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s
eurakuntavaalit on pidetty ja seurakunnan uu-
det päättäjät aloittavat pian luottamustehtävis-
sään. innokkaimmat ehkä jopa haluavat puuttua 
työntekijöiden käytännön työhön ja työskentely-

tapoihin. se on ymmärrettävää, muttei hyväksyttävää. 
luottamuselinten uuden toimikauden kynnyksellä so-
pii tarkastella lyhyesti seurakunnan päättäjien ja työnte-
kijöiden välistä työn- ja vastuunjakoa sekä näiden ryh-
mien vuorovaikutuksen pelisääntöjä.

seurakuntien luottamushenkilöiden tehtävänä on 
määritellä toiminnan tavoitteet, painopisteet ja suuret 
linjat sekä osoittaa toiminnalle siihen vaadittavat talous- 
ja työvoimaresurssit. tämän he tekevät omista lähtökoh-
distaan ja seurakunnan ja sen perustehtävän tuntemuk-
sestaan. toiminnan operationalisoiminen, sen johtami-
nen ja valvominen kuuluu esimiehelle. työntekijät vas-
taavat omien vastuidensa mukaan työtehtäviensä am-
mattitaitoisesta suorittamisesta. pitkän koulutuksen pro-
fessioammateissa, joita kirkon hengellisen työn tehtävät 
ovat, työn suunnittelu ja toteutus on kovin itsenäistä. 
työntekijän tulee suhteuttaa työnsä luottamuselinten 
päättämiin tavoitteisiin. siitä hän on vastuussa esimie-
helleen, ei päättäjille.   

myös työn arviointi kuuluu esimiehelle eikä seurakun-
nan päättäjille. kirkon uuteen palkkausjärjestelmään si-
sältyy harkinnanvaraisena palkkauselementtinä työssään 
hyvin suoriutuvien kannustava palkitseminen. suoriu-
tumisen arviointi tapahtuu yhteistoiminnallisesti työnte-
kijän ja hänen esimiehensä vuosittain käytävissä keskus-
teluissa. seurakunnan luottamushenkilöiden ei missään 
tapauksessa tule osallistua siihen, sillä arviointi edellyt-
tää työntekijän koko työnkuvan ja työn tavoitteiden pe-

rusteellista tuntemista. 

Akin jäsenkyselys-
tä käy ilmi, että monia 
pappeja ja kanttoreita vai-
vaa työn rajaamisen vaike-
us. ylipitkien työviikkojen 
tekeminen ja vapaapäivien 
pitämättä jättäminen ei lie-
ne vieras ongelma diakonia-
työntekijöillekään. on to-
dennäköistä, että työssä suo-
riutumisen säännöllinen arviointi lisää työntekijän päte-
misen halua ja samalla myös uupumisen vaaraa. tilan-
ne muodostuisi kestämättömäksi, jos arviointiin osallis-
tuisi luottamushenkilöitä ilman esimiesvastuuta. esimie-
hen tehtävän olennainen osa on näet työntekijöiden työ-
määrän seuraaminen ja työn rajaamisen välttämättö-
myyden korostaminen. 

työntekijöiden Rooli toiminnan tavoitteiden 
ja painopisteiden määrittelyssä on ennen kaikkea siinä, 
että he valmistelutyössä tuovat ammattitaitonsa ja koke-
muksensa päättäjien käyttöön. sen lisäksi he tahtomat-
taan antavat omalla työnteollaan pohjustusta tavoitteista 
ja painopisteistä käytävään jatkuvaan keskusteluun. 
tässä piilee eräs syy osapuolten väliseen kitkaan, kun 
työntekijä esimerkiksi kokee joutuvansa luottamushen-
kilön arvostelun kohteeksi tai kun päättävien elinten 
maallikot kokevat työntekijöiden olevan esteenä vapaa-
ehtoistyön kehittämiselle heidän korostaessaan ammat-
titaitonsa merkitystä.    

kirkkoherran keskeisimpiä tehtäviä on valvoa sitä, et-
tä seurakunnan päättäjien ja työntekijöiden välinen vuo-
rovaikutus noudattaa hyväksyttäviä pelisääntöjä ja että 
työyhteisön toimivuus kaikissa tilanteissa taataan.
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itseluottamus ja yhteispeli 
on kaiken a ja o

stina lindgård päätoimittAjA 

v
ietin Viime viikonlopun yhdessä tyttärieni kans-
sa käsipalloturnauksessa. Vanhimman tyttären jouk-
kueessa pelaa monta tyttöä, niin monta, että heidät 
turnauksissa voidaan jakaa kahteen eri ryhmään. 

se on hyvä asia, sillä he huomaavat, miten yhteispelillä ja 
kanssapelaajaa huomioimalla saadaan paljon aikaiseksi 

joukkueen ja voiton hyväksi. ty-
töt saavat enemmän itseluotta-
musta ja uskoa siihen, että hekin 
onnistuvat ja osaavat.

näinä vuosina ammattijärjes-
tössä töissä ollessani, olen saanut 
useaan otteeseen todeta, että yh-
teispeli ja yhteistyö ei aina toimi 
jäsentemme työpaikoilla. miksi 
seurakunnan työntekijöiden on 
niin vaikeata löytää yhteistyön ja tiimityön muotoa? 

tämän ja monta muuta asiaa otimme esille papiston päi-
villä lokakuussa. teemana oli pappi paikallaan. lehdestä 
löytyy monta artikkelia päivien tapahtumista. paikalla oli 
750 pappia. 

kolmen vuoden määräaikainen apulaistoiminnanjohta-
jan pestini loppuu vuodenvaihteessa ja palaan porvoon 
hiippakuntaan hiippakuntasihteeriksi. kiitän antoisista ja 
mielenkiintoisista vuosista.

merja laaksamo on valittu Akin apulaistoiminnanjoh-
tajaksi ja siinä ominaisuudessa myös Cruxin päätoimitta-
jaksi.

kiitos kaikesta palautteesta ja siunattua adventin- ja joulun 
aikaa teille kaikille!

p ä ä t o i m i t t A j A lt A

sisällysluettelon kuvat 
KuvaKotimaa/Ilkka Niskanen, Jukka Olkkonen ja Asko 
Hietomaa
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eläkejuttuja…

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

jukka Huttunen
pAppisliiton puheenjohtAjA
jukka.huttunen@espoonseurakunnat.fi

k
Aksi AjAnkohtAistA kokemusta saa kir-
joittamaan eläkejuttuja: toinen on papiston päi-
vien papin parhaat päivät -pala, josta tässä leh-
dessä pieni raportti ja toinen kirkolliskokouksen 

talousarviokeskustelu. molemmat puhuivat puheenjoh-
tajan eläkejuttujen kirjoittamisen puolesta.

itselleni eläkejutut eivät ole vielä ajankohtaisia, mutta 
kummasti viisikymppinen jo niille jonkin ajatuksen uh-
raa. monet lukijoista jo nauttivat eläkepäivistä tai ne 
ovat lähitulevaisuudessa edessä. eläkeläisiä on vuosi vuo-
delta enemmän. siksi kirkon talousarvionkin keskeisiä 
kysymyksiä ovat eläkerahastoinnin kysymykset, suuret 
seurakuntien eläkemaksut, sijoitustoiminnan onnistu-
minen ja koko kirkon oman eläkejärjestelmän tulevai-
suus. ja sitten, kun omat eläkevuodet koittavat, ovat elä-
kevastuut suuret. suuret ikäluokat ovat toivottavasti pit-
käikäisiä vanhuksia, ja meitä nuorempiakin eläkeläisiä 
on silloin entistä enemmän. eläkejuttuja kannattaa siis 
miettiä tästäkin näkökulmasta. 

papiston päivien eläkekanava oli sekin hyvä muistu-
tus; siellä tuli selväksi se, että eläkkeelle jääminen on se-
kä innostusta että monia kysymyksiä ja pelkoja herättä-
vä elämänvaihe. kyse ei ole siis vain rahasta ja sen mää-
rästä, vaan enemmän uudesta roolista. eläkejutut ovat 
silläkin tavoin tärkeitä ja joskus myös vaikeita.

pAppisliitossA eläkekysymykset ovat aina olleet 
tärkeitä. nyt huomaan, että joudumme katsomaan niitä 
hieman uudesta näkökulmasta. kyse ei ole enää vain elä-
keneuvonnasta tai yleisestä eläke-edunvalvonnasta, vaan 
myös kasvavan eläkeläisjäsenistön kaikinpuolisesta huo-
mioon ottamisesta. liitolla, mutta erityisesti kirkolla 
työnantajana, tulisi olla huoli eläkeläisistä. eläkeläisiä ei 
kannata unohtaa, eikä heidän osaamistaan päästää kato-
maan. joskus se on juuri sitä arvokasta hiljaista tietoa.

mitä keinoja on tuota 
osaamista ja tietoa pitää työ-
elämässä olevien käytettä-
vissä. pappisliitto kutsuu 
eläkeläisjäseniäänkin toi-
mintaansa. keskeinen toi-
minnan muoto on paikalli-
nen alaosastotoiminta. jos ja 
kun eläkeläiset löytävät ala-
osastotoiminnassa hyvän ja 
rakentavan tavan mukana 
olemiseen, voittavat sekä 
eläkeläiset että työssä käyvät. kokemus ja hieman kau-
empaa katsominen voi merkitä työssäkäyville äärettö-
män paljon. ja toisaalta eläkeläispappi voi alaosastosta 
löytää erään verkoston ja ammatillisen yhteyden, jonka 
ei tarvitse katketa aktiivisten työvuosien päättyessä. tär-
keää vain on, ettei kaikki ole taaksepäin katsomista, vaan 
mieluummin tämän päivän kysymysten jakamista.

liitolle jokAinen eRoAVA jäsen on aina pieni 
tappio. erityisesti olen surrut eläkkeelle siirtyvien jäsen-
ten eroilmoituksia. olen miettinyt, onko liitto ymmär-
retty vain työttömyyskassaksi, jolla ei ole merkitystä 
työttömyyden uhan lakattua, eläkevuosien alettua. itsel-
leni pappisliitto on eräänlainen merkki kollegiaalisesta 
yhteydestä. toivon, että myös eläkkeelle siirtyvät halua-
vat tuota yhteyttä vaalia toimimalla liitossa tai – jos niin 
haluavat – olemalla vain sen jäseniä. siis, eläkeläinen, 
säilytä jäsenyytesi!

tulevaisuudessa tarvitsemme eri-ikäisten tietoa ja 
osaamista. eläkeläisten kokemus on arvokasta. ja ehkä 
tulevaisuudessa eläkkeellä olemisen ja työssä käymisen 
rajakin hämärtyy; jos pappispula yllättää, tarvitsemme 
eläkeläisiä entistä enemmän myös määräaikaisiin papin 
töihin.

eläkeläinen, kerro meille liiton päättäjille eläkejuttu-
jasi. yhteiseksi hyödyksi.
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papit ja kanttorit, tervetuloa akin järjestämään 

upj-koulutukseen!
Akavan kirkolliset ammattiliitot Aki 
r.y. tarjoaa vuodenvaihteen jälkeen jä-
senliittojensa pappisliiton ja kanttori-
urkuriliiton jäsenille koulutusta kir-
kon uudesta palkkausjärjestelmästä. 
uusi järjestelmä astunee näillä näky-
min voimaan 1.5.2007 jokaisessa seu-
rakunnassa. järjestelmään siirtymisen 
valmistelut aloitettaneen seurakunnis-
sa jo helmikuussa 2007.

uusi palkkausjärjestelmä poikkeaa 
huomattavasti aikaisemmasta tauluk-
kopalkkausmallista. jokaisen viran-
haltijan ja työntekijän palkkaus mää-
ritellään yksilöllisesti tehtävän vaati-
vuuden sekä henkilökohtaisen suori-
tuksen perusteella. tämän vuoksi jo-
kaisen on syytä perehtyä järjestelmään 
huolellisesti. uusi järjestelmä edellyt-
tää säännöllisiä neuvotteluja esimies-
ten ja työntekijöiden tai heitä edusta-
vien luottamusmiesten välillä.

Akin upj-koulutus on avoin kai-
kille jäsenille. jokaisessa hiippakun-
nassa on oma tilaisuutensa. tilaisuu-
det ovat puolen päivän mittaisia, kello 

12 - 16. kouluttajina toimivat Akin 
toiminnanjohtajat. ohjelma tarken-
tuu upj-neuvottelujen edistyessä, ja 
siitä tiedotetaan liiton nettisivuilla.

huom! paikkoja on rajoitetusti, ja 
ne täytetään ilmoittautumisjärjestyk-
sessä (etusijalla ovat luottamusmies-
tehtävässä toimivat sekä kanttori-ur-
kuriliiton ja pappisliiton alaosastojen 
vastuuhenkilöt). koulutus on maksu-
ton. matkakustannuksista osallistujat 
vastaavat itse. jos paikat eivät riitä, py-
ritään mahdollisuuksien mukaan jär-
jestämään uusi tilaisuus. jos neuvotte-
lut palkkausjärjestelmäuudistuksesta 
eivät etene suunnitellulla tavalla ja so-
pimuksen voimaantulo lykkääntyy tai 
peruuntuu, tilaisuudet peruutetaan. 
muutoksista tiedotetaan liiton netti-
sivuilla.

Ilmoittautumiset
ilmoittautua voi sähköpostitse tai pu-
helimitse tuija.kukkonen@akiliitot.fi 
tai (09) 150 2��6.

Hiippakunta	 aika	 	 	 paikka

Tampere  ke 31.1.  klo 12 - 16 Sokos Hotel Villa, Sumeliuksen-
     katu 13, 33100 TAMPERE
Espoo  to 1.2.  klo 12 - 16 Ravintola Limone,Ratamestarin-
     katu 11, 00520 HELSINKI 
Helsinki   ti 13.2.  klo 12 - 16  Ravintola Limone, Ratamestarin-
     katu 11, 00520 HELSINKI
Lapua   to 15.2.  klo 12 - 16  Jyväskylä Paviljonki,Messukatu
     10, 40100 JYVÄSKYLÄ
Oulu   ke 21.2.  klo 12 - 16  Radisson SAS Hotel Oulu, Halli-
     tuskatu 1, 90100 OULU
Turku   ti 27.2.  klo 12 - 16  Sokos Hotel Hamburger Börs,  
     Kauppiaskatu 6, 20100 TURKU
Kuopio   to 1.3.  klo 12 - 16  Scandic Kuopio, Satamakatu 1,
     70100 KUOPIO
Mikkeli   ti 6.3.  klo 12 - 16  Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli
     Sointukatu 1, 50100 MIKKELI
Borgå   to 8.3.  klo 12 - 16  Sokos Hotel Villa, Sumeliuksen-
     katu 13, 33100 TAMPERE

kenestä vuoden 
diakoniatyöntekijä?
Voisiko hän olla sinun työtoverisi? 
on aika etsiä Vuoden diakoniatyön-
tekijää, seuraajaa seppo laaksolle.

Valinta tapahtuu kahden vuoden 
välein ja seuraava Vuoden diakonia-
työtekijä julkistetaan diakoniatyön-
tekijöiden päivillä lappeenrannassa 
�. - �. syyskuuta 2007.

Valinnat perusteet ovat seuraavat:
Valittava on diakoniatyöntekijä, 

jonka valinta nostaa esille ajan-
kohtaisen teeman paikallisesti tai 
valtakunnallisesti
joka on kehittänyt itseään, ammat-
titaitoaan ja diakoniatyötä
joka voi olla joko rohkea ja ennak-
koluuloton uudistaja tai ”arjen 
ahertaja”
joka on ottanut vastuuta yhteisistä 
asioista
joka on diakoniatyöntekijöiden-
liiton jäsen.

ehdotukset henkilöistä voi lähettää 
liiton hallitukselle kirjallisesti, pe-
rusteluineen, joko alaosastojen kaut-
ta tai hallituksen jäsenten kautta 
huhtikuun 2007 loppuun mennes-
sä.

On	aika	etsiä	Vuoden	diakoniatyönte-
kijälle,	Seppo	Laaksolle	seuraaja.

-

-

-

-

-
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diakoniatyöntekijöiden liiton kesä-
mökki maaningalla on jälleen ensi 
kesänä liiton jäsenten ja heidän lä-
heistensä käytössä kesä-elokuun 
ajan.

mökkivarauksia otetaan vastaan 
tammikuun alusta alkaen liiton toi-
mistossa puh. (09) 1502 �87/pirjo 
heikkinen. etusija annetaan ensiker-
talaisille varausjärjestyksessä maalis-
kuun loppuun asti. huhtikuun alusta 
alkaen otetaan vastaan varauksia vie-
lä vapaana oleville viikoille myös 
muilta. 

ensisijaisesti mökkivarauksia ote-
taan kokonaisille viikoille. Viikonlo-
puille tai yksittäisille vuorokausille 
varauksia otetaan vain, jos mökki oli-
si muuten tyhjillään.

Aiempien kokemusten mukaan ke-
säkuun alussa ja elokuun loppupuo-
lella on ollut paremmin tilaa. niiden, 
joilla on mahdollisuus (esimerkiksi 
eläkeläiset), kannattaa varata näitä 
viikkoja. heinäkuun viikoille on 
yleensä runsaasti kysyntää, joten kaik-
ki halukkaat eivät silloin valitettavas-
ti pääse lomailemaan mökille.

kirjallinen varausvahvistus lähete-
tään lomaviikon saaneille huhtikuun 
loppuun mennessä.

mahdollisia peruutuspaikkoja kan-
nattaa tiedustella pitkin kevättä ja ke-
sää.

lisätietoja maaningan pihakytö-
kesämökistä löytyy liiton kotisivuilta 
www.dtl.fi, jäsenten sivuilta.

diakoniatyöntekijöiden liiton 
kesämökkivaraus 2007

diakoniatyön-
tekijöiden päivät 
2007
seuraavat diakoniatyöntekijöiden päi-
vät, teemana ”samassa veneessä – Ai-
rot ristissä”, järjestetään lappeenran-
nassa �. - �.9.2007.

hinnat: 
osallistumismaksu 160 euroa
lounaspaketti �0 euroa
majoitus 55 euroa/henkilö/yö kahden 
hengen huoneessa
90 euroa/henkilö/yö yhden hengen 
huoneessa

ilmoittautuminen alkaa alkuvuodesta 
2007, jolloin tarkempi tieto ohjelmasta 
Cruxissa ja diakoniatyöntekijöiden 
liiton verkkosivuilla www.dtl.fi. tie-
dustelut, kirkkohallitus irene num-
mela (09) 1802 �05 tai irene.numme-
la@evl.fi ja hilkka mäkelä (09) 1802 
�19 tai hilkka.makela@evl.fi.

diakoniatyöntekijöiden liitto

diakoniatyön-
tekijöiden liiton 
opintomatka 
Brysseliin 
18. - 21.4.2007
matka järjestetään yhteistyössä kdy:
n kanssa.
matkan teemoina eu-päätöksenteko, 
diakonian eurooppalaiset verkostot ja 
merimieskirkko.
matkan hinta 860 euroa.
kohderyhmä: diakoniatyöntekijät.
matkan järjestelyistä vastaavat hilkka 
mäkelä (kdy) ja Asta turtiainen.

ilmoittautumiset asta.turtiainen@dtl.
inet.fi tai 0�0 765 0�77.

diakoniatyöntekijöiden liiton uudet 
verkkosivut osoitteessa www.dtl.fi 
avautuvat joulukuussa. tervetuloa tu-
tustuman uusin sivuihin!  

sivujen avautumisen jälkeen myös 
liiton työntekijöiden sähköpostiosoit-

teet muuttuvat muotoon etunimi.su-
kunimi@dtl.fi ja toimiston sähköpos-
tiosoite muotoon toimisto@dtl.fi. 

lisää tietoa uusista sivuista myös 
alaosastokirjeissä.

diakoniatyöntekijöiden liiton 
uudet verkkosivut

ISMO PEKKARINEN/KUVAKOTIMAA
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diakoniatyönteki-
jä, onko esimie-
hesi tai lähiesi-
miehesi diakoni 
tai diakonissa? 
kerro kokemuk-
sistasi diakonia-
työntekijän johta-
massa tiimissä. mitä 
etua/haittaa sinulle on 
siitä, että esi-
miehelläsi on 
sama perus-
koulutus kuin sinulla? 

Voit kertoa pienistäkin asioista ja 
käytännöistä esimiestoiminnassa. ku-
vaile myös seurakuntaasi tai työpaik-
kaasi. minkälaiset valmiudet sinun 
mielestäsi diakonian viranhaltijalla 
on toimia esimiehenä? tarkoituksena 
ei ole pohtia esimiehen henkilökoh-
taisia ominaisuuksia, vaan tutkia si-
sällöllisesti, miten työntekijät kokevat 
diakoniatyöntekijän esimiehenä. pys-
tyykö diakoniatyöntekijä esimiehenä 
edistämään myös diakonia-ajattelua 
seurakunnassa? mitä seurakuntatyön 

kehittämisideoita sinulle 
on tullut siitä kokemuk-
sesta, että esimiehenä on 
diakoniatyöntekijä?

teen sosionomi 
(Amk) -opintojeni 

opinnäytetyötä dia-
koniatyönteki-

jöiden koke-
muksista toi-

sen dia-
konia-

työnteki-
jän alaisena olemisesta. toivoisin, et-
tä sinä diakoniatyössä mukana oleva 
voisit auttaa sekä minua että seura-
kunnissa johtotehtävissä toimivia ke-
hittämään johtamista. 

lähetä vapaamuotoinen kertomuk-
sesi 31.12.2006 mennessä osoitteella: 
diakoni sari peltonen, pl 226, ��101 
tampere tai sari.peltonen@evl.fi.

käsittelen kirjoituksia luottamuk-
sellisesti, eikä kirjoittajien henkilölli-
syys tule paljastumaan tutkimukses-
sani.

diakoniatyöntekijöiden liitto

diakonia-
opiskelijoiden 
neuvottelupäivä 
29.1.2007
diakoniaopiskelijoiden valtakunnalli-
nen neuvottelupäivä järjestetään hel-
singissä kirkkohallituksen juhlasalis-
sa maanantaina 29.1.2007 kello 9.�0 - 
15.

päivän teemana on ”koulutuksen 
poluilla – työurana diakonia”. tar-
kempi ohjelma liiton verkkosivuilla 
www.dtl.fi.  ilmoittautumiset 15.1.2007 
mennessä pirjo.heikkinen@dtl.fi tai 
(09) 150 2�87.

diakoniatyöntekijä 

esimiehenä?

paul Gerhardt
seminaari virsien 
mestarin 400-vuotis-
syntymäpäivänä
seminaari sibelius-Akatemiassa (töö-
lönkatu 28, 00100 helsinki) 12.�.2007 
kello 9 - 1�  ja illalla konsertti- ja vir-
si-ilta töölön kirkossa.

Ohjelma
seminaarin avaus, Reijo pajamo
paul Gerhardtin elämä, tauno Väi-
nölä
paul Gerhardtin suhde valtioval-
taan, pentti laasonen
Gerhardtin virsien soteriologia, ju-
hani Forsberg
Gerhardtin vaikutus pietismin virsi-
runouteen, suvi-päivi koski
Gerhardt ja johann Crügerin praxis 
pietatis melica, osmo Vatanen
Gerhardtin virret ja nykyajan suo-
malainen tavis, sakari häkkinen

seminaarin järjestää hymnologian 
ja liturgiikan seura ja sibelius-Akate-
mian kirkkomusiikin osasto.

hyvä kanttori-urkuriliiton, pappis-
liiton ja diakoniatyönteki-
jöiden liiton jäsen, mak-
samalla jäsenmaksun 
varmistat jäsenyytesi 
liitossa ja erityiskoulu-
tettujen työttömyyskas-
sassa. lisäksi olet oikeu-
tettu käyttämään liittojen 
tarjoamia jäsenetuja.

työnantajan vaihtuessa, 
pyydä uusi valtakirja liitosta-

si, täytä se ja anna työnantajan kappa-
le työpaikkasi palkanlaski-

jalle. muistathan myös 
lähettää liiton kappa-
leen valtakirjasta 
omaan liittoosi.

ollessasi poissa töis-
tä esimerkiksi äitiyslo-

malla, virkavapaalla, työt-
tömänä jne., pyydä tilisiirtolo-

make jäsenmaksun maksamista 
varten liitostasi.

huolehdithan, että ammattiliiton jäsenmaksu 
on peritty palkastasi

-
-

-

-

-

-

-



CRuX, joulukuu 2006-helmikuu 2007 9

armenia: 18. - 26.4.2007
teema: Armenian Apostolinen kirk-
ko. (kristinusko julistettiin valtionus-
konnoksi Armeniassa jo vuonna 
�01.)

