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KIRKKo KAupungIssA 

p ä ä k I R j o I t u s

jukka huttunen
pAppIslIIton puheenjohtAjA
jukka.huttunen@espoonseurakunnat.fi

o
sallIstuIn 1990-luvun alussa opintomatkal-
le Yhdysvaltoihin. Matkan teemana oli kirkon 
työ kaupunkimaisessa kontekstissa. tutustuim-
me new Yorkissa useaan seurakuntaan ja niiden 

strategisiin ratkaisuihin, ja osallistuimme Chicagossa 
kaupunkityön seminaariin. Matka teki monella tavoin 
vaikutuksen: se avasi eteeni aivan uuden, suomessa tun-
temattoman suurkaupunkimiljöön ja kirkon siellä. eh-
kä eniten matka vaikutti avaamalla silmät jatkuvan ja 
voimakkaan muutoksen ja sen edellyttämien toimien nä-
kemiselle. olinhan itse osa varsin tasaisen yksiulotteista 
ja hitaasti muuttuvaa suomalaista kirkollista elämää.

tänä keväänä uutisoitiin pääkaupunkiseudun uutis-
välineissä näyttävästi niin sanotun metropolivauvan syn-
tymästä. hänet oli päätetty valita alueen miljoonannek-
si asukkaaksi. Metropoli oli niinkin toteutunut. Vain rei-
lu viisitoista vuotta ja muutos on muokannut elämää 
ympärilläni, ja vain vähän liioitellen voi sanoa, että mi-
kään ei ole niin kuin ennen. tämä ei ole – niin uskon – 
vain pääkaupunkiseudun metropolialueen kokemus, 
vaan totta eri puolilla kaupungistuneilla alueilla.

suuntaus on maailmanlaajuinen: kaupungistuminen 
voimistuu, kaupunkimainen elämänmuoto valtaa alaa. 
kyse ei ole siis vain asumismuodosta tai asumistiheydes-
tä, vaan tavasta elää ja toimia.

KIrKolla on ollut kiitettävää aktiivisuutta pohtia 
maaseudun muutoksen seurauksia kirkolle. hyvä niin. 
kaupunkityöstäkin on runsaasti erilaisia tutkimuksia ja 
julkaisuja. sen sijaan joskus vaikuttaa siltä, että rohkei-
den johtopäätösten tekeminen, määrätietoinen strategi-
nen työskentely, yhteinen ideointi ja uusien seurakunta-
työn mallien luominen kaupunkeihin – kaupunkityön 

teologia – odottaa vielä tule-
mistaan.

kaupunkimaiseen elä-
mäntapaan voidaan liittää 
monia kuvaavia määreitä, 
esimerkiksi määreet yksilöl-
lisyys, hektisyys, verkosto-
maisuus, virtuaalisuus, sir-
paleisuus. selvää siis on, et-
tei kaupungissa vaikuttava 
kirkko voi tukeutua samaan 
ajatus- ja toimintamalliin, jolla se on toiminut maaseu-
tumaisessa toimintaympäristössä. jos kaupunki toimin-
taympäristönä vaatii uuden toimintamallin, eivät myös-
kään vanhat rakenteet voi olla kritiikittömästi ainoat 
kelvolliset ja hyväksyttävät. seurakuntarakenteiden tu-
lisi muuttua myös toiminnallisista syistä, ei vain ulkoa 
tulevan vaatimuksen tai taloudellisen paineen johdosta.

Myönteisenä merkkinä on siksi pidettävä esimerkiksi 
tampereella pohdittua keskustaseurakuntien rakenteen 
tarkastelua. kaupungeissa ei ole kirkonkylää koko elä-
män keskuksena, vaan keskuksia on eri vaiheissa erilai-
sia. seurakuntakaan ei voi rakentaa strategiaansa ”kir-
konkylän” varaan. sen on etsittävä ihmisiä niin ”vapaa-
ajan seurakunnasta” kuin ”työpaikkaseurakunnasta”. 
sen on pyrittävä voimakkaasti sinne, missä ihmiset tä-
nään kohdataan ja jossa vaikutetaan keskusteluun ja ih-
misten tekemiin valintoihin. siksi on voimakkaasti py-
rittävä myös virtuaalisiin kohtaamistilanteisiin.

olIsIKo nyt aIKa koota kirkon kaupunkityön 
strategiaa? parhaiten sellainen syntyisi kaupunkien seu-
rakuntien yhteistyöllä. kirkkohallituksen kehittämisyk-
siköt tietotaitoineen voisivat olla tällaista prosessia vetä-
mässä. strateginen työskentely edellyttää myös rohkeut-
ta johtopäätöksiin ja muutokseen. siitä hyötyisivät myös 
maaseutu ja kirkonkylät.
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Kesä, leiri ja laituri
Merja LaaksaMo päätoIMIttAjA

”Ilta pimenee, tulenliekkimme tietä valaisee, vaeltamaam-
me…” laulu kantautuu laiturilta, aurinko laskee järven 
taakse, leiripäivä on illassa. työntekijä jää vielä hetkeksi 
nauttimaan luontobonuksesta, joka tipahtaa tilipussiin päi-
värahojen ja työaikahyvityksen päälle.

leirityöstä keskustellaan osana palkkapolitiikkaa. enää 
ei liene missään vallalla käsitys, että työntekijä lähtee järven 
rannalle leirikeskukseen lomailemaan leiriläisten kanssa. 
turvallisuusmääräykset ja vastuun painottaminen ovat pa-
lauttaneet maan pinnalle nekin, jotka vielä muutama vuo-
sikymmen sitten kadehtivat näitä ”lomailijoita”.

leireistä puhuttaessa minua 
viehättää se innostuneisuus, mikä 
tänäkin päivänä monilla työnte-
kijöillä on leirejä kohtaan. Vaik-
ka leirit vaativat paljon työtä, 
vaikka niistä jää univelkaa, silti 
ne yhä edelleen jaksavat sytyttää 
suuren osan työntekijöitä yrittä-
mään parastaan leiriläisten eteen. 
onnistunut leiri on myös työnte-
kijälle palkitseva kokemus.

tässä Cruxissa leirityöstä puhuvat aktiiviset ja innostu-
neet leirien pitäjät ja leirikeskuksen isäntä. turvallisuusnä-
kökohtiakaan ei ole unohdettu. turvallisuusasiakirjojen 
viidakkoon eksynyt pastori toteaa koetuksesta selvinneen-
sä. 

Miten sitten leirillä jaksavat ne työntekijät, joille leiri on 
pakkopullaa? useimmissa seurakunnissa työntekijöitä ei 
riitä tarpeeksi, jotta leirille lähtö voisi olla valinnaista. lei-
rit jaetaan tasan, olipa työntekijä niistä kiinnostunut tai ei.

Mahtaako kyseessä olla syvemmällä piilevä ongelma, 
vaikkapa työuupumus, minkä vuoksi kaikki normaalin 
raatamisen ylittävä tuntuu ylivoimaiselta. Itse ajattelin ai-
kanaan seurakuntatyön sarallani leirit mukavana vaihtelu-
na arkeen, jolloin varsinaisen työn ohella leirillä jäi aikaa 
myös ulkona olemiseen ja vapaampaan puuhailuun leiri-
läisten kanssa. 

onnistuneen leirin kokonaisuuteen pitää mahtua sopi-
vassa määrin uintihetkiä, saunomista ja laiturilla istuskelua, 
iltanuotioita unohtamatta. nämä leirin elementit voimaan-
nuttavat myös työntekijää.

p ä ä t o I M I t t A j A lt A
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sATA TYÖnTäYTEIsTä vuoTTA 
juhLAKAnsIssA

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

MikaeL heLeneLund
suoMen kAnttoRI-uRkuRIlIIton puheen-
johtAjA
mikael.helenelund@evl.fi

s
uomen KanttorI-urKurIlIIton juh-
lavuosi huipentuu, kun vietämme liiton 100-vuo-
tisjuhlia helsingissä 1�. - 1�. päivänä kesäkuuta. 
olethan sinäkin tulossa juhliin mukaan? tuo-

miokirkon ja johanneksenkirkon juhlakonserteissa 
menneiden vuosien ja tämän päivän suomalainen kirk-
komusiikki ja suomalaiset kirkkomuusikot saavat an-
saitsemansa huomion. tulevaisuuskin on ohjelmassa hy-
vin edustettuna, kiitos sibelius-Akatemian kirkkomusii-
kin opiskelijoiden oman konserttiosuuden. piispa eero 
huovinen saarnaa radioitavassa juhlamessussa Vanhas-
sakirkossa. Messua seuraavan juhlavastaanoton koho-
kohta on liiton 100-vuotishistoriikin julkistaminen. 

lähes �00-sivuisen juhlakirjan nimi on Leivästä, Sa-
nasta ja Musiikista. Suomen Kanttori-urkuriliitto 100 vuot-
ta. kirjan ovat toimittaneet Marjukka Andersson, Mika-
el helenelund, Annamari jokinen, Mika Mäntyranta ja 
Reijo pajamo. kustantajana on kirjapaja. 

liiton värikkäitä vaiheita kuvaavan laajan historia-
osuuden on kirjoittanut professori Reijo pajamo. suo-
men lukkari- ja urkuriyhdistyksen perustamisesta lähti-
en liiton suurimpia huolenaiheita on ollut kirkkomuusi-
koiden toimeentulo ja koulutus. Alkuvuosien tavoittei-
ta olivat muun muassa siirtyminen asteittain viljapalkas-
ta rahapalkkaukseen ja riittävän ison virkatalon saami-
nen lukkareille palkkaetuna. Ajettiin lukkarikoulutuk-
sen itsenäisyyttä ja vastustettiin muun muassa suunnitel-
mia siirtää lukkarikoulutus helsingistä maaseudulle. 
siirron perusteluksi oli esitetty sitä, ettei voi ”panna nuo-
ria opiskelemaan kiusausten keskelle”.    

pajamo kuvaa elävästi, miten liiton johtohenkilöt ovat 
taistelleet kanttorin viran palkkauksen, aseman ja arvos-
tuksen puolesta. Vuonna 19�� nykyisen nimensä saanut 
liitto on koko historiansa ajan keskustellut siitä, millai-
sia kanttoreita seurakuntatyössä tarvitaan. ”onko soitto-
taito vai laulutaito virkojen saantia silmällä pitäen yhtä 
tärkeitä?” �0-luvulla eräs kanttori kiteytti mielipiteensä 

kanttoreilta vaadittavista 
ominaisuuksista ilmaisulla: 
”seurakunnat tarvitsevat 
ennen kaikkea hurskaita ja 
musikaalisia kanttoreita.”  
Myös kanttorin viran avaa-
minen naisille herätti aikoi-
naan liiton sisällä keskuste-
lua. Vuonna 196� asia toteu-
tui suuremmitta ongelmit-
ta. 

sIIrtymInen kokonaispalkkaukseen vuonna 1968 ja 
kirkon omaan virkaehtosopimusjärjestelmään vuonna 
197� olivat merkitykseltään verrattavissa nykyiseen 
palkkausjärjestelmän uudistukseen. Myös liittyminen 
keskusjärjestö tVk:hon vuonna 196� ja Akavaan vuon-
na 197� ovat liiton edunvalvonnan merkkipylväitä. 
suurta huomiota saavat myös keskustelut, jotka lopulta 
johtivat kanttorin virkojen pätevyysvaatimusten porras-
tamiseen vuonna 1981. 

edunvalvonnan lomassa tehdystä laajasta ja sitkeästä 
aatteellisestakin työstä pajamon esitys antaa monipuoli-
sen ja kunnioitusta herättävän kuvan. joko yksin tai yh-
dessä eri yhteistyötahojen kanssa liitto on järjestänyt 
kursseja, kirkkolaulujuhlia, koulutus- ja neuvottelupäi-
viä, sävellyskilpailuja ja opintomatkoja. liiton julkaisu-
toiminta saa kirjassa runsaasti huomiota, samoin vireä 
alaosastotoiminta. koskettavaa on lukea sotavuosien ko-
ettelemuksista ja liiton mittavasta avustustyöstä, kun liit-
to muun muassa sai tehtäväkseen jakaa Ruotsin virka-
veljiltä saatuja keräysvaroja kaatuneiden perheille.          

Reijo pajamon historiaosuutta täydentää kymmenen 
erillisartikkelia, kirjoittajina toimituskunnan muut jä-
senet sekä Anna-Maria Böckerman-peitsalo, juhani 
holma, Reijo Mattila, erkki tuppurainen, jaana turu-
nen ja osmo Vatanen. Artikkeleissa käsitellään viime 
vuosien keskeisiä tapahtumia kanttorien työn kannalta 
ja uuden vuosituhannen mukanaan tuomia haasteita. 
näin historiikki laajenee juhlakohteen nykytilaa ja kes-
keistä toimintaympäristöä kuvastavaksi juhlakirjaksi. 
liiton toimisto ottaa vastaan kirjan ennakkotilauksia.
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suoMen kanttori-urkuriLiitto

A j A n k o h t A I s t A

KAnTToREITTEn 
nEuvoTTELu- jA 
KouLuTuspäIvä
Lohtajalla keskiviikkona 1.8.2007 
Paikka: lohtajan seurakuntakoti ja lohtajan kirkko

ohjelma:

9.�0 Kahvitarjoilu

10.00 Kokouksen avaus
 skul:n ajankohtaiset asiat, puheenjohtaja Mikael Helenelund 
 tulospalkka, suoriutumispalkka, harkinnanvarainen palkka 
 – Miten kanttorin työn laatua mitataan ja palkitaan? 
 AkIn toiminnanjohtaja Esko Jossas
 Yleiskeskustelu

1�.1� lounas

1�.1� Dieterico, Dietericus, Didrik, Diderik, Dietrich, Dieterich 
 Buxtehude - Kirkkomusiikin aarreaitta 
 Marjukka Andersson

1�.�� tauko

1�.00 ortodoksinen kirkkomusiikki. mitä se on? 
 Harri Jopi

16.00 Kahvitarjoilu
 - informaatiota kk:n ja kjM:n ajankohtaisista asioista

19.00 uspenskin katedraalin mieskuoro, johtajana Aleksij Mirolybov
 Ilkka Hämäläinen tenori ja Lasse Erkkilä urut
 lohtajan kirkko, liput �0 €/17 €

neuvottelu- ja koulutuspäivä liittyy lohtajan XXIX kirkkomusiikkijuh-
liin �9.7. - �.8. lisätietoja www.lohtaja.fi/kirkkomusiikkijuhlat tai (06) 881 
���7.

päivän järjestää: kirkon koulutuskeskus (kk), kirkon jumalanpalveluselä-
mä ja musiikkitoiminta (kjM), suomen kanttori-urkuriliitto (skul) ja 
lohtajan kirkkomusiikkijuhlat ry.

tervetuloa!

Kanttorien neuvottelu-
kokoukset kesällä 2007

Tulospalkka, 
suoriutumispalkka, 
harkinnanvarainen 
palkka – Miten 
kanttorin työn laatua 
mitataan ja palkitaan?
lohtajan seurakuntakodilla 
keskiviikkona 1.8. klo 9.30

lahden ristinkirkossa 
torstaina 9.8. klo 13.30

suomen kanttori-urkuriliiton perin-
teiset jäsenistön neuvottelukokoukset 
järjestetään jälleen ensi kesänä sekä 
lohtajan kirkkomusiikkijuhlien yh-
teydessä että lahden kansainvälisellä 
urkuviikolla. kokousten teemana on 
uuden palkkausjärjestelmän harkin-
nanvaraisen palkanosan määräytymi-
nen.

kokoukset avaa puheenjohtaja Mi-
kael helenelund, joka kertoo myös lii-
ton ajankohtaisista asioista. lohtajalla 
päivän teemasta alustaa Akavan kir-
kolliset ammattiliitot AkI r.y.:n toi-
minnanjohtaja esko jossas, ja lahdes-
sa hänen lisäkseen asiantuntijana on 
kirkon työmarkkinalaitoksen neuvot-
telupäällikkö oili Marttila.

kokoukset aloitetaan liiton tarjo-
amilla kahveilla. Alustusten jälkeen 
käydään yleiskeskustelua.

Kokouksiin ovat tervetulleita kaikki 
suomen Kanttori-urkuriliiton jäsenet, 
myös opiskelija- ja eläkeläisjäsenet!
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eLävästi kirjoitettu historiikki 
kanttori-urkureiden ammattiliiton 
värikkäistä vaiheista vuosina 1907 – 
�007 julkistetaan liiton 100-vuotis-
juhlissa helsingissä. kun tilaat kir-
jan 8.6. mennessä, saat sen ilman lä-
hetys- ja postikuluja mukaasi julkis-
tamistilaisuudessa.

Miksi ja miten kanttorikunta pää-
tyi järjestäytymään valtakunnalli-
seksi ammattiliitoksi jo vuonna 
1907? Mitä on tähän mennessä saa-
vutettu, mihin liittoa vielä tarvi-
taan?

satavuotisjuhlakirjassa valotetaan 
suomen kanttori-urkuriliiton aika 
ajoin myrskyisiäkin vaiheita mones-
ta suunnasta. professori Reijo 
pajamon kirjoittama laa-
ja historiaosuus valo-
kuvineen kuljettaa 
lukijaa mennei-
den vuosikym-
menten tiiviisiin 
tunnelmiin – 
niin musiikki-
juhlien ja sävel-
lyskilpailuiden kuin 
palkkaneuvottelujen-

kin ääreen. nimekäs joukko kantto-
reita ja kirkkomusiikin ystäviä poh-
tii kirjassa myös uuden vuosituhan-
nen mukanaan tuomia haasteita.

Kirjan ennakkotilaukset 8.6. men-
nessä tuija.kukkonen@akiliitot.fi tai 
(09) 150 2446. kirjan hinta on liiton 
jäsenille �� euroa + lähetys- ja posti-
kulut. Muille kirjaa myydään hin-
taan �� euroa + lähetys- ja postiku-
lut. kirjansa ennakkoon tilanneet ja 
maksaneet saavat kirjan ilman lähe-
tys- ja postikuluja mukaansa julkis-
tamistilaisuudessa johanneksenkir-
kon seurakuntasalista 1�.6.�007 kel-
lo 1�.

Suomen Kanttori-urkuriliiton 100-vuotishistoriikki

”LEIväsTä, sAnAsTA jA
MusIIKIsTA”

suoMen kanttori-urkuriLiitto

suomen kanttori-urkuriliitto viet-
tää 100-vuotisjuhliaan 1�. - 1�.6.�007 
helsingissä. ohjelmassa on mm. ur-
kuretki, juhlamessu, korkeatasoisia 
konsertteja ja vapaamuotoista yhdes-
säoloa sekä liiton 100-vuotishistorii-
kin julkistaminen.

Vapaita paikkoja illanistujaisiin ja 
juhlaillalliselle - myös avec - kannat-
taa vielä tiedustella. Messuun ja kon-
sertteihin mahtuu joka tapauksessa.

Ilmoittautumiset ja historiikin en-
nakkovaraukset tuija.kukkonen@
akiliitot.fi tai (09) 1�0 ���6.

KAnTToRI-uRKuRILIITon 100-vuoTIsjuhLAT 
14. - 15.6.2007 hELsIngIssä

Apuvälineitä 
kanttorien 
kelpoisuuksien 
vertailuun
kanttorikoulutustoimikunta on lähet-
tänyt tuomiokapituleihin kanttorien 
kelpoisuuksien vertailun ja selvityksen 
eri virka- ja tutkintonimikkeistä. tar-
koituksena on helpottaa kanttorin vi-
rantäyttöihin liittyvää kelpoisuuksien 
vertailua. Asiakirjat on laatinut pro-
fessori erkki tuppurainen. ne ovat 
kaikkien luettavissa internetissä piis-
painkokouksen kotisivuilta.

kanttorien virka- ja tutkintonimik-
keet ovat viime vuosikymmeninä 
muuttuneet erittäin usein. tutkintojen 
ja opintojen vertailu on siksi ollut vai-
keaa sekä virantäyttöjä valmistelevissa 
tuomiokapituleissa että virkoja täyttä-
vissä seurakunnissa. Myös avoinna ole-
vien virkojen esittelyjen ja hakuilmoi-
tusten oikeellisuus ja ymmärrettävyys 
ovat olleet epävarmalla pohjalla.

piispainkokouksen asettama kantto-
rikoulutustoimikunta on kiinnittänyt 
epäkohtaan huomiota ja hyväksynyt 
erkki tuppuraisen laatimat asiakirjat 
ohjeistukseksi kirkon säädöskokoel-
man nro 10� mukaisiin kanttorinvir-
koihin edellytettävien piispainkoko-
uksen hyväksymien tutkintojen ja ai-
kaisempien kelpoisuuksien vastaa-
vuuksien vertailuun. 

nykyiset kelpoisuusvaatimukset 
ovat ”muu piispainkokouksen hyväk-
symä tutkinto”, käytännössä konserva-
torio- tai ammattikorkeakoulututkin-
to (entinen C-virka), ”ylempi korkea-
koulututkinto” eli musiikin maisterin 
tutkinto (entinen B-virka) ja ”laaja yli-
opistotutkinto” eli musiikin maisterin 
tutkinto sekä toinen maisterin tutkin-
to tai lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 
(entinen A-virka).
www.evl.fi/piispainkokous, Työryhmät, 
Kanttorikoulutustoimikunta

imaGeSource/SkoY
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haLuaisitko viettää mökkilomaa 
lapissa? kesällä tai talvella?

Vuosille �007 - �008 solmitun yh-
teistyösopimuksen mukaisesti Dia-
koniatyöntekijöiden liiton jäsenet 
voivat vuokrata Ylläsjoen lomamö-
keiltä loma-asuntoja sopimushinnoil-
la. Mökit sijaitsevat Ylläsjoen rannal-

la noin 8 kilometriä Ylläsjärven kes-
kustasta kolariin päin. hinnat löyty-
vät osoitteesta www.dtl.fi/jäsenten si-
vut. tarkempia tietoja ja kuvia mö-
keistä www.yllasjoki.net. 

tiedustelut ja varaukset tuula 
engström: 0�00 �01 670 tai tuula.
engstrom@mbnet.fi.

DIAKonIATYÖnTEKIjÖIDEn
LIITon jäsEnILLE 
LoMAMÖKKEjä jäsEnETunA

diakoniatyöntekijöiden Liitto

valokuvia 
diakoniasta
Diakoniatyöntekijöiden liitto ha-
luaa osallistua diakoniasta käytä-
vään ajankohtaiseen keskusteluun 
valmisteilla olevan kirjan myötä. 
liitto täyttää ensi vuonna viisi vuo-
sikymmentä, joten se on oiva syy 
tarjota diakonian merkittävän jär-
jestötoimijan panos kuvaamaan 
diakonian menneisyyttä, nykyisyyt-
tä ja tulevaisuutta. Asiantuntevat 
kirjoittajat valottavat elävästi ja 
monipuolisesti diakoniaa eri näkö-
kulmista. 

koska kuva puhuu enemmän 
kuin tuhat sanaa, käännymme liit-
tomme jäsenten puoleen ja pyy-
dämme lainaksi valokuvia kirjaan 
painamista varten. toivomme saa-
vamme valokuvia: jäsenten opiske-
luajoilta, harjoittelujaksoilta, moni-
naisista työtehtävistä, liiton järjes-
tämistä koulutustilaisuuksista, ala-
osastojen kokouksista ja niin edel-
leen. 

Riitta hiedanpää vastaa mielel-
lään valokuviin ja niiden oikeuk-
siin liittyviin kysymyksiin puh. (09) 
1�0 ��87 tai 0�0 �16 ���7 tai sähkö-
postitse riitta.hiedanpaa@dtl.fi.

kirja julkaistaan ja tulee myyn-
tiin ensi vuoden keväällä!

Merkitse 
kalenteriisi!

Maksamalla jäsenmaksun varmistat 
jäsenyytesi liitossa ja erityiskoulutet-
tujen työttömyyskassassa. lisäksi olet 
oikeutettu käyttämään liittojen tarjo-
amia jäsenetuja.

työnantajan vaihtuessa, pyydä uu-
si valtakirja liitostasi, täytä se ja anna 
työnantajan kappale työpaikkasi pal-

kanlaskijalle. Muistathan myös lähet-
tää liiton kappaleen valtakirjasta 
omaan liittoosi.

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

Kanttori-urkuriliiton, Pappisliiton ja Diakoniatyöntekijöiden Liiton jäsen

huolehdithan, että ammattiliiton jäsenmaksu 
on peritty palkastasi

Diakoniapäivät 
seinäjoella 
10. - 1�.10.�008
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VAltAkunnAllIsten kirk-
komusiikkijuhlien taustayhteisöt 
ovat sopineet juhlien tavoitteiden ja 
taustaorganisaation uudistamisesta. 
Vuonna �01� järjestettäviä juhlia 
kutsutaan Kirkon musiikkijuhliksi. 
sen jälkeen juhlat järjestetään joka 
neljäs vuosi.

sopimuksessa määritellään ensim-
mäistä kertaa juhlien tavoitteet. juh-
lat ilmentävät seurakunnan musiik-
kitoimintaa laaja-alaisesti, tukevat ja 
edistävät hengellistä elämää ja tarjo-
avat musiikillisia elämyksiä ja virik-
keitä seurakuntien musiikkitoimin-
taan. sopimus allekirjoitettiin 
�.�.�007 kirkkohallituksessa.

kirkon musiikkijuhlien taustayh-
teisöinä ovat kirkkohallitus, kirk-
kopalvelut, suomen kanttori-urku-
riliitto ja suomen kirkkomusiikki-
liitto. juhlia valmistelee päätoimi-
kunta, johon taustayhteisöt nimeävät 
yhden ”kirkkomusiikillista asian-
tuntemusta omaavan jäsenen”. pää-
toimikunnan puheenjohtajana toi-
mii kirkkohallituksen nimeämänä 
johtaja, rovasti kai Vahtola kirkon 
jumalanpalveluselämän ja musiikki-
toiminnan yksiköstä. 

päätoimikunnan jäseniksi on va-
littu Mut, kanttori jorma hannikai-

nen kuopiosta, MuM, kanttori Mari 
lehtinen kouvolasta, MuM, hiippa-
kuntakanttori Aija-leena Ranta 
Ylöjärveltä ja MuM, toimitussihtee-
ri Annmari salmela helsingistä. jo-
kaisella jäsenellä on henkilökohtai-
nen varajäsen. Varajäseniksi on ni-
metty MuM, musiikkisihteeri Mari 
torri-tuominen Vantaalta, MuM, 
kanttori jaana turunen tampereel-
ta, MuM, musiikkisihteeri ulla tuo-
vinen helsingistä ja tM, kirkkopal-
velujen apulaisjohtaja hannu pönti-
nen helsingistä. ohjelman suunnit-
telua varten päätoimikunta kutsuu 
kanttorikunnasta taiteellisia johta-
jia. 

juhlien valmistelun turvaa talou-
dellisesti kirkon musiikkijuhlien ra-
hasto, joka on perustettu kirkkohal-
lituksen yhteyteen. 

Valtakunnallisia kirkollisia laulu-
juhlia on vietetty suomessa vuodesta 
19�7. ne ovat osaltaan jatkaneet 
keski-euroopasta Baltian kautta 
1800-luvulla maahamme tullutta 
laulujuhlaperinnettä. kirkkolaulu-
juhlien nimi muuttui vuodesta 1981 
alkaen kirkkomusiikkijuhliksi. 
osanottajamäärä on ollut enimmil-
lään yli 1� 000. Viime kesänä kuopi-
oon kokoontui noin 7 000 laulajaa.

