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k
irkon työelämän suuret murrokset ovat 
tuoneet monenlaisia haasteita seurakuntien päät-
täjille ja työntekijöille. paikallinen toimivalta on 
kasvanut ja yhteistoiminnallisuuden merkitys ko-

rostunut. paikallinen neuvottelutoiminta on lisännyt eri 
neuvottelujärjestöjen paikallisten edustajien välistä yh-
teistyötä. yhteistyön ansiosta on jopa voitu ehkäistä kir-
kon henkilöstön välisiä riitoja työpaikoilla. pienissä seu-
rakunnissa on saatu myönteisiä kokemuksia järjestöjen 
yhteisistä luottamusmiehistä. 

akavan keväällä ilmestyneessä strategiassa todetaan-
kin, että toimivan paikallisen neuvottelutoiminnan jär-
jestämisessä korostuu eri keskusjärjestöjen, neuvottelu-
järjestöjen ja liittojen yhteistoiminta. kirkon sektorilla 
keskusjärjestörajoja ylittävä yhteistyö on toiminut niin 
paikallisella tasolla kuin kirkon neuvottelupöydässäkin. 
yhteistyö on lähtenyt järjestöjen omista edunvalvonnan 
tarpeista. 

Hyvä esimerkki on akavan kirkolliset ammattilii-
tot aki ry:n ja kirkon alojen ammattijärjestö sVtl:n 
hedelmällinen yhteistyö. sen perustana ovat yhteinen 
pyrkimys kirkon työelämän laadun ja toimintojen kehit-
tämiseen sekä samojen neuvottelupöytien samalla puo-
lella saavutetut lukuisat myönteiset tulokset. yhteistyön 
mahdollista tiivistämistä ajatellen akissa on avoimesti 
kartoitettava omat edunvalvontatarpeet sekä mahdolli-
sen lähentymisen reunaehdot. tällaisia voivat olla tut-
kintopohjainen järjestäytyminen perusliittoon ja korke-
aa koulutusta edellyttävien tehtävien erityispiirteiden 
huomioiminen palkkauksessa ja työelämää kehitettäes-
sä. 

yhteinen sitoutuminen yhdessä hyväksyttyyn palk-
kausjärjestelmään luo hyvät edellytykset toistensa palk-
kaedunvalvontatavoitteiden kunnioittamiselle. esimer-
kiksi koulutuksen huomioiminen palkkauksessa toteu-
tuu työn vaativuuden arviointiin perustuvassa palkkaus-

järjestelmässä sillä, että 
koulutetut työllistyvät vaa-
tivuustasoltaan koulutus-
taan vastaaviin tehtäviin. 
kehittämällä koulutuksen 
ennakointijärjestelmää ja 
laadullista työllistymistä 
voidaan vähentää järjestö-
jen välisiä eturistiriitoja. 

työaikakysymyksissäkin 
akin ja sVtl:n edunval-
vontatarpeet poikkeavat toisistaan, mutta kysymysten 
yhteinen pohdinta virkaehtosopimuksen yhteydessä ase-
tetussa työaikatyöryhmässä edistänee näkemyserojen hy-
väksymistä tai jopa niiden kaventumista. sVtl:n pitkä 
kokemus työajassa olemisesta lienee akin hyödynnettä-
vissä pohtiessamme sitä, omaksutaanko kirkon sektoril-
lakin akavan tavoite, että työaikasäännökset kattaisivat 
kaikki henkilöstöryhmät ja että todellista työaikaa seu-
rattaisiin ja se korvattaisiin. tahtotila työaikaan siirtymi-
seen lienee jäsenistössä viime vuosina vahvistunut.

eri yHteyksissä on todettu, että työelämän mur-
rokset eivät enää suosi yhden erikoisammatin tai koulu-
tuksen varaan perustuvaa järjestäytymistä. aki ja sVtl 
ovat kumpikin ratkaisseet ongelman siten, että järjestön 
ja sen jäsenliittojen/jäsenyhdistysten välillä on selkeä 
työnjako. se mahdollistaa voimien kokoamisen ja edun-
valvonnan tehostamisen samalla kun ammatilliset kysy-
mykset tulevat hoidetuiksi jäsenjärjestöissä. 

akava-yhteisö tarjoaa akille tärkeän viitekehyksen 
ja antaa hyödyllistä tukea edunvalvonta- ja vaikuttamis-
toiminnalle. perusliittojen jäsenten ja paikallisen neu-
vottelutoiminnan kannalta akin tärkein toimintaympä-
ristö on kuitenkin kirkko ja sen järjestökenttä. kun ke-
hitämme järjestörakenteita, meidän on ennen kaikkea 
tarkasteltava niitä jäsenen silmin ja hänen etujaan sil-
mälläpitäen. onko jäsenen kannalta järkevää, että edun-
valvontaa hoidetaan monissa järjestöissä ja ”itsenäises-
ti”? työnantajapuolella ja keskusjärjestöissä pohditaan 
jo yhdentymistä.
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tulevaisuutta on vaikea ennustaa
Merja laaksaMO päätoiMittaja 

k
irkossa eletään haasteiden keskellä. seura-
kuntalaisia palvellaan rakennemuutoksen myller-
ryksessä mahdollisimman hyvin eri elämäntilanteis-
sa, ja heitä kohdataan laadukkaasti useita kertoja 

vuodessa. strategioita ja toimintamalleja kehitellään lähes 
jokaisella toimintakentällä. 

samaan aikaan rivit kirkonpenkissä harvenevat, ja yhä 
useampi jättää kirkon. tarjonta ja kysyntä eivät tunnu koh-
taavan, vaikka ihmisten uskonnollisuus ja hengellisyys ei-
vät ole kadonneet. ne ovat muuttaneet muotoaan niin 
nuorten kuin vanhempienkin ikäluokkien keskuudessa. 
tämä tulee ilmi atte airaksisen ja pekka hiltusen artik-
keleista.

syksyn ensimmäisen Cruxin teemana on tulevaisuus, jo-

ta kohti tähyillään muun muassa 
kirkon strategian, koulutuksen, 
työnteon ja jäsenyyden näkökul-
masta. piispa Mikko heikka pe-
räänkuulutti viime kevään kir-
kolliskokouksessa omaa kirkon 
kehittämiskeskusta ja tulevaisuu-
den tutkimusta. tulevaisuusana-
lyysi ja siitä johdetut toimenpi-
teet tuntuisivat tuiki tarpeellisilta 
rakennemuutoksen ja kiihtyvän teknologian kehityksen 
keskellä. 

juha kauppinen pohtii tässä lehdessä, mihin suuntaan 
kirkko on menossa jäsenkysymystensä kanssa ja mitä asial-
le voitaisiin tehdä. Valokuvaksi juttuun olisi oikeastaan pi-
tänyt löytää kuva, jossa kirkko on täpötäynnä ja ulko-ovel-
la jonotetaan. sellaistakin on tapahtunut, mutta kuvaa ti-
lanteesta ei löytynyt. yleisimmin kirkon tulevaisuusskenaa-
rio näyttäytyy tyhjien kirkkojen hahmossa, mihin ainakaan 
kirkon työntekijöiden ei kannata alistua. 

Cruxissa kerrotaan myös Diakoniatyöntekijöiden liiton 
50-vuotisjuhlasta, jota vietettiin kesällä Mustasaaren toi-
mintakeskuksessa. onnea ja siunausta 50-vuotiaalle liitol-
le! 

syksyn ensimmäinen Crux jaetaan perinteisesti uusille 
teologian, kirkkomusiikin ja diakonian opiskelijoille. leh-
ti on sinulle opiskelijana ilmainen, se kannattaa tilata heti 
opintojen alusta lähtien. näin pysyt ajan tasalla ammatti-
kuntasi asioista, ja opiskelijajäsenenä saat neuvoja vaikka-
pa sopiessasi kesätyöstä. 

tsemppiä opiskeluun, pidetään yhteyttä!

p ä ä t o i M i t t a j a lt a

kannen kuvitus 
Rik poppius



CRUX, syys-lokakUU 2008 5

oulusta kajahtaa

p U h e e n j o h t a j a
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pappisliiton pUheenjohtaja
jukka.huttunen@espoonseurakunnat.fi

k
irjoitan tätä elokuun viimeisenä, suoma-
laisen kesän viimeisenä päivänä. kesä, joka ei joi-
denkin mielestä koskaan tullut, oli minulle juhli-
en kesä. Monien uurastus juhlivassa kotikaupun-

gissani hengellisen kesäjuhlan järjestämiseksi keskelle 
metropolialuetta jätti meille järjestäjille hyvän mielen. 
toivottavasti sellainen mieli jäi kaikille juhlilla – millä 
tahansa juhlilla – kävijöille. kotikaupunkini espoo jat-
kaa koko vuoden 550 juhlavuottaan. iloa ja monia tilai-
suuksia se on tuonut.

juhlasta arkeen. oulun suunnalta on kuulunut kesän 
aikana kaksi kirkkoamme ja erityisesti sen papistoa kos-
kettavaa keskustelua. toive tarkentaa ohjeita kirkkoon 
kuulumattomien hautaan siunaamisesta, on helposti sy-
vältä kirkkomme elämää ja myös sen itseymmärrystä 
koskettava teema.

olemme kansankirkkoajatuksen siivittäminä toimi-
neet niin, että oikeastaan ainoa siunaamista rajaava teki-
jä on ollut siunattavan elinaikanaan mahdollisesti esittä-
mä kieltävä kanta. toimintatapa on ollut yhtäältä joh-
donmukainen, toisaalta epäjohdonmukainen. johdon-
mukainen se on ollut ajatuksessaan saattajien, surevien 
omaisten sielunhoidosta: riippumatta siunattavan suh-
teesta kirkkoon, on jälkeenjääneiden – useimmiten val-
taenemmistöltään kirkkoon kuuluvien – sielunhoito rin-
nalla kulkemisella, rukouksella ja jumalan sanalla pe-
rusteltu. kirkko ja sen työntekijät menevät rohkeasti 
kansan keskuuteen sen kummemmin henkiä haistele-
matta. ihan selvillä vesillä ja johdonmukaisia me emme 
ole olleet siinä, että vainajahan on kirkosta eroamisellaan 
osoittanut kantansa.

piispainkokous tulee käsittelemään oulun kapitulin 
toivetta selkiyttää ohjeita. tila on ahdas, myönnettä-
köön. toisaalla on ajatus ylösnousemususkossa siunaa-
misesta, mutta toisaalla moni näkee mahdollisessa linjan 
kiristymisessä vain kirkon halun saada veronmaksajia. 

selvää on, ettei vanha kan-
sankirkollinen perustelu toi-
mi entiseen tapaan tilantees-
sa, jossa kirkosta eroaminen 
jatkuu. 

Minusta tärkeitä asioita 
kirkon linjauksissa voisi olla 
kirkon jäsenyyden korosta-
minen muuna kuin veron-
maksamiskysymyksenä. ky-
se on osallisuudesta siihen 
yhteisöön, johon liitytään kasteessa ja joka saattelee vai-
najansa uskossa ylösnousemukseen. toinen tärkeä asia 
tulisi edelleenkin olla papille annettava mahdollisuus 
harkita ja toimia myös harkintansa perusteella. näissä 
asioissa ei tulisi napittaa takkia liian kireälle, sen verran 
kansankirkosta kuitenkin on jäljellä. kolmas asia koh-
distuu meihin pappeihin: meidän tulisi miettiä uudel-
leen, mitä se sielunhoidollisuus kirkkoon kuulumatto-
man siunaamisessa kulloinkin on ja miten minun pappi-
na tulee toimia.

toinen oululainen keskustelu liittyi pappien pukeutu-
miseen. Uutisen mukaan ystäväni Mikko salmi on sano-
nut jotakin farkuista ja taivaaseen pääsemisestä. parai-
kaa työskentelevässä piispainkokouksen asettamassa 
pappien pukua koskevassa työryhmässä ei ihan vielä 
noin pitkälle ole päästy. toivottavasti ei päästäkään. pe-
lastuskysymyksiksi muuttuvat arkiset asiat ovat tunne-
tusti kirkossa vaikeasti ratkaistavia.

pukeutumisessa lienee kohtuullisten ohjeiden lisäksi 
tärkeää jokaisen pukeutujan tilanne- ja tyylitaju. piis-
painkokous on antanut ohjeet, nyt käydään työryhmäs-
sä vielä läpi puvut. sen jälkeen jokaiselta pukeutujalta 
odotetaan tyylitajua ja tilanteen lukemista. lähtökohta-
na voisi olla yritys ajatella ”asiakkaan”, seurakuntalaisen 
näkökulmasta.

juHlaa riittää. pappisliitto viettää 90-vuotisjuh-
lavuottaan. se huipentuu papiston päivillä. toivottavas-
ti sinäkin olet mukana.
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a j a n k o h t a i s t a

juMalanpalvelus avautuu nuo-
rille musiikin keinoin. Messumateri-
aalia veisusukupolvelle -julkaisu ko-
koaa samoihin kansiin hengellisiä 
lauluja sekä kirkkovuosi- ja jumalan-
palveluskasvatusta. sen on tarkoitus 
omalta osaltaan elvyttää nuorten kir-
kossa käyntiä. kokoelman on julkais-
sut tampereen hiippakunnan juma-
lanpalvelus- ja musiikkityö yhteis-
työssä lapuan hiippakunnan kanssa. 

”kirkossa kävijältä ei vaadita lau-
daturia latinasta, jotta hän voisi ym-
märtää jumalanpalvelusta. jumalan-
palvelus voi olla helposti ymmärrettä-
vää ja lapsenmielistä”, sanoo kanttori 
heini kataja-kantola ilmajoen seu-
rakunnasta. hän on työstänyt viiden 
vuoden ajan musiikkiaineistokokoel-
maa, jossa on lähes 150 kitarasoinnun 
varustettua laulua 7� eri pyhälle. li-
säksi mukana on satoja lauluehdo-
tuksia. 

kokoelma sisältää tuttuja lauluja 
muun muassa jaakko löytyltä ja 
pekka simojoelta. Mukana on myös 
aikaisemmin julkaisematonta mate-
riaalia suomalaisilta lauluntekijöil-
tä. Myöskään herätysliikkeiden 
laulukirjoja ei ole unohdettu. 

”laulujen lisäksi julkaisuun on 
koottu kansantajuisesti asiaa 
kirkkovuodesta ja jumalanpal-
veluksesta. seurakuntalaisten 
toivotaan osallistuvan messuun 
ja sen suunnitteluun. Materiaa-
lia ei ole tarkoitettu ainoastaan 
jumalanpalveluksiin, vaan esi-
merkiksi leireille, kouluihin ja 
kirkkokerhoihin.” 

tuoreesta julkaisusta löytyy ideoita 
esimerkiksi rakkaan suvivirren rin-
nalle. kataja-kantola kertoo, että hä-
nen päässään ovat kesän kynnyksellä 
soineet erityisesti laulut ”tulkaa tän-
ne” ja ”katsokaa taivaan lintuja”. ne 
molemmat löytyvät Messumateriaalia 
veisusukupolvelle -julkaisusta. 

lisätietoja: heini kataja-kantola 
p. 050 �0�� �55, heini.kataja-kanto-
la@evl.fi
julkaisua voi tilata edullisesti tampe-
reen tuomiokapitulista p. 0�00 891 151 
tai aija.leena.ranta@evl.fi.

musiikki vetää 
veisusukuPolven 
messuun



MESSUMATERIAALIA VEISUSUKUPOLVELLE

                 Koonnut Heini Kataja-Kantola

kirkon 
eläkeasioiden 
käsittely muuttuu
kiRkon eläkeasioiden käsittely 
siirtyy asteittain vuosien �008–�011 
aikana kuntien eläkevakuutuksen 
hoidettavaksi. eläkkeiden rahoitta-
minen säilyy kirkon keskusrahastol-
la. 

kuntien eläkevakuutus (keva) 
hoitaa jatkossa kirkon eläke- ja kun-
toutushakemusten käsittelyn, asia-
kaspalvelun, tietohallinnon ja muut 
eläketoimintaan liittyvät tehtävät. 
tehtäviä siirretään kevan hoidetta-
vaksi vaiheittain vuosina �008–�011.

kirkon keskusrahaston hoidetta-
vaksi jäävät edelleen kirkon eläkkei-
den rahoittamiseen, työnantajamak-
sujen keräämiseen ja eläkevarojen si-
joittamiseen liittyvät tehtävät.

kirkon palvelussuhteiden rekiste-
röinti siirretään kevan hoidettavak-
si 1.9.�008 lukien. Vuonna �009 ke-
va aloittaa eläkehakemusten skanna-
uksen, työnantajien tarkastustoimin-
nan, työkyvyttömyyden lääketieteel-
lisen arvioinnin ja ammatillisen kun-
toutuksen hakemusten käsittelyn. 

Vuoden �010 alussa siirretään 
eläkkeiden ja kuntoutusrahojen 
maksaminen kevan hoidettavaksi. 
eläkehakemusten käsittely ja muut 
siihen liittyvät tehtävät siirretään 
kevan palveluiksi vuoden �011 alus-
sa.

opiskelija!
löydät jäseneksiliittymiskaavakkeen 
liittosi kotisivuilta kohdasta opiske-
lijat. 
www.pappisliitto.fi
www.skul.fi 
www.dtl.fi
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diakOniatyöntekijöiden liittO

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto: so-
siaalialan koulutusohjelma
Diakonia ja nuorisotyö, 90 op 
(european master in Diaconia and Chris-
tian social practice)

koulutus kestää tammikuusta 2009 
joulukuuhun 2010. se toteutetaan moni-
muoto-opiskeluna, mikä mahdollistaa 
tutkinnon suorittamisen työn ohessa. 
Ylempi amk-tutkinto antaa kelpoisuuden 
tehtäviin, joissa vaaditaan ylempää kor-
keakoulututkintoa. koulutus on opiskeli-
jalle maksuton.
Hakuaika koulutukseen hakeutuminen 

tapahtuu ammattikorkeakoulujen yhteis-
valinnan kautta osoitteessa www.amkha-
ku.fi. Hakuaika on 29.9.–10.10.2008. 
kaikki valintakelpoiset hakijat kutsutaan 
valintakokeeseen, joka on 10.–
11.11.2008. 
Lisätietoja hakemisesta: www.diak.fi, Dia-
kin hakutoimisto, niina tikkanen, niina.
tikkanen@diak.fi, puh. 020 1606 204.
Lisätietoja koulutuksesta: Diakonian yli-
opettaja kari Latvus, kari.latvus@diak.fi, 
0400 979 921 ja kristillisen kasvatuksen 
yliopettaja, vs., auli vähäkangas, auli.va-
hakangas@diak.fi, 040 5011 768.

diakonian  
eurooPPalaiset maisterit
diakOniatyön koulutuskenttää 
ravistelee tällä hetkellä muutosaalto. 
Reilu kymmenen vuotta sitten opisto-
tasoinen koulutus muuttui korkea-
koulututkinnoksi. tutkinnoiksi muo-
dostui sosionomi (amk) – diakoni ja 
sairaanhoitaja (amk) – diakonissa. 
tutkintoihin kuuluu sekä yhteiskun-
nallinen että kirkon diakonian viran 
kelpoisuus. 

seuraavassa aallossa ovat seuran-
neet ylemmät amk-tutkinnot, jotka 
ovat ylempiä korkeakoulututkintoja 
samalla tavoin kuin yliopistojen mais-
teritutkinnot. Diakonian ja kirkon 
nuorisotyön työaloja kehittävä koulu-
tus on käynnistynyt vuonna �00� Dia-
konia-ammattikorkeakoulussa ja en-
simmäisten opiskelijoiden odotetaan 
valmistuvan tänä syksynä. 

Uuden koulutuksen alkaessa tam-
mikuussa �009 mukaan tulee lisä-
mahdollisuus laajentaa tutkinto eu-
rooppalaiseksi yhteistutkinnoksi vä-
hintään yhden lukukauden mittaisel-
la englanninkielisellä opiskelulla esi-
merkiksi oslossa tai heidelbergissä. 

yhteistyössä on mukana kymmenen 
yliopistoa ja ammattikorkeakoulua.

kiinnostus uusiin tutkintoihin on 
ollut suuri ja uusien yhteyksien toivo-
taan vielä lisäävän hakijoiden mää-
rää. samalla on kiinnostavaa seurata, 
miten kirkko työnantajana suhtautuu 
uusiin tulokkaisiin. Maisteritason tut-
kintoja tarvitaan kehittämään diako-
niaa, suurempien diakoniatiimien 
johtajina ja ylipäänsä kaikkialla, mis-
sä edellytyksenä on ylempi korkea-
koulututkinto. 

tutkinto tarjoaa mahdollisuuden 
kehittyä ja edetä uralla. jos kirkon 
piirissä ei riittävän ajoissa havahduta 
näiden osaajien rekrytoimiseen, saat-
taa kilpailu viedä hyvän joukon ke-
hittäjiä muiden työnantajien palve-
lukseen. ehkä seurakunnissa olisi tar-
ve myös uudenlaisille diakonian ja 
yhteiskuntasuhteiden kehittäjän teh-
täville?

Kari Latvus
Diakonian yliopettaja (Diak), Diako-

nian vieraileva professori (Tallinna)

hakuinfo: 

diakoniatyön
tekijöiden päivät 
espoossa 
21.–22.9.2009
teemana: ”Diakonia on 
taistelulaji”

ohjelma ja ilmoittau-
tuminen tammikuussa 
�009.

vuoden 2010 
kanttoripäivien 
valmistelut aloitettu
seURaaVat kanttoripäivät jär-
jestetään tampereella vuonna �010. 
päivien järjestelytyöryhmä on aloit-
tanut työskentelynsä. 

perinteiseen tapaan työryhmän 
puheenjohtajana toimii paikallinen 
hiippakuntakanttori, tampereella 
aija-leena Ranta, ja sihteerinä 
kirkkohallituksen jumalanpalvelus-
elämän ja musiikkitoiminnan yksi-
kön musiikkisihteeri Ulla tuovi-
nen.

suomen kanttori-urkuriliittoa 
työryhmässä edustaa akin apulais-
toiminnanjohtaja annamari joki-
nen. edustettuina on myös muita 
kirkkomusiikkitahoja.

kanttoripäivien ohjelma pyritään 
saamaan valmiiksi ensi vuoden huh-
tikuuhun mennessä, jolloin myös il-
moittautuminen alkaa. päivien ajan-
kohta on jälleen kynttilänpäivän tie-
noo eli �.–�.�.�010. tapahtumat si-
joittuvat tampereen seurakuntayh-
tymän kirkkoihin ja muihin tiloihin 
aivan tampereen keskustassa.

suOMen kanttOri-urkuriliittO
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pappisliittO

armenia: 20.-28.4.2009
tutustumme armenian apostoliseen 
kirkkoon. kristinusko julistettiin val-
tionuskonnoksi armeniassa jo vuon-
na �01.

opintomatkan teemoja ovat mm. 
armenialainen identiteetti, ”marttyy-
rikirkkokansa”, armenian kansan-
murhan muistopäivä, armenian kir-
kon uudet koettelemukset ja haasteet 
sekä armenialainen kulttuuri.

Matkakohteitamme ovat pääkau-
punki jerevan ja sen kaupunkiseura-
kunnat, alun perin pakanatemppeli-
nä toiminut Garni, joka oli vuoden 
�01 jälkeen kuninkaiden kesäasunto, 
Geghardin luolaluostari, sevanin 
pappisseminaari, joka sijaitsee �000 
metrin korkeudessa sevan-järven 
rannalla, khor Virapin luostari mui-
naisessa araratlaaksossa sekä arme-
nian apostolisen kirkon keskus ets-
miadzin. 

Matkanjohtajat: yliopiston lehtori, 

tl pekka Metso ja apulaistoimin-
nanjohtaja Merja laaksamo.

hinta: noin 1�00 euroa. 

rooma: 21.-28.9.2009 
opintomatkan teemana on rooma-
laiskatolinen kirkko, paavius ja eku-
menia. 

lisäksi teemme päivämatkan assi-
siin Fransiscuksen jalanjäljille.

Matkanjohtajat: tallinnan suoma-
laisen seurakunnan kirkkoherra, tt 
hannele Repo ja apulaistoiminnan-
johtaja Merja laaksamo.

hinta noin 1�00 euroa. 

Huom! matkoille on mahdollista saa-
da liiton matka-apuraha (350 euroa). 
opintomatkoille voivat osallistua 
Pappisliiton jäsenet puolisoineen. il-
moittautumiset maija.jokitalo@aki-
liitot.fi tai (09) 1502 653. armenian 
matkalle ilmoittautuminen päättyy 
31.12.08.

PaPPisliiton 
oPintomatkat 2009

teologimatrikkeli 
2010 suunnitteilla 
pappisliitto suunnittelee uuden teo-
logimatrikkelin julkaisemista syk-
syllä �010. Matrikkelin toteuttaa 
tamperelainen a5 plate Media oy. 
tietoja aletaan kerätä lokakuussa 
�009. kyseessä on seitsemäs pappis-
liiton julkaisema ja kustantama teo-
logimatrikkeli. edelliset matrikkelit 
ovat ilmestyneet vuosina 195�, 19��, 
197�, 198�, 1990 ja 1999.

edellisessä matrikkelissa on tiedot 
57�� teologista, joista noin viides-
osalla on ainoastaan nimi- ja valmis-
tumistiedot. kuvia on ��09 kappa-
letta. Uuteen matrikkeliin pyritään 
saamaan kattavat tiedot teologikun-
nasta ja lisäämään kuvien määrää.

äitiysloma 
keskeyttää 
hoitovapaan
kirkon virka- ja työehtosopimuk-
seen on neuvoteltu muutos, jonka 
mukaan hoitovapaa voidaan kes-
keyttää uuden äitiysloman vuoksi.