Alustava matkaohjelma: armenia-
lainen identiteetti, Armenian henki 
eilen ja tänään, ”marttyyrikirkko-
kansa”, Armenian kansanmurhan 
muistopäivä, Armenian kirkon uudet 
koettelemukset ja haasteet, Armeni-
an apostolisen kirkon sisäinen voima, 
armenialaisen kulttuurin rikkauk-
sia.

matkakohteitamme ovat mm: pää-
kaupunki jerevan ja sen kaupunki-
seurakunnat, Garni, joka oli alun pe-
rin pakanatemppeli ja vuoden �01 
jälkeen kuninkaiden kesäasunto, 
Geghardin luolaluostari, sevanin 
pappisseminaari, joka sijaitsee 2000 
metrin korkeudessa sevan-järven 
rannalla, khor Virapin luostari, joka 
sijaitsee muinaisessa Araratlaaksossa, 
Armenian apostolisen kirkon keskus 
etsmiadzin. 

matkanjohtajat: apulaistoiminnan-

johtaja merja laaksamo ja suomen 
ortodoksikirkon munkkidiakoni se-
rafim.  

hinta: n. 1.�00 €. 
lue lisää matkasta liiton kotisivuil-

ta.
matkalle voi jo ilmoittautua. Sito-

vat ilmoittautumiset 31.1.2007 men-
nessä.

sveitsi: 10. - 17.9.2007
teema: Reformaation eri kasvot. tu-
tustumme sveitsin reformoituun 
kirkkoon.

matkanjohtajat: apulaistoiminnan-
johtaja merja laaksamo.

matkan pääkohteet ovat: Geneve, 
Basel sekä Zürich.

matkalle ilmoittautuminen alkaa 
tammikuussa 2007.
ilmoittautumiset toimistosihteeri he-
li meinolalle sähköpostitse osoitteella 
heli.meinola@akiliitot.fi tai puheli-
mitse (09) 150 265�.

opintomatkoille voivat osallistua 
pappisliiton kaikki jäsenet puolisoi-
neen.

pappisliiton 

opintomatkat 2007

pappisliitto

diakonian 
aikakauskirja avoin 
myös papeille
oletko kiinnostunut diakonian tutki-
mus -aikakauskirjasta? 

pappisliitto tarjoaa jäsenilleen, jotka 
työskentelevät pääosin diakoniatyössä, 
aikakauskirjaa, joka ilmestyy kaksi 
kertaa vuodessa. samalla pääset dia-
konian tutkimuksen seuran jäseneksi 
(www.dts.fi). 

tilausmäärän jäädessä alle 100:n 
emme voi toteuttaa jäsenetua. 

jos olet kiinnostunut kirjasta ja jäse-
nyydestä, ilmoita siitä kirjeitse tai säh-
köpostitse Akin toimistoon tuija 
kukkoselle osoite: Akavan kirkolliset 
ammattiliitot, Rautatieläisenkatu 6, 
00520 helsinki tai tuija.kukkonen@
akiliitot.fi �1.1.2007 mennessä.

vuoden pappi 2007 
aikataulu

pappisliiton hallitus asettaa Vuoden 
pappi 2007 valinnan kriteerit 
(25.1.2007).
ehdokkaita voivat asettaa alaosas-
tot, opiskelijajärjestöt ja liiton halli-
tuksen jäsenet. kirje asiasta lähtee 
alaosastoille ja opiskelijajärjestöille 
maaliskuussa 2007.
ehdotukset Vuoden papiksi tulee lä-
hettää hallitukselle 20.�.2007 men-
nessä.
Vuoden pappi 2007 julkistetaan val-
tuuston kokouksen yhteydessä 
21.11.2007.

oikaisu armenian 
opintomatkan
päivämääriin
pappisliiton opintomatka Armeniaan 
on 18. – 26.�.2007. Cruxissa 5/2006 oli 
väärät päivät.
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Aki järjestää opintomatkan norjan 
Geiloon teemalla Hiihtoretriitti - pää-
siäisen ilo jatkukoon! majoitumme 
perinteikkääseen norlandia Geilo 
hotelliin. Vuoristohotelli sijaitsee 800 
metrin korkeudessa oslon ja Berge-
nin puolivälissä. käytössämme on 
paikallinen kirkko, oivat hiihtomaas-
tot, laskettelurinteet ja tasokkaat ho-
tellipalvelut. 

olemme koolla ensimmäisen us-
konkappaleen äärellä; ihmettelemme 
luontoa ja luomista pääsiäisen ilosa-
noman siivittämänä. päivät rytmitty-
vät eri teemojen ympärille, joita yh-
dessä pohdimme rukoushetkissä ja 
virikkeellisissä keskusteluissa. näi-
den lisäksi on runsaasti vapaa-aikaa, 
jolloin voi hiihtää, lasketella, kävellä, 
hiljentyä tai vain levätä pohdiskellen 

päivän teemaan liittyviä ajatuksia. 
ennen yhteistä illallista kokoonnum-
me jakamaan päivän antia. 

matkanjohtajina toimivat pastori 
pekka uronen ja kanttori eero An-
nala keravalta sekä apulaistoimin-
nanjohtaja Annamari jokinen.

hei Akilainen! lähde siis mukaan 
tälle uudenlaiselle ja riemukkaalle 
opintomatkalle.

lisätietoja: annamari.jokinen@aki-
liitot.fi tai (09) 150 2��5

ilmoittautumiset toimistosihteeri 
heli meinolalle sähköpostitse osoit-
teella heli.meinola@akiliitot.fi tai pu-
helimitse (09) 150 265�.

hotellin kotisivut: http://www.nor-
landia.no/geilo

hiihtoretriitti 
11. - 15.4.2007

Aki-liittojen (suomen kanttori-ur-
kuriliitto ja suomen kirkon pappis-
liitto) ja diakoniatyöntekijöiden lii-
ton jäsenille lähetetään uusi jäsen-
kortti vuoden vaihteessa. 

kortti on voimassa vuodet 2007 – 
2008.

kanttori-urkuriliitto

suomen kanttori-
urkuriliiton 
opintomatka 2007
krakova, puola:
vko 37/38 (5 päivää)
teemat: kuorotoiminta, urut ja kirk-
komusiikin opiskelu krakovassa.
kohderyhmä: kanttorit.
hinta: n. 900 €.
matkanjohtajat: markku mäkinen ja 
Annamari jokinen.

ilmoittautuminen matkalle alkaa tam-
mikuussa 2007.

Kanttori-urkuriliitto 
100 vuotta ensi vuonna!
juhlat helsingissä 
kesäkuussa 2007
suomen kanttori-urkuriliiton perus-
tamisesta tulee ensi vuonna kuluneek-
si sata vuotta. 100-vuotisjuhlia viete-
tään helsingissä 1�. - 15.6.2007. juhla-
ohjelmassa on muun muassa kaksi 
mittavaa konserttia, jäsenistön illanis-
tujaiset ja urkuretki.

juhlakonserteista toinen, historialli-
nen katselmus ”suomalaista kirkko-
musiikkia 100 vuoden ajalta” pidetään 
johanneksen kirkossa ja toinen ”kirk-
komusiikki tänään ja huomenna” tuo-
miokirkossa. piispa huovinen saarnaa 
juhlamessussa Vanhassa kirkossa.

liiton 100-vuotishistoriikki julkis-
tetaan juhlallisuuksien yhteydessä.

jäsenkortti

tervetuloa 
tutustumaan 
aki-liittojen 
kotisivuihin
Akavan kirkolliset ammattiliitot 
Aki r.y:n kotisivut avattiin valtuus-
ton syyskokouksen yhteydessä. sivu-
jen osoite on www.akiliitot.fi.

Akin kotisivuilta löytyy muun 
muassa tapahtumakalenteri, jossa 
alaosastot voivat ilmoittaa ajankoh-
taisista asioistaan.

samalla avattiin suomen kanttori-
urkuriliiton ja suomen kirkon pap-
pisliiton uudistuneet kotisivut. kant-
tori-urkuriliiton kotisivujen osoite on 
myös muuttunut, uusi osoite on 
www.skul.fi. pappisliiton sivujen 
osoite on vanha tuttu www.pappis-
liitto.fi.
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jarMo kokkonen
seuRAkuntAkAsVAtussihtee-
Ri, kiRkkohAllitus

Valtakunnallista rippikoulusunnun-
taita vietetään kolmannen kerran 
28.1.2007. Ajankohdan ja sunnuntain 
idean vakiintumiseen ovat vaikutta-
neet seurakuntien positiiviset koke-
mukset kahdelta edelliseltä kerralta. 
Viime kädessä seurakunta itse tekee 
päätöksen sekä toteutuksen ajankoh-
dasta että sisällöstä. esimerkiksi suu-
ret seurakunnat voivat kutsua tammi-
kuussa tiettyjä rippikouluryhmiä van-
hempineen ja käyttää useampia kirk-
koja ja tiloja. kysymys on enemmän 
mahdollisuudesta kuin velvoitteesta. 

mistä olikaan kysymys? toimintai-
deaa, tavoitteita ja toteutuksen erilai-

sia tapoja on tarkasteltu Rippikoulu-
oppaassa iii (kirkkohallitus/toimin-
nallinen osasto 200�). kuluvana syksy-
nä kaikki aineisto on koottu kirkon 
keskushallinnon rippikoulusivuille. 
sunnuntain ideaan liittyy vahvasti yh-
teisöllinen ulottuvuus. kristittynä kas-
vun kysymykset eivät ratkea vain yk-
silötason pohdintoina vaan ne kosket-
tavat nuorten lisäksi koko seurakun-
taa. 

Rippikoulun keskeisenä yleistavoit-
teena on ajatus siitä, että nuori elää 
seurakuntayhteydessä. miten tämä to-
teutuu käytännössä? Rippikoulusun-
nuntain viettäminen tarjoaa nuorelle 
yhden mahdollisuuden yhteisölliseen 
osallistumiseen ja toimintaan. on pe-
rusteltua kutsua nuoren vanhemmat 
mukaan tämän sunnuntain viettämi-

seen. samoin isosille on luontevaa va-
rata keskeinen rooli päivän toteutuk-
sessa. messun lisäksi sunnuntaihin voi-
daan liittää tapahtumia ja tilaisuuksia, 
joissa liitytään nuorten ja heidän koti-
väkensä elämään (esimerkiksi luento 
murrosikäisen maailmasta ja vanhem-
pien ja nuorten suhteista tai ripari-pol-
ku, jossa esitellään rippikoulun henki-
löstöä ja tapahtumia).   

Rippikouluryhmät ovat vuoden 
vaihtuessa vasta muotoutumassa. il-
moittautumiset ovat ohitse ja matka 
on alussa. nuorilla ja heidän vanhem-
millaan on monia avoimia kysymyk-
siä. Rippikoulusunnuntai voi muodos-
taa rohkaisevan alun puolen vuoden 
taipaleelle. 

rippikoulusunnuntaista 
kirkollinen perinne

Akin valtuusto on valinnut uuden pu-
heenjohtajan. onnittelen sydämelli-
sesti mikael helenelundia ja toivotan 
hänelle tehtävässään voimia ja viisaut-
ta sekä hyvän jumalan siunausta.

oma kauteni ensin pappisliiton ja 
sitten Akin puheenjohtajana on ta-
kanapäin. kuluneet seitsemän vuotta 
ovat olleet monella tapaa rikasta aikaa. 
olen tästä ajasta kiitollinen. eteen tul-
leet tehtävät eivät aina ole olleet help-
poja. Ammattiliitossa, kirkossakin, 
edut käyvät toisinaan ristiin eikä par-
haan ja oikeudenmukaisimman rat-
kaisun löytyminen ole aina itsestään-
selvää.

taaksepäin katsoessa iloitsen yhteis-
työstä, jota olen saanut eri tahojen 
kanssa tehdä. pappisliiton ja Akin 
toisten luottamushenkilöiden, liiton 
toimiston sekä kanttorien ja sVtl:n 
johdon kanssa työskentely on ollut 

avoimen reilua ja ammatillista. se on 
tapahtunut aina hyvässä hengessä.

pappisliiton ja Akin puheenjohta-
juuteen on kuulunut myös vastuu ju-
kon (aiemmin AkAVA-js:n) kirkon 
neuvottelukunnassa. sen kautta olen 
voinut olla yhteydessä myös kirkko-
työnantajaan. sillekin suunnalle halu-
an osoittaa lämpimät kiitokset.

kirjoittaessani Cruxiin puheenjoh-
tajan palstaa olen voinut nostaa esiin 
monia arkisen työn asioita. olen ihme-
tellyt saamani palautteen määrään. 
Vuosien mittaan olen kirjoittanut mo-
nilla eri foorumeilla, mutta missään 
muualla en ole saanut samanlaista pa-
lautetta. on tullut kiitoksia ja kannus-
tusta, mutta myös kirpeää kritiikkiä. 
palaute on kertonut liiton merkittä-
vyydestä jäsenistölle.

kirkko tarvitsee taitavia ja motivoi-
tuneita työntekijöitä. työntekijä tar-

vitsee kunnolliset työolosuhteet ja koh-
tuullisen palkan työstään. näiden ta-
voitteiden saavuttaminen on yhteinen 
etu.

Juha Kauppinen 

Kiitos
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Papiston päivät järjestet-
tiin seitsemännen kerran 
17. - 18.10.2006 Hel-
singin Messukeskuksessa. 
Paikalle saapui ennätys-
määrä osallistujia, noin 
750 pappia eri puolilta 
Suomea.
Olemme saaneet sekä 
suullista että kirjallista 
palautetta päivistä. Kii-
tämme kaikista ystävälli-
sistä sanoista ja rohkai-
susta.
Yleinen mielipide on ol-
lut, että päivät olivat hy-
vät ja antoisat. Kiitokset 
kuuluvat kaikille, jotka 
ovat olleet tavalla tai toi-
sella mukana tekemässä 
päiviä: Papiston päivien 
työryhmä, ohjelmansuorit-
tajat, toimiston väki, 
näytteilleasettajat ja tie-
tenkin kaikki osallistujat.
Seuraavan kerran Papis-
ton päivät järjestetään 
syksyllä 2008 Helsingis-
sä. Silloin liitto täyttää 
90 vuotta ja sitä juhlitaan 
myös päivien yhteydessä.
Kotisivuilla on enemmän 
materiaalia päivistä muun 
muassa esitelmiä ja valo-
kuvia. 
Kiitos kaikille!

stinA lindGåRd

Päivien pääsihteeri

papiston päivät
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joHanna elo
seuRAkuntApAstoRi, oulun-
kylän seuRAkuntA

Pappisliitto järjesti 17. – 18.10. 
seitsemännet Papiston päivät. 
Helsingin Messukeskuksessa 
kokoontuvien päivien teemana 
oli ”Pappi paikallaan”. Pappeja 
kerääntyikin paikalle noin 750 
eripuolilta Suomea.

”paikoillanne, valmiit, heli, 
heli hep!” 
tiistaiaamu alkoi helsingin tuomio-
kirkossa musiikillisella avajaistilaisuu-
della ja viikkomessulla, jossa saarnasi 
Akavan kirkkolliset ammattiliitot 
Akin toiminnanjohtaja esko jossas. 

messukeskukseen saavuttaessa pap-
pisliiton puheenjohtaja jukka huttu-
nen käynnisti päivät sanoilla: ”paikoil-
lanne, valmiit, heli, heli hep!” Avajais-
puheessaan huttunen pohti pappi pai-
kallaan -teeman tuomia mielikuvia. 
huttusen mukaan papin tulee olla oi-
keassa paikassa oikeaan aikaan. toi-
saalta ihmisillä voi olla mielikuva siitä, 
että pappi on paikalleen pysähtynyt, 
menneisyyteen jäänyt reliikki. pappiin 
kohdistuu ulkoapäin sekä ihanne- että 
kauhukuvia. 

pappi paikallaan -teema kattaa myös 
median luoman mielikuvan papista: 
”pappi esiintyy mediassa silloin, kun 
hän on oman elämänsä kysymyksissä 
ajautunut umpikujaan”, huttunen sa-
noo ja heittää papeille haasteen: ”em-
me tänään säikähdä tuota epäoikeu-
denmukaistakaan julkisuutta. olem-
me valmiita pohtimaan oman virkam-
me sisältöä. pappi on paikallaan, kun 

hän on rehellisesti valmis uuteen.”

vuoden pappi 2006: tarja korpela
huttunen kutsui lavalle vuoden pa-
piksi valitun tarja korpelan, joka on 

oulun tuiran seurakunnan kappalai-
nen. perusteet vuoden papin valinnal-
le olivat huttusen mukaan, että kor-
pela on ollut maaperän muokkaaja ja 
edelläkävijä sekä rajoja madaltanut 

papiston päivillä oli 
pappi paikallaan

Papit	löysivät	paikkansa	Tuomiokirkon	viikkomessussa.

Puheenjohtaja	Jukka	Huttunen	käynnisti	Papiston	päivät.
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pappi. hän on kehittänyt lapsi- ja per-
hetyötä oulun hiippakunnassa. oman 
työnsä ohella korpela on ollut myös 
pappisliitossa aktiivinen jäsen. korpe-
la kertoo itse, että yhteistyö toisten ih-
misten kanssa on hänelle perusarvo 
kaikessa mitä hän tekee. 

pappisliiton tutkimusapurahan sai-
vat helsingin tuomiokirkkoseura-
kunnan kappalainen marja heltelä ja 
seinäjoen seurakuntapastori terhi 
jormakka. heltelä valmistelee ylem-

pään pastoraalitutkintoon liittyvää tut-
kimusta, joka käsittelee pappi tavatta-
vissa -palvelun syntyä ja kehitystä. jor-
makka tekee väitöskirjaa, joka käsitte-
lee strategia-ajattelua suomen kirkos-
sa. 

irrottelua ja rentoa menoa
tiistai-iltapäivä ja keskiviikkoaamu 
kuluivat eriaiheisten kanavien parissa. 
Vakavien keskustelujen lomassa saa-
tiin nauttia myös kulttuurista. tiistai-
na improvisaatioteatteri stella polaris 
johdatteli papiston pohtimaan vuoro-
vaikutusta. keskiviikon päätöstilai-
suudessa nähtiin teatteri Betan esitys 
sokea rampa. musiikkia tarjosi muun 
muassa lauluyhtye papas no mamas 
sekä mikko salmi.

epäuskoisia katseita ja raivoisat ap-
lodit sai osakseen tiistain illanvietossa 
esiintynyt keravan naisvoimistelijat, 
joka nimestään huolimatta koostui 
joukosta raavaita miehiä. 

papin pidettävä jalat maassa
keskiviikon päätöstilaisuuden puhu-
jaksi oli kutsuttu torsti lehtinen, jo-
ka puhui ristin kantamisesta. pappei-
hin kohdistuu monenlaisia odotuksia. 
lehtinen kehotti pappeja valitsemaan 
kukin oman ristinsä sen sijaan, että he 
yrittäisivät kantaa kaikkia ristejä ker-
ralla. tärkeintä kuitenkin on, ettei 
pappi sorru tekopyhyyteen: ”on toista 
tietää, mitä on olla kristitty kuin olla 
itse sellainen.”

päivien viimeisen puheenvuoron 
käytti arkkipiispa jukka paarma, joka 
jatkoi lehtisen aloittamasta teemasta: 
”elämme monenlaisten odotuksien 
paineessa. tämän ajan ihmiset ovat sa-
manlaisia kuin paavalin aikana: toiset 
kysyvät ihmetekoja ja toiset viisautta. 
näin paavali heille vastasi: ’me julis-
tamme ristiinnaulittua kristusta’ (1. 
kor 1).”  paarma päätti osuutensa her-
ran siunaukseen.

Papilla	on	monta	erilaista	roolia.

Vuoden	pappi	Tarja	Korpela	(kesk),	sti-
pendiaatit	Terhi	Jormakka	(vas)	ja	Mar-
ja	Heltelä.

Keskustelu	oli	vilkasta	kanavatyöskente-
lyissä	ja	kahvikupin	ääressä.

Keravan	naisvoimistelijoiden	tanssiryh-
mä	riisui	farkut,	mutta	piti	sentään	bok-
serit	päällä.
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käytäväkeskusteluja
kollegojen kohtaamiset ovat monien 
mielestä yksi tärkeimmistä päivien an-
nista. papiston päivien teema antoi 
ajankohtaisuudellaan mahdollisuuksia 
mehukkaille käytäväkeskusteluille. 
osin provosoivatkin paneelikeskuste-
lut kirvoittivat mielipiteitä laidasta lai-
taan. 

pappi paitsiossa -kanavatyöskente-
lyssä panelistit pohtivat, miksi kirkon 
ydinsanoma ei vetoa ja onko kirkko ai-
noastaan palveluntarjoaja kirkollisten 
toimitusten kautta. näin paneelia 
kommentoi Roihuvuoren seurakunta-
pastori Riikka uuksulainen: 

”seurakuntapapin arjessa ei kos-
kaan tarvitse miettiä, onko tämä työ 
mielekästä. kohtaamme jatkuvasti ih-
misiä, joiden kanssa käydään tärkeitä 
elämänkysymyksiä läpi. kirkolliset 
toimitukset eivät ole vain palveluita, 
vaan ne ovat mitä syvimmässä määrin 
hengellisiä ja hirvittävän tärkeitä ih-
misten elämässä.”

eräs paneelia seurannut malmin 
seurakunnan pappi pohti kirkosta 
eroamisen syitä:

”monet perustelevat kirkosta ero-
amistaan sillä, että kirkko ei ole yksi-
mielinen naispappeudesta tai homo-
seksuaalisuudesta. ihmisten pitäisi ym-
märtää, että luterilaisen kirkon vah-

Herättäjä-yhdistyksen	Siioninvirsi-paidat	kävivät	kaupaksi.	Kauppiaana	nuorisosihtee-
ri	Jaakko	Linko.

