ja kannustusta.

kun kanavapäällikkö antti pajamo ja 
ohjelmapäällikkö minna lindgren 
saivat tammikuussa kirkon tiedonvä-
lityspalkinnon vuodelta �007, he olivat 
silmin nähden tyytyväisiä.

idea oli minna lindgrenin, joka ei 
itse edes kuulu kirkkoon. 

– tunnustan, että minun päässäni se 
syntyi. aiheen pitää olla sellainen, että 
se sopii koko kanavalle. musiikki-, 
kulttuuri- ja eri asiaohjelmien on voi-
tava löytää siihen oma lähestymiskul-
mansa.

– aiheessa pitää olla myös joitain ta-
buja, sellaisia piileviä asioita, joita ei 
ole ennen käsitelty. kuulija saa ohjel-
mien kautta oivalluksia siitä, miten yl-
lättävissä asioissa onkin sama asia taus-
talla, minna lindgren kuvaa.

Vaikka kirkkoa ja uskontoa lähes-
tyttiin varsin monelta suunnalta, min-
na lindgren olisi kaivannut vieläkin 
perusteellisempaa kirkon talouden kä-
sittelyä, samoin kirkon ja vallan sekä 
kirkon ja politiikan suhteiden perkaa-
mista.

– kanavana Yle Radio 1 sopi aihee-
seen täydellisesti, koska sen lähetyksis-
sä on myös kirkon omaa propagandaa, 
siis hartausohjelmia ja jumalanpalve-
luksia.

Teeman pitää herättää 
uteliaisuutta
kanavapäällikkö antti pajamon mu-
kaan heinäkuu on radion kannalta 
huono kuuntelukuukausi. lomailevi-
en ihmisten houkuttaminen radion ää-
reen vaatii, että ohjelmissa on särmää.

– ensimmäinen teemakuukausi oli 
vuonna �00�, jolloin aiheena oli enti-
nen neuvostoliitto. Punainen heinäkuu 
merkitsi irtiottoa tähän historian vai-
heeseen, joka oli muutenkin käsittele-
mättä sähköisissä välineissä.

seuraavan kesän heinäkuun ohjel-
missa käsiteltiin suomenruotsalaisuut-
ta, sen vaikutuksia ja merkitystä tänä 
päivänä. Pakållinen heinäkuu oli myös 
menestys, mutta kesän �007 Jumalai-
nen heinäkuu oli palautteeltaan täydel-
linen yllätys.

– lähes kaikki kuuntelijapalauttee-
seen tulleet soitot olivat myönteisiä. 
aihevalintoja kiitettiin, asiantuntijoi-
ta kehuttiin ja langoilta puuttuivat lä-
hes kokonaan ne soittajat, jotka vain 
moittivat ja kritisoivat kaikkea, antti 
pajamo kertoo.

– jotain kertoo sekin, että vielä elo-
kuussa tuli toivomus siitä, että koko 
jumalainen heinäkuu pitäisi uusia. 
käytännössä se on tietysti mahdoton-
ta, koska ohjelma-aika oli jo varattu 
muille lähetyksille.

minna lindgren arvelee, että myön-
teistä palautetta selittää paljolti se, että 
uskontoa ja kirkkoa käsittelevät ohjel-
mat oli koottu yhden teeman alle.

– jos samat ohjelmat olisi ripoteltu 
vaikkapa kahden vuoden ajalle, en us-
ko, että palaute olisi ollut yhtä myön-
teistä.

minna lindgren kertoi, että punai-
sen heinäkuun ohjelmissa oli aika lail-

la arkistomateriaalia. jonkin verran 
materiaalia löytyi myös antamaan 
taustaa pakålliselle heinäkuulle, mut-
ta jumalainen heinäkuu rakentui juu-
ri sitä varten tehdyistä ohjelmista.

– arkistosta ei löytynyt mitään sel-
laista, joka olisi jo varmasti taakse jää-
nyttä elämää.

palautteet ovat kohentuneet kesä 
kesältä. punaisen heinäkuun palaut-
teesta noin �0 prosenttia oli kielteistä, 
mutta seuraavana kesänä kielteisen 
palautteen osuus oli selvästi vähäisem-
pää.

– outoa oli, että osa siitä oli todella 
primitiivistä. suomenruotsalaisuuteen 
kohdistuu ilmeisesti vieläkin syviä ne-
gatiivisia tunteita, minna lindgren ar-
vioi.

Turhat pelot 
väistyivät
Radion toimittajat ovat oppineet vält-
telemään kirkkoa ja uskontoa sivuavia 
aiheita. suurin syy on äkäinen ja ikävä 
kuuntelijapalaute, oli aihe lähestul-
koon mikä tahansa. siksi ei ollutkaan 
aivan helppoa houkutella kanavan toi-
mituksia käsittelemään uskontoa ja 
kirkkoa. 

– Rajasimme tietoisesti aiheen lute-
rilaiseen kirkkoon ja uskoon, vaikka 
joukossa olikin muutama hindulai-
suutta käsitellyt ohjelma. toimittajat 
olisivat päässeet turhan helpolla, jos 
uskonnollisiin aiheisiin olisi paneudut-
tu vain muiden uskontojen kautta, 
minna lindgren kertoo.

– hankalinta oli tiede- ja talousoh-
jelmien toimituksilla, mutta nekin löy-
sivät hyviä lähestymiskulmia asiaan.

lopulta toimitukset suhtautuivat 
teemaan varsin innostuneesti. päivän 

Kirkko palkitsi 
jumalaisen heinäkuun
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mietelauseet olivat Raamatusta, turun 
hiippakuntadekaani kaarlo kalliala 
selvitteli kristillisten sanojen ja ilma-
usten sisältöjä lyhyissä ”Ristipistoissa”, 
eeva luotonen käsitteli Raamattua 
kaunokirjallisuutena, musiikkiohjel-
missa etsittiin jumalaista juonnetta ja 
”minun jumalani” -sarjassa hyvin eri-
laiset ihmiset kertoivat jumalakuvas-
taan.

– ihmiset puhuivat hyvinkin intii-
misti omasta jumalakäsityksestään. se 
tuli selväksi, että lähes jokainen uskoo 
johonkin, mutta jokaisella on oma ta-
pansa muotoilla se, kuvaa minna lind-
gren.

Kiitos ideasta ja 
hyvästä työstä
kirkon tiedonvälityspalkintovalintaa 
valmistelleella työryhmällä oli kerran-
kin helppo tehtävä. koska kirkolla ei 
ollut osaa eikä arpaa Yle Radio 1:n tee-
mavalintaan, ehdotus palkittavista 
syntyi nopeasti.

kirkkohallituksen perusteluiden 
mukaan ”jumalaisen heinäkuun” ai-
kana uskonnollisia asioita ja ilmiöitä 
käsiteltiin ammattitaitoisesti, kiihkot-
tomasti, tuoreesti ja osana arkista elä-
mää. teemakuukauden aikana uskon-
non eri ulottuvuuksia pohdittiin ih-
misten vakaumusta ja uskoa kunnioit-
taen. Uskontoa ja kirkkoa käsiteltiin 

myös talouden, viestinnän, politiikan 
ja kirjallisuuden erikoisohjelmistois-
sa. 

sekä kanavapäällikkö antti pajamo 
että ohjelmapäällikkö minna lind-
gren siirtyivät muihin toimiin vuoden 
vaihteen jälkeen. ensi kesälle oli kehi-
telty uusi teema, nationalismi, joka 
testamentattiin uudelle kanavajohdol-
le. 

– en tiedä, kuinka aiheen käy, mut-
ta globaalissa maailmassa nationalis-
mia löytyy ihan hämmästyttävistä yh-
teyksistä. sitä olisi todella kiinnostavaa 
kaivaa esiin, minna lindgren sanoo.

Minna Lindgren ja Antti Pajamo saivat Kirkon tiedonvälityspalkinnon. Yle radio 1:n Jumalainen heinäkuu oli Lindgrenin idea.

matti karppinen/kuvakotimaa
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ingmar linDqvist
teoloGie DoktoR, espoo

kyrkan finns till för kommuni-
kation. kommunikation av 
Guds fräslningsvilja, kärlek, 
förlåtelse och omsorg i lokal-
samfundet och i hela världen. 
kyrkans huvudstrategi bör i 
första hand vara en kommuni-
kationsstrategi. dit har vi ännu 
en bra bit att gå.

en av de första strategitexter som gäll-
de hela kyrkan var kommunikations-
strategin från år 199�. när den presen-
terades för medierna sade jag någon-
ting i stil med: ”Det kommer att ta två 
generationer minst innan vår kyrka 
börjar likna den vi drömmer om här. 
För egen del är jag nöjd om jag får se 
tecken på att kyrkan ändrar riktning 
åt det här hållet. och det måste få ta 
tid. stora skepp mår inte bra av snab-
ba kursändringar.”

Den nu gällande strategin från år 
�00� kan ses som en uppdaterad ver-
sion av den gamla.

Berikande 
kommunikation
i strategin ser man en framtida kyrka 
där det inte längre finns rum för den 
gamla enkelriktade ”hierarkiska”, top-
down modellen för kommunikation. i 
stället är det tvåvägskommunikation 
på lika villkor som gäller. alla skall ha 
möjlighet att delta i kommunikatio-
nen som subjekt och inte vara objekt 
för kyrklig information. alla förvän-
tas berika varandra och vara beredda 

på att förändras. 
en bakomliggande förutsättning för 

det här tänkandet är: ingen sitter inne 
med hela sanningen, alltså kan alla bli 
berikade av vad andra har att bidra 
med. 

kommunikationsforskarna har 
länge hävdat: Det är i personliga sam-
tal vi är beredda att ifrågasätta och 
ändra våra uppfattningar. när vi följer 
med medierna blir vi normalt stärkta i 
de uppfattningar vi redan har. 

av detta följer att det inte i första 
hand är mera mediekommunikation 
vi behöver utan mera personlig kom-
munikation. och inte samtal där den 
ena parten berättar hur det egentligen 
är för den andra, utan där båda är be-
redda att lyssna och dela med sig. 

Föga överraskande är kommunika-
tionsstrategins första prioritet att ut-
veckla den personliga kommunikatio-
nen i kyrkan i kommunikativ, dialo-
gisk riktning. För att vi skall bli bättre 
på det behövs bl.a. satsningar på kom-
munikationsutbildning. och attityd-
förändringar.

hur långt har vi kommit i kyrkan? 
inte så värst långt. men allt fler har in-
sett att det är möjligt att göra försam-
lingsmedlemmarna delaktiga och lyss-
na på dem genom att t.ex. offentliggö-
ra föredragningslistor. Berättar på för-
hand om vad man tänker besluta om 
så att folk kan diskutera sinsemellan 
och framföra synpunkter till besluts-
fattarna, bli delaktiga. men alltför 
många tycker ännu att det är bäst att 
berätta först när besluten har fattats. i 
sverige skulle dom säga att vi är dåli-
ga på att förankra beslut. 

när det gäller utbildning i kommu-

nikation har vi en lång väg kvar att gå. 
t.ex. de som studerar teologi vid hel-
singfors universitet kan få en kort in-
troduktion i vad kommunikation är 
och vad vi kan åstadkomma när vi 
kommunicerar personligt och via me-
dierna. Den här kursen erbjuds dock 
inte aktivt åt dem som studerar för att 
bli församlingspräster. kanske för-
samlingsarbetet inte har så mycket 
med kommunikation att göra? Visst 
är det mera sällan som t.ex. gudstjäns-
ten planeras så att frågan om hur väl 
den kommunicerar står i förgrunden. 
konkret behöver man bara tänka på 
hur gudstjänstreformen genomfördes 
för inte så länge sen och vad som fort-
farande betonas i homiletikstudierna. 

 men visst finns det tecken på att nå-
got håller på att hända. senaste version 
av pastoralutbildningen ger för första 
gången i vår kyrkas historia en möjlig-
het att ta med en modul i kommunika-
tion. Glädjande. nu väntar jag bara på 
den dag då den biten blir obligatorisk. 
Vi har också en obligatorisk ledarskol-
ning för dem som funderar på att bli 
kyrkoherdar. ledarskap handlar till 
70 – 80 % om kommunikation. hand-
lar 70 – 80 % av kyrkans ledarutbild-
ning om kommunikation?

annat att glädja sig åt är att en del 
projekt och processer är på gång där 
hela arbetslag får kommunikationsut-
bildning. ett pilotprojekt startade för 
ett tag sedan i lapinlahti församling 
och iisalmi prosteri. nu fortsätter pro-
jektet som en process med hjälp av en 
heltidsanställd expert på organisa-
tionskommunikation. Flera andra för-
samlingar har följt exemplet. och i allt 
flera församlingar får kommunika-

Strategiskt är

Kommunikation
a och o för kyrkan
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tionsaspekten en mera framträdande 
roll i verksamhetsstrategin.

Det finns också församlingar som i 
samband med att verksamhetsplaner 
görs upp utarbetar kommunikations-
planer för varje projekt och process i 
samråd med sina kommunikationsan-
ställda. i andra församlingar har man 
egentligen inga andra förväntningar 
på sin kommunikatör än att annonser-
na och hemsidan på webben blir sköt-
ta. De flesta församlingar som har an-
ställt personal för att förbättra sin 
kommunikation kallar dem för infor-
matör. en betydligt bättre uppfattning 
om vad de är till för kunde man få ge-
nom att ge dem tjänstetitlar som kom-
munikationschef eller kommunika-
tionskoordinator. 