Uutta äitiyslomaa on haettava 
kaksi kuukautta ennen äitiysloman 
alkamista. Uusi äitiysloma on pal-
kallinen. Muutos toteutetaan takau-
tuvasti vuoden �008 alusta lukien.
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Diakonian tutkimuksen päivä �008 

”Diakonian naiset ja miehet” 
pe 7.11.�008 klo 9.15–15.�0 

helsingin yliopisto, päärakennus 

asiantuntijapuheenvuoroina: 
tutkija, Ft tuomas martikainen: ”Maahanmuuttajanaiset:  

sukupuolittunut muuttoliike, kotoutuminen ja uskonto” 
Diakonissa marja-liisa liimatta: ”ammattimaleksijan aamuvuoro -

naisten ja miesten kokemuksia perlos-projektista” 
Hiippakuntasihteeri, tt, dosentti marjo-riitta antikainen: 

”sukupuoli diakonian historiassa” 

Päivän aikana julkistetaan myös sivellin-opinnäytetyöpalkinto 

tervetuloa! 
päivään ei ole osallistumismaksua eikä ennakkoilmoittautumista 

lisätietoja www.dts.fi  

alustukset ovat tervetulleita iltapäivällä järjestettäviin työ-
ryhmiin. lähetä alustuksesi aihe ja tiivistelmä 10.10.08 men-
nessä osoitteeseen elina.juntunen@dts.fi.

www.urkumiehet.fi

lausunto 
kanttorin 
kelpoisuusehdoista
kiRkolliskokoUksen käsitel-
tävänä on piispainkokouksen esitys 
kanttorin kelpoisuusvaatimusten 
muuttamisesta ja virkaporrastuksen 
poistamisesta. esitys perustuu ns. 
kanttorityöryhmä �00�:n mietintöön.

suomen kanttori-urkuriliitto on 
antanut kirkolliskokouksen lakivalio-
kunnalle lausunnon asiasta. liitto kan-
nattaa esitettyä koulutusväylien lisää-
mistä, kunhan varmistetaan kirkko-
musiikkiopintojen riittävyys seura-
kunnan ainoanakin kanttorina toimi-
miseen. liitto vastustaa esitystä kant-
torin viran kolmiportaisuuden poista-
mista. 

esitys ei ole koulutusta eikä uralla 
etenemistä arvostava. liitto katsoo, et-
tä kanttorin virkaa voidaan kehittää ja 
rekrytointia helpottaa, vaikka virka-
porrastus säilytetään.

liitto pitää yliopistotasoisen kantto-
rikoulutuksen säilymistä nykyisessä 
laajuudessaan elintärkeänä suomalai-
selle kirkkomusiikille. 

liitto ei tästä syystä voi hyväksyä 
piispainkokouksen esitystä poistaa 
kirkkojärjestyksestä maininta kelpoi-
suustasoista ja laajasta yliopistotutkin-
nosta. liiton mielestä kirkkojärjestyk-
sessä tulee olla selkeä ohjeistus kirkko-
musiikin tasoa koskevien ratkaisujen 
tekemiseen.

kelpoisuusasia on ollut esillä liiton 
hallituksessa, valtuustossa, opiskelija-
toimikunnassa sekä avoimissa jäsenti-
laisuuksissa lohtajalla ja lahdessa.

piispainkokouksen esitys sekä kant-
torityöryhmä �00�:n mietintö ovat lu-
ettavissa kirkkohallituksen kotisivuil-
ta osoitteessa http://www.evl.fi/piis-
painkokous/vire.htm. 

linkki suoraan näille sivuille löytyy 
liiton kotisivulta www.skul.fi.  
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kirkon henkilöstökoulutus
kalenteri löytyy verkosta
eeva salO
koUlUtUssUUnnittelija,  
kiRkon koUlUtUskeskUs

v
iime vuosien aikana kir-
kon henkilöstökoulutusta on 
uudistettu merkittävästi.  hen-
kilöstökoulutukselle on määri-

telty yleistavoitteet, jotka kuvataan 
osallistujalähtöisesti. koulutusten vaa-
tima työmäärä ilmaistaan opintopistei-
nä, jolloin 1 opintopiste vastaa ��,7 
tunnin työtä. 

henkilöstökoulutustarjontaa on py-
ritty jäsentämään selkeämmäksi koko-
naisuudeksi. koulutukset jäsennellään 
ryhmiin, joita ovat kirkon työntekijän 
perustaidot, täydentävä koulutus, pas-
toraalikoulutus, syventävä koulutus, 
erityiskoulutus, johtamiskoulutus sekä 
osaamista päivittävä ja ajankohtais-
koulutus. kehittämistyön taustalla on 
ollut näkemys henkilöstökoulutukses-
ta välineenä, jolla seurakunta tai koko-
naiskirkko hankkii uutta osaamista 
työntekijöilleen tai vahvistaa heillä jo 
olevaa osaamista.

näkyvin muutos uudistuksessa on 
se, että kirkon henkilöstökoulutustar-
jonta vuodelle �009 julkaistaan ainoas-
taan sähköisen kalenterin muodossa 
kirkon koulutuskeskuksen sivuilla. 
löydät koulutuskalenterin kirjoitta-
malla tietokoneen selaimen osoiterivil-
le: www.evl.fi/henkilostokoulutus ja 
painamalla enter-näppäintä.

sähköisessä koulutuskalenterissa 
julkaistaan kirkon koulutuskeskuk-
sen ja muun kirkkohallituksen sekä 
hiippakuntien ja muiden koulutuspal-
velujen tarjoajien tuottama kirkon 
henkilöstökoulutustarjonta. kalente-
rissa hyödynnetään uutta jäsennystä ja 

siinä voi käyttää erilaisia hakutoimin-
toja (tehtäväalue, kohderyhmä, koulu-
tusrakenne, oikopolut). 

kirkon koulutuskeskuksen sivuilta 
löytyy koulutustarjonta myös tehtävä-
alueisiin jaoteltuina pdf-tiedostoina, 
jotka voidaan tulostaa paperille koulu-
tussuunnittelun tueksi. sivuilta löytyy 
myös keskeisten koulutusten opetus-
suunnitelmat, joita päivitetään ja täy-
dennetään tarvittaessa (kotisivut: 
www.evl.fi/kirkonkoulutuskeskus).

koulutuskalenterin ilmestymisen 
yhteydessä on seurakuntiin lähetetty 
kirkon koulutuskeskuksen toimitta-
ma kirkon henkilöstökoulutus - verk-
kokäyttäjän opas, jonka tarkoituksena 
on tukea seurakunnissa tapahtuvaa 
koulutussuunnittelua ja ohjata koulu-
tuskalenterin käyttöön.  

kirkon eri tehtävä- ja osaamisalueil-
le on useiden toimijoiden yhteistyönä 
kehitetty uusia koulutuksia, jotka si-
sältyvät kirkon työntekijän perustaito-
jen ja täydentävän koulutuksen koko-
naisuuksiin. niiden tarkoituksena on 
tukea laaja-alaisesti uusien työnteki-
jöiden identiteettiä ja ammatillista 
osaamista (perustaidot) ja vahvistaa 
työntekijän osaamista ja oman tehtä-
väalueen hallintaa (täydentävä koulu-
tus).

yhteisesti suunniteltujen aihioiden 
pohjalta koulutuksia toteuttavat kou-
lutuspalveluja tarjoavat oppilaitokset 
ja järjestöt. koulutuksia voidaan to-
teuttaa myös tilauksesta ja kouluttajat 
liikkuvat -periaatteella, jolloin seura-
kunnat, seurakuntayhtymät, rovasti-
kunnat tai lähiseurakunnat hankkivat 
moduulin tilauskoulutuksena ja kou-
lutus räätälöidään paikallisiin olosuh-
teisiin. Moduulien suunnitelmat ja tie-

dot tilauskoulutusta tarjoavista koulu-
tusorganisaatioista löytyvät kirkon 
koulutuskeskuksen sivuilta.

kirkon työntekijän perustaitoihin 
sisältyvät koulutukset on tarkoitettu 
työuran alkuvaiheeseen ja niillä täy-
dennetään peruskoulutuksessa saatua 
ammatillista osaamista. on arvioitu, 
että seurakuntien palveluksessa aloit-
taa noin tuhat uutta työntekijää vuo-
dessa. kokonaisuuteen sisältyy kolme 
moduulia (laajuus � op), jotka ovat 
Kirkon usko ja tehtävä, Ihmisten kohtaa-
minen ja vuorovaikutus sekä Työntekijä-
nä seurakunnassa. papit eivät kuulu ko-
konaisuuden kohderyhmään, sillä he 
suorittavat työuran alkuvaiheessa pas-
toraalitutkinnon. perustaitojen koulu-
tuksissa ja täydentävien opintojen ko-
konaisuuksissa on samoja piirteitä 
kuin pastoraalitutkinnossa.

täydentävään koulutukseen sisälty-
vät uudet koulutukset kohdentuvat 
seurakuntatyön osaamisalueisiin ja 
työtehtäviin. niiden tarkoituksena on 
vahvistaa työntekijän osaamista ja teh-
täväalueen hallintaa. Moduuleja (laa-
juus pääsääntöisesti � op) järjestetään 
esimerkiksi seuraavista aihepiireistä: 
Diakonia kirkon työssä, kirkko pai-
kallisena ja maailmanlaajana yhteisö-
nä, kasvatus kirkon työssä, jumalan-
palvelus, kirkolliset toimitukset ja 
hengellinen elämä, leiri- ja retkitoi-
minta, perhetyö seurakunnassa, Va-
paaehtoistoiminta ja Viestintä kirkon 
työssä.  

koulutuskalenterin rinnalla koulu-
tuskeskuksen sivuilla julkaistaan vuo-
den �009 neuvottelupäiväkalenteri, 
josta neuvottelupäivät löytyvät tehtä-
väalueisiin sijoiteltuna. 
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koulutusten laajemmat sisällöt http://evl.fi/hen-
kilostokoulutus. 
koulutukset järjestetään kirkon koulutuskes-
kuksessa järvenpäässä, ellei muuta mainita.

Pastoraalikoulutus
19.–23.1. Raamattu, tunnustus ja julistus -pastoraalikurssi i/09 
(4 op)
25.–29.5. Raamattu, tunnustus ja julistus -pastoraalikurssi ii/09 
(4 op)
9.–13.11. Raamattu, tunnustus ja julistus -pastoraalikurssi 
iii/09 (4 op)
26.–30.1. seurakunta työyhteisönä -pastoraali i/2009 (4 op)
24.–28.8. seurakunta työyhteisönä -pastoraali ii/09 (4 op)
16.–20.11. seurakunta työyhteisönä -pastoraali iii/09 (4 op)
26.–30.1. Jumalanpalveluselämän pastoraali i/2009 (4 op)
7.–11.9. Jumalanpalveluselämän pastoraali ii/09 (4 op)
2.–6.11. Jumalanpalveluselämän pastoraali iii/09 (4 op)
2.–6.3. kristillisen kasvatuksen pastoraali i/09 (4 op)
24.–28.8. kristillisen kasvatuksen pastoraali ii/09 (4 op)
19.–23.10. kristillisen kasvatuksen pastoraali iii/09 (4 op)
16.–20.3. sielunhoidon pastoraali i/09 (4 op)
5.–9.10. sielunhoidon pastoraali ii/09 (4 op)

Diakonia ja yhteiskuntatyö

28.–30.9. Diakonian erityiskoulutuksen moduuli: orientaatio ja 

oman työn tutkimus ja kehittäminen (5 op)

Johtaminen ja strateginen suunnittelu

1.–3.4. ja 21.–23.9. kirjo iiD esimies- ja johtamistyön valmen-
nus, 1. ja 2. lähijakso (15 op)
27.–29.4, 14.–16.9.  ja 9.–11.12. kirjo iiB talousjohdon kou-
lutusohjelma, lähijaksot 1 - 3 (20 op)
7.–10.10. kirjo iii Johtamisen erityiskoulutus, 1. lähijakso (20 
op)
27.–29.4. ja 7.–9.12. Ylempi pastoraali: teologiasta tekoihin – 
kirkon perustehtävän aktualisointi, 1. ja 2. lähijakso (5 op)
30.9.–2.10. mukana muutoksessa, 1. lähijakso (15 op)

Jumalanpalveluselämä ja julistus

19.–23.10. syvemmälle messuun, 1. lähijakso (14 op)

Kasvatus

16.–18.9. kasvatuksen erityiskoulutuksen moduuli: teologia 
ja pedagogiikka kristillisessä kasvatuksessa (5 op)

Musiikki

2.–5.2. organum Cantat 2009 – hyvän säestämisen taito, Jy-
väskylä (3 op)
21.–26.4. soiva sana -kurssien opintomatka saksaan (4 op)
11.–15.5. Cantor (+) 2009 – minä, muusikkous ja työni seu-
rakunnassa, Haapaniemen hiippakuntakartano, kuortane (3 
op)
17.–21.8. kuoronjohdon ja äänenkäytön kurssi 2009 (5 op)
7.–11.9. Cantor ii/2009 (3 op)
2.–6.11. soiva sana, 1. lähijakso (15 op)

Työnohjaus ja muu ohjaustoiminta 

23.–25.9. ja 25.–27.11. seurakuntatyön työnohjaajakoulutus,
1. ja 2. lähijakso (60 op)
7.–8.5. ja 25.–27.11. sielunhoidon työnohjaajakoulutus 2009 
(soveltuvuusarviointi toukokuu ja orientaatiopäivät marraskuu) 
(60 op)
23.–24.11. teologien ja kanttorien harjoittelunohjaajakoulutus 
2009 (1 tai 3 op)

Raamatun tulkinta ja käyttö

23.–25.11. Raamattuteologinen koulutus, 1. lähijakso (20 op)

Sielunhoito

25.–26.5. ja 19.–20.11. sielunhoidon erityiskoulutus Helsinki 
(soveltuvuusarviointi toukokuu, orientaatiopäivät marraskuu)
11.–14.5. kokemispohjaisen uniryhmätyöskentelyn kurssi 
2009, Lärkkulla

kirkon koulutuskeskuksen alkavat koulutukset 2009 
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annukka ruusula
akin opiskelijasihteeRi

akavan opiskelijavaltuuskunta 
aovan järjestämä Paras kesä-
työnantaja -kilpailu on edel-
leen käynnissä. kesällä töitä 
tehneet korkeakouluopiskelijat 
voivat ilmiantaa työnantajansa 
– nimittäin kesätyöntekijän 
hyvästä perehdytyksestä, koh-
telusta, palkkauksesta jne.

kilpailun tavoitteena on herättää kes-
kustelua työpaikkojen hyvistä käytän-
nöistä palkitsemalla raadin mielestä 
esimerkillisin kesätyönantaja. suomen 
parasta kesätyönantajaa voi ehdottaa 
sähköisellä lomakkeella, jossa kysy-
tään esimerkiksi erilaisista työsuhteen 
perusasioista, kuten työtehtävistä, työn 
ohjauksesta sekä työntekijän oikeuksi-
en toteutumisesta. 

kerro hyvästä 
työnantajasta muillekin
hyvä kesätyönantaja on monen osate-
kijän summa. työvoimapulan myötä 
yhä useampi työnantaja haluaa antaa 
itsestään positiivisen kuvan. hyvän 
työnantajan maine on erinomainen 
valttikortti, kun kilpaillaan pätevästä 
työvoimasta. jos teet koulutustasi vas-
taavaa työtä ja olet tyytyväinen työ-
paikkaasi, ainakin perusasiat ovat 
kunnossa. kerro siis hyvä työpaikka 
muidenkin tietoon! samalla muut 
työnantajat saavat tietoa siitä, miten 
kesätyöntekijöitä parhaimmillaan 
kohdellaan. 

suomen parhaaksi kesätyönantajak-
si pääsemisen rima nousee sitä kor-
keammalle, mitä enemmän saamme 

ilmoituksia. Mitä korkeammalle rima 
nousee, sitä enemmän huomiota myös 
palkitsemattomat työnantajat kiinnit-
tävät omiin käytäntöihinsä.

 ilmoita kesätyönantajasi kilpailuun 
täyttämällä lomake osoitteessa www.
paraskesatyonantaja.fi.

työnantaja voi ilmoittaa 
itse itsensä
jos teidän työpaikallanne tarjotaan 
korkeakouluopiskelijoille heidän kou-
lutustaan vastaavia töitä ja noudate-
taan työnantajana hyviä käytäntöjä, il-
moittaudu kilpailuun. kun työnanta-
ja ilmoittaa itsensä kilpailuun, on hy-
vä antaa vähintään yhden kesätyönte-

kijän yhteystiedot. näin voimme kuul-
la myös työntekijän näkemyksen. Raa-
ti kohtelee työntekijöiden ja työnanta-
jien tekemiä ehdotuksia yhdenvertai-
sina.

opiskelijalle luottamus työnanta-
jaan on keskeinen asia kesätyöpaikan 
valinnassa. Valitettavan moni opiske-
lija on joutunut kokemaan tai ainakin 
kuulemaan väärinkäytöksistä erityi-
sesti kesätyöntekijöitä kohtaan. asian-
sa esimerkillisesti hoitavat työnantajat 
ansaitsevat kunniaa! perusasioiden li-
säksi opiskelijalle on tärkeää muun 
muassa se, että työstä maksetaan asial-
linen korvaus ja että hänellä on mah-
dollisuus kehittyä työssään. jos teidän 
työpaikallanne hoidetaan asiat esimer-
killisesti, osallistu kilpailuun ja voit 
saada palkintona positiivisen imagon 
ja halutun työnantajan maineen opis-
kelijoiden keskuudessa. 

raati ja aikataulu
suomen parhaan kesätyönantajan va-
litsevan raadin puheenjohtajana toimii 
työministeri tarja Cronberg. Muina 
jäseninä ovat muun muassa akavan 
opiskelijavaltuuskunta aoVan pu-
heenjohtaja heidi handolin ja vara-
puheenjohtaja juha-pekka onnela. 
sihteerinä toimii akavan projektiasia-
mies kosti hyyppä.

kilpailulomakkeita voi täyttää 
�0.9.�008 asti. tämän jälkeen raati 
käy lomakkeet läpi ja valitsee joukon 
työnantajia lähempään tarkasteluun. 
parhaiden joukkoon päässeiden työn-
antajien ehdottajiin otetaan yhteyttä, 
jotta raati saa lisätietoja valintansa tu-
eksi. suomen paras kesätyönantaja jul-
kaistaan ��.11.�008 akavan opiskelija-
valtuuskunta aoVan kokouksen yh-
teydessä.

haetaan parasta 
kesätyönantajaa!

 ?

a j a n k o h t a i s t a
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kiMMO kOntiO
toiMitUspäällikkö, eläke-
tURVakeskUs  

tutkintoon johtavalta opiske-
luajalta karttuu eläkettä ikään 
kuin henkilö olisi töissä 588 eu-
ron kuukausipalkalla. opiskelu 
alkoi kartuttaa eläkettä 1.1.2005 
alkaen. 

e
läketurvaa opiskelusta 
on karttunut jo �50 000 ihmisel-
le. he voivat tarkistaa asian 
omasta vuosittaisesta työeläke-

otteestaan.
Useimmat 18–�7-vuotiaat, jotka ei-

vät vielä ole eläkkeellä, saavat tästä 
vuodesta lähtien kotiinsa vuosittaisen 
työeläkeotteen. työeläkeote on tärkeä-
tä tarkistaa, koska se sisältää tietoja, 
joista eläke aikanaan lasketaan.

työeläkeotteella näkyy tietoja yksi-
tyisellä työnantajalla tai yrittäjänä teh-
dystä työstä. lisäksi otteella saattaa ol-
la tietoja ns. palkattomista etuusajois-
ta, joista vuoden �005 alusta on karttu-
nut eläkettä. tällaisia tietoja kertyy 
esimerkiksi lapsenhoidosta ja tutkin-
toon johtaneesta opiskelusta.

tutkinto rinnastetaan 
ansiotyöhön 
Vuoden �005 alusta eläkettä on voinut 
karttua 18 vuotta täyttäneelle samanai-
kaisesti sekä ansiotyöstä että opiskelus-
ta. ansiotyöstä eläkettä karttuu mak-
setun palkan perusteella tai yrittäjä-
työtulon perusteella.

opiskelusta karttuu eläkettä ikään 
kuin henkilö olisi töissä 588 euron 
kuukausipalkalla. etua korotetaan 
vuosittain. opiskelusta ansaittu eläke 
rahoitetaan valtion varoin.

opiskeluajasta otetaan huomioon 
perustutkintotasoiset ammatti-, am-

o p i s k e l U s t a  e l ä k e t U R V a a

opiskelusta eläketurvaa

• Eläketurvaa karttuu yli 18-vuotiaalle 
tutkinnon suorittaneelle 1.1.2005 jälkei-
seltä ajalta. 
• Turvaa karttuu ammatti-, ammattikor-
keakoulu ja yliopistotasoisesta tutkin-
nosta ja myös ulkomaisesta tutkinnosta, 
jos opiskelu on kelan opintotuen piiris-
sä.
• Yleissivistävä, ammatillinen pätevöity-
minen ja tieteelliset jatkotutkinnot eivät 
ole edun piirissä. 
• Eläkettä karttuu tutkinnon laskennalli-
sen opiskeluajan perusteella kolmesta 
viiteen vuoteen: 

• Ylempi korkeakoulututkinto 5 vuotta
• Ammattikorkeakoulututkinto 4 vuotta
• Alempi korkeakoulututkinto 3 vuotta 
• Ammatillinen perustutkinto 3 vuotta 
• Eläkettä karttuu 1,5 % vuodessa 588 
euron kuukausipalkkaa vastaavasta tu-
losta (vuonna 2008).
• Etu lisätään vakuutetun työeläkerekis-
teriin, ja opiskelusta karttunut eläke nä-
kyy työeläkeotteella valmistumista seu-
raavana vuonna.
• Ennen eläkkeelle siirtymistä työeläke-
vakuutettua työtä on tehtävä vähintään 
14 125 euron verran. 

mattikorkeakoulu- ja yliopisto-opin-
not. edun suuruus on kolmesta viiteen 
vuoteen suoritetun tutkinnon mukaan. 
etua lasketaan vuoden �005 alusta, jo-
ten esimerkiksi yliopistotutkinnosta 
täysimääräisen edun saa hyväkseen 
vuodesta �010.

yleissivistävä opiskelu ja ammatilli-
nen pätevöityminen eivät kuulu etuu-
den piiriin. lisäksi edun saamiseksi on 
tehtävä työeläkevakuutettua työtä en-
nen eläkkeen alkamista yhteensä 
1� 1�5 euron verran (vuonna �008).

oppilaitos ilmoittaa tutkinnon suo-
rittamisesta kelalle, joka välittää tie-
don eläketurvakeskukselle. Ulkomai-
sesta tutkinnosta voi myös saada hy-
väkseen eläkekarttumaa, mutta opis-
kelua varten on saatava opintotukea 
suomesta. 

opiskelusta karttuva eläke-etu nä-
kyy työeläkeotteella valmistumista 
seuraavana vuonna. 

keskeytyneet opinnot 
päätökseen 
ennen vuotta �005 opiskelua ei otettu 
millään tavalla huomioon eläketurvas-
sa. opiskeluajalta karttuvalla eläke-
turvalla on haluttu osaltaan kannustaa 
viemään opiskelut päätökseen.

eläkekarttuma antaa pienen pork-
kanan vauhdittaa valmistumistaan 
myös kaikille niin sanotuille ikuisille 
opiskelijoille. kenen tahansa, joka ei 
ole vielä eläkkeellä, kannattaa viedä 
keskeytyneet opinnot päätökseen. on 
kuitenkin huomattava, että aikaa en-
nen vuotta �005 ei lueta opiskelusta 
karttuvan eläkkeen piiriin.

imagesouRCe/skoY
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juHa kauppinen
tUtkija, työyhteisökonsUlt-
ti, koUlUttaja, taMpeRe

miten vahvistaa pitkäjänteistä 
kirkon jäsenyyttä? miten hilli-
tä kirkosta eroamista? miten 
kannustaa kirkkoon liittymis-
tä? jäsenyyskysymys on keskei-
nen työsarka paikallisissa seu-
rakunnissa.

Muutaman vuoden ajan ovat seura-

kuntien työntekijät saaneet kuulla 
kauhistelua siitä, miten väki jättää kir-
kon. Usein arviot ovat olleet yliampu-
via ja osin asiantuntemattomiakin. Ul-
kopuoliset tarkkailijat näyttävät tietä-
vän, missä kirkossa mennään. Monet 
heistä ovat varmoja, että kirkolla on 
edessä vääjäämättä iso jäsenkato, ellei 
peräti jäsenistön romahdus.

Minua vastaan tulleissa keskuste-
luissa monet seurakuntien työntekijät 
ja luottamushenkilöt näyttävät asen-
noituvan jäsenkehitykseen samalla ta-
voin. kirkkoon kuuluvien prosentti-

osuus laskee jyrkkenevään tahtiin, ei-
kä sille voi mitään. on vain valmistau-
duttava pahimpaan ja toivottava pa-
rasta. en ymmärrä miksi: eikö kirkos-
sa uskota omaan asiaan ja sen mahdol-
lisuuksiin? Vai eikö ”kirkon elämään 
osallistumattomalla jäsenellä” ole mer-
kitystä? ovatko muut asiat kirkolle 
tärkeämpiä kuin sen jäsenistö? ol-
laanko seurakunnissa osaamattomuu-
den tähden jäsenkysymyksissä kädet-
tömiä?

kirkon uudessa strategiassa Meidän 
kirkko, osallisuuden yhteisö on arvojen 

miten kirkon 
jäsenmäärä kehittyy?

timo meRensiLta/kuvakotimaa
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ja vision lisäksi nostettu esiin strategi-
an suuntaviivoja. yksi kuudesta kuu-
luu näin: vahvistamme kirkon jäse-
nyyden merkitystä. tämän suuntavii-
van sisältöä on avattu neljällä tehtävä-
alueella. seurakunta ottaa jokaiseen 
jäseneensä vuodessa viisi laadukasta 
kontaktia. erityinen huomio kiinnite-
tään nuoriin, nuoriin aikuisiin ja seu-
rakuntaan muuttaneisiin. seurakun-
nan elämään osallistuvien määrää kas-
vatetaan kaikissa ikäryhmissä. työnte-
kijäkeskeisyyttä vähennetään ja luo-
daan seurakuntalaisille mielekkäitä 
toimintamahdollisuuksia.

kirkon strategian sisältämä viesti on 
oikea ja selkeä. nyt on vain kysyttävä, 
mitä se käytännön tasolla tarkoittaa. 
kuinka kirkon jäsenyyden merkitystä 
oikeasti vahvistetaan? Mitä siihen sat-
sataan? 

Väitän, että yhdessäkään kirkkom-
me seurakunnassa ei ole vielä otettu 
tosissaan kysymystä kirkon jäsenyy-
destä. ehkä siihen ei ole ollut tarvet-
ta.

jäsenyyden kehitys
uskonnonvapauden aikana
Vuosittain kirkosta eronneiden määrä 
muodostaa graafisessa esityksessä sa-
halaitakuvion. siinä on korkeita piik-
kejä ja syviä laaksonpohjia. Maamme 
valtiollista, taloudellista ja kulttuuri-
historiaa tunteva löytää useimpien ero-
amispiikkien ja laaksonpohjien koh-
dalta merkittäviä tapahtumia. kirkos-
ta eroaminen näyttää siis olevan voi-
makkaasti yhteydessä yhteiskunnalli-
seen elämään ja sen muutoksiin. liian 
halpahintaista on kuitenkin väittää, et-
tä kirkosta eroamiset ovat vain seura-
usta yhteiskunnan muutoksista.

�000-luvun alkupuolella eroamislu-
kujen sahalaitapiikki on jyrsinyt syväl-
tä. tähänkin yhteyteen löytyy valtiol-
lisia ja kulttuurisia muutoksia. kirkon 
ulkopuoliset tahot ovat niihin osanneet 
ja halunneet tarttua. kirkon sisällä on 
jääty miettimään. Vapaa-ajattelijoiden 

eroakirkosta.fi-sivusto toimii ja sitä 
markkinoidaan taitavasti. kirkon si-
sällä ei ole kyetty luomaan omia vas-
taavia nettisivuja, kuten liitykirkkoon.
fi.