Teatteri	Beta	esitti	katkelman	Dario	Fon	kirjasta	Sokea	ja	Rampa.

vuus on se, että olemme keskusteleva 
kirkko. kokonaiseen elämään kuuluu 
ristiriitaisuus. jos kaikesta pitäisi olla 
samaa mieltä, millaista armoa sellai-
sessa yhteisössä olisi?”

monissa käytäväkeskusteluissa vi-
lahtivat sellaiset sanat kuten palkka-

vaaka, helsingin seurakuntien yhdis-
tyminen, kirkon johtajuus, työssä jak-
saminen ja papiston naisvaltaistumi-
nen. ja olennaisena osana keskusteluja 
oli tietenkin kuulumisten vaihtami-
nen.Arkkipiispa	Jukka	Paarma	muistutti,	että	

pappikin	tarvitsee	siunausta.
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pentti Miettinen
kiRkkoheRRA, mellunkylän 
seuRAkuntA

m
iten elää ja toimia pappina 
ruumiillisuutta ja seksuaa-
lisuutta korostavassa kult-
tuurissa? kohti ruumiillista 

teologiaa. keskusteluun johdattivat 
sakari häkkinen, eero jokela ja Au-
likki mäkinen sekä lauluryhmä how-
manymothers mari torri-tuomisen 
johdolla. palan työskentelystä vastasi 
pentti miettinen.

ruumiillisuus – ihmisen 
perustavanlaatuinen identiteetti
Ruumiillisuus on inhimillisen elämän 
välttämätön kehys. se tulee erityisen 
havaittavaksi kahdessa mielikuvassa, 
joita moni kantaa sisällään: Vastasyn-
tynyt lapsi – joka heti syntymisensä 
jälkeen nostetaan äidin vatsan päälle ja 
pian myös äidin rinnoille. kuoleva ih-
minen – joka pitää lujasti kiinni lähei-
sensä kädestä kuolinhetkellään.

useat ovat saaneet pappeina, äiteinä 
ja isinä olla näissä tilanteissa läsnä ja 
tuntea, kuinka tuo ruumiillinen kon-
takti on itse elämänhermo, täynnä tä-
män maailman läsnäoloa – ja meitä 
ympäröivän jumalan maailman.

ihmisinä kaipaamme toisen lähei-
syyteen, syliin, ruumiilliseen koske-
tukseen syntymästä alkaen koko elä-
män ajan, hamaan loppuun saakka. 
Ruumiillisuutemme on meidän perus-
tavanlaatuinen identiteettimme. 

se, miten suhtaudumme omaan ruu-
miiseemme, miten käsittelemme ruu-
mistamme, on suorassa yhteydessä si-
säiseen maailmaamme, meidän us-
koomme. siksi sisäinen hyvin- tai pa-
hoinvointimme näkyy varsin nopeasti 
oman ruumiimme hyvin- ja pahoin-
vointina. ja siinä kuinka kohtelemme 
ruumistamme – hellimme tai rankai-

papin peili

semme. ja toisinpäin: se, miten ruu-
miimme voi, heijastuu siihen, miten 
sielumme ja henkemme voivat.

pappi elää jatkuvassa dialogissa 
oman ruumiinsa kanssa
hengellistä tehtäväänsä pappi toteut-
taa oman ruumiinsa kautta. se on pa-
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pin peili! hän käy jatkuvaa dialogia 
oman seksuaalisuutensa, viehättävyy-
tensä, fyysisen jaksamisensa ja ikään-
tymisensä kanssa. Ruumiillisuutta ja 
seksuaalisuutta korostavassa kulttuu-
rissa pappiakaan ei jätetä hengellisyy-
den saarekkeelle vaan temmataan mu-
kaan pyörteisiin maisten huvien.

ruumiillisuutta ja 
seksuaalisuutta korostavan 
kulttuurin luomat paineet
etenkin lapset ja nuoret, mutta jossain 
määrin myös aikuiset näyttävät rea-
goivan voimakkaasti elinympäristöön, 
jossa he elävät ja kasvavat. Ruumiilli-
suutta ja seksuaalisuutta korostavan 
kulttuurin puristuksessa syntyy ulko-
näköpaineita, syömishäiriöitä, itsetu-
hoista käyttäytymistä, viiltelyä ja var-
haista seksielämää.

Ruumiillisuuden teologian 
tärkeä tehtävä on olla tukemas-
sa näiden paineiden keskellä 
eläviä ihmisiä ja auttaa heitä 
ymmärtämään oman ruumiilli-
suuteensa pyhyys, se kuinka 
oma ruumis on ”näkymättömän 
näkyvä osa”.  näemme toisis-
samme jumalan kuvan ja juma-
la on luonut ruumiimme.

ruumiillista uskoa
kirkon nuorisopäivillä hiljat-
tain toteutetussa kyselyssä sel-
keä enemmistö nuorista katsoi 
rippikoulun tukeneen heitä sek-
suaalisessa kasvussaan ja näki 
kristillisyyden olevan ruumis-
myönteistä. perinteinen näke-
mys (olemme eksyksissä rippi-
koulun seksuaaliopetuksen osal-
ta) ei näytä pitävän paikkansa. 
ilmeisesti nuorten positiivinen 
kokemus nousee siitä, että rippi-
koulun työskentelytapoja lei-
maa nykyään yhteisöllisyys ja 

kokonaisvaltaisuus. sekä ruumiillisil-
le ja hengellisille kokemuksilla on pal-
jon tilaa, eikä niitä eroteta toisistaan. 
nuoret saavat näin kokemuksen, että 
heidän ruumiinsa, miehuutensa/nai-
seutensa ja seksuaalisuutensa tulee 
nähdyksi ja hyväksytyksi – myös rip-
pikoulun jumalanpalvelustilanteissa. 
tällainen kokonaisvaltainen kokemus 
on merkittävä. oppituntien mahdolli-
set epämääräiset ja ristiriitaiset puheet 
seksuaalisuudesta eivät horjuta tätä 
ruumiillista ja hengellistä kokemusta: 
olen hyväksytty juuri tällaisena, tulen 
nähdyksi juuri tässä ruumiissani/sek-
suaalisuudessani tässä yhteisössä – ja 
myös jumalan edessä.

kirkon toiminnassa voisi laajem-
minkin yhdistyä kokemus ihmisen 
ruumiillisuuden ja hengellisyyden ja-

kamattomuudesta ja pyhyydestä. näin 
kirkko olisi tukemassa eri-ikäisiä jäse-
niään heidän eläessään ruumiillisesti ja 
seksuaalisesti vaativassa kulttuurissa.  
pyhiinvaellukset, rukoushelmet ja ret-
riittiliikkeen edustaman rukouselä-
män tradition nousu antavat hyvät 
lähtökohdat tällaiseen orientaation. 
ne ovat nostaneet ruumiillisuuden uu-
della tavalla hengellisen elämän kes-
kukseen.

jeesus itse toteutti ruumiillista hen-
gellisyyttä rikkomalla fyysisen koske-
mattomuuden tabuja. hän paransi 
koskettamalla sokeita, rampoja ja spi-
taalisia. hän antoi voidella jalkansa 
kallisarvoisella öljyllä ja pesi itse ope-
tuslastensa jalat.

paavali puolestaan kuvaa seurakun-
taa kristuksen ruumiiksi, jonka jäse-

niä kristityt eri tehtävineen 
ovat. kristityn oma ruumis 
puolestaan on pyhän hengen 
temppeli ja kristityn tehtävä 
on tuottaa ruumiillaan juma-
lalle kunniaa.

Ruumiillisuuden teologian 
näkökulmasta on helpompi 
ymmärtää, miksi ruumiin 
ylösnousemus oli niin keskei-
nen ajatus varhaiselle kirkol-
le ja sai paikkansa uskontun-
nustuksessamme. siksi myös 
inkarnaation ajatus jeesuk-
sesta ruumiillisena ihmisenä 
– ei vain jumalana – oli niin 
luovuttamaton varhaisen kir-
kon suurille teologeille. Ruu-
miillisen uskon ilmausta on 
myös se, kuinka koko kristi-
kunta joka sunnuntai kerään-
tyy tämän ja tulevan maail-
man yhdistävään messuun, 
inkarnoituvan jumalan sanan 
ja kristuksen ruumiin ja ve-
ren yhteyteen.
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kaarina ylönen
hiippAkuntAdekAAni, helsin-
Gin hiippAkunnAn tuomiokA-
pituli

hiljainen musiikki ympäröi meidät. 
sello soi diplomisellisti jussi makko-
sen taitavien sormien alla. huone on 
hämärä, lähes pyöreä. katossa lamput 
tuikkivat tähtinä. meitä on runsaasti 
yli sata, papin eväitä etsiviä. katselen 
kaunista, kolmiosaista rukouslappua, 
joka toistaa edessä olevan kolmen alt-
tarin sanat: pysähdyn, kuuntelen, kat-
selen. 

pysähdymme katselemaan ja kuun-
telemaan jumalan puhuttelua. kun 
koittaa hiljaisuus, ajatukset saavat 
hengähtää. pastorit lauri maarala ja 
marjatta malmberg johtavat matkaa, 
vievät levollisesti pysähtymään, kuun-
telemaan ja katselemaan. pastori, 
muusikko laura tuhkanen-jukkolan 
ääni soi kauniisti pekka Ruuskan 

”Vartiossa”, jonka kertosäkeeseen 
saamme yhtyä: ”minä kuuntelen vain, 
seison vartiossain / sillä sydämen hil-
jaisuudessa jumala puhuu.” tekstit 
vuorottelevat laulun ja kertosäkeen 
kanssa ja pysäyttävät mukaan tulleet 
alttarien ääreen. ”Varhain aamulla, 
kun vielä oli pimeä, jeesus nousi ja 
lähti ulos. hän meni paikkaan, jossa 
hän sai olla yksin, ja rukoili siellä.” 
(mk. 1:�5) ”tässä on lepopaikka. sal-
likaa väsyneiden hengähtää, täällä on 
lepo ja virvoitus.” (jes. 28:12) ”Riisu 
kengät jalastasi, sillä paikka, jossa sei-
sot, on pyhä.” (2. moos. �:5) ”sinä teit 
minulle kuulevat korvat.” (ps. �0:7) 
”suo minun kuulla ilon ja riemun sa-
na.” (ps. 51:10) ”puhu herra, palveli-
jasi kuulee.” (1. sam. �:10) ”herran 
valvova katse kiertää koko maata, jot-
ta hän voisi vahvistaa niitä, jotka vil-
pittömin sydämin palvelevat häntä.” 
(2. Aikak. 16:9)

matka sisäänpäin, hiljaisuuteen
jeesuksen salaisuus oli tässä hiljaisuu-
dessa ja rukouksessa: hän teki kaiken 
hiljaisuudesta ja rukouksesta käsin. 
”lähde tapaamaan jeesusta hiljaisuu-
dessa. pietarin tavoin voit lähteä etsi-
mään häntä paikasta, jossa hän rukoi-
lee. mitä tai ketä sinä etsit? mikä saa 
sinut etsimään, liikkeelle? kirjoita 
muistiin sanoja, ajatuksia, kuvia, joita 
tulee mieleen. pysähdy, kuuntele, kat-
sele, minkä keskellä olet. tee se lem-
peästi. katsele itseäsi pappina. mikä si-
nulle on tärkeää? kirjoita muistiin 
muutama kuva siitä, kun katselet pap-
pia. mitä kuvia, tarinoita siihen liit-
tyy? mitä iloja ja suruja niihin liittyy?” 
sellon soidessa katselemme sisimpäm-
me kuvia.

kääntyminen ulospäin
”jakamalla me näemme ja kuulemme 
lisää itsestämme.” puheensorina täyt-
tää tilan, kun kolmioryhmissä jaamme 

papin pysäkki
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kuviamme. Vielä hetken kuuntelem-
me oman puheen jälkikaikua. mitä sa-
noo hän, joka puhuu meille hiljaisuu-
dessa?

lauri johdattaa 
ajatuksiamme
kuka on se jumala, kristus, jota kat-
selen? tätä meidän tulisi pappeina 
yhä useammin ajatella. meidän pitää 
ottaa oma spiritualiteettimme todesta, 
rukouksemme ja uskomme ja miten 
niitä harjoitamme. 

ihmiset tarvitsevat syyn, miksi olla 
mukana kirkossa ja tulla sinne toimi-
maan ja elämään. tarvitsemme kirk-
koa, joka auttaa ihmisiä kohtaamaan 
jumalan, elämän syvyyden, haavoittu-
vuuden ja mysteerin. hengellisen ko-
kemuksen nälkä ja jumala-ikävä eivät 
ole kadonneet mihinkään.  siihen vas-
taaminen on kirkon tehtävän ja olemi-
sen ydintä. sitä varten kirkko on. Ru-
kouksesta elävä kirkko vetää ihmisiä 
puoleensa, kuten ihmiset etsivät jee-
susta, joka rukoili erämaassa. 

tehtäviimme kuuluu rukouksen 
opettaminen ja ihmisten opettaminen 
kuulemaan, mitä jumala sanoo ja vas-
taamaan siihen aidosti ja terveellä ta-
valla. jos pappi ei sitä tee, joku muu te-
kee sen. ilman selkeää hengellistä nä-
kyä kirkko on tuuliajolla. ilman vah-
vaa hengellistä pohjaa voimme hakeu-
tua sivuraiteelle ja ilman lujaa pohjaa 
uuvumme. jos pappi on hämmentynyt 
roolinsa kanssa, myös seurakunta 
hämmentyy. pappi on – halusipa tai ei 
– kristuksen kantaja. osaanko antaa 
uskoni toisten käyttöön? onko minul-
la paikka jakaa kokemukseni? onko 
minulla Raamattu elävässä käytössä?

marjatta jatkaa
olla – mikä ehkä onkin kaikkein tär-
keintä. papin tehtävänä on työkseen 
rukoilla, rukoilla kirkon yhteistä ru-
kousta. siihen sisältyy myös ansa: voi 
elää koko elämänsä rukoillen vain 
toisten rukousta. oma rukous tyhje-
nee, jää rukoilematta. juuri tähän liit-
tyy se tunne, että astia on tyhjä. papin 

astia voi olla hyvin tyhjä, tai voi olla, 
etten tunnista astian tyhjyyttä. Voin 
elää niin toisten elämää, etten tunnista 
oman elämän iloa, surua tai rakkautta 
jumalaan.

Apu on se, että uskaltaudun jonkun 
lähelle, olipa se ystävä, matkakumppa-
ni, hengellinen ohjaaja. ja se, että teen 
tilaa hiljaisuudelle omassa elämässäni. 
tai teen päivän päättyessä ignatius 
loyolan harjoituksen: katselen elettyä 
päivää kysellen lempeästi, mistä voin 
kiittää ja mistä en ainakaan voi kiittää, 
ja jätän sen sitten jumalan haltuun. 
tai vielä yksinkertaisemmin: katselen 
päivää ja pysähdyn siihen, mikä nostaa 
tunteita.

suuret kertomukset eivät tapahtu-
neet vain Raamatun suurille. niitä ta-
pahtuu meille. ei koskaan tiedä, missä 
”palava pensas” tulee vastaan, keskel-
lä arkista työtä, arkisia tapahtumia, ta-
vallisia kohtaamisia. papin työssä. täs-
sä päivässä. pitää vain pysähtyä, kuun-
nella ja katsella.
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sanna ylä-jussila
opiskelijAsihteeRi, Aki

elina nurMi
teoloGiAn ylioppilAs, hel-
sinki

Mahdutko muottiin, kysyimme 
palaamme tulijoilta heti aa-
mulla ja tarjosimme purtavaksi 
pappipipareita ja neljän nuoren 
papin näkemyksiä pappeuden 
iloista ja kiroista.  Nämä papit 
toivat jokainen mukanaan 
oman tarinansa, oman elämän-
historiansa ja oman tapansa ol-
la pappi. 

Roihuvuoren seurakunnan pappi Riik-
ka uuksulainen on kirkkoherran tyt-
tö, josta ei alun perin pitänyt tulla pap-
pia lainkaan – tai ei ainakaan ”vielä 
pitkään aikaan, vasta sitten joskus”, 
kuten Riikka ajatuksiaan kuvasi. isän 
työn kautta papin arki oli tuttua, eikä 
työstä ollut mitään ruusuisia kuvitel-
mia. ”kun olin menossa ensimmäiseen 
siunaustilaisuuteeni, juttelin siitä isäni 
kanssa, joka on kohta jäämässä eläk-
keelle. hän totesi, että jos kaikkien hä-
nen siunaamiensa vainajien arkut lai-
tettaisiin jonoon, letkasta tulisi kilo-
metrien pituinen. se antoi jännää per-
spektiiviä omaan työhön.”

teemu laajasalo vihittiin papiksi 
nuorena, vain 22-vuotiaana teologian 

maisterina. Autoerotiikasta gradunsa 
tehnyt maisteri tuli saman tien rytinäl-
lä julkisuuteen ja nautti narsistisesti ti-
lanteesta. ”silloin tuli sanottua monen-
laista, mitä nyt en ehkä enää sanoisi. 
kun ikää tulee lisää, mieli muuttuu 
konservatiivisemmaksi ja takapuoli le-
viää”, kuittasi laajasalo nuoruutensa 
revittelyistä. ”jälkeenpäin miettien si-
tä julkisuutta olisi voinut ehkä enem-
män käyttää jumalan kuin teemu 
laajasalon kunniaksi”, hän pohdiske-
li. 

suvi laaksosen tahti vuonna 2002 
oli kova. hän valmistui maisteriksi 
maanantaina, sanoi lauantaina tahdon 
alttarilla yhden kerran ja sunnuntaina 
pappisvihkimyksessään kolme kertaa. 

poppia vai pönäkkyyttä? 
- pappisrooleja tarjolla



CRuX, joulukuu 2006-helmikuu 2007 21

p A p i s t o n  p ä i V ä t

pienen maalaisseurakunnan pappi on 
myös pienten kaksosten äiti. miten hä-
neltä onnistuu työn ja perheen yhteen-
sovittaminen? ”se riippuu milloin ky-
sytään. Aina välillä on hetkiä, joina 
vastaisin, että ei mitenkään! mutta kai 
se sitten jotenkin kuitenkin onnis-
tuu…”

karoliina löytty vietti teinivuoten-
sa senegalissa ja löysi sieltä myös mie-
hensä. löytyn perheessä uskontojen 
välistä dialogia voidaan käydä aamu-
kahvipöydässä: hänen miehensä on 
muslimi. Vihkimystä haettaessa piispa 
nikotteli: onkohan tämä nyt laitaa? 
seurakunta on kuitenkin ottanut pa-
riskunnan lämpimästi vastaan. kun 
karoliina aloitti työt, pidettiin senega-
lilainen ilta, joka sisälsi hyvää ruokaa 
ja musiikkia. samalla karoliina ja hä-
nen miehensä kertoivat perheestään ja 
omasta uskostaan. ”tapani olla pappi 
on se, että olen oma itseni. en halua re-
vitellä, mutta en myöskään olla jotain 
muuta kuin itse olen. kyllä mä olen 
miettinyt, että voiko papilla on revityt 
farkut tai voiko pappi olla seksikäs. ja 
mä olen tullut siihen tulokseen, että 
voi.”

2000-luvun pappi
haastattelujen jälkeen palaan osallis-
tujat jaettiin ryhmiin purkamaan aja-
tuksia, jotka olivat nousseet haastatte-
luista. Ryhmille annettiin myös tehtä-
vä. jokaisen ryhmän oli mietittävä mil-
lainen on 2000-luvun pappi ja löydet-
tävä kolme kuvaavaa sanaa kertomaan 
ajatuksistaan. Ryhmätyöskentely pu-
rettiin antamalla jokaisen ryhmän ker-
toa mihin sanoihin he olivat pääty-
neet. 

tällaiselta siis näyttää 2000-luvun 
pappi: hän on rinnallakulkija, työ-
aikatietoisempi, ”moniarvoisessayh-
teiskunnassakriittisensolidaarisesti-
kirkkoonsitoutunut”, ihminen, roh-
kea, ammattitaitoinen, jalkautuva, su-
vaitsevainen, sitoutunut, sivistynyt, 
teologi, rohkea, aito, matkakumppani, 
ihmisläheinen, kuuntelija, oma itsen-
sä, valmis uusiutumaan, erilainen, läs-
nä oleva, taivaskanava, ihmispappi, 
vuorovaikutustaitoinen, rohkea, mo-
nialaosaaja ja joukkuepelaaja.  

jumalan talutushihnassa
palassa löysimme siis muotin ja roolin, 
johon voimme mahtua ja johon halu-

amme mahtua.  Rooleiksi ei tarjota-
kaan vain kahdenlaisia: pönäkkää tai 
poppia, vaan niin suurta kirjoa, että 
sieltä kyllä oma paikka löytyy. on tur-
vallista ja rohkaisevaa tietää, että voin 
olla omannäköiseni pappi.

Ryhmätyöskentelyn jälkeen äänen 
päästettiin vielä haastateltavat. he sai-
vat vastata jokainen vuorollaan kysy-
mykseen: puristaako vai kantaako 
panta? Vastaukset olivat kannustavia: 
haastateltavien mielestä enimmäkseen 
panta ei purista vaan kantaa. suvi ker-
toi jutelleensa lasten kanssa pantapai-
dastaan. kenellä muulla on panta kuin 
papilla? ”koirilla tietenkin!”, on las-
ten yksimielinen vastaus. no miksi sil-
lä koiralla on panta? ”että se omistaja 
voisi taluttaa sitä!” kuka taluttaa pap-
pia? ”jumala!” 

jumala kutsuu työtä tekemään, jo-
ten hän myös johdattaa työntekijään-
sä eteenpäin – tempoileepa hihnan 
päässä sitten jumalan oma puudeli tai 
rottweileri.

joHanna koivisto
pRojektikooRdinAAttoRi, 
nuoRten keskus

Onko kirkolla ja papeilla mi-
tään annettavaa tämän päivän 
ihmiselle? Tietävätkö papit it-
se, mihin heitä tarvitaan? Mikä 
on papin työssä olennaisinta ja 
luovuttamattominta? Näitä 
teemoja käsiteltiin Pappi pait-
siossa? -palassa.

ilmeisesti teemat kiinnostavat, koska 
palaan osallistui reilut �00 henkilöä. 
puheenvuoroja ei yleisölle jaettu, vaan 
kaikkiin yleisölle osoitettuihin kysy-
myksiin vastattiin kollektiivisesti ää-
nestämällä punaista tai vihreää. ää-
nestysvälineistöksi penkkeihin oli jaet-
tu kirkkohallituksen julkaisema us-
kosta osallinen -mietintö, joka käsitte-
lee nuorten aikuisten haasteita kirkos-
sa. äänestys aiheutti myös hämmen-
nystä, koska perusteluja vastaukselle 
ei ollut mahdollista esittää. toisaalta 
kaikki saivat mielipiteensä näkyviin.

Vieraiksi oli kutsuttu sekä kulttuu-
rielämän vaikuttajia että pappeja, joi-
ta haastatteli Radio dein ohjelmapääl-
likkö totti toivonen. palaa isännöivät 
johanna koivisto ja timo helenius, 
musiikista vastasi lasse sakara. palan 
aluksi tunnelmaan viritti Riisuttu mies 
-elokuvan musiikkivideo. sen anta-
maan pappiskuvaan suurin osa läsnä 
olleesta papistosta ei löytänyt yhtymä-
kohtia omassa elämässään. sen sijaan 
näyttelijä mikko kouki kertoi järkyt-
tyneensä, kun hän elokuvarooliaan 
varten kävi tutustumassa kirkon toi-

pappi paitsiossa?
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Jaana	Marjanen	ja	Timo	Helenius.

mintaan ja useisiin pappei-
hin. papit olivat kovin raa-
dollisia ihmisten kohtaami-
sessa sekä puisevia ja ilotto-
mia esimerkiksi jumalan-
palveluksia toimittaessaan. 
toisaalta mikko kouki ker-
toi myös siitä, miten hän ol-
lessaan vakavasti sairaana 
sai lohtua kuvitteellisista 
keskusteluista, joita hän kä-
vi pappiystävänsä kanssa.

kirkon jäsenyys ei ole 
itsestäänselvyys
mikko kouki todisti myös 
siitä, miten kirkon jäsenyys 
ei ole itsestäänselvyys nuo-
relle urbaanille ihmiselle. 
hän itse liittyi takaisin kirk-
koon toimitusten, avioliiton 
ja lasten kasteiden takia. ti-
lastoja tutkimalla voi huo-
mata, että toimituksia tär-
keimpänä syynä kirkon jä-
senyyteen pitävätkin alle ��-
vuotiaat. hengelliset syyt 
korostuvat vasta keski-iän 
jälkeen. kuopion puijon 
seurakunnan kirkkoherra, 
lääninrovasti jaana marja-
nen totesi, että toimitukset 
ovat kirkon ja pappien kes-
keisiä tehtäviä ja ne tulee 
hoitaa hyvin. papin täytyy 
tuoda armon ja toivon todel-
lisuus eli evankeliumi ih-
misten elämään. papin haas-
te on pysyä omana itsenään, mutta säi-
lyttää samalla kirkkaana mielessään se 
tehtävä, mihin on saanut kutsun. 

helsingin seurakuntayhtymässä 
nuorten aikuisten projektissa töitä te-
kevä juha petterson totesi, että toimi-
tukset eivät riitä kaikille nuorille ai-
kuisille kirkkoon kuulumisen syyksi. 
pettersonin mukaan kirkon tulisi sa-
noittaa uudelleen sanomaansa niin, et-
tä se voisi kohdata nykyihmisen todel-
lisuutta. hän myös haastoi pappeja 
selventämään itselleen sitä, mikä mer-

kitys kirkon jäsenyydellä on. urbaani 
usko-tutkimuksen mukaan papeilla it-
sellään ei ole kovin selkeää näkemystä 
siitä, miksi ja mitä kirkko on tekemäs-
sä. kirkon tulevaisuuden kannalta on 
tarpeen miettiä uusia välineitä nuorten 
aikuisten tavoittamiseksi.  