Webbkommunikation är 
församlingsarbete
Det faktum att unga vuxna är den 

största gruppen som lämnar kyrkan är 
i mycket ett kommunikationsproblem. 
prioritet nummer två i kommunika-
tionsstrategin är att stärka betydelsen 
av medlemskap i kyrkan, i första hand 
bland barn, unga och unga vuxna. 

jag deltog för snart tio år sen i en 
konferens om kommunikationsklyf-
tan mellan kyrkorna i england och de 
unga. situationen i england föreföll 
vara katastrofal. total breakdown i 
kommunikationen generationerna 
emellan. när jag följde med diskussio-
nerna där, tänkte jag på våra skriftsko-
lor och hoppades att vi aldrig skulle få 
det så svårt som i england. nu är vi 
nästan där. 

För att ett förhållande skall hållas 
levande behövs fem kontakter i året – 
minst. hur håller vi organiserat kon-
takt med unga vuxna efter konfir-
mand- och hjälpledartiden? många 
funderar ivrigt på vilken verksamhet 

som kunde intressera unga vuxna. 
kanske vi kan sluta tänka i verksam-
hetsbanor och tänka kommunikation i 
stället! Det innebär bl.a. att många av 
oss behöver ta sig tid att lyssna på och 
samtala med unga vuxna – om deras 
frågor – på deras villkor – för deras 
skull. inte för kyrkans skull – för de-
ras skull. låt oss satsa på detta – för 
Guds skull.

Vi har redan ett medium som vägrar 
att fungera hierarkiskt. som ger alla 
en möjlighet att vara subjekt. ett me-
dium som unga och unga vuxna redan 
gjort till sitt viktigaste medium och 
som inom de närmaste fem åren den 
växande skaran av nyblivna pensionä-
rer håller på att göra till sitt: webben. 
Det tredje prioriterade området i kom-
munikationsstrategin är mediakom-
munikation och då främst en utveck-
ling av kyrkans webbkommunikation. 
Utmaningen här är tvåfaldig: att ut-
veckla fungerande helheter med infor-
mation och interaktivitet både lokalt 
och på central nivå. minst lika viktigt 
är att kyrkans representanter rör sig 
aktivt på nätet och deltar i diskussio-
ner i de mest olika chatrooms och sam-
manhang där fågor om livets mening 
och tro och värderingar ventileras. 
Församlingsanställda behöver få lära 
sig hur man skriver på nätet och också 
få inskrivet i tjänsteinstruktion att de 
skall ägna tid åt webbkommunikation 
– varje dag. att vara med i olika dis-
kussionsfora är inget man skall göra 
med dåligt samvete eller när man inte 
har något vettigare att företa sig. 
Webbkommunikation är församlings-
arbete. 

här är vi längst från målet, men 
samtidigt är det fråga om det område 
som sist och slutligen är lättast att lära 
sig. här görs också det snabbaste fram-
stegen. nu krävs en förändring i be-
slutsfattarnas attityder så att den här 
sektorn får den strategiskt viktiga re-
sursökning som krävs.

skeppet ”kyrkan” håller på att änd-
ra kurs – långsamt, men dock.
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Ingmar Lind-
qvist gick i pen-
sion från sin 
tjänst som kom-
munikationsdi-
rektör i januari 
i år.
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miksi ”hyttysiä pitää 
siivilöidä”?

kirkkoherra sakari Virtanen kom-
mentoi tämän lehden numerossa 
�/�007 (s. �9) aiemmin käymääni kes-
kustelua kalle elonheimon kanssa. 
Virtanen piti huolestuttavana sitä, että 
kirkossamme käydään keskustelua vä-
häpätöisistä asioista, kuten ehtoollisai-
neiden jälkikäsittelystä. Virtasen mu-
kaan ”liturgisiin virheisiin” keskitty-
minen vie huomion suuremmilta syn-
neiltä, kuten lähimmäisten ohi kulke-
miselta. nämä Virtasen huomiot ovat 
mielestäni tärkeitä ja miettimisen ar-
voisia – etenkin nykyisessä yhteiskun-
nassamme, jossa yhteisöllisyys ja toisis-
ta välittäminen ovat kokeneet inflaati-
on. lisäksi Virtanen on myös hyvin lu-
terilaisilla jäljillä siinä suhteessa, että 
lutherinkin mukaan jumalaa palvel-
laan parhaiten nimenomaan lähim-
mäisten kautta.

mitä hyötyä on sitten ”hyttysten sii-
vilöinnistä”? aiemmissa kirjoituksis-
sani olen esittänyt, että nykyinen tilan-
ne jälkikäsittelyn suhteen kaipaisi sel-
kiyttämistä. mielestäni jälkikäsittelyn 
yhdenmukaistaminen teologisin ja 
käytännöllisin argumentein olisi hyö-
dyllistä muun muassa pedagogisesti ja 
sielunhoidollisesti, kuten jo aiemmin 
esitin. suhtautuminen ehtoollisainei-
den jälkikäsittelyyn nimittäin indikoi 
siitä, miten kirkkomme toisen sakra-
mentin eli ehtoollisen teologiasta ja 
merkityksestä ajatellaan. tästä pers-
pektiivistä käsin ei asiaa voi pitää vain 
”hyttysten siivilöintinä” eli turhana 
teologisena kikkailuna tai liturgisena 
säätämisenä. 

lopuksi haluan vielä tarttua Virta-
sen toteamukseen, jonka mukaan on 
onnekasta, että tavalliset ihmiset eivät 
lue tätä lehteä, koska muuten he juuri 
ennen kirkosta eroamistaan ihmetteli-
sivät ”haavi auki” esimerkiksi minun 
ja elonheimon keskustelua ehtoollis-
aineiden jälkikäsittelystä. Vaikka olen-

kin sitä mieltä, että tällaisen keskuste-
lun paikka on nimenomaan ammatti-
laisille suunnatussa lehdessä, arvelisin 
tällaisten asioiden kiinnostavan myös 
”tavallisia ihmisiä”. eikö kirkosta 
eroamisen syynä ole ainakin osittain 
kirkon julistuksen epäyhtenäisyys ja 
tietämättömyys siitä, miten kirkko 
opettaa? eikö nykyisessä tilanteessa 
pitäisi nimenomaan välittää oikeaa (eli 
Raamattuun ja kirkon tunnustuksiin 
perustuvaa) tietoa kirkon opista ja us-
kosta (ks. kj: i osa, 1 luku, 1 - � §) 
myös ”tavallisille ihmisille”, jotta he 
eivät eroaisi kirkosta ainakaan sen ta-
kia, että heidän käsityksensä perustu-
vat virheellisille stereotypioille? 

jUssi koiVisto
Pastori, tutkija

Pappien 
työvaatteet
minulla on seuraavanlainen ehdotus 
pappien työvaatteiksi. 

miehillä ja naisilla mahdollisimman 
samanlaiset vaatteet, kuitenkin niin, 
että naiset voivat käyttää pitkiä housu-
ja tai hametta sekä korkokenkiä.

musta papinpaita ja pantakaulus pa-
pin tunnusmerkkinä sekä miehillä et-
tä naisilla, silloin kun siihen on aihet-
ta. helteellä paita voi olla lyhythihai-
nen.

arkioloissa paidan kanssa tilaisuu-
teen ja säähän sopivat muut siviilivaat-
teet. esimerkiksi leirillä farkut, viras-
tossa villapaita housujen tai hameen 
kanssa, kotikäynnillä ehkä puku/jak-
kupuku tai villapaita/mekko tms.

hautajaisissa ja muissa juhlallisem-
missa tilaisuuksissa sekä miehillä että 
naisilla papinpaidan kanssa mustat 
pitkät housut, naisilla myös oman 
maun mukainen ja vartalotyyppiin so-
piva kapea tai leveämpi hame (hame 
voi myös olla pitkä) ja mustat kengät. 
pitkien housujen kanssa mustat sukat, 

hameen kanssa mustat tai harmaat. 
takkina miehillä joko nykyinen kaf-
taani (niin kauan kuin niitä riittää, uu-
sia ei tehtäisi) tai kaulasta samanmalli-
nen lyhyempi taskullinen takki, jossa 
kangaspäällysteiset napit. tämän ta-
kin kanssa ei käytettäsi lipereitä. nai-
silla joko nykyinen jakku (niin kauan 
kuin niitä riittää, uusia ei tehtäisi) tai 
kaulasta kaftaanin tyyppinen vartaloa 
lievästi myötäilevä taskullinen takki, 
jossa kangaspäällysteiset napit. ei rin-
tataskua (?).

kaste- ja muissa vastaavissa tilai-
suuksissa, joissa mies käyttää pukua, 
puvun väri voi olla muu kuin musta. 
Vastaavasti nainen voi silloin käyttää 
jakkupukutyyppisiä vaatteita tai esi-
merkiksi värillistä hametta tai pitkiä 
housuja edellä mainitun papin takin 
kanssa.

nainen voisi raskaana ollessaan 
käyttää äitiyshameen tai -housujen 
kanssa poncho-tyyppistä, kaikille sopi-
vaa, mustaa tai värillistä viittaa. Viitan 
voisi vuokrata tai lainata, koska käyt-
töaika olisi niin lyhyt. Viitan voisi 
myös itse ommella yksinkertaisten 
kaavojen mukaan.

GUn lUnDell
rovasti, Sipoo  
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diaKoninen media

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

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

K
eltainen leHdistö suorastaan hykerteli-
si, jos pääsisi kurkistamaan diakonian arkeen. sa-
moin diakoniasta kumpuaisi materiaalia m.o.t. 
-tyyppisiin ohjelmiin. ihmisten epäonnistumiset 

kun tuntuvat kiinnostavan onnistumisia enemmän. on-
neksi asiakkaamme eivät ole julkkiksia, joiden elämän 
eri käänteillä suorastaan myydään lehtiä. 

tehdessään juttua jostakin yhteiskunnallisesta epä-
kohdasta toimittaja haluaa yleensä haastatella ”vaikka-
kin vain nimettömänä” jotain diakonia- tai sosiaalityön 
asiakasta. haastateltavan ei kuitenkaan ole helppoa 
avautua vieraalle toimittajalle, eikä hänen murheensa 
vähene julkisesta avautumisesta. eettinen diakonia ei 
lähde levittämään kansalle vaikeuksissa olevan ihmisen 
tilannetta. en halua mielelläni edes kysyä asiakkaaltani, 
voisiko hän tulla haastateltavaksi johonkin juttuun. Ym-
märrän toisaalta kyllä sen, että epäkohdasta kertova jut-
tu näyttää inhimillisemmältä, jos siinä on mukana kas-
vot. 

miten sitten ylittää uutiskynnys diakonisissa aiheissa 
silloin, kun on vakava viesti, mutta ei halua asiakkaansa 
tai ryhmänsä kasvoja mukaan juttuun. tärkeää on pitää 
yllä yhteyksiä mediaan ja suostua tarvittaessa itse kas-
voiksi, kun on tekeillä juttu jostain ajankohtaisesta on-
gelmasta. pari vuotta sitten nostimme varovasti julki-
suuteen huolen nuorten käyttämistä pikaluotoista. me-
dia kiinnostui aiheesta aika laajasti, ja siihen kiinnostuk-
seen yhtyivät myös lainsäätäjät. kysymyksessä oli asia, 
jonka uutisointi ei vahingoittanut ketään, mutta oli hyö-
dyksi monille. Diakonia voi olla nostamassa esille ajan-
kohtaisia ongelmia ja antaa median käyttöön omat kas-
vonsa, oman asiantuntemuksensa. 

onko toimintakUlttUUrimme ajan tasalla 
uudemman median suhteen? internetissä on valtavasti 
erilaisia keskustelufoorumeja, joihin olisi hyvä joskus 

saada diakonista näkökul-
maa. 

työmme on tällä hetkellä 
hyvin aluesidonnaista, toi-
mimme pääasiassa oman 
seurakuntamme alueella. 
keskustelufoorumit ovat 
valtakunnallisia, ne eivät toi-
mi kenenkään omalla alu-
eella. onko meillä valmiuk-
sia osallistua ammattimme 
puolesta keskustelufoorumeissa käytäviin keskustelui-
hin, esimerkiksi kriisitilanteen sattuessa? onko osaami-
semme siltä osin ajan tasalla ja mistä löydämme ne foo-
rumit, joilla keskustelua käydään. Voidaanko sen katsoa 
kuuluvan työtehtäviimme?

tosiasia on, että tulevaisuudessa osa kaikkein yksinäi-
simmistä ihmisistä tavoitetaan sähköisen viestinnän 
kautta. seurakunnan perustoiminnan idea ja vahvuus on 
tavoittaa ihmiset henkilökohtaisesti, mutta uusi median 
maailma haastaa meitä mahdollisesti uudenlaiseen ajat-
teluun. kaksikymmentä vuotta sitten ei olisi tullut mie-
leenkään, että sielunhoitoa voisi tehdä sähköisestikin. 