KIRKKoMusIIKKIjuhLAT 
uuDIsTuvAT KIRKon 
MusIIKKIjuhLIKsI vuonnA 2012

akin toiMisto on auki koko ke-
sän maanantaista perjantaihin klo 9 
- 1�, lukuun ottamatta lakimiehen 
puhelinpalvelua, jota ei ole ajalla 
18.6. - �0.8.

Diakoniatyöntekijöiden liiton 

Liittojen aukioloajat kesällä

toimisto on suljettuna �.7. -  �7.7. 
�007 kesälomien vuoksi.

valtakunnalliset 
kanttoripäivät Turussa 
6. - 8.2.2008
Ilmoittautuminen alkaa syksyllä

kahden vuoden välein järjestettävät 
valtakunnalliset kanttoripäivät pide-
tään seuraavan kerran turussa. Ajan-
kohta on jo perinteeksi tullut kyntti-
länpäivän tienoo, mutta tällä kertaa 
päivät alkavat tiistain sijaan vasta kes-
kiviikkona 6. päivä ja päättyvät per-
jantaina 8. päivä helmikuuta.

kanttoripäivien ohjelma on kytket-
ty turun seurakuntayhtymän kated-
raali soi -tapahtumaan, joten luvassa 
on korkeatasoisia konsertteja. ohjel-
massa on tietenkin jälleen myös am-
matillista antia ja tukea työelämään. 
kanttoripäivien järjestelystä on pää-
vastuussa kirkon jumalanpalveluselä-
män ja musiikkitoiminnan yksikkö. 
suomen kanttori-urkuriliitto vastaa 
päivien työelämäosiosta. kanttoripäi-
viä suunnittelevan työryhmän puheen-
johtajana on turun tuomiokapitulin 
jumalanpalvelus- ja musiikkisihteeri 
Mika Mäntyranta.

kanttoripäivät kannattaa jo nyt 
merkitä omaan kalenteriin ja ottaa pu-
heeksi myös työnantajan kanssa. Il-
moittautumislomake julkaistaan seu-
raavassa Cruxissa, joka ilmestyy syys-
kuun puolivälissä.

suoMen kanttori-urkuriLiitto
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sveitsi: 10. - 17.9.2007
teema: Reformaation eri kasvot. 
tutustumme sveitsin reformoituun 
kirkkoon.

Matkanjohtajat: sveitsissä asuva 
pastori pauli Immonen, apulaistoi-
minnanjohtaja Merja laaksamo.

Matkan pääkohteet ovat: Geneve, 
Zermatin alue, st Bernardin luosta-
ri, Alpit. 

hinta: n. 1.�00 € (sis. lennot, ma-
joituksen, kuljetukset, opastukset, 
luennot).
Ilmoittautumiset sähköpostitse heli.
meinola@akiliitot.fi tai puhelimitse 
(09) 1�0 �6��.

opintomatka 2008
thaimaa: Helmikuu 2008
pääkohteet Bangkok ja jokin ranni-
kon kohde. tutustumme mm. lähe-
tystyöhön, turistityöhön, ulkosuo-
malaistyöhön ja paikalliseen uskon-
nollisuuteen. 

Ilmoittautumisia aletaan ottaa vas-
taan syksyllä �007. 

Huom! matkoille on mahdollista 
saada liiton matka-apuraha (350 €). 
opintomatkoille voivat osallistua 
Pappisliiton kaikki jäsenet puolisoi-
neen.

pAppIsLIITon opInToMATKA 2007

akavan kirkolliset ammattiliitot 
aKI
www.akiliitot.fi
uusi palkkausjärjestelmä ja johta-
juus.

suomen kanttori-urkuriliiton 
100-vuotisjuhlat 1�. - 1�.6.�007. 
 - nähtävissä myös konserttien oh-
jelmat.

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

ajankohtaista verkossa

pappisLiitto

papiston päivät 2008
papiston päivät järjestetään 1�. - 
1�.10.�008 Messukeskuksessa helsin-
gissä. suomen kirkon pappisliitto juh-
lii 90-vuotista taivaltaan papiston päi-
vien yhteydessä. 

seuraa päivien valmistelua verkko-
sivuilta www.pappisliitto.fi. 
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Krakova, puola: 13. - 17.9.2007
teemat: kuorotoiminta, urut ja 
kirkkomusiikin opiskelu krakovas-
sa.
kohderyhmä: kanttorit.
hinta: n. 800 €.
Matkanjohtajat: Markku Mäkinen 
ja Annamari jokinen.
alustava matkaohjelma: 
to 13.9. Aamulla lento krakovaan, 
opastettu kävely kaupungilla.
Pe 14.9. tutustuminen krakovan 
musiikkiakatemiaan, vierailu kra-
kovan luterilaiseen kirkkoon, illan-
vietto juutalaisravintolassa (klez-
mer-musiikkia).
la 15.9. Aamupäiväretki Auschwit-

ziin, tutustuminen olkuszin kirkon 
urkuihin, Markku Mäkisen esitel-
mä.
su 16.9. Messu Wawelin katedraalis-
sa, iltapäivällä suolakaivosretki Wie-
liczkaan, illalla konsertti pyhän Ris-
tin kirkossa.
ma 17.9. tutustuminen pyhän Ris-
tin kirkon urkuihin, illalla lento 
suomeen.
opintomatkalle on mahdollista saa-
da liiton matka-apuraha (200 €).
sitovat ilmoittautumiset 8.6.2007 
mennessä sähköpostitse heli.meino-
la@akiliitot.fi tai puhelimitse (09) 
1�0 �6��.

suoMEn KAnTToRI-uRKuRILIITon 
opInToMATKA 2007

pappisliiton kunniajäsen Vantaan-
kosken eläkkeellä ollut kirkkoherra, 
rovasti
Juhani Kopposela
s. 1�.10.19��, k. 10.�.�007

Kuolleet
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suomen kanttori-urkuriliiton kustan-
tama Asko Rautioahon urkumatrik-
kelin ilmestyy viikolla ��. Matrikkelis-
sa esitellään � �00:det maassamme ole-
vat urut. edellinen suomalainen urku-
matrikkeli on julkaistu 1970-luvulla, 
jonka jälkeen on rakennettu yli 700 
urut. 

kirkkourkujen lisäksi matrikkelis-
sa on mainittu seurakuntasaleissa, siu-
nauskappeleissa, musiikkioppilaitok-
sissa, yksityishenkilöillä sekä museois-
sa olevat urut, joista on ollut saatavissa 
tietoja.

kaikista uruista kerrotaan rakenta-
jan nimi, äänikertojen ja sormioiden 
lukumäärä sekä valmistumisvuosi. 
olemassa olevista uruista esitetään 
myös dispositio (äänikerrasto) soitto-
apulaitteineen sekä saatavissa olleet 
tiedot urkujen suunnittelijasta, äänit-
täjistä sekä julkisivun suunnittelijasta, 
lisäksi useimmissa tapauksissa myös 
tiedot urkujen hinnasta, lopputarkas-
tuksen tai tarkastuslausunnon päivä-
määrästä sekä tarkastuksen toimitta-
jasta.

puretuista uruista ei dispositioita 
esitetä, jos urut ovat valmistuneet en-
nen vuotta 1970, koska kyseiset tiedot 
löytyvät erkki Valangin matrikkelis-
ta. Vuoden 1970 jälkeen valmistuneis-
ta, mutta sittemmin tuhoutuneista tai 
puretuista uruista esitetään kuitenkin 
kaikki ”henkilötiedot”.

kirkkojen yms. yhteydessä kerro-
taan useimmiten myös tiedot niiden 
rakennusvuosista ja arkkitehdeistä. 
seurakuntaliitosten yleistymisen vuok-
si urut on matrikkelissa järjestetty 
kunnan eikä seurakunnan nimen mu-
kaan.

urkumatrikkeli on tarkoitettu kai-
kille uruista kiinnostuneille. se on 
alallaan ainutlaatuinen hakuteos, laa-
juudeltaan yli �00 sivua. kuvia ei tosin 
ole lainkaan.

suomen urut 2006

urkumatrikkelin koonnut director 
musices Asko Rautioaho on hakavuo-
ren seurakunnan eläkkeellä oleva 
kanttori ja sibelius-Akatemian pitkä-
aikainen urkuopin opettaja.

kirjan voi tilata AkIn toimistosta 
tuija.kukkonen@akiliitot.fi tai (09) 
1�0 ���6.  kirjan hinta on �0 euroa + 

lähetys- ja postikulut. 
kirjansa 8.6. mennessä tilanneet ja 

maksaneet saavat kirjan ilman lähetys- 
ja postikuluja mukaansa kanttori-ur-
kuriliiton 100-vuotisjuhlissa johan-
neksenkirkon seurakuntasalista 
1�.6.�007 kello 1�.
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MATKALLA KohTI KEsää 
sAARIsToMAIsEMIssA

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

kaisa rauMa
DIAkonIAtYöntekIjöIDen lIIton puheen-
johtAjA
kaisa.rauma@evl.fi

T
alven aIKana luonto on valmistautunut tu-
levaan kesään levossa ja hiljaisuudessa. seurakun-
tatyössä valmistaudumme tulevaan kouluttautu-
malla ja kehittämällä uutta. tulevaan leiri- ja ret-

kikauteen olen itsekin orientoitunut ensiapukurssilla ja 
vesipelastusharjoituksissa. Vielä ennen kesää on jäljellä 
yleinen turvallisuuspäivä, jossa on ainakin palopelastus-
opastusta. 

leirityöhän on monelle jokakesäinen työhön kuuluva 
itsestäänselvyys, johon on varmaankin sitoutunut jo työ-
haastattelussa antamissaan vastauksissa. leirityö on mi-
tä parhain tapa tutustua uusiin ihmisiin, sillä monille 
seurakunnan leiri on tie omaan seurakuntaan. työ on 
kaikessa haastavuudessaan antoisinta osaa työstä. leiri-
työn kuormittavuutta ja sitovuutta ei korvata nykyisten 
sopimusten mukaan riittävästi aikana eikä rahana. jat-
kossa voi olla, että työntekijät minimoivat leirien mää-
rää ja pituutta tai kieltäytyvät kokonaan leirityöstä.

talven aikana olemme yrittäneet pitää muistissa tur-
vallisuusasiakirjojen ja turvallisuuskyselylomakkeiden 
välttämättömyyden. pieniä puutteita huomaa aika usein 
tositilanteessa, ja niiden kautta kehitetään lomakkeita 
sekä omaa ja leiriläisten turvallisuutta. kieltämättä näi-
tä lomakkeita täyttäessä tulee miettineeksi kertaalleen 
läpi kaikki uhkatekijät ja ennen kaikkea aikaisemmilla 
leireillä sattuneet haaverit. jokaisesta leiristä, retkestä ja 
osallistujasta on oltava asiakirja. laukusta on joka reis-
sulla löydyttävä melkoinen nippu täytettyjä ja allekirjoi-
tuksin varustettuja lomakkeita. enää ei ole itsestään sel-
vää päästää avantouimareita aamuviideltä avantoon, 
vaikka he normaalioloissa sen joka päivä tekevät aivan 
omalla vastuullaan. ennen lähtöä heiltä on otettava tur-
vallisuuskyselylomakkeeseen allekirjoitus, jolloin vastuu 
on heillä itsellään.

ensiapukurssimme opettaja kysyi kurssin päättyessä, 
kuinka paljon arvelemme koulutuksen tuovan varmuut-
ta ryhmien kanssa työskentelyyn. Yksi työtoverini vasta-
si, että ei hän varmuudesta tiedä, mutta nykyisin tuppaa 
pelottamaan tämä vastuun konkretisoituminen. näin se 

varmasti on; tieto lisää tus-
kaa. tieto auttaa myös val-
mistautumaan tulevaan ja 
huomaamaan oman epätäy-
dellisyytensä.

muutamIa vuosIa 
sItten oli aika tavallista, 
että aikuisten leireillä oli 
paikalla vain yksi työntekijä 
leirin johtajana. Ajateltiin 
aikuisten ihmisten pärjäävän ilman valvontaakin. Meil-
lähän ei ollut vieraista ihmisistä muuta tietoa kuin hen-
kilötiedot ja omaisen yhteystiedot, sairauksia useimmat 
eivät meille kertoneet etukäteen. suunnitelmissa ei va-
rauduttu siihen, että johtaja herää aamulla uuteen päi-
vään esimerkiksi kovassa kuumeessa. ei suunniteltu, ku-
ka tulisi tällöin tilalle ja kuinka kauan sairas joutuisi 
odottamaan sijaisen tulemista.

olen johtanut yksin lukuisa leirejä ja retkiä. silloin ei 
uskalla ajatellakaan sairastuvansa tai loukkaavansa itse-
ään. enää en uskaltaisi ajatellakaan lähteväni yksin ryh-
män kanssa kotipaikkakunnan ulkopuolelle. ensinnä-
kin voisin loukata itseni ja olla sen jälkeen sekunnissa 
työkyvytön. seurakunnan työn olisi voitava jatkua sen 
jälkeenkin. toiseksi, jos jollekin leiriläiselle sattuu jo-
tain, olen yksin vastuussa sekä hänestä, jolle on sattunut 
jotain, että leirin jatkumisesta suunnitellusti eteenpäin. 

uudet turvallisuusohjeet ovat tulleet seurakunnan lei-
ri- ja retkityöhön pakollisena uudistuksena. käytännöt 
voivat vaihdella jonkin verran, mutta meillä on rankka 
vastuu toiminnasta, jota järjestämme. työnantaja kan-
taa turvallisuudesta raskaimman vastuun, ja silloin on 
syytäkin edellyttää ohjeiden noudattamista. Aluksi itsel-
länikin oli muutoksen tullessa moneen kertaan mielessä 
muutoksen perusvastarinta, ”onko pakko...?” nyt näen 
uudet ohjeet ja turvallisuusmääräykset mahdollisuutena. 
saamme kaikista osallistujista henkilötiedot ja omaistie-
dot vaivattomasti yhdellä lomakkeella, vastuu tietojen 
antamisesta on lomakkeen allekirjoittajalla. kaikkein 
suurin etu työntekijälle on koitunut lisähenkilökunnan 
saamisesta leireille. jokaisessa seurakunnassahan on ole-
massa enemmän kuin yksi työntekijä, ja toimintaa voi 
toteuttaa naapurin kanssa yhdessäkin. 
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aiMo ”aikka” Lankinen
VARhAIsnuoRIsotYön pAppI, 
MellunkYlän seuRAkuntA

viikko rippileirillä 25 leiriläi-
sen kanssa käy työstä. Hyvien 
ja osaavien työtovereiden kans-
sa leirille on ilo lähteä. rippi-
leiri on aina yhteinen juttu.
 
oman leiririppikouluni jälkeen, joka 
oli järvenpään seurakunnan järjestä-
mä ripari keravanjärvellä vuonna 

1971, olen ollut mukana isosena, apu-
ohjaajana, harjoittelijana ja valmistut-
tuani papiksi vuonna 1980 rippikou-
lun opettajana yli sadassa rippikoulus-
sa.

keravanjärven ”leirikeskus” oli siis 
oman rippikouluni pitopaikka. puit-
teet leirillä olivat tämän päivän leiri-
keskuksiin verrattuna hyvin vaatimat-
tomat. pojat, poikaisoset ja harjoitteli-
ja nukkuivat yhdessä suuressa käm-
pässä ja tytöt vastaavasti omassaan. 
leirin päärakennuksen ruokailutilas-
sa opiskeltiin, syötiin ja pidettiin ilta-

ohjelma, jos ulkona satoi. Muuten 
kaikki iltaohjelmat pidettiin nuotiolla. 
puuvajan yhteydessä olivat ulkovessat 
ja rannassa pieni sauna. leirin vetäjäl-
lä oli oma, pieni rakennus, jossa hän 
asui leirin ajan. emännän apuna oli 
päivystysryhmä, joka haki päivittäin 
maitotonkan veneellä järven toiselta 
puolelta, ja ruokahuolto toimi.

tuon oman leirini papit, sakari Iso-
talo ja Matti sippo, jäivät lähtemättö-
mästi mieleeni. kun sakari piti oppi-
tunteja, hänen rotwailer-koiransa oli 
komennettu tuvan nurkkaan. jos koi-

sEDäT jaksaa heilua

PauLi SYrJö

Yleensä rippikoululeirin viimeisenä päivänä suurin osa leiriläisistä haluaisi vielä jäädä ainakin muutamaksi päiväksi jatkamaan lei-
riä. Leirillä on ollut hyvä olla, on saatu uusia kavereita, on opittu myös uutta uskosta ja Jumalasta.
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ra nousi ylös, sakari väkevällä ”maa-
han” komennolla pani koiran paikal-
leen.

oman rippikoululeirini myönteiset 
kokemukset jättivät loppuiäksi jäljen 
nuoren pojan mieleen. tänne, riparil-
le, on päästävä uudelleen. saman ke-
sän 1971 elokuussa Matti sippo kutsui 
minut isoseksi leirilleen keravanjär-
velle. uusi tehtävä kiinnosti ja tykkä-
sin olla ryhmänvetäjänä. jäin ”nalk-
kiin” rippikouluihin, enkä ole vielä-
kään päässyt niistä irti.

nuorten ja lasten pappina 
Mellunkylässä
olen koko papinurani ajan tehnyt töi-
tä Itä-helsingissä, Mellunkylän seura-

kunnassa. tämän reilun neljännes-
vuosisadan aikana olen ollut pisim-
pään nuorisopappina, 18 vuotta. kah-
deksan kuukautta toimin vt. kirkko-
herrana, sitten lapsityön pappina neljä 
vuotta ja tällä hetkellä olen varhais-
nuorisotyön pappina.

koko ajan olen vetänyt rippikoulu-
ja, noin � - � riparia vuodessa. Vuosi 
�007 on poikkeus, koska minulla on 
vain yksi rippikoululeiri kesällä. 

Itä-helsinki ja lähiöt kontula ja Ve-
sala eivät aina ole olleet median otsi-
koissa parhaassa valossa. tämän alu-
een lapset ja nuoret ovat kuitenkin 
mukavia, tavallisia lapsia ja nuoria, 
joiden kanssa on ollut pääsääntöisesti 
hyvä olla leireillä. kun samalla on ol-

lut mukana alueen koulujen arjessa 
koulupastorina, on nuoriin voinut tu-
tustua myös sitä kautta.

kun tulin Mellunkylään töihin, 
kuulin myös pelotteluja alueen hurjis-
ta häirikkönuorista. Ainakaan leireil-
lä heitä ei ole näkynyt.

se, että työskentelee samassa seura-
kunnassa pitkään ja vielä nuorisopuo-
lella, poikii paljon toimituksia, kun 
rippipappia pyydetään kastamaan, 
vihkimään tai hautaamaan.

Mukava on myös kohdata entisiä 
rippikoululaisia eri tilanteissa ja pai-
koissa, kun he tulevat moikkaamaan. 
Aina ei itse muista, mitä esimerkiksi 
korpirauhan kesäriparilla vuonna 
1986 tapahtui, mutta kun tuo silloin it-

”Meidän tehtävänä on opettaa ja kertoa Uuden testamentin ja Raamatun totuuksia näille seurakunnan nuorille jäsenille. Oma ruko-
us aina leirille lähtiessä on myös, että osaisin jotain välittää Jumalan rakkaudesta nuorille”, sanoo Aimo ”Aikka” Lankinen. 
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se rippikoululaisena ollut innostunees-
ti muistelee tapahtumia, niin jotain it-
sellenikin tulee tuolta leiriltä mieleen.

Yleensä rippikoululeirin viimeisenä 
päivänä suurin osa leiriläisistä haluaisi 
vielä jäädä ainakin muutamaksi päi-
väksi jatkamaan leiriä. leirillä on ol-
lut hyvä olla, on saatu uusia kavereita, 
on opittu myös uutta uskosta ja juma-
lasta.

leirin opettajana tunnen viimeisenä 
leiripäivänä, että nyt on leirijakso pian 
”purkissa” ja kohta on kotiinlähdön 
aika. se, että monet leiriläisistä ja iso-
sista tahtoisivat jatkaa leiriä, kertoo, 
että leiri on onnistunut. Aina joukossa 
on myös niitä nuoria, jotka ovat en-
simmäistä kertaa pitemmän ajan pois-
sa kotoa. jos myös he kokevat leirin 
turvalliseksi ja viihtyvät siellä, tuntuu 
se myös vetäjistä hyvältä.

Viikko rippikoululeirillä �� leiriläi-
sen, isosten ja kollegojen kanssa käy 
työstä. Aina on edelleen niitä, jotka 
ajattelevat, että pääsen vähän kuin ”lo-
malle”, kun lähden viikoksi sipoon 
saaristoon riparileirille kesän kuu-
mimpaan aikaan. 

Mellunkylän seurakunnassa kesän 
rippikoulut alkavat jo maaliskuussa 
yhteisellä rippikoulutapahtumalla, jos-
sa kaikki rippikoululaiset, isoset, apu-
opettajat ja työntekijät kohtaavat kir-
kolla. kevään aikana on jo oppitunte-
ja, messukäynnit, musiikkitunnit, yö-
kahvilavierailu ja vanhempainilta en-
nen leirijaksoa. leirin jälkeen on kon-
firmaatioharjoitusten, valokuvauksen 
ja juhlan, konfirmaatiomessun aika, 
sekä kierrokset rippikoululaisten ko-
deissa. 

kun olen kertonut näille ihmisille, 
jotka luulevat minun lähtevän ”lomal-
le” leirille, mitä tämän päivän rippi-
koulu todella pitää sisällään, he muut-
tavat käsitystään ”lomasta”. usein ky-
synkin, lähtisitkö itse �� murrosikäi-
sen nuoren kanssa saareen viikoksi 
”lomalle”? ei kukaan ole vielä halun-
nut lähteä!

hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty
kun rippikoululeiri suunnitellaan hy-
vin työntekijätiimin kanssa sekä hoi-
detaan yhteydet leirikeskukseen hyvis-
sä ajoin, voi leirille lähteä rauhallisin 
mielin. Aina voi toki tulla yllättäviä ti-
lanteita eteen, kuten elämässä voi käy-
dä, ja suunnitelma B on silloin hyvä ot-
taa käyttöön.

tänä päivänä, kun leirillä on kolme 
työntekijää, voi tapaturman tai sairau-
den iskiessä leiriläiseen, irrottaa yhden 
työntekijän lääkärireissulle.

erittäin tärkeänä pidän sitä, että 
myös isosten kanssa suunnitellaan ja 
pidetään palavereja ennen leirijaksoa. 
kun isoset tietävät tehtävänsä ja roo-
linsa ja kun leirin opettajat jollain lail-
la tuntevat heidät, yhteistyö on hedel-
mällistä. Isosiin kannattaa satsata. 
tuntuu aivan mahdottomalta ajatella, 
että leirille pitäisi lähteä ilman isosia.

jo suunnitteluvaiheessa kannattaa 
aloittaa myös rukoileminen oman ja 
kaikkien työtovereiden rippikoulujen 
puolesta. tuo viisitoistakesäisten suu-
ri joukko, joka tulee vuosittain rippi-
kouluun, tarvitsee paljon esirukousta. 
kristinuskon asiat ovat osalle tuota po-
rukkaa varsin ohuita. Meidän tehtävä-
nä on opettaa ja kertoa uuden testa-
mentin ja Raamatun totuuksia näille 
seurakunnan nuorille jäsenille. oma 
rukous aina leirille lähtiessä on myös, 
että osaisin jotain välittää jumalan 
rakkaudesta nuorille.

Armolahjoja on 
monia
olen todella iloinen siitä, että minulla 
on työtovereina Mellunkylässä leireil-
lä hyviä nuorisotyönohjaajia, dia-
koniatyöntekijöitä ja lastenohjaajia. 
Ripari on aina yhteinen juttu. näitten 
osaavien kollegojen kanssa on ilo läh-
teä leireille. eri-ikäiset työtoverit tuo-
vat yhdessä laajemman näkökulman 
rippikouluun. 

Rippikoulusavotan jälkeen kyselen 

itse ja yhdessä leirin muitten opettaji-
en ja isosten kanssa, miten meidän ri-
pari meni, missä onnistuimme, mitä 
olisi voinut tehdä toisin?

Rippikoululaisilta kerätyn kirjalli-
sen palautteen mukaan, leiri saa lähes 
aina erinomaisen paljon kiitosta ja hy-
vää palautetta. toki sanotaan myös, et-
tä opetussessioita oli liikaa ja vapaa-ai-
kaa liian vähän. Ruoka on yleensä hy-
vää ja sitä saa riittävän usein.

Varmasti itselläni on joitain juttuja 
opetuksessa ja vapaa-ajalla, jotka tois-
tuvat leireittäin ja jotka on hyväksi to-
dettuja. otetaan esimerkiksi ”löyly-
laulu”, jota poikien kanssa yhdessä 
lauteilla hoilataan. jotenkin se yhdis-
tää jengiä, kun saa täysillä kuumassa 
saunassa laulaa: ”heitetään löylyä lis-
sää, eihän tää tunnu missään…”

kyllä sen itse tuntee leirin jälkeen, 
jos se on onnistunut. kun väsyneenä, 
kaikkensa antaneena saapuu kotiin, 
toteaa laulun sanoin: ”on ihmeen hyvä 
kotiin tulla taas”. Vaikka leirillä oli ki-
vaa, koti ja kotiväen näkeminen voit-
taa leirielämän. hyvin tavallista on, et-
tä kahtena kolmenakin yönä leirin jäl-
keen olen unissani vielä leirillä.

Vuosien myötä olen huomannut, et-
tä alle kolmikymppisenä leirin jälkeen 
ei ollut yhtään niin väsynyt kuin �0 
vuoden iässä. kaksi leirivapaata tällä 
iällä ei tahdo riittää palautumiseen.

olen välillä miettinyt, jaksankohan 
eläkeikään asti lähteä mukaan vetä-
mään rippikoululeirejä? Varmasti on 
niin, että pidemmän elämänkokemuk-
sen myötä on myös enemmän annetta-
vaa nuorille. jos terveyttä ja voimia 
riittää, niin mikä ettei!

Minua huvitti ja nauratti viime ke-
sänä, kun pingismatsin jälkeen eräs 
poika tokaisi kaverilleen hävittyään 
ensin minulle pelin: ”Mä hävisin tuol-
le sedälle.”

pidän kuitenkin edelleen rippikou-
luleireistä ja nuorista. ehkä minulle 
on annettu ripariopen armolahja.
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pirjo siLveri
toIMIttAjA, tAMpeRe

” vieraat kehuvat usein kuinka 
täällä on niin kaunista ja kuin-
ka upeassa ympäristössä toi-
mimme. vastaan aina, että 
olemme käyttäneet suunnitteli-
jana maailman parasta taiteili-
jaa”, sanoo torpan kurssikes-
kuksen johtaja risto Itämetsä, 
58.

kommenttiin kiteytyy paljon. Rivien 
välistä paljastuu henkilökohtainen us-
ko, rakkaus luontoon, viihtyminen 
työssä – jopa tapa tehdä työtä oivalta-
via sanoja, tarinoita ja huumoria viljel-
len.

Itämetsä on �0 vuotta luotsannut 
tampereen seurakuntien omistamaa 
torppaa tampereen ja Ylöjärven ra-
jalla näsijärven rannalla.

hän vitsailee olevansa kutsumus-
ammatissa. – olin 1977 Aitolahdella 
seurakuntamestarina ja hautausmaan-
hoitajana, kun seurakuntayhtymän 
hallintojohtaja kysyi, kiinnostaisiko 
työ torpalla.

totta kai kiinnosti, olihan paikka 
parin kilometrin päässä lapsuudenko-
dista, tuttu ja rakas. nuorempana hän 
oli toiminut siellä kesäisäntänä.

– tältä tontilta löytyi aikanaan vai-
mokin. perheemme myös asui alueel-
la pitkään.

”työpaikkarakkaus” kukoistaa yhä, 
sillä elisabet Itämetsä työskentelee ta-
lon toisena emäntänä.

Ihminen on sama
torppa on suomen vanhimpia seura-
kunnallisia kurssi- ja leirikeskuksia. 
nykyiset tilat on rakennettu pääosin 
1970-luvulla. Vakituista henkilökun-
taa on 10. leiripäiviä ynnätään noin 
�� 000 vuodessa. Asiakkaista 70 pro-
senttia on tamperelaisia, suuri osa lap-
sia tai nuoria.

Isäntä aprikoi, ettei hänen varsinai-
nen työnsä ole järisyttävästi muuttu-
nut.

– Rippikoululeirejä, lasten leirejä, 
kuoroleirejä, vammaisten leirejä jär-
jestetään aivan kuten ennenkin. tek-
niikka, apuvälineet ja av-laitteet ovat 
kehittyneet, mutta ihminen on sama. 
samanlaisia nuoria tänne tulee saman-
laisine metkuineen.

no, jotakin toki on tapahtunut.
– Asiakkaiden vaatimustaso on kyl-

lä noussut. ei niinkään nuorten, mut-
ta vanhempien. Aikuiset haluavat yk-
sityisyyttä ja rauhaa, korkeintaan kah-
den hengen huoneen, jossa on vessa ja 
saniteettitilat. neljän hengen huone 
kerrossänkyineen ja saniteettitilat käy-
tävällä eivät tahdo enää kelvata.

uudenlaista kouluyhteistyötä
koulujen ja seurakunnan välille virin-
nyt uudenlainen yhteistyö saa Itämet-
sän kehut.

– seurakunnan nuorisotyöntekijä 
tulee tänne päiväksi tai kahdeksi luo-
kan kanssa ja vastaa ohjelmasta. suu-
rin osa on ala-asteikäisiä, mutta myös 
seiskaluokan aloittavien ryhmäyttä-
mispäivät ovat yleistyneet.

– leirikeskuksessa oppilaat näkevät 
ja kuulevat monia kirkon elämään liit-
tyviä asioita, tapoja, symboleita ja tun-

nuksia. kirkkoon kuulumaton saa va-
pautuksen virrenveisuusta ja hartaus-
hetkistä, eikä kenenkään tietysti ole 
pakko laittaa kännyjä ristiin. koen 
toimintamuodon erinomaiseksi, koska 
näin tavoitamme paljon nuoria. jos 
nuorisotyöntekijä yrittäisi seurakun-
nassa järjestää ikäluokalle vastaavaa, 
mukaan ilmoittautuu muutamia. nyt 
tulee koko luokka.

sanoma voi sitä paitsi mennä perille 
useilla tavoilla. Itämetsä muistaa aar-
teenetsintäkisan, jossa aarteena käytet-
tiin pientä krusifiksia. löytäjien kans-
sa siitä virisi syvällinen keskustelu.

– kirkon varsinainen sanoma saat-
taa nousta esiin leikin varjolla. Mistä 
sen tietää, mikä kenelläkin kolahtaa ja 
mitä jää takaraivoon. jollekin saattaa 
leiritilanne palautua aikuisena mie-
leen, ja muistua, että ai juu, täm-
möinenkin aarre meillä on.

usein Itämetsä kuuntelee sivukor-
valla asiakkaiden kommentteja.

– kerran tänne tuli sähkölaitoksen 
porukkaa. Vastaanoton vieressä seinäl-
lä on rivi kipsiin valettuja pieniä vai-
vaisukkoja. joku kysyi, mitä nuo mah-
tavat olla. toinen vastasi heti ”var-
maan Matteus, Markus, luukas ja jo-
hannes, kun tämä kerran on kirkon 
paikka”. oli hauska huomata, miten 
henkilö tällä tavalla toi omaa tietämys-
tään esille.

”nuorille kannattaa tehdä hyvää”
Yksi arjen opetus saa Risto Itämetsän 
melkein hyrisemään tyytyväisyydestä.

– silloin 70-luvulla kritisoitiin, ettei 
nuorten leirikeskuksesta tarvitsisi teh-
dä niin kamalan hyvää ja korkeata-
soista. Me olemme pystyneet todista-

Isäntä luo 
ILMApIIRIn
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maan, että nuorille kannattaa tehdä 
hyvää. he ovat fiksuja, eivätkä tuhoa 
tai turmele paikkoja. he osaavat ar-
vostaa siisteyttä, järjestystä ja kuria.

ongelmat, joihin on �0 vuoden ai-
kana tarvinnut puuttua, ovat yhden 
käden sormilla laskettavissa.

– silloinkin kyse on ollut enemmän 
kohelluksesta kuin tahallisesta kiusan-
teosta. Myös suojelusenkelit ovat olleet 
vahvasti mukanamme. kerran yksi 
poika juoksi päin lasiovea ja viilsi kä-
tensä auki ranteesta kyynärpäähän. 
Vaikka siihen laitettiin sata tikkiä, ei 
mennyt valtimo.

Itämetsä esittelee mielellään valoi-
sia, kauniita ja puhtaita majoitustiloja. 
tarkassa syynissä edes kerrossänkyjen 
yläpetien alapuolelta ei löydy ylimää-

räisiä töherryksiä tai kaiverruksia.
– kehtaan päästää piispat tai ketkä 

tahansa tutustumaan ilman, että tar-
vitsee hävetä. 

Aina nuorisoryhmän saapuessa Itä-
metsä ottaa joukon vastaan, toivottaa 
tervetulleeksi, kertoo talosta ja sen ta-
voista.

– kehotan, että katselkaa ympäril-
lenne ja tarkistakaa, missä kunnossa 
paikat ovat. jos on valitettavaa, tulkaa 
sanomaan, niin pannaan asia heti kun-
toon. sitten kun lähdette, me vuoros-
tamme katsomme ja valitamme, jos on 
aihetta. näin yksinkertaista tasapeliä 
tämä on.

kurssikeskuksen isäntä on eräänlai-
nen ”työväline” leirien, kurssien ja 
koulutusten pitäjille.

– hoidan ja järjestän tilat, välineet 
ja toimintamahdollisuudet. huoleh-
din, että keittiö ruokineen on ajallaan. 
jälkikäteen vastaan, että laskutus ja ti-
lastoinnit ovat kohdallaan.

Itämetsä on varmaan jäänyt monen 
nuoren tai vanhan torpan kävijän 
mieleen, koska hän on supliikkimie-
hiä.

– Mitä nyt lämpimikseni puhun ja 
yritän luoda yhteishenkeä. huumoril-
la ja hyvillä fiiliksillä saa paljon ai-
kaan. tamperelaislapsilta kysyn usein, 
tiedättekös kuka tämän paikan omis-
taa? joku nokkela vastaa, että ”sinä”. 
siihen jatkan, että en minä vaan te! 
että seurakunnan jäseninä olette omis-
tajia ja minä olen palvelijanne.

PirJo SiLveri

– Tervetuloa, toivottaa Tor-
pan isäntä Risto Itämetsä. 
Kotakappeli rakennettiin 
alueelle partiolaisten kans-
sa talkoilla.
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Ei näppyjä työpaikalta
entä millaisia ominaisuuksia hyvältä 
palvelijalta vaaditaan?

– pitää olla ihmisiä pelkäämätön. 
on uskallettava lähestyä ryhmää kuin 
ryhmää. pitää mennä porukan mu-
kaan eikä vetäytyä johonkin koppiin 
tyylillä ”tulkaa kysymään, jos on ky-
syttävää”. kun käy vierailta välillä 
varmistelemassa, onko kaikki hyvin, 
se palkitsee ja osoittaa toisista välittä-
mistä.

Isäntä luo omalla persoonallaan ko-
ko taloon tunnelmaa ja ilmapiiriä. 
torpalla se tarkoittaa paljolti erähen-
kistä, reipasta meininkiä. Itämetsä joh-
ti 1� vuotta partiolippukunta harjun 
Veikkoja, ja siksi partiolaisiin on aina 
ollut tiivis yhteys. kurssikeskuksessa 
on pidetty partion leirejä ja tilaisuuk-
sia. laskiaistapahtuma on jo �0-vuoti-
nen perinne. kodan tekeminen tal-
koilla oli aikanaan iso yhteinen pon-
nistus.

– kun rakensimme sitä, joku ohi-
kulkija kysäisi, tuleeko teille uusi kap-
peli? Vastasin, että juu. Meille tulee 
kotakappeli.

Risto Itämetsä myöntää, ettei aina 
tiedä, onko elo torpalla hänelle työtä 
vai harrastusta.

– niin mukavasti limittäin ovat kul-
keneet isännän tehtävät, partio, tuo-
masmessu, miestenilta ja muut hengel-
liset tapahtumat, joissa olen saanut ol-
la mukana.

– tässä hommassa on tärkeää, ettei 
varsinaisesta toiminnasta työpaikalla 
saa näppyjä. täytyy tykätä itsekin 
kuunnella virrenveisuuta ja rukousta.

Millainen on hyvä vetäjä?
pitkän uransa aikana Itämetsä on näh-
nyt monenlaista leirin vetäjää. järjes-
telykyky ja käsitys siisteydestä vaihte-
levat.

Ihanteellinen yhteistyökumppani on 
täsmällinen. hän huolehtii, että sovi-
tut ajat ja asiat pitävät. hän osaa luki-
ta ovet. eri tilojen käyttö pysyy niissä 
rajoissa kuin on sovittu. jos talossa on 

samaan aikaan useita ryhmiä, hän osaa 
sopeutua eikä kukkoile herrana ja hi-
dalgona. hän ymmärtää, että vanhat 
ja nuoret, sairaat ja terveet kaikki kuu-
luvat yhteen.

– Vanhustenleiriläiset yleensä tyk-
käävät, jos täällä on lapsia. se tuo mo-
nelle iloa, jota oman kodin hiljaisessa 
arjessa ei tavallisesti ole. lapset taas 
nauttivat kun voivat tehdä mummut 
ja papat onnellisiksi vaikka laulamalla 
heille.

– kerran kun yhtä aikaa oli rinta-
manaisia ja koululaisryhmä, opettaja 
keksi, että naisethan voisivat kertoa 

nuorille sota-ajasta. Vanhuksilla oli 
selvästi tarve päästä puhumaan – jopa 
niin, etteivät meinanneet saada suun-
vuoroa toisiltaan. oppilaat kyselivät 
paljon ja kuuntelivat kiinnostuneina.

Risto Itämetsällä on pelisilmää tart-
tua hetkeen. esimerkiksi silloin kun 
torpalle osuivat yhtä aikaa päiväkum-
mun jatkorippikoululaiset ja uskovat 
romanivanhukset, hän äkkäsi nopeas-
ti kahden erilaisen ryhmän mahdolli-
suudet.

– saimme aikaan todellisen kulttuu-
ritapahtuman. siitä syntyi kaikille hie-
no kokemus.

Risto Itämetsä selittää mielellään kotakappelin alttaritaulun symboliikkaa. Torpan isän-
tä osaa kiehtovien tarinoitten avulla avata nuorille kristinuskon perussanomaa.
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susanna vaLtonen
DIAkonI, MellunkYlän seu-
RAkuntA

Diakoniatyöntekijät ja -papit 
järjestävät suomessa vuosittain 
pari tuhatta erilaista leiriä. 
vuonna 2006 diakonialeirejä 
järjestettiin kaikkiaan 2 220 
kappaletta, ja niille osallistui 
yli 48 000 ihmistä. 
valtaosa leireistä järjestetään 
kesäisin, ja ne ovat diakonia-
työntekijöille voimia vieviä 
työtä vuorotta -urakoita. leiri-
läisille ne voivat parhaimmil-
laan olla elämän ikimuistoi-
simpia päiviä, mukavaa loikoi-
lua laiturilla tai jopa tienhaara 
elämäntiellä.  aina ne ovat 
myös matkoja suomalaiseen 
sielunmaisemaan.

D
IaKonIaleIrIt Ja niihin 
valmistautuminen vievät ai-
kaa, työvoimaa ja rahaa. siksi 
on pakkokin pohtia, mitä leirit 

merkitsevät leiriläisille. onko kyse 
”pelkästä lomailusta”, vai saavatko 
osallistujat leireiltä jotain merkityksel-
lisempääkin?

kollega suvi tiivisti kysyttäessä asi-
an nappiin: leirit ovat matkoja suoma-
laiseen sielunmaisemaan. tuon maise-
man kiintopisteitä ovat rantalaituri, 
vene, sauna ja leirinuotio. jokaisella 
suomalaisella on muistoja tästä maise-
masta, yleensä positiivisia. tämän 
maiseman koemme olevan aitoa, puh-
dasta ja hyvää itsessämme, suomalai-

suudessa.
ei siis ole ihme, että diakonialeirit 

ovat niin suosittuja kuin ovat: niiden 
kautta pääsee matkalle lapsuuden viat-
tomaan maailmaan. osalle leiriläisistä 
– esimerkiksi maahanmuuttajille – nä-
mä matkat ovat todellisia pikakursse-
ja suomalaiseen kulttuuriin.

nuotio
Maahanmuuttajaperheiden kannalta 
leirit ovat tärkeitä, ja siksi niitä paljon 
järjestetäänkin.    

suomalaiseen kulttuuriin ja unel-
maan oikeasta kesästä kuuluu kiinte-
ästi rantamökkielämä: soudellaan, 
maataan laiturilla, paistetaan nuotiol-
la makkaraa, ollaan rennosti yhdessä. 
Maahanmuuttajien leireille osallistu-
vat saavat samoja kokemuksia kuin 
kaikilla kantasuomalaisillakin on. tä-
mä yhteisen kokemusmaailman ra-
kentaminen on hyvä keino lähentää 
uus- ja kantasuomalaisia toisiinsa.

ja toisaalta: ei suomalainen ranta-
nuotio niin poikkeuksellisen mullista-
va keksintö ole. jokaisella kansalla lie-
nee oma nuotiokulttuurinsa, tapa istua 
tulen äärellä, rentoutua, syödä yhdes-
sä. 

Itse jeesuskin opetuslapsineen kulki 
viljapellon laitaa, vetäytyi tämän tästä 
järvelle tai järven rantaan, vuorelle tai 
muualle luontoon. tästä on esimer-
kiksi Markuksen evankeliumissa mo-
nia mainintoja: ”jeesus lähti sitten taas 
järven rantaan.”, ”jeesus siirtyi sitten 
taas opetuslastensa kanssa järven ran-
nalle.”, ”niin he lähtivät veneellä men-
näkseen autiolle seudulle yksinäisyy-
teen.”  kyse on ihmisen perusluontee-
seen kuuluvasta ilmiöstä, henkisen ja 

hengellisen rauhan kaipuusta. tuo 
rauha – jumala – löytyy usein juuri 
luonnosta.

Maassamme elävät uussuomalaiset – 
olivat he sitten tulleet Irakista, soma-
liasta tai Venäjältä – eivät ole ensim-
mäistä kertaa nuotion ääressä suoma-
laisella järvenrannalla. heillä on jo 
omasta kulttuuristaan samantapaisia 
kokemuksia, ja näitä kokemuksia he 
tuovat diakonialeirin yhteiseloon. sii-
nä jos missä murretaan kulttuurien ja 
ihmisten välisiä muureja. tämä ei ole 
mikään pieni saavutus diakonialeiril-
le.

Kulttuurierot
Maahanmuuttajaleireillä on myös dia-
koniatyöntekijällä oppimisen ja ha-
vahtumisen paikka. se voi tulla eteen 
esimerkiksi siinä, kun kuuden lapsen 
irakilaisäiti joutuu pyytämään kaik-
keen viattomaankin – esimerkiksi ui-
miseen tai siwassa käyntiin – aviomie-
hen luvan. Maassamme elää edelleen 
paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea 
ja rohkaisua voimaantuakseen. tässä 
tukeminen on meidän diakoniatyönte-
kijöiden tehtävä.

havahtuminen kulttuurierojen 
edessä voi tulla esiin muillakin kuin 
maahanmuuttajaleireillä. esimerkiksi 
romanileirit ovat aivan oma erityinen 
maailmansa: kiehtova, kiinnostava ja 
vaikeakin.

Romanikulttuuri ja sen monet sään-
nöt vaikuttavat leireillä muun muassa 
ruokailuun, hygieniaan, saunavuoroi-
hin, keskustelujen sisältöihin, hengel-
lisyyden luonteeseen, musiikilliseen 
ohjelmaan. Romanileireiltä onkin jää-
nyt mieleen monia ikimuistoisia elä-

LEIRIT ovAT MATKojA
suomalaiseen sielunmaisemaan
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myksiä, esimerkiksi yhteisistä laulu-
hetkistä nuotiolla. ja on romanikult-
tuurin räväkkyyttäkin leireillä nähty, 
esimerkiksi se, kun saunavuorojen 
ikäjärjestyksestä syntyi lihava riita, 
jonka vuoksi osa leiriläisistä keskeytti 
leirin ja lähti auton renkaat ulvoen yön 
selkään.

Leirin perusolemus
leirin perusolemus on loma, oli sen 
teema mikä tahansa. Vaikka kyseessä 
olisi ”Vanhempana vahvemmaksi” tai 
”sopeudu viikossa suomalaiseen yh-
teiskuntaan” -leiri, lastensuojelullinen 
perheleiri tai mielenterveysleiri, on 
osallistujan kannalta kyse hänen va-
paa-ajastaan. harva lähtee leirille pa-
kosta – en ainakaan tunne yhtään täl-
laista ihmistä.

jo se on lomaa, kun ei tarvitse huo-
lehtia arkielämän pakollisista kuviois-
ta. 

kotitöiden uuvuttama irakilaisäiti, 
päihteettömään elämään opetteleva tai 
mielenterveyskuntoutuja nauttivat jo 
siitä, että joku muu kuin he itse on 
vastuussa päivän ohjelmasta. kerran-
kin he saavat olla vastaanottajia: syödä 
valmiissa pöydässä hyvää ruokaa niin 
paljon kuin jaksavat, osallistua tarjot-
tuun ohjelmaan voimiensa mukaan ja 
nukahtaa illan päätteeksi puhtaisiin 
lakanoihin iltarukouksen siunauksen 
saattelemana. joillekin leiriläisille jo 
tämä on ennen kokematonta luksusta. 
Rento ja mukava yhdessäolo voi olla 
ihmisaralle skitsofreenikolle tai ihmi-
saralle päihdekuntoutujalle ihana ko-
kemus, voimaannuttavaa vaihtelua 
ikuisen yksinäisyyden, masennuksen 
ja mielipahan tilalle.

Rento lomailu mukavassa paikassa 
mukavien ihmisten seurassa tekee hy-
vää myös niin sanotuille diakonisille 
perheille. kun kireä perhe on muuta-
man päivän rentoutunut leirillä, alkaa 
tapahtua jotakin uutta ja tervehdyttä-
vää. se voi olla vanhempien ja lasten 
välistä uudenlaista yhdessäoloa tai 
käänteentekevä keskustelu väsyneen 

äidin/ahdistuneen isän ja työntekijän 
välillä.

parhaat keskustelut syntyvät usein 
järjestettyjen tilanteiden ulkopuolella. 
pari päivää riittää leiriläisille ja työn-
tekijöille huomata, että olemme kaik-
ki vain ihmisiä hyvine ja huonoine 
puolinemme. tämän asian huomaa-
minen lähentää ihmisiä ja voi leirillä 
johtaa syvällisiin keskusteluihin, oli 
paikka sitten rantalaituri tai saunan 
eteinen.

kaikilla leireillä ovat tärkeitä myös 
onnistumisen kokemukset. parhaassa 
tapauksessa jokainen leiriläinen voi 
tuntea olevansa tärkeä, osaava, arvo-
kas ihminen. näitä kokemuksia voi 
antaa pienikin osallistuminen yhtei-
seksi hyväksi, esimerkiksi saunaveden 
tai nuotiopuiden kantaminen tai on-
nistunut syöttö lentopallossa.
          
Tavoitteet
Vuosikymmenten mittaan diakonia-
leirien sisällöt, tavoitteet ja käytännöt 
lienevät muuttuneet paljonkin. on tie-
tenkin työn kannalta hyvä määritellä 
kunkin leirin tavoitteet selkeästi, sillä 
vain siten syntyy jäsentynyttä työtä, 

jonka onnistumista voi myös arvioi-
da.

tänä päivänä leirien tavoitteet ovat 
uskoakseni kohtuullisempia kuin 
menneinä vuosikymmeninä. leirihis-
toriikkeja lukiessa syntyy se vaikutel-
ma, että aikaisemmin leirien tavoitteet 
asetettiin varsinkin hengellisesti kun-
nianhimoisemmin kuin tänään. leiri-
läisten toivottiin löytävän ”oikean 
tien”, ”antavan elämänsä jeesukselle”, 
tekevän merkityksellisen suunnan-
muutoksen elämässään, raitistuvan 
ynnä muuta. toki tällaisiakin asioita 
ihmisille leireillä tapahtuu, ja se on hy-
vä asia. 

uskoakseni kuitenkin voimakkaas-
ti evankelioiva hengellisyys on diako-
nialeireillä vähäistä. ja hyvä niin: ih-
minen voi löytää tien jumalan luo niin 
monella tapaa. usein se tapahtuu hil-
jaa, järven liplatusta kuunnellessa tai 
ilta-auringon laskemista katsellessa. 

tällaisesta leirillä tapahtuneesta elä-
mänmuutoksesta kertoi kollega Mer-
ja, joka oli sairaanhoitajana ja dia-
konissana erityisdiakonian järjestä-
mällä asunnottomien alkoholistien 
katkaisuleirillä 1990-luvun alussa. 
kahden viikon pituinen leiri pidettiin 
saaressa alkeellisissa olosuhteissa, ja 
diakonissalla riitti töitä. 

Yksi leiriläisistä raitistui ja näki sit-
ten vuosien jälkeen Merjan sattumalta 
erässä kahvilassa. jälleennäkemisen 
riemu kirvoitti raitistuneen huulilta 
ilahtuneen huudon: ”Mömmö-Merja!” 
Merja oli saanut tämän lempinimen 
leiriläisiltä, joille hän jakoi aamuin il-
loin lääkkeet deliriumin ynnä muiden 
kohtausten varalta.

tämä jos mikä oli palautetta onnis-
tuneesta leiristä. Mutta: oi aikoja, oi 
leirejä. onneksi tavat ovat diakonialei-
rienkin suhteen noista ajoista muuttu-
neet!

Tilastotiedot ingressissä Kirkkohallituk-
sen tilastoyhteenveto vuodelta 2006, lo-
make A5.

Suomalaiseen kulttuuriin ja unelmaan oi-
keasta kesästä kuuluu kiinteästi ranta-
mökkielämä: soudellaan, maataan laituril-
la, paistetaan nuotiolla makkaraa, ollaan 
rennosti yhdessä. 

Ja
n

i u
LJa

S/k
u

va
k

o
tim

a
a



CRuX, kesä-elokuu 2007 �1

l e I R I t Y ö s s ä

jaana turunen
kAnttoRI (VIRkAVApAAllA), 
AItolAhDen seuRAkuntA

rippikoulun suosio nuorten 
keskuudessa on vankka, mutta 
sen kehittämistä tarvitaan 
myös jatkossa. Itse tuotteen ei 
sinänsä tarvitse muuttua, mut-
ta sen ympärillä oleva pakkaus 
ei saa jäädä vanhanaikaiseksi.

Y
rItysmaaIlmassa tehok-
kuusajattelu johtaa yleensä sii-
hen, että toiminnoissa keskity-
tään omaan ydinosaamisaluee-

seen ja oheistoimintoja ulkoistetaan 
vähemmän tuottavina. jos kirkossa 
toimittaisiin niiden oppien perusteella, 
resursseja keskitettäisiin varmastikin 
rippikouluun. 

kirkko on ylivoimaisessa markki-
najohtajan asemassa 1�-vuotiaiden elä-
män evästys -busineksessä lähes 90 % 
osuudellaan. haastajat ovat kuitenkin 
saaneet pientä jalansijaa, joten tulevai-
suuteen ei kannata suhtautua liian 
huolettomasti.

Rippikoulua markkinoidaan erit-
täin tehokkaasti ja halvasti puskara-
diolla. tyytyväinen asiakaskunta ker-
too kokemuksistaan eteenpäin, ja lä-
hes ainoaksi tehtäväksi järjestäjille jää 
hyvä tiedottaminen siitä, missä rippi-
kouluja järjestetään ja miten niihin il-
moittaudutaan. Rippikoulu-tuotteen 
laatu on saatu pidettyä korkealla huo-
limatta siitä, että sitä toteuttavat useat 
ihmiset monin tavoin. 

Ajan trendit ovat myös rippikoulun 
puolella; rippikoulu mielletään osaksi 
nuorisokulttuuria toisin kuin esimer-

kiksi naapurimaassamme Ruotsissa. 

Ajanhenkeä seurattava
Rippikoulun tulevaisuuden uhat liitty-
vätkin trendeihin ja asiakastyytyväi-
syyteen. jos rippikoulun käyminen ei 
olekaan enää muodikasta, niin van-
hemmat eivät pääse järjestämään rip-
pijuhlia edes mopo-lahjuksilla. 

strategisessa suunnittelussa kannat-
taakin seurata ajan henkeä tarkasti ja 
muokata tuotetta tulevaa ennakoiden. 
niinkin hyvä tuote kuin rippikoulu 
tällä hetkellä on, kehittämistä tarvi-
taan myös jatkossa. Itse tuotteen ei si-
nänsä tarvitse muuttua, mutta sen ym-
pärillä oleva pakkaus ei saa jäädä van-
hanaikaiseksi.

Asiakkaiden – rippikoululaisten ja 
heidän läheistensä – pitäminen tyyty-
väisinä ja tuoteuskollisina on elintär-
keää rippikoulun tulevaisuuden me-
nestyksen kannalta. tuotteen laatuun 
kannattaa siis panostaa huolella. hyvä 
elämys koostuu pienistä yksityiskoh-
dista koostuvasta kokonaisuudesta. 

Rippikoulun asiakkaita ovat yksit-
täiset ihmiset, ei rippikoululaiset. eri-
laisilla asiakkailla on erilaiset tarpeet, 
ja jotta nämä tarpeet tulevat tyydyte-
tyiksi, tuotetta täytyy suunnata erilai-
sille asiakassegmenteille eri tavoin. sen 
vuoksi erilaiset ja monista ammatti-
kunnista tulevat rippikouluopettajat 
voidaan nähdä kilpailuetuna.

uudistukset ja laadunvalvonta eivät 
voi perustua pelkästään mutu-tuntu-
maan. tarvitaan arvioita ja analyyseja, 
jotka pohjautuvat tutkittuun tietoon. 
leirikiireessä arviointien kirjoittami-
nen on usein liikaa; siihen ei riitä enää 
aikaa ja energiaa päivän touhujen jäl-
keen. Moni kirjallinen palaute päätyy 
roskikseen syksyn palauteseminaarin 

jälkeen eikä niiden koosteita tutkita 
yleensä sen kummemmin. jos tiedon 
keräämistä halutaan kehittää, siihen 
tarvitaan lisää resursseja jatkossa. lei-
rin vetäjien työmäärää ei ole järkevää 
kasvattaa enää nykyisestä.

Kysyntä ja tarjonta kohtaamaan
Rippikoulutyö on lähes ympärivuotis-
ta nykyisellään. se saattaa välillä tun-
tua pakkopullalta ja kaiken ylimääräi-
sen työn ehtymättömältä sammolta. 
Yksittäisen työntekijän ei kuitenkaan 
tarvitse keskittyä kuin olennaiseen eli 
siihen, miten mahdollistan yksittäisen 
ihmisen hyvän rippikoulukokemuk-
sen. se on yleisimmin asiakkaan ta-
voitteena rippikouluun tullessa. 

työntekijän näkökulmasta tavoite 
on toinen. uskonelämän vahvistami-
nen ja kristinopin opettaminen on kui-
tenkin vain osa sitä kokonaisuutta, jos-
ta hyvä rippikoulukokemus muodos-
tuu. kysyntä ja tarjonta on kuitenkin 
mahdollista saada kohtaamaan, kun 
tuote paketoidaan oikein. 

liike-elämän termien käyttäminen 
kirkon toiminnassa on ollut kaksija-
koista; osan mielestä ne ovat tuoneet 
toimintaan nykyaikaisuutta ja positii-
vista kehitystä, mutta osalle ne ovat lä-
hes kirosanoja. liike-elämän lainalai-
suuksien ei ole nähty koskevan kirk-
koa, mikä pitää osittain paikkaansa. 
kuitenkin yritysmaailma jäsentää toi-
mintaansa tavoilla ja työkaluilla, joi-
den käyttöä soveltamalla saadaan uu-
sia näkökulmia myös kirkon työhön.

Asiakaslähtöinen toiminta ei ehkä 
ole ollut kaikkein vahvinta aluetta kir-
kon toiminnassa, mikä näkyy ikävästi 
jäsenten vähenemisenä. Rippikoulussa 
on kuitenkin onnistuttu tähän asti, 
mutta miten käy tulevaisuudessa?

Markkinajohtajan asemassa 
myös tulevaisuudessa?
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tiina partanen
kAppAlAInen, tuusulAn seu-
RAkuntA

ensimmäistä kertaa kuulin 
turvallisuusohjeista, kun nii-
den laatiminen oli tulossa seu-
rakunnille leirien järjestäjinä 
pakolliseksi. lehtiuutisista  
ymmärsin, että palveluntuotta-
jalla oli velvollisuus selvittää 
tarkasti turvallisuusnäkökoh-
dat leirillä. 
ajattelin, että tässä maailman-

menossa oli meilläkin aika re-
kisteröidä kaikki toimenpiteet 
ja vastuut, liittyä vaatimuksiin 
laadusta ja turvallisuudesta. 
silti se taitaisi tarkoittaa myös 
minulle lisätyötä.

turvallisuusohjeistuspäivämäärä tuli 
ja meni, itse en kuitenkaan ehtinyt vie-
lä mukaan. ensimmäinen vuosi meni 
enemmän ja vähemmän omasta puus-
ta veistetysti. Miten tällainen turvalli-
suussuunnitelma tulee tehdä? leirille 
lähtö oli edessä eikä uuden luomiseen 
tuntunut liikoja aikoja olevan. jostain 

löytyi jonkun aiemmin laatima koon-
ta turvallisuusasioista, se vaikutti aika 
pätevältä. siitä sitten soveltamaan; mi-
kä onkaan leirikeskuksen lähin pelas-
tuslaitos? hmm... länsi-savon vai 
keski-savon vai läntisen pohjois-
karjalan piiri? 

kirjaaminen tuntui kuitenkin hy-
vältä, laitoinhan ylös kaiken tärkeän. 
sen, miten huolehdimme leiriläisten 
päivittäisten tarpeiden turvaamisesta, 
kuten uni tai ravinto, tai ohjelman tur-
vallisuus, kuljetus leiripaikalle, tulen 
käsittely, tiedotus, sairaanhoito, päih-
teisiin suhtautuminen. tämä ja moni 
muu asia on hiljaista tietoa, jota on 

pappein tulee saarnata, 
studeerata ja rukoolla – sekä 
osata täyttää turvallisuusasiakirja
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karttunut meille, joilla on leiritoimin-
nan järjestämisestä kokemusta enem-
män ja vähemmän.

seuraavana keväänä olin jo tukevan 
turvallisuuspaketin äärellä. Yhtymäs-
sämme oli laadittu sellainen kaikkien 
käytettäväksi. kirkkohallituksenkin 
ohjeet olivat saatavilla ja niistä oli kas-
vatusasiain sihteeri koonnut meille ri-
vityöntekijöille oivan työvälineen. Yl-
lätys oli kieltämättä se, että papereita 
oli yksi jos toinenkin. Monta asiaa tuli 
ottaa huomioon. toisaalta paketissa oli 
mukana esimerkiksi leirikirjeen poh-
ja, joka on ainakin minulle hyvin tut-
tu asiakirja. hyvä oli myös oppia se, 
että esimiehellä on vastuu turvallisuu-
desta seurakuntansa leireillä. 

jokaisella seurakunnassa järjestettä-
vällä retkellä ja leirillä (myöhemmin 
yhdistetty käsitteeseen ”leiri”) on olta-
va nimettynä kyseiselle leirille osallis-
tuva turvallisuusvastaava. kirkkoher-
ran tai esimiehen tehtävänä on valvoa, 
että turvallisuus seurakunnan tapah-
tumissa ja erityisesti leireillä toteutuu. 
kirkkoherra vastaa myös siitä, että lei-
rillä on riittävästi henkilökuntaa, jon-
ka tulee olla lisäksi turvallisuus- ja en-
siapukoulutettua. 

turvallisuusvastaavan tehtävänä on 
huolehtia turvallisuusseikkojen kir-
jaaminen erilliseen asiakirjaan ja mui-
den ohjaajien ja leiriläisten perehdytys 
asiakirjan sisältöön. tarvittaessa hän 
laatii ohjelmaan sisältyvän erityisen 
suuren riskin tapahtumasta turvalli-
suussuunnitelman. 

Raportointi 
leirin jälkeen
onnettomuusraportointi leirin jälkeen 
kuuluu turvallisuuskokonaisuuteen. 
jokaisesta tilanteesta, jossa turvallisuus 
oli koetuksella, laaditaan tapahtuma-
raportti. Myös läheltä piti -tilanteet 
kirjataan ja raportoidaan. seurakun-
nissa voidaan laatia onnettomuusra-
porttia varten oma pohja. 

seurakunnissa tulisi olla myös taho, 
joka käsittelee näitä raportteja ja poh-

tii kehitysmahdollisuuksia paremman 
laadun ja turvallisuuden saavuttami-
seksi. Myös tuoteturvallisuusviran-
omaisille omassa kunnassa tulee il-
moittaa onnettomuuksista.

kaikenlaisen tärkeän tekemisen 
varjolla ajattelin pitää edelleen parem-
pana edellisen leirin suunnitelman päi-
vitettyä versiota. tuo turvallisuusasia-
kirjalomake valmiine viivoineen vai-
kutti niin kylmältä ja hankalasti lähes-
tyttävältä. 

olisi tiedettävä alkusammutusväli-
neet ja palovaroitusjärjestelmä, leiri-
läiseltä ”vaadittava ennakko-osaami-
nen” sekä pitopaikan ”pysyvät ja tila-
päiset rakenteet”. Mitähän sekin tar-
koitti ja mitä tarkoitusta turvallisuu-
delle se mahtoi palvella, enhän edes 
ymmärtänyt sisältöä. ja tunnustaisin-
ko jollekulle tyhmyyteni kysymällä si-
tä? Minulle taitaisi riittää, että tarkas-
tan ne paikan päällä ja suunnitelmaan 
kirjoitan ”liitteenä kurssikeskuksen 
pelastussuunnitelma”. emmehän kui-
tenkaan ole yksin leiripaikalla.

uskaltauduin kuitenkin täyttämään 
turvallisuusasiakirjan ja se oli lopulta 
ihan mahdollinen laadittava 
papille(kin). siihen kootaan tiedot lei-
ristä, osallistujista, kuljetuksesta, leiri-
paikasta ja ruokahuollosta, ohjelmas-
ta, ennakkotiedotuksesta ja riskeistä 
lyhyesti. 

jokainen leiri vaatii oman turvalli-
suusasiakirjan – ja siihen esimiehen 
hyväksynnän. lähdettäessä jokakesäi-
selle rippikoululeirille seurakunnan 
omaan leirikeskukseen, jossa erityis-
riskitilanteita ei ole – uimista ei sellai-
seksi lasketa – kirjataan tiedot turval-
lisuusasiakirjaan. 

Erityisriskit 
kartoitettava 
leiriin sisältyvä melontaretki tai la-
pin leiri, johon kuuluu vaellus maas-
tossa, vaatii asiakirjan liitteeksi oman 
turvallisuussuunnitelman. turvalli-
suussuunnitelma laaditaan ”erityisiä 
riskejä sisältävän ohjelman toteutta-

miseen”. sen sisältönä on toiminnan 
kuvaus ja toimintaohjeet, toiminnasta 
vastaavan henkilön yhteystiedot, ajo-
ohjeet pelastushenkilöstöä varten, ris-
kien hallinta sekä toiminnan määritte-
ly onnettomuustilanteessa. 

Riskien hallinta on olennainen osa 
suunnitelmaa ja oma liitteensä. siinä 
mietitään omalla maalais- ja leirijär-
jellä, mitkä asiat ovat mahdollisia on-
nettomuusherkkiä paikkoja tai tilan-
teita. sitten pohditaan vielä, millä ta-
valla tämän riskin voi minimoida. 

leiristä vastaavan työntekijän eli 
turvallisuusvastaavan tulee myös sel-
vittää leirille osallistujien ennakkotie-
dot ja antaa tarpeellinen tieto osallistu-
jille tai perheille. kutsutaan sitä vaik-
ka turvallisuustietolomakkeeksi, josta 
käy ilmi osallistujan tiedot ja alaikäi-
sillä yhteydet huoltajiin. 

leirikirjeessä kerrotaan leirin ohjel-
masta, säännöistä, tarvittavasta varus-
tuksesta sekä ohjaajien yhteystiedot. 
turvallisuusvastaavan tehtäviin kuu-
luu myös huolehtia yhteydenpidosta 
leirikeskukseen. on selvitettävä etu-
käteen, miten paikalle voidaan hälyt-
tää apua.

tietopaketissa esiteltiin myös kriisi-
tiedottaminen. se ei ensimmäisenä tul-
lut mieleeni turvallisuudesta puhutta-
essa. Mutta pidemmälle mietittyäni 
huomasin senkin olevan olennainen 
asia. 

kun jotain kaikesta varustautumi-
sesta huolimatta tapahtuu, on leirin 
vastaavalla hyvä olla toimintaohjeet 
kirkkaana mielessä. 

tiedotus on hyvä miettiä etukäteen, 
kun tieto kulkee joka tapauksessa jon-
kin muotoisena hyvin nopeasti kau-
kaisimmastakin metsäpirtistä kaikki-
en ulottuville. 

nettisivujen merkitys informaation 
haussa ja sen asiallisessa jaossa on kiis-
taton. emme elä enää lintukodossa.

Retki- ja leiritoiminnan turvallisuusoh-
jeet verkossa: http://www.evl.fi/kkh/to/
kkn/turvallisuusohjeet06.pdf.
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esko jossas
AkIn toIMInnAnjohtAjA

leirityöstä aletaan yleensä pu-
hua kesän kynnyksellä. Perin-
teisesti leirit ovatkin keskitty-
neet juuri kesäaikaan. viime 
vuosina niistä on kuitenkin tul-
lut keskeinen osa vuoden koko 
toimintaa ja leireihin liittyvät 
asiat ovat esillä kaikilla toimin-
takausilla.

tunnetusti leirit liittyvät keskeisesti 
kirkon toiminnallisiin tavoitteisiin ja 
painopisteisiin. tämä koskee aivan 
erityisesti rippikoululeirejä.

uusia kysymyksiä
parina viime vuonna on kiinnitetty 
huomiota leirien turvallisuuskysy-
myksiin. uudet turvallisuusohjeet ko-
rostavat työnantajan vastuuta, mutta 
myös leirikohtaisen johtajan ja mui-
den työntekijöiden panosta.

henkilöstön sukupolvenvaihdos 
koskettaa läheltä myös leirityötä. Yhä 
useammin kuulee kysymyksen, kau-
anko leirille saadaan työntekijöitä, el-
lei palkkaetuja tai työaikahyvityksiä 
oleellisesti korjata. onpa AkIn tule-
vaisuusasiakirjassa sanottu niinkin, et-
tä leirietuisuuksien kehittämiseksi voi-
daan painostuskeinona käyttää leirien 
vähentämistä.

osa leirihaasteesta on siis luonteel-
taan puhtaan taloudellista. oikea paik-
ka sen ratkaisemiseksi on työmarkki-
noiden sopimuspöytä.

AKI – svTL
jo vuodesta �00� AkI ja sVtl ovat 
tehneet yhteistyötä leirikysymyksissä. 
tarkoituksena on ollut hoitaa asioita 
pitkällä aikavälillä ja järjestöjen etu-
ristiriitoja välttäen.

kuluvan vuoden alussa tehtiin vä-
liyhteenveto, jossa keskityttiin paljolti 
leirityöetuisuuksiin, eletäänhän par-
haillaan voimassa olevan sopimuskau-
den viimeisiä kuukausia.

neuvottelukysymyksiä
tulevaisuutta eletään sikäli uudessa ti-
lanteessa, että uudistettu palkkausjär-
jestelmä voi imeä sisäänsä ainakin osan 
leirityöhön liittyvistä palvelussuhteen 
ehdoista.

leirin johtajan palkkiossa joudu-
taan neuvottelemaan perusteista ja ta-
sosta. leiripäivärahan ongelmana on 
paikka paikoin leiripaikan sijainti ”lii-
an lähellä” normaalia työpaikkaa.

palkkioiden lisäksi pöydässä on ky-
symys leirityöaikahyvityksistä. ne ovat 
pitkään olleet nykyisellä tasollaan ja 
ovat jo olennainen osa seurakuntien 
vuosittaista työn ja vapaan suunnitte-
lua. koska vapaapäivien lisääminen 
aiheuttaa toisinaan toiminnallisia on-
gelmia, neuvotellaan myös mahdolli-
suudesta vaihtaa vapaat rahakorvauk-
seen.

leirit ovat keskenään hyvin erilai-
sia. lienee aika tehdä tästä myös neu-
vottelupoliittisia johtopäätöksiä esi-
merkiksi siten, että etujen kehittämi-
sessä eri leirityypit voidaan asettaa 
vuorojärjestykseen.

Leirityön uudet ja vanhat 
hAAsTEET

Esko Jossas

”palkkioiden lisäksi 
pöydässä on 
kysymys leirityö-
aikahyvityksistä.”
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ari vuokko
upAsAkA, suoMen VIetnAMI-
lAIsten BuDDhAlAInen  Yh-
DYskuntA

Buddhalaisuus on suomessa 
marginaalinen ilmiö; maahan 
muuttaneita buddhalaisia on 
muutama tuhat ja muutama 
sata kantasuomalaista on 
omaksunut buddhalaisuuden. 

Buddhalaisuus kuitenkin vaikuttaa 
nykyään julkisuudessa enemmän kuin 
voisi odottaa. suosituissa elämäntapa-
oppaissa on vaikutteita ja lainauksia 
buddhalaisesta ajattelusta. Vähäisenä 
ei voi pitää hänen pyhyytensä XIV 
Dalai laman osaa kansainvälisessä 
julkisessa keskustelussa. hänen vai-
kutuksestaan syntyneitä kirjoja on 
julkaistu huomattava määrä suo-
meksikin.

Minun elämääni ”marginaali-
suus” on määrittänyt monella eri 
tavalla. synnyin ja kasvoin uskon-
nottomassa perheessä eli jäin mar-
ginaaliin suomalaisen uskonnolli-
suuden ytimestä. olen tehnyt työ-
tä päihdehuollossa, syrjäytyneiden 
ja kehitysvammaisten parissa. 
näin voisi sanoa, että tarkastelen 
suomalaista kulttuuria monesta 
marginaalista, joista buddhalai-
suus on yksi minulle tärkeimmistä. 
ehkäpä looking outside in -näkö-
kulma antaa vapautta ja vaihtoeh-
toja arjen elämänmenon hahmot-
tamiseen.

Kahdenlaista 
buddhalaisuutta
olen hahmotellut suomalaista 
buddhalaisuutta kahdenlaiseksi; 
on suomalaisia, jotka ovat omak-
suneet buddhalaisuuden ja on suo-

meen muuttaneita buddhalaisessa 
kulttuurissa syntyneitä. kumpikin 
ryhmä luo omaa omintakeista budd-
halaista kulttuuria suomeen.

suomalaiset tai muut länsimaissa 
syntyneet, jotka omaksuvat buddha-
laisuuden, ovat usein lähtökohdiltaan 
individualistisia. Buddhalaisuuteen 
päädytään henkilökohtaisen etsinnän 
kautta. liitytään johonkin harjoitus-
perinteeseen ja opettajaan, jonka har-
joitusperinne on keskeinen henkinen 
tai hengellinen polku. 

suomeen on syntynyt joukko pieniä, 
muutaman kymmenen seuraajan ryh-
miä, jotka keskittyvät omaan harjoit-
tamiseensa ja ovat vain vähän tekemi-
sissä muiden buddhalaisten kanssa. 
uskontoon liittyviä kalendaari- ja siir-
tymäriittejä on tähän uskonnollisuu-

teen ainakin vielä liittynyt varsin niu-
kasti. pääpaino on yksilöiden henkisis-
sä harjoituksissa. 

Buddhalaisesta kulttuurista suo-
meen muuttaneiden buddhalaisuudes-
sa on laajemmin uskonnon funktioita, 
tapakulttuuria, kalendaari- ja siirty-
märiittejä sekä ennen kaikkea yhtei-
söllisyyttä. Monet Aasian kulttuurit 
ovat korostetun yhteisöllisiä. 

olen ystävystynyt vietnamilaisten 
buddhalaisten kanssa. Iän karttuessa 
olen yhä enemmän viehättynyt vietna-
milaisten yhteisöllisyydestä. erityises-
ti olen seurannut kuoleman ritualisoi-
mista. 

Vietnamilaiset viettävät seitsemän 
viikon ajan muistajaisia perheessä päi-
vittäin ja yhteisöllisesti viikoittain. tä-
mä �9 päivän jakso sattuu olemaan sa-

ma kuin suomalaisessa muinaisus-
kossa. tämä jälkeen vietetään vie-
lä muistajaiset sata päivää kuole-
man jälkeen. tässä isossa proses-
sissa yhteisö tukee surevaa perhet-
tä ja surun käsittelyä kauniisti. Mi-
nulle se on antanut toivon näkö-
kulman tähän yltiöindividualisti-
seen aikaamme. 

tässä yhteydessä haluan maini-
ta kiitoksen sanan turun ja kaari-
nan seurakuntayhtymälle, joka on 
antanut siunauskappeleita vietna-
milaisten hautajaisten järjestämi-
seen uskontojen välisen kunnioi-
tuksen ja suvaitsevaisuuden hen-
gessä. pienille marginaalisille yh-
teisöille omien tilojen hankkimi-
nen on iso ponnistus, johon eivät 
resurssit välttämättä riitä. 

näin marginaalista katsoen suo-
men uskonnollinen kenttä on mo-
nipuolistumassa ja kehittymässä. 
toivon, että tämä monipuolistu-
minen lisää yleistä kiinnostusta 
henkisyyteen ja yhteisöllisyyden 
arvostusta.

t o I s t e n  s I l M I n

Marginaalista katsoen

Ari Vuokon mukaan buddhalaisuus on Suomessa 
marginaalinen ilmiö.

marianne vuokko
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Marjatta Laitinen:

nainen suuren 
seurakunnan 
johDossA

SirPa Päivinen/kuvakotimaa
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n A I s I A  h u I p u l l A

uLLa savonen
kAppAlAInen, espoon tuoMIo-
kIRkkoseuRAkuntA

espoon tuomiokirkkoseura-
kunnan kirkkoherra ja tuomio-
rovasti marjatta laitinen halu-
aa johtaa seurakuntaa niin, että 
se on hyvä ihmisyhteisö, jossa 
on myös jämäkkää päätöksen-
tekoa.

M
arJatta laItInen, es-
poon tuomiokirkkoseura-
kunnan kirkkoherra ja tuo-
miorovasti on tuohtunut vii-

meaikaisesta naispappeuskeskustelus-
ta. hän syyttää kirkon johtoa naisten 
syrjinnän sallimisesta. espoon tuomio-
kirkkoseurakunnassa ei hänen mu-
kaansa töitä järjestellä sukupuolen pe-
rusteella vaan sen mukaan, mikä par-
haiten palvelee seurakuntaa.

piispojen tehtävä on Marjatan mu-
kaan valvoa, että tehtyjä päätöksiä 
noudatetaan kirkossa. työvuorojärjes-
telyt papeille, jotka eivät suostu toimi-
maan yhdessä naisten kanssa pappisvi-
ran keskeisissä tehtävissä, on syrjintää. 
kirkon uskottavuus kärsii tästä.

– tällaista syrjintää ei kirkossa pidä 
sallia. kuka tässä kirkossa oikein tu-
kea tarvitsee? se pieni miespappien 
ryhmäkö, joka asettuu vastustamaan 
kirkossa hyväksyttyä naisen toimimis-
ta pappisvirassa vai naiset, jotka korut-
tomasti hoitavat heille uskottua pap-
pisvirkaa, kysyy Marjatta.

suuren seurakunnan 
johtajana
tuhannen seurakuntalaisen vuosi-
vauhdilla kasvava espoon tuomio-
kirkkoseurakunta on tällä hetkellä 
suomen neljänneksi suurin seurakun-
ta. jäseniä seurakunnassa on �8 000, 
työntekijöitä 1�0.

seurakunnan ja työyhteisön suuruus 

on sekä rikkaus että vaikeus. näin 
suuren seurakunnan johtaminen on 
taitolaji. 

– seurakunnan johtaminen on yh-
teinen yritys, ei yhden ihmisen asia. 
kohtuullisen hyvin olemme onnistu-
neet luottamuksellisen ilmapiirin luo-
misessa. jokaisen työntekijän on tun-
nettava, että häntä arvostetaan ja hä-
nestä välitetään. haluan kohdella 
kaikkia työntekijöitäni tasa-arvoisesti 
ja kunnioittavasti tehtävästä riippu-
matta.

Ratkaiseva tekijä näin suuren seura-
kunnan johtamisessa on Marjatan mu-
kaan seurakunnassa toteutettu jako 
pienempiin yksiköihin, seitsemään 
alueyksikköön. tässä aluemallissa 
johtajan tehtäviä voi delegoida lähiesi-
miehille alueilla. työtiimeissä on inhi-
millisempää työskennellä.

hengellinen johtaja vai 
henkilöstöjohtaja
Marjatta näkee seurakunnan johtami-
sen ensisijaisesti hengellisenä johta-
juutena.

– hallinnon, organisaation ja talou-
den kautta on seurakunnassa löydettä-
vä se paras malli kirkon perussanoman 
edistämiseksi. kirkko ei ole laitos tai 
instituutio vaan niiden ihmisten yh-
teyttä, jotka turvautuvat jumalaan tä-
män maallisen matkan aikana. tämä 
jumalallinen ulottuvuus ohjaa ratkai-
suja kirkossa ja erottaa sen muista yh-
teisöistä.

Marjatta pitää Raamattua myös 
eräänlaisena johtamisen oppikirjana. 
Raamatusta hän löytää johtamisen aja-
tuksia kuten ”se, joka tahtoo olla joh-
taja, palvelkoon muita” ja ”se, joka 
johtaa johtakoon tarmokkaasti”.

– kirkossa johtajallakin on johta-
jansa. on kysyttävä, mitä varsinainen 
”pomo”, herra sanoo. Minulle johta-
juus kumpuaa varsinaisista hengelli-
sen elämän lähteistä, sanasta ja sakra-
menteista, sanoo Marjatta.

haasteita nopeasti kasvavassa seura-
kunnassa riittää. Yksi niistä on sähköi-

nen tiedonvälitys, joka tekee työryt-
mistä kiihkeän. Viesteihin, joita kirk-
koherralle tulee valtavasti, olisi pystyt-
tävä vastaamaan heti. tähän ei aina ai-
ka riitä.

haasteita riittää myös hiippakun-
nassa, joka on ainoa kasvava hiippa-
kunta kirkossamme. tuomiorovastina 
Marjatta on hiippakunnassa näköala-
paikalla. 

– nyt etsitään yhteistyön mahdolli-
suuksia ja toistensa tukea varsinkin 
pienemmissä hiippakuntamme seura-
kunnissa, sanoo kirkkomme ensim-
mäinen naispuolinen tuomiorovasti.

nainen
johtajana
pappien ja kanttorien kiinnostus esi-
miestehtäviä kohtaan on tutkimusten 
mukaan lisääntynyt. esimiestehtävät 
kiinnostavat naisia yhtä hyvin kuin 
miehiä. 

syy siihen, miksi naisia on kirkko-
herroina vielä niin vähän, on Marjatan 
mukaan se, ettei pätevyyttä hankita 
hetkessä. naiset hakevat kuitenkin 
yhä enenevässä määrin pätevyyksiä 
esimiestehtäviin kirkossa. Asenteet 
muuttuvat, vaikkakin hitaasti.

– naisilta itseltäänkin puuttuu us-
kallusta hakeutua esimiestehtäviin tai 
ottaa sellaisia vastaan. kaikista ei 
myöskään ole johtajiksi, ei naisista ei-
kä miehistä. ei johtajan virka kadeh-
dittava ole. Vastuu on kova. johtajana 
tulee helposti ristiinnaulituksi pienes-
täkin virheestä, kuten nähtiin valtion 
puolella eduskuntavaalien alla, toteaa 
Marjatta.

naisten vahvuutena pidetty empaat-
tisuus ei Marjatan mukaan ole ristirii-
dassa johtajalta vaadittavan päätök-
sentekokyvyn kanssa. 

– haluan olla empaattinen johtaja ja 
johtaa seurakuntaa niin, että se on hy-
vä ihmisyhteisö, jossa on myös jämäk-
kää päätöksentekoa, sanoo vuodesta 
�000 lähtien espoon tuomiokirkko-
seurakunnan kirkkoherrana toiminut 
Marjatta painokkaasti.
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päivi vuoriLehto
tl, sAIRAAlApAppI, tuRku

Hiljaisuuden retriittejä käsitte-
levässä tutkimuksessa retriitit 
osoittautuivat monimuotoisiksi 
viestintätilanteiksi, joissa sa-
nattomalla viestinnällä on suu-
ri merkitys. Puheen tauottua 
aktivoituvat toisenlaiset merkit 
ja symbolit, joiden lukeminen 
on toisinaan mahdollista vasta 
sitten, kun sanallinen vuoro-
vaikutus ei vie kaikkea huo-
miotamme.

Retriitissä ei eletä täydellisessä hiljai-
suudessa, sillä ohjaamisessa hiljaisuu-
teen, virikepuheissa ja hetkipalveluk-
sissa käytetään myös sanoja. silti yh-
teinen vaikeneminen sävyttää retriitin 
viettoa. kommunikaatiosta puhuttaes-
sa on esitetty tunnetuksi tullut väite: 
”You cannot not communicate.” kieli 
ei ole ainut eikä välttämättä edes pri-
määri merkitysten ilmaisija. usein pu-
hutaankin vaikkapa ruumiinkielestä, 
kuvakielestä tai muotokielestä. osa 
tästä kommunikaatiosta on tietoista ja 
osa tiedostamatonta.

lisensiaattitutkimusta tehdessäni 
oletuksenani oli, että retriitin miljöö, 
äänimaailma, visuaalinen ilme sekä 
ohjaajan olemus ovat merkityksellisiä 
retriitin sisältöä luovia tekijöitä. kysy-
myksiäni olivat, millaiset ei-sanalliset 
ilmaisukeinot aktivoituivat puheen 
käydessä vähiin ja mitä retriitin hiljai-
suus merkitsee ohjaajille ja osallistujil-
le. Millaista oikeastaan on retriitin hil-
jaisuus?

Tutkimuksen 
toteutus
keräsin aineistoa yhdeksästä retriitis-
tä osallistumalla retriittiin havainnoi-
den ja haastatellen ohjaajia ennen ja 
jälkeen retriitin. kuudesta retriitistä 
keräsin myös kirjallista palautetta 
osallistujilta. 

Matkoillani eri puolille suomea tu-
tustuin persoonaltaan ja ohjaamisen 
tavoiltaan erilaisiin retriitinohjaajiin, 
joiden haastatteluista poimitut sitaatit 
muodostavat tärkeän osan aineistoani. 
olen kiitollinen kaikille ohjaajille, joi-
den kokemuksesta ja viisaudesta koin 
myös itse saavani paljon. 

tutkimustyöni toteutin puolikkaan 
sairaalapapin viran ohella, joten sen 
saattaminen luettavaan muotoon on 
vienyt oman aikansa. tutkimustani 
varten sain vuonna �00� pappisliiton 
tutkimusapurahan, joka toimi tärkeä-
nä kannustimena ja taloudellisena tu-
kena. 

semioottinen 
näkökulma
tutkin aineistoani pitäen silmällä se-
mioottista näkökulmaa toisin sanoen 
sitä, miten eri asiat, ilmiöt, teot ja ta-
pahtumat toimivat merkkeinä ja teks-
teinä ja tuottavat merkityksiä.

kirjassaan Merkkien kieli john Fiske 
erottaa viestinnän tutkimuksessa kak-
si pääkoulukuntaa, joita ovat prosessi-
koulukunta ja semioottinen koulu-
kunta. ensimmäisen mielestä viestin-
tä on sanomien siirtoa. silloin tarkas-
tellaan sitä, miten lähettäjät ja vastaan-
ottajat sisään- ja uloskoodaavat vieste-
jä sekä miten viestin välittäjät käyttä-

vät viestintäkanavia ja -välineitä. näis-
tä tunnetuin on shannonin ja Weave-
rin lineaarinen lähettäjältä vastaanot-
tajalle etenevä viestinnän malli. semi-
oottisessa ajattelussa huomio kohdis-
tuu siihen, miten sanomat – eli tekstit 
– ja ihmiset toimivat vuorovaikutuk-
sessa tuottaakseen merkityksiä. jos lä-
hettäjän ja vastaanottajan asialle anta-
ma merkitys eroaa toisistaan, ei ky-
seessä välttämättä ole häiriö tai viestin-
nän epäonnistuminen, vaan pikem-
minkin taustalla olevat kulttuurierot.

semiotiikassa on nähtävissä kilpaile-
via koulukuntia, jotka vasta viime 
vuosina ovat etsiytyneet dialogiin tois-
tensa kanssa. omassa tutkimuksessani 
hyödynsin amerikkalaisen Charles s. 
peircen (18�9 - 191�) alulle panemaa 
merkkikäsitystä. seuraavassa kuvailen 
sitä, millaisia sovelluksia peircen ajat-
telu tuotti omassa tutkimuksessani.

hiljaisuuden 
tasot
peirce on kuvannut semioottisia taso-
ja, jotka hän on nimennyt termeillä 
firstness, secondness ja thirdness. näitä 
termejä käytetään useimmiten alkupe-
räisessä kieliasussaan. 

olen itse hahmottanut hiljaisuuden 
tasoja vertaamalla retriitin hiljaisuutta 
ruukkuun, joka muotoutuu savesta.

Firstnessin tasolla hiljaisuus on läs-
nä pelkkänä materiana, muovaamat-
tomana savena, josta on mahdollisuus 
muovata monenlaista. 

secondnessin tasolla savesta muova-
taan jo ruukun seinämiä, siinä näkyvät 
sormenjäljet, eikä ole yhtä ainutta oi-
keaa ruukun mallia. ne eivät ole sar-
jatyötä, eikä niitä yritetäkään valaa sa-

RETRIITTI 
- vaikenemista ja viestintää
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maan muottiin. 
thirdnessin tasolla ilmenee hiljai-

suus ruukun tyhjänä tilana. siinä on 
läsnä materia, muoto ja tärkeimpänä 
kaikesta vastaanottava, tyhjä tila, jota 
varten se on valmistettu. Millainen on 
se sisältö, joka retriittiin muodostuu? 
usein sitä on vaikea pukea sanoiksi, 
eivätkä osallistujat sitä aina edes halu-
akaan sanoittaa. Ilman materiaa ja 
muotoa sitä olisi kuitenkin vaikea edes 
vastaanottaa. thirdness pitää sisällään 
myös firstnessin ja secondnessin, ne 
muodostavat kokonaisuuden, jonka 
eri puolet esiintyvät yhteenkietoutu-
neina.

Tien valmistamista sanattomalle 
rukoukselle
hiljaisuuden retriitissä eletään ruko-
uksen vaikutuspiirissä, vaikka se ei 
olisikaan ainut retriittiä luonnehtiva 
seikka. Meditaation opettajat ovat 
usein tähdentäneet sitä, että päästäk-

seen syvälle on meditaatiossakin aloi-
tettava pinnasta kuten rukousasennos-
ta ja hengityksestä. 

keskittymisen apuna voivat toimia 
myös ikonit, symbolit, musiikki tai 
vaikkapa rukoushelmet. näin rukous 
ei jää vain pään ja ajattelun asiaksi, 
vaan koko ihminen on siinä mukana 
ruumiinsa, sielunsa ja aistiensa voi-
min. Rukouksen sisäiseen maailmaan 
ohjataan ulkoisten muotojen kautta. 
Rukous on kokonaisvaltaista, siinä toi-
mii yhdessä sekä sielu että ruumis. 

eräs ohjaaja kuvasikin retriitin lau-
antaista saunan jälkeistä rukoushetkeä 
näin: ”sanat jätettiin avantoon ja siir-
ryttiin kontemplaatioon.” Retriitin 
konkreettiset asiat valmistavat tietä sa-
nattomalle rukoukselle.

Rituaalit, ikonit, musiikki, symbolit 
ja liturgiset eleet ovat kautta aikojen 
toimineet uskon äidinkielenä. tällai-
set asiat voivat toimia teksteinä ja 
merkkeinä siinä missä sanatkin. ne 

voivat paljastaa ja peittää ja niilläkin 
voi valehdella. niinpä retriitti, jossa 
käytetään vain vähän sanoja, ei välttä-
mättä ole lainkaan hiljainen. ohjaaja 
saa olla kriittinen myös sen suhteen, 
miten paljon retriitin hiljaisuutta voi 
kuormittaa sanoja korvaavalla muulla 
kommunikaatiolla. hiljaisuus ei ole 
vain auditiivista, vaan yhtä lailla voi-
taisiin puhua myös vaikkapa visuaali-
sesta hiljaisuudesta.

Retriitissä puheen osuus on tavan-
omaista vuorovaikutusta vähäisempi. 
käyttöön tulevat muut, puhetta var-
haisemmat kommunikaation keinot. 
kenties yksi syy retriittikokemuksen 
vaikuttavuuteen on juuri siinä, että 
osallistuja tulee kosketetuksi niin var-
haisella tasolla, ettei sille ole vielä sano-
ja. Retriitin hiljaisuus ja siinä vaikut-
tavat ei-sanalliset merkit mahdollista-
vat eräänlaisen sakraalin regression, 
jonka ymmärrän myönteisenä, uusia 
ulottuvuuksia avaavana tekijänä. kun 

Päivi vuoriLeHto

Sanat jätettiin avantoon ja siirryttiin kontemplaatioon.
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eräs ohjaaja puhui retriitistä ”hoivaa-
vana sylinä arjen keskellä” vertautui 
retriittikokemus johonkin varhaiseen, 
hyvään, hoitavaan ja elintärkeään ko-
kemukseen. samasta syystä voi retrii-
tin järjestelyjen pettäminen, se että jäi-
si vaille ravintoa, lämpöä tai muuta 
huolenpitoa, muodostua syväksi hyl-
käämisen kokemukseksi. 

Ikonisuus, indeksikaalisuus ja 
symbolisuus
peircen määrittelemät semioottiset ta-
sot ovat pohjana merkkilajeille, joille 
hän on antanut nimitykset ikoni,indeksi 
ja symboli.

Ikoni on peircen ajattelussa merkki, 
joka perustuu samankaltaisuuteen. 
Ikonin funktio on välittää ideoita esit-
tämistään asioista yksinkertaisesti imi-
toimalla niitä. tällaisia ovat esimer-
kiksi tietokoneen kuvakkeet, jotka 
ovat muodostuneet kansainvälisiksi 
merkeiksi. tässä ikonilla tarkoitetaan 
siis muuta kuin pyhiä kuvia, joita ret-
riiteissä yleisesti käytetään.

Retriitissä saatettiin valmistaa puit-
teet, joiden ikoniksi voisi ottaa luosta-
rin, lepokodin tai ”kaikkien aistien 
juhlan”. luostarielämää muistuttavas-
sa retriitissä keskeistä oli retriitin jä-
sentyminen luostareiden hetkipalve-
luksien mukaan, jumalanpalvelukset, 
liturginen symboliikka ja toisto sekä 
sakramentit. lepokodin piirteitä oli 
retriiteissä, joissa erityisen tärkeänä pi-
dettiin hiljaisuutta, aikataulujen väl-
jyyttä ja pelkistämistä. lepoon autet-
tiin myös sielunhoidon välityksellä. 
täysihoito oli korkeatasoista: huoneet 
ja ruoka olivat hotellitasoa. ”kaikkien 
aistien juhlaa” sai kokea retriiteissä, 
joissa huomio kiinnittyi esteettisiin 
seikkoihin, hoitavaan ympäristöön ja 
havainnollisuuteen.

peircen määrittelemään indeksikaa-
lisuuteen kuuluu se, mitä merkki indi-
koi, minkä ”oire” se on. Indeksi on 
vaikkapa suuntaa osoittava sormi tai 
savu merkkinä siitä, että jossain palaa 
tai esimerkiksi käytön ja kulumisen 

merkit. Retriittipaikka itsessään voi 
toimia indeksikaalisena merkkinä. sil-
lä on oma historiansa, joka tihkuu lä-
pi, vaikka mitään ei puhuttaisikaan. 
liitän indeksikaalisuuteen myös sen, 
mihin ohjaajan olemus viittaa. sekä 
osallistujat että ohjaajat arvostivat oh-
jaajassa läsnäolon taitoa. hän voi olla 
”suuntaa osoittava sormi”, joka auttaa 
jumalallisen läsnäolon kokemiseen. 
Indeksikaalisuutta voi nähdä myös 
ruumiinkielessä. Ruumiin indikaatioi-
ta kuunnellaan kahdessa merkitykses-
sä: Mitä äänen ja kehon kielellä ilmais-
taan muille? Mitä oma ruumiini vies-
tii minulle, mitä sen kivut ja painolas-
tit kertovat minulle? Retriitissä on 
rauha kuunnella niitä oireita, jotka 
kiireisessä elämässä usein työnnetään 
sivuun. siellä tulevat näkyviin myös 
monet huolenpidon indikaatiot: tarjol-
la on oma huone, villasukat, pontso tai 
huopa viluiselle, takkatuli ja sauna, 
ruoka säännöllisin väliajoin.

Symbolisuuteen liittyy sopimuksen-
varaisuus – on sovittu vaikkapa se, mi-
tä ehtoollisella nautittu viini ja leipä 
merkitsevät. Retriitin hetkipalveluk-
set, messut ja virikepuheet antavat 

mahdollisuuden liittää omaa koke-
musta symbolimaailmaan, joka nousee 
kirkon yhteisestä traditiosta. kappeli-
tilaan ja jumalanpalvelukseen liittyy 
runsaasti symboliikkaa, johon kirkon 
vaikutuspiirissä elänyt on kasvanut si-
sään, mutta jossa siitä vieraantunut voi 
kaivata opastusta. Rakentaessaan mer-
kityksiä ihminen liittää toisiinsa sisäis-
tä ja ulkoista todellisuutta. Ihminen 
voi löytää symboleille merkityksiä, joi-
ta symbolit ovat kautta aikojen kirkon 
opetuksessa kantaneet. samalla näihin 
symboleihin voi liittyä henkilökohtai-
sesta elämästä nousevaa sisältöä. 

”jos nämä olisivat vaiti, 
niin kivet huutaisivat” 
tämän päivän ihmisille on uskonnol-
linen kieli usein vierasta. Moni sanan-
julistaja pohtii, mitä kieltä voi käyttää 
silloin, kun yhteistä kieltä ei tunnu 
löytyvän. sanoja tarvitaan ja kirkon 
yksi tehtävä on tehdä tutuksi uskon-
nollista sanastoa, jolla uskonkokemus-
ta voidaan sanoittaa ja hahmottaa sel-
laista todellisuutta, mikä muuten saat-
taa jäädä huomaamatta. uskonnolli-
sella kielellä on kuitenkin omat rajoi-
tuksensa. Mitä lähemmäksi tullaan 
tuonpuoleista todellisuutta, sitä vai-
keammaksi käy sanojen käyttö. ”sanat 
ovat tämän nykyisen ajan väline, mut-
ta hiljaisuus on tulevan maailman sa-
laisuus”, kuuluu retriitinkävijöille tut-
tu pyhän Iisak syyrialaisen ajatus. hil-
jaisuus tarjoaa mahdollisuuden kuun-
nella toisenlaisia viestejä. jeesus puo-
lusti aikanaan opetuslapsiaan sanoen: 
”jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huu-
taisivat.” (lk. 19:�0) kun on puhuttu 
niin paljon, että sanat alkavat menet-
tää merkityksensä, on ehkä aika vaieta 
ja kuunnella. ehkä kivienkin voi kuul-
la puhuvan.

Päivi Vuorilehto: Merkityksellinen hil-
jaisuus. Semioottinen näkökulma hiljai-
suuden retriitteihin. Lisensiaattityö, Hel-
singin yliopisto, käytännöllisen teologian 
laitos 2006.

R e t R I I t t I  –  V A I k e n e M I s t A  j A  V I e s t I n t ä ä

Ikonit, rituaalit, musiikki, symbolit ja litur-
giset eleet ovat kautta aikojen toimineet 
uskon äidinkielenä.
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Rippikouluprosessin arviointia

o p I s k e l I j A V I n k k e l I

saara-Maria jurva
teoloGIAn YlIoppIlAs, helsInGIn YlIopIsto

h
elsIngIn ylIoPIstossa ja koko maamme 
korkeakoulujärjestelmässä on käynnissä audi-
tointi- eli laadunvarmistusprosessi. Yliopistom-
me ja tiedekuntamme toiminta pyritään saamaan 

läpinäkyväksi ja arvioinnin kohteeksi. niin tutkimuk-
sen, opetuksen kuin hallinnonkin kaikki vaiheet ja osa-
alueet kirjataan toimintakäsikirjaksi ja arvioidaan nii-
den toimivuus, jotta voitaisiin päästä entistä parempiin 
tuloksiin. korkealaatuinen tutkimus ei takaa sitä, että 
tutkimuksen koko prosessi olisi ollut ensiluokkainen. 
erinomaisenkin tutkimuksen takana voi olla vaikkapa 
talousepäselvyyksiä.

Voidaan oikeutetusti sanoa, että kirkkomme tuloksel-
lisin työmuoto on rippikoulutyö. kuten yliopiston, olisi 
kirkonkin syytä arvioida rippikoulutyön koko prosessia 
ja sen kaikkia vaiheita, eikä tyytyä ainoastaan siihen, et-
tä lopputulos näyttää riittävän hyvältä. Mitä prosesseja 
rippikoulussa sitten tulisi arvioida? Rippikoulusuunni-
telma on vastikään uudistettu, ja se koskee monella ta-
voin rippikoulun prosesseja. uudistettu suunnitelma ei 
kuitenkaan yksin auta, sen käytännön toimivuutta tulisi 
myös arvioida.

Yksi sekä ammattiliittoja että kirkkoa kiinnostava rip-
pikouluprosessi on työntekijöiden jaksaminen rippikou-
lutyössä. kirkon intressien mukaista on houkutella ta-
voittavimpaan työmuotoonsa motivoituneita ja ammat-
titaitoisia työntekijöitä. Ammattiliitto taas huolehtii sii-
tä, että työntekijöiden etuja ei unohdeta. näyttää siltä, 
että tulevaisuudessa kirkko saattaa kärsiä työntekijäpu-
lasta. tällöin luulisi kirkonkin heräävän siihen, että sil-
lä on samansuuntaiset intressit ammattiliiton kanssa. 
huolenpito työntekijöistä lisää kirkon houkuttelevuut-
ta työnantajana.

Rippikoululeirit ovat monelle seurakunnan vakituisel-
le työntekijälle jokakesäinen pakollinen velvollisuus, jos-
ta luopuisi mielellään. Varsinkin perheellisille ja van-
hemmille työntekijöille leirit ovat raskaita ja leirillä ker-
tyneestä univelasta kärsitään pitkään. opiskelijoiden on 
helppo tehdä muutama rippileiri kesässä, kun univelat 
ehtii nukkua pois vaikka opiskeluiden ohessa. Muun 
työn ohessa se ei välttämättä ole niin helppoa. Miksi ih-

miset sitten väsyvät leirillä 
niin, etteivät ehdi palautua 
leirivapaiden aikana? on-
ko rippikouluun liittyvissä 
prosesseissa jotain vialla?

Mielestäni ensimmäinen 
ongelma on leiripalkkauk-
sessa. useimmat työntekijät 
tekevät leirillä keskimäärin 
kaksi kertaa pidempää työ-
päivää kuin normaalisti. 
on totta, että hengellisen työn tekijällä ei ole työaikaa, 
mutta 16 tuntia päivässä seitsemän vuorokauden ajan 
on varsin paljon työtä ansaittuun palkkaan nähden.

KIrKolla on erilaisia vaihtoehtoja tehdä leirityöstä 
houkuttelevampaa. leirityötä varten voisi olla suositus, 
miten lepoaika tulee jakaa. Monilla leireillä kaikki te-
kevät sitä, mitä milloinkin tarvitsee, eikä selkeitä lepo-
aikoja päivän keskellä ole jaettu. toinen vaihtoehto on 
lisätä työvoimaa. Monissa seurakunnissa on jo nyt toi-
miva käytäntö, että rippileireillä hiljaisuudesta huoleh-
tii palkattu yövahti. parhaimmassa tapauksessa yövahti 
vähentää muiden työntekijöiden työtunteja usealla tun-
nilla joka ilta. tietenkin myös leirien opettajia voisi li-
sätä, mutta se olisi niin kallis vaihtoehto, että sitä on var-
maankin turha edes miettiä.

Mielestäni on olemassa vielä yksi vaihtoehto, jolla 
nuorten kanssa työskentelevien työssä jaksamista voisi 
parantaa. Vaikka itse leirielämää ei saisi kevennettyä, 
voisi leirivapaita lisätä. olisi varsin kohtuullista, että 
työntekijä saisi yhtä täyttä leirivuorokautta kohti yhden 
vapaapäivän. näin työntekijöiden palautumista ja lepoa 
leirien jälkeen tuettaisiin. leireistä tulisi houkuttele-
vampia, nuorisotyössä jaksettaisiin kauemmin ja leireil-
lä uskallettaisiin työskennellä täysillä, kun tiedettäisiin 
vapaiden ja levon odottavan leirin jälkeen.

kirkolla ei ole varaa jäädä itsetyytyväisyyteensä odot-
tamaan rippileirien suosion laskua. Rippikoulutyön 
kaikkia prosesseja on tarkasteltava rehellisesti ja pyrit-
tävä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Rippikoulu 
on kirkon tavoittavin työmuoto tällä hetkellä. nyt on 
aika päättää haluammeko, että se on sitä myös �0 vuo-
den kuluttua.
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L
aHDen HerättäJäJuH-
lavIeraIlle on tarjolla run-
saasti musiikkipainotteista oheis-
ohjelmaa. juhlien aikana voi ko-

kea muun muassa urkumaratonin si-
beliustalon uusilla uruilla, Aholansaa-
ren sinfoniettan juhlakonsertin tai 
”Virsi elää” -levynjulkistamiskonser-
tin. lahdelle ominainen runotaiteen 
viljely näkyy myös oheisohjelmistos-
sa. 

urkumaratonin sibeliustalon uusil-
la uruilla soittavat viisi lahtelaista ur-
kutaiteilijaa, joihin lukeutuu myös 
kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu 
konserttiurkuri kalevi kiviniemi. tä-
mä historiallinen ”maraton” radioi-
daan. konsertin ohjelmassa on pääosin 
1800- ja 1900-lukujen sinfonista urku-
musiikkia sekä improvisaatioita siio-
nin virsistä. konserttiyleisöä myös vei-
suutetaan, joten se pääsee näin kokei-
lemaan sibeliustalon kehuttua akus-
tiikkaa. konsertin juontaa radiosta 
tuttu Miikka Maunula. lippuja voi 
varata etukäteen sibeliustalon lipun-
myynnistä ja lippupalvelujen toimi-
pisteistä.

virsisovituksia baritonille ja 
uruille
paikallisväriä urkumaratonin lisäksi 
tuovat muun muassa lahden Gos-
pelkuoro sekä Virsi elää -levynjulkis-
tamiskonsertti, jossa kuullaan lahte-
laisten muusikoiden hannu-heikki 
hakulisen ja jan lehtolan esittäminä 
uusia suomalaisia virsisovituksia bari-
tonille ja uruille. lisäksi hollolan ja 
orimattilan kirkkomuusikkoja ja 
kuoroja on tuomassa musiikillista pai-
kallisväriä. 

Runoiltoja on kaupungintalon sisä-
pihalla ja lahden musiikkiopiston ka-

Musiikilla vahva osuus Lahden
herättäjäjuhlien oheisohjelmassa

Sibeliustalon ihka uusien ranskalaisromanttiseen tyyliin rakennettujen urkujen sointia 
voi kuunnella lauantai-iltana 7. heinäkuuta.

levi Aho -salissa, jossa esitetään 
”omaksi kuvakseen” -poikkitaiteelli-
nen lausuntailta. Ihmisen ja jumalan 
välistä suhdetta peilaava esitys lähtee 
liikkeelle luomiskertomuksesta. esitys 
toteutetaan kahden lausujan dialogi-
na, johon liittyy musiikkia ja liikettä.

Alatorilla veisataan 
herännäisyydestä kumpuaa oheisoh-
jelmistoon oma antinsa. juhlien aat-
toiltana ja ensimmäisenä iltana veisuu-
perinne jalkautuu kansan keskuuteen, 
kun jaakko löytty veisuuttaa alatoril-
la siioninvirsiä ja uudistettuja rukoile-
vaisvirsiä. körttiopiskelijakuorojen 
suuri yhteiskonsertti kuullaan Ristin-
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ML 07

Hyviä uutisia: vakinainen
kanttori tulee mukaan
rippikoululeirille!

Sehän on todella hienoa! Nyt rippikoulun
musiikin opetus on laadukasta ja
kirkollinen musiikki tulee hyvin esille

Niin... minä kyllä
ajattelin lähinnä,
miten nuori, riski

kanttori on oiva apu
yövartioinnissa!
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kirkossa perjantaina ja herättäjä-
Yhdistyksen valtakunnallisen kuo-
ron konsertti lauantaina. Valtakun-
nallisesti nuoriso-orkestereidemme 
kärkikaartiin lukeutuva Aholansaa-
ri sinfonietta pitää kapellimestari 
jyri nissilän johdolla 10-vuotisjuh-
lakonserttinsa lahden juhlilla lau-
antai-iltana. solistina on esa Ruut-
tunen.

viiden seiskan armon aamu
Varhain heränneille koittaa ”Armon 
aamu” 0707070707 urheilukeskuk-
sen juhlakentällä, jolloin päätoimit-
taja heikki hakala ja pastori-kirjai-
lija jaakko heinimäki johdattelevat 
kansan Armon aamuun.

juhla-alueella on paljon tapahtu-
mia myös lapsiperheille, varhais-
nuorille ja nuorille. 

lahden herättäjäjuhlat ”Armo 
kannattaa” järjestetään 6. - 8.7.�007 
lahden urheilukeskuksessa ja sen 
lähimaastossa. lauantain päiväseu-
roissa juhlapuheen pitää herättäjä-
Yhdistyksen toiminnanjohtaja simo 
juntunen lapualta.

lahteen on hyvät liikenneyhtey-
det, joten pidemmältäkin voi lah-
dessa käydä vaikka päivittäin.
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Matti nuMMeLa
lähetYstYöntekIjä, suoMen 
lähetYsseuRA

etiopialainen kirkkomuusikko 
endrias Hussien haluaa palvel-
la Jumalaa tämän ajan juma-
lanpalveluksessa, jossa musii-
killa on merkittävä ja kuulijoi-
ta viehättävä osa ja rooli.

E
nDrIas HussIen on �7-
vuotias energinen nuori mies, 
jonka työnäkynä on kehittää 
etiopian Dessien hiippakunnan 

kirkkomusiikkia. hän on varttunut 
muslimiperheessä, mutta kun perheen 
lapsista ensimmäinen kääntyi kristin-
uskoon, seurasi koko perhe vähitellen 
mukana. 

Vuonna �00� hän aloitti suomen 
lähetysseuran stipendin turvin opis-
kelun etiopian evankelisen Mekane 
Yesus -kirkon musiikkikoulussa maan 
pääkaupungissa Addis Abebassa. Des-
sien hiippakunta lähetti hänet kolmi-
vuotiseen kirkkomuusikko-koulutuk-
seen. kesäkuussa �006 endrias sai 
opintonsa valmiiksi, palasi kotikau-
punkiinsa ja työskentelee nyt Dessien 
seurakunnassa palkattuna työntekijä-
nä.

Dessie ja Dessien 
seurakunta
endriaksen kotikaupunki Dessie on 
etelä-Wollon pääkaupunki ja koko 
maan vanhimpia kaupunkeja. Asuk-
kaita kaupungissa on noin �00 000. 
heistä on arvion mukaan ortodokseja 
noin �6 %, muslimeja �� %, protes-

tantteja � %, katolisia 1 % ja muita � 
%.

Dessien Mekane Yesus -seurakun-
taan kuuluu 1 �00 jäsentä. seurakunta 
on yksi kuudesta kaupungissa toimi-
vasta evankelisesta seurakunnasta. en-
nen endriaksen paluuta seurakuntaa 
siellä ei ollut yhtään kirkkomusiikin 
ammattilaista, mutta silti seurakun-
nassa toimi jo neljä kuoroa.

Työnäkynä toimia Etiopian 
pohjoisosan kirkkomusiikin 
hyväksi
 – opiskeluaikana minulle kirkastui 
näky työskennellä Dessiestä käsin ko-
ko hiippakuntani kirkkomusiikin ke-
hittämiseksi. kirkkomusiikin asema 
evankeliumin leviämisessä on ollut ali-
arvostettu. ei ole ymmärretty musii-
kin merkitystä, on puuttunut instru-
mentteja ja ammattitaitoa. tilanne on 
muuttumassa, mutta verkkaisesti, to-
teaa endrias.

– Musiikki on taidetta, jota tulee 
käyttää evankeliumin julistamisessa. 
haluan palvella jumalaa tämän ajan 
jumalanpalveluksessa, jossa musiikilla 
on merkittävä ja kuulijoita viehättävä 

osa ja rooli. siinä tehtävässä pitää lau-
lajien, kuorojen ja muusikkojen olla 
koulutettuja ja varustettuja. siten 
luomme jumalanpalveluksesta entistä 
elävämmän, jumalan kunniaksi ja ju-
malan lasten siunaukseksi, jatkaa 
endrias.

Miten tähän 
päästään?
– lähdemme liikkeelle järjestämällä 
lyhytkursseja seurakuntien lahjakkail-
le muusikoille, antamalla laulunope-
tusta kuoronjohtajille ja jumalanpal-
veluksen johtajille ja opettamalla, mi-
ten yhdistää musiikki jumalanpalve-
lukseen. kuoronjohtajille on opetetta-
va laulujen sovittamista ja nuoteista 
lukemista.

haluan kutsua vierailevia koulutta-
jia sekä ammattimuusikoita esiinty-
mään. samalla haemme uusia, lahjak-
kaita ihmisiä koulutukseen, jotta voi-
simme jakaa työnäkyä ja viedä sitä 
eteenpäin. Myös tietokoneopetusta pi-
täisi opetella hyödyntämään koulutuk-
sessa. jumalanpalvelusmusiikin lisäk-
si haluan opettaa musiikkia pyhäkou-
lulaisille ja opetella yhdessä kansain-
välisiä lauluja. 

koulutuksen keskus tulisi olemaan 
Dessie, johon sitten kutsuisimme isois-
ta seurakunnista �-� henkilöä. jatkos-
sa koulutusta järjestettäisiin muillakin 
paikkakunnilla ja osanottajia kutsut-
taisiin muistakin seurakunnista.

Dessien hiippakunta toimii laajalla 
alueella. Asukkaita alueella on noin 1� 
miljoonaa, joista Mekane Yesus -kir-
kon jäseniä runsaat � 000.

– tavoitteeni on saada kirkkomu-
siikkitoiminta pitkällä aikavälillä sekä 
taloudellisesti että toiminnallisesti kes-

EnDRIAs hussIEn 
kirkkomuusikko Dessiestä, Etiopiasta

”Musiikki on 
taidetta, jota 
tulee käyttää 
evankeliumin 
julistamisessa.”
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Endrias Hussien on 27-vuotias energinen nuori mies, jonka työnäkynä on kehittää Etiopian Dessien hiippakunnan kirkkomusiikkia.

täväksi. toivon, että käytössä on itsen-
sä kannattava studio ja että Dessiessä 
toimii musiikkikoulu, joka kouluttaa 
seurakuntien palvelukseen idearikkai-
ta muusikoita, kertoo endrias suunni-
telmistaan.

– Mutta kaikki tämä vaatii varoja, 
johon eivät Dessien hiippakunnan ja 
seurakuntien rahkeet riitä, jatkaa 
endrias. Välineiden ja aineiston han-
kintaan lasken tarvittavan 8� 000 bir-
riä, noin 8 000 euroa. sillä rahalla voi-
simme hankkia kitaran ja syntetisaat-
torin sekä opetusvälineitä, muun mu-
assa tietokoneen, kirjallisuutta ja luen-

totarvikkeita.
koulutukseen, kouluttajien ja kou-

lutettavien matkakuluihin, majoituk-
seen ja ruokailuun sekä kouluttajien 
palkkioihin olen laskenut 7� 000 bir-
riä, vajaat 7 000 euroa. Aina on varau-
duttava myös ennakoimattomiin ku-
luihin, joten kaikkiaan olen arvioinut 
kuluiksi noin 16 000 euroa. kulut ja-
kaantuvat useammalle vuodelle.

haasteet
jokainen uusi hanke on täynnä mah-
dollisuuksia, mutta myös haasteita. 
tällaisiksi endrias kokee varojen 

hankkimisen, koulutuksen järjeste-
lyissä ja toteutuksessa onnistumisen 
sekä taustatuen puutteen. 

– kun musiikkityötä ei ole ennen 
tehty eikä näkemystä siitä ole, mistä 
silloin löytyy tuki, lopettaa endrias. 

suomen lähetysseura on hyväksy-
nyt Dessien kirkkomusiikkihankkeen 
niin sanotuksi erillishankkeeksi, joka 
toteutuu, mikäli sille saadaan rahoi-
tus.

tällä hetkellä edellä mainituista 
suunnitelluista kuluista on jo katettu 
yksi kolmannes.
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seppo Laakso
AIkuIstYöntekIjä, DIAkonI, leppäVAARAn 
seuRAkuntA

M
Itä KIrJaa seurakunnan työntekijät luke-
vat eniten ja hartaimmin? Vastaus on löytynyt 
havainnoimalla kollegoita, työtovereita ja itseä-
ni vuosien ajan: almanakkaa. jotkut kutsuvat 

sitä myös työkalenteriksi, kirkon viikkomuistioksi ja 
trendikkäimmillä versioilla on sähköinen nimikin: pri-
me-varausjärjestelmä. Almanakka on sivuuttanut käyt-
tötiheydellään jo ajat sitten Raamatun seurakunnan 
työntekijän ylimpänä ohjenuorana ja lukemisen innoit-
tajana. pyhän kirjan sijaan tutkimme kalenteria, täytäm-
me ja luemme sitä monta kertaa päivässä. sen sisältöä ju-
listetaan ääneen kuin evankeliumia ikään: näin tärkeä, 
kysytty, varattu ja kiireinen olen! tämän perusteella on 
helppo tulkita: mitä täyteläisempi almanakka, sitä tuke-
vammin sen haltija on olemassa.

Milloin viimeksi tartuin oikeasti pyhään kirjaan? hä-
vettää tunnustaa, että siitä on useita päiviä, ehkä viikois-
sa mitattava aika. Mieli pyrkii lieventämään ilmaisua se-
lityksen makuisella reunahuomautuksella, että luenhan 
minä joka päivä sanan aikaa ja päivän tunnussanaa ja 
sitten jotain rukouskirjaakin tulee tapailtua. taannoinen 
ignatiaanisen retriitin ohjaajakoulutus hämmensi huo-
matessani, etten ollut missään aiemmassa koulutukses-
sani käyttänyt ja lukenut Raamattua niin paljon ja usein 
kuin siellä. paljon tarkoittaa tässä yhteydessä neljää, viit-
tä tuntia päivässä. jos minä, työntekijöiden ikämiessar-
jaan jo ehtinyt, hämmennyn Raamatun äärellä viipymi-
sestä, niin ei ihme, että uudet työntekijät, nuo seurakun-
tanuorikulttuurista mitään tietämättömät, kyselevät sil-
mät ymmyrkäisinä, mihin Raamattua tarvitaan seura-
kunnan työssä.

Huolestuttavaa on seKIn, että muu kirjalli-
suus, jota haluan ja jota pitää lukea, kasvaa pinoksi, jo-
ka ei enää mahdu yöpöydälleni. haparoiva ongelman 
ratkaisuyrityskö lie kyseessä, kun valitsin hiljattain siitä 
helena Ahosen kirjan ”kuka komentaa kelloasi” (kir-
japaja �00�, �. painos). kirjaan tarttuessani en osannut 
kuvitella, millaisen lukuelämyksen se synnyttäisi. tus-
kin muistan, milloin olen joutunut lukiessa vastaavaan 
ahneuden tilaan. oli vaikea lukea virkkeitä rauhassa 
loppuun asti, kun malttamattomana vilkuilin, minne 
suuntaan seuraava lause kuljettaa.

niin että mikä moisen 
lukuelämyksen aiheutti? 
oletan, että kirjan anti on 
”evankeliumia” myös muil-
le almanakka-syndroomaan 
ja kiire-ähkyyn kyllästy-
neille. Ahonen julistaa 
muun muassa, että aikaa ei 
hallita kalenterilla, vaan 
vallankäytöllä. jokaisella 
on valtaa sekä omaan että 
toisten aikaan. ja että oike-
us lepoon syntyy tehdystä, ei tekemättömästä työstä.

”kokouksissa monien ammatillinen ryhti romahtaa. 
koska suuri osa työajasta kuluu palavereissa, niillekin 
tulee asettaa onnistumisen kriteerit. lopputulosta ei mi-
tata sillä, mitä on tullut sanotuksi, vaan sillä mitä ihmi-
set vievät mukanaan.” 

aIvan KuIn kirjoittaja puhuisi seurakuntien aikaros-
voista ja toimintakulttuurin vinoumista, joissa surutta 
poljemme yhteisiä oikeuksiamme tehdä työtä rauhassa 
ja suunnitelmien mukaan, omaa ja toisen aikaa sekä nii-
den rajoja kunnioittaen. Merkille pantavaa on, että Aho-
nen ei ole kirkon työntekijä vaan entinen taidelaitoksen, 
helsingin kaupunginorkesterin johtaja ja nykyinen joh-
don kouluttaja sekä työnohjaaja. kirjan äärellä herää 
epäilys, että tekijä on ainakin vakoillut muutamia tunte-
miani seurakuntien työyhteisöjä, niin läheisiltä vaikutta-
vat asiat, joista hän kirjoittaa.

”Ihminen on rakennettu hidasta elämää varten. näen-
näisestä nopeudestaan huolimatta hän siirtyy tilasta toi-
seen verkkaisesti. tavallisessa arjessakin käsitellään niin 
monimutkaisia asioita, että niiden tajuamiseen tarvitaan 
paljon aikaa. Voimakkaat tunteet hidastavat ihmisen 
kulkua ja pysäyttävät vauhdin joskus kokonaan. 

päivän kuluessa on siirryttävä asiasta toiseen kymme-
niä kertoja. joustava siirtyminen vaatii välitilaa, mutta 
läheskään aina sitä ei ole tarpeeksi. jokainen keskeytys 
saa aikaan saman: unohda edellinen ja aloita uusi. kes-
keytykset ja toistuva uusiin asioihin hyppääminen kuor-
mittavat ihmisen tunteita ja haittaavat keskittymistä. 
Yhteistyö vaatii aina oman määränsä valmistelevaa kes-
kustelua. jokainen tarvitsee yhteisen tehtävän edessä 
oman siirtymäaikansa.”

näihin kuten niin moniin kirjan ajatuksiin voin lisä-
tä vain painavan aamenen.

Kirjan äärellä
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M I e l I p I D e

julistamme 
ristiinnaulittua 
Kristusta

Varsin oudolta vaikutti tekstin ää-
ressä -palstalla pääsiäiseksi 8.�. esi-
tetty näkemys: ”jeesuksen kuolemaa 
ei tarvitse enää julistaa. se tapahtui 
kirjoitusten mukaan.” (sirkka liisa 
enqvist)

totta tietysti on, että kun nykyisin 
kuuntelee saarnoja ja puheita tai lu-
kee lehdistä kirkon työntekijöiden 
kirjoituksia, monesti saa sen vaiku-
telman, että ylösnousemuksen sano-
maan hypätään kovin nopeasti ja ke-
vyesti. 

kun kokemus synnistä ja sen val-
lasta väljähtyy, ei myöskään risti 
enää tunnu sopivan kaikkien pääsi-
äisviestiin. Mutta jos kaikupohja 
puuttuu, sanomaa ylösnousemukses-

ta ja kuoleman voittamisesta on vai-
kea hehkuttaa.

Messuun kokoontuva seurakunta 
laulaa: ”Me julistamme hänen kuo-
lemaansa. Me todistamme hänen 
ylösnousemustaan. Me odotamme 
hänen tulemistaan kunniassa.” nuo 
vaiheet kuuluvat yhteen.

Ylösnousemus on päätepiste siinä 
traditiossa, joka kattaa herramme 
tien viimeiseltä aterialta ristiinnau-
litsemiseen, hautaukseen ja ylösnou-
semiseen. eri evankeliumit sisältävät 
osia tästä kokonaisuudesta, ja ilmei-
sesti niitä lausuttiin ääneen, kun seu-
rakunta kokoontui murtamaan lei-
pää (1. kor. 11:�6).

jeesuksen ylösnousemuskin tapah-
tui kirjoitusten mukaan (esimerkik-
si 1. kor. 1�:�, lk. ��:�� - �7).

Ylösnousemus ei ole vain kaukana 
tulevaisuudessa, ajallisen kuoleman 
perästä. kun jumala herättää meidät 
synnin vallasta, pääsemme jo silloin 

osallisiksi uudesta elämästä.
kun uskomme ylösnousseeseen 

jeesukseen, voimme tunnistaa hänet 
myös niissä, joihin hän on rakkau-
dessaan samaistunut tänään: köyhis-
sä, heikoissa, puolustuskyvyttömissä, 
syrjäytyneissä, yhteydestä erotetuis-
sa. 

jos haluamme tavata Ylösnous-
seen taivaassa, meidän on kohdatta-
va hänet avoimin sylin täällä maan 
päällä niissä ihmisissä, jotka tarvitse-
vat meidän rakkauttamme ja huo-
lenpitoamme. 

Apostoli rohkaisee niitä, jotka 
näin palvelevina kokoontuvat voi-
man lähteelle, pyhälle ehtoolliselle, 
miten te silloinkin ”julistatte herran 
kuolemaa, siihen asti kun hän tu-
lee”.

peRttI sIstonen
rovasti, Vihti 
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Mari teiniLä
toIMItuspäällIkkö, kotIMAA

 ”taakka putosi harteiltani, 
kun päätin julkisesti kertoa 
olevani hiv-positiivinen”, lute-
rilainen pappi amin sandewa 
sanoo.

Amin sandewa on ensimmäinen tan-
sanialainen uskonnollinen johtaja, jo-
ka on julkisuudessa kertonut olevansa 
hiv-positiivinen. nykyisin hän johtaa 
tansanian hiv-positiivisten uskonnol-
listen johtajien järjestöä Tanerelaa. sii-

hen voi liittyä myös, jos joku perheen-
jäsenistä on saanut tartunnan.

Amin sandewa on lähtöisin kah-
deksanlapsisesta perheestä. hänen 
kummisetänsä oli luterilainen pappi. 

– suunnittelin lääketieteen opintoja, 
mutta vaihtoehtona oli myös teologia 
kummisedän esimerkin myötä.  

pappeudessa sandewaa mietitytti se, 
että papin pitäisi olla jotenkin erityi-
nen ja pyhä. sitten piispa kannusti 
häntä teologian opintoihin tietämättä, 
että tämä oli harkinnut sitä yhtenä 
vaihtoehtona. piispan kannustus rat-
kaisi. sandewa opiskeli Makumirassa, 
ja hän muistelee lämmöllä opettajaan-

sa teologian tohtori seppo löyttyä. 
sandewa vihittiin papiksi 1991, hän 

jatko-opiskeli kööpenhaminassa ja 
työskenteli tansaniassa seurakunta-
pappina ja opiskelijapappina ennen 
tanerelan perustamista.

puoliso ja tytär menehtyivät 
aidsiin 
Vuonna 1990 hän avioitui gracen 
kanssa, ja esikoinen gloria syntyi seu-
raavana vuonna. Vuonna 199� syntyi 
toinen tytär, monica. 

Muutamaa vuota myöhemmin vai-
mo sai keskenmenon, jonka jälkeen 
hän alkoi sairastella. sandewa ehdotti 

hIv-posITIIvInEn pAppI 
toimii esikuvana

”Joskus perhe tai sukulaiset nopeuttavat hiv-positiivisen kuolemaa suhtautumistavallaan. Myötätunnolla on elämän ylläpitäjänä suu-
ri merkitys”, sanoo Amin Sandeware.
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puolisolleen testiin menoa, ja samalla 
hän testautti myös itsensä. Molemmat 
olivat hiv-positiivisia. seuraavana 
vuonna vaimo kuoli.  Myös molemmat 
tyttäret testattiin, nuorempi oli positii-
vinen, hän menehtyi 8-vuotiaana 
vuonna �001. Vanhempi tytär ei ole 
saanut tartuntaa, ja hän käy lukiota si-
säoppilaitoksessa.

– Rakkaiden ihmisten menettämi-
sen lisäksi raskasta oli myös kantaa 
stigmaa, häpeää.  kun olin julistanut 
ääneen statukseni seurakunnassani, oli 
kuin taakka olisi otettu harteiltani. 
Vuosikausia ihmiset olivat puhuneet 
selkäni takana, mikä oli vaimoni ja 
tyttäreni kuolinsyy ja mahtaako tar-
tunta olla myös minussa. sitten kun he 
tiesivät, niin kuiskinta loppui.

– kerroin melko pian tartunnasta 
vanhemmilleni ja sisaruksilleni. he 
sanoivat minulle, että olet yhä poikam-
me ja veljemme. he ovat olleet suurin 
turvani. joskus perhe tai sukulaiset 
nopeuttavat hiv-positiivisen kuolemaa 
suhtautumistavallaan. Myötätunnolla 
on elämän ylläpitäjänä suuri merki-
tys.

Tietämällä tartunnastani 
suojelen muita
sandewan mielestä uskonnollisilla 
johtajilla voisi olla keskeinen rooli hiv-
kasvatuksessa, koska jokainen tansa-
nialainen kuuluu johonkin uskonnol-
liseen ryhmään. �8-miljoonaisesta vä-
estöstä yli puolet on kristittyjä ja vajaa 
puolet muslimeja. 

– uskonnolliset johtajat tavoittavat 
ihmiset ja heitä kunnioitetaan. uskon-
nollisilla johtajilla on myös puhumisen 
taito, mutta keskeistä on, miten he pu-
huvat hivistä.

toistaiseksi tanerelassa on 17 jäsen-
tä. sandewa arvelee, että tansaniassa 
on kuitenkin tuhansia hiv-positiivisia 
uskonnollisia johtajia. 

– uskonnolliset johtajat voisivat ol-
la esimerkkinä koko kansalle, jos he 
kaikki testauttaisivat itsensä. status-
taan ei tietystikään tarvitse kaikkien 

julkistaa. Mutta jos heistä edes kym-
menen julkistaisi hiv-positiivisen sta-
tuksensa, sillä olisi suuri merkitys roo-
limallina.

sandewa kertoo opiskelutoveristaan 
Makumiran ajoilta. tämä oli toden-
nut, ettei hän uskalla testauttaa itse-
ään, koska tulos pelottaa häntä.

– kellään ei ole syytä olla testaamat-
ta itseään, koska hiv voi levitä niin mo-
nella eri tavalla.

sandewan mukaan testiin menoa es-
tää ja tartunnan saaneiden stigmaa li-
sää osaltaan monien kirkkojen ope-
tuksessa käytetty kaava: seksi - synti - 
aids - kuolema. 

Vieläkin yleisesti ajatellaan, että jos 
uskonnollinen johtaja myöntää ole-
vansa hiv-positiivinen, se vähentää us-
konnollisten johtajien arvostusta.

– Minä katson, että tietämällä sta-
tukseni suojelen muita ihmisiä enem-
män kuin vaikenemalla siitä.

– järjestömme tavoitteena on va-
pauttaa ihmiset stigmasta ja diskri-
minaatiosta. edelleenkin uskonnolli-
nen johtaja saattaa menettää työpaik-
kansa tartunnan myötä. 

Iltaisin tuntuu 
yksinäiseltä
kun Amin sandewa kertoi statukses-
taan piispalleen, tämä oli kysynyt, mi-
ten hän ajattelee seurakunnan suhtau-
tuvan ja että jaksaako hän edelleen 
tehdä töitä.

– piispani ei kysynyt, miten hän voi-
si tukea minua.

hän korostaa sitä, että on myös nii-
tä piispoja, jotka tukevat hiv-positiivi-
sia pappejaan. piispoja on myös ta-
nerelan jäsenenä.

sandewaa pyydetään runsaasti eri 
puolille maata sielunhoidollisiin kes-
kusteluihin, koska papit eivät uskalla 
puhua asiasta piispojensa kanssa. kos-
ka tanerela on köyhä järjestö, hän 
kulkee näitä matkoja busseilla yli kol-
me kertaa suomen kokoisessa maas-
sa. 

– Auto helpottaisi kovasti työtäni ja 

silloin voisin pysähtyä useamman pa-
pin luona, sandewa sanoo.

sandewa kertoo saavansa tukea 
ugandalaiselta anglikaanipappi gide-
on Byamugishalta, joka oli ensimmäi-
nen hiv-positiivisen statuksensa julkis-
tanut pappi. Myös kirkkojen yhteis-
työverkoston CuAhA:n tansanian 
aluekoordinaattori george mwita on 
tukenut häntä. 

sympaattisen oloinen Amin sande-
wa kantaa kuitenkin yksinäisyyden 
taakkaa. siksikin, ettei hän ole avioi-
tunut uudestaan.

– Iltaisin tuntuu yksinäiseltä, mutta 
yritän rukoilla.

sandewa sanoo, että hän avioituisi 
mielellään uudestaan, jos löytäisi sopi-
van puolison. hän kertoo iloisena uu-
tisia Byamugishan perheestä, perhee-
seen on syntynyt jo toinen hiv-negatii-
vinen lapsi.

älä kysy, miten 
sain tartunnan
sandewa korostaa sitä, ettei ole oleel-
lista, miten hän tai joku muu on saa-
nut tartunnan, vaan oleellista on, mi-
ten elää sen kanssa. nykyisin periaat-
teessa jokainen hiv-positiivinen tansa-
nialainen saa ilmaisen lääkityksen vi-
rukseen, joka estää tai ainakin hidas-
taa taudin etenemistä aidsiksi.

entä onko Amin sandewa katkera 
jumalalle?

– koska perheeni tuki minua niin 
paljon, opin hyväksymään asian ilman 
katkeruutta.

– Mutta yksinäisyys on rankkaa. Il-
taisin saattaa tulla katkera mieli ja sii-
hen auttaa vain rukous. Mutta kos-
kaan en ole syyttänyt jumalaa.

sandewa korostaa sitä, että kuka ta-
hansa voi sairastua. hi-virus on ihmi-
siin tarttuva tauti ja myös papit ovat 
ihmisiä.

– jos olet pappi ja tiedät, että joku 
työtovereistasi tai seurakuntasi jäsenis-
tä on hiv-positiivinen, tehtäväsi on tu-
kea häntä, eikä keskittyä siihen, miten 
hän sai tartunnan.
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Merja LaaksaMo
AkIn ApulAIstoIMInnAnjoh-
tAjA

Haikea duduk-musiikki kertoo 
armenialaisesta kansanluon-
teesta. armenialainen katse 
vahvistaa ensivaikutelman. 
Piirteissä korostuu tietty suru-
mielisyys, joka säilyy, vaikka 
ihminen hymyilee. surumieli-
sen ilmiasun alta paljastuu reh-
ti, ystävällinen ja erittäin vie-
raanvarainen luonne. Hymy on 

herkässä ja vieraan kanssa pyri-
tään kommunikoimaan, vaik-
ka ainoatakaan yhteistä kieltä 
ei löytyisi. 

pappisliiton huhtikuinen opintomatka 
Armeniaan kosketti matkalaisia mo-
nella tasolla. Armenian kansan histo-
riaan liittyy paljon kärsimystä, mutta 
myös selviytymistä ja jälleenrakenta-
mista, uskoa elämän voittoon. Maa on 
täynnä vastakohtia: miljoonakaupun-
ki jerevan on kehityksestä paljon edel-
lä, kun sitä verrataan maaseutujen asu-
tukseen. kaupungissakin kohtaat rän-

sistyneen rakennusryhmän, jonka kes-
kellä kasvaa huikean kauniisti kukki-
via aprikoosipuita. kun nostat katsee-
si ylemmäksi, tavoitat Araratin lumi-
huippuiset vuoret. 

Armenia sai jo vuonna �0� ensim-
mäiset omat kirjaimensa, kun Mezrop 
Mashtot kehitti maalle kirjakielen. 
käsikirjoitusmuseossa näimme upeita 
käsin kirjoitettuja vanhoja tekstejä ja 
taidokkaita kuvia. Armenialla on kir-
joitettua historiaa 1600 vuoden ajalta. 
samoja kirjaimia käytetään edelleen, 
ensimmäinen kirjain tarkoittaa juma-
laa ja viimeinen kirjain kristusta. kie-

ARMEnIA
– palanen kristinuskon historiaa 

Armenian apostolisen kirkon keskuksessa Etchmiadzinissa isä Ho-
vakin opasti ryhmäämme tv-kameroiden kuvatessa vierailua. Taus-
talla Etchmiadzinin katedraali. 

Sevanin 
pappisse-
minaari si-
jaitsee kah-
den kilo-
metrin kor-
keudessa 
huikaise-
van kauniin 
Sevan-jär-
ven rannal-
la. 

Armenialaiset vaelsivat lumisateessa viemään 
kukkia kansanmurhan muistomerkille. 

Geghardin luostarin kupeella munkkidiakoni Sera-
fim luennoi matkalaisille lumisissa maisemissa.
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li ja uskonto ovat armenialaisille tär-
keitä. kristinusko julistettiin maan 
valtionuskonnoksi jo vuonna �01 ku-
ninkaan käskystä, 1� vuotta ennen 
kuin se saavutti virallisen asemansa 
Rooman valtakunnassa. 

Armenia on kristitty maa islamilai-
sen turkin kupeessa, turkki on länti-
nen rajanaapuri. pohjoisessa on naa-
purina Georgia, idässä Azerbaidzan, 
etelässä Iran. noin 90 prosenttia väes-
töstä on ortodokseja. Armenia itse-
näistyi neuvostoliitosta vuonna 1991. 
neuvostovallan aika näkyy vielä mah-
tipontisissa julkisissa rakennuksissa ja 
muistomerkeissä. 

Armenian kansanmurha
Armenian kansaa ovat kohdanneet us-
komattomat kärsimykset. Maa on jou-
tunut miehittäjien ja sodan jalkoihin 
useaan otteeseen. järkyttävin episodi 
maan historiassa oli Armenian kan-
sanmurhana tunnettu tapahtuma en-
simmäisen maailmansodan aikana. 

turkkilaiset toimeenpanivat kevääl-
lä 191� mittavan armenialaisten hävi-
tyksen. Alkuaan 1,9 miljoonaisesta 
kansasta tuhottiin useiden lähteiden 
mukaan jopa 1,� miljoonaa. Armenia-
laisia oli tuolloin noin �0 prosenttia vä-
estöstä, eivätkä turkkilaiset pitäneet 
tästä kansanosasta. Armenialaiset oli-
vat sivistyneitä, koulutettuja ja heidän 
hallussaan oli suuri osa ulkomaankau-
pasta. lisäksi he olivat kristittyjä mus-
limimaailman keskellä. 

Armenialaisten syyksi laitettiin 
myös turkkilaisten kärsimät tappiot 
hyökkäyksissä Venäjää vastaan. suuri 
osa miespuolisesta väestöstä teloitettiin 
järjestelmällisesti, naisia ja lapsia kuo-
li satoja tuhansia nälkämarssilla syyri-
an alueelle, jolle heidät pakotettiin 
kulkemaan vuoristojen poikki. 

Yhä edelleen armenialaisilla on pai-
nolastina se tosiasia, että turkkilaiset 
eivät vieläkään tunnusta kansanmur-
haa, ja koko maailmassa se on monille 
tuntematon asia. 

turkki väittää noin �00 000 arme-

nialaisen kuolleen armenialaiskapinan 
aikana sissisodassa ja sen kukistamista 
seuranneissa epidemioissa ja nälänhä-
dässä. ne turkkilaiset, jotka ovat ky-
seenalaistaneet asian, ovat löytäneet it-
sensä syytettyjen penkiltä. turkin ri-
koslaissa on pykälä, jonka mukaan 
turkkilaisuuden loukkaaminen on ri-
kos. pykälää on käytetty estämään pu-
he armenialaisten kansanmurhasta, ei-
kä turkissa voi lain takia tehdä va-
paasti kansanmurhaa koskevaa tutki-
musta. 

Yksi turkin kuuluisimmista kirjai-
lijoista, orhan pamuk, sai vuonna 
�00� syytteen kyseisen pykälän rikko-
misesta todettuaan, että miljoona ar-
menialaista tapettiin. syyte hylättiin, 
kun asiasta nousi kohu, joka uhkasi 
turkin suhteita eu:hun.

Kukkia  muistomerkille
olimme Armeniassa juuri kansanmur-
han muistopäivänä, joka on valittu sik-
si, että ��.�.191� konstantinopolissa pi-
dätettiin ja teloitettiin merkittävimmät 
armenialaiset muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta. sadoista pidätetyis-
tä vain muutama pelastui.

Armenialaiset vaelsivat aamusta il-
taan sadoittain ja tuhansittain kansan-
murhan muistomerkille viemään kuk-
kia. tien varrella soi surumusiikki. 
liityimme joukkoon lumisateen kas-
tellessa vähitellen kenkämme ja kyl-
myyden tunkeutuessa luihin ja yti-
miin. kansanmurhan muistopäivän 
kylmä lumisade symbolisoi meille 
helppoon elämään tottuneille pieneltä 
osaltaan Armenian kansan kärsimys-
tä. 

kansanmurhamuseossa kohtasim-
me jotakin samaa kuin juutalaisten 
vainoista kertovissa museoissa. kuvia 
nälkään kuolleista ihmisistä ja luuran-
gonlaihoista lapsista, jotka olivat sel-
viytyneet pitkästä marssista syyrian 
alueille. Museossa oli myös alueella lä-
hetystyössä olleiden päiväkirjoja, joi-
den merkinnät kuvasivat tapahtumia 
päivä päivältä. 

Etchiamiadzin
Yksi tärkeimmistä vierailukohteis-
tamme oli etchiamiadzin, Armenian 
apostolisen kirkon keskus. tämä Ar-
menian Vatikaani sijaitsee �0 kilomet-
rin päässä jerevanista. Armenian apos-
tolinen kirkko eli Armenian ortodok-
sinen kirkko kuuluu niin sanottuihin 
orientaaliortodoksisiin kirkkoihin. 
kirkkoa johtaa etchiamiadzinista kä-
sin koko Armenian korkein patriark-
ka ja katolikos karekin II. Meitä opas-
tivat etchiamiadzinissa isä hovakim, 
joka toimii kansainvälisten asioiden 
päällikkönä sekä munkki suren, joka 
valmistuu kohta papiksi. 

etchiamiadzinin kaupunki on pe-
rustettu ennen ajanlaskun alkua. kris-
tinuskon julistaja pyhä Grigor Valon-
tuoja näki näyn, jossa kristus laskeu-
tui taivaasta ja kosketti maata kultai-
sella vasaralla. 

paikalle rakennettiin vuosina �01- 0� 
kirkko, joka tunnetaan nykyisin 
etchmiadzinin katedraalina. Arkeolo-
giset kaivaukset ovat paljastaneet ny-
kyisen katedraalin alla sijainneen paka-
natemppelin. kirkossa oli aiemmin Ar-
menian suurin keskiaikaisten käsikir-
joitusten kokoelma, joka on lahjoitettu 
käsikirjoitusmuseolle. etchiamiadzi-
nissa on kaksi muutakin kirkkoa, jotka 
on rakennettu 600-luvulla. 

tarinan mukaan Grigor Valontuoja 
toi kristinuskon Armeniaan. khor Vi-
rapin luostarissa laskeuduimme sy-
vään monttuun, jossa kuningas trdat 
III piti Grigor Valontuojaa vankina 1� 
vuotta. kerrotaan, että Grigor paransi 
kuninkaan mielitaudista ja tästä kii-
tollisena kuningas vapautti Grigorin ja 
julisti kristinuskon valtionuskonnoksi 
vuonna �01. 

pääsimme yhdessä suurlähettiläiden 
ja muiden kutsuvieraiden kanssa osal-
listumaan kristillinen Armenia -doku-
menttielokuvan ensi-iltaan. elokuvan 
innostunut vastaanotto taputuksineen 
ja suosionosoituksineen kertoi omalta 
osaltaan siitä, miten tärkeää usko on 
tämänkin päivän armenialaisille. 
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suomen Kanttori-urkuriliiton 
hallitus on nimennyt vuoden 
Kanttoriksi 2007 Juvan seura-
kunnan kanttorin Jari Piikin. 
Piikki palkittiin akavan kir-
kolliset ammattiliitot aKI 
r.y.:n valtuuston kokouksessa 
Jyväskylässä.

Valinnan perusteena on jari piikin ky-
ky hoitaa kanttorin tehtävää sekä hy-
vin laaja-alaisesti että erittäin korkea-
tasoisesti. Monipuolisten kanttorin 
tehtäviensä lisäksi hän antaa seura-
kunnan hyväksi taitonsa myös valoku-
vauksen ja tietotekniikan alueella.

Musiikin maisteri, kanttori jari 
piikki on syntynyt vuonna 196� juval-
la ja toiminut juvan seurakunnan 
ylempää korkeakoulututkintoa edel-
lyttävässä kanttorin virassa vuodesta 
1987. hän esiintyy urkusolistina myös 

oman seurakunnan ulkopuolella ja 
johtaa niin lapsi-, mies- kuin sekakuo-
roakin. hän on jatkuvasti kehittänyt 
ammattitaitoaan yliopistotasoisilla yli-
määräisillä opinnoilla sekä urkujen-
soiton mestarikursseilla. suomen 
kanttorikuorossa jari piikki on laula-
nut kaksikymmentä vuotta. 

pitkä ura jari piikillä on myös sävel-
täjänä ja kirjoittajana. hän on kan-
sainvälisestikin tunnettu ilmakehän 
valoilmiöiden tutkimuksen harrastaja, 
jonka valokuvia on runsaasti juuri il-
mestyneessä kirjassa ”kuvia taivaalta” 
(Multikustannus). 

– kirkontorni on myös hyvä tähti-
torni, jari piikki paljastaa.

tunnustuksena ansioistaan jari pii-
kille luovutettiin urkurakentamo 
Veikko Virtasen lahjoittama princi-
pal-urkupilli seinälaattaan kiinnitetty-
nä sekä liiton ja nordea-pankin raha-
lahja.

jARI pIIKKI on 
vuoden Kanttori 2007

m
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Juvan seurakunnan kanttori Jari Piikki on 
vuoden Kanttori 2007.

jari piikki
kAnttoRI, juVAn seuRAkuntA, 
VuoDen kAnttoRI �007

u
rut ovat kirkon aarre. Mi-
kä onni onkaan kohdannut 
länsimaista kristikuntaa, kun 
Itä-Rooman keisari lahjoitti 

urut frankkien kuninkaalle pipin pie-
nelle vuonna 7�7. tuo insinööri ktesi-
biuksen noin vuonna ��6 ekr. keksi-
mä soitin tuli näin Itä-Rooman keisa-

rin hovien kautta eurooppaan. tuosta 
alkoi kehitys, joka johti urkutaiteen 
mittaviin saavutuksiin niin urkura-
kennuksen kuin säveltämisen ja soitta-
misenkin alueilla. Rohkeita ja viisaita 
olivat ne kirkonmiehet, jotka myön-
tyivät ottamaan urut kirkon soittimek-
si. Mitkä mittaamattomat aarteet kirk-
ko saikaan urkujen ja urkumusiikin 
kehittyessä tyylikausien vaihdellessa 
vuosisatojen ajan. 

tänne pohjolan perukoille urut eh-

tivät myöhemmin, ja monet suuret sä-
veltäjät olivat jo kuolleet ennen kuin 
urkuja oli laajemmin maamme kir-
koissa. heidän musiikkinsa on kuiten-
kin säilynyt nuottien välityksellä. his-
torian seulomana ovat käytössämme 
parhaat musiikkiteokset, joita ihmi-
nen pystyy tuottamaan. urkurina voi 
liittyä sukupolvien ketjuun ylistämään 
jumalaa mitä suurenmoisimmalla ta-
valla. 

urut ovat olennainen osa länsimais-

urkujen taivaallinen sointi on 
kirkkomusiikin kulmakivi



CRuX, kesä-elokuu 2007 ��

ta kirkkoarkkitehtuuria. pienissäkin 
kyläkirkoissa on soitin, joka mielle-
tään juuri kirkkoon kuuluvaksi. siel-
lä se onkin monesti kunkin paikka-
kunnan parhaassa akustisessa tilassa. 
jos urut ovat laadukkaat, on pienellä-
kin paikkakunnalla tarjolla hienoa 
musiikkia omassa konserttisalissa, jos 
vain soittajia löytyy. urkujen rakenta-
miseen ja ulkonäköön on paneuduttu 
historian saatossa mahdollisimman hy-
vin. niihin on käytetty kultaa ja koris-
teita ylenpalttisesti, aina kun se on ol-
lut taloudellisesti mahdollista. urut 
ovat ilmentäneet näin myös kirkon 
valtaa. Menneinä vuosisatoina musii-
kin ja kirkon vaikutus lienee ollut suu-
rempi, kun musiikkia kuuli harvem-
min. urkumusiikki tuli ylhäältä, tai-
vaasta. se edusti jumalallista voimaa, 
mutta myös kauneutta ja lohdutusta.

satoja miljardeja soundeja
 urut ovat suuri äänikone, josta löytyy 
satoja miljardeja erilaisia soundeja. 
kun ne kerrotaan koskettimien ja soit-
tajan sormien ja jalkojen lukumääräl-
lä, on käytössä rajattomat mahdolli-
suudet musiikin tekemiseen. 

urkujen ääniala ylittää kaikki muut 
soittimet. käytössä on sinfoniaorkeste-
rin tehot ja laaja soitinvalikoima, mut-
ta soittamiseen tarvitaan vain yksi hen-
kilö. se on erittäin taloudellista mu-
siikkia. urkujen korkeat hinnatkin 
alenevat, kun lasketaan hinta suhtees-
sa niiden ikään. koska urut ovat suu-
ren kokonsa vuoksi paikallaan oleva 
soitin, on soittajan ja kuulijoiden lii-
kuttava kuullakseen erilaisten urkujen 
sointia. urkumusiikista pitävät mat-
kaavatkin satoja kilometrejä hyvien 
urkujen luokse. onneksi se nykyään 
on helpompaa kuin esimerkiksi Bach-
in aikana. 

urut ovat melko mekaaninen soitin, 
mutta ne taipuvat kuitenkin hyvän 
soittajan käsissä monenlaiseen musiik-
kiin. Mikään tyyli ei liene aivan sopi-
matonta uruille. urut ovatkin soitin, 
jolle löytyy musiikkia kaikilta tyyli-

kausilta 1�00-luvulta nykypäivään. 
urkumusiikin laajaa kirjoa ei ole help-
po omaksua. se ei avaudu useinkaan 
ensi kuulemalta, vaan tarvitaan pitem-
piaikaista tutustumista eri tyylikausiin 
ja urkutyyppeihin. Maallikolta ne jää-
vät usein hämärän peittoon, mutta 
soittajalle on hieno kokemus päästä 
soittamaan erityylisiä urkuja. silloin 
musiikki avautuu aidoimmillaan. sik-
si nykyään rakennetaankin eri tyyli-
kausien tyylipiirteitä omaavia urkuja.

urkumusiikkiin tutustuminen an-
taa enemmän kuin tälle ajalle tyypilli-
nen pikanautinnon tavoittelu. hyvää 
musiikkia jaksaa soittaa ja kuunnella 
kauan, vuosikausia ja siitä löytää aina 
jotain uutta. urkuri on vapaa kuulijoi-
den miellyttämisen taakasta ja voi sik-
si valita ohjelmistonsa myös muulta 
pohjalta. jos jaksaa harjoitella koko 
ajan, ajan myötä kertyy erilaista ohjel-
mistoa ja näin voi valita kulloiseenkin 
tilanteeseen parhaiten sopivaa musiik-
kia. urut ovat kaikkien seurakunta-
laisten omaisuutta. Myös urkuri saa 
palkkansa seurakuntalaisilta. siksi ur-
kumusiikkia onkin tarjolla kaikille 
yleensä ilmaiseksi. olisi toivottavaa, 
että urkurit käyttäisivät soitintaan 
runsaasti, monipuolisesti ja ilmeik-
käästi. 

Länsimaisen kirkkomusiikin 
kulmakivi
urut ovat länsimaisen kirkkomusiikin 
kulmakivi. Vanhimmat säilyneet ur-
kusävellykset ovat liturgista musiikkia 
messun eri osiin. Alternatim-käytän-
nössä ne ovat yksi osa liturgian kolmi-
yhteyttä: liturgi – kuoro – urut. Myö-
hemmin niitä alettiin käyttää myös 
säestyssoittimena tukemaan seurakun-
nan virsilaulua. urkumusiikilla voi-
daankin nykyään korvata kuoron ja 
seurakunnan osuuksia messussa. kirk-
koja on kauan käytetty myös konsert-
tisaleina. tällöin urkumusiikin mah-
dollisuudet ovat kasvaneet täyteen 
loistoonsa laajojen sävellysmuotojen 
tultua mahdollisiksi.

jumalanpalvelussoittimena urut 
ovat vailla vertaa. urkuri voi toimia 
messun johtajana ja luoda siitä sopivil-
la musiikki- ja äänikertavalinnoilla 
suuren draaman kunkin pyhäpäivän 
sisällön mukaisesti. Yhteisen virren 
laulaminen kuuluu luterilaisen seura-
kunnan olemukseen. parhaiten sitä tu-
kee tyyliurkujen perussävelvoittoinen 
sointi, joka imee heikommankin lau-
lajan mukaan. sopivilla äänikertayh-
distelmillä virren melodia saadaan hy-
vin esiin, samoin kuin laulua tukeva 
bassoääni. 

uruissa laulaa koko perhe. Virren 
melodiassa voivat olla mukana nor-
maalikorkeudelta soivat 8-jalkaiset 
”äiti-pillit”, oktaavia matalammat 16-
jalkaiset ”isä-pillit” ja kirkkaat �- ja �-
jalkaiset ”lapsi-pillit”. urkujen ääni-
varoista löytyy sisällönmukainen sävy 
erilaisiin virsiin ja niiden eri säkeistö-
jen sanomaan. kirkkovuoden aikojen 
soinnuttamisessa urut ovat soitin vail-
la vertaa. kirkkaimmat sointikruunut 
ja trumpetit tuovat juhlan suurina juh-
lapyhinä.

urut ovat siunattu soitin. piispa siu-
naa ne yleensä käyttöönoton yhteydes-
sä. niillä soitetaan ihmisten ilot ja su-
rut kohti korkeuksia. urkumusiikki 
liittyy useimpien elämässä tärkeisiin 
hetkiin, pyhiin tapahtumiin kuten häi-
hin, hautajaisiin ja messuun, joihin 
liittyy suuria tunteita. tuolloin mu-
siikki koskettaa tavallista syvemmin. 

urkumusiikki on jotain muuta kuin 
arkipäivään kuuluva viihde. se on py-
hän kosketus, viesti taivaasta. sykäh-
dyttävää oli kuunnella kerran bussin 
takapenkillä, ammattini kerrottuani, 
kyynelehtivän pultsarin kertomusta 
siitä, että hän ei ole kuullut mitään 
niin mahtavaa kuin tauno äikään 
soittaman häämarssin omissa häis-
sään. 

Merkityksellinen ääni
kirkollisissa toimituksissa on läsnä 
seurakuntaa, joka käy harvoin kirkos-
sa. heidän musiikillisessa kohtaami-
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sessaan pitää usein ottaa lähtö-
kohdaksi enemmän kuulijat ja 
heidän tunteensa kuin tilaisuu-
den tyylikkyys tai muut sei-
kat. 

jumalan kohtaaminen liittyy 
usein myös luontoon. siellä 
urut ovat mukana metsäkir-
kon taivashetkessä niin kuin 
virressäkin sanotaan: ”taas lau-
hat tuulet soittaa urkuja hon-
giston”. urut ovatkin luonnol-
linen soitin. siinä jumalan luo-
mat musiikin elementit, rytmi, 
melodia, harmonia ja sointivä-
ri pääsevät täyteen loistoonsa. Myös 
äänikerrat matalimmista korkeimpiin 
rakentuvat luonnon yläsävelsarjalle.

urut antavat soittimista parhaat 
mahdollisuudet erilaisten tunnelmien 
luomiseen. suuren äänialan sekä voi-
makkuuden ja sointivärien vaihtelulla 
urkuri voi saada kuulijassa aikaan eri-
laisia tunteita ja tunnelmia, vaikka jo-
kainen kokeekin musiikin omalla ta-
vallaan. urkujen ääni on niin merki-
tyksellinen ja erilainen, että lyhytkin 
aika sitä jättää lähtemättömän muis-
ton kuulijan mieleen. 

hyvien urkujen ääni täyttää koko 
kirkkosalin ja saa kuulijankin väräh-
telemään. hyvin soivat urut antavat 
hienoa musiikkiterapiaa ja hoitavat ih-
mistä. etenkin jykevät basso-äänet 
mielletään juuri urkujen tunnusmer-
kiksi. se voi olla joillekin syy kirkkoon 
tulemiseen. joku on minulle joskus 
kertonut tulleensa messuun kuullak-
seen loppusoitossa jykeviä jalkion sä-
veliä. siksi käytänkin niitä lähes joka 
pyhä jossain kohtaa messua. 

urkujen soittaminen on yksinäistä 
puuhaa. se vie suurimman ajan soitta-
van kanttorin yksittäisistä työtehtävis-
tä. Vaikka kirkossa ei useimmiten ole 
ketään kuulemassa, kuulee jumala yk-
sinäisenkin soiton. se onkin rukousta 
seurakunnan puolesta, joka soi kirkos-
sa riippumatta siitä, onko seurakunta 
paikalla vai ei. sormien liikkuessa 
myös soittajan aivot toimivat vilkkaas-

ti ja ajatus juoksee monenlaisiin asioi-
hin. 

Minulla on onni soittaa erästä 
maamme parhaista soittimista. sen 
vaikutus onkin vahva. usein askeleet 
vievät kirkkoon vapaapäivänäkin. 
tuntuu, ettei aikaa voi mitenkään 
muuten paremmin käyttää. urkuri on 
urkuparvella korkealla, lähellä taivas-
ta. joidenkin kirkkojen kattoon onkin 
kuvattu tähtitaivas. urut ovat siellä 
tähtien keskellä. niiden soinnissa voi 
kuulla jo taivaallisen musiikin. siitä 
kertovat monet urkujen julkisivutkin 
enkeleineen ja harppuineen. Myös ur-
kujen äänikerroista löytyy taivasta ku-
vaavia nimiä kuten Voix celeste, tai-
vaalliset äänet. usein myös kuolleiden 
nimien lukemisen jälkeen urkujen 
soinnut johtavat ajatukset taivaaseen. 
erityisen konkreettisesti musiikki 
kantaa taivaaseen saattomusiikkina 
hautajaisissa.

Musiikki on vahva voima
on tärkeää, että kirkko vaalii aarret-
taan, soitinten kuningatarta. kun urut 
ja soittajat ovat kunnossa, on se koko 
seurakunnan etu. 

urut eivät ole kovin hyvin tunnettu 
soitin. erityisen tärkeää on, että lapset-
kin tuntevat urkuparven omakseen ja 
juurtuvat kristilliseen perinteeseen eri 
tavoin. päiväkerholaiset ja ala-asteen 
oppilaat ovat kiinnostuneita uruista. 
heille tutustuminen voi tapahtua lei-

kin kautta. oman seurakuntani 
uruissa on satakieli, joka munii 
suklaamunia urkujen sisällä ole-
vaan pesään. Myös soittaja-nalle 
ja urku-tontun karkkiarkku 
ovat tulleet lapsille tutuiksi. juu-
ri tuossa iässä kanttorikin voi ol-
la hyvä esikuva joka puolelta tu-
levan rahan vallan ohjaaman 
musiikkisaasteen keskellä.

 nykyään viihdekin on muut-
tunut uskonnolliseksi, ja lapsille 
tarjotaan viihteenä helvetin mu-
siikkia ilman ikärajaa. sielun 
ryöstävää musiikkitarjontaa ja 

muita pahuuden merkkejä halutaan 
ihannoida eri medioissa. herkästi tu-
lee mieleen jeesuksen kertomus, jossa 
puhuttiin myllynkivistä. 

Musiikki on vahva voima. kristilli-
nen kasvatus on luontevaa sen kautta. 
tuttua melodiaa toistellaan mielel-
lään. oman urkukasvatukseni tulok-
sia ovat muun muassa tilatut syntymä-
päiväkonsertit ja sävellykset.

joskus musiikkiasioista päättävät ja 
esittävät mielipiteitä henkilöt, joilla ei 
ole musikaalisuutta tai mitään musii-
killista koulutusta. Monille seurakun-
tien asioista päättävillekin urut ovat 
arvoituksellinen soitin. saattaa olla yl-
lätys, että suurin osa uruista on julkisi-
vun takana piilossa ja että fasadipillit 
saattavat olla jopa mykkiä koristeita. 
käynti urkujen sisällä avaa silmät ja 
auttaa ymmärtämään soittimen arvon. 
siksi onkin tärkeää, että urkuihin voi 
tutustua lähempää ja ohjatusti. Myös 
sellainen luulo on yleinen, että urku-
jen äänenvoima on riippumaton soit-
tajasta. joskus myös koko soittaja 
unohtuu, kun toistetaan vanhaa tuttua 
lausetta ”urut alkavat soida”. onhan 
sekin mahdollista nykyään digitaali-
suuden aikana, mutta kyllä ainakin 
suntio vielä tarvitaan käynnistämään 
soitin. ehkä kuitenkin on parempi, et-
tä kaikkia nykyajan mahdollisuuksia 
ei käytetä seurakunnassa. kyllä soitta-
jia ja laadukkaita urkuja vielä tarvi-
taan.
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kati nieMeLä
uskonnonpeDAGoGIIkAn Do-
senttI, tutkIjA, kIRkon tut-
kIMuskeskus

akavan kirkolliset ammattilii-
tot – aKI r.y.:n perusliittoja 
ovat suomen Kanttori-urkuri-
liitto ja suomen kirkon pappis-
liitto. aKI on aloittanut toi-
mintansa 1.1.2005. mitä aka-
van kirkollisten ammattiliitto-
jen jäsenet ajattelevat liitostaan 
ja mitä siltä odottavat?

tämä kirjoitus pohjautuu tammi-hel-

mikuussa �006 Akavan kirkollisten 
ammattiliittojen vaalin yhteydessä to-
teutettuun kyselyyn, johon vastasivat 
suomen kirkon pappisliiton ja suo-
men kanttori-urkuriliiton työelämäs-
sä olevat jäsenet. kaikkiaan vastaus 
saatiin 1 076 henkilöltä, joista ��0 
kanttoreita, loput pappeja ja muita 
teologeja. Artikkelissa puhuttaessa pa-
peista ja muista teologeista käytetään 
yksinkertaisuuden vuoksi nimitystä 
”papit”, jolla viitataan kaikkiin pap-
pisliiton jäseniin.

onko AKI tuttu?
jo reilu vuosi sitten, vain vuosi toimin-
nan käynnistymisen jälkeen, valtaosa 

jäsenistä koki tuntevansa AkIn vähin-
täänkin jossain määrin. Viidennes jä-
senistöstä ei vielä tuntenut juuri muu-
ta kuin nimen (17 %) tai ei tuntenut 
liittoa ollenkaan (� %). hyvin AkIn 
koki tuntevansa joka neljäs ja yli puo-
let jonkin verran. tietoa jäsenet saivat 
ennen kaikkea jäsenlehden kautta. 
Valtaosalle jäsenistä Crux-lehti oli eh-
dottomasti tärkein informaatiokanava 
liittoa koskevissa asioissa. jäsenistö oli 
pääosin kuullut liitosta Crux-lehdestä 
(97 %) tai jäsenkirjeestä (70 %). jäsen-
järjestöjen kotisivuilta AkIsta on 
kuullut �� % ja työtovereilta �9 % jä-
senistöstä. 

enemmistö papeista (�6 %) ja kant-

A k I n  j ä s e n k Y s e lY s t ä  n o u s s u t t A

Mitä AKIn jäsenet ajattelevat 
ammattiliitostaan?

Kuvio 1. Liittoonsa 
melko tai erittäin tyy-
tyväisten kanttorien 
ja pappien osuus  
(%).
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toreista (60 %) on tyyty-
väinen oman liittonsa toi-
mintaan kokonaisuudes-
saan (katso kuvio 1). 
kanttorit ovat lähes kaut-
ta linjan hieman tyytyväi-
sempiä kuin papit. 

Valtaosa jäsenistä, kol-
me neljästä, on tyytyväi-
nen Crux-lehteen. kant-
toreista valtaosa, neljä vii-
destä (80 %), on tyytyväi-
nen kanttoripäiviin. 
osuus on huomattavasti 
korkeampi kuin papiston 
päiviin tyytyväisten pap-
pien osuus (�� %). enem-
mistö kanttoreista on tyy-
tyväinen myös jäsenpal-
veluun (�6 %) ja lähes 
puolet neuvottelutoimin-
taan (�� %). pappien koh-
dalla tyytyväisten osuus 
on noin kymmenen 
prosenttiyksikköä alhai-
sempi. kysytyistä asioista 
vähiten tyytyväisyyttä he-
rättää opintomatkat, joi-
hin tyytyväisiä on vain jo-
ka neljäs pappi ja kantto-
ri. Alaosastotoimintaan 
tyytyväisiä kanttoreista 
on lähes puolet ja papeis-
ta neljännes.

Verrattaessa pappien 
tyytyväisyyttä neljän vuo-
den takaiseen selvityk-
seen ovat tyytyväisten pappien osuudet 
vähentyneet erityisesti siinä, missä 
määrin liiton koetaan tukevan identi-
teettiä. tyytyväisten osuus on laskenut 
-�0 prosenttiyksikköä. Myös tyytyväi-
syys neuvottelutoimintaan on vähenty-
nyt huomattavasti (-16 prosenttiyksik-
köä). Muilla alueilla muutokset ovat 
pieniä.

jäsenten mielikuvaa omasta liitos-
taan – niin suomen kanttori-urkuri-
liitosta kuin suomen kirkon pappislii-
tosta – kysyttiin �0 vastakohtaisen ad-
jektiiviparin avulla. kysymykset olivat 

samat kuin �00� tehdyssä kyselyssä. 
kanttorien mielipiteet liitostaan olivat 
tässäkin kaikkien vastikeparien osalta 
myönteisemmät kuin pappien arviot.

kun yleisenä mielipiteenä pidetään 
yli kahden kolmasosan arviota, voi sa-
noa sekä kanttorien että pappien pitä-
vän liittoaan tarpeellisena, asiantunte-
vana, luotettavana, rehellisenä ja yh-
teistyökykyisenä. kanttorien mielestä 
liitto on lisäksi ystävällinen, hyvin pal-
veleva ja uudistushaluinen. kaiken 
kaikkiaan jäsenet ovat varsin tyytyväi-
siä liittoonsa, sillä usean muunkin ad-

jektiivin osalta vähintään puolet jäsen-
kunnasta on yhtä mieltä myönteisen 
laatusanan kanssa. eniten kehitettävää 
jäsenten – ennen kaikkea pappien – 
mielestä näyttäisi olevan siinä, että 
vain pieni vähemmistö kokee liiton lä-
heisenä ja vähänosaisten puolustajana. 
Varsin monelle papille liitto näyttäytyy 
myös itsekkäänä, maallistuneena ja 
rikkaana.
 
Akavan kirkolliset nyt ja 
tulevaisuudessa
jäsenkyselyssä kysyttiin jäsenistön 

Kuvio 2. Kanttorien ja pappien 
mielipiteet Suomen Kanttori-urku-
riliitosta tai Suomen kirkon pap-
pisliitosta 2006 (%). Millaisena 
pidät omaa liittoasi, Suomen Kant-
tori-urkuriliittoa tai Suomen kirkon 
pappisliittoa? Melko tai erittäin 
paljon liittoaan adjektiivien kaltai-
sena pitävien osuus (%).



CRuX, kesä-elokuu 2007 �7

mielipiteitä siitä, minkä asioiden 
kehittämiseen ammattiliiton tulisi kes-
kittyä seuraavien viiden vuoden aika-
na. Vastauksista nousee esille kolme 
asiaa yli muiden. nämä ovat työnteki-
jäpuolen edustajana toimiminen vir-
ka- ja työehtosopimusneuvotteluissa, 
jäsenistön neuvonta virka- ja työehto-
sopimusneuvotteluissa ja jäsenistön 
tukeminen paikallistason palkka- ja 
edunvalvontaneuvotteluissa. 

Yli puolet jäsenistä lisäksi pitää hy-

vin tärkeänä, että ammattiliitto paneu-
tuu työolojen parantamiseen, tarjoaa 
jäsenille neuvonta-apua ja juridista 
apua, tukee teologian opiskelijoita ja 
kanttoriopiskelijoita ja nuoria pappe-
ja/kanttoreita ja kohentaa papiston ja 
kanttorien asemaa kirkossa. 

liitoilta odotettiin myös vahvasti tu-
kea ammatti-identiteetille. se koros-
tuu kanttoreilla. kanttorit toivovat 
myös pappeja enemmän ammatti-
kunnan yhteisiä kokoontumisia ja 

kanttoripäivien järjestämistä.
edunvalvonnassa jäsenistö näkee 

tärkeänä ennen kaikkea palkkatason 
nostamisen, eläkekysymykset ja työ- ja 
vapaa-aikajärjestelyt (katso kuvio �). 
lisäksi lyhyisiin virkasuhteisiin liitty-
vien ongelmien ratkominen, seura-
kuntakanttorien ja -pappien edunval-
vonnan kehittäminen ja jäsenistön 
opastaminen tiedostamaan omia oi-
keuksiaan ja etujaan nähdään tärkei-
nä kehitettävinä asioina.

Kuvio 3. Jäsenistön edunvalvonnassa tär-
keinä pitämät asiat (%). Kuinka tärkeänä 
pidät, että AKIn harjoittamassa edunval-
vonnassa pyritään kehittämään seuraavia 
asioita?
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heikki tervonen
toIMIttAjA, helsInkI

”Mitä vanhemmaksi tulen, sitä luon-
nollisemmin ja yksinkertaisemmin 
suhtaudun uskonnon ydinasioihin. 
kukaan ei tunne jumalan salaisuutta. 
jokainen tarvitsee armoa. eikä ku-
kaan voi itse pelastaa itseänsä. näillä 
kolmella lauseella pärjää pitkälle – 
kauemmaksi kuin minne silmä ja aja-
tus kantaa”, teologi, sosiaalieetikko ja 
terapeutti Martti lindqvist (19�� - 
�00�) sanoi. omaa suhdettaan kirk-
koon Martti kuvasi sanomalla, että 
ammatillisesti ja ehkä ajatuksellisesti-
kin hän oli liikkunut paljon kirkon 
reuna-alueilla – tavallisesti kyllä huu-
toetäisyyden päässä. Martin ajatuksia 
kannattaa yhä kuunnella.

Martti määritteli itsensä matkalauk-
kueetikoksi. Myös sisäinen valmius 
muutokseen oli hänen elämässään ko-
ko ajan läsnä. Vivamon rippikoulussa 
hän koki vanhanaikaisen herätyskris-
tillisen herätyksen, lukuun ottamatta 
sitä, ettei hän koskaan taipunut jaka-
maan ihmisiä mustavalkoisesti uskoon 
tulleisiin ja kadotukseen joutuviin.

kristillinen ylioppilasliike niin suo-
messa kuin myös maailmalla muutti 
perusteissaan hänen käsitystään kris-
tillisen uskon tulkinnasta ja kirkon 
tehtävästä. hän sanoi, ettei kirkon ei-
kä kristillisen ylioppilasliikkeen tar-
koituksena ole vain järjestää ”hengel-
lisiä huvituksia” niitä haluaville, vaan 
ryhtyä jyrkkiin toimenpiteisiin kaik-
kea sortoa ja epäoikeudenmukaisuut-
ta vastaan. hän valitti, että kirkko ei 
ollut tehnyt juuri mitään herättääk-
seen kansamme omaatuntoa ajattele-
maan koko ihmiskunnan hätää, vaan 

se on mieluummin kätkeytynyt hurs-
kauden taakse.

sielunhoidossa on kysymys 
myös uskosta
sittemmin Martti koki radikaalin he-
räämisen omaan ja toisten psyykkiseen 
todellisuuteen. älyllisyyden ja yhteis-
kunnallisuuden ohella kolmanneksi 
langaksi uskon tulkinnassa tuli tera-
pia. Martti kiinnostui erityisesti sairaa-
lasielunhoidosta ja ryhmätyöstä. 

hän, terveydenhuollon etiikan kes-
keinen asiantuntija, sanoi oppineensa 
ymmärtämään, että ihmisen opettami-
nen ja hoitaminen on olennaisesti 
muuta kuin tietojen pänttäämistä tai 
pillereiden syömistä. ennen kaikkea 
alitajunta alkoi kiehtoa häntä. hänen 
mukaansa meitä yhdistävät yhteiset 
juuret, yhteiset uhkat ja sama toivo. 
Meidän osamme on elää tätä päivää 
niin, että voisimme tunnustaa eläväm-
me ja tunnustautua omaan elämään. 

kun professori tuomo Mannermaa 
oli luther-tutkimuksen pohjalta pää-
tynyt ajatukseen, että sielunhoito on 
rakkauden piiriin kuuluvaa diakoniaa 
ja että lähimmäisen tarpeet määrittä-
vät sen sisällön, Martti tahtoi esittää 
reunahuomautuksen. 

hänen mielestään sielunhoidossa on 
kysymys myös armosta ja anteeksian-
nosta sekä elämänkäsityksen rakenta-
misesta uudella tavalla. sielunhoito on 
jumalan ja kristuksen tulemista näky-
väksi. siksi sitä on pohdittava uskon-
käsityksen eikä pelkästään rakkauden 
pohjalta. sielunhoidossa kertynyt ko-
kemus sisältää dynamiittia, joka vai-
kuttaa kristinuskon tulkintaan.

kirkkojen Maailmanneuvoston 
vuoden 198� Vancouverin yleiskokous 

sai Martin innostumaan jumalanpal-
veluksen uudistamisesta. hän viittasi 
siihen, että arkkipiispa john Vikströ-
min mukaan Vancouverin näkökul-
masta oman kirkkomme jumalanpal-
velus- ja hartauselämä poti näivetys-
tautia sekä määrällisesti että laadulli-
sesti. Martinkin mielestä olimme vie-
raantuneet siitä jumalan palvomisen ja 
ylistämisen maailmasta, jota kirkko-
jen Maailmanneuvoston yleiskokous 
oli tulvillaan. 

Kirkossa naisten ja miesten
yhteistyö ei luontevaa
kipein kohta oli se, että kirkossamme 
ei toteutunut luonteva miesten ja nais-
ten yhteistyö läheskään sillä tavalla ja 
tasolla kuin ekumeenisessa liikkeessä. 
lisäksi kirkkoamme uhkasi maallik-
kojen heitteillejättö.

Muuallakin Martti arvosteli ”teolo-
gibyrokratiaa”. jos kirkossa järjeste-
tään kokous nuorisotyön tavoitteista, 
kirkkotaiteesta, työmarkkinakysy-
myksistä ja seksuaalimoraalista, pää-
roolissa ovat teologit tulkintoineen ja 
selityksineen, ohjeineen ja vaatimuksi-
neen. tällöin unohtuu, että uskonpuh-
distus asetti maallikot kristillisen elä-
män keskukseen. ja kun kirkollisiin 
elimiin valitaan maallikkojäseniä, he 
ovat joko kirkollisiin ammattikuntiin 
valmistuneita tai muun ”pehmeän” 
elämänalueen edustajia. kirkollinen 
sanomalehtikin on usein kuin sairaan-
hoitajalehden ja opettajalehden yhteis-
numero!

samoin Martti oli huolissaan siitä, 
että kirkossa todella sanotaan jotain. 
hän viittasi lauri Viidan aforismiin: 
”Mitä, puhuiko hän viittä kieltä? entä 
oliko hänellä mitään asiaa?” Martin 

KIRKon uuDIsTus 
Martti Lindqvistin mukaan
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mielestä tämä teksti pitäisi naulata jo-
kaisen saarnatuoliin vievän oven pääl-
le.

elämänsä myöhempinä vuosina 
Martti määritteli kirkon yllättävän 
vanhanaikaisella tavalla: ”kirkko ol-
koon kirkko. kirkon on ennen kaik-
kea tarjottava evankeliumi maailmal-
le. jos se unohdetaan, kaikki muukin 
karkaa käsistä.” kirkon tehtävän ko-
rostaminen kirkkona eikä yhteiskun-
nallisen edistyksen eturintamassa ole-
vana joukkona johtui siitä lievästä pes-
simismistä, että Martti ei enää uskonut 
kirkon pystyvän olemaan edistyksen 
etujoukkoa. ennen muuta hänen 
muuttuneeseen kantaansa vaikutti se, 
ettei kirkko hänen mielestään ollut 
pienoisyhteiskunta.

sairaiden ja vähemmistöjen
puolustaja
Mutta vaikka Martti korostikin kirk-
koa kirkkona, hän silti oli uskollinen 
kirkko- ja yhteiskuntakriittiselle kut-
sumukselleen. hän kertoi tapelleensa 
tosissaan kirkollisia auktoriteetteja ja 
valtavirtaa vastaan etenkin yhteiskun-
nallisissa ja eettisissä kysymyksissä. 
hän oli edustanut ainakin joissakin 
asioissa melko radikaalia yhteiskun-
nallista ajattelua ja puolustanut tiukas-
ti marginaalissa olevia ihmisiä ja ryh-
miä, erityisesti sairaiden, vammaisten 
sekä seksuaalisten vähemmistöjen ja 
transihmisten oikeuksia. 

hän menehtyi keuhkosairauteensa 
sansibarilla otettuaan sitä ennen osaa 
Dar es salaamissa pidettyyn kokouk-
seen, jossa kamppailtiin aidsin leviä-
mistä ja sen seurauksia vastaan Afri-
kassa. 

hän sanoi edelleen, ettei hän ollut 
riemuissaan kaikenlaisista aktioista ja 
muusta ryntäilystä kaduille ja toreille 
kaupittelemaan pelastusta. hän sanoi 
kokeneensa monet käännytyssysteemit 
ja evankelioimisretket sekä henkisek-
si väkivallaksi että kristillisen jumala-
käsityksen järkyttäväksi kaventami-
seksi. sen sijaan kirkon olisi ruumiil-

listettava maailmalle lahjoitettu ar-
mo.

juuri armo onkin Martin mielestä 
kirkon sanoman keskuksessa. Mikään 
auktoriteetti, papillinen portinvartija 
tai suoritusvaatimus ei saa tulla kris-
tuksen ja syntisparan väliin. uskon-
puhdistuksen oivalluksen mukaan ko-
ko olevaisen ytimeen on kirjoitettu: 
”kaikki on armoa.”

Martti jatkoi, että luterilaisuus on 
�00 vuotta lutherin jälkeen jäänyt 
paljolti rikkaan valkoisen miehen us-

konnoksi. Martin mielestä luterilai-
suuden olisi päästävä irti kirjaviisaste-
lun ja loputtoman sopeutumisen ilma-
piiristä. sen on otettava vihdoinkin vä-
limatkaa yhteiskunnallisen vallan lon-
keroihin. syyn tähän ilmaisi ”ukko-
luther” nasevasti viimeisessä kirjalli-
sessa viestissään: ”Me olemme kaikki 
kerjäläisiä. tämä on totta.” 

Kirjoittaja on kirjoittanut kirjan ”Mart-
ti Lindqvist – matkalaukkueetikko” 
(Kirjapaja 2005).

Teologi, yhteiskuntaeetikko ja kirjailija Martti Lindqvist ehti kokea älyllisen heräämi-
sen, hengellisen herätyksen, yhteiskunnallisen valveutumisen ja vielä havahtumisen te-
rapian ja ryhmätyön maailmaan.
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A j A n k o h t A I s t A

taina suLkanen 
kAnttoRI, lopen seuRAkuntA
taina.sulkanen@evl.fi
heikki toivio 
pAstoRI, FoRssAn seuRAkuntA
heikki.toivio@evl.fi

löimme erilaiset päämme yhteen, jot-
ta kanttoreiden ja pappien olisi hel-
pompi toteuttaa seurakuntansa näköi-
nen virsisunnuntai. Rakensimme kak-
si vaihtoehtoa. 

ensimmäisessä vaihtoehdossa virret 
ovat suhteellisen perinteisesti valittuja, 
mutta kokonaisuuteen liittyy virsisaar-
na rakennettuna yhden virren varaan. 

toisessa vaihtoehdossa saarna olete-
taan perinteiseksi, mutta virret ottavat 
tärkeän sijan korvaten joitakin mes-
sun osia. jos jonkun mielestä virsiä on 
jo liikaa, hän voi valita itselleen sopi-
van annoksen ehdotuksesta.

Virrellä on oma tärkeä tehtävänsä 
jumalanpalveluksissa, mutta sen rin-
nalle kuuluu erottamattomasti muu 
suomalainen hengellinen musiikki.

siksi olisi tärkeää toteuttaa myös 
toisenlainen kokeilu: rakentaa vaikka-
pa uskonpuhdistuksen muistopäivä 
�8.10. (esimerkiksi virsi 170, jumala 
ompi linnamme), valvomisen sunnun-
tai 18.11. (esimerkiksi virsi 1�0, oi he-
rätkää, te hitaat sielut) tai tuomiosun-

nuntai ��.11. (esimerkiksi virsi 1�8, 
Vihan päivä kauhistava) yhden ainoan 
virren, graduaalivirren varaan. Muu 
musiikki toteutettaisiin rikkaasti yh-
teistyössä paikkakunnan musiikin am-
mattilaisten ja amatöörien kanssa. 

Yhteistyökumppaneita, kuoroja ja 
soitinryhmiä, lienee helppo saada, jos 
asenteet vain ovat kohdallaan. Idea on 
siis, että muu musiikki ei koostu virsis-
tä ja laulamisesta huolehtii enimmäk-
seen seurakunta kanttorin johdolla. 
kuoro tai muu ryhmä voi olla tuke-
na.

Innostavaa virsisunnuntaita rohkeille 
kokeilijoille!

valtakunnallisen virsisunnuntain 
14.10. rakennusaineita
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alkumusiikki koraalista Aus tiefer 
not schrei ich zu dir (Vk �67) esi-
merkiksi. j.k.F. Fischer, löytyy oC II 
s. 7� (organum Cantat)
synnintunnustusvirsi �67: 1, � (sua 
syvyydestä avuksi)
synninpäästö perinteinen papin lau-
suma
Kiitosrukousvirsi �67: �, � (siis ar-
moos, herra, uskallan)
Kyrie perinteinen
gloria 1�8: 1 (Ainoan herran juma-
lan)
Kolminaisuusvirsi 1�8: � - � (kiitäm-
me, Isä, sinua)

graduaalivirsi �78 (jos, jeesus, her-
rani) tai �70: 1, �, � (enkö herraa ju-
malaani) tai �1� (jeesus, sinä huo-
maat) sille jota tyylien kirjo ei hait-
taa.
Credo 7�� (uskon Isään jumalaan) 
esirukouksen väliin ���: 1, �, �, �, � 
(Annoit, herra, tehtävän) säkeistö 
kerrallaan
uhrivirsi �98: 1 - (Vapahtajani jeesus 
on) tai ��1: 1 - (sinulle kiitos, Isä, lah-
jastasi)
sanctus 1�� (pyhä, pyhä, pyhä)
agnus Dei 6� (oi jumalan karitsa) 
kuoron vahvistamana

ehtoollisvirsi ��� (jeesus, luona ar-
mopöydän)
Kiitosrukousvirsi �7� (nyt herral-
lemme kiitoksen)
Päätösmusiikki sama koraali kuin 
alussa (Vk �67). urut: muilta säveltä-
jiltä esimerkiksi s. scheidt, löytyy 80 
Cp s. ��, (Choralvorspiele), kuoro: 
j.s. Bachin sua syvyydestä avuksi 
(skul 8�) tai h.l. hasslerin sua sy-
vyydestä avuksi (skul 100). ehdote-
tut urkukappaleet ovat helppoja, kuo-
rolaulut jo vaativampia.

alkuvirsi �9�: 1 - � (en tahdo herras-
tani milloinkaan luopua)
Kiitosvirsi 7�8 (sinulle kiitos, kun-
nia, oi herra, jumalamme)
graduaalivirsi �89 (Vain sinä tunnet 
minut, Vapahtaja)
uhrivirsi �98: 1 - (Vapahtajani jeesus 
on iloni aina verraton)
ehtoollisvirsi ��� (oi jeesus, leipä 
elämän)
Päätösvirsi �9�: � - 6 (sinua tahdon 
kiittää nyt sydämestäni)

Virsisaarnan voi rakentaa virren ��9, 
Ah herää, sydämeni varaan. Virsisun-
nuntain teema �0. sunnuntaina hel-
luntain jälkeen on usko ja epäusko. 
evankeliumista (Mk. �:1 - 1�) raken-
netaan yhteys virren ��9 säkeistöihin 
1, � ja 7 seuraavasti. kukin säkeistö 
luetaan tai lauletaan läpi osan aluksi. 
samoin voi lukea raamatunkohdan.

1. Virsi 539: 1. Mk. 2:5a (Usko näkyy)
”jeesus näki heidän uskonsa.” so-

vinnaiset, vanhat ratkaisut eivät tä-
näänkään riitä. uutta ajattelua, luo-
vuutta ja toimintaa tavoitteiden saa-
vuttamiseksi tarvitaan. uusien mah-
dollisuuksien etsiminen tarkoittaa 
monesti myös riskin ottoa. usko mer-
kitsee joskus samaa kuin toivo ja nä-
ky tulevasta. tekstin kertomaa sairas-
ta täytyy suorastaan kadehtia siitä, 
millaisia ystäviä hänellä oli. he us-
koivat. Miten minun uskoni näkyy 
tänään? entä ystävieni?

2. Virsi 539: 4. Mk. 2:10 - 11 (Jeesus pa-
rantaa tänäänkin halvaantumisista)

”pojalla on valta antaa maan päällä 
syntejä anteeksi.” Voisinko minä ot-
taa elämääni halvaannuttavan asian 
ja jättää sen taakseni? Voisinko minä 
todeta: ”jalkani kantavat!” Augsbur-
gin tunnustuksen mukaan: ”usko us-

koo synnit anteeksi annettavan kris-
tuksen tähden. usko lohduttaa oman-
tunnon. usko vapauttaa peloista.” 
olemmeko me uskovia? Mitä siitä 
siis seuraa? Minkä halvauksen jeesus 
parantaa minulta?

3. Virsi 539: 7. Mk. 2:5b (Usko, toivo ja 
luottamus antavat turvan ja rohkeu-
den)

”sinun syntisi annetaan anteeksi.” 
jeesuksen kohtaamista ihmisistä ei 
tullut ”hihhuleita”, mitä se sitten tar-
koittaakaan. he saivat rohkeuden, 
uskon ja toivon. heidän kauttaan 
rakkaus jumalaan ja lähimmäisiin 
yhdistyi. heidän syntinsä heitettiin 
merten syvyyksiin. niitä ei enää ollut 
taakkana. seurakunnan aarre oli ja 
on edellä mainittu syntien anteeksi-
antamuksen evankeliumi. Missä tä-
nään on minun turvani?

II Ehdotus: 
virttä yli äyräiden -messu

I Ehdotus: 
virsisaarnamessu
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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@
espoonseurakunnat.fi

suoMen kanttori-urkuriLiitto
FinLands kantor-organistFörbund r.y.
www.skul.fi
kanttori-urkuriliitto@akiliitot.fi
Perustettu 15.6.1907

LakiMiespaLveLut akin jäseniLLe
puhelinpalvelu työhön ja virkaan liittyvissä lakiasiois-
sa: ti klo 9–12 varatuomari anna-maria numminen 
Puh. 050 463 8699 
anna-maria.numminen@akiliitot.fi
(ei ajalla 18.6. - 20.8.)
puhelinpalvelu yksityiselämän oikeusasioissa: arkisin 
klo 10–16 asianajotoimisto bützow 
Puh. (09) 431 531. 
mainitse minkä liiton jäsen olet.

puheenjohtaja, aki
puheenjohtaja, kanttori-urkuriliitto
mikael Helenelund
kantor i borgå svenska 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

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

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

Sanna Ylä-Jussila, pastori, tm
Puh. (09) 150 2455
GSm 050 597 5231
sanna.yla-jussila@akiliitot.fi

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

PAPPISLIITTO  PRÄSTFÖRBUNDETPaPPIslIItto   PrästFörBunDet

LakiMiespaLveLu 
diakoniatyöntekijöiden Liiton 
jäseniLLe
yksityiselämän oikeusasioissa: arkisin klo 10–16 
asianajotoimisto bützow 
Puh. (09) 431 531. 
mainitse liittosi ja jäsennumerosi.



KRISTILLINEN 
MYSTIIKKA

MAIJU LEHMIJOKI-GARDNER 

Kristillinen mystiikka
Läntinen perinne antiikista 
uudelle ajalle 
Kiehtovaa läntistä mystiikkaa. Kattava 
teos kuvaa mystiikkaa historiallisena, 
teologisena ja elämyksellisenä ilmiö-
nä. Runsas kuvitus, laajat kirjallisuus-
viitteet. Ovh. 36,90

JOHANNES VIINIKÖYNNÖS

Palava ruoko
Syvähenkisen mystikon kirjeitä toisille 
kilvoittelijoille. Sisäisen elämän piir-
teitä ja hengellisiä vaikutuksia käsitel-
lään lämpimällä ja persoonallisella 
tavalla. Suomennos Munkki Serafi m. 
Sapientia-sarja. Ovh. 26,90

MATTI SIHVONEN

Uskon 
yksinkertaisuus
Matka uskon menneisyyteen ja 
nykyisyyteen. Teos esittelee uskon 
yksinkertaisuuden historiaa ja 
tärkeimpiä yksinkertaisen uskon 
opettajia, joilla on yhä paljon 
annettavaa. Ovh 26,90

TIMO TEINONEN

Terveys ja usko
Tutkimuksiin pohjautuva teos kutsuu 
pohtimaan uskon ja terveyden 
perimmäisiä kysymyksiä. Kuuluuko 
hengellisyys laajasti ymmärrettyyn 
terveyteen? Ovh. 33,90

JAAKKO HÄMEEN-ANTTILA 
– INKA MAUKOLA 
– MIKKO VIITAMÄKI 

Kirkkauteen kätketty 
Al-Ghazálín Valojen lamppusyvennys
Keskiajalta periytyvä islamin 
mystiikan perusteos selitettynä. 
Teos raottaa verhoa suufi laiseen 
mystiikkaan ja on mielenkiintoinen 
vertailukohta myös kristillisestä 
mystiikasta tai länsimaisesta 
fi losofi asta kiinnostuneille. Ovh. 23,90

KAISA RAITTILA 

Taivaan tähden 
Syväkairauksia sunnuntaipäiville
Lyhyet mietiskelytekstit ovat 
hienosyisiä ja tarkkanäköisiä 
pohdiskeluja elämästä, ihmisestä ja 
Jumalasta. Ne käyvät keskustelua 
sunnuntaisin kirkossa luettavien 
raamatunkohtien kanssa. Ovh. 26,90

Suurimmat kirjakaupat sekä Kotimaa-yhtiöiden kauppa 
Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma-pe klo 9-17, la klo 10-15)
www.kirjapaja.fi Sisältöä elämään.



Palautus:  Akavan kirkolliset ammattiliitot
 Rautatieläisenkatu 6
 00520 Helsinki

Suomen Kanttori-urkuriliitto
100 vuotta 14. – 15.6.2007

Suomen Kanttori-urkuriliitto viettää 100-vuotisjuhliaan 14. 
- 15.6.2007 Helsingissä. Juhlamessu, korkeatasoisia kon-
sertteja, vapaamuotoista yhdessäoloa sekä liiton 100-vuo-
tishistoriikin julkistaminen. Osaan tilaisuuksista ovat terve-
tulleita myös muut kuin kanttorit. Katso lisätietoja verkko-
sivuilta www.skul.fi.

Diakoniatyöntekijöiden päivät 2007
Samassa veneessä – airot ristissä

Lappeenranta, Lappeenrantasali 3. - 4.9.2007. Ohjelma ja 
ilmoittautumislomake verkkosivulla www.dtl.fi.

Valtakunnalliset kanttoripäivät
Turussa 6. - 8.2.2008

Suomen kirkon pappisliitto
90 vuotta 14. – 15.10.2008

Suomen kirkon pappisliitto juhlii 90-vuotista taivaltaan 
Helsingissä Papiston päivien yhteydessä 14. - 15.10.2008 
Messukeskuksessa. Seuraa päivien valmistelua verkkosi-
vuilta www.pappisliitto.fi. 

PAPPISLIITTO  PRÄSTFÖRBUNDETPaPPIslIItto  PrästFörBunDet




