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kuka päättää tulevaisuudessa 
kelpoisuusehdoista? 

p ä ä k i R j o i t u s

Mikael Helenelund
akin puheenjohtaja
mikael.helenelund@evl.fi

k
irkon keskushallinnon kehittämistyö-
ryhmä esittää mietinnössään (sarja C �007: 4), että 
keskushallintoa tulisi kehittää niin, että sen laissa 
säädetyt tehtävät voitaisiin hoitaa entistä paremmin 

ja joustavammin. nykyisen hallintorakenteen ehkä suu-
rimpana epäkohtana kansliapäällikkö Risto junttilan joh-
tama työryhmä näkee sen, että asioiden valmistelu ja niis-
tä päättäminen ovat jakautuneet monelle hallintoelimelle, 
mikä hidastaa päätöksentekoa ja välillä johtaa toimivalta-
ongelmiin. erityisesti tämä koskee viranhaltijoiden kou-
lutusta ja kelpoisuusehtoja sekä merkittäviä teologisia ja 
toiminnallisia linjauksia. 

piispainkokouksella tulisi kehittämistyöryhmän mieles-
tä olla aikaisempaa suurempi linjanvetäjän rooli kirkon 
uskoa ja oppia koskevissa asioissa. se antaisi edelleen täy-
täntöönpanomääräykset papiston koulutusta, tutkintoja 
sekä papiston julistusta ja opetusta koskevissa asioissa, 
mutta muiden hengellisessä työssä olevien viranhaltijoiden 
kelpoisuutta ja koulutusta koskevat täytäntöönpanomää-
räykset antaisi kirkkohallitus. tekeehän kirkkohallitus jo 
nyt erivapauspäätöksiä ja tutkintojen hyväksymis- ja rin-
nastamispäätöksiä sekä laatii kelpoisuusvaatimuksia sisäl-
täviä mallisääntöjä. yhtenä perusteluna uudelleenjärjeste-
lylle työryhmä esittää virkasuhdetyöryhmän mietinnössä 
tehdyn linjanvedon, jossa piispoille ja tuomiokapituleille 
jäisivät pappien virantäyttöä ja virkasuhteen lakkaamista 
käsittäviä tehtäviä, mutta ei enää kanttorien. 

aki on virkasuhdetyöryhmän mietinnöstä antamassaan 
lausunnossa vahvasti puolustanut kanttorin viran tuomio-
kapituliyhteyden säilyttämistä, perustellen sitä ennen 
kaikkea kanttorin viran jumalanpalveluskeskeisyydellä. 
olisi johdonmukaista ajatella, että kanttorien kelpoisuus- 
ja koulutuskysymykset edelleen olisivat piispainkokouk-
sen päätettävissä, jonka tehtäviin kuuluu tuomiokapituli-
en yhteisten asioiden käsittely sekä kirkon toiminnan ja 
julistuksen tarkastelu opillisesta näkökulmasta. hengelli-
sen työn viranhaltijoiden koulutuksella ja kelpoisuuseh-
doilla on kauaskantoisia toiminnallisia vaikutuksia, ja sik-
si niistä päättäminen voisi kuulua piispainkokoukselle. 

keskushallinnon uudistuksella pyritään vahvistamaan 

kirkkohallituksen mahdolli-
suuksia tehokkaasti hoitaa 
sille kuuluvia tehtäviä. jos 
tähän tavoitteeseen päästään 
hallintoa keventämällä ja jos 
kirkkohallituksen täysistun-
nolle näin jää nykyistä enem-
män aikaa paneutua laajoi-
hin ja periaatteellisiin kysy-
myksiin, voisi harkita kel-
poisuus- ja koulutuspäätös-
ten siirtämistä kirkkohallitukselle. asiantuntemusta ja 
valmisteluresursseja kirkkohallituksesta löytynee. Mutta 
kysymys piispainkokouksen ja kirkkohallituksen työnja-
osta koulutuksesta ja kelpoisuusehdoista päätettäessä on 
pidettävä erillään siitä, miten hengellisessä työssä olevien 
viranhaltijoiden henkilöstöhallinto järjestetään. kanttorin 
viran tuomiokapitulikytköksen poistamisesta syntyvät on-
gelmat ovat täysin riippumattomia siitä, kumpi hallinto-
elin kelpoisuusehdoista päättää. 

entä miten tuleva diakonaatti vaikuttaa asiaan? ke-
hittämistyöryhmä ei näe mitään estettä sille, että diakoni-
an virkaan vihittävienkin kelpoisuusehdoista päättäisi 
kirkkohallitus, vaikka ratkaisu siitä kuka vihitään, on piis-
palla. on todennäköistä, että kirkkohallituksen täysistun-
toa diakonaatin toteutuessa täydennetään yhdellä tai kah-
della diakonaattiin kuuluvalla jäsenellä. tämä sopisi hy-
vin kehittämistyöryhmän esittämään päätösvallan siirtoon, 
sillä koulutuksesta ja kelpoisuusehdoista päättävällä hal-
lintoelimellä tulee olla monipuolinen hengellisen työn 
asiantuntemus. jos kanttorit jäisivät diakonaatin ulkopuo-
lelle, he myös jäisivät vailla edustusta kyseisessä päättäväs-
sä elimessä. se ei kuitenkaan muodostuisi ongelmaksi, mi-
käli heidän koulutuksestaan ja kelpoisuusehdoistaan jat-
kossakin päättäisi piispainkokous.

kirkon strategialuonnoksessa mainitaan keskeisinä ar-
voina kirkon toiminnan ja hallinnon läpinäkyvänä pitämi-
nen ja asioiden ratkaiseminen kaiken tarkastelun kestä-
västi. hallintoa kevennettäessä, esimerkiksi siirtämällä 
päätösvaltaa kirkkohallituksen viranhaltijoille ja välttä-
mällä asioiden päällekkäistä käsittelyä eri elimissä, on en-
nen kaikkea varmistettava, että nämä keskeiset arvot to-
teutuvat.
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Rakenteet rytisevät
Merja laaksaMO päätoiMittaja 

M
uutos on päivän sana työelämässä. Muutok-
seen on oltava koko ajan valmiina, siihen on so-
peuduttava, sen kanssa on elettävä. seurakunnat 
joutuvat entistä useammin muutoksen tuuliin ja 

joskus jopa myrskyihin, kun kuntapuolella suunnitellaan 
liitoksia kiihtyvällä tahdilla.

syksyn ensimmäisessä Cruxissa valotetaan seurakuntalii-
tosten taustoja ja seurauksia. saarijärven seudulla toteutet-
tu onnistunut seurakuntaliitos havainnollistaa, miten pro-
sessi voidaan toteuttaa vapaaehtoisesti ja hallitusti, jo ennen 
kuin siihen on varsinaista pakkoa. Muutos aiheuttaa aina 
vastarintaa, mutta asiallisella tiedotuksella ja hyvällä muu-

tosjohtamisella päästään pitkäl-
le.

henkilöstö on seurakunnan 
tärkein voimavara. Muutoksessa 
henkilöstö joutuu aina kysymään: 
miten minun käy. Cruxin kirjoit-
tajien kokemukset osoittavat, et-
tä huonosti ei ole käynyt, pikem-
minkin päinvastoin. suurempi 
seurakuntakokonaisuus antaa 
henkilöstölle mahdollisuuksia erikoistua, keskittyä johon-
kin toiminta-alueeseen oman kiinnostuksensa mukaan.

Moni seurakunnan työntekijä puurtaa yksin työssään, 
kollegoja ei syrjäseuduilla vilise. useamman pienen seura-
kunnan yhteenliittyminen antaa mahdollisuuksia yhteistyö-
hön ja työn suunnitteluun yhdessä. Virkistysmahdollisuu-
detkin kasvavat, kun koolla on useampia saman alan ihmi-
siä.

taustalla vaanii pelko työpaikkojen vähenemisestä. yh-
distymisillä tavoitellaan useimmiten säästöjä, ja joskus yh-
distyneessä seurakunnassa tullaan toimeen entistä pienem-
mällä määrällä työntekijöitä. silloin on järkevästi katsotta-
va, mikä määrä on seurakunnan toiminnan kannalta tar-
peellinen. sekään ei ole tarkoituksenmukaista, että yksi 
työntekijä tekee viiden henkilön työt. priorisointia joudu-
taan opettelemaan, kun työskentelyalueena on yhden seu-
rakunnan sijasta vaikkapa viiden seurakunnan kokoinen 
alue.

kokemuksia yhdistymisprosesseista alkaa olla. niitä on 
hyödyllistä kuunnella ja ottaa niistä opikseen. Muutoksen 
tuulet voivat raikastaa seisonutta ilmaa.

p ä ä t o i M i t t a j a lt a
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katoavat kotikuntani

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

kaisa rauMa
DiakoniatyöntekijöiDen liiton puheen-
johtaja
kaisa.rauma@evl.fi

k
esälomani aikana matkustelin kotimaas-
sa, enimmäkseen aivan tutuilla seuduilla. kotona 
ollessani juoksin yhden lenkin aikana miltei poik-
keuksetta kolmen, joskus jopa neljänkin seura-

kunnan alueella. lähtiessäni hieman kauemmaksi kotoa 
ryhdyin aivan vain silkasta uteliaisuudesta miettimään, 
minkä nimisiä kuntia ohitamme ajaessamme. en jaksa-
nut millään muistaa edes entisten kotiseutujeni uusien 
kuntien nimiä ja kokoonpanoja. suomen kunnat alkaisi 
jo olla vaativa tietokilpailukysymys kenelle tahansa. 

kuntarajojen suurin muutos on lähinnä identiteetti-
puolella, koska palveluja on ennenkin haettu suurem-
mista lähikaupungeista. jokainen kunta ja seurakunta 
on kuitenkin saanut itse päättää asioistaan. tulevaisuu-
dessa tarvitaan kenties puoluepolitiikan sijaan enemmän 
erilaisia pro-liikkeitä päätöksentekoon, koska reuna-alu-
eet eivät saa muuten ääntään kuuluviin ja joka tapauk-
sessa päätöksen tekee aina suuri enemmistö.

lapissa mietin asiaa aivan toisenlaisesta näkökulmas-
ta. kunnat ja seurakunnat ovat pieniä, mutta mahdolli-
set liittyjät kaukana, jopa yli sadan kilometrin päässä 
olevia vastaavanlaisia pieniä muuttotappiokuntia. aut-
taako rakenneuudistus näitä alueita, joissa aivan vaka-
vasti mietitään sitä, kuka sammuttaa valot viimeisenä. 
nuorisoa ja lapsia näkyy kylänraitilla poikkeuksellisen 
vähän. turistiryntäys muutaman kuukauden ajan vuo-
sittain ei riitä tuomaan riittävästi taloudellisia resursseja 
koko vuodeksi. siitä huolimatta kirkon toivotaan tarjo-
avan turisteille heidän haluamansa kirkolliset palvelut. 

kuntarakenneuudistus ja varsinkin seurakuntien yh-
distämiset koskettavat jo tavattoman monia seurakun-
tien työntekijöitä. Vauhti liitoksille on kova, puhutaan 
jopa runsaan vuoden kuluttua tapahtuvista muutoksis-
ta. kaupunki, jonka alueella työskentelen, on myös mu-
kana neuvottelemassa yhteisestä tulevaisuudesta lähinaa-
puriensa kanssa. asiasta ei ole vielä keskusteltu juuri ol-
lenkaan, mutta päätöksiä pitäisi tehdä aivan pikapuoliin, 
jotta pysyttäisiin rahan vauhdissa. Mikäli muutoksia tu-
lee, on mielenkiintoista nähdä, millaisia ne ovat seura-

kunnalle. laajeneeko jo en-
nestäänkin iso seurakun-
tayhtymä, vai irtautuuko 
oma seurakuntani yhtymäs-
tä ja liittyy osaksi muuta-
man pienen seurakunnan 
muodostamaa liittymää. tä-
mä pohdiskelu on aivan teo-
reettista, koska mahdollista 
on, että kaikki jatkuu niin 
kuin ennenkin. omaa koh-
taloaan muutoksessa voi vain arvailla, koska kirkko 
työnantajana ei ole antanut minkäänlaista irtisanomis-
suojaa työntekijöilleen. Virat voivat toki säilyä entiseen 
malliin. kuitenkin uumoilen virkojen vähenevän pitkän 
ajan kuluessa. Diakonian virat eivät varmaankaan ole 
niitä ensiksi lakkautettavia, mutta tehtävän sisällöt voi-
vat muuttua hyvinkin nopeasti. 

tulevaisuus muutoksineen antaa kuitenkin sytyk-
keen peilata asioita uudessa valossa. jo aivan suunnitte-
luvaiheessa voi lähteä tajunnanvirtana tuottamaan uusia 
rakennemalleja myös diakonian toteuttamiseen seura-
kunnissa. Muutokseen sisältyy aina uhka, mutta yhtä 
varmasti siihen sisältyy mahdollisuus. kun seurakuntia 
yhdistellään, voi diakonian viroissa mahdollisesti eri-
koistua johonkin tiettyyn asiakokonaisuuteen, eikä tar-
vitse kantaa yksin vastuuta kaikista mahdollisista sekto-
reista. Mahdollisuutena on diakonian organisoituminen 
uudella tavalla, jolloin yhden tehtävänä on johtaa koko-
naisuutta ja toiset voivat silloin keskittyä oman työnsä te-
kemiseen. yhteisillä tavoitteilla, suunnitelmilla ja hallin-
nolla voidaan hoitaa koko organisaatio eikä jokaisen tar-
vitse käyttää aikaansa strategiseen suunnitteluun. tiimi-
työ on myös työlle voimavara, muutenkin raskas työ ko-
rostuu raskaudessaan, kun kaikesta vastaa yksin. 

Maata kiertäessäni tulin kuitenkin vakuuttuneeksi sii-
tä, ettei kirkko, eikä varsinkaan sen diakonia, voi sam-
muttaa valojaan eturintamassa. työmme perusluontee-
seen kuuluu olla hädän keskellä. Rakenneuudistuksen 
armoilla oleva ihminen tarvitsee tukea. tarvitaan ihmis-
tä vierellä kulkijaksi ja puolestapuhujaksi. Moni meistä 
on valinnut alun perin itse kotikuntansa ja nyt ihminen 
siirretään pakolla toiseen. onko ihmisellä oikeus enti-
seen vai velvollisuus uuteen kotikuntaan?
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suOMen kanttOri-urkuriliittO

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

on jälleen aika ilmoittautua kantto-
ripäiville! neljännet kanttoreiden 
valtakunnalliset neuvottelupäivät pi-
detään �.–8.�.�008 turussa. päivien 
ohjelmassa pyritään selvittämään, 
mistä aineksista kunnon kanttorit 
koostuvat. näihin kanttorin identi-
teetin kysymyksiin pureudutaan se-
kä yhteisissä tilanteissa avajaisista al-
kaen että työpajatyöskentelyissä.

sijainti
päivät pidetään turussa. keskeisinä 
tapahtumapaikkoina ovat saman ka-
dun varrella sijaitsevat tuomiokirk-
ko, seurakuntakeskus ja konserttita-
lo. työpajakokoontumiset ovat näi-
den välittömässä läheisyydessä.

ohjelma
avajaiset pidetään turun tuomiokir-
kossa �.�.�008 klo 1�, tilaisuudessa 
on läsnä arkkipiispa jukka paarma. 
päätösmessua vietetään turun piis-
pan kari Mäkisen johdolla 8.�.�008 
klo 1� alkaen. sen lisäksi että kuun-
telemme korkeatasoisia esityksiä, 
osallistumme yhdessä musiikin teke-
miseen.

kanttoripäivien kanssa samaan ai-
kaan pidetään jo perinteinen kated-
raali soi -tapahtuma. kanttoripäi-
vien ohjelmaan kuuluu kaksi tapah-

tuman konserttia, keskiviikkona �.�. 
Dilbèrin ja kalevi kiviniemen sekä 
torstaina 7.�. turun Filharmonisen 
orkesterin konsertit. lisäksi ohjel-
maan kuuluu jo perinteinen illan-
vietto. edellisillä kanttoripäivillä tu-
tustuttiin etäläpohjalaiseen sielun-
maisemaan, nyt vuorossa on varsi-
naissuomalainen mentaliteetti.

työpajat ovat olennainen osa päi-
vien ohjelmaa. tällä kertaa haluam-
me tarjota runsaan valikoiman erilai-
sia pysähdyksiä kanttorin identitee-
tin tutkimiseen. työpajat muodosta-
vat kolme kokonaisuutta, polkua, 
joista kustakin voi valita erilaisia 
vaihtoehtoja: kuntopolku, Muusi-
konpolku ja kestävyyspolku.

Kuntopolku keskittyy kanttorin 
fyysisen hyvinvoinnin kysymyksiin 
alkaen äänenhuoltoon liittyvistä asi-
oista, kokonaisvaltaisen hyvinvoin-
nin kysymyksistä päätyen kuntou-
tuksen kysymyksiin.

Muusikonpolku antaa ideoita mu-
siikillisten taitojen kehittämiseen 
mm. urkupedagogiikan, laulutaidot-
tomien, kouluttajataitojen ja sointu-
merkkivirsikirjan asioissa.

Kestävyyspolun pysähdykset liitty-
vät mm. spiritualiteetin kysymyksiin, 
psalmien musiikilliseen toteutukseen 
sekä luovaan raamattutyöskente-

lyyn.
erityisenä mahdollisuutena on tu-

tustua muutamaan turun alueen 
kulttuurisesti merkittävään kirk-
koon ja kappeliin.

nuottinäyttely järjestetään tällä-
kin kertaa. paikkana on seurakunta-
keskuksen sali, jossa on tilaa tutustua 
monipuoliseen materiaaliin. ohjel-
massa on pyritty varamaan aikaa ma-
teriaaliin tutustumiseen. Myös oma-
kustannustuotteille löytyy salista 
muutama pöytä.

kustannukset ja ilmoittautuminen
kanttoripäivien osallistumismaksu 
on �.11.�007 mennessä ilmoittautu-
ville 95 €, ja se sisältää kaiken ohjel-
man. tämän jälkeen maksu on 1�5 
€. osallistumismaksu opiskelijoilta 
on �5 € ja eläkeläisiltä �0 €. Majoi-
tuksista, matkoista ja ruokailuista 
osallistujat huolehtivat itse.

ohjelma kokonaisuudessaan, ilmoit-
tautumislomake sekä hotelli-info 
löytyvät verkosta osoitteesta http://
www.evl.fi/kkh/to/kjmk/kjanp.ht-
ml.
linkki ohjelmaan ja ilmoittautumis-
lomakkeeseen on myös akin ja 
skul:n kotisivuilla.

Ilmoittaudu Kanttoripäiville

Mistä on kunnon kanttoRit tehty?

lahden kansainvälinen urkuviikko 
järjestetään vastedes kaksi viikkoa 
totuttua myöhemmin. pääsyynä on 
yhteistyö sinfonia lahden kanssa. 
Myös yritykset ovat toivoneet uutta 
ajankohtaa, koska vieraita on hel-
pompi saada liikkeelle lomakauden 
jälkeen, kertoo festivaalijohtaja erk-
ki krohn.

lahden ��. urkuviikko järjeste-
tään 18.–�4. elokuuta �008. näin se 
vaihtaa järjestystä toisen lahtelaisen 
kulttuuritapahtuman, jazztorin 
kanssa.

tutuista urkutaivaan tähdistä on 
lahteen ensi vuonna tulossa englan-
tilainen Gillian Weir. Ruotsalainen 
Gunnar idenstam palaa viikolle yh-

dessä pasunisti Christian lindbergin 
kanssa.

konserttien määrä lisääntyy hie-
man, koska tapahtuma antaa nuoril-
le suomalaislahjakkuuksille tilaisuu-
den esiintyä. päiväkonserttisarjaan 
on pyydetty jo henri hersta.

lahden urkuviikon ajankohta siirtyy myöhemmäksi
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pappisliittO

Marita seitsalO
VeRkkotoiMittaja, helsin-
Gin yliopiston teoloGinen 
tieDekunta

on ilmeistä, että uskonnollisilla tradi-
tioilla on potentiaalia niin väkivaltaan 
kuin rauhanrakentamiseen. uskon-
not ovat sekä kansainvälisen politii-
kan voimatekijöitä että läsnä jokaisen 
arkipäivässä vähintään televisiosta. 
Median kyky käsitellä uskontojen 
roolia konfliktien syiden ja seurausten 
analysoimisessa on toisinaan hataraa. 
esimerkiksi toimittajat eivät tunne 
riittävästi traditioiden taustoja ja his-
toriaa kyetäkseen selvittämään tapah-
tumien kulkua. 

Voiko uskonto toimia rauhanra-
kentamisen välineenä? Miten ja ke-
nen uskontodialogia pitäisi käydä? 
Muun muassa näihin kysymyksiin 
tutkijat paneutuvat teologia.fi-verk-
kojulkaisun 17.9. käynnistyvässä tee-
massa Kriisit ja sota, rauha ja sovinto.

Dosentti jyri komulainen kannus-
taa artikkelissaan kouluja valmenta-
maan oppilaitaan uskontodialogiin. 
tM, tutkija katri kyllösen tutki-
muksessa selvitellään kuinka kahteen 
suurimpaan uskontoon, kristinus-
koon ja islamiin, pohjautuva konflik-
tien sovittelu toimii. Dosentti svante 
lundgren purkaa uskonnon käsitet-
tä. hän osoittaa, että keskustelu us-
konnon roolista esimerkiksi israelin 
ja palestiinan kriisin yhteydessä on ol-
lut varsin epätarkkaa ja osin harhaan-
johtavaa.

Tieteestä tiiviisti ja 
yleistajuisesti
teologia.fi-verkkojulkaisu on helsin-

gin ja joensuun yliopistojen teologis-
ten tiedekuntien ja Åbo akademin 
yhteinen palvelu. se avattiin yleisöille 
tammikuussa �007. syyskuussa käyn-
nistettävä teema on järjestyksessä kol-
mas ja samalla kuluvan vuoden vii-
meinen.

palvelussa julkaistavat artikkelit 
ovat lyhyitä ja yleistajuisia. tavoittee-
na on, että tieteellisyyden tasosta ei 
tingitä, mutta asia on osattava tuoda 
esille tiiviisti, ymmärrettävästi ja kiin-
nostavasti. palvelu tarjoaa vaivatto-
man tavan seurata, mistä teologisessa 
tutkimuksessa keskustellaan. 

julkaisu on suunnattu papeille, us-
konnonopettajille, teologian opiskeli-
joille ja tutkijoille sekä medialle. tee-
mat päättää toimituskunta, joka kut-
suu asiantuntijakirjoittajat. teologia.
fi:n voi myös itse tarjota artikkelia tai 
muuta tutkimukseen liittyvä aineis-
toa. 

julkaisun vastaava toimittaja on 
�1.1�.�007 asti professori aila lauha. 
julkaisun osoite on www. teologia.fi.

Teologia.fi:ssä nyt artikkeleita uskonnoista, konflikteista  ja sovinnosta 

teologinen tutkiMus
taRvitsee lukevaa yleisöä
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Teologikurssi 1977
tervetuloa 
kurssikokoukseen
kurssikokous 1�.–1�.10.�007 Raumal-
la. ilmoittautumiset ja tiedustelut: mir-
ja.vuoristo@evl.fi, puh. 040 514 1904 
tai (0�) 5�4 1�8�. 
Marketta antola, seppo sattilainen, 
eija tujula, tapani Vanhanen, Mirja 
Vuoristo.

kuvia pappisliiton 
90-vuotiselta 
taipaleelta
suomen kirkon pappisliitto täyttää 90 
vuotta vuonna �008. Merkkivuotta 
juhlitaan papiston päivien yhteydessä. 
päiville suunnitellaan valokuvanäytte-
lyä, jonka kokoamiseen toivomme jä-
senistön apua. jos sinulla on pappislii-
ton toimintaan liittyviä valokuvia vuo-
sien varrelta, ota yhteyttä liittoon.  

Myös pappilakulttuuriin ja pappina 
toimimiseen liittyvät valokuvat ovat 
tervetulleita, kuvia kaivataan erityises-
ti alkuvuosikymmeniltä. 

jos olet valokuvauksen harrastaja ja 
kiinnostunut avustamaan näyttelyn 
suunnittelussa, ota yhteyttä. 

yhteyshenkilö on tuula anttonen, 
puh. (09) 150 �45� tai tuula.anttonen@
akiliitot.fi.

lomalla kaikki on 
toisin?
osallistu tutkimukseen ja vastaa loma-
kyselyyn osoitteessa www.soc.utu.fi/lo-
makysely. 

kysely on osa laajempaa turun yli-
opiston sosiologian laitoksella tehtävää 
tasa-arvoinen loma-aika -tutkimus-
hanketta, jossa selvitetään työntekijöi-
den mahdollisuuksia työsuojelulliset 
kriteerit täyttävään lomaan.
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pappisliittO

pappisliiton 
opintomatkat 2008
thaimaa 1. - 14.2.2008
pääkohteet Bangkok ja hua hin ran-
nikolla. tutustumme thaimaan ev.
lut. kirkon toimintaan, suomalaisten 
tekemään työhön thaimaassa sekä 
paikalliseen uskonnollisuuteen. 

asiantuntijaoppaana on uususkon-
tojen asiantuntija, uskontokasvatus-
sihteeri pekka hiltunen. Matkanjoh-
tajana apulaistoiminnanjohtaja Merja 
laaksamo. 

hinta noin 1.800 euroa. ilmoittautu-
miset sähköpostitse heli.meinola@aki-
liitot.fi tai puhelimitse (09) 150 ��5�.

suomalais-ugrilainen pappeinkokous 
10. - 15.6.2008 virossa 
kokous pidetään Viljandissa, mahdol-
lisesti Grand hotellin tiloissa. koko-
uskielinä suomi ja unkari. pappisliitto 
on perinteisesti tehnyt opintomatkan 
suomalais-ugrilaiseen pappeinkoko-
ukseen ja matka on nytkin suunnitel-
missa. lisätietoja seuraavissa Cruxeis-
sa. 

huom! matkoille on mahdollista saa-
da liiton matka-apuraha (350 €). 
opintomatkoille voivat osallistua 
pappisliiton kaikki jäsenet puolisoi-
neen.

aki

SKUL:n ja Pappisliiton 
alaosastojen 
vastuuhenkilöt!
alaosastot voivat 
tiedottaa toimin-
nastaan ja tapah-
tumistaan akin 
kotisivuilla.

ota yhteys tuu-
la.anttonen@akilii-
tot.fi.

tule jakamaan kokemuksia akin 
järjestämään pätkätyöseminaariin 
tiistaina 13.11. klo 10 - 16 akava-ta-
lossa pasilassa, rautatieläisenkatu 6.

Mukana keskustelemassa mm. tut-
kija sikke leinikki ja akin puheen-
johtaja Mikael helenelund. 

seminaarin jälkeen klo 17 on mah-
dollisuus osallistua kallion kirkossa 
järjestettävään työn messuun. 

seminaari on osallistujille maksu-
ton, aki tarjoaa lounaan. 

opiskelijasihteeri sanna ylä-jussi-
la antaa lisätietoja ja ottaa ilmoittau-
tumisia vastaan �.11. asti: sanna.yla-
jussila@akiliitot.fi, (09) 150� 455.

Mikä määräaikaisuuksissa mättää? 
Millaista tukea pätkätyöläinen tarvitsee?

pappi ja kanttoRi -
pätkätöissä 
seuRakunnassa

akin koulutus- ja työvoimapoliitti-
nen toimikunta on päättänyt, että 
kanttorien ja pappien seuraavan yh-
teisen opintomatkan kohteena on 
norjan stavanger. Matkan ajankohta 
on 17. - �1.8.�008, jolloin stavangeris-
sa vietetään pohjoismaista kirkkomu-
siikkisymposiumia.

pohjoismaisen kirkkomusiikisym-
posiumin järjestävät neljän vuoden 
välein suomen, Ruotsin, norjan, 
tanskan ja islannin kanttorijärjestöt. 
symposium on kanttorien lisäksi tar-
koitettu kaikille, jotka haluavat kuul-
la korkeatasoista kirkkomusiikkia 
kiinnostavissa kirkkorakennuksissa. 
symposiumissa voi myös kokea rikas-
ta jumalanpalveluselämää ja vaihtaa 

ajatuksia pohjoismaisten kirkkomu-
siikin ammattilaisten ja ystävien kans-
sa.

suomen kanttori-urkuriliittoa 
symposiumissa edustavat mm. ismo 
savimäen johtama Vanajan nuoriso-
kuoro, sopraano pia Freund sekä ur-
kuri Christian ahlskog, ja ohjelmas-
sa kuullaan esimerkiksi jouko linja-
man Completorium.

tarkemmasta matkaohjelmasta ja 
ilmoittautumisajoista tiedotetaan tar-
kemmin Crux-lehdessä ja akin koti-
sivuilla myöhemmin. ks. myös sym-
posiumin ilmoitus tämän lehden taka-
kannessa. 

symposiumin kotisivut ovat osoit-
teessa www.nks�008.no.

ensi vuoden aki-opintomatka norjaan
pohjoismaiseen kirkkomusiikkisymposiumiin
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pe 9.11.2007 klo 9.15–15.30 helsingin yliopisto, päärakennus

asiantuntijapuheenvuoroina:
tutkimuspäällikkö mikko malkavaara: ”kansainvälisen diakonian raja-
pinnat”
professori aila-leena matthies: ”taistelu globaalista hyvinvoinnista -
kansalaisjärjestöjen ja diakonian rintama”
erikoistutkija marjaana seppänen: ”Globaalin ja lokaalin jännitteessä
uudistuva diakonia”
alustukset ovat tervetulleita iltapäivällä järjestettäviin työryhmiin. lähetä
alustuksesi aihe ja tiivistelmä 1�.10.�007 mennessä osoitteeseen
elina.juntunen@helsinki.fi. lisätietoja ja tarkempi ohjelma: www.dts.fi

teRVetuloa!
päivään ei ole osallistumismaksua eikä ennakkoilmoittautumista.

Diakonian tutkimuksen päivä 2007

”kansainvälinen 
diakonia − diakonian
kansainvälisyys”

toinen valtakunnallinen diakonia-
idea -kilpailu on lähtökuopissaan. 
kilpailun tarkoituksena on nostaa 
esiin innovatiivisia, uusia tai jo ole-
massa olevia, toimivia diakoniahank-
keita. haluamme lisätä ideoiden ja 
hyvien käytäntöjen vaihtoa organi-
saatioiden välillä sekä välittää tietoa 
diakoniatyöstä kaikille suomalaisille. 
samalla kerromme niistä yhteiskun-
nallisista ongelmista, joita diakonia-

työssä kohdataan.
kilpailu käynnistyy �5.10.�007. ha-

kemukset palautetaan �5.5.�008 men-
nessä. Voittajat palkitaan seinäjoen 
diakoniapäivillä lokakuussa �008.

lisätietoja asiasta löydät verkosta 
osoitteesta www.diakonia-idea.fi.

kilpailun järjestäjinä ovat eri dia-
konian toimijatahot, päävastuussa 
Diakonia ry sekä kirkkohallituksen 
diakonia ja yhteiskuntatyö.

Diakonia on luovuutta – näytetään se yhdessä! 

diakonia-idea 2008
akavan kirkolliset ammattiliitot aki
www.akiliitot.fi
- kirkon sopimusneuvottelujen etene-
mistä voi seurata akin nettisivuilla.
- kuvia kanttori-urkuriliiton 100-
vuotisjuhlista.
huomaathan, että akin ja perusliitto-
jen (suomen kanttori-urkuriliitto ja 
suomen kirkon pappisliitto) sivut 
muodostavat yhtenäisen kokonaisuu-
den.

ajankOHtaista  verkOssa

unohtumattomat 
hautajaiset?
ammattilaisia kaivataan mukaan suo-
men hautaustoimistojen liitto ry:n 
järjestämään kirjoituskilpailuun, jon-
ka aiheena on ”näitä hautajaisia en 
unohda”. kilpailun tarkoituksena on 
kerätä ihmisten omia kokemuksia 
hautajaisista ja niihin liittyvistä järjes-
telyistä. saapuneet kirjoitukset luovu-
tetaan kilpailun jälkeen tutkimuskäyt-
töön suomalaisen kirjallisuuden seu-
ran kansanrunousarkistoon.

kilpailuaikaa on �1.1�.�007 asti. 
kilpailussa on kaksi sarjaa. toinen 
sarja on avoin, johon kaikki voivat 
osallistua. toinen sarja on tarkoitettu 
ammattilaisille: hautaustoimistoyrittä-
jille ja -työntekijöille, papeille, kantto-
reille, suntioille, seurakuntien ja kre-
matorioiden työntekijöille ja muille, 
jotka mieltävät itsensä alan ammatti-
laisiksi.

avoimeen sarjaan on tullut runsaas-
ti kirjoituksia, mutta ammattilaisten 
sarjaan vain muutama. näitä kirjoi-
tuksia kaivataan lisää. katso tarkem-
mat ohjeet kilpailusta www.hautaus-
toimistojenliitto.fi.
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Väkivallaton viikko on väkivallan 
vastaista toimintaa paikallistasolla. 
Viikolla tuetaan väkivallattomuuden 
kulttuuria ja väkivallattomien ratkai-
sujen löytämistä niin omassa lähiym-
päristössä kuin yhteiskunnassakin. 

Vuonna �007 teema on lapsi lähi-
suhde- ja perheväkivallan keskellä. 
tunnuslause Vahva ei lyö! muistuttaa 
väkivallattomien ongelmanratkaisu-
taitojen merkityksestä. Vahvuutta on 
olla turvautumatta väkivaltaan.

Viikon toiminta on kaikille avoin-
ta. Mukaan kutsumme niin seurakun-
nat, koulut, oppilaitokset, järjestöt, 

harrastusryhmät kuin yksityiset ihmi-
set ympäri suomea. 

väkivallasta sovintoon -foorumi 
tampereella 23.10.2007. tietoa, mate-
riaaleja ja tukea toteutukseen: www.
evl.fi/vakivallastasovintoon -> Väki-
vallaton viikko.

lisätietoja: kati jääskeläinen (väki-
vallasta sovintoon -projektisihteeri) 
kati.jaaskelainen@evl.fi, puh. (09) 
180� �10 tai 050 ��4 �17�, jaana Miet-
tinen (väkivallattoman viikon koordi-
naattori) jaana.k.miettinen@elisanet.
fi tai gsm 041 45�0 9�4.