viime viikolla lukemani uutinen joel hallikaisen 
esiin nostamasta hankkeesta lämmitti mieltäni. siinä ke-
rätään ihmisiltä aikaa vanhuksille, omille tai vieraam-
mille. hanke sai julkisuutta, koska hankkeen puuha-
mies on julkkis, asia kaunis ja kannattamisen arvoinen. 
tällaisia ovat nykyajan keinot tehdä hyviä hankkeita. 
siispä, kun mielessä on tärkeä hanke, heti etsimään jul-
kisuutta, ennen kuin asian uutisarvo vanhenee. Diako-
niasta tai kirkosta yleensäkin toivoisi kirjoitettavan 
enemmän sitä hyvää, mikä kirkossa toimii ja unohdetta-
van tirkistelevä, negatiivinen kirjoittaminen. jokainen 
kirkon työntekijä vaikuttaa omalta osaltaan siihen, mitä 
ja miten kirkosta kirjoitetaan. media tuottaa sitä, mikä 
myy, ja ostajan vastuullinen valinta on myös eräänlainen 
kannanotto.
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sanna ylä-Jussila
akin opiskelijasihteeRi

paljonko palkkaa on tarpeeksi? 
milloin kesätyöntekijällä on 
vapaapäivä? lasketaanko lei-
rillä työtunteja? kesään on vie-
lä kuukausia, mutta kesätyöasi-
at ovat ajankohtaisia jo nyt. 
omasta työpaikasta neuvotel-
lessa on hyvä olla perillä tie-
tyistä kesätyöntekijöitä koske-
vista oikeuksista. kesätyönte-
kijän pikkujättiläinen 2008 tar-
joaa pikakurssin perusasioihin. 

seurakunnat hakevat kesätyöntekijöi-
tä hyvin erilaisiin tehtäviin. kirkollis-
ten lehtien palstoilla, netin rekrytoin-
tisivuilla ja oppilaitosten ilmoitustau-
luilla etsiskellään kesäkanttoreita, ke-
säteologeja sekä nuorisotyönohjaaja- 
ja diakoniaopiskelijoita kesäavuksi, 
auttamaan leirirumban pyörittämises-
sä ja paikkaamaan työntekijävajausta 
kesälomien aikana. kesätyöntekijän 
asema seurakunnassa vaihtelee sovit-
tujen tehtävien mukaan: joku palka-
taan pelkästään yhtä leiriä tekemään, 
toinen hyppää mukaan rippikoulupro-
sessiin jo kevään aikana, kolmas saa 
töitä kaikille kesäkuukausille. jokai-
sen kesätyöntekijän on hyvä olla peril-
lä tietyistä työsuhteen perusasioista. 

sopimukset kunnossa
kaikkia kirkollisen alan opiskelijoita 
koskee kirkon yleinen virka- ja työeh-
tosopimus kirVestes. tämä sopi-
mus sisältää kaikki työnantajaa ja 

työntekijää koskevat perussopimukset 
aina palkkauksesta vapaapäiviin. sopi-
musteksti löytyy kokonaisuudessa kir-
kon työmarkkinalaitoksen kotisivuil-
ta, osoitteesta www.evl.fi/keskushal-
linto kohdasta työmarkkinalaitos -> 
sopimukset. 

oman työnantajan kanssa kannat-
taa aina tehdä kirjallinen työsopimus, 
josta käy ilmi työsuhteen kesto, palk-
ka, pääasiallinen työpaikka sekä työ-
aika. työsopimuksesta täytyy selvitä 
se, millaisiin tehtäviin sinut on palkat-
tu. sopimuksessa tulee näkyä myös, et-
tä työntekijään sovellettava työehtoso-
pimus on kirkon yleinen virka- ja työ-
ehtosopimus. 

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. hoida työsopi-
musasiat kuntoon jo ennen työsuhteen 
alkua – mahdollisten ongelmien selvit-
täminen voi olla jälkikäteen hanka-
laa.

Paljonko palkkaa? 
nykyisen sopimuksen mukaan teolo-
gian-, kanttori-, diakonia- ja nuoriso-
työnohjaajaopiskelijan kuukausipal-
kan tulee olla haarukassa 101�,19 - 
1�71,01 euroa.  

opiskelijoiden palkkaa ei ole sidot-
tu opiskeluvuosien tai opintopisteiden 
määrään, mutta palkasta neuvoteltaes-
sa täytyy ottaa huomioon sovittujen 
työtehtävien laatu ja laajuus sekä opis-
kelijan aiempi työkokemus ja hänen 
opintojensa määrä. opintojen loppu-

vaiheessa olevan tai tutkintovaatimuk-
siin liittyvän harjoittelun suorittaneen 
opiskelijan palkkaa ei tule määritellä 
palkkahaarukan alapäästä. oma ryh-
mänsä ovat ne, joilla on jo oman alan-
sa virkaan pätevöittävä tutkinto. hei-
dän palkkaansa tarkastellaan suhtees-
sa tehtävän vaativuuteen. 

erityisesti kirkkomusiikin opiskeli-
jat saattavat hoitaa seurakunnissa 
myös kanttorien sijaisuuksia. sijaisek-
si palkattavan henkilön palkan tulee 
olla kausityöntekijän palkkaa parem-
pi: sijaisen palkka määritellään tehtä-
väkohtakohtaisesta peruspalkasta kä-
sin. 

mikäli olet menossa seurakuntaan 
töihin kuukautta lyhyemmäksi jak-
soksi, esimerkiksi vain yhdelle leirille, 
palkkasi voidaan määritellä kuukausi-
palkan perusteella. 

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. 

Työaika vai ei?
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 

Kesätyöntekijän 
pikkujättiläinen 2008
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työtä tekevät viranhaltijat, esimerkiksi 
papit, kanttorit ja diakoniatyöntekijät. 
Vastaavaa työtä tekevät työsopimussuh-
teiset työntekijät ovat työaikamääräys-
ten piirissä. tällaisia työntekijöitä ovat 
esimerkiksi lastenohjaajat, lähetys- ja 
pyhäkoulusihteerit sekä kirkollisten 
alojen kesätyöntekijät. näillä työnte-
kijöillä on siis työaika, joka on luon-
nollisesti voimassa myös leirien aika-
na. 

kesätyöntekijöitä palkataan tällä 
hetkellä seurakuntiin kahdenlaisiin 
palvelussuhteisiin: työsuhteisiin ja 
määräaikaisiin virkasuhteisiin. suurin 
käytännön ero näiden kahden välillä 
on juuri tuo työajan seuranta, jolta 
työnantaja välttyy, jos kesätyöntekijä 
on määräaikaisessa virkasuhteessa. 
työsuhteessa oleville työntekijöille 
kuuluu myös maksaa mahdolliset yö-, 
aatto- ja sunnuntaityökorvaukset sekä 
lisä- ja ylityökorvaukset. muihin asioi-
hin, kuten kesätyötekijän kuukausi-
palkkaan, leiripäivärahoihin tai loma-
päiviin palvelussuhteen lajilla ei ole 
vaikutusta – siinä mielessä kesätyönte-
kijät voivat olla huoletta. 

Töissä ja vapaalla
Yleinen säännöllinen työaika 
on �8 tuntia ja 1� minuuttia 
viikossa, eli 7 tuntia ja �9 mi-
nuuttia päivässä. työmatkoja 
asunnosta työpaikalle ei laske-
ta työajaksi, mutta jos joudut 
työpäivän aikana siirtymään 
työpisteestä toiseen, nämä mat-
ka-ajat ovat osa työaikaasi. lä-
himmän esimiehen kanssa 
kannattaa sopia siitä, kuinka 
paljon työaikaa voit käyttää 
esimerkiksi rippikoulutuntien 
ja muiden työhösi kuuluvien 
tilanteiden valmisteluun. 

kesätyöntekijälle kuuluu 
kaksi vapaapäivää viikossa. jos 
vapaapäivät jäävät leirin alle, 
ne siirtyvät pidettäviksi myö-
hemmin. 

jokainen kesätyöntekijä on 

oikeutettu sopimuksen mukaiseen 
vuosilomaan. ensimmäiseltä kahdelta 
täydeltä työkuukaudelta lomapäiviä 
kertyy kaksi kuukaudessa, kolman-
nelta kuukaudelta yksi. täydeksi työ-
kuukaudeksi lasketaan kuukausi, jos-
sa on yli 1� työpäivää. loman ajan-
kohdasta kannattaa keskustella työn-
antajan kanssa. mikäli et ehdi pitää lo-
mapäiviäsi, ne on mahdollista korvata 
rahana. tästä kannattaa kuitenkin ai-
na sopia etukäteen.

Työaika leirillä 
Voimassa olevan kirkon virka- ja työ-
ehtosopimuksen pykälän 181 moment-
ti 7, joka koskee työsuhteisen hengelli-
sen työn tekijän leirityön korvaamista, 
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 työsuh-

teessa oleville kesätyöntekijöille kuu-
luu korvata myös mahdolliset leirin ai-
kana kertyneet ylityötunnit joko raha-
na tai vapaana. korvauksen suuruus 
määräytyy tunti tunnista -periaatteel-
la, eli yhdestä ylityötunnista työnteki-
jä saa joko yhden tunnin vapaata tai 
tunnin palkkaa 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 tauko-
jaan lukuun ottamatta aamusta 
iltaan. työajan suunnittelun tu-
lee aina lähteä kunkin leirin 
tarpeista ja suunnittelun lähtö-
kohtana on hyvä käyttää leirin 
ohjelmaa. asiasta voit lukea li-
sää liittojen kotisivuilta.

leirielämää
moni kesätyöntekijä viettää 
ison osa kesäkuukausista leiril-
lä, ja leirityöstä työntekijän 
kuuluu saada tietyt korvaukset: 
leiripäiväraha sekä leirityöaika-
hyvitys. 

leiripäivärahaa maksetaan 
jokaiselta yhtäjaksoiselta leiri-
vuorokaudelta. leirivuorokau-
den lasketaan alkavan, kun 
työntekijä lähtee kotoaan tai 
työpaikaltaan ja päättyvän, kun 
hän palaa sinne. jos reissaat esi-
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merkiksi vaellusriparille lappiin, mat-
kat lasketaan mukaan leiriaikaan. mi-
käli leiriin tai retkeen kuuluu seura-
kunnan kustantama ruokailu, päivä-
rahasta vähennetään ruokailun vero-
tusarvoa vastaava summa, joka on �,90 
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 pitäisi olla 
leirikeskus – varsinkaan silloin, jos 
työhösi kuuluu muutakin kuin pelk-
kiä leirejä. 

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

Kannattaako työttömyyskassan 
jäsenyys?
kesätöitä tekevä opiskelija voi halu-
tessaan liittyä työttömyyskassan jäse-
neksi ja kerryttää näin kesätöillään 

työssäoloehtoa. kassan jäsenyys kan-
nattaa, jos valmistuttuaan sattuukin 
jäämään työttömäksi: kun työssäoloeh-
to täyttyy, vastavalmistunut maisteri-
kin on oikeutettu ansiosidonnaiseen 
päivärahaan. 

Useimpien liittojen ilmainen opis-
kelijajäsenyys ei sisällä työttömyyskas-
san jäsenyyttä, joka on aina maksulli-
nen. esimerkiksi vuonna �008 erityis-
koulutettujen työttömyyskassan jäsen-
maksu on �1 euroa/vuosi. mikäli työ-
viikkoja kertyy vuoden aikana tar-
peeksi, työttömyyskassan jäsenmaksu 
kannattaa kuitenkin maksaa. jos olet 
kiinnostunut työttömyyskassan jäse-
nyydestä, ota yhteyttä omaan ammat-
tiliittoosi! 

Kysy ja keskustele 
rohkeasti!
kesätyöntekijän kannattaa pitää kiin-
ni oikeuksistaan. muista kuitenkin, et-
tä työntekijällä on paitsi oikeuksia 
myös velvollisuuksia. hoida sinulle 
annetut tehtävät huolella ja noudata 
esimieheltä saamiasi ohjeita. muista, 
että seurakunnan silmissä edustat 
kaikkia oman alasi opiskelijoita! 

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. myös työpaikoilla toimivat 
luottamusmiehet ovat kesätyöntekijöi-
den käytettävissä. 

onnea työnhakuun ja työn iloa ke-
sääsi!

tYökokoUksessa todettiin, et-
tä Yhteisvastuukeräyksen ovelta ovel-
le -keräys on alkanut. kanttori innos-
tui: ”juu, meidänkin ovella kävi ke-
rääjä. oli aivan tutun näköinen, mut-
ta en mitenkään saa mieleeni, kuka 
hän on.”  keräyspäällikkö ei raskinut 
sanoa, että kyseisen alueen kerääjä on 
alkon myyjiä.

kerran siunasin kappelissa vaina-
jaa. kukkien laskun yhteydessä muu-
an mies toi saunavastaa pienemmän 
verkon siististi niputettuna. siinä oli 
myös uistin. mies sanoi: ”siinä rak-
kaalle kalakaverille viimeiselle mat-
kalle”, ja iski koukun arkun kangas-

vuoraukseen. niin verkko uistimi-
neen laskettiin arkun mukana hau-
taan.

Hannu Purhonen
Kappalainen (el.), Kouvola

olin mukkulan alueen pappina 
lahdessa, kun piispa hannes leino-
nen vietti siellä eläkepäiviään. asiaan 
kuului kyläily puolin ja toisin. nuo-
rempi tyttäreni talvikki ei silloin vie-
lä käynyt koulua. hän oppi pitämään 
piispasta niin, että lahjoitti tälle yhden 
lelunsa, leikkilehmän, kun piispa 

puolisoineen oli meillä kylässä. piak-
koin sen jälkeen piispa tuli messun 
jälkeen minua tervehtimään ja kertoi: 
”sano talvikille terveisiä. kun olim-
me teillä kylässä, hän antoi minulle 
lelulehmänsä.” kysyin: ”lainaksi vai 
ikiomaksi?” talvikki vastasi: ”iki-
omaksi” ja lisäsi: ”leiki sillä.” ”kerro 
nyt talvikille, että minä olen leikki-
nyt sillä.” 