Raikuvimmat aplodit puheenvuo-
roistaan sai dramaturgi ja ohjaaja An-
na krogerus, joka kertoi omasta us-
konnollisesta kasvustaan. hän haastoi 
pappeja olemaan hengellisiä matka-
kumppaneita seurakuntalaisille. Anna 

krogeruksen mukaan 
papeilta kaivataan sel-
keästi hengellisten asi-
oiden esillä pitämistä 
ja keskustelua myös 
vaikeista teemoista, 
kuten kuolema ja ar-
mo. toisaalta kirkko 
voi antaa tilaa myös 
hiljaa olemiseen ja si-
tä kautta uskon mys-
teerin kohtaamiseen. 
salaisuuksien äärellä 
sanat ovat väkisinkin 
teennäisiä.

omakohtaisen nä-
kökulman keskuste-
luun toi myös juhani 
paasonen – ihka oikea 
kirkosta eronnut nuo-
ri aikuinen. hän ker-
toi olleensa aktiivinen 
seurakuntanuori, 
mutta eronneensa sen 
vuoksi, ettei voinut ol-
la kirkon kanssa sa-
maa mieltä esimer-
kiksi naispappeus- ja 
homoseksuaalisuus-
linjauksista. erityises-
ti kirkon virallinen 
linja tuntuu vanhoilli-
selta, vaikka yksittäis-
ten kirkon työnteki-
jöiden mielipiteet oli-
sivat suvaitsevia.

mihin pappia tarvi-
taan? summa sum-

marum: keskustelukumppaniksi, hen-
gelliseksi matkaseuraksi, ystäväksi, 
puhumaan jumalasta ja pitämään esil-
lä armoa ja toivoa. pappi ei ole paitsi-
ossa muutoin kuin ajamalla itsensä 
sinne. ettei näin kävisi, tarvitaan kes-
kustelua ja myös treeniä rajojen löytä-
miseksi. siksi vieraat saivat muistoksi 
jalkapallot ja neljä tolppaa. koska 
yleiskeskusteluun ei palassa ollut va-
rattu aikaa, se jatkui kiivaana messu-
keskuksen käytävillä ja ravintolassa. 
erinomaista niin. 
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reijo liiMatainen
kiRkkoheRRA, hAkunilAn 
seuRAkuntA

hyvän ja rohkaisevan työyhteisön luo-
minen on jokaisen asia. sitä ei voi sy-
sätä pelkästään esimiesten harteille. 
esimiesten velvollisuutena on vahvis-
taa rakenteita, joiden sisällä voi turval-
lisin mielin osoittaa tunteita sekä antaa 
ja saada palautetta. tavoitteena on ai-
kuinen ja aikuisten yhteisö, jossa voi 
tehdä yhteistyötä sellaistenkin kanssa, 
joista ei hirveästi tykkää.

stella polariksen ohjaama alkutilan-
ne houkutteli jatkamaan erityisesti 
vuorovaikutuksen ja palautteen ana-
lyysiä. palaute on välttämätöntä sekä 
yksilön että yhteisön kehittymiselle. 
mutta mitä välineitä on luoda toimivia 
käytäntöjä rakentavan palautteen an-
tamiselle ja siitä oppimiselle. jokaisen 
persoonassa on säröjä. jos kriittinen 

palaute osuu juuri siihen, siitä on vai-
kea päästä yli.

pappi pelikaverina etsi hyvän työyh-
teisön tunnusmerkkejä joukkuepelien 
maailmasta. yhteispelin ja taktiikan 
puutteet näkee katsomosta ja selosta-
mosta erityisen hyvin. salla poropudas 
selosti pappien joukkueen peliä viiltä-
vän tarkasti. yksi pyrkii koko ajan 
sooloihin, toinen osaa pelata vain yhtä 
paikkaa, toisen tarjoamia syöttöjä ei 
haluta tai osata hyödyntää. miten voi 
onnistua, jos kukaan ei ole kertonut 
edes pelin sääntöjä? kisastudion koo-
tuissa selityksissä kaikki kääntyy kui-
tenkin parhain päin!

hyvää kollegiaalisuutta on se, että 
auttaa toista saavuttamaan parhaim-
pansa. kuten elina stirkkinen sanoi: 
”kun menen lavalle, ensimmäinen ta-
voitteeni on, että kaveri näyttää hyväl-
tä!”

Reijo liimatainen esitteli, miten hy-

vää työtoveruutta voisi edistää niin, et-
tä sanoitetaan ihmisten käyttäytymi-
nen auki. mitä kollega tekee, kun hän 
kannustaa hyvään työtoveruuteen? 
tämä on yksi osaamisen laji, jota voi-
daan kehittää, kun siihen kiinnitetään 
huomiota. johtajan tehtävä on huoleh-
tia, että työyhteisöosaamista tarkkail-
laan jatkuvasti. kun käyttäytymistä ja 
osaamista kuvailevia lauseita muotoil-
laan yhdessä, saadaan aikaan sitoutu-
mista. huolella rakennetut arvopro-
sessit jalostuvat teoiksi, ilmeiksi, sa-
noiksi ja liikkeiksi.

päätuomarin pilli oli harri palmul-
la. janaharjoituksella kokeiltiin, miltä 
tuntuu olla arvioitavana. porinaryh-
missä pyrittiin sanomaan auki, mitä on 
hyvä työtoveruus, kollegiaalisuus.

”työtoveria ei tarvitse rakastaa, 
mutta sen verran voi olla kohtelias, et-
tä työnteko on mahdollista.”

Pappi pelikaverina

hyvä työtoveri antaa 
kaverin onnistua

Hyvän	työyhteisön	tunnus-
merkkejä	etsittiin	joukkuepe-
lien	maailmasta.
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esko jossas
Akin toiminnAnjohtAjA

Ensi kertaa Papiston päivillä 
oli erillinen edunvalvontaosio, 
johon osallistui alun toistasataa 
henkilöä.

uudesta palkkausjärjestelmästä oli 
päivien aikana alkanut ratkaiseva neu-
vottelujen loppurutistus. neuvottelija-
na toimiva esko jossas selosti sitä, mis-
sä juuri ollaan menossa. esille tulivat 
muun muassa uuteen järjestelmään 
suunnitellut palkkauselementit, tehtä-
väkohtainen palkka ja henkilökohtai-
nen lisä. samalla hahmoteltiin sitä, 
millaiseen prosessiin seurakunnissa 
joudutaan ensi keväänä uuteen järjes-
telmään siirryttäessä.

mikko heikka, joka toimii piispain-
kokouksen edustajana kirkon työ-
markkinalaitoksen valtuuskunnassa, 
alusti palkkaukseen liittyvistä teologi-
sista ja katsomuksellisista ulottuvuuk-
sista. lähtökohtana olivat tutut käsite-
parit, luominen - lunastus ja papin vir-
ka - pappisvirka. heikka totesi valta-
van muutoksen, mikä työoloissa ja työ-
ehdoissa on tapahtunut hänen työvuo-
sinaan 1960-luvun lopulta lähtien. 

nykyisin ajatellaan yleisesti, että jo-
kaiselle kuuluvat ikään kuin perusoi-
keuksina kohtuullinen palkka ja työ-
aikaehdot, hyvä työn johto ja työyhtei-
sö sekä kollegiaalisuus. kehitys on ol-
lut myönteistä ja siinä on otettu huo-
mioon papin luotuisuus ja papin vir-
kaan liittyvät asiat. silti ei ole unoh-
dettu, että pappi toimii myös lunaste-
tussa maailmassa ja hoitaa aina pappis-
virkaa. näihin jälkimmäisiin asioihin 
eivät työmarkkinaneuvottelut kuulu.

ohjelmaan oli sisällytetty myös tar-
koituksen provosoiva kysymys: ”entä 
jos papilla olisi työaika?” Aiheesta 
alusti juha kauppinen. hän totesi 
mahdollisen työaikaperusteisen mallin 
ongelmat itse työn ja omien tottumus-
temme kannalta. jos työaikaan siirryt-
täisiin, myönteisinä puolina kuvaan 
tulisivat mahdollisuus tehdä rajaa 
työssä olon ja vapaa-ajan välillä, mikä 
edelleen on monille papeille vaikeaa. 
samoin suuret työmäärät ja sesongit 
voitaisiin kompensoida selkeillä työ-
aikakorvauksilla, joiden suuruudeksi

kauppinen arveli 7 - 12 % säännöl-
lisestä palkasta. toiselta puolen työ-
aikamalli toisi mukanaan myös työ-
vuorolistat ja työajan seurannan sekä 
nykyistä paljon tarkemman työn suun-

nittelun. suurimmat muutokset työai-
kaan siirtyminen toisi leirityöhön, jos-
sa yhden viikon leiri helposti merkit-
see käytännössä kolmen viikon työtä. 
työaikaan siirtyminen ei ole kirkon 
pöydässä sovittava asia, koska kysees-
sä on valtiollinen työaikalainsäädäntö. 
mutta sitäkin enemmän on kyse siitä, 
miten papin työ ja virka määritellään 
ja millaisiin muutoksiin siinä kohtaa 
olemme valmiita.

kauppisen alustusta kommentoinut 
pauliina järvinen halusi muutosta sii-
hen ajattelutapaan, että joku voisi olla 
työssä vuorokauden ympäri ja kaikki-
na päivinä. tällainen sisään rakennet-
tu ajattelu aiheuttaa kohtuuttomasti 
ongelmia työn rajaamisessa ja riittä-
mättömyyden tunnetta. työaikaan ja 

pappi palkallaan ja 
– työajallaan

Palassa	pohdittiin	mm.	pappisvirkaan	ja	ammatti-identiteettiin	sekä	palkkaukseen	et-
tä	työaikaan	liittyviä	asioita.
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sen mukanaan tuomaan suunnitteluun 
siirtyminen ei välttämättä ratkaise tä-
män kaltaisia ongelmia. papin työssä 
ehkä voitaisiin ajatella jonkinlaista ko-
konaistyöaikaa, joka määriteltäisiin 

vuositasolla tai suunnitelmakausittain. 
mikä tahansa muutos johtaa väistä-
mättä tutkimaan myös itse viran ja 
työn perusteita, pelkällä tekniikalla ei 
päästä eteenpäin.

syntyneessä keskustelussa tulivat 
esille pappisvirkaan ja pappien am-
matti-identiteettiin liittyvät seikat se-
kä palkkaus- että työaikakysymysten 
kohdalla. 

jukka Huttunen
yhteisen seuRAkuntAtyön 
päällikkö, espoon seuRAkun-
tAyhtymä

kanava taisi olla historiallinen: eläke-
läisyyden kysymykset ensimmäistä 
kertaa papiston päivien ohjelmassa. 
kanavan mukaan tulo päivien ohjel-
maan kertoi osaltaan siitä uudesta ti-
lanteesta, jossa kohta suuri joukko vir-
kasisaria ja -veljiä siirtyy vapaille vuo-
sille, eläkkeelle, parhaille päiville. ti-

lanne näkyi myös kanavassa: ilmoit-
tautuneita oli noin 70. ei siis vähäinen 
joukko. ja kokemusta oli.

olimme rakentaneet kanavan yh-
dessä jo eläkevuosista nauttivan jussi 
pelto-pirin, juuri eläkkeelle jääneen 
Aune-inkeri keijosen ja kirkon elä-
ketoimiston stina sileniuksen kanssa 
niin, että saisimme sekä kokemuksen 
että odotukset ja pelot yhteiseen kes-
kusteluun. lisäksi tavoittelimme pien-
tä keskeisten käytännön asioiden no-
peaa läpikäyntiä. ilmoittautuneista 

huomasimme, että joukossa oli niin jo 
eläkkeellä olevia kuin sitä odottavia-
kin.

joitakin poimintoja aune-inkerin 
ja jussin keskustelun 
alustuksista
– eläkkeelle jäämisen huomasi siitä, 
että kotimaa ei tullutkaan kotiin. Voi-
siko eläkeläiselle lähettää lehden edes 
vuoden loppuun asti? tuntuu kuin 
putoaisi heti kirkollisen tiedon tyhji-
öön.

papin parhaat päivät 
– ilon ja ehkä myös 
pienen haikeuden palat

Eläkeläisyyden	kysymykset	
kiinnostivat.
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– tiedon jakaminen hyvissä ajoin 
eläkkeelle siirtymisen vaikutuksista 
olisi tärkeää, siis muista kuin itse eläk-
keeseen liittyvistä kysymyksistä.

– miten ne vuosien aikana rakentu-
neet verkostot voitaisiin edelleen hoi-
taa?

– nykyään puhutaan paljon ”hiljai-
sen tiedon” siirtämisestä, verkostojen 
tärkeydestä ja eri sukupolvien toinen 
toistaan täydentävästä näkökulmasta. 
Ajattelen, että kirkon pitäisi olla siinä 
suorastaan edelläkävijä.

– esimerkiksi sielunhoitajina, krii-
sityöntekijöinä tai retriitin vetäjinä 
eläkeläinen voi hyvin olla. onko mo-
lemmin puolista halua ja tarvetta täl-
laiseen?

– Ajattelen, ettei eläkkeellä oleva 
pappi ole uhka tai kilpailija vielä työs-

sä oleville, vaan hän on suuri apu ja 
voimavara.

– joskus tunnutaan ajattelevan, että 
eläkeläistyöntekijät ovat kirkon il-
maista työvoimaa.

– Vapaus viran paineista ei kuiten-
kaan merkitse toimettomuutta, vaan 
uusia painopisteitä.

– kun työelämä täyttyi erilaisista 
tehtävistä, toimituksista, ihmisten 
kohtaamisista, kokouksista, työyhtei-
sön hoitamisesta, suunnittelusta, edus-
tamisesta ja niin edelleen, niin eläk-
keelle siirtyminen merkitsi luopumis-
ta, syrjään jäämistä, tarpeettomuuden 
tuntua. mutta aika nopeasti uuteen va-
pauteen tottui ja eläkeläisen elämä 
täyttyi niillä asioilla, joihin aikaisem-
min ei ollut aikaa.

– kannattaa miettiä, missä viettää 

eläkepäivänsä.
– päivät täyttyvät vähitellen lapsen-

lapsista, mutta myös tavallisen seura-
kuntalaisen toimista. saarnapyyntöi-
hin suostumisessa täytyy kysyä, onko 
sanottavaa.

– olen edelleen pappisliiton jäsen. 
jäsenenä saan Cruxin, joka merkitsee 
minulle yhteyttä ajassa liikkuviin aja-
tuksiin ja keskusteluun.

– se mitä odotan pappisliitolta, kos-
kee eläkeläisten edunvalvontaa.

stina sileniuksen esimerkit eläke-
järjestelyistä kiinnostivat. keskustelu 
oli vireää ja vilkasta. tiedon ja mo-
nenlaisten kokemusten vaihtoon tun-
tui olevan tarvetta. 

seuraavilla päivillä osallistujien jou-
kossa on taas uusia eläkeläisiä…

pekka uronen
seuRAkuntApAstoRi, keRAVAn 
seuRAkuntA

pappi privaatissa -palan keskeinen si-
sältö oli työn ja vapaa-ajan sekä työn ja 
perheen välisen problematiikan poh-
diskelu. palaa olivat toteuttamassa pa-
nelisteina pastori minna tuominen 
kannelmäestä puolisoinen, pastori 
harri Romar jyväskylästä puolisoinen 
ja juontajana pastori pekka uronen 
keravalta. johdantona toimivat lyhyet 
humoristiset näytelmän pätkät, joissa 
kuvattiin pastorin perheen arkea. 

näytelmien teemat olivat seuraa-
vanlaisia: perheillan keskeyttävä seu-
rakuntalaisen puhelinsoitto, yllättävä 
kohtaaminen ravintolassa rippikoulu-
laisen isän kanssa sekä pastorin ja puo-
lison pohdintaa papin työn positiivisis-
ta puolista. näytelmien jälkeen aihei-
ta käsiteltiin paneeli- ja yleisökeskus-

teluina. 
yksi jatkuvaa jännitettä aiheuttava 

asia papin perheessä tuntuu olevan kä-
site työajattomasta työstä. silloin kun 
työajattoman työn ja aina tavoitetta-
vissa olevuuden välille laitetaan yhtä-
läisyysmerkit, mennään usein met-
sään. perhe tuntee tällöin väkisinkin 
jäävänsä toiseksi ja ristiriidat ovat väis-
tämättömiä. työpuhelin pitää siis vä-
lillä sulkea ja seurakunta jättää oman 
onnensa nojaan… tai vaikkapa ihan 
pätevien kollegoiden hoitoon. 

keskustelun perusteella pastoreita 
näyttäisi vaivaavan eräänlainen kor-
vaamattomuuden syndrooma. pitää 
aina olla tavoitettavissa, aina käsillä ja 
sielunhätä menee aina perheen ja ystä-
vien toiveiden edelle. merkittävä hait-
tatekijä näyttäisi myös olevan töiden 
kotiin tuominen. ei niinkään työ-
pöydälle, vaan ajatuksen tasolle. haja-
mieliset ja poissaolevan tuntuiset papit 

näyttävät olevat yleinen ilmiö eri puo-
lilla suomenniemeä. 

kysymys kuuluikin: onko puolison 
aina joustettava? onko papin työ ja 
sen sisältö niin arvokasta, että tilanne 
täytyy vain hyväksyä? Valmiita vasta-
uksia kysymyksiin ei löydetty. joku oli 
kokenut tärkeänä pienen siirtymäajan 
töistä kotiin. toisen täytyy päästä len-
kille tai muuten itseään purkamaan 
ennen kotiin tuloa. toisaalta, pappien 
perheet eivät ole yksin näiden tilantei-
den edessä – muillakin työntekijäryh-
millä on samankaltaisia kysymyksiä.

voiko pappi olla ihminen?
toinen ajatuksia herättävä aihe oli, 
voiko pappi olla ihminen? saako pap-
pi olla sellainen kuin on, vai tarvitsee-
ko hänen elää niin kuin seurakunta 
odottaa? panelistit ja palan osallistujat 
olivat melko yksimielisesti sitä mieltä, 
että pappi saa olla inhimillinen ihmi-

pappi privaatissa
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nen. kuitenkin monella osallistujalla 
oli kokemuksia siitä, että oman seura-
kunnan alueella ei aina voi odotusten 
paineessa olla luonteva. pappi edustaa 
instituutiota samalla lailla kuin poliisi 
ja armeija. näille instituutioille on tie-
tyt jäykät odotukset eikä niitä pappi 
yksilönä pysty murtamaan. tämän 
ristiriidan keskellä tulee oppia elä-
mään ja toimimaan. toisaalta taas yk-
silötasolla se ainut pappi, jonka yksilö 
tuntee, edustaa koko kirkkoa. tai sit-
ten niin, että ”sä olet tosi hyvä pappi, 
mutta se kirkko, se on jäykkä”. täl-
laisten ulkoapäin tulevien paineiden 
kanssa eläminen ei ole aina herkkua. 

kolmantena keskeisenä sisältönä 
olivat papin työn myönteiset puolet. 
esiin nousivat muun muassa arkiva-
paiden hyödyllisyys sekä työn jousta-
vuus ja vapaus. seuraavassa osallistuji-
en omia positiivisia kokemuksia papin 
työstä.

töissä tuntuu hyvältä, kun…
on hyvät välit työtovereihin, saa 

myönteistä palautetta, saa tehdä työtä 
avoimesti, kun saa tehdä töitä erilais-
ten ihmisten kanssa, kaikki mikä liit-
tyy elämään ja ihmisenä oloon, saa ol-
la hyödyksi ja avuksi, nauretaan yh-
dessä, toisten hyvästä olosta tulee hyvä 
olo, tekee 16 maalia nuorten sählyssä, 
on upeita kollegoja, esimies antaa hy-
vää palautetta, voi kääntää kello kah-
deksan sängyssä kylkeä, työnteko su-
juu työkavereiden kanssa hyvin, saa 
ihmetellä pyhän äärellä, on sopiva 
määrä haasteellisia tehtäviä.
   
pappi voi työpäivänään…
hoitaa kotiasioitaan ja monenlaisia 
privaatteja juttuja, käydä marjamet-
sässä, joustaa perheen tarpeiden mu-
kaan, junailla omat juttunsa, käydä 
ongella, ottaa päiväunet, nukkua aa-
mulla pitkään, pelata sulkapalloa, olla 
menemättä työpaikalle, ottaa takaisin 
ylipitkien päivien tunteja, käydä lap-
sen kanssa lääkärissä, ulkoiluttaa koi-
ran keskellä päivää, vaihtaa auton ren-
kaat, käydä kuntosalilla, tehdä töitä 

kotona, laittaa koululaisille ruokaa, 
viedä lapsen harrastuksiin.

pappi voi olla tänä päivänä 
työpaikasta melko varma 
koska…
pappispula uhkaa, koska eläköitymi-
nen kiihtyy, meitä tarvitaan edelleen, 
kun on ihan tavallinen normaali pap-
pi, elämä jatkuu, yhteisöllisyyden on 
pakko vallata pikkuhiljaa lisää alaa, 
verotusoikeus on toistaiseksi, hengelli-
siä työntekijöitä tarvitaan, papin työ 
on kirkon ydinosaamista, sanan tarve 
on inhimillinen eikä tule loppumaan. 

papin työssä palkkaa saa siitä, 
että…
saa tavata ystävällisiä ihmisiä ja kokea 
olevansa luottamuksen arvoinen, pal-
velee kaikkia omalla persoonallaan, 
hoitaa saamansa kutsuun liittyvät teh-
tävät, voi viettää perheensäkin kanssa 
yhdessä aikaa, on kokonaisesti ihmi-
nen ja käytettävissä, voi puhua juma-
lasta, voi elää ja toimia omien ihantei-

Harri	Romar	(vas.)	ja	Pekka	Uronen	”Yllättävä	kohtaaminen”	näytelmässä.
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den mukaan, elää mallikelpoisesti, 
hoitaa virkaansa, hoitaa leiviskänsä, 
käyttää omaa persoonaansa työhön, 
pelaa sählyä, on läsnä pappina, on nai-
misissa seurakunnan kanssa, juo kah-
via ja jutustelee mukavia, välittää us-
koa ja toivoa. 

olen käyttänyt luovuuttani…
työssäni lähes päivittäin, saarnan val-
mistelussa, ripareilla, messuissa, per-
hekerhoissa, kirjoittamalla näytelmän, 
piirtämällä, poistamalla vastaajan kän-
nykästä, tullakseni toimeen vaikeiden 
työkavereiden kanssa, lapsityössä, alt-
tarin suunnittelussa, mainostamisessa, 

papin kaikki työ on luovaa, raamattu-
jutuissa, järjestötyössä, niin paljon 
kuin olen uskaltanut, työn suunnitte-
lussa.

olen ottanut perhettäni 
mukaan…
kun tuntuu, että heiltä ei odoteta lii-
kaa, kaikkeen mihin haluavat, vain 
kun olen itse läsnä seurakuntalaisena, 
messuun, työhuoneeseeni, käytännön 
hommissa, en ota, jos se on käynyt 
päinsä, kastekäynnille, lapsi- ja perhe-
työn tapahtumiin, sopivasti, puhuessa-
ni perhekerhoissa, ripareille, ulko-
maille työmatkalle, joihinkin erityis-

messuihin, monenlaisiin tapahtumiin. 

olen huomannut 
kehittyneeni…
työn järjestelyssä, työajan rajaamises-
sa, puhelimen käytössä, ajankäytössä-
ni, Raamatun opettamisessa, kohtuul-
lisen ja tyydyttävän kunnioittamisessa, 
tiivistämään puheeni, olemaan oma it-
seni, sosiaalisissa taidoissa, oppinut 
olemaan pelkäämättä, hoitovapaalla 
isänä, pitämään vapaapäiviä, nopeam-
maksi, tehokkaammaksi työntekijäksi 
äidiksi tulon jälkeen, tuottamaan pet-
tymyksiä myös työpaikalla, laittamaan 
työt tärkeysjärjestykseen. 

joHanna elo
seuRAkuntApAstoRi, oulun-
kylän seuRAkuntA

keskiviikkona järjestettiin yksi papis-
ton päivien päätapahtumista, joka ko-
kosi eri alojen ihmisiä yhteen keskus-
telemaan kirkon ja median suhteesta. 
hilkka olkinuora ja olav s. melin 
johtivat paneelia, jossa keskustelivat 
piispa eero huovinen, iltalehden ur-
heiluosaston toimituspäällikkö Reijo 
Ruokanen, Riihimäen seurakunnan 
kappalainen sirpa Viherä, brändin ra-
kentamista ja mainontaa tutkinut 
kauppatieteiden tohtori pirjo Vuokko 
sekä Fleim-lehden päätoimittaja Ant-
ti siukonen.

pappi löi raamatulla päähän
ensimmäiseksi keskustelussa nostet-
tiin esille kirkon näkyminen iltapäivä-
lehtien lööpeissä. kirkon työntekijöi-
hin liittyvät pahoinpitely- ja seksiskan-
daalit myyvät lehtiä hyvin. 