Väkivallaton viikko: 14. - 20.10.2007

vahva ei lyö! 

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

työnantajan vaihtuessa pyydä uusi 
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

luottamusmies- ja 
alaosastokoulutukset 
2008

Juko järjestää kirkon sektorin luot-
tamusmiehille vuonna �008 kaksi kou-
lutustilaisuutta, joita kutsutaan neu-
vottelupäiviksi. Molempien tilaisuuk-
sien sisältönä on uusi kirkon yleinen 
virka- ja työehtosopimus, ja ne järjes-
tetään hämeenlinnassa, aulangolla 
�4. - �5. tammikuuta ja 14. - 15. helmi-
kuuta. 

tiedustelut ja ilmoittautumiset pyy-
detään osoittamaan suoraan Jukon 
toimistoon, hannele.mustakorpi@ju-
ko.fi, puh. 0500 519 789. katso myös 
www.juko.fi. 

aki järjestää paikallistoimintase-
minaarin suomen kanttori-urkurilii-
ton ja suomen kirkon pappisliiton ala-
osastojen edustajille ja luottamusmie-
hille 10. - 11. maaliskuuta. seminaarin 
keskeisenä aiheena on uusi kirkon 
yleinen virka- ja työehtosopimus. 
paikka on vielä avoinna. 

akin toimistosta lähetetään myö-
hemmin henkilökohtaiset kutsut. 

etusijalla ovat alaosastojen puheen-
johtajat ja ne luottamusmiehet, jotka 
eivät osallistuneet jukon kursseille.
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– pappina ajassa –
järjestetään 14. – 15.10.�008 helsingin 
Messukeskuksessa itä-pasilassa.  
suomen kirkon pappisliitto juhlii 90-
vuotista taivaltaan papiston päivien 
yhteydessä. 
Merkitse päivät kalenteriisi.

PAPPISLIITTO  PRÄSTFÖRBUNDETpappisliitto prästFÖrBunDet

papiston päivät 2008
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eri kirkkokuntien ja kristillisten yh-
teisöjen seurakunnissa vietetään yh-
deksännen kerran valtakunnallista yh-
teistä lähetyspyhää 1�.–14.10. järjestä-
jänä toimii laajapohjainen yhteistyö-
ryhmä, jonka muodostavat suomen 
lähetysneuvosto (sln), suomen eku-
meeninen neuvosto (sen) ja suomen 
vapaakristillinen neuvosto (sVkn). 

lähetyspyhänä korostetaan kristit-
tyjen yhteistä rukousta kristuksen 
maailmanlaajan kirkon lähetys- ja ke-
hitysyhteistyön puolesta. tavoitteena 
on vahvistaa kristittyjä yhteisessä to-
distus- ja palvelutehtävässä eri puolil-
la maailmaa ja innostaa nuoria lähe-
tysvastuuseen. 

samalla paikkakunnalla toimivat 
eri kirkkokuntien kristityt voivat ru-
koilla toistensa lähetystyön puolesta ja 
kutsua toisiaan vierailemaan tilaisuuk-
siinsa. niissä voidaan jakaa kokemuk-
sia ja ajatuksia nykyaikaisesta globaa-
lista lähetystyöstä ja sen monista haas-
teista ja mahdollisuuksista.

lähetyspyhän aineisto keskittyy 
vuonna �007 teemaan Usko ja epäusko. 
aihetta käsitellään sekä kotimaisessa 
että kansainvälisessä kontekstissa. yh-
teistyöryhmän valmistama materiaali 
lähetyspyhän toteuttamiseksi on ladat-
tavissa suomen ekumeenisen neuvos-
ton kotisivulta: www.ekumenia.fi/
kirkko_ja_maailma/yhteinen_missio/
lahetyspyha_-_missionshelg.

Valtakunnallinen kristittyjen yhtei-
nen lähetyspyhä toteutettiin ensim-
mäisen kerran vuonna 1999. se sai al-
kunsa edellisenä vuonna suomen lähe-
tysneuvottelusta Vivamossa lohjalla. 
seuraava suomen lähetysneuvottelu ii 
järjestetään 18.11.�008 helsingissä.

lisätietoja: yhteistyöryhmän pu-
heenjohtaja Matti korpiaho 050 5�7 
7909, sln:n puheenjohtaja timo Vas-
ko 050 ��� 8457.

ekumeeninen 
lähetyspyhä 
yhdeksännen kerran

kiRkon työhön 

seminaari kirkon työhön opiskeleville
5. - 6.10.2007 Kuortaneella, Haapaniemen hiippakuntakar-
tanossa
perjantai 5.10.
17.00  saapuminen ja päivällinen
18.�0  viikkomessu, messun toimittajina liikuntapappi eeva-liisa helle,
 teologian opiskelija henna salo, diakoniatyön opiskelija Visa 
 Viljamaa, kirkkomusiikin opiskelija tommi niskala 
�0.00  moniammatilliset ryhmät
 tutustumista ja keskustelua aiheesta: Minustako kirkon työntekijä?
 hiippakuntasihteeri hilkka Mäkelä, tutkija, seurakuntatyön johta-
 ja heikki salomaa
�1.�0  iltarukous 
 iltapala ja saunat

lauantai 6.10.
8.00  aamupala
8.�0  aamurukous
9.00   minustako kirkon työntekijä? 
 tutkija, seurakuntatyön johtaja heikki salomaa
10.�0 kirkko työnantajana, työntekijän oikeudet ja  velvollisuudet
 toiminnanjohtaja, tt esko jossas, akavan kirkolliset 
 ammattiliitot 
 miten seurakuntatyöyhteisössä voidaan? 
 hiippakuntadekaani paavo haapakoski 
 yleiskeskustelua
1�.00  lounas
1�.00  näkökulmia kirkon työhön 
 puheenvuoro eri ammattien edustajilla. Mukana keskustelussa 
 talouspäällikkö, lapsityönohjaaja, pappi, kanttori, diakoniatyön- 
 tekijä, nuorisotyöntekijä… 
 hiippakuntasihteeri Reijo takamaa  
14.�0  päätöshetki ja kahvit

järjestäjänä toimii lapuan hiippakunta, joka vastaa seminaarin kuluista kuor-
taneella. Myös matkakulut korvataan opiskelijoille yleisten kulkuneuvojen 
mukaan �0 €:n omavastuulla. tarvittaessa järjestetään kuljetus seinäjoelta. 
ilmoittautuminen 26.9.2007 mennessä lapuan tuomiokapituliin anja Maunu-
maa/anna-Maija klemettilä, puh. (0�) 4�� 9��� tai anja.maunumaa@evl.fi.
tiedustelut hiippakuntapastori jussi peräaho, puh. (0�) 4�� 9��1 tai jussi.pera-
aho@evl.fi. 
seminaariin otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä �0 eri alojen opiskelijaa opis-
kelualojen kiintiössä.  

teRVetuloa!
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kansainvälinen 
papisto?

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

jukka Huttunen
pappisliiton puheenjohtaja
jukka.huttunen@espoonseurakunnat.fi

k
esän satoa on koottu. Minulle se on tänä ke-
sänä ollut virkistyksen ja mustikan lisäksi vain 
harvojen kirjojen lukemista. enemmän olen lu-
kenut matkaoppaita suunnitellessamme loppuke-

sän lomamatkaa. 
Mutta se tämän kesän kirja, se on monia vuosia ”le-

vännyt” kesämökin pöydällä. ajankohtaiseksi sen tänä 
kesänä teki ensi vuosi, pappisliiton juhlavuosi. Reijo e. 
heinonen on aikoinaan kirjoittanut liiton 50-vuotis his-
torian otsikolla ”työ ja yhteys”.

kannatti lukea. liiton nyt kohta jo 90-vuotisen histo-
rian ensimmäiset vuosikymmenet – ne meille tuntemat-
tomat – avautuivat mielenkiintoisella ja tarkalla tavalla. 
liitolla on komea historia, ja puheenjohtajana joudun 
pienelle paikalle, niin kunnioitettavia edeltäjiä minulla 
on.

asia, joka historian luettuani jäi erityisesti mietityttä-
mään, oli kansainvälisyys. liiton historian ensimmäisiä 
vuosia sävytti pyrkimys yhteyteen muiden maiden pap-
pien kanssa. erityisesti se tuolloin oli pohjoismaista yh-
teistoimintaa. pohjoismaisia pappeinkokouksia järjestet-
tiin vuodesta 19�4 lähtien. kokoukset mahdollistivat sil-
loin näkökulman kotimaan rajojen yli.

pohjoismainen yhteistyö kokouksineen oli luonteva 
suunta ja toiminnan muoto liiton alkuaikoina. Mietin si-
tä, millainen meidän aikamme papisto on. se lienee, niin 
kuin muutkin kansalaiset, hyvin kansainvälisesti suun-
tautunutta, paljon matkustavaa, aikaisempaa varmasti 
kielitaitoisempaa tai ainakin useampaa kieltä taitavaa. 
tämän päivän papistolla on eri yhteyksistä syntyneitä 
kansainvälisiä kontakteja.

Mutta kysymään jään, 
puuttuuko meiltä sellainen 
laaja, erilaista papistoa ko-
koava kansainvälisen yhtey-
den muoto, jollaisia ennen 
olivat muun muassa poh-
joismaiset pappeinkokouk-
set. en osaa itse vastata. 
saattaahan olla niin, että 
juuri moninaiset, sirpaleisil-
takin tuntuvat yhteydet ja 
erilainen virtuaalinen yhteys on aidosti korvannut men-
neen maailman kokouskansainvälisyyden. Mutta olem-
meko samalla menettäneet jotakin siitä yhteisöllisestä 
kohtaamisesta, joka ennen oli välttämätöntä yhteyksien 
hoitamisessa?

pappisliitolla on laaja kansainvälisten kontakti-
en verkosto; osallistumme säännöllisesti pohjoismaiden 
liittojen yhteistoimintaan, suhteet muun euroopan yh-
teisjärjestöihin ovat toimivat, Viro, inkeri ja unkari ovat 
ugri-ystävinä aivan erityisessä asemassa. opintomatka-
toiminta rakentaa samalla yhteyksiä ja anglo-skandinaa-
vinen pappien kokous kuuluu normaaliin toimintaan. 
Mutta toimimme vahvasti edustajiemme välityksellä, 
emme laajojen joukkojen kanssa. useimmiten se onkin 
tarkoituksenmukaista.

Mutta tarvitsemmeko laajempaa kohtaamista? onko-
han siihen enää tarvetta, mutta myös halua ja tahtoa? Vai 
onko kokouskansainvälisyyden aika peruuttamattomas-
ti ohi? Mikä olisi tämän päivän yhteydenpidon tapa ja 
väline?

jäsenten näkemystä tarvitaan. liiton kaikki kanavat – 
netti ja Crux ja suorat yhteydet – ovat tässäkin käytössä-
si.
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helmikuussa 2004 kivijärven 
silloinen kirkkoherra, eläkkeel-
le lähdössä oleva Jorma kivi-
ranta, kutsui pohjoisen keski-
suomen seurakuntien kirkko-
herroja ja talouspäälliköitä 
pohtimaan kotiseutumme seu-
rakuntien tulevaisuutta. tote-
simme yhdessä, että jotain on 
tehtävä.

Olavi vuOri
lääninRoVasti, kiRkkoheRRa, 
saaRijäRVen seuRakunta

alueemme seurakunnissa väki vähe-
nee ja ikääntyy kovaa vauhtia. seura-
kuntien kyky ylläpitää edes perustoi-
mintaa on uhattuna. emme voi antaa 
tilanteen ajautua siihen, että muut te-
kevät ratkaisut puolestamme. kukaan 
ei vielä silloin puhunut kunta- ja pal-

velurakenneuudistuksesta. alueellam-
me toki oli kuntien ja jossain määrin 
myös seurakuntien välistä yhteistyötä. 

totesimme, että olemassa oleva yh-
teistyö ei riitä. perustimme työryh-
män, joka sai tehtäväkseen pohtia ja 
tehdä esityksiä yhteistyön lisäämisestä 
alueen seurakuntien kesken.  Ryhmäs-
sä mietimme atk-yhteistyötä, mahdol-
lisia yhteisiä virkoja ja niin edelleen, 
mutta havaitsimme melko pian, että 

seurakuntaliitos – uhka vai 
mahdollisuus?

Kirkkoherra Olavi Vuori toimi projektisihteerinä yhdistymishankkeessa. Taustalla Saarijärven kirkko, josta tuli vuoden alussa laajen-
tuneen Saarijärven seurakunnan pääkirkko.

olavi vuoRi
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pelkkä näpertely ei riitä tulevaisuuden 
toimintaedellytysten turvaamiseen. sa-
maan aikaan kirkkohallitus ilmoitti 
linjaavansa seurakuntien avustuspoli-
tiikkaansa uuteen suuntaan: painopis-
tettä siirretään harkinnanvaraisista 
avustuksista yhteistyötä lisääviin ke-
hittämishankkeisiin. 

päätimme panna pystyyn yhteistyö-
hankkeen ja hakea sille kirkkohalli-
tuksen kehittämisavustusta. kaikki 
pohjoisen keski-suomen yhdeksän 
seurakuntaa, jotka sijaitsevat saarijär-
ven-Viitasaaren seutukunnalla, ilmoit-
tivat olevansa halukkaita tulemaan 
mukaan hankkeeseen – kuitenkin sil-
lä reunaehdolla, että lopulliset ratkai-
sut jäävät seurakuntien omaan päätän-
tävaltaan.

yhteistyöprojektin 
käynnistäminen
projekti alkoi vuoden �005 alussa. si-
tä johti seurakuntien edustajista koot-
tu ohjausryhmä. päätimme heti alussa, 
että tarvitsemme hankkeelle kaksi 
projektisihteeriä, joista toinen suorit-
taa peruskartoituksen ja toinen kehit-
tää niiden pohjalta yhteistyömalleja. 
pidimme tärkeänä, että toinen vetäjis-
tä on riittävän ulkopuolinen, toinen 
taas alueen seurakunnat hyvin tunte-
va. 

ensimmäiseksi projektisihteeriksi 
saimme leena Valleniuksen, Mikkelin 
yhtymän eläkkeellä olevan hallinto-
johtajan, joka kevätkaudella �005 
kiersi seurakunnissa kokoamassa tie-
toa seurakuntien tilanteesta ja tulevai-
suuden suunnitelmista. hän tapasi 
työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja 
myös kuntien edustajia. kokoamas-
taan materiaalista Vallenius laati hank-
keen väliraportin toukokuussa �005. 

ohjausryhmä kutsui allekirjoitta-
neen hankkeemme toiseksi projekti-
sihteeriksi, jatkamaan väliraportissa 
esitettyjen havaintojen pohjalta yhteis-
työmallien hiomista yhteistyössä pro-
jektiseurakuntien kanssa. 

syksyn �005 aikana kävin noin 50 
neuvottelua yhdeksän seurakunnan 
työntekijöiden, luottamushenkilöiden 
ja seurakuntalaisten kanssa. näissä ta-
paamisissa hahmottui kaksi kehittä-
mislinjaa. osa seurakunnista ilmaisi 
halunsa syventää yhteistyötä naapu-
reitten kanssa, osa taas koki, että vain 
seurakuntien yhteen liittäminen antaa 
riittävän turvan tulevaisuutta varten.

hallinnolliset 
päätökset
laadin projektisihteerin ominaisuu-
dessa seurakuntien kirkkoneuvostoil-
le kirjeen, jossa pyysin niitä marras-
kuun �005 loppuun mennessä ilmaise-
maan virallisesti, kumpaan malliin 
liittyvissä jatkoneuvotteluissa ne halu-
avat olla mukana sekä nimeämään val-
tuutetut neuvottelijat perustettaviin 
neuvottelukuntiin. 

Vastauksista ilmeni, että viisi saari-
järven seutukunnan seurakuntaa, saa-
rijärvi, pylkönmäki, kannonkoski, 
kivijärvi ja kyyjärvi, haluaa pyrkiä 
yhdeksi seurakunnaksi seurakuntalii-
toksen kautta. yksi saarijärven seu-
dun seurakunnista, karstula, sekä Vii-
taseudun kolme seurakuntaa, Viita-
saari, pihtipudas ja kinnula, ilmaisi-
vat halunsa jatkaa yhteistyön syventä-
miseen tähtääviä neuvotteluja. 

alkuvuodesta �00� laadin ohjaus-
ryhmän pyynnöstä seurakuntaliitos-
aloitteen niille viidelle seurakunnalle, 
jotka halusivat toteuttaa vapaaehtoisen 
seurakuntaliitoksen. 

neuvottelukunta hyväksyi aloite-
esityksen ja asetti tavoitteeksi liitoksen 
toteutumisen vuoden �007 alusta läh-
tien. tärkeä aikataulua määrittävä te-
kijä olivat seurakuntavaalit, jotka voi-
tiin näin ollen käydä uusin rajoin syk-
syllä �00�. tässä vaiheessa kyyjärven 
seurakunta jäi pois seurakuntaliitos-
hankkeesta. jatkoimme neljän seura-
kunnan, saarijärven, pylkönmäen, 
kannonkosken ja kivijärven, kesken 
neuvotteluja. niiden kirkkoneuvostot 

ja -valtuustot hyväksyivät kaikki yksi-
mielisesti liitosesityksen. Myös tuo-
miokapituli antoi siitä puoltavan lau-
sunnon. 

kirkkohallitus niittasi seurakun-
tamme yhteen lopullisesti kokoukses-
saan huhtikuussa �00�.

päätösten jälkeen alkoi syksyn seu-
rakuntavaalien valmistelu sekä ensim-
mäisen yhteisen toiminta- ja talous-
suunnitelman rakentaminen. samoin 
käynnistettiin neljän liittyvän seura-
kunnan työntekijöiden ja luottamus-
henkilöiden keskinäinen tutustumi-
nen yhteisten kokoontumisten kautta. 
eri työalojen vastuunkantajat pitivät 
omia palaverejaan, joissa ryhdyttiin 
rakentamaan yhteisiä toimintamalleja 
ja kehittämään yhteistä toimintakult-
tuuria. 

liitoksen ulkopuolelle jääneet saa-
rijärven seudun seurakunnat karstula 
ja kyyjärvi sekä Viitaseudun kolme 
seurakuntaa ovat jatkaneet yhteistyön 
lisäämiseen tähtääviä keskusteluja – 
tosin toistaiseksi melko laihoin tulok-
sin. omalta osaltani projektisihteerin 
tehtävä päättyi kesäkuun lopussa vii-
me vuonna. olen osallistunut liitos-
hankkeen käytännön toteutukseen sen 
jälkeen kirkkoherrana ja lääninrovas-
tina. 

kappeliseurakuntamalli
koko yhdistynyttä seurakuntaa edus-
tava kirkkovaltuusto päätti ensimmäi-
sessä kokouksessaan tammikuussa 
�007 esittää tuomiokapitulille, että 
saarijärveen liittyneistä kannonkos-
ken, kivijärven ja pylkönmäen seura-
kuntien alueista muodostetaan kappe-
liseurakuntia. 

jäseniä laajentuneessa seurakunnas-
sa on yhteensä 1� 500. pappeja on kuu-
si ja kanttoreita neljä. työntekijät 
kuuluvat kukin omaan lähiyhteisöön-
sä ja samalla koko seurakunnan �5 
hengen työyhteisöön. 

kappeliseurakuntien papit ovat 
kappalaisia, jotka toimivat kappeliseu-
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rakunnan alueella toimivan työnteki-
jätiimin esimiehinä. saarijärven alu-
een toimintaa johtaa aluekappalai-
nen.

sähköinen ajanvarausjärjestelmä 
mahdollistaa työvoiman sujuvan käyt-
tämisen koko alueella. toimintaa 
suunnittelevina ja koordinoivina luot-
tamuseliminä toimivat kappeleissa 
kappelineuvostot ja saarijärven alu-
eella alueneuvosto. kirkkoneuvosto ja 
-valtuusto hoitavat koko seurakunnan 
asioita. 

arvioita seurakuntaliitos-
prosessista
usealla taholla on todettu, että neljän 
nyt yhteen liittyneen seurakunnan 
osalta tämä liitoshanke sujui varsin 
hyvin. 

hanke lähti liikkeelle seura-
kuntien omista tarpeista. koko 
ajan korostettiin hankkeen motiivina 
halua taata kirkon perustehtävän to-
teutuminen kotiseudullamme väestö-
kadosta ja muista muutoksista huoli-
matta. kuntaliitosten pakottamat seu-
rakuntaliitokset näyttävät olevan pal-
jon tuskallisempia.

näin suurella ja historiallista muu-
tosta merkitsevällä hankkeella täytyy 
olla selkeä ja määrätietoinen johto. 
projektin vetäjällä on oltava selkeä nä-
ky siitä, mihin hankkeessa pyritään ja 
mitä muutoksella saavutetaan. hänen 
on kyettävä kommunikoimaan tämä 
näky seurakuntien päättäjille ja jä-
senille. 

ainakin meidän tapauksessamme 
oli ratkaisevan tärkeää, että seura-
kuntien joukossa oli seurakunta, joka 
oli valmis ottamaan hankkeen veturin 
roolin. luonnostaan se lankesi 
saarijärven seurakunnalle, 
jonka väestö edustaa 70:tä pro-
senttia nyt yhteen liittyneiden 
seurakuntien väestä. saarijärven seu-
rakunnalla ei itsellään ollut mitään pa-
kottavaa tarvetta liitokseen, mutta 
päättäjillä oli sekä yhteisvastuuta naa-

pureista että kaukokatseisuutta. yh-
teenliittyminen olisi mitä todennäköi-
simmin edessä joka tapauksessa, mut-
ta myöhemmin se olisi paljon hanka-
lampaa muun muassa naapureiden 
velkaantumisen tähden.  

työntekijöiden aktiivinen mukana 
olo muutoshankkeessa on ratkaisevan 
tärkeää. on selvää, että tällaisten muu-
tosten keskellä työntekijät kysyvät: 
Miten minulle käy? 

Meidän hankkeessamme sovittiin 
liitosneuvotteluissa, että ketään ei sa-
nota irti seurakuntaliitoksen seurauk-
sena, vaan kaikilla päätoimisilla työn-
tekijöillä on kolmen vuoden työsuhde-
tur-

va. samalla kuitenkin ilmaistiin selke-
ästi, että liitos voi vaikuttaa toimenku-
viin. niistä kuitenkin neuvotellaan jo-
kaisen kanssa erikseen.  

kaiken kaikkiaan työntekijäkunta 
on suhtautunut muutokseen enem-
mänkin innostuneen odottavasti kuin 
pelokkaasti tai vastustaen. työnteki-
jöiden muutosvalmiudesta huolehti-
minen on tällaisen hankkeen avainasi-
oita. erityisesti tämä koskee johtavia 
viranhaltijoita.

avoin viestintä, hankkeen vaiheista 
ja suunnitelmista tiedottaminen, on 
ratkaisevan tärkeää. Viestintäsuunni-
telma on tällaisen projektisuunnitel-
man ydinosa. sen tulee kohdistua edel-
lä mainittujen työntekijöiden lisäksi 
luottamushenkilöihin, seurakuntalai-
siin ja suureen yleisöön. avoin ja aktii-
vinen viestintä liennyttää muutosvas-
tarintaa ja poistaa tietämättömyydestä 
johtuvia pelkoja ja fantasioita. 

Vasta tulevat sukupolvet tulevat ar-
vioimaan, oliko alueellamme toteutet-
tu vapaaehtoinen seurakuntaliitos oi-
kea ratkaisu. 

tällä hetkellä, kun yhteistä elämää 
on eletty vajaa puoli vuotta, palaute 
työntekijöiltä, luottamushenkilöiltä ja 
seurakuntalaisilta on ollut voittopuoli-
sen myönteistä. toki uuden toiminta-
kulttuurin opettelu on vaatinut kaikil-
ta suuria ponnisteluja. sopeutuminen 
jatkuu vielä vuosia. kappelimalli vai-
kuttaa meidän tilanteessamme onnis-
tuneelta ratkaisulta.

kuntapuolella on yhteistyö- ja liitos-
hankkeita hiottu kovalla tohinalla, 
mutta vaatimattomin tuloksin. yksi 
liitos on ainakin tulossa: pylkönmäki 
liittyy saarijärveen vuoden �009 alus-
ta. Muiden osalta tilanne on avoin. 
kuntapäättäjät katsovat seurakuntiin 
kadehtien. 

eräs alueen johtava kunnallinen 
luottamushenkilö totesikin: ”Mistähän 
me kuntapäättäjät saisimme samanlai-
sen tekemisen meiningin kuin seura-
kunnilla on liitoshankkeessa ollut!”

Neljä keskisuomalaista seurakuntaa, Saa-
rijärvi, Pylkönmäki, Kannonkoski ja Kivi-
järvi, liittyivät yhteen. Jäseniä laajentu-
neessa Saarijärven seurakunnassa jäseniä 
on nyt yhteensä 12 500.
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ristO t. nieMinen
pappisasessoRi, tt, Mikkelin 
hiippakunnan tuoMiokapi-
tuli

suomalainen seurakuntaraken-
ne on ollut viime vuosina suur-
ten muutosten kourissa. vuo-
den 2000 jälkeen on suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon 
kartalta hävinnyt yhteensä 70 
seurakuntaa. 

s
eurakuntia on sulautu-
nut toisiinsa ja tilalle on perus-
tettu uusia seurakuntia. pieniä 
seurakuntia on liitetty suurem-

paan ja seurakuntayhtymiin on tullut 
uusia seurakuntia. Myös seurakun-
tayhtymiä on lakkautettu ja niiden ti-
lalle muodostettu uusia yhdistyneitä 
seurakuntia. Meneillään on evankelis-
luterilaisen kirkon historian suurin ra-
kennemuutosprosessi. on aiheellista 
kysyä, ovatko näin mittavat muutok-
set välttämättömiä ja mitä niillä oikein 
saavutetaan?

kirkon kannalta peruskysymys on, 
miten se pystyy kattavasti ja laaduk-
kaasti toteuttamaan hengellistä tehtä-
väänsä muuttuvassa suomalaisessa yh-
teiskunnassa. Mikään hallinnollinen 
rakennemuutos sinänsä ei ole itsetar-
koitus. hallinto ja rakenteet luovat 
edellytyksiä toiminnalle ja toimintara-
kenteet ylläpitävät hengellistä elämää. 
oikealla tavalla kevyt, joustava ja dy-
naaminen hallinto- ja toimintaraken-
ne luovat pohjan mielekkäälle toimin-
nalle, joka tukee seurakuntalaisen 
kristillistä identiteettiä ja jäsenyyttä 
kirkossa. 

seurakuntarakenteen muutosta tu-

lee siis tarkastella ensi sijassa toimin-
nan ja hengellisen elämän kannalta. 
eli kysymys kuuluu: toteuttaako ny-
kyinen seurakuntarakenne kirkon pe-
rustehtävää parhaalla mahdollisella ta-
valla?
 
Massiivinen 
muuttoliike
Merkittävin rakennemuutoksiin vai-
kuttava tekijä on mittava muuttoliike. 
Vuoden �000 jälkeen 1,4 miljoonaa 
suomalaista on vaihtanut asuinpaik-
kaa. kirkon kannalta näin huomatta-
va maan sisäinen muutto aiheuttaa 
suuria haasteita sekä tyhjenevän maa-
seudun että kasvavien kaupunkialuei-
den seurakunnille. 

useimmissa maaseudun muuttotap-
pioseurakunnissa painitaan taloudel-
listen ongelmien kanssa. kun maksu-
kykyinen nuori väki muuttaa muual-
le, jäljelle jäävä kasvava eläkeläisten 
joukko ei pysty kunnolla ylläpitämään 
seurakunnan perustoimintoja ja mak-
samaan työntekijöiden palkkoja. 

pienien seurakuntien ongelmana on 
myös monesti työntekijöiden rekry-
tointi, kun pieni seurakunta kaikkine 
vaikeuksineen ei ole päteville työnte-
kijöille kovin houkutteleva. pienen 
seurakunnan työvoima voi olla myös 
ylimitoitettua, kun viroissa olevien 
työntekijöiden määrä pysyy samana 
vaikka seurakuntalaisten luku on huo-
mattavasti vähentynyt. Väestöltään 
minimaalinen seurakunta voi menet-
tää myös sisäisen dynamiikkansa ja 
hengellisen vireytensä.

suurissa kasvavissa kaupunkiseura-
kunnissa painitaan toiminnallisten ra-
kennekysymysten kanssa. Mitä tehdä 
seurakuntiin muuttavien satojen uusi-
en seurakuntalaisten kanssa, jotta he 

löytäisivät paikkansa uudessa kotiseu-
rakunnassaan? tutkimusten mukaan 
muutto uuteen seurakuntaan on myös 
monelle se vaihe elämää, jolloin kir-
kosta eroaminen toteutetaan.  seura-
kunnan väkimäärän kasvaessa eräänä 
ratkaisumallina on, että luodaan uusia 
alueellisia toimintayksiköitä, seura-
kuntapiirejä ja kirkkoalueita, jotta 
suuren seurakunnan toiminta saatai-
siin mielekkäästi organisoitua. 

kunta- ja 
palvelurakenneuudistus
Muuttoliike on myös taustalla meneil-
lään olevassa kunta- ja palveluraken-
neuudistuksessa, joka tulee radikaalis-
ti muuttamaan suomalaista kunta-
kenttää. 

kuntaliiton selvitysten mukaan tois-
ta sataa kuntaa on tänä vuonna pannut 
vireille yhdistymis- ja yhteistyöhank-
keita naapurikuntien kanssa. ponti-
mena on ollut eduskunnan tammi-
kuussa �007 hyväksymä niin sanottu 
puitelaki, joka velvoittaa kuntia anta-
maan valtioneuvostolle selvityksen 
syyskuun alkuun mennessä kuntien 
peruspalvelujen toteuttamisesta vuo-
teen �015 mennessä sekä suunnitelmat 
mahdollisista kuntaliitoksista. 

useita, varsin mittaviakin kuntalii-
toksia on toteutumassa vuoden �009 
alussa ja siitä eteenpäin vuoteen �01� 
asti, johon kuntarakenneuudistusta 
ohjaava puitelaki on voimassa.

kirkkolain mukaan seurakuntajaon 
tulee noudattaa kuntajakoa siten, että 
kukin seurakunta on kokonaisuudes-
saan saman seurakunnan tai saman 
seurakuntayhtymän alueella (kl �:1). 
tulevina vuosina on siis toteutumassa 
lukuisia kuntaliitoksista johtuvia seu-
rakuntajaon muutoksia, joissa seura-

seurakunnat rakenne-
muutosten paineissa



CRuX, syys-lokakuu 2007 17

s e u R a k u n t a R a k e n t e e n  M u u t o s

kuntien pitää valita ra-
kenneratkaisunsa. näitä 
ovat seurakuntien lak-
kauttaminen ja uuden 
seurakunnan perustami-
nen, seurakunnan liittä-
minen toiseen seurakun-
taan tai seurakuntayhty-
mään, seurakuntayhty-
män muodostaminen tai 
seurakunnan lakkautta-
minen ja jakaminen se 
useaan seurakuntaan tai 
perustaa seurakunnan 
osasta uusi seurakunta. 

kuntarakenteen muut-
tuessa seurakunnilla ei ole 
nykylainsäädännön mu-
kaan muuta mahdolli-
suutta kuin lähteä valitse-
maan jokin edellä maini-
tuista ratkaisuvaihtoeh-
doista.

toiminnalliset 
muutospaineet
Vuoden �000 jälkeen to-
teutuneista seurakuntalii-
toksista 4� prosenttia on 
johtunut kuntaliitoksista. 
seurakuntaliitoksissa 58 
prosentissa tapauksista on 
kyse muista, seurakunnan 
omaan toimintaan liitty-
vistä tekijöistä. selvityksi-
en mukaan näitä ovat toi-
minnan tehostaminen, 
työvoimakysymykset sekä 
yhteistoimintaedut suu-
remmassa yksikössä.

pienien seurakuntayh-
tymien lakkauttamisessa 
ja yhtymän seurakuntien 
yhdistymisessä perustelui-
na ovat olleet hallinnon 
keventäminen ja työvoi-
man joustava käyttö.

kautta maan seurakun-
tien yhteistyö näyttää vii-
me vuosina huomattavas-
ti tehostuneen. houkutti-imagESouRCE/Skoy
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mena ovat olleet kirkkohallituksen 
yhteistyöprojekteille antama tuki sekä 
se yleinen havainto, että seurakuntien 
tukitoimissa yhteistoiminnalla saadaan 
taloudellista ja toiminnallista tehok-
kuutta. kehittynyt tietotekniikka 
mahdollistaa talouskirjanpidon, pal-
kanlaskennan ja kirkonkirjojen hoita-
misen hyvinkin suurissa yksiköissä ja 
tietoverkoissa. Myös kiinteistöjen ja 
hautausmaiden hoidossa seurakunnat 
ovat etsineet ja löytäneet merkittäviä 
yhteistoimintaetuja. 

Rakenneuudistuksen 
kehityslinjat
seurakuntarakenteen uudistamisessa 
on nähtävissä kaksi kehityslinjaa. ta-
lous ja hallinto pyritään hoitamaan 
suurissa yksiköissä. seurakuntien yh-
distäminen, seurakuntayhtymien laa-
jentaminen ja rovastikunnallinen tai 
seudullinen seurakuntien yhteistyö 
noudattaa tätä linjaa. Varsinkin hallin-
nossa seurakuntien toiminnassa on ol-
lut paljon vanhakantaista ylimitoitus-
ta, jossa on ollut kyse enemmän itse-
tarkoituksellisesta vallankäytöstä kuin 
toimintaa palvelevasta mielekkäästä 
päätöksenteosta. 

Myös seurakuntien kiinteistöjen, 
hautausmaiden ja kirkonkirjojen hoi-
dossa on paljon käyttämättömiä ratio-
nalisoinnin mahdollisuuksia.

toinen kehittämislinja on toimin-
nallisten yhteisöjen tukemisessa. seu-
rakuntayhteisö voi olla muukin kuin 
itsenäinen seurakunta. kirkko- ja seu-
rakuntapiirit ja kappeliseurakunnat 
toimipisteineen voivat olla seurakun-
tayhteisöjä, joihin on luontevaa liittyä. 
toimintaa välittömästi ohjaava alue-
neuvoston tai kappelineuvoston pää-
töksenteko on osa seurakunnan pai-
kallisdemokratiaa. 

aluetyö pitää myös yllä maallikko-
aktiivisuutta, paikallisidentiteettiä ja 
paikallisen seurakuntatoiminnan tra-
ditioita. seurakuntayhtymien hallinto- 
ja toimintarakenne palvelee samanlai-
sia päämääriä – tosin suuremmalla ja 

monipolvisemmalla hallinnolla.

jäsenyys ja 
yhteisöllisyys
seurakuntarakenteella on myös mer-
kitystä jäsenidentiteetille. Viime vuo-
sina kirkosta eroaminen on pysynyt 
huomattavan korkealla tasolla. Viime 
vuonna saavutettu ennätyslukema, yli 
�4 000 eronnutta, antaa viitteitä siitä, 
että useiden kerrannaisvaikutusten 
seurauksena eroamisella alkaa olla 
merkitystä kirkon taloudelle. jäseni-
dentiteetin vahvistaminen tulisikin ol-
la merkittävä tavoite kaikilla seura-
kuntatyön tasoilla. erityisenä kohtee-
na tulisi olla nuoret aikuiset, jotka 
muodostavat eronneista valtaosan.

suuriin instituutioihin kuuluminen 
on postmodernille kansalaiselle vieras-
ta. siksi seurakunnan rakenteissa tuli-
si tietoisesti luoda toiminnallisia yhtei-
söjä, joiden kautta kirkko saa kasvot ja 
seurakuntalainen hengellisen kotipai-
kan. tällainen toiminnallinen hajaut-
taminen on tarpeen silloin, kun seura-
kunnan hallinnolliset yksiköt kasva-
vat.

itsekannattavuus
kirkkohallituksen asettama rakenne-
työryhmä on asettanut yhdeksi seura-
kuntarakenneuudistuksen tavoitteek-
si seurakuntien taloudellisen itsekan-
nattavuuden. 

kirkolliskokouksessa hyväksytty 
seurakuntien tukijärjestelmä tähtää 
keskusjohtoisten tulonsiirtojen vähen-
tämiseen ja seurakuntien yhteistoi-
minnan ja yhdistymisten tukemiseen. 
seurakuntien koko tulee kasvamaan 
ja lukumäärä vähenemään. seurakun-
tien itsekannattavuuden vahvistami-
sella pyritään varautumaan mahdolli-
sesti edessä oleviin taloudellisesti an-
keisiin aikoihin. 

suuren väestönosan eläköityessä 
vuoden �010 jälkeen kirkon verotulot 
voivat notkahtaa alaspäin. Myös kir-
kosta eroamiset vaikuttavat väistämät-
tä negatiivisesti seurakuntien talou-

teen. kirkon julkisoikeudelliseen ase-
maan ja verotusoikeuteenkin saattaa 
tulevina vuosikymmeninä tulla muu-
toksia. suuret ja tehokkaat, joustavas-
ti hallinnoidut seurakuntayksiköt ovat 
supistuvan talouden paineissa kestä-
vämpiä kuin pienet. 

suurten ikäluokkien siirryttyä eläk-
keelle kirkkoa voi kohdata työvoima-
pula. on tarkoituksenmukaista, että 
työvoiman joustava liikkuminen yli 
nykyisten seurakuntarajojen olisi kit-
katonta. nykyisellään seurakuntarajo-
jen ylittäminen on monille työnteki-
jöille yllättävän vaikeaa. siksi lainsää-
dännön ja työsopimusten uudistamis-
ta tulisi kehittää siihen suuntaan, että 
seurakuntien välinen työvoiman yh-
teiskäyttö olisi juohevaa. 

seurakuntien yhdistyminen antaa 
erään ratkaisumahdollisuuden työvoi-
man joustavaan käyttöön. työvoiman 
suhteen suuri seurakunta voi olla itse-
kannattava voidessaan hoitaa sisäisin 
järjestelyin työntekijöiden sijoittamis-
ta sinne, missä heitä tarvitaan.

Monille kirkon työntekijöille seura-
kuntarakenteen uudistukset synnyttä-
vät monenlaisia pelkoja ja uhkakuvia. 
työyhteisö, työnkuvat, esimiehet ja 
seurakuntayhteisöt muuttuvat. työn-
tekijä joutuu rakenneuudistuksissa 
jättämään monia tuttuja ja turvallisia 
asioita. 

Rakenneuudistuksessa on kuitenkin 
syytä katsoa omaa reviiriä laajemmal-
le. työn kehysten muuttuminen ja laa-
jentuva yhteistyö toisten kanssa on 
mahdollisuus rikastuttaa myös oman 
työn sisältöä. sekin on syytä muistaa, 
että kirkon kokonaisedun kannalta 
yhteiskunnan rakenneuudistusten 
vauhdissa pysyminen on välttämätön-
tä. 

Lisää seurakuntarakennetta koskevaa 
pohdiskelua on Kirkkohallituksen 
asettaman seurakuntarakennetyöryh-
män väliraportissa ”Läsnäolon yhteisö” 
(www.evl/fi/keskushallinto/seurakunta-
rakenne).
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leena vallenius
hallintojohtaja (eMeRitus), 
Mikkeli 
leena.vallenius@dnainternet.net

seurakuntien henkilöstö työs-
kentelee tällä hetkellä monien 
murrosten keskellä. vilkas 
muuttoliike, siitä johtuvat ta-
louden vaihtelut, seurakunta-
laisten elämäntavan muutokset 
ja väestön sekä henkilöstön 
ikääntyminen vaikuttavat työs-
kentelyolosuhteisiin. 
muutostilanteissa tarvitaan se-
kä tietoa muutokseen vaikutta-
vista syistä ja seurauksista että 
yhteistoimintaa, jotta seura-
kunnan perustehtävät voidaan 
hoitaa ja henkilöstö säilyttää 
innostuneen ja myönteisen 
asenteen työtään kohtaan.

seurakuntien lukumäärä on kuluvalla 
vuosikymmenellä pienentynyt 70 seu-
rakunnalla, joten varsin monessa seu-
rakunnassa on kertynyt kokemuksia 
rakennemuutoksen toteuttamisesta. 
jossakin muutos on saanut aikaan in-
nostunutta työotetta ja luonut uusia 
mahdollisuuksia hoitaa kirkkolain 
mukaisia tehtäviä. toisaalla on ollut 
havaittavissa ristiriitoja, uupumusta ja 
pettymystä. Muutosta valmistelevien 
omat asenteet ja tieto muutokseen liit-
tyvistä tehtävistä vaikuttavat ratkaise-
vasti prosessin kulkuun. Murrosvuo-
det ovat joka tapauksessa työntäyteisiä 
ja monenlaisia tunteita herättäviä ajan-
jaksoja.

noin 1,5 miljoonan kansalaisen las-
ketaan asuvan sellaisten kuntien alu-

eella, joiden valtuustot ovat tehneet 
päätöksen kuntaliitosmahdollisuuden 
selvittämisestä. koska seurakuntajaon 
tulee noudattaa kuntajakoa siten, että 
kukin seurakunta on kokonaisuudes-
saan saman seurakunnan tai saman 
seurakuntayhtymän alueella (kl �:1), 
on lähivuosina odotettavissa lukuisia 
uusia seurakuntajaon muutoksia.

Rakennemuutosten valmisteluun 
tuo omaa lisäväriään se, että valittava-
na on monta eri vaihtoehtoa. seura-
kuntarakenteen muutoksessa voidaan: 
1. lakkauttaa seurakunnat ja perustaa 
niistä kokonaan uusi seurakunta, �. 
liittää seurakunta toiseen seurakun-
taan tai seurakuntayhtymään, �. muo-
dostaa seurakunnista seurakuntayhty-
mä tai 4. lakkauttaa seurakunta ja ja-
kaa se useaan seurakuntaan tai perus-
taa seurakunnan osasta uusi seurakun-
ta.

jokainen murros on ainutkertainen. 
esille tulevat asiat riippuvat muun 
muassa siitä, mikä aiheuttaa rakenne-
muutoksen. johtavatko siihen seura-
kunnista nousevat syyt vai aiheuttaako 
muutoksen kuntaliitos? neuvotteluja 
käyvien seurakuntien kokemukset hy-
västä yhteistyöstä helpottavat rakenne-
muutosvalmisteluja. seurakuntajaon 
muutokseen voidaan myönteisten ko-
kemusten ohjaamina ajautua, jos hen-
kilöstöt ovat vuosia kestäneen seura-
kuntien välisen yhteistyön aikana op-
pineet luottamaan toisiinsa ja löytä-
neet yhteisiä tapoja tehdä työtä. toi-
saalta nopeasti julkisuuteen tullut 
kuntaliitosratkaisu voi pakottaa seura-
kunnat muutaman kuukauden ajassa 
valmistelemaan oman yhdistymisen-
sä. 

yhdistymisneuvottelujen alkuvai-
heissa ovat seurakuntien luottamus-

henkilöt avainasemassa. Viranhaltijoi-
den tehtävänä on antaa heille tarpeel-
linen tieto seurakunnan nykytilasta, 
odotettavissa olevasta kehityksestä ja 
muutoksen vaikutuksista. aloitteen 
seurakuntajaon muuttamisesta voi 
tehdä kirkkovaltuusto, yhtymään kuu-
luvan seurakunnan seurakuntaneu-
vosto, tuomiokapituli tai piispa (kl 
1�:1). päätöksen seurakuntajaon 
muuttamisesta tekee kirkkohallitus 
(kl �:1).

henkilöstön osallistuminen 
seurakuntajaon muutoksen 
valmisteluun
hallintolain 41 §:n mukaan hyvään 
hallintoon kuuluu, että jos ratkaisulla 
on huomattava vaikutus työntekoon, 
tulee viranomaisen varata henkilöstöl-
le mahdollisuus saada tietoja asian kä-
sittelyn lähtökohdista ja tavoitteista se-
kä lausua mielipiteensä asiasta. Raken-
nemuutoksen onnistumiselle on tärke-
ää, ettei valmisteluissa vain hoideta 
välttämättömin lain edellyttämä tiedo-
tus ja kuuleminen, vaan että henkilös-
tö voi olla mukana muutosta suunnit-
telemassa. useimmin esitetty kysymys 
murrostilanteessa on: Miten minun 
käy? asiallinen tieto muutoksen vai-
kutuksista auttaa selkeyttämään tilan-
netta ja poistamaan pelkoja.

Muutoksessa tarvitaan vahvaa joh-
tajuutta. erityisesti sitä kaivataan 
kirkkoherralta ja talousvastaavalta, 
jotka ovat keskeisesti koko murroksen 
ajan valmisteluissa mukana. työyhtei-
sön sisäisillä järjestelyillä tulisi voida 
vapauttaa heidät joistakin muista vir-
katehtävistä, jotta aikaa muutoksen 
valmisteluun on riittävästi.

seurakuntien yhdistymisneuvotte-
lut ovat usein hyvin tunneherkkiä ti-

henkilöstö seurakunta-
rakenteen muutoksessa
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lanteita. kun ei tiedetä lopputulosta, ei 
neuvottelujen etenemisestä uskalleta 
viestiä mitään. silloin erilaiset huhut 
lähtevät liikkeelle. Vääristyneen ja vä-
rittyneen tiedon korjaaminen on vai-
keaa. neuvotteluosapuolina voi olla 
erilaisen toimintakulttuurin omaavia 
seurakuntia. joissakin yhteisöissä on 
tapana ratkoa asioita avoimesti yhdes-
sä keskustellen. toisissa taas on voi-
makkaita johtajia, jotka tekevät rat-
kaisut itse ja tiedottavat vasta päätök-
sistä henkilöstölle. harmillista on, jos 
henkilöstö saa tietoa muutoksesta vain 
tiedotusvälineistä. neuvottelutilanteis-

sa on seurakuntien kesken tärkeää 
keskustella yhteisistä tiedotustavoista, 
jotta syntyy keskinäinen luottamuksen 
ilmapiiri. 

Rakennemuutosten valmisteluvai-
heessa on tarpeen jakaa tietoa henki-
löstölle neuvottelevien seurakuntien 
nykytilanteesta, toiminnasta, taloudes-
ta ja tulevaisuuden suunnitelmista. 
kun pohjatietoa on riittävästi, on mah-
dollista toteuttaa henkilöstölle kirjalli-
nen kysely, jossa kartoitetaan kunkin 
työtehtäviin liittyviä toiveita ja pelko-
ja. henkilöstö on oman työnsä paras 
asiantuntija. jos kyselyvastaukset kä-

sittelee ja raportin niistä laatii joku ul-
kopuolinen (konsultti/selvitysmies), 
voi henkilöstö olla avoin ja rehellinen. 
näin koottu luottamukselliseen tie-
toon perustava raportti antaa hyvää 
pohjaa muutoksen suunnittelijoille. 
toki esimiehetkin voivat avoimessa ja 
turvallisessa työyhteisössä saada luot-
tamuksellista tietoa suunnittelun poh-
jaksi.

kun henkilöstön antamat tiedot on 
koottu, on aika kutsua samaa työtä te-
kevät eri seurakunnista yhteisiin neu-
votteluihin. silloin on mahdollista esi-
tellä omaa työtä, sen tavoitteita ja haas-
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matti kaRppiNEN/kuvakotimaa

Työn muutosten kuormittaessa itsestään huolehtiminen ja läheisten ihmissuhteiden hoitaminen auttavat selviytymään.
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teita. on hyvä muistaa, että jokaisen 
seurakunnan toimintakulttuurilla on 
oikeutuksensa. se on syntynyt vuosien 
mittaan. Monen työntekijän on vaikea 
ajatella, että työtapaa tulisi muuttaa. 
joskus esiintyy tarpeetonta alemmuu-
dentunnetta ja oman osaamisen vähät-
telyä. Vaikeinta muutoksen kohtaami-
nen on niille, jotka ovat pitkään toimi-
neet samassa tehtävässä. heille ei ole 
ehtinyt tulla sitä onnistumisen koke-
musta, mikä työpaikkaa vaihtaneilla 
on takanaan.

henkilöstöryhmien neuvotteluissa 
voidaan miettiä, miten tehtävät saa-
daan kokonaisuus huomioiden parhai-
ten hoidetuksi. esille voi tulla uusien 
tehtävien myötä lisäkoulutuksen tar-
vetta. jos koulutus voidaan käynnistää 
ennen seurakuntajaon toteuttamista, 
parannetaan henkilöstön valmiuksia 
kohdata uudet tehtävät. yhteiset kou-
lutustapahtumat lähentävät eri seura-
kuntien henkilöstöä toisiinsa.

uudelle yhteisölle muotoutuu ajan 
mittaan uusi ”me-henki”. sitä voidaan 
kehittää vapaamuotoisissa tapaamisis-
sa. pelkkä hauskan pitäminen yhdessä 
ei kuitenkaan riitä, jos on epäselvyyttä 
kunkin vastuista ja velvollisuuksista. 
esimiesten asiana on yhdessä henki-
löstön kanssa valmistella oikeudenmu-
kaiset ja seurakunnan työlle ja tavoit-
teille rakentuvat työnkuvat ja henki-
löstösuunnitelma hallintoelinten käsit-
telyä varten. 

henkilöstön siirto 
uusiin tehtäviin
jos rakennemuutoksessa liitetään seu-
rakunta toiseen tai seurakunnista 
muodostetaan kokonaan uusi seura-
kunta, saattaa kysymys kirkkoherras-
ta nousta vaikeaksi. 

toiseen seurakuntaan liitettävän 
seurakunnan kirkkoherran virka lak-
kaa seurakuntajaon tullessa voimaan. 
jos lakkautettavassa virassa on vaki-
nainen kirkkoherra, kirkkohallitus 
siirtää hänet laajenevaan seurakun-
taan perustamaansa kappalaisen vir-

kaan. laajenevan seurakunnan kirk-
koherrana jatkaa sen virassa oleva 
kirkkoherra. jos kahdesta tai useam-
masta seurakunnasta muodostetaan 
yhdistämällä uusi seurakunta, kirkko-
hallitus määrää, mikä tai mitkä kirk-
koherran virat lakkaavat ja kenestä 
vakinaisissa virkasuhteissa olevista 
kirkkoherroista tulee uuden seura-
kunnan kirkkoherra. kirkkohallitus 
lakkauttaa myös toiseen seurakuntaan 
liitettävän seurakunnan kappalaisen ja 
kanttorin virat. 

kirkkohallitus perustaa muutosti-
lanteessa vakinaisissa valtakirjavirois-
sa oleville kappalaisille ja kanttoreille 
laajenevaan seurakuntaan vastaavat 
virat ja siirtää heidät niihin. samoin 
kirkkohallitus menettelee, jos lakkau-
tetuista seurakunnista muodostetaan 
uusi seurakunta (kl 1�:�). tuomioka-
pituli antaa siirretyille viranhaltijoille 
valtakirjat uusiin virkoihin.

Muun henkilöstön osalta on pää-
sääntönä, että päätoimiset viranhaltijat 
ja pysyväisluontoisessa päätoimisessa 
työsopimussuhteessa olevat työntekijät 
siirretään joko laajenevaan tai uuteen 
seurakuntaan perustettaviin, heille so-
veltuviin virkoihin ja työsuhteisiin 
(kl 1�:�). hallinnollinen menettelyta-
pa riippuu siitä, millaisesta muutok-
sesta on kysymys. 

tärkeää on kuitenkin huomata, et-
tä siirtyvällä henkilöstöllä, myös valta-
kirjaviranhaltijoilla, on oikeus saada 
palvelussuhteeseensa kuuluvat edut 
sellaisina, etteivät ne ole epäedullisem-
mat kuin heille aikaisemmin kuulu-
neet vastaavat edut. 

kirkkolaki ei tunne määräaikaa, jo-
na henkilöstöllä olisi seurakuntajaon 
tapahduttua irtisanomissuoja. sen 
vuoksi on tärkeää, että yhdistymisval-
mistelujen yhteydessä laaditaan usei-
den vuosien mittainen henkilöstö-
suunnitelma, jossa huomioidaan hen-
kilöstön esittämät työtään koskevat 
toiveet, eläkkeelle siirtymiset ja henki-
löstön mahdollisesti ilmoittamat tar-
peet erilaisten pitkäkestoisten vapai-

den käyttöön sekä muutostilanteesta 
joillekin viranhaltijaryhmille noin 
vuoden ajalle syntyvät lisääntyvät työ-
tehtävät.

Mikäli seurakunta liitetään jo toimi-
vaan seurakuntayhtymään tai seura-
kunnista muodostetaan uusi seura-
kuntayhtymä, säilyttävät seurakunta-
työn viranhaltijat entiset virkansa ellei 
yhtymän perussäännössä sovita joiden-
kin seurakuntatyön tehtävien yhteises-
tä hoitamisesta yhtymän tehtävänä. 
silloin näiden tehtävien hoitajiksi siir-
retään viranhaltijoita seurakunnista 
yhtymälle. koska yhtymä hoitaa mer-
kittävän osan talouteen, hallintoon, 
henkilöstöhallintoon, kiinteistötoi-
meen ja hautaustoimeen liittyvistä teh-
tävistä, siirtyvät näitä asioita hoitaneet 
viranhaltijat ja työntekijät yhtymän 
palvelukseen.

Miten selvitä 
muutoksesta?
Muutostilanne nostaa esiin erilaisia 
pelkoja. osa niistä johtuu siitä, ettei 
tiedä, mitä uudessa yhteisössä tekee ja 
kenen kanssa. Mitä minulta odote-
taan? osaanko, jaksanko, haluanko 
muutosta? Muutos pakottaa mietti-
mään, mikä työssä ja sen ihmissuhteis-
sa on tärkeää, mitä voi jättää pois ja 
mitä saa tilalle. luottamuksen, avoi-
muuden ja rehellisyyden merkitys ko-
rostuu. ei muutoksessakaan tarvitse 
alistua mihin tahansa. Mutta kaikkea 
tahtomaansa ei aina voi saada. on hy-
vä pohtia, mitä voi muuttaa, ja jos 
kaikki ei toteudu toiveiden mukaises-
ti, tulee hyväksyä asiat, joita ei voi 
muuttaa. 

oman ammattitaidon ylläpito ja ke-
hittäminen, kunnostaan huolehtimi-
nen ja läheisten ihmissuhteiden hoita-
minen auttavat, kun työn muutokset 
kuormittavat tavallista enemmän. kun 
seurakunnissa otetaan henkilöstö mu-
kaan muutoksen suunnitteluun, var-
mistetaan parhaan mahdollisen loppu-
tuloksen saavuttaminen. Muutos voi 
olla myös mahdollisuus!
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suvi kleMOla
Diakonissa, siikasalon seu-
Rakunta, Ruukin kappeli 

ruukin ja vihannin seurakun-
tien yhdistäminen siikasalon 
seurakunnaksi aiheutti harmai-
ta hiuksia työntekijöille, mutta 
avasi myös uusia ovia. Dia-
konissa suvi klemola kertoo 
kokemuksistaan seurakuntien 
yhdistämisestä.

Ruukin ja Vihannin seurakuntien yh-
distäminen yhdeksi siikasalon seura-
kunnaksi toteutui 1.1.�00�. Minä ”hyp-
päsin kelkkaan” sopivasti suoraan äi-
tiyslomalta lyhyen hoitovapaan jäl-
keen vuoden �005 loppupuolella. tä-
mä oli ihan hyvä ratkaisu, sillä nythän 
seurakunnassamme puhalsivat muu-
toksen tuulet ja paljon uutta oli edes-
sä. seurakuntaliitokseen liittyen koko-
uksia oli todella usein, ihan väsymyk-
seen asti. aluksi tietenkin tutustuim-
me uusiin työtovereihin, kerroimme 
itse kukin työstämme ja itsestämme. 
loimme katsauksia tulevaan pohtien 
sitä, mitä itse kukin toivoo ja odottaa 
työssään tapahtuvan seurakuntaliitok-
sen myötä. Moni toivoi yhteistyön su-
juvan hyvin ja luontevasti, yhteistyön 
todettiin myös antavan voimaa. teim-
me myös pidemmälle aikavälille suun-
tautuvia suunnitelmia, muun muassa 
millainen on siikasalon seurakunta �-
5 vuoden kuluttua. ainakin tätä yri-
tettiin hahmottaa.

Varmaan kaikki toivoivat sitä, että 
ihmisillä olisi matala kynnys tulla seu-
rakuntaan ja että he kokisivat olevan-

sa seurakunnassa kotonaan, taivaan 
isän sylissä. yhteinen tavoite oli myös 
tarjota seurakuntalaisille tasapuolises-
ti mahdollisimman hyvää palvelua, jo-
pa entistä parempaa.

yhteisissä kokouksissa pohdimme 
paljon myös seurakuntamme perus-
tehtävää ja sitä, kuinka tämä näkyy it-
se kunkin työssä. Vaikka jokainen te-
kee omaa työtään omalla tavallaan eri 
työaloilla, on meillä yhteinen tehtävä; 
tuoda rakastava ja armahtava jumala 
ihmisten arkipäivään ja juhlaan. 
omalla työllämme voimme kertoa sii-
tä, että taivaallinen isämme välittää 
ihan jokaisesta ihmisestä. ja koska ju-
mala välittää meistä, ei ole yhdenteke-
vää, miten työmme ja tehtävämme 
seurakunnassa hoidamme.

Muutoksia ja 
puutteitakin
seurakuntaliitoksen myötä uudet luot-
tamushenkilöt aloittivat tehtävänsä, 
heistä tutuimmaksi tulivat uuden kap-
pelineuvoston jäsenet. kävimme kap-
pelineuvoston kokouksissa kertomas-
sa itsestämme ja työstämme, ja neu-
voston jäsenillä oli mahdollisuus ky-
sellä meiltä seurakunnassa tehtävästä 
työstä. kappelineuvosto vastaa seura-
kunnan työntekijöiden kanssa yhdes-
sä käytännön työn toteuttamisesta ja 
tekee esityksiä ja aloitteita yhteiselle 
kirkkoneuvostolle. 

Diakoniatyön alueella Ruukin kap-
pelissa merkittävin muutos oli dia-
koniatyön johtokunnan lakkauttami-
nen ja monien diakoniakylätoimikun-
tien työn hiljeneminen. Vaikka diako-
niakylätoimikuntien työn oli tarkoitus 
jatkua kuten ennenkin, ei uusia jäse-

niä entisten tilalle ole saatu. itse koen, 
että tämä on ihmisten hiljaista vasta-
rintaa seurakunnan toimintaa koh-
taan. eivät kaikki pidä siitä, että teh-
dään suuria seurakunta- ja kuntalii-
toksia, koska valitettavasti pienemmät 
niin sanotut syrjäkylät varmasti näistä 
muutoksista kärsivät. kun ollaan luo-
massa jotakin uutta, ”suurta ja mahta-
vaa”, huomataanko tässä tohinassa yk-
sittäisen ihmisen tarpeet? ja kuka huo-
maa sen syrjäkylän perukan mummon 
yksinäisyyden tai lapsiperheen talou-
dellisen ahdingon, jos ei diakoniakylä-
toimikunnan jäseniä omalla kylällä 
enää ole eikä diakonissa kaiken uuden 
myllerryksessä ja opettelussa ehdi käy-
mään?

Diakoniakylätoimikuntien toimin-
nan lakkaaminen on suoraan vaikutta-
nut käytännön työssä esimerkiksi si-
ten, että diakoniailtoja kylillä kodeissa 
on todella harvoin, samoin diakonia-
työn tempaukset (myyjäiset, talkoot ja 
niin edelleen) ovat entistä harvinai-
sempia. aktiivisia seurakunnan työstä 
kiinnostuneita vapaaehtoisia todella 
tarvittaisiin innostamaan mukaan 
muitakin, jotta tärkeä vapaaehtoistyö 
ei jäisi aina samojen ihmisten huolek-
si. Myöskään ihmisten hätä eri puolil-
la pitäjää ei niin helposti tule meidän 
seurakunnan työntekijöiden tietoon, 
kun ei ole luotettavia diakoniakylätoi-
mikuntalaisia yhteyshenkilöinä kylil-
lä. ahdingossa olevan ihmisen on var-
maan helpompi kääntyä oman kylän 
ihmisen puoleen kuin yrittää tavoittaa 
seurakunnan työntekijöitä, jotka saat-
tavat olla outoja ja valitettavan usein 
vaihtuvia sijaisen sijaisia, ja melkein 
aina jossakin kokouksessa istumassa 

”Varhain aamulla tartuimme työhön”

seurakuntaliitos työntekijän 
näkökulmasta
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monta tuntia vastaamatta puhelimeen. 
kaikki seurakunnan puhelinnumerot-
kin vaihtuivat tuosta vain aivan erilai-
siksi, eikä näitä uusia numeroita löyty-
nytkään mistään. toisin sanoen ihmi-
set eivät saaneet yhteyttä tavoittele-
miinsa seurakunnan työntekijöihin. 
pitkä miinus!

seurakuntamme taloustoimiston 
siirtyminen seurakuntaliitoksen myö-
tä Ruukista kokonaan Vihannin viras-
toon on myös tuonut lisää työtä jokai-
selle seurakuntamme työntekijälle. 
nyt on pitänyt itse hoitaa todella mo-
nia seurakunnan rahaliikenteeseen ja 
taloushallintoon liittyviä asioita, joista 
ei ennen ollut harmainta aavistusta-
kaan. on tämä kyllä vaatinut ihan 
kantapään kautta opettelua ja useita 

yhteydenottoja taloustoimiston työnte-
kijöihin (ja itseltäni ainakin lukemat-
tomia tyhmiä kysymyksiä). oikeas-
taan nuo kysymykset eivät kuitenkaan 
ole tyhmiä olleet, eihän näitä asioita 
ole voinut tietää ennen kuin niihin on 
pakostakin joutunut ”törmäämään”. 
toisaalta on ollut hyvä perehtyä omaan 
työhön liittyviin asioihin tätäkin kaut-
ta.

työ laajenee ja 
monipuolistuu
”harmaita hiuksia” itse kullekin on 
aiheuttanut myös uuden sähköisen ka-
lenterin ja varauskirjan käyttöön otto 
ja opettelu, onneksi saimme tähän liit-
tyen hyvää koulutusta. Meille koros-
tettiin kovasti sitä, kuinka tärkeää nyt 

on ihan jokaikisen työntekijän sitten 
käyttää kyseistä tietokoneohjelmaa ja 
huolehtia siitä, että omat tiedot ovat ai-
na ajan tasalla. ja kuitenkin, vaikka 
asioiden hoito tietokoneella olisi kuin-
ka nopeaa tahansa, vie se paljon työai-
kaa, joka taas on pois esimerkiksi ko-
tikäynteihin käytettävästä ajasta. se-
kään ei ole reilua, että tietokoneita ei 
ole käytettävissä kaikissa seurakun-
tamme toimipisteissä, esimerkiksi 
kaikki seurakuntaemännät, suntiot ja 
hautausmaatyöntekijät eivät pääse työ-
ajallaan koneelle laittamaan vaaditta-
via tietoja ajan tasalle eivätkä näke-
mään muiden tekemiä varauksia. 

lisää työtä on tuonut myös paikalli-
sessa sanomalehdessä, Raahelaisessa, 
julkaistava siikasalon seurakunnan si-

Yhteistyö on rikastuttanut omaa arkityötä ja vanhempien työtovereiden pitkä kokemus on luonut turvallista mieltä meille 
nuoremmille, sanoo Suvi Klemola.
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vu. tälle sivulle kukin työntekijä vuo-
rollaan laatii kirjoituksen, joka voi ol-
la esimerkiksi kirkkovuoden ajankoh-
taan liittyvä artikkeli, omia ajatuksia 
vaikkapa runon muodossa, rukous, 
tiedottava teksti tai kertomus jostakin 
seurakunnan tapahtumasta.

uutta väriä seurakuntamme toimin-
taan toi vuoden �007 alussa toteutunut 
Ruukin ja siikajoen kuntien yhdisty-
minen. kuntaliitoksen myötä siikajo-
en seurakunta liitettiin Ruukin kappe-
liseurakuntaan. eli ”työmaa” kasvoi 
Ruukista merta kohti. uusia haasteita 
tarjosi erityisesti diakoniatyölle se, et-
tä siikajoella ei ole, eikä ole vuosikau-
siin ollut, omaa diakonianviranhalti-
jaa. suuren helpotuksen tilanteeseen 
toi se, että Ruukin kappelin määräai-
kainen, testamenttivaroilla palkattu 
diakonissa käyttää osan työajastaan 

siikajoen diakoniatyöhön.

uusia ovia 
avautuu
Diakoniatyön johtokunta olisi pitänyt 
korvata kappelineuvoston nimeämällä 
diakoniatiimillä, mutta asialle ei ole 
tapahtunut mitään, vaikka olen tästä 
aina silloin tällöin neuvoston jäseniä 
muistuttanut. onneksi uusien työtove-
reiden kanssa voi joitakin omaan työ-
hön liittyviä asioita jakaa, ja tästä olen-
kin todella kiitollinen. on ollut suuri 
ilo tutustua uusiin ihmisiin ja vielä pa-
remmin jo ”vanhoihin” tuttuihin. Mie-
lenkiintoista on ollut kuulla monenlai-
sia mielipiteitä yhteisistä asioista, yh-
teistyö on rikastuttanut omaa arkityö-
tä ja avannut uusia mahdollisuuksia. 
Myös vanhempien työtovereiden pitkä 
työkokemus on luonut turvallista 

mieltä meille nuoremmille. itse olen 
pitänyt suurena rikkautena, että olen 
saanut kuulla heidän ajatuksiaan ja 
näkemyksiään asioista. yhdessä olem-
me pohtineet, kuinka itse kukin työ-
tämme uudistamme ja kehitämme. 
tämän koen myös todella tärkeänä, 
jotta ”raikas” työote säilyisi, työtä olisi 
mukava tehdä ja jaksaisi kuunnella ih-
misten huolia. yhteistyön myötä on 
varmaan itse kukin saanut myös roh-
keutta tuoda esiin omia ajatuksiaan ja 
mielipiteitään. olemme saaneet huo-
mata, että usein kysymyksiin ei ole 
vain yhtä ainoaa oikeaa vastausta ja sa-
man asian voikin tehdä monella taval-
la. kantavana voimana yhteisessä työs-
kentelyssä on ollut seurakuntamme 
toiminta-ajatus ”Vapahtajan sylinä ja 
hengellisenä kasvupaikkana”.

M i e l i p i D e

ehtoollisaineiden 
jälkikäsittelystä
ehtoollinen on minulle keskeisin ju-
malan kohtaamisen hetki: kristus syö-
dään, kristus juodaan. sen tärkeyden 
ja pyhyyden vuoksi olen pariltakin 
piispalta kysellyt ohjeita jäljelle jäänei-
den ehtoollisaineiden jälkikäsittelystä. 
turhaan.

nykyisessä kirkossani on keskiajan 
perua ehtoollisaineiden säilytyskaappi, 
mutta mieleeni ei ole tullut ryhtyä sitä 
käyttämään. ei siihen myöskään in-
nostanut jussi koiviston kirjoitus 
(Crux �/�007, �5). Mielestäni hänen 
perustelunsa ovat hataria ja jopa lute-
rilaisen opin vastaisia.

ekumeenista hyötyä ratkaisusta ei 
olisi. käsittääkseni ehtoollisyhteyden 
puuttuminen vanhoihin kirkkoihin 

päin ei johdu ensisijaisesti ehtoollis-
opista vaan virkakäsityksestä: me lute-
rilaiset papit emme ole vanhojen kirk-
kojen näkökulmasta oikeita pappeja, 
joten toimittamamme ehtoollinen ei 
ole pätevä. siunattujen ehtoollisainei-
den säilyttäminen voisi päinvastoin 
rikkoa suhteitamme jopa toisiin lute-
rilaisiin ja protestanttisiin kirkkoihin.

pedagoginen hyötykin on kyseen-
alainen. Voisi syntyä vaikutelma, että 
oppimme mukaan kristus olisi läsnä 
ehtoollisaineissa myös käytön ulko-
puolella. niinhän ei ole: sakramentti-
na ei ole pidettävä sellaista toimitusta, 
mistä puuttuu sakramentin käyttö. it-
se käytän ehtoollisopetuksessa virttä 
��1, jota jo edellä lainasin. läsnäolon 
tunteminen lienee uskon ilmentymä.

Miten sitten kohdella arvokkaasti 
ehtoollisaineita? ongelmaa eivät tuo 

vähässä määrin ylijääneet aineet, sillä 
ne voi liturgi syödä ja juoda. itse py-
rinkin siihen, että yli jää korkeintaan 
muutama öylätti ja tilkkanen viiniä. 
Mieluummin otan siis käyttöön, ase-
tussanat lausuen, lisää aineita, kuin 
kerralla suuren määrän, josta kenties 
jää ylitse.

pulmia tulee vain suuremman mää-
rän jäädessä yli. silloin on yleensä toi-
nenkin ehtoollisen jakaja, jonka kans-
sa voimme yhdessä nauttia kertaalleen 
siunatut aineet. joskus on tarpeen vie-
dä ne, siunaamattomiin sekoittamatta, 
sakastiin, jossa myös suntio ja kantto-
ri voivat osallistua niiden arvokkaa-
seen jälkikäsittelyyn, siis syömiseen ja 
juomiseen.

kalle elonheiMo
kirkkoherra, TT, Sauvo-Karuna
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turku in memoriam

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

jOHanna leMMetyinen
pälkäneen seuRakunta

h
istoRian lehDet suorastaan humisivat 
korvissani, kun kesän alussa sain todistuksen kä-
teeni suoritetuista opinnoista. Valmistuin vii-
meisten joukossa niin sanotuksi C-kanttoriksi ii 

asteen oppilaitoksesta, konservatoriosta. Minä ja opiske-
lijakollegani (myös oppisopimusopiskelijat) olimme vii-
meiset, jotka saivat kanttorin paperit turun konserva-
toriosta. elokuusta �007 lähtien alimman asteen kantto-
rin pätevyyden saa ammattikorkeakoulusta. pääsin opis-
kelemaan siis viime hetkellä.

kolmen vuoden opiskeluprojekti oli mielenkiintoinen 
haaste. 1�0 opintoviikkoon oli ahdettu uskomaton mää-
rä tärkeää ja tarpeellista opittavaa. sivullisten kunnioi-
tuskin meitä kirkkomuusikoita kohtaan nousi selvästi, 
kun heille selvisi millaisen työmäärän tällä aikataululla 
saimme tehdä papereiden eteen. Vaikka välillä tuntuikin 
raskaalta harjoitella neljää - viittäkin instrumenttia yhtä 
aikaa (ja teoriat, historiat, muut yhteiset aineet lisäksi), 
niin koen siitä huolimatta oppimani tiedot ja taidot erit-
täin tärkeiksi.  

kaipasin opintojen aikana tukea hengelliseen kas-
vuun, valmistuinhan kirkon työntekijäksi. Myös ohjat-
tua työharjoittelua jäin kaipaamaan. toki meillä oli pal-
jon käytännön tilanteita esimerkiksi: jumalanpalveluk-
sia, perhekerhoissa ja vanhainkodeissa musiikkituokioi-

den pitäminen, konsertteja. 
näiden lisäksi omasta aktii-
visuudesta riippuen viikon-
loppuisin töitä (hautajaisia 
ja jumalanpalveluksia). 
Mutta pidempi ja yhtäjak-
soinen harjoittelu olisi tuo-
nut sen todellisen käytän-
nön työn lähemmäksi ja tu-
tummaksi. 

turun konservato-
riossa voi edelleen valita suuntautumisvaihtoehdok-
si kirkkomusiikin, mutta itse tutkinto on musiikkialan 
perustutkinto, siis ei enää virkaan pätevöittävä. nähtä-
väksi jää, riittääkö opiskelijoilla vielä kiinnostusta ja 
motivaatiota kirkkomusiikin opiskeluun ii asteella. 
Mielestäni perustutkinto antaa ennen kaikkea hyvän 
pohjan jatko-opintoihin, mutta myös valmiudet kantto-
reiden vapaapäivien tuuraamiseen. 

turku menettää nyt edustajanpaikkansa liiton opiske-
lijavaliokunnassa. sen vuoksi tahdon lähettää sydämel-
liset kiitokset kanttori-urkuriliiton ja pappisliiton opis-
kelijasihteereille ja valiokuntien jäsenille. 

turku vaikenee.

Kirjoittaja valmistui kirkkomuusikoksi Turun Konserva-
toriosta kesäkuussa 2007.

Suomen Kanttori-urkuriliiton 100-vuotishistoriikki
”leivästä, sanasta ja Musiikista”
Miksi ja miten kanttorikunta päätyi 
järjestäytymään valtakunnalliseksi 
ammattiliitoksi jo vuonna 1907? Mitä 
on tähän mennessä saavutettu, mihin 
liittoa vielä tarvitaan?

satavuotisjuhlakirjassa valotetaan 
suomen kanttori-urkuriliiton aika 
ajoin myrskyisiäkin vaiheita monesta 
suunnasta. professori Reijo pajamon 
kirjoittama laaja historiaosuus valoku-
vineen kuljettaa lukijaa menneiden 
vuosikymmenten tiiviisiin tunnelmiin 
– niin musiikkijuhlien ja sävellyskil-
pailuiden kuin palkkaneuvottelujen-

kin ääreen. kirjassa kuvataan valai-
sevasti myös moninaisia vaiheita liiton 
suhteissa mm. kirkon hallintoon ja 
pappisliittoon. kirjan artikkeliosassa 
nimekäs joukko kanttoreita ja kirkko-
musiikin ystäviä pohtii uuden vuositu-
hannen mukanaan tuomia haasteita.

kirjan hinta on liiton jäsenille �5 eu-
roa + lähetys- ja postikulut. Muille 
kirjaa myydään hintaan �5 euroa + lä-
hetys- ja postikulut. kirjan tilaukset 
tuija.kukkonen@akiliitot.fi tai (09) 150 
�44�.
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sakari vilppOnen
kanttoRi, pielisensuun seu-
Rakunta

suomen kanttori-urkuliiton 
vuosijuhliin osallistuneet kant-
torit saattoivat hiukan ihmetel-
len todeta, että viime vuosina 
muutoksen tuulet olivat puhal-
taneet vinhasti kunnioitetta-
vaan ikään ehtineessä liitossa.

satavuotias kanttori-urkurien liitto on 
kovin erinäköinen kuin edellisten vuo-
sikymmenten skul. ajan haasteisiin 
vastannut liitto näyttää uudelta ja tuo-
reelta. pappis- ja diakonialiiton kyljes-
sä toiminut yhdistys on saanut uuden 
identiteetin ja siitä on tullut osa aka-
van kirkollisten ammattiliittoa, akia, 
jonka peräsimessä on nyt kanttori.

satavuotiaassa yhdistyksessä mie-
säänten rinnalla soivat nyt naisäänet 
entistä vahvemmin. kun kuorolaulua 

esitettiin juhlilla, äänessä oli yleensä 
sekakuoro. ensimmäisenä juhlapäivä-
nä kuultiin helsingin tuomiokirkossa 
Vox Cantorum -sekakuoroa sekä sibe-
lius-akatemian kuopion osaston opis-
kelijoiden kuoroa. niin – sekin oli 
uutta, että kuopion osaston musiikil-
liset saavutukset olivat näyttävästi esil-
lä skul:n juhlilla. ja juhlamessussa 
voitiin todeta, että perinteikäs kantto-
rien mieskuoro, Chorus cantorum 
Finlandiae (CCF) oli muuttunut seka-
kuoroksi. uusien ohjelmistomahdolli-
suuksien avauduttua kuoro lauloi heti 
kättelyssä Franckin psalmin 150 suve-
reenilla otteella. Mies- ja naisäänet oli-
vat löytäneet balanssin. kuoron tule-
vaisuus näyttää lupaavalta.

juhlavastaanotolla oltiin kuitenkin 
nostalgisissa tunnelmissa, kun CCF:n 
miehet lauloivat negro spirituaaleja, 
mutta on helppo ennustaa, että jo lähi-
vuosina rinnalle tulee yhä enemmän 
CCF:n naisköörin esityksiä.
satavuotisjuhlat aloitettiin tiukan asi-

allisesti urkuretkellä helsingin kirk-
koihin. jukka aron, Dag-ulrik alm-
qvistin, sixten enlundin ja pekka 
suikkasen johdolla tutustuttiin kuu-
teen laatusoittimeen eri puolilla hel-
sinkiä.

tuomiokirkon ”kanttori tänään ja 
huomenna” -konsertissa kuultiin mu-
siikkia yllin kyllin ja muutakin kuin 
kirkollista: ahvenanmaalaiset esittäy-
tyivät senaatintorilla, esiintymislava 
mustanpuhuvine ämyreineen oli suun-
nattu kohti pyhätön valkeita seiniä. 
ämyrien ohella myös sateeseen liitty-
vät luonnonvoimat jylisivät ulkona. 
kirkkomusiikki säilytti kuitenkin 
pääroolin kirkon sisätiloissa. Vox Can-
torum lauloi heikki seppäsen johdol-
la kantaesityksenä kaj-erik Gustafs-
sonin kolme Maria laulua ja jatkoi 
modernissa hengessä ulf långbackan, 
harri kerkon ja harri Viitasen teok-
silla. harri Viitanen soitti myös oman 
sävellyksensä lintukuvia uruille.

tekstilähtöisyys oli ideana kuopion 

kanttori-urkuriliitto täytti 
sata vuotta

Juhlat huipentuivat illalliseen Suomenlinnan jykevässä Tenalji von Fersenissä. Merellisellä matkalla ilta-auringosta nauttivat enti-
set, nykyiset ja ehkä tulevatkin kanttorit sekä ystävät ammattiliitoista Suomesta ja ulkomailta.
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osaston opiskelijoiden kuoron osuu-
dessa. sen alkaessa musiikkia oli kuun-
neltu jo melkoinen tovi ja kelloja vil-
kuiltiin, koska kuopiolaisten teoslista 
näytti jo paperilla pitkältä. kun kaik-
ki kaksikymmentä tekstilähtöistä teos-
ta oli kuultu, idean rajattomat mah-
dollisuudet olivat kirkastuneet epäile-
vimmillekin. konsertin kestoon liitty-
en moni jäi kyselemään, mikä vaiku-
tus oli sillä, että yhteisprojektin suun-
nittelulangat olivat useammissa kuin 
yksissä käsissä. jos ajatellaan konsertin 
otsikkoa, jossa monipuolinen kantto-
rius oli tarkoitus nostaa valokeilaan, 
konsertti saavutti kuitenkin hyvin ta-
voitteensa.

ne, jotka selviytyivät sateen läpi 
kappeli-ravintolaan illanistujaisiin, 
nauttivat iltapalaa ja iloitsivat aamu-
puolelle yötä musikaalisessa seurassa.

vaikuttava juhlamessu avasi 
toisen juhlapäivän
juhlamessu oli vahva näyttö kirkko-
musiikin merkityksestä jumalanpalve-
luksessa. César Franckin psalmilla 150 
avattu musiikillinen osuus muodosti 
alusta loppuun ulottuvan kaaren. sekä 
timo nuoranteen johtama kanttori-
kuoro että urkuri pekka suikkanen 

musisoivat poikkeuksellisen tyylik-
käästi. pekka suikkasen päätösimpro-
visaatiossa Franckin ja sibeliuksen sä-
velmät yhdistyivät uudeksi luomuk-
seksi. Messu, johon sisältyi myös piis-
pa huovisen saarna, nauhoitettiin ja 
lähetettiin seuraavana pyhänä radios-
sa. oli harmillista, että messun vaikut-
tava päätös, musiikillinen huippuhet-
ki jäi lähetysajan ulkopuolelle. 

Messun ylentämissä tunnelmissa 
kanttorikunta riensi juhlavastaanotol-
le, jossa juhlatunnelmaa kohottivat jo 
pelkällä läsnäolollaan myös vanhat 
maestrot: Risto koskinen, aimo kän-
känen, tapani Valsta ja itse tauno äi-
kää, joka monien yllätykseksi liittyi 
juhlajoukkoon.

juhlavastaanotolla julkistettiin 
skul:n satavuotishistoriikki ”leiväs-
tä, sanasta ja Musiikista”. kirjan pää-
tekijän, professori Reijo pajamon juh-
laesitelmä oli päivän sanallinen koho-
kohta, ja CCF:n tarjoamat musiikilli-
set nautinnot nostivat kuulijoiden tun-
nelmat lähes hurmostelun puolelle.

juhlakonsertti ”suomalaista kirkko-
musiikkia sadan vuoden ajalta” hel-
singin johanneksenkirkossa sujui va-
kuuttavasti jan lehtolan suunnittele-
malla tavalla. lehtola oli itse koko il-

lan urkujen ääressä. Cornisti petri ko-
mulainen oli solistina jouko linjaman 
i mosaici di Roma -konsertossa käyrä-
torvelle ja uruille, ja sopraano eija 
Räisänen lauloi kaj-erik Gustafssonin 
laudaten, hengellisen konserton sop-
raanolle ja uruille. lehtola tulkitsi 
uruilla taneli kuusistoa, sulo salosta 
ja huipensi osuutensa oskar Merikan-
non suureen fis-molli passacagliaan, 
urkusävellystemme satavuotiaaseen 
lippulaivaan.

ajan aalloilla kohti 
suomenlinnaa
kuten skul:n 90-vuotisjuhlilla juh-
laväki astui jälleen laivaan, jonka keu-
la suunnattiin tällä kertaa kohti suo-
menlinnaa. juhlaillallisella kuunnel-
tiin paikallisyhdistysten, pohjoismais-
ten vieraiden ja akavan liittojen ter-
vehdyksiä ja julkistettiin uudet kun-
niajäsenet: lasse erkkilä ja Marjukka 
andersson.

satavuotisjuhla osoitti, että kantto-
ri-urkuriliitto on löytänyt yhteisen sä-
velen monien merkittävien tahojen 
kanssa. yhteistyön myötä karttuva tie-
to ja luottamus luovat myönteisiä odo-
tuksia uudelle satavuotistaipaleelle.

suomen kanttori-urkuriliiton halli-
tus nimesi 100-vuotisjuhlia valmiste-
lemaan toimikunnan, joka aloitti 
työskentelynsä syyskuussa �005. toi-
mikunnan puheenjohtajana oli liiton 
puheenjohtaja, aluksi Marjukka an-
dersson ja hänen jälkeensä vuodesta 
�00� alkaen Mikael helenlund. Muut 
jäsenet olivat jaana turunen ja opis-
kelijoiden edustajana tomi satomaa. 
akin apulaistoiminnanjohtaja an-
namari jokinen hoiti sihteerin tehtä-
vät.

toimikunnan tavoitteena juhlien 
järjestelyssä oli kunnioittaa mennei-
den vuosien ansiokasta toimintaa 

kanttoreiden ja suomalaisen kirkko-
musiikin hyväksi. yhtä lailla halut-
tiin myös nostaa esiin nykyisten kant-
toreiden vahvuudet ja väläyttää tule-
vien kanttoreiden osaamista. alusta 
lähtien oli selvää, että näin merkittä-
vää juhlaa kannattaa viettää kaksipäi-
väisenä ja useammassa eriluonteises-
sa tilaisuudessa.

juhlapaikaksi päätettiin helsinki, 
jossa liiton toimistokin sijaitsee. hel-
singin seurakuntayhtymä tarjosi kir-
kot ja seurakuntasalit käyttöön veloi-
tuksetta. konserttitiloiksi pyrittiin 
ensisijaisesti valitsemaan suunnitel-
tuun ohjelmaan akustisesti parhaiten 

sopivat kirkot. iltatilaisuudet halut-
tiin järjestää sellaisissa paikoissa, jois-
sa voitaisiin nauttia kaupungin kesäi-
sestä vehreydestä.

taiteellisiksi johtajiksi ja esiinty-
jiksi saatiin maamme eturivin kantto-
reita, joita toki olisi ollut valittavissa 
paljon enemmänkin kuin kahden 
päivän mittaisiin juhliin mahtui. juh-
laillallisella kanttorit saivat vapaata 
ohjelmansuorituksesta, ja sen hoiti ta-
sokkaasti ja viihdyttävästi tuoreen 
kansanmusiikin tohtorin johdolla 
huuliharppuyhtye sväng. juhlien 
käytännön järjestelyistä vastasi akin 
toimisto.

juhlien taustalla kahden vuoden valmistelu
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Juhlakuoroina toimivat Sibe-
lius-Akatemian Kuopion yksi-
kön kuoro, Chorus Cantorum 
Finlandiae sekä Vox Canto-
rum. Illan vapaamuotoisem-
masta musiikista nasevine 
juontoineen huolehti huuli-
harppuyhtye Sväng. 
Liiton 100-vuotinen toiminta 
on koottu juhlakirjaan, jonka 
toimituskunta paljasti juhlien 
yhteydessä. 
Lukuisissa juhlatilaisuuksis-
sa oli innostunutta yleisöä ai-
na tuvan täydeltä. 
Liiton nykyisen puheenjohta-
jan Mikael Helenelundin 
kanssa samaan kuvaan on-
nistuttiin saamaan kolme en-
tistä puheenjohtajaa, Marjuk-
ka Andersson, Lasse Erkkilä 
ja Risto Koskinen.
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suomen kanttori-urkuriliiton 
perustaminen 1900-luvun alus-
sa ei tapahtunut hetken mieli-
johteesta. perustamista edelsi 
kahden vuosikymmenen ajan 
virinnyt keskustelu kanttorei-
den yhteisistä huolista ja pyrki-
myksistä.

liiton perustamisen lähtökohdat ovat 
löydettävissä taloudellisten epäkohtien 
lisäksi niistä virtauksista, jotka olivat 
luonteenomaisia 1800-luvun lopun 
kulttuurielämän nousukaudelle. Rat-
kaisevaa oli, että näitä aatteita ajamaan 
nousi kanttorikunnan keskuudesta 
kyvykkäitä henkilöitä, joiden panos 
yhteisten asioiden eteenpäin viemises-
sä oli ratkaiseva. tällainen oli muun 
muassa kirvun lukkari Nestor Huopo-
nen, joka oli paitsi etevä puhuja myös 
arvostettu valtiopäivämies. 

yhdistyksen syntysanat lausuttiin 
turussa kesäkuussa 1905 pidetyssä 
yleisessä kokouksessa. tampereella 
seuraavana vuonna pidetyssä kokouk-
sessa yhdistyksen nimeksi tuli ”suo-
men lukkari- ja urkuriyhdistys”. sään-
töjen 1 §:n mukaan yhdistyksen toi-
minnan tarkoituksena oli ”yhteistun-
teen herättäminen lukkareissa ja ur-
kureissa, heidän virkakelpoisuutensa 
kehittäminen sekä tietopuolisessa että 
käytännöllisessä suhteessa”. 

Vaikka vuonna 1907 ei pidetty yleis-
tä kokousta, liiton perustamisajankoh-
tana pidetään ko. vuotta, jolloin se-
naatti vahvisti liiton säännöt. yhdis-
tyksen ensimmäisestä puheenjohtajas-
ta, helsingin pohjoisen suomalaisen 
seurakunnan kanttori Oskari Kaakon-
kalvosta ammattikunta sai pätevän ja 
pontevan asioidensa hoitajan. 

lukkarikoulut maaseudulle?
yhdistyksen ensimmäiseksi koetinki-
veksi muodostui kannanotto virka-
kuntaa koskevaan koulutuskysymyk-
seen. piispa O.I. Collianderin johdolla 
toiminut koulutuskomitea ehdotti 
vuonna 1909 ilmestyneessä mietinnös-
sään turun, helsingin ja Viipurin luk-
kari-urkurikoulujen lakkauttamista ja 
koulutuksen siirtämistä sortavalassa 
sijaitsevaan liikolan diakonialaitok-
seen. komitean mielestä oppilaiden si-
veellisen kehittymisen kannalta tuskin 
oli hyväksi, että lukkari-urkurikoulut 
sijaitsivat suurimmissa kaupungeissa. 

kanttori-urkuriyhdistyksen johdos-
sa tieto otettiin vastaan tyrmistyneenä, 
koska ehdotusta pidettiin täysin epä-
realistisena. Myöskään professori 
Heikki Klemetti ei voinut ymmärtää, 
miksi lukkarikoulu tahdottiin välttä-
mättä sijoittaa pieneen maaseutukau-
punkiin ja panna vielä pappi koulun 
johtajaksi. hän kirjoitti säveletär-leh-
dessä: ”niin! helsinki on jumalaton ja 
synnillinen kaupunki, jossa viettelyk-
set ovat niin suuret, ettei voi panna 

nuorukaisia opiskelemaan kiusausten 
keskelle. Mutta kuinkas on pappien 
laita? eikö heihin kiusaaja yletykään, 
sillä hehän opiskelevat helsingissä? – 
kanttori-urkuriliiton kanta voitti ja 
lukkari-urkurikoulut saivat jatkaa toi-
mintaansa.

Vuonna 19�4 liiton johtoon asettui 
Mouhijärven kanttori Kalle Rytkönen, 
joka oli ollut liiton hallituksessa alusta 
pitäen. Rytkösen puheenjohtajakautta 
voisi kuvailla hyvin tulokselliseksi, sil-
lä liitto sai 19�0-luvulla oman äänen-
kannattajan, kirkkomusiikkilehden, 
liitto oli mukana järjestämässä ensim-
mäisiä valtakunnallisia kirkkolaulu-
juhlia tampereella, perustamassa pai-
kallisyhdistyksiä sekä järjestämässä 
opintokursseja. ensimmäinen opinto-
kurssi järjestettiin vuonna 19�9 hel-
singissä. 

tehomies vauhdissa
19�0-luvulla liiton sihteeriksi ja talou-
denhoitajaksi valittiin teuvan kantto-
ri Edvard Inkinen, todellinen tehomies. 
inkinen lukeutui niihin monipuolisiin 

Professori Reijo Pajamo piti ”Leivästä, Sanasta ja Musiikista” -kirjan julkistamistilai-
suudessa Johanneksenkirkon seurakuntasalissa juhlaesitelmän liiton vaiheista 1907 - 
2007.

Professori Pajamo: 

kanttorit uuden ajan alussa
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muusikoihin, jotka toimivat paikka-
kunnillaan paitsi lukkareina myös 
kuoronjohtajina sekä erilaisissa yhteis-
kunnallisissa luottamustoimissa. 

inkinen oli nuorisoseuran esimies, 
kuntakokouksen ja kansallisseuran 
puheenjohtaja, suojeluskunnan kulje-
tuspäällikkö, hän oli mukana perusta-
massa teuvalle raittiusseuraa, postitoi-
mistoa, säästöpankkia, osuuskassaa ja 
karjatalouden tarkkailuyhdistystä.  in-
kisen ansiosta paikkakunnalle saatiin 
myös vesijohdot ja puhelinverkosto. 
inkisen ensimmäisiä tavoitteita oli lii-
ton jäsenmäärän nostaminen.

kanttori-urkuriliiton jäsenmäärä oli 
vuonna 19�� ollut alle 40 prosenttia 
virkakunnasta. palkkaustaistelun ol-
lessa kiivaimmillaan 19�0-luvun lo-
pulla jäsenmäärä alkoi nousta. Vuon-
na 19�9 liittoon kuului jo 49 prosenttia 
virkakunnasta. edvard inkisen mie-
lestä luku oli silti liian alhainen. hän 
lähetti vuonna 19�5 jäsenkortin noin 
450:lle virassa olevalle kanttorille ja 
urkurille. Maaliskuussa 19�� jäsen-
määrä oli jo �70 ja ylitti vuoden lopus-
sa ensimmäisen kerran 400 rajan.

talvisodan seurauksena kanttori-
urkuriliitto menetti monta parhaassa 
iässä olevaa kirkkomuusikkoa. kaatu-
neiden virkaveljien perheiden autta-
miseksi liitto organisoi laajan keräys- 
ja avustustyön. keräyksen tuloksena 
varoja kertyi virkaveljiltä, yhdistyksil-
tä ja kirkkokuoroilta lähes 100 000 
markkaa. Myös Ruotsin ja tanskan 
kirkkomusiikkijärjestöt tulivat mu-
kaan avustustyöhön.

henkistä tukea liitto sai myös kir-
kon johdon taholta, kun arkkipiispa 
Aleksi Lehtonen totesi liiton 40-vuotis-
juhlilla turussa: ”Valtava on jälki, jo-
ka maamme kanttorien ja urkurien 
väsymättömän aherrusten ja ponnis-
tusten ansiosta on nyt nähtävissä ja to-
dettavissa kaikkialla kansankirkkom-
me työvainiolla.”

CCF edustuskuoroksi
kanttori-urkuriliiton imagoa nosti 

merkittävästi myös suomen kanttori-
kuoro (Chorus Cantorum Finlandiae), 
joka perustettiin vuonna 1948 liiton 
edustuskuoroksi ja joka edustikin liit-
toa oslossa vuonna 1949 pidetyssä 
pohjoismaisessa kirkkomusiikkikong-
ressissa suurella menestyksellä. 

kanttorikuoron perustaminen voi-
daan nähdä myös toisesta näkökul-
masta. kanttorikunnan keskuudessa 
oli nimittäin syntynyt ajatus, että vir-
kakunnan olisi yhteisönäkin pystyttä-
vä tuomaan suuren yleisön tietoisuu-
teen sellaista ammatillisen kypsyyden 
ja elinvoimaisuuden osoitusta, mikä 
olisi omiaan vahvistamaan yleistä luot-
tamusta ja arvonantoa kirkkomusii-
killisen julistuksen hyväksi työtä teke-
vään ammattikuntaan.

kirkko eli 1950-luvun alussa voima-
kasta muutos- ja murrosaikaa. Vanho-
jen, kaavamaisten muotojen tilalle et-
sittiin uusia, vapaampia muotoja, mi-
kä heijastui nopeasti myös kirkkomu-
siikkiin aiheuttaen tulkintaongelmia 
muun muassa siitä, millaista musiik-
kia voitiin esittää hää- ja hautajaistilai-
suuksissa. Myös liiton puheenjohtaja 
Armas Maasalo otti kantaa tilanteeseen 
kysyen kirkkomusiikki-lehdessä: 
”suosiiko kansankirkkomme profaa-
nimusiikkia?” Maasalon mielestä 
kirkko pitää kyllä huolta siitä, että 
saarna pysyy oikeassa opissa ja henges-
sä, mutta kirkkomusiikilla ei ole niin 
väliä!

yhteistyötä pappisliiton kanssa
suomen kirkon pappisliiton kanssa 
löytyi yhteistyön muotoja, kun esille 
nostettiin pappien ja kanttorien jatko-
koulutusasiat. 

Rovasti Olavi Airaksen mielestä val-
miuksien opettaminen pyhäkoulun ja 
rippikoulun pitoon olivat pappien ja 
kanttorien koulutuksessa olleet liki 
olemattomat. kaikki saataisiin uudel-
le kannalle, jos tuomiokapitulit järjes-
täisivät papeille ja kanttoreille kurssit 
näiden erikoisongelmien selvittämistä 
varten. kurssien tulisi olla yhteisiä, 

koska ne olisivat omiaan myös lähen-
tämään pappeja ja kanttoreita, jotka 
muutenkin joutuvat työskentelemään 
paljon yhdessä. 

kanttori-urkuriliiton ja pappisliiton 
neuvottelujen tuloksena pappien ja 
kanttorien ensimmäiset yhteiset luen-
to- ja neuvottelupäivät järjestettiin 
järvenpään seurakuntaopistossa elo-
kuussa 195�. 

viiden palkkaluokan korotus
kenties merkittävin 19�0-luvun tapah-
tuma kanttorikunnan kannalta oli se 
palkkataistelu, jossa päähenkilöksi nou-
si liiton varapuheenjohtaja Risto Koski-
nen. 

piispainkokouksen asettama palk-
kauskomitea ei asettunut kannattamaan 
kanttori-urkuriliiton asettamia tavoit-
teita kanttorin viran alimmaksi ja ylim-
mäksi palkkaluokaksi. kun neuvottelut 
kirkkohallituksen kanssa kariutuivat 
tuloksettomina, päätti koskinen viedä 
asian eduskuntaan. hän laati kansan-
edustajia varten kirjelmän, jossa lausut-
tiin muun muassa: ”Maassamme ei ole 
toista ammattialaa, jossa palkkauksen 
määrä koulutuksen vaativuuteen ver-
rattuna on niin alhainen kuin kanttori-
urkureilla.”

eduskunnan laki- ja talousvaliokun-
ta tekikin muutosehdotuksen, jonka 
mukaan kanttori-urkurien palkkaa 
nostettaisiin liiton ehdottamalla tavalla. 
kun kolmas käsittely oli ohi ja puheen-
johtajan nuija ”kopsahti”, koskinen 
kertoi olleensa ”ekstaasissa”, olihan 
kanttorien palkkaus noussut peräti vii-
si palkkaluokkaa. 

yhteiskunnassa tapahtuneet raken-
nemuutokset heijastuivat ennen pitkää 
myös kirkon toiminnassa, jonka oli uu-
distettava niin sisäistä rakennettaan 
kuin myös toimintatapojaan pysyäkseen 
kehityksessä mukana. tässä murrosvai-
heessa kirkko sai oman virkaehtosopi-
musjärjestelmän, jonka avulla palkko-
jen tarkistaminen kävi joustavammin 
kuin kirkon palkkauslain muutosten 
kautta. kanttori-urkuriliiton oli tehtä-
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vä myös ratkaisu siitä, mihin valtakun-
nalliseen keskusjärjestöön se liittyisi, 
jotta kanttorikunta saisi parhaat mah-
dolliset edut – ja päätti siirtyä tVk:sta 
akavaan, johon entuudestaan kuului 
suomen kirkon pappisliitto. 

1970-luvulla alkoi kanttorikunnassa 
ilmetä siirtymistä kirkon viroista muun 
muassa musiikkioppilaitosten sekä kan-
salais- ja työväenopistojen palvelukseen, 
koska opettajatarve alalla oli suuri. tä-
tä ilmiötä ”pakoa kanttorin viroista”  
pohdittiin monissa eri yhteyksissä. 
kanttori Jalmari Aalto listasi taustasyik-
si muun muassa sen, että kanttorin vir-
kaa ei riittävästi arvostettu ja että kant-
toreita ei valmistu riittävästi, koska 
koulutukseen pyrkivien joukko on pie-
ni. Myös muut musiikkialat houkutteli-
vat, koska niissä oli parempi palkka ja 
selkeämpi työnkuva. 

paineet liittoa kohtaan kasvoivat, kun 
kirkkoneuvos Ahti Auranenkin ihmette-
li lahden neuvottelupäivillä sitä, että 
vasta valmistuneella papilla on heti sa-
mansuuruinen palkka kuin turun tuo-
miokirkon urkurilla. kirkkoneuvoksen 
kanta oli: ”ellei kanttori-urkuriliitto 
pyri parantamaan kanttori-urkurien 
asemaa, ei sitä kukaan muukaan tee.” 

Vuoteen 197� mennessä muissa kuin 

kanttorin viroissa toimivien kirkko-
muusikoiksi koulutettujen määrä oli 
kasvanut lähes kolmannekseen. tilan-
netta pidettiin jo huolestuttavana. poh-
dinnan aiheena oli, miksi kanttorit siir-
tyvät pois kirkon palveluksesta ja toi-
saalta, miten heidät saataisiin takaisin.

haasteena musiikin kirjavuus
kanttoreilla on ollut merkittävä yhteis-
kunnallinen, sosiaalinen ja musiikin-
historiallinen merkitys etenkin paikal-
liskulttuurissa. kanttorit ovat usein ko-
keneet saaneensa suurempaa arvostus-
ta ympäristön kuin kirkon taholta. 
kanttori-urkuriliitto on pyrkinyt par-
haan tahtonsa mukaan ajamaan virka-
kuntansa ammatillisia ja edunvalvon-
nallisia asioita, pyrkinyt huolehtimaan 
siitä, että kanttorit viihtyisivät työssään, 
jaksaisivat työssään ja että heille mak-
settaisiin oikeudenmukaista palkkaa. 

Mutta kanttorikunta on eräänlaisella 
rajapyykillä myös ammatillisessa mie-
lessä. koulujen laulunopetuksen heik-
ko tilanne ja virsilaulun lähes totaali-
nen katoaminen koulujen opetusohjel-
masta ovat jo antaneet ”varoitussignaa-
linsa” myös kirkollisen musiikkitoi-
minnan suuntaan. 

kanttorikunta ja liitto ovat kuin uu-

den ajan alussa. on hyväksyttävä muun 
muassa se, että viroissa toimii hyvin eri-
laisen koulutuksen saaneita kirkko-
muusikoita. on myös hyväksyttävä se, 
että kirkon on tarjottava erilaista kirk-
komusiikkia, koska odotukset sitä koh-
taan vahvistuvat vuosi vuodelta. 

niin kuin koululaitoksen piirissä on 
siirrytty kuntakohtaisiin opetussuunni-
telmiin ja kirkon piirissä seurakunta-
kohtaisiin ratkaisuihin muun muassa 
messusävelmistöjen suhteen, myös en-
nen niin yhtenäisen kirkon musiikki-
kenttä tulee jatkossa rakentumaan var-
sin kirjavista musiikkiseurakunnista. 
paluu yhteiseen musiikkikäytäntöön ja 
koulutukseen tuskin on mahdollista. 
tässä sirpaloituneessa tilassa kanttori-
urkuriliiton merkitys nouseekin entis-
tä tärkeämmäksi.

Lyhennelmä professori Reijo Pajamon 
juhlaesitelmästä Suomen Kanttori-urku-
riliiton 100-vuotisjuhlassa 15.6.2007 Hel-
singissä Johanneksen seurakunnan seura-
kuntasalissa. Puhe pohjautui professori 
Pajamon laatimaan lähes 200-sivuiseen 
historiaosuuteen Kanttori-urkuriliiton 
100-vuotisjuhlakirjassa ”Leivästä, Sanas-
ta ja Musiikista”. Kirjaa voi tilata AKIn 
toimistosta.

suomen kanttori-urkuriliiton halli-
tus julisti liiton 100-vuotisjuhlien 
kunniaksi haettavaksi kolme stipen-
diä varsinaisille jäsenille ja kolme sti-
pendiä opiskelijajäsenille. stipendin-
saajien valinnassa noudatettiin liiton 
stipendirahaston sääntöjä. opiskelija-
jäsenten stipendit jaettiin alkuperäi-
sestä suunnitelmasta poiketen kahte-
na 1.000 euron stipendinä johtuen ha-
kemusten sisällöstä. stipendit luovu-
tettiin juhlapäivällisellä suomenlin-
nassa 15. kesäkuuta.
varsinaiset jäsenet

Sirpa Lampinen, osallistuminen so-

cietas liturgican �1. kongressiin pa-
lermossa �. - 11.8.�007, �.000 euroa

Seppo Kirkinen, käsikellokuoron 
johtamisen ja käsikellojen soolosoi-
ton opintomatka yhdysvaltoihin, 
�.000 euroa

Riitta Hirvonen, väitöskirjatyö las-
ten virsiä ja hengellisiä lauluja sisältä-
vistä suomenkielisistä kokoelmista 
18�� - 19�8 ja niiden vaikutuksesta 
vuoden 19�8 virsikirjaan, �.000 eu-
roa

Jenni Urponen, kasvatustieteen pro 
gradu -työ virsikasvatusoppimateri-
aalin sisältöön ja laatimiseen liittyvät 

luokanopettajien tarpeet, toiveet sekä 
ideat Maskun kunnan alakouluissa, 
�.000 euroa
opiskelijajäsenet

Cadenza, oulun seudun ammatti-
korkeakoulun kirkkomusiikin opis-
kelijat ry, opintomatka pariisiin, 
1.000 euroa liiton opiskelijajäsenten 
matkakustannuksiin

Mikko Kallio, Ari Lehtonen, toni 
Pussinen, 150 koraalialkusoiton val-
mistaminen ja julkaiseminen, 1.000 
euroa yhteensä.

suomen kanttori-urkuriliiton 100-vuotisjuhlastipendit jaettu
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MOnica Heikel-nyBerg
t.F. kyRkoheRDe i inGÅ FöR-
saMlinG

oslo var fullt av yppigt blom-
mande syrener i maj, då merja 
laaksamo, Jukka huttunen 
och undertecknad som repre-
sentanter för Finlands prästför-
bund deltog i de skandinaviska 
prästföreningarnas årligen 
återkommande överläggnings-
dagar. 

Mötet förläggs i tur och ordning till de 
skandinaviska länderna, så att värd-
landet genom sin uppläggning av mö-
tesdagarna har möjlighet betona vilka 
frågor som just nu lokalt är mest aktu-

ella. om vi finländare hade dragit vå-
ra slutsatser av det festliga program-
met, med otroligt festliga måltider och 
besök på bl.a. akershus fästning och 
lillehammer hade vi kanske trott att 
prästlivet i norge bara är sol och sam-
varo, men vi fick också genom möten 
med representanter för kyrkostyrel-
sen, riksdagen och biskopar en mång-
sidig bild av det reformationsarbete 
som pågår inom kyrklig lagstiftning.

i norges prästförbund, och i hela 
Den norske kirke, brottas man med 
frågorna kring kyrka och stat. Fråge-
ställningarna liknar långt de diskus-
sioner som fördes i sverige med anled-
ningen av skilsmässan mellan kyrka 
och stat där, möjligen med undantag 
för att den norska statskyrkan är ännu 
starkare bunden till staten än vad dess 

svenska systerkyrka var.
nästan två tredjedelar av kyrkans 

inkomster kommer ur kommunala 
skattemedel, medan den sista tredje-
delen tillförs av statsbudgeten och en 
del medel kommer från fonder och 
testamenten. organisatoriskt har kyr-
kan i norge en i lag fastställd tredub-
bel beslutsfattarstruktur. Dels en de-
mokratisk beslutsordning med valda 
representanter, dels en statlig besluts-
struktur där prästerskapet fungerar 
som en del av tjänstemannakåren och 
slutligen den lokala församlingens 
självbestämmanderätt. arbetet styrs 
m.a.o. i hög grad av statens lagstift-
ning, men också av kyrkostyrelsebe-
slut och församlingens lekmän.

i takt med den ökande sekularise-
ringen, där i detta nu 8� % av norr-

Varför Finlands ev.luth kyrka har anledning att vara tacksam för 1809 års fred….

Reflektioner kring den 
norska kyrkans utmaningar

I maktens hjärta: i plenisalen 
fattas beslut om både norska 
kyrkan och staten.
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männen hör till statskyrkan, har kra-
ven på en skilsmässa stat-kyrka vuxit 
allt starkare. År �00� tillsattes en ar-
betsgrupp för att utreda hur detta kun-
de ske, och det betänkande arbets-
gruppen sammanställde befinner sig 
nu på slutrakan av en utlåtanderunda. 
i korthet föreslår man att grundlagen 
ändras så att alla paragrafer som gäller 
norges ev.luth kyrka sammanförs till 
en egen kyrkolag, vilket alltså tidigare 
inte har existerat. staten fortsätter att 
värna om den norska kyrkan som of-
fentlig statskyrka, samtidigt som kyr-
kan fortfarande kommer att vara ledd 
av staten som samtidigt också skall 
förvalta religionsfriheten och jämlik-
heten mellan samfunden…

För prästerna kommer reformen 
att innebära en mängd 
förändringar
hittills har antalet prästtjänster varit 

en fråga för regeringen som genom 
statsbudgeten detaljerat har påverkat 
kyrkans arbete. om den norska kyr-
kan inte längre åtnjuter samma statli-
ga stöd faller bottnen ur församlingar-
nas ekonomi, särskilt i glesbygden. lö-
neutvecklingen och med den nyrekry-
teringen drabbas direkt. Redan nu har 
den norska kyrkan betydligt förre 
präster/medlemmar än t.ex. vår finska 
ev.luth kyrka.  

Det norska prästförbundet oroar sig 
också för prästernas ställning i förhål-
lande till församlingarna om arbetsgi-
varansvaret överförs från staten till lo-
kalförsamlingen. 

presteforeningen, eller prästförbun-
det, ansvarar i detta nu för den största 
delen av prästernas vidareutbildning 
och får också statsstöd för denna verk-
samhet. Det nya förhållandet mellan 
statsmakt och kyrka påverkar också 
denna balans, och därmed prästernas 

professionella kunnande och fackliga 
stöd.

i diskussionerna kändes det gott att 
ha stöd av kolleger med olika erfaren-
heter. av oss skandinaver har kanske 
sverige gått längst på vägen mot en 
demokratiskt styrd kyrka, medan 
Danmark utarbetar sin egen modell – 
minus ett stift, sedan Färöarna den �9 
juli i år blev en självständig kyrka. Vi 
finländare kunde många gånger om 
konstatera att det bästa som hänt Fin-
lands ev.luth kyrka i ljuset av den på-
gående skandinaviska debatten är att 
storfurstendömet Finland år 1809 blev 
en del av tsarriket. De skickliga för-
handlare som då förhandlade med sta-
ten, det vill säga Ryssland, och fick ige-
nom våra rättigheter till en egen kyr-
ka lade en grund som har hållit att 
bygga på i nära �00 år, och som väl hål-
ler också för nya sekel.

Oy Finn Lectura Ab   Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki   Puh. 020 7489 485   asiakaspalvelu@finnlectura.fi

UUTUUS!

HAKUTEOS VARHAISKRISTILLISEN 
KIRJALLISUUDEN LUKIJOILLE

Uuden testamentin sanakirja kreikka-suomi
Matti Liljeqvist
34 €

Lähes 7000 sanan sanakirja sisältää mm. Nestle–Alandin
toimittaman kreikankielisen Uuden testamentin, Novum 
Testamentum Graece, koko sanaston sekä Apostolisten 
isien kirjojen sanaston. 

Lisää kreikkaa: www.finnlectura.fi
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ulla savOnen
kappalainen, espoon tuoMio-
kiRkkoseuRakunta

– olen aina tehnyt kovasti töitä. ja ty-
kännyt siitä, mitä teen. tiedonhalu on 
ajanut minua eteenpäin. olen etuoi-
keutettu, koska olen saanut tehdä sitä 
mikä minua kiinnostaa, sanoo aila 
lauha, kirkkohistorian professori ja 
teologisen tiedekunnan dekaani. lu-
jaa työntekoa hän pitää uransa salai-
suutena.

aila hoitaa teologisen tiedekunnan 
määräaikaisen dekaanin virkaa jo tois-
ta kolmivuotiskauttaan. Dekaanin työ 
on hänestä erityisen innostavaa ja haas-
tavaa, koska tiedekunnan johtajana 
dekaanin kuuluu kehittää tiedekun-
nan toimintaa. sitä hän voi tehdä omi-
en kiinnostustensa pohjalta.

tutkijanura 
aukeaa
aila sanoo ajautuneensa yliopistoural-
le. häntä pyydettiin työhön tiedekun-
taan jo ennen kuin hän valmistui teo-
logian maisteriksi, aluksi hallintoteh-
täviin. naispuolisille teologeille ei 
tuolloin, 1970-luvulla ollut paljon 
mahdollisuuksia työmarkkinoilla. lä-
hinnä naisille oli tarjolla paikkoja sai-
raaloissa ja uskonnonopettajina. niin-
pä ailalla ei teologiseen tullessaan ol-
lut muita suunnitelmia kuin opiskella 
teologiaa, koska se kiinnosti häntä. si-
saruksista heikki ja kaisa olivat jo 
päätyneet samalle uralle.

opintoalan valintaan vaikutti myös 
läheinen sirkka-täti, joka oli aloitta-
nut teologian opiskelun 19�0-luvulla, 
jolloin se oli naiselle harvinaista ja ali-
arvostettua. täti päätyi vaihtamaan 
alaa, ja hänestä tuli lastentarhanopet-

taja ouluun, ailan koulukaupunkiin.
jo kouluaikana aila oli kiinnostu-

nut yhteiskunnallisista ja sosiaalieetti-
sistä kysymyksistä. teologian maiste-
riksi hän valmistuikin pääaineenaan 
etiikka. koska ailaa kiinnosti myös 
historia, hän suoritti toisena tutkinto-
naan filosofian maisterin tutkinnon. 

kirkkohistoriassa yhdistyvät ailan 
kiinnostuksen kohteet: teologia, yh-
teiskunnalliset ja eettiset kysymykset 
sekä historia. 

– historia elää.  se on tätä päivää. 
kirkon historia näyttää sen toiminnan 
keskeiset elementit, joiden valossa on 
kiintoisaa tarkastella kirkon nykyisiä 
toimintatapoja, sanoo aila.

lapin 
lumo
aila on syntynyt sallassa seitsenlapsi-
sen perheen nuorimmaisena. perheen 
isä oli kirkkoherra, opettajankoulu-
tuksen saanut äiti kotona. isä kuoli 
suhteellisen varhain ja tämä joudutti 
itsenäistymistä. aila toteaakin jo var-
hain tajunneensa, että omillaan on pär-
jättävä.

– Minun on päästävä säännöllisesti 
pari kertaa vuodessa omille juurilleni 
lappiin, jossa on vielä sisarussarjam-
me yhteinen erämaamökki. kun kat-
selen lapin muuttumatonta luontoa, 
tiedän kuka olen. saan voimia luon-
nosta, hiihtämisestä nautin. ihmeelli-

sintä on hiljaisuus, se, 
kun sallassa menee 
ulos, ei kuulu mitään. 
turha kiire ja huolehti-
minen ovat poissa, sa-
noo aila työhuonees-
saan aleksanterinka-
dulla, keskellä vilkasta 
helsingin keskustaa.

lohjalla sijaitseva ai-
lan perheen kesähuvila 
on myös tärkeä akku-
jen lataamispaikka. 
siellä hän kesäisin kit-
kee ja kuskaa multaa 
puutarhassa. 

ailan perheeseen 
kuuluu aviomies Riston 
lisäksi neljä poikaa, 
kaikki jo aikuisia ja 
poissa kotoa. kahdella 

Aila Lauha:

nainen tiedekunnan johtajana

”Johtajuus vaatii ehdo-
tonta sitoutumista”, sa-
noo Aila Lauha.R
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vanhimmalla pojalla on perhe ja lap-
set, kolmaskin on ehtinyt naimisiin. 
uranaisen ja perheenäidin rooleja ai-
la ei ole kokenut vaikeaksi yhdistää.

– Minulla on sellainen muistikuva, 
että lapset eivät pieninäkään oikeas-
taan olleet mitenkään rasittavia, eivät 
sairastaneet paljoa, touhusivat päivällä 
ja nukahtivat helposti illalla. nuorim-
mainen sanoi kyllä pienempänä, että 
enkö minä voisi vaihtaa ammattia, ol-
la vaikkapa perhepäivähoitaja, muiste-
lee aila vähän haikeana.

keväällä eksegetiikan professorin 
tehtävistä eläkkeelle lähtenyt aviomies 
Risto on siis yliopistotutkija hänkin.

– se ei ole rasite, että me molemmat 
olemme teologeja. päinvastoin on hel-
pottavaa, että meillä on samanlainen 
arvomaailma ja käsitteistö, jolla kes-
kustella. Rasittavalta tuntui välillä se, 
että olimme molemmat samassa työ-
paikassa. en jaksanut pohtia yliopis-

SEURAKUNTARAKENNE
MURROKSESSA

Yhdistyvien seurakuntien organisaation
ja toimintayhteisön muutosprosessi

Risto T. Nieminen –
 Leena Vallenius –
Mikko Tähkänen

261 sivua
2. uudistettu ja päivitetty painos 2007

hinta 20 e

PL 239, 33101 Tampere
tutkimustilaus@evl.fi

(03) 3123 3400
www.evl.fi/ktk

ton asioita enää kotona, sanoo aila.

nainen pappina 
ja johtajana
– itse en ole kokenut syrjintää työelä-
mässä siksi, että olen nainen. tiedän 
kyllä, että naiset kokevat syrjintää kir-
kossa. silloin, kun kirkolliskokous en-
simmäisen kerran hylkäsi naispappeu-
den, minusta tuntui pahalta. naiset on 
nyt hyväksytty papeiksi. seurakunta-
laisena olen sitä mieltä, että kirkon 
johdon pitää jämäkästi hoitaa naispap-
pien syrjintäkysymys pois päiväjärjes-
tyksestä. 

– Minulla ei ole pappisvihkimystä. 
olisin voinut päätyä myös papiksi, 
mutta elämä vei muihin tehtäviin, to-
teaa aila.

johtajana naiselta vaaditaan ailan 
mukaan samoja ominaisuuksia kuin 
mieheltä. johtajan velvollisuus on olla 
oikeudenmukainen ja tasapuolinen, ja 

hänen on huolehdittava alaistensa jak-
samisesta. johtajuus vaatii myös orga-
nisaatiokykyä ja sitkeyttä sekä ehdo-
tonta sitoutumista.

– olen itse nopeaotteinen ja usein 
turhankin kiireinen. erään johtajaval-
mennuksen jälkeen yritin hidastaa as-
keleitani tiedekunnan käytävillä sillä 
seurauksella, että työtoverini tulivat 
huolestuneina kysymään, että mikä si-
nulla on? johtajatkin voivat olla per-
sooniltaan erilaisia. johtajuus on ke-
hittymässä hyvään suuntaan. helsin-
gin yliopisto esimerkiksi satsaa kiitet-
tävästi johtajakoulutukseen ja johtaji-
en tukemiseen, sanoo aila.

naisena ekumeenisissa
yhteyksissä
– olen mukana eri ekumeenisissa foo-
rumeissa, joissa pohditaan teologikou-
lutusta. erityisesti katolisen ja orto-
doksisen kirkon edustajien kanssa toi-
mittaessa olen joskus ainoa nainen. se 
ei haittaa, en sitä itse usein edes huo-
maa. olennaista on, että keskustelem-
me asioista. 

hedelmällistä keskustelu on ailan 
mukaan silloin, kun osataan kuunnel-
la toista ilman, että pelätään oman nä-
kemyksen menettämistä. 

– keskustelu, joka loppuu ”minä 
olen kuitenkin oikeassa” -asenteeseen, 
ei johda mihinkään. itselle tärkeistä 
periaatteista tai omista uskonpilareista 
ei tarvitse luopua vaikka kuuntelee 
toista. suvaitseminen on sitä, että ottaa 
vakavasti oman näkemyksensä ja yhtä 
vakavasti kuuntelee, mitä toiset ajatte-
levat. silloin on mahdollista omaksua 
uutta ja tarkistaa käsityksiään. 

Dekaanina ailan sydäntä erityisen 
lähellä on kolmen teologisen tiedekun-
tamme välinen yhteistyö. teologian 
opiskelijoiden tulevaisuuden aila nä-
kee hyvänä. teologian opiskelupaik-
koja on riittävästi ja teologien kysyntä 
kasvaa. teologisen koulutuksen laaja-
alaisuus antaa kirkon työn lisäksi val-
miuksia monelle alalle yhteiskunnas-
sa.

n a i s i a  h u i p u l l a
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seppO laitanen
kappalainen, siilinjäRVen 
seuRakunta

kolmen vuoden välein pidettä-
vä kep-kokous oli kesäkuussa 
pohjois-italiassa, piemonten 
torre pellicessa, joka sijaitsee 
melko lähellä ranskan rajaa. 
kokoukseen osallistui hieman 
yli 40 protestanttisten kirkko-
jen pappisliittojen ja yhdistys-
ten jäsentä 18 euroopan maas-
ta. suomesta mukana oli kaksi 
edustajaa, merja laaksamo ja 
seppo laitanen.

kokouspaikka oli hyvin valittu, sillä 
saimme samalla mielenkiintoisen 
mahdollisuuden päästä reformaation 
kysymysten juurille. torre pellicessa 
vaikuttavan valdolaisten uskonyhtei-
sön keskellä tuntuivat elävän yhä jo-
tenkin tuoreina tutun oloiset periaat-
teet, joista me nykyluterilaiset taidam-
me enimmäkseen lukea vain kirkko-
historian lehdiltä. 

Valdolaisten nimellä tunnetaan 
1100-luvun lopulla petrus Valdesin 
toiminnan tuloksena syntynyt liike, jo-
ta aluksi kutsuttiin myös lyonin köy-
hiksi. se pyrki aluksi toimimaan so-
vinnollisesti ja saamaan paavin hyväk-
synnän, mutta sai vastaansa painostus-
ta ja vainoa muun muassa ekskommu-
nikoinnin vuonna 1184 ja harhaoppi-
siksi ”ikuisiksi ajoiksi” julistamisen 
vuonna 1�15. paavi julisti ristiretken-
kin liikettä vastaan 1400-luvun lopul-
la. Vainottuna yhteisö hajaantui, mut-

ta jatkoi leviämistä lähinnä etelä-
Ranskaan, lombardiaan ja eteläiseen 
saksaan. sittemmin se löysi yhteyksiä 
samanlaisia ajatuksia edustaviin yhtei-
söihin, muun muassa hussilaisiin ja re-
formaatioon, lähinnä sveitsin refor-
moituun kirkkoon. Valdolainen liike 
muovautui reformoituun suuntaan ja 
nykyisin nimikin on usein muodossa 
valdolais-reformoitu. Reformaatioon 
liittyminen ratkaistiin barba-kokouk-
sessa vuonna 15��. seitsemän päivää 
kestäneen kokouksen muistomerkki 
on pystytetty angrognan laaksoon 
torre pellicen alueella.

Vahvimmaksi valdolaiskeskukseksi 
kehittyi torre pellicen alue. sielläkin 
heitä aika ajoin vainottiin ja he joutui-
vat jopa luopumaan väkivallattomuu-
den periaatteestaan puolustustaiste-
lunsa kuluessa. 1848 piemonte-sardi-
nian hallitsija antoi valdolaisille kansa-
laisoikeudet ja uskonvapauden omalla 
alueellaan. Vasta 1984 he saivat lain 
perusteella täyden uskonnon harjoitta-
misen vapauden italiassa.

Valdolaisten periaatteisiin kuului 
alun perin vapaaehtoisen köyhyyden, 
väkivallattomuuden, maallikkoaktii-
visuuden ja ahkeran Raamatun tutki-
misen ajatukset. Raamatun tärkeyttä 
kuvaa se, että he tekivät oman Raama-
tun käännöksenkin alkukielten poh-
jalta. lisäksi he englantilaisen Charles 
Beckwithin avulla järjestivät lapsilleen 
hyvän kouluopetuksen. torre pellicen 
alueella sanotaan olleen noin �00 kylä-
koulua 1800-luvun puolivälissä. kato-
lisessa kirkossa he aikanaan arvosteli-
vat muun muassa aneita ja pyhimysten 
palvontaa. Valdolaisten opettajia kut-
suttiin barba-nimellä (setä) erotuksek-
si katolisen kirkon ”isästä”.

euroopan kirkot 
eri tilanteissa
suuri osa delegaateista oli saksan maa-
kirkoista ja hollannista. pohjoismais-
ta puuttuivat Ruotsi ja islanti. itä-eu-
roopan maat olivat hyvin edustettuina, 
lisäksi mukana oli esimerkiksi latvi-
an sekä Ranskan, portugalin ja espan-
jan edustus.

itse kullakin kirkolla oli oma tari-
nansa kerrottavana. Mieleen jäi erityi-
sesti espanjan juan Varelan raskas 
työsarka, kun hän yliopistossa opetta-
misen lisäksi huolehtii kaikista espan-
jan evankelisen kirkon itärannikolla 
sijaitsevista seurakunnista. Romanias-
ta ja unkarista kerrottiin hyvästä eku-
meenisesta yhteistyöstä evankelisten ja 
paikka paikoin myös ortodoksisten 
seurakuntien kanssa, mutta myös suu-
resta puutteesta ja eu-odotusten pet-
tymyksestä. köyhyys on suurta kir-
kossakin, siispä perhettä elättävät mie-
het eivät halua papeiksi, kun papin 
palkka ei siihen riitä. papeiksi tulee 
yhä enemmän naisia, jotka jäävät elin-
tasopaineissa usein perheettömiksi.

serbiassa kirkko näytti etsivän vai-
kuttamisen kanavia yhteiskunnassa, 
joka käymistilan jälkeen hakee elämi-
sen mallia, ja kirkolta kaivataan ehkä 
eniten eettistä panosta. englannin kir-
kon elämää suitsutettiin joissakin pu-
heenvuoroissa, mutta kirkon oman 
edustajan näkemys oli itseironisen 
synkkä: kirkko on kuin muinaista jo-
enuomaa tai kanavaa esittelevä opas, 
joka innostuneesti kertoo, että mui-
noin tässä virtasi vettä – mutta virrat 
ovatkin nyt jo muualla. islam ja hel-
luntailaisuus ovat kasvussa, englannin 
kirkon on Robert hampsonin mukaan 
”keksittävä itsensä uudelleen”. ”an 

k e p - k o k o u k s e n  t e R V e i s e t

evankeliumin lupaus toivosta 
pappien teemana italiassa
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idea is useless, if it doesn’t mobilize”, 
hän totesi. liettuan Varis Bitenieks 
näki kirkossaan kaksi puolta: pysähty-
neeksi luonnehtimansa kotikirkon ja 
dynaamisen siirtotyöläisistä koostuvan 
kirkon lähinnä irlannissa ja muissa 
länsi-euroopan maissa.

olin tietenkin osannut etukäteen 
ajatella, että eri kirkkojen edustajat il-
mentävät uskoaan eri tavoin esimer-
kiksi liturgian ja rukouksen muodois-
sa. ja niinhän se olikin. sitä en kuiten-
kaan odottanut, että erilaisuus pistäisi 
kenellekään silmään kovin paljon. 
Mutta niin vain sain kohdata kysy-
myksen: mistäs kirkosta sinä oletkaan, 
kun teet ristinmerkin? no, toisaalta-
han meilläkin takavuosikymmeninä 
ainakin täällä syrjemmässä liturgia oli 
lähes yhtä koruton kuin valdolaiskir-

kossa ja siihen verrattuna nykypäivinä 
ollaan niin selebranttia että…

toivoa 
on
kokouksen teemana oli ”evanke-
liumin lupaukseen perustuva toivo”. 
Bernin yliopiston ut:n eksegetiikan 
emeritus professori ulrich luz luotasi 
luennossaan teemaa teologisesti Matte-
uksen evankeliumin pohjalta. siitä 
hän löysi kuvan jumalan valtakunnas-
ta, joka kutsuu meitä yhteyteensä, 
mutta myös panemaan kaiken alttiik-
si sen saavuttaaksemme. kristuksen 
seuraajan tehtävänä on Vapahtajan 
seuraaminen ja hänen kaltaisekseen 
tuleminen. Matteus ei kiinnitä huo-
miota kirkkoon, vielä vähemmän sen 
rakenteisiin ja organisointiin, vaan 

kutsuu henkilökohtaiseen seuraami-
seen. nykypäivänäkin meidän kristit-
tyinä tulisi nähdä riittävän tärkeäksi 
esimerkiksi elämäntyyliin ja henkilö-
kohtaiseen uskottavuuteen liittyvät 
seikat. kirkonkin tulisi pyrkiä ole-
maan enemmän jakamisen yhteisö ei-
kä kaikenlaisen ohjeistuksen ja pai-
mentamisen tyyssija. 

toinen luennoitsija, romanialainen 
ortodoksiprofessori Viorel ionita, toi 
terveisiä euroopan kirkkojen konfe-
renssista (kek) Genevestä, missä hän 
johtaa kirkkojen dialogin komissiota. 
ionita korosti vuonna �001 aikaansaa-
dun Carta oecumenican merkitystä 
tulevien vuosien ekumeenisessa työs-
kentelyssä, jossa on myös monia vaike-
uksia kohdattavana. näitä ovat esi-
merkiksi katolisen kirkon hallitseva 

Eurooppalaisten pappisyhdistysten konferenssiin osallistui edustajia 18 maasta. Kokouksen ohjelmaan liittyi retki luolalle, jossa val-
dolaiset mahdollisesti piileskelivät vainojen aikana.

SEppo laitaNEN
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asema ja hitaus ekumeenisissa kysy-
myksissä, eri maissa enemmistöinä 
olevien kirkkojen haluttomuus dialo-
giin vähemmistökirkkojen kanssa se-
kä proselytismi, jota erityisesti erilaiset 
järjestöt harjoittavat. 

ionita asetti suuria toiveita tänä syk-
synä sibiussa Romaniassa pidettävään 
ekumeeniseen yleiskokoukseen 
(eea�), mutta totesi toisaalta paikal-
listason dialogin olevan tärkeintä. 
ekumenian minimitavoitteen – että 
kirkot kunnioittavat toisiaan ja pyrki-
vät auttamaan toisiaan olemaan pa-
rempia omassa uskossaan ja kilvoituk-
sessaan – ionita kuitenkin uskoi toteu-
tuvan vasta ”viimeistä tuomiota edel-
tävänä torstaina”. hän myös korosti 
jatkuvan keskustelun merkitystä, ”dia-
logille ei ole vaihtoehtoa – paitsi vielä 
parempi dialogi!”

Mukavana välipalana jäi mieleen 
myös käynti pralissa, valdolaisten eku-
meenisessa keskuksessa agapessa 
(eräänlaisessa pikku-taizéssa).  Matka 
kapeita vuoristoteitä pitkin oli jo sel-
laisenaan elämys ja matkan varrella 
pysähdyimme viettämään kokouksen 
juhlapäivällisiä. keskus tarjosi eri puo-
lilta eurooppaa tuleville nuorille ju-

malanpalveluselämää, työpajatyösken-
telyjä ja muita kristittynä kasvamisen 
elementtejä. kaunis ja hiljentävä paik-
ka, toisen maailmansodan haavoille 
syntynyt sekin.

seuraavan kep-kokouksen isän-
nyyttä taisi eniten haluta nauravasil-
mäinen luterilaispappi henryk Reske 
puolasta. hän ei väsynyt muistutta-
maan, että tämän hetken tunnetuin 
puolalainen adam Malys on luterilai-
nen. Mikäli puolan vetovoima ja kyky 
kokouksen järjestämiseen ei riitä, on 
suomi vahvoilla isännäksi – meillä 
näyttää vanhastaan olevan korkea 
kep-profiili, jota mekään emme juu-
ri matalammaksi saaneet.
 
satunnainen tuttu 
vastaantulija
eräs kirkossamme nyt ajankohtainen, 
ekumeenisestikin merkittävä kysymys 
tuli vähän kuin ohimennen vastaan 
paluumatkalla norjalaisten delegaat-
tien kanssa. norjan kirkossa kysymys 
diakonaatista on uudelleen esillä, ja 
ingeborg Midttømme kysyikin mah-
dollisuutta saada meiltä jotain materi-
aalia, jota he voisivat käyttää hyväksi 
asiaa perusteellisesti valmistellessaan. 

he halusivat lähteä työstämään kysy-
mystä nimenomaan luterilaisen tun-
nustuksen pohjalta. siihenhän keskus-
telu meidän kirkossammekin näyttää 
yhtäältä kulminoituvan. ei olekaan 
niin helppoa sovittaa yhteen tunnus-
tuskirjojen yhden viran ja yleisen pap-
peuden näkökulmia, kolmisäikeisyyt-
tä ja kirkossamme vallitsevaa virkojen 
ja tehtävien kirjavuutta. jonkun lem-
pilapsi saattaa hyvinkin vielä mennä 
näiden pesuvesien mukana… Vaikka 
oltiin vielä italiassa, alkoi heti tuntua 
ihan kotoisalta.

ja opettivat norjalaiset meille kiel-
täänkin vähän. heillä on sana ”raus”, 
joka tarkoittaa vieraanvaraisuutta ja 
muutakin kokonaisvaltaista toisen hy-
vinvoinnista huolehtimista. ingeborg 
tähdensi, että sana sopii hyvin työelä-
mään. sielläkin pitää olla ”raussia”, 
koko ihmisen huomioon ottamista. 
kuinkahan paljon kieliä meidän vielä 
pitää opetella, että kirkko ja seurakun-
nat työyhteisöinä pääsisivät pois kiu-
sallisesta silmätikun asemasta työhy-
vinvointiasioissa? 

terveiset siis ja raus!
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intoa täynnä, kuvailee aka-
van uusi puheenjohtaja matti 
viljanen tunnelmiaan. uuden 
työpaikan käytännön asioita 
hän vielä opettelee, mutta joh-
tamisen viljanen taitaa hyvin.

uuden insinööriliiton puheenjohtaja-
na aiemmin toiminut Matti Viljanen 
valittiin toukokuisessa akaVan liit-
tokokouksessa puheenjohtajaksi ilman 
äänestystä. puheenjohtajaehdokkaista 
ainoana hänelle oli tuttua jo entuudes-
taan ykkösmiehen rooli. 

– koko yhteiskunnassa on meneil-
lään suuri murros ja kokemuksesta on 
apua muutoksen johtamisessa, Vilja-
nen arvioi.

hänen puheenjohtajakautensa alus-
sa käydään pitkästä aikaa liittotason 
sopimuskierrosta. tuore puheenjohta-
ja antaa liitoille evääksi asettaa niin 
kirkkaat ja selkeät neuvottelutavoit-
teet, että jokainen jäsen ymmärtää ne. 
Muuten tavoitteisiin ei sitouduta.

– työmarkkinapolitiikka on voima-
politiikkaa, vain kyllin vahvat liitot 
saavat haluamansa sopimukset.

Viljasen mukaan osalla akavalaisis-
ta liitoista on vielä syytä kehittää vah-
vuuttaan. niiden on opittava ymmär-
tämään työmarkkinamallia, jotta voi-
vat kehittää omaa toimintaansa. 

– Välillä puhe on todella neitseellis-
tä tähän raakaan maailmaan, Viljanen 
kärjistää.

hän kannustaa jäsenjärjestöjä tuke-
maan toinen toisiaan, sillä mitä vah-
vempia liitot ovat, sitä vahvempi on 
akaVa. siinä missä osalle jäsenkun-
nasta ongelmana on matala palkkata-
so, toisilla on ongelmana vaikkapa yli-

pitkät työpäivät. yhtenä ongelmana 
on korkea verotus.

osaajille osaajien 
palkka
akavalaisten käsissä ovat muun muas-
sa johtamiskulttuurin, organisaatioi-
den tai yleisen kilpailutilanteen muu-
tosten vaativimmat tehtävät. kun suo-
mi elää osaamisesta, osaajilla on oltava 
ykkösasema yhteiskunnassa ja osaami-
sensa arvoinen palkka. 

– jos tätä väestönosaa ei kuunnella, 
työmotivaatio ja jopa moraali laskevat, 
Viljanen muistuttaa.

jatkuva palkkakuoppa ja tietoisuus 
eurooppalaisten kollegoiden tuplapal-
koista voi johtaa välinpitämättömyy-
teen, joka heijastuu koko suomalai-
seen työelämään.

yhtenä esimerkkinä Viljanen mai-
nitsee korkeakoulualan, jossa on sur-
keat palkat kansainvälisesti verrattu-
na, vaikka juuri sinne suomen kan-
nalta olisi saatava huippuosaajat. kor-
keakouluihin on kasautunut myös lu-
vattoman paljon epätyypillisiä työsuh-
teita, muun muassa lyhyitä määräai-
kaisuuksia.

Viljanen kantaa huolta myös esi-
merkiksi kulttuuri-, palvelu- ja uuden 
teknologian aloista. niillä työskentelee 
paljon epätyypillisissä työsuhteissa ih-
misiä, jotka sopisivat akavalaiseen yh-
teisöön.

– se väki on heitteillä eikä minkään 
keskusjärjestön hallussa.

jäsenten tahto 
ykkösasia
huippuosaajien kanssa on mielekästä 
ja motivoivaa työskennellä, Viljanen 
vastaa kysymykseen, millaista on joh-

taa akaVan organisaatiota. 
– Minkä tahansa alan johto on aka-

valaisessa ympäristössä.
keskusjärjestön hallituksessa yli 15 

vuotta ollut Viljanen kuvailee hallitus-
ta hieman jäykäksi ja toivoo tuovansa 
puheenjohtajana hieman rennompaa 
meininkiä. hän kertoo olevansa jouk-
kuepelaaja: muita kuuntelemalla saa-
vuttaa yhteisen näkemyksen. Mutta si-
vusta johtamista hän ei voi sietää.

– olen nopea päätöksentekijä, en 
mikään vitkuttelija.

puheenjohtajan moton mukaan po-
sitiivisilla asioilla on positiivinen lop-
putulos. hän haluaa akavalaiseen yh-
teisöön iloista ilmettä ja me-henkeä. 
työyhteisössä on tärkeää hallita nega-
tiiviset tunteet. kateutta, katkeruutta 
tai kaunaa ei saa purkaa muihin, vaan 
on kerrottava suoraan, jos ne johtuvat 
työyhteisöstä. yksityiselämääkin kos-
kevat huolet voi mainita, jos itse niin 
haluaa. 

– itse olen esimerkki. jos minä mö-
kötän, niin koko organisaatio mököt-
tää.

eikä Viljasta mököttäjänä tunneta, 
vaan iloisena ja nauravana. hiljanen-
Viljanen on vauhdikas ja omien sano-
jensa mukaan tasapuolinen sekä oi-
keudenmukainen. töissä pärjäämises-
sä merkittäviä ovat osaaminen ja tu-
lokset, korvien väli ratkaisee.

tuttavia yli 
keskusjärjestörajojen
Matti Viljanen on pitkän linja konka-
ri työmarkkinakentällä. hän perusti 
ensimmäisen akavalaisen aluetoimis-
ton poriin. sittemmin valtakunnalli-
nen työmarkkinapolitiikka on vienyt 
miehen. keskusjärjestö sak:n pu-

Rempseä puheenjohtaja 
astui remmiin
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heenjohtaja lauri ihalaisen Viljanen 
on tuntenut pitkään: hän arvostaa kol-
legaa rehtinä ja selkärankaisena pal-
kansaajien puolestapuhujana.

– sttk:n suhteen tilanne on ilkeä 
eikä selkään puukotus ole hyvä yhteis-
työn alku.

korkeasti koulutettujen työmarkki-
nakeskusjärjestön puheenjohtaja toi-
voo, että omassa järjestössä ei ikinä 
mollata naapureita.

– oma putiikki on pidettävä puh-
taana.

työnantajapuolen ek:n porukka on 
hyvin tuttua, samoin kuntapuoli. Val-
tiopuolella on eniten uusia tuttavuuk-
sia, vaikka sekään kenttä ei ole täysin 
vierasta. 

eri alojen yhteiskunnalliset vaikut-
tajat ovat tuttuja myös helsingin suo-
malaisen klubin kautta. klubilla Vil-
janen on toiminut muun muassa vara-
puheenjohtajana.

vain tulevaisuutta 
voi johtaa
Viljasen sydäntä lähellä on nuoriso, 

josta on hänen mielestään pidettävä 
hyvää huolta akaVa-yhteisössä. 
nuorissa on tulevaisuus, joka on muu-
tenkin kiinnostuksen kohde. hän lu-
kee mielellään tulevaisuutta koskevaa 
tutkimusta – tosin myös muutakin tut-
kimusta.

nuorisoon Viljasella on hyvä kon-
takti lähipiirissä. kolme, jo aikuista 
lasta ovat omineet isän koulutusmyön-
teisyyden. Vanhempi tytär valmistelee 
työn ohessa psykologian väitöskirjaa. 
poika opiskelee kaupallisia aineita ja 
nuorempi tytär biokemiaa.

Vapaa-ajalla Viljanen harrastaa 
muun muassa metsästystä, joka on en-
nen kaikkea luonnossa liikkumista.

– Voin olla metsässä ottamatta pys-
syä pois pussista koko reissun aikana.

nuoruuden harrastuksista on säily-
nyt postimerkkeily. iso osa vapaa-ajas-
ta kuluu laitilassa, jossa Viljasen sielu 
asuu, vaikka mies itse asustelee hel-
singin töölössä. suku on peräisin lai-
tilasta ja sinne on noussut kesämökki. 
pihapiiriä on kunnostettu omin kä-
sin.

Puheenjohtaja Matti Viljanen korostaa, että AKAVAn on kuunneltava koko jäsenkunnan 
tahtoa ja sitä on kunnioitettava sekä arvostettava.

Muista 
lehdistä: 
Viljanen sanoo, että akavalaisista 
papit, kanttorit ja nuoret upseerit 
ovat surkeimmassa asemassa. lähes 
yhtä heikoilla ovat muiden muassa 
sosiaalityöntekijät, lastentarhan-
opettajat ja opettajat.

– näiltä ammattiryhmiltä vaadi-
taan paljon, mutta palkka on kuin 
kettufarmin tarhasiivoojalla. Matti 
Viljanen muistuttaa, että alipalkka-
us syö työmotivaatiota.

– en jaksa uskoa, että pelkän 
kutsumuksen varassa jaksaa painaa 
vuodesta toiseen pitkää päivää. ih-
minen elää euroilla. (länsi-suomi 
7.7.07) 
akavan puheenjohtaja Matti Vilja-
nen, 58, pitää nykyistä palkkatasoa 
käsittämättömänä. 

– tilanne on ihmeellinen. osaa-
misen pitäisi olla kannattavaa, jotta 
sitä voidaan jakaa ja hyödyntää. ih-
misille on annettava intohimoa ja 
motivaatiota kehittää itseään riittä-
vällä palkitsemisella. ei sellainen 
sairaanhoitaja tai lastentarhanopet-
taja, jonka naama on huonon pal-
kan takia kuin petolinnun pee, pys-
ty jakamaan hyvinvointia ympäril-
leen, Viljanen painottaa.

akavan puheenjohtajan sydä-
meen hiipii pieni epävarmuus muu-
tamien ammattiryhmien pärjäämi-
sen puolesta. esimerkiksi pappien 
ja kanttoreiden palkkataso mieti-
tyttää Viljasta.

– en pysty näkemään edes sel-
laista unta, jossa papit menisivät 
lakkoon. papit tekevät kuitenkin 
pitkiä päiviä, joista pitäisi saada oi-
keudenmukainen korvaus. (turun 
sanomat 8.7.07)
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Heikki HiilaMO
johtaja, kiRkkohallitus, 
Diakonia ja yhteiskunnalli-
nen työ
kirsi HiilaMO
kappalainen, käpylän seuRa-
kunta

onko lähimmäisyys vain rahan 
lahjoittamista? onko rahalah-
joitusten yleistymisessä vaarana 
yhteisöllisyyden rapistuminen? 
miten seurakuntien papit ja 
diakoniatyöntekijät voisivat 
edistää aitoa lähimmäisyyttä?

hyväntekeväisyys elää uutta kukois-
tuskauttaan, mistä kertoo myös hel-
singin sanomien kesän aikana julkai-
sema asiaa käsitellyt juttusarja. ylei-
nen vaurastuminen ja hyvinvointival-
tion kurjistuminen ovat saaneet monet 
harkitsemaan suuriakin lahjoituksia 
hyväntekeväisyyteen. kysymys on 
ajankohtainen myös siksi, että halli-
tusohjelma lupaa hallituksen selvittä-
vän hyväntekeväisyyteen annettavien 
lahjoitusten verovähennysmahdolli-
suutta. Monet järjestöt – mukaan luki-
en kirkon ulkomaanapu – ovat tätä 
vaatineetkin. 

kerätessämme aineistoa lähimmäi-
syyttä koskevaan kirjaamme Apua? – 
lähimmäisyyden perusteet saimme mo-
nia kirjoituksia, joissa lähimmäisyys 
liitettiin vastavuoroisuuteen ja yhtei-
söllisyyteen. yhteisö syntyy siitä, että 
ymmärtää saavansa antaessaan. yksi 
kirjoittaja totesi: ” oleellista yhteisöl-
lisyydessä – tai lähimmäisyydessä – on 

mielestäni se, että se perustuu vasta-
vuoroisuuteen. ei siten, että tänään 
minä teen jotain hyvää, tee sinä huo-
menna. Vaan siten, että turistessani 
naapurin kanssa kassajonossa tiedän, 
että näin parannan myös omaa elä-
mänlaatuani. näillä pienillä eleillä 
edistän vaikkapa turvallisuuden tun-
netta asuinympäristössäni.”

toinen kirjoittaja torjui lähimmäi-
syyden, jossa ikään kuin yläpuolelta 
autetaan vaikeuksiin joutuneita. hä-
nen mukaansa lähimmäisyyttä voi kui-
tenkin harjoittaa ennaltaehkäisevästi. 
kirjoittaja kutsuu tämänlaista lähim-
mäisyyttä yhteisöllisyydeksi: ”yhtei-
söllisyys voi ilmetä monella tavalla. se 
voi olla ystävällinen sana naapurille, 
kuorokaverille, tuntemattomallekin, 
lähikaupan kassalla tai pankkiauto-
maattijonossa. se saattaa olla kupilli-
nen kahvia naapurille, joka odottelee 
huoltomiestä avaamaan oven, kun 
avain ja kännykkä jäivät kotiin. tai si-
tä, että ottaa lasten kavereita yökylään, 
jotta vanhemmat saisivat tarvitseman-
sa lepohetken.”

seurakuntien yksi keskeisistä kysy-
myksistä on, miten synnyttää kaupun-
keihin ennaltaehkäisevää lähimmäi-
syyttä. jos lähimmäisapua on helposti 
saatavilla, yhteisö voi hyvin. 

yksilöllinen ja kollektiivinen 
auttaminen
pyyteetön apu voidaan jakaa kahteen 
eri kategoriaan. kyse voi olla yksilölli-
sestä tai kollektiivisesta avusta. yksi-
löllinen apu perustuu individualis-
miin. se on esimerkiksi yhdysvallois-
sa tyypillistä keskiluokan käyttäyty-

mistä, jota ohjaa eräänlainen sankari-
kuva: yksilöllisin avuin ja itsekkäin 
pyrkimyksin menestynyt sankari toisi-
naan auttaa vähemmän menestyneitä. 
yksilöllinen apu ei synnytä vastavuo-
roisuuden vaatimusta siinä määrin 
kuin kollektiivinen apu. yksilöllisessä 
avussa on keskeistä itse apu, ei autta-
jan ja autettavan välinen suhde. yksi-
löllinen apu ei myöskään yleensä joh-
da pysyvään avustussuhteeseen. 

yksilöllisen avun yhteydessä on pu-
huttu myös refleksiivisestä vapaaehtoi-
suudesta, joka tunnustaa vapaaehtoi-
sen yksilölliset tarpeet ja mahdollisuu-
det. Refleksiivisen vapaaehtoisuuden 
edistäminen tarkoittaa sellaisten tilai-
suuksien tarjoamista vapaaehtoisille, 
jotka itsessään motivoivat auttamaan. 
kyse ei ole siis yhteisöllisten vaan yk-
silöllisten arvojen toteuttamisesta. Va-
paaehtoisiin suhtaudutaan vapaaeh-
toismahdollisuuksien kuluttajina.

kollektiivinen auttaminen on pro-
sessi, ei yksittäinen teko. kollektiivi-
sessa avussa vapaaehtoisvoimin toimi-
vat ryhmät päättävät, mitä annetaan, 
milloin, miten, kenelle ja miksi. aut-
tamisen voimavarat – rahat, työvoima 
ja tavarat – ovat ryhmän hallussa. an-
tamista ohjaavat ryhmän normit ja 
verkostot. kollektiivinen auttaminen 
luo yhteisöllisyyttä ja lujittaa sosiaalis-
ta pääomaa. 

yksinkertaisesti kysymys on siitä, 
että tilisiirrolla on erilaisia vaikutuksia 
kuin lähimmäispalvelulla. tilisiirto 
edustaa ”toisten hyväksi” tekemistä 
(doing for), kun taas lähimmäispalve-
lua kuvaa ”toisten kanssa” tekeminen 
(doing with). eräiden tutkimusten 

Seurakuntien yhteisöllisyyden haasteet:

tilisiirtoja vai 
lähimmäispalvelua?
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mukaan ”toisten kanssa” autta-
jat antavat jopa 10 kertaa enem-
män ajastaan ja varoistaan kuin 
”toisten hyväksi” auttajat. 

kollektiivisen auttamisen 
vahvuus on myös sen varjopuo-
li. auttamiseen liittyy vahva yh-
teisöllisyys. ne, jotka eivät ole 
mukana verkostoissa eivätkä jaa 
yhteisön normeja, jäävät helpos-
ti avun ulkopuolelle. tämä pä-
tee myös uskonnollisiin yhteisöi-
hin.

yksilöllinen ja kollektiivinen 
apu eivät ole kuitenkaan ristirii-
dassa keskenään, vaikka kollek-
tiivista apua antavien verkosto-
jen puuttuminen tai niiden rap-
pio johtaa entistä yksilöllisem-
pään, satunnaisempaan ja erilli-
sempään apuun. yksilöllisen ja 
kollektiivisen avun välillä on 
vahva yhteys: mitä vähemmän 
on kollektiivista apua, sitä vä-
hemmän on myös yksilöllistä 
apua. Vastaavasti mitä enem-
män on kollektiivista auttamis-
ta, sitä enemmän on myös yksi-
löllistä auttamista. 

vapaaehtoistyön 
haasteet
Vapaaehtoistyölle luo kysyntää 
julkisen vallan, markkinoiden ja 
perheen vastuiden muutokset. 
julkinen valta ei enää takaa pe-
rusturvaa niin kuin hyvinvointi-
valtion kultaisella 1980-luvulla. 
Voimakaskaan talouskasvu ei ole pois-
tanut säästötarpeita. päinvastoin mo-
net kunnat ovat ajautuneet suuriin 
vaikeuksiin, eivätkä pysty tarjoamaan 
kaikkia peruspalveluita kuntalaisille. 
heikosti koulutetuille, sairaille ja 
vammaisille ja monille maahanmuut-
tajille ei ole tarjolla kuin silpputöitä. 
Raju sisäinen muuttoliike katkoo su-
ku- ja perheyhteyksiä. erityisesti van-
hukset jäävät helposti yksin. parisuh-
teet eivät nekään ole yhtä kestäviä 
kuin aikaisempina vuosikymmeninä.

kollektiivinen auttaminen nojaa va-
paaehtoistyöhön. se on yksilön omasta 
halusta lähtevää, ihmistenvälistä, tasa-
arvoista toimintaa toisten ja oman elä-
mänlaadun parantamiseksi. uskon-
nolliset yhteisöt ovat perinteisesti edis-
täneet kollektiivista auttamista ja yh-
teisöllisyyttä. kristillinen armontyö 
(caritas) edustaa yhtä kollektiivisen va-
paaehtoistyön ideaalityyppiä. uskon-
nollinen aktiivisuus luo itsessään sosi-
aalista ja kulttuurista homogeenisyyt-
tä. 

Myös laajemmassa merkityksessä 
kirkon jäsenyys on merkki homogee-
nisyydestä, vaikka jäsen ei olisikaan 
aktiivinen seurakunnan toiminnassa. 
omalla toiminnallaan kirkko tavoitte-
lee – Raamatun esimerkkien mukaan 
– lähimmäisyyden arvostuksen kohot-
tamista. kirkot levittävät tietoa vapaa-
ehtoistoiminnasta sekä luovat itse sille 
tilaisuuksia ja edellytyksiä muun mu-
assa rekrytoinnin ja koulutuksen avul-
la. kirkko puolustaa myös yhteiskun-
nallisten erojen ja luokkaerojen tasoit-

Vapaaehtoistyön edistämisessä on tärkeää, että vapaaehtoiset sitoutuvat yhteisön arvoihin ja 
kykenevät samaistumaan autettavien elämään.
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tamista ja asuinyhteisöiden pysyvyyt-
tä. 

Vapaaehtoisuus tarjoaa kokemuksia 
kumppanuudesta ja sosiaalisuudesta, 
itsetunnon lisääntymistä ja osittain 
omaa toipumista. Vapaaehtoistyön on 
todettu myös edistävän terveyttä ja pi-
dentävän elinikää. aktiivisille vapaa-
ehtoistyötä tekeville ihmisille vapaaeh-
toisuudesta muodostuu usein elämän-
tapa, mitä kautta koko toiminnalla on 
laaja yhteiskunnallinen merkitys.

seurakuntien 
haasteet
empiiriset tutkimukset uskonnolli-
suuden ja pyyteettömän käyttäytymi-
sen (vapaaehtoistyön, kolehtien ja lah-
joitusten antamisen) välillä eivät ole 
antaneet selviä tuloksia. jaetut tarpeet 
ja halut syntyvät yhteisössä menneiden 
kokemusten perusteella. Diakonian 
asiakkaita lukuun ottamatta suoma-
laisten seurakuntien jäsenillä ei ole 
enää vastaavia materiaalisen avun tar-
peita kuin esimerkiksi 1940-luvulla. 
keskinäinen auttaminen on ehkä 
luonteeltaan enemmänkin symbolista 
– ja varsinaisesti apu kohdistuu mui-
hin kuin oman seurakunnan jäseniin. 

seurakuntien luottamushenkilöt ja 
työntekijät ovat mukana monissa alu-
een hyväntekeväisyyttä harjoittavissa 
verkostoissa, esimerkiksi leijonissa, 
Mannerheim-liitossa, asukasyhdistyk-
sissä ja poliittisissa paikallisjärjestöis-
sä. kuten anne Birgitta yeung on 
osoittanut, vapaaehtoistyöstä innostu-
neet suuntaavat työpanoksensa useaan 
eri verkostoon. päällekkäisyys synnyt-
tää ryhmien välistä auttamista ja vah-
vistaa yhteisöllisyyttä. 

kollektiivinen auttaminen vaatii 
myös johtajuutta. kirkon työntekijät 
voivat paitsi olla esimerkkinä myös 
synnyttää ja ylläpitää kollektiivista 
auttamista oman seurakuntansa alu-
eella aktiivisella verkostotyöllä. kyse 
on enemmästä kuin avustustoiminnan 
organisoimisesta. avustusten keräämi-
nen alueen ihmisiltä, muilta vapaaeh-

toisorganisaatioilta sekä yrityksiltä luo 
yhteisöllisyyttä. parhaimmillaan avus-
tustempaus huipentuu juhlaan, joka 
kokoaa laajasti alueen ihmisiä. 

seurakunnissa vapaaehtoistyö on 
järjestetty usein piirien yhteyteen. 
Vaikka luterilaiset seurakunnat kerää-
vät kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia, 
ovat seurakuntien jäsenet keskimäärin 
melko laiskoja vapaaehtoisia. kuten 
aikaisemmin on todettu, suomalaiset 
luterilaisten seurakuntien jäsenet ovat 
aktiivisia ennen muuta seurakuntien 
ulkopuolella. seurakunnan jäsenyy-
dellä voi olla kuitenkin symbolinen 
merkitys vapaaehtoistyöhön rohkaise-
misessa.

keskinäinen luottamus ja sitoutu-
minen yhteisiin arvoihin jäsentävät 
seurakuntien vapaaehtoistyötä. tämä 
näkyy erityisen vahvana joissakin 
muissa kuin luterilaisissa seurakunnis-
sa. esimerkiksi helluntailaiset ja jeho-
van todistajat ovat suhteellisesti erit-
täin aktiivisia seurakuntiensa vapaa-
ehtoisia. Vapaaehtoistyö suuntautuu 
kuitenkin lähes yksinomaan seura-
kuntien jäseniin ja potentiaalisiin jäse-
niin. 

Vapaaehtoistyön edistämisessä on 
tärkeää, että vapaaehtoiset sitoutuvat 
yhteisön arvoihin ja kokevat toimin-
nassa toteuttavansa niitä. yhtä tärkeää 
on myös se, että vapaaehtoiset kykene-
vät samaistumaan autettavien elä-
mään. samaistumisen on havaittu ole-
van tärkeä motivaatiotekijä kaikessa 
kollektiivisessa auttamisessa.

kansainvälisen diakonian 
haasteet
ulkomaille suunnatut hyväntekeväi-
syyskeräykset ovat kaikkein haasta-
vimpia yhteisten arvojen ja yhteisölli-
syyden näkökulmasta. Miten estää se, 
ettei auttaminen jää yksilölliseksi ja 
sattumanvaraiseksi teoksi? Muuka-
laisten auttaminen kaukana suomen 
rajojen ulkopuolella voi olla parhaim-
millaan globaalin vastuun toteuttamis-
ta, missä yhteisönä on koko maailmaa 

ja missä apu on osa maailmankansalai-
sen vastuullista elämäntapaa. apu voi 
kuitenkin jäädä myös irralliseksi teok-
si, jolla ei ole yhteyttä sen enempää 
avustuskohteen kuin yksilön tai yhtei-
sön muuhun elämään.

avustusjärjestöt ovat pyrkineet luo-
maan ulkomaille suuntautuviin kerä-
yksiin kollektiivisen avustamisen mal-
leja muun muassa tiedottamisen avul-
la. avustuskohteista tiedottaminen an-
taa auttajille mahdollisuuden samais-
tua autettavien tilanteeseen ja varmis-
tua avun perillemenosta. Myös sään-
nölliset avustussopimukset ja niihin 
liittyvät avustajatapaamiset tuovat yk-
silölliseen apuun kollektiivisuuden 
luonnetta. 

avustusjärjestöt ovat myös pyrki-
neet synnyttämään konkreettisia yhte-
yksiä – esimerkiksi kummilapsitoi-
minnan tai tietyn kohteen ympärille 
luodun avustusringin avulla – auttaji-
en ja avustettavien välille.

parhaita tuloksia on saavutettu sillä, 
että organisaatio – tai jopa valtio – on 
sitoutunut pitkäksi ajaksi tietyn koh-
teen avustamiseen. ihmisten ja organi-
saatioiden välisten suhteiden kehitty-
minen vaatii paljon aikaa, erityisesti 
silloin, kun maantieteelliset ja kult-
tuuriset etäisyydet ovat suuria. 

Valtion tasolla erinomainen esi-
merkki on suomen ja namibian suh-
de. Vuonna 1870 alkanut lähetystyö 
namibiassa on laajentunut vuosikym-
menten kuluessa monille kirkon ja 
kirkollisten järjestöjen sekä muunkin 
kansalaisyhteiskunnan eri tasoille. 
parhaimmillaan auttaja-autettava ase-
telma on murtunut, ja suomalaisten ja 
namibialaisten yhteydenpito on muut-
tunut tasavertaiseksi yhteistyöksi, yh-
teisöllisyydeksi. 

Heikki ja Kirsi Hiilamo ovat kirjoitta-
neet kirjan Apua? Lähimmäisyyden pe-
rusteet. Kirja soveltuu kaikille lähim-
mäisten auttamisesta kiinnostuneille sekä 
oppikirjaksi ja innostajaksi vapaaehtois-
toimintaan.

t i l i s i i R t o j a  V a i  l ä h i M M ä i s p a lV e l u a ?
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suvi luOkkakalliO
FilosoFian MaisteRi (Musiik-
kikasVatus), Musiikin ylioppi-
las (kiRkkoMusiikki), siBelius-
akateMia

rippikoulusuunnitelma uudis-
tui vuonna 2001 ja sai nimek-
seen elämä – usko – rukous. 
musiikilla on rippikoulussa 
kiistaton osansa, mutta miten 
uuden suunnitelman mukai-
nen musiikkikasvatus käytän-
nössä toteutuu?

R
ippikoulun yleista-
voitteena on auttaa 
nuorta vahvistumaan omassa 
uskossaan ja lähimmäisenrak-

kaudessaan ja elämään rukouksessa ja 
seurakuntayhteydessä. tätä tavoitetta 
musiikin on tarkoitus omalta osaltaan 
tukea; se ei ole itsetarkoitus vaan väli-
ne. Musiikki välittää paljon sellaista, 
johon pelkät sanat eivät riitä. yhteinen 
laulaminen ja soittaminen yhdistävät, 
laululeikit vapauttavat tunnelmaa, 
taustamusiikki voi auttaa keskitty-
mään työskentelyyn, musiikin kuunte-
lu iltahartaudessa vie kenties syvem-
mälle kristinuskon äärelle kuin puhut-
televinkaan saarna.

uusi rippikoulusuunnitelma edel-
lyttää ohjaajina toimivien pappien, 
nuorisotyönohjaajien, kanttorien, dia-
koniatyöntekijöiden ja niin edelleen 
yhteistyötä niin rippikoulun suunnit-
telu-, toteutus- kuin arviointivaihees-
sakin. Musiikin pitäisi rippikoulussa 
liittyä kaikkeen toimintaan, ja suunni-
telman mukaan vastuu musiikkikas-
vatuksesta kuuluu kaikille rippikou-

luohjaajille. lähtökohtana pidetään 
oman seurakunnan musiikkitoimintaa 
ja kulloisenkin rippikouluryhmän val-
miuksia.

Musiikki osana 
rippikoulua
tutkin toukokuussa �007 valmistu-
neessa musiikkikasvatuksen pro gradu 
-työssäni elämä – usko – rukous -rip-
pikoulusuunnitelman mukaisen mu-
siikkikasvatuksen toteutumista lapu-
an hiippakunnan rippikoululeireillä 
vuonna �005. kyselylomakkeilla to-
teutettuun kartoitukseen vastasi lähin-
nä pappeja, kanttoreita ja nuorisotyön-
ohjaajia kaikista hiippakunnan rovas-
tikunnista.

Musiikkia arvostetaan rippikoulus-
sa. Monenkaan mielestä se ei kuulu 
tärkeimpien asioiden joukkoon, mut-
ta hyödyksi käytetään erityisesti sen 
ryhmää yhdistävää vaikutusta. teori-
assa suurin osa ohjaajista tuntee vas-
tuuta rippikoulun musiikkikasvatuk-

sesta. kanttorien toteuttamaa musii-
kinopetusta on leirillä yleensä 7–8 tun-
tia, ja varsinkin musiikkia harrastavat 
papit ja nuorisotyönohjaajat käyttävät 
sitä laulamisen ja kuuntelun muodos-
sa osana omaa opetustaan. 

ohjaajien yhteistyö musiikin osalta 
toteutuu hyvin vaihtelevasti. käytän-
nössä vastuu musiikkikasvatuksesta 
jakautuu vain harvoin koko tiimille. 
turhan usein vastuu musiikin käytös-
tä lepää kanttorin harteilla, vaikka 
vain kolmannes heistä on paikalla ko-
ko rippikoululeirin. pappien, kantto-
rien ja nuorisotyönohjaajien olisikin 
tarpeen kokoontua saman pöydän ää-
reen miettimään, millainen tulkinta 
rippikoulusuunnitelmasta heidän seu-
rakunnassaan tehdään – musiikkei-
neen kaikkineen. näkemyksen siitä, 
mihin rippikoulun musiikkikasvatuk-
sella pyritään, olisi hyvä olla ohjaajien 
yhteinen.

Rippikoulusuunnitelman musiikki-
osuus ei ole tuttu läheskään kaikille, ei 
edes kanttoreille. lienee tradition an-
siota, että lapuan hiippakunnan rippi-
koululeireillä musiikin voidaan kui-
tenkin sanoa liittyvän rippikoulusuun-
nitelman mukaisesti kaikkeen toimin-
taan. 

nykyihminen on tottunut saamaan 
musiikkiviihteensä play-nappulaa pai-
namalla, mutta siitä huolimatta yhteis-
tä laulamista pidetään leirillä itsestään-
selvyytenä. Rippikoulussa ei siis vain 
sytytellä nuorten omakohtaista uskoa 
vaan puhalletaan liekkiin myös kan-
samme hiipuvaa laulutaitoa! käyte-
tyintä laulumateriaalia ovat virret ja 
nuortenveisut. 

Rippikoulusuunnitelma kannustaa 
myös yhteiseen soittamiseen, mutta 

e l ä M ä ,  u s k o ,  R u k o u s  –  j a  M u s i i k k i

elämä, usko, rukous 
– ja musiikki
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sen järjestämistä ohjaajat eivät koe ol-
lenkaan yhtä helppona kuin yhteisten 
lauluhetkien. suurimpana syynä sii-
hen ovat puutteet omissa taidoissa – 
myös musiikin ammattilaisilla.

Rippikoulun yleistavoitteen eli sen, 
että nuori vahvistuisi uskossaan juma-
laan, tukeminen onnistuu rippikou-
luohjaajien mielestä parhaiten, kun 
musiikki kattaa mahdollisimman mo-
nenlaisia tyylisuuntia ja käyttötapoja.

Rippikoulussa kuunnellaan musiik-
kia ja lauletaan paljon. Musiikin käyt-
tötavoissa on kuitenkin laajentamisen 
varaa esimerkiksi musiikkiliikunnan 
ja soittamisen puoleen, jotta musiikki-
kasvatus tavoittaisi nekin nuoret, joil-
le laulaminen ei vaikkapa äänenmur-
roksen takia ole luontevaa. 

seurakunnan musiikkikasvatus pyr-
kii tarjoamaan jokaiselle jotakin, kos-
ka musiikilliset lahjat ilmenevät ihmi-
sissä eri tavoin. samaan tulisi pyrkiä 
rippikoulussa.

Musiikinopetus 
rippikoulussa
Rippikouluohjaajien asenteet musii-
kinopetusta kohtaan eivät ole niin po-
sitiiviset kuin yleensä musiikkia koh-
taan. tuskin edes tiedetään, mitä ai-
heita siihen kuuluu. 

Rippikoulusuunnitelman mukaan 

käsiteltäviä asioita ovat virsikirja, ju-
malanpalvelukseen ja kirkollisiin toi-
mituksiin liittyvä musiikki, gospel, 
kuoro- ja soitinmusiikki sekä kotiseu-
rakunnan musiikkitoiminta. 

tärkeimpinä aiheina kanttorit pitä-
vät virsikirjaa ja jumalanpalvelusmu-
siikkia. Gospel puolestaan jakaa mie-
lipiteet äärilaidasta toiseen, vaikka se 
on rippikoulun musiikinopetuksessa 
se aihe, johon nuori todennäköisim-
min tarttuu, jos on tarttuakseen. Mu-
siikillisesti se on hengellisen musiikin 
kentällä lähimpänä sitä, mitä nuoret 
yleensä kuuntelevat, vaikka sanoituk-
set saattavatkin vaatia uudenlaista su-
lattelua. 

Rippikoulussa ongelma lienee siinä, 
että monet kanttorit eivät ole ollen-
kaan kotonaan gospelmaastossa. Rip-
pikoululaisten musiikillisen äidinkie-
len merkitystä ei kuitenkaan pidä vä-
hätellä, vaihdettiinhan latinakin kan-
sankieleen jo vuosisatoja sitten!

Rippikoulusuunnitelmassa suositel-
laan yhdistämään musiikinopetuksen 
teemoja muuhun rippikouluopetuk-
seen. lapuan hiippakunnassa musiik-
ki on kuitenkin yleisesti oma erillinen 
aineensa, eivätkä sen aihepiirit sulau-
du muuhun opetukseen juuri muuten 
kuin jumalanpalvelusopetuksen yhte-
ydessä. 

yleisimpiä työtapoja kanttorien pi-
tämillä tunneilla ovat laulaminen, kes-
kustelut ja musiikin kuuntelu. Myös 
ryhmätyöt ja luennointi ovat tavallisia. 
Musiikinopetuksen työtapoja mietties-
sä kannattaa muistaa erilaiset oppimis-
tavat: yksi muistaa parhaiten kuule-
mansa, toinen näkemänsä, kolmas itse 
tekemänsä.

opetuksessa on yleensä helppo läh-
teä liikkeelle siitä, mikä on rippikou-
lulaisille tutuinta. ehkä moni kanttori 
selvitteleekin opetuksen alussa nuor-
ten suhdetta musiikkiin, mutta heille 
ei ole ollenkaan itsestään selvää huo-
mioida heidän aikaisempaa tietopoh-
jaansa tai selvittää, mitä peruskoulun 
musiikinopetuksessa käsitellään. Rip-
pikoululaisten kannalta taas olisi jär-
kevää, että rippikouluopetus jäsentyi-
si mahdollisimman hyvin siihen, mitä 
he ovat koulussa oppineet. 

Rippikoulusuunnitelman väljyyden 
ansiosta jää pitkälti ohjaajatiimin it-
sensä mietittäväksi, mitkä asiat tiiviil-
lä rippikoululeirillä ovat syventymisen 
arvoisia.

Rippikoulusuunnitelmaa voi tarkastella 
sekä painettuna että kirkon sivuilla inter-
netissä. Pro gradu -työni löytyy kokonai-
suudessaan osoitteesta http://thesis.jyu.
fi/07/URN_NBN_fi_jyu-2007364.pdf.
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Rippikoulussa puhalletaan 
liekkiin kansamme hiipuvaa 
laulutaitoa.
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sanna ylä-jussila
akin opiskelijasihteeRi

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

kirkollisen alan opiskelijoiden etuja 
ajavat Diakoniatyöntekijöiden liitto 
ja akavan kirkolliset ammattiliitot: 
suomen kanttori-urkuriliitto ja suo-
men kirkon pappisliitto. jokainen liit-
to tarjoaa jäsenilleen neuvontaa: liiton 
toimistoon voit ottaa yhteyttä, koskipa 
kysymyksesi sitten leirivapaita tai koh-
tuullista kuukausipalkkaa. liitot tar-
joavat opiskelijajäsenilleen myös mo-
nenlaista toimintaa aina seminaareista 
kesätyöinfoihin ja saunailtoihin. opis-
kelijajäsenillä on myös mahdollisuus 
päästä kohtuuhintaan haistelemaan 
tuulia liittojen järjestämiin jäsenko-
koontumisiin. 

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

tsekkaa jäsenetusi oman liittosi netti-
sivuilta! 

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

opiskelijatoimintaa varten akavan 
kirkollisten ammattiliittojen toimis-
tossa työskentelee kaksi osa-aikaista 
opiskelijasihteeriä, joiden tehtävänä 
on muun muassa opiskelijajäsenten 
rekrytointi ja neuvonta, opiskelijoille 
suunnattujen tapahtumien järjestämi-
nen sekä yhteydenpito kirkkoon ja 
akavalaiseen opiskelijatoimintaan. 
annukka Ruusula vastaa kanttori-
opiskelijoiden asioista ja sanna ylä-
jussilan vastuulla ovat teologit. opis-
kelijasihteereihin voit törmätä omassa 
oppilaitoksessa vaikkapa tenttikahvi-
en merkeissä. Diakoniatyöntekijöiden 
liitossa opiskelijatoiminnasta vastaa 
järjestösihteeri asta turtiainen.

kassan jäsenyys kannattaa!
opiskelijana voit halutessasi liittyä 
myös työttömyyskassan jäseneksi. 
työttömyyskassan jäsenyys on hyvä 
”vakuutus”, jos töitä ei heti valmistu-
misen jälkeen löydykään. työttömyys-
kassaan kuuluva ja työssäoloehdon 
täyttävä opiskelija saa ansiosidonnais-
ta päivärahaa valmistuttuaan tai opin-
tojen keskeytyessä vähintään vuodek-
si. 

opiskelijajäsenet eivät kuitenkaan 

ole automaattisesti työttömyyskassan 
jäseniä, sillä kassan jäsenyys on mak-
sullinen: 48 euroa vuodessa. kassan jä-
seneksi voit liittyä, jos teet töitä opis-
keluaikana. töiden ei kuitenkaan tar-
vitse olla oman alan töitä – työssä-
oloehtoa voi kerryttää niin seurakun-
nan kesätöissä kuin marketin kassalla-
kin. Mikäli haluat liittyä työttömyys-
kassaan, ota yhteyttä omaan liittoosi. 
sieltä saat tarkemmat ohjeet.

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

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

opiskelija – löydä 
oma liittosi!

liity 
oman liittosi 

jäseneksi 
jo tänään 

– se kannattaa!
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Diakonia-
tyÖn-
tekiJÖiDen 
liitto

opiskelijatyön ryhmä
vars. Minna lappalainen, Diak etelä, 
järvenpää, vara heli niemi
vars. soile källi, Diak etelä, lahti
Diak etelä, helsinki  - edustajan paik-
ka avoinna
vars. anne Belghiti, Diak pohjoinen, 
oulu, vara jenna koskela
vars. heli tenhunen, Diak itä, pieksä-
mäki, vara Mira hahtala
vars. janica uusitalo Diak länsi, pori, 
vara Marjo Martikkala 
yrkeshögskolan sydväst, turku - 
edustajan paikka avoinna
valtuuskunta
vars. janica uusitalo, Diak länsi, po-
ri
vars. avoinna
hallitus
Mika siltala, Diak etelä, järvenpää
aova
vars. Mika siltala, Diak etelä, järven-
pää
vara avoinna

suomen kantto-
ri-urkuriliitto

opiskelijavaliokunta
vars. hannele Räsänen, 
oulun seudun ammatti-

korkeakoulu, vara anne haataja, 
henriikka Rantala
vars. Marjukka lehtola pirkanmaan 
ammattikorkeakoulu, vara henna 
ala-Mikkula
vars. Riikka haapamäki sibelius-aka-
temia kuopio, vara anna kosola 
vars. toni pussinen sibelius-akatemia 
helsinki, vara Mikko kallio
valtuusto
Valtuuston kokouksiin osallistuu kak-
si opiskelijaedustajaa, jotka opiskelija-
valiokunta valitsee keskuudestaan.
hallitus
toni pussinen

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

jessica högnabba, tsF/Åbo akade-
mi
henna salo, Fo/joensuun yliopisto
niina lehmusoksa, Fo/joensuun yli-
opisto
Miika ahola, tyt/helsingin yliopis-
to
Vesa engström, tyt/helsingin yli-
opisto
kirsi hänninen, tyt/helsingin yli-
opisto

saara-Maria jurva, tyt/helsingin 
yliopisto
elina nurmi, tyt/helsingin yliopis-
to

valtuusto
Valtuuston kokouksiin osallistuu � 
opiskelijaedustajaa, jotka opiskelija-
toimikunta tavallisesti valitsee kes-
kuudestaan.

hallitus
saara-Maria jurva, tyt/helsingin 
yliopisto

aki
opiskelijatyöryhmä
aki-liittojen opiskelijatyöryhmään 
kuuluvat kanttori-urkuriliiton ja pap-
pisliiton opiskelijavaliokunnan ja -toi-
mikunnan jäsenet.
valtuusto
Valtuuston kokouksiin osallistuu 4 
teologiopiskelijaa ja � kanttoriopiske-
lijaa, jotka akin opiskelijatyöryhmä 
valitsee keskuudestaan.
hallitus
elina nurmi, toni pussinen
aova
vars. Vesa engström, vara Riikka haa-
pamäki

opiskelijajäsenten
edustukset

PAPPISLIITTO  PRÄSTFÖRBUNDETpappisliitto prästFÖrBunDet
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D t l : n  o p i n t o M at k a  B R y s s e l i i n   j a  R o t t e R D a M i i n

Bryssel ja Rotterdam
– monta todellisuutta

Opintomatkalaiset saivat uusia näkökulmia niin EU-direktiivien käytäntöihin kuin diakonian toimintatapoihin.

millaista on lobbarin arki Brys-
selissä? montako laituripaik-
kaa on rotterdamin satamassa 
tai mikä on europarlamentaari-

kolle tärkeä ominaisuus? mikä 
on poliittisesti korrekti ilmaisu 
maahan pyrkivälle ihmiselle, 
joka yön pimeydessä, parem-

man tulevaisuuden toivossa on-
nistuu ylittämään eu:n ulkora-
jan – laittomasti?

aSta tuRtiaiNEN
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asta turtiainen
jäRjestösihteeRi, Diakonia-
työntekijöiDen liitto

Diakoniatyöntekijöiden liitto 
ja kirkkohallituksen Diako-
nia- ja yhteiskuntatyö järjesti-
vät huhtikuussa yhteisen opin-
tomatkan Brysseliin ja rotter-
damiin. 
tarkoituksena oli paitsi saada näkö-
kulmia käytännön työhön, myös tu-
tustua eu-tason päätöksentekoon ja 
poliittiseen vaikuttamiseen eu:ssa 
kirkkojen näkökulmasta. Matkan ai-
kana syntyi monesta tiedotusvälineistä 
tutusta asiasta uusia näkökulmia. Be-
neluxmaat ovat euroopan tiheimmin 
asutettuja alueita, joissa elää rinnak-
kain monta erilaista todellisuutta.

eu-päätöksenteko
eu-parlamentin toiminta ja päätök-
sentekoprosessi ovat maallikon ajatuk-
sissa monimutkaisia. järjestelmä on 
juuri niin massiivisinen kuin voi uutis-
ten perusteella kuvitella. jostain nousi 
mieleen ajatus, että tässä asetelmassa 
on jotain historian oppikirjasta tuttua: 
tavallinen kansa tuntee olonsa vallan 
porteilla aika pieneksi. pyynnöstä pää-
see kuitenkin tutustumaan vallan ka-
mareihin; turvatarkastuksen kautta si-
sään parlamenttiin, vierailijoiden puo-
lelle. tavattuamme kaksi suomalaista 
europarlamentaarikkoa, anneli jäät-
teenmäen ja henrik laxin, kuva par-
lamenttityöskentelystä alkoi tarken-
tua.

parlamentaarikon elämä Brysselissä 
on työntäyteistä, ja hyvät avustajat 
ovat edustajalle tärkeitä työtovereita. 
asioihin vaikuttaminen tapahtuu pal-
jolti poliittisissa ryhmissä, joten ver-
kostoituminen, kokonaisuuksien hah-
mottaminen ja kyky tehdä kompro-
misseja on olennainen osa työtä. iso 
koneisto liikkuu hitaasti. työskentely 
on pitkäjänteistä yhteispeliä, joten kär-
sivällisyys ja sitkeys ovat parlamentaa-

rikon työssä tarpeen. 
ajankohtaisista tärkeistä asioista 

esillä oli palveludirektiivi, jonka tar-
koitus on edistää palvelujen vapaata 
liikkumista jäsenmaiden välillä. sekä 
parlamentaarikot että monet muut ta-
paamamme ihmiset pitivät kuitenkin 
hyvänä terveys- ja sosiaaliasioiden jät-
tämistä pois tämän direktiivin piiristä. 
sosiaali- ja terveyspalveluja kun ei voi-
da hallita ja koordinoida aivan samoil-
la säännöillä kuin muita palveluja.

Mahdollisesti tulevaisuudessa saam-
me terveysdirektiivin, jonka tarkoitus 
on edesauttaa paitsi hoitohenkilöstön 
liikkuvuutta myös kansalaisten mah-
dollisuutta hakea hoitoa toisesta jäsen-
maasta. Ratkaistavia asioita unionin 
laajuisesti ovat muun muassa vastuu 
hoitomaksuista, kun hoitoa haetaan 
kotimaan ulkopuolelta, hoitojonot, os-
topalvelukäytännöt ja niin edelleen.

Direktiivien valmistelu on varsin 
vaativaa työtä, sillä lainsäädäntö ja asi-
oiden järjestelykäytännöt eri jäsen-
maissa poikkeavat huomattavasti toi-
sistaan. esimerkiksi suomi on ainoa 
jäsenmaa, jossa terveyspalvelujen jär-
jestämisvastuu on kunnilla. 

vallan 
vaikutuksia
eu:n parlamentti, komissio ja virka-
miehet tarkoittavat kokonaisuudes-
saan kymmeniä tuhansia ihmisiä Brys-
selissä. tavallisen brysseliläisen näkö-
kulmasta asiaa ei pidetä pelkästään 
hienona: hallintokoneiston kasvami-
nen kaupunkiin on muun muassa nos-
tanut hintoja ja luonut jossakin mää-
rin uudenlaisia luokkaerojakin kau-

punkiin. Brysselin säröiset kasvot tuli-
vat matkalaisia vastaan myös ihmis-
kaupan uhrien hahmossa. 

Vierailu Brysselin Merimieskirkolla 
laajensi käsitystä Brysselin ja Benelux-
maiden suomalaisten työntäyteisestä 
arkipäivästä. työskentely ulkomailla 
voi olla kuluttavaa mukana seuraaval-
le perheelle, kuten myös yksin mat-
kaan lähteneille, jotka eivät ole löytä-
neet sosiaalista elämää ja muuta vasta-
painoa työlle. onneksi kuitenkin mo-
ni löytää työn ja muun elämän tasapai-
non ja useimmat kuitenkin viihtyvät.

Merimieskirkko on kävelymatkan 
päässä parlamentista, ja sen ovi käy ti-
heästi. kirkolla tehdään arvokasta työ-
tä muun muassa perheiden tukemi-
seksi käynnissä olevalla perhetyön pro-
jektilla.

kirkkojen poliittinen 
työ eu:ssa
Matkan antoisimpia osuuksia oli tu-
tustuminen eu-tasolla toimivien kir-
kollisten järjestöjen ja verkostojen toi-
mintaan Brysselissä. tapaamisissa 
avautui uudella tavalla jo hieman ne-
gatiivisen sävyn saanut lobbaus-termi. 
todellisuudessa lobbaus, eli tiedon ke-
rääminen, välittäminen ja kannanotot 
esimerkiksi valmisteilla oleviin direk-
tiiveihin, on tärkeää myös päätöksen-
tekijöille, parlamentaarikoille. lobba-
ri tuo usein olennaista ja päätöksente-
kijän kannalta tärkeää tietoa esille.

euroopan kirkkojen konferenssin 
kirkko ja yhteiskunta -komissiossa 
työskentelevä elina eloranta, yksi op-
paamme Brysselissä, sekä muiden jär-
jestöjen ja verkostojen, eurodiakoni-

Matkan antoisimpia osuuksia oli 
tutustuminen eu-tasolla toimivien 

kirkollisten järjestöjen ja verkostojen 
toimintaan Brysselissä.
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an, Caritas europan ja european anti 
powerty networkin, edustajat koros-
tivat osaltaan, kuinka tärkeää oli, että 
terveys- ja sosiaalikysymykset jäivät 
palveludirektiivin ulkopuolelle. tär-
keitä teemoja keskusteluissa olivat 
myös laittomien eli ”paperittomien 
siirtolaisten” tilanne eu:ssa, toimivat 
työmarkkinat sekä toiminta köyhyyt-
tä ja ihmiskauppaa vastaan. 

oli mielenkiintoista ja tärkeää näh-
dä köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan 
toimivien verkostojen ja toimijoiden 
työskentelyn olevan omalla sarallaan 
osa unionin poliittista vaikuttamista. 
näissä verkostoissa kirkon ja diakoni-
an toimijoilla on tärkeä paikka.

näkökulma päihdetyöhön 
Rotterdamista
Rotterdamissa poikkesimme meri-
mieskirkolla, satamassa ja myös pau-
lus-kirkolla. ennen tavallinen kalvi-

nistinen seurakunta on muuttanut 
1980-luvulta alkaen toimintatapojaan 
muuttuen diakoniseksi yhteisöksi, jo-
ka ottaa suojiinsa syrjäytyneitä päih-
teiden käyttäjiä. se on kuitenkin edel-
leen ensisijaisesti kirkko, turvapaikka 
kodittomille päihdesairaille, mutta 
myös protesti poliittisille päättäjille. 

kodittomiin, siirtolaisiin ja päihde-
sairaisiin suhtautuminen on kirkon 
työntekijöiden mukaan koventunut 
viime vuosina hollannissa. paulus-
kirkon viesti on, että näilläkin ihmisil-
lä on ihmisarvo. Merkittävä osa kir-
kon nykyisistä vapaaehtoistyönteki-
jöistä on entisiä päihteiden käyttäjiä, 
jotka ovat kirkon toiminnan avulla 
kuntoutuneet. työntekijän silmin kat-
sottuna sanoisin: haasteellista työtä.

tuomisia 
kotiin?
unionin toimintatapoja ja rahankäyt-

töä kritisoidaan usein: tarvitaanko esi-
merkiksi kaksi erillistä paikkaa, joissa 
pidetään parlamentin istuntoja? 

tavallisen kansalaisen näkökulmas-
ta moni direktiivikin tuntuu olevan 
kovin kaukana käytännön elämästä. 
silti kannattaa muistaa, että kaikki al-
koi eurooppalaisen hiili- ja teräsyhtiön 
perustamisesta 50 vuotta sitten. 

toisen maailmansodan jälkimainin-
geissa perustetun yhtiön tausta-ajatuk-
sena oli, etteivät yhteisiä taloudellisia 
intressejä omaavat valtiot enää voi 
nousta sotaan toisiaan vastaan. perus-
ajatuksena on siis ollut rauhan säilyt-
täminen euroopassa. se lienee edel-
leen kannatettava ajatus.  

k
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V i l j a n D i n  R o V a s t i k u n n a n  V i e R a a n a

tiMO HuuHtanen
kappalainen, tl, tuusulan 
seuRakunta  

nurmijärven ja tuusulan ro-
vastikuntien ystäväseurakunta-
työn toimikunta järjesti touko-
kuussa rovastikuntien papistol-
le koulutus- ja tutustumismat-
kan viljandin rovastikuntaan. 
matkan tarkoituksena oli tu-
tustua viron kirkon viljandin 
rovastikunnan papistoon ja 
seurakuntien toimintaan sekä 
kaikinpuolisen viron kirkon 
tuntemuksen lisääminen avoi-
messa vuorovaikutuksessa.  

kokoontumispaikkana oli Viron 
maantieteellisessä keskipisteessä sijait-
seva pilistveren seurakunta. Majoittu-
minen, oleskelu ja vierailun ohjelmas-
sa ollut seminaari tapahtui pääosin 
pappilassa. osallistuimme myös parin 
tunnin haravointitalkoisiin pilistveren 
kirkkoherran hermann kalmusin 
johdolla kirkon lähellä sijainneella Vi-
ron vapaussodan muistomerkillä. 

tuusulan rovastikunnalla on ollut 
pitkään hyvät ja toimivat suhteet kes-
ki-Viron Viljandin rovastikuntaan. 
Viron kirkon jälleenrakennusvaihees-
sa 1990-luvun alussa luotiin ystävyys-
suhteita ja tehtiin lukuisia avustus-, 
talkoo- ja seurakuntaretkiä rovasti-
kunnan eri seurakuntiin. oltiin innol-
la mukana nostamassa kommunisti-
vallan raunioittamaa Viron kirkkoa.

havaintoja 
matkalla 
Menomatkalla tallinnasta Viljandiin 
totesimme suuren vastakohtaisuuden 
pääkaupungin ja maaseudun välillä. 
siistin tallinnan jälkeen näimme maa-
seudulla rapistuneen näköisiä asu-
muksia. kommunistiajalta peräisin 
olevat kymmenien kilometrien pitui-
set ja pari metriä korkeat, kauniit pen-
sasaidat reunustivat kulkureittiämme 
lähes koko matkan. niiden tehtävä on 
estää lumen tulo tielle talvella ja pölyn 
lentäminen tielle kesällä ympärillä ole-
vilta laajoilta pelloilta. 

tien varsilla ja talojen pihoilla tolp-
pien päissä olevat haikaranpesät pitkä-
jalkaisine asukkeineen olivat meille 
matkalaisille hauska näky. haikaran 
sallitaan pesiä melkein minne se halu-
aa, koska sen uskotaan tuovan onnea 
taloon. yli sadan kilometrin matka 
tallinnasta Viljandiin oli tasaista me-
noa, sillä yhtään mäkeä, edes pientä-
kään, ei matkalla ollut. 

Viron lisääntyneestä vauraudesta 
kertoo omalta osaltaan laadukas auto-
kanta. pikkuautoja ei juuri näkynyt, 
puhumattakaan ladoista ja muista 
neuvostoajan menopeleistä. tiellä liik-
kuivat sen sijaan lukuisat mersut, be-
marit, audit ja muut laatuautot. syynä 
ovat kuulemma Viron heikot tiet, joil-
la ei huonoilla autoilla pärjää. toisaal-
ta auto on monelle myös statussymbo-
li. kun ei ole varaa kunnon taloon, 
hankitaan ainakin laadukas auto, min-
kä tekee mahdolliseksi autojen edulli-
nen hintataso suomeen verrattuna. 

Menomatkalla poikkesimme jär-

venpään ystäväseurakunnassa pöltsa-
maalla, missä nuori kirkkoherra Mar-
kus haamer esitteli rovastikunnan 
suurimman seurakunnan (1 4�0 jäsen-
tä) kirkkoa ja seurakuntataloa sekä 
kertoi seurakunnan toiminnasta. seu-
rakunta saa tulonsa vapaaehtoisesta jä-
senmaksusta, kolehdeista, lahjoituk-
sista (muun muassa ystäväseurakun-
nista) ja seurakuntatalon vuokrista, 
mikä on nykyään merkittävä tulon-
lähde. seurakuntataloa vuokrataan 
muun muassa konsertteja ja kokouk-
sia varten. suurin osa tuloista menee 
palkkauskuluihin. Vakinaisia työnte-
kijöitä ovat papin lisäksi kanttori, nuo-
risotyöntekijä ja diakoniatyöntekijä. 
lisäksi vapaaehtoisina työntekijöinä 
on kaksi kuoronjohtajaa ja pyhäkou-
lunopettaja. kirkkoherran työtaakka 
on suuri, sillä hän vastaa viime kädes-
sä kaikesta. 

viljandin rovastikunnan 
historiaa ja nykypäivää
Viljandin rovastikunnan ja Viljandin 
maakunnan rajat ovat lähes samat. 
Rovastikuntaan kuuluu 14 seurakun-
taa. Monilla seurakunnilla on taka-
naan todella pitkä historia. esimerkik-
si pilistveren seurakunta on perustettu 
vuonna 1��4. tuolta vuodelta löytyy 
asiakirjoista ensimmäinen maininta 
seurakunnasta. kirkkoherra her-
mann kalmus kertoi, että mahdolli-
sesti seurakunta on perustettu jo 1���. 
pilistveren kirkko on rakennettu 
vuonna 1�00 (kirkon torni on 70,� 
metriä lattiasta). seurakunnan ovat 
perustaneet todennäköisesti tallinnan 

nurmijärven ja tuusulan 
papisto viljandin rovasti-
kunnan vieraana virossa



CRuX, syys-lokakuu 2007 5�

dominikaaniluostarin munkit, jotka 
ulottivat käännytysmatkansa paitsi 
keski-Viroon myös suomen ranni-
koille, helsinkiin saakka. 

Rovastikunnassa on sekä nuoria että 
vanhoja pappeja. Vuosikymmenen ku-
luttua Viron papistossa tulee olemaan 
entistä enemmän nuoria, ”laulavan 
vallankumouksen” myötä seurakun-
taan tulleita. Viron oloissa on poikke-
uksellista, että jokaisessa seurakunnas-
sa on pappi, niin kuin Viljandissa on 
asianlaita. lääninrovasti korosti, että 
kirkon rikkaus ovat ihmiset. Virossa 
on käytäntönä, että kirkon jäseniä ovat 
ne, jotka ovat maksaneet vapaaehtoi-
sen jäsenmaksun (eivät kaikki kaste-
tut, joita voi olla puolet enemmän). 

ongelmana on seurakunnan tulojen 
epätasainen kertyminen. uusrikkaat 
voivat laittaa joulukirkossa kolehtiin 
10 000 kroonia, mutta muina vuoden-
aikoina eivät mitään. parempi olisi, jos 
ihmiset oppisivat maksamaan jäsen-
maksunsa säännöllisesti, mikä myös 
stabilisoisi seurakunnan toimintaa. 
nyt varoja tulee kertarysäyksellä pal-
jonkin, mutta suurimman osan vuotta 
on niukkaa. Viljandin rovastikunnan 
toimintakuluista (1 miljoonaa kroo-
nia) 4� prosenttia menee palkkoihin, 
15 prosenttia avustuksiin ja ainoastaan 
� prosenttia koulutukseen. tuloista 
merkittävin on tuusulan rovastikun-
nan avustus (�5 prosenttia). 

legendaarinen 
kirkkoherra salum
kommunistiaikana kirkon talous oli 
tiukalla. usein tuloja oli hankittava 
omin keinoin – ja hädässä ihminen on 
kekseliäs. pilistveren entinen kirkko-
herra Vello salum kertoi, että hän myi 
valtavia määriä kirkon vieressä kas-
vattamiaan narsisseja kansainvälisenä 
naistenpäivänä, joista saaduilla tuloil-
la seurakunta pysyi hengissä. 

Vello salumin elämänvaiheista voisi 
kirjoittaa vaikka kirjan. tämä noin 
kahdeksankymppinen poikamies oli 
alun perin vesistöasioihin erikoistunut 

agronomi, joka valmistui papiksi 1970 
ja tuli pilistveren kirkkoherraksi 198�. 
pidettyään kodissaan nuorille hengel-
lisiä tilaisuuksia, hän menetti saarna-
oikeutensa kahdeksi vuodeksi. kirkon 
toiminta oli jatkuvassa valtion tark-
kailussa. kGB:n virkailijat kirjasivat 
kirkon ovella ylös jokaisen sisään me-
nijän. puhuttiin ”tuplatarkastuksesta”, 
sillä tarkastajillakin oli tarkastajansa. 
”kirkkoon menijät tarkastettiin huo-
lellisesti, mutta kapakkaan sai mennä 
vapaasti ilman mitään tarkastusta,” 
Vello kertoi. seurakunnan toiminnas-
sa mukana olleet eivät päässeet yliopis-
toon tiettyjä aineita, kuten oikeustie-
teitä lukemaan, koska heitä pidettiin 
epäluotettavina. 

Virolaisilla oli muutenkin vaikeaa 
neuvostomiehityksen aikana. esimer-
kiksi nuoret miehet, kuten nykyinen 
Viljandin paavalin kirkkoherra Mart 
salumäe, joutuivat olemaan kaksi 
vuotta raskaassa varusmiespalveluk-
sessa kaukana kotoa, jopa siperiassa 
asti. armeijassa monia myös kiusattiin 
julmasti ja jotkut kuolivatkin yrittäes-
sään paeta. lisäksi niskassa oli 1980-
luvulla koko ajan uhka joutua afga-
nistanin sotaan.

Vuosina 198� - 1987 olot alkoivat va-
pautua Virossa, jolloin kontrolli ja ra-
joitukset seurakuntaa kohtaan loppui-
vat. Vello salum toimi Viron itsenäi-
syyttä ajavassa liikkeessä taustaideolo-
gina. Vuonna 1988 pilistvere tuli tun-
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Nurmijärven ja Tuusulan papistoa Pilitsveren pappilan portailla.
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netuksi koko Virossa, kun siellä perus-
tettiin Viron kansallisen Riippumat-
tomuuden puolue. tämä ensimmäi-
nen julkisesti neuvostovallan vastai-
nen järjestö päästi irti ketjureaktion 
koko itä-euroopassa.

johtajuuden erilainen 
luonne
seminaarityöskentelyn aluksi juhani 
aarto alusti asiantuntevasti aiheesta 
johtaminen. keskustelussa todettiin, 
että suomen ja Viron kirkkojen johta-
miskulttuureissa on selviä, pääasiassa 
historiallisista syistä johtuvia eroja. Vi-
ron pappien mukaan Viron kirkossa 
painottuu vahvasti pastoraalinen joh-
tamistapa. henkilöstö- ja hallintojoh-
taminen jäävät usein lapsipuolen ase-
maan. toisaalta Viron kirkossa ei juu-
rikaan ole johtamiskoulutusta, vaan 
jokainen pappi johtaa omien luontais-
ten kykyjensä mukaan. 

usein pastoraalinen eli hengellinen 
johtajuus on ainoa mahdollisuus. syy 
on kommunistiajassa, jolloin mikään 
muu johtamistapa ei tullut kysymyk-
seen. tuolta ajalta periytyneen käyt-
täytymiskulttuurin mukaan papin 
kuuluu olla kiltti ja hänen tulee ottaa 
nöyrästi vastaan kovaakin arvostelua 
ja vaatimuksia. ihmiset voivat suuttua, 
jos pappi ei olekaan sellainen kuin ole-
tetaan, lempeä ja rakastava, vaan sa-
nookin asiat suoraan. silloin saatetaan 
sanoa: ”Miten pappi voi käyttäytyä 
näin?” 

Maallikoiden asemassa on myös 
eroa. todettiin, että jos suomessa on 
joskus liian innokkaita maallikoita, 
Virossa ei mitään tapahdu ilman pap-
pia. kaikki toiminta on hyvin pappis-
keskeistä. toisaalta Virossa papilla on 
liikaa kirkkolain hänelle sälyttämiä 
tehtäviä, jolloin monet papit uupuvat 
työtaakkansa alla. kaikissa seurakun-
nissa on vain yksi pappi (kirkkoherra), 
jolla on vastuu kaikesta, myös talou-
desta. 

töitä on vaikea delegoida. usein 
pappi tekee nopeammin itse kuin selit-

tää ihmisille juurta jaksain, mistä on 
kysymys. Myös papiston esimiehisyy-
dessä on eroja kirkkojen välillä. kun 
suomessa papiston esimiehenä on piis-
pa yhdessä tuomiokapitulin kanssa ja 
lähiesimiehenä kirkkoherra, Virossa 
lääninrovasti on papiston lähin esimies 
ja sen jälkeen arkkipiispa, joka johtaa 
tuomiokapitulia vastaavaa konsisto-
ria. 

naispappeus ei Viron kirkossa ole 
koskaan ollut ongelma. naispappeus 
hyväksyttiin jo vuonna 19��. hyväk-
syttäessä siitä ei käyty juurikaan teolo-
gista keskustelua. tänä päivänä monet 
papit ajattelevat, että kun kirkko ker-
ran on sen hyväksynyt, turha sitä on 
vastustaa. etenkin vanhempi papisto 
suhtautuu nuoria pappeja varaukselli-
semmin naispappeuteen. 

seminaari jatkui päivi laalon alus-
tuksella tiimityön merkityksestä. pää-
simme tutustumaan ratkaisukeskei-
seen lyhytterapiaan, jolla pyritään pa-
rantamaan työilmapiiriä. tarkoitukse-
na on opettaa kuuntelemaan ja reagoi-
maan siihen, mitä toinen ihminen sa-
noo. toisen kuunteleminen voi johtaa 
uuden näkökulman löytämiseen on-
gelmatilanteessa. 

käytännön harjoitusten avulla pe-
rehdyttiin työyhteisön ongelmiin. Ryh-
missä eläydyttiin tilanteeseen, jossa 
”huono konsultti” sysää työyhteisön 
ongelman yhden syntipukin harteille. 
omassa ryhmässään konsulttina toi-
minut hermann kalmus yllättyi siitä, 
että vaikka hän yritti syyllistää ihmi-
siä, se koettiinkin positiiviseksi, nega-
tiivinen lähtökohta johtikin positiivi-
seen tulokseen.

viron kirkon tulevaisuuden 
haasteita
lääninrovasti Marko tiitus nosti pu-
heenvuorossaan esille kolme Viron 
kirkon suurinta haastetta:

ensimmäinen haaste on kirkon ke-
hityssuunnitelman laatiminen rovasti-
kunnille ja seurakunnille, jossa hah-
motellaan kirkon yhteistä tulevaisuus-

näkyä. 
toinen haaste on liturgian uudistus 

ja vuonna �008 ilmestyvä uusi kirkko-
käsikirja, johon on saatu virikkeitä 
suomen kirkon vastaavasta. 

Viron kirkossa on katolisuuden vai-
kutus nähtävästi ollut suurempi kuin 
suomen kirkossa, mikä näkyy nyky-
ään muun muassa korkeakirkollisuu-
den vaikutuksena. siitä saimme osoi-
tuksen seminaarin aloitusmessussa, jo-
ka toimitettiin korkeakirkollisen pe-
rinteen mukaisesti kauniisti runsaine 
liturgisine eleineen ja lähes kaikki osat 
laulaen. korkeakirkollisuuden rinnal-
la kirkossa vaikuttaa herätyskristilli-
nen suuntaus, jolla on myös paljon 
kannatusta papiston keskuudessa. 

kolmas haaste on papiston työsuh-
teiden järjestäminen. tähän asti seu-
rakunnat ovat olleet taloudellisesti it-
senäisiä ja maksaneet papille sen pal-
kan, jonka ovat pystyneet. Vuoden 
�008 alusta rovastikunnat ja kirkon 
keskushallinto antavat seurakunnille 
lisätukea. uudet papit tekevät tuomio-
kapitulin kanssa työsopimuksen. Van-
hat papit voivat jatkaa kuten tähän as-
ti. 

yksi 
rinki
Matka onnistui erinomaisesti. saimme 
tutustua virolaisiin kollegoihimme, 
vaihtaa heidän kanssaan ajatuksia kir-
kon historiasta, teologiasta, seurakun-
nan toiminnasta ja ongelmista, politii-
kasta ja monesta muustakin ajankoh-
taisesta aiheesta. ajoittain kipakkakin 
keskustelu ja reipas ajatustenvaihto te-
kivät hyvää. ei kaikesta tarvitse olla 
samaa mieltä. Vuorovaikutuksen avul-
la molemminpuolinen tuntemus ja 
kunnioitus lisääntyivät ja vahvistuivat. 
opimme toisiltamme.   

Matkalla toteutui erään matkalaisen 
kiteyttämä ajatus, kun ensimmäisenä 
iltana asettauduimme yhteiseen piiriin 
pilistveren pappilan salissa: ”yksi us-
ko, yksi kaste, yksi rinki.”
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jOukO karjalainen
kiRkkoheRRa, tl, hyRynsal-
Men seuRakunta

meillä jokaisella on arkisto. 
arkisto on käsitteenä armolli-
nen. arkisto muodostuu yksin-
kertaisesti ”henkilön toimin-
nasta syntyneistä asiakirjoista”. 
ne ovat epäjärjestyksen tilassa-
kin arkisto.

arkistoa ei yleensä luoda ensisijaisesti 
historiaa varten. papille arkisto ei ole 
pelkkä ajankohtaisuutensa menettä-
neiden asiakirjojen säilytyspaikka. se 
on viranhoitoa palveleva työväline. 
selkeästi järjestetty arkisto auttaa löy-
tämään kulloinkin ajankohtaisen ai-
neiston. arkiston ryhmittelyn ja jär-
jestelyperiaatteen suunnitteluun kan-
nattaa uhrata muutama päivä mie-
luummin kuin kuluttaa toistuvasti 
päivittäistä aikaansa ja hermojaan vä-
littömästi tarvittavan aineiston etsimi-
seen. 

selkeän järjestelyperiaatteen luomi-
sen vaatimus ei koske ainoastaan pape-
rista arkistoa. sähköinen tallentami-
nen ei yhtään vähennä suunnittelun ja 
arkistointiperusteen luomisen tarvetta. 
sähköinen arkisto ei perusteiltaan 
poikkea paperisen arkistoinnin peri-
aatteista. toista hallitaan vain rengas-
kansioilla, toista kuvakkeilla.

asiakirjan käsite on arkistotieteessä 
laaja käsittäen kaikki välineet, joille 
tietoa on tallennettu, niin paperiset, 
sähköiset, kuvalliset kuin äänellisetkin 
tallennustavat. osan hallussamme ole-
vista asiakirjoista olemme laatineet it-
se, kuten puheiden ja saarnojen käsi-
kirjoitukset. jotkut taas, kuten kirjeet, 
on lähetetty meille. esimerkiksi valo-
kuva- ja lehtileikekokoelmat puoles-
taan ovat syntyneet tietoisen kokoami-

sen tuloksena. 
henkilöarkisto koostuu niistä asia-

kirjoista, jotka henkilö on päättänyt 
säilyttää. arkistonhoitoon kuuluu 
myös tietoinen hävittäminen. ellei ai-
neistoa määräajoin seulota, tärkeän ai-
neiston löytäminen monenkirjavien 
asiakirjojen joukosta vaikeutuu nope-
asti.

papin arkisto palvelee virkatyötä, 
yksityiselämän asiointia ja harrastuk-
sia. arkisto mahdollistaa asioiden jäl-
kikäteisen tarkistamisen. Vanhojen 
asiakirjojen (esimerkiksi kalenterien) 
avulla voimme ajoittaa tilanteita, ta-
paamiamme ihmisiä ja asioiden kul-
kua. puhumattakaan lapsuudenaikai-
sista piirustuksista, kouluaineista ja 
muistikirjoista, jotka antavat tietoa jo 
muistin tavoittamattomiin päässeistä 
tapahtumista ja tunnoista. 

arkistolla on merkitystä myös mei-
dän jälkeemme. jokainen arkisto on 
aina muodostajansa ja käyttäjänsä nä-
köinen: hänen tarpeitaan palvellut, hä-
nen elämänvaiheitaan, ammattiaan ja 
mieltymyksiään heijastava. juuri sel-
laisena se onkin kiinnostava. 

pappien talletetut 
arkistot
papit ovat olleet arkistoihin talletettu-
jen aineistojen luovuttajina varsin hy-
vin edustettuina. pappien aineiston 
olemassaolo usean vuosisadan ajalta 
mahdollistaa erilaisten muutosilmiöi-
den seuraamisen esimerkiksi papiston 
aseman, näkemysten ja julistuksen 
osalta. lisäksi pappien arkistot tarjoa-
vat lähdeaineistoa muun muassa hen-
kilö-, suku- ja paikallishistorian tutki-
joille. 

Maassamme on lukuisia julkisia ja 
yksityisiä arkistoja. huomattavin niis-
tä on arkistolaitos. sen yksiköitä ovat 
kansallisarkisto ja maakunta-arkistot, 
jotka ovat tallettaneet erityisesti omien 

arkistopiiriensä alueella vaikuttanei-
den henkilöiden yksityisarkistoja. 

henkilöarkistoja säilytetään myös 
muissa arkistoissa. ne ovat kuitenkin 
erikoistuneet tietyillä aloilla toiminei-
den henkilöiden arkistoihin. helsin-
gin yliopiston kirjaston (kansalliskir-
jasto) ja Åbo akademin kirjaston kä-
sikirjoituskokoelmat sisältävät yliopis-
ton piirissä vaikuttaneiden pappien 
henkilöarkistoja ja asiakirjoja. suo-
men lähetysseuran arkisto puolestaan 
on ottanut vastaan lähetystyössä toimi-
neiden pappien asiakirjoja. 

Monissa kunnissa on kotiseutuarkis-
toja, jotka sisältävät paikkakunnalla 
virkaansa hoitaneiden pappien aineis-
toa. jotkut papit ovat toimineet laajas-
ti muullakin kuin kirkollisella kentäl-
lä. heidän aineistoaan voi löytää esi-
merkiksi poliittisista arkistoista. 

arkistolaitoksen (www.narc.fi) si-
vuilta löytyy Vakka-tietokanta, josta 
voi etsiä tietoja arkistojen sisällöstä 
muun muassa arkistonmuodostajien 
ammatin perusteella. samoilta inter-
net-sivuilta avautuu pääsy valtakun-
nalliseen yksityisarkistorekisteriin. 
sen tietokannasta ei ole vielä mahdol-
lista löytää arkistoja ammatin perus-
teella. henkilön nimen avulla haku 
onnistuu sieltäkin. Molempien tieto-
kantojen hakumahdollisuudet täyden-
tyvät koko ajan. 

Vanhimpia henkilöarkistoja lukuun 
ottamatta tietokannoista näkee vain 
arkistoja koskevat perustiedot ja tieto-
sisällöt. yksityiskohtaiset luettelo- ja 
kuvailutiedot 100 vuotta nuoremmas-
ta aineistosta saa kuitenkin nähtäväk-
seen käydessään säilyttävässä arkistos-
sa paikan päällä. itse aineistoon käsik-
si pääsemistä voivat rajoittaa luovu-
tuksen yhteydessä asetetut käyttöeh-
dot. tietokannasta ja luetteloista saa 
kuitenkin hyvän yleiskuvan, minkä 
tyyppistä ja millä tavoin järjestettyä ai-

papin arkisto
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neistoa pappien arkistot sisältävät.
arkistolaitos kunnioittaa arkiston-

muodostajan tai luovuttajan tahtoa 
säilytyspaikan suhteen. arkistoaineis-
to luovutetaan tavallisesti siihen maa-
kunta-arkistoon, jonka alueelle henki-
löllä on jokin kosketuskohta esimer-
kiksi sukujuurien tai virkauran kaut-
ta. entisen arkkipiispamme Martti si-
mojoen arkistoa säilytetään oulun 
maakunta-arkistossa. Mikko juvan 
asiakirjallinen jäämistö taas on sijoi-
tettu kansallisarkistoon. 

Minunko asiakirjani 
arkistoon?
sukulaisten käsissä arkistoaineisto no-
peasti hajoaa ja katoaa. arkistolaitos ei 
juuri aktiivisesti markkinoi yksityisar-

kistojen vastaanottamista. sen yksiköt 
ottavat kuitenkin mielellään vastaan 
niin pappien kuin muidenkin yksityis-
henkilöiden arkistoja. ne nähdään 
oman alueen toimijoiden dokument-
teina ja sellaisina historiantutkimuk-
selle tärkeänä lähdeaineistona. 

Varsinkin pienemmillä paikkakun-
nilla papilla on saattanut olla varsin 
keskeinen asema yhteisön toiminnas-
sa. siksi myös kotiseutuarkisto on hy-
vä vaihtoehto papin asiakirja-aineis-
tolle etenkin, jos hän on toiminut sa-
malla seudulla suuren osan elämäs-
tään.

Mitä minulta 
arkistoon?
papin työ on sikäli muusta virkatyöstä 

poikkeavaa, että monet kirjallisen työn 
tuotokset jäävät tekijän haltuun. niin-
pä esimerkiksi virkasuhteen aikana 
valmisteltujen ja pidettyjen saarnojen 
käsikirjoituksia ei yleensä sijoiteta seu-
rakunnan virka-arkistoon, vaan ne 
jäävät papin omaan arkistoon. 

Millaiset asiakirjat sitten tulisi luo-
vuttaa arkistoon? oman ryhmänsä 
pappien yksityisarkistoissa muodosta-
vat yleensä erilaiset henkilöasiakirjat, 
kuten todistukset ja virkanimitykset. 
Myös kalenterit ovat papin kohdalla 
säilyttämisen arvoisia asiakirjoja. ne 
antavat kuvan yksityiselämän tapahtu-
mista sekä erityisesti papin työn luon-
teesta ja päivittäisistä virkatehtävistä. 
kirjeenvaihtokin on keskeistä henki-
löarkistollista aineistoa. 

Arkisto on työväline. Selkeästi järjestetty arkisto auttaa löytämään kulloinkin ajankohtaisen aineiston.
pEtRi HaapalaiNEN/kuvakotimaa
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saarna- ja puhekäsikirjoitusten li-
säksi itse laaditut esitelmät, luennot, 
tutkielmat, artikkelit ja muistikirjat 
muodostavat perustavan aineiston. 
Myös omat painetut julkaisut voidaan 
liittää osaksi henkilöarkistoa. Virkau-
ran eri vaiheisiin ja tehtäviin liittyvät 
asiakirjat ovat säilyttämisen arvoisia, 
samoin kansainvälisiä kontakteja, 
matkoja ja kokouksia kuvaavat doku-
mentit. aineiston informatiivisuutta ja 
käytettävyyttä lisää, jos käsikirjoitus-
aineistoon liitetään tiedot asiakirjojen 
taustasta esimerkiksi puheen ajankoh-
ta, paikka ja tilaisuuden luonne.

seurakunnan virka-arkistoon kuu-
luvat asiakirjat on pidettävä erillään 
henkilöarkiston aineistosta. omaan 
arkistoon voi kuitenkin sisältyä henki-
lökohtaisia työelämään liittyviä asia-
kirjoja. jotkut papit ovat pitäneet luet-
teloa kastamiensa lapsien nimistä ja 
lukumäärästä. harrastustoimintaa 
koskevat asiakirjat ovat mielenkiin-
toista papin henkilökuvaa täydentävää 
ja valottavaa aineistoa.

lehtileikkeet ja valokuvat muodos-
tavat usein erilliset kokonaisuutensa. 
ne menettävät arkistoon sijoitettuina 
paljon arvostaan, mikäli niistä puuttu-
vat tunnistetiedot. lehtileikkeisiin on 
hyvä jo alun perin merkitä lähde ja 
päiväys. Valokuviin on taas aiheellista 
liittää tieto kuvaajasta, kuvausajan-
kohdasta ja -paikasta sekä tilanteesta 
ja henkilöistä tai kohteesta. lehtilei-
kekokoelmaan voi sisältyä omaa hen-
kilökuvaa valottavia haastatteluja, leh-
tikirjoituksia tai työtä ja harrastuksia 
varten koottua aineistoa. 

Myös henkilöarkistoja kohtaa viran-
omaisarkistoja vaivaava konvertointi-
kysymys. sähköinen tallennusmuoto 
on ongelmallinen. se on lyhytkestoi-
nen. lisäksi laitteet ja ohjelmistot 
muuttuvat koko ajan. on kyseenalais-
ta, voidaanko nykyisin käytössä olevia 
tallenteita tulevaisuudessa avata. siksi 
paperimuotoinen asiakirja on toistai-
seksi turvallisempi säilytystapa. 

arkistoteoriassa jokainen henkilö 

katsotaan erilliseksi arkistonmuodos-
tajaksi. luovutettavan henkilöarkis-
ton mukana on usein muiden perheen-
jäsenten tai lähisuvun, kuten puolison, 
vanhempien aineistoa. puolison asia-
kirjoista voidaan muodostaa niin sa-
nottu sisältyvä arkisto papin arkiston 
yhteyteen. esimerkiksi Gulin- ja si-
mojoki-suvuilla on laaja sukuarkisto. 
Myös perhearkistojen muodostaminen 
on mahdollista.

arkiston luovuttaminen ja 
käyttörajoitukset
asiakirja-aineistoa ei tarvitse erikseen 
järjestää säilyttävää arkistoa varten. 
arkisto saa ja sen tuleekin olla siinä 
järjestyksessä, jossa se on palvellut 
käyttäjäänsä. selkeä alkuperäinen ja-
ottelu toki helpottaa ja nopeuttaa hen-
kilöarkiston tai ainakin sitä koskevan 
hakemiston saamista tutkijoiden käyt-
töön.

luovuttaminen käynnistyy parhai-
ten ottamalla yhteyttä siihen arkistoon, 
johon aineisto halutaan sijoittaa. siel-
tä saa luovuttamista koskevat yksityis-
kohtaiset ohjeet. Vastaanottavan arkis-
ton kanssa laaditaan myös luovutusso-
pimus.

arkistoa luovuttaessaan yksityinen 
henkilö voi asettaa aineiston käytölle 
ehtoja. ne kirjataan luovutussopi-
mukseen. aineisto voidaan määritellä 
avoimeksi, tiettyyn vuoteen asti sulje-
tuksi tai henkilön itsensä, omaisten tai 
arkiston johtajan luvalla käytettäväk-
si. osalle aineistosta (esimerkiksi yksi-
tyiskirjeet) voidaan asettaa muuta ai-
neistoa tiukemmat käyttörajoitukset. 
ellei erityisiä käyttöehtoja ole asetettu, 
arkistoon sovelletaan lakia yleisten 
asiakirjojen julkisuudesta. 

oman lukunsa aineiston joukossa 
muodostavat yksityistä rippiä ja sie-
lunhoitoa sisältävät kirjeet. niitäkin 
luovutettuihin pappien asiakirjoihin 
on sisältynyt – joskus kirjeiden lähet-
täjien hävittämispyynnöistä huolimat-
ta. kansallisarkistolle vuonna �00� an-
tamassaan lausunnossa kirkkohallitus 

on katsonut ripittäytymistä ja yksityis-
tä sielunhoitoa sisältävät asiakirjat 
ikuisesti salassa pidettäviksi. arkisto-
laitos on määritellyt menettelytapansa 
kirkkohallituksen lausunnon pohjalta. 
siksi yksityistä rippiä ja sielunhoitoa 
sisältävät asiakirjat tulee poistaa ennen 
arkistolaitoksen yksiköihin luovutta-
mista. Muussa tapauksessa arkistolai-
tos huolehtii niiden hävittämisestä en-
nen aineiston antamista tutkijoiden 
käyttöön.

henkilöarkistojen 
merkityksestä
laki ei velvoita ketään säilyttämään 
tai luovuttamaan yksityisarkistoaan. 
arkiston luovuttaminen palvelee kui-
tenkin tieteellistä tutkimusta ja suku-
tutkimusharrastusta. henkilöarkisto 
avaa sen puolen todellisuudesta, joka 
ei ole viranomaisdokumenteista löy-
dettävissä. se tuo esille yksilön koke-
mukset ja mielipiteet. yksityisarkiston 
säilyttäminen on tavallaan ihmisarvon 
puolustamista. jokaisen ihmisen kä-
denjälki on säilyttämisen arvoinen. 

luovutettu arkisto sisältää yleensä 
sen aineiston, jonka henkilö on halun-
nut tallettaa. kirjeet ja päiväkirjat säi-
lyttävät sivuillaan sen, minkä kirjoitta-
ja on tahtonut säilyttää. on myös ai-
neistoa, jota emme halua jälkimaail-
man käsiin. siihenkin yksilöllä on oi-
keus.

useimmilla ihmisillä on halu jättää 
jälkeensä jotain pysyvää. henkilöar-
kiston säilyminen antaa ainakin mah-
dollisuuden pidentää elämää. joillekin 
on suotu arkistoissa jopa ikuinen elä-
mä. suomessa käytössä olevan otanta-
menetelmän mukaan kaikista 18. ja 
�8. päivä (ja osittain myös 8. päivä) 
syntyneistä säilytetään pysyvästi julki-
sen terveydenhuollon ja sosiaalitoimen 
alueelta kertyneet tiedot. 

joka tapauksessa: hyvin järjestetty 
(ja aikanaan luovutettava) arkisto pal-
velee sekä nykyisyyttä että tulevaisuut-
ta.
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t o i s t e n  s i l M i n

rutH Hasan
tuRun juutalaisen seuRa-
kunnan puheenjohtaja

Juutalaisuus ei ole pelkästään 
uskonto, vaan uskonnon, aat-
teen ja elämäntavan yhdistel-
mä. Juutalaiset muodostavat 
oman väestöryhmänsä, joka 
asuu hajaantuneena yli koko 
maailman.

juutalaisia on noin 14 miljoonaa, jois-
ta israelissa ja yhdysvalloissa kum-
massakin hieman alle � miljoonaa. 
suomessa asuu noin 1 �00 juutalaista. 
seurakuntia on kaksi, joista helsingis-
sä on noin 1 �00 ja turussa noin 1�0 jä-
sentä.

juutalaisuudella on uskontona ja 
aatteena ollut huomattavasti tärkeäm-
pi merkitys kuin sen vähäisen kannat-
tajamäärän perusteella voisi olettaa. 
tämä lienee selitettävissä sillä voimak-
kaalla vaikutuksella, mikä juutalai-
suudella on ollut kahteen suureen 
maailmanuskontoon, kristinuskoon ja 
islamiin, joiden juuret ja synty ovat 
juutalaisuudessa. 

juutalaisuudessa pääpaino on tässä 
elämässä, ei niinkään tuonpuoleisessa. 
painopisteenä kaikissa toiminnoissa 
on ihmisen vastuu. kysymykseen kuo-
leman jälkeisestä olotilasta useat oppi-
neet juutalaiset rabbit vastaavat, että se 
ylittää ihmisen käsityskyvyn ja tulee 
keskittyä viettämään maallinen elämä 
mahdollisimman eettisesti. usko sie-
lun kuolemattomuuteen on tosin yksi 
kolmesta keskeisestä uskonkappalees-
ta, toiset kaksi ovat ehdoton monoteis-
mi ja usko messiaan tulemiseen.

vastuu 
lähimmäisestä

juutalaisuuden voi kiteyttää lausee-
seen: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin 
itseäsi” tai kuten rabbi hillel asian il-
maisi: ”älä tee lähimmäiselle sitä, mi-
tä et halua itsellesi tehtävän.”   

käytännössä juutalaisuus merkitsee 
sitä, että jokaisella, niin yksilönä kuin 
osana yhteisöä, on vastuu ja velvoitteet 
lähimmäistään kohtaan. jos rikkoo lä-
himmäistään vastaan, on se pyrittävä 
hyvittämään hänelle. ellei se enää ole 
mahdollista, teko on hyvitettävä hänen 
perheelleen, ja ellei sekään onnistu, 
jollekin toiselle. jos rikkoo jumalaa 
vastaan, jumala kyllä ymmärtää ja an-
taa anteeksi.

tiedotusvälineissä ja jopa kristilli-
sen kirkonkin piirissä toisinaan mai-
nostettu koston käsite ei sisälly juuta-
laisuuteen, vaan on yksi monista an-
tisemitistisistä väittämistä. käsite ”sil-
mä silmästä, hammas hampaasta” ei 
suinkaan tarkoita kostoa, vaan kor-
vaamisvelvoitetta. se asettaa korvaus-

vaateelle ylärajan samoin kuin vakuu-
tusoppi nyky-yhteiskunnassa, eli on 
oikeus vaatia enintään sen arvon mu-
kaan, minkä on menettänyt.

Mooseksen kirjoissa on määräyksiä, 
joiden avulla pyrittiin luomaan erään-
lainen sosiaaliturvajärjestelmä. yhteis-
kunnan turvattomista, orvoista, leskis-
tä ja muukalaisista oli pidettävä huol-
ta. osa sadosta oli jätettävä heille. ny-
ky-yhteiskunnassa tämä tarkoittaa si-
tä, että parempiosaisilla on velvollisuus 
auttaa heikossa asemassa olevia. lah-
joitukset tehdään kuitenkin siten, ettei 
saaja yleensä saa tietää, kuka lahjoitta-
ja on. 

profeettain julistuksissa tuomitaan 
vallanpitäjien suorittama sorto ja riis-
to. juuri tässä julistuksessa sosiaalises-
ta vastuusta ja vaatimuksessa yhteis-
kunnallisesta oikeudenmukaisuudesta 
piilee juutalaisuuden voima. se heijas-
tuu käytännössä lukuisiin sosiaalisiin 
toimintoihin, jotka ovat ensiarvoisen 
tärkeitä ja merkittäviä etenkin niissä 
maissa, joissa sosiaalinen lainsäädäntö 
ei ole niin pitkällä kuin pohjoismais-
sa.

yhdistys huolehtii 
hautauksista
juutalaisten seurakuntien yhteydessä 
toimii yhdistys, joka huolehtii hauta-
uksista. kaikilla on samanlainen höy-
lätyistä laudoista tehty arkku ja kuo-
linvaatteet. omaisten ei tarvitse huo-
lehtia mistään hautajaismenoihin liit-
tyvistä asioista. niistä huolehtii kysei-
nen suomessakin vapaaehtoisvoimin 
toimiva yhdistys. seurakunnassa on 
myös sairaista, vanhuksista ja köyhistä 
huolta kantava yhdistys.

opiskelu on erittäin tärkeällä sijalla. 
se on itseisarvo eikä väline taloudelli-
sen hyödyn saavuttamiseksi. toimeen-
tulo on ansaittava työnteolla, jolla 

juutalaisuudesta

Ruth Hasan
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myös on erittäin arvostettu asema. tal-
mudissa, juutalaisten laki- ja kom-
mentaarikirjassa, todetaan eräässä 
kommentissa, että jos tehdään päiväl-
lä työtä ja opiskellaan iltaisin tai päin-
vastoin, jää syntiseen elämään varsin 
vähän aikaa ja mahdollisuuksia. työn-
teko on siltäkin osin kannatettavaa.

naisen asema on keskeinen, koska 

juutalaisuus periytyy äidin kautta. 
naisen asemaan kiinnitetään positiivi-
sessa mielessä huomiota monissa eri 
yhteyksissä. talmudissa todetaan, että 
miehen on ylläpidettävä perhettään 
keskimäärin oman säätynsä mukaises-
ti, kuitenkin siten, että perheen hyvin-
voinnista kuuluu vaimolle hieman yli 
keskiarvon ja näin ollen aviomiehelle 

vähemmän.
juutalaisuus suojelee ihmisiä, eläi-

miä ja luontoa. eläin- ja luonnonsuo-
jelullinen perinne on vankka. Moosek-
sen 1. kirjan 1. luvussa sanotaan: ”ol-
kaa hedelmälliset ja täyttäkää maa ja 
tehkää se itsellenne alamaiseksi ja val-
litkaa meren kalat ja taivaan linnut ja 
kaikki maan päällä liikkuvat eläimet.” 
toisessa luvussa taas sanotaan: ”herra 
otti ihmisen ja pani hänet eedenin pa-
ratiisiin viljelemään ja varjelemaan si-
tä.” tässäkin ilmenee juutalaisuuden 
vallan ja vastuun samanaikaisuus. 
Vaikka jumala antaa ihmisen alamai-
suuteen luonnon, hän edellyttää, että 
siitä pidetään hyvää huolta. ihminen ei 
myöskään omista luontoa.

inhimillisten olioiden silpominen ja 
vahingoittaminen on kielletty. Metsäs-
tys on kielletty, samoin ihmisten kast-
raatio ja eläinten kuohiminen.

lähetystyö on juutalaisuudessa kiel-
letty. juutalaisuuden mukaan ei-juuta-
laiset tulevat autuaiksi omalla uskol-
laan. heiltä edellytetään ainoastaan 
nooan seitsemän lain noudattamista, 
joista seitsemäs on sikäli mielenkiin-
toinen, että se velvoittaa laillisen yh-
teiskuntajärjestelmän luomista.

juutalaisuus ei tunne perisyntiä eikä 
lunastusoppia. Velvoitteena on vain 
elää eettisesti tässä ja nyt. kaikki me 
tiedämme, että se on erittäin vaikeaa, 
mutta muutakaan vaihtoehtoa ei ole. 
syntejään voi pyytää anteeksi jumalal-
ta ja yrittää sovittaa lähimmäisille te-
kemänsä vääryydet.

Juutalaisuudessa pääpaino on tässä elä-
mässä, ei niinkään tuonpuoleisuudessa. 
Opiskelua ja työntekoa arvostetaan.HaNNa HENtiNEN/kuvakotimaa
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AKAVA CAMP 2007 -KORKEAKOULUKIERTUE
AKAVA CAMP välittää tietoa eri alojen opiskelijoille parhaiten soveltuvista Akavalaisista liitoista sekä 
niiden opiskelijoille tarjoamista monimuotoisista palveluista. Opiskeluaikaisen järjestäytymisen merkityksen
on ymmärtänyt jo lähes 100 000 AKAVAn opiskelijajäsentä ja määrä kasvaa jatkuvasti.

Kaikissa AKAVA CAMP -tapahtumissa tarjotaan konkreettisia valmiuksia työelämään sekä tietenkin yhteistyö- 
kumppaneiden kilpailuja loistavine palkintoineen!

Muista myös oman paikkakuntasi CAMP -bileet. Tsekkaa netistä lisätiedot. Luvassa asiallisen hauskaa poikkiti-
eteellistä menoa!

Kiertueen pääyhteistyökumppani on If, Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö.
Katso kampanjatarjoukset osoitteesta www.if.fi/nuorille    

Tsekkaa kiertuekalenterista korkeakoulusi ja osallistu, niin menestyt mukana!

1.11.    to    Kajaani ammattikorkeakoulu    
7.11.    ke    Lahti ammattikorkeakoulu    
8.11.    to    Hämeenlinna ammattikorkeakoulu  
13.11.  ti    Espoo, Teknillinen Korkeakoulu  
14.11.  ke    Helsinki yliopisto         
15.11.  to    Helsinki ammattikorkeakoulu      
22.11.  to    Helsinki CAMP Pikkujoulut
    Ravintola Royal Onnela

Tapahtuma-aika klo 9.30 – 14.30. 
Bileiden aika vahvistetaan myöhemmin. 

Menesty mukana

5.9.      ke    Pori ammattikorkeakoulu   
6.9.     to    Rauma ammattikorkeakoulu    
11.9.    ti    Kokkola ammattikorkeakoulu  
12.9.    ke    Vaasa yliopisto   
13.9.    to    Seinäjoki AMK teknologiakeskus  
19.9.    ke    Turku ammattikorkeakoulu    
20.9.    to    Turku yliopisto ja iltabileet Ravintola Onnela
26.9.    ke    Tampere ammattikorkeakoulu     
27.9.    to    Tampere yliopisto ja iltabileet Ravintola Onnela    
   
2.10.    ti    Savonlinna Opettajankoulutuslaitos
3.10.    ke    Joensuu ammattikorkeakoulu   
4.10.    to    Joensuu yliopisto    
8.10.    ma   Lappeenranta ammattikorkeakoulu   
9.10.    ti    Lappeenranta yliopisto     
10.10.  ke    Kuopio ammattikorkeakoulu    
11.10.  to    Kuopio yliopisto   
16.10.  ti    Mikkeli ammattikorkeakoulu      
17.10.  ke    Oulu ammattikorkeakoulu      
18.10.  to    Oulu yliopisto ja iltabileet Ravintola Onnela   
24.10.  ke    Jyväskylä ammattikorkeakoulu     
25.10.  to    Jyväskylä yliopisto ja iltabileet Giggling Marlin
30.10.  ti    Rovaniemi yliopisto    
31.10.  ke    Rovaniemi ammattikorkeakoulu        www.akavacamp.fi
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tarja kOrpela
johtaVa kasVatustyön pastoRi, Vantaan 
seuRakuntayhtyMä

p
iipahDan kesän viimeisten hellepäivien 
kunniaksi helsingin kauppatorin kojussa munk-
kikahvilla. istahdan pöytään, jossa on jo entuu-
destaan kolme naishenkilöä.  

naiset keskustelevat intensiivisesti perheensä nuorten 
rippikoulukokemuksista ja tulevien konfirmaatiojuhli-
en järjestelyistä.

leiri oli ollut nuorten mielestä tosi huippu. leirillä 
opitut laulut olivat kaikuneet kotona koko viikon. erään 
äidin huolena tuntui olevan juhlien tarjoilun järjestämi-
nen. kuinka monta leirin vetäjää ja isosta tulisi juhlapäi-
vänä käymään kotona ja söisivätkö he pöydän tyhjäksi 
tarjottavista? toinen äideistä kertoi olleensa edellisenä 
viikonloppuna kummityttönsä konfirmaatiojumalanpal-
veluksessa. saarna oli jäänyt hyvin konkreettisena ja ha-
vainnollisena hänen mieleensä. samoin vanhemman lu-
kema esirukous oli ollut niin koskettava, ettei kyyneliltä 
voinut penkissäkään välttyä. 

kun tätä pääkaupunkiseudun äitien keskustelua 
kuunteli oululaisin papin korvin, tuli hyvin kotoisa olo. 
tuttuja tunnelmia ja mietteitä, jotka olisi aivan yhtä hy-
vin voinut kuulla missä päin suomea tahansa. tyytyväi-
sin mielin, pää pystyssä ja kevein askelin jatkoin matkaa-
ni. kirkko tuntui kohdanneen jäsenensä merkittävässä 
elämänvaiheessa. sen tarjoama rippikoulu oli kahvila-
seurueen äideille sekä heidän nuorilleen hyvin myöntei-
nen ja tärkeä kokemus. 

Myös ekaluokkalaisten koulutielle siunaaminen on ta-
voittanut tuhansia perheitä ja saanut osakseen paljon 
myönteistä palautetta. polvistuminen siunattavaksi on 
pyhä hetki, jossa muistutetaan jumalan huolenpidosta 
lapsen koulutiellä, koulussa ja perheen elämässä. siuna-
tessamme jaamme jumalan hyvyyksiä eteenpäin.

muutakin hyvää on kirkon taholta ollut kulu-
neena kesänä jaossa. yle 1:n jumalainen heinäkuu sai 
hyvän kuuntelijapalautteen. lomailevat ja levänneet ke-
säaivot saivat virikettä. kristinusko näyttäytyi eri ohjel-

missa juuri niin moni-il-
meisenä, syvällisenä, mie-
lenkiintoisensa, kuin se to-
dellisuudessa onkin.

hyvää on ollut jaossa 
myös kaukaisille lähimmäi-
sille. kirkon ulkomaanapu 
ja suomen lähetysseura 
ovat myöntäneet merkittä-
viä summia etelä-aasian ja 
nepalin tulva-uhrien avus-
tamiseen. Varat käytetään 
ruokaan, vaatteisiin ja lääketarvikkeisiin.

kun lomat on pidetty ja uusi työkausi edessä, huomaan 
etsiväni motivaatiota ja merkitystä työlleni. kirkon työn 
mielekkyys uhkaa horjua, jos työn merkitystä tarkaste-
lee vaikkapa median näkökulmasta. usein tuodaan esil-
le se, mitä kirkon pitäisi tehdä unohtaen kertoa siitä, mi-
tä se jo tekee. toisaalta annetaan palstatilaa ihmisten ko-
kemuksille siitä, miten kirkon työntekijät ovat toimineet 
taitamattomasti tai he ovat liian moderneja tai vanhoil-
lisia. lähes päivittäin osuu silmiin yleisönosastokirjoi-
tuksia, joissa korostetaan, miten riitaisa ja epäolennai-
suuksiin takertuva kristillinen kirkko on. kaikkea tätä 
kirkko, sen jäsenet ja me työntekijät olemme. Mutta em-
me vain sitä. 

kärsin kirkkoamme repivistä riidoista ja myönnän 
työyhteisöjemme kipukohdat ja kasvun haasteet. kirkon 
työntekijänä koen usein riittämättömyyttä. samalla ha-
luan kuitenkin ylpeänä ja rohkeasti nostaa pääni kaikis-
sa niissä kohdissa, joissa joku kirkon työntekijä tai taho 
saa myönteistä palautetta. on etuoikeus olla osa yhteisöä, 
jossa ei käännetä selkää lähimmäisen eikä maailman hä-
dälle. on ilo kuulua porukkaan, jossa ideoidaan, luo-
daan ja kehitetään toimintoja. on upeaa tuoda oma pa-
noksensa työhön, jonka missio ja visio ovat perustaltaan 
samoja kuin pari tuhatta vuotta sitten. on tärkeää koh-
data yksi ihminen kerrallaan. on armollista ja innosta-
vaa muistaa, että työn päämäärä uskon, toivon ja rak-
kauden syntyminen ei ole omassa vaan lähettäjäni vallas-
sa. yhä on hyvää jaossa.

hyvää jaossa
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Muista seurakuntamessut 5.9.-22.11.
Kotimaa-yhtiöiden seurakuntamessut 2007 -kiertue 
kiertää ympäri Suomea syksyn ajan. 
Tutustu messujen aikatauluun osoitteessa: 
www.kotimaa-yhtiot.fi/kauppa.

Olet lämpimästi tervetullut! 

Uutuuksia ja huipputarjouksia! Jokainen kävijä saa 
lahjaksi kirjan. Kahvitarjoilu, arvontaa.

Hietalahdenranta 13, Helsinki  |  p. 020 754 2350  |  ma-pe 9-17
www.kotimaa-yhtiot.fi/kauppa (24 h/vrk)

Syksy on uutuuksien aikaa. Kaikille työmuodoille on 
ilmestynyt uutuuskirjoja ja kirkollisten tarvikkeiden 
valikoima on täydentynyt kauniilla ja käytännöllisillä 
uutuustuotteilla. Uutta juuri nyt: neulekankaiset pa-
pinpaidat, uudet matkaehtoolliskalustot, erikokoiset 
tuohuskynttilät, ikonimunat.

TERVETULOA SEURAKUNTIEN 
AMMATTIMYYMÄLÄÄN

Papinpuvut ja paidat
Papinpuvut miehelle ja naiselle sekä monipuolinen pai-
tamallisto ja kaikki kirkolliset asusteet. Uutuutena papin 
neulepaidat.

Teologisormus
Teologin ammattisormus 585-
kultaa. Sormuksen kanta-
osassa Kristus-monogrammi, 
sormusosassa akateemisuutta 
kuvaavat lehvät. Sormukset 
valmistetaan yksilöllisesti 
asiakkaan antaman mitan 
mukaan. 385€

21,90€

Maitoa ja hunajaa
Evankeliumikirjan Vanhan 
testamentin lukukap-
paleiden kommentaari. 
Pauli M.K.Niemelän teos 
käsittelee ensimmäisen 
vuosikerran mukaisia 
Evankeliumikirjan luku-
kappaleita.

Nyt pelko pois cd 
Jukka Pietilä laulu, Pinja 
Järvinen huilu&oboe, Kalevi 
Kiviniemi urut. Sisältää mm. 
Herra mulle suoja oot, Herra 
kuule huutoni mun, Herra on 
paimenein, Jumalan rauhaa, 
Me nuoret Herran seuraajat, 
Nyt pelko pois.

Myymälässä ja verkkokaupasssa myynnissä 
Kirjapajan ja Raamattutalon kirjat, Kirkon 
Ulkomaanavun ja Yhteisvastuun tuotteet 
sekä kristilliset lehdet, äänitteet, videot ja 
tarvikkeet. 
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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
(vuorotteluvapaalla 2.9.2008 
asti)

vuorotteluvapaan sij.
tarja liikanen
puh. (09) 150 2487
tarja.liikanen@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
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.



KIPINÖITÄ 
KYSYMISEEN

RAILI GOTHÓNI

Vanhimmaksi 
sukupolveksi
Kun iäkkäät vanhemmat kuolevat
Vertaistukea kaikille, jotka kohtaavat 
omassa elämässään vanhempiensa 
ikääntymisen ja kuoleman. Sopii myös 
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille 
sekä seurakuntien työntekijöille. 
Ovh. 29,90

MATTI J.KURONEN

Väitöskirja
Johdatus urbaanin teokomiikan 
perusteisiin
Kuinka puhua Jumalasta sortumatta 
synkistelyyn tai teologian väljähdyt-
tämiseen? Kurosen mukaan teologia 
on pohjimmiltaan kosmista hihitystä, 
jolla kyseenalaistetaan perinteinen 
kirkollinen ajattelu. Ovh. 28,90

KARI LATVUS – 
ANTTI ELENIUS (TOIM.)

Auttamisen teologia
Kirja diakonian teologiasta
Teoksessa pohditaan kirkollisen 
ja yleisinhimillisen auttamistyön 
eroja ja yhtäläisyyksiä. 
Kirja on Kirkon Ulkomaanavun (KUA) 
juhlakirja. Ovh. 37,90

LISA ENCKELL (TOIM.)

Kuunteleeko kukaan 
puhettasi?
Kuinka saada viesti perille
Monipuolinen apu jokaiselle hartaus-
puhujalle. Tekijät ovat kouluttaneet  
radiohartauspuhujia yhteistyössä 
Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa 
vuosien ajan. Kirja perustuu kurssien 
kokemuksiin. Ovh. 32,90

PEKKA Y. HILTUNEN

Kaikki ja ei mitään 
Uskontojen valintamyymälässä
Uskonnollisuus yksityistyy vauhdilla 
muuttuen henkiseksi etsinnäksi, 
jota auktoriteetit eivät rajoita. 
Uskontoja ei kuitenkaan saa 
samanlaisiksi – vai saako? 
Ovh. 28,90

HANNU RAITTILA – JUHANI SYRJÄ

Mitä voi sanoa?
Keskustelukirjeitä kuolemasta
Kaksi vapaan ajattelun ammattilaista 
tarttuu aiheeseen, jossa jokainen on 
amatööri, mutta myös ehdottomasti 
asianosainen. Tekijät kirjoittavat 
toisilleen rehellisesti ja rohkeasti. 
Ovh. 32,90

Kirjakaupoista kautta maan sekä Kotimaa-yhtiöiden kaupasta: 
Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma-pe klo 9-17)
www.kirjapaja.fi Sisältöä elämään.



To all 
church music enthusiasts,

organists,
choral conductors,

choir singers,
Ministers and clergy,

students:
WELCOME TO 

NORDIC HARMONY 
IN STAVA NGER!
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Registration forms will be available from 1 September 2007 
at the symposium’s webpage: www.nks2008.no

Stavanger is the European capital of culture in 2008. With the city’s unique surroundings, wide range 
of cultural activities, beautiful churches and friendly citizens, it is the ideal site for the Nordic Church 
Music Symposium in 2008! Come experience a variety of concerts, services and seminars, including 
an organ safari to the surrounding areas of the city. Enjoy the city’s culinary delights and cultural 
events, and meet Nordic friends and colleagues in harmonious musical fellowship! 
Mark off these dates in your diary today!

STAVA NGER 18 – 21 SEPTEMBER 2008
Nordic Church Music Symposium

Palautus:  Akavan kirkolliset ammattiliitot
 Rautatieläisenkatu 6
 00520 Helsinki