Pekka Eskelinen
rovasti, Lahti

sattumuksia voi lähettää sähköpostil-
la os. merja.laaksamo@akiliitot.fi. 
julkaistuista sattumuksista ei makse-
ta palkkiota.

sattumuksia 
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leena Huovinen
oppilaitospastoRi, helsinGin Yliopisto

T
Yönantajani HelsinGin seurakuntayh-
tymä käynnisti kuluneena syksynä paljon keskus-
telua herättäneen UskotoivoRakkaus -kampan-
jan, jolla yritetään puhutella erityisesti nuoria ai-

kuisia. kampanjan yhteydessä tehdyssä katugallupissa 
helsinkiläisille nuorille aikuisille esitettiin seuraavanlai-
nen kysymys ”jos kirkko olisi ihminen, millainen ihmi-
nen se olisi?” Vastaukset olivat mielenkiintoisia: ”kuin 
mummo”, ”konservatiivinen puku päällä oleva vanhem-
pi herrasmies” ”pelottava”, ”jäykkä ja huumorintaju-
ton”, ”takakireä vanha ihminen”, ”�0v. tiukka ja tylsä 
nainen.” 

mummo ja pappa vertaus ihastuttaa minua, sillä tuos-
ta ikäpolvesta löytyy kokemusta, rohkeutta, ennakko-
luulottomuutta ja näkemystä. itsekään kun en enää mi-
kään neitonen ole, joten perässä tullaan. sen sijaan mie-
tityttää kuva pelottavasta, takakireästä ja huumorinta-
juttomasta kirkosta. kuva on karu, mutta aito ja oikea 
niille, jotka sanoittivat kyselyssä tuntemuksiaan. 

eikä kirkon kuva yleisessä mediassa näytä olevan yh-
tään valoisampi. median vaikuttavuus ihmisten elämäs-
sä ja mielipiteiden muodostamisessa on tuoreimpien ky-
selytutkimusten mukaan yhä suurempi. tämä koskee 
myös kirkkoa. tietenkin media on kiinnostunut kiistois-
ta, erimielisyyksistä, käräjistä ja vastakkainasetteluista, 
joita kirkolla tuntuu riittävän enemmän kuin omiksi tar-
peikseen. mutta ovatko kiistat vain ja ainoastaan nega-
tiivisia? kyllä kirkon sisällä ja ulkopuolella voi ja saa 
keskustella, vaikka se ristiriitaista onkin. ja juuri sen 
tähden otsikoihin noustaan, sillä muutos, ristiriita on uu-
tinen mediassa. tasaisen varmalla työskentelyllä ei usein 
nousta esille, vaikka pitäisikin. kaikki me kirkon työtä 
tekevät kuitenkin tiedämme, että tärkeimmät asiat työs-
sä tapahtuvat uutisotsikoiden ulkopuolella tilanteissa, 
joissa ei ole selkään taputtelijoita tai mediaseksikkyyt-
tä.

kUka määrittää millainen kuva kirkosta on oi-
kea ja aito? kuka tahansa kirkollisveroa maksava jäsen, 
vapaa-ajattelija, pappi vai piispa? mielestäni kaikilla on 
lupa siihen, sillä asia on tärkeä. Väistämättä tämä johtaa 
siihen, että ääni on moninainen ja kirjava. se mikä toi-
sen mielestä on elämöimistä, onkin toisen mielestä pelk-

kä kuiskaus. tai kun joku 
kokee lausunnot kirkosta 
vastuuttomiksi, toiselle ne 
ovat mitä suurimman vas-
tuullisuuden osoitus. aina 
joku kuitenkin hermostuu 
tai ottaa herneen nenäänsä. 
tai sitten vähintään yhtä 
moni ilahtuu, innostuu ja 
saa uskolleen vahvistusta.

Uskonnot, jotka perustu-
vat pyhiin kirjoituksiin, 
ovat sidottuja jatkuvaan tulkintaan. keskeistä on, kuka 
tulkintaa saa ja voi tehdä, kenellä on valta, kenellä ei ja 
millaisiin eettisiin ja yhteiskunnallisiin tavoitteisiin niil-
lä pyritään. sitä keskustelua käymme liian vähän.

Uskonto on asia, joka tulee lähelle ja iholle. Usko on 
hyvin henkilökohtaista ja siksi keskustelua on usein vai-
kea käydä. niin kuin edinburgin entinen arkkipiispa 
Richard holloway on sanonut: ”kaikki kokemamme 
suodattuu oman mutkikkaan minuutemme lävitse ja 
vääristyy samalla väistämättä. jos kerran muut ihmiset 
vääristyvät mielessämme alinomaa, voimme olla vuoren-
varmoja, että samoin käy ajatellessamme jumalaa, jota 
kukaan ei ole edes nähnyt. siksi jumalaan uskovien on-
kin viisasta tunnustaa, että he voivat tavoittaa hänet vain 
oman erehtyväisen ihmisyytensä läpi suodattuneena.”

hyvin sanottu. pitää pitää mielessä. ja sekin, että on 
luonnotonta luulla, että vasta sitten voimme keskustella 
julkisesti vaikeista asioista, kun on saavutettu yksi, yhte-
näinen kanta. avoin keskustelu on merkki demokrati-
asta ja sananvapaudesta. mitä merkityksellisemmästä 
asiasta on kysymys, sitä tärkeämmäksi nousevat myös 
nämä arvot.

on mYös paljon ihmisiä, jotka kokevat kirkon avarak-
si, lempeäksi, lämpimäksi ja myötätuntoiseksi. Viime ai-
koina terävimpiä ja omaa ajatteluani stimuloivimpia 
keskusteluja kirkosta, uskosta ja jumalasta olen kohdan-
nut tahoilla, joissa kirkkoa, tuota ”mummoa tai pappaa” 
katsotaan hieman matkan päästä. näin asian näkee ta-
loustutkimuksen tutkimuspäällikkö juho Rahkonen: 
”Yhteisölliset instituutiot (kuten Yle ja kirkko) voivat 
menestyä minäminäajassa vain keskittymällä tiukasti 
omaan erityistehtäväänsä.” (aamulehti 17.1.08) tässä 
kirkolla on kevät.

mummo ja Pappa
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kuluvana vuonna juhlitaan pappislii-
ton 90-vuotista taivalta papiston päivi-
en yhteydessä. pappisliitto perustettiin 
1�.1.1918, mutta heti perustamisen jäl-
keen puhjennut sota lamautti kaiken 
säännöllisen toiminnan vähäksi aikaa. 
Varsinainen toiminta alkoi vasta syk-
syllä ja niinpä juhlatkin ovat loka-
kuussa. 

tälle vuodelle osuu muitakin mer-
kittäviä pyöreitä vuosia. pappisliitto 
on julkaissut jäsenlehteä �0 vuotta. 
ensimmäinen suomen kirkon pappis-
liiton jäsenlehti ilmestyi tammikuussa 
19�8. 

juhlavuoden aikana jokaisessa 
Cruxissa julkaistaan kirjoituksia eri 
vuosikymmeniltä. sarjan aloittaa kym-
menen vuoden takaa silloisen puheen-
johtajan arto laitisen kirjoitus, jossa 
hän muistelee omaa puheenjohtaja-
kauttaan. Vähitellen päädymme vuo-
den viimeisessä numerossa vuoteen 
19�8. 

tänä vuonna vietetään myös nais-
pappeuden �0-vuotisjuhlaa. naisteolo-
git ry järjestää helsingissä pääjuhlan 
ja juhlaseminaarin. lähes jokaisessa 
hiippakunnassa juhlitaan merkkipaa-
lua järjestämällä juhlaseminaari, vuo-
sijuhla tai juhlamessu.  

pappisliiton kotisivut täyttävät tänä 
vuonna 10 vuotta. ensimmäiset verk-
kosivut julkaistiin papiston päivien 
yhteydessä 1998, jolloin pappisliitto 
täytti 80 vuotta. 

myös alaosastotoiminta täyttää 90 
vuotta. ensimmäinen pappisliiton ala-
osasto perustettiin helsingissä samana 

vuonna kuin pappisliitto. helsingin 
pappien veljespiiri aloitti toimintansa 
�0.�.1918. Vuoden loppuun mennessä 
ehdittiin vielä perustaa neljä muuta 
alaosastoa: kymenlaakson, salon seu-
dun, lounais-suomen ja tampereen 
veljespiirit. 

- pappisliitto täytti 80 vuotta, papis-
ton päivät järjestettiin helsingissä 
teemalla pappina olemisen taivas ja 
helvetti
- Vuoden papiksi valittiin harri pal-
mu
- pappisliiton toimistossa tapahtui 
henkilövaihdoksia: osmo setälä siir-

tyi projektipäälliköksi ja esko jossas 
toiminnanjohtajaksi. apulaistoimin-
nanjohtajana aloitti jukka huttunen 
kolmivuotisen kautensa. toimistosih-
teerinä aloitti anne taanila. 
- juhlittiin naispappeuden 10-vuotis-
taivalta
- pappisliiton kotisivut avattiin

- keskusteltiin edellisvuonna alka-
neesta viisipäiväisestä työviikosta
- kanttorit tulivat mukaan Crux-yh-
teistyöhön
- Diakoniatyöntekijöiden liitto täyt-
ti �0 vuotta

Cruxissa 10 vuotta sitten 

Pappisliitto 90 vuotta 
- jäsenlehti 60 vuotta
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jan voi unohtaa vain käyttämällä sitä».
Jollain tavalla tuo mietelmä sopii tämän
hetken tuntoihin, kun nelivuotinen pu-
heenjohtajakauteni Pappisliitossa on päät-
tymässä. Kokouksia, edunvalvontaa, pap-
pisidentiteetin etsintää, kotimaisia ja kan-
sainvälisiä verkostoja sekä vaikuttamisyri-
tyksiä on riittänyt. Tässä tuoksinassa ajan

kuluminenkin on välillä unohtunut!
Edunvalvonta on ollut perinteisesti keskeisessä

asemassa, mutta sen rinnalle on viime vuosina
järjestelmällisesti pyritty nostamaan se, että olem-
me nimenomaan pappien liitto. Teologiaan, itsen-
sä kouluttamiseen ja kehittämiseen, työssä jaksami-
seen sekä työyhteisön hyvinvointiin on monella
tavoin kiinnitetty huomiota.

Edunvalvontarintamalta erillisistä asioista muis-
tuvat mieleen kädenväännöt kahdesta vapaa-aika-
sopimuksesta. Ensimmäinen irtisanottiin jo ennen
sen alkamista. Irtisanomisen laillisuudesta keskus-
teltiin valtakunnansovittelijankin kanssa. Mutta
pääasia oli, että vihdoin päästiin ns. viisipäiväiseen
työviikkoon. Vaikka liiton tutkimus osoittaakin,
etteivät kaikki pysty tai eivät halua tai eivät osaa
sitä noudattaa, niin esimiesten velvollisuus on tur-

Viisipäiväisestä
vaikuttamiseen

ja visioihin

”A

vata se alaisilleen vaikkapa työvoimaa lisäämällä.
EU-direktiivin mukaisissa työaikalakeja koske-

vissa säädöksissä emme onnistuneet toivomallam-
me tavalla. Seurakuntien hengelliset työntekijät
rinnastetaan niissä poronhoidon ja kalastuksen har-
joittajiin. Ollenkaan väheksymättä näitä ammatti-
aloja tai rinnastukseen sisältyvää symboliikkaa, to-
tean, että itselläni — päinvastoin kuin Kirkon
sopimusvaltuuskunnalla — on hiukan toisenlainen
kuva työstäni seurakunnassa.

Pappisliiton toimintaympäristöä ja toimintaa on
visioitu nykyisin neljän vuoden jaksoissa. Valtuus-
ton hyväksymänä visiosuunnitelma antaa ryhtiä
työhön ja kannanottoihin. Kantaa on otettu myös
kirkossa tapahtuviin uudistuksiin. Puheenjohtaja-
vuosinani laajat lausunnot on annettu mm. diako-
naatin, hiippakuntahallinnon ja jumalanpalveluk-
sen uudistamisesta.

Vuoden pappi -valinnasta on kehkeytymässä
traditio. Valinta julkistetaan neljännen kerran lii-
ton 80-vuotisjuhlissa. Pappisliiton työelämässä ole-
vien jäsenmäärä on jatkuvasti kasvanut. Se on
näinä vuosina ihmetyttänyt, että jotkut eläkeläiset
ovat eronneet liiton jäsenyydestä. Ei kai eläke niin
heikko ole, että parin sadan markan jäsenmaksu
ottaa kukkaron päälle!?

Puheenjohtajakauteni alkuun sisältyi piispa
Huovisen toimittama liiton uusien tilojen siunaa-
minen. Kehä tietyllä tavalla sulkeutuu, kun viimei-
simpien asioiden joukossa on ollut vanhojen tilo-
jen myyminen. Liiton talous on kunnossa. Kiitos
siitä liiton toimiston väelle — erityisesti toimin-
nanjohtajan paikalta projektipäälliköksi siirtyneel-
le Osmo Setälälle. Kiitos myös uudelle toiminnan-
johtajalle Esko Jossakselle, joka on kiitettävällä
taidolla ja tarmolla ryhtynyt ohjaamaan Pappisliit-
toa kohti uusia haasteita. Kiitos myös liiton halli-
tukselle, johon on löytynyt näinä vuosina kyvyk-
käitä pappeja — samoin kuin valtuustoon.

Näinä neljänä vuotena on aika siis lähes unoh-
tunut — niin paljon on tapahtunut. Minun ansioni
on ollut se, etten ole onnistunut olemaan esteenä
tuolle tapahtumiselle!