Ruokanen kertoo kaupaksi käyvän 
uutisen reseptin: ”tällaiset uutiset 
kiinnostavat ihmisiä siksi, että niissä 
tulee esiin ristiriita oletusten ja tapah-
tuman välillä. mitä isompi ristiriita, si-
tä kiinnostavampi juttu.” 

koska kirkon työntekijöiltä ei yleen-
sä odoteta rikollista käytöstä, sitä suu-
rempi uutinen se on, kun jotain nega-
tiivista tapahtuu. siksi iltapäivälehtien 
kirkkoa koskevat uutiset ovat usein 
negatiivista. se ei kuitenkaan tarkoita, 
että suhtautuminen itse kirkkoa koh-
taan olisi negatiivinen. 

kirkkovastainen media?
helsingin sanomat on usein leimattu 
kirkkovastaiseksi. piispa huovinen 
kuitenkin kiistää tämän väitteen: ”se 
ei pidä paikkaansa. jos helsingin sa-
nomat kirjoittaisi vielä positiivisem-
min kirkosta, kotimaa-yhtiöt voisi os-
taa sen. lehdessä on viime aikoina pa-
nostettu asiantuntevuuteen.”

myös Ruokanen on samoilla linjoil-

la: ”ei mikään media ole millekään or-
ganisaatiolle suopea tai epäsuopea tai 
perusta näkemystään periaatteellisesti 
vastaan tai puolesta. Asioita tarkastel-
laan instituutioiden tekemisten kautta 
ja mikä suhde sillä on lukijoihin. hy-
vistäkin teoista raportoidaan.”

Fleim-lehteä toimittava siukonen 
muistuttaa, että myös hyvät uutiset 
voivat olla uutisia. hän asettaa kyseen-
alaiseksi sen, että toimittajat olisivat 
aina objektiivisia. toimittaja saattaa 
nostaa esille uutisia, jotka tukevat hä-
nen omaa kantaansa: ”usein uutiskyn-
nyksen ylitys voi olla riippuvainen toi-
mittajan omista taustoista ja arvoista”, 
siukonen sanoo. 

veisaavatko kaikki samaa virttä 
kirkon sekakuorossa?
keskustelussa tuli esille kirkon moni-
äänisyyden ja yhteiseen linjaan sitou-
tumisen välinen jännite. Ruokasen 
mukaan tiedotusvälineiden kannalta 
olisi helppoa, jos organisaatiolla olisi 

”syntinen tunnusti kaiken”
– kirkko median otsikoissa
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vain yksi ääni. sellaiseen organisaati-
oon hän itse ei kuitenkaan ole vielä 
törmännyt.

panelistit olivat yksimielisiä siitä, et-
tä piispa ei ole ainoa, joka kirkon ään-
tä käyttää, vaan jokaisella on oikeus 
saada äänensä kuuluviin. siukonen 
näkee kirkon maailmanlaajuisena 
kristuksen kirkkona, jonka ääni kuu-
luu sekä yksittäisten ihmisten että leh-
distön kautta. 

pirjo Vuokko muistuttaa tutkimuk-
sista, joiden perusteella työtyytyväisyys 
lähtee perusoikeuksista. jokaisessa or-
ganisaatiossa on tärkeää, että työnteki-
jällä on oikeus tuoda oma mielipiteen-
sä esiin. moniarvoisuus on lisäksi osa 
inhimillistä elämää. ”kirkossa on kyse 
sekakuorosta”, Vuokko sanoo.

moniäänisyyden keskellä papeilla on 
silti sekä velvollisuus että oikeus olla 
solidaarinen kirkolle. ”emme luojan 
kiitos ole yksityisyrittäjiä tässä asias-
sa”, Viherä huokaisee. 

myös huovinen on samoilla linjoil-
la. mikään instituutio ei tule toimeen 
ilman, että sitoudutaan yhteisiin peli-
sääntöihin. solidaarisuus on hyvä asia, 
mutta sen ei tarvitse olla sokeaa: ”Voi-
dakseen sitoutua aidosti yhteiseen us-
koon, papin täytyy kyetä ajattelemaan. 
Augustinuskin sanoi: ’uskon, jotta 
ymmärtäisin.’ papin tehtävä on katsel-
la ihmisiä, katsoa peiliin ja katsella 
maailmaa. usko antaa kyvyn ymmär-
tää maailmaa.” 

piispa muistuttaa myös, että kirkon 
ykseys on tärkeää. ”kirkko on ihmis-
ruumis. kukaan ei ole tarpeeton ja 
kuitenkin kaikkien pitäisi olla yhtä 
kristuksessa. tämä jännite on aina 
olemassa. suurempi huoli on siinä, et-
tä me kaikki olisimme yhtä jeesuksen 
rukouksen mukaisesti.”

rippi ei ole lööppitavaraa
kirkon todellinen elämä näkyy medi-
assa hyvin vähän, eikä kirkon sanoma 
useinkaan ylitä uutiskynnystä. panelis-
tien mukaan kirkon pitää terävöittää 
sitä, mikä on sille ainutlaatuista. ihmi-

sillä on monenlaisia mielikuvia kir-
kosta, ja niitä mielikuvia kirkon pitäi-
si päästä muokkaamaan. Vuokko 
muistuttaa, että on eri asia, mitä miel-
tä papit ovat kirkosta kuin mikä mie-
likuva ihmisille kirkosta syntyy.

huovisen mukaan kirkko on osit-
tain itse ollut luomassa huonoa julki-
suuskuvaa: ”isot instituutiot eivät ole 
enää ’in’. huonosti menee esimerkiksi 
isoilla puolueilla, joiden jäsenmäärä on 
pudonnut reippaasti. mutta ne eivät 
kerro sitä ääneen. sen sijaan, kun kir-
kon jäsenmäärä tippuu 0,� prosenttia, 
niin silloin tiedotetaan, että meillä me-
nee niin peevelin huonosti.” kirkon 
pitäisi panelistien mukaan panostaa 
yritysviestintään, jossa kohderyhmä 
otetaan huomioon. sillä tavalla sano-
ma saataisiin paremmin perille. 

 toisaalta kirkon työ sisältää asioita, 
jotka eivät koskaan tule julkisuuteen. 
kanava-lehden haastattelussa huovi-
nen oli luonnehtinut kirkkoa sanomal-
la: ”ei ole olennaista se, mikä näkyy, 
vaan se, mikä on.” 

nykyään on vallalla ajatus, että vain 
se, mikä on kirjoitettu lehdessä, on tot-
ta ja todellista. kirkon työssä on kui-
tenkin paljon sellaista, mikä ei kos-
kaan tule eikä edes saa tulla näkyviin 
lehdessä. Rippi on tästä hyvä esimerk-
ki. 

 olkinuora tiivisti keskustelun kir-
kon näkymisestä julkisuudessa: ”jo-
kainen meistä papeista voisi olla elävä 
lööppi.” jokainen pappi on siis omalla 
paikallaan luomassa mielikuvaa siitä, 
mikä on kirkko ja millainen on pap-
pi.

Panelistit	(vas)	Reijo	Ruokanen,	Antti	Siukonen,	Sirpa	Viherä,	Eero	Huovinen	ja	Pirjo	
Vuokko.

Lööpit	eivät	aina	anna	to-
tuudenmukaista	kuvaa	
kirkosta.
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Kollegoiden	tapaaminen,	
mahdollisuus	keskusteluun	
ja	uuden	oppiminen	olivat	
olennainen	osa	päivien	an-
nista.
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henkilöstökoulutus eduksemme

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

kaisa rauMa
diAkoniAtyöntekijöiden liiton puheen-
johtAjA
kaisa.rauma@evl.fi

u
seimmillA meistä on mahdollisuus hank-
kia lisäkoulutusta työssämme tarvittaviin osaa-
misalueisiin työnantajan kustannuksella ja usein 
myös työnantajan järjestämänä. koulutuksen 

on aina sanottu kannattavan, olen ehdottomasti itse-
kin samaa mieltä. kirkko on ollut kiitettävästi mukana 
kouluttamassa henkilöstöään. parantamisen varaa olisi 
koulutuksen hankkineiden palkkauksen korjaamisessa, 
lisäkoulutus ei kanna tilipussiin asti. Aivan kaikki ei-
vät myöskään pysty hyödyntämään täysin hankkimansa 
lisäkoulutuksen tuomaa pätevyyttä kirkossa. ei kai ole 
kirkonkaan etu, että kouluttautuneet työntekijät lähte-
vät muille työmarkkinoille. tilannetta parantanee jat-
kossa se toisasia, että ylempi diakonian ja kasvatuksen 
ammattikorkeakoulututkinto on täysin rinnasteinen 
ylempään korkeakoulututkintoon. tätä kautta on esi-
merkiksi diakonian alan perheterapeuttien mahdollista 
työllistyä kirkon tehtäviin.

meidän kannattaa vakavasti miettiä työn tarpeista kä-
sin koulutuksen kolmivuotinen suunnitelma kirkon 
henkilöstökoulutussopimuksen hengen mukaisesti. Vuo-
deksi voi suunnitella tarkalleen mitä ja missä. kaksi seu-
raavaa vuotta kannattaa kuitenkin suunnata johonkin 
omaa työtä edistävään koulutukseen. kirkon pitkiin 
koulutuksiin sitoudutaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, 
silloin on helppo tehdä kolmivuotissuunnitelma. koulu-
tustarjontaa on aika vaikea ennakoida useiden vuosien 
päähän. diakoniatyön painopisteet muuttuvat ympäröi-
vän hädän ilmiöiden mukaan, koulutustarvettakaan ei 
ole siksi kovin helppoa ennustaa. 

KOuluTuS ON KOKO työiän mittainen asia, silti vä-
lillä kannattaa vetää henkeä. Ahkeraa kouluttautujaa voi 
pahimmillaan uhata koulutusväsymys, sehän ei ole min-
kään koulutuksen tarkoitus. Väsymys voi uhata myös 
ahkeran kouluttautujan lähityötovereita. hyvän koulu-
tuksen jälkeen voi aivan rauhassa ammentaa saadusta 
koulutuksesta ja tyytyä välillä vähän vähempään. Aina-
kin suurten kaupunkien läheisyydessä kannattaa etsiy-
tyä myös muiden tahojen järjestämiin koulutuspäiviin. 

tällaiset lähellä olevat, päi-
vän mittaiset koulutukset 
sopivat silloin, kun on vai-
keaa irrottautua pidemmäk-
si aikaa kursseille. näitä 
koulutuksia varten kannat-
taa rakentaa resursseja työ-
alan budjettiin, koska nämä 
eivät juuri koskaan ehdi 
varsinaiseen koulutussuun-
nitelmaan. Aihepiiristä voi 
suunnitelmissa ilmaista kiinnostuksensa, mutta sitähän 
ei tiedä mitä tulee milloinkin tarjolle.

MINKälaISIlla EVäIllä diakoniatyötä voisi teh-
dä muuttuvassa maailmassa, ellei olisi välillä päivittänyt 
tietojaan ja osaamistaan erilaisissa koulutuspäivissä ja 
pitkissä koulutuksissa. yhtään vähättelemättä vanhaa tai 
uutta diakonian ammatillista koulutusta, en usko sen 
kantavan koko työelämän kaaren matkaa. Varmasti ei 
ole tarkoituskaan antaa kerralla niin vahvaa koulutusta, 
ettei sitä tarvitsisi päivittää myöhemmin. diakoniatyön 
painopisteet vaihtuvat aikojen saatossa ja jokaisella aika-
kaudella on omat haasteensa. 

hakiessa työpaikkaa näyttää aina positiiviselta, kun 
hakija on hankkinut lisäkoulutusta työkokemuksen vah-
vistukseksi. pätkätyöläisellä on kirkossa niin kuin muis-
sakin työpaikoissa vaikeuksia päästä koulutukseen. yh-
teinen etumme on pyrkiä omalta osaltamme auttamaan 
taloudellisesti sijaisia pääsemään haluamaansa koulu-
tukseen. koulutusrahoituksen ulkopuolella ovat myös 
mahdolliset alanvaihtajat, jotka palaavat vuosien päästä 
kirkon töihin. heillä on oma osaamisensa yhteiskunnan 
muista töistä, mutta kirkkosektori ei ole automaattisesti 
päivittynyt.

työvoiman vaihtovuodet ovat pikkuhiljaa alkamassa, 
tällöin kannattaisi varmaan järjestää kirkon töiden päi-
vityskoulutuksia. Vaatii aika lailla siviilirohkeutta hypä-
tä uusiin töihin sen koulutuksen varassa, jonka on saa-
nut vuosia sitten. muutostilanteissa on koulutuksen li-
säksi tuutoroinnilla oma paikkansa auttamassa uusia tu-
lokkaita tai palaajia työn alkuun. uudistumassa oleva 
kirkon henkilöstökoulutussopimus antaa varmasti hen-
kilökoulutukselle jäntevyyttä ja selkeitä koulutuspolku-
ja.
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esko jossas
Akin toiminnAnjohtAjA

marras-joulukuun aikana sopijaosa-
puolet ovat jatkaneet neuvotteluja 
palkkausjärjestelmän uudistamisesta. 
tavoitteena on päästä tulokseen ennen 
joulua.

neuvotteluissa ovat olleet esillä uu-
den järjestelmän molemmat pääele-
mentit eli tehtäväkohtainen palkka ja 
henkilökohtainen lisä.

tehtäväkohtaisessa palkassa pääosa 
muodostuu työn vaativuuden mukaan. 
lisäksi tehtäväkohtaiseen palkanosaan 
kuuluisi niin sanottu erityisosio sikäli 
kuin sopimukseen sisältyvä vaativuus-
asteikko ei tuo esille tehtävän koko 
kuvaa.

henkilökohtaisessa lisässä pääosa 
koostuu nykyisenkaltaisesta vuosipe-
rusteisesta osasta. käytännössä tarkoi-

tus on sisällyttää nykyinen kokemusli-
sä myös uuteen järjestelmään.

toinen henkilökohtaisen lisän ele-
mentti on kokonaan uusi. lähiesimie-
hen kanssa käydään vuosittain kehi-
tyskeskustelu, jonka yhteydessä arvioi-
daan myös työntekijän suoriutumista 
ja mahdollisesti asetettujen tavoittei-
den saavuttamista. seurakunnalla on 
mahdollisuus käyttää rahaa tällaiseen 
harkinnanvaraiseen lisään ja palkita 
hyvää suoriutumista/suoritusta.

neuvotteluissa on viimeksi tultu 
myös rahanjakokysymykseen. Aikai-
semmin on sovittu, että järjestelmän 
uudistamiseen on käytettävissä aina-
kin jäljellä olevat palkkatasoselvityk-
sen (kirpas) varat (1,5 % palkkasum-
masta). samoin on neuvoteltu siitä, 
miten uudistettu järjestelmä suhtau-
tuu eräisiin nykyjärjestelmän element-
teihin, kuten vastuulisään ja liite 10:
een.

palkkausjärjestelmäneuvottelut 
loppusuoralla

Esko	Jossas

akavan kirkolliset ammattiliitot 
aKI
www.akiliitot.fi
Akin verkkosivut avattu.
Aki tarjoaa koulutusta uudesta 
palkkausjärjestelmästä.
Valtuuston syyskokouksen päätök-
siä.
opintomatka 2007.

Kanttori-urkuriliitto
www.skul.fi
kanttori-urkuriliiton uudet verkko-

sivut avattu.
Valtuuston syyskokouksen päätök-
siä.
opintomatka 2007.
skul:n 100-vuotisjuhlat 1�. - 
15.6.2007.

Pappisliitto
www.pappisliitto.fi
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packa prästfröets 
kappsäck

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

jessica Högnabba
teoloGi studeRAnde Vid åBo AkAdemi

p
ust! har åter en gång packat upp min rygg-
säck, den här gången efter en natt på lärkkul-
la, där jag deltog i Borgå stifts praktiksemina-
rium. seminariet var givande och inget att pusta 

åt i sig, men när man samma höst sprungit på teologda-
gar, prästdagar, kyrkodagar, höstdagar och Aki-dagar 
uppskattar man en hemmakväll utan tidtabeller, mas-
sinkvartering och presentationsrundor. 

samtidigt som jag tömmer min ryggsäck, kan jag kon-
statera att jag igen en gång fått lite påfyllning i en annan 
väska. det är i den jag samlar alla erfarenheter, nya män-
niskokontakter, roliga upplevelser, samt berättelser av 
dem som är mera erfarna än jag – allt sådant som kan 
hjälpa ett prästfrö att mogna. Alla höstens sova-över-
evenemang har utan tvekan varit sådana. studier i teo-
logi ger oss en nödvändig grund för ett framtida yrke. 
Alla namn, årtal och ordböjningar kommer knappast att 
hållas i färskt minne, men vi lär oss att plocka fram dem 
när det behövs och att leta reda på saker när så krävs. 
men, det räcker inte med bara vetenskap, kurser och stu-
dieveckor – inte ens om de avklarats med högsta poäng, 
i Bologna-takt och med nöjda professorer. prästfröets 
kappsäck behöver få mera innehåll. 

under praktikseminariet betonade biskop erik att ett 
av seminariets syften var att vi studeranden skulle kom-
ma i kontakt med vårt stift och att stiftet skulle få ansik-
ten på oss. jag håller med honom och tror att detta ock-
så gäller i de andra sammanhangen – det är oerhört vär-
defullt att skapa kontakter till dem som redan är i ar-
betslivet och till andra studeranden (teologer, kantorer, 
diakoner, ungdomsarbetare) och också över språkgrän-
serna. även om den lilla studenten, som deltar i ett eve-
nemang för präster, kan känna sig vilsen bland alla sock-
erbitskragar, så är all den erfarenhet kragarna kan dela 
med sig av mycket värdefull för oss. Vi erbjuds en in-
blick i hur kyrkan och våra stift fungerar, vi lockas in i 
olika aktuella frågeställningar och kan få erfarenheter 

som studierna inte erbjuder. 
För att få erfarenheter, människokontakter och för att 

lära känna kyrkan inifrån behöver vi inte nödvändigtvis 
söka oss så långt hemifrån. i våra hemförsamlingar kan 
vi uppleva en gudstjänstgemenskap, ta del av försam-
lingslivet och kanske åta oss en och annan uppgift. För-
samlingarna behöver arbetare och vi behöver erfarenhet. 
också olika organisationer erbjuder program för sina 
studeranden. För tillfället arrangerar till exempel kon-
taktgruppen för Borgå stift och prästförbundet samling-
ar för teologerna här i åbo. träffarna går under namnet 
”präst-jag?” och inbjuder både mer och mindre mål-
medvetna teologer till samlingar som kanske kan ge nå-
got att sätta i kappsäcken. under hösten har temat varit 
äktenskapet. Genom paneldiskussioner och lekvigslar 
har vi fått lära oss om förrättningen genom prästers, 
kantorers och gifta pars erfarenheter.

Våra kappsäckar är olika stora. i min turkosa hand-
väska kan det rymmas lite fler eller färre erfarenheter än 
i din sportiga ryggsäck. tanken är inte att alla med svet-
ten i pannan skall rusa från det ena evenemanget till det 
andra, eller att alla skall försöka delta i så många jippon 
som möjligt. Vi måste välja vad vi behöver komplettera 
i vår kappsäck, men vi måste också komma ihåg att läm-
na lite utrymme för en och annan sovmorgon, för slap-
pande framför såpoperor och för att rulla i den färska 
pudersnön.
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kari kuula
tt, kAppAlAinen, kuopion pui-
jon seuRAkuntA

Mitä tapahtuu niille, jotka ei-
vät pelastu? Kysymys olisi mu-
kavinta sivuttaa ja puhua pe-
lastuksen tielle pääsemisestä. 
Kaikkein parasta olisi, jos voi-
simme luvata kaikkien pelastu-
van, niin kuin hautauspuheissa 
joskus vahingossa tapahtuu. 
Mutta helvettiäkin on tutkitta-
va aivan omana kysymykse-
nään niin kauan kuin se kuu-
luu kristinuskoon.

teologian historiassa helvettikäsityk-
set muodostavat kehärakenteen. Vii-
meisten kolmen vuosisadan aikana 
olemme palanneet samaan näkemys-
ten moninaisuuteen, joka vallitsi en-
simmäisten kolmen vuosisadan aika-
na. Alkukirkon julistuksen mukaan 
kaikki ihmiset ovat synnin vankeja ja 
siksi jumalan viha lepää heidän yllään. 
mutta vihan rinnalla on myös armo, 
joka pelastaa ne, jotka tulevat kristuk-
sen yhteyteen joko kirkon julistuksen 
kautta tai kaikkialla läsnäolevan niin 
sanotun yleisen armon välityksellä. 
ensimmäisten vuosisatojen kuluessa 
pelastuksen ulkopuolelle jääneiden 
osasta esitettiin kolme erilaista tulkin-
taa. 

origeneen nimeen liittyvän linjan 
mukaan kadotetut joutuvat helvettiin, 
jonka piinat eivät ole kostoa vaan ku-
rittamista. kuten maalliset isät kurit-
tavat lapsiaan kasvattaakseen heistä 
parempia ihmisiä, niin jumalakin puh-
distaa ja kasvattaa langenneita helve-
tissä. Vähitellen pitkällisen prosessin 
kuluessa heidän sielunsa puhdistuvat, 
kunnes kerran kaikki palaavat juma-
lan yhteyteen. helvetti on siis olemas-

sa, mutta se ei ole ikuinen. 
tyhjiinraukeamislinjan voimme 

kytkeä tatianoksen nimeen, joka tiet-
tävästi ensimmäisenä esitti sen seikka-
peräisemmän puolustuksen. sielut ei-
vät ole luonnostaan kuolemattomia 
vaan kuolevaisia. siksi vain ne saavat 
ikuisen elämän, joille jumala antaa sen 
lahjaksi. muut tuhoutuvat kuolemas-
sa olemattomiin. ennen tuhoutumista 
syntisiä rangaistaan heidän tekojensa 
vaatimalla tavalla, kunnes ne kulutta-
vat sielun tyhjiin. tyhjiinraukeamisen 
eli annihilaation raamatullinen perus-
ta saatiin niistä kohdista, joissa pelas-
tuksen vastakohtana mainittiin kuole-
ma tai tuho (erityisesti paavali ja evan-
kelista johannes).

Voiton peri lopulta kolmas kanta, 
jonka tunnetuin puolustaja on kirkko-
isä Augustinus, jota kaikkien muiden 
arvonimien lisäksi voidaan nimittää 
kristinuskon johtavaksi infernologik-
si. kaikki eivät pelastu, vaan jotkut tu-
levat joutumaan kadotukseen. sielut 
ovat kuolemattomia, joten ne eivät tu-
houdu helvetissäkään, vaan kärsivät 
siellä ikuisesti. myöhemmin helvetin 
piinat eriteltiin kahteen lajiin. kado-
tettuja vaivaa sekä sielun sisältä nouse-
va synnin ahdistus (poena damni) että 
sen ulkopuolelta tuleva helvetin piina 
(poena sensus). 

tuhatvuotinen valtakunta ja 
sen tuho
keskiaikaa (�00 - 1500) voidaan pitää 
helvetin tuhatvuotisena valtakuntana. 
silloin helvetin tulet valaisivat kaikkea 
kirkollista elämää. ne vaivasivat epä-
suorasti myös uskovia, sillä suurin osa 
heistä joutuu kuoltuaan puhdistus-
paikkaan, kiirastuleen, jossa heitä ki-
vuliaasti valmistetaan taivaaseen otta-
mista varten. 

Reformaattorit luopuivat kiirastu-
lesta, mutta pitivät muuten klassisen 

helvettiopin voimassa. hekin yhtyivät 
Roomalaisen katekismuksen (1566) 
tulkintaan kristuksen tuomiosanoista 
matteuksen evankeliumin luvussa 25: 
”menkää pois minun luotani” tarkoit-
tavat jumalan näkemisen ikuista ja pe-
ruuttamatonta menettämistä, sana ”ki-
rotut” sitä, etteivät he voi elätellä pie-
nintäkään toivoa siitä, että joskus ju-
mala sittenkin siunaisi heidät takaisin 
luokseen, ”ikuiseen tuleen” viittaa hel-
vetin ruumiillisiin ja henkisiin ran-
gaistuksiin ja sanat ”joka on varattu 
saatanalle ja hänen enkeleilleen” ker-
tovat, etteivät he saa minkäänlaista 
turvaa toisistaan, sillä kukin tuntee 
siellä vain saatanan ja hänen joukko-
jensa läheisyyden. tässä on klassinen 
tulkinta helvetistä.

Reformaation jälkeen ja etenkin va-
listuksen vuosisadalta alkaen (1700-lu-
ku) keskiajan konsensus alkoi muren-
tua. origeneen oppi helvetin puhdista-
vasta vaikutuksesta ja kaikkien pelas-
tumisesta nousi tuhkasta kuin Fenix-
lintu. samoin tyhjiinraukeamisen kan-
natus lisääntyi etenkin 1800-luvulta al-
kaen, kun oivallettiin, että eräs helve-
tin ikuisuutta kannattava voima oli 
platonin oppi sielun kuolemattomuu-
desta. Raamatullisen antropologian 
mukaan taas ihmiset ovat luonnostaan 
kuolevaisia. heillä on vain kuolemat-
tomuuden mahdollisuus, joka kerran 
tulee pelastuvien osaksi. tämä avasi 
mahdollisuuden ajatella, että pelastuk-
sen ulkopuolelle jäävät eivät saavuta 
katoamattomuutta, vaan he häviävät 
samaan tyhjyyteen, jossa he olivat en-
nen syntymäänsäkin. 

kristikunnan valtauoma on kuiten-
kin näihin päiviin saakka pitänyt kiin-
ni klassisesta ikuisen kahtiajaon aja-
tuksesta, joskin kadotuksen kauhui-
hin on löytynyt monenlaisia lieventä-
viä asianhaaroja. jo vanhan kirkon ai-
kana tajuttiin selvästi, että Raamatun 

helvetin hirmuinen historia
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puheet tulesta ja pimeydestä ovat ver-
tauskuvia (teologit eivät ajatelleet sil-
loin eivätkä varsinkaan nykyään niin 
kirjaimellisesti ja ihmismuotoisesti 
kuin kohupiispa spong antaa ymmär-
tää). niiden varsinainen asia on ero ju-
malasta, kuten toisessa tessalonikalais-
kirjeessä sanotaan: ”heidän rangais-
tuksenaan on ikuinen kadotus, ero 
herrasta ja hänen voimansa kirkkau-
desta” (2. tess. 1:9). 

merkittävin muutos keskiaikaan 
verrattuna koskee sitä, missä tapaluo-
kassa helvetistä puhutaan. Aikaisem-
min siitä puhuttiin varmana asiana, jo-
ka tulee kohtaamaan joitakin ihmisiä. 
Vaikka kirkko ei missään virallisessa 
dokumentissa olekaan suoraan nimen-
nyt ketään helvettiin joutuvaa, yleises-
ti ajateltiin monien päätyvän sinne. 
keskiajalla ja vielä uudella ajallakin 
yleisen käsityksen mukaan suurin osa 
ihmiskuntaa joutuu sinne. 

modernissa teologiassa helvetistä 
puhutaan mahdollisuus-muodossa. se 
mahdollisuus on olemassa, että jotkut 
jäävät lopullisen pelastuksen ulkopuo-
lelle. kristikunta korostaa sitä, että 
emme tiedä, kuinka monelle näin lo-
pulta tapahtuu. Rohkeimpien arvioi-
den mukaan sinne joutuu hyvin vähän 
ihmisiä. kuuluisa on karl Barthin aja-
tus siitä, että sinne on tuomittu vain 
yksi, kristus itse, jotta ketään muuta ei 
tarvitsisi hylätä vaan kaikki voitaisiin 
valita pelastukseen. 

mitä ero jumalasta 
tarkasti ottaen on?
kristikunta ei siis tarkasti ottaen opeta 
helvetistä, vaan se varoittaa siitä. Ato-
miajan teologiassa ollaan ymmärrettä-
västi haluttomia pohtimaan tarkem-
min sitä, minkälaiseen tilaan kadote-
tut joutuvat. jos emme tiedä kovin pal-
joa taivaasta, miten vähän voimme-
kaan sanoa helvetistä? jotakin siitä 
moderni teologia haluaa kuitenkin sa-
noa, vaikka siirrymmekin ilmoitusva-
lon hämärälle reuna-alueelle. 

se on selvää, ettei helvetti ole tai-

vaan täsmällinen vastakohta. suomen 
kielen sana kadotus kuvaa hyvin pe-
lastuksesta osattomien kohtaloa; se on 
jonkin hyvän menettämistä pikem-
minkin kuin erityisen rangaistuksen 
saamista.

menettämistä voidaan katsoa pelas-
tuksen näkökulmasta, jolloin se on 
osattomuutta jumalan näkemisestä. 
kun sielu torjuu jumalan luotaan, se 
menettää myös jumalan siunauksen ja 
syntiä hillitsevän vaikutuksen, jolloin 
paha saa nakertaa sitä mielin määrin. 
tässä yhteydessä yleensä todetaan, et-
tä jumala ei piinaa ketään helvetissä, 
vaan kunkin oma tila on hänen ran-
gaistuksensa. kukin vie helvettiin mu-
kanaan omat halkonsa. 

luomisen näkökulmasta kadotus on 
luomistarkoituksen toteutumatto-
muutta. jumala loi ihmisen yhteyteen-
sä ja kasvamaan kohti täyttä ihmisyyt-
tä. kun kadotettu torjuu jumalan, hän 
kieltäytyy luojan elämää ja olemassa-
oloa ylläpitävästä vaikutuksesta. tästä 
seuraa helvetin tila. mutta mitä se on? 
tässä joudumme spekuloimaan. ehkä 
sielun olemassaolo ohenee ja kadotet-
tu ikään kuin taantuu jonkinlaiseksi 
ihmisen jäännökseksi. hän kuolee ja 
kuolee ja kuolee, mutta ei häviä kos-
kaan. 

tässä elämässä jumalan siunaus te-
kee kaiken tavoiteltavan arvoiseksi. 
ehkä kadotetut torjuessaan sen me-
nettävät mielenkiintonsa kaikkeen. 
he eivät näe ympäristössään mitään 
kontaktin arvoista, jolloin he käänty-
vät itseensä päin – tätähän synti on 
erään määritelmän mukaan, ihmisen 
käpertymistä itseensä. mutta sielut ei-
vät löydä itsestäänkään mitään tyydyt-
tävää, joten ne vähitellen sammuvat 
jonkinlaisen dementian kaltaiseen 
apatiaan. 

kadotuksen ikuisuus
kaikkein kauheinta kadotuksessa on 
sen ikuisuus. ken tästä käy, saa kaiken 
toivon heittää, lukee danten helvetin-
portissa. tähän liittyy eräs sen suuri 

ongelma. Voiko rajallinen ihminen 
tehdä niin suurta pahaa, että siitä olisi 
oikein rangaista ikuisesti? keskiajalla 
ajateltiin, että voi, koska synnin vaka-
vuus arvioitiin siitä käsin, ketä se louk-
kaa. ikuista jumalaa vastaan tehdyllä 
synnillä on ikuiset seuraukset. 

nykyään kadotuksen ikuisuutta pe-
rustellaan toisella tavalla. kadotus on 
ikuinen siitä syystä, että sinne joutu-
neet ihmiset eivät tahdo kääntyä. kuo-
leman hetkellä sielujen tahto lukkiu-
tuu paikoilleen niin, että ne eivät enää 
tahdo tulla jumalan luo. näin he joka 
helvetinpäivä tuomitsevat itse itsensä 
kadotukseen. ihmisiä ei siis rangaista 
joskus kauan sitten tässä ajassa teh-
dyistä asioista, vaan siitä, mitä he jat-
kuvasti tekevät ja ovat kadotuksessa. 

toiset teologit johtavat tästä sen 
mahdollisuuden, että kadotuksessakin 
voi parantua. jos nimittäin sielut voi-
vat sielläkin torjua jumalan, ne voivat 
myös ottaa hänet vastaan. jumalan pe-
lastustahto ei nimittäin lakkaa helve-
tissäkään, joten kadotettujen tila voi 
parantua ja he voivat siirtyä lähemmäs 
jumalaa. 

monet näkevät kristuksen astumi-
sessa alas tuonelaan tällaisen ajatuk-
sen. hän astui tuonelaan jäädäkseen 
kaikkien vainajien luo ja ”lähistölle”. 
siksi syvimmässä helvetissäkin kristus 
on syntisen kanssa kutsumassa häntä 
yhteyteensä. jos joku jää sinne ikuisik-
si ajoiksi, se johtuu vain hänen itsensä 
valinnasta, ei siitä, että jumala olisi 
luopunut hänestä.

miksi helvetti?
yleisin helvetin perustelu liittyy ihmi-
sen vapaaseen tahtoon. tässä kohdas-
sa esitetään yleensä erikoinen para-
doksi, jonka tapaamme luterilaisista 
tunnustuskirjoistakin. pelastavaa us-
koa emme valitse itse, vaan jumala an-
taa sen meille. emme siis pelastu omas-
ta ansiostamme. mutta kadotukseen 
voimme joutua omasta syystämme. 
meillä on mahdollisuus torjua armo, 
vaikkakaan ei mahdollisuutta itse ot-
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taa sitä vastaan. tässä kohdassa on lo-
pulta vaikea päästä loogiseen ja mate-
maattisesti tasapainoiseen teologiseen 
yhtälöön. 

helvetin logiikkaan jää aina kolme 
sumeaa kohtaa, joita emme ymmärrä: 
1. miksi jumala ei pelasta kaikkia? 2. 
miksi kaikki jumalan kuviksi luodut 
eivät vastaisi myöntävästi jumalan 
kutsuun? �. mikä mahti on se synnin 
mysteeri, joka estää jumalaa toteutta-

masta tahtoaan, joka on se, että kaikki 
pelastuisivat? traditionaalinen teolo-
gia nostaa kädet ylös näiden kolmen 
mysteerin edessä. koska Raamatussa 
puhutaan helvetin mahdollisuudesta, 
se on olemassa. 

houkuttelevaa olisi esittää problee-
maan trinitaarinen ratkaisu: 1. pyhä 
henki vetää jokaisen sielun pelastuk-
seen, 2. jumala on luonut jokaisen sel-
laiseksi, että hän sielunsa syvyyksissä 

vastaa myöntävästi pelastuskutsuun ja 
�. kristus on voittanut synnin mahdin, 
joka erottaa meidät jumalasta. perim-
mäinen syy siihen, ettei tätä askelta ole 
tehty, on traditionaalinen. koska kris-
tikunnan suuri enemmistö on kautta 
historian torjunut suoralta kädeltä esi-
tetyn lupauksen kaikkien pelastumi-
sesta, sellaisen olettamista pidetään 
teologisena opiniona, ei kirkon oppi-
na. 

jussi koivisto
tutkijA, helsinGin yliopisto, 
systemAAttisen teoloGiAn 
lAitos

opin ja rakkauden välinen suhde on 
jossain määrin aina ollut ajankohtai-
nen kysymys kirkossa. uusissa yhteis-
kunnallisissa murroksissa ja tilanteissa 
on pohdittu sitä, mikä kuuluu muut-
tumattoman opin ja mikä rakkauden 
alueeseen. Viime vuosikymmeninä 
kirkossa on jatkuvasti kytenyt kysy-
mys siitä, mitkä opit ovat kirkon itse-
ymmärrykselle luovuttamattomia ja 
mistä voidaan rakkauden nimissä luo-
pua. itse kuitenkin vierastan teologina 
ajatusta, jonka mukaan kristillinen 
oppi ja rakkaus olisivat jollain tavoin 
keskenään kilpailevia. kirkon perin-
teen näkökulmasta oppia ja rakkautta 
ei voi erottaa täysin toisistaan, vaikka 
ne ovatkin luonteeltaan erilaisia. se 
mitä tällä tarkoitan, kumpuaa kirk-
komme opettajan martti lutherin teo-
logiasta. 

lutherin mukaan rakkaus on kaik-
kien hengen hedelmien eli hyveiden 
äiti lukuun ottamatta jumalallista us-
koa ja toivoa, jotka toimivat aidon rak-
kauden aikaansaajina. lutherin mu-

kaan rakkaus läpäisee niin ilon, rau-
han, kärsivällisyyden, ystävällisyyden, 
hyvyyden, uskollisuuden ja lempey-
den kuin itsehillinnänkin (Gal. 5:22). 
luonteeltaan rakkaus on armollista ja 
hyvin taipuisaa. luther viittaa esimer-
kiksi jakeeseen 1. kor. 1�:7, jossa tode-
taan rakkaudesta: ”kaiken se kestää, 
kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kai-
ken se kärsii.” tämä Raamatun kohta 
tarkoittaa lutherin mukaan sitä, että 
rakkaus uskoo ja toivoo aina lähim-
mäisestä parasta, vaikka se usein pet-
tyykin. jos rakastava luottaessaan lä-
himmäiseensä joutuukin kärsimään, 
on aito jumalallinen rakkaus kuiten-
kin aina valmis antamaan anteeksi. 
lutherin mukaan rakkaus on luon-
teeltaan siten suvaitsevaa ja rakastava 
ihminen on valmis tekemään kompro-
misseja. 

aidon hyvän etsiminen
tärkeää lutherin rakkaus- ja suvait-
sevaisuuskäsityksestä on huomata, et-
tä perimmäinen tavoite on toiselle ih-
miselle aidon hyvän etsiminen. jotta 
ihminen pystyisi edistämään aidosti lä-
himmäisen hyvää, hän tarvitsee myös 
jumalallista viisautta ja rohkeutta. Vii-
sauden toimia lähimmäisen parhaaksi 

ihminen saa jumalan lahjoittamasta 
uskosta ja rohkeuden jumalallisesta 
toivosta. nämä kaksi hengellistä hy-
vettä taas saavat alkunsa jumalan sa-
nasta ja sakramenteista. jumalallinen 
usko ja toivo toimivat siten aidon ja 
suvaitsevaisen rakkauden ehdottomi-
na edellytyksinä. ne kuitenkin eroavat 
luonteeltaan radikaalisti rakkaudesta. 
usko ja sen alueeseen kuuluva toivo 
ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät 
taivu rakkauden tavoin minkäänlai-
siin kompromisseihin. tämä johtuu 
siitä, että uskon ja toivon kautta ihmi-
nen tulee osalliseksi muuttumattomas-
ta jumalasta. koska jumalan ominai-
suuksiin kuuluu muuttumattomuus, 
ovat myös hänen lahjoittamansa usko 
ja toivo luonteeltaan muuttumattomia. 
tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
ihminen uskoisi ja toivoisi ikuisesti sa-
malla tavoin. oikeastaan usko ja toivo 
lakkaavat tulevassa elämässä, jossa ih-
minen ei ole enää synnin orjuuttama ja 
sen vuoksi hän pystyy rakastamaan 
täydellisesti. uskon ja toivon muuttu-
maton luonne tarkoittaa varsinaisesti 
sitä, että ne sisältävät muuttumatto-
man jumalallisen todellisuuden ja jo-
pa jumalan itsensä. uskon ja toivon si-
sältönä toimii myös jumalan lahjoitta-

ovatko kristillinen oppi ja suvaitseva 
rakkaus toistensa vastakohtia?
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ma oppi, joka perustuu Raamatun sa-
naan ja on jumalan ominaisuuksien 
tavoin luonteeltaan taipumaton tai 
muuttumaton. 

luther havainnollistaa muuttumat-
toman opin ja suvaitsevan rakkauden 
välisen suhteen opin ja elämän väli-
seen suhteeseen: oppi on taivasta ja elä-
mä maata. elämässä on erehdystä, syn-
tiä, surkeutta ja epäpuhtautta. pyhille-
kin tapahtuu elämässä virheitä jopa 
päivittäin, ja niitä voidaan katsoa rak-
kauden vuoksi sormien läpi. Rakkaus 
antaa mielellään synnit anteeksi, kun-
han vain erehdystä ei puolusteta. Raa-
mattuun perustuvat opinkohdat taas 
ovat jopa niin taivaallisia, että niitä ei 
voi edes verrata elämään. lutherin 
mukaan jopa yksi pienikin opinkohta 
on tärkeämpi kuin koko maa ja taivas. 
sen vuoksi oikeasta opista ei tule luo-
pua vähääkään. tällainen käsitys opin 
ja rakkauden suhteesta saattaa kuiten-
kin herättää kysymyksen: onko opilli-
nen erehtymättömyys saavutettavissa 
tässä elämässä?

 tämä ei ole lutherin mukaan mah-
dollista. Vaikka jumala onkin uskon 
ja toivon kautta kristityssä läsnä ja jo-
pa välittää omia tuntemuksiaan ja 
mielenliikkeitään kristitylle, eivät edes 
pyhät ole täysin vapaita opillisista har-
hakäsityksistä. jumala ei ole vielä teh-
nyt kristittyjä täysin pyhiksi, ja siksi 
myös pyhillä on jatkuvana vaarana 
erehtyä opillisesti. kristitty on tosin al-
kanut pyhityksen ansiosta ymmärtää 
jumalallista todellisuutta ja oppia, 
mutta on jäljellä olevan synnin takia 
vielä jatkuvasti alttiina väärille käsi-
tyksille. tämä ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että oikeaan oppiin ei tulisi tai voi-
si pyrkiä. päinvastoin Raamatusta 
nousevaa oikeaa oppia tulee varjella ja 
sen säilyttämiseen pyrkiä. luther myös 
varoittaa oikean opin tietoisesta louk-
kaamisesta. hän tähdentää oikean 
opin säilyttämistä ja julistamista niin 
paljon sen vuoksi, että vääräoppinen 
julistus vanhurskauttamisesta saattaa 
saada omantunnon sekasortoiseen ti-

laan. oikeastaan luther opettaa oi-
kean opin säilyttämisen merkityksestä 
nimenomaan sananjulistajille, jotka 
voivat oikeaoppisella julistuksella 
tuottaa omalletunnolle rauhan ja ilon. 
luther myös erottaa opillisesti har-
hautuneet maallikot vääristä opettajis-
ta, jotka tietoisesti loukkaavat oikeaa 
oppia ja siten aiheuttavat hengellistä 
kärsimystä seurakuntalaisille. sellaisia 
maallikoita, jotka ovat tällaisten vääri-
en opettajien hengellisen väkivallan 
uhreja, tulee hoitaa kuin sairastavia 
lapsia, jotka pyritään parantamaan 
lempeällä ja rakkaudellisella ohjauk-
sella harhakäsityksistä. sen sijaan tiu-
kemmin tulee nuhdella niitä, jotka te-
kevät vääräoppisella julistuksellaan 
ihmisiä ahdistuneiksi.

oikea oppi synnyttää aitoa 
rakkautta
edellä esitetty lutherin käsitys saattaa 
ensi lukemalta tuntua nykyajan ihmi-
sestä kohtuuttoman idealistiselta tai 
auktoritatiiviselta. kun lutherin käsi-
tystä pohtii kuitenkin tarkemmin, 
saattaa huomata, että hänen ideansa 
ovat paljon käytännönläheisempiä ja 
hyödyllisempiä kuin aluksi vaikuttaa. 
jokainen seurakuntatyöstä hyvin pe-
rillä oleva tietää, että nykyäänkin kir-
kon yhtenä uhkana ovat 
(lahko)julistajat, jotka tekevät seura-
kuntalaiset opetuksellaan ahdistuneik-

si, esimerkiksi vaatimalla heiltä jon-
kinlaista uskonratkaisua. oikea kris-
tillinen (armon) oppi sen sijaan ei jätä 
ihmistä ahdistuneeksi, vaan iloiseksi, 
kiitolliseksi ja vakuuttuneeksi juma-
lan armollisuudesta. oikea oppi ja ju-
listus myös tekevät ihmisistä rakasta-
vampia, ja oikeaoppiseen julistukseen 
kuuluu aina olennaisena osana juma-
lallinen rakkaus. siten oppi ja rakkaus 
eivät ole toistensa vastakohtia, vaan ne 
ovat läheisessä suhteessa keskenään: 
oikea oppi synnyttää aitoa rakkautta. 
toisaalta pelkkä hyvän olon saaminen 
ei riitä oikean opin kriteeriksi. oikean 
opin pitää perustua Raamatun keskei-
seen sisältöön. nähdäkseni kirkossa 
tulisikin käydä Raamatun perusteella 
enemmän keskustelua oikean opin ja 
rakkauden keskinäisestä riippuvuu-
desta. tällöin ehkä myös huomattai-
siin, että Raamattu ei varsinaisesti ole 
luonteeltaan kokoelma erilaisia sään-
töjä tai ahdistavia ajatusrakennelmia. 
ennemminkin sen kertomukset ja 
opetukset ovat käytännönläheisiä ja 
lohdullisia ja rikkovat stereotyyppisiä 
käsityksiä. esimerkiksi patriarkkaker-
tomuksia tarkemmin lukemalla voi 
huomata, että naisia ei aina esitetä alis-
tettuna, sorrettuna ja vähempiarvoise-
na sukupuolena, vaikka naisen asema 
ei tuon ajan maailmassa ollutkaan ai-
na kehuttava. naisten merkittävä roo-
li näkyy muun muassa siinä, että sellai-
set matriarkat kuin saara, jaakobin 
vaimot ja tamar ajoittain jopa ohitta-
vat vallaltaan tai hurskaudeltaan kan-
taisät. Raamatun eri kirjat ja kerto-
mukset välittävät myös muuten syväl-
lisesti, käytännönläheisesti ja kriitti-
sesti oppia ja etiikkaa. oikeastaan op-
pi ja etiikka ovat näissä kertomuksissa 
usein myös niin läheisessä suhteessa, 
että on lähes mahdotonta käsitellä tois-
ta ottamatta samalla huomioon toista. 
Raamatun kertomusten ja myös lut-
herin teologian perusteella on selvää, 
että aidosti eettinen toiminta ja käytös 
edellyttävät oikeaa oppia ja maailman-
katsomusta.

Jussi	Koivisto
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toivo loikkanen
kiRkkoheRRA, keRimäen seu-
RAkuntA

Cruxin numerossa �/2006 oli ainakin 
minua ilahduttanut juttu joensuun 
alueen seurakuntien työstä perloksen 
tehtailla. merkittävää asiassa on, että 
aloite työn aloittamiselle tuli yrityksen 
taholta.

kirkon työllä eri työpaikoilla on pi-
temmät juuret kuin jutussa tuli ilmi. 
tehdaspaikkakuntien yhteiskunnalli-
sen työn osana oli aikanaan yhteyden-
pito työpaikoille tai suoranainen teh-
daspappitoiminta. yksi tällaisen työn 
malleista on merimieskirkkotyön pit-
kä perinne laivoilla tehtävästä työstä.

Vierailut merenkulkijoiden työpai-
koilla eli laivoilla ovat olleet osa meri-
mieskirkkotyötä oikeastaan työn alus-
ta lähtien. ensimmäinen merimies-
kirkko aloitti ulkomailla, lontoossa jo 
1882. siitä lähtien papit vierailivat eri 
satamissa laivoilla ja tapasivat meren-
kulkijoita sekä kutsuivat heitä kirkoil-
le. myöhemmin kirkoille palkattiin as-
sistentteja, joiden tehtävänä oli pappi-
en ohella laivoilla vierailu ja meren-
kulkijoiden palvelu. Assistentit olivat 
usein koulutukseltaan diakoneja tai 
nuorisotyönohjaajia.

merimieskirkkotyössä laivakäyntien 
ideana on aina ollut tavata kaikkia lai-
valla työskenteleviä heidän asemastaan 
riippumatta. työtilanne ja laivan ti-

lanne sanelivat usein ehdot, miten pal-
jon aikaa oli käytettävissä. perusidea 
on kuitenkin ollut ihmisten kohtaami-
nen, kuulumisten kysely ja tarpeen 
mukaan syvempi keskustelu. työn pe-
rinteen vahvuus on näkynyt siinä 
kuinka odotettuja ja tervetulleita kirk-
kojen työntekijät ovat olleet laivoilla. 
laivoille on viety lehtiä ja kirjoja ja ai-
kaisemmin oli mahdollista järjestää 
kuljetus kirkolle tai jopa retkiä. ny-
kyisin laivojen rytmi ei usein anna näi-
hin mahdollisuutta.

kohtaamisen ja läsnäolon 
teologiaa
merimieskirkkotyössä lähdettiin 1980-
luvulla kehittämään laivapappi- tai 

merimieskirkkotyö mallina 
työpaikkapappitoimintaan

Kirjoittaja	mt	Peggyn	kannella	mönjauspuuhissa	eli	suojamaalaamassa	öljyputkea.
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laivakuraattoritoimintaa. jo sitä ennen 
oli muutamilta kirkoilta tehty seilauk-
sia. laivapappityö alkoi rahtilaivoilla 
ja laajeni sitten matkustajalaivoille. 
kirkon työntekijä, laivapappi tai -ku-
raattori, menee tietyn jakson ajaksi lai-
valle, osallistuu eri tehtäviin työnteki-
jöiden kanssa ja on muun ajan työnte-
kijöiden käytettävissä keskustelijana, 
kuuntelijana ja vapaa-ajantoiminnan 
järjestäjänä. pisimmät laivapappijak-
sot kestivät jopa pari kuukautta ja ly-
himmät pari viikkoa. itse toimin aika-
naan kuukauden ajan suomalaisomis-
tuksessa olleen öljytankkerin laiva-
pappina. kirkon työntekijän menosta 
laivalle on tietysti sovittu aina varusta-
mon ja laivan kanssa ja laivalla toimi-
taan sen työpaikan ehdoilla.

nykyisin laivakuraattorityötä teke-
vät merimieskirkon päätoimiset työn-
tekijät sekä seurakuntien työntekijöis-
tä rekrytoidut laivakuraattorit, joilla 
on oma nimikkolaiva. laivakuraatto-
ri on nimikkolaivallaan vuosittain tie-
tyn jakson tai jaksoja. keskeisenä työ-
ideana on hauskasti nimetty ”viereske-
ly”, joka tarkoittaa työntekijöiden vie-
relle menemistä ja vierellä kulkemista 
kuuntelijana ja keskustelijana. laiva-
kuraattoritoiminnan merkitys näkyy 
myös siinä, että se on otettu osaksi va-
rustamojen merenkulun laatuohjel-
maa.

merimieskirkkotyössä, niin laivoilla 
kuin muualla tehtävässä työssä, on to-
teutettu kohtaamisen ja läsnäolon teo-
logiaa. työssä kirkon ulkoiset merkit 
eivät näy vahvasti, mutta samalla taus-
talla on kuitenkin vahva spiritualiteet-
ti. kohtaamisten ”laatu” on erityinen 
ja se nousee ajatuksesta, jossa kahden 
kohtaamisessa on aina läsnä myös 
”kolmas”. merenkulkijoille tehdyissä 
kyselyissä noin 90 % on pitänyt meri-
mieskirkon työntekijän laivakäyntejä 
erittäin tai melko toivottuina ja tar-
peellisina. samansuuntainen tulos on 
saatu laivapappityön tarpeellisuutta 
kysyttäessä.

kirkon vieraantumisesta muusta 

elämästä tai päinvastoin on puhuttu 
myös viime aikoina. kirkon työssä 
kohdataan ihmisiä monissa tilanteissa, 
myös ihmisten arjen keskellä. ehkä 
jonkinlainen työpaikkatoiminnan uu-
si visio voisi auttaa kirkkoa hoitamaan 
tehtäväänsä entistä paremmin.

merimieskirkkotyön kahvilatoimin-
ta voisi puolestaan olla edelleen jon-
kinlaisena ideana erilaisille ”olotiloil-
le” ja paikoille, jonne ihmiset voivat 
tulla kohtamaan toisiaan ja jakamaan 
elämän iloja ja suruja. nämä ”olotilat” 
voisivat olla myös omaehtoisen toi-
minnan virittäjiä ja tukikohtia. ohjel-
moidut tilaisuudet kun vetävät vain 
pienen osan seurakunnan väestä. seu-
rakuntatalot ja -keskukset voisivat ol-
la enemmän avointen ovien tiloja ja 
kohtaamispaikkoja kuin jäykkiä vi-
rastoja tai juhlatiloja. tai ainakin jo-
kin osa joidenkin seurakuntien tiloista 
saisi olla tuollaisia.

merimieskirkkotyön ja muiden eri-
tyistyömuotojen mallit ovat lainatta-
vissa seurakuntiin, mutta toiminnan 
sovellutukset pitää tietysti luoda aina 
erikseen. tarvitaan vain hiukan intoa 

ja visioita ihmisten kohtaamismahdol-
lisuuksista. ihmisiä kohdataan, jotta 
myös jumala tulisi kohdatuksi tai jot-
ta jumala kohtaisi lohtua ja voimaa 
kaipaavan ihmisen.

Kirjoittaja on toiminut merimiespappina 
ja ulkosuomalaisten pappina Hollannis-
sa vuosina 1989 – 1994.

Laivapapin	perspektiivi	voi	olla	joskus	
tällainen.	Kirjoittaja	pelastusveneessä	mt	
Peggyn	kupeella	Skotlannin	vesillä.	Pe-
lastusvenettä	testattiin	lastia	odotellessa.

Kirjoittaja	tapaamassa	Rotterdamin	sata-
massa	jäähdytysaluksen	suomalaista	ko-
nemestaria.	Laiva	toi	Etelä-Amerikasta	
hedelmiä	Eurooppaan.
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keijo nissilä
tt, hiippAkuntAdekAAni, ou-
lun hiippAkunnAn tuomio-
kApituli

”sitten nooa rakensi alttarin herralle, 
otti kaikkia uhrikelpoisia karjaeläimiä 
ja uhrikelpoisia lintuja ja uhrasi ne 
polttouhrina alttarilla.

ja kun herra tunsi uhrisavun tuok-
sun, hän sanoi mielessään: ”minä en 
enää koskaan kiroa maata ihmisen 
tähden, vaikka ihmisen ajatukset ovat 
pahat nuoruudesta saakka, enää en hä-
vitä kaikkea elävää, niin kuin tein.

– niin kauan kuin maa pysyy, / ei 
lakkaa kylvö eikä korjuu, / ei vilu eikä 
helle, / ei kesä eikä talvi, / ei päivä eikä 
yö.” (1. moos. 8:20 - 22)
maanviljelijä kyntää syksyllä peltonsa 
sadonkorjuun jälkeen uutta kylvöä ja 
satokautta varten. hän ei tee sitä 
muuttaakseen vanhan peltonsa joksi-
kin toiseksi kuin mitä se on. niin ajat-
telematon hän ei ole: limingan pelto 
on limingan pelto, tyrnävän pelto on 
tyrnävän pelto – ennen ja jälkeen 
kyntämisen. kyntäminen ei muuta 
peltoa toiseksi kuin mitä se on alku-
aan. Vanhaa peltoa kynnetään, jotta 
maaperä uudistuisi otolliseksi uudelle 
kasvulle. Vanha, aikansa elänyt lepää 
talven ja muuttuu uuden ravinnoksi ja 
käyttövoimaksi. 

olemme saaneet elää kirkossamme 
jumalanpalveluselämää koskevaa pit-
kää uudistusten prosessia. se on lah-
joittanut meille uuden virsikirjan, raa-
matunkäännöksen, jumalanpalvelus-
ten kirjan, evankeliumikirjan, kirkol-
listen toimitusten kirjan ja kaikkiin 
näihin liittyvän runsaan oheismateri-
aalin. on tapahtunut syväkyntöä kes-
keisimmällä saralla herran viljelys-

maassa.
tehty syväkyntö on nostanut kirkon 

jumalanpalvelusperinteestä esille uu-
della ja tuoreella tavalla monia keskei-
siä elementtejä, minulle ennen muita 
seuraavat kolme: paratiisin tuoksu, 
ruokituksi tuleminen ja sovitetuksi tu-
leminen.

paratiisin tuoksu
jumalanpalveluksessa on paratiisin 
tuoksua. messu välittää paratiisin 
tuoksua, levittää sitä ympäristöönsä ja 
houkuttelee ihmisiä tulemaan ja kuu-
lemaan kuinka herra jumala vieläkin 
käyskentelee kansansa keskellä, kes-
kustelee kansansa lasten kanssa, kuun-
telee heitä ja kuulee heidän huutonsa 
ja puhuu heille sanassaan. 

tämä jumalallinen dialogi elää vä-
kevimmillään silloin, kun laulamme 
kiitosta ja ylistystä pyhälle kolminai-
suudelle, anomme armoa, rauhaa ja 
siunausta jumalan karitsalta ja lähes-
tymme taivaan ja maan herraa turval-
lisesti lausuen ”isä meidän…” 

ruokituksi tuleminen
herra jumala on aina huolehtinut 
kansansa lasten ravitsemisesta. jo pa-
ratiisissa hän sanoi ihmiselle: ”saat va-
paasti syödä kaikista puutarhan puis-
ta. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon 
hyvästä ja pahasta, älä syö.” (Gen. 2:16 
- 17) korpivaelluksella syötiin man-
naa, jota satoi taivaalta. simon pieta-
rille herramme kristus antoi tehtä-
väksi: ”Ruoki minun karitsoitani… 
kaitse minun lampaitani… Ruoki mi-
nun lampaitani (jh. 21:15 - 17).
Ruoki – kaitse – ruoki! Ruokkimiseen 
kuuluu kaitseminen, ohjaaminen oi-
keaan, oikean ilmoittaminen ja vääräs-
tä varoittaminen. näissä kiveliöissä 

olemme opetelleet sanomaan synnin 
synniksi, korkeimpana kriteerinä ju-
malan sana. jumalanpalvelusuudis-
tuksen syväkyntö on nostanut esille 
lain saarnan tarpeen.

jumalanpalvelus ei ole viihdetapah-
tuma. jumalanpalvelus on ruokkimis-
ihme. hyvä herramme tekee tämän 
ihmeen viidellä leivällä ja kahdella ka-
lalla sitä varten, että jaksaisimme elää 
– päivästä päivään ja viikosta viik-
koon.

hän ruokkii meitä, että jaksaisim-
me ja uskaltaisimme lähteä elämän ar-
keen toteuttamaan kutsumustamme, 
johon jumala meitä luodessaan meidät 
valmisti ja kutsui ja antoi käyttöömme 
tarvittavat lahjat. hän tarkoitti lah-
jamme lähimmäisen palvelemiseen. 
lähimmäisessä on meille jumalan ku-
va. jumalan kuvan palveleminen on it-
sensä jumalan palvelemista. tämä on 
paavalin mukaan meidän jokapäiväi-
nen jumalanpalveluksemme, logike 
latreia (Room. 12:1). sen käyttövoima, 
sen sykkivä sydän on jumalanpalvelus, 
jossa jumala on palvellut ensin meitä. 
lepopäivän pyhittäminen on sydämen 
hoitoa.  

sovitetuksi tuleminen  
Vedenpaisumuksen jälkeen nooa as-
tui arkistaan ulos kuivalle maalle. Ai-
van ensimmäiseksi nooa rakensi altta-
rin ja uhrasi polttouhrin herralle syn-
tiensä sovitukseksi. meidän tarvitsee 
jumalanpalveluksessa saada uskoa 
syntimme anteeksi.

nooa uhrasi. hän teki kaikkein tär-
keimmän kaikkein ensimmäiseksi. 
kun herra tunsi uhrisavun tuoksun, 
hän armahti ja antoi anteeksi. herra 
lupasi, että hän ei koskaan kiroa maa-
ta ihmisen tähden eikä hävitä sitä ve-

ecclesia semper reformanda est
kirkkoa on aina uudistettava
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denpaisumuksella. ja lopuksi herra 
sanoi: ”niin kauan kuin maa pysyy, / 
ei lakkaa kylvö eikä korjuu, / ei vilu 
eikä helle, / ei kesä eikä talvi, / ei päivä 
eikä yö.” (1. moos. 8:22)

rakkaat työtoverit 
kirkon virassa
tarvitsemme palvelutehtävässämme 
vision, joka vetää meitä puoleensa, 
houkuttelee, inspiroi, ravitsee ja antaa 
voimia ja uudistaa uskon, toivon ja 
rakkauden. mutta tämä ei vielä riitä. 
meidän tulisi myös löytää tässä pyhäs-
sä näyssä oma paikkamme ja tehtä-
vämme palvella.

herra on jakanut meille hyvyydes-
sään erilaisia armolahjoja ”varustaak-
seen kaikki seurakunnan jäsenet pal-
velutyöhön, kristuksen ruumiin ra-
kentamiseen” (ef. �:12).

Roomalainen puhetaidon opettaja 
Quintilianus (96 jkr) ohjasi puheteh-
tävään valmistautuvia löytämään 
oman paikkansa, tehtävänsä ja sano-
mansa kyselemällä: quis = kuka, quid 
= mitä, ubi = missä, quibus auxiliis = 
millä apuneuvoin/millä instrumenteil-
la, cur = miksi, quomodo = millä ta-
valla, quando = milloin.

muutettavat muuttaen jätän nyt teil-
le, rakkaat kanttorit ja hiippakuntam-
me kirkkomusiikkiväki, tämän muis-
tolauseeksi.

Antautukaamme – niin kauan kuin 
päivämme kestää – terveelliseen itse-
tutkisteluun ja kyselkäämme itseltäm-
me peruskysymyksiä Quintilianuksen 
heksametrisen värssyn mukaisesti: 
Quis, quidubi quibus auxiliis // cur 
quomo quando? siis: kuka minä olen? 
mikä on sanomani? missä saan palvel-
la? millä apuneuvoin, millä instru-
menteilla saan ja voin palvella? miksi 
palvelen? millä tavalla palvelen? mil-
loin palvelen?  

Raamatun historia todistaa sen, että 
jos ihminen menee itseensä ja antau-
tuu itsetutkisteluun, hän voi löytää it-
sensä, oman paikkansa ja kokea uudis-
tumisen. kirkon uudistuminen on sen 

jäsenten ja työntekijöiden uudistumi-
nen. 

”kirkkoa on aina uudistettava!” 
huudahti luther monet kerrat. eccle-
sia semper  reformanda est! –  semper 
– aina! meidän on aina uudistuttava, 

jatkuvasti uudistuttava, sillä: ”niin 
kauan kuin maa pysyy, ei lakkaa kyl-
vö eikä korjuu!” 

Avauspuhe kirkkomusiikkipäivillä Ou-
lussa 19.9.2006.

Messu	välittää	paratiisin	tuoksua,	levittää	sitä	ympäristöönsä	ja	houkuttelee	ihmisiä	
tulemaan	ja	kuulemaan	kuinka	Herra	Jumala	vieläkin	käyskentelee	kansansa	keskel-
lä,	keskustelee	kansansa	lasten	kanssa,	kuuntelee	heitä	ja	kuulee	heidän	huutonsa	ja	
puhuu	heille	sanassaan.	
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katja rantanen
kAnttoRi, oulunkylän seu-
RAkuntA

kanttori on persoona
kanttorin ammattiin hakeutuminen 
on hyvin henkilökohtainen valinta; 
rakkaasta musiikkiharrastuksesta tu-
lee ammatti ja jopa elämäntapa, jonka 
ympärille muu elämä rakentuu. usein 
muusikoksi hakeutuminen on se en-
simmäinen kutsumus ja kutsumus 
seurakunnan työhön syntyy myöhem-
min. 

kanttori työskentelee itsenäisesti, 
työajoiltaan ja työtavoiltaan, jopa siinä 
määrin, että virasta, jota kanttori hoi-
taa, tulee niin hänen näköisensä, että 
tietyt toimintamuodot henkilöityvät 
häneen ja syntyy musiikillisia instituu-
tioita. kanttori työskentelee usein sil-
loin, kun muut ovat vapaalla, jolloin 
sosiaalinen elämä ja perhe-elämä kär-
sivät. 

työn teko ei ole sidottu aikaan eikä 
paikkaan; työskentelyprosessi ja suun-
nittelu voi käynnistyä vaikka lenkillä 
tai saunassa, kanttorin päässä oleva or-
ganisointi ja visiointitoimisto eivät ky-
sy aikaa ja paikkaa.

 työn isoja iloja on saada musisoida, 
käyttää kaikkia musiikillisia taitojaan 
ja usein valita tilaisuuksiin sitä mu-
siikkia, mistä itse eniten pitää ja missä 
on parhaimmillaan, vieläpä sillä instru-
mentilla mitä parhaiten taitaa. kantto-
rin työidentiteettiä rakentaakin par-
haiten se, että soitto- ja laulutaidot 
ovat niin hyvällä tasolla, että musiikil-
linen itsetunto on ja pysyy kunnossa 
vaihtelevissa työtilanteissa. jos musii-
killinen itsetunto laskee tai romahtaa 
harjoittelun puutteen takia, siitä seu-
raa helposti kyynistynyt, turhautunut 
ja uupunut kanttori. työ ei ole onnek-
si rajoittunutta eikä kaavamaista, vaan 
antaa mahdollisuuden uudistumiseen, 
näkökulman tai painopistealueen vaih-

tamiseen aina uudelleen.
kanttori kohtaa ison määrän ihmi-

siä työssään. musiikkityössä ei ole tot-
ta se seurakunnallinen narina, että va-
paaehtoisia on vaikea saada toimin-
taan mukaan. musiikkitilaisuudet ke-
räävät todella paljon kuulijoita, tämä 
kannattaisi nähdä vähenevien tilasto-
merkintöjen aikakaudella! 

musiikkitoimintaan osallistumiseen 
on matala kynnys, eikä seurakunnan 
kuorossa laulaminen tai musiikkitilai-
suudessa käyminen ole maallistuvassa 
helsingissä mitenkään ihmistä leimaa-
vaa. kuoro- ja soitinryhmien kanssa 
työskentelyssä on mahdollisuus pitkiin 
ja sitoutuneisiin suhteisiin. monissa ti-
lanteissa kanttori on musiikkitera-
peutti ja tunteiden sanoittaja.

inspiraation ja kaaoksen 
välimaastossa
ensimmäisessä suomalaisessa kirkko-
laissa vuodelta 1869 lukkarin virkaa 

k A n t t o R i n  t y ö n  i l o t  j A  s u R u t

helsinkiläisen kanttorin työn 
ilot ja surut

”Kanttori	työskentelee	itse-
näisesti,	työajoiltaan	ja	työ-
tavoiltaan,	jopa	siinä	mää-
rin,	että	virasta,	jota	kanttori	
hoitaa,	tulee	niin	hänen	nä-
köisensä,	että	tietyt	toiminta-
muodot	henkilöityvät	häneen	
ja	syntyy	musiikillisia	ins-
tituutioita”,	kirjoittaa	Katja	
Rantanen.
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k A n t t o R i n  t y ö n  i l o t  j A  s u R u t

hoitavan tehtäviin kuului musiikillis-
ten ja opetustehtävien lisäksi kirkon 
puhtaanapito, järjestyksenpito, sekä 
papiston postin kuljettaminen seura-
kunnassa. laaja-alaisuus ja ulkomu-
siikilliset tehtävät ovat siis kuuluneet 
kanttorin virkaan ennenkin. 

nykyään posti kulkee sähköllä, 
mutta kanttori on yhä useammin mui-
den sähköllä toimivien koneiden ää-
ressä kuin urkujen. 

onko tarkoituksenmukaista, että 
laajasti ja kalliisti koulutettu muusik-
ko toimii muusikon työnsä ohella sih-
teerinä, mainostoimistona, roudarina 
tai kahvinkeittäjänä, hoitaa tilaisuu-
den järjestelyt jokaisen pilkun mu-
kaan lukien itse ja yksin?

kanttori on seurakuntatyön keski-
össä. muusikko on kirkon käyntikort-
ti ja ammattimme hyvin kuuluva ja 
näkyvä julkisivuammatti. musiikki lä-
vistää koko muun toiminnan, ja muu-
sikko työskentelee sekä tiimityöläisenä 
asiantuntijatiimeissä että yksilötyönte-
kijänä. kanttorilla on oltava laajat ver-
kostot oman alueen yhteistyötahoihin, 
kouluihin ja laitoksiin. työnkuva on 
niin laaja, että sen jokaisen osa-alueen 
hallitseminen on lähes mahdotonta.

työ ruuhkautuu erityisesti juhlapy-
hinä eikä työstä saatava palkka silloin 
tunnu riittävältä. seurakunta ja sen 
tarpeet muuttuvat yhä fragmentaa-
risemmiksi: jumalanpalveluksiakin 
voi olla jo metallimessusta urkumes-
suun. 

myös kiinnostus kirkollisten toimi-
tusten estetiikkaan ja yksilöllisyyteen 
on viime vuosina lisääntynyt. helsin-
gissä maunulan kirkossa kanttori ja 
hänen työnsä näkyy ja kuuluu jo nyt 
reaaliajassa verkossa.

kanttori ja työtoverit
kanttori elää eri työaikataulua kuin 
työtoverit, koska ohjelmiston suunnit-
telu ja musiikin harjoittaminen vievät 
paljon aikaa. 

messuissa kanttori on työntekijöistä 
se, jolla on pitkäjänteisin suhde työhön 

ja hänen panoksensa toteutuksessa on 
ratkaiseva. tästä seuraa usein se, että 
koordinointivastuu messujen suunnit-
telusta ja yksittäisen messun kokonai-
suudesta lankeaa muusikolle. on to-
tuttu toistelemaan, että messu on seu-
rakuntaelämän keskus, mutta pappien 
työala ja työn ydin on kuitenkin muu-
alla. 

Voisiko seurakunnissa olla pappeja, 
joiden työalana olisi jumalanpalvelus-
elämä, sen kokonaissuunnittelu, ide-
ointi ja koordinointi? onko messum-
me liian ammattilaispainotteinen per-
formanssi?

kaikkien seurakunnan työntekijöi-
den ammattitaidon pitäisi olla mah-
dollisimman korkealla tasolla. Vasta-
valmistunut teologi ja vastavalmistu-
nut kirkkomuusikko ovat ihan eri aal-
topituudella työelämään tullessaan.

parempi teologien perehdyttäminen 
seurakuntatyöhön helpottaisi kantto-
rinkin toimintaa. mitä parempi virka, 
sitä halutumpi; hyviin virkoihin on siis 
saatavilla varmimmin hyviä työnteki-
jöitä. tämä kannattaa muistaa, kun 
kanttorien virkoja ja virka-asteita tar-
kastellaan.

muusikko on jo opiskeluaikana tot-
tunut siihen, että lunta tulee tupaan 
päivittäin. siksi seurakunnan työta-

voissa palautteen antamisen ja saami-
sen kulttuurin puute on ollut itselleni 
shokki. jos kritiikkiä ei voida antaa, 
kehittymisen aste ja mahdollisuus on 
nolla. tiimityöskentely ja erityisesti 
intensiivisten projektien tekeminen 
vaikeutuu, jos projektin purkuvai-
heessa ei palautekeskustelua käydä. se 
johtaa sitoutumisen ja vastuun kanta-
misen vähenemiseen.

kanttorilla on upeat työvälineet 
käytössään; puitteet ja työmahdolli-
suudet helsingin seurakunnissa ovat 
mitä parhaimmat. seurakuntien mu-
siikkitoiminta on myös tärkeä työllis-
täjä, monet freelancer-muusikot toi-
mivat tärkeinä yhteistyökumppanei-
na.

tulevaisuudennäkymät
helsinkiläisen hengellinen nälkä ei ole 
laantumaan päin. yhtäältä nykyseura-
kuntalainen haluaa olla osallistuva ja 
aktiivinen toimija, toisaalta seurakun-
talainen haluaa, että kirkko ja sen pe-
rinne pysyy muuttumattomana ja tur-
vallisena, sivusta seurattavana kuin 
lapsuuden joulukirkko. musiikki pys-
tyy vastaamaan modernin ihmisen es-
tetiikan ja nautinnon kaipuuseen. 

olisiko aika käydä niiden mieliku-
vien kimppuun, joiden mukaan kirk-
komusiikki on hidasta, raskasta ja su-
rumielistä? onko messu nimikkeenä 
tuttu kaupunkilaisille, voisiko sitä ava-
ta tiedottamisessa paremmin? jatkuu-
ko virsibuumi?

tiedottaminen on muuttunut erityi-
sen tärkeäksi toimintamuodoksi, jota 
ei voi tehdä oman toimen ohella. seu-
rakuntiin tarvitaan parempia tiedotta-
jia, tiedottaminen on ammattilaisten 
työtä! 

meitä kehotetaan jalkautumaan, 
verkostoitumaan, näkymään mediassa 
ja herra ties mitä. 

onneksi kanttorin työssä musisoin-
tiin liittyvän riemun rinnalla kulkee 
koko ajan tietoisuus siitä, kenen asial-
la olemme, keneltä saatuja lahjoja käy-
tämme.
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Katja	Rantanen	työsoittimensa	ääressä.
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ulla savonen
kAppAlAinen, espoon tuomio-
kiRkkoseuRAkuntA

ayda Meskasen lapsuudenko-
dissa joulu ei ollut kristillinen 
juhla. Jeesuksesta ei saanut pu-
hua Vapahtajana. Turkkilainen 
muslimi-isä kielsi sen. Musli-
mit tuntevat kyllä Jeesuksen, 
mutta vain yhtenä profeettana, 
ei edes tärkeimpänä.

nykyisin espoon tuomiokirkkoseura-
kunnan diakonina työskentelevä Ayda 
viettää Vapahtajan syntymäjuhlaa yh-
dessä perheensä, �- ja 1-vuotiaitten tyt-
tärien ja suomalaisen miehensä kans-
sa.

joulu - rauhaa
Ayda kertoo viettäneensä jo suomessa 
asuessaan joulun turkissa miehensä 
kanssa. joulupäivä on siellä tavallinen 
työpäivä. miljoonakaupungissa se oli 
yksi kiireinen työpäivä muitten jou-
kossa. se tuntui pahalta. hän kaipasi 
rauhaa ja hiljentymistä. sitä joulu 
Aydalle ensisijaisesti on: hiljentymistä, 
joka tarkoittaa arkirutiineista irtaan-

tumista.
omille lapsilleen Ayda saa kertoa 

joulusta Vapahtajan syntymäjuhlana. 
perheen joulussa tärkeintä on yhdessä-
olo perheen ja läheisten kanssa. per-
heen jouluun kuuluvat myös joulusei-
mirakennelma ja aattona luettava jou-
luevankeliumi. tänä jouluna Ayda ai-
koo viedä lapset joulukirkkoon evan-
keliumia kuuntelemaan, he ovat jo 

tarpeeksi isoja siihen.

ei joulupukille
Aydan mielestä on kristillisen joulun 
sanoman vastaista puhua lapsille jou-
lupukista, joka tuo lahjoja kilteille lap-
sille. joulupukkia ja tonttuja käyte-
tään vääränlaisena kasvatuskeinona. 
kristillisen sanoman mukaisesti jeesus 
on lahja kaikille, ei vain kilteille. ju-
malan lahjoja ei tarvitse ansaita.

lapsille Ayda kertoo, että joulupuk-
ki on satuhahmo. ja, että me annamme 
lahjoja toisillemme jouluna siksi, että 
jeesus on syntynyt. haluamme jakaa 
tätä iloa.

ei joulustressille
seurakunnan työntekijän ei Aydan 
mukaan pidä lähteä mukaan jouluhös-
sötykseen, niin, että saa joulusta stres-
sin. kaupallinen joulu joulupukkei-
neen ja lahjoineen on kristillisen jou-
lun hengen vastaista. kymmenestä 
jouluvalmistelusta voi tehdä vaikkapa 
vain viisi ja silti viettää Vapahtajan 
syntymäjuhlaa.

seurakunnan työntekijöiden pitäisi 
omalla esimerkillään tuoda esiin sitä, 
että joulu on hiljentymistä ja rauhan 
juhla. 

Diakoni Ayda Meskanen:

kristillinen joulu on 
rauhaa ja hiljentymistä

Ayda	Meskasen	lapsuudenkodissa	ei	
saanut	puhua	Jeesuksesta	Vapahtajaan.	
Turkkilainen	muslimi-isä	kielsi	sen.
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Suomalaisessa perinteessä joulu ja joulun 
ajan virret ovat antaneet monen lapsuu-
teen lämpimimmät ja mieleenpainuvimmat 
muistot. Jorma Hynnisen, Marko Ylösen ja 
Kalevi Kiviniemen esittämät virret uudella 
joululevyllä puhuttelevat nykyajankin kii-
reistä ihmistä. Niistä välittyy kuulijalle har-
ras tunnelma, joka vie ajatukset joulun 
odotukseen, jonka meistä jokainen vielä 
haluaa tavoittaa. Jouluvirsissä on suuri 
henkinen arkkitehtuuri: musiikin ja tekstin 
vuorovaikutus, joka antaa erityisen juhlan 
tunteen.
Joululevyllä on virsiä 1938 virsikirjasta ja li-
säksi tunnelmallisia joululauluja mm. Jou-
lurukous, Nyt ilovirttä veisaten, Jeesus 
Kristus meille nyt, Nyt seisahdun mä sei-

melles. Ja Enkeli taivaan lausui näin, jota 
ilman ei ”oikea” joulu voi alkaa! 

Joulukonsertti Lahden Ristin kirkossa 
8.12.2006 klo 19.00 ja Helsingin Kallion 
kirkossa 10.12.2006 klo 18.00. Esiintyjinä 
Jorma Hynninen, Laura Hynninen, Kalevi 
Kiviniemi ja Marko Ylönen.  Joululauluja 
sekä jouluvirsiä Jorma Hynnisen uudelta 
levyltä. 
Liput Crux-lehden lukijoille 18 €/kpl ennak-
koon sähköpostitse raili.laukkanen@prima-
rio.fi. Lippuja myös Lippupisteestä ja ovel-
ta ennen konserttia (Lahti 23 €/Helsinki 25 
€)
Konserttien tuotto Syöpäsäätiön hyväksi 
tutkimuksen tukemiseen.

Joulun virsi – elämän virsi

Jouluvirsiä 1938 virsikirjasta Jorma	Hynninen,	laulu	–	Marko	Ylö-
nen,	sello	–	Kalevi	Kiviniemi,	urut	
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annukka ruusula
Akin opiskelijAsihteeRi

lokakuun aikana kiersin Aki-liitto-
jen ja erityisesti suomen kanttori-ur-
kuriliiton lähettiläänä ympäri suomea 
kertomassa kirkkomusiikinopiskeli-
joille liittomme opiskelijatyöstä ja vär-
väämässä uusia opiskelijajäseniä liit-
toon. Aloitin kierrokseni mikkelinpäi-
vän jälkeisellä viikolla. mikkelinpäi-
vän otsikkona on jumalan sanansaat-
tajat. päätin kierrokseni lokakuun vii-
meisellä viikolla, jota seuraavan sun-
nuntain otsikkona on jeesuksen lähet-
tiläät. näin kirkkovuodesta löytyi tu-
kea kierrokselleni.

Aloitin kierrokseni turun konser-
vatoriosta, jossa tänä syksynä oli aloit-
tanut vain kolme uutta opiskelijaa. 
heinäkuun 2007 jälkeen turun kon-
servatoriosta valmistuvat kirkkomu-
siikin opiskelijat eivät saa enää päte-
vyyttä kanttorin virkaan. tämä var-
masti heijastuu aloittaneiden opiskeli-
joiden vähäisessä määrässä. turussa 
pohdimme muun muassa kanttorien 
työllisyysnäkymiä, vastavalmistunei-
den palkkausta ja turun kirkkomu-
siikkiopetuksen tulevaisuutta. turus-
sa mukana oli myös liiton 
hallituksen jäsen jukka pieti-
lä. 

seuraavina vuorossa olivat 
oulun seudun ammattikor-
keakoulu ja sibelius-Akate-
mia. oulussa kirkkomusiikin 
opiskelu tapahtuu kulttuuri-
alan yksikössä musiikin kou-
lutusohjelmassa, jossa opis-
kelijat valitsevat kirkkomu-
siikin suuntautumisvaihtoeh-
don. Ammattikorkeakoulus-
ta valmistuvat opiskelijat 
ovat muusikkoja (Amk), jot-
ka saavat pätevyyden muuta 
piispainkokouksen hyväksy-
mää tutkintoa edellyttäviin 

kanttorin virkoihin eli niin sanottui-
hin C-virkoihin. oulussa minua odot-
tivat uudet, hulppeat tilat, motivoitu-
neet opiskelijat ja opettajat. oulussa, 
niin kuin myöhemmin tampereella-
kin, keskusteltiin muun muassa am-
mattikorkeakoulun tarjoaman perus- 
ja jatkokoulutuksen antamasta päte-
vyydestä ja siitä, että kaikki liittomme 
jäsenet ovat samanarvoisia riippumat-
ta opiskelupaikastaan, koulutukses-
taan tai virkatyypistään. oulussa mu-
kana oli liiton hallituksen jäsen han-
nu niemelä, joka toimii itse myös 
opettajana oulun seudun ammatti-
korkeakoulussa. sibelius-Akatemian 
kirkkomusiikkiosasto helsingissä oli 
minulle omista opiskeluajoista tuttu 
paikka. opiskelijat olivat helsingissä-
kin motivoituneita niin opintoihinsa 
kuin tulevaan työhönsä kirkkomuu-
sikkona seurakunnassa. helsingissä 
keskustelimme opiskelun ja työnteon 
yhdistämisestä ja siitä, mitä hyötyä ja 
haittaa tästä yhdistelmästä voi olla.

kahvia ja keskustelua
lokakuun viimeisellä viikolla olivat 
vuorossa vielä sibelius-Akatemian 
kuopion koulutusyksikkö ja pirkan-

maan ammattikorkeakoulu tampe-
reella. kumpanakin vierailupäivänä 
pendolino teki temppunsa ja oli enem-
män (noin kaksi tuntia) tai vähemmän 
(20 minuuttia) myöhässä. tilaisuudet 
saatiin kuitenkin pidettyä ja osallistu-
jiakin riitti ihan mukavasti. liekö in-
fon jälkeen tarjotuilla kahveilla osuu-
tensa tässä asiassa. seurakuntaelämäs-
sä kahvinjuonnin sakramenttia harjoi-
tetaan usein. sitä on syytä harjoitella jo 
opiskeluaikana, jotta työelämään siir-
tyminen ei aiheuta hankaluuksia ja so-
peutumisvaikeuksia ainakaan tällä 
osa-alueella. tampereella osallistuin 
opiskelijoiden soveltaviin harjoituk-
siin pispalan kirkossa. niiden jälkeen 
nautimme yhdessä harjun seurakun-
nan diakoniatyön järjestämän joka 
torstaisen aamupalan. kirkkomusii-
kin opiskelijat ovat tällä tavoin koske-
tuksissa käytännön seurakuntaelä-
mään viikoittain. kuopiossa ja tam-
pereella puhuttiin muun muassa siitä, 
että liitostamme löytyy asiantuntemus-
ta koskien työelämätietoutta, jota opis-
kelijat tuntuvat kaipaavan. sovimme 
alustavasti, että tulen kevätkaudella 
opettamaan työelämätietoutta valmis-
tumassa oleville opiskelijoille.

kiertue oli mielestäni 
onnistunut. tulin tu-
tummaksi kirkkomusii-
kin opiskelijoille, uusia 
tuttavuuksia solmittiin, 
liiton opiskelijajäsenten 
määrä lisääntyi 25 % ja 
vain yhdestä oppilaitok-
sesta puuttuu enää opis-
kelijavaliokunnan vara-
jäsen. 

tältä pohjalta on mu-
kava jatkaa työtänsä 
opiskelijoiden kanssa ja 
lähteä keväällä uudelle 
kierrokselle oppilaitok-
siin opiskelijoita ja hen-
kilökuntaa tapaamaan.

liiton lähettiläs
l i i t o n  l ä h e t t i l ä s

Annukka	Ruusula	kiersi	mm.	Oulussa,	Kuopiossa	ja	Tampereella	
tapaamassa	kirkkomusiikiopiskelijoita.
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V u o d e n  p A p p i

Suomen kirkon pap-
pisliiton hallitus on 
valinnut Vuoden pa-
piksi 2006 Tarja Kor-
pelan Oulun Tuiran 
seurakunnasta. Valin-
ta julkistettiin Papis-
ton päivillä 17.10. 
Helsingin Messukes-
kuksessa.

pappisliitto on valinnallaan 
nostanut esiin papin, joka 
on toiminnallaan osoitta-
nut olevansa ammattitai-
toinen ja yhteistyökykyi-
nen kirkon työntekijä. hän 
on naisena ollut monella 
tavalla maaperän muok-
kaaja ja edelläkulkija pap-
pisvirassaan. kaikessa hä-
nen toiminnassaan on nä-
kynyt ihmisestä kiinnostu-
nut, erilaisuutta arvostava 
ja raja-aitoja terveellä ta-
valla madaltava pappi. hän 
on tehnyt ansiokasta työtä 
seurakuntien kasvatustyön 
saralla ja ollut lapsi- ja per-
hetyön puolestapuhuja sekä kehittäjä 
oulun seurakuntayhtymässä ja hiip-
pakunnassa. hän on myös toiminut 
työnohjaajana ja mentorina. hän on 
seurakuntalaisten ja kollegoiden ar-
vostama pappi. 

tarja on vuodesta 1995 tehnyt töitä 
kappalaisena tuiran seurakunnassa.

toimitus esitti pari kysymystä 
tuoreelle vuoden papille
Tarja, perhetyö on ollut tärkeä asia si-
nulle.  Miksi juuri perhetyö?

– perhe ja lähi-ihmissuhteet ovat 
useille niitä elämän tärkeimpiä pilarei-
ta, joiden varaan omakin hyvinvointi 
rakentuu. jos perheessä jaksetaan hy-
vin, siitä säteilee hyvää koko yhteis-
kuntaan ja jos perheessä voidaan huo-
nosti, ovat seuraukset surullisia kaik-
kien, mutta erityisesti perheen pienim-
pien kannalta. perhetyön ydin on yh-
teinen kokemusten jakaminen ja sen 
hoksaaminen, miten pienillä sanoilla 
”kiitos” ja ”anteeksi” on iso merkitys 
perheen arjessa.

 

Mitkä asiat ovat kantaneet 
ja kannustaneet sinua työs-
säsi?

– pohjimmiltaan työssä 
kantaa kutsumus. sisäinen 
kyllä-sana sille palolle, joka 
jo nuorena johti mukaan 
kirkon toimintoihin, sen 
työhön ja myöhemmin pap-
pisvirkaan. papin työn olen 
aina ymmärtänyt palvelu-
viraksi. työssä kannustaa 
se, kun huomaa, että on 
voinut jättää jonkun ihmi-
sen sisimpään hyvän jäl-
jen.

– tärkeä voimanlähde ja 
kannustin ovat myös hyvät 
työtoverit ja kollegat, joi-
den kanssa ”eväitä jakaen” 
voidaan saada aikaan 
enemmän kuin yksin ta-
hoillamme.

   
Mikä on sinun mottosi?

– elämän kellossa on 
vain yksi hetki, nyt. sanon-
ta haastaa läsnäoloon ja 
luottamukseen. eilinen on 

mennyt, huomisesta en tiedä, 
mutta tänään auttaa herra.

Mitä haluaisit sanoa kannustukseksi 
muille kirkon työntekijöille?

– kirkon työ on kirkon, viime kä-
dessä jumalan työtä. meillä hänen työ-
tovereinaan on oikeus ja velvollisuus 
pitää huolta omasta jaksamisestamme, 
läheistemme hyvinvoinnista ja työn 
sopivasta määrästä ja mielekkyydestä. 
uskon, että levosta ja luottamuksesta 
käsin tehty työ kantaa sisällään iloa ja 
siunausta.

kappalainen tarja korpela 
on vuoden pappi 2006
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annaMari jokinen
Akin ApulAistoiminnAnjoh-
tAjA

korkein oikeus on tehnyt päätöksen, 
joka koskee työajattomassa työssä ole-
ville sattuneiden tapaturmien korvaus-
velvollisuutta. päätöksen mukaan lei-
rillä alaikäisten turvallisuusvastuussa 
olleen kanttorin tapaturma oli työstä 
johtuvissa olosuhteissa aiheutunut, 
vaikka se sattui varsinaisen leiriohjel-
man ulkopuolella. Vakuutusyhtiö on 
siten korvausvelvollinen.

seurakunnan kanttori oli toiminut 
lapsikuoron viikonloppuleirin johtaja-
na. tullessaan illalla suihkusta varsi-
naisen leiriohjelman jo päätyttyä, mut-
ta valvontatehtävien vielä jatkuessa, 
hän oli liukastunut ja kaatunut leiri-
keskuksen pesuhuoneessa loukkaan-
tuen lievähkösti. leiriläisinä oli neli-
senkymmentä alaikäistä, nuorimmat 
8-vuotiaita. leirinjohtajan tehtäviin 
oli kuulunut ympärivuorokautinen 
paikallaolovelvollisuus ja vastuu leiri-
läisten turvallisuudesta.

Vakuutusyhtiö epäsi korvauksen 
katsoen, ettei tapaturma ollut sattunut 
työssä tai työstä johtuvissa olosuhteis-
sa, koska suihkussakäynti ei liity lei-
rinjohtajan työhön. kanttori valitti ta-
paturmalautakuntaan sillä perusteella, 
että seurakuntien hengelliset virat ei-
vät kuulu työaikalain piiriin. leirin 
turvallisuusvastaavalla ei siten ole eril-
lisiä vapaa-aikoja leirin aikana. tä-
män vuoksi seurakunnat eivät ole otta-
neet näille viranhaltijoille leirin ajaksi 

Korkeimman oikeuden päätös:

kanttorin liukastuminen suihkussa 
leirillä on työtapaturma, joka 
vakuutusyhtiön on korvattava
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TaPaTuRMa on sattunut k:n työ-
paikalla. hänet oli määrätty leirin 
ohjelma- ja turvallisuusvastuussa ole-
vaksi leirinjohtajaksi. 

leiriläisten turvallisuuden valvon-
ta on kestänyt koko leirin ajan ympä-
rivuorokautisesti eikä k ole voinut 
esimerkiksi siirtää tehtäviä toisille 
poistuakseen leiriltä.

TuRVallISuuDEN valvonta on 
tarkoittanut, että k on leirin ainoana 
aikuisikäisenä joutunut vastaamaan 
noin �0 lapsen ja nuoren turvallisuu-
desta. 

kun otetaan erityisesti huomion, 
että leirillä olleet lapset ovat olleet iäl-
tään 8 - 15-vuotiaita ja että heitä on 
ollut leirillä �5, tätä turvallisuusval-
vontaa on pidettävä vastuullisena ja 
vaativana. Varsinaisen leiriohjelman 
päätyttyä turvallisuusvalvonta ei ole 
päättynyt vaan se on jatkunut koko 
vuorokauden. 

tällaisissa työolosuhteissa työhön 
sinänsä kuulumattomat välttämättö-
mät arkitoimet kuten peseytyminen 
joudutaan toimittamaan välittömästi 
työhön liittyvästi.

EDEllä OlEVIlla perusteilla 
korkein oikeus katsoo, että k:n tapa-
turma on sattunut tapaturmavakuu-
tuslain �§:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla työstä johtuvissa 
olosuhteissa.

korkeimman oikeuden päätös 
perusteluineen kokonaisuudessaan

erillistä vapaa-ajan tapaturmavakuu-
tusta, kuten esimerkiksi kunnat otta-
vat opettajille vastaavissa tilanteissa.

tapaturmavakuutuslautakuntakin 
katsoi, että leirinjohtajalla on täytynyt 
olla vapaa-aikaa, jolloin suihkussa-
käynti on tapahtunut. kanttori valitti 
asiasta edelleen vakuutusoikeuteen, 
joka kumosi tapaturmalautakunnan 
päätöksen ja määräsi vakuutusyhtiön 
suorittamaan kanttorille lainmukaisen 
korvauksen työtapaturmasta. Vakuu-
tusoikeus nimenomaan piti koko lei-
rilläoloaikaa työaikana.

Vakuutusyhtiö kuitenkin anoi ja sai 
korkeimmalta oikeudelta valituslu-
van. korkein oikeus teki lokakuussa 
lopullisen päätöksen, jonka mukaan 
vakuutusoikeuden päätöstä ei muute-
ta. Vakuutusyhtiö on velvollinen kor-

vaamaan tapaturman lakisääteisen 
työtapaturmavakuutuksen perusteel-
la.

Ratkaisua voidaan seurakunnan ja 
kanttorin kannalta pitää tässä vaihees-
sa erittäin myönteisenä. Vakuutusyh-
tiössä asiaa hoitaneille seurakuntien 
työajaton työ on ilmeisesti ollut täysin 
tuntematon käsite, joka on ohitettu 
korvauksen epäämisen perusteluita 
pohdittaessa.

Asian käsittelemisellä korkeinta oi-
keutta myöten voi ehkä olla vaikutus-
ta vakuutusmaksujen hintaan tulevai-
suudessa. nykyisin seurakuntien laki-
sääteisten tapaturmavakuutusmaksu-
jen suuruus määräytyy palkkasum-
man perusteella. Vakuutusyhtiöt kat-
sovat palkkasumman kuvaavan va-
kuutettavan työn määrää ja sitä kaut-

ta vakuutusriskiä. hengellistä työtä te-
kevien viranhaltijoiden osalta, ainakin 
leiriolosuhteissa, työn määrä ei kuiten-
kaan ole suhteessa siitä maksettuun 
palkkaan, koska työssä ollaan 2� tun-
tia vuorokaudessa ilman eri korvauk-
sia. tapaturmavakuutuslaki mahdol-
listaisi työntekijäkohtaisen kiinteän 
vakuutusmaksun perimisen erikseen 
määritellyissä tapauksissa, joissa palk-
kasummaperusteisen vakuutusmak-
sun ei katsota vastaavan kustannuk-
sia.

lisäksi korkeimman oikeuden pää-
töksellä voi olla vaikutuksia seurakun-
tien leirityön järjestelyihin jatkossa. 
seurakuntien leirityön turvallisuus 
saattaa tulla laajempaan keskusteluun 
ja viranomaisten taholta aikaisempaa 
tiukempaan tarkasteluun.
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A j A n  k u V i A

Miika Miettunen
kiRjAstonhoitAjA, helsinGin 
yliopiston teoloGisen tiede-
kunnAn kiRjAsto

”näin sanoo herra, jumala, joka loi 
taivaan ja muovasi ja valmisti maan, 
joka asetti sen perustuksilleen, ei luo-
nut sitä tyhjäksi vaan teki sen asumis-
ta varten, näin hän sanoo: ’minä olen 
herra, eikä muuta jumalaa ole. en ole 
puhunut salassa, jossakin maan hämä-
rässä kolkassa. en ole neuvonut jaako-
bin jälkeläisiä etsimään minua autiu-
desta ja tyhjyydestä. ei, minä olen 
herra, minä puhun julki totuuden ja 
minun sanani ovat oikeat. kokoontu-
kaa yhteen ja tulkaa, tulkaa tänne 
kaikki, te muukalaiskansoista eloon 
jääneet!’” (jes. �5:18 - 20a)

jesajan, muinaisten paimentolaisten 
profeetan, eskatologinen julistus kul-
minoituu kuvaan kaupungista. eikä 
mistä tahansa tyhjästä tempaistusta 
utooppisen onnen kaupungista, vaan 
jerusalemista, pyhästä kaupungista, 
jonne koko jumalan hajalleen joutu-
nut kansa kootaan.

uudessa testamentissa eskatologi-
nen liike on samantapainen. evanke-
liumi lähtee liikkeelle Galilean kylistä, 
joista jeesuksen tie vie kohti jerusale-
mia. johannