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Mosaiikkia vai pirstaleita

p ä ä k i R j o i t U s

jukka huttunen 
pappisliiton pUheenjohtaja
jukka.huttunen@evl.fi 

M
osaiikkitaulu oli lapsena jotenkin ih-
meellisen kiehtova. Vieläkin se on taiteessa 
muoto, joka on erilainen ja siksi mielenkiintoi-
nen.

maailmamme on sanottu muuttuneen mosaiikkimai-
seksi. siinäkin voidaan nähdä kiehtovia piirteitä, mutta 
ainakin tällaiselle paatuneelle keski-ikäiselle, turvallises-
sa ja yksiarvoisessa maailmassa eläneelle se on vähin-
täänkin haasteellinen.

kaksi piirrettä on syytä kirkostamme mosaiikkimai-
sessa maailmassa erityisesti mainita. ensiksi: yhtä suo-
mea ei enää ole olemassa. emme löydä maata, elämänta-
paa, tapaa uskoa ja arvottaa elämää ja sen ilmiöitä, jon-
ka voisimme sanoa olevan jotenkin yksiselitteisesti suo-
malainen. sen huomaaminen on sijoillansa asuneelle hie-
man kivuliasta. 

itse olen joutunut esimerkiksi kirkolliskokouksessa 
pohtimaan ratkaisujen vaikeutumista. se, mikä sopii 
muhokselle, ei käy lainkaan Vantaalla eläville. ja toisin-
päin. lainsäädännössä se aiheuttaa tulevaisuudessa var-
maan monta pulmaa ja vaikeutta.

mikä sitten mosaiikkimaisuutta aiheuttaa? erilaisuus 
näkyy ainakin toimintaympäristöjen erilaisuutena. on 
ilmiselvästi niin, että erilaiset toimintaympäristöt muo-
vaavat ihmistä erilaisiin suuntiin. tunnistamme sen, kun 
tarkastelemme suurten kaupunkien nuorten aikuisten 
elämää ja vertaamme sitä samanikäisten elämään maa-
seutuyhteisöissä. samanlaisia piirteitä toimintaympäris-
töjen erilaisuudesta ja sen vaikutuksesta ihmisiin löyty-
nee eri elämänalueilta ja ikäkausista.

Miten tulisi siis toimia? minusta tärkeintä on suo-
rittaa ympäristöanalyysit entistäkin huolellisemmin. 
emme ehkä ole siihen riittävän tottuneita. luulemme ja 
joskus vähän uskottelemmekin itsellemme, että kirkko 
ja sen toimintaympäristö on pysynyt samana, muuttu-
mattomana kansankirkkoidyllinä. 

kaikkea ei kannata analyysien myötä heittää romu-

koppaan, mutta rehellisesti 
tulee tunnistaa ja tunnus-
taa, ettemme voi rakentaa 
ainakaan kaikkialla vanhan 
kansankirkkoajatuksen so-
velluksen varaan. Ympäris-
tö on mosaiikkia, ei välttä-
mättä kuitenkaan pirstou-
tunutta.

toiseksi on pakko jälleen 
tarkastella kirkon sisäistä 
tilaa. joskus tuntuu siltä, että pirstoutuminen kuvaa sitä 
enemmän kuin mosaiikki. monia vaikeita asioita meillä 
on, mutta silti kärjistymiset ja vastakohtaisuuksien etsi-
miset tuntuvat jäävän päällimmäisiksi.

VoisiVatko uusiMMan piispamme matti Revon 
ajatukset tarjota tietä pirstoutuneesta kuvasta mosaiik-
kimaiseen, moninaisuuden hyväksyvään ja sallivaan ku-
vaan. Yhteinen kastenäkemys, yhteinen näkemys ehtool-
lisesta ovat perustana. mutta, jos ehtoollinen – yhteyden 
ateria – erottaa, emme kai voi puhua mosaiikkimaisesta 
kirkosta, saati yhteydestä.

Vielä jaksan uskoa. jaksan uskoa yhteiseen työhön, yh-
teiseen pyrkimykseen, yhteiseen rukoukseen, näkyyn 
mosaiikkimaisesta, ei pirstoutuneesta kirkosta.

mitä mosaiikkimaisuus merkitsee kirkossa työskente-
leville? mitä se merkitsee edunvalvonnalle? toivoisin, 
että se merkitsee tosiasioiden ja moninaisuuden tunnus-
tamista, tehtyjen päätösten kunnioittamista, pyrkimistä 
kirkon kaikilla tasoilla keskusteluun ja yhteiseen ruko-
ukseen eri tavalla uskovien ja ajattelevien kanssa.

toivoisin, että se olisi uupumatonta kamppailua yh-
teyden puolesta. mutta toivoisin, että se olisi rohkeutta 
tarvittaessa myös tunnustaa, ettei ole yhteyttä. sekin voi-
si olla uusi yhteyden alku, niin hullunkuriselta kuin se 
kuulostaakin.

edunvalvonnassa mosaiikkimainen suomi ja kirkko 
ovat helpoimmin sovellettavissa, jos niin halutaan. esi-
merkiksi uusi palkkausjärjestelmä tarjoaa siihen mah-
dollisuuksia. kaikki merkit eivät valitettavasti viittaa sii-
hen, että niitä mahdollisuuksia osattaisiin käyttää.
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kirkko verkossa
”Verkko on kerralla muuttanut seurakuntien toi-
mintaympäristön. kirkko ja seurakunnat eivät 
voi olla reagoimatta tähän muutokseen, ja toimin-
nassa on tapahduttava muutoksia.” näin sanoo 
hankepäällikkö hannu majamäki. 
kirkko myös kouluttaa työntekijöitään verkko-
työhön, mistä kirjoittaa seurakuntapastori terhi 
paananen. käytännön näkökulmaa valottavat 
päätoimittaja antti siukonen, projektipäällikkö 
eeva salonen, kanttori heino keränen, projekti-
sihteeri henna hauta-aho ja projektityöntekijä 
heikki heikurinen. 
mikä on Facebook? entä blogi? päätoimittaja 
merja laaksamo esittelee verkkoyhteisöjä, kes-
keisiä verkkotermejä sekä kirkollisia ja muita 
verkkopalveluita ………………………18–38
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v
irtuaalinen toiMintayMpäristö on 
haastanut kirkkoa mukaan jo muutaman vuoden 
ajan. strategioissa oivallettiin aika päiviä sitten, että 
virtuaalimaailma on otettava todelliseksi osaksi myös 

seurakuntien työkenttää. nuorille työntekijöille asiassa ei 
ollut mitään uutta, vanhemmat sen sijaan ovat joutuneet ih-
metyksiin uuden edessä. 

Vuoropuhelun kirkko -strategian oivallus oli, että kirkon 
on oltava siellä missä ihmiset ovat. enää ei voida odotella 
kädet ristissä kirkoissa ja seurakuntien tiloissa, että ihmiset 
tulisivat työntekijöiden luo.

Yllättävän hyvin seurakuntalaisia tavoitetaankin verkos-
sa. on vain keksittävä, miten olla siellä mukana, on kehi-
tettävä uusia keinoja ja soviteltava entiset välineen mukai-

siksi. 
koko kirkon tasolla on alkanut 

monivuotinen projekti hengelli-
nen elämä verkossa, johon tässä 
Cruxissa tutustumme. kirkolla ja 
seurakunnilla on jo toiminnassa 
useita internetprojekteja, ja niis-
tä on saatu hyviä kokemuksia. 
kuulemme lähemmin muuta-
mista: esimerkiksi vapaaehtois-
toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle netissä. Uusia ihmis-
ryhmiä tulee mukaan internetin kautta, kun kutsu tapah-
tuu ajan hengessä.

tässä Cruxissa esitellään kirkon hankkeitten lisäksi myös 
yleisesti, mitä kaikkea verkossa on liikkeellä ja mihin kir-
kon työntekijätkin jo paljon osallistuvat. lista ei kuiten-
kaan voi olla kattava, niin paljon aktiviteetteja verkosta jo 
löytyy. 

Virtuaalitoiminta on saanut myös kritiikkiä. seurakun-
nan elämä ei voi kaventua ainoastaan netissä tapahtuvaksi. 
netti voi kuitenkin olla yksi väylä vieraantuneelle ihmisel-
le löytää kirkko uudelleen. sen ei ole tarkoituskaan koko-
naan korvata kasvokkain kohtaamista ja ehtoollisyhteyttä. 

Virtuaaliyhteisöllisyys poikii tänä päivänä paljon fyysisiä 
kohtaamisia. muutama viikko sitten poikani matkusti ou-
lusta mikkeliin iRC-ryhmänsä jäsenen tupareihin, jonne 
kokoontui noin parikymmentä ryhmän jäsentä. se oli ryh-
män ensimmäinen fyysinen kokoontuminen. 

netissä alkanut yhteydenpito on joskus johtanut myös 
elämänkumppanin löytymiseen. miksei se voisi johtaa sa-
malla tavalla seurakuntayhteyden löytymiseen?

p ä ä t o i m i t t a j a lt a

kannen kuvitus 
Rik Poppius
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visiosta voiMaa 
kanttorin arkeen

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
rki on palannut kanttorin työhön juhlapyhien 
jälkeen. porvoossa saamme iloita siitä, että tuo-
miokirkkomme on kahden ja puolen vuoden kor-
jaustöiden jälkeen taas käytössä. miten tärkeitä 

ovatkaan muusikolle hyvä soitin ja soiva kirkkotila! 
oman harjoitteluintoni herätti päätös järjestää kahden 

suuren urkusäveltäjän olivier messiaenin ja Felix men-
delssonin syntymäpäiväkonsertit 10.1�. ja �.�. konsertit 
toteutettiin yhtymän kanttorien yhteisvoimin. oman 
osuuteni esityskuntoon saattaminen vei silti reilusti ai-
kaa. tietävätkö muut kuin muusikot minkälaisen työ-
panoksen konserttiesitykset vaativat? hyvä jos tunnissa 
valmistuu minuutin verran konserttiohjelmaa. mutta 
työ on palkitsevaa, ja prosessin aikana omat muusikon 
visioni saivat ravintoa ja mahdollisuuden toteutua.

hiippakuntani kirkkomusiikkipäivillä pietarsaaressa 
7.– 9.1. päivien pääpuhuja henrik tobin Ruotsista nos-
ti esille juuri tämän, miten vision ja arjen on kohdattava 
kanttorin työssä. liian usein juutumme arkeen, niin et-
tä visio uhkaa kutistua ja työn ilo kadota. Vision on olta-
va arkea suurempi, jotta työmme saisi siitä ravintoa.

omana musiikkityötä innoittavana visionaan tobin 
kuvaili, miten jumalanpalvelusmusiikki mahdollisesta 
vajavaisuudestaan huolimatta on jumalallisen todelli-
suuden ja kauneuden heijastuma. kanttoreina toimim-
me ikään kuin ovenavaajina jo olemassa olevaan todelli-
suuteen, jossa nykyhetki ja ikuisuus kohtaavat. 

ajatus tarjoaa ohimennen sanottuna parhaan argu-
mentin sille, miksi kirkollisissa toimituksissa ei tulisi 
käyttää äänitteitä. jumalanpalveluksessa nykyhetki koh-
taa ikuisuuden. kaikki tapahtuu reaaliajassa tässä ja nyt 
ja on samalla yhteydessä jumalalliseen todellisuuteen. 

eihän puheita tai rukouk-
siakaan nauhoiteta etukä-
teen, vaan toimittava pappi 
lukee ne oikealla hetkellä 
paikan päällä. kielitieteilijä 
sanoisi, että sanoilla on per-
formatiivinen funktio. sa-
malla tavalla musiikkiesitys-
tenkin tulee tapahtua tässä 
ja nyt. näin nykyhetki ja 
ikuisuus voivat kohdata.

Maaliskuun 11. päivänä sibelius-akatemian tilois-
sa helsingissä järjestetään suomalaisen musiikin päivän 
seminaari, jonka aiheena on kirkkomusiikki ja hengel-
linen musiikki. seminaarissa pohditaan muun muassa si-
tä, minkälaiset työskentelymahdollisuudet kirkon piiris-
sä on sen omilla musiikintekijöillä ja muilla musiikin 
ammattilaisilla. suosittelen lämpimästi seminaariin osal-
listumista. 

kanttorien työskentelymahdollisuuksiin vaikuttaa 
monta seikkaa, kuten soittimet ja työtilat, henkilö- ja ta-
lousresurssit, riittävä liikkumavara omien työtehtävien-
sä suunnittelussa ja toteutuksessa sekä mahdollisuus 
hyödyntää tehtävässä monipuolisesti omia vahvuuksi-
aan. kanttorin tehtävän pitkäjänteiselle ja menestyksel-
liselle hoitamiselle vielä tärkeämpää on se, että tehtävää 
ohjaa visio, olipa se ylevä kurkistus jumalalliseen todel-
lisuuteen tai käytännönläheisempi halu edistää seura-
kuntalaisten osallistumista jumalanpalveluksiin.

jos työskentelymahdollisuudet ovat hyvät, visio saa ra-
vintoa itse työnteostakin. mutta sen lisäksi on ensiarvoi-
sen tärkeää, että voimme ammentaa voimia työllemme 
osallistumalla säännöllisesti kanttoripäiviin, kirkkomu-
siikkisymposiumeihin, täydennyskoulutuksiin ja kolle-
goitten tapaamisiin. toivottavasti seurakunnissa ymmär-
retään tämä talouden heiketessäkin.
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”Diakonia on taistelUlaJi”
espoo, Dipoli 21.–22.9.2009

Maanantai 21.9.

8.�0–10.1�  ilmoittautuminen

8.�0–10.1� kahvi 

9–17  näyttely avoinna
 
10.�0  avajaiset  
 
  alkuhartaus
  piispa mikko heikka 

  tervehdykset: 
  espoon seurakunnat 
  espoon kaupunki 
  Diakoniatyöntekijöiden liitto
 
  musiikkia
 
  ”Hyvinvointivaltion muutos – kriisi vai mahdollisuus?”
  professori juho saari

  kommenttipuheenvuoro
  Diakonissa marja-liisa liimatta

  musiikkia

1�.�0–1�  lounastauko

1�–17  kanavat
  kahvi tarjoillaan kanavissa
 
  Hyvän ja pahan taistelu minussa

  1. Hengelliset voimavarat työssä
  kanavassa tarkastellaan oman hengellisen ja ammatillisen matkan maisemaa 
  ja sen sisäistä dynamiikkaa. millaisessa mielen maastossa kuljen juuri nyt?
  millaista kamppailua minussa käydään? missä ovat voimavaralähteet?
  ammatillisuuden ja spiritualiteetin väliseen vuoropuheluun ohjaavat 
  tm, kouluttaja Virva nyback ja tm, pastoraalitoimen hiippakuntasihteeri 
  jussi holopainen.

  2. Pieni pyhiinvaellus
  Vierailemme tapiolassa ortodoksisessa pyhittäjä herman alaskalaisen kirkossa ja
  katolisessa jumalanäidin karmeliittaluostarissa pohjois-espoossa. Vaellus sisältää
  rukoushetkiä, kirkkojen esittelyä, ekumeenista yhdessäoloa ja tutustumista 
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  karmeliittanunnien elämään. oppaina matkalla diakonissa Ulla-maija kyrölä 
  ja diakoni eeva pirinen. 

  max �0 osallistujaa

  3. Elämän pelikentällä
  elämyksiä Raamatusta – havainnollistava raamattutyöskentely
  etsitkö uutta ja raikasta näkökulmaa Raamattuun? elämyksiä Raamatusta auttaa 
  oivaltamaan vanhoista kertomuksista uusia asioita. 
  työskentelyyn johdattelee tm marianne jansson. 

  max 100 osallistujaa

  taistelu yhteisön puolesta

  4. Sisko huutaa, mitä veli vastaa?
  miksi sisko huutaa, miksi ja miten veljen pitäisi vastata? työstämme omaa 
  näkemystämme kirkon kansainvälisestä vastuusta. Vuorovaikutteisen työpajan 
  ohjaajina Changemaker-koordinaattori kaarina määttä ja kirkon 
  Ulkomaanavun kouluttaja Vesa häkkinen.

  5. Seurakunnat yhdistyvät – miten diakoniatyö yhdistyy?
  tule kanssamme pohtimaan miten diakoniatyö järjestetään uusissa seurakunnissa.
  miten yhteisöllisyyttä tuetaan? katoaako alueellinen identiteetti? miten 
  minulle käy?
  keskustelua virittävät tm, diakonissa kirsi Rantala ja diakoni erkki tourunen.

  max �0 osallistujaa

  6. Yhteisöllisyys – utopiaa vai arjen tekoja? 
  millainen yhteisö kirkkomme on ja millaista siitä rakennamme? onko
  seurakuntalaisen osallisuus kirkossa enemmän puhetta kuin todellisuutta arjen
   käytännöissä? Yhteistä pohdiskelua ja koinonia-hankkeen käytännön 
  kokemuksia diakonian yhteisöllisyyden kehittämisestä.
  Yhteiseen pohdintaan johdattelee Ytm, diakoni päivi thitz. 

  7. Ihmisarvoista vanhuutta rakentamassa
  Ympäröivä yhteiskunta ja ihmisten tarpeet haastavat seurakuntien vanhustyötä 
  uudistumaan. Diakoniaa kaivataan puolestapuhujaksi, marginaalissa elävien 
  vanhusten auttajaksi, elämän murroskohdissa rinnalla kulkijaksi ja yhteisöjen 
  rakentajaksi. työssä tarvitaan vanhojen menetelmien vahvistamista ja uusien   
  kehittämistä. kanavassa keskustellaan työn haasteista ja esitellään käytännön 
  esimerkkejä toimivista malleista. mukana anna ja arvo -hankkeen työntekijät 
  anne Viljanen ja tarja liljendahl sekä seurakuntien työntekijöitä eri puolelta 
  suomea. 

  8. Diakoniatyö kartalle 
  tutkimus oman työn osana; näkökulmia espoolaisesta Diakoniatyö     
  kartalle -kehittämishankkeesta. Diakoniatyön muutos ja nykytila; tulosten esittely  
  Diakonian tutkimuksen seuran päivien osanottajille tekemästä kyselystä. 
  tutkimuksen näkökulmaa avaavat dosentti mikko malkavaara, dosentti esko 
  Ryökäs, akatemiatutkija anne Birgitta pessi, tm, tutkija tomi oravasaari ja 
  tm, tutkija elina juntunen. 

  9. Nyt tieni kulkee kouluhun
  kanavan tarkoituksena on rohkaista diakoniatyöntekijää yhteistyöhön koulun
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  kanssa ja selvittää, mitä kaikkea koulussa voi tehdä. teemoina diakonia-
  kasvatuksen perusteet oppilaille, diakoniaprojektit ja diakoniatyöntekijä 
  ammattiauttajana koulussa. työskentelyä ohjaavat opetusneuvos antti Vanne,
  kouluasiansihteeri markku holma ja diakoni emma hyvärinen.
 
  10. Sana tuli liikkeeksi – Toiminnalliset menetelmät työvälineenä
  työpajassa tutustumme toiminnallisiin menetelmiin, niiden käyttö-
  mahdollisuuksiin  seurakuntatyössä ja oman inspiraation välineenä. työpaja on 
  ryhmän tutkimusretki: millaisen seurakunnan ja kirkon puolesta haluamme 
  taistella? mitä elementtejä toiminnallisten menetelmien kautta tuomme kirkkoon?
  työpajassa käytämme erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja bibliodraamaa. 
  työskentelyä ohjaavat diakoni, bibliodraamaohjaaja pia nordlund ja diakoni, 
  toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja Raija laajanen.

  max �� osallistujaa

  taistelu ihmisen puolesta

  11. Verkostoidu verkossa 
  millä tavalla kirkko toimii ja vaikuttaa verkossa? entä millä tavalla diakonia-
  työntekijät voivat netissä verkostoitua? mikä on diakoniawiki? millaista 
  hengellistä elämää verkossa on? tule tutustumaan kirkon ajankohtaisimpiin 
  verkkohankkeisiin. kanavatyöskentelystä vastaavat hengellinen elämä verkossa 
  -hankekoordinaattori hannu majamäki kirkkohallituksesta ja verkkotoimittaja 
  eija harju espoon seurakunnista.

  max �0 osallistujaa

  12. Hyökkääjä, puolustaja vai katsomossa?
  kanavassa keskitymme vaikuttamaan yhteiskunnalliseen muutokseen. käymme 
  läpi joitakin tapauksia muutoksen tekemisestä valtakunnallisella ja paikallisella 
  tasolla. Yhteisellä julkilausumalla haluamme kiinnittää sekä valtakunnallisen, 
  että paikallistason vaikuttajien huomion diakoniatyössä havaittuun ajankohtaiseen 
  kipupisteeseen.
  puheenjohtajina helsingin Diakonissalaitoksen johtaja antti lemmetyinen ja 
  kDY:n johtaja kalle kuusimäki. 

  max 70 osallistujaa

  taistelu luonnon puolesta

  13. Ympäristödiakonia – kaikkien asia
  Diakoniaa tarvitaan keskusteleman ja toimimaan luomakunnan eheyden ja 
  ympäristökysymysten puolesta. kanavassa teemoina on ympäristödiakonian 
  teologia ja käytännön työskentely seurakunnissa. tule mittauttamaan ekologinen 
  jalanjälkesi!
  asiantuntijoina kirkkohallituksen yhteiskuntatyön sihteeri ilkka sipiläinen ja 
  ympäristöasiantuntija, biologi marja-liisa leinonen turun ja kaarinan 
  seurakuntayhtymästä.

19  iltajuhla & illallinen
  musiikkia
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Tiistai 22.9.

8.00  Viikkomessu tapiolan kirkossa
  piispa mikko heikka avustajineen

9.�0–1�  näyttely avoinna

10  Hyvän ja pahan kamppailu 
  – kuka taistelee, kenen puolesta ja ketä vastaan?
  Raamatuntutkija outi lehtipuu  
 
  kommenttipuheenvuoro
  Diakoniasihteeri tuija mattila

  musiikkia
 
1�–1�.�0  lounas ja kahvi

1�.�0–1�  Matkaan varustaminen

  musiikkia 

  Diakonia-idea �009 -kilpailun voittajan julkistaminen ja palkintojen jako

  Vuoden diakoniatyöntekijän julkistaminen 

  kiitokset

  hartaus ja lähettäminen

Ilmoittautuminen, 
hotellivaraukset 
ja lisätietoja ohjelmasta: 
www.diakoniatyontekijoidenpaivat.fi
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DiakOniatyöntekijöiDen liittO

suOmen kanttOriurkuriliittO

suOmen musiikkineuvOstO jär-
jestää suomalaisen musiikin 
päivän seminaarin sibe-
lius-akatemiassa kes-
kiviikkona 11.�.�009 
kello 10–1�.

aiheena on tänä 
vuonna kirkkomu-
siikki ja hengelli-
nen musiikki.

teologian maisteri 
markku kilpiö käsitte-
lee aihetta kirkkomusiikki 
ja hengellinen musiikki suomessa. 
kirkkoherra hannu Vapaavuori 
alustaa aiheesta mikä musiikki sopii 
kirkkoon?  

kuvataiteiden tutkimuksen ja 
opetuksen professori juha Varto kä-
sittelee ihmisen kaipuuta henkisyy-
teen. muusikko markku luolajan-
mikkola alustaa aiheesta kirkko ja 
taiteilijat.

alustusten pohjalta keskustele-
massa ovat muun muassa säveltäjä 

jyrki linjama, toiminnanjohtaja 
hanna Remes, kuoronjohtaja 

hannu norjanen ja kant-
tori kaisa-leena har-

junmaa-hannikai-
nen.

seminaari päät-
tyy musiikkineu-
voston puheenjoh-

tajan timo klemet-
tisen johdattelemaan 

keskusteluun, jossa ovat 
mukana muun muassa toi-

minnanjohtaja hanna Remes, 
osastonjohtaja timo kiiskinen, mu-
siikkisihteeri Ulla tuovinen ja muu-
sikko markku luolajan-mikkola.

seminaari on maksuton ja avoin 
kaikille aiheesta kiinnostuneille. il-
moittautumiset �.�.�009 mennessä 
sähköpostitse: satu.angervo@pp.
inet.fi. 

lisätietoa ja päivän tarkempi oh-
jelma: www.suomalaisenmusiikin-
paiva.fi

sUoMalaisen MUsiikin 
päivän seMinaari: 
pyhät äänet

suOmen kanttOriurkuriliitOn 
hallitus on uudistanut liiton stipen-
dirahaston sääntöjä. Uusien sääntö-
jen mukaan stipendejä kuluvalle 
vuodelle voi hakea huhtikuun lop-
puun mennessä.

stipendejä voidaan myöntää liiton 
toimialaan liittyvään tutkimus- ja 
opiskelutoimintaan sekä opintomat-
koihin. stipendejä voidaan myöntää 

vain liiton jäsenille.
stipendejä haetaan vapaamuotoi-

sella anomuksella, josta on käytävä 
ilmi stipendin käyttötarkoitus sekä 
muut samaan tarkoitukseen anotut 
tai saadut apurahat. anomus osoite-
taan liiton hallitukselle. myönnetyt 
stipendit maksetaan pääsääntöisesti 
kulu- ja tuloselvityksen toimittami-
sen jälkeen.

Muutoksia kanttori-urkuriliiton 
stipendien hakemiseen

kanttori-urkuriliiton 
alaosastoille uusi 
avustus
suomen kanttori-urkuriliiton hallitus 
on päättänyt uudistaa alaosastoilleen 
antamaansa tukea tämän vuoden alus-
ta lukien. 

alaosastoilla on vuosittain mahdol-
lisuus saada liitolta avustusta toiminta-
kuluihinsa enintään 1� euroa jokaista 
varsinaista jäsentä kohden liitolle edel-
lisenä vuonna ilmoitettujen jäsenmää-
rätietojen mukaan. avustus makse-
taan anomuksen perusteella ja kuitte-
ja/laskuja vastaan. kyrkomusikerföre-
ningenin osalta toimitaan edelleen 
erillisen sopimuksen mukaan.

ilmianna hyvä idea!
luvassa on vihjepalkkio hyvän dia-
konisen innovaation ilmiantajalle Dia-
konia-idea �009 -kilpailussa. 

lähimmäiselläsi voi olla tietämät-
tään käsissään loistava diakoninen 
idea, jonka kertominen laajemmalle 
on hyvä teko. ilmiantosivusto on avat-
tu osoitteessa www.diakonia-idea.fi.

IMAgESOURcE/SKOY
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pappi tai kanttori, 
vielä ehdit 
ilmoittautua 
alaosastotoiminnan 
peruskurssille!

aki 
järjestää 
pappislii-
ton ja 
kanttori-
urkuriliiton 
alaosastojen 
uusille toimijoil-
le tarkoitetun pe-
ruskurssin 17.–
18.�.�009 Vantaal-
la.

kurssilla pereh-
dytään alaosastotoi-
minnan perustei-
den lisäksi ammattiyhdistystoimintaan 
ja edunvalvontaan yleensä sekä mui-
hin akilaisille ajankohtaisiin asioihin. 
kurssille ovat tervetulleita alaosasto-
jen uudet toimijat: korkeintaan kaksi 
vuotta sitten alaosastoaktiivin uransa 
aloittaneet puheenjohtajat, sihteerit, 
hallituksen/johtokunnan jäsenet tai 
muut nimetyt toimijat.

kurssi järjestetään sokos hotel Fla-
mingossa Vantaalla. lähtökohtaisesti 
paikkoja kurssilla on yksi alaosastoa 
kohden, mutta jos paikkoja jää, mu-
kaan voi tulla useampikin samasta ala-
osastosta. kurssi alkaa tiistaina 17.�. 
klo 10.�0 ja päättyy keskiviikkona 
18.�. kello 1�.�0.

ilmoittautumiset osoitteeseen 
tuija.kukkonen@akiliitot.fi, puh.  
(09) 1�0� ���. kurssi on maksuton, ja 
myös kohtuulliset matkakustannukset 
korvataan.

aki

aki ja Dtl ovat antaneet lausun-
tonsa Diakonian virka -mietinnöstä. 
akin lausunto löytyy kokonaisuu-
dessaan akin kotisivuilta kohdasta 
kannanotot ja Dtl:n lausunto jä-
senten sivuilta. 

aki herättää lausunnossaan kysy-
myksen, onko uudistus lainkaan tar-
peellinen tässä vaiheessa. akin mie-
lestä monien uudistusten ollessa kes-
ken ei pitäisi tehdä muutoksia virko-
jen ja tehtävien henkilöstöhallinnol-
lisissa järjestelyissä. 

akin mielestä suurin ongelma 
ehdotetussa uudistuksessa on se, että 
kanttorin virka on ajateltu jättää 
diakoninviran ulkopuolelle. aki 
katsoo, että kirkossamme tarvitaan 
vain sellaista ”diakoninvirkaa”, jo-
hon myös kanttorin tehtävä ja nimi-
ke voidaan sisällyttää. kanttoreiden 
mukaanotto erityisen viran ja vihki-
myksen piiriin nousee luontevasti 
heidän keskeisestä tehtävästään seu-
rakunnan jumalanpalveluselämässä. 
olisi johdonmukaista, että tehtävä, 
jonka olennainen ja keskeisin osa on 
juuri jumalanpalveluksessa, olisi 
myös erityisen viran piirissä. 

mietinnössä esitetään diakoneille 
oikeutta sanajumalanpalveluksen 
toimittamiseen, joka perinteisesti on 

ollut poikkeustapauksia lukuun ot-
tamatta papin tehtävä. aki ei näe 
perusteita nykykäytännön muutta-
miseen; pappistyövoiman riittävyy-
destä ja saatavuudesta kirkon tulee 
erikseen pitää huolta.

aki pitää hyvänä sitä viime vuo-
sien kehitystä, että seurakunnan eri 
virkaryhmät ja tehtävät osallistuvat 
yhdessä jumalanpalvelusten toimit-
tamiseen.

liittoJen laUsUnnot 
Diakonian virka 
-Mietinnöstä

Oletko jäänyt työttömäksi? 

Ota yhteyttä omaan ammattiliittoosi, 

jotta jäsenasiasi pysyvät kunnossa.

IMAgESOURcE/SKOY
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näin käynnistää teoksensa Experi-
ence and Nature (19�9) tunnettu kas-
vatuspsykologi john Dewey. 

aiheeseen tarttuu nyt myös yli-
opistoteologian verkkojulkaisu teolo-
gia.fi, joka tarkastelee vuoden ensim-
mäisessä teemassaan uskonnon ja 
kommunikaation välistä suhdetta. 

teemassa voi mm. lukea vanhoil-
lislestadiolaisten äitien nettiyhteisöis-
tä (tm meri-anna hintsala) ja me-
diasta merkityksen tuottamisen ja 
uskonnollisen kokemuksen areena-
na (tt titus hjelm). akatemiatut-
kija petri luomanen tarkastelee ar-
tikkelissaan kristinuskon leviämistä 
yhteisöllisenä ilmiönä. 

Verkkopalvelussa on vuosittain 
kolme vaihtuvaa teemaa, joita myös 
lukijat voivat ehdottaa toimitukselle. 

seuraava teema käynnistetään 
1�.�.�009. 

teologia.fi-verkkopalvelu esittelee 
suomalaista teologian alan tutkimus-
ta. 

sisällöt on suunnattu teologian 
opiskelijoille, tutkijoille, uskonnon-
opettajille ja seurakuntien työnteki-
jöille sekä laajemmalle yleisölle. teo-
logia.fi:ssä on mm. tutkimusartikke-
leita, opinnäytetöiden esittelyitä ja 
ajankohtaista teologisesta tutkimuk-
sesta. palvelussa voi myös keskustel-
la. 

palvelua ylläpitävät helsingin ja 
joensuun yliopistojen sekä Åbo aka-
demin teologiset tiedekunnat.

tutustu artikkeleihin osoitteessa 
www.teologia.fi.

”kaikista MaailMan 
asioista koMMUnikaatio 
on ihMeellisin” 

DiakOniatyöntekijöiDen liittO

vuoden 
diakoniatyöntekijää 
etsitään
on aika etsiä seuraava Vuoden dia-
koniatyöntekijä.

tunnetko hyvää ehdokasta? Vuo-
den diakoniatyöntekijän valinnalla ha-
lutaan antaa kasvot ja näkyvyyttä 
evankelisluterilaisessa kirkossa am-
mattilaisten tekemälle monipuoliselle 
ja haastavalle diakoniatyölle. 

Valinnat perusteet ovat seuraavat:
Valittava on diakoniatyöntekijä 
 jonka valinta nostaa esille ajankohtai-
sen teeman paikallisesti tai valtakun-
nallisesti
 joka on kehittänyt itseään, ammatti-
taitoaan ja diakoniatyötä
 joka voi olla joko rohkea ja ennakko-
luuloton uudistaja tai arjen ahertaja
 joka on ottanut vastuuta yhteisistä 
asioista
 joka on Diakoniatyöntekijöiden lii-
ton jäsen.

alaosastot voivat lähettää ehdotuksia 
henkilöistä liiton hallitukselle kirjalli-
sesti perusteluineen huhtikuun �009 
loppuun mennessä. 

Valinta julkistetaan syyskuussa �009 
espoossa järjestettävillä Diakoniatyön-
tekijöiden päivillä.

a j a n k o h t a i s t a
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UUDessa saRjassa  julkaisem-
me seurakuntien työntekijöiden ko-
kemuksia rakennemuutoksesta ja 
seurakuntien yhdistymisestä. 

miten työntekijänä olet kokenut 
seurakuntien yhdistymisen? mikä 
on muuttunut? mikä on nyt parem-
min, mikä huonommin kuin ennen? 
mihin kiinnittäisit tai toivoisit kiin-
nitettävän enemmän huomiota, jos 
koko prosessi olisi vasta nyt alka-
massa? mitä opittavaa omassa yhdis-

tymisprosessissanne olisi vastaavassa 
tilanteessa olevia seurakuntia ajatel-
len? 

kirjoita noin �000 merkkiä sisäl-
tävä selviytymistarinasi ja lähetä se 
osoitteella merja.laaksamo@akilii-
tot.fi. ensi sijassa toivomme sinun 
kirjoittavan nimelläsi, mutta poik-
keustapauksessa voimme julkaista 
myös nimimerkillä kirjoitetun ju-
tun. maksamme jutusta kirjoitus-
palkkion.

Miten olet selvinnyt 
rakenneMUUtoksesta?

Oletko vaihtanut työpaikkaa? 

Ota yhteyttä omaan ammattiliittoosi, 

jotta jäsenyytesi säilyy. 

neitsyt Maria ja 
jumalanpalvelus
liturgiikan seminaari pidetään tiistai-
na �1.�.�009 klo 9–1� helsingin tuo-
miokirkon kappelissa, hallituskatu 7.

esiintyjinä ovat anna maria Böcker-
man, timo komulainen, heikki ko-
tila, Roy long, juha malmisalo, jaak-
ko Rusama, joona salminen ja st tho-
mas Vocal ensemble.

seminaarin järjestävät helsingin 
yliopiston käytännöllisen teologian ja 
systemaattisen teologian laitokset, si-
belius-akatemian kirkkomusiikin 
osasto ja hymnologian ja liturgiikan 
seura. ei osallistumismaksua, kahvira-
ha � euroa.

ilmoittautuminen ��.�.�009 men-
nessä hymnologian ja liturgiikan seu-
ran osoitteeseen: hls.seminaari@gmail.
com, josta saa myös tarvittaessa lisätie-
toja.
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aki

mitä mieltä olet Cruxista, verkkosivuis-
ta ja yleensä akin jäsenviestinnästä? 
saatko tarpeeksi tietoa ajankohtaisista 
asioista? kaipaatko enemmän tietoa? 
haluamme parantaa jäsenviestintääm-
me ja siihen pyydämme apuasi. 

klikkaa linkkiä akin kotisivuilla 
www.akiliitot.fi ja vastaa verkkokyselyn 
1� kysymykseen. Vastaaminen vie aikaa 
�–10 minuuttia. Vastausaikaa on ��.�. 
asti. 

Yhteystietonsa jättäneiden kesken ar-
votaan philipsin hF ��7� Wake Up 
light sarastusvalo (arvo 1�9 euroa). jä-
senviestintäselvityksen tekee jkl 
Group.

kerro Mielipiteesi viestinnästä!

kenestä vuoden pappi 
2009?
on aika miettiä Vuoden pappi �009  
-ehdokkaita. pappisliiton hallitus päätti 
antaa ehdottajille vapaat kädet eikä mää-
ritellyt erityisiä kriteereitä seuraavalle 
vuoden papille. ehdottava taho voi omin 
sanoin muotoilla perustelunsa. 

Vuoden pappia voivat ehdottaa liiton 
alaosastot, opiskelijajärjestöt sekä halli-
tuksen ja valtuuston jäsenet. Yksittäi-
sellä jäsenellä on hyvä mahdollisuus 
saada äänensä kuuluviin edustajiensa 
kautta. hallituksen ja valtuuston jä-
senet sekä alaosastojen yhdyshenkilöt 
löytyvät kotisivuilta www.akiliitot.fi.

Vuoden pappi -ehdotukset peruste-
luineen lähetetään ��.�. mennessä osoit-
teella toimisto@akiliitot.fi. hallitus kä-
sittelee ehdotukset ensimmäisen kerran 
kokouksessaan �9.�. lopullinen valinta 
tehdään ��.10. ja Vuoden pappi �009 
julkistetaan valtuuston kokouksen yh-
teydessä 11.11.�009.

Vuoden pappi on ensimmäisen ker-
ran valittu vuonna 199�, joten valinta 
tehdään tänä vuonna 1�. kerran.

Uusi palkkausjärjestelmä on tuonut 
sopimuskorotuksia enemmän palk-
kaa kirkon työntekijöille. palkat 
nousivat ensimmäisen vuoden aikana 
10,8 %. nousu ennustelee koko sopi-
musjaksolle runsaan 1� % palkkojen 
nousua. korotukset ovat jakautuneet 
eri ammattiryhmien ja tehtävien kes-
ken paikallisesti sovitulla tavalla. 

riitautukset käsitelty
loputkin riitautukset on saatu käsi-

teltyä palkkausryhmässä, vaikka kai-
kissa seurakunnissa ei päästy aivan 
tyydyttävään lopputulokseen. osalle 
seurakuntia lähti kirje, jossa todettiin 
seurakunnan palkkatason olevan so-
pimuksen minimirajoilla, mikä voi 
vaikeuttaa rekrytointia. palkkaus on 
minimirajoilla noin 1� %:ssa seura-
kunnista. 

seuraavaksi luottamusmiehet ja 
työnantaja neuvottelevat 0,� % palk-
kausjärjestelmäerästä, joka jaetaan 
maaliskuussa. tämä järjestelyerä on 
tarkoitettu tehtäväkohtaisen palka-
nosan tarkistamiseen paikallisesti.  

sopimusosapuolet viimeis-
televät seurakunnille lä-
hetettävää ohjeistusta 

harkinnanvaraisesta pal-
kanosasta, joka voidaan ot-

taa käyttöön 1.9. alkaen. 
euromääräisen palka-

nosan suuruus voi olla mak-
simissaan 10 % tehtävän 
vaativuusryhmän vähim-

mäispalkasta.

kirkon palkat nousivat 10,8 %

10,8 %



CRUX, helmi-maaliskUU 2009 1�

aJetaanko tanDeMilla

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

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

D
iakoniatyössä on huutava pula sijaisista, 
ainakin täällä turun puolessa. Diakissa on kir-
kon alalle opiskelevia, mutta kirkon työ ei tunnu 
oikein houkuttelevan vastavalmistuneita. Vir-

koihin on vaikea päästä suoraan, sen sijaan erilaisia pät-
kätöitä kyllä löytyy.

suurten kaupunkien liepeillä töitä riittää, ja pääsee 
kokemaan monenlaisen työn iloja. sijaisuuksissa karttuu 
monenlaista osaamista, ja voi kokeilla erilailla painotet-
tuja diakoniatyön tehtäviä. pätkätöissä tulevat tutuiksi 
myös erilaiset työskentelytavat. kiistämättä pätkätöissä 
on myös paljon ylimääräistä rasittavuutta ja kuormitta-
vuutta, ja aina ei voi luvata sijaiselle vakinaista tehtävää, 
hyvin hoidetun sijaisuudenkaan jälkeen. Virkoihin va-
litsevat luottamushenkilöt eivätkä työtoverit.

erityisesti olen huolissani pienistä työyhteisöistä, joita 
edelleenkin näyttää jäävän myös kuntaliitosseurakun-
tiin. kun olet ainut diakoniatyöntekijä omassa työyhtei-
sössäsi, tuntuu papin, kanttorin tai nuorisotyönohjaajan 
tandemin takapenkki epäsopivalle. kyllä silläkin penkil-
lä pienen matkan matkustaa, mutta sopivampi kyyti pe-
rehdytyksen kannalta tulisi toisen diakoniatyöntekijän 
kanssa. 

naapuriseurakunnasta voi saada tilapäistä tutortukea 
hyvässä tapauksessa, mutta oman seurakunnan diako-
nia-asioissa on vain edettävä harkitsevasti yrityksen ja 
erehdyksen polkua. Yleensä ei suoda edes kuukauden 
mittaista perehdytysjaksoa edellisen työntekijän tande-
missa.

HakuilMoituksissa näkee joskus maininnan 
työyhteisön tuesta aloittelevalle työntekijälle. parhail-
laan työskentelee piispainkokouksen työryhmä, joka 
miettii diakoniatyöntekijän, kanttorin ja nuorisotyönoh-
jaajan orientoitumista kirkon työhön. olen tässä työryh-

mässä diakoniatyön edusta-
jana. tässä työskentelyssä 
on itselleni tullut selväksi, 
että orientaatio kestää kyllä 
pidempään kuin ensimmäi-
sen työsuhteen alkamiseen. 

Diakoniatyön käytännöt 
opitaan työssä, ja aika vai-
kea niitä on oppia, jos siihen 
ei saa minkäänlaista ohjaus-
ta ja taustatukea. pelkkä 
oman työyhteisön tuki ei 
yleensä riitä hyvään alkuun.

kollegiaalinen tuki tässä on erittäin tärkeää. aloitte-
leville työntekijöille olisi tarpeellista järjestää omia työn-
ohjauksellisia ryhmiä heti työuran alkuvaiheessa. erityi-
sen tärkeänä pitäisin sitä, että myös sijaiset tulisivat täl-
laisen käytännön piiriin. kautta aikojen on alallamme 
ollut käytäntönä, että virkoihin tullaan joskus hyvinkin 
monien sijaisjaksojen päätteeksi.

yksinäisyys työssä on suuri kysymys aloittele-
valle tai muualta työelämästä kirkon työhön palaavalle. 
tavallisesti työpaikalla on työtoveri, jonka kanssa voi 
puhaltaa pahimmat höyryt tai miettiä, voiko asioita hoi-
taa toisinkin. seurakunnassa on kuitenkin työpaikkoja, 
joissa olet ypöyksin tehtäviesi kanssa. suurissa seurakun-
nissa on olemassa tiimit, jotka antavat sopivaa taustatu-
kea ja auttavat eteenpäin. siltikin toisen aloittelijan an-
tama vertaistuki on korvaamattoman arvokasta. 

tandemilla ajellessa on helpompi oppia paikalliset ta-
vat, joiden rikkominen voi joskus olla lähes anteeksian-
tamaton virhe. hyvin pienet asiat vaikuttavat siihen, mi-
ten sinut otetaan vastaan uudella seudulla. Yksin ajelles-
sa voi tehdä huomaamattaan joitakin asioita oudolla ta-
valla ja saada myrskyn vesilasiin epähuomiossa. jos ku-
kaan ei kerro, miten on tapana toimia, on vaikea toimia 
arvauksenvaraisesti oikealla tavalla. Uudet tuulet raikas-
tavat ilmaa, mutta eivät tee tulokkaan osaa helpoksi.
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v
uoden VaiHtuessa myös 
akavan kirkollisissa liitoissa 
vaihtui toinen opiskelijasihtee-
reistä. pappisliiton opiskelija-

työstä vastannut sanna Ylä-jussila siir-
tyi uusien haasteiden pariin kehitys-
vammatyön pastoriksi. 7.1.�009 astui 
remmiin uusi opiskelijasihteeri Vesa 
engström. 

Vesa on ��-vuotias teologian ylioppi-
las espoosta. hän on toiminut aktiivi-
sesti liiton opiskelijatoiminnassa vuo-
desta �00�. Vesa myös sijaisti sannaa 
kuuden kuukauden ajan viime vuon-
na. akavan opiskelijavaltuuskunnan 

(aova) työjaoston jäsen hän on ollut 
vuodesta �007. 

annetaan Vesalle nyt puheenvuoro.

tervetuloa töihin!
kiitos, on mukava tulla takaisin 

hommiin.

Mitä opiskelijasihteerin työnkuvaan 
kuuluu?

työ on hyvin monipuolista. iso osa 
työstä tehdään eri yhteistyökumppa-
neiden kanssa. toiminnan keskiössä 
on opiskelijoiden parissa tehtävä työ.

opiskelijat pyritään rekrytoimaan 
liiton jäseniksi mahdolli-
simman varhaisessa vai-
heessa. Rekrytoinnin li-
säksi opiskelijoita pyri-
tään tukemaan ammatilli-
sen identiteetin kasvussa 
ja opastamaan käytännön 
asioissa. esimerkiksi ke-
säteologi-infot ovat olleet 
hyvin suosittuja. 

suuri osa työstä hoide-
taan paikallisten toimijoi-
den kanssa, esimerkiksi 
opiskelijayhdistykset ovat 
äärettömän tärkeitä yh-
teistyötahoja, ja niiden 
toimintaa pyritään tuke-
maan monin eri tavoin. 
henki yhteistyökumppa-
neiden kesken on hyvä, 
kaikilla kun on yhteinen 
tavoite tukea teologian 
ylioppilaita moninaisissa 
kysymyksissä.

opiskelijasihteeri vas-
taa myös liiton opiskelija-
toimikunnan pyörittämi-

sestä. toimikuntaan kuuluu opiskeli-
joita jokaisesta kolmesta teologisesta 
tiedekunnasta.

opiskelijatoimikunnan joukosta va-
litaan myös opiskelijaedustajat muun 
muassa liittojen hallituksiin, papiston 
päivien työryhmään ja liittojen val-
tuustokokouksiin. opiskelijatoimi-
kunnan jäsenet toimivat tärkeinä link-
keinä yliopistopaikkakunnille ja autta-
vat järjestämään toimintaa, mutta 
edustavat myös opiskelijoiden näkö-
kulmaa liitossa.

työhön kuuluu myös osallistuminen 
akavalaiseen opiskelijatoimintaan. pie-
nen, erityisalalla toimivan liiton ääni 
on tärkeä saada kuulumaan myös 
isommissa ympyröissä. akavan opiske-
lijavaltuuskunta (aova) on suomen 
suurin vapaaehtoiseen jäsenyyteen 
pohjautuva opiskelijajärjestö, jolla on 
yli 100 000 opiskelijaa jäsenenä. aovan 
kautta pystytään vaikuttamaan paitsi 
akavassa myös laajemmin yhteiskun-
nan eri sektoreilla.

näiden perinteisten asioiden lisäksi 
toimintaa pyritään jatkuvasti kehittä-
mään niin, että se palvelisi mahdolli-
simman hyvin opiskelijoita. mahdolli-
suuksien mukaan osallistutaan erilai-
siin seminaareihin, koulutuksiin ja yh-
teistyöpalavereihin. nettiä pitäisi pys-
tyä paremmin hyödyntämään ja jota 
tullaan tulevaisuudessa kehittämään.

Huh, työtä tuntuu riittävän. Mitkä 
ovat työn suurimat haasteet?

työaika on suurin rajoittava tekijä, 
ehdottomasti. koska opiskelijasihteeri 
on osa-aikainen (�0 %), on työn rajaa-
minen ja pitäminen edes jotenkin raa-
mien sisällä todella haastavaa. 

vesa engström on 
akin uusi opiskelijasihteeri

Vesa Engström
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ypäjän pappilan 
ilmanvaihtoput-
keen oli naakka 
tehnyt eräänä ke-
väänä pesänsä. 

poikasten ääni 
vahvistui viikko 
viikolta ja ju-

hannuksen jälkeen 
pesässä jo taisteltiin elä-

mästä. 
poikasilla ei ollut mahdollisuutta 

päästä ulos, ja koska heinäkuinen lo-
maviikkokin lähestyi, päätti vaimoni 
tiedustella, jospa palokunta saisi lin-
nut pelastettua. joutuuhan se kissoja-
kin pelastamaan.

mutta hätäkeskus tekikin heti häly-
tyksen, ja paikalle saapui paloautoa ja 
ambulanssi. ja hiljainen Ypäjän kes-
kusta oli uteliaita mustanaan. Vierei-
sen vanhustentalon ovet kävivät tiu-
haan.

itse päätin tehdä erään kirjoitukse-
ni valmiiksi, enkä näyttäytynyt ulko-
na. Varsin pian lähti ambulanssi, mut-

ta palomiehillä riitti kaivelemista ja 
tonkimista. saatiinhan linnut lopulta 
ulos.

kesäisen näytelmän päätyttyä ja 
kirjoitukseni valmistuttua lähdin 
juoksulenkille. Varsin pian eteeni il-
maantui tuttu nainen, joka säikkynä 
huusi: ”herra jumala.” ihmettelin tu-
tun ihmisen reaktiota ja sanoin, että 
Ristoksi olet tähän saakka vuosikau-
sia minua puhutellut. 

myöhemmin selvisi, että varmana 
tietona naiselle oli kerrottu, että il-
meisesti uuden papin valinta on edes-
sä. mutta hautajaispäivää ei vielä ku-
kaan tiennyt.

paloauton ilmaantuminen tuli 
tavaksi viime vuosituhannen lopulla, 
kun ambulanssia jonnekin tarvittiin. 
erään kerran menin toimituskeskus-
teluun taloon, jossa isäntä oli meneh-
tynyt. 

Reipas puhuvainen emäntä kertoili 
värikkäästi, että kun hän odotti tilaa-

maansa sairasautoa, tulikin palokun-
ta pihalle. hän kertoi vihaisesti ja hä-
tääntyneenä, miten on todella pahasti 
sohlattu asioissa: täällä ei ole tulta ei-
kä savua vaan tajuton mies, joka tar-
vitsee apua. hän ei tiennyt uudesta 
käytännöstä että paloautokin saa kut-
sun tulla sairaan luo. 

nainen kertoi tapahtuman niin vä-
rikkäästi ja hauskasti, että me mo-
lemmat rupesimme nauramaan. hän 
oli nimittäin yrittänyt estää palomies-
ten avun ja yritti työntää isoja miehiä 
sivummalle ”kraiveleista” eli mistä 
vain otetta sai. 

ilmeisesti nauruamme kesti varsin 
pitkään, kunnes sen keskeytti häm-
mentyneen naapurin tulo osanotto-
kukkien kanssa. päästiin siinä vih-
doin asiaan ja rauhassa juttelemaan 
tulevista hautajaisista. 

Risto ahti
kirkkoherra 

Ypäjä 

sattumuksia  pääosassa paloautot

Miksi opiskelijan kannattaisi liittyä lii-
ton jäseneksi?

Vaikka opiskelijajäsenyys on ilmai-
nen, sen edut ovat opiskelijalle huo-
mattavat. 

Crux-lehden lisäksi opiskelija saa 
muun muassa neuvontapalveluja, mat-
kavakuutuksen ja mahdollisuuden lii-
ton opintomatka-apurahaan. lisäksi 
opiskelijalla on mahdollisuus liittyä 

työttömyyskassan jäseneksi ja kerryt-
tää työssäoloehdon vaatimukset esi-
merkiksi kesätöillä jo opiskeluaikana. 

kaikista eduista saa lisätietoa netti-
sivuilta www.akiliitot.fi. liittymällä 
jäseneksi varmistaa myös, että opiske-
lijoiden ääni kuuluu siellä, missä pää-
töksiä tehdään.

Mitä teet vapaa-ajallasi?
työajan ulkopuolella kalenteria täyt-

tää opiskelu. harrastuksista jalkapallo 
vie eniten aikaa. pelaamisen ohella toi-
min kunniakkaan ja kuuluisan moo-
seksen potkun general managerina.

muista harrastuksista salibandy, 
hiihto ja laskettelu ovat myös tärkeitä. 
luonnossa tulee myös liikuttua paljon. 
Vaellus, sienestys, metsästys ja marjas-
tus kuuluvat kiinteästi syksyyni.

Jatkatko opintojasi? 

Ota yhteyttä omaan 

ammattiliittoosi, jotta jäsenyytesi säilyy.
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hannu majamäki
hankepäällikkö, kiRkko-
hallitUs

Verkko on kerralla muuttanut 
seurakuntien toimintaympäris-
tön. kirkko ja seurakunnat ei-
vät voi olla reagoimatta tähän 
muutokseen, ja toiminnassa on 
tapahduttava muutoksia. 

k
irkossa onkin perustettu 
hengellinen elämä verkossa  
-hanke kehittämään toiminta-
tapoja ja kouluttamaan työnte-

kijöitä verkossa tehtävää työtä varten.

verkossa eletään
Verkossa ihmiset elävät täyttä elämää: 

etsivät tietoa, keskustelevat, muodos-
tavat yhteisöjä. myös ihmisten uskon-
nollinen etsintä tapahtuu verkossa, ja 
sieltä he myös löytävät vastauksia. ju-
mala toimii myös verkossa. 

ei ole selkeää rajaa elämälle verkos-
sa ja muulle elämälle, vaan kaikki on 
ihmisille samaa todellisuutta. nämä 
kaksi olemistapaa sulautuvat yhä 
enemmän toisiinsa. niiden nivoutu-
misesta alkaa muotoutua yhä vahvem-
min tavallisen ihmisen arki ja juhla, 
ilo ja suru. jumala elää arjessa ja juh-
lassa, ilossa ja surussa.

kirkko on siellä, missä sen jäsenet 
ovat, ja toisaalta kirkon on oltava siel-
lä, missä sen jäsenet ovat. tämä tar-
koittaa sitä, että kirkon on oltava ver-
kossa. kirkko on luonnollisesti siellä 
jo jäsentensä mukana. kuitenkin kirk-

ko-organisaation tehtävänä on tukea 
jäsentensä hengellistä elämää. näin 
kirkon on myös organisaationa, siis 
työntekijöiden tekemän työn kautta, 
oltava kaikkien ihmisten tukena, myös 
verkossa.

kirkko elää jäsenissään ja jäsenten-
sä kanssa myös fyysisessä todellisuu-
dessa, fyysisessä tilassa, kasvokkain ja 
ihmistä koskettaen. tämä tärkeä teh-
tävä ei ole ristiriidassa verkossa olemi-
sen kanssa, vaan ne päinvastoin tuke-
vat toisiaan. Verkossa tehtävä työ on 
osa kirkon perustyötä. se on huomioi-
tava työnjaossa, työn suunnittelussa, 
työn resurssoinnissa ja kaikessa koulu-
tuksessa.

Verkko on ympäristö, jossa muutos 
on nopeaa ja usein varsin syvääkin. 
tässä ympäristössä työskentely vaatii 

hengellistä elämää ja 
työtä verkossa

TIMO SAARINEN/KUVATKOTIMAA
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jatkuvaa päivittämistä. Verkko vai-
kuttaa koko kulttuuriin ja yhteiskun-
taan, myös kirkkoon. kirkko ei ole 
myöhässä tästä junasta, vaan hyvässä 
vauhdissa mukana.

verkko toimintaympäristönä
Verkko on haasteellinen toimintaym-
päristö kirkolle monimuotoisuutensa 
ja moniäänisyytensä tähden. kirkolle 
tämä tarkoittaa pyrkimystä ja oppi-
mista suvaitsevaisuuteen, erilaisuuden 
hyväksymiseen, vajavaisuuden kunni-
oittamiseen ja nöyryyteen. 

kirkko ei voi olla verkossa kerto-
massa yhtä totuutta, vaan se on siellä 
ihmisten rinnalla, tukien kyselemässä 
elämän mysteeriä. se on siellä jäsen-
tensä, työntekijöidensä ja organisaati-
onsa kautta.

Verkko ei rajaudu tai organisoidu 
toimintaympäristönä maantieteellises-
ti. tämä on haaste kirkolle, koska 
suomessa sen organisaation perusta on 
juuri alueellisessa jakamisessa ja rajaa-
misessa. kirkko (siis Suomen evanke-
lisluterilainen kirkko) jakaantuu alu-
eellisiin hiippakuntiin, jotka jakautu-
vat alueellisiin seurakuntiin, ja nämä 
vielä usein jakautuvat pienempiin alu-
eisiin. 

Verkko haastaa kirkon organisatori-
sesti uudenlaiseen yhteistyöhön. kun 
toimitaan verkossa, ei voi tietää, että 
palvelee juuri oman seurakunnan jä-
sentä; verkossa palvellaan ihmistä. tä-
mä ihminen voi olla jonkin seurakun-
nan jäsen. 

toisaalta tässä toteutuu kirkon pe-
rinteinen missionaarinen tehtävä: kir-
kon on mentävä maailmaan julista-
maan evankeliumia. tämä julistusteh-
tävä tulee hoitaa sillä kielellä ja niillä 
välineillä, joita maailma nyt käyttää.

verkko työympäristönä
Verkkotyö on koko yhteiskunnalle 
uusi asia. ei ole juurikaan kokemuk-
sia työntekijän jaksamisesta, motivaa-
tion säilymisestä tai työn ja työajan or-
ganisoinnista. näitä kokemuksia hae-

taan nyt.
Yleistuntuma on, että verkossa teh-

tävä työ on vaativaa, mutta hyvin mo-
tivoivaa, monen kokemuksesta jopa 
hankalan koukuttavaa. työtä on osat-
tava rajata itse, mutta sille on oltava 
niin esimiehen, työyhteisön kuin ver-
taisryhmän tuki. työnohjauksen ja 
koulutuskysymysten on oltava kun-
nossa.

jännittävä haaste verkkotyössä on 
oman identiteetin, persoonan ja yksi-
tyisyyden sekä verkossa tehtävän työn 
välinen rajaus. työtä tehdään omalla 
persoonalla, nimellä tai nimimerkillä.

Verkko antaa mahdollisuuden oman 
yksityisyyden avaamiseen hyvin halli-
tusti, mutta myös hallitsemattomasti. 
Voidaankin kysyä, tuoko verkko ta-

kaisin vanhaa pappilakulttuuria, jossa 
papin elämiset ja tekemiset olivat aika 
tavalla esillä. 

itse olen tätä rajaa hakenut pitämäl-
lä eräässä verkon julkisessa kuvapalve-
lussa esillä albumeita omasta elämästä-
ni, perheestä, talosta, puutarhasta. pa-
laute on ollut runsasta ja asiallista. 

sosiaalisissa verkkopalveluissa työn-
tekijä raottaa väistämättä omaa yksi-
tyisyyttään ja persoonaansa. Vaikkapa 
facebookin status updeitaukset, siis sen 
kertominen mitä tekee, ajattelee tai 
tuntee juuri sillä hetkellä, avaa omaa 
elämistä sille ryhmälle jolle halutaan, 
vaikka kaikille. itse olen päätynyt 
isoon avoimuuteen ihan kokeilumie-
lessä. 

Verkossa on oltava aidosti ja uskot-
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tavasti, teeskentely ei vie pitkälle. kun 
siitä jää kiinni, on tilanne aika lailla 
menetetty.

 
kirkon paikka verkossa
alusta asti kirkon verkkotyötä pohdit-
taessa on nähty kaksi eri linjaa. toises-
sa halutaan mennä sinne, missä ihmi-
set jo verkossa ovat. toisessa halutaan 
kehittää ja rakentaa omia palveluita, 
joita ihmisille tarjotaan. 

molempia linjoja tarvitaan. näin-
hän kirkko on toiminut myös perintei-
sesti.

toisaalta kirkon jäsenet ovat raken-
taneet kirkkorakennuksia, seurakunta-
koteja ja leirikeskuksia paikoiksi, jois-
sa voidaan olla. on tarvittu hautaus-
maita, kappeleita ja rukoushuoneita.

toisaalta on menty kadunkulmiin 
laulamaan ja puhumaan, kirjoitettu 
kirjoja, julkaistu lehtiä, kirjoitettu leh-
dissä, tehty radio- ja tv-lähetyksiä, lä-

hetty lähettejä kaukaisiin maailman 
kolkkiin.

tähän on tähän mennessä päädytty 
myös kirkon verkkotyössä. on edettä-
vä molemmilla kaistoilla, ja molem-
mat tavat toimia pitää huomioida työ-
tä resurssoitaessa.

verkkoseurakuntalainen
Useimmat kirkossa tehdyt suunnitel-
mat vuorovaikutteisista verkkopalve-
luista on suunnattu verkon pääkäyttä-
järyhmille, lähinnä 1�–�0-vuotiaille ja 
usein varsin korkeasti koulutetuille.

nyt näyttää kuitenkin selvältä, että 
kohderyhmiä on paljon muitakin. 
lapset käyttävät yhä enemmän verk-
koa. se haastaa sekä heidän vanhem-
milleen että heidän kanssa työtä teke-
ville suunnattujen palvelujen kehittä-
misen. se haastaa myös kirkon panok-
sen mediakasvatuksessa. 

suomessa siirtyy lähivuosina eläk-

keelle paljon ihmisiä, joille verkko on 
tullut tutuksi toimintaympäristöksi se-
kä työssä että yksityiselämässä. mikä 
on tämän haaste kirkolle?

Verkko vapaaehtoistoiminnan foo-
rumina luo huikeita näkymiä. Useista 
uskontoa käsittelevistä verkkokeskus-
teluista puuttuu rauhallinen keskitien 
ääni; suurinta rähinää pitävät tien eri 
laidoilla kulkevat. Voisiko tätä kes-
kustelua rakentavasti eteenpäin vievää 
tolkun kirkkokansaa saada tekemään 
keskusteluvapaaehtoistyötä?

Verkossa puretaan mitä yllättävim-
missä paikoissa oman elämän vaikeita 
tilanteita ja tuntoja. Voisiko kristitty 
olla siellä ihan vain tukemassa ja kuun-
telemassa? Verkossa pohditaan paljon 
omia uskonnollisia kysymyksiä. Voiko 
perusseurakuntalainen löytää tähän 
pohdintaan osallistumisesta kutsu-
muksensa?

Luo varovasti,
luova rovasti!
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terhi paananen
seURakUntapastoRi, helsinki

Moni kirkon työntekijä miettii, 
millainen toiminta verkossa on 
työtä ja mikä on omaa vapaa-
aikaa. onko viisasta toimia 
omalla nimellä vai piilosta ni-
mimerkin takaa? Mitä kirkon 
työntekijä voi verkossa sanoa? 
kuka uskaltaa sanoa? 

näitä ja muita kysymyksiä pohditaan 
tulevaisuudessa hengellinen elämä 
verkossa -hankkeeseen liittyvissä kou-
lutuksissa. koulutukset verkossa toi-
mimiseen ovat tärkeä ja näkyvä osa 
koko hengellinen elämä verkossa  
-hanketta. 

tarkoitus on järjestää koulutusta lä-
hes �000 kirkon työntekijälle lähivuo-
sien aikana. koulutuksia tulee ole-
maan monenlaisia. 

kaikille yhteinen 
peruskoulutus
ensimmäisessä vaiheessa järjestetään 
kaikille yhteinen peruskoulutus, jonka 
tavoitteena on innostaa ja rohkaista 
toimimaan kirkon työntekijänä verk-
koympäristössä. erityisen tärkeää on 
etsiä ja löytää se, miten kirkko toteut-
taa omaa hengellistä kutsumustaan 
verkossa. 

lisäksi on tärkeää käydä perusteel-
lisia keskusteluja verkossa toimimisen 
eettisistä ulottuvuuksista ja pelisään-
nöistä. peruskoulutus antaa tietoa 
verkkotyössä tarvittavista valmiuksis-
ta. 

peruskoulutukset järjestetään hiip-
pakunnittain. niitä varten tarvitaan 

jokaisesta hiippakunnasta parikym-
mentä kouluttajaa, jotka saavat kou-
luttajan tehtävään oman koulutuksen-
sa.

kouluttajien rekrytointi tehdään 
yhteistyössä tuomiokapitulien kanssa. 
on toivottavaa, että kouluttajat edus-
taisivat laajasti kaikkia eri seurakun-
nan työntekijäryhmiä.

peruskoulutuksen lisäksi tarvitaan 
ja järjestetään erilaisia täsmäkoulu-
tuksia. 

tarpeen mukaan 
jatkokoulutuksia
hengellinen elämä verkossa -hank-
keessa järjestetään monenlaisia pro-
jekteja, joiden edelläkävijänä on ollut 
City.fi-sivuston Rakkauden ammatti-
laiset -keskusteluryhmä. 

kirkkohallitus teki Rakkauden am-
mattilaisista City.fi-sivuston kanssa 
yhteistyösopimuksen viime vuonna. 
tässä keskusteluryhmässä on ollut 
mukana yli �0 kirkon työntekijää kes-
kustelemassa nuorten aikuisten kans-
sa kaikista asioista maan ja taivaan vä-
lillä. 

Yleisimpiä keskustelunaiheita ovat 
olleet rakkaus, seksuaalisuus ja ihmis-
suhteet niin kuin City.fi-sivustolla 

muutenkin. 
tähän hank-
keeseen osal-
listuville 
työntekijöil-
le järjestet-
tiin aluksi 
koulutus, ja 
samoin me-
netellään 
vastaavien 
hankkeiden 

kanssa myös tulevaisuudessa.  
Yksi suuri, uusi työtapa tulee ole-

maan nettiauttaminen. nettiauttamis-
ta voi tapahtua nettipappitoiminnassa, 
palvelevan netin kautta, jonkin pika-
viestiohjelman tai vaikka oman sähkö-
postin kautta.  

Verkossa auttaminen on joiltain osin 
haastavampaa kuin ihmisten kohtaa-
minen kasvotusten. samalla tavalla 
kuin puhelimessa on verkossa välillä 
vaikea päästä perille keskustelukump-
panin tunnetiloista tai lauseiden tar-
koituksesta. kuuntelemisen taito saa 
uusia haasteita. 

työntekijälle uusia haasteita asettaa 
myös se, että auttavassa nettikeskuste-
lussa yksittäinen lause on kirjoitettuna 
vahva viesti, ja se voi jäädä pitkäksikin 
aikaa ihmisen tietokoneelle. tarvitaan 
siis erilaisia koulutuksia kirjallisen il-
maisun terävöittämiseksi. on tärkeää 
saada palautetta omasta kirjoittamises-
ta ja sen synnyttämistä mielikuvista.  

jotkut verkkopalvelut toimivat ku-
vien pohjalta. puhumme kirkosta 
usein sanan kirkkona. se kertoo myös 
siitä, että puhe ja kirjoittaminen domi-
noivat meidän tapaamme jäsentää 
kristillistä uskoa ja viestiä siitä. tarvi-
taan myös koulutuksia, joissa opetel-
laan lukemaan kuvia ja viestimään ku-
vien avulla. 

monia näistä koulutuksista tullaan 
järjestämään yhteistyössä erilaisten 
koulutusta tarjoavien organisaatioiden 
kanssa. näin koulutuksiin saadaan se-
kä alueellisuutta että monipuolisuut-
ta. 

Kirjoittaja aloittaa Hengellinen elämä 
verkossa -hankkeen koulutussuunnitteli-
jana 1.3.2009.

hengellinen elämä verkossa 
on myös koulutushanke

Terhi Paananen
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antti siukOnen
päätoimittaja, helsinki 

kirkko hallitsi viestintää vielä 
1800-luvulle asti. sen jälkeen 
hierarkiat ovat murtuneet pala 
palalta. netti teki lopullisen lä-
pimurron tarjoten jokaiselle 
mahdollisuuden levittää oman 
viestinsä maailmalle. 

k
irkkokin läHti mukaan. 
ensin tarjottiin keltavihreiltä 
sivuilta tietoa, sitten siirryttiin 
portaaliin. nyt rakennetaan 

vuorovaikutuksellisia palveluita, jal-
kaudutaan suosituille nettisaiteille, 
blogataan, mesetetään ja jopa vihitään 
verkkotyöhön pappeja.

nettipapiksi 
vihitty
oma polkuni nettipapiksi alkoi luki-

osta. pohdin kirjoitusten jälkeen, läh-
teäkö lukemaan teologiaa vai tietojen-
käsittelytiedettä. pääsin kumpaankin, 
mutta päädyin teologiaan. mieluum-
min ihmisten kuin koneiden kanssa, 
ajattelin. 

Vuoden �00� lopulla minua pyydet-
tiin polkemaan pystyyn uutta nuoriso-
mediaa kustannus oy kotimaalle. 
keväällä �00� pystyssä oli kirkon nuo-
risolle kohdennettu Fleim-lehti ja 
verkkopalvelu. 

pappina verkossa 
– antti siukonen

JUKKA gRANSTRöM
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nettipalvelu täytti verkossa olleen 
seurakuntanuoren kokoisen aukon. 
Fleim.fi otettiin viime syyskuussa kir-
kon huomaan osaksi hengellinen elä-
mä verkossa -hanketta (heV). tästä 
tietoisena lähestyin helsingin tuomio-
kapitulia pappisvihkimyksen tiimoil-
ta. 

eero-piispa kertoi ilolla vihkivänsä 
papiksi verkkotyöhön, ja työnantajani 
oli kannustava vihkimyksen suhteen. 
niinpä pyhäinpäivänä �008 minut vi-
hittiin kirkon rippikoulu- ja nuoriso-
työn verkkopalvelun fleim.fi:n papik-
si. nettipapiksi, kuten nimitys kuu-
luu.

vertaistukea, hengailua ja 
imagonrakennusta
nykynuoria ja -lapsia kutsutaan mille-
niaali-sukupolveksi, jolla tarkoitetaan 
sitä, että he ovat syntyneet ja kasvaneet 
teknologisoituneeseen ympäristöön, 
verkon monitaitureiksi. 

aiempiin sukupolviin verrattuna 
milleniaalien mediankäyttö ei vie sen 
enempää aikaa kuin muidenkaan, 
mutta netti vie ajasta suuremman osan 
kuin muilla. keskivertonuori käyttää 
verkossa aikaa kolmatta tuntia päivit-
täin.

Uudet yhteisölliset nettipalvelut ovat 
kuin koirankoppeja, joihin turvallisel-
ta etäisyydeltä heitetään luu ja katso-
taan, mitä tapahtuu. ensimmäisen blo-
gimerkintänsä Fleimiin tehnyt seura-
kuntanuori houkuttelee kopista ulos 
häntää heiluttavan seurakoiran, kun 
jossain muussa palvelussa jumalasuh-
dettaan pohtiva saattaisi saada vas-
taansa vihaisen räksytyksen.

Fleimin blogeissa nuoret pohtivat 
uskoaan, kaverisuhteitaan, arkisia kii-
reitä ja kertovat iloistaan ja suruistaan. 
muut käyttäjät myötäelävät blogikom-
menttien ja yksityisviestien välityksel-
lä. 

Verkkoprofiileista haistellaan, min-
kälaisista asioista toinen on kiinnostu-
nut. kun mielenkiinnot kohtaavat, tu-
tustuminen on helppoa. Uusia kaveri-

suhteita solmitaan verkossa paljon. 
Fleimin verkkopalvelussa tärkein 

osa-alue on yhteisö, mutta verkkoleh-
ti, pelit ja videosisällöt ylläpitävät yh-
teisön imagoa, joka houkuttelee kuu-
lumaan siihen. seurakuntaan, kirk-
koon ja nuorten elämään liittyvät sisäl-
löt vahvistavat seurakuntaidentiteettiä 
ja samalla myös kirkon imagoa. 

rippikoulu- ja nuorisotyön 
verkkotyökalu
helmikuussa julkaistava Fleimin 
verkkoalustan päivitys mahdollistaa 
jokaiselle seurakunnan työntekijälle 
oman verkkorippikouluyhteisön luo-
misen Fleimin palveluun. kun työnte-
kijä kerää rippikoululaisilta sähköpos-

tiosoitteet ja syöttää ne Fleimiin, ripa-
rilaiset saavat sähköisen kutsun liittyä 
oman riparinsa yhteisöön. 

Yhteisössä työntekijä voi julkaista 
uutisia, kalenterimerkintöjä tai vaik-
kapa leirikirjeen tiedostona. nuoret 
voivat ottaa osaa keskusteluun, palaut-
taa ennakkotehtävänsä työntekijälle 
sähköisesti sekä jakaa leirikuvansa ja 
videonsa turvallisesti vain ripariyhtei-
söön kuuluvien kesken.

Ripariyhteisön perustaminen tukee 
puolen vuoden rippikoulua ja tarjoaa 
sille vuorovaikutuksellisen alustan. Ri-
parin jälkeen yhteisöstä on helppo 
kannustaa nuoriaan liittymään seura-

kunnan nuorisotyön ja isoskoulutuk-
sen verkkoyhteisöihin. eräänlaista 
sähköpaimentamista verkossa siis. 

tavoitteena Fleimillä on olla seura-
kunnan työntekijän ylläpitämä vaihto-
ehto nuorten itsensä perustamille ripa-
riyhteisöille irc-galleriassa. nuorten 
ylläpitämiin yhteisöihin muissa palve-
luissa työntekijöillä ei välttämättä ole 
pääsyä eikä valitettavasti edes kaikilla 
riparille osallistuvilla nuorillakaan. 
nettikiusaamista tapahtuu valitetta-
vasti myös riparikontekstissa.

kokemukseni mukaan toimivim-
mat verkkoyhteisöt ovat niitä, joilla on 
selkeä tarttumapinta myös reaalimaa-
ilmassa. Rippikoulut, isoskoulutus ja 
muut seurakuntien ryhmät ovat tästä 
näkökulmasta mitä parhaimpia. 

silti toimivan verkkoyhteisön ai-
kaansaaminen vaatii aikaa. työnteki-
jänä verkossa on hyvä muistaa, että 
aktiivisuus palkitaan. säännöllinen 
yhteisön päivittäminen ja nuorille vies-
timinen takaavat aktiivisen yhteisön.

Mitä tarttis tehdä 
jatkossa?
seurakunnat ovat nyt haasteiden edes-
sä. Digitaaliset foorumit kehittyvät 
väistämättä vuorovaikutuksellisiksi 
julkaisukanaviksi. on mietittävä, mi-
ten tässä kehityksessä halutaan olla 
mukana. 

osallisuuden mahdollistaminen kai-
kille verkossa voi olla haasteen lisäksi 
myös mahdollisuus.

mielikuvien aikakaudella ei ole sa-
ma, mitä verkossa tehdään. kirkosta 
eroamista vastaan taistellaan rukous-
ten lisäksi myös onnistuneilla verkko-
palveluilla.

kirkkohallituksen tuella Fleimistä 
on ollut mahdollista kehittää ilmainen 
työkalu seurakuntien rippikoulu- ja 
nuorisotyölle. hengellinen elämä ver-
kossa -hankkeen myötä kirkon asiat 
verkossa näyttävät menevän hyvään 
suuntaan. työntekijöiden innostus 
hyödyntää uusia mahdollisuuksia rat-
kaisee loput.

Fleimin blogeissa 
nuoret pohtivat 

uskoaan, 
kaverisuhteitaan,
 arkisia kiireitä ja 

kertovat iloistaan ja 
suruistaan.



�� CRUX, helmi-maaliskUU 2009

k i R k k o  V e R k o s s a

eeva salOnen
pRojektipäällikkö, Usko 
toiVo RakkaUs -hanke, 
helsinGin seURakUntaYh-
tYmä

h
elsinkiin keskit-
tyVällä kampanjalla 
tavoitellaan ja on jo tavoi-
tettu kirkolle kaikkein 

haasteellisinta ryhmää, kirkosta 

vieraantuneita 18–�9-vuotiaita. 
kampanjalla pyritään tuke-

maan kirkon ja seurakuntien teh-
tävää helsingissä tarjoamalla 
mahdollisuuksia yhteiseen viestin-
tään sekä kehittämällä ja toteutta-
malla yhteisiä hyviä toimintatapo-
ja. kampanjalla tuetaan myös seu-
rakuntien joulun ja pääsiäisajan 
toimintaa.

Usko toivo rakkaus – 
kohtaamisia verkossa 
ja mediassa

Rakkaus-kampanjan nettiäänestyksen parhaasta mainosfilmistä voitti Koditon-filmi. Äänestämässä kävi noin 1000 henkilöä (äänes-
tysmahdollisuus oli rajoitettu yhteen/henkilö).

Helsingin seurakuntien usko 
toivo rakkaus -kampanja on 
aloittanut kolmannen ja viimei-
sen vuotensa, jolloin nostetaan 
esiin kaikkia teemoja, uskoa, 
toivoa ja rakkautta. kampanja 
keskittyy edelleen markkinoin-
tiviestintään sekä seurakuntien 
läsnäoloon verkossa.
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Uskosta toivon kautta 
rakkauteen
ensimmäinen teema Usko aloitti kam-
panjan marraskuussa �007. tuolloin 
kutsuttiin nuoria aikuisia keskuste-
luun ja yhteiseen pohdintaan. kam-
panja nousi esiin laajalti sekä valta-
kunnallisessa mediassa että kahvipöy-
täkeskusteluissa. 

nuoria aikuisia tavoiteltiin kirkolle 
uudella tavalla: keskityttiin markki-
nointiviestinnässä kohderyhmämedi-
oihin eli mainostettiin niissä lehdissä, 
ohjelmissa ja verkkosivustoilla, joita 
nuoret aikuiset seuraavat. perustettiin 
uskotoivorakkaus.fi-keskustelufooru-
mi, jossa tarjottiin läsnäoloa reaaliajas-
sa chat-keskusteluissa sekä mahdolli-
suutta avoimeen keskusteluun kirkon 
ylläpitämällä foorumilla.

jatkoa seurasi vuonna �008. kevääl-
lä teemana oli toivo. nostettiin esiin 
erityisesti pääsiäisen merkitystä ja toi-
von sanomaa nykyhetken nuoren ai-

kuisen elämässä. internetpanostuksia 
jatkettiin ja niitä suunnattiin myös uu-
silla tavoilla. 

suomen pipliaseuran kanssa alettiin 
tehdä yhteistyötä raamattumateriaali-
en tuottamisessa, muun muassa esitet-

tiin kysymyksiä jeesuksesta teologian 
asiantuntijoille, jotka osallistuivat 
verkkokeskusteluun.

Rakkaus-kampanjassa marraskuun 
alusta �008 lähtien nostettiin teemaksi 
lähimmäisenrakkaus. Verkkotyöhön 
lisättiin uusi ulottuvuus, vapaaehtois-
pankki, joka toteutettiin yhteistyössä 
tampereen suurella sydämellä -toi-
minnan kanssa. Vapaaehtoistehtäviä 
koottiin tarjolle aluksi noin viisikym-
mentä. tammikuun alkuun mennessä 
pankin kautta oli ilmoittautunut noin 
1�0 uutta vapaaehtoista.

kampanjan aikana ihmisiä kutsut-
tiin pohtimaan lähimmäisenrakkau-
den merkitystä omassa elämässään ja 
annettiin yli �00 lupausta työstä lähim-
mäisen hyväksi. Chatissa uutta oli va-
raustoiminto, jolla voi varata ajan kes-
kusteluun papin kanssa. 

Uutta oli myös kirkkohallituksen 
johdolla toteutettu ensimmäinen verk-
koparisuhdekurssi. Chattia käytettiin Eeva Salonen
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40 % kertoi kampanjan vaikuttavan myönteisesti ja 8 % ne-
gatiivisesti mielikuvaan kirkosta. Vuoden 2007 Usko-kam-
panjan luvut olivat 36 % (myönteisesti) ja 14 % (kielteisesti). 

Kampanjan luoma 
mielikuva

Vastaajat kokivat, että kampanjat laittavat ajattelemaan ja ne 
ovat  nykyaikaisia. 

Kampanjan arviointi

Molemmat kampanjat pystyvät herättämään ajatuksia ja myös 
koskettamaan ihmisiä. 

Kampanjan toimivuus

Mainoskampanjaan suhtauduttiin myönteisesti (56 % vas-
taajista, vuonna 2007 40 %). Rakkaus-kampanja puhutteli 
myönteisesti erityisesti 33-39-vuotiaita, Usko-kampanja veti 
puoleensa 18-25-vuotiaita.

Mainoskampanjan 
kokeminen

Rakkaus-kampanjassa 43 %, alhaisempi kuin Usko-
kampanjassa (79 %). Syynä erityisesti pienempi 
mediapanostus sekä myös pienempi medianäkyvyys.

Nettohuomioarvo 
(=nähnyt ainakin yhden 
mainoksen)

Taulukko kertoo Usko- ja Rakkaus-kampanjoiden vastaanotosta Research Internationalin tekemien markkinointitutkimusten perus-
teella.
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osana Virtaa välillämme -verkkokurs-
sia.

tuloksia ja 
tulevaisuutta
hankkeen ja kampanjan tuloksia kan-
nattaa pohtia suhteessa kampanjalle 
asetettuihin tavoitteisiin. ta-
voitteena oli saada aikaan kes-
kustelua ja pohdintaa kristilli-
sen uskon keskeisistä kysymyk-
sistä. tavoitteena oli myös luo-
da kuvaa helsingin seurakun-
nista kiinnostavana ja merki-
tyksellisenä yhteisönä. 

lisäksi voidaan tutkia verk-
kosivuston kiinnostavuutta esi-
merkiksi kävijämäärien, kes-
kusteluun rekisteröityneiden ja 
keskustelusisältöjen pohjalta.

keskustelun syntymistä on tutkittu 
muun muassa medianäkyvyyden ja 
mediassa esillä olleiden sisältöjen kaut-
ta sekä verkkokeskustelujen perusteel-
la, myös muilla kuin uskotoivorakka-
us.fi-sivuilla. teemat ovat kiinnosta-
neet niin mediassa kuin verkossa, eri-
tyisesti kampanjan alkuvaiheessa. 

Vuoden �008 aikana, jolloin yksit-
täisen kampanjahuipun mediapanos-
tukset olivat alkuvaihetta pienemmät, 
median kiinnostuskaan ei ollut enää 
yhtä suurta. toivon teema tai lähim-
mäisenrakkauden esiin nostaminen ei-
vät olleet niin räväköitä aiheita, että 
olisivat saaneet aikaan suuria otsikoita 
ja sitä kautta verkko- tai kahvipöytä-

keskusteluita.
Usko toivo rakkaus -kampanjan 

markkinointiviestinnän toimivuutta 
on tutkittu kahdella Research interna-
tionalin toteuttamalla kohderyhmä-
tutkimuksella. tutkimuksissa pohdit-
tiin juuri päättyneen kampanjavai-

heen kykyä herättää keskustelua, mie-
likuvaa kirkosta kampanjan perusteel-
la sekä kampanjan toimivuuden yksi-
tyiskohtia. 

tutkimukset tehtiin internetpanee-
lin helsinkiläiseen kohderyhmään 
kuuluvien parissa, ja vastaajia oli 180. 
tutkimusten tuloksia on tiivistetty si-
vun �� taulukkoon, joka kertoo, että 
kampanja herättää kohderyhmäänsä. 
kampanja panee ajattelemaan, se he-
rättää ajatuksia.

Uskotoivorakkaus.fi-sivustolla oli 
1�.11.�007–�1.1�.�008 noin �00 000 
käyntiä ja noin 1�0 000 yksittäistä kä-
vijää. kiinnostavinta sisältöä kävijä-
määrien perusteella ovat chatti ja kes-
kustelupalsta. 

sivuston keskusteluihin on rekiste-
röity noin �000 nimimerkkiä. keskus-
telujen sisällöt ovat vaihdelleet erilais-
ten elämänkatsomuksellisten kysy-
mysten välillä. mitään keskustelunai-
heita ei ole rajattu pois.

alussa chatti oli auki suuremman 
työntekijäresurssin voimin kuu-
si viikkoa joka arki-ilta. myö-
hemmin se on toiminut kerran 
viikossa, kampanja-aikoihin 
useampana iltana. Chattausai-
kaa on kertynyt yli �00 tuntia, 
ja osallistujia on ollut kullakin 
kerralla muutamasta pariin-
kymmeneen. Chatissa on testat-
tu myös chattihartautta. 

markkinointiviestintää on to-
teutettu myös verkossa, esimer-

kiksi Rakkaus-kampanjassa kolmen 
eri mainosfilmin välisenä äänestykse-
nä.

Vapaaehtoispankista, vuorovaikut-
teisesta keskustelufoorumista sekä 
verkkotyöhön panostamisesta näyttää 
olevan tulossa osa helsingin seurakun-
tayhtymän pysyvää toimintaa. Verkko 
on yksi paikka, jossa seurakunta-
laisemme viihtyvät, ja siksi meidän tu-
lee olla siellä läsnä. tämä vaatii uu-
denlaista ajattelua ja panostusta kou-
lutukseen sekä työn painotusten uutta 
arviointia. 

miten me seurakunnissa osaamme 
vastata verkon haasteeseen?

Oletko jäänyt hoitovapaalle? 

Ota yhteyttä omaan ammattiliittoosi, 

jotta jäsenyytesi säilyy.
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merja laaksamO
akin apUlaistoiminnanjoh-
taja

oletko Facebookissa? Mikä on 
irC-galleria? nettipalveluja 
vilisee verkossa ja ihmisten pu-
heissa. ensimmäiset yhteisö-
palvelut avautuivat netissä 
2000-luvun alussa, ja nyt niitä 
on jo yli sata erilaista.

v
irtuaaliMaailMa on 
tämän päivän ihmiselle, varsin-
kin nuorelle, hyvin todellinen 
osa elämää. seurakunnan työn-

tekijöiden joukossa virtuaalitietämys 
on vaihtelevaa. seuraava kooste maal-
lisista ja hengellisistä nettipalveluista 
ja hankkeista antaa ensiapua, vaikkei 
kata läheskään koko ajan kasvavaa 
tarjontaa. lähteenä on käytetty muun 
muassa palveluiden omia sivuja ja Wi-
kipediaa.

yhteisöjä
Facebook eli ”naamakirja”
Facebook on tarkoitettu yhteydenpi-
toon kavereiden kanssa sekä kuvien, 
videoiden ja linkkien jakamiseen.  
Facebookissa on yli �� 000 erilaista so-
vellusta, ja käyttäjät tekevät niitä koko 
ajan lisää. niiden avulla voi lähettää 
ystävälle kukkia, kahvia, ikonin, hala-
uksen tai milteipä mitä tahansa maan 
ja taivaan väliltä. 

Facebookiin voi perustaa akvaarion 
tai puutarhan tai rakentaa lumiukon. 
siellä voi antaa lahjoja tai onnitella 
syntymäpäivänä. Voi suojella sademet-
siä tai vastustaa väkivaltaa. 

Yleisin tapa olla Facebookissa on 
päivittää olotilaansa, esimerkiksi mer-
ja pohdiskelee Cruxin teemoja tai juk-
ka lukee kirkolliskokouksen materi-
aalia. tätä olotilaa muut voivat kom-

mentoida, ja voi syntyä pitempikin 
keskustelu. kun naamakirjassa tör-
mää tuttuun, hänelle voi lähettää ystä-
väpyynnön. kun ystävä vastaa, ollaan 
kavereita. kavereille on helppo lähet-
tää viestejä Facebookin kautta. 

Facebookissa on paljon kirkkoa si-
vuavia ryhmiä, kuten papit, kirkko-
muusikot ja urkurit, diakoniatyönte-
kijät, kirkko, pyhiinvaellus, yhteisvas-
tuukeräys, virtuaalikirkko, virsistä 
woimaa.

Facebook perustettiin Yhdysvallois-
sa vuonna �00�, ja se levisi suomeen 
syksyllä �007. käyttäjämäärä kasvaa 
uskomatonta vauhtia. Vuodessa se kol-
minkertaistunut, pian käyttäjiä on liki 
�00 miljoonaa. Viime vuonna Face-
bookista julkaistiin suomenkielinen 
versio. 

Habbo Hotel

habbo hotel on suomessa vuonna 
�000 kehitetty, yli 1�-vuotiaille suun-

nattu chat-tyylinen peli. pelissä liiku-
taan omalla virtuaalihahmolla ympäri 
pelimaailmana toimivaa hotellia ja 
keskustellaan muiden käyttäjien kans-
sa. hotellissa voi harrastaa monenlais-
ta, käydä kirjastossa tai uimassa. pe-
ruskäyttö on ilmaista.

maksua vastaan on mahdollista si-
sustaa oma hotellihuone tai hankkia 
lemmikkieläin. tuotteet maksetaan 
hotellin omalla rahayksiköllä, habbo-
kolikoilla, joita saa muun muassa teks-
tiviestillä, verkkomaksulla tai luotto-
kortilla. kolikoilla voi hankkia erilai-
sia huonekaluja tai ostaa poletteja, joil-
la pääsee pelaamaan erilaisia pelejä. 

habbo hotel on saanut kritiikkiä 
siitä, ettei se ole ottanut tarpeeksi vas-
tuuta lasten rahankäytöstä. Vuonna 
�00� asetettiin viikoittainen 10 euron 
raja kännykällä tehtäville kolikko-os-
toksille. hotelissa tapahtuu myös var-
kauksia: toissa vuonna 17-vuotias hol-
lantilainen poika pidätettiin virtuaalis-

elämää verkossa
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ten huonekalujen 
varastamisesta 
�000 euron edes-
tä.

habbo hote-
lissa on 1�1 mil-
joonaa rekisteröi-
tyä virtuaalihah-
moa. suomen 
habbossa on 1,77 
miljoonaa käyn-
tiä kuukaudessa. 
hotellit ovat 
maakohtaisia, ja 
niitä on �� eri 
maassa. pääosa 
käyttäjistä on 11–
1�-vuotiaita.  
 

habbo hotelin 
kehittänyt sula-
ke on nostanut 
liikevaihtonsa viime vuonna yli �� mil-
joonaan euroon.  tammikuussa yhtiö 
solmi sopimuksen, jonka mukaan Yh-
dysvaltojen idols-kilpailu tulee osaksi 
habbo.comia.

irc (internet cHat relay)
iRC, reaaliaikainen verkkokeskustelu, 
irkkaus tarkoittaa kirjoittamalla jutte-
lua netissä. iRC:n kehitti vuonna 1988 
oululainen jarkko oikarinen. iRC:ssä 
on keskustelua vuorokaudenaikaan 
katsomatta lähes aina. suosittuja ka-
navia ovat esimerkiksi harrastus-, 
paikkakunta- ja opiskelukanavat.

iRC tuli kuuluisaksi, kun neuvos-
toliiton vallankaappauksen yhteydessä 
käyttäjät kertoivat rautaesiripun ta-
kaisista tapahtumista. kuwaitilaiset 
käyttivät sitä aikaisemmin samalla ta-
valla saddam husseinin hyökätessä 
maahan. Vuonna 1991 saavutettiin en-
simmäisen kerran �00 yhtäaikaisen 
käyttäjän raja. nykyään esimerkiksi 
iRCnet-verkolla on yli 80 000 käyttä-
jää ja kanaviakin noin �� 000.

iRC:stä on tullut merkittävä kan-
sainvälisen keskustelun media. inter-
netiin on ilmaantunut lukuisia saman-

kaltaisia palveluja, chatteja.

irc-galleria

iRC-galleria on kehitetty suomessa 
iRC:n ympärille, jotta keskustelijat 
voisivat nähdä toistensa kuvat. käyttä-
jät voivat lisätä valokuvia ja tietoja it-
sestään sekä kommunikoida keske-
nään monin tavoin. kaikki irkkaajat 
eivät kuitenkaan ole siirtyneet iRC-
galleriaan.

iRC-gallerialla on yhteensä noin 
�07 000 rekisteröityä jäsentä. se on 
suomen suurin yhteisöpalvelu. kuka 
tahansa voi perustaa galleriaan yhtei-
sön; niitä on jo yli �00 000. Yhteisöjen 
jäsenet viipyvät palvelussa keskimää-
rin 1� tuntia kuukaudessa. 

1�–19-vuotiaista suomalaisnuorista 
iRC-galleriaa käyttää aktiivisesti lähes 
70 prosenttia. käyttäjien keski-ikä on 
noin �0 vuotta, �0 % rekisteröityneistä 
on täysi-ikäisiä.

mielenkiintoinen yksityiskohta: 
iRC-gallerian seitsemänneksi suurin 
yhteisö on varustettu ristitunnuksella 
ja sen tunnuslause on pienoisevanke-
liumi. jäseniä on lähes 17 000, keski-
ikä 19 vuotta. sielläkö ovat meidän 

nuoret aikuisemme? 
iRC-gallerian osti vuonna �007 su-

lake Corporation, joka omistaa myös 
habbo hotelin. 

mySpace

myspace on Facebookin kanssa kilpai-
leva yhteisösivusto, jota ylläpitää sa-
manniminen yritys Yhdysvalloissa. 

myspace julkaistiin vuotta ennen 
Facebookia vuonna �00�, ja se on näi-
hin päiviin ollut maailmanlaajuisesti 
suurin nettiyhteisö, jolla on yli �00 
miljoonaa käyttäjää. sivusto tarjoaa 
käyttäjille mahdollisuuden käyttäjäp-
rofiilin ja blogin luomiseen sekä yhtey-
denpidon ystäviin.

sivuston käyttö on hyvin samanta-
paista kuin Facebookin käyttö.  
myspacesta on myös suomenkielinen 
versio.

Second liFe

second life on internetissä toimiva 
virtuaalimaailma. sen julkaisi vuonna 
�00� amerikkalainen yritys linden 
lab. käyttäjiä second lifellä on yli 
1�,� miljoonaa. peruskäyttö on ilmais-
ta, mutta maksullisella premium-tun-
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nuksella saa virtuaalimaailmasta ostet-
tua muun muassa maata, jolle voi ra-
kentaa oman talon. 

second lifestä on kaksi versiota, tei-
niversio ja normaaliversio. molemmis-
sa voi luoda hahmon, jonka avulla voi 
liikkua, jopa lentää vapaasti suurilla 
alueilla. second lifessa voi harrastaa 
monenmoista, esimerkiksi matkustaa, 
ratsastaa, shoppailla, katsella videoita, 
kuunnella musiikkia tai mennä vaik-
ka naimisiin!

second lifessa järjestetään muun 
muassa virtuaalisia yliopistoluentoja ja 
eri ammattiryhmien tapaamisia. eri 
organisaatiot ja yritykset esittelevät 
siellä tuotteitaan ja toimintaansa.

Vaikka second life on vain virtuaa-
liympäristö, siinä suoritetuilla toimin-
noilla on ollut myös käytännöllisiä vai-
kutuksia. Virtuaalisesti toteutettu us-
kottomuus on johtanut jopa avioeroi-
hin.

Muita termejä ja palveluja
blogi

Blogi on verkossa pidettävä avoin päi-
väkirja, jota kirjoitetaan päivittäin tai 
harvemmin. 

Useilla verkkomedioilla alkaa olla 
oma blogisivustonsa, esimerkiksi ko-
timaa-lehdellä. myös useilla poliiti-
koilla, julkkiksilla tai kirkolliskokous-
edustajilla on oma bloginsa. interne-
tissä on tarjolla lukuisia ilmaisia blogi-
paikkoja. 

cHatti, cHat

Chatti on reaaliaikainen keskustelu 
verkossa. keskustelua voidaan käydä 
joko verkkosivulla, pikaviestintäohjel-
man (esim. messenger) tai iRC:n kaut-
ta. Yleensä keskustelu vaatii kirjautu-
misen eli nimimerkin rekisteröinnin. 
Chatissa voi keskustella yleisesti kaik-
kien nähden tai siirtyä yksityiskeskus-
teluun kumppanin kanssa. 

Useimmat chatit jakautuvat ”huo-
neisiin” tai ”kategorioihin”, jolloin ku-
kin voi keskustella samanhenkisten, 
samalla paikkakunnalla asuvien tai 

vaikkapa samasta musiikista pitävien 
ihmisten kanssa. keskusteluareenoita 
on netissä valtava määrä, muun muas-
sa suomi��.fi, City.fi ja jippii.fi. kes-
kusteluareenoita on myös erilaisten 
nettipelien ja yhteisösivustojen kuten 
Facebookin yhteydessä.

Flickr

Flickr on verkkopalvelu, jossa käyttä-
jät voivat julkaista ottamiaan valoku-
via ja arvostella muiden kuvia. 

Flickr tarjoaa ilmaiseksi mahdolli-
suuden ladata palveluun 100 megata-
vua kuvia kuukaudessa. Vuosimaksun 
maksaneet käyttäjät voivat ladata 
Flickriin rajattoman määrän kuvia. 
suomessa Flickrin kotimaisia vastinei-
ta ovat ilmaiset kuvaboxi ja kuvablo-
gi.

google

Google on hakupalvelu, johon voi kir-
joittaa esimerkiksi tässä jutussa olevia 
termejä ja etsiä sen avulla sivuston. 
käyttäjän ei tarvitse tietää tarkkaa in-
ternetosoitetta. 

netissä on useita hakupalveluita, 
esimerkiksi www.fi ja yahoo. 

meSSenger, ”meSe”
Windows live messenger on micro-
softin kehittämä ja julkaisema ilmai-
nen pikaviestintäohjelma.

mesessä voi chatin tavoin keskustel-
la, mesettää kaksin tai ryhmässä, siir-
tää ja jakaa tiedostoja sekä jutella myös 
videopuheluita (vaatii mikrofonin ja 
webbikameran). Videopuhelut ovat il-
maisia tietokoneesta toiseen. 

Skype

skype limited kehitti internetin verk-
kopuheluihin tarkoitetun ilmaisen so-
velluksen, jolla on yli ��0 miljoonaa 
käyttäjää. skypen käyttäjät pystyvät 
keskustelemaan internetin kautta 
maksutta. 

ohjelma on tarkoitettu pääasiassa 
kahden henkilön välisiin puheluihin, 
mutta konferenssipuhelun avulla mu-

kana voi olla jopa yhdeksän keskuste-
lijaa. lisäksi käyttäjät pystyvät lähet-
tämään toisilleen pikaviestejä ja tie-
dostoja. 

youtube

Youtube on Googlen omistama vuon-
na �00� perustettu, 19 eri kielellä toi-
miva videopalvelu. käyttäjä voi lisätä 
Youtubeen omia videoitaan tai katsoa 
ja ladata muiden videoita. 

Facebookissa leviää päivittäin valta-
va määrä Youtubesta ladattuja videoi-
ta, joita lähetetään eteenpäin kavereil-
le. Youtube on internetin suosituin 
suoratoistovideopalvelu. 

Youtubea käytetään monenlaisten 
epäkohtien osoittamiseen ja yhteis-
kunnalliseen vaikuttamiseen. siellä on 
käsitelty myös ongelmia, kuten kou-
luampumisia. 

pekka eric auvinen ja matti juhani 
saari olivat luoneet itselleen tilin You-
tubeen. jokelan ja kauhajoen koulu-
surmien jälkeen suomen viranomaiset 
saivat poistatetuksi Youtubesta aineis-
toa, jota tiedotusvälineet kuitenkin oli-
vat ehtineet ladata ja julkaisivat.

Wikipedia

internetissä julkaistaan ilmaista tieto-
sanakirjaa, jota vapaaehtoiset kirjoit-
tavat useilla kielillä. Wikipedian pe-
rustajan jimmy Walesin mukaan Wi-
kipedia on ”pyrkimys luoda ja levittää 
jokaiselle planeetan asukkaalle hänen 
omalla kielellään mahdollisimman 
laadukas vapaa tietosanakirja”. 

Wikipedia tarjoaa laajat siteerausoi-
keudet: kuka tahansa voi käyttää sen 
sisältöä ilmaiseksi, joitakin kuvia lu-
kuun ottamatta myös kaupallisesti, 
kunhan alkuperäinen lähde maini-
taan. Wikipedian pääpalvelimet sijait-
sevat Floridassa. 

ylen elävä arkiSto (WWW.yle.Fi/
elavaarkiSto)
elävä arkisto on kaikille avoin ja mak-
suton palvelu. se tarjoaa internetin vä-
lityksellä yhteistä historiaa äänin ja 
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kuvin: satoja tv-ohjelmia ja tuhansia 
radio-ohjelmia voi katsella ja kuun-
nella milloin tahansa. palvelun tuottaa 
Yleisradio.

eroakirkoSta.Fi

tampereen vapaa-ajattelijat avasivat 
vuonna �00� eroakirkosta.fi-sivuston, 
joka tarjoaa sähköisen palvelun valti-
onkirkoista eroamiseen. palvelu välit-
tää eroamispyynnöt maistraateille, 
joissa virallinen eroaminen tapahtuu. 

palvelun kautta evankelisluterilai-
sesta kirkosta on eronnut tähän men-
nessä lähes 1�0 000 ihmistä. noin 90 % 
kirkosta eroamisista tapahtuu nyky-
ään sivuston kautta. 

sivusto kehottaa aktiivisesti kirkos-
ta eroamiseen. laskurin avulla voi las-
kea kirkollisveronsa määrän. sivuilla 
kerätään myös lahjoituksia palvelun 
ylläpitämiseen. ole mukana -osiossa 
annetaan vinkkejä, miten saada mui-
takin eroamaan kirkosta.  

kirkollisia palveluja
eroakirkoSta.inFo

tampereen seurakuntayhtymä perus-
ti lokakuussa �008 eroakirkosta.info-
sivuston, jonka tavoitteena on herättää 
pohdintaa kirkosta eroamisen vaiku-
tuksista. sivustolla vieraili ensimmäi-
sen päivän aikana noin 100 000 kävi-
jää. sivusto muistuttaa ulkoasultaan 
vapaa-ajattelijoiden eroakirkosta.fi-
verkkosivuja. 

Vapaa-ajattelijain liitto tilastoi, että 
sivuston julkaisun aikoihin kirkosta 
eroaminen lisääntyi keskimääräisestä 
1�0 eroamisesta �17 eroamisilmoituk-
seen päivässä. sittemmin eroaminen 
on palannut ennalleen: päivässä on 
toistasataa eroa. 

laStenkirkko.Fi 
lastenkirkko.fi-palvelu avattiin tam-
mikuussa, ja sen takana ovat espoon, 
helsingin, oulun, tampereen, turun 
ja Vantaan seurakunnat. 

lastenkirkossa luodaan oma virtu-
aalihahmo, jolla voi liikkua virtuaali-

sen kirkkotilan eri osissa. Urkuja ja 
kirkonkelloja pääsee itse soittamaan. 
kirkkosalissa voi tutustua esimerkiksi 
kastemaljaan ja alttariin. lastenkir-
kossa voi myös hiljentyä: voi osallistua 
rukoukseen, sytyttää kynttilän tai käy-
dä hautausmaalla.

palveluun kuuluu myös chatti, joka 
on avoinna silloin, kun palvelun työn-
tekijä on paikalla. aluksi päivystys ja 
chatti toimivat maanantaisin kello 1�–
17. Chatissa lapset voivat keskustella 
keskenään tai työntekijän kanssa. 
muualla hahmot voivat keskustella 
hymiöillä. 

lastenkirkon chatti on jouduttu sul-
kemaan muutaman kerran sitä sabo-
toivien kirkonvastaisten osallistujien 
takia. 

palveleva netti 
palveleva netti on kirkon ylläpitämä 
maksuton verkkoauttamispalvelu, jo-
ka antaa tukea henkilökohtaisissa on-
gelmatilanteissa. palvelevaan nettiin 
rekisteröidään nimimerkki, minkä jäl-
keen voi lähettää nimettömänä ja luot-
tamuksellisesti viestin mieltä painavis-
ta asioista. 

Vastaajat ovat tehtävään koulutettu-
ja vapaaehtoisia maallikoita, eivät am-
mattiauttajia. myös he toimivat nimet-
tömästi. Viestiin vastataan viiden päi-
vän kuluessa ainoastaan verkkosivus-
tolla, ei esimerkiksi sähköpostin kaut-
ta.

pod.Fi 
kirkon tiedotuskeskuksen ylläpitämä 
pod.fi sisältää ääni- ja tekstiblogeja 
ajankohtaisista aiheista. äänipäiväkir-
joja ja haastatteluja voi kuunnella tie-
tokoneella tai kannettavalla mp�-soit-
timella. 

palvelu päivittyy joka päivä uusilla 
jutuilla. monipuolisten aiheiden kes-
keisimpinä teemoina ovat kulttuuri ja 
uskonto. sivustolla voi myös osallistua 
keskusteluun kirjoittamalla kom-
mentteja. 

verkkokirkko.Fi

Verkkokirkko on helsingin seura-
kuntayhtymän tuottama verkkopalve-
lu, jossa voi vierailla maunulan kir-
kossa erilaisten elementtien äärellä. 

eri huoneissa voi katsella videoto-
teutuksia ja haastatteluja, hiljentyä 
hartauskuvien tai rukouslaulun äärel-
lä, osallistua jumalanpalvelukseen, 
kuunnella Raamatun kertomuksia tai 
viivähtää rukouksessa. Vierailun ajak-
si voi valita taustamusiikkia tai hiljai-
suuden. 

myös oulun tuomiokirkkoseura-
kunnalla on oma palvelu osoitteessa 
virtuaalikirkko.fi. 

kirkkohallituksen hankkeita
Heta (HenkilöStö- ja talouSHal-
linnon keHittämiSHanke)
heta-hankkeen sisältönä on siirtää 
kirkkohallituksen palvelukeskuksen 
hoidettavaksi muun muassa seurakun-
tien palkanlaskenta, maksuliikenne, 
kirjanpito ja käyttöomaisuuskirjanpi-
to. toiminnan suunnittelu sekä talous-
arviosta päättäminen jää seurakunnan 
tehtäväksi.

heta-hankkeen myötä taloushal-
linnon työntekijät vapautuvat rutiini-
töistä hoitamaan keskeisiä henkilöstö- 
ja taloushallinnon tehtäviä. muun mu-
assa kirkon palkkausjärjestelmän 
muutos on tuonut seurakuntien ta-
lous- ja henkilöstöhallinnolle uusia py-
syviä tehtäviä.

hankkeesta järjestetään hiippakun-
nalliset infotilaisuudet toukokuussa 
�009. lisätietoa: www.evl.fi/hyvatkay-
tannot. 

kitke (kirkonkirjojenpidon ja tie-
tojärjeStelmien keHittämiSHanke)
kirkon yhteisen oman jäsentietojär-
jestelmän toteuttaminen on käynnissä. 
järjestelmän arvioitu käyttöönotto on 
vuoden �010 aikana. Yhteisen jäsentie-
tojärjestelmän käyttöönottoon liittyy 
kiinteästi riittävän tietoturvatason ja 
tekniikan varmistaminen (tYp-han-
ke).
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heinO keränen
kanttoRi, Vesannon seURa-
kUnta

nettityöskentely luontuu ehkä 
parhaiten nuorisotyöstä vastaa-
ville nuorisotyönohjaajille, sie-
lunhoidollisia keskusteluja 
käyville papeille tai diakonia-
työntekijöille. Mutta miten me 
kanttorit voisimme hyödyntää 
nettiä omalla työsarallamme? 

k
irkko on koordinoimassa 
lähivuosina toteutettavaa suur-
ta hengellinen elämä verkossa 
-hanketta. tarkoituksena on, 

että suuri osa seurakunnan työnteki-
jöistä saa valmiudet hoitaa jokapäiväi-
siä työtehtäviänsä netin välityksellä, 
kohdata ihmisiä siellä, missä ihmiset 
nykyään paljolti aikaansa viettävät ja 
asioista keskustelevat, eli netissä. 

”ehtisitkö laittamaan 
niitä stemmoja nauhalle?”
Uskon, että moni kanttori on kuullut 

yllä olevan pyynnön joltakin kuorolai-
seltaan. kuorolainen, joka on kokenut 
nuotinlukutaitonsa vajavaiseksi ja op-
pimisensa hitaaksi, on halunnut itsel-
leen vähän tukiopetusta. ja niille suri-
seville ja loksuville c-kaseteille sitten 
pyynnöstä pienellä radiomankalla 
stemmoja soitettiin ja laulettiin. 

suureksi avuksihan nuo nauhat var-
maan olivat, kun sattui vain sen oikean 
kohdan sieltä aina löytämään. oi aiko-
ja.

tätä samaa ideaa voidaan toki netin 
kautta hyödyntää kuorotyössä helpos-

kuorotyötä netissä

Kanttori Heino Keränen kertoo, miten äänitiedostoja voi siirtää verkkopalvelimelle.
HEINO KERäNEN



�� CRUX, helmi-maaliskUU 2009

k i R k k o  V e R k o s s a

ti, edullisesti, nopeasti ja melko vähäl-
lä vaivalla. tässä eräs yksinkertainen 
malli: tee digitaalinen stemmaäänite 
ja siirrä se jollekin nettipalvelimelle 
suojattuun kansioon. anna kuorolai-
sille nettiosoite, tunnus ja salasana ja 
kehota heitä opettelemaan kuoroteok-
sen stemmat sieltä silloin kuin se heil-
le parhaiten sopii. 

tämä on verraton apu varsinkin uu-
den teoksen perusharjoittelun kohdal-
la. näin säästetään paljon aikaa ja vai-
vaa, koska toiset tarvitsevat oppiak-
seen enemmän harjoitteluaikaa ja  
-kertoja, toiset vähemmän. nyt jokai-
nen voi kerrata osuutensa niin mones-
ti kuin on tarpeen. lopputuloksen 
varsinainen hionta ja hienosäätö ta-
pahtuvat tietysti sitten yhteisissä har-
joituksissa.

kuinka homma 
hoituu käytännössä?
tarvitset tietysti tietokoneen, mie-
luimmin kannettavan, ja ainoana lisä-
varusteena kuuloke-mikrofoniyhdis-
telmän eli headsetin, jonka hinta on 
1�–�0 euroa. tarvittavat pari ohjelmaa 
löytyvät netistä esimerkiksi ilmaisista 
avoimen lähdekoodin ohjelmista. ää-
nittämiseen näistä soveltuu hyvin esi-
merkiksi audacity ja äänitiedostojen 
palvelimelle siirtämiseen vaikkapa Fi-
leZilla. 

nämä ohjelmat toimivat Window-
sin lisäksi yhtä hyvin myös mac- ja li-
nux-käyttöjärjestelmissä.

äänittäminen
kun headsetti on kytketty koneeseen 
ja testattu, että kaikki toimii, käynnis-
tä ohjelma ja soita teos ”nauhalle”. 

toisella kertaa voit samalla kuunnella 
soittosi ja halutessasi laulaa jonkun 
stemman toiselle raidalle. säädä voi-
makkuus, balanssi ja tallenna. 

lopuksi äänitys kannattaa muuntaa 
mp�-muotoon ja antaa sille kuvaava 
nimi esimerkiksi ”ei_laulamasta_lak-
kaa_(sopraano).mp�”. mp� on hyvä 
äänitiedostomuoto, jota tukevat monet 
mobiililaitteet, ja sen tiedostokoko on 
varsin pieni.

jos käytössäsi on jokin nuotinnusoh-
jelma ja olet syöttänyt kuorolaulun sil-
le, ohjelmalla voi tehdä suoraan ääni-
tiedoston. tällä tavalla tehdylle äänit-
teelle tulee tosin yleensä sangen me-
kaaninen tulkinta.

palvelimelle siirtäminen
loogisin paikka kuoron stemmoille 
voisi olla oman seurakunnan kotisivu-
jen musiikkisivun jokin alasivu. myös 
mikä tahansa muu palvelintila sopii 
tarkoitukseen yhtä hyvin. 

tässä vaiheessa on tärkeää painot-
taa, että stemmoille tarkoitettu kansio 
tulee tehdä hyvin suojatuksi siten, että 
sinne eivät pääse muut kuin pelkäs-
tään kuorolaiset tunnuksella ja salasa-
nalla. muuten voimme syyllistyä jon-
kinlaiseen musiikkimateriaalin julki-
seen levittämiseen. tästä syystä on 
yleensä viisainta pyytää esimerkiksi 
seurakunnan sivustojen ylläpitäjää te-
kemään tarvittava suojattu kansio, ja 
häneltä saat siihen sitten tunnukset ja 
salasanat.

Varsinainen äänitiedostojen siirto 
hoituu esimerkiksi aiemmin mainitul-
la FileZilla-ohjelmalla. siinä näkyvät 
vierekkäin oman koneen tiedostot ja 
palvelimella olevat, ja niitä voi hiirellä 

siirrellä puolelta toiselle. siirron jäl-
keen stemmat ovat palvelimella nähtä-
vissä pelkkinä tiedostoluetteloina, joi-
ta klikkaamalla stemma saadaan kuu-
lumaan. 

jos intoa ja harrastuneisuutta riittää, 
stemmasivusta saa visuaalisemman te-
kemällä sinne pienen nettisivun, jossa 
voi sitten antaa vaikka tarkempia oh-
jeita ja vinkkejä kappaleiden harjoit-
telemiseen. 

kun stemmat ovat netissä, riittää 
kun kuorolaisille kerrotaan tarkka 
nettiosoite, tunnus ja salasana. kuun-
telun pitäisi nyt onnistua. 

”eipä mulla ole koko 
tietokonetta”
tähän toteamukseen törmää varsin-
kin vanhemman kuorolaisen kohdalla 
vielä kovin usein. tässäkään tapauk-
sessa ei edellä kuvattu kanttorin työ 
ole mennyt lainkaan hukkaan. 

tiedostoista voi parilla hiiren klik-
kauksella helposti tehdä CD-levyn, 
jolta stemman kuuntelu kotioloissa 
onnistuu niin kuin c-kasetilta ennen  
– tosin ilman surinoita ja loksumisia, 
ja kappaleetkin löytyvät paljon hel-
pommin.

eräs jo iäkkäänpuoleinen kuorolai-
nen yllätti minut positiivisesti kerran 
ennen kuoroharjoituksen alkua kerto-
malla innoissaan: ”kuulepa kun ne si-
nun basson stemmat soi hienosti nyt 
tässä minun kännykässä ja voin harjoi-
tella niitä missä ja milloin vain!” 

oli tullut poika käymään kotona ja 
siirtänyt stemmatiedostot upouuteen 
kännykkään.

Oletko töissä ulkomailla? 

Ota yhteyttä omaan 

ammattiliittoosi, jotta jäsenyytesi säilyy.
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n
uorten aikuisten 
suosiman City-lehden 
verkkopalveluun perustet-
tiin kirkon sponsoroima 

yhteisö, johon koottiin moniam-
matillinen joukko työntekijöitä 
seurakunnista ympäri suomea. 

hankkeeseen osallistuvat seura-
kuntayhtymien työntekijät pääse-
vät ensimmäisten joukossa koulut-
tautumaan hengelliseen työhön 
verkossa, johon tulevina vuosina 
koulutetaan suuri osa kirkon työn-
tekijöistä. jokainen yhteistyöhön 
lähtevä seurakuntayhtymä on si-

toutunut kokeilukauden ajaksi oh-
jaamaan henkilöstöresursseja yh-
den päivän viikossa työhön verk-
koyhteisössä tai osallistumaan yh-
teistyöhön erikseen sovitulla taval-
la.

City.fi-verkkopalvelu on erittäin 
haasteellinen toimintaympäristö 
kirkolle. palvelu tavoittaa viikoit-
tain noin 170 000 nuorta aikuista. 
suurin osa käyttäjistä tulee suu-
rimmista kaupungeista. City.fi-
palvelun käyttäjistä valtaosa on 
1�–��-vuotiaita, ja joukkoon mah-
tuu monia kirkosta vieraantuneita. 

Hengellistä työtä verkkoyhteisössä

rakkauden ammattilaiset 
henna hautaahO
pRojektisihteeRi, kiRkkohallitUs

kirkkohallitus lähti syksyllä 2008 yh-
teistyössä suurten seurakuntayhtymi-
en ja seurakuntien kanssa hankkee-
seen, jossa toimitaan kirkon ulkopuo-
lisessa verkkoyhteisössä ikään kuin 
vuokralaisina. Hankkeen tavoitteena 
on tuoda kirkolle näkyvyyttä nuorten 
aikuisten mediassa kiinnostavalla ja 
positiivisella tavalla. tavoitteena on 
myös löytää tapoja tehdä hengellistä 
työtä verkossa. 
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kirkko näkyy tämän kohderyhmän 
elämässä hyvin vähän. Verkkoyhteisö 
tarjoaa heille mahdollisuuden kritii-
kin ja kysymysten esittämiseen. 

rakkauden ammattilaiset
City.fi-palvelussa on lähdetty liikkeel-
le rakkausteemalla. Rakkauden am-
mattilaiset -yhteisö käynnistyi marras-
kuussa �008 kuuden kuukauden sopi-
muksella. Yhteistyötä on sen jälkeen 
mahdollista jatkaa vähintään kuukau-
den jaksoissa eteenpäin. 

jatkon kannalta oleellista on, näke-
vätkö seurakunnat toiminnan verkos-
sa merkitykselliseksi ja sitoutuvatko 
ne edelleen varaamaan työntekijäre-
sursseja työhön verkkoyhteisössä.

kirkkohallituksessa kartoitetaan 

vuoden �009 aikana muita mahdollisia 
työympäristöjä ja arvioidaan city.fi-yh-
teistyön toimivuutta. 

Verkkoyhteisössä työskentelevät 
työntekijät ovat kyselyn mukaan ko-
keneet työn mielekkäänä ja tärkeänä. 
”läsnäolomme koetaan tärkeäksi. 
kohtaamme siellä erilaisen maailman 
kuin se, mikä on arjessamme”, eeva 
kahilaniemi-parkkola toteaa. ”tavoi-
tamme tätä kautta erityyppisiä ihmi-
siä”, heli airikka-Rantanen jatkaa.

on ollut mukavaa huomata, kuinka 
käyttäjät itse aloittavat aiheita ja haas-
tavat työntekijöitä mukaan keskuste-
luun. on selvää, että tällaiselle työlle 
on tarvetta. mahdollisuuksia hyvään 
vuorovaikutukseen nuorten aikuisten 
kanssa heidän omissa keskustelufoo-

rumeissaan on runsaasti.
nyt on tärkeää arvioida, haluamme-

ko varata työntekijäresursseja tällai-
seen työhön tulevaisuudessa. seura-
kuntien perinteisiä toimintamuotoja 
saatetaan jossakin joutua arvioimaan 
kriittisesti ja karsimaan toimimatto-
mia työtapoja, jos haasteeseen halu-
taan vastata. Verkkotyö vaatii aikaa ja 
paneutumista.

Yhteisön nimi Rakkauden ammatti-
laiset on herättänyt keskustelua. halu-
simme nimen, joka erottuu City.fi:ssä. 
siellä ei huomiota herätetä neutraaleil-
la nimillä. tämä myös haastaa ihmisiä 
pohtimaan, mitä rakkauden ammatti-
laisuus oikeastaan voisi olla. luomme 
ehkä uuden, positiivisen sisällön tälle-
kin käsitteelle. 

Henna Hauta-aho kertoo, että verkkoyhteisöjen työntekijät ovat kokeneet työnsä mielekkäänä ja tärkeänä.
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Kun rakastaminen on vaikeaa, ota 

yhteyttä Rakkauden ammattilaisiin.

UsKoUdU papille mitään salaamatta. 

Haasta parisuhdeterapeutti keskustele-

maan rakkauden ongelmista. 

osallistu, opi toisten kokemuksista, 

kysy ja keskustele. 

city.fi/RaKKaUdenammattilaiset

Cityssä on perinteisesti viljelty run-
saasti kirkkoon liittyvää termistöä, ku-
ten rippituoli ja Raamattu. niille on 
annettu kirkon käytöstä hyvin poikke-
avia sisältöjä. Rakkauden ammattilai-
suuden voi nähdä myös vastaiskuna 
termien varasteluun. profilointi Citys-
sä on onnistunut hyvin, ja työntekijät 
ovat lunastaneet hienosti paikkansa 
yhteisössä. 

liperit citymuotiako?
kirkon ilmaantuminen keskustelualu-
eelle on herättänyt vilkasta ja moni-
naista keskustelua. ensimmäisen vii-
kon aikana Rakkauden ammattilaiset 
nousi palvelun puhutuimmaksi ai-
heeksi.

palvelulle on selkeästi tarvetta. siitä 
kertovat suuri kiinnostus ja käyttäjien 

yhteydenotot. pappien läsnäolo on 
huomattu, ja pantapaitaisten hahmo-
jen runsaus on herättänyt muun muas-
sa kysymyksen ”liperit citymuotia-
ko?” 

Rakkauden ammattilaiset ovat kes-
kustelleet yhteisössä monista kirkkoon 
liittyvistä teemoista, kuten kirkon ase-
masta yhteiskunnassa, uskonnosta, 
jeesuksesta, papin työstä, ihmissuh-
teista ja jumalanpalveluksesta. tärke-
ää on ollut myös muu osallistuminen, 
papin rooliin liittyvien ennakkoluulo-
jen purkaminen ja tutuksi tuleminen. 

keskusteluja on käyty myös esimer-
kiksi muodista, urheilusta, työn mie-
lekkyydestä, autoista, ruuasta ja juo-
masta sekä kirjallisuudesta. Uskonto 
ja kirkko ovat olleet suosituimpia kes-
kustelunaiheita. Viestiketjut ovat ke-

ränneet kymmeniätuhansia lukijoita.
Rakkauden ammattilaiset -verkko-

yhteisö on madaltanut kirkon kynnys-
tä niille, jotka eivät muuten osallistu 
kirkon toimintaan tai kohtaa sen työn-
tekijöitä. Verkkoyhteisö tarjoaa heille 
mahdollisuuden kritiikin ja kysymys-
ten esittämiseen.

Rakkauden ammattilaiset -yhteisös-
sä on jo yli sata jäsentä. marraskuun 
aikana yhteisössä vieraili yli �100 jä-
sentä, ja sivulatauksia oli noin 17 000.

kampanja toteutetaan yhteistyössä 
Citypress oy:n kanssa, joka kustantaa 
City-lehteä ja City.fi-verkkopalvelua. 
hankkeessa ovat mukana kirkkohal-
litus, kirkkopalvelut ry sekä helsin-
gin, espoon, Vantaan, turun, tampe-
reen, seinäjoen, kuopion ja oulun 
seurakunnat.
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heikki heikurinen
pRojektitYöntekijä
Vantaan seURakUntaYhtY-
mä

suurella sydämellä -vapaaeh-
toistoiminta on netissä toimiva 
vapaaehtoispankki, joka alkoi 
tampereen seurakuntien dia-
koniakeskuksen toimintana 
syksyllä 2006. tällä hetkellä 
toiminta laajenee, ja sitä tuo-
daan tutuksi Hengellinen elä-
mä verkossa -hankkeen tuke-
mana. 

Vantaan, helsingin ja mikkelin seura-
kunnissa toiminta alkoi syksystä �008, 
ja uusia seurakuntia on tulossa mu-
kaan.

ilkka kalmanlehto tampereen seu-
rakuntien diakoniakeskuksesta vie hy-
vällä menestyksellä toimintaideaa 
eteenpäin ”avoimen lähdekoodin” aja-
tuksella: toiminta on kopioitavissa ja 
edelleen kehitettävissä omaan seura-
kuntaan tai yhtymään sopivaksi. toi-
minnan aloittamiseen on myös valmii-
ta puitteita, joista on helppo lähteä 
liikkeelle.

tulevaisuuden haasteisiin 
vastaamassa
kun olin esittelemässä suurella sydä-
mellä -vapaaehtoistoimintaa Vantaan 

seurakunnissa, toin yhdessä työnteki-
jäkokouksessa esille vapaaehtoisten 
tärkeyden hieman pelottavassa valos-
sa. tulevaisuuden seurakunta saattaa 
olla useissa toiminnoissaan yhä enem-
män riippuvainen vapaaehtoisista. tä-
mä tieto on häkellyttävä ja voi olla jo-
pa ammatillista näkyämme vastaan.

työntekijöiden toimintatavat saat-
tavat muuttua työn toteuttajasta enem-
män toimintaa koordinoivaksi ja va-
paaehtoisia kouluttavaksi. pääsemme 
pohtimaan, missä tehtävissä tarvitsem-
me tulevaisuudessa yhä niukkenevaa 
ammatillista työvoimaa tai yhteistyöta-
hoja ja missä tehtävissä vapaaehtoiset 
ovat parhaimmillaan. 

tulevaisuuden synkistely tulee tie-
tysti tuoreista kirkostaeroamistilastois-

suurella sydämellä
Vapaaehtoistyötä netin välityksellä

- Kuinka kohtaamme ne, joille netti on paikka itsensä toteuttamiseen? Heikki Heikurinen kysyy. HANS VON ScHANTz
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ta, ja ajan kuluessa työvoima vähentyy. 
tiukat tilanteet tosin haastavat meitä 
myös päätöksiin ja uusiin innovatiivi-
siin käytännön toimintoihin, kunhan 
niille annetaan rohkeasti tilaa. 

suurella sydämellä -vapaaehtoistoi-
minta on yksi ratkaisu tämän päivän ja 
tulevaisuuden haasteisiin sekä tapaan 
tuoda asioita esille tietoverkossa ja yh-
teiskunnassamme.

kuinka kohtaamme ne, joille 
netti on paikka itsensä 
toteuttamiseen?
suurelle osalle tämän päivän ihmistä 
netti on tärkeä ja oleellinen osa arkea. 
internetin yhteiskunnallista arvoa ko-
rostaa se tieto, että nettiyhteydet li-
sääntyvät suomessa hurjaa vauhtia. 
Vuodelle �01� on suunniteltu, että no-
pea laajakaistayhteys on joka kodissa. 

on siis luontevaa, että kirkon toi-
minta ja vapaaehtoistyöt ovat saatavil-
la netistä helposti, ymmärrettävästi ja 
kutsuvasti. hengellinen elämä verkos-
sa -hanke mahdollistaa sen, ettemme 
ole liian myöhässä kääntämässä kuu-
luisaa kirkkolaivaa bittivirtaan.

suurella sydämellä -toimintamallin 
kautta seurakunnilla on mahdollisuus 
saada uusia ihmisiä mukaan toimin-
taan tai tutustumaan seurakunnan tär-
keään muotoon, yhteisöllisyyteen. 
suurella sydämellä -toiminta lähtee 
rohkeasti haastamaan kiireen keskellä 
ihmistä, jolle on tärkeää, että hän voi 
olla omin ehdoin mukana toiminnas-
sa.

oleellista on myös se, että kenellä ta-
hansa on mahdollisuus tulla mukaan 
toimintaan. emme halua olla rajaa-
massa auttamisen mahdollisuuksia 

vaan kasvattaa niitä ennakkoluulotto-
masti. Vapaaehtoistoiminnassa moni 
on varmasti huomannut, että auttami-
nen on kaikkia yhdistävä tekijä.

yhteistyö mahdollistaa 
koulutuksen
tampereen ja Vantaan seurakuntayh-
tymät ovat lähteneet viemään suurel-
la sydämellä -toimintaa myös oppilai-
toksiin. 

oppilaitoksissa järjestetään kursseja 
ja tempauksia, joissa oppilas pääsee tu-
tustumaan vapaaehtoistyöhön yleisesti 
ja kokemaan, miltä vapaaehtoistyö 
maistuu. oppilaitosten kautta saamme 
uusia ja nuoria tekijöitä vapaaehtoi-
siksi, jotka päivittävät osaltaan toimin-
taa nykyaikaan. 

suurella sydämellä -vapaaehtoistoi-
mintaa voisi hyvin ajatella myös isos-

Saara ja Iina. Iina toimii vapaaehtoisena kehitysvammaisten nuortenillassa, jonne hän hakeutui Suurella Sydämellä -palvelun kaut-
ta.

H
EI

K
K

I H
EI

K
U

R
IN

EN



�8 CRUX, helmi-maaliskUU 2009

k i R k k o  V e R k o s s a

 www.suurellasydamella.fi-sivujen kaut-
ta vapaaehtoinen pääsee ilmoittautu-
maan haluamaansa tehtävään halu-
amansa seurakunnan alueella. 
 Ilmoittautuessaan tehtävään vapaaeh-
toinen ei tarvitse muuta kuin oman säh-
köpostiosoitteen ja puhelinnumeron.

 Vapaaehtoisen ilmoittautumiseen rea-
goidaan välittömästi automaattisella säh-
köpostiviestillä. 
 Toiminnan järjestäjä ottaa ilmoittautu-
misen jälkeen mahdollisimman pian yh-
teyttä vapaaehtoiseen ja kutsuu hänet 
haastatteluun tai perehdytykseen. Tässä 

tilanteessa voidaan puhua vakuutuksista 
ja vapaaehtoisen sopimuksista.
 Tämän jälkeen vapaaehtoinen pääsee 
toimintaan, ja toivomme tietysti, että hän 
osallistuu mahdollisesti uudelleen.

toiminnan jatkeena vanhemmille nuo-
rille, joilla on halu pysyä seurakunnan 
toiminnassa mukana. 

osallistumisen 
helppous
suurella sydämellä -nettisivujen kaut-
ta vapaaehtoinen voi löytää helposti ja 
vaivattomasti seurakunnan järjestä-
mää vapaaehtoistoimintaa sekä mah-
dollista koulutusta. Vapaaehtoistehtä-
viä tarjoavat seurakunnat, yhtymät tai 

niiden yhteistyökumppanit. toiminta 
antaa myös seurakuntien vapaaehtois-
toiminnalle myönteistä näkyvyyttä.

Yhtenä toiminnan ajatuksena on 
helppous aloittaa vapaaehtoistyö. tar-
koituksena ei ole sitouttaa vapaaeh-
toista pitkäksi aikaa, vaan riittää, että 
hoitaa valitsemansa tehtävän. 

tervetuloa tutustumaan!
www.suurellasydamella.fi
suurella sydämellä -toiminnasta voit 

kysyä lisää:

heikki heikurinen 
heikki.heikurinen@evl.fi 
puh. 0�0 �11 1��7

ilkka kalmanlehto
ilkka.kalmanlehto@tampere-evlsrk.fi
puh. 0�0 ��0 9�08.

Oletko vuorottelu- tai virkavapaalla?

 Ota yhteyttä omaan 

ammattiliittoosi, jotta jäsenasiasi pysyvät kunnossa.

ilmoittautuminen on helppoa!
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pekka huOkuna
kiRkkoheRRa, mikkelin maaseURakUnta

k
irkon jäsenyys on ajankohtainen asia. 
olennaista ei ole kuitenkaan vain kirkon jäsen-
määrä. sen ohella varsin keskeinen kysymys on, 
kuinka me kirkon työntekijät suhtaudumme tuo-

hon jäsenyyteen. otammeko sen tosissamme vai näem-
mekö seurakuntalaisemme vain passiivisina työn kohtei-
na? 

esiin nousee ainakin kaksi näkökulmaa kirkon jäse-
nyyteen. ensinnä mieleen tuleva lienee kysymys vapaa-
ehtoistyöstä ja -toiminnasta. olemme kirkossa aika hy-
vin – ainakin periaatteen tasolla – alkaneet oivaltaa, että 
seurakuntalaisten vapaaehtoinen vastuunkantaminen ja 
toimiminen kirkon työssä on merkittävä mahdollisuus. 

talouden heiketessä kirkon jäsenten panos nousee en-
tistä tärkeämmäksi. Vapaaehtoistyö on nousussa ja sitä 
pitää edelleen kehittää. siitä en ole kovin huolissani.

sen sijaan minua huolestuttaa suhtautuminen niihin 
kirkon jäseniin, joita kovin usein kutsutaan vieraantu-
neiksi tai passiivisiksi. tätä joukkoa on suuri osa seura-
kuntalaisista. olemme omaksuneet ajattelutavan, jonka 
mukaan nämä ihmiset pitäisi saada mukaan seurakun-
nan toimintaan tai ainakin ”tavoittaa”. 

Vieraantuneitten tavoittaminen lienee tuttu termi mil-
tei kaikissa seurakunnallisissa toimintasuunnitelmissa. 
mistä itse asiassa on kysymys?

pelkkä tavoittaminen jää varsin epämääräiseksi käsit-
teeksi. milloin voidaan katsoa, että joku on tavoitettu? 

Riittääkö tavoittamiseksi pelkkä ohimenevä kohtaa-
minen vai tarkoitetaanko sillä jotakin syvällisempää? jos 
tavoitteena on vieraantuneitten tavoittaminen, mistä tie-
tää, että tavoite on saavutettu? 

kenen sielua itse asiassa hoidamme, jos kuvittelemme 
pikaisen kohtaamisen välittävän uskon salaisuuden ja si-
touttavan kirkon jäsenyyteen? Vai onko kyseessä poh-
jimmiltaan pyrkimys saada jäsenet mukaan seurakun-
nan toimintaan?

ajattelemmeko siis niin, että kirkon jäsen toteuttaa jä-
senyyttään vasta sitten, kun hän fyysisesti siirtyy seura-
kunnan omistaman kiinteistön seinien sisään ja osallis-
tuu johonkin meidän järjestämäämme tilaisuuteen? 

onko siis ensi tultava jonnekin ollakseen jotakin? ei-
kö kristillisessä uskossa ole kyse vähän muista asioista?

eikö lähtökohtana voitaisi pitää sitä, että seurakunta-
laiset ovat kasteensa perusteella osallisia kristillisestä us-

kosta? eivät he ole välttä-
mättä vieraantuneita, vaik-
ka eivät jaksaisi käydä mei-
dän tilaisuuksissamme. en 
tarkoita, että pelkkä kirkon 
jäsenyys merkitsisi henki-
lökohtaista sitoutumista 
kirkon uskoon ja sano-
maan. 

mietin kuitenkin sitä, pi-
täisikö meidän lähteä roh-
keasti vahvistamaan seura-
kuntalaisten osallisuutta kirkon uskosta. suuri joukko 
suomalaisia rukoilee ja uskoo jumalaan sekä tahtoo toi-
mia elämässään kristillisten arvojen mukaan. 

eikö heitä pitäisi tukea ja rohkaista, vaikka he eivät 
tulisikaan seurakunnan toimintaan mukaan juuri tässä 
elämänvaiheessaan? eli siis että tavoitteemme ei olisi-
kaan, että he tulevat meidän ehdoillamme meidän taloi-
himme, vaan että me menemme heidän ehdoillaan hei-
dän luokseen. 

kirkon olemukseen kuuluu yhteen kokoontuminen, 
kirkkohan on congregatio sanctorum. nykyään ihmis-
ten kokoontumisen tapa on toisenlainen kuin ennen. jos 
haluamme vahvistaa kirkon jäsenten osallisuutta yhtei-
sestä uskosta, meidän täytyy liikkua siellä, missä ihmiset 
ovat. 

Verkostoituminen työpaikkojen, koulujen, päiväko-
tien ja järjestötoiminnan kautta antaa meille papeille ja 
muille kirkon työntekijöille mahdollisuuden olla siellä, 
missä ihmiset muutenkin jo ovat. näissä yhteyksissä 
kohtaamisetkin voivat olla enemmän kuin vain tilastol-
lisia ”kohtaamisia”. Yhdessä eläen voimme olla läsnä elä-
män arjessa. 

erityisen merkittävä osallisuuden vahvistamisen väli-
ne on netti. sielläkin meidän olisi mentävä sinne, missä 
väki muutenkin jo on, eikä odotettava, että kansa hakeu-
tuu meidän ikiomille verkkosivuillemme. kirkossa on 
alkamassa mittava hanke, joka tähtää juuri läsnäoloon 
tietoverkoissa.

jos alkaisimme entistä rohkeammin arvostaa seura-
kuntalaisten jäsenyyttä ja sitoutumista kirkkoon, voisim-
me ehkä alkaa vähitellen nähdä väkeä enemmän myös 
siellä, missä kokoonnutaan sanan ja sakramenttien äärel-
lä. 

se vaatii meiltä paljon – aitoutta, läsnäoloa, vahvaa si-
toutumista sanomaan – mutta antaa vielä enemmän.

tulla jonnekin ollakseen jotakin?
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vesa engström
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 2009 tar-
joaa pikakurssin perusasioihin. 

s
eurakunnat HakeVat 
kesätyöntekijöitä hyvin erilai-
siin tehtäviin. kirkollisten leh-
tien 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 seurakun-
nassa vaihtelee sovittujen tehtävien 
mukaan: joku palkataan pelkästään 
yhtä leiriä tekemään, toinen hyppää 
mukaan rippikouluprosessiin jo ke-
vään aikana, kolmas saa töitä kaikille 
kesäkuukausille. 

jokaisen kesätyöntekijän on hyvä ol-
la perillä tietyistä työsuhteen perusasi-
oista. 

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/keskushallin-

to kohdasta työmarkkinalaitos -> so-
pimukset. 

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-

kesätyöntekijän 
pikkujättiläinen 2009

SIRPA PäIVINEN/KUVAKOTIMAA
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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 työsopimusasiat kuntoon jo 
ennen työsuhteen alkua – mahdollis-
ten ongelmien selvittäminen voi olla 
jälkikäteen hankalaa.

paljonko 
palkkaa? 
nykyisen sopimuksen mukaan teolo-
gian-, kanttori-, diakonia- ja nuoriso-
työnohjaajaopiskelijan kuukausipal-
kan tulee olla 10��,�9–1�07,1� 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 loppuvaiheessa olevan tai 
tutkintovaatimuksiin liittyvän harjoit-
telun suorittaneen opiskelijan palkkaa 
ei tule määritellä palkkahaarukan ala-
päästä. oma ryhmänsä ovat ne, joilla 
on jo oman alansa virkaan pätevöittä-
vä tutkinto. heidän palkkaansa tar-
kastellaan suhteessa tehtävän vaati-
vuuteen. 

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 silti määritellä kuu-
kausipalkan 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. 

kilometrikorvauksista täytetään ai-
na erillinen lomake, josta ilmenee mat-
kan pituus ja sen tarkoitus. peruskilo-
metrikorvaus on tällä hetkellä �� sent-
tiä. 

työaika 
vai ei?
opiskelijoiden keskuudessa elää sit-
keänä käsitys, että hengellisen työn ke-
sätyöntekijät eivät noudata työaikaa. 

kirkon virka- ja työehtosopimuk-
sessa korostetaan kuitenkin, että työ-
ajattomia työntekijöitä ovat vain hen-
gellistä työtä tekevät viranhaltijat, esi-
merkiksi papit, kanttorit ja diakonia-
työntekijät.

Vastaavaa työtä tekevät työsopimus-
suhteiset työntekijät ovat työaikamää-
räysten piirissä. tällaisia työntekijöitä 
ovat esimerkiksi lastenohjaajat, lähe-
tys- ja pyhäkoulusihteerit sekä kirkol-
listen alojen kesätyöntekijät. näillä 
työntekijöillä on siis työaika, joka on 
luonnollisesti voimassa myös leirien 
aikana. 

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 minuuttia päivässä. työ-
matkoja asunnosta työpaikalle ei las-
keta työajaksi, mutta jos joudut työ-
päivän aikana siirtymään työpisteestä 
toiseen, nämä matka-ajat ovat osa työ-
aikaasi. lähimmän esimiehen kanssa 
kannattaa sopia siitä, kuinka paljon 
työaikaa voit käyttää esimerkiksi rip-
pikoulutuntien ja muiden työhösi kuu-
luvien tilanteiden valmisteluun. 

kesätyöntekijälle kuuluu kaksi va-
paapäivää viikossa. jos vapaapäivät 
jäävät leirin alle, ne siirtyvät pidettä-
viksi myöhemmin. 

jokainen kesätyöntekijä on oikeu-
tettu sopimuksen mukaiseen vuosilo-
maan. ensimmäiseltä kahdelta täydel-
tä työkuukaudelta lomapäiviä kertyy 
kaksi kuukaudessa, kolmannelta kuu-
kaudelta yksi. täydeksi työkuukau-
deksi lasketaan kuukausi, jossa on yli 
1� työpäivää. 

loman ajankohdasta kannattaa kes-
kustella työnantajan kanssa. mikäli et 
ehdi pitää lomapäiviäsi, ne on mahdol-
lista korvata rahana. tästä kannattaa 
kuitenkin aina 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 korvattu heille 
samalla tavalla kuin työajattomille 
hengellisen työn viranhaltijoille eli ai-
noastaan leirivapaina ja leiripäivära-
hoina. tämän vuoksi työaikoja ei ole 
yleensä leireillä seurattu eikä työvuo-
roja laadittu. 

nyt työsuhteessa oleville kesätyön-
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tekijöille kuuluu korvata myös mah-
dolliset leirin aikana kertyneet ylityö-
tunnit joko rahana tai vapaana. kor-
vauksen suuruus määräytyy tunti tun-
nista -periaatteella, eli yhdestä ylityö-
tunnista työntekijä saa joko yhden 
tunnin vapaata tai tunnin palkkaa vas-
taavan 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 suunnittele-
malla ja jakamalla pystytään takaa-
maan kaikkien työntekijöiden riittävä 
lepo leirin aikana – kukaan ei jaksa ei-
kä voi tehdä töitä �� tuntia vuorokau-
dessa, ei edes leirillä.

leirillä työaikaa voidaan haluttaes-
sa pilkkoa niin, että työajan välissä on 
vapaa-aikaa – esimerkiksi toisen opet-
tajan tuntien aikana tai leiriläisten va-
paa-aikana. tällöin työntekijä voi olla 
leirin käytössä taukojaan lukuun otta-
matta aamusta iltaan. 

työajan suunnittelun tulee aina läh-
teä kunkin leirin tarpeista ja suunnit-
telun lähtökohtana on hyvä käyttää 
leirin ohjelmaa. asiasta voit lukea li-
sää liittojen kotisivuilta.

leirielämää
moni kesätyöntekijä viettää ison osa 
kesäkuukausista leirillä, ja leirityöstä 
työntekijän kuuluu saada tietyt korva-
ukset: leiripäiväraha sekä leirityöaika-
hyvitys. 

leiripäivärahaa maksetaan jokaisel-
ta yhtäjaksoiselta leirivuorokaudelta. 
leirivuorokauden lasketaan alkavan, 
kun työntekijä lähtee kotoaan tai työ-
paikaltaan ja päättyvän, kun hän palaa 
sinne. 

jos reissaat esimerkiksi vaellusripa-
rille lappiin, matkat lasketaan mu-
kaan leiriaikaan. mikäli leiriin tai ret-

keen kuuluu seurakunnan kustanta-
ma ruokailu, päivärahasta vähenne-
tään ruokailun verotusarvoa vastaava 
summa, joka on �,1� 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 �009 erityis-
koulutettujen työttömyyskassan jäsen-
maksu on �1 euroa / vuosi. 

mikäli työviikkoja kertyy vuoden 
aikana tarpeeksi, työttömyyskassan jä-
senmaksu kannattaa kuitenkin mak-
saa. jos olet kiinnostunut työttömyys-
kassan jäsenyydestä, ota yhteyttä 
omaan ammattiliittoosi! 

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 opiskelijoi-
ta! 

kaikista mieltä painavista asioista 
kannattaa kysyä ja keskustella. jokai-
sella työpaikalla on omat käytäntönsä, 
joiden tunteminen helpottaa työnte-
koa huomattavasti. 

monet asiat ovat myös sellaisia, jois-
ta täytyy itse sopia oman esimiehen 
kanssa. näitä ovat esimerkiksi kesä-
työntekijän työtehtävät, osallistumi-
nen rippikoulun ennakkotapaamisiin 
ennen varsinaisen työjakson alkamis-
ta, opetustehtävien jakaminen rippi-
koulussa ja monet muut asiat, joista ei 
ole olemassa virallisia 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!

Vesa Engström
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kirkkomuusikon taivas

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

veera heinO
kiRkkomUsiikin opiskelija
piRkanmaan ammattikoRkeakoUlU

l
äHdin opiskelijaVaiHtoon pohjois-ita-
liaan Veronan konservatorioon. hakemukseen 
kirjoitin perusteluja, miksi haluan juuri italiaan. 
italialaisen jäätelön sijasta mainitsin pitkän kult-

tuuri- ja musiikkihistorian. ajattelin kirkkomusiikin 
säveltäjiä: palestrina, Gabrielit, monteverdi, Vivaldi ja 
monet muut vanhat mestarit. 

mahtavaa, teen matkan kirkkomusiikin juurille. tun-
tui todella hienolta, että saisin opiskella keskellä histori-
an havinaa, uskomattomissa puitteissa. italian täytyy ol-
la kirkkomusiikin opiskelijan taivas! 

Veronan keskusta on täynnä kirkkoja, vanhimmat 
niistä ovat peräisin 800-luvulta. ensimmäinen harjoitte-
lukirkkoni oli betoninen lähiökirkkorumilus. siellä ovet 
pidettiin avoinna, lämmitystä tai valoja ei ollut. pilkki-
hanskat lämmittivät käsiä. 

harjoittelemiseen antoivat lisänsä aamuisin sakastiin 
kokoontuvien vanhusten rukoushetki ja kirkon siivous-
päivä. iäkkäät seurakuntalaiset kantoivat tuolit ja pesi-
vät lattiat. 

jokaisella kirkkorakennuksella on varsin omavaltai-
sesti asioista päättävä kirkkoherransa. Yhdessä kirkossa 
kirkkoherra kielsi messussa soiton kuultuaan, että olen 
luterilainen. 

Yleensä jokaisessa kirkossa on joka päivä aamun ru-
koushetki ja illalla messu. niiden alkamisajankohdat 
vaihtelevat suuresti kirkosta riippuen. kirkot ovat myös 
auki joka päivä, noin kello kahdestatoista neljään vallit-
see kuitenkin pausa di pranzo eli lounastauko. 

konservatoriossa yritin selittää maestrolleni suoma-
laista kanttorinimikettä ja koulutustani. luterilaisuus 
oli hänelle vierasta. samoin vieras oli ajatus siitä, että 
valmistuisin ammattikorkeakoulusta kirkkomuusikok-
si eikä tavoitteenani olisikaan konserttiurkurius. 

italiassa konservatorio on korkein musiikin koulutus-
ta antava oppilaitos. suuri osa opiskelijoista opiskelee sa-
maan aikaan yliopistossa tulevaisuutensa taatakseen. 

maestroni vaikutti yhtä aikaa opettajana, yhtenä san 
tomaso kirkon urkureista ja asiantuntijana historiallis-

ten urkujen restaurointia 
suunniteltaessa. kävimme 
katsomassa ja soittamassa 
monia historiallisia soitti-
mia. suurimmassa osassa 
kirkoista urkujen ylläpito 
oli hunningolla. seurakun-
nista puuttui ajatus siitä, et-
tä joku johtaa ja suunnitte-
lee musiikkielämää. Yleensä 
restaurointitöitä tukivat 
pankit tai muut yksityiset 
tahot, jotka halusivat edistää kulttuuria. 

Vuokraemäntäni soitti vapaaehtoisena pienessä jousi-
orkesterissa, joka avusti musiikillisesti san Zeno kirkon 
sunnuntaimessuissa. Urkuri oli klassista musiikkia ra-
kastava kirurgi. hänen villassaan oli yksi kerros täynnä 
erilaisia pieniä urkuja. 

kun soitin jouluyön messussa, musiikkia johti auto-
mekaanikko. hän oli itse säveltänyt musiikkia ja harjoi-
tuttanut harrastelijaryhmän kirkkoon. 

eläMässä Väestöltään tiheimmässä maassa 
eteläisimmässä euroopassa ja meillä täällä suomessa on 
tietysti selvät erot. ei meillä mafia tai vaikea byrokratia 
vaikuta tavallisten ihmisten arkeen. täällä ihmisillä on 
vapaus järjestäytyä ja ajaa asioita eteenpäin. täällä on 
vapaa media; italiassa sen voi unohtaa. meillä on paljon 
vapautta ja mahdollisuuksia toimia, jos vain osaamme 
sen nähdä. 

me kanttorit täällä suomessa saamme palkkaa, meillä 
on virallinen asema ja mahdollisesti vielä budjetissa ra-
haa toimintaan. pohjoismainen järjestelmämme on mo-
nella tapaa turvallinen ja valoisa työympäristö. 

toisaalta vaikeammissa oloissa musiikki nousee halus-
ta tehdä ja saavuttaa jotain mikä nousee arjen yläpuolel-
le. italiassa erityisesti klassisen musiikin harrastus on ai-
van eri laajuista kuin suomessa. 

musiikin tekeminen kuvastaa aikaa ja yhteiskuntaa. 
italiassa löysin musiikin luonnollisuuden ja yhteisölli-
syyden. laulaminen ja soittaminen olivat luonnollisia 
asioita, joista saivat pitää kaikki: harrastelijat, ammatti-
laiset – aivan kuka tahansa.
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reima hassinen
Diakoni, VaaRa-kaRjalan 
seURakUnta

kiihtelysvaaran ja tuupovaa-
ran kuntien päätös liittyä osak-
si joensuun kaupunkia merkit-
si myös seurakuntien liittämis-
tä joensuun ev.lut. seurakun-
tayhtymään vuoden 2005 alusta 
lukien.

k
iiHtelysVaaran ja tuu-
povaaran seurakunnat esittivät 
kirkkohallitukselle seurakun-
tiensa lakkauttamista ja uuden 

seurakunnan perustamista niiden tilal-
le. seurakunnista muodostettiin uusi 
Vaara-karjalan seurakunta. kiihtelys-
vaara ja tuupovaara jatkavat uuden 
seurakunnan seurakuntapiireinä. lii-
tos toteutettiin vauhdikkaasti enem-
mittä mutinoitta.

kirkkoherra jari Uimonen kuvaa 
Vaara-karjalan seurakunnan ensim-
mäistä toimintavuotta: ”kulunut vuo-
si oli Vaara-karjalan seurakunnan en-
simmäinen. samalla haasteena oli kah-
den vanhan seurakunnan (kiihtelys-
vaara 1�80, tuupovaara 190�) yhteen-
sovittaminen. erilaisista perinteistä ja 
käytännöistä huolimatta vuosi oli roh-
kaiseva. seurakuntapiirit turvasivat 
omaleimaisuuden, mutta samalla voi-

tiin käyttää lisääntyneitä resursseja 
myös uuden rakentamiseen.”

piispantarkastuksessa lokakuussa 
�00� piispa Wille Riekkinen totesi uu-
desta seurakunnasta: ”seurakunnassa 
ei ole ilmennyt pahempia penikkatau-
teja.”

kokemuksiani 
seurakuntaliitoksesta
kiihtelysvaaran seurakunnassa byro-

kratia oli todella vähäistä varsinkin 
diakoniatyössä. 

liittyminen joensuun ev.lut. seura-
kuntayhtymään toi tullessaan strate-
gia- ym. työryhmiä. niihin oli lähes-
tulkoon välttämätöntä osallistua, jotta 
pääsi sisälle yhtymän toimintamallei-
hin sekä sai pidettyä esillä myös maa-
seudun erityishaasteita. 

siinä missä yhtymän suurempien 
kaupunkiseurakuntien diakoniatyön-

Muutoksen ja sopeutumisen 
aikaa vaara-karjalan 
seurakunnassa

SIRPA PäIVINEN/KUVAKOTIMAA
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tekijät voivat jakaa kokouksia useam-
man sektorityöntekijän kesken, meitä 
on vain kaksi, ja kokeneempana jou-
duin useimpiin osallistumaan.

joensuun ev.lut. seurakuntayhty-
mässä meitä on alusta alkaen kohdeltu 
tasavertaisesti. toimin vuodet �00�–
�007 yhtymän diakoniatyöntekijöiden 
ensimmäisenä yhdyshenkilönä, joten 
organisaatio on kaikilta osin tullut tu-
tuksi. 

testattua tuli myös taloushallinto, 
kun vuoden �007 loppupuolelle ajoit-
tui vääntö diakoniatyöntekijöiden uu-
desta tehtäväkohtaisesta palkkaukses-
ta. ja hyvinhän siinä lopulta kävi. 
päästiin sopuun!

kiihtelysvaaran seurakuntapiirissä 
perustyö seurakuntalaisten parissa on 
sujunut jouhevasti vanhojen tuttujen 
työntekijöiden johdolla. tuupovaaras-
sa seurakuntaliitoksen alkuun ajoittui 
kirkkoherran viran muutos piirikap-
palaiseksi ja myös viranhaltijan vaih-
dos. samoin kävi diakonian viran 
kanssa. Uusi viranhaltija aloitti vuo-
den �00� loppupuolella. 

Vanhoillinen ilmapiiri yhdistettynä 
edellä mainittuihin muutoksiin on 
synnyttänyt ja pitänyt yllä jännitteitä 
aina näihin päiviin saakka.

Mikä on 
muuttunut?
seurakuntaliitoksen myötä menetim-
me kirkkoherranvirastot ja niiden 
mukana päivittäin sykkivät seurakun-
tien sydämet.

kirkkoherranvirastoihin voivat poi-
keta niin seurakuntalaiset kuin työnte-
kijät viitenä päivänä viikossa. nyt seu-
rakuntatoimistossa palvelee seurakun-
tasihteeri kahtena päivänä yhteensä 
kahdeksan tuntia. Varsinkin alkuun 
moni työntekijöistämme koki edellä 
mainitun suurimpana yhteisyyden 
murtajana, ja näin meistä tuli pikku 
hiljaa yksityisyrittäjiä.

työyhteisön ilmapiiri on heikenty-
nyt. Varsinkin ne työntekijämme, jot-
ka haluaisivat tehdä sekä suunnitella 

töitä yhdessä, ovat joutuneet henkises-
ti tiukoille. laajentuneen seurakun-
nan työhaasteet ja työmatkat ovat var-
sinkin papiston osalta tuplaantuneet. 

kiire, kiire, ei oo aikoo -ilmiö on 
kuin syöpä, jonka seurauksia emme 
voi edes aavistella. surullisinta on 
kuulla, että seurakuntalaiset eivät aina 
uskalla lähestyä saati sitten häiritä 
meitä kiireisiä seurakunnan työnteki-
jöitä.

yhdistymisprosessin 
tuomat opit
seurakuntaliitosten toteutuksesta neu-
voteltaessa tulee jokaisen työntekijän 
olla aktiivinen ja sitkeä oman työalan-
sa tulevaisuutta puolustaessaan. Var-
sinkin alkuun tulisi käyttää runsaasti 
aikaa yhteisen työnäyn ja tavoitteiden 
hiomiseen sekä epävarmuuksien käsit-
telemiseen.

ongelmia ei missään tapauksessa 
saa vähätellä saati lakaista maton alle. 
esimiesasemassa olevien työntekijöi-
den on huolehdittava työntekijöiden 
jaksamisesta vaikkapa vain kysymällä: 
”mitä sinulle kuuluu ja kuinka jak-
sat?” 

hyvin ja ajan kanssa hoidettu uu-
teen seurakuntamalliin sisään ajami-
nen tuottaa ajan oloon taivaallisen ta-
sapainoisen yhteisön, jossa eletään mo-
tivoituneesti kristittyinä heikointa 
lenkkiä unohtamatta.

vuoden 2009 
kynnyksellä
tämän päivän seurakuntatyö on kuin 
sekahedelmäsoppa, jolla pyritään ta-
voittamaan aikamme heterogeeninen 
ja maallistunut seurakuntalainen. Re-
hellisesti analysoiden panostukset ja 
tulokset ovat yhtä kaukana toisistaan 
kuin itä on lännestä. 

olisiko nyt jo kahdestoista hetki 
seurakuntakoon kasvaessa palata roh-
keasti seurakuntapiirien tai kappeli-
seurakuntien omaleimaiseen ja yksin-
kertaiseen elämään sanan ja rukouk-
sen valossa unohtamatta kiireetöntä 
kuuntelemisen jaloa taitoa? Voisipa 
tämä kiireetön lämpö olla rohkaise-
massa ihmisiä pysymään seurakunnis-
sa eroamisen sijaan. 

elämä jatkukoon työssä ja vaivassa, 
ilossa ja surussa, niin kauan kuin sano-
taan ”tänä päivänä”.

Reima Hassinen
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maila rancken
tieDottaja, sUomen lähetYs-
seURa 

jyrki Markkanen istuu kahvilla 
bangkokilaisen tavaratalon jää-
telöbaarissa.
Markkanen viihtyy kahviloissa. 
niissä voi rauhassa valmistella 
puheita tai muuten vaan tark-
kailla elämänmenoa. 

thaimaassa markkanen on asunut 
perheineen 11 vuotta. pääasiallisin 
työnantaja on suomen lähetysseura, 
ja pieni osa palkasta tulee suomen lu-
terilaiselta kirkolta. 

kolmen herran palvelija
työtehtävät ovat eri puolilla 10 mil-
joonaan asukkaan Bangkokia. 

– olen kolmen herran palvelija. 
opetan thaimaan luterilaisessa semi-
naarissa kreikkaa ja Uuden testamen-
tin eksegetiikkaa, olen Rauhan seura-
kunnan pappi ja lisäksi täällä asuvien 
suomalaisten ja suomalaisturistien 
pappi. 

on sunnuntai ja ostoskeskuksen hu-
lina jää taakse, kun menemme juma-
lanpalvelukseen Rauhan seurakun-
taan. se on yksi Bangkokin yhdeksäs-
tä luterilaisesta seurakunnasta. seura-
kunta on toiminut kolmisenkymmen-
tä vuotta ja on thaimaan luterilaisen 
kirkon vanhimpia. jäseniä on runsas 
sata. 

seurakunnan tilat ovat pienen ker-
rostalon katutasossa. kirkkosali 
muuntuu kätevästi ruokasaliksi juma-
lanpalveluksen jälkeen.

astuessamme sisään jyrki markka-

nen luo nopean yleissilmäyksen, onko 
kaikki kunnossa.

– alttarilla on väärä väri, täytyy 
vaihtaa, markkanen toteaa.

hetken kuluttua rummut, kitarat ja 
kosketinsoittimet soivat täydellä tehol-
la kuin rock-konsertissa.

 –  tämä äänimaailma sopii thaimaa-
laiselle ja tätä ihmiset haluavat. erityi-
sesti nuorille musiikki on tärkeää, 
markkanen sanoo.

 ”i lift your name like a banner in 
the sky!” laulaa seurakunta. sanat hei-
jastetaan valkokankaalle. ihmiset eläy-
tyvät lauluihin: kuka nousee seiso-
maan, kuka sulkee haltioituneena sil-
mänsä, kuka kohottaa kätensä ylistyk-
seen.

ei tämä muutenkaan ole mikään 
ihan tavanomainen luterilainen juma-

lanpalvelus. Raamattutunti, laulu-
osuus juontajineen, saarna, todistuspu-
heenvuorot ja ehtoollinen vuorottele-
vat selkeinä jaksoina. kolehteja on 
kaksi. 

myös markkasen saarnan pääkoh-
dat heijastetaan valkokankaalle thaik-
si ja englanniksi.

– Varmuuden vuoksi. ihan kaikki 
eivät ymmärrä kielikoulussa opittua 
thain kieltäni. se on liian muodollis-
ta. 

mutta hyvä olisi, että kaikki saisivat 
kiinni ytimestä:

– tärkeintä on julistaa armoa. 
Buddhalaisuus painottaa hyvien teko-
jen merkitystä, jotta seuraava elämä 
olisi parempi. mutta emme pysty teke-
mään hyvää, olemme pelastetut ar-
mosta. jos armoa ei julisteta selkeästi, 

sekalaisissa papin töissä 
Bangkokissa

Jyrki Markkanen sanoo voivansa keskittyä papin tehtäviin Rauhan seurakunnassa, sil-
lä seurakuntalaiset ottavat vastuuta toiminnasta ja valmistelevat hyvin myös kokouk-
set.
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thaimaalaiset vain siirretään toisen lain 
alta toiselle, markkanen sanoo.

thaimaan luterilaisessa kirkossa on 
vajaa �000 jäsentä. kasvua tapahtuu 
pienin askelin. tässä jumalanpalve-
luksessa Rauhan seurakunta sai kaksi 
uutta jäsentä, kun markkanen kastoi 
kaksi nuorta naista.

seurakunta on aktiivinen ja toimin-
nassaan omavarainen. nuoria tulee 
mukaan musiikin kautta. ilmaiset 
rumpu- ja kitaratunnit antavat varat-
tomillekin mahdollisuuden musiikin 
opiskeluun.

– kun kirkkohallitus ei pariin tal-
veen osoittanut seurakunnalle työnte-
kijää, se palkkasi itse evankelistan. 
seurakuntalaisille on itsestään selvää, 
että he pitävät työntekijänsä riisissä, 
markkanen sanoo. 

pappi suomalaisille
thaimaa on suomalaisten suosima lo-

makohde. joskus lomallakin voi sai-
rastua ja joutua sairaalahoitoon. 

– oppaat ottavat silloin yhteyttä mi-
nuun ja käyn sairaalassa. sairaan on 
vaikea jäädä vieraaseen maahan, kun 
muut palaavat kotiin. minulta ei niin-
kään odoteta sanoja, ennemminkin 
kuuntelua. jumalastakin puhutaan 
usein. 

markkasta tarvitaan apuun myös 
silloin, kun suomalaiset joutuvat hu-
malapäissään vaikeuksiin ja asioita sel-
vitellään poliisin kanssa.

mutta on myös iloisia tapahtumia, 
kuten kauneimmat joululaulut jou-
lunaikaan Bangkokissa. ja vihkimisiä, 
joskus ruuhkaksi asti, niin kuin yhdel-
lä jouluviikolla oli viisi avioparia. ja 
kasteita thaimaalais-suomalaisperheis-
sä.

tsunamin jälkeen markkasen nimi 
vilahteli lehdissä. hän kuului suoma-
laisen poliisin uhrintunnistusyksik-

köön.
näetkö painajaisia siitä ajasta?
– en. mutta sen jälkeen olen ym-

märtänyt, että elämä on hirveän arvo-
kas asia. monesti olen tunnistanut 
oman rajallisuuteni ja sen, että elämää 
ei voi ottaa itsestään selvyytenä. tuli 
todemmaksi oma pienuus jumalan 
edessä.

jyrki markkasen matka thaimaa-
han alkoi ehkä jo silloin, kun hän pie-
nenä poikana kotona pappilassa istui 
ruokapöydässä tansanialaisen piispan 
vieressä. korvaan tarttui muutama sa-
na englantia. kiinnostus vieraisiin 
maihin, ihmisiin ja kieliin heräsi. mat-
ka jatkuu:

– ihmisten kysymykset ovat kaik-
kialla samat. niistä voisi keskustella 
vaikka lentokenttäkappelissa. haave 
siitä elää mielessäni.

Jyrki Markkasta kiehtoo ajatus siitä, miten kirkko näkyisi yhteiskunnassa ja arjessa. – Omaa vakaumusta ei pidä eristää kirkkotilan 
sisälle tai jumalanpalvelukseen, hän sanoo.
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elävän kiven luona
jani kairavuO

p
äiVän eVankeliuMiteksti eli vertaus vii-
nitarhan vuokraajista sisältyy markuksen evanke-
liumin laajempaan kokonaisuuteen (mk. 11–1�), jo-
ka käsittelee jeesuksen julkista toimintaa jerusale-

missa. edellinen perikooppi paljastaa, että tapahtumapaik-
kana on jerusalemin temppeli ja kuulijakuntana ylipapit, 
lainopettajat ja seurakunnan vanhimmat (mk. 11:�7). näil-
le uskonnollisen eliitin edustajille jeesus suuntasi sanansa.

Viinitarhaa on Vanhassa testamentissa käytetty vertaus-
kuvana israelista. erityisesti jes. �:1–7 eli laulu viinitarhas-
ta muodostaa pohjan jeesuksen uudelle vertaukselle. lau-
lussa viinitarhasta omistaja näki suuren vaivan muokates-
saan, peratessaan ja vaaliessaan tarhaansa. kuitenkin hän 
joutui pettymään tarhan tuottaessa villimarjoja rypäleiden 
sijaan. 

aamoksen kirja taas päättyy kappaleeseen israelin pelas-
tus, jossa kaiken palauduttua hyväksi viinitarhat jälleen 
tuottavat satoa (aam. 9:11–1�). – jeesuksen kuulijakunnal-
le nämä Vanhan testamentin viitteet samoin kuin viite hy-
lätystä kulmakivestä (ps. 118) olivat luonnollisestikin tuttu-
ja. nykyajan kirkkokansalle ne lienevät vieraampia. jee-
suksen vertauksen ymmärtämiseksi on saarnaajan välttä-
mättä kuitenkin tehtävä niistä selkoa. millä tavoin ja missä 
laajuudessa, se jääköön saarnaajan vapaaseen ratkaisuval-
taan.

jeesus aloittaa vertauksensa identtisesti jesajan viidennen 

luvun kanssa. omistaja perustaa viinitarhan ja näkee suu-
ren vaivan yrittäessään saada sen tuottavaksi. tämän jäl-
keen jeesuksen vertaus poikkeaa jesajan versiosta: ”sitten 
hän vuokrasi tarhan viininviljelijöille ja muutti itse pois 
maasta” (mk. 1�:1). miksi? – jeesuksen elinaikaan ei ollut 
harvinaista, että viinitarhoja omistavat suurtilalliset vuok-
rasivat tarhansa ja lähtivät itse muualle nauttimaan työnsä 
(tai siis vuokralaisten työn) hedelmistä. 

ajatus omaisuuden jättämisestä toisten haltuun herättää 
monenlaista pohdintaa. ensimmäinen tällainen valtuutus 
tapahtuu jo aivan Raamatun alkulehdillä: ”täyttäkää maa 
ja ottakaa se valtaanne” (1. ms. 1:�8). ”herra jumala asetti 
ihmisen eedenin puutarhaan viljelemään ja varjelemaan si-
tä” (1. ms. �:1�).

jumalamme on koko elämässämme antanut meille omai-
suutensa ja vapauden itse päättää, miten leiviskämme hoi-
damme. Vapaus on kyllä muistunut mieleen, mutta miten 
on vastuun laita?

jeesuksen vertauksessa viinitarhan omistajalle käy toisel-
la tavalla huonosti kuin jesajan viidennessä luvussa. Viini-
tarha tuottaa hyvää satoa, mutta vuokraajien tappaessa ja 
häväistessä omistajan lähettämiä palvelijoita jää tuotto 
omistajan saavuttamattomiin. 

jeesuksen kuulijoille temppelissä oli sanomattakin selvää, 
että ”palvelijoilla” jeesus viittasi profeettoihin. profettoihin, 
jotka olivat olleet lähettäjänsä asialla, mutta joita uppinis-
kainen kansa ei ollut kuunnellut, vaan kohdellut kaltoin.

Vertaus viinitarhan vuokraajista saa kulminaatiopisteen-
sä, kun omistaja lähettää viimeisenä oman poikansa saata-
viaan perimään. ajatus on selkeä: ”minun omaan poikaani 
he eivät sentään uskalla koskea” (mk. 1�:�). Uskalsivatpa 
kuitenkin – ja vieläpä tappoivat ja heittivät ulos viinitarhas-
ta!

kristologisesti tulkittuna viinitarha ei jeesuksen vertauk-
sessa enää ole israel, vaan jumalan valtakunta. omistajan 
ja hänen rakkaan poikansa tunnemme myös varsin hyvin. 
Uppiniskaisia vuokralaisia taas ovat paitsi ylipapit ja laino-
pettajat, myös me kaikki myöhemmät jeesuksen kuulijat.

mitä on luvassa kansalle, joka ”lähestyy minua vain suul-
laan ja kunnioittaa minua vain huulillaan, koska sen sydän 
on vetäytynyt minusta kauas” (jes. �9:1�) – siis meille jokai-
selle?

meille olisi oikeastaan luvassa sama, jonka omistaja vii-
nitarhavertauksessa tarjosi kapinallisille vuokralaisille: 
”hän tulee ja ottaa nuo viljelijät hengiltä ja antaa viinitar-
hansa toisille” (mk. 1�:9).

tie pelastukseen on paluu hänen luokseen, jonka hylkä-
simme jo vastasyntyneenä tallin seimeen: ”tulkaa hänen 
luokseen, elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hylänneet 
mutta joka on jumalan valitsema. joka häneen uskoo, ei 
joudu häpeään.” (1. pt. �.)

29.3.
kärsimyksen sunnuntai
5. paastonajan sunnuntai
Liturginen väri: violetti tai sininen
Mk. 12:1–12
Virret: 80, -, 73, 79, 226, 275
Muuta musiikkia: RkV 1�7, 1�1, ���, Gumpelzhei-
mer: piinaa, tuskaa jeesuksen (Cantionale), herman: 
kun katson ristin ihmeeseen (hymnale), haapala: 
kulmakivi (nsV �00�), Buxtehude: membra jesu no-
stri (Yk 1�1)

virsi- ja musiikkivinkeistä
Virsien järjestys on seuraava, ellei toisin mainita: alkuvirsi, kiitos-
virsi, päivän virsi, uhrivirsi, ehtoollisvirsi ja päätösvirsi. Kiitosvirsi 
jää pois paastonaikana.
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temppelisiivooja
ilkka raittila

p
alMusunnuntaita Voi lähestyä monesta 
näkökulmasta. päivän psalmiksi on kaksi vaihtoeh-
toa: toinen, ��, aloittaa vahvasti kärsimystien seu-
raamisen: jumalani, jumalani, miksi hylkäsit mi-

nut. – – huudan avuksi – olet kaukana. Vaihtoehtoinen 
psalmi 118 taas iloitsee ja kiittää: siunattu olkoon se, joka 
tulee herran nimessä. kiittäkää herraa, hän on hyvä, iäti 
kestää hänen armonsa.

messuun voi tietysti eri osissaan ympätä kaiken mahdol-
lisen, vai olisiko sittenkin parempi keskittyä tiettyyn valit-
tuun linjaan ja toisena vuonna vaikka toisenlaiseen. ei joka 
messussa tarvitse koko pajatsoa tyhjentää. 

toisaalta voitonpalmujen huiskuttelu ja herramme kär-
simystie eivät sittenkään ole toisensa poissulkevia asioita. 
kristus nimittäin voittaa kärsimällä ja kuolemalla, sitä hul-
lutusta me julistamme. 

päivän kolmannen vuosikerran evankeliumissa jeesus on 
aivan muuta kuin sävyisä ja nöyrä aasilla ratsastaja. temp-
pelisiivooja on temppelin herra, joka pistää tuulemaan. 
pöydät ja jakkarat kaatuvat nurin, ja varmaan rahat lente-
levät hätääntyneiden kyyhkysten seassa, kerrassaan dra-
maattista.

jeesuksen temppelisiivouksen innoittamana on käyty 
monta keskustelua siitä, millainen toiminta sopii kirkkoon. 
lähetyksen hyväksi varmaan jotakin saa myydä, yhteisvas-
tuullekin kyllä ja toki hyvää hartauskirjallisuutta, sitä vie-

5.4.
kunnian kuninkaan alennustie
palMusunnuntai
Liturginen väri: violetti tai sininen
Mt. 21:12–17 (18–22)
Virret: 15 tai 54, 60 tai 61, 1 (saarnan jälkeen), 3, 59 
tai 299, 56:1, 9, 10
Muuta musiikkia: RkV ���, ���, �11, lV �9, ��, Crü-
ger: herramme jeesus (Cantionale �), löwnstern: 
Veisaamme, kristus, sulle (hymnale), sainio: Ratsas-
taja (skml ��), simojoki: palmunlehviin peittyy maa 
(jumis), saraste: iloitse, tytär siion! ja Rukous (pR 
��� ja ���), nikkola: olkoon teilläkin sellainen mieli 
(pR �11), nystedt: hosianna!

railijan uusinta. 
mutta saako eteisessäkään myydä konsertoijan levyjä, 

saako ylipäätään päästää tätä tai tuota konsertoimaan ja ra-
haa keräämään? pitääkö jokaiseen tilaisuuteen kirkossa 
päästä ilmaiseksi vai voiko myydä lippuja, mikä musiikki 
kirkkoon ylipäätään sopii? 

kuVista ja taideteoksista kirkoissa riittää vääntöä sitä 
enemmän mitä korkeatasoisemmasta taiteesta on kysymys. 
entä minkälaisilta uskon helppoheikeiltä kirkon ovet pitäi-
si sulkea?

tällainen pohdiskelu päivä evankeliumin äärellä on pin-
nallista ja jopa varsinaisesta asiasta sivuun vievää niin kuin 
kirjaimellinen raamatuntulkinta yleensä. 

päivän evankeliumissa jeesus itse asiassa toimiikin toisin. 
hän pistää portsarit viralta ja kravattipakko unohdetaan. 
hän ei halua tehdä loppua vain uskonnollista johtoa hyö-
dyttäneestä liiketoimesta, vaan ennen muuta siitä, että toi-
set haluttiin sulkea jumalan hyvyyden ulkopuolelle, siitä et-
tä jotkut ottivat jumalan vallan erotella ihmisiä itselleen. 

jeesus ei sulje, vaan avaa temppelin ovet. niinpä sokeat 
ja liikuntavammaiset saivat nyt tulla jeesuksen luokse ja pa-
ranivat yhteyteen kelpaaviksi. Ylipappeja ja lainopettajia jo 
tämä riitti hämmästyttämään ja vihastuttamaan, mutta sit-
ten alkavat lapset mekastaa. se oli jo aivan liikaa.  

”lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitok-
sesi.” kansan suussa tämä on vääntynyt muotoon ”lasten 
suusta kuulet totuuden”. hyvähän se olisi, jos meidänkin 
totuutemme jumalan edessä olisi kiitos.

äkkipäätään näyttää, että sulkuihin merkityt päivän 
evankeliumin jakeet 18–�� eivät mitenkään liity edelliseen. 
itse ajattelen asialliseksi yhtymäkohdaksi tämän: kenellä-
kään ei ole uskoa niin, että voisi vuoria siirtää. me kaikki 
olemme vammaisia ja lapsen asemassa. mutta meidän köy-
hien ei tarvitse edes kyyhkystä tai varpusta uhrata, kristuk-
sen uhri riittää. meillä on pääsy pakanain esipihalta kaik-
kein pyhimpään, jumalan armo kuuluu kaikille. 

jos jeesus on höylännyt kirkon kynnyksen pois, sitä äl-
köön ihminen jälleen korottako.
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6.4.
jeesus getsemanessa
Hiljaisen Viikon Maanantai
Liturginen väri: violetti tai sininen
Mt. 26:30–56
Virret: 56:1–5, 121, 77
Muuta musiikkia: RkV 1�7, �88, ��9, ��0, ml �0

Jeesus ja opetuslapset
kalervO salO

k
ertoMus alkaa ehtoollisen asettamisen jälkei-
sestä kiitosvirrestä. öljymäki sopi pyhiinvaeltajien 
yöpymispaikaksi. siitä tuli myös näyttämö, joka ker-
too sekä inhimillisyydestä että pahuudesta. 

pietarin kuva itsestään ei täysin vastannut totuutta. hän 
luuli voivansa pysyä jeesuksen rinnalla loppuun asti. toisin 
kävi. 

pietari ajatteli olevansa uskollinen opetuslapsi, joka ei 
missään tilanteessa kiellä tuntevansa opettajaansa. samaa 
vakuuttivat muutkin jeesuksen seuraajat. kovin helposti he 
tositilanteen tultua pettivät lupauksena ja pakenivat.

tuskin pietari ja muut opetuslapset tässä olivat kovin eri-
laisia kuin ihmiset yleensä. hädän hetkellä lujakin periaa-
te koetellaan. on helppoa puhua, mutta kovin vaikeaa va-
paaehtoisesti suostua tarvittaessa periaatteen tähden samaan 
ristinkuolemaan yhdessä jeesuksen kanssa. ja olisiko tämä 
edes ollut viisasta tai tarpeellista? eiköhän apostoleita tar-
vittu vielä jatkossa toisenlaisiin tehtäviin. silti oman kyvyt-
tömyyden ja vajavaisuuden näkeminen aina satuttaa. 

eikä tuo jeesuksen kieltäminen ollut tuona yönä edes ai-
noa opetuslasten puute. hyvä ilta-ateria ennen yön pimeitä 
tunteja väsytti. jeesus olisi toivonut, että he jaksaisivat val-
voa ja rukoilla hänen kanssaan. inhimillisyys vei jälleen voi-
ton. tahtoa oli, mutta voimaa ei. ihmisen luonto oli liian 
heikko. 

jeesuksen oma rukous kertoo hänen todellisista ahdis-
tuksistaan. jeesuksen kärsimys tuntui henkisenä kipuna, jo-
ka myöhemmin jatkui fyysisenä tuskana. keskellä synk-
kyyttä oli todella aihetta rukoukseen. silti malja ei väisty-
nyt. kärsimys ei kadonnut minnekään. jumalan salattu tah-
to näyttäytyi myöhemmin kärsimisenä. 

emme tiedä, miksi jeesuksen tai ylipäätään ihmisen täy-

tyy kokea elämässään erilaista kipua. eikö kaikkivaltias ju-
mala voisi antaa synnit anteeksi ilman jeesuksen ristinkuo-
lemaakin? eikö kaikkivaltias jumala voisi johdattaa ihmis-
tä ilman kipua ja ahdistusta?

ehkä yksi ihmiselämän katkerimmista kokemuksista on 
tulla läheisen ihmisen pettämäksi. näin kävi jeesukselle ja 
apostoleille. syystä tai toisesta juudas päätti syvän ystävyy-
den merkin, suudelman, avulla johdattaa vastustajat suo-
raan jeesuksen luo, jotta he voisivat vangita hänet.

pidätys olisi toki ollut mahdollista muutoinkin. opetti-
han jeesus temppelissä joka päivä. silti kohteliaan Rabbi-
puhuttelun ja ystävyyden osoituksen taakse kätkeytyi petos. 
mikä saa meidät ihmiset käyttäytymään näin kavalasti?

Voi myös kysyä, mikä sai ylipapit lähettämään miesjou-
kon pidättämään jeesusta tai mikä saa tällaisen ryhmän so-
kean kuuliaisesti tottelemaan auktoriteettejaan oikeuden ja 
ihmisarvoisen kohtelun unohtaen. tämä ei toki ole viimei-
nen kerta historiassa, kun näin on tapahtunut.

joukossa toisinaan löytyy joku rohkelikkokin, joka on 
valmis puolustamaan väkivallan keinoin oikeaksi koke-
maansa asiaa, vaikka vastassa on selkeä ylivoima. jeesuksen 
vastaus osoittaa, että väkivallaton vaihtoehto on sittenkin 
parempi. se toki tuo lyhyellä aikavälillä joillekin kärsimys-
tä, mutta pitkällä aikavälillä useimmille ihmisille enemmän 
onnellisuutta kuin tuo väkivallan jatkumisen kierre.

jeesuksen mainitsema kaksitoista legioonaa merkitsee 
7� 000 enkelin sotajoukkoa. melkoinen määrä potentiaalis-
ta väkivaltaa. olisivatpa monet jeesuksen jälkeen tulleet so-
tapäälliköt noudattaneet vastaavaa harkintaa. 

tekstin kuva ihmisestä on aika synkkä. silti sekä historia 
että oman aikamme elämä itse opettavat, että tämä kuva on 
varsin totuudenmukainen. ihminen on valmis tekemään 
toiselle pahaa.

silti tekstissä näkyy myös toivon pilkahdus. inhimillisyy-
teen löytyy myös hyvä. Viimeistään se näkyy ihmistä rakas-
tavassa jumalassa. hän on valmis auttamaan, rohkaisemaan 
ja pelastamaan.

lopullinen valo näkyy vasta tuonpuoleisuudessa, mutta 
kalpean aavistuksen näemme jo nyt. Vaikka kaikki opetus-
lapset jättivät jeesuksen yksin, jumala ei heitä hyljännyt. 

näiden ihmisten todistuksen varaan rakentui kirkko, 
jonka tehtävänä on olla valona pimeyden keskellä. 



CRUX, helmi-maaliskUU 2009 �1

7.4.
jeesus tutkittavana
Hiljaisen Viikon tiistai
Liturginen väri: violetti tai sininen
Mt. 26:57–27:10
Virret: 57, 76, 74:1, 5, 6
Muuta musiikkia: RkV 1�8, ��0, ��1

kohtauksia hiljaiselta  
viikolta
sanna kiviluOtO

J
erusaleMissa ennen pääsiäistä noin vuonna �0, 
matteuksen evankeliumin mukaan.
Kohtaus 1
tapahtumapaikka: ylipapin palatsi, neuvoston istunto

henkilöt: jeesus, kaifas, ylipapit ja lainopettajat, todistajia
kulku: jeesus on tuotu juutalaisen lain mukaan oikeuden-
käyntiin suuren neuvoston eteen. häntä syytetään jumalan-
pilkasta ja kansan villitsemisestä. oikeudenkäynnissä mak-
setut todistajat esittävät tekaistuja syytteitä jeesusta vastaan. 
jeesus kieltäytyy itse ottamasta kantaa. lopulta saadaan tul-
kittua jeesuksen sana niin, että hänet voidaan tuomita.
Tuttu tilanne? 
”syytön, kunnes toisin todistetaan” taitaa olla arjessa vain 
kaunis korulause. ihmisten välisissä kriisitilanteissa – oli-
vatpa ne sitten kansojen välisiä konflikteja tai perheriitoja – 
on rajalinjat perusteluineen vedetty jo ennen tilanteen kä-
sittelyä. tuomio on ennalta päätetty. niin sanotussa oikeu-
denkäynnissä kelpaavat sitten ainoastaan valmista palvele-
vat todistukset ja kannanotot, joilla oma kanta pyritään oi-
keuttamaan ennen julkista tuomion julistamista. 

koko proseduurin tarkoituksena on nöyryyttää vastaajaa 
ja nostaa itseä. tuomion tueksi kerätään sopivaa materiaa-
lia, jotta sen painoarvo olisi riittävän suuri myös asiaa tun-
temattoman hyväksyttäväksi. totuudella ei ole arvoa, kun 
tarkoituksena on tehdä käsinkosketeltavaksi oikeassa ja 
väärässä olevien ero.
Kohtaus 2
tapahtumapaikka: ylipapin palatsin piha
henkilöt: pietari, palvelustyttö ja muut ohikulkijat, kuk-
ko
kulku: pietari odottaa palatsin pihassa tietoa jeesuksen oi-
keudenkäynnin kulusta. kolme eri henkilöä tunnistaa ohi 
kulkiessaan hänet jeesuksen seurueen jäseneksi. peloissaan 
pietari kieltää tietävänsä mitään koko miehestä – ja sitten 
laulaa kukko muistuttaen jeesuksen ennustuksesta ja pie-

tarin omasta uhosta. 
Tuttu tilanne? 
miten helppoa onkaan yliarvioida oma vahvuutensa! koti-
sohvalta maailma näyttää hallittavalta, eettiset valintatilan-
teet itsestään selviltä. miksi pitäisi ottaa huomioon harmaan 
sävyt, kun mustavalkoisuus on paljon selkeämpää?

ja kai uskollisuudellakin on jokin raja? ei pidä ehdoin 
tahdoin asettua vaaralle alttiiksi. parempi, että edes joku jää 
viemään viestiä eteenpäin kuin että kaikki kuolevat. terve 
järki voittaa sitoutumisen, omistautuminen häviää itsesuo-
jeluvaistolle.

psykologian asiantuntijat ovat sitä mieltä, että useimmat 
ihmiset pääsevät yli kaikkivoipuusharhastaan noin nelivuo-
tiaina. minusta maailma todistaa toista: vasta pakon edessä 
tunnustamme olevamme heikkoja tai väärässä.
Kohtaus 3
tapahtumapaikka: ylipapin palatsi vähän myöhemmin
henkilöt: juudas, ylipapit 
kulku: kuultuaan jeesuksen tuomiosta juudas tajuaa te-
konsa koko laajuuden. kolmekymmentä hopearahaa tun-
tuu yhtäkkiä pieneltä hinnalta toisen elämästä. juudas läh-
tee palauttamaan maksua toivoen turhaan pystyvänsä peru-
maan tapahtumien kulun. torjutuksi tultuaan hän ei näe 
muuta ulospääsyä kuin oman henkensä riistämisen. Rahat 
menevät hyväntekeväisyyteen. 
Tuttu tilanne? 
Vasta jälkeenpäin näkee, miten kalliiksi ratkaisut tulevat. 
omantunnon vaatimukset on helppo ohittaa niin kauan, 
kun puhutaan vain teoriasta. todellisuus iskee varoittamat-
ta vasten kasvoja. ja jälkiviisaus on turhaa: tehtyä ei saa te-
kemättömäksi, ei edes maksamalla omalla hengellään. Rik-
kominen on helpompaa kuin rakentaminen – olipa kysees-
sä sitten posliiniastia tai ihmisarvo.

miten usein toivommekaan, että olisimme ajatelleet vä-
hän pidemmälle ennen toimimista! paljolta surulta vältyt-
täisiin, jos ennen jokaisen lauseen lausumista aivomme ky-
syisivät kuin tietokoneohjelma: oletko varma, että haluat 
tehdä tämän? 

Vaikka tiedämme, miten kapean siivun todellisuudesta 
kykenemme havaitsemaan, toimimme jatkuvasti kuin nä-
kisimme koko kuvan. arkea ja ihmissuhteita pyöritetään 
sellaisella virhemarginaalilla, että heikompaa hirvittää. 
kuinka usein on lähimmäisen henki vaakalaudalla?
Ristin hulluus
paavali kirjoitti: ”puhe rististä on hulluutta niiden mieles-
tä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelas-
tumme, se on jumalan voima.” 

todella: ei jeesus kuollut vain �0-luvun juutalaisten lou-
katun omanarvontunnon, pietarin uhon ja juudaksen ly-
hytnäköisyyden vuoksi. 

hän kuolee tänäkin vuonna.
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8.4.
jeesus tuOmitaan
Hiljaisen Viikon keskiViikko
Liturginen väri: violetti tai sininen
Mt. 27:11–32
Virret: 80, 71, 62:1, 11, 12
Muuta musiikkia: RkV ��0, ���

puhtaat kädet
pauliina kainulainen

”e
päileMättä pelkuruus on kuole-
mansynneistä kauhein”, viestittää mihail Bul-
gakov romaanissaan saatana saapuu mosko-
vaan. Yksi monitasoisen kirjan juonikuvio 

kuljettaa pilatuksen tarinaa ja kuvaa hänen ahdistustaan. 
pilatus on tekstimme keskeinen henkilö, jonka päätös ir-

tisanoutua jeesuksen kohtalosta resonoi monen kuulijan 
elämänkokemusten kanssa. toisen ihmisen pettäminen, 
muisto vastuun väistämisestä, on taakka joka saattaa kul-
kea mukana läpi elämän. 

hiljainen viikko on pitkällä sävyttyen itsetutkistelusta ja 
katumuksesta. silti tämänkin päivän evankeliumi on tar-
koitettu hyväksi sanomaksi. jeesus tuomitaan, jotta minua 
ei tuomittaisi. 

tätä viestiä voisi koettaa havainnollistaa niin, ettei se jäi-
si vain sanoiksi. Yksi ehdotus: aseta kirkon kuoriin maljal-
linen vettä, jonka olet värjännyt vesiväreillä punaiseksi. 
saarnasi aluksi eläydy pilatukseen ja pese käsiäsi, mutta kä-
det jäävät verenpunaisiksi. syyllisyys ei hellitä. 

siirry sitten kirkkosi kastemaljan ääreen. siinä on puh-
dasta vettä. pese kätesi siinä ja kuivaa ne valkeaan liinaan – 
kätesi ovat puhtaat. 

ihmisen koko olemus on puhdas, kun hän nousee kasteen 
lähteestä. kasteen armoliitto on voimassa. jumala haluaa 
ihmisen vapautta taakoista. 

nämä eleet yhdistettyinä muutamiin ilman papereita il-
maistuihin ydinajatuksiin riittäisivät varmaan iltakirkon 
saarnaksi. mutta kiinnostuneille tekstistä löytyy muitakin 
huomionarvoisia ulottuvuuksia.

novumista käy ilmi, että Barabbaan koko nimi oli ilmei-
sesti jeesus abban poika (Bar abbas). etunimi jeesus näkyy 
joissakin varhaisissa käsikirjoituksissa, mutta se on sittem-
min poistettu – on helppo kuvitella, että nimi jeesus muo-
dostui varhaisille kristityille niin pyhäksi, että haluttiin ko-

rostaa vain ”sitä jeesusta, jota sanotaan kristukseksi” (jae 
17). 

on kuitenkin omalla tavallaan kiehtovaa, että nämä kak-
si rinnakkain asetettua miestä kantoivat samaa nimeä. jee-
suksesta, joka oli abban poika, emme kuule enempää, mut-
ta jeesus, jota sanottiin kristukseksi, muutti maailmanhis-
torian, vaikka hänet tuomittiin teloitettavaksi.

tekstissä esiintyy pilatuksen vaimo, pakananainen, jolle 
jumala ilmaisi unessa, että jeesus on pyhä mies. tämä yk-
sityiskohta on osa evankelistan pyrkimystä painottaa juuta-
laisen kansan sokeutta, joka korostuu sitä taustaa vasten, et-
tä pakanatkin ymmärtävät jeesuksen merkityksen.

juMala huomaa ulkopuolisetkin. hän kutsuu uuteen 
liittoon kaikki, jotka haluavat ottaa vastaan sanoman jee-
suksesta kristuksesta. 

myös pilatuksen hahmoa matteus käsittelee melko hellä-
varaisesti. pilatus on jäänyt historiankirjoihin julmana hal-
litsijana. evankelista kuitenkin kuvaa pilatuksen lähinnä 
heikkotahtoisena pohdiskelijana, joka antaa myöten raivoa-
valle väkijoukolle. tämäkin käänne kuvastaa kristillisissä 
lähteissä yleistä pyrkimystä vähentää roomalaisten syylli-
syyttä jeesuksen kuolemaan ja korostaa juutalaisten osuut-
ta. 

tällainen pyrkimys lienee ymmärrettävissä evankeliumin 
kirjoitusajan tilanteesta käsin. tuolloin varhaiset kristitty-
jen seurakunnat puolustautuivat ympäröivien juutalaisten 
yhteisöjen harhaoppisyytteitä vastaan. mutta tällainen siili-
puolustus on sittemmin kantanut huonoa hedelmää kristin-
uskon historiassa vihamielisyytenä kaikkia juutalaisia koh-
taan.

tämän päivän teologi ei voikaan pestä käsiään kirkon ri-
koksista juutalaisia vastaan. sen sijaan on tietoisesti irtau-
duttava sellaisista Raamatun tulkinnoista, joissa tavalla tai 
toisella syyllistetään juutalaisia esimerkiksi jeesuksen kuo-
lemasta. 

kristinuskon nimissä ei voi koskaan hyväksyä muuka-
laisvihaa, naisvihaa tai muuta alistavaa väkivaltaa. muuten 
pettää jeesuksen ja hänen sanomansa. tosin antisemitismin 
vastakohta ei ole kritiikitön suhde israelin valtion nykypo-
litiikkaan, mutta se on oman kirjoituksensa aihe.

jokaisen ajan teologeilla on vastuu siitä, etteivät he siirrä 
eteenpäin vahingollisia uskontulkintoja. heidän tulee pon-
nistella löytääkseen tämän ajan tavat julistaa evankeliumin 
ydinsanomaa taakkojen kirvoittamisesta ja jumalayhteyden 
mahdollisuudesta.
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9.4.
pyhä ehtOOllinen
kiirastorstai
Liturginen väri: violetti tai sininen
Mt. 26:17–30
Virret: 300, -, 222, 220:1–, 221, 77 (ilman säestystä)
Muuta musiikkia: RkV 7�, 7�, �9�, �9�, �97, ��8, 
nielsen: me tuomme alttarillesi, Gustafsson: Com-
munio, pyhä leipä, horesh: tätä leipää te muistokse-
ni, elgar: terve taivahasta tullut, mozart: ave verum 
corpus, Franck: leivästä enkelten, Dachstein: kun 
taivaallista ystäväämme (hymnale), ahle: jeesus, lei-
pä elämän (hymnale), Yhteiskustannus no: 10�–108

kärsimyksen ja  
pelastuksen malja
jani kairavuO

k
iirastorstai on erityisesti maaseudulla yksi 
kirkkovuoden suosituimmista ehtoolliskäyntipäivis-
tä – eikä suotta, onhan päivän aiheenakin pyhä eh-
toollinen. kiirastorstain sanomaan ja tunnelmaan so-

pii mielestäni meditatiivissävytteinen, ilmava saarna, jossa 
saarnaaja jättää tilaa kuulijoiden mielikuville, ajatuksille ja 
tunnelmille.

kiirastorstaina on hyvä miettiä, saisiko saarna aktivoitua 
muitakin aisteja kuin kuuloa. löytyykö kirkostasi ehtool-
lisaiheista maalausta? löytyykö leipä- tai viini(köynnös)sy
mboliikkaa seinämaalauksista tai kirkkotekstiileistä? Voi-
ko ehtoollisvälineet sijoittaa niin, että ne ovat saarnan ajan 
seurakuntalaisten nähtävinä?

jos haluaa tehdä jotain ”toisin”, voi lukea evankeliumi-
tekstin lyhyissä pätkissä tai vaikka laulattaa virren ��0 pari 
säkeistöä kerrallaan ja puhua sitten kuhunkin katkelmaan 
liittyvät aivoituksensa. 

sanottavansa voi myös jaksottaa instrumentaalimusiikil-
la, jolloin kuulijalle jää aikaa sulatella sanottua. jos taas ha-
luaa käyttää saarnassa teemaan sopivia runollisia tekstejä, 
sellaisia löytyy esimerkiksi suomalaisesta rukouskirjasta 
(kirjapaja 1987) sivuilta ��, �� ja 7� ja kirjasta maailman 
kauneimmat rukoukset (WsoY 199�) sivuilta 1��, �18 ja 
�89.

itse valitsisin kiirastorstain saarnan teemaksi maljan. lu-
kisin ensin pienen katkelman Raamattua ja jakaisin kuuli-
joiden kanssa sen raamatunkohdan pohjalta nousevat aja-
tukseni. kunkin jakson jälkeen tulisi tunnelmaan sopivaa 

instrumentaalimusiikkia. 
seuraavassa hahmotelmaa tähän suuntaan.

Mt. 20:20–28. olisiko meistä juomaan sitä maljaa, joka 
mestarimme oli juotava? pystymmekö me pysymään hä-
nessä ja seuraamaan hänen jalanjälkiään? 

suumme saattavat vastata kysymykseen opetuslasten lail-
la ”kyllä”, mutta sydän ja teot puhuvat eri kieltä. pietarikin 
joi samasta maljasta, mutta luopui jeesuksesta jo ennen 
kuin kukko kolmasti lauloi.

ateriaystävyys jeesuksen kanssa ei tarkoita etuisuuksia ja 
arvonnousua maan päällä tai taivaassa. Vapahtajamme 
kanssa samasta maljasta juominen kutsuu meidät mukaan 
vaivaan ja tuskaan, arjen haasteisiin. malja haastaa meidät 
palvelemaan toinen toistamme.

mt. ��:��–�9. sanoihin ”minun ruumiini” ja ”minun ve-
reni” kätkeytyy kristinuskon syvin olemus. Runnellusta, 
heikosta ruumiista tulee se yhteys, joka yhdistää elävät ja 
kuolleet jeesukseen ja toinen toiseensa. kirkko, kristuksen 
ruumis, on runneltunakin voimakas. 

Veri pelasti kerran egyptistä vapauteen pyrkivän juuta-
laisen kansan (�. ms.1�:��). Golgatalla vuotaneesta verestä 
tulee vapautumisen avain kaikille kansoille, malja pelastuk-
seen. 

mt. ��:��–�9. jos meidän ihmisten onkin vaikea juoda 
jeesuksen maljasta, ei se helppoa ollut hänelle itselleenkään. 
jeesus, joka oli varsin hyvin selvillä tehtävästään ja maan-
päällisen elämänsä viimeisistä käänteistä, oli tuskan vallas-
sa. inhimillisesti hän rukoili, että voisi välttää tuskaisan 
osansa (”menköön tämä malja minun ohitseni”), mikäli 
mahdollista. 

syvän tietoisena kohtalostaan hän kuitenkin lisäsi ”mut-
ta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä”. meillä, 
jotka rukoilemme useimmin oman tahtomme tapahtumi-
sen ja mahdollisimman vaivattoman elämän puolesta, voisi 
olla jeesuksen esimerkissä jotain opiksi ottamista.

1. kr. 11:��–��. malja on uusi liitto, ja sen keskeinen tun-
tomerkki on Vapahtajan veri. Vanhan liiton aikaan ihmis-
ten piti vuodattaa uhrieläinten veri ollakseen mieliksi ju-
malalle. Uuden liiton käsittämätön mysteeri on, että siinä 
jumala itse suostuu uhriksi ja vuodattaa verensä.

ehtoollismaljasta nauttiminen on uuden liiton muistelua, 
näkyvää ylistystä ja tunnustusta jumalan suurille pelastus-
teoille. se on herran kuoleman ja ylösnousemuksen julis-
tamista.

1. kr. 10:1�. malja, joka kerran merkitsi kärsimystä ja su-
rua, merkitsee nyt meille pelastusta. osallisuus siunauksen 
maljasta merkitsee yhteyttä herraan ja eläväksi tekijään, 
joka siunaa meitä kaikella läsnäolonsa tuomalla hyvällä. 

kärsimyksen maljasta on tullut pelastuksen ja siunauk-
sen malja.
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10.4.
jumalan karitsa
pitkäperjantai
Liturginen väri: musta
Mt. 27:33–54
Virret: 67, 63, 72 tai 71 (valitukset), 757, 78
Muuta musiikkia: RkV ��, 1�0, 1�1, ���, ��7, ��8, lV 
��, ��, lkm 17, �1, ml 78, 9�, Franck: katso sielu 
Golgataa (Cantionale �), lotti: katso, hän kantoi tus-
kamme (Cantionale �), salonen: Yön pimeyttä täällä, 
honkanen: ihmiselämänsä päivinä jeesus itki (pR), 
nikkola: pitkäperjantain profetia (pR �1�), schütz: 
ah, uhrilammas (hymnale), moilanen: ei muuta tur-
vaa, mozart: ave verum corpus, salonen: hän on 
haavoitettu (Fazer), palestrina: marian murhe, sai-
nio: kärsimyksen tie (skml ��), kuula, madetoja, 
Raiski, klemola ja mäntyjärvi: stabat mater

Mieletön tappio
ilkka raittila

h
iljaista Viikkoa, piinaviikkoa, kutsutaan 
yleisesti nykyään pääsiäisviikoksi, vaikka sehän al-
kaa vasta pääsiäisyön messusta. 

pilkkakruunun ja tappion tie on niin mieletön, 
että mieluummin sen sivuuttaisimme. eihän kuolema ja su-
ru muutenkaan tahdo sopia normaalin elämän kuvioihin.

kun joitakin vuosia sitten julkaistiin uudistettuna jatko-
sodan alussa kuolleen papin Wäinö havaksen runoja ja lau-
luja, laulu Vangittu kyyhky oli muokattu ajallemme sopi-
vaksi. alkuperäinen säe ”mun henkeäni salpaa liha heikko 
ja syntinen” oli muutettu muotoon ”mun mieltäni se vaivaa, 
olen heikko ja syntinen”.

Voisiko olla niin, että edes pitkänäperjantaina seisahtui-
simme ristin juurelle tunnustaen syntimme ja vikamme il-
man mitään selittelyjä, vaikka se salpaisi henkemme ja vai-
vaisi mieltä niin, että todella jäisimme odottamaan pääsiäi-
sen valoa ja vapautta? tosiasioiden tunnustaminen on tar-
peen, mutta ei synnintunnossa piehtaroinnista silti tarvitse 
autuuttavaa ansiota etsiä.

pitkänäperjantaina hiljennymme Vapahtajan ristin juu-
relle. sanajumalanpalvelus on karu, ja sitä se saa erityisesti 
nyt olla. Vaikka urut vaikenevat ja kuoro on esilaulajana, ei 
tarvitse etsiä turhaa koristeellisuutta. kirkon väri on mus-
ta, värien hauta. 

jos seurakunnassa on vain yksi jumalanpalvelus, sen aika 

voi hyvin olla kello 1�. toki käsikirjassa on paljon hyvää ai-
neistoa juuri pitkänperjantain palveluksiin.

lähes kolmekymmentä vuotta olen ollut pappina, mutta 
olen joutunut saarnaamaan vain kahdesti pitkänäperjantai-
na. kun asia on ollut omassa vallassani, olen jättänyt saar-
nan pois. mielestäni päivän virret ja raamatuntekstit, ruko-
ukset ja muu aineisto ovat niin selvää tekstiä, etteivät selit-
telyä kaipaa. 

jos saarnataan, pitkäänperjantaihin sopii erityisen hyvin 
meditatiivinen saarna. hyvin huolellista valmistautumista 
vaatisi, mutta voisi toimia mainiosti sellainen saarna, jossa 
saarnaaja johdattelee lyhyiden lauseiden ja kysymysten 
kautta ihmisiä itse kutakin tykönänsä hiljaa mietiskele-
mään. ehkäpä tänä päivänä sietäisimme hiljaisuuden pii-
naa.

risti on keskeisin symbolimme. lännen kirkossa myös 
krusifiksi on keskeinen. Risti on merkki siitä, että kuulum-
me jumalalle. jeesus puhui rististä ja itse kunkin omasta ris-
tistä jo eläessään. juutalaisten nimitys rististä, tau, tarkoitti 
aakkosten viimeistä kirjainta, joka oli jumalalle kuulumi-
sen, katumuksen ja suojeluksen merkki.

Risti merkitsee suojaa, mutta kristuksen seuraaminen 
ristintielle ei merkitse turvallista elämää herran kukkaros-
sa, vaan suostumista heikkouteen ja tappioihin, rikkinäisyy-
teen ja keskeneräisyyteen. jopa siihen, että herramme ta-
voin uskontunnustukseksemme jää vain tuo viiltävä huuto: 
jumalani, jumalani, miksi minut hylkäsit.

kristus ristiinnaulitaan yhä. hän kärsii ja kuolee tänään 
ympäri maailman ihmisissä ja luomakunnassa. emme voi 
pestä käsiämme maailman kärsimyksen edessä kuin pila-
tus. emme voi jäädä sivusta seuraajiksi. 

Väliäkö sillä panemmeko kärsimyksen täytäntöön vai an-
nammeko sen tapahtua. olemme syyllisiä.

Miten on, liitymmekö me niihin, jotka pilkkaavat ris-
tillä riippuvaa ja häväistyä kristusta? Vaadimmeko vahvaa 
jumalaa, joka astuu alas ristiltä kun kerran voi? tyydym-
mekö ristiin ja vaivaan? pitääkö tyytyä? 

mitä teemme kärsimyksen poistamiseksi läheltämme ja 
kauempaa? jeesus tuomittiin jumalanpilkasta. pilkkaam-
meko me jumalaa, kun kuljemme lähimmäisemme ohi?

kristus on siellä, missä kärsitään. mutta hänen kärsimi-
sensä on pelastavaa kärsimistä, hän voittaa synnin ja kuole-
man vallan. siksi kärsimyksestä on kadonnut epätoivo ja 
rististä on tullut toivon merkki. 

meitä kutsutaan antamaan elämämme ihmisen ja maail-
man puolesta.
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11.4.
jeesus hauDassa
Hiljainen lauantai
Liturginen väri: musta
Mt. 27:62–66
Virret: 82, 244, 604
Muuta musiikkia: RkV ��8, ��0, lV �7

kuollut kristus
kalervO salO

k
ertoMus Haudatun jeesuksen vartioinnista 
löytyy ainoastaan matteukselta. tekstin ymmärtämi-
sen kannalta on tärkeä muistaa evankeliumin juuta-
laiskristillinen tausta. laista ei katoa yksikään kir-

jain, pieninkään piirto. jeesus ei tullut lakia ja profeettoja 
kumoamaan (mt. �:17–18). 

teksti sisältää ironiaa. ilmaus ”sapatin valmistuspäivän 
mentyä” on poikkeuksellinen, mutta voi tarkoittaa ainoas-
taan itse sapattia – päivää, jolloin työn tekeminen on anka-
rasti kielletty. kymmenen käskyn mukaisesti pyhäpäivä tu-
li pyhittää, ja silloin ei voinut toimittaa mitään arjen aska-
reita (�. ms. �0:8–11, �. ms. �:1�–1�). 

Vaikka tekstissä ei sapattikäskyn rikkomista erikseen 
mainita, on juutalaiskristityn ollut helppo antaa tekstille 
tietty tulkinta: ylipapit ja fariseukset olivat valmiita vaaran-
tamaan sapattikäskyn noudattamisen toimiakseen omien 
kierojen ja jumalaa vastustavien päämääriensä mukaises-
ti. 

hautaa tuli vartioida, jotta opetuslapset eivät varastaisi 
ruumista. ironia on myös siinä, että ylipapit ja fariseukset 
eivät ottaneet todesta ylösnousemuksen mahdollisuutta. 
kristitty lukija toki tiesi, miten asiat oikeasti ovat. 

jeesuksen vangitsemisen yhteydessä paenneet opetuslap-
set tuskin olisivat yrittäneet varastaa jeesuksen ruumista. 
tämä ei inhimillisesti ottaen olisi ollut heidän etujensa mu-
kainen toimintatapa. pikemminkin he pakenivat paikalta 
välttääkseen ristiinnaulitsemisen. tämä uhka ei ollut pois-
tunut jeesuksen kuoleman yhteydessä.

matteus esittelee fariseusten ja ylipappien kannan jeesuk-
sesta ja hänen toiminnastaan. näiden näkökulmasta jeesus 
oli eksyttäjä (villitsijä), siis opettaja, joka johti kansaa har-
haan. hän kuitenkin oli edeltä kertonut ylösnousemukses-
taan kolmantena päivänä. jos tästä lähtisi huhu liikkeelle, 
villitys olisi pahempi kuin jeesuksen oma toiminta. 

matteuksen mielestä hautaa tuli siis mahdollisimman tar-
koin vartioida. lisäksi hauta sinetöitiin samaan tapaan kuin 
leijonien luola, jonne Daniel aikanaan heitettiin (Dan. �:18). 
näin toimien ylösnousemus saisi lisää objektiivisia todista-
jia. huolella vartioitu hauta takasi sen, että jeesuksen ruu-
miin varastaminen olisi mahdotonta. kaikki inhimillisesti 
mahdollinen oli tehty haudan turvaamiseksi kutsumatto-
milta vierailta. 

matteus tuntee kertomuksen jeesuksen ruumiin varasta-
misesta (mt. �8:11–1�). tätä jeesuksen ylösnousemusta vas-
tustavaa tarinaa oli levitetty juutalaisten keskuuteen. mat-
teuksen pyrkimykset ovatkin selkeän apologeettiset. monet 
tutkijat pitävätkin jaksoa matteuksen pyrkimyksenä todis-
taa ylösnousemuksen todellisuutta. 

tekstin vaikeus lienee siinä, että ylösnousemusta on mah-
dotonta todistaa epäuskoiselle. mitkään järkiperäiset va-
kuuttelut eivät auta. tässä tuskin mikään on muuttunut 
matteuksen ajoista nykypäivään. tyhjän haudan todistus-
voima ylösnousemuksesta osoittautuu kiistanalaiseksi, eikä 
se vakuuta kaikkia. 

silti Uudesta testamentista löytyy myös todistus jeesuk-
sen elämästä kuolemansa jälkeen. suuri joukko ihmisiä va-
kuuttui siitä, että he olivat kohdanneet ylösnousseen jee-
suksen (1. kr. 1�:�–8). 

MerkittäVä on myös opetuslapsissa tapahtunut muu-
tos. pelokkaista, oppimattomista ja omaa henkeänsä vaali-
neista opetuslapsista tuli yhtäkkiä saarnaajia, joilla oli hyvä 
itsetunto ja selkeä kristillinen vakaumus. Vain kokemus 
jeesuksen ylösnousemuksesta on voinut saada aikaan tällai-
sen muutoksen.

kokemus jeesuksen ylösnousemuksesta on toisille todel-
linen, mutta toiset puolestaan katsovat psykologian kyke-
nevän selittämään opetuslapsissa tapahtuneen muutoksen. 
elämänsä aikana vakuuttavasti esiintynyt jeesus ei voinut 
lopullisesti kuolla. tästä kaiketi on pohjimmiltaan kysymys 
tänäänkin ateistien ja kristittyjen keskustelussa – siellä mis-
sä sitä aidosti käydään. 

kristityn identiteetin ydin löytynee siitä, että ihminen on 
tullut vakuuttuneeksi jeesuksen ylösnousemuksesta. taval-
la tai toisella ylösnoussut kristus on ilmestynyt uskovalle. 
tämä ei todennäköisesti ole tapahtunut konkreettisen visi-
on kautta. silti kokemus ylösnousemuksesta on todellinen 
ja aito. 

jeesuksen ylösnousemuksen kautta jumala on muuttanut 
kristityn maailmankuvaa ja persoonallisuutta.
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12.4.
kristus On ylösnOussut!
pääsiäispäiVä
Liturginen väri: valkoinen
Mt. 28:1–8
Virret: 84 tai 91, Laudamus, 423:2 (vastaus Hoos. 6), 85 
tai 88, 90 (saarnan jälkeen), 96, 227, 100:3, 4 tai 93:1, 8
Muuta musiikkia: RkV 17, 1�8, 1�1, 1��–1��, ���, 
�70, �1�, lkm 18, 19, ��, ml 80–8�, Bach: pääsiäis-
laulu, schütz: älkää te peljätkö (Yk 1�), Buxtehude: 
on kristus noussut haudastaan (Yk 1�), telemann: 
halleluja, keskiajalta: nyt kristus ylösnoussut on 
(hymnale), hannikainen: tulkaa, palatkaamme her-
ran luo (pR), hulkkonen: älkää peljätkö (skml kv. 
motetteja), kostiainen: sapatin päätyttyä (sulasol ���), 
simojoki: pääsiäisriemu on yhteinen (jumis), Bach: 
kantaatti Christ lag in todesbanden (suom. Fazerin 
pro musica 7a), piae Cantiones: nyt riemuin ystävät 
veisatkaa, talven valta kaikkoaa, kiitosvirret kirkka-
himmat ja Yksin äänin riemuiten

Maria haudalla
sanna kiviluOtO 

k
aikki on lopussa. mikään ei mennyt niin kuin piti, 
niin kuin suunniteltiin ja oli tarkoitettu. suuret toiveet 
ovat rauenneet tyhjiin, pelastaja ei ollutkaan se, joksi 
häntä luulin. panin toivoni kuvitelmiin, odotin tulevai-

suutta, joka olisi parempi, erilainen. ja nyt hän on kuollut, 
hän, johon toivoni laitoin.

mutta haluan silti pitää kiinni ajatuksistani. en suostu luo-
pumaan enkä päästämään irti. menen haudalle, vaikka tiedän 
löytäväni vain kylmän, kuolleen ruumiin. menen haudalle, it-
keäkseni vielä kerran murskautuneita unelmiani, tyhjiin rau-
enneita suunnitelmiani.

missä ovat nyt jumalan lupaukset? onko jumala yhtä epä-
luotettava kuin ihmiset? en suostu uskomaan sitä, vaikka jär-
ki ja silmieni todistus puhuvat selvää kieltä, vastaansanoma-
tonta kieltä.

menen haudalle, vaikka en tiedä, miten voisin surra. suu-
rimman tuskan keskellä ei voi edes saada itkusta lohdutusta. 
sieluni on kuiva erämaa, kuuman pimeyden polttama, tyhjää 
tyhjempi.

menen haudalle ja haluan uskoa mahdottomaan. haluan 
uskoa, että on olemassa tie, jota en voi nähdä. haluan uskoa, 
että umpikujasta on ulospääsy. haluan uskoa, että jumalalle 
ei mikään ole mahdotonta. haluan uskoa, että jumalan suun-

nitelmat voivat viedä eteenpäin silloinkin, kun en näe muuta 
kuin pimeää.
kiVi, joka sulki haudan suun, on poissa. Vartijat ovat kadon-
neet. haudalla on kuolemanhiljaista.

hämmentyneenä hivuttaudun eteenpäin. missä jeesus on? 
enkö löydäkään häntä täältä, mistä odotan löytäväni? etsin 
häntä täältä, kuolleiden keskeltä, koska näin että tänne hänet 
tuotiin. mutta missä hän on?

suljen silmäni. tämä pettymys on liikaa. kaiken jälkeen, 
tämä on liikaa. mikään ei mene niin kuin odotin. enkö saa 
edes surra niin kuin olen tottunut? onko liikaa pyydetty saa-
da itkeä haudalla, itkeä sen huomisen haudalla, jota ei kos-
kaan voinut tulla?
juMala, olet kohtuuton!  en minä voi nähdä muuta kuin 
sen, minkä haluan nähdä. en voi luottaa sokeasti. en voi luot-
taa lupaukseen, josta ei ole muuta todistusta kuin sinun sana-
si! suljen silmäni ja päästän irti odotuksistani.

kun avaan silmäni jälleen, maisema ei ole enää tyhjä. hau-
dan suulla seisoo nuori mies, joka kieltää minua pelkäämäs-
tä. hänen viestinsä tunkeutuu tajuntaani. jeesus ei ole täällä? 
– sen jo näin! hän on noussut kuolleista? ja menee edelläm-
me Galileaan? että löydän hänet jostain muualta?

jos hän on noussut kuolleista, se tarkoittaa, että hän on 
kaikkialla. keskellä elämää, keskellä keskeneräisyyttä, umpi-
kujan päässä näyttämässä uutta tietä. 
täMäkö on jumalan vastaus? tämäkö on jumalan lupa-
us ja suunnitelma? tämä toivo: että jeesus ilmestyy siellä, 
missä en odota, ilmestyy siellä missä kuljen odotusteni sokai-
semana etsien häntä kuolleiden joukosta. sielläkö hän on, 
kuitenkin – elävänä?

hän tulee minua vastaan, kun en enää edes odota. hän kul-
kee hiljaa vierelläni ja antaa minulle aikaa tajuta, että maail-
ma on muuttunut.

antaa minun huomata odotusteni kapeuden, toivoni ennal-
ta-arvattavuuden. antaa minun huomata itse, eikä tuomitse 
hitaudestani. tulee luokseni ja avaa näköalan, jota en olisi yk-
sin koskaan uskaltanut katsoa. 
ja Hän antaa minulle tehtävän. minun – minun, joka 
luovuin luottamuksesta ensimmäisen vastoinkäymisen tullen 
– minunko pitää nyt mennä kertomaan toisille? mitä minä 
sitten kerron? että en tajua mitä tapahtuu? että en uskalta-
nut toivoa enää mitään, ja nyt on kaikki enemmän kuin kos-
kaan? että taivas on auennut, kaikki tiet ovat herran teitä, 
että jumala on täyttänyt lupauksensa, vaikka me jo petimme 
hänet.

minunko se pitää kertoa? minäkö sen saan kertoa? Vaikka 
en edes ymmärrä.

suuri on jumala, joka luottaa tällaisen viestin luopuneille, 
masentuneille, heikoille, ajatuksissaan rajoittuneille! suuri on 
jumala, jonka suunnitelmiin minäkin mahdun! kristus on 
ylösnoussut.
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13.4.
ylösnOusseen kOhtaaminen
2. pääsiäispäivä
Liturginen väri: valkoinen
Mt. 28:8–15
Virret: 99:1–4, 126, 517:1, 2 (vastaus), 103:1–5, 732 
(uskontunnustus), 221, 476, 85:1, 4–6 (ylistys), 93:1, 
8
Muuta musiikkia: RkV 1��, 1��, �0�, ��9, ��1, ml 
80, lkm �0, ��, Decker: käy, herra jeesus, kanssam-
me (Cantionale �), schein: ei mestaria näy (Cantio-
nale �), Gesius: nyt herran lapsilauma (hymnale), 
telemann: kantaatti triumphierender Versöhner, 
Bach: kun mua vaivaa suru syvä, latinen: Ylösnou-
semusballadi (hartaita toivelauluja), simojoki: pääsi-
äinen jatkua saa (jumis), niskanen: isä jää meitä ra-
kastamaan (nsV �00�)

kohtaaminen
pauliina kainulainen 

e
Vankelista kertoo yksinkertaisin sanan-
kääntein järisyttävästä kohtaamisesta. magdalan ma-
ria ja se toinen maria olivat kuulleet hämmästyttävät 
sanat jeesuksen haudalla: ”ei hän ole täällä, hän on 

noussut kuolleista.” 
naiset kiiruhtivat viemään viestiä eteenpäin. Yhtäkkiä 

jeesus tuli heitä vastaan ja sanoi heille: ”terve!” (alkuteks-
tissä khairete, siis tavallisista tavallisin tuon ajan tervehdys.) 
naiset heittäytyivät jeesuksen jalkoihin ja syleilivät niitä. se 
on intuitiivinen palvonnan ele, mutta se kertoo myös suures-
ta läheisyydestä.

naiset halusivat koskettaa rakasta opettajaansa. eikä mat-
teuksen jeesus kiellä heitä. jeesus vain toistaa tehtävän, jon-
ka enkeli oli jo kertaalleen välittänyt: viedä veljille viesti, et-
tä heidän tulee lähteä Galileaan.

oleMMe matteuksen evankeliumin keskipisteessä: Ylös-
nousseen kohtaaminen vahvistaa kaiken sen, mitä jeesus 
eläessään halusi viestittää. ensimmäisenä Ylösnousseen sai-
vat kohdata naiset. magdalan marialle on annettu kunnia-
nimi apostolien apostoli. 

erityisesti idän kirkossa häntä muistetaan usein tässä roo-
lissa, kuten monet kauniit ikonit kertovat. jos saarnaaja löy-
täisi sellaisen ikonin näytettäväksi seurakunnalle, voisi sitä 
verrata moniin luterilaisiin alttaritauluihin, joissa sama ma-
ria on kuvattuna. niissä tosin toisessa roolissaan, siinä val-

litsevassa eli katuvan prostituoidun hahmossa. sitä kuvasta-
vat muun muassa hänen punaiset auki olevat hiuksensa ja 
hänen alistuva asentonsa. 

traagista kyllä evankeliumeissa ei missään sanota, että 
maria olisi ollut prostituoitu. magdalan maria on silti jo var-
hain yhdistetty evankeliumien muihin naishahmoihin, eri-
tyisesti nimettömään ”syntiseen naiseen”. tällä omavaltai-
sella teolla on ollut se seuraus, että kristityt naiset  ja miehet-
kin ovat lähes menettäneet suuren ja merkittävän esikuvan, 
joka olisi voinut heitä rohkaista kaikkina näinä vuosisatoi-
na uskollisuuteen jeesuksen seuraamisessa. 

Viimeistään nyt on korkea aika palauttaa marian maine 
ja nähdä hänessä jeesuksen oppilas, joka ei hylännyt tätä ris-
tin juurella eikä haudassa. hän saikin ensimmäisenä koh-
data Ylösnousseen. 

jeesuksen viesti oppilailleen sisältää kehotuksen lähteä 
rakkaaseen Galileaan, syrjäiseen maankolkkaan, jota pidet-
tiin todella takapajulana. sieltä kuitenkin lähti liikkeelle sa-
noma jumalan käsittämättömästä ja pyyteettömästä rakkau-
desta, joka ensisijaisesti kohdistuu kaikkiin syrjittyihin ja 
marginalisoituihin. 

Galilea oli jeesuksen koti, kaunis Genesaretin järvi hänen 
sielunmaisemaansa. Usein kriisiaikoina hengelliset johtajat 
vetäytyvät syrjään, erämaahan, saadakseen etäisyyttä ja näh-
däkseen paremmin olennaisen. 

näin teki jeesus ennen julkisen toimintansa alkua. hän 
vetäytyi erämaahan paastoamaan, jotta hänen kutsumuksen-
sa luonne selkenisi. näin tekivät erämaaisät ja -äidit, kun 
kirkko maallistui ja viehättyi rikkauksista. sama ilmiö on 
toistunut usein ja kysyä voi, elämmekö taas sellaista kriisiai-
kaa, jolloin hiljaisuuteen vetäytyminen olisi välttämätöntä?

eläMMe. sitä heijastaa globaali talouskriisi, joka uhkaa 
talousjärjestelmien perusteita. suurempi uhka on kuitenkin 
ympäristökriisi, joka saattaa muuttaa maapallon itsesäätely-
järjestelmiä ennakoimattomilla tavoilla. 

ilmastonmuutos on oire moraalisesta ja hengellisestä häi-
riötilasta. kun kerran ongelmien ydin on ihmisen sydämes-
sä, tulee ratkaisuissa etsiä myös hengellisen ulottuvuuden 
uudistusta. 

tämän pyhäpäivän evankeliumissa on kaksi palaa, joista 
ensimmäinen eli kohtaaminen on selkeästi tärkeämpi. toi-
nen puoli tekstiä kertoo vallanpitäjien yrityksistä salata to-
tuus. se ei sytytä suuria pohdintoja. 

huomionarvoista silti on, miten heti kristinuskon alku-
vaiheissa raha ja korruptio kietoutuivat kertomukseen. Ra-
han voima koettaa tukahduttaa elämän syvimmän voiman. 
se ei kuitenkaan onnistu. talouskriisi ja ahneudesta seuraa-
va ympäristökriisi hämärtävät ihmiskunnan tulevaisuuden. 

mutta Ylösnoussut tulee meitä vastaan, ja pelko muuttuu 
jälleennäkemisen riemuksi.
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19.4.
ylösnOusseen tODistajia
1. sunnuntai pääsiäisestä
Liturginen väri: valkoinen
Lk. 24:36–49
Virret: 89:1–3, 129, 419, 103, 227, 265
Muuta musiikkia: RkV 1�8, 1��, 1��, �0�, �7�, ml 
11�, schütz: oi saavu seurahamme (Cantionale �) ja 
poikasi isä herätit (hymnale), Buxtehude: kantaatti 
sicut modo geniti, piae cantiones: oi kristus, suuri 
kuningas

temppelistä arkeen
jani kairavuO

p
äiVän eVankeliuMiteksti alkaa suurella 
jännitteellä: kuolleeksi tiedetty (tai luultu) jeesus il-
mestyy yhtäkkiä opetuslastensa keskelle. ilmesty-
minen tapahtuu aivan yhtä yllättäen kuin mitä on 

aiemmin kerrottu jeesuksen katoamisesta (jae �1).
opetuslasten reaktiosta kerrotaan, että he pelästyivät 

suunnattomasti luullessaan nähneensä aaveen. he tunnisti-
vat kyllä mestarinsa ulkonäöltä, mutta pelästyivät, koska 
tiesivät tämän kuolleen ja siksi luulivat häntä aaveeksi. jee-
sus oli siis opetuslapsilleen edelleen yhtä todellinen kuin en-
nenkin.

jokin hänessä oli kuitenkin muuttunut. – puhuessaan 
ylösnousemusruumiista paavali sanoo: ”ja kun kylvät, et 
kylvä tulevaa kasvia vaan pelkän siemenen” (1. kr. 1�:�7). 
maallinen ruumiimme on alku, siemen. Ylösnousemusruu-
miissa on jotakin samaa ja tunnistettavaa kuin maallisessa 
ruumiissa – se on kuin kasvi, joka syntyy loogisena jatkona 
siemenen kylvämisestä.

niin kuin siemen ja kasvi ovat yhtä, niin ovat myös maal-
linen ja ylösnousemusruumis. jotakin on kuitenkin muut-
tunut – siemenen ja maallisen ruumiin on pitänyt kuolla 
syntyäkseen uudelleen kasviksi ja ylösnousemusruumiiksi.

jeesuksen ensimmäiset sanat opetuslapsille olivat ”Rau-
ha teille”. noita sanoja jeesus käytti Raamatun mukaan ai-
noastaan juuri ilmestyessään opetuslapsilleen ylösnoussee-
na Vapahtajana eri tilanteissa (lk. ��:��, jh. �0:19, �1, ��). 

samoilla sanoilla tervehtivät yhä edelleen kristityt toisi-
aan ja saarnaajat kuulijoitaan. jumalan rauhaa opetuslap-
set tarvitsivatkin tuossa tilanteessa, pelästyneinä, hämmäs-

tyneinä ja epäuskoisina.
pelko, kauhu ja epäusko ovat kiusaajan yleisimmin käyt-

tämiä ja sangen tehokkaita aseita meitä kristittyjä kohtaan. 
niillä ei kuitenkaan voi olla lopullista valtaa meihin jeesuk-
sen kuolemaan ja ylösnousemukseen kastettuihin, jotka 
olemme Vapahtajassamme saaneet ottaa vastaan jumalan 
rauhan.

jeesuksen läsnäolon välittämä rauhan kokemus sai ope-
tuslapset tyyntymään. kauhun ja epäilyksen tilalle tuli iloi-
nen ihmetys. aivan samoin kuin kävi Vapahtajan syntymän 
aikoihin kävi uudelleen tässä, ja toivon mukaan samaa ta-
pahtuu jatkuvasti meidänkin ajassamme: riemusanoma Va-
pahtajan syntymästä ja ylösnousemuksesta syrjäyttää meis-
tä pelon ja tuottaa sydämiimme maailman suurimman 
ilon.

jeesuksen kysymys ”ei teil sunkka tääl mittä ruakka ol-
lu?” (huom! turkulaishuumoria) yllättää ja siirtää kohtaa-
misen painopisteen taivaallisista maalliseen. se muistuttaa, 
että olemme kahden maan kansalaisia, joiden on jumalan 
valtakunnan asiain ohella ajateltava myös maallisia tarpei-
ta. 

ennen kaikkea se muistuttaa kuitenkin, miten meidät 
kaikki on kutsuttu palvelijoiksi. tämä ajatus näkyy myös 
siinä varhaiskristillisessä tavassa, että pääsiäisenä kastetut 
riisuivat valkoiset kasteasunsa pois juuri ensimmäisenä pää-
siäisen jälkeisenä sunnuntaina ja pukeutuivat jälleen taval-
lisiin vaatteisiinsa. jeesus lähettää meidät temppelistä ar-
keen, palvelemaan ja todistamaan.

opetuslapset kuuluivat siihen lähipiiriin, joka jee-
suksen elinaikana oli saanut kuulla eniten opetusta ja näh-
dä eniten voimatekoja. tästäkään huolimatta he eivät olleet 
ymmärtäneet jeesuksen varsinaista olemusta ja tehtävää. 

nyt sekin asia muuttuu: ”hän avasi heidän mielensä ym-
märtämään kirjoitukset”. sanamuoto ”mitä mooseksen 
laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kir-
joitettu” antaa olettaa, että koko Vanha testamentti sisältäi-
si viitteitä jeesuksesta ja kannustaa Raamatun kristologi-
seen luku- ja tulkintatapaan.

”te olette tämän todistajat.” sama sana merkitsee sekä 
todistajaa että marttyyria muistuttaen, mihin jeesuksesta 
todistaminen ja hänen seuraamisensa voi äärimmillään joh-
taa. Yksin ja omin voimin ei kuitenkaan tarvitse pärjätä, 
vaan varustuksena on ”voima korkeudesta”, herran pyhä 
henki.

”koskettakaa minua, nähkää itse”, lausui jeesus opetus-
lapsilleen. nuo sanat ovat haaste meille jeesuksen myöhem-
mille todistajille. jeesus kyllä koskettaa meitä ja näkee mei-
dät.

haluammeko me koskettaa häntä elämällämme, todis-
taa hänestä ja nähdä hänet keskellä arkeamme?
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26.4.
hyvä paimen
2. sunnuntai pääsiäisestä
Liturginen väri: valkoinen
Jh. 10:1–10
Virret: 375, 135, 177, 378 tai 392, 743, 498
Muuta musiikkia: RkV ��1, �7�, ���, lV 9�, 9�, 9�, 
sävellyksiä psalmista ��: madetoja (Carmina �), 
krohn (kirkkokuorolauluja iV), Rautavaara (skUl 
11�), Rautio (skUl 80), hulkkonen (sulasol), nik-
kola, linjama (Yk 10�), löytty (matkamiehen iltaru-
kous), haapasalo (Yk 117), schubert (Fazer), sonni-
nen (Fazer) ja tikka (Warner), helder: ei multa mi-
tään puutu (hymnale), schütz: on jeesus paimen pa-
rahin (Cantionale �), Bruk: Voitko kuulla äänen sen, 
torri-tuominen: Rauhan jumala (pR ���)

paimenkoira valma
ilkka raittila

o
len pienestä pitäen pelännyt koiria. Vieläkin 
olen aika arka. niinpä kuopus, ainokainen tyttäre-
ni, sai kauan pehmitellä isää ennen kuin toteutti 
tahtonsa ja hankki koiran. 

Valma on hurmannut minut. se on maailman kaunein 
musta-valkea bordercollie, paimenkoira. Vaikka Valman 
koti on jo kaukana, on iso ilo kun se joskus käy.

kun Valma oli pentu, sen paimentajan vietit olivat jo 
vahvat. Vaikka se vielä etsi rajojaan ja innoissaan juoksen-
teli karkuun, ei se jättänyt. 

kerran kevätliukkailla koiraa ulkoiluttaessani kaaduin 
pahasti, taisi tajukin hetkeksi mennä. ensimmäinen ajatus 
oli, että nyt se Valma karkasi. mitä vielä, siinähän se oli ihan 
liki huolissaan odottamassa.

jos porukalla kuljetaan, Valma kyllä haluaa huolehtia, et-
tei kukaan jää joukosta pois tai lähde eri suuntaan. kun 
metsäretkellä joku hädässään poikkeaa puskaan, Valma py-
säyttää koko porukan. Vaikka se kirmailisi vapaana sinne 
tänne, se tietää missä kukin menee. ja tien kotiin se tietää 
joskus liiankin päättäväisesti.

olen näHnyt ohjelman, jossa pari Valman lajitoveria 
oli työssään paimentamassa satapäistä lammaslaumaa. mää-
rätietoisesti ne ajoivat lauman kokoon haukahdellen ja vi-
kuroivia tarvittaessa kintuista näykkien. ajettuaan lampaat 
lampolaan, koirat heittivät vapaalle ja alkoivat leikkiä lam-

paiden kavereina.
tällainenko on hyvä paimen? pitää lauman koossa, huo-

lehtii ettei kukaan jää pois eikä lähde omille teilleen. pysäh-
tyy vierelle, kun joku satuttaa itsensä eikä pääse eteenpäin. 
kovistelee tarvittaessa, mutta tulee myös mukaan leikkei-
hin. ja katsoo aina niin laupiailla silmillään.

jääkö sittenkin jotakin puuttumaan? Valma ei ruoki ke-
tään, vaan odottaa ruokaansa tarkasti ajallaan. ei se pure 
ruokkivaa kättä, mutta ärhentelee joskus kovastikin toisil-
le koirille. 

Valma kyllä huolehtii hellästi ja kanniskelee karkkia, 
omaa nalleaan. mutta pienintäkään karitsaa se ei jaksa kan-
taa.

laumasta huolehtiminen ei välttämättä olekaan sitä, että 
haukumme ja näykimme lauman kokoon ja ajamme lam-
polaan. pohjois-norjassa käyneet tietävät, että siellä lam-
paat kulkevat vapaina. kysyin kerran eräältä sirmassa, te-
noa rannalla asuvalta lampurilta, miten ihmeessä hän saa 
koottua kaikki lampaansa syksyllä takaisin suojaan. hän 
vastasi, että ei siitä ole erityistä huolta, sillä lampaat kyllä 
tietävät aikansa ja tulevat sitten omia hyviä reittejään takai-
sin kaukaakin.

kuVa jeesuksesta hyvänä paimenena on kaunis ja 
turvallinen. kaipaamme hellää hoitoa. hyvä paimen tuntee 
omansa nimeltä. jo kasteessa hän on nimeltä kutsunut mei-
dät omikseen. 

mihinkään emme voi mennä, etteikö paimen kulkisi 
edellä. hän on pelastuksen portti. siitä portista käyden voi 
vapaasti tulla ja mennä ja löytää laitumen. hyvä paimen on 
tullut antaakseen omilleen elämän, yltäkylläisen elämän.

pedot, autot ja louhikot uhkaavat vapaina kulkevia lam-
paita. olisi helppoa vain olla ja kököttää paikoillaan paime-
nen sylissä. mutta meidät lähetetään etsimään laitumia ja 
elämään keskellä maailmaa. mieltäni on paljon askarrutta-
nut ja viehättänyt erään huub oosterhuisin tekstin ajatus: 
kirkon tehtävä on auttaa ihmisiä heidän iloonsa.

turvallisuus ei ole sitä, että elämme rauhassa turvamuu-
rien takana turvakameroiden valvoessa, ovet visusti lukit-
tuina. Usko on luottamusta siihen, että kristus on kanssam-
me kaikilla teillämme, kutsuu pois pimennosta iloitsemaan 
elämästä. 

ja kun aika on, hän on tie kotiin.
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3.5.
jumalan kansan kOtiikävä
3. sunnuntai pääsiäisestä
Liturginen väri: valkoinen
Jh. 14:1–7
Virret: 105, 126, 619, 623, 229, 162:2, 3
Muuta musiikkia: RkV �77, �99, �19-���, ���, �77, 
ml 1��, lkm 1��, 17�, 187, 19�, �01, �0�, soinne: 
tuonne, tuonne kaipaan, kansanlaulu: täällä poh-
jantähden alla, 1�00-l: mä lailla isiemme (hymnale), 
hulkkonen: kohottakaa jumalalle riemuhuuto (kv. 
motetteja, skml), hyvönen: älköön teidän sydä-
menne (kv. motetteja, skml), schein: jotka kyyne-
lin kylvävät (Fazer), klemetti: ne, jotka kyynelin 
kylvävät (kirkkokuorolauluja iV)

tie ja päämäärä
kalervO salO

t
eksti on papille tuttu. käytetäänhän sitä usein 
hautajaisten yhteydessä. teksti onkin tähän tilantee-
seen lohduttavuutensa ja sielunhoidollisuutensa täh-
den hyvin soveltuva. kaikki ei pääty kuolemaan, vaan 

kristityllä on toivo elämästä isän kodissa. 
sydän merkitsee tekstissä tunteiden ja ajatusten tyyssijaa, 

siis koko ihmisen persoonallisuutta. levottomuuteen ei ole 
mitään syytä. pikemminkin usko ja syvä luottamus juma-
laan ja jeesukseen riittää. 

toisinaan huolten ahdistamassa elämässä tällainen luotta-
mus kantaa eteenpäin. aina emme ymmärrä kärsimystä tai 
sen perimmäistä syytä. eivät opetuslapsetkaan alun perin 
ymmärtäneet, miksi jeesus ristiinnaulittiin. tällaisina hetki-
nä usko voi antaa voimavaroja jaksaa elämässä eteenpäin. 

tavallisessa kodissa voi olla ahdasta. Väkimäärän tai per-
heen kasvaessa kaikille ei tahdo löytyä riittävästi tilaa. ho-
telli on joskus täynnä ja lento-koneeseenkaan ei aina mah-
du. isän kodissa tila ei lopu kesken. taivaassa on monta 
huonetta. tilaa riittää jokaiselle. 

jeesus valmistaa omilleen asuinsijan kuin odotetulle vie-
raalle. jeesus tulee takaisin ja noutaa omansa luokseen. sen 
jälkeen ikuinen yhdessäolo on mahdollinen. maan päällä ei 
aina kaikille riitä tilaa, mutta taivaassa ei ole tällaista ongel-
maa. 

jeesus siis menee meidän edeltämme valmistaakseen 
meille tien. teksti edellyttää maailmaan historian joskus 
päättyvän. kuva kertoo kristittyjen silloin olevan jälleen 

yhdessä jeesuksen kanssa.

taiVas on isän kodissa, siellä missä jeesus on. tie sinne 
pitäisi olla kaikille tuttu. jeesus on jo evankeliumissa edel-
lä kertonut omilleen toimintansa päämääristä. siksi opetus-
lasten tulisi jo käsittää, mistä kristillisyydessä oikein on ky-
symys 

tuomas saa tekstissä esittää tyhmän kysymyksen esittä-
jää. hän esittää rehellisen epäilynsä eikä tyydy vastauksiin, 
joita ei täysin kykene ymmärtämään. toisaalta juuri tämä 
epäilevä kysymys antoi tilaisuuden ytimekkäälle vastauk-
selle. 

tie taivaan kotiin kulkee jeesuksen kautta. muuta reit-
tiä ei ole olemassa. lunastaja on sekä tie että päämäärä. hä-
nen sanoissaan ja toiminnassaan jumalan todellisuus näyt-
täytyy ihmiselle. jeesus lahjoittaa omilleen ikuisen elämän. 

jeesus sanoo siis itse olevansa tie isän luo. kuvittele 
vaikkapa olevasi itsellesi oudossa kaupungissa kysymässä 
neuvoa päästäksesi perille johonkin kohteeseen. Vaikka saat 
hyvät ohjeet, perille pääsy ei ole aivan taattu. mikäli reitti on 
monimutkainen, todennäköisesti jossain vaiheessa eksyt. 
oletkin kääntynyt jostain risteyksestä väärään suuntaan. 

jos taas neuvoja onkin valmis istumaan autoosi, hän ky-
kenee johdattamaan sinut täsmällisesti oikeaan paikkaan. 
jeesus toimii juuri näin. hän itse on reitin neuvoja, joka ko-
ko ajan johdattaa oikeaan suuntaan. tässä on perimmäinen 
syy, miksi kristityn ei tarvitse olla sydämessään levoton. jee-
sus on valmis johdattamaan perille saakka.

se, joka tuntee pojan, saa tuntea myös isän. taivaallisen 
isän lähettämä poika kertoo lähettäjästään. pelastuksen, 
taivaallisen isän tuntemisen hetki on jo käsillä. sitä ei tar-
vitse odottaa. jumalan pojan tunteminen riittää pelastuk-
seen.

kristillistä uskoa toisinaan on kritisoitu siitä, että siinä 
keskitytään liiaksi tuonpuoleisuuteen, jolloin tämän maail-
man asiat unohtuvat. kristillinen usko ei kuitenkaan mer-
kitse maallisten asioiden unohtamista. pikemminkin va-
kaumuksemme haastaa muuttamaan asioita siellä, missä ih-
misarvoa sorretaan tai poljetaan. kristillinen usko haastaa 
muutokseen, yhteisen hyvän etsintään ja toteuttamiseen. 

toisaalta kristillinen usko ei keskity ainoastaan tämän 
maailman asioihin. muutoin olisimme ihmisistä surkutel-
tavimpia (1. kr. 1�:19). kristillisyys pitää esillä tasapainoi-
sesti sekä tämän elämän hyvän etsintää että tuonpuoleista 
ulottuvuutta. 

toisinaan kristittyjen elämässä tai opetuksessa toinen osa 
on korostunut. silti on hyvä havaita varhaiskristillisen kir-
kon usko. meille on valmistettu huone isän kodissa. 

juuri tästä syystä meidät myös on kutsuttu toimimaan us-
kollisesti omassa kutsumustehtävässämme.
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kirjoittajat

pauliina kainulainen
tutkija, tt, kontiolahti

jani kairavuo
nuorisopappi, turun tuomiokirkkoseurakunta

sanna kiviluoto
pohjois-saksan suomalainen pappi

ilkka raittila
kappalainen, joensuun seurakunta

kalervo salo
kirkkoherra, dosentti, leppävaaran seurakunta

Virret ja Musiikki

jari piikki
kanttori, juvan seurakunta

tekstin lyHenteitä

numero viittaa laulun numeroon (tai sivunumeroon)
Vkl = Virsikirjan jumalanpalvelusliite
RkV = Ruotsin kirkon virsikirja
lkm = laula kaikki maa
lV = lasten virsi
nsV = nuoren seurakunnan veisukirja
ml = messulauluja
Yk = Yhteiskustannus
pR = kjm:n proprium-aineisto
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toiminnanjohtaja
Riitta Hiedanpää, diakonissa, 
terv. hoit.
Puh. (09) 150 2287
gSM 040 516 5557
riitta.hiedanpaa@dtl.fi

Liiton yleinen johto, edunvalvon-
ta- ja neuvottelutoiminta, hallin-
toelinten päätösten valmistelu, 
esittely ja täytäntöönpano, pal-
velussuhdeneuvonta

järjestösihteeri
Asta Turtiainen, diakonissa
Puh. (09) 150 2286
gSM 040 765 0477
asta.turtiainen@dtl.fi

Ammatilliset kysymykset, tiedot-
taminen, opiskelijatyö, alaosas-
totoiminta

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

Jäsenyysasiat, kirjanpito, mak-
suliikenne, materiaalitilaukset, 
mökkivaraukset

DiakOniatyöntekijöiDen liitOn tOimistO
Akavatalo, Rautatieläisenkatu 6,
00520 Helsinki
Avoinna arkisin klo 9–15
Faksi (09) 877 7397
toimisto@dtl.fi, www.dtl.fi

puheenjohtaja
Kaisa Rauma
Kaarinan seurakunnan johtava 
diakoniatyöntekijä
gSM 040 341 7191
kaisa.rauma@evl.fi

suOmen kirkOn pappisliittO
FinlanDs kyrkas prästFörbunD r.y.
www.pappisliitto.fi, pappisliitto@akiliitot.fi
Perustettu 14.1.1918

puheenjohtaja, pappisliitto
Jukka Huttunen
Espoon seurakuntayhtymän yhteisen 
seurakuntatyön päällikkö, TM
Puh. (09) 8050 2330
gSM 040 544 1695
jukka.huttunen@evl.fi

suOmen kanttOriurkuriliittO
FinlanDs kantOrOrganistFörbunD r.y.
www.skul.fi
kanttori-urkuriliitto@akiliitot.fi
Perustettu 15.6.1907

lakimiespalvelut akin jäsenille
puhelinpalvelu työhön ja virkaan liittyvissä lakiasiois
sa: ti klo 9–12 varatuomari Anna-Maria Numminen 
Puh. 050 463 8699 
anna-maria.numminen@akiliitot.fi
puhelinpalvelu yksityiselämän oikeusasioissa: arkisin 
klo 10–16 Asianajotoimisto Bützow 
Puh. (09) 431 531. 
Mainitse minkä liiton jäsen olet.

puheenjohtaja, aki
puheenjohtaja, kanttoriurkuriliitto
Mikael Helenelund
Kantor i Borgå svenska domkyrkoför-
samling, FM
Puh. 040 584 9952
mikael.helenelund@evl.fi

akin tOimistO
Akavatalo, Rautatieläisenkatu 6,
00520 Helsinki
Avoinna arkisin klo 9–15
Puh. (09) 150 2453, faksi (09) 148 5875
toimisto@akiliitot.fi, www.akiliitot.fi

puheenjohtaja, aki
Mikael Helenelund

akavan kirkOlliset ammattiliitOt —
kyrkliga FackFörbunD inOm akava aki r.y.
Perustettu 1.1.2005

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

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

erityiskOulutettujen 
työttömyyskassa

Asemamiehenkatu 2 c, 
00520 Helsinki   

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

AKIn hallinnon ja johdon sihteeri, 
Pappisliiton hallintoelinten pöytäkir-
janpitäjä, matka- ja kokousjärjestelyt, 
Internet-kotisivut

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

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

AKIn neuvottelu- ja luottamusmies-
toiminta, AKIn alaosastotoiminta, 
Kanttori-urkuriliiton hallinto, kanttori-
en ammatilliset asiat, palvelussuhde-
neuvonta

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

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

Opiskelijasihteerit
Annukka Ruusula, kanttori, MuM
Puh. (09) 150 2455
gSM 050 518 4038
annukka.ruusula@akiliitot.fi

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

apulaistoiminnanjohtajat

toimistosihteerit

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

Jäsenyysasiat, alaosastot, luottamus-
mieskurssit

Maija Jokitalo
Puh. (09) 150 2653
maija.jokitalo@akiliitot.fi
(Heli Meinolan vuorotteluvapaan 
sijainen 25.8.2009 asti)

cruxin toimitussihteeri, jäsenyysasiat, 
opintomatkat

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

Kirjanpito ja maksuliikenne

DiakOniatyöntekijöiDen liittO Dtl ry
DiakOniarbetarnas FörbunD DaF rF
Perustettu 15.6.1958

PAPPISLIITTO  PRÄSTFÖRBUNDETpappisliitto   prästFörBundet

lakimiespalvelu 
DiakOniatyöntekijöiDen liitOn 
jäsenille
yksityiselämän oikeusasioissa: arkisin klo 10–16 
Asianajotoimisto Bützow 
Puh. (09) 431 531. 
Mainitse liittosi ja jäsennumerosi.

Vesa Engström, teol. yo
Puh. (09) 150 2455
gSM 050 597 5231
vesa.engstrom@akiliitot.fi

Pappisliiton opiskelijatyö, neuvonta 
opiskelijoiden harjoittelu-, mentoroin-
ti- ja työllistymiskysymyksissä



Kirjakaupoista ja Kotimaa-kaupasta:
Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma–pe klo 9–17)
www.kirjapaja.fi Sisältöä elämään.

Nuorisotyön uutuuskirjoja
ANTTI VUORI (TOIm.)

Elämän siiville
Veisukirja

Uudistettu Elämän siiville 
– Veisukirja sisältää kaik
kiaan 108 yhteislaulua 
nuoren seurakunnan 
käyttöön. Kirja on rikas 
sekoitus klassikoita ja 
parhaita uutuuksia. Laulut 
ovat varustettu sointu
merkein. Ovh. 12,90 

HANNELE NUOJUA – 
JONI KUmLANDER

Isosen
eväsreppu
Kirja, jonka jokainen 
isonen tarvitsee. Teos 
sisältää kolme erilaista 
ryhmämateriaalia rippi
koulukäyttöön. Lisäksi 
kirjassa on paljon muuta 
käytännönläheistä tietoa 
isoselle. Ovh. 15,90 

TImO AUNIO

Aamupaloja
Päivänavauksia 
kouluun ja kerhoihin

Valmiita päivänavauksia 
musiikkivinkkeineen 
erilaisiin toimintapiireihin 
ja seurakunnan nuoriso
työntekijöiden työn 
apuvälineeksi. Ovh. 23,90

HEIKKI KOTILA

Pieni rukouskirja 
Kirja on laadittu yksittäisen 
rukouksen apuvälineeksi, 
mutta se pyrkii samalla 
liittämään yksittäisen 
rukoilijan kirkon ikiaikaisen 
rukouksen yhteyteen.  
Ovh. 16,90

ESKO mIETTINEN

Velhon 
uskontunnustus
Raamattu ja 
fantasiakulttuuri 
kohtaavat

Fantasiakulttuuri käyttää 
paljon uskonnollisia 
teemoja. Kristitty fanta
siakulttuurin harrastaja 
Esko Miettinen pohtii 
teoksessaan, millaista olisi 
Raamatun ja fantasiakult
tuurin pohjalta nouseva 
hengellisyys. Ovh. 28,90

ROBERT L. SHORT

Tenavien 
evankeliumi
Kaikille arkipäivän teolo
giasta kiinnostuneille! 
Kirjassa lähestytään kristin
uskoa Tenavatsarjakuvista 
löytyvien viittausten kautta. 
Ovh. 23,90
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Palautus:  Akavan kirkolliset ammattiliitot
 Rautatieläisenkatu 6
 00520 Helsinki

Kanttori-urkuriliiton, Pappisliiton ja
Diakoniatyöntekijöiden Liiton jäsen!

Huolehdithan, 
että jäsenyytesi 
ammattiliitossa 
säilyy
MaksaMalla jäsenMaksun varmistat jäsenyytesi liitossa ja Erityis-
koulutettujen työttömyyskassassa. Lisäksi olet oikeutettu käyttämään 
liittojen tarjoamia jäsenetuja.

kun vaihdat työpaikkaa, pyydä uusi valtakirja liitostasi. 

kun olet poissa töistä esimerkiksi hoito-, virka- tai vuorotteluvapaan, 
työttömyyden, jatko-opintojen tai ulkomailla työskentelyn vuoksi, 
pyydä liitostasi pankkisiirtolomake jäsenmaksun maksamista varten.

liittojen yhteystiedot ovat edellisellä aukeamalla.

JUKKA gRANSTRöM/KUVAKOTIMAA