Arto Laitinen
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kirk-
koherra, lääninrovasti.
Pappisliiton puheenjohtaja 1995–1998.
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Hilkka mäkelä
Diakonian hiippakUntasih-
teeRi, lapUan hiippakUnta

kirkon työmarkkinalaitoksen 
tilaston (kesäkuu 2007) mu-
kaan kirkossamme on 210 seu-
rakuntaa, joissa on yksi diako-
niaviranhaltija. Heidän lisäk-
seen diakoniatyötä tehdään yk-
sin erilaisista hallintomalleista 
johtuen kappeliseurakunnissa 
ja kirkkopiireissä. kuluvan 
vuoden alussa suomessa on 515 
luterilaista seurakuntaa, joten 
yli kolmanneksessa seurakun-
nistamme diakoniatyöntekijä 
työskentelee yksin.

syksyllä �007 lappeenrannassa dia-
koniatyöntekijöiden päivillä yksin työ-
tä tekevien työntekijöiden työalatyös-
kentelyyn osallistui viitisenkymmentä 
diakoniatyöntekijää. työskentelymme 
oli innostunutta, joskin toisaalta työn 
tuottaman tunnekuorman sävyttä-
mää.  

yksin vai yhdessä?
mielestäni diakoniatyötä ei tehdä kos-
kaan yksin. esimiehen tärkeimpiä teh-
täviä on kuulla työyhteisönsä jäseniä. 
jokaisessa seurakunnassa on diakonia-
työn johtokunta tai vastuuryhmä, ja 
olen varma siitä, että jokaisessa seura-
kunnassa on vapaaehtoisia työntekijöi-
tä diakoniatyössä.

mistä yksin työskentelyssä sitten on 
kysymys? keskustelussamme lap-
peenrannassa kuului työn raskaus, 
tunnekuorman jakamisen puute, kes-

kustelukumppanin puute ja oman työ-
yhteisön vähäinen diakoniatyön tunte-
mus. 

eikö työstä osata ja uskalleta puhua 
omassa työyhteisössä? Vai eikö todella 
löydy samaa kieltä puhuvaa kuunteli-
jaa? Diakoniatyö on luonteeltaan kor-
jaavaa. muut seurakunnan työmuodot 
ovat enemmän sisällöiltään ennaltaeh-
käisevää työtä. mistä löytyy yhteinen 
kieli keskustelulle?

lappeenrannassa mahdollisuuksina 
nähtiin yhteinen, työstä nouseva kes-
kustelu omassa työyhteisössä ja työstä 
aiheutuvan kuorman jakaminen dia-
koniajohtokunnan tai -vastuuryhmän 
kanssa. haasteeksi nousi mahdollisuus 
puhua työstä samanlaisessa työtilan-
teessa olevan kollegan kanssa. toivot-
tiin hiippakunnallisia ja alueellisia ta-
paamisia yksin työtä tekeville dia-
koniatyöntekijöille. 

Kokemuksia jakamisesta
”pitäisi vain olla joku, joka kuunte-
lee”, kirjoitti diakonissa aila isomöt-
tönen Diakonia-lehdessä viime kesä-
nä. näin yksinkertaistahan se on! 
mutta miten asia järjestetään vaitiolo-
velvollisessa työssä?

Vajaa kymmenen vuotta sitten la-
puan hiippakuntaan valittiin useita 
virkaiältään nuoria kirkkoherroja. 
työssä oli kollegiaalista jakamisen tar-
vetta, ja he ryhtyivät tuumasta toi-
meen. tämä itseohjautuva, kollegiaa-
linen ryhmä on kokoontunut jo vuosia 
vapaa-ajallaan yhteen jakamaan työs-
tä tulevaa kuormaa. Ryhmän jäsenten 
mielestä kokoontuminen ei saa olla vi-
rallista ja ohjelmoitua, vaan vapaata 
yhdessäoloa. kokoontuminen ei ryh-
män jäsenten mukaan palvele heitä, 
jos se ohjelmoidaan viralliseksi.

Diakoniatytöntekijöiden liiton ala-
osastojen kokoontumiset ovat vuosien 
saatossa olleet kollegiaalisia diakonia-
työn jakamisen paikkoja. Voisiko niis-
tä vielä tänä päivänä muodostua tällai-
sia kokoontumisia?

huomaan työssäni usein kysyväni 
seurakuntien työntekijöiltä: ”onko si-
nulla oma henkilökohtainen sielun-
hoitaja?” en usko rikkovani vaitiolon 
säännöksiä yllyttäessäni jokaista dia-
koniatyöntekijää hankkimaan sellai-
sen. sielunhoidollinen jakaminen voi 
olla tietoisuutta siitä, että joku rukoi-
lee puolestasi. sielunhoitajan ei tarvit-
se välttämättä olla työhön kouluttau-
tunut henkilö, vaan joku ”vanha vii-
sas” elämänkokemuksensa kautta ih-
misen elämää tunteva henkilö. 

eläkkeelle jääneet diakoniatyönte-
kijät ovat hyvä voimavara kuuntelijoi-
na. heidän työkokemuksensa antaa 

yhteisestä jakamisesta 
voimaa yksin tekemiseen

”Pitäisi vain olla joku, 
joka kuuntelee”, 

kirjoitti diakonissa 
aila isomöttönen 

diakonia-lehdessä 
viime kesänä. 

näin yksinkertaistahan 
se on! mutta miten 
asia järjestetään 

vaitiolovelvollisessa 
työssä?
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pohjaa kuulemiselle ja vaitiolo on heil-
le työstä nouseva itsestäänselvyys.

työnohjaus, lyhytkestoinen työkon-
sultointi ja uusien työntekijöiden men-
torointijärjestelmä ovat mahdollisuus 
tunnekuorman purkamiseen. 

Tärkeintä on kuulluksi tuleminen
tilastokeskuksen laatiman viimeisen 
kirkon työolobarometrin (�00�) mu-
kaan �� % seurakuntien työntekijöistä 

on samaa mieltä tai jokseenkin samaa 
mieltä väitteen kanssa, että heidän työ-
paikallaan on paljon sellaisia piilossa 
olevia asioita, joista pitäisi puhua avoi-
mesti. tarvittaisiin paljon enemmän 
avointa puhetta. työyhteisön tulisi ol-
la turvallinen paikka tunnekuorman 
purkamiseen.

minulla on ollut työssäni mahdolli-
suus kuulla diakoniatyöntekijöitä, jot-
ka ovat erilaisten syiden pakottamina 

olleet työstään pitkillä ja toistuvilla sai-
rauslomilla. tärkeimmäksi työssä jak-
samisen asiaksi he sanovat tietoisuu-
den kuulluksi tulemisesta. kuulluksi 
tuleminen välittää työntekijälle koke-
muksen arvostuksesta. ennen kaikkea 
kuulluksi tulemista odotettiin esimie-
hiltä. Diakoniatyöstä nousevia irralli-
suuden ja yksinäisyyden tunteita on 
voitava sanoittaa omassa työyhteisös-
sä.

Yksin työskennellessä esiin nousee työn raskaus, tunnekuorman jakamisen ja keskustelukumppanin puute ja oman työyhteisön vä-
häinen diakoniatyön tuntemus, sanoo Hilkka Mäkelä.

eija harmanen
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kaisa-leena HarJunmaa-Hanni-
kainen
kanttoRi, tapiolan seURa-
kUnta

lukioikäisenä minulle oli selvää, että 
on vain yksi vaihtoehto yhdistää unel-
ma ammattimuusikon ja kirkon työs-
tä: opiskella kanttoriksi. oli aivan 
kirkkaan selvää, että suurinta, rik-
kainta ja parasta, mitä ihminen voi 
saada tehdä elämässään, on kirkko-
musiikki. kutsumukseni synnyinsa-
natko?

koen kutsumus-sanan omalla koh-
dallani liian velvoittavaksi, enkä tun-
ne sen mittoja täyttäväni. jos sillä tar-
koitetaan koko elämän antamista työl-
le, ei minulla sellaista kutsumusta ole 
– on minulla elämässä muitakin kut-
sumuksia. 

kuitenkin kanttori-minä kokee kut-
sumuksekseen tehdä työnsä niin hy-
vin, että siitä voi seurakunta iloita. tä-
män työn onnellistuttava tekijä onkin, 
että viime kädessä tehtävänä on posi-
tiivisia asioita: puhutella ja koskettaa 
ihmisiä, tuoda ilosanoma musiikin 
muodossa ymmärrettävämmäksi, ilah-
duttaa, lohduttaa, ravistuttaa, häm-
mästyttää, rohkaista, luoda yhteyttä. 
edellyttää kuitenkin jatkuvaa vaivan-
näköä, harjoittelua, jotta tuotteeni on 
positiivinen eikä kuulijalle kärsimys-
tä! kanttorin kutsumuksena tulee ai-
na olla antaa parasta seurakunnalle. 

jos kutsumukseni ei palvele ketään 
eikä ole vuorovaikutuksessa muiden 
kanssa, ei se elä kauaa. ”kutsumus” si-
sältää ajatuksen vuorovaikutuksesta. 
kutsumuksen tulee olla aina kiinni 
jossain. omaa elämäänsä elävää kutsu-
musta voi sanoa paremminkin sooloi-

luksi ja haihatteluksi – ja sitäkin nä-
kee.

Kutsumus 
jumalanpalvelusmusiikkiin
minua läpi työurani kantanut kutsu-
mus on ollut jumalanpalvelusmusiikin 
monimuotoinen toteuttaminen. kei-
noja ja välineitä, tyylejä ja toteuttajia 

vaihtelemalla kutsu on pysynyt aina 
tuoreena. omassa seurakunnassani 
olen saanut iloita siitä, että nuoruuteni 
unelma taiteellisen ja hengellisen koh-
taamisesta saa toteutua.

kutsumus toteutuu yllättävänkin 
erilaisissa tilanteissa. pieni on suurta ja 
suuri pientä. se on yhtä lailla virren 
veisuuseen innostamista, bachinairin 

”Pappi tulloo piiskalla, 
mutta luoja luop´ lukkarin”

Kaisa-Leena sanoo, että kirkko työnantajana saisi olla hiukan enemmän huolis-
saan työntekijöidensä perheiden hyvinvoinnista ja yhteisestä ajasta.
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hyvin soittamista, yksinkertaisen lau-
lun laulamista, kuoron itsensä ylittä-
miseen johdattamista kuin elämää 
suurempien urku- ja kuoroteosten 
soittamista tai johtamista, messumusii-
kin onnistunutta kokonaissuunnitte-
lua ja toteutusta ja niin edelleen. Usein 
se on ihmisen kohtaamista hänen ai-
nutlaatuisessa elämäntilanteessaan 
häntä kuunnellen, armollisuuden tuo-
mista siihen hetkeen.

luotettava omaan näkemykseen
ja koulutukseen
kammottavaa on, että jonkun mieles-
tä kutsumuksen tunnistaa ihmisestä, 
joka tekee, mitä muut häneltä odotta-
vat. minusta juuri päinvastoin: voi-
dakseni parhaalla tavalla palvella seu-

rakuntaa minun pitää luottaa omaan 
näkemykseeni, koulutukseeni, koke-
mukseeni, viisauteeni ja antaa seura-
kunnalle parasta, mitä uskon heidän 
tarvitsevan – vuorovaikutuksessa ja 
heitä kuunnellen toki.

”kutsumusihmisillä” on usein har-
haluulo omasta korvaamattomuudes-
ta. suostuminen kutsumuksen tähden 
mihin tahansa, on oikeastaan ylpeyttä; 
nöyrä tuntee rajansa. Välillä kutsumus 
on ihan kateissa ja sen myötä työnilo. 
silloin kannattaa ottaa ammattitaito 
käyttöön ja luottaa siihen, että työt su-
juvat välillä vasemmalla kädelläkin – 
ja silti voi lopputulos olla riittävän hy-
vä. 

edelleenkin tämä on mielestäni hie-
no homma – hienompi kuin luulin. 

on tällä myös hintansa. ei sitä silloin 
lukiolaisena miettinyt, ruokitaanko 
tällä kutsumuksella perhe ja makse-
taanko asuntovelat. ei myöskään sitä, 
kuka hoitaa lapsia, kun äiti on poissa 
illat ja viikonloput, eikä edes muun 
maailman malliin saa siitä hyvitystä.

kirkko työnantajana saisi olla hiu-
kan enemmän huolissaan työnteki-
jöidensä perheiden hyvinvoinnista ja 
yhteisestä ajasta ja säädöksillä tukea si-
tä. ei nimittäin arvannut tämä lukio-
lainen, miltä tuntuu jouluna ja pääsi-
äisenä ja juhannuksena sanoa yhteistä 
aikaa janoavalle perheelle, että oikein 
mukavaa joulua ja pääsiäistä ja juhan-
nusta vaan teille – minua odottaa nyt 
kutsumustyö!
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sirPa rissanen, Jerusalem
lähetYstYöntekijä, sUomen 
lähetYsseURa

ibrahim azar on jerusalemin 
arabiankielisen seurakunnan 
pastori. seurakunnassa on noin 
400 jäsentä, sunnuntaisin kir-
kossa käy keskimäärin 50 hen-
keä. seurakunta kokoontuu 
lunastajan kirkossa, joka on 
monelle suomalaisellekin tuttu. 
se sijaitsee lähellä pyhän hau-
dan kirkkoa jerusalemin van-
hassa kaupungissa.