Vapaa-ajattelijat ja heidän perässään 
monet muut toistavat tulevaisuusku-
vaa, jossa vuosittain eroavien määrät 
eivät enää muodostakaan sahalaitaku-
viota vaan taivasta kohti tähyävän suo-
ran. sellaiseen tulevaisuuteen kirkon 
ei pidä suostua. eroamisluvut voivat 
tulla alas ja sahalaita jatkaa kulkuaan. 
se kuitenkin edellyttää kirkolta ja seu-
rakunnilta aktiivista työtä.

kirkkoon liittyjien määrän kehitys 
on ollut suoraviivaisempi, eikä sen 
muutoksissa ole nähtävissä samalla ta-
voin yhteyksiä yhteiskunnallisiin tai 
talous- ja kulttuurimuutoksiin, kuten 
eroamisluvuissa. kirkkoon liittyjien 
määrän jatkuva kasvu on tietyllä tapaa 
selitettävissä kirkkoon kuulumattomi-
en määrän lisääntymisellä. joka vuosi 
on entistä enemmän ihmisiä, joilla on 
mahdollisuus liittyä. näin ajatellen on 
jälleen vaarana tehdä asiasta liian yk-
sinkertainen.

kehityksen lopputuloksena on ollut 
kaikkiin uskonnollisiin yhdyskuntiin 
kuulumattomien ihmisten lukumää-
rän huomattavan suuri kasvu. kirkon 
jäsenistö suhteessa kaikkiin suomessa 

asuviin on pienentynyt vuosittain 
muutamalla promillella. kehitys on 
ollut viime vuosina samansuuntainen, 
ja yllättävän paljon samansuuruinen, 
eri puolilla suomea ja hyvinkin erilai-
sissa seurakunnissa.

kolme 
vaikuttamisaluetta
jos seurakunnissa halutaan vaikuttaa 
jäsenistön määrään, mahdollisuuksia 
on kolmella eri alueella. aivan ilmei-
sesti vaikuttavuudeltaan laajin on jä-
senpito. tähän kohtaan koko kirkon 
strategia kiinnittää huomion, kun se 
asettaa yhdeksi strategiseksi suuntavii-
vaksi jäsenyyden merkityksen vahvis-
tamisen. asiakirjassa se nähdään lähes 
yksinomaan toiminnallisena kysymyk-
senä, kontakteina ja osallistumisaktii-
visuuden lisäämisenä. tällainen jäse-
nyyden vahvistaminen jättää kuiten-
kin ulkopuolelle suuren enemmistön 
seurakunnan jäsenistä, joista monet ei-
vät lainkaan odota tai ole valmiita 
säännölliseen toiminnalliseen yhtey-
teen kotiseurakuntansa kanssa. Väi-
tän, että keskeisin kysymys jäsenpidos-
sa on se, mitä kirkko heille jäseninä 
antaa.

jäsenyyden rajapinnalla olevia eli 
eroamista tai liittymistä harkitsevia 
Meidän kirkko, osallisuuden yhteisö ei 
ainakaan suoranaisesti edes mainitse. 
toki eräät strategian suuntaviivat ja 
niille avattu sisältö ovat erityisen mer-
kittäviä jäsenyyttä harkitseville ihmi-
sille. tiedostamisen (vai asioiden ar-
vottamisen) tasosta kertoo kuitenkin 
se, että kirkon strategia vaikenee eroa-
misliikkeen hillitsemispyrkimyksistä 
ja kirkkoon liittymiseen kannustami-
sesta. Monet seurakuntien strategiat 
näyttävät tässä kohden seuraavan ko-
ko kirkon esimerkkiä. 

pitkäjänteisen jäsenyyden vahvista-
misen rinnalla yhtä tärkeitä vaikutta-
misalueita ovat kirkosta eroamisen hil-
litseminen ja kirkkoon liittymiseen 
kannustaminen. Juha Kauppinen
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mikä pitäisi asuinpaikkaa 
vaihtavan nuoren aikuisen 
jäsenenä?
kirkosta eroamista on suomessa tut-
kittu paljon. erityisesti kirkon tutki-
muskeskuksen, mutta myös eräiden 
muiden tutkijoiden työn tuloksena me 
tiedämme hyvin paljon kirkosta eroa-
misen ilmiöstä. Vaikka viime vuosina 
kirkosta eronneiden taustoista ja syis-
tä löytyy hyvin monenlaisia asioita, 
kaksi niistä nousee mielestäni muita 
merkittävämmäksi.

kirkko on vaikeiden sisäisten kysy-
mystensä käsittelyn kanssa ollut erityi-
sen hidas. Virkakysymys on hiertänyt, 
käytännön tasolla hoitamatta, kaksi-
kymmentä vuotta. se on antanut mah-
dollisuuden kirkolle kielteisten taho-
jen herkutella ”naisten epätasa-arvoi-
sella asemalla kirkossa”. Myös asialli-
seen tiedonvälittämiseen pyrkinyt me-
dia on yhä uudelleen joutunut nosta-
maan esiin tämän kirkon sisäisen rii-
dan. kun kirkon johto lopulta on jä-
mäköitynyt virkakysymysasiassa, suh-
tautuminen samaa sukupuolta olevien 
rekisteröityyn parisuhteeseen näyttää 
tulevan vuosikymmenen pituisen ajan 
vaativaksi. Vuosikymmenten aikana 
ilmeisesti jokainen näitä kysymyksiä 
käsitellyt uutinen on johtanut kirkos-
ta eroihin. kirkon jäsenyyden kannal-
ta hitaus ja harkitsevaisuus ovat olleet 
erittäin vahingollisia.

suurin �000-luvulla kirkosta eron-
neiden ryhmä muodostuu sellaisista 
nuorista aikuisista, jotka vaihtavat 
asuinpaikkaa. kodista ja kasvuympä-
ristöstä irtautumisen osana irtaudu-
taan kodin uskonnollisuudesta, joka 
usein käytännön tasolla on ollut seura-
kunnan toimintaan osallistumatonta 
jäsenyyttä. nuoren aikuisen kotoa 
muuttoon liittyvä sosiaalisten siteiden 
katkeaminen on vuosikymmenessä 
saanut uudet mittasuhteet. Vielä 1990-
luvun alussa opiskelemaan muutta-
nutta sitoi kirkkoon mummo, joka 
kuullessaan lapsenlapsensa kirkosta 
eroamisesta kääntyisi haudassaan, ku-

ten tuolloin aamulehden toimittaja 
totesi. 

sukupolvet yhdistävien sosiaalisten 
siteiden höllentymistä vahvistaa nuor-
ten aikuisten arvomaailmassa tapahtu-
nut muutos, jonka seurauksena välit-
tömän hyödyn merkitys on voimak-
kaasti kasvanut. odottaminen tai jos-
kus tulevaisuudessa tarvittavasta kiin-
ni pitäminen ei ole useimmille nuoril-
le aikuisille mielekkäitä asioita. se hei-
jastuu myös kirkon jäsenyyteen. jos jä-
senyys ei nyt juuri anna mitään, siitä 
ollaan valmiita luopumaan.

Uuden uskonnonvapauslain ja säh-
köisen asioinnin tuoma mahdollisuus 
perustaa eroakirkosta.fi-sivusto osui 
opiskelemaan tulevien nuorten uuden-
laiseen arvomaailmaan. Väitän, että 
opiskelijoiden liike kirkosta poispäin 
olisi toteutunut ilman internetin tuo-
maa helppouttakin. ilmiössä on sa-
mankaltaisuutta 1950-luvun työläis-
nuorison liikehdintään. tuolloin van-
hempi ammattimies opasti tehtaaseen 
tai rakennukselle tulevaa eroamaan 
kirkosta säästääkseen joulukinkkura-
hat. 

nuorten aikuisten kirkosta eroami-
siin on monissa seurakunnissa reagoi-
tu suuntaamalla heihin entistä enem-
män räätälöityä toimintaa. näen sel-
laisen toiminnan merkityksen lähinnä 
viestinä siitä, että nuoret aikuiset ovat 
kirkolle tärkeitä. se on hyvä viesti. 
laajassa mitassa toiminnan avulla kir-
kon jäsenyyteen sitouttaminen on kui-
tenkin tuhoon tuomittu toimintamal-
li. kirkkososiologiassa todetaan yhä 
uudelleen länsimaisen uskonnollisuu-
den muuttuvan iän suhteen U-graafin 
muodossa. Uskonnollisuus on voima-
kasta lapsuudessa ja nuoruudessa sekä 
uudelleen vanhuudessa. nuoruudessa 
ja työiässä muut elämänalueet yleensä 
ajavat (erityisesti toiminnallisen) us-
konnollisuuden yli.

Monilla nuorilla aikuisilla on tarve 
maailman parantamiseen ja hyvän te-
kemiseen. kultainen sääntö ja osittain 
rakkauden kaksoiskäskykin kuuluvat 

heidän arvopohjaansa, vaikka niitä ei 
aina kristillisiksi arvoiksi tunnisteta-
kaan. olisiko löydettävissä nuorille ai-
kuisille sellainen toimintatapa, joka 
saisi heidät kokemaan itsenä kirkon 
jäseninä ja veronmaksajina maailman 
parantajiksi ja hyvän tekijöiksi? se il-
meisesti merkitsisi paitsi toimintata-
vallisia myös rakenteellisia ja kirkon 
sanoman painottamiseen liittyviä 
muutoksia.

ovi on auki kulkea 
sisään ja ulos
toisin kuin kirkosta eroamista kirk-
koon liittymistä on tutkittu hyvin vä-
hän. Mielikuvat liittyjistä ovat paljolti 
olleet tiedotusvälineiden luomia. jota-
kin, kuten rippikoululaisten osuus liit-
tyjissä, on ollut ilmeisen totta. paljon 
mielikuvissa on kuitenkin harhaa. 
olen tehnyt tamperelaisten kirkkoon 
liittymisestä vuosina 199�–�00� laaja-
alaista tutkimusta, jonka tuloksia on 
luettavissa kirkon tutkimuskeskuk-
sen kotisivuilta osoitteessa www.evl.fi/
kkh/ktk/kauppinenkirkkoonliittymi-
nen.pdf. koko tutkimus ilmestyy 
ktk:n sarjassa vuoden lopulla.

tamperelaisissa kirkkoon liittyjissä 
oli lähes tarkalleen yhtä paljon miehiä 
kuin naisiakin, ja heidän ammattija-
kaumansa vastasi yhteiskunnan am-
matillista kirjoa. liittymishetkellä hei-
dän keski-ikänsä oli �� vuotta. pääosin 
kirkkoon liittyjät olivat siten nuoria 
aikuisia kuten eroajatkin. liittyjien 
ikähaarukka ulottui eroajia pidem-
mälle, aina 90 ikävuoteen asti. kym-
menen vuoden perspektiivillä kirk-
koon liittyjät säilyttivät jäsenyytensä 
muita uskollisemmin. näin tapahtui 
erityisesti niille liittyjille, jotka kävivät 
liittymisprosessin aikana rippikoulun 
ja jotka kastettiin. neljäsosa aikuisena 
liittyneistä ei ollut aiemmin kuulunut 
mihinkään kristilliseen kirkkoon.

kirkkoon liittymisen syyt olivat hy-
vin moninaiset, ja usein liittyjällä oli 
useita rinnakkaisia syitä päätökselleen. 
liittymistä oli yleensä harkittu pit-
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kään. kirkon kynnys tuntui olevan 
liittyjille kovin korkea. pois oli ollut 
helpompi lähteä kuin palata. haasta-
teltavia kuunnellessa jäin usein mietti-
mään, eikö kirkko voisi paremmin 
viestiä auki olevasta ovesta.

ensisijaiset liittymissyyt ryhmitel-
tiin kolmeksi kokonaisuudeksi eli elä-
mänkaarisyiksi, hengellisiksi syiksi ja 
arkielämän syiksi. elämänkaaren tai-
tekohdat saivat miettimään omia arvo-
ja. oma tai omaisen kuoleman lähei-
syys oli rippikouluakin useammin sel-
lainen elämän taitekohta, että se johti 
kirkkoon liittymiseen. Myös oman 
lapsen syntymä tai kummiksi tulo joh-
ti kirkon jäsenyyteen ja – usein vasta 
vuosien mittaan – arvomaailman muu-
tokseen. kirkkohäät toivat jäseniksi 
vuonna �00� enää muutamia. kaikki-
aan joku elämänkaarisyy oli lähes joka 
toisella kirkkoon liittymisen ensisijai-

sena syynä.
hengellinen syy oli ensisijainen joka 

kolmannella liittyjällä. heidän hen-
gellisen elämänsä tarpeet olivat moni-
naisia. joku halusi kokea voimakkaan 
uskon, toinen tarvitsi vakuutuksen vä-
häisen uskon riittävyydestä. seura-
kunnassa tarvittiin tilaa etsimiselle ja 
epäilemiselle. Monelle hengellisestä 
syystä kirkkoon liittyneelle päätös oli 
paluuta lapsuuden turvalliseen us-
koon.

joka kymmenes aikuisena kirkkoon 
liittynyt oli maahanmuuttaja. heitä 
tuli kaikilta mantereilta. osa oli aiem-
min kotimaassaan ollut kristillisen kir-
kon jäsen, pääosa tuli kristityksi vasta 
tampereella. Maahanmuuttajat koki-
vat kirkon jäsenyyden osana suomeen 
kotoutumista. 

Väitän, että kirkko ei ole herännyt 
jäsenhankinnan mahdollisuuteen.

on yhteisen etsinnän ja 
kehittelyn paikka
teollisuudessa ja liike-elämässä sanot-
taisiin, että jäsenyyskysymyksessä on 
kiireisen tuotekehittelyn paikka. sitä 
voivat tehdä ensisijaisesti vain paikal-
liset seurakunnat; kirkon yhteiset toi-
mijat, järjestöt ja muut vastaavat voi-
vat olla vain apuna. en liene ainut, jol-
la kirkon jäsenyyteen liittyy enemmän 
kysymyksiä kuin vastauksia. kuiten-
kin kirkon jäsenkehitykseen voidaan 
vaikuttaa. se on mahdollista vain nos-
tamalla jäsenyys nykyistä paljon kes-
keisemmäksi osaksi seurakunnan elä-
mää, panostamalla resursseja jäsenpi-
toon ja jäsenyyden rajapinnalla oleviin 
ihmisiin ja rakentamalla verkosto, jos-
sa kokeiluja, onnistumisia ja epäonnis-
tumisia jaetaan.
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paavO HaapakOski
hiippakUntaDekaani, lapUan 
hiippakUnnan tUoMiokapi-
tUli

tänä syksynä on valmistumas-
sa selvitys seurakunnissa tapah-
tuvista harjoitteluista ja työssä-
oppimisista.

kirkkohallituksen perustaman työ-
ryhmän tehtävänä oli luoda järjestel-
mä kirkon työhön valmistavien koulu-
tusten harjoitteluun käytettyjen re-
surssien seurantaa varten, valmistella 
tästä toiminnasta aiheutuvien kustan-
nusten tasausjärjestelmää sekä 
valmistella järjestelmää kehittävä 
kirkon rahoittama projekti jon-
kin hiippakunnan alueella. tä-
hän saakka ei ole ollut tiedossa 
harjoittelupaikkojen jakautumis-
ta eri seurakuntien ja hiippakun-
tien kesken eikä tietoa käytetyis-
tä resursseista.

taustalla on koulutusohjel-
missa tapahtunut muutos, jossa 
on pyrkimys yhdistää työelämäs-
sä tapahtuvaa oppimista ja perin-
teistä oppilaitoksessa tapahtuvaa 
opiskelua. tässä järjestelyssä 
työpaikoille siirtyy entistä enem-
män vastuuta opiskelijan ohja-
uksesta. seurakunnissa on ollut 
perinteenä, että harjoittelun oh-
jaaja on tiiviissä yhteydessä kou-
luttavaan laitokseen. Usein kou-
luttava laitos on myös päättänyt 
ohjaajasta. silloin ohjauksesta on 
tullut ohjaajan oma intressi. Voi-
daan puhua ohjauksen privati-
soitumisesta.

nykyisessä ajattelussa seurakunta 
on se osapuoli, jonka kanssa koulutta-
va laitos tekee sopimuksen harjoitte-
luun ja työssäoppimiseen liittyvistä 
järjestelyistä. harjoittelu tapahtuu yh-
teisössä niin, että koko työyhteisöllä 
tulee olla vastuuta opiskelijan edisty-
misestä. Myös hallinnolla on vastuu 
toiminnan onnistumisesta. 

harjoitteluseurakuntajärjestelmä
edellä kuvattu seurakunnan vastuu 
harjoittelun kokonaisuudesta ei onnis-
tu, eikä se ole tarkoituksenmukaista, 
jos harjoittelija on työssä harvoin tai 
hyvin satunnaisesti. lapuan hiippa-
kunnassa on rakennettu viime vuosina 

ns. harjoitteluseurakuntajärjestelmää.
seurakuntien ja hiippakunnan yh-

teistyönä on luotu yhteistyösuhteet 
noin kymmenen sijainniltaan ja kool-
taan tarkoituksenmukaisen seurakun-
nan kanssa. näissä seurakunnissa ko-
ko henkilöstö on tottunut siihen, että 
mukana on harjoittelijoita ja työssäop-
pijoita. samalla tarjoutuu tilanteita, 
joissa kirkon eri aloille opiskelevat 
voivat kohdata toisiaan myös työtilan-
teissa. tavoitteena on, että seurakun-
nista tulisi hyviä ja kiinnostavia oppi-
misympäristöjä.

seurakunnissa ei vielä riittävän laa-
jasti ymmärretä, että kilpailu hyvästä 
työvoimasta on kiihtymässä. Useim-

mat kirkon tehtävään valmista-
vat tutkinnot ovat tällä hetkellä 
laaja-alaisen pätevyyden tarjoa-
via. siksi kirkon tehtäviin opis-
kelevat ovat harjoittelemassa ja 
oppimassa varsin paljon muissa 
kuin seurakuntien työpaikoissa. 
tältä pohjalta on luonnollista, 
että oppimisympäristöjä vertail-
laan ja arvioidaan mahdollisina 
tulevaisuuden työpaikkoina. 

Mikäli seurakunnat aikovat 
menestyä kilpailussa uudesta 
työvoimasta, on välttämätöntä 
tarjota hyviä ja monipuolisia 
harjoittelu- ja oppimismahdol-
lisuuksia. kaikkien yhteisön jä-
senten on syytä ymmärtää tämä. 
harjoittelujen ohjaajan rooli 
nousee erityisen tärkeäksi. jotta 
siinä tehtävässä voisi jaksaa, tar-
vitaan esimiesten ja kaikkien 
yhteisön jäsenten arvostusta. 
yhteisön antama arvostus nä-
kyy sekä palkkauksessa että työ-
järjestelyissä.

seurakunnista hyviä 
oppimisympäristöjä

Paavo Haapakoski
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mikko kallio on kotoisin lie-
dosta, turun naapurikunnasta. 
Hän on opiskellut kirkkomu-
siikkia ensin turun konserva-
toriossa kolme vuotta ja sen jäl-
keen sibelius-akatemiassa rei-
lut neljä ja puoli vuotta. tällä 
hetkellä hän on töissä vs. kant-
torina mikkelin tuomiokirkko-
seurakunnassa. 

– kanttorin töitä olen tehnyt jo vuo-
desta �001 alkaen tekemällä sijaisuuk-
sia muun muassa oripään, liedon, 
Raision, naantalin ja keravan seura-

kunnissa. Musiikin maisteriksi valmis-
tumisen jälkeen olen ollut työssä Mik-
kelissä kuutisen kuukautta.

Uuden työntekijän perehdyttämi-
nen helpottaa oleellisesti työyhteisöön 
sopeutumista. Mikolla on perehdyttä-
misestä hyvät kokemukset.

– Mikkelin tuomiokirkkoseurakun-
nassa perehdytyksen tekee seurakun-
nan henkilöstösihteeri. tämän lisäksi 
työpaikassa on perehdyttämiskansio 
sekä kirjallisessa että sähköisessä muo-
dossa, josta on mahdollisuus tarkistaa 
työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. 
Muissa työpaikoissani perehdytyksen 
on ansiokkaasti hoitanut paikallinen 

kanttori.
kanttoreilla on hyvät mahdollisuu-

det saada kokemusta eri seurakunnis-
ta jo ennen valmistumistaan, koska 
kanttoreista on pulaa. 

– olen saanut hyvän vastaanoton jo-
kaisessa työpaikassani, Mikko kertoo.

– on tärkeää, että oma asenne on 
avoin ja positiivinen. sanonta ”niin 
metsä vastaa kuin sinne huudetaan” 
pitää paikkansa monessa asiassa, eten-
kin ihmisten välisessä vuorovaikutuk-
sessa.

 työssään Mikkelin tuomiokirkko-
seurakunnassa Mikko toteaa viihty-
neensä melko hyvin.

e n s i M M ä i s e s s ä  t y ö p a i k a s s a

ensimmäisessä työpaikassa

- Olen saanut hyvän vastaanoton jokaisessa työpaikassani, kanttori Mikko Kallio kertoo.
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Mimosa leinonen on ��-vuotias hel-
sinkiläistynyt savolainen. hän on opis-
kellut helsingin yliopistossa ja valmis-
tunut kesäkuussa teologian maisterik-
si. hän on aloittanut tapiolan seura-
kunnassa seurakuntapastorina heinä-
kuun alussa, sitä ennen käynyt pikai-
sella kahden viikon virkamääräyksellä 
kuopion puijon seurakunnassa, enti-
sessä kotiseurakunnassaan.

– Minut vihittiin papiksi espoon 
tuomiokirkossa kuuden päivän päästä 
valmistumisestani. olen ollut pappi 
nyt ruhtinaalliset �,5 kuukautta. Vas-

mimosa leinonen – savatea harrastava pastori
taanotto tapiolassa on ollut varsin 
lämmin. olen saanut tuntea olevani 
tervetullut työyhteisöön, Mimosa kiit-
telee. 

– kesä on kuitenkin siinä mielessä 
haasteellinen aika astua töihin, että 
kaikkia työtovereita en ole vieläkään 
tavannut kesälomien vuoksi. tapio-
laan tulemistani kuitenkin helpotti se, 
että olin työskennellyt seurakunnassa 
kausiteologina aiemmin, joten tunsin 
jo joitakin työntekijöitä entuudes-
taan.

tutussakin työpaikassa tarvitaan pe-

rehdyttämistä, sitä hoidetaan tilanteen 
mukaan aina uudenlaisten työtehtävi-
en eteen tullessa. 

– toki kesäaika näkyy tässäkin asi-
assa, mutta pienemmässä seurakun-
nassa lomat, riparit ja leirivapaat olisi-
vat voineet vaikuttaa huomattavasti 
enemmän perehdytykseen. koen, että 
kollegat ovat auttaneet minua varsin 
kiitettävästi, kun olen heitä kysymyk-
silläni pommittanut. olen saanut apua 
ja tukea kaikissa tilanteissa, kun olen 
sitä pyytänyt.

Mimosa kertoo viihtyvänsä tapiolan 

– opiskeluaikana tehdyt työt antoi-
vat jo varsin hyvän kuvan siitä, mitä 
tulevat vuodet pitävät sisällään. lisäk-
si oma aktiivisuus auttaa työviihtyvyy-
dessä. asiat, jotka vähentävät työviih-
tyvyyttä, on pyrittävä muuttamaan tai 
ainakin parantamaan tilannetta mah-
dollisuuksien mukaan. 

koulutuksella pärjää 
koulutuksensa Mikko kallio kokee 
vastaavan hyvin työn todellisuutta. 

– Mielestäni olen pärjännyt oikein 
hyvin saamallani koulutuksella. jos 
nyt jotain pitää mainita, niin sovitta-
mista olisi mukava osata hieman pa-
remmin. Mutta pitäähän sitä jotakin 
jäädä vielä tuleville vuosille opittavak-
si!

kanttorin työssä ei aina riitä kah-
deksantuntinen työpäivä, vaan päivät 
muodostuvat hyvinkin eripituisiksi.

 – Välillä töitä riittää melkeinpä kel-
lon ympäri ja välillä saattaa olla hyvin-
kin hiljaisia päiviä. työajattomuus jät-
tää suuren vastuun työntekijälle, jon-
ka pitää osata asettaa itselleen rajat. jos 
työ alkaa hallita koko elämää, ollaan 
menossa väärille poluille. työuupu-
mus on vakavasti otettava asia, joka al-
kaa nyky-yhteiskunnassa olla enem-

mänkin sääntö kuin poikkeus ja johon 
kirkonkin työnantajaosapuolena pitäi-
si kiinnittää nykyistä enemmän huo-
miota.

työssään Mikko kokee antoisimpa-
na onnistumisen hetket. 

– hyvä alkusoitto, onnistunut im-
provisointi, iloiset ilmeet kuoroharjoi-
tuksen päättyessä tai vaikkapa voi-
makkaasti yhteiseen virteen osallistu-
va seurakunta, Mikko luettelee. 

– Myös kiitoksen tai pienen kehun 
saaminen on aina mukavaa. tässä voi-
sinkin haastaa kaikkia kirkon työnte-
kijöitä kehumaan toisiaan hyvin teh-
dystä työstä. se saa kummasti mielen 
kirkastumaan loppupäiväksi! 

– yksi asia, jonka haluan vielä mai-
nita, ovat nuo mainiot kollegoiden 
kanssa käydyt keskustelut kanttorin 
työstä. noiden keskustelujen jälkeen 
maailma näyttää taas vähän selkeäm-
mältä. ja jos pieni huumori sallitaan, 
niin onhan myös se palkkapäivä aina 
varsin antoisa.

 yhteyttä yli rajojen
– Usein tuntuu, että seurakunnissa on 
rakennettu raja-aitoja ns. hengellisen 
työn tekijöiden ja ns. muiden työnte-
kijöiden välille, Mikko kallio pohdis-

kelee. 
– sen asenteen toivoisin jo katoavan ja 
pistettävän sinne kuuluisaan romu-
koppaan. suntiot, siivoojat, sihteerit, 
seurakuntamestarit, haudankaivajat, 
emännät, kanttorit, papit, diakonit ja 
monet muut työntekijät, jotka seura-
kunnissamme työskentelevät, tekevät 
kaikki yhtä tärkeää ja arvokasta työtä. 
toivoisin, että me kaikki, minä mu-
kaan lukien, sen muistaisimme, kun 
työpaikallemme joka aamu kuljem-
me.  

Mikko osaa myös irrottautua työstä, 
työ ei ole ainoa elämän sisältö. 

– luen jonkin verran kirjoja sekä 
suomeksi että englanniksi. lisäksi yri-
tän lenkkeillä jonkin verran säännölli-
sesti. ja seuraan tietenkin kaikenlaista 
urheilua televisiosta, etenkin jääkiek-
ko, jalkapallo ja yleisurheilu ovat lä-
hellä sydäntä. 

haastattelun lopuksi Mikko lainaa 
jaakko haaviota, joka tiivistää hänen 
ajatuksensa virren 518 toisessa säkeis-
tössä. ”suo minun myötätunnolla toi-
sia ajatella, työtovereita kuunnella, 
rohkaista kiitoksella. Mieleni avaraksi 
tee, niin että kiista vaimenee, ystävän-
mieli kasvaa.”
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seurakunnassa erinomai-
sesti. 

– elän vielä tietynlaista 
pappeuden kuherruskuu-
kautta, itse työ tuntuu to-
della hyvältä. toki pappeu-
teen liittyy paljon proses-
soitavaa joka päivälle ja 
tunneskaalan koko kirjo 
on käytössä, mutta pää-
sääntöisesti koen olevani 
erittäin etuoikeutettu saa-
dessani tehdä tätä työtä.

työn emotionaalinen 
kuormitus yllätti
Mimosa on tehnyt kirkon 
töitä koko opiskeluaikansa, 
joten hän tiesi melko hy-
vin, mihin oli ryhtymässä.

– yllättävintä on ehkä 
ollut papin työn emotio-
naalinen kuormitus, joka 
oli toki tiedossa ainakin 
teorian tasolla. sen koko-
naisvaltaisuus on kuitenkin 
tuntunut välillä rankasti-
kin. on ollut yllättävää ha-
vaita, kuinka voimakkaas-
ti työ ja siinä tapaamani ih-
miset ovat mielessä jatku-
vasti. aika tekee tehtävän-
sä varmaan tässäkin suh-
teessa, ehkä sitä oppii vir-
kaiän karttuessa jättämään 
joitakin työasioita työpai-
kallekin kotiin lähtiessä.

koulutus tuntuu vastaa-
van leinosen mielestä hy-
vin työn vaatimuksia, vaik-
ka valtaosa käytännön tie-
doista ja taidoista karttuu-
kin työn mukana. – Mikäli 
taustalla ei olisi lainkaan 
käytännön työkokemusta 
seurakunnasta, olisi tilanne 
varmasti toinen. papin ar-
kea ei maisteriohjelmassa 
opeteta, joten sen opettelu on mielestä-
ni ratkaisevassa asemassa työn mielek-
kyyden kannalta. papin työn arkisten 

asioiden hallitseminen lisää koulutuk-
sen soveltamisen mahdollisuutta. en-
situntumani on, että on aika pitkälti 

omissa käsissä, kuinka paljon tahtoo 
teologista osaamistaan käyttää ja so-
veltaa, Mimosa luonnehtii.

e n s i M M ä i s e s s ä  t y ö p a i k a s s a

Mimosa Leinosen työhön perehdyttäminen hoidetaan tilanteen mukaan aina uudenlaisten työtehtä-
vien eteen tullessa.
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jenni lohikko valmistui sosionomiksi 
ja diakoniksi Diakin järvenpään toi-
mipisteestä viime joulukuussa. hän 
aloitti diakonian virassa lemu-as-
kaisten seurakunnassa tämän vuoden 
alussa.

– Minut on otettu vastaan lämpi-
mästi. olen saanut aikaa opetella ja 
hahmottaa työtäni rauhassa. koen, et-
tä minuun luotetaan ja saan kantaa 
vastuun työalastani. saan apua, jos si-
tä pyydän ja tarvitsen, jenni sanoo.

jenni lohikon työhön perehdyttä-
minen aloitettiin niin, että hän kävi 
työtä pääpiirteittäin läpi kirkkoherran 
kanssa. jennin edeltäjä oli päivän hä-
nen kanssaan, ja edelleen jenni voi 
soittaa hänelle ja kysyä ohjeita ja neu-
voja.

Varsinaiset työn arkeen liittyvät ky-
symykset nousevat kuitenkin aina me-
neillään olevasta hetkestä, ja asiat käy-
dään heti läpi. yksi pienen työyhteisön 
etu on, että voi kysyä keneltä tahansa. 
Rovastikunnan alueella työskentelevät 
diakoniatyöntekijätkin ovat olleet uu-
dessa työssä suureksi avuksi:

– pelkkä tietoisuus siitä, että voi 
soittaa ja kysyä neuvoa, on auttanut, 

jenni kertoo.
jenni kokee tärkeäksi, että lähiseu-

rakunnissa yksin työskentelevät dia-
koniatyöntekijät kokoontuvat ja pitä-
vät yhteyttä.

monenkirjavia tunteita työn 
alkutaipaleella
jenni lohikko on onnellinen ja iloinen 
työpaikastaan, mutta uskaltaa sanoa 
senkin, että on viihtynyt vaihtelevasti. 
Moni asia on vielä uutta ja opeteltavaa 
riittää. jenni ei puutteistaan huolimat-
ta koe riittämättömyyttä. tärkeää on, 
että muistaa antaa itselleen ja muille 
anteeksi. iloita voi hetken kohtaami-
sista:

– tunnen viihtyväni töissä, kun ta-
kana on päivä, jolloin olen onnistunut 
antamaan aikaani jollekulle, kun olen 
voinut kuunnella, olla läsnä.

kirkon työhön tullessaan jenni tiesi 
astuvansa instituutioon, jolla on pitkät 
perinteet ja paljon totuttuja tapoja. 
hän kuvitteli kirkon olevan hieman 
jähmeä paikka, mutta yllättyi, kun 
huomasi myös itse jähmettyvänsä.

– aivan kuin olisin menettänyt toi-
mintakykyäni. Vai onko tämä ollut 

vain kankeutta ja jäsentymättömyyttä 
uusien asioiden edessä? jenni miettii.

Meneillään olevassa hetkessä elävän 
diakonin on yllättänyt myös se, että 
työssä pitäisi elää samanaikaisesti mo-
nessa aikaulottuvuudessa:

– ensi vuoden toiminta- ja talous-
suunnitelmat olisi valmisteltava nyt. 
lisäksi on mietittävä, mitä tulevien 
kuukausien asioita haluan julkaista-
vaksi seurakuntatiedotteeseen. kalen-
terissa ja lehti-ilmoittelussa aktiivisia 
ovat kaksi seuraavaa viikkoa. näiden 
lisäksi tärkeintä olisi kuitenkin olla ih-
misille läsnä tässä hetkessä.

jenni kyselee myös, katoaako juma-
lan ääni ja läsnäolo suorittamisen alle.

– en kuvitellutkaan tulevani työhön 
pyhien yhteisöön, jossa jumalan ääni 
kaikuu käytävillä, vaan tarkoitan sitä, 
että aivan kuin työn painopiste olisi 
erityisessä suorittamisessa. jenni pai-
nottaa, että diakoniatyö on toiselle ajan 
antamista.

koulutuksesta 
perusvalmiudet työhön
jenni lohikko on ollut koulutukseen-
sa pääosin tyytyväinen. koulutuksen 

diakoni kohtaa ihmisen arjessa

tänä päivänä pohditaan paljon hen-
gellisen työn työajattomuutta, mutta 
leinoselle se ei ole ongelma. 

– työajattomuus sopii luonteelleni 
mainiosti. koska työn valmistelun 
luonne on usein yhtä asioiden proses-
sointia ja mutustelua, pidän siitä, ettei 
töitä tehdessä tarvitse kytätä kelloa tai 
määritellä tarkasti, kuuluuko kunkin 
asian pohtiminen ja työstäminen työ-
hön vai ei. Minulle työajattomuus on 
pääsääntöisesti positiivinen seikka, 
vaikka tiedostankin sen haasteelliset 
puolet.
 
yhteys toiseen ihmiseen
antoisinta 
– antoisinta työssä on se, kun kokee 

todella saaneensa yhteyden toiseen ih-
miseen papin perustehtävissä, messua 
toimittaessa ja toimituksia tehdessä. 
itselleni erityisen antoisaa on myös se, 
että saa joka päivä puuhastella teolo-
gisten kysymysten ja asioiden äärellä, 
parhaina päivinä jopa jakamaan jon-
kun oivalluksen muillekin.

– omassa työssäni haluan tavoitella 
sitä, että käyttäisin valtaosan työajasta-
ni ihmisten parissa työskentelyyn jat-
kuvan palaveeraamisen tai paperien 
pyörittämisen sijasta. yritän välttää 
paperinmakuista olemista myös muus-
sa työssäni: itseään täytyy välillä muis-
tuttaa, että tilaa saa olla myös luovuu-
delle ja savolaiselle lupsakkuudelle, 
vaikka jäykistelyn taakse olisikin kiu-

saus piiloutua.
Mimosa leinonen haluaa vapaa-

ajallaan päästä työstä irti, mutta va-
paa-aikaa kuluu myös teologian paris-
sa. 

– harrastan ranskalaista kamppai-
lulajia, savatea ja erityisesti sen itse-
puolustusversiota savate défenseä. la-
ji vaatii minulta suurta keskittymistä 
ja ajatukset on pidettävä siinä, mitä on 
tekemässä, joten se on tehokasta irrot-
tautumista kaikista työasioista. yritän 
vapaa-ajallani myös askarrella teologi-
an parissa, lukea ja pitää yllä oppimaa-
ni.
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Jenni Lohikon koulutus antoi perusvalmiudet diakonin työhön. - Käytännön työn oppii vasta työssä, Jenni Lohikko sanoo.

ongelmana on hänen mielestään, että 
se pyrkii valmistamaan niin monenlai-
siin tehtäviin. 

jenni sanoo, että työn oppii vasta 
työssä. seurakunnat ovat erilaisia, toi-
set diakonit tekevät töitä yksin ja toi-
set tiiminä; vasta työ opettaa kohtaa-
maan tästä nousevia haasteita.

kun työaikaa 
ei ole
työajattomuus lisää työn haasteita, 
mutta myös mahdollisuuksia. 

– pidän tätä rikkautena ja osaan 
mielestäni kantaa työajattomuuden 
tuoman vastuun hyvin, jenni sanoo.

jennin mielestä työajattomuus lisää 
myös mahdollisuuksia olla seurakun-
talaisten käytettävissä. työ vaatii jous-
tavuutta, mutta myös jämäkkyyttä pi-
tää kiinni omasta ajastaan. työajatto-

muuden kautta hän voi mielestään 
hyödyntää enemmän omia vahvuuksi-
aan.

– työajattomuus sopii minulle, ja se 
lisää ehdottomasti työn mielekkyyttä.

työ arjen ja elämän 
jakamista
jennin persoonan vahvuudet ovat hen-
kilökohtaisessa kohtaamisessa; työssä 
antoisinta onkin kohdata ihminen ar-
jessa. Myös monipuolisuus, vaihtele-
vuus ja joustavuus ovat työn parhaita 
puolia.

– on myös hienoa, kun yhtenä työ-
välineenä on rukous: voi ojentaa rat-
kaisemattomat ongelmat jumalalle ja 
sulkea toisen jumalan hoitoon ja huo-
lenpitoon, jenni toteaa.

Uudessa työssään jenni on jo ehtinyt 
miettiä, mitä muuttaisi työssään. hän 

lisäisi kirkon vapaaehtoisten määrää. 
jenni kysyy myös, onko pienellä paik-
kakunnalla korkeampi kynnys ottaa 
yhteyttä diakoniatyöntekijään kuin 
suuremmassa. hän kokee tärkeäksi 
kynnyksen mataloittamisen tai aina-
kin diakoniatyön tekemisen tutum-
maksi.

työstä irrottautuminen onnistuu 
parhaiten harrastamalla jotain, joka 
vaatii täydellistä läsnäoloa ja keskitty-
mistä. jenni harrastaakin joogaa. hän 
on myös mukana harrastajateatteris-
sa.

– luonto, ulkoilu, lukeminen sekä 
läheisten kanssa oleminen ovat myös 
hyviä rentoutumisen tapoja, mutta 
tuolloin tulee usein kuitenkin ajateltua 
työtä ja siitä irrottautuminen ei ole ko-
vin tehokasta, jenni pohtii.
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kirkkohallituksen keväällä hy-
väksymällä strategialla on mo-
niakin ansioita. Paljon jää kui-
tenkin tehtäväksi paikallisesti. 
jopa sen verran, että paikoin 
mennään yli ja ohi siitä, mitä 
strategiaan on kirjoitettu.

kirkon strategian tekeminen ei ta-
kuulla ole helppoa. ensinnäkin on ai-
ka häälyvää, miten niinkin keskeinen 
ja kaikkia koskeva linjaus voidaan 
synnyttää kirkkohallituksessa. Mitään 
todellista vaihtoehtoa tuskin kuiten-
kaan on – kirkolliskokous ja piispain-
kokous eivät olisi näinkään toimivia 
vaihtoehtoja – ja työskentelyn aikana 
on käyty laaja kuulemiskierros. Mei-
dän kirkoksi paperi seurakunnissa 
kuitenkin tulee, jos on tullakseen, vas-
ta vastaanotettaessa.

toiseksi strategia lankeaa maape-
rään, jonka otollisuus on kovin epä-
varma. en niinkään tarkoita sellaista 
kallioperää, joka kirkkopoliittisista tai 
ikään kuin teologisista syistä haluaa 
panna hanttiin. ennemmin uhkana on 
kasvutilan puute, siis jonkinsorttiset 
ohdakkeet.

strategisten valintojen tungos
yksi strategioiden vastaanottamista ja 
hyödyntämistä rasittava tekijä on ko-
kemus aikaisempien oraalle noususta 
ja kuivettumisesta. Vuosien varrella on 
tehty useita yrityksiä yhteisiksi suun-
niksi, uljaimpina k-ohjelma ja kirkko 
�000, jota nimitettiin prosessiksi. Mi-
kään ei ole mullistanut seurakuntia sii-
nä määrin kuin odotettiin. Uuden yri-
tyksen kannalta ”taas joku uusi pape-
ri” -mieliala ei ennusta hyvää.

aikaisempien yritysten vajaata on-
nistumista olisi varmaan syytä pohtia 
enemmänkin. Voisi veikata, että tulos-
ta on heikentänyt ainakin etäinen val-
mistelu ja oman tilan puute – minkä 
Meidän kirkko nyt yrittää välttää. pai-
koin on tuudittauduttu optimismiin, 
että jotenkin vain on taattu rauha mei-
dän ajallemme. olennaisinta lienee 
kuitenkin vaikeus tuoda uutta ajatte-
lua ja materiaalia sellaiseen tilaan, jos-
sa vaikuttaa monia erittäin voimak-
kaita yhdensuuntaistavia ja ennallaan 
pysymistä suosivia tekijöitä. näitä ovat 
ainakin kirkkolaki ja -järjestys ym. 
alemman tason säädäntä, työalat, kou-
lutusammatit, pätevyysvaatimukset, 
toimitilat ja talous. hämmästyttävä vi-
puvarsi on taloudella: kunhan se heik-
kenee, uusia ratkaisuja aletaan kysyä 
ja vaatia vähän kaikissa kohdin.

toinen uusilta strategioilta tilaa vie-

vä tekijä on aikaisempien strategisten 
valintojen laaja kirjo. Useimmiten il-
man sanan ”strategia” käyttöä kirkko 
on voimakkaasti suunnannut voima-
varojaan ja työtään tärkeinä pitämiin-
sä asioihin, joitten lomaan uusien stra-
tegisten avausten on yritettävä kiilau-
tua. esimerkkejä näistä ovat vaikkapa 
jumalanpalvelus (kirkkotilat, välineet, 
kuten urut), diakonia (pakollinen vir-
ka seurakunnassa), lapset (toimitilat, 
lapsityön toimet), hautaaminen (alu-
eet, hautausmaatyön toimet; hautaus-
toimilaki), koulutus ja osaaminen (pä-
tevyysvaatimukset; oma järjestelmä ja 
koulutuksen halpuus) sekä teologia ja 
hallinto (johdon vaatimukset, kirkon 
ja seurakuntien rakenne, ohjesääntö-
organisoituminen).

ei ole varsinainen ihme, jos seura-
kunnissa on koettu, että paikallisille 
ratkaisuille ei lopulta ole tilaa, osaa-

entäs meidän seurakunta?

”Toisaalta vapaaehtoistyön organisoinnissa, toisaalta erityiskoulutusta vaativis-
sa tehtävissä hyvä ammattityövoima on juuri meidän kirkon erityinen siunaus ja 
voimavara”, Kaarlo Kalliala kirjoittaa.
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mista tai riittävää tukea. ja että siksi 
niille ei riitä halua tai uskallusta eikä 
niille edes koeta olevan tarvetta.

meidän kirkon puolitie
esitteeksikin painettua lyhyttä Mei-
dän kirkko -strategiaa voi tuskin irrot-
taa samannimisestä työryhmän muis-
tiosta. nämä yhteen laskien on syytä 
antaa tunnustusta monipuolisesta tar-
kastelusta, konkreettisten toimenpitei-
den suosittelusta ja ilmeisen vilpittö-
mästä pyrkimyksestä ihmisten ja luo-
makunnan hyvään eikä vain organi-
saation hyvinvointiin. Monin paikoin 
ikävistäkin asioista puhutaan suoraan. 
olennaista on tunnistaa paikallistason 
ensisijaisuus ja jättää siellä tehtävälle 
työlle tilaa.

paikallisesti työstettäväksi jääkin 
joukko perin suuria kysymyksiä, joi-
hin Meidän kirkko jättää vastaamatta 
tai vastaa vajaasti. ongelmia ovat aina-
kin nämä: Uskotaanko sittenkään mi-
tä nähdään? onko restauraatio- ja re-
formipolitiikalle vaihtoehtoja? Miten 
omia vahvuuksia hyödynnettäisiin ei-
kä hävettäisi?

miten maailma piirtyy?
työryhmämietinnössä todetaan, että 
kirkon työntekijöiden ja luottamus-
henkilöiden arvo- ja asennemaailmaa 
luonnehtii yhteisöllinen vastuullisuus, 
pysyvyys ja perinteellisyys, mikä ei ole 
tyypillistä suurimmalle osalle suoma-
laisista, nuorille semminkään. Myö-
hemmin kerrotaan arvostettavan nii-
denkin seurakuntalaisten sitoutunei-
suutta, joille riittää, että kirkko on ole-
massa ja toimii, vaikka he eivät osallis-
tukaan. tulee mieleen Riku siivosen 
luonnehdinta tuoreessa oliivipuun 
lehdessä (�/�007): ”on paljon kaltaisi-
ani ihmisiä, jotka eivät siedä sitä, jos 
joku sanoo ylhäältäpäin, että näin nä-
mä uskonasiat menevät – vaikka 
komppaisimme itse asiaa.”

kuitenkin ”käännämme kirkon elä-
mään osallistuvien määrän kasvuun 
kaikissa ikäluokissa”. Vaikken oikein 

ymmärräkään, mikä tässä tarkoitetaan 
”kirkon elämällä”, tavoite on yhtä 
kaikki outo. se tuntuu heijastelevan 
sitä, mihin kirkon aktiivit ovat tottu-
neet ja mitä he itse arvostavat – siitä 
huolimatta, että passiivisuutta – ehkä 
jopa yksityisyyttä – vihjataan kunnioi-
tettavan. tällä kohdin kannattaa ottaa 
uudelleen luettavakseen pasi Mäen-
pään artikkeli Urbaani elämäntapa ja 
sen uusi uskonnollisuus kirjasta Ur-
baani usko. jos haluaa olla postmoder-
nille postmoderni ja kaupunkilaiselle 
kaupunkilainen, kumpaakin on pääs-
tävä tarkastelemaan sisältäpäin ja nyr-
pistelemättä.

juurta jaksain
Monet kirkon strategiset reformit ovat 
olleet luonteeltaan restauratiivisia. on 
yritetty kiihdyttää (parantaa, korjata, 
kehittää) sitä hyvää, mikä ei enää toi-
mi kuin ennen, jotta se taas toimisi 
niin kuin sen muistetaan toimineen. 
esimerkeistä selvin lienee jumalanpal-
velusuudistus, muita lähes kaikkien 
kirkollisten kirjojen uudistamiset.

saman tekeminen entistä paremmin 
ei kuitenkaan riitä niillä kohdin, joilla 
mennyt ei ole palautettavissa. Vaikka 
reformismi ja restauraatio onkin koe-
teltu kolmas tie umpikujaan johtavan 
konservatismin ja tieltä suistavan libe-
ralismin välissä, se ei riitä. tarvitaan 
myös radikalismia, juurta myöten 
työstettyä teologista ajattelua ja vastaa-
vaa intohimon leimaamaa toimintaa.

työntekijät keskukseen!
kirkolliseen kutyymiin kuuluu rui-
kuttaa työntekijäkeskeisyydestä ja  
-valtaisuudesta ikään kuin suurenakin 
lankeemuksena. Vaikka jo aikaa on-
kin havaittu, että ainoa lisääntyvä re-
surssi ovat vapaaehtoiset, toisaalta va-
paaehtoistyön organisoinnissa, toisaal-
ta erityiskoulutusta vaativissa tehtävis-
sä hyvä ammattityövoima on juuri 
meidän kirkon erityinen siunaus ja 
voimavara. sen sijaan, että Meidän 
kirkonkin tapaan häpeilisi maailman 

parhaiten koulutettuja kirkon työnte-
kijöitä, olisi hedelmällistä etsiä uutta 
luovuuden ja hallinnollisen tehokkuu-
den tasapainoa. 

johtamisen viimeisimpiä villityksiä 
ja termihirviöitä ovat organisaatiot 
kompleksisina adaptiivisina systeemei-
nä (Cas). niitä kannattaisi johtaa jok-
seenkin pienin elein: näytä suunta, 
osoita rajat ja resurssit, anna luvat. 
Vastaavaa viisautta on vanhassa totuu-
dessa ”asiantuntijaorganisaatioitahan 
ohjataan visioin”. kirkossa tämä tar-
koittaa sitä, että – paikallisesti – kan-
nattaa etsiä ratkaisuja, joilla työnteki-
jöiden osaaminen ja luovuus saadaan 
käyttöön liiallisen ohjaamisen, hallin-
noinnin ja kontrolloinnin estämättä. 
niin kauan kuin päivä on, tulee työtä 
tehdä: niin kauan kuin meillä on näin 
pystyvä työntekijäjoukko, on syytä 
yrittää taivuttaa, venyttää ja pehmen-
tää ohjesääntöorganisaatiota oppivan 
suuntaan.

meidän seurakunnan työlista
paikallisen strategioinnin varaan jää 
siis paljon hyvin keskeisiäkin asioita. 
on suosittava omaa kokemusta ja ajat-
telua, annettava omien luovuudelle ti-
laa. on suostuttava tappamaan rak-
kaansa eli luopumaan myös siitä, mis-
tä itse eniten pitäisi. on kokeiltava – 
epäonnistumisia ylistäen. on työstettä-
vä yhteisöttömyyden teologiaa. on 
muututtava kattavasta kansankirkosta 
monikasvoiseksi kansalaiskirkoksi.

sen lisäksi on luotettava itseensä ja 
rentouduttava. Vaikka katteeton opti-
mismi ja ylimitoitetut tavoitteet – joi-
ta Meidän kirkossa etenkin kirkon jä-
senyyden kohdalla tarjotaan – ovatkin 
omiaan ahdistamaan ja orjuuttamaan, 
reippaaseen itseluottamukseen on pe-
rusteltua syytä. oman ja naapurin työn 
lähempi tarkastelu tuo esiin hämmäs-
tyttäviä periaatteellisia ja käytännölli-
siä oivalluksia, joitten strategista luon-
netta ei aikaisemmin ole huomattu 
saati ihasteltu. nyt on aika.
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miten työssä oppiminen papin 
ammattiin voisi olla tulevai-
suusohjautuvaa? vai onko tu-
hatvuotisen organisaation 
työntekijäksi harjaantuminen 
ensi sijassa vain traditioon so-
peutumista?

suomalaisessa teologikoulutuksessa 
papiksi aikovien opiskelijoiden pereh-
tyminen papin työn käytäntöihin ta-
pahtuu osana yliopisto-opintoja. suo-
messa yliopistovetoinen järjestelmä on 
ollut mahdollinen, koska kirkon ja yli-
opiston välillä on vallinnut reviirejä 
kunnioittava ja toinen toistaan arvos-
tava suhde. teologian opiskelijoilla on 
vanhastaan ollut vahva kirkollisen elä-
män tuntemus jo ennen opintojensa 
alkua. tosin poikkeukset ovat jo pit-
kään vahvistaneet nämä säännöt. Uu-
della vuosituhannella eletään dramaat-
tisesti muuttuvassa tilanteessa. kum-
pikaan historiallinen perustelu ei ole 
itsestään selvä.

uusi avaus papin työn 
oppimiseen
Vuodesta �00� alkaen joensuun yli-
opistosta on valmistunut maistereita, 
joiden tutkinto on mahdollistanut pää-
syn kirkkomme papin virkaan. joen-
suussa suoritettavat teologin tutkinnot 
rakennettiin vertailukelpoisiksi hel-
singin ja turun teologitutkintojen 
kanssa kuitenkin niin, että työssä op-

piminen organisoitiin joensuussa ko-
konaan uudella tavalla. 

soveltavien opintojen suorittaminen 
tapahtuu joensuussa yhden lukuvuo-
den aikana ja yhden integroidun opin-
tosuorituksen puitteissa. Vielä suu-
rempi askel otettiin, kun työelämäop-
pimiseen sovellettiin kirkon täyden-
nyskoulutuksessa koeteltuja oppimis-
malleja. oppiminen tapahtuu seura-
kuntatyöyhteisössä työskennellen ja 
samanaikaisesti syntyneitä kokemuk-
sia ohjatuissa ryhmissä työstäen ja ar-
vioiden. tällaista mallia voidaan kut-
sua reflektiiviseksi ja sosiokulttuuri-
seksi oppimiseksi. Mallia ovat olleet 
kehittämässä ennen kaikkea käytän-
nöllisen teologian professori paavo 
kettunen ja dosentti jouko kiiski.

noin kahdeksan viikkoa kestävän 
jakson aikana opiskelijat tekevät kaik-
kia niitä papin tehtäviä, joita ilman 
pappisvihkimystä on mahdotonta suo-
rittaa. samanaikaisesti he työstävät oh-
jatuissa ryhmissä oppimiskokemuksi-
aan ja syventyvät papin työn ammatti-
taitoalueiden (jumalanpalvelusosaami-
nen, sielunhoito-osaaminen ja uskon-
tokasvatusosaaminen) tietämykseen. 
seurakunnan työympäristössä teologi-
an opiskelija omaksuu papin työtä so-
siaalistumi-
sen, ehdol-
listumisen, 
mallioppi-
misen ja ko-
kemusoppi-
misen avul-
la. Ryhmä-
ohjauksessa 
samoja tee-
moja työs-
tettiin teo-

reettisen syventymisen ja kokemusten 
ohjatun reflektion avulla. 

soveltavissa opinnoissa siirrytään 
tietoisesti akateemisesta toisen kerta-
luokan teologian (teologia ii) maail-
masta uskonnollisen julistuksen ja 
opetuksen (teologia i) maailmaan. 
opiskelija joutuu harjoittelemaan ja 
testaamaan omia taitojaan toimia kris-
tillisen merkitysmaailman tulkkina ja 
uskonkokemuksen välittäjänä. 

joensuulaisten työpanosta 
hankalampi hyödyntää?
eräs tapaamani kirkkoherra arveli, et-
tä joensuun yliopistosta seurakuntaan 
harjoitteluun tulevien teologian opis-
kelijoiden työpanosta on hankalampi 
hyödyntää kuin vastaavien helsingis-
tä tulevien opiskelijoiden. arvio lienee 
osunut oikeaan. joensuulaisten opiske-
lijoiden kalenteriin on paljon työlääm-
pää sovittaa kaikkia tarjolla olevia teh-
täviä. käyttäväthän he enemmän kuin 
päivän viikossa ohjatuissa ryhmissä 
työskentelemiseen. 

arviosta kuulsi läpi kriittinen tul-
kinta koko joensuun soveltavien opin-
tojen työelämäoppimisen ideaa koh-
taan. opiskelijan oletettiin seurakun-
taan tullessaan olevan ensi sijassa avus-
tavaa, systeemiin sopeutuvaa työvoi-
maa, ja jatkuva osallistuminen ohjat-
tuihin jumalanpalvelus-, sielunhoito- 
ja uskontokasvatusryhmiin hankaloit-
taa tehokasta työnjohdollista toimin-
taa. 

yliopistokoulutuksen näkökulmas-
ta työssä oppimisen tavoitteet ovat kui-
tenkin muuta kuin ongelmat tehtävi-
en sujuvassa jakamisessa: työssäoppi-
misen ja ohjausryhmien samanaikai-
suus merkitsee mahdollisuutta tarjota 

kenestä on 
tulevaisuuden papiksi?

Heikki Salomaa
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opiskelijoille kriittinen tarkastelunä-
kökulma ja metakognitiivinen koko-
naishahmotus toiminnasta seurakun-
nan uskonnollisen puheen (teologia i) 
maailmassa. Muutenhan työssä oppi-
mista olisikin vaikeata mieltää osaksi 
akateemista opiskelua. 

opiskelijoiden 
kokemukset 
selvitin väitöstutkimuksessani erään 
soveltaviin opintoihin osallistuneen 
opiskelijaryhmän kokemuksia ja teo-
logi-identiteetin kehittymistä sovelta-
vien opintojen aikana. huolimatta 
opintojakson kuormittavuudesta sen 
koettiin perehdyttävän monipuolisesti 
seurakunnan työn todellisuuteen ja 
papin tehtäviin. erityisen tärkeänä 
opiskelijat olivat kokeneet mahdolli-
suuden tavata useita erilaisia pappeja 
ja pohtia heidän kanssaan papin iden-
titeettiä ja työn merkitystä.

opiskelijoiden näkökulmasta sovel-
taviin opintoihin osallistuminen sisälsi 
useita keskenään lomittuvia prosesse-
ja: papin ammattikuvan rakentumi-
nen ja ammatin tekninen oppi-
minen, sopeutuminen seura-
kuntatyön ja soveltavien opin-
tojen sosiaaliseen verkostoon, 
arvioitavana olemisen kestämi-
nen ja edullisen vaikutelman 
antaminen itsestä sekä opinto-
jakson arvosanan että tulevan 
rekrytoitumisen varmistami-
seksi, oman ammatin- ja uran-
valinnan varmuusasteen pro-
sessointi, henkilökohtaisten 
kasvuhaasteiden ja ongelmien 
käsittely.

Monien teemojen yhtäaikai-
sesta työstämisestä muodostuu 
melkoinen haaste yliopisto-
opiskelun rutiineihin sopeutu-
neelle opiskelijalle. joensuussa 
onkin päädytty luopumaan so-
veltavien opintojen numeraali-
sesta arvioinnista. ohjaustyötä 
tekevien pappien ja opiskelijoi-
den vuorovaikutus on an-

toisampaa, kun siihen ei sisälly jatku-
vaa arvioimisen ja arvioitavana olemi-
sen velvoitetta. 

matka pappeuteen edennyt 
onnistuneesti
sosiaalisesti yhdenmukainen tila luo 
vääjäämättä sopeutumisen odotuksia 
ja pyrkimyksiä tuon toiveen tyydyttä-
miseen. kun identiteetin muutoksen 
seuraajina oli myönteisiä tuloksia 
odottava valikoitu yleisö, sille pyrittiin 
tarjoamaan odotusten mukainen tari-
na. niinpä seurakunnan ja teologisen 
tiedekunnan taholta tuloksia odotta-
ville kerrottiin useimmiten hyviä uuti-
sia: matka kohti pappeutta oli edennyt 
onnistuneesti.

Myös opiskelijoiden sisäinen yleisö 
odotti samaa: tarve onnistua loi kehyk-
sen, jossa pappeuteen aktiivisesti ku-
rottavan identiteettikehityksen kuvaa-
minen oli soveliasta. Merkittävimmät 
oppimiskokemukset olivat kuitenkin 
opetuksen virallisista tavoitteista riip-
pumattomia.

- opiskelija hyötyi ohjauksen tarjo-

amasta tuesta toimintamallien ottami-
sena, hiljaisen tiedon omaksumisena, 
esikuvallisten hahmojen ja oman iden-
titeetin erojen ja samuuden työstämi-
senä.

- kokemusoppiminen oli merkittä-
vää ja erityisen voimakas identiteettiä 
ja uravarmuutta luova rakenne syntyi 
pyhyyden kokemuksista.

- Vapaa vertaisryhmätuki ja ohjattu 
reflektointi yhdessä siirsivät oppimisen 
konstruktivistisen oppimisen tasolle. 

- tiedollisia oppimistuloksia mer-
kittävämmäksi opiskelijat kokivat voi-
maantumis- ja flow-ilmiöt, joita syntyi 
erityisesti jumalanpalvelustilanteissa.

joensuun soveltavien opintojen mal-
li on osoittautunut pääpiirteissään toi-
mivaksi. toisaalta monen eri instituu-
tion edustajien ja useiden eri toimijoi-
den yhdessä muodostama organisaatio 
on ilmeisen altis häiriöille ja konflik-
teille. eräs merkittävin syy tähän on 
oppimisen yksilöllisyys. työelämäop-
piminen oli monilakisempaa ja indivi-
dualistisempaa kuin mitä oppimisjak-
son suunnittelussa oli osattu odottaa. 

tulevaisuuden suurin haaste 
on kehittää soveltavia opintoja 
edelleen papin ammatin muutos-
ten vauhdissa tai ehkäpä kenties 
muutoksen edellä. säilyttääkseen 
roolinsa missionsa kantajana ja 
yhteiskunnallisena toimijana kir-
kon on opittava puhumaan uusia 
kieliä: vain siten se tulevina ai-
koina voi uskollisena omille läh-
tökohdilleen kuunnella ja puhu-
tella maailmaa, jota ei vielä ole 
olemassa. erityinen haaste on 
linkittää toisiinsa papin teologi-
nen osaaminen, eettinen lukutai-
to ja spiritualiteetti.

”Tulevaisuuden suurin 
haaste on kehittää so-
veltavia opintoja edel-
leen papin ammatin 
muutosten vauhdissa 
tai ehkäpä kenties 
muutoksen edellä”, kir-
joittaa Heikki Salomaa.
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sanna ylä-jussila
akin opiskelijasihteeRi (työ-
loMalla)

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 voit 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: �8 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.

liity
oman liittosi 

jäseneksi 
jo tänään

 – se kannattaa!

oPiskelija 
– löydä oma liittosi!
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suomen kantto-
ri-urkuriliitto

opiskelijatoimikunta
vars. hannele Räsänen, 
oulun seudun ammatti-
korkeakoulu, vara hen-
riikka Rantala
vars. Veera heino pirkanmaan am-
mattikorkeakoulu, vara henna ala-
Mikkula
vars. ilkka toivonen sibelius-akate-
mia kuopio, vara Mari-annika lii-
matainen
vars. aarne pelkonen sibelius-akate-
mia helsinki, vara elina Forsberg
valtuusto
Valtuuston kokouksiin osallistuu 
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aki

opiskelijatyöryh-
mä
aki-liittojen opiskelijatyöryhmään 
kuuluvat kanttori-urkuriliiton ja 
pappisliiton opiskelijavaliokunnan ja 
-toimikunnan jäsenet.

valtuusto
Valtuuston kokouksiin osallistuu � 
teologiopiskelijaa ja � kanttoriopiske-
lijaa, jotka akin opiskelijatyöryhmä 
valitsee keskuudestaan.

Hallitus
paula kokko ja aarne pelkonen

aova
vars. Vesa engström, vara henna 
ala-Mikkula

opiskelijajäsenten edustukset
Diakoniatyön-
tekijöiDen 
liitto

opiskelijatyön ryhmä
vars. Minna lappalainen, Diak etelä, 
järvenpää, vara heli niemi
vars. sanna-Maija laaksonen, Diak 
etelä, lahti/lamk
vars. anne Belghiti, Diak pohjoinen, 
oulu, vara jenna koskela
vars. heli tenhunen, Diak itä, piek-
sämäki, vara Mira hahtala
vars. janica Uusitalo, Diak länsi, po-
ri, vara Marjo Martikkala 
Diak etelä, helsinki 
- edustajan paikka avoinna
yrkeshögskolan novia, Åbo
- edustajan paikka avoinna

valtuuskunta
vars. Minna lappalainen, Diak etelä, 
järvenpää

Hallitus
- avoinna

aova
- vars. ja vara: avoinna

suomen 
kirkon 
PaPPisliitto

opiskelijatoimikunta
opiskelijatoimikunnan jäsenillä ei ole 
varajäseniä, toimikuntaa täydenne-
tään tarpeen mukaan.
jessica högnabba, tsF/Åbo akade-
mi
paula kokko, Fo/joensuun yliopisto
janne turunen, Fo/joensuun yliopis-
to
Vesa engsrtöm, tyt/helsingin yli-
opisto
Ville holopainen, tyt/helsingin 
yliopisto
Mirka Makkonen, tyt/helsingin 
yliopisto
antti pajunen, tyt/helsingin yli-
opisto
hanna Vaittinen, tyt/helsingin yli-
opisto

kaksi opiskelijaedustajaa, jotka opis-
kelijavaliokunta valitsee keskuudes-
taan.

Hallitus
aarne pelkonen

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

Hallitus
paula kokko, Fo/joensuun yliopisto
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pekka yrjänä Hiltunen
UskontokasVatUssihteeRi, 
kiRkon lähetystyön keskUs

ennusteista poiketen moderni-
saatio ei syrjäyttänyt uskontoa. 
se muuttaa muotoaan. miten 
kirkko selviää muutoksesta?

planeettamme ihminen on pääsääntöi-
sesti uskonnollinen: 85,8 % maail-
mamme ihmistä hahmottaa olemisen-
sa jossakin määrin uskonnollisin koor-
dinaatein. Uskonnottomia on laajasti 
käytetyn Barrettin uskontotilaston 
mukaan maailmassa vain 11,9 % ja 
ateisteja ”vain” 15� miljoonaa eli �,� % 
pallomme ihmisistä. suurin osa maail-
man ihmisistä tunnustaa, ainakin jos-
sakin määrin, jotakin uskonnollista 
näkemystä.

suomessakin uskonnolla, myös kir-
kolla, menee hyvin kirkosta eroamisti-
lastoista huolimatta. Uskontososiologit 
ovat todenneet, että �0–70-lukujen en-
nusteista poiketen modernisaatio ei 
syrjäyttänyt uskontoa. se muuttaa 
muotoaan. Miten kirkko selviää tästä 
muutoksesta?

heelas, Woodhead ja heidän tutki-
jakumppaninsa väittävät vakuuttavas-
ti, että läntisessä maailmassa on käyn-
nissä valtava kulttuurimuutos, massii-
vinen kääntyminen itseen, massive 
turn to self. Massiivinen kääntyminen 
itseen on samalla kulttuurin irtiotto 
kristillisestä perinteestä. hyvinvoiva 
läntinen uskontokuluttaja ei tarvitse 
enää laitoskirkkoa ollakseen olemassa. 
yksilön tehtävä on luoda itse oma elä-
mänsä ja uskontonsa. Uskontotutkija 
Massimo intrevigne on väittänyt, että 

noin puolella eU:n alueella asuvan ju-
malakuva poikkeaa klassisen kristin-
uskon jumalakuvasta. yksilö luo tä-
nään itse oma maailmansa. heelasin ja 
kumppaneiden arvio englannista on, 
että vuonna �0�0 uuden henkisyyden 
kannattajamäärät ohittavat laitosluon-
toisen, perinteisen kristillisyyden ku-
luttajien lukumäärän.

Paikallisseurakunnan rooli 
hakusessa
turun arkkihiippakunnan piispa ka-
ri Mäkinen piti puhetta ”jo” ��.10.�00� 
kirkkoherrojen kokouksessa loimaal-
la: ”kuluneen vuoden aikana on use-
asti todettu, että olemme keskellä his-
torian syvällisintä ja samalla nopeinta 
seurakuntarakenteita koskevaa muu-
tosta. historian kuluessa muotoutunut 
parokiaalinen seurakuntarakenne na-
tisee. taustalla on ajankohtaista kun-
ta- ja palvelurakenneuudistusta pitkä-
kestoisempi ja syvempi sosiokulttuuri-
nen muutosprosessi, jossa asuinpaikan 
merkitys ihmisiä kiinnittävänä ja iden-
titeettiä luovana tekijänä on ohentu-
nut. parokiaalinen järjestelmä puoles-
taan perustuu siihen, että kirkon jäse-

nyyteen kiinnitytään nimenomaan 
asuinyhteisön kautta.”

tommi lehtonen erottaa artikkelis-
saan Uskonto ja yhteisö seitsemän suo-
malaisen nykyuskonnollisuuden pää-
linjaa: (1) ”kivijalkakristillisyyden”, 
(�) terapeuttisen kristillisyyden, (�) ka-
rismaattisen kristillisyyden, (�) hen-
gellisen elämän juurilleen palaamisen, 
(5) soluseurakunnat, (�) yhteiskunnal-
lisiin kysymyksiin suuntautuneen kris-
tillisyyden ja (7) kiinnostuksen ihmei-
tä, mystiikkaa ja eri uskontoja koh-
taan (s. 8�).

kivijalkakristillisyys on sitä, että 
kansa merkitsee edelleenkin vuoden-
aika- ja elinkaarijuhlansa kirkon tar-
joamin riitein. terapeuttinen kristilli-
syys tarkoittaa sekä psykokirkon kiel-
tä käyttävää kristillisyyttä että uskon-
non eheyttävien vaikutusten viljelyä. 
karismaattinen kristillisyys on maail-
man laajimmin levinnyttä protestant-
tisuutta ja kasvavinta kristillisyyttä 
suomessakin: koettava uskonnollisuus 
menestyy maailmalla ja meillä. solu- 
ja henkilöseurakunnissa etsitään yh-
teisöllisyyttä. hiljaisuuden liikkeen 
kirkon mystiseen traditioon hakeutu-
minen ja toisaalta opillinen konserva-
tismi muodostavat uusia saarekkeitaan 
siioniimme. sekä kotimaisella että 
kansainvälisellä diakoniallamme on 
vahvaa osaamista. Uuden uskonnolli-
suuden kiinnostus energioihin, usko-
musterapioihin, tsakroihin ja henki-
seen kasvuun vie kannattajansa taas 
useimmiten kirkon ulkopuolelle.

mitä kirkko 
vastaa?
kansankirkkoteologian kannalta ny-
kyisessä tilanteessa ei ole huolta. piis-

minne menet, suomalainen 
uskonnollisuus?

Pekka Yrjänä Hiltunen
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pa kari Mäkinen luennoi: ”kirkon 
opetuksen mukaan kristuksen kirkol-
le on olemuksellisesti tärkeää kaksi 
asiaa. toinen on se, että pyhä henki 
vaikuttaa siinä koossapitävästi ja pe-
lastavasti armonvälineiden eli sanan ja 
sakramenttien kautta. ne ovat kirk-
koa kaikilla tasoilla konstituoiva teki-
jä. niitä varten kirkossa on erityinen 
virka.

toinen tärkeä seikka on, että kirkko 
ei ole abstrakti suure, vaan jäsenten 
muodostama yhteisö, ja jäsenyys ja 
osallisuus kristuksen kirkon koko täy-
teydestä syntyy kasteessa. Muuta kri-
teeriä, kuten toimintaan osallistumi-
nen tai hengellinen erityislaatu, jäse-
nyydelle ja osallisuudelle ei ole. ero 
näkymättömän hengen yhteyden ja 
ulkoisen kirkon jäsenyyden välillä on 
mahdollista erottaa vain jumalan, ei 
ihmisen silmin. Meille kaikki kastetut 
erottelematta muodostavat kirkon jä-

senyhteisön.
näistä on pidettävä kiinni, kun kus-

sakin historiallisessa ja sosiaalisessa ti-
lanteessa paikalliskirkossa luodaan 
kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvaa 
tarkoituksenmukaista järjestystä ja or-
ganisaatiota.”

Riittääkö kirkolle se, että se tarjoaa 
armonvälineitä ja sanaa jäsenilleen? 
henkilöseurakuntien puolustuspuhe 
lähtee siitä vakaumuksesta, että ei rii-
tä. on löydyttävä myös yhteisöllisyyt-
tä ja hengellistä erityislaatua. aikam-
me individualisti, joka on kiinnostu-
nut uskonnollisesta sisäisyydestä, ei 
välttämättä tunnista kansankirkkoteo-
logian kieltä oman arkikokemuksensa 
sanoittajaksi.

paul heelas, linda Woodhead & 
kumppanit ovat todenneet, että ”ikään 
kuin” -uskonnollisuus ei enää myy. 
tässä ajassa tarvitaan koettavaa, ruu-
miillista, yksilöllistä uskonnollista 

kieltä ja kokemusta. jos kristittynä 
oleminen on vain elinkaari- ja vuoden-
kiertoriitteihin osallistumista, jossa 
toimitusten uskonnollisilla ja teologi-
silla tarkoituksilla ei ole mitään yksilö-
kohtaisesti koettavaa merkitystä, kiin-
nostus häviää.

kirkolla on siis mahdollisuudet mo-
neen. se voi markkinoida ihmisiä kiin-
nostavia vuodenkierto- ja elinkaari-
riittejä ja tehdä työtä sen eteen, että sen 
sanoma välittyy niiden kautta. kirkko 
voi keskittyä sisäisen kokemuksen vil-
jelyyn suosimalla yhtäältä hiljaisuuden 
liikettä ja toisaalta karismaattisuutta. 
kirkko voi etsiä tilaa yhteisöllisyyden 
uusille muodoille. kirkko voi taistella 
oikeudenmukaisuusmarkkinoilla ja 
luoda vaihtoehtoista elämäntyyliä. sen 
tulee myös käydä vakavaa keskustelua 
aikamme uuden kansanuskonnolli-
suuden kanssa.

”Kirkko voi etsiä tilaa yhteisöllisyyden uusille muodoille”, Pekka Yrjänä Hiltunen kirjoittaa.

matti kaRppinen/kuvakotimaa
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atte airaksinen
oppilaitospastoRi, tURUn ja 
kaaRinan seURakUntayhty-
Mä

nuorten hengellisyys ei ole 
kuollut tai kadonnut, se on 
muuttanut muotoaan ylitarjon-
taa vastaavaksi. 

k
esällä 2007 oppilaitostyön 
euroopan konferenssissa hol-
lannissa professori erik Borg-
man esitteli kaksi keskenään 

kilpailevaa tapaa hahmottaa kirkon 
roolia.

toisessa jumala on jossain kaiken 
yläpuolella ja maailmalle monessa 
mielessä irrallisena. Maailma on oma 
kokonaisuutensa, joka elää jumalatto-
muudessa tai ainakin tuntematta ju-
malaa. kirkko sijaitsee maailman ja 
jumalan rajapinnassa välittäen juma-
laa maailmaan. ainoastaan kirkon 
kautta ihminen kohtaa jumalan, ja 
siksi kirkko haluaisi sitouttamaan ih-
miset.

toisessa taas kaiken yläpuolella ole-
va jumala on läsnä luomistyössään, 
maailmassa. kirkko on osa tuota maa-
ilmaa. kirkko näkee tai pyrkii näke-
mään jumalan maailmassa, elää maa-
ilmassa yhdessä muiden sen asukkai-
den kanssa. lähtökohtana toiminnas-
sa ovat ne kysymykset, jotka nousevat 
matkakumppanilta.

yhtenäiskulttuurin 
kuolema
nuorten aikuisten kohdalla lähtemi-
nen liikkeelle siitä todellisuudesta, jo-
ka on, avautuu meille iso haaste. Mi-
tään yleistä mallia nuorelle aikuiselle 

ei ole. joukkoon mahtuu niitä, jotka 
opiskelevat yliopistoissa ja korkeakou-
luissa, mutta myös ihmisiä, jotka kou-
luttautuvat ammatillisissa oppilaitok-
sissa. siihen kuuluu ihmisiä, jotka ovat 
siirtyneet työelämään. siihen kuuluu 
heitä, jotka ovat vailla työtä tai jotka 
pätkähommien kautta etsivät yhä itse-
ään. siihen kuuluu heitä, jotka asettu-
vat aloilleen ja perustavat perheen. sii-
hen kuuluu niitä, jotka yhä etsivät ”si-
tä oikeaa” – jos nyt yleensä etsivät. sii-
hen kuuluvista löytyy koko seksuaalis-
ten suuntautuneisuuksien kirjo.

tieto maailmasta lisääntyy koko 
ajan. lisäksi se on aiempaa enemmän 
kenen tahansa ulottuvilla. ei tarvitse 
olla asiantuntija, riittää, kun osaa suo-
rittaa nettihaun. se, mitä hakukone 
tuo eteen, voi olla ihan kenen tahansa 
tuottamaa, ja siksi luettua on verratta-
va muihin lähteisiin. Uutispalvelut ne-
tissä ja omilla tv-kanavillaan vyöryttä-
vät silmille maailman tapahtumia ym-
päri vuorokauden. youtube-sivusto 
ennättää joskus niidenkin edelle kän-
nykkäkameroiden kautta. tiede, tai-
de, uskonto, seksi, uutiset, politiikka, 
viihde, harrastukset – mitä kaipaatkin, 
on parin klikkauksen päässä. kaikelle 
on tarjolla vaihtoehtoja. kaikki tarvit-
see valita.

ylitarjonnan keskellä ihminen pyr-
kii valitsemaan asioita, jotka rakenta-
vat hänen minuuttaan. jokainen valin-
ta johtaa uusiin valintatilanteisiin, ja 
pysyvyyttä ei ole. siksi sitoutuminen 
on vaikeaa ja ei-toivottavaa – se voi es-
tää jotain toista valintaa tilanteessa, 
jolloin jotain vielä parempaa tulee vas-
taan. Riittää, että valinta on tässä tilan-
teessa oikea. sen ei tarvitse riittää elin-
iäksi.

tämä määrittää myös nuorten ai-
kuisten yhteisöllisyyttä. halutaan osal-
listua silloin, kun se on itselle sopivaa, 
niillä ehdoilla ja mahdollisuuksilla 
kuin itsellä on tarjota. syntyy alakult-
tuureita erilaisten mielenkiinnon koh-
teiden ympärille. liityt, kun haluat. 
kuulut sen aikaa, kun tuntuu hyvältä. 
lähdet, kun kyllästyt.

netti vuorovaikutusympäristönä 
ja uutena olemisen muotona
netti ei ole nuorelle aikuiselle pelkäs-
tään informaatioväylä tärkeän tiedon 
hankkimiseen. se on ruumiista irral-
laan oleva tapa olla yhteydessä ihmi-
siin ympäri maailmaa, mahdollisuus 
olla enemmän kuin mitä oikeassa elä-
mässä onkaan.

keskustelupalstalla olet läsnä kom-
mentteina, käyttäjänimien kautta voit 
katsoa keitä muita on paikalla. käyt-
täjänimistä aukeaa henkilötietoja, 
linkkejä kotisivuille, joista löytää yh-
teisiä mielenkiinnon kohteita. tai 
linkki irc-galleriaan tai keskusteluka-
navalle, livejournal-tilille, missä voit 
lukea ihmisen arkikokemuksista blo-
gia ja surfata ystävälistan kautta tois-
ten samoista asioista kiinnostuneiden 
blogeihin ja sitä kautta taas keskuste-
lupalstoille.

Foorumeiden lisäksi voit kuluttaa 
tuntitolkulla aikaa nettipelien virtuaa-
limaailmoissa. Voit luoda hahmollesi 
elämän, ostaa omaisuutta, kohota kun-
niaan tai kuolla pois. tai voit mennä 
vielä pidemmälle ja siirtyä elämään 
second lifen virtuaalitodellisuuteen, 
paikkaan, jonka ulkoasu on kolmi-
ulotteiselta nettipeliltä, mutta sisältö 
lähempänä keskustelupalstaa, netti-
kauppaa tai unenomaista fantasiaa.

ei mitään uutta 
auringon alla?
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netti on aidosti uusi tapa olla. Fyy-
sisesti istutaan koneen ääressä, henki-
sesti ollaan ihan muualla. nettileskeys 
kuormittaa parisuhteita. Vietetään 
niin paljon aikaa netissä toisten ihmis-
ten kanssa, että oma puoliso jää huo-
miotta. näin siitäkin huolimatta, että 
istutaan koko ajan samassa huonees-
sa. 

toisaalta netti laajentaa tätä arkito-
dellisuuttamme. netti kokoaa miittei-
hin – kasvokkain tapaamisiin – jonkin 
asian ympärille, oli kyse sitten mielen-
osoituksesta tai mopoharrastajien ko-
koontumisajoista. Miittien, kohtaa-
misten ja tapahtumien ulkopuolella 
yhteisöt jatkavat olemassaoloaan vir-
tuaalisesti.

uskon uudet 
ulottuvuudet
Viimeaikaiset tutkimukset nuorten ai-

kuisten hengellisyydestä ovat tuotta-
neet keskenään hyvin samankaltaisia 
tuloksia. tutkija teemu taira on kut-
sunut tapahtunutta kulttuurista muu-
tosta siirtymiseksi jäykästä modernis-
ta – jossa on selkeä yksi rakenne ja yk-
si totuus – notkeaan moderniin, jossa 
yksilö uskaltautuu varman oikeassa 
olemisen sijasta jatkuvaan epävarmuu-
teen vaihtoehtojen valintamahdolli-
suuden takia. hengellisyys ei ole pro-
sessissa kuollut tai kadonnut, se on 
muuttanut muotoa ylitarjontaa vastaa-
vaksi. Usko nähdään kulutusobjekti-
na, jota kulutetaan sen mukaan, mikä 
tuntuu panostamisen arvoiselta tietys-
sä tilanteessa. henkilökohtainen ko-
kemus on pohjimmaisena auktoriteet-
tina. yksilö testaa kaiken koko ajan 
interaktiivisesti ja käyttää sen, minkä 
kokee toimivaksi.

samanaikaisesti useat tutkimukset 

osoittavat nuorten aikuisten olevan li-
sääntyneen tiedon ansiosta valveutu-
neita yhteiskunnallisissa kysymyksis-
sä. arvostuksia tutkittaessa ympäris-
tön suojelu, kansainvälinen oikeuden-
mukaisuus ja tasa-arvo sekä erilaisuu-
den kunnioittaminen olivat paljon tär-
keämpiä kuin oma taloudellinen me-
nestys tai julkisuus. siksi kirkon eetti-
siä kannanottoja arvostetaan.

kirkolliset toimitukset valitaan yhä, 
koska tuntuu, että on oikein tehdä asi-
at niin. kuuluu mennä kirkossa nai-
misiin, kuuluu kastaa lapset. aikuis-
rippikoulussa kulttuurinen itseym-
märrys menee voimakkaan käänty-
myskokemuksen hakemisen edelle. 
papin luo ei tulla hakemaan valmista 
vastausta, vaan pohtimaan asioita ja 
kysymään mielipidettä. kyseessä on 
kuitenkin aina oma prosessi, oma itse-
näinen pohdiskelu ja kuullun suodat-

”Löytämällä Jumalan tämän ajan tavassa olla kirkko säilyy elävänä.” Erik Borgmanin mallin pohjalta uudelleen kuvittanut Atte Airak-
sinen
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taminen.
netin tietotulva mahdollistaa omaa 

identiteettiä määrittävien kertomusten 
vertailun ja koostamisen useasta us-
konnollisesta ja aatteellisesta perin-
teestä. lisäksi samoilla oman elämän 
sanottamiselle tärkeiden kertomusten 
markkinoilla kilpailevat – varsinkin 
itsensä uskonnottomiksi mieltävien 
kohdalla – elokuvat, pelit ja musiikki, 
jotka paljastavat jotain erityistä ihmi-
sen olemassaolosta tässä ja nyt. kerta-

käyttöisinä myytteinä ne riittävät het-
keksi täyttämään tarpeen.

Meidän on siis syytä lähteä liikkeel-
le siitä, että nuorten aikuisten hengel-
lisyys on erilaista kuin aiemmin. kyse 
ei ole kristillisestä perussanomasta luo-
pumisesta, vaan saman asian sanotta-
misesta kielellä, joka koskettaa niitä 
kysymyksiä ja sitä hengellistä etsintää, 
mikä nousee nuorien aikuisten koke-
musmaailmasta.

”Papin luo ei tulla hakemaan valmista vastausta, vaan pohtimaan asioita ja kysymään mielipidettä”, Atte Airaksinen kirjoittaa.
taRu suova

”netti ei ole nuorelle 
aikuiselle pelkästään 

informaatioväylä 
tärkeän tiedon 
hankkimiseen. 
se on ruumiista 

irrallaan oleva tapa 
olla yhteydessä 

ihmisiin ympäri 
maailmaa, 

mahdollisuus olla 
enemmän kuin mitä 

oikeassa elämässä 
onkaan.”

Tahdotteko vaikuttaa jäsenmäärän kehitykseen 
seurakunnassanne tai rovastikunnassanne?

tarvitsetteko koulutusta tai sparrausta?
olen valmis jakamaan kanssanne tietotaitoni. ota yhteyttä sähköpostilla ju-
ha.kauppinen.oy@saunalahti.fi tai puhelimella 050 55� ���7.

Juha Kauppinen
TT, konsultti
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m
uistanet mutun. 
”Musta tuntuu, että tämä tie 
vie kauas metsään”, on tyy-
pillinen mutu juttu. Mutu on 

se, kun musta tuntuu ja en silti ole 
ihan varma. on vaan se kuuluisa in-
tuitio ja korvasyyhy. jostakin kumman 
syystä tuntuu, että tämä polku on nyt 
se oikea. ei ihme, että osa siinä sitten 
heti vieressä kyselee, että ”mistä sä tie-
dät ja oletko taatusti oikeassa?” 

”no en oo varma, mutta musta vaan 
tuntuu.”

tietämisen tasoa on usein vaadittu 
lisää. pelkkä mutu ei riitä. silloin al-
koi kehittyä tutu. se on oikein tut-
kittua mutua. lyhennettä käyttävät 
tulevaisuuden tutkimuksen har-
rastajat. heidänkin ennusteitaan 
on tietysti sitten taas epäilty. sil-
loin on vahvistettu, että kaik-
kien laskentakaavojen jälkeen 
ratkaisee eniten kuitenkin vatu, eli 
se miltä vaimosta tuntuu. kai se voi 
olla mitukin. elämänkumppanista 
on kiinni joskus monen asian tule-
vaisuus.

kirkko ottaa nyt myös askeleita 
tässä tulevaisuuteen katsomisessa. on 
herännyt tarve kehittää tulevaisuus-
valiokuntakin kirkolle, eduskunnan 
malliin. onko se sitten kitU, kirkos-
sa tuntuu vai patU, papeista tuntuu 
vai lUtU, lukkarista tuntuu?

asialle on helppo hymyillä, mutta 
kyse voisi olla aika oleellisesta puuhas-
ta. aikana jolloin lähihistoria näyttää 
monella tavalla laskusuuntaa, voisi ol-
la aiheellista miettiä, että mitä pitäisi 
tehdä huomenna. tässä tarvitaan mie-
het ja vaimot, lapset ja vanhukset mu-
kaan. ennusteiden laatiminen on sitä 
paitsi mukavaa.

tässä pari.
1. Vuoteen �0�5 mennessä ev.lut 

kirkkoon kuuluu �8 % suomen väes-

töstä. Väkiluku on silloin noin 7 mil-
joonaa, joista suomea äidinkielenään 
puhuvien osuus on n. �5 %. toiseksi 
suurin uskontokunta on muslimit 18 
%. Muutama muukin uskonnollinen 
yhdyskunta elää ja hengittää, mutta �0 
% ilmoittaa olevansa uskonnottomia. 
kirkon työntekijöitä on vähentynyt 

oleellisesti, mutta jäljelle jäänyt po-
rukka on innostunutta ja motivoitu-
nutta, vaikka palkat junnaavat entisel-
lä tasolla. kirkollinen elämä on saanut 
monikulttuurisia muotoja ja eri us-
kontojen välinen vuoropuhelu ja yhte-
yden etsiminen on kiivasta. 

�. Vuoteen �0�5 mennessä ev.lut. 
kirkon jäsenmäärän kato on pysähty-
nyt ja jäänyt vuoden �009 tasolle. pal-
velut on hinnoiteltu kirkon jäsenille 

järkevällä tavalla ja etuohjelma katsot-
tu vuoden �010 aikana kuntoon. kirk-
koon on taas mielekkäämpää kuulua 
taloudellisistakin näkökohdista katso-
en. työntekijämäärä ja toiminta pysy-
vät koko kauden entisenlaisena. yhä 
kiistellään vain samaa sukupuolta ole-
vien parisuhteen siunaamisesta ja nais-
ten pappeudesta. kirkollisesti aktiivis-
ten ihmisten määrä on pieni ja tavalli-
nen suomalainen on unohtanut kirkon 
kiistat. niistä ei kukaan jaksa enää 

uutisoida. jäsenille on tärkeintä, et-
tä palvelut ovat nyt tehokkaassa 
kunnossa ja rahalle saa hyvän vas-
tineen. kirkko pystyy hoitamaan 
edullisesti monia hyvinvointi-
palveluja.

oikeasti innovaatiot ja uudet 
keksinnöt voivat joskus pelastaa. 

suurin osa joutaa kuitenkin ro-
mukoppaan. harva enää käyttää 

leipäkonetta, samppanjavispilää ja 
aromipesää, mutta luulen näidenkin 

keksijöiden olleen iloisia keksimis-
puuhassa ja ehkä ovat jatkaneet jo uu-
siin haasteisiin.

yksi tuntuu nyt kuitenkin puuttu-
van. laaja halu romuttaa rohkeasti, 
erehtyä uljaasti ja kokeilla. Vatu, mi-
tu, lutu, patu, mutu, tutu ja kitu ovat 
sellainen sisarussarja tai seitsemän vel-
jestä, että saa kipinät välien selvittelys-
sä lennelläkin. pelottavinta on synkkä 
hiljaisuus tulevaisuuden edessä. osa 
huutaa tietysti, että uskossa ja kirkos-
sa pitää olla paljon muuttumatonta ja 
pysyvää, kuin jumalassa. siksi kitua 
etsiessä on hyvä hoilata myös ”kuljeta 
ja johda!” kun sitten jokin suunta al-
kaa porukalla valjeta, ei muuta kuin 
pari tunnustelijaa eteen! sellainen oli 
ennen tapana. Mennään ettei tarvitse 
kitua!

Matu

kitu kirkko?
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Perinteissä on tulevaisuus

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

aarne pelkOnen
kiRkkoMUsiikin opiskelija
siBeliUs-akateMia

t
aas on yksi kesä kesäkanttorina ohi, ja on aika 
jatkaa opintoja. täytyy jälleen todeta, että kirkko-
musiikin opiskelijat ovat etuoikeutetussa asemas-
sa, kun voivat harjoittaa tulevaa ammattiaan täy-

sipainoisesti jo opintojen aikana tai jopa niitä ennen. ke-
säkanttorina toimiminen on sitä paitsi niitä parhaimpia 
kesätöitä. saa työskennellä perinteisen ja arvokkaan mu-
siikin parissa ja pitää sen kautta esillä kristillistä sano-
maa – tästä vieläpä maksetaan kohtuullista korvausta. 
kanttorilla on kirkossa tärkeä tehtävä kirkkomusiikin 
vaalijana ja musiikkikasvattajana. 

hakijamäärät kirkkomusiikin koulutukseen ovat vii-
me aikoina olleet hälyttävän alhaisia. tällä hetkellä var-
sinaista kanttoripulaa ei ole, mutta tulevaisuudessa se on 
väistämättä edessä, ellei koulutuslinjoihin saada tarpeek-
si aloittajia vuosittain. Rekrytointiin tulee asennoitua to-
sissaan tekemällä kirkkomusiikkia tutuksi peruskou-
luissa ja lukioissa. ennakkoluulojen ja jopa väärien ole-
tusten poistamisessa on työsarkaa. harva nuori lienee 
tietoinen kirkkomusiikin koulutusohjelmien monipuo-
lisuudesta ja laajuudesta. on myös muistettava, että 
kirkkomusiikin opinnot suorittanut ei jää tyhjän päälle 
– kanttorille on aina töitä. 

Rekrytointi ei tule olemaan helppoa ajassa, jolloin ko-
deissa ja kouluissa on jo osittain luovuttu kristillisten ta-
pojen ja kristillisen musiikin esillä pitämisestä. yleisen 
laulutaidon ja virsiperinteen heikkeneminen ovat huo-
lestuttavia ilmiöitä. aika muuttuu, mutta kanttorikou-
lutusta ei silti tule muuttaa radikaalisti ajan virtausten 
mukaan. on muistettava, missä ovat juuremme.

mikä on kanttorin viran tulevaisuus, on ajankohtai-
nen kysymys. kanttorin viran kelpoisuusvaatimusten 
muutoksista on puhuttu ja keskusteltu paljon. Muutos-
ehdotukset ovat nyt kirkolliskokouksen käsittelyssä. 
asiasta keskusteltiin kanttorien neuvottelupäivillä ke-
sällä sekä lohtajalla että lahdessa. opiskelijoiden näkö-
kulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että kanttorin työnku-
va ja työkenttä säilyvät selkeinä. jos opiskelija ei tiedä, 

minkälaiseen virkaan opin-
not kelpoistavat ja miten 
uralla voi edetä, opiskelu-
motivaatio on vaarassa vä-
hentyä. Vaikka nykyiset vir-
kanimikkeet ovatkin kan-
keita, järjestelmä on selkeä.

on tärkeää, että jokainen 
kirkkomuusikoksi opiskele-
va tiedostaa omat vahvuu-
tensa ja tietää, mihin haluaa 
opinnoissaan keskittyä. oppilaitosten tehtävä on mah-
dollistaa korkeatasoiset opinnot kaikilla osa-alueilla. on 
myös tärkeää, että seurakunnissa tehostetaan entisestään 
virkojen profilointia. näin ylläpidetään työntekijöiden 
motivaatiota ja vältetään liian suurten työtaakkojen ka-
sautumista yksittäisille kanttoreille. silti on pidettävä 
kiinni siitä, että jokainen kanttori osaa riittävällä tasolla 
keskeisimmät työtehtävänsä. perinteisen kirkkomusii-
kin korkeaa tasoa ei saa uhrata painotettaessa osaamista 
ns. aikamme kristillisen musiikin saralla. 

annettaessa seurakunnille täysi päätäntävalta kantto-
rin virkaa määriteltäessä seuraukset voivat olla arvaa-
mattomia. Miten turvataan laajaa yliopistotutkintoa 
edellyttävien virkojen tulevaisuus? nykyinen selkeä vir-
kasysteemi vaihtuisi johonkin tuntemattomaan. kyse on 
pohjimmiltaan siitä, halutaanko säilyttää kirkkomusii-
kin korkea osaaminen vai riittääkö keskinkertaisuus.  

kanttorien juuret ovat pitkällä, ne johtavat ai-
na alkukristilliseen aikaan saakka. toivottavasti kirkos-
samme halutaan tulevaisuudessakin arvostaa kirkkomu-
siikin perinteitä ja näiden perinteiden ylläpitäjiä. 

haluan rohkaista kaikkia kanttoreita ja kanttoriksi 
opiskelevia terveeseen itsekunnioitukseen ja ammattiyl-
peyteen. teette arvokasta työtä, jolla on yhteiskuntaa ja 
kirkkoa rakentava merkitys. kirkon työssä on myös tär-
keää muistuttaa itselleen, mikä on kaiken musiikkitoi-
minnankin perusta. j. s. Bach muotoili sen näin: ”kai-
ken musiikin päämäärä ja perimmäinen syy ei saa olla 
mikään muu, kuin että se on olemassa jumalan kunni-
aksi ja mielen rakennukseksi.”
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Ola Byfält
kaplan,
MaRiehaMns FöRsaMlinG

P
sykiatern Åsa nilsonne 
har som författare till detektiv-
romaner och i romangestalt-
ningar använt sig av begreppet 

”medveten närvaro” – mindfulness – 
som ett nyckelbegrepp. Detta begrepp 
bygger på dialektisk beteendeterapi 
där zenbuddhistiska principer utgör 
ram för behandling av emotionellt 
instabila personlighetsstörningar.

andlighet och psykoterapi 
i växelverkan
enligt nilsonne är den medvetna när-
varon en färdighet eller dygd som vi 
med hjälp av askes i ordets positiva 
och livsbejakande betydelse kan träna 
oss till. en alltmer trängande fråga i en 
sekulär tid är vart vi skall vända oss 
när vi talar om existentiella frågor som 
livets mening i en tid när självmorden 
utgör den största dödsorsaken bland 
15–�0 åringar. andlighet och psykote-
rapi kan vara varandra ömsesidigt 
överlappande storheter vid ”botandet” 
av existentiella gränssituationer av 
smärta, skam och sorg. 

Begreppet ”mindfulness” är taget 
från den zenbuddhistiska begrepps-
världen. nilsonne definierar begrep-
pet enligt följande: ”Medveten närva-
ro är vakenhet i nuet – att hålla sitt 
medvetande uppmärksamt på den ak-
tuella verkligheten (thich nhãt 
hank). Detta innebär att situationen i 
nuet är den utgångspunkt som dirige-
rar våra val och handlingar. att vara 
utkastad i verkligheten är som bekant 
den frihetens ångest i valet och kvalet 
som kännetecknar den existens-
filosofiska ståndpunkten hos bla. den 
kristne s. kierkegaard och den ateis-
tiske j. p. sartre.

Förvetenskaplig och 
postsekulär bildning
enligt nilsonne är ”medveten närva-
ro” ett förvetenskapligt begrepp. jag 
skulle kanske hellre med jürgen ha-
bermas karaktärisera begreppet som 
postsekulärt, eftersom nilsonne appli-
cerar begreppet i vår tids livsåskåd-
ningsmässiga situation. Filosofen 
Charles taylor karaktäriserar europa 
idag i sin bok a secular age �007 som 
ett postsekulärt samhälle. trots all se-
kularisering fortsätter många att fråga 
efter Gud i tvivlets tid: Finns Gud? 
Vad menas med Gud? Vilken Gud? 

De inneboende begränsningarna i 
den profana humanismen är uppenba-
ra och kan inte göra rättvisa åt andliga 
erfarenheter människor faktiskt har 
genom att pressa in dem i en sekulär 
ram. Religionen kan däremot erbjuda 
en fördjupning av människans exis-
tensförståelse och meningen med livet. 
sekulariseringsideologin är på tillba-
kagång. 

enligt habermas kan de sekulära 
medborgarna i en politisk kultur av li-
beralt slag vänta och kräva att 
(pseudo)religiösa påståenden eller bi-
drag skall översättas till ett för dem 
tillgängligt språk. Detta implicerar en 
hermeneutisk förmåga till selektion, 
värdering och meningsbildning där 
förståelse sker när språk och värld 
kongruerar. Det är fråga om en bild-
ningsprocess där mänskans inre möj-
ligheter och kapaciteter tas till vara 
och formar henne till att vara den hon 
är ämnad att vara. 

ordet bildning kommer från tys-
kans Bildung som etymologiskt har si-
na rötter i medeltidens ideal att efter-
följa och formas av kristus. Bildning 
är således anknuten till en ärvd tradi-
tion. i västvärlden är det den kristna 
traditionen. 

Praxis i form av medveten 
närvaro
Begreppet ”medveten närvaro” appli-
ceras som uttryck för hjälp till ”över-
levnad” i de konkreta livssituationer vi 
dagligen befinner oss i och erfar. Med-
veten närvaro skall göra det lättare att 
bemästra de passioner och begär som 
styr vår uppfattning av verkligheten. 
Medveten närvaro handlar om att va-
ra öppen för det som händer, att förstå 
våra reaktioner och att därigenom ge 
en fördjupad konsekvensinsikt för att 
vi skall vara i stånd att göra så kloka 
val som möjligt. att välja och handla 
”rätt” är inte lätt. aposteln paulus er-
farenhet ä välgrundad: ”Vilja finns hos 
mig att göra det goda, men jag gör det 
inte, utan det onda som jag inte vill gö-
ra, det gör jag”. 

Den medvetna närvaron är kort sagt 
hur vi tar in information, hur vi tolkar 
den och hur vi reagerar på de impulser 
som når oss genom varseblivning. 
Medveten närvaro är för att tala med 
habermas en form av komplementär 
kunskapsakt. Fysiska behov relaterade 
till det tolkande subjektets handlan-
de. 

registrera handlingars 
konsekvenser
nilsonnes teori om medveten närvaro 
består av fyra hörnstenar: observera, 
beskriva, inte döma och vara upp-
märksam på handlingars konsekven-
ser.  Det gäller att med hela sitt jag del-
ta i den aktuella situationen och inte 
ägna sig åt värdeomdömen som ”bra 
eller dåligt”. hörnstenarna bildar 
grundrepertoaren på vår inre 
(teater)scen.

Vem skall få uppträda? Vad vill jag 
lyssna på? och vad vill jag påverkas 
av? Det råder balans mellan att själv 
styra aktörerna på den inre scenen och 
att acceptera omständigheter vi inte 

medveten närvaro
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kan ändra, utan godta och leva med. 
acceptansen kan göra smärtsamma 
skeden i livet uthärdliga. ibland är vi 
tvungna att säga ja till en situation och 
inte fly den tex. genom droger eller in-
re eskapism. att erkänna en belägen-
het är att vara närvarande i den och le-
va med ett oläkt öppet sår. Det gäller 
också den kristna gudsbilden där spän-
ningen mellan utsagan Gud är kärlek 
och lidandet är verklig. ett mysterium 
där Gud är världens hemlighet.   

den inre scenens 
regissör
nilsonne konkretiserar medveten när-
varo som en inre scen där vår fria vilja 
är teaterregissören. Vi kan aktivt välja 
vem vi vill ha med på den inre scenen. 
orsak till att vi ofta är förbryllade över 
våra handlingar och beteenden är att 
vi inte är uppmärksamma på det vi 
tänker, känner och begär. omedelbar 
behovstillfredsställelse visar sig ofta 
vara förödande, t ex. i sökandet efter 
olika flyktmekanismer. För att be-

tvinga de lidelser som vill styra oss be-
höver vi öva oss i olika hand-
lingsstrategier på det medvetna pla-
net. 

Medveten närvaro övas genom dag-
lig askes för att vi skall bli mer obser-
vanta över vad och vem som styr vårt 
handlande. Det ger insikt och kraft i 
kampen mot passionernas anfall. as-
kes betyder inte helgelse in absurdum. 
Vi behöver inte bli agressionshämmade 
personligheter. att döma betyder inte 
att inte reagera och ha åsikter. ”Det är 
ingen konst att bli arg, men däremot 
är det konst att bli arg på rätt person, 
på rätt sätt, vid rätt tillfälle, och av det 
rätta skälet”, säger dygdens uttolkare 
aristoteles. Dygdens konst är att ob-
servera en situation, beskriva den 
adekvat och inte ge falska värdeomdö-
men utan fullt ut delta i situationen 
och med dygdens konst bemästra den. 
handlingens sanning i situationens val 
och kval är kongruensen mellan teori 
(att se) och praxis (att styra). De gamla 
grekerna brukar säga ”att tänka och 

observera det goda är att göra det go-
da.” 

att i sitt liv vara medvetet närvaran-
de är att klara av livet sådant det ter 
sig. Det gäller att vara konkret och in-
te falla i de abstrakta begreppens fälla. 
Det kan ske, som ovan antyts, om vi 
har en realistisk självbild. Djupmedi-
tation (via contemplativa) kan kan va-
ra en metod att leda oss till en inre 
kännedom om kristus. Medveten när-
varo är att gripa tag i dagen, i situatio-
nen, i nuet och i ögonblicket. ett för-
verkligande av det vi är ämnade att va-
ra. en kristuskunskapens doft, en 
kristusikon. 

Artikeln bygger på Åsa Nilsonne: Vem är 
det som bestämmer i ditt liv? Om medve-
ten närvaro (2004) 2007. Se också C. 
Taylor: A Secular Age 2007 och J. Ha-
bermas: ”Tro och vetande.” Tal 
11.10.2001 i St Paulus Kirche, Frankfurt 
am Main. –  J. Habermas: Den mänskli-
ga naturens framtid 2003, 117–132.

Mikäs ihme
se tuo

oikein on?

Minun keksimäni
teekkarilakin vastine

teologeille!

Fuksivuonna sädekehä on
vihreä, sitten pronssinen
ja valmistumisen jälkeen

kullan värinen. Eläkeläisillä
se olisi hopean harmaa!
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juhlaa arjessa

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

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

l
oimaan evankelisella kansanopistolla 
tehtiin kesäkuussa 1958 merkittäviä päätöksiä. 
siellä kokoontuneet diakonissat perustivat oman 
ammattiliiton, suomen kirkon sisarliiton. Valta-

kunnallisen kollegiaalisen yhteisön perustaminen oli hie-
no ja kauaskantoinen teko edellisen sukupolven kolle-
goilta meille nykypäivän diakoniatyöntekijöille. aloitet-
tua toimintaa on helpompi jatkaa kuin luoda tyhjästä 
kokonaan uutta.

juhlavuosi on jollain tavalla pysähtymisen paikka. sil-
loin on aika pysähtyä miettimään menneitä ja ottaa 
vauhtia suunnistaakseen kohti uutta. kesän alussa vie-
tettiin puutarhajuhlaa Mustasaaressa helsingissä. juh-
lassa oli ilo nähdä yhteistyökumppaneita ja liittomme jä-
seniä. elokuussa oli toinen juhlavuoden huipentuma, sil-
loin julkaistiin liiton juhlakirja. historiaosion lisäksi 
kirjassa on katsauksia tämän päivän diakoniasta, dia-
koniatyöntekijöiden koulutuksesta, yhteiskunnasta ja 
tulevaisuusnäkymistä. kolmantena etappina oli liiton 
hallituksen elokuinen vierailu loimaan evankelisella 
kansanopistolla juhlakokouksen merkeissä. 

merkkiPäivän viettäminen voi olla tapa hakea nä-
kyvyyttä tai osoittaa jäsenille ja yhteistyökumppaneille 
kiitollisuuttaan, mutta ennen kaikkea se on peilaamisen 
paikka. Merkittävää meille on ollut kirjahankkeen myö-
tä tutustua historiaan ja juuriimme. historian tutkimi-
nen ei tule yleensä mieleen tavallisen arjen keskellä. olen 
miettinyt tässä yhteydessä paljon perustajajäseniämme, 
heidän rohkeuttaan ja valmiuttaan ryhtyä varsin nuore-
na perustamaan ammattiliittoa ja vastaamaan sen toi-
minnasta. nykyisin puhutaan, että on vaikea saada nuo-
ria vastuutehtäviin, mutta onko meillä vanhemmilla va-
raa antaa tilaa nuorille. koko yhteiskunnassa on menos-

sa jonkinlainen sukupolven-
vaihdos, muutos joka ei voi 
olla vaikuttamatta meidän-
kään liittomme toimintaan.

erityisen merkittävää tu-
levaisuudessa on, että liiton 
valtuuskuntaan ja hallituk-
seen valittaisiin monipuoli-
sesti eri-ikäisiä, eri paikka-
kunnilta tulevia ja erilaista 
työtä tekeviä jäseniä. liit-
tomme sääntöjä uusittiin joitakin aikoja sitten. esimer-
kiksi ensimmäistä kertaa hallituksen jäsenten toimikau-
det rajattiin kahteen perättäiseen kolmevuotiskauteen. 
ajateltiin, että näin muodostuva aika on riittävä pereh-
tyä asioihin ja saada haluamansa asiat hoidetuksi. näin 
ei ole sääntöjenkään puitteissa vaaraa, että hallituksessa 
istuisivat samat henkilöt vuodesta toiseen. samanlaiset 
määräaikaisuudet ovat jo aiemmissa säännöissä olleet 
puheenjohtajien kohdalla. Uskomme määräaikaisten 
luottamustoimien olevan liiton toiminnalle eduksi ja toi-
saalta auttavan jäsenten sitoutumista aktiiviseen toimin-
taan.

liiton vuosijuhlaan liittyen on myös alaosastoissa juh-
lan aika. alaosasto voi viettää liiton juhlaa ja niin on jo 
jossain päin tehty, esimerkiksi jyväskylässä. lisäksi jo-
kaisella alaosastolla on jossain vaiheessa tulossa omat 
merkkipäivät. aika pian liiton perustamisen jälkeen pe-
rustettiin lähinnä rovastikuntapohjalle alaosastoja, joi-
den toiminta jatkuu edelleen aktiivisena ympäri suo-
men. ensimmäisen alaosaston ehtivät perustaa oulun 
rovastikunnan diakonissat jo reilut kaksi kuukautta lii-
ton perustamisen jälkeen. 

arkea elämässä riittää, joten joskus on syytä virittäy-
tyä juhlamielelle ja pysähtyä hengittämään juhlatuulta. 
toisaalla tässä lehdessä on kuvia liiton juhlavuoden ta-
pahtumista.
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k U t s U M U s t y ö s s ä ?

Heini kataja-kantOla
kanttoRi, ilMajoen seURa-
kUnta

en kasvanut suurissa katedraa-
leissa oratorioiden soidessa, 
mutta aavistin jo pienenä: Ha-
luan olla aina siellä, missä 
”kaikki viisauden ja tiedon 
aarteet ovat kätkettynä”. 

t
aisin kuulla jossakin sisäl-
läni lempeän kutsun jo pikku-
lapsena. kirkossa kuulin sanaa 
ja kirkkaita koraaleja. Matkasin 

usein isän auton takapenkillä seura-
kuntapiiriin, jossa evankeliumin valo, 
ystävällisten ihmisten puheensorina ja 
kahvintuoksu täyttivät tuvan. havah-
duin hereille omassa huippukohdassa-
ni: naruarpajaisten aikaan.

entä se musiikki? se on kulkenut 
mukana elämässäni luontevasti kuin 
vanha aviopuoliso. kotipappilani sei-
nät soivat ja paukkuivat iloisesta mu-
sisoinnista. soitimme sisarusteni kans-
sa lähes kaikkea flyygelistä säästöpos-
suihin ja munanleikkuriharppuihin. 
totuin myös siihen, että ihmisen 
uloshengitys kuuluu laulunsäkeenä.

kirkkomusiikki on mainio tapa ol-
la siellä, missä haluaisi eniten olla ja 
tehdä sitä, mitä rakastaa. tästä makse-
taan vielä palkkaakin.

kutsumustani koeteltiin kuitenkin 
ensimmäisen kerran jo ennen opinto-
jen alkua. sain puhelun. kirkkomusii-
kin osastonjohtaja kysyi, kumman 
osaston aloittaisin, musiikkikasvatuk-
sen vai ykköseksi merkitsemäni kirk-
komusiikin. ymmärsin, että minulta, 
jokapaikansähläriltä, kasvatuspuolen 
kokeet olivat sujuneet paremmin kuin 

solistisesti painottuneet kirkkomusiik-
kitestit. puhelun aikana aivoni ajettui-
vat ajatuksista. Musiikinopettajan 
opinnot olisivat monipuoliset kasva-
tustieteineen ja afromusiikkeineen. 
osastolle oli vaikeampi päästä. tunsin 
monta mukavaa musiikkikasvatustai-
tajaa. entäpä opettajan tulevat ihanat 
viikonloput, joulut sekä kesä-, heinä- 
ja elokuut? lopulta vastasin puheli-
meen: ”Mmm... musiikkikasvatus.” 
Mutta viiden minuutin kuluttua soitin 
uudelleen helsinkiin: ”saisinko kui-
tenkin valita kirkkomusiikin?” sitten 
istahdin ja tunsin, että asiat olivat elä-

mässäni kohdallaan.

on tehtävä valintoja
kirkkomusiikkiopinnot olivat hieno-
ja ja inspiroivia. innostuin vähän joka 
asiasta ja kävelin melkein aina sisään, 
kun joku luokka oli auki. Vasta myö-
hemmin ja pienen uupumuksenkin 
jälkeen opin, että ihmisen on tehtävä 
valintoja ja että yhdellä kädellä huti-
loitu työ ei tuo iloa ja tyydytystä edes 
itselle.

omimmat alueeni löysin jumalan-
palvelusmusiikista, hengellisistä nuor-
ten ja vanhojen lauluista, tyhjistä kir-
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kutsuttuina – bändipersoonat ja 
gregoriaaniset nenähuhuilijat

Heini Kataja-
Kantola
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joitus- ja nuottipaperiarkeista sekä 
kiinnostuksesta kirkon asioihin.

joskus opintojen alussa vierastin si-
tä, kun harras urkurijoukko harmais-
sa villatakeissa asettui puolikaareen 
jonkun pölyisen urkuvanhuksen ym-
pärille. puhuttiin listeistä ja plenosta. 
oliko se tätä päivää? kuitenkin, hie-
nojen urkukappaleiden ja taitavien 
opettajien innostamana ymmärsin, et-
tä sydämellä tehty urkutyö sytyttää 
vieläkin. 

kirkkomuusikko voi erikoistua hy-
vin erilaisiin musiikin alueisiin. (tämä 
saisi mielestäni näkyä paljon värik-
käämmin ja päivitetymmin tämän päi-
vän sibelius-akatemian opinto-op-
paissa ja suunnitelmissa.) kuitenkin 
kaikkein tärkeintä on, että kanttori it-
se on innostunut asiastaan – oli hän sit-
ten urkuri, bändipersoona, kuoron-
johtaja, kapellimestari, gregoriaani-
nen nenähuhuilija – mitä ikinä.

sammutetuin lyhdyin ajaminen täl-
lä meidän ”pyhällä valtatiellämme” 
saa usein huonointa jälkeä aikaan.

vastasiko työ odotuksia?
olen riemukseni huomannut, että ru-
koillessamme meitä johdatetaan myös 
sellaiselle omannäköiselle paikalle, jos-
sa saamme käyttää perustyönteon li-
säksi muitakin kykyjämme ja lahjo-
jamme itselle virkistykseksi ja toisille-
kin hyödyksi. 

Minulla on ollut viisaita työnantajia, 
jotka ovat antaneet mahdollisuuksia 
vähän piirtää tai kirjoittaa, organisoi-
da, tehdä esitelmää, koota levyä, käyt-
tää mielikuvitusta. siitä ”jokapaikan-
sähläri” piristyy.

 entä tämä kanttorin perustyö sit-
ten? olen tehnyt sitä jo kai parikym-
mentä vuotta jossakin muodossa. oli-
ko se sitä mitä pitikin?

on kanttorin työssäkin oma ”otsa 
hiessä -osastonsa”, kuten kai joka am-
matissa: kirkollisten toimitusten mu-
siikki esimerkiksi tuottaa kanttoreille 
nykyään uskomattoman paljon pään-
vaivaa. Viimeksi soitin 1�-sivuisen 
häämarssin urut ja sähkökitara yhdis-
telmässä. se ja vastaavat työtehtävät 

ovat kyllä hauskoja ja kiinnostavia, 
mutta vievät yllättävän paljon työai-
kaa. aina en ehkä jaksaisi lähteä kuo-
ron eteen illalla, jos ihmisiä on ollut 
jatkuvasti paljon ympärillä. aina en 
jaksaisi keksiä sopivaa lausetta puh-
kaistakseni surupöydän vaivautuneen 
hiljaisuuden muistotilaisuudessa pala-
paisti haarukassani.

Mutta vielä minä tunnen usein ole-
vani kutsumusammatissa. Menen il-
lansuussa hämärtyvään kirkkoon, en-
kä malta kiivetä urkuparvelle yksi 
porras kerrallaan. suunnittelen seu-
raavan pyhän musiikkia. kuuntelen 
sointuja, luen tekstejä. ilta-aurinko 
leikkii kirkon käytävillä ja valaisee 
alttaritaulua. ja pyhänä tulee seura-
kunta ja pappi, jonka muistuttama 
evankeliumi usein ruokkii myös kant-
torin sielua. ”ilo valtasi minut, kun 
kuulin sanan: Me lähdemme herran 
huoneeseen!”

nyt minä saan olla siellä ihan työk-
seni. hieno kutsumus.

kesken saarnaani pikkutyttö tulee 
saarnatuolin eteen ja kysyy kuuluval-
la äänellä: ”pappi, milloin sinä lope-
tat? Minun pitää panna tämä raha ko-
lehtiin.” ihmisillä oli hauskaa.
 
kotikasteessa nuori sylikum-
mi, tyttö, sanoi kesken toimitusta: 
”perkele, nyt se kusee.” sanoin vain, 
että hakekaa pyyhe ja jatkoin kaste-
puheen pitämistä. nuorta neitoa jän-
nitti niin, että palasi kesken kaiken 
arkikieleen. 

tyttäreni elina kävi pikkutyt-
tönä toisinaan kanssani lauantaisin 
kirkossa kun vihin. kerran hän istui 

käpylän kirkossa lehterillä kanttorin 
kanssa ja kotimatkalla kysyi. ”Mitä se 
täti tahtoi?”
 

hannU pURhonen
kappalainen (el.), kouvola

eräänä jouluaamuna oli ypäjän 
hevoskoululta tultu oikein hevosilla 
kirkkoon. joulukirkon aikaan hevo-
set kuitenkin pääsivät hautausmaan 
alueelle, jonne jäivät mahtavat käyn-
tikortit muistoksi. kirkon jälkeen 
päätin hakea kasat pappilan valkosi-
pulipellolle, koska ne eivät olleet pa-
hemmin jäätyneet nollakelin takia. 

kottikärryillä homma sujui nopeasti. 
joku oli nähnyt papin siivoamistyön. 
jälkeenpäin kysyttiin papilta, onko 
perää sanonnassa: ”hyvää joulua, sa-
noi hevospitäjän pappi, kun hevosen 
sontakasoja pois korjasi.” ”pitää paik-
kansa”, sanoi pappi, ”eihän arvotava-
raa voi sivuuttaa.” 

Risto ahti
kirkkoherra, ypäjä

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

sattuMuksia 
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Markku kilpiö
teoloGian MaisteRi, espoo

meistä moni on jo koulussa 
tuomittu laulutaidottomaksi. 
auttava, jopa hyvä laulutaito 
on kuitenkin mahdollista saa-
vuttaa myös aikuisiässä.

o
lemme kaikki saaneet 
synnyinlahjana ainutlaatuisen 
instrumentin, jollaista ei ole 
kenelläkään muulla. se on niin 

arvokas, ettei sen hintaa voi edes arvi-
oida. sen tilalle ei voi hankkia uutta ja 
siksi siitä kannattaa pitää hyvää huol-
ta. tämä äärimmäisen herkkä instru-
mentti pystyy ilmentämään tarkasti ja 
monipuolisesti tunteittemme asteikon 
– tai sitten se ilmaisee sen, että emme 

uskalla tulla tunteinemme julki.
jos on totta, että silmät ovat sielun 

peili, instrumenttimme tuotos, ihmis-
ääni, on sitä vähintään yhtä paljon. 
Voimme todella puhua instrumentista, 
soittimesta, koska äänen syntyminen 
ihmisessä tapahtuu paljolti samoin 
kuin esimerkiksi urkujen kielipillissä. 
keuhkoista tuleva ilma saa äänihuulet 
värähtelemään, tuo värähtely voimis-
tuu ja muuntuu kuultavaksi ääneksi 
ihmiskehon kajetoissa. Voimme kä-
dellä tunnustellen kokea sen eri puo-
lilla päätä ja rintakehässä.

ääni voi olla puhetta, laulua, huu-
toa, kuiskausta, itkua, hyräilyä. tuo 
soitin pystyy melkein mihin vain. ai-
nutlaatuiseksi äänen tekee se, ettei ke-
nelläkään toisella ole aivan samanlais-
ta ääntä, samanlaisia kajettoja ”kaiku-
kammioita”, joissa ääni saa ominaisvä-

rinsä. siksi voimme jopa puhelimessa 
tunnistaa tutun äänen.

jos ääni helposti rasittuu puheesta 
tai laulusta, kannattaa tilata aika asian-
tuntijalle. hän voi olla ensin oma 
kanttori, laulun ammattilainen. hän 
arvioi, onko syytä hakeutua äänispesi-
alistin puheille. kyse voi olla esimer-
kiksi väärästä äänenkäytön tottumuk-
sesta, johon on haettava muutosta.

olipa ongelmia tai ei, huomiota 
kannattaa kiinnittää hengitykseen. se 
antaa tuen ja turvan puheelle ja laulul-
le. se mahdollistaa levollisen rytmin ja 
luontevien ajatuskokonaisuuksien 
hahmottamisen, lausumisen ja laula-
misen. Väärä hengitys tekee helposti 
puheesta ja laulusta hengästynyttä, 
katkeilevaa, haurasta. se rasittaa kuu-
lijaakin. 

Näkökohtia luontevaan äänenkäyttöön ja liturgiseen lauluun

herra, avaa minun huuleni
petRi Juntunen/kuvakotimaa
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l U o n t e V a  ä ä n e n k ä y t t ö

opinko laulamaan?
jokainen, jolla on normaalit äänen 
tuottamisen välineet, oppii puhumaan. 
Mutta oppivatko kaikki laulamaan? 
tätä kiinnostavaa kysymystä on poh-
dittu ja tutkittu viime aikoina ja siitä 
tiedetään nyt enemmän kuin ennen.

aiemmin ajateltiin – hieman yksin-
kertaistettuna – että joillekin oli syn-
nyinlahjana annettu kyky laulaa ja toi-
sille ei. tämän rajun jaon välimaastos-
sa saattoi olla ehkä jotakin, mutta kou-
lussa opettaja totesi muutaman tahdin 
perusteella jonkun laulutaidottomaksi 
ja määräsi hänet hiljaiseksi. näitä tari-
noita on paljon. niistä ei voi syyttää 
pelkästään opettajia, joilla ei ollut tie-
toa muusta. niin lähti koulusta henki-
nen invalidi, jolla oli halu laulaa ja jos-
sakin mielen salaisessa sopukassa aa-
vistus siitä, että hänelle oli tehty vää-
ryyttä. auktoriteettiusko oli vielä tuol-
loin voimissaan eikä vaikenemiskäs-
kyä voinut uhmata, ainakaan julkises-
ti. 

Monet näistä invalideista tosin jat-
koivat laulamista kirkossa ja yksinään, 
mutta usein ilo tästäkin oli viety tai he 
eivät uskaltaneet kokea iloa laulami-
sestaan. olen tavannut näitä ihmisiä 
mm. teologisen tiedekunnan äänen-
käytön ja kirkkolaulun tenteissä, kun 
toimin aineen opettajana ja tentaatto-
rina.

jaetaanko ihmiset jo kehdossa kah-
teen ryhmään? nykytiedon valossa ei. 
ensinnäkin aivan varhaisilla kuuloko-
kemuksilla laulamisesta on suuri mer-
kitys, jopa sikiöaikaisilla. Vanhempien 
laulaminen lapselle on tässä ratkaise-
vaa. aina kolmeen ikävuoteen asti lap-
sen hallitsema ääniala tosin on varsin 
suppea, joten laulujen tulee olla hyvin 
yksinkertaisia ja rajoitetulla, korkein-
taan viiden sävelaskeleen, kvintin alu-
eella. noita säveliä lapsi ryhtyy toiste-
lemaan ja tapailemaan, jolloin tuossa 
iässä syntyy se prosessi, joka luo ääni-
huulten ja korvan välisen yhteistyön. 

lapsen musiikillisesta kehityksestä 
ja kasvusta on tiivistä tietoa kirkko-

hallituksen julkaisemassa vihkosessa 
Varhaisiän musiikkikasvatus seura-
kunnassa, kirkkohallituksen julkaisu-
ja �00�:8. se kuuluu jokaisen seura-
kunnan musiikkityön ja luottamus-
henkilöiden aapisiin, samoin kuin piis-
painkokouksen hyväksymä, valitetta-
vasti loppuunmyyty vihkonen Musiik-
kikasvatus seurakunnassa. kirkon 
musiikkikasvatuksen lähtökohdat ja 
tavoitteet. 1988.

onnellinen on se lapsi, jolle laule-
taan ja joka saa tässä kehitysvaiheessa 
omaksua perustaidot. seurakuntien 
vauvamuskarit, päivä- ja perhekerhot 
tekevät tässäkin asiassa todella tärkeää 
perustyötä lapsen hyväksi. seurakunta 
voisi lahjoittaa kastelahjana kotiin ai-
neistoa, jolla vanhemmat pääsevät al-
kuun. tehdään kirkosta uudestaan  
ecclesia cantans, laulava kirkko ja lau-
lamattoman kulttuurin vastavoima! 

nykytiedon valossa myös aikuisiäs-
sä on mahdollisuus saavuttaa jotakin 
siitä, mikä varhaislapsuudessa jäi saa-
matta: auttava, jopa hyvä laulutaito. 
suomessa ava nummisen kolme vuot-
ta sitten ilmestynyt, suuren julkisuu-
den ja suosion saavuttanut väitöskirja 
kertoo tämän jo otsikossaan: laulutai-
dottomasta kehittyväksi laulajaksi. 
tutkimus aikuisen laulutaidon lukois-
ta ja niiden aukaisemisesta. studia 
Musica �5. sibelius-akatemia �005.

kiinnostavaa tutkimuksessa oli mm. 
se, että valtaosa tutkimukseen osallis-
tuneista oli teologian opiskelijoita, jot-
ka halusivat samalla testata taitojaan. 
Monesta lähes laulutaidottomasta tuli 
kelvollisesti liturgiset osat laulava pap-
pi. suosittelen kirjaa kanttoreille ja 
papeille. 

harjoitus tekee mestarin
kun seuraavassa puhutaan liturgiassa 
tapahtuvasta tekstin laulamisesta, ha-
luan ensimmäiseksi sanoa painavasti, 
etten ole markkinoimassa laulamista 
ensisijaisena tai jotenkin ”arvokkaam-
pana” tapana. en myöskään kuvittele, 
että olisi vain yksi ”oikea” laulutapa. 

Meillä jokaisella on oma äänemme, jo-
ka ilmentää persoonaamme, peri-
määmme ja ilmaisumme tapaa. Mutta 
en kannata myöskään individualistista 
anarkiaa, koska messun sosiaalinen ti-
lanne, laulettava aineisto sekä viestin-
nän lait antavat ratkaisevat suuntavii-
vat laulun toteutukselle. 

liturgisen laulun lähtökohta ja ki-
vijalka on aina teksti ja sen sisältö, 
tekstin luonteva lausuminen, oikeat 
tavulaajuudet, painot ja jaksotukset. 
luontevuus ja tai sen puute kuuluvat 
jo aivan lyhyissäkin osissa. on syytä 
huomata, että liturgin osuuksissa nuo-
teilla ei ole aika-arvoja, joten niitä ei 
tarvitse ajaa mihinkään rytmikaavaan, 
vaan teksti toimii ”rytminä”. sen si-
jaan seurakunnan yhdessä laulettavis-
sa osuuksissa on aika-arvot ja selkeä 
rytminen ilme yhteislaulun onnistu-
miseksi.

Miten päästään luontevaan lauluun? 
ensin on oivallettava, mitä ollaan te-
kemässä ja että laulu voi olla yhtä 
”helppo” ilmaisutapa kuin puhe. sit-
ten tarvitaan harjoitusta! ota mitä ta-
hansa tekstiä, vaikka sanomalehti, ja 
laula sitä vaikka yhdellä sävelellä resi-
toiden. harjoituksen tarkoituksena on 
luoda tunne, että kaikki on laulettavis-
sa, se on helppoa ja luontevaa. 

jos kirkkotila aiheuttaa jännitystä, 
ota se haltuun siten, että menet tyhjään 
kirkkoon, kulje kuorissa ja alttarin 
ympärillä ja hyräile jotakin tuttua lau-
lua, mitä tahansa. kuvittele sinne seu-
rakunta. tavoitteena on, että ulkoiset 
jännitystä ja ehkä pelkoakin aiheutta-
vat asiat poistetaan. laulaminen teh-
dään siinä(kin) ympäristössä ”tavalli-
seksi”, varmaksi, oikealla tavalla ”ar-
kiseksi”, niin että se on hallussa kaikis-
sa olosuhteissa. kun näin tapahtuu, 
päästään keskittymään itse asiaan, jota 
ollaan välittämässä. itse sisältö pääsee 
puhumaan, eikä päällimmäisenä ole 
enää jännitys siitä, miten laulu sujuu, 
saanko oikeasta sävelestä kiinni, miten 
”suoritukseni” onnistuu jne.

Mutta tuleeko kaikesta liian tavallis-
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• liturgiset osat voidaan lukea tai 
laulaa. Myös tilannekohtaisesti voi-
daan päättää, mitä messun osia laule-
taan, mitkä toteutetaan puhuen. on-
pa oma laulutaitosi omasta mielestäsi 
mikä tahansa, selvitä nykyinen osaa-
misesi ja kehitä sitä asiantuntijan 
kanssa.

• harjoittele lauluosien laulutekni-
nen suoritus niin varmaksi ja luonte-
vaksi, ettei sitä tarvitse pelätä eikä 
jännittää. tavoitteena on omassa per-
soonassasi luontevasti istuva, omaa 
ääntäsi oikealla, luontevalla ja rasitta-
mattomalla tavalla käyttävä puhe- ja 

lauluilmaisu.

• kontrolloi puhe- ja lauluilmaisusi 
aika ajoin mm. maneerien ja virhei-
den karsimiseksi. Mittaa laulun luon-
tevuus käyttäen vuoroin puhetta ja 
laulua samalla tekstillä. nauhoita sil-
loin tällöin messu ja kirkollisia toimi-
tuksia, joissa toimit, ja kuuntele oma 
osuutesi. anna myös jonkun toisen 
kuunnella ja kommentoida.

• anna ulkopuolisen arvioida, onko 
laulussasi tai puheessasi joitakin tois-
tuessaan ärsyttäviä piirteitä, kuten 
erikoisia painotuksia (hrasiunatkoon 

teitä… hrakirkastakoon kasvonsa…) 
yhdyssanojen kaksoisaksentteja (ylös-
nousemus, kointähtönen) rytmin 
oikkuja, kuten ”pyrähtelevää” tai ve-
nyttelevää, korostetun mahtipontista 
puhetta, itsetehostusta, oman äänen 
ihastelua tai persoonan esille tuomi-
sen tarvetta, oman osaamisen ”esittä-
mistä”. toimiessasi liturgina olet seu-
rakunnan palvelija, julkisessa tehtä-
vässä, joka haastaa etsimään ja toteut-
tamaan parasta olemuksestasi löyty-
vää tapaa ilmaista itseäsi puheen ja 
laulun avulla. 

tiivistelmä liturgin perusohjeistoksi

ta ja ”arkista”? entä juhlallisuus? 
Meillä suomessa on juhlavasta juhlas-
ta erikoinen käsitys: juhlallisen pitää 
olla jäykkää ja ikävää, hieman karri-
koituna. Monissa muissa maissa on 
erilaiset perinteet. emme voi niitä ko-
pioida, mutta jumalanpalveluksen 
juhlallisuudessa voisimme oppia esi-
merkiksi anglikaaneilta, jotka osaavat 
yhdistää juhlallisuuden ja luontevuu-
den, jopa rentouden. tämä nousee sii-
tä oivalluksesta, että meidän ei tarvit-
se itse tehdä juhlaa, se on jo niissä ele-
menteissä, jotka meille on annettu. Me 
saamme viettää juhlaa. luontevuutta 
ja rentoutta ei myöskään tarvitse teh-
dä tai korostaa keinotekoisilla tem-
puilla tai mä-sä-kielellä. 

kun ennen ”hyväksi messupapiksi” 
kutsuttiin isoäänistä, vaikuttavan mas-
siivisesti ja tunteikkaasti laulavaa hen-
kilöä, on arvioperuste nykyisin aivan 
toinen: liturgi on selvittänyt itselleen, 
miten laulu palvelee tekstiä, miten se 
kommunikoi ja onko äänenkäyttö 
luontevaa.

Ulkoiset ja tekniset edellytykset ovat 
muuttuneet. äänentoiston vuoksi ei li-

turgin tarvitse pinnistellä äänensä voi-
maa äärimmilleen. Vähempikin kuu-
luu. se antaa hyvät mahdollisuudet 
luonnolliseen äänenkäyttöön. 

Kirjoittaja on toiminut Espoon seura-
kuntien musiikkisihteerinä 2000–2004 
ja Suomen Kirkkomusiikkiliiton toi-
minnanjohtajana 2004–2008. 

petRi HaapaLainen/kuvakotimaa
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Diakoniatyöntekijöiden 
liitto juhli 50-vuotista toi-
mintaansa puutarhajuhlassa 
9.6. Helsingin seurakuntayh-
tymän mustasaaren toimin-
takeskuksessa. sää oli kesäi-
sen kaunis, mutta erittäin 
tuulinen. Paikalla oli jäseniä, 
yhteistyökumppaneita sekä 
nykyisiä ja entisiä luotta-
mushenkilöitä. juhlien oh-
jelmassa oli messu, juhlapu-
he, musiikkia, hyvää seuraa 
ja ruokaa.

D i a k o n i at y ö n t e k i j ö i D e n  l i i t t o  5 0  V U o t t a

Puheenjohtaja Kaisa Rauma ja toiminnanjohtaja Riitta Hiedanpää toivottamassa tervetulleeksi liiton entisen puheenjohtajan Liisa 
Santalan ja AKIn puheenjohtajan Mikael Helenelundin.

juhla 
arjen keskellä 

Juhlamessussa saarnasi piispa Eero Huovinen.

kuvat eveLiina mustonen
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Juhlijat irrottautuivat arjen kiireistä vesibussi Walhallan kuljettaessa heitä kohti Mus-
tasaarta. Kuvassa Vakavan järjestösihteeri Raili Pimiä, Luonnontieteen Akateemisten 
Liiton toiminnanjohtaja Jari Lehto, Kirkon Nuorisotyöntekijöiden puheenjohtaja Arja Lu-
sa ja varapuheenjohtaja Jari Oksanen, kirkkohallituksen Kasvatus- ja nuorisotyön sih-
teeri Pekka Tukeva ja AKIn apulaistoiminnanjohtaja Annamari Jokinen.

Juhlaväki kokoontumassa Mustasaaren kappeliin messuun.

Laivamatkalla juhlijoita viihdytti diakoni 
Jari Huhtasalo.

Papas no mamas viihdytti juhlavieraita 
upealla laulullaan.

Juhlaväkeä odottelemassa puheenjohtajan tervehdystä.Jäseniä idästä ja lännestä Kirsti Pasanen 
ja Tuire Kallio.
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Diakoniatyöntekijöiden liitto on jul-
kaissut 50-vuotisjuhlansa kunniaksi 
kirjan Rakkauden virassa - diakonian 
ammattilaisten viisi vuosikymmentä. 
kirjan on toimittanut salla korpela. 

Diakoniatyö on saavuttanut suo-
messa kansalaisten laajan arvostuksen. 
nyt julkaistava kirja kääntää katseen 
diakoniatyöntekijöihin ja heidän am-
mattijärjestöönsä, josta on kasvanut 
merkittävä alan vaikuttaja. kirja sisäl-
tää muun muassa tM päivi salmes-
vuoren kirjoittaman historiaosion, jo-
ka valottaa diakoniatyöntekijöiden 

aseman kehitystä itsensä uhraavista si-
sarista monipuolisiksi ammattilaisiksi 
ja yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi.

kirjassa käsitellään myös diakonia-
työntekijöiden koulutusta, asemaa 
kirkossa ja yhteiskunnassa sekä tule-
vaisuuden näkymiä. ääneen pääse-
vät myös erilaisissa oloissa työtään te-
kevät diakoniatyöntekijät eri puolil-
ta suomea.
tilaukset Dtl:n toimistosta: puh. 
(09) 150� �87 tai toimisto@dtl.fi
hinta: jäsenet �� euroa ja muut �� 
euroa, hintaan lisätään postikulut.

dtl:n juhlakirja ilmestynyt

Jäsenet keskenään, vas. Liisa Merivuori, Eila Sainio, Tiina Kröger, Merja Korpela, Kat-
ja Lahti ja Anne Kostiainen.

Keskusteltavaa riittää juhlan tuoksinassa 
puheenjohtaja Arja Lusalla ja oman liiton 
varapuheenjohtaja Seppo Laaksolla. 

Harvinainen tilanne, samassa kuvassa nykyinen puheenjohtaja 
Kaisa Rauma (vas.) ja edustava joukko edeltäjiä, Leena Vanne, 
Sisko Rantalankila, Aino Koro, kunniajäsenet Kaarina Lappalai-
nen, Erkki Jeskanen ja Marja Pakarinen, sekä Liisa Santala ja 
Tuovi Vastela.

Diakonian ammattilaisten viisi vuosikymmentä

DTL:n hallitus piti juhlakokouksen liiton perustamispaikassa Loi-
maan evankelisella kansanopistolla 22.8. Kuvassa puheenjohta-
ja Kaisa Rauma ojentaa Liiton juhlakirjan opiston rehtori Tuomas 
Lankiselle. Muut kuvassa vas. Asta Turtiainen, Kari Martikainen, 
Katri Suhonen, Sari Aroheikki, Kirsi Rantala, Riitta Hiedanpää ja 
Seppo Laakso. Kuvasta puuttuvat hallituksen jäsenet Eija Grahn 
ja Leena Leskelä.
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Oheisessa Jäsenlehden 
(nykyisin Crux) 3/88 
numerossa liittomme 
perustajajäsen ja 
silloinen tuore kun-
niajäsen Marja Paka-
rinen visioi kahden 
vuosikymmenen 
päähän diakoniatyötä 
ja siinä ohessa liittoa. 
Kirjoitus on herkullis-
ta luettavaa, nyt liiton 
50-vuotisjuhlavuoden 
käännyttyä lopuilleen.

kirjoituksen kuvitteellisessa 
seurakunnassa tehdään in-
nostuneesti työtä yhteisölli-
sellä työotteella ja uusia työ-
välineitä hyödyntäen. tieto-
kone nähdään vain välinee-
nä, koska seurakunnan ydin 
ja perustehtävä ovat kirk-
kaina kaikkien mielessä. 
työntekijöiden erilainen 
koulutus- ja työkokemus 
nähdään rikkautena. jokai-
sella on mahdollisuus ja ha-
lu käyttää lahjansa seura-
kunnan hyväksi. työnjako 
on toteutettu tarkoituksen-
mukaisella tavalla, kirkko-
herra kantaa virkansa mu-
kaisen vastuun, mutta eri 
työaloilla on johtava työnte-
kijä. työnantajan myöntei-
nen asenne työtä tukevan 
koulutuksen hankkimiseen 
on luettavissa rivien välistä. 
palkkauksesta ei kirjoituk-
sessa ole mainintaa. nykylu-
kija voi olettaa senkin asian 
olevan kunnossa tässä hyvin 
hoidetussa esimerkkiseura-

juhlavuosi jatkuu
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kunnassa. 
lukija voi verrata ny-

kyistä työyhteisöään kir-
joituksessa mainittuun ja 
virittää mielessään aja-
tuksensa tästä kaksi vuo-
sikymmentä eteenpäin!  

liiton juhlavuonna on 
katsottu oikeutetusti 
menneeseen ja samalla 
tulevaisuuteen. ammatin 
ja oman järjestön histori-
an tunteminen antaa poh-
jaa tämän päivän ratkai-
suille. elokuun lopussa 
julkaistuun Rakkauden 
virassa – diakonian am-
mattilaisten viisi vuosi-
kymmentä -kirjaan on 
kirjattu osuvasti histori-
aa, nykypäivää ja tulevai-
suutta. 
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paula laajalaHti
tieDottaja, sUoMen lähetys-
seURa

Pastori anthony kipangulan 
tie papiksi oli pitkä. Hänellä 
oli hyväpalkkainen työ teefar-
milla, mutta kutsumus jäyti 
mieltä. tansanialaisen papin 
arkielämää on myös taistelu 
aidsia vastaan.

”Mies, jos sinä lyöt vaimoasi, lyöt sa-
malla itseäsi. Vaimon kipu on myös si-
nun kipusi, sillä avioliiton kautta te 
olette yhtä.” ääni jylisee niin, että kat-
torakenteet tärisevät.

etelätansanialaisen kibaon kylän 
seurakuntasalin kapeille penkeille on 
ahtautunut kuutisenkymmentä hen-
keä. kaikkien silmät ovat nauliutu-
neet isokokoiseen mieheen, joka seisoo 
pöydän takana puhumassa. 

pastori anthony kipangula on aloit-

tanut avioliittoseminaarin puoli tuntia 
sitten, mutta on jo hyvässä vauhdissa. 
Miehen koko olemus elää puheen mu-
kana: kädet ja ilmeet tehostavat sanot-
tavaa.

jämäkkää taistelua 
aidsia vastaan
kipangula työskentelee osan ajastaan 
projektissa, jossa iringan tumaini-yli-
opisto ja tansanian evankelisluterilai-
nen kirkko tekevät syvälle luotaavaa 

teefarmilta taisteluun 
aidsia vastaan

pauLa LaaJaLaHti

Anthony Kipangula ehdottaa radikaalisti, että perhe söisi yhdessä. Perinteisesti mies syö parhaat palat olohuoneessa sillä aikaa, kun 
lapset ja vaimo kaluavat luita keittiössä.

p a p p i n a  M a a i l M a l l a
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Anthony Kipangula höystää opetusta hilpeillä jutuilla ja saa yleisön mukaan.

Suomen Lähetysseura tukee tansanian 
ev.lut. kirkon työtä, mm. kirkon yliopis-
toa, jossa koulutetaan pappien lisäksi 
lakimiehiä ja toimittajia. Yliopistossa on 
alkanut myös koulutus, joka valmentaa 
kirkon työntekijöitä ja seurakuntalaisia 
kohtaamaan hiv-positiivisia ja heidän 
omaisiaan.

www.mission.fi/tyo_maailmalla/alu-
eet/tansania 

yhteistyötä hiv- ja aids -pandemian le-
viämisen pysäyttämiseksi. 

”perinteiset tavat säätelevät avioliit-
toa, mutta jotkut niistä auttavat myös 
hivin ja aidsin leviämistä. seminaa-
reissa rikomme vanhoja kuvioita ja ro-
mutamme perinteisiä uskomuksia.”

perinne kieltää esimerkiksi avio-
puolisoilta sukupuoliyhteyden, kun 
vaimo imettää vauvaa tai on ohittanut 
vaihdevuodet. Myös perheväkivaltaa 
on paljon: miehellä on lupa lyödä vai-
moa ja lapsia, jos niin huvittaa.

avioliittoseminaarit ovat avoimia 
kaikille: kibaon seurakuntasalin pen-
killä istuvat vieri vieressä muslimit ja 
kristityt. opetuksen pohjana pastoril-
la on kuitenkin Raamattu. eikä opetus 
ole vain jylinää ja tulikiveä; välillä pas-
tori kertoo huvittavan tarinan, ja kuu-
lijakunta hörähtää nauruun.

”Monissa seminaareissa vain selite-
tään kondomin käyttöä ja kerrotaan 
hi-viruksen tarttumistavoista. olem-
me huomanneet, että se ei riitä”, selit-
tää kipangula. ”tavat ja asenteet ovat 

juurtuneet meihin vuosien kuluessa, 
eikä niitä muuteta hetkessä. kun avio-
puolisoiden välillä on rakkautta ja per-
heessä hyvä olla, ei tee mieli tehdä syr-
jähyppyjä.”

kahden päivän seminaareja on 
suunniteltu tälle vuodelle yhdeksän. 
Vaimo esther kipangula opettaa myös 
seminaareissa. pastori kati kemppai-
nen johtaa projektia iringan yliopis-
tossa, ja hän opastaa seminaareissa 
vanhempia siitä, miten lapsille kerro-
taan sukupuoliasioita.

avioliittoseminaarien lisäksi antho-
ny ja esther kipangula ovat viikoit-
tain tavattavissa ilembulan sairaalalla. 
siellä heiltä voi saada henkilökohtaisia 
neuvoja arjen ongelmiin. sairaala pa-
nostaa voimakkaasti hiv-positiivisten 
lääketieteelliseen, henkiseen ja hengel-
liseen tukeen. 

Pappiskutsumus selkiintyi 
teefarmilla
anthony kipangula on kotoisin Mufi-
nidin seudulta etelä-tansaniasta. äiti 

oli muslimi, ja isä harjoitti perinteistä 
uskontoa. isä kuoli, kun poika oli kuu-
kauden ikäinen, ja äidistä tuli yksin-
huoltaja.

jo pikkupoikana anthony kipangu-
la kävi läheisen katolisen kirkon mes-
sussa. Vähitellen hänessä heräsi halu 
päästä kasteelle. äiti ei ollut vastaan, ja 
hänet kastettiin.

opiskelujen päätyttyä 1979 hän me-
ni kirjanpitäjäksi suurelle teefarmille. 
elämä oli päällisin puolin kunnossa, 
mutta jotain puuttui.

”Meillä oli taloudellisesti hyvin, 
mutta minulla ei ollut sydämessä rau-
haa.”

loppujen lopuksi anthony kipan-
gula päätti lähteä opiskelemaan papik-
si. Vuonna 1989 hän aloitti teologian 
opinnot Makumiran yliopistossa, ja 
hänet vihittiin papiksi neljä vuotta 
myöhemmin. 

”olen onnellinen 
pappina”
kun on nähnyt anthony kipangulan 
opettamassa seminaarissa ja juttele-
massa osanottajien kanssa, voi ymmär-
tää, että hän on löytänyt oman alansa. 
ihmettelijöitä kuulemma kuitenkin 
riittää: mies jätti hyväpalkkaisen toi-
men ja ryhtyi papiksi!

”olen onnellinen pappina.”
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jäsenlehteä ilmestyi 1� numeroa vuon-
na 19�8. kaksoisnumeroita oli kaksi, 
�–5 ja �–7. sivuja lehdessä oli 1�–�� ja 
sen painos oli 1550 kappaletta. suu-

rimman osan tilasta täytti tekstin ää-
ressä -palsta. 

pappisliitto vietti 50-vuotisjuhliaan 
�0 vuotta sitten. juhlallisuudet aloitet-

tiin kunniakäynnillä entisten puheen-
johtajien ja kunniajäsenten haudoilla 
sekä sodassa kaatuneiden pappien 
muistomerkillä. pääjuhlaa vietettiin 

jäsenlehti 1/1968

jäsenlehti 40 vuotta sitten
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yliopiston juhlasalissa. tervehdyssa-
nat lausui silloinen liiton puheenjohta-
ja, professori aimo t. nikolainen. 
juhlapuheen piti kMn:n pääsihteeri 
eugene C. Blake, ja liiton kunniajä-
sen, rovasti jaakko haavio esitti teke-
mänsä juhlarunon. arkkipiispa Mart-
ti simojoki toi kirkon tervehdyksen.

juhlan yhteydessä järjestettiin teolo-
gisen tiedekunnan kanssa kaksipäiväi-

set teologiset luentopäivät, joilla oli ni-
mekäs joukko ulkomaisia luennoitsi-
joita. 

Vuonna 19�8 jäsenmaksua korotet-
tiin tuntuvasti, kun vuosikokous päät-
ti muuttaa liiton sihteerin toimen pää-
toimiseksi. korotus herätti kuohuntaa 
papistossa ja kuohunta mielipahaa lii-
tossa, jossa koettiin nyt vasta oltavan 
muiden liittojen tasolla. Vedottiin sii-

hen, että Ruotsissa ja norjassa oli lii-
tolla jo pitkään ollut työntekijä ja toi-
misto, ja seurakuntasisarten liittokin 
oli jo palkannut päätoimisen sihteerin, 
puhumattakaan muista ammattiliitois-
ta. sihteerin palkkaaminen oli erityi-
sen ajankohtaista, koska kannettiin 
huolta pappien jatkokoulutuksesta.
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joulu soikoon!
viime pääsiäistä edelsi Cruxis-
sa materiaalipaketti Pääsiäinen 
soikoon. vastaavasti nyt seuraa 
joulun lauluista joulu soikoon. 
ensi keväänä ovat vuorossa 
helluntain laulut.  

v
alitut laulut soveltuvat 
hyvin jumalanpalveluskäyttöön 
jouluaatosta viattomien lasten 
päivään eli vanhaan neljänteen 

joulupäivään. niitä voi laulaa seura-
kunta, kuoro, lauluryhmä tai solisti. 
Monet niistä soveltuvat ”laulusaarnan” 
pohjaksi. olkaa hyvät, kaikki kirkon 
työntekijät, ja käyttäkää hyväksenne.

ensimmäisessä osassa on näytteitä 
kirjasta polvesta polveen täällä. tämä 
ilmajoen kanttorin heini kataja-kan-
tolan kokoama messumateriaali jul-
kaistiin tänä vuonna tampereen ja la-
puan hiippakunnan toimesta. kirja si-
sältää vastaavan materiaalin kaikista 
kirkkovuoden pyhistä. 

toisessa osassa on tampereen har-
jun kanttorin sanna ketolan kokoama 
joululaululista lähinnä diskanttikuo-
roille, mutta joukossa on muutama se-
kakuorokappalekin. osa kappaleista 
on vähän tuntemattomampia, jotta ko-
kisimme uusien laulujen oppimisen 
iloa.

kolmannessa osassa on Forssan kap-
palaisen heikki toivion lista uusi-
muotoisten jumalanpalvelusten sisäl-
tämistä joululauluista tai sellaiseksi so-
veltuvista kappalaista. nuotteja voi 
kysellä tekijöiltä ja innokkailta laulun 
harrastajilta.

1. Kaikilla isoilla ihmisillä suuret on kii-
reet vasta. / Minä olen pieni ja ihmette-
len ketkä nyt kuulee lasta.
2. Onkohan taivaassa Jumalalla minulle 
aikaa hetki? / Hänelle kertoisin iloni pie-

net ja pienet murehetki.
3. Kuuleepa minua mielellänsä Isäni tai-
vaan hellä. / Turvassa olen kuin linnun-
poika Jumalan kämmenellä.
(Vesa haapaniemen sävellys ja Margit 
kalmalehdon sanat nuorisotapahtu-
maan tampereella vuonna 197�)           

Riemullista jouluaikaa kaikille Cruxin 
lukijoille! 

Heini Kataja-Kantola, 
Sanna Ketola ja 

Heikki Toivio

matti kaRppinen/kuvakotimaa
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Jouluaaton lauluJa
simojoki/a. & p. simojoki: Avara kuin taivas (tit, ss)
löytty: ilouutinen (nsV �005)
joy strings suom. kosonen: Jouluyö (lV 1990)
simojoki/kaskinen: Jouluyön hymni (nsV �005/ �8)
peru, suom. kaskinen: Jumalalle kunnia (Mal)
laaksonen/kaskinen: 100 kauneinta laulua, s.  ��0–��� 
(100 k)
kataja-kantola/kaskinen: On jouluyö ensimmäinen (ppt)
taize: Kunnia, kunnia (t �5)
jukka salminen: lauluja kirjasta Piparintuoksua (pt)
kataja-kantola: Profeetan ennustus (lkM)
halonen/salmi: Sydämeeni joulun teen (s, nsV �005)
simojoki/kaskinen: Valon lapsi -laulut (Vl)

Joulupäivän lauluJa
löytty: Gloria (jlV)
jari kekäle: Ihmiseksi syntynyt (ppt)
löytty: Ilouutinen (nsV �005)
taize: Kunnia… ja rauha (t �8)
simojoki/e. leminen: Minä tulin sinua varten (ppt)
kuusisto/tamminen: Mä kanssa paimenten (10 h)
heikkilä: Rauhanruhtinas (kt �)
haapiainen: Soi taivas, maa (nsV �005)
Åström: The people who walked in darkness (nsV �000)

toisen Joulupäivän lauluJa
taize: In manus tuas, Pater (t 101)
joy strings, suom. kosonen: Joulu joka päivä (nsV �000)
simojoki/kaskinen: Katsokaa voittajaan (My)
simojoki/kaskinen: Liekkilaulu (ppt)
simojoki: Tahdon elää (s 11�)

laaksonen/kaskinen: Vaeltajan laulu (100 k)
löytty: Voit kantaa kipua ihmisten (jlV)
nyberg/eggeholm, suom. kivekäs: Yössä lapsi (ppt)

lauluJen lähteet:
10 h = 10 hengellistä laulua nuorille. säv. i. kuusisto. 
1985. skUl. lappeenranta.
jlV = j. löytyn virsikirja (kirjapaja, Musiikki Fazer 
199�)  
100 k = 100 kauneinta laulua. laaksonen, kaskinen. �001 
kirjapaja oy. hämeenlinna.
kt = kohti taivasta; nuottipainos. toim. l. heikkilä. 
�000 Via-Music production oy. ylöjärvi.
lkM = laula kaikki maa; hengellisiä lauluja. 1991 sls. 
jyväskylä.
lV = lasten virsi. 1990 lasten keskus oy. jyväskylä. �., 
korjattu painos.
Mal = Matkalauluja (kirjapaja �001) My = simo-
joki, kaskinen: Mysterion (sls �00�) 
nsV �000 = nuoren… veisuk. 7. laitos (nk, lk �000)
nsV �005 = nuoren… veisuk. 8. laitos (nk, lk �005)
ppt = polvesta polveen täällä �008
pt = piparintuoksua-nuottivihko. jukka salminen �00�. 
päivä oy. hämeenlinna.
s = simojoki: kaikki tai ei mitään (sls �001)
ss = simojoki: syttyköön sydämiin (sls �00�)
t = taize-rukouslauluja (kirjapaja �005)
tit = tunnet ihmisen tien; lauluja ja tutkisteluja psal-
mien äärellä. simojoki, nurminen. 1998 sls. 
jyväskylä.
Vl = Valon lapsi; joulukuvaelma. kaskinen, Marttinen, 
simojoki. 1989 sls.

i: Polvesta polveen täällä kirjan esittelemiä lauluja

ii: kuorolauluja
Jouluaaton lauluJa
espanjalainen, sov. t. saario: Aasi katseli kummissaan (kii-
tos joulusta, sls)
l. tolonen, sov. l. heikkilä: Betlehemin yö (joulun suuri 
ihme, sls)
j. Rasinkangas, sov. j. levy: Kaunein yö
länsi-intialainen, sov. M. Wesslund: Neitsyt Marian poika 
(kiitos joulusta, sls)
h. j. Gauntlett, sov. e. Repo: Pitkää tietä Betlehemiin 
(RVk 1�9, yhteiskustannus)
h. ahvenainen, sov. M. Wesslund: Tänä jouluna (kiitos 
joulusta, sls)

Joulupäivän lauluJa
D. hamilton: Ave Maria (sulasol)
k-e Gustafsson: Jouluproprium (kirkon keskusrahasto)
Ranskalainen, sov. k. ala-pöllänen: Jouluyön pieni tähti 
(kiitos joulusta, sls)
saksa, eri sov. a. öhrwall, h. andersen ja C. Bertil ag-
nestig: Kun jouluaamu koittaa (RVk 1�1, yhteiskustan-
nus)
R. Vähäsarja: Pienen lampaan jouluyö (kiitos joulusta, 
sls)
latinalaisamerikkalainen, sov. M. Wesslund: Taas joulu on 
(kiitos joulusta, sls)
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j o U l U  s o i k o o n

erityismessut tai uusimuotoiset jumalanpalvelukset luetel-
laan syntyvuoden mukaan. laulujen soveltuminen tiettyyn 
joulupyhään ilmoitetaan sulkeissa päiväyksellä (��., �5., ��. 
tai �8. päivä).

k. tikan messu 1978, sanat enimmäkseen Raamatusta: Sii-
tä me puhumme elämän sanasta
Meidän messu 198�, simojoki, kaskinen: Yleinen esiru-
kouslaulu
herramme käy tätä tietä – saman matkan messu 1985,  
j. kukkonen, kaskinen: Puhalla Jumalan Henki
jumalan lasten palvelus 198�, t. nikkola, j. lehtinen: Her-
ra suothan meille
päivästä päivään -messu 1987, löytty, kaskinen: Katso mei-
tä (rippi) ja Valoa kohti
ystävä-messu 1987, t. nikkola, n. Rauhala ja j. lehtinen: 
Herra lahjanasi sain
tuomasmessu 1988: löydät runsaasti joululauluiksi sopivia 
kappaleita kirjoista tuomasmessu (Musiikki Fazer 1991), 
Messulauluja (kirjapaja �00�) ja Uusia messulauluja (kir-
japaja �00�).
Vastatuuleen-messu 1988, M. ahlstrand, k. Räntilä: Löytää 
Jumala ja löytää rohkeus elää (rukous) ja Valon säteet jo mat-
kalla
kuuntelen ääntäsi -yömessu 1989, j. Miettinen ja t. hol-
men (��,�5): Kuningaslaulu ja Synnit poissa
anna mun levähtää 1990, k. haapala (lähinnä ��,�8): Anna 
mun levähtää ja Kaipaan lohduttajaa
pitkä tie -ehtoollismessu 1990, M. häkkinen: Synninpäästö-
laulu sekä Saarnalaulu (��,�8)
Våran mässa 1990, simojoki, kaskinen ja B. näse: allmän 
kyrkobön: I en fattig krubba
tämän aamun messu 1991, jukka salminen, pirkko arola 
(lähinnä ��,�8): Enkeleillä suojaa ja Rakasta minua tänään
Vielä mä toivon … – matkamiehen iltarukous 1991, löytty 

(lähinnä ��,�8): Matkamiehen iltarukous, Syvyydestä huudan 
ja Voit kantaa kipua ihmisen
hymnimessu 199�, simojoki ja p. poutanen (lähinnä ��,�8): 
Eilinen jääköön taa, Kantakaa kuormat heikkojen ja Syvyydes-
tä minä huudan sinua Herra
Missa missionalis 199�, löytty: Sinä kuulet huokauksetkin 
(��,�8) ja Niin taivaan enkelkuoro laulaa (��,�5)
opiskelijamessu 199�, simojoki, kaskinen: Pimeässä yössä, 
Suuri pyhä Jumala (esirukous) ja Tahtoisin antaa lahjoja joi-
ta sain (kolehti)
hämeenkylämessu 199�, j. salminen: Turvapaikka
Riemumessu 199�, j. pyysalo, a. saarenketo: Missä toivoni 
ois’ (��,�8)
joulumessu 199�, lopen kappalaisen i. juotteen tekemä
tomasmässan 199�, helsingin tomas församling, kysy siel-
tä: I mörker går vi, Nattens mörker, Mitt ljus o Herre är du, 
Sjung lovsong alla länder ja Som när ett barn
yötön yö -messu 199�, säv. p. portaankorva, san. M-l por-
taankorva: Pieni uskoni (��,�8), Tyytyisinkö (��,�8) ja Yöstä 
päivä (��,�5)
jumis 1995, simojoki, kaskinen: Pieni liekki, Niin kuin sil-
loin kerran ja Taivaaseen asti kiitos soi (��,�5)
siirtolaisen messu 1998, säv. ja san. kaskinen, sov. kuller-
vo puumala (lähinnä ��,�8): Sain vihdoinkin eteesi tulla, Jäi 
kauas taakse synnyinmaa, Minun polkuni mutkaiset, Vielä ylit-
sesi uusi aamu koittaa, Kiitä Herraa minun sieluni, Vaikka tie 
on joskus raskas niin ja Kannan eteesi ilot murheeni
kivi-messu �000, k. haapala (lähinnä ��,�8): Kivi sydämel-
lä, Kulmakivi ja Tulen eteesi
lähde-messu �001, M. oikarinen: Sinusta löysimme elämän 
lähteen
karjalaisen kansan messu �00�, t. nuutinen: Herra on 
miun paimeneni ja Laulamme sinulle kiitosta
ökenmässa – aavikkomessu �00�, toteutettu Vaasan ruot-
salaisessa srk:ssa (lähinnä ��,�8)

iii: erityismessujen antia joulun viettoon

toisen Joulupäivän lauluJa
e-M juutilainen, san. j. itkonen: Hiutaleet maahan leijailee
t. erkkilä, sov. V. erkkilä: Joulu erämaan mökissä (joulun 
suuri ihme, sls)
p. laaksonen: Kaukaisen seimen luo (Messulauluja)
p. simojoki: Minä tulin sinua varten (Uusia messulauluja)
j. salminen: On tähti syttynyt
h. liimola: Sun etehes, lapsi Betlehemin (sulasol)

viattoMien lasten päivän lauluJa
M. hela: Jouluihme
F. jay, sov. j. töyrylä: Kun lapsen nään vastasyntyneen
l. heikkilä: Kynttiläkulkue (jippii! Valo voittaa)
R. jokinen, san. Riitta hämäläinen: Tänä jouluna (joulun 
suuri ihme, sls)
h. ahvenainen, sov. Minna Wesslund: Tänä jouluna (kii-
tos joulusta, sls)
a. turpela: Valon hymni
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t y ö n t e k i j ä n  n ä k ö k U l M a s t a

leena HuOvinen
oppilaitospastoRi, helsinGin yliopisto

m
enneen kesän kohokohdat liittyivät kah-
teen suureen massatapahtumaan. Vaikka suven 
aikana suomen tantereella järjestetään useam-
mat hengelliset kesäjuhlat, omalla kohdallani 

kyse ei ollut niistä. syy lienee siinä, että minulla ei ole 
kiinteitä juuria missään herätysliikkeessämme. Uskovia 
ja etsiviä kun on maailmassa paljon, joten herätysliikkei-
den tai kirkkokuntien rajoillakaan ei ole viime kädessä 
merkitystä. nämä kahdet kinkerit liittyivät musiikkiin 
ja urheiluun. edellisessä olin ”asiakkaana”, jälkimmäi-
sessä työtehtävissä. 

näistä ensimmäinen oli pehmeän lämpimänä heinä-
kuun iltana, kun �� 000 ihmistä minun lisäkseni oli ke-
rääntynyt helsingin olympiastadionille kuuntelemaan 
mielestäni yhtä aikamme parasta rock-muusikkoa, Bru-
ce springsteeniä. tunnelma oli levollisen riehakas, kun 
tämä 58-vuotias amerikan mies kitaran ja hienon bän-
dinsä kanssa lumosi yleisön laulamalla suoraan sydämiin 
lähes kolmen tunnin verran. kaikki turha oli karsittu 
pois – vain mies, kitara ja loistava bändi. tuo kokoonpa-
no lumosi yleisön pelkistetyllä otteella. Uskoivat asiaan-
sa ja laittoivat talenttinsa kiertoon. kun eräässä radio-
ohjelmassa toivebiisinäni soitatin springsteenin Born to 
run -kappaleen, eräs kuulija hieman närkästyneenä ih-
metteli, että miten pappi nyt ”rämä rämä -musiikkia” 
soitattaa. kansanlauluja vähintään pitäisi olla. niinpä. 

toiset kinkerit olivat nekin olympiastadionilla, mutta 
hieman kauempana. tätä kirjoittaessani olen hieman 
suuremmissa ympyröissä, sillä työ on vienyt itään, pekin-
giin. tällä kertaa huikealla linnunpesä-stadionilla, jos-
sa näiden �9. olympialaisten avajaisia seurasi maagisena 
päivänä 08.08.08 lähes 91 000 ihmistä paikan päällä. joi-
takin miljoonia myös tV-vastaanottimien äärellä. eri-
laisista uhista huolimatta urheilun äärelle oli keräännyt-
ty ympäri maailmaa. yhteisöllisyys, kohtaaminen, ilo, 
riemu ja luottamus olivat käsin kosketeltavia näissä sau-
namaisissa olosuhteissa huippu-urheilun keskellä. into-
himo urheiluun yhdisti tämän porukan.

niin kisa- kuin yliopisto-
pappina huomaan aika 
ajoin miettiväni, olenko oi-
keassa paikassa oikeaan ai-
kaan. siis kirkon työnteki-
jänä. kun rock-konsertissa 
ja urheilukilpailussa ympä-
rilläni velloo kymmeniä tu-
hansia ihmisiä eläytyen yh-
dessä saman asian äärellä, 
väistämättä jään pohti-
maan, milloin hengellisissä 
kinkereissä olen kokenut samaa. ikinä en ole saarnannut 
täpötäydelle kirkkosalille, saati laulanut tai urheillut. 
kirkon penkissä olen kyllä istunut, ja joskus on ollut jo-
pa ahdasta. Rehellisyyden nimissä on myönnettävä, että 
yhteisöllisyyden tunteen koen usein enemmän urheilu-
tapahtuman katsomossa ja rock-konsertissa kuin kirkon 
seinien sisällä. kyse ei ole pelkästään emootioista ja ää-
rimmilleen viritetyistä kokemuksista. Mutta seurakun-
tahan se on siellä myös urheilun tai muun massatapah-
tuman ympärillä. samaa luomisen ihmettä siinä ollaan 
jakamassa. 

kokoontuivatPa ihmiset stadioneille, kirkon sei-
nien sisälle, erilaisille areenoille, kysymys on siitä, että jo-
ku heitä ja meitä liikuttaa. nämä massatapahtumat ovat 
voimistaneet ajatusta, että kirkon on oltava selvillä siitä, 
missä joukot seisovat ja mikä ja kuka niitä heiluttaa. 
Massatkin koostuvat yksittäisistä ihmisistä, joilla on itse 
kullakin samat elämänkysymykset, olipa urheilija, mu-
siikintekijä tai vaikkapa pappi. olla ajan tasalla ei tar-
koita, että kirkko sokeana juoksee ihmisten halujen, toi-
veiden ja reaktioiden perässä. Usein riittää, että asetum-
me levollisena sinne, missä muut juoksevat, laulavat, te-
kevät työtään pyyteettömästi ja elävät elämäänsä. aset-
tuisimme siihen tarjoten levon paikkaa, suorituksista va-
paata aluetta ilman vaatimuksia ja ehtoja. ihan vaan 
asettuisimme. josko ne kysymykset jumalasta, elämästä, 
armosta alkavat nousta. juuri siinä paikassa.

kenen joukossa seison
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Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma-pe 9-17)
p. 020 754 2350  |  www.kotimaakauppa.fi

Kaikki, mitä tarvitset:

Kirkon kalenteri 2009  29,90 e

Kirkon taskukalenteri 2009  17,90 e

Kirkon viikkokalenteri 2009 23,90 e

Kirkon viikkomuistio 2009  23,90 e

Enkelikalenteri 2009 14,90 e

Virkapaidat
Kotimaiset, korkealaatuiset Ateljé 
Solemniksen paidat. Laaja väri- ja kan-
gasvalikoima. Mittatyö tilauksesta, mah-
dolliset muutokset sisältyvät hintaan. 
Alk. 49 e

TAI
Suomalaisten mittojen mukaan tehdyt 
tuontipaidat. Värit: musta ja vihreä, 
kangas: 100 % puuvilla tai sekoite. 
Alk. 36 e

Tutustu kalentereihin verkkokaupassa 
www.kotimaakauppa.fi
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toiminnanjohtaja
Riitta Hiedanpää, diakonissa, 
terv. hoit.
puh. (09) 150 2287
gsm 040 516 5557
riitta.hiedanpaa@dtl.fi

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

järjestösihteeri
asta turtiainen, diakonissa
puh. (09) 150 2286
gsm 040 765 0477
asta.turtiainen@dtl.fi

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

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

Jäsenyysasiat, kirjanpito, mak-
suliikenne, materiaalitilaukset, 
mökkivaraukset

diakOniatyöntekijöiden liitOn tOiMistO
akavatalo, Rautatieläisenkatu 6,
00520 Helsinki
avoinna arkisin klo 9–15
Faksi (09) 877 7397
toimisto@dtl.fi, www.dtl.fi

puheenjohtaja
kaisa Rauma
kaarinan seurakunnan johtava 
diakoniatyöntekijä
gsm 040 341 7191
kaisa.rauma@evl.fi

suOMen kirkOn pappisliittO
finlands kyrkas prästförBund r.y.
www.pappisliitto.fi, pappisliitto@akiliitot.fi
perustettu 14.1.1918

puheenjohtaja, pappisliitto
Jukka Huttunen
espoon seurakuntayhtymän yhteisen 
seurakuntatyön päällikkö, tm
puh. (09) 8050 2330
gsm 040 544 1695
jukka.huttunen@
espoonseurakunnat.fi

suOMen kanttOri-urkuriliittO
finlands kantOr-OrganistförBund r.y.
www.skul.fi
kanttori-urkuriliitto@akiliitot.fi
perustettu 15.6.1907

lakiMiespalvelut akin jäsenille
puhelinpalvelu työhön ja virkaan liittyvissä lakiasiois-
sa: ti klo 9–12 varatuomari anna-maria numminen 
puh. 050 463 8699 
anna-maria.numminen@akiliitot.fi
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

maija Jokitalo
puh. (09) 150 2653
maija.jokitalo@akiliitot.fi
(Heli meinolan vuorotteluvapaan 
sijainen 25.8.2009 asti)

Cruxin toimitussihteeri, jäsenyysasiat, 
opintomatkat

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

kirjanpito ja maksuliikenne

diakOniatyöntekijöiden liittO dtl ry
diakOniarBetarnas förBund daf rf
perustettu 15.6.1958

PAPPISLIITTO  PRÄSTFÖRBUNDETPaPPisliitto   PrästFörBunDet

lakiMiespalvelu 
diakOniatyöntekijöiden liitOn 
jäsenille
yksityiselämän oikeusasioissa: arkisin klo 10–16 
asianajotoimisto Bützow 
puh. (09) 431 531. 
mainitse liittosi ja jäsennumerosi.

vesa engström, teol. yo
puh. (09) 150 2455
gsm 050 597 5231
vesa.engstrom@akiliitot.fi

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



Sisältöä elämään.

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

MARJATTA LAITINEN

Maat, metsät 
hiljenneinä
Teoksen lähtökohtana 
on rakastetun virren 
560 sanat. Laitinen 
kutsuu lukijaa katse-
lemaan elämää ja 
maailmaa uskon näkö-
kulmasta – kiitollisin 
sydämin, hiljaa 
avautuen Jumalan 
todellisuudelle.
Ovh. 15,20

WILLE RIEKKINEN

Piispan piplia
Willejä valintoja Raamatusta

Piispa Wille Riekkinen kirjoittaa 
Raamatusta kuin rakkaasta ystävästä. 
Hän johdattaa lukijansa Raamatun 
ja sen tulkinnan maailmaan helposti 
lähestyttävällä ja asiantuntevalla ot-
teella. Teos sisältää jokaisen Raamatun 
kirjan esittelyn sekä näytetekstejä 
Pyhästä kirjasta. Ovh. 37,90

RISTO KORMILAINEN

Kirkkovuosi 
tutuksi
Elävästi ja lämminhenkisesti kirjoi-
tettu teos juhlapyhien taustoista, 
sanomasta ja perinteistä. Kirkkovuo-
den tapahtumia tuodaan esille myös 
arjen ja kansanperinteen kautta. 
Ovh. 28,90

PEKKA NIIRANEN

Martti Simojoki
Kirkon ääni

Itsenäisen Suomen merkittävimmän 
kirkonmiehen henkilökuva kirkollisena 
ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. 
Teos kertoo myös kirkon ulkopoliitti-
sesta roolista suomettumisen vuosina 
ja romuttaa useita vallalla olleita käsi-
tyksiä muun muassa naispappeudesta. 
Ovh. 42,90

TIMO AUNIO

Aamupaloja
Päivänavauksia kouluun ja kerhoihin

Valmiita päivänavaustekstejä 
musiikkivinkkeineen avuksi kiireisille 
ala-asteen opettajille sekä muille 
käyttäjille. Kristillinen osuus on 
merkitty selkeästi. Ovh. 23,90

TAUNO VÄINÖLÄ

Virsikirjamme virret
Perusteos virsien ystäville, harrasta-
jille ja tutkijoille sekä erinomainen 
työväline erilaisiin tilaisuuksiin. 
Kirjassa esitellään kaikki virsikirjamme 
632 virttä, niiden historian ja tekijät. 
Mukana laaja hakemisto. Ovh. 55,90

AVARTAVIA 
LUKUPAKETTEJA



Palautus:  Akavan kirkolliset ammattiliitot
 Rautatieläisenkatu 6
 00520 Helsinki

tervetuloa papiston päiville ja pappisliiton 90-vuotisjuhlaan 
helsingin Messukeskukseen!

ilmoittautuminen jatkuu �0.9. asti.
osallistumismaksut 1�.9. jälkeen:

työelämässä olevat ��0 €
työelämän ulkopuolella olevat 90 €

opiskelijajäsenet �5 €
eläkeläiset 90 €.

ohjelma ja ilmoittautumiskaavake kotisivuilla 
www.pappisliitto.fi