missä opiskelit papiksi?
opiskelin teologian maisteriksi sak-

sassa, münchenissä. asuin saksassa 
kahdeksan vuotta. 
millainen on tyypillinen työpäiväsi?

aamuisin teen usein toimistotöitä 
tai vierailen kirkon yhteydessä sijaitse-
vassa martin luther -keskuksessa ta-
paamassa vanhuksia. se on sekä mus-
limien että kristittyjen vanhusten koh-
taamispaikka. he syövät siellä lounas-
ta, saavat sosiaalisia kontakteja ja pie-
niä terveyspalveluja. keskuksella on 
kaksi suomalaistakin työntekijää dia-
koniatyössä.

iltapäivisin toimivat kirkon kerhot 
nuorille, naisille ja lapsille. olen niissä 
mukana vuorotellen. jumalanpalve-
lusvuorossa olen joka sunnuntai, sillä 
meillä ei ole muita pappeja. jerusale-
missa on myös monia ekumeenisia ju-
malanpalveluksia, joihin osallistun. 
pidän myös rippikouluopetusta nuo-

rille. tänä vuonna konfirmoin kym-
menen seurakuntani nuorta. sitten on 
tietysti hallinnollisia kokouksia ja raa-
mattupiirejä.

voimme oppia 
toisiltamme
mikä on vaikeaa työssäsi ja miksi?

seurakunta on hajallaan ja liikku-
mista vaikeuttaa se, että osa seurakun-
talaisistani asuu muurin toisella puo-
lella ja välillä on tarkastuspisteitä. joi-
denkin talot jäivät muurin taakse, kun 
se rakennettiin. työttömyys vaikeut-
taa monien elämää ja lisää diakonian 
tarvetta.

kun liikkuminen oli vielä vapaata 
israelin ja länsirannan välillä, vuorot-
telimme Ramallahin, Beetlehemin, 
Beit sahourin ja Beit jalan pastorien 
kanssa toistemme kirkoissa. nyt se ei 
enää onnistu, kun israelin ja palestii-
nalaisalueet erottaa muuri eikä ilman 
erityislupaa pääse jerusalemiin tai siel-
tä länsirannalle. kulkulupien saami-
nen on epävarmaa, eikä työvuoroja voi 
suunnitella niiden varaan. se on sääli, 
sillä vuorottelu toi vaihtelua sekä seu-
rakuntalaisille että meille.
mikä on parasta työssäsi?

monista käytännön ongelmista huo-
limatta seurakuntalaisillani on hengel-
linen elämä. jerusalemissa vanha koh-
taa uuden ja itä lännen. asumme ja 
elämme yhdessä muslimien ja juuta-
laisten kanssa. Voimme kaikki oppia 
toisiltamme jotakin. se on minusta 
mahdollisuus eikä uhka.
mistä saat tukea työssäsi?

taloudellisesti kirkkoamme tukevat 
saksa, skandinavian maat ja luteri-

lainen maailmanliitto. meillä on myös 
yksittäisiä ystävyysseurakuntia. ker-
ran vuodessa kirkon kuuden arabiseu-
rakunnan pastoreilla perheineen on 
retriitti, ja joka toinen kuukausi on 
pastorien kokous, missä jaamme hen-
gellisiä asioita.
onko papeista maassasi pulaa? 

ei, sillä kirkkomme on pieni, ja pap-
peja koulutetaan vain tarpeen mu-
kaan.

Kaikille uskonnoille 
avoin kaupunki
miten pappia arvostetaan yhteiskun-
nassasi? 

itämaiseen tyyliin sitä, joka puhuu 
jumalan nimessä, kunnioitetaan – oli-
pa hän minkä tahansa uskonnon edus-
taja. pastori kantaa ehtoollisleivän ja 
viinin ja on seurakunnan isä ja hengel-
linen johtaja. pastori edustaa myös 
kaikissa kulttuuritapahtumissa; hänet 
kutsutaan koulun juhliin, taidenäytte-
lyihin ja avajaisiin. ei ole juhlaa, johon 
hengellistä paimenta ei kutsuttaisi. 
palkka on suunnilleen opettajien pal-
kan tasoa.
mistä haaveilet työssäsi? 

haaveeni on ekumeenisen dialogin 
ja yhteistyön lisääntyminen. lasten pi-
tää saada leikkiä yhdessä ja oppia tun-
temaan toisensa jo pienestä uskonnos-
ta ja taustasta riippumatta. näen tule-
vaisuuden ainoastaan uskonnollisessa 
yhteiselossa ja siinä, että jerusalem py-
syy kaikille uskonnoille avoimena 
kaupunkina.
kerro jokin mieleen jäänyt tapahtu-
ma!

Vaimoni oli opettajana eräässä jeru-

Parasta papin työssä Jerusalemissa:

muslimit, juutalaiset ja 
kristityt oppivat toisiltaan 
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salemin koulussa ja intifadan (kansannousun) aikaan 
�001 sen koulun pihalla räjähti pommi. Vaimoni ja 
koulun lapset olivat juuri menneet sisään välitunnil-
ta. ajoin hakemaan hänet heti kuultuani asiasta. 

Kirjoittaja toimii Suomen Lähetysseuran kummilapsi-
koordinaattorina ja työaluetiedottajana Israelissa ja pa-
lestiinalaisalueilla.

Ibrahim Azarin mielestä 
uskonnollinen yhteiselo 
on ainoa mahdollisuus 

Jerusalemissa. 

jordanian ja pyhän maan evankelisluterilainen 
kirkko on suomen lähetysseuran yhteistyökirkko 
israelissa ja palestiinalaisalueilla. 
kirkolla on kuusi seurakuntaa. 
lähetysseuralla on yhteistyötä myös israelin 
messiaanisten juutalaisseurakuntien kanssa.

sirpa rissanen
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Pääsiäinen soikoon!
Cruxissa 3/2007 olleet virsisun-
nuntain rakennusaineet saavat 
seuraavassa jatkokseen moni-
puolisen hengellisen musiikin 
materiaalipaketin pääsiäiseksi. 
siihen on valittu lauluja, jotka 
soveltuvat hyvin jumalanpalve-
luskäyttöön kiirastorstaista en-
simmäiseen sunnuntaihin pää-
siäisestä. niitä voi laulaa seura-
kunta, kuoro, lauluryhmä tai 
solisti. monet niistä soveltuvat 
”laulusaarnan” pohjaksi.

ensimmäisessä osassa on näytteitä kir-

jasta ”polvesta polveen täällä”. tämä 
ilmajoen kanttori heini kataja-kan-
tolan kokoama messumateriaali jul-
kaistaan tänä vuonna tampereen hiip-
pakunnan toimesta. hanketta tukee 
myös lapuan hiippakunta. samaan 
yhteyteen on oikealle liitetty tampe-
reen harjun kanttorin sanna ketolan 
kokoama laululista ”kuoroille ja lau-
luryhmille”.

toisessa osassa on yksi juha Vinttu-
rin virsisovituksista. Vastaavia eri teki-
jöiden sovituksia virsistä aletaan mah-
dollisesti kerätä tämän vuoden aikana 
kokonaista kirjasarjaa varten. perästä 
kuuluu.

kolmannessa osassa Forssan kappa-
lainen heikki toivio listaa pääsiäis-
lauluiksi soveltuvia erityismessujen 
kappaleita, joita laulajat ja soittajat 
voivat itse hakea kyseisistä teoksista. 

”sinun on valta, sinun on voima, si-
nun on rakkaus ikuinen. / Riemukas 
voittosi kuolemalta, saatu näin lahjak-
si on jokaisen!” (tero kuparisen si-
nun kanssasi -messusta)

Riemullista pääsiäisaikaa kaikille 
Cruxin lukijoille! 

Heikki Toivio, Heini Kataja-Kanto-
la, Sanna Ketola ja Juha Vintturi

i: materiaalipaketti yhteen kokoontuneelle seurakunnalle ja lauluryhmille

kiirastorstain lauluja

Polvesta polveen täällä     Kuoroille ja lauluryhmille

stamps: herra kohtaa täällä ihmisen (um, tm)   hiljaa sydämemme pöytä katetaan (rvk 395), 
       sov. Yrjänä

simojoki/kaskinen: kaikki saavat tulla (nsv 2005)  haapasalo: jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta  
       (psalmi kuorolle)

taize: leipä syö, viini juo (ml)    leipää pelloilta maan (virsi 59), sov. kiiskinen 

panama/kaskinen: nyt ylentäkäämme sydämemme (um)  me saimme kutsun juhlaan (rvk), sov. saario

löytty: on kaikki valmista (um)    Wesslund: tämä on se elämän leipä

löytty: pyhä ja puhdas vapahtaja (nsv 2005, ppt)  

liberia/kerola: saavun luokse armopöydän (ppt)

maukonen: turvaudumme lupaukseen (nsv 2005)

jauhiainen/maukonen: tässä me olemme (um)

maukonen: tässä pöydässä (um)

j & e. horesh: tätä leipää te muistokseni (lkm) 

simojoki: hiljaisuuteen (um)
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pitkäperjantain lauluja

Polvesta polveen täällä     Kuoroille ja lauluryhmille

kalliokuusi: golgatan veren voima (um)    Webbe: agnus dei

taize: in manus tuas (um)     hän tiensä raskaan kulki (rvk 442), sov. hovland  
       (Yhteiskustannus)

heikkilä/kaskinen: jeesus, poika jumalan (lep)   kuusisto: sun ristis juurehen

taize: kumarramme oi kristus (t)    simojoki: tie ristille (jumis, ks. iii osa)

kekäle: minäkö sen tein (ppt)

simojoki/kaskinen: muista minua (ss)

taize: muistathan minua (t, um)

simojoki/kaskinen: riihikirkko-hymni (nsv 2005)

taize: ristin herra (t)

löytty: ristin juurella (jlv)

salminen/leminen: ristin luona paras paikka on (sk)

simojoki/kaskinen: tahdon muistaa pitkäperjantain (jumis, nsv 2005)

helenius: taisteluni (nsv 2005)

simojoki/kaskinen: tie ristille (jumis)
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1. pääsiäispäivän lauluja

Polvesta polveen täällä     Kuoroille ja lauluryhmille
tansania/perkiö: aurinko tanssii (lkm, um)   milliken: alleluia! (sulasol)

taize: herramme on ylösnoussut (t)    Boyce: hallelujah

simojoki: hän ei ole enää täällä (s, nsv 2005)   simojoki: hän ei ole enää täällä

simojoki/kaskinen: kaikki lapset maan (lkm, sk)   eerola: ilo voitti (lv 41)

kiina/löytty: olkoon juhlamme loppumaton (tm, ppt)  salminen: isompi juttu

taize: on kristus noussut, halleluja (t)    jospa joku huomaa meidät (rvk 462)

taize: on ylösnoussut kristus (um)    salminen: on ilo tullut maailmaan

simojoki/kaskinen: pääsiäisaamu (jumis)   porola: pääsiäisaamu

simojoki/kaskinen: pääsiäislaulu (ss)    pääsiäiseen herätä saan (virsi 745), sov. Wesslund

simojoki/kaskinen: pääsiäisriemu on yhteinen (jumis)  tänään kristus noussut on (rvk 151),  
       sov. tolonen (Yhteiskustannus)

taize: riemuitkaa te taivaat (t)

löytty: tämä on se päivä (jlv)

taize: tänään on herramme noussut (t, lkm)

2. pääsiäispäivän lauluja

Polvesta polveen täällä     Kuoroille ja lauluryhmille

simojoki: etkö näe, etkö huomaa (ss)    salminen: aamujen aamu

taize: herra jeesus, luoksemme jää (t)    salminen: aurinko nousee

salminen/arola: iloon ylösnousemuksen (a)   lehtimäki & lehtinen: ilotulitus

niskanen: isä, jää meitä rakastamaan (nsv 2005)  jeesus voitti, jeesus elää (rvk 153),  
       sov. Yli-annala (Yhteiskustannus)

simojoki/kaskinen: katsokaa voittajaan (my)   simojoki: pääsiäinen jatkua saa

haapala: kivi sydämellä (lje)     kalenius: saavuit maailmaan

harrah: on jeesus itse keskellämme (um)   soronen: Ylistys

simojoki/kaskinen: pääsiäinen jatkua saa (jumis)

laitinen/heikka: Ylösnousemusballadi (ht)
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lauluja 1. sunnuntaille pääsiäisestä

Polvesta polveen täällä     Kuoroille ja lauluryhmille

haapala: kurja kulkija (lje)     ihana varmuus: jeesus nyt on (rvk 259)

taize: on ylösnoussut kristus (t, um)    kuorikoski: iloitse maa (kamarikko oy)

taize: rauhan saatte (t)     laaksonen: kevätpurojen solinaa

maukonen: sinun tultasi (um)    kuin kevätaamu hehkuva (rvk 198), sov. mossberg

namibia/löytty: suuri uutinen (jlv)    kalenius: meidän puolestamme

simojoki/kaskinen: katsokaa voittajaan (my)   valo antoi elämän (rvk 331)

Widerstrand/hallqvist, suom. raittila: sydän auki (mal, ml)

haapala: syttyköön (lje, um)

irlanti/haapala: tulipatsas (lje, ppt)

Björninen/arola: valoisa tie (a)

salminen/arola: verkot heittäkää (a)

simojoki: täynnä rohkeutta (s, ss)

Laulujen lähteet:
a = arola: tuulien teitä (päivä osakeyhtiö 2006)
ht = hartaita toivelauluja (musiikki Fazer music 1985)
jlv = jaakko löytyn virsikirja (kirjapaja ja Fazer musiikki oy 
1994) 
jumis = jumis! lauluja koululaisen arkeen ja juhlaan (lasten kes-
kus 1994)
lep = lauluja elämän puusta (gospel power ry 2002) 
lje = haapala: laulut jäävät elämään (suomen lähetysseura 
2001)
lkm = laula kaikki maa (suomen lähetysseura 1991)
mal = matkalauluja (kirjapaja oy 2001)
ml = messulauluja (kirjapaja 2002)
my = simojoki, kaskinen: mysterion (suomen lähetysseura 
2004) 
nsv 2005 = nuoren seurakunnan veisukirja 8. laitos (nuorten 
keskus ja lasten keskus 2005)
ppt = polvesta polveen täällä – messumateriaalia veisusukupol-
velle (h.k-k. ja tampereen hiippakunta 2008)
s = simojoki: kaikki tai ei mitään  (suomen lähetysseura 2001)
sk = siionin kannel (sley-kirjat oy 1999)
ss = simojoki: syttyköön sydämiin (suomen lähetysseura 2003)
t =taize-rukouslauluja (kirjapaja 2005)
tm = tuomasmessu (kirjapaja ja Fazer musiikki oy 1991) 
um = uusia messulauluja (kirjapaja 2006)
rvk = ruotsin virsikirja

vexi savijo
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Thomas Laub 1918,
sov. Juha Vintturi 2006

Sinulle, oi Vapahtaja

Nicolai Frederik Severin Grundtvig
Arnulf Louvainilaisen tekstin (1200-luvulta) pohjalta 1837.
Suom. Lauri Pohjanpää 1923, virsikirjaan 1938.

VK 73
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2. Sinun oli autuus taivaan,
vaan sen vaihdoit ristiin, vaivaan.
Kuinka rakastitkaan meitä,
synnin teille eksyneitä,
orjan muotoon alennuit.

3. Armo taivaan oli suuri
langenneita kohtaan juuri.
Siksi kärsit, henkes annoit,
kovan tuomiomme kannoit,
Jeesus, uhrikaritsa.

4. Risti näyttää pahuuteni,
kirouksen syntieni.
Mutta kylmäksi jää mieli,
hidas kiittämään on kieli
vaivoistasi, Herrani.







    





   

5. Jeesus, sydämeeni paina
rakkautes suuri aina.
Auta, että sinuun luotan,
Hengen hedelmiä tuotan,
kuolemaasi julistan.

6. Niin kuin kukka, niin kuin suvi,
ruumis kyllä lakastuvi,
mutta, Jeesus, kuolemasta
minut ostit kauheasta,
kuolemankin voittaja.

7. Uskon ristin salaisuuteen.
Yöstä johdat aamuun uuteen.
Kuolemani saapuessa,
maisen valon sammuessa,
paratiisiin minut vie.

   





 

ii: sovitus virteen 73 sinulle, oi vapahtaja

juha Vintturilla myös sovitukset virsi 7� saaB-äänille, fm ja virsi �� käykäämme nyt jerusalemiin.
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kansanmessussa eli jumalan kansan 
ehtoollisjuhlassa vuodelta 198� (Ruo-
kanen ja piirola, kirjapaja) löytyvät 
pääsiäishenkiset kappaleet Jeesus, veres 
vuotaa vielä; Pyhä Henki, Jumalan Hen-
ki; Sovituksen juhla ja Ylösnoussut ku-
ningas.

tuhkamessussa vuonna 188� (sal-
minen, karas-sana) olivat laulut Kuin 
tuhka tulen jälkeen; Murtuneet kasvot ja 
Tuhkasta tuli nousee, joita voi hyvin 
käyttää.

tuomasmessun synnyttyä 1988 siinä 
käytettyjä lauluja on julkaistu kirjois-
sa tuomaslauluja (1991), messulaulu-
ja (�00�) ja Uusia messulauluja (�00�). 
tuottajina ovat olleet kirjapaja ja mu-
siikki Fazer. näissä kirjoissa on laulu-
ja kaikkia kirkkovuoden pyhiä var-
ten.

tuomasmessun ruotsinkielistä vasti-
netta tomasmässa alettiin viettää 
vuonna 199� ainakin helsingin tomas 
församlingissa. hyviä pääsiäislauluja 
on vihkoissa runsaasti, esimerkiksi 

Ditt kors; Du är maktig, Du är stor; Guds 
Lamn; Här vid ditt bord; Inför ditt kors; 
Jag är livets bröd; Våga vara den du är ja 
Ät mitt bröd. 

maata näkyvissä -festarimessun 
edeltäjässä kuuntelen ääntäsi -yömes-
sussa (miettinen ja holmen) vuodelta 
1989 on käyttöön suositeltava laulu 
Ennen kuulumatonta.

Raju juttu vuonna 1989 (harju ja 
koski) ja sen ruotsinkielinen rinnak-
kaismessu en häftig sak – jossa Rajun 
jutun tekstit ruotsiksi ja uudet sävel-
lykset – (näse ja koski) vuonna 1990 
sisältävät viisi hyvää pääsiäislaulua Ilo 
kirkon ovea kolistaa; Mua ravista; Roh-
kea uskaltaa; Glädjen stor i dörren ja 
Skaka om mig.

pekka simojoen ja pertti poutasen 
yhteistyönä syntyi vuonna 199� hym-
nimessu (lk), josta kannattaa etsiä 
laulut Hän ei ole enää täällä; Kantakaa 
kuormat heikkojen; Minä seison tieni 
päässä (myös nimellä herra puhu, mi-
nä kuuntelen) ja Syvyydestä minä huu-

dan (kuule minun ääneni).
simojoen ja anna-mari kaskisen 

jumis! lauluja koululaisen arkeen ja 
juhlaan (lk) vuodelta 199� sisältää 
koskettavat laulut Pääsiäinen jatkua 
saa; Pääsiäinen on yhteinen; Pääsiäisaa-
mu; Tahdon muistaa pitkäperjantain ja 
Tie ristille.

kaskinen teki sitten sinistä hetkeä 
varten vuonna 199� petri laaksosen 
kanssa muun muassa laulut Kanssa 
kaiken luomakunnan; Ruohonkorren 
lailla ja Sinä Herrani kuljit sinne. 

espoon seurakuntien tilaamassa 
Riemuvuoden juhlamessussa vuodelta 
1999 (kortekangas) on yksi hyvä pää-
siäislaulu Uusi ehtoollisvirsi.

Viimeisenä todettakoon tero kupa-
risen jakomäen kirkkoon helsingin 
malmin seurakuntaan tekemä sinun 
kanssasi -messu vuodelta �000. tässä 
lastenmessussa ovat pääsiäislaulut Hän 
elää; Hän voitti kuoleman; Me kiitämme 
sinua ja Sinun on valta.

iii: erityismessujen antia pääsiäisen viettoon

I II III

Digiboksi ja
digiboksi.
Piuhoja ja
kaapeleita,
liittimiä ja
töpseleitä...

Onneksi sentään
yhteys ylöspäin toimii
ilman kaikenmaailman

lisälaitteita!
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Päivi aikasalo
Vantaa

rakenteet vaikeuttavat pappis-
vihkimyksen saamista. onko 
vaatimus puolen vuoden työstä 
aikansa elänyt? voisiko seura-
kunta kutsua työhön vain vii-
koksi tai viikonlopuksi?

teologian maisterin työllistymisestä 
papin tehtäviin vastaavat sekä seura-
kunnat että hiippakunnat. seurakun-
ta valitsee haluamansa henkilön ja 
piispa vihkii papin – jos hän kokelaan 
hyväksyy. tuomiokapitulit vastaavat 
vihkimystä hakevien maistereiden et-
sintään eri tavalla. tietysti tämä joh-
tuu myös siitä, että hiippakunnat ovat 
erilaisia. 

esimerkiksi helsingin hiippakun-
nan verkkosivuilla kerrotaan, että teo-
logian maisterin on syytä löytää seura-
kunnan kutsu ”varsin itsenäisesti”. 
kokemukseni mukaan tuo ilmaus tar-
koittaa sitä, että kirkon töitä etsiessään 
teologian maisteri on erikoisen järjes-
telmän armoilla. onko tälle järjestel-
mälle mitään tehtävissä?

Pappisvihkimys 
kiven takana

imagesource/skoY
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Puolen vuoden pesti
kirkon työmarkkinat eivät toimi sa-
maan tapaan kuin normaalit työmark-
kinat. koska pappisvihkimystä ei voi 
saada puolta vuotta lyhyempiin sijai-
suuksiin tai tilapäisiin tehtäviin, jää 
rooliksi usein odottaminen. 

normaalisti työmarkkinoilla juuri 
lyhyet tehtävät ovat vastavalmistunei-
den töitä: hyviä mahdollisuuksia hank-
kia työkokemusta, opettelun paikkoja, 
mahdollisuuksia tutustua erilaisiin 
työyhteisöihin ja ihmisiin. tätä mah-
dollisuutta ei siis teologian maisterilla 
ole, ja pidän tätä huomattavana puut-
teena. mahdollisuus toimia kesäteolo-
gina ei poista tätä ongelmaa. olisiko 
mahdollista, että vihkimyksen voisi 
saada myös huomattavasi lyhyempään 
seurakunnan kutsuun?

suljettu järjestelmä?
pääkaupunkiseudun hiippakunnissa 
on harvoin julkisesti haettavana sijai-
suuksia. on varmasti niin, että kirk-
koherroilla on riittävästi hakemuksia 
ilman julkista hakuakin ja kaikki teh-
tävät, joihin maisteri on pätevä, voi-
daan aina täyttää ilman julkista hakua. 
tämä kuitenkin tekee työn etsinnästä 
hankalaa, ja samalla valintakriteerit 
jäävät hämäriksi. työt voidaan antaa 
tutuille kesäteologeille tai oman seura-
kunnan harjoittelijoille. seurakunnil-
la on tietysti tähän oikeus, menettely 
säästää aikaa ja vaivaa ja on joskus 
myös perusteltua. kuitenkaan toimin-
ta ei näyttäydy avoimena, vaan suljet-
tuna. 

pidän tärkeänä sitä, että seurakun-
nat toimisivat tässä avoimesti, sillä sul-
jetussa piirissä valintakriteerit voivat 
kehittyä sellaisiksi, että ne eivät kestä-
kään avoimuutta.

kirkon virkoja hakiessani minulle 
on syntynyt sellainen vaikutelma, että 
niiden, jotka eivät tule niin sanotusta 
”sisäpiiristä”, onkin vaikeampi työllis-
tyä. silloinkin kun haku on julkinen, 
voidaan haastatteluun kutsua ”…il-
moituksista ilmenevän yleisvaikutel-

man ja/tai tunnettavuuden perusteella 
…” (lainaus on erään seurakunnan 
seurakuntaneuvoston pöytäkirjasta.) 
onko mahdollista, että kirkonkin vi-
roissa tärkeintä on se, mikä on henki-
lön tunnettavuus? onko tärkeintä nä-
kyä?

opettajatko pappeja?
pappisvihkimys voidaan antaa myös 
henkilölle ”mikäli hän toimii kirkko-
järjestyksessä edellytetyllä tavalla teo-
logisen tieteen opettajana tai uskon-
nonopettajana”. säädös on ongelmalli-
nen. on vaikea nähdä opettajan työtä 
suomalaisessa koulussa tai yliopistossa 
papin työhön rinnastettavana työnä. 
pappisvihkimystä etsivän näkökul-
masta näyttää erikoiselta se, että opet-
tajana toimiminen olisi vaadittu ”seu-
rakunnan kutsu”. todellisuudessa täl-
lä kohdalla portinvartijoina pappisvih-
kimykseen ovat koulujen rehtorit ja 
opetuslautakunnat, toki piispalle jää 
veto-oikeus.

nyt papiksi vihittävä opettaja ”si-
toutuu hoitamaan myös papinvirkaan 
kuuluvia tehtäviä seurakunnassa sen 
mukaan kuin hänen päätoimensa sal-
lii”. jos järjestelmää pidetään hyvänä, 
niin voisiko tulevaisuudessa pappis-
vihkimyksen saada myös henkilö, joka 
toimii kokonaan muussa ammatissa, 
mutta sitoutuu papinvirkaan samalla 
tavalla?

vihkimystä etsivän umpikuja?
se, että pappisvihkimys järjestetään 
vain kaksi kertaa vuodessa, estää usein 
maisterin työllistymisen. Vihkimys voi 
olla väärään aikaan, pappia tarvitaan 
heti. joskus pappisvihkimys näyttäy-
tyy omalakisena järjestelmänä, johon 
on sopeuduttava – ikään kuin olisi hä-
märtynyt se tosiasia, että pappisvihki-
mys ja siihen liittyvä ordinaatiokoulu-
tus on ymmärtääkseni kirkon tarjo-
ama palvelu ja siunaus työhön valitul-
le. näin silloin kun seurakunta jo ha-
kuilmoituksessa edellyttää, että seura-
kuntapastorin virkaan valittavalla tu-

lee olla jo valmiiksi pappisvihkimys. 
työnantaja asettaa tietenkin kriteerit, 
jotka hakijoiden on täytettävä, mutta 
teologian maisterin näkökulmasta tä-
mä vaatimus on epäoikeudenmukai-
nen: ei voi saada vihkimystä, koska ei 
ole seurakunnan kutsua – seurakun-
nan kutsua ei näissä tapauksissa taas 
edes periaatteessa voi saada, ellei ole 
vihkimystä.

vihkimys maakunnasta?
koska teologian maisterin on vaikea 
työllistyä papin töihin pääkaupunki-
seudulla – hiippakunnat työllistävät 
ensisijaisesti alueen jo vihkimyksen 
saaneet papit – työn etsijää voidaankin 
neuvoa kertomalla, että ”vihkimys 
kannattaa hakea muista hiippakunnis-
ta”. ohje on varmasti realistinen, mut-
ta on sekä vihkimystä etsivän että eri-
tyisesti ”muiden hiippakuntien” näkö-
kulmasta kestämätön. tuskin keski- 
ja pohjois-suomen hiippakunnissa et-
sitään ihmisiä, jotka tulevat sinne 
”vain” hakemaan vokaatiota.

uusia vaihtoehtoja
papin töistä pääsee muihin tehtäviin, 
mutta muista tehtävistä papin töihin 
siirtyminen on tehty vaikeaksi. kirkon 
töihin hakeutuvalle työmarkkinatilan-
ne ei ole ”normaali”. Voidaan tietysti 
sanoa, että eivät ole työtkään ”normaa-
leja”. kirkon työt edellyttävät sitoutu-
mista, lupautumista ja suostumista. pi-
dänkin erittäin tärkeänä sitä, että myös 
tulevaisuudessa papit ovat ”pappisvir-
kaan soveltuvia”.

ehdotan, että papin urapolun al-
kuun liittyviä rakenteita ja käytäntei-
tä tarkasteltaisiin kriittisesti. esimer-
kiksi jos ”seurakunnan kutsua” pide-
tään edelleenkin tärkeänä, eikö se voi-
si olla ”kutsu työhön” – vaikka viikok-
si tai viikonlopuksi. tämä mahdollis-
taisi myös uudenlaisen pappeuden; tu-
levaisuuden kirkossa voidaan tarvita 
myös osapäiväisiä pappeja tai keikka-
pappeja tai niitä, jotka hoitavat papin 
tehtäviä muun työn ohella. 
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tekstin ääressä -palstalle ovat 
jo vuoden verran kirjoittaneet 
vs. hiippakuntasihteeri lena 
Hildén turusta ja kappalainen 
ilkka raittila joensuusta. seu-
raavaksi kahdeksi vuodeksi 
tekstejä ovat lupautuneet poh-
timaan kirkkoherra kalervo 
salo espoosta, seurakuntapas-
tori jani kairavuo turusta ja 
tutkija pauliina kainulainen 
kontiolahdelta. toimitus pyysi 
tekstin ääressä -kirjoittajia 
kertomaan itsestään ja ajatuk-
sistaan saarnasta ja saarnaami-
sesta. 

lena Hildén, 
tUrkU  

olen Åbo 
akademissa 
opiskellut 
kaksikieli-
nen pappi. 
olen hen-
keen ja ve-

reen turkulainen. kiinnostukseni koh-
teena on kosmos ja sen eri kulttuurit. 
Viihdyn vapaa-aikana altaassa ja elo-
kuvien äärellä. 

olennaisinta saarnaamisessa on ava-
ta ja valaista ajan virran mukana kul-
keville ihmisille Raamatun sanoma 
rohkeasti ja ymmärrettävällä tavalla. 
kirjoitusprosessiin on oltava tarpeeksi 
ajatusta ja aikaa, jotta saarnatuolista 
voi kavuta tyytyväisenä ja häpeämättä. 
tärkeää on kolmiyhteisestä jumalasta 
puhuminen preesens-muodossa. 

oma saarnatyylini on pääasiassa 
narratiivinen.

ilkka raittila, 
joensUU

olen puoli-
sentoista 
vuotta toi-
minut joen-
suun seura-
kunnan kap-
palaisena 
vastuualuee-
na muun 

muassa minulle mieluisa diakonia- ja 
yhteiskuntatyö. aloitin 1981 kajaanin 
seurakunnan pappina. parin kuukau-
den pätkätyö kesti lopulta reilut pari-
kymmentä vuotta. ennen nykyistä 
tehtävääni olin muutaman vuoden 
pappina hartolassa.

ikäkin pakottaa harrastamaan mo-
nenlaista liikuntaa, mieluiten ulkona 
luonnossa. lapissa riittää ilmaa ja ava-
ruutta latautua, mutta lähimetsät ja 
vaarat riittävät usein. työssäni olen ai-
ka vanhanaikainen uudistusmielinen, 
jolle kansankirkkomme ja kansankir-
kollisuus on rakasta. olen aina ollut 
kiinnostunut myös ekumeenisista yh-
teyksistä.

saarnaamisessa on tärkeää kenelle 
saarnaan. pyrin vuorovaikutukseen ja 
kohtaamiseen. en mielelläni paasaa 
pöntöstä, vaan julistus tavoittaa pa-
remmin samalta tasalta (suomeksi: en 
mielelläni nouse saarnatuoliin, siellä 
huimaa). kristittynä elämisen kysy-
mykset tässä ajassa ja yhteiskunnassa 
ovat tärkeitä, voimaa siihen etsin saar-
natessa jumalan armosta.

saarnaamisen tyyli voi vaihdella pal-
jonkin tilanteesta riippuen. pyrin käyt-
tämään tavalliselle ihmiselle luontais-
ta kieltä, tuoreita ja tuttuja esimerkke-
jä elämästä ympärillä, huumoriakin 

toisinaan sekä tuttujen ”fraasien” tar-
kastelua uudesta näkökulmasta. kirk-
kovuoden ajalle ja tekstille olen aika 
uskollinen, mutta käsittelen teemoja 
aika vapaasti ja joihinkin asioihin kes-
kittyen. koen saarnaajana olevani kut-
suttu enemmän julistamaan kuin esi-
telmöimään.

paUliina kainUlainen, 
kontiolaHti

olen �9-vuo-
tias ja asun 
pappispuoli-
soni kanssa 
kontiolah-
della. tällä 
hetkellä olen 
vapaa tutki-
ja, jatkan 
ekoteologian 

tutkimista. pari vuotta sitten väittelin 
aiheesta joensuun yliopistossa, nyt 
mielenkiintoni suuntautuu suomalai-
sen luontosuhteen hengellisten piirtei-
den tarkasteluun. aika ajoin veri vetää 
seurakuntatyöhön, viimeksi toimin 
pappina pielisensuun seurakunnassa 
joensuussa.

saarna on puhe, jolla pyrin vaikut-
tamaan kuulijaan niin, että jotain lii-
kahtaisi. koetan tulkita evankeliumia 
joskus yllättävistäkin näkökulmista, 
mutta kuitenkin pysyen sanoman yti-
messä. oma Raamatun tulkinnan ke-
hykseni on vuosien mittaan saanut vai-
kutteita vapautuksen teologiasta, fe-
ministiteologiasta, ekoteologiasta ja 
hiljaisuuden liikkeestä. kaikki tämä 
yhdistettynä jeesuksen keskeisyyteen. 

saarnaamisessa pidän tärkeinä kat-
setta, eleitä, ilmeitä, äänen mahdolli-
suuksia. arvostan kuvallisuutta, aika 

t e k s t i n  ä ä R e s s ä  t e k i j ä t

Tekstin ääressä -palstan 
tekijät esittäytyvät 
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eksegetiikka on harrastukseni. ope-
tan raamattutietoa pastoraalikursseilla 
ja pidän toisinaan yliopistossa Ut:n 
eksegetiikan dosenttiluentoja. kirkon 
elämää olen katsellut muun muassa 
seurakuntapapin, asessorin ja piispain-
kokouksen sihteerin näkökulmista.

tärkeintä saarnaamisessa on puhua 
ihmisenä toiselle ihmiselle. Vierastan 
teologisten fraasien käyttöä. en myös-
kään pidä kommentaarien makuisista 
saarnoista, jäämisestä kahden vuositu-
hannen taakse. saarnassa on keskeistä 
soveltaa evankeliumi tämän päivän ih-
misen arkielämään. 

saarnatyylini on jutusteleva ja halu-
an herättää ihmisissä mielikuvia. tar-
koitukseni on puhua ihmisille kasvok-
kain. Yleensä en kirjoita saarnojani: 
minulla on kädessäni saarnateksti ja 
paperilla ehkä muutamia tukisanoja. 
Vaikka olenkin miettinyt sanottavani 
etukäteen, lopullinen saarna syntyy 
vuorovaikutuksena, luovassa tilantees-
sa.

jari 
piikki, 
jUva
olen synty-
peräinen 
juvalainen 
kanttori ja 
ollut viras-
sa �0 vuotta 
kotipaik-

kakunnallani, jonne perhekin on ko-
tiutunut. 

työssäni olen tekemisissä kaikkien 
ikäryhmien ja samalla monien eri mu-
siikkityylien kanssa. eniten olen sy-
ventynyt urkujensoittoon, johon juvan 
uudet ranskalais-romanttiset urut an-
tavat hyvät mahdollisuudet. mieluisin-
ta on sen tyylin ohella Bachin musiik-
ki. kuuntelen enimmäkseen klassista 
musiikkia, mutta radiosta kyllä muu-
takin. työssäni pyrin tekemään tunne-
tuksi virsiä sekä kirkollista ja länsi-
maista musiikkiaarteistoa, viihdepuo-
li pitää kyllä huolen ja rahastaa itses-
tään.

harrastuksiini kuuluvat valokuvaus 
ja taivaan ilmiöiden tutkiminen.

t e k s t i n  ä ä R e s s ä  t e k i j ä t

usein minulla on havaintoväline mu-
kana. tärkeää on sekin, että kun sa-
nottava loppuu, niin myös puhe lop-
puu...

jani kairavUo, 
tUrkU

olen jani 
kairavuo, 
turun tuo-
miokirk-
koseura-
kunnan 
nuoriso-
pappi. 
asun tu-
russa num-

men kaupunginosassa villakoirien 
kanssa. harrastuksiin kuuluu muun 
muassa osakuntatoiminta ja musiikki 
eri muodoissaan, aina kun vaan työltä 
jää vapaata aikaa.

saarnaamisessa olennaista on mie-
lestäni Raamatun ikuisen sanoman 
siirtäminen nykyaikaan niin, että kuu-
lija kokee sen omakseen. sanankuuli-
ja on saatava vakuuttumaan, että saar-
nan ”juttu” koskee juuri häntä ja hä-
nen elämäänsä. tärkeänä pidän myös 
seurakuntalaisten mahdollisuutta osal-
listua saarnan valmisteluun.

tykkään pitää monenlaisia saarnoja. 
työssäni lasten ja nuorten kanssa suo-
sin narratiivisia saarnoja. myös virsi- 
ja opetussaarnat ovat lähellä sydäntäni. 
jos saarnatyyliäni pitäisi kuvata kah-
della sanalla, sanoisin ”raikas” ja ”pirs-
kahteleva”.

kalervo salo, 
espoo

olen työs-
kennellyt 
pappina mil-
tei �� vuotta 
ja nykyisin 
olen espoos-
sa leppävaa-
ran seura-
kunnan 
kirkkoherra. 
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Kirjakaupoista kautta maan sekä Kotimaa-yhtiöiden kaupasta: 
Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma-pe klo 9-17)
www.kotimaa-yhtiot.fi /kauppa

KARI LATVUS – 
ANTTI ELENIUS (TOIM.)

Auttamisen 
teologia
Teoksessa tarkastellaan 
kristillisen auttamistyön 
perusteita ja tämän 
päivän toimintamallien 
teologisia perusteita. 
Kirja on Kirkon Ulkomaan-
avun (KUA) juhlakirja. 
Ovh. 37,90

LARS AEJMELAEUS

Kristinuskon synty
Johdatus Uuden testamentin 
taustaan ja sanomaan

Kristinuskon historiallisia, poliittisia 
ja uskonnollisia kehyksiä elävästi 
kerrottuna. Uudistettu teos sisältää 
ennen julkaisematonta materiaalia. 
Ovh. 48,90

PAULI M.K. NIEMELÄ

Maitoa ja hunajaa 
Evankeliumikirjan Vanhan testamentin 
lukukappaleiden kommentaari

Teos käsittelee Evankeliumikirjan ensimmäisen
vuosikerran Vanhan testamentin lukukappa-
leita. Se liittää kunkin tekstin sunnuntain 
teemaan sekä Uuden testamentin lukukappa-
leisiin ja evankeliumitekstiin. Ovh. 41,90

KARI KUULA – MARTTI NISSINEN 
– WILLE RIEKKINEN

Johdatus Raamattuun
Monipuolinen tietopaketti. Runsaasti 
taustatietoa, miten Raamatun kirjat 
ovat syntyneet, mitä ne sisältävät 
ja kuinka niitä olisi tulkittava. Uusi 
pehmytkantinen painos. Ilmestyy 
maaliskuussa. Theologia Biblica -sarja.
Ovh. 28,90

REIJO TAKAMAA – 
JAAKKO KATAJAMÄKI

Kohtaamisia tulilla
Tarinoita Lapista

Nelisenkymmentä kohtaamista ja 
tuokiokuvaa keskellä Lapin erämaata.
Kulkija kohtaa luonnon ihmeitä, 
mielenkiintoisia ihmisiä – ja itsensä. 
Karhean kaunis kuvitus. Ovh. 28,90

TERHI PAANANEN

eKr.-jKr.
Polkuja Raamattuun

Naseva perustietopaketti kaikille 
Raamatusta kiinnostuneille. Esitte-
lee keskeiset faktat ja teemat 
kustakin Raamatun kirjasta sekä 
niiden merkityksen kristinuskolle ja 
yksittäisille ihmisille. Ovh. 13,90

POLKUJA 
RAAMATTUUN
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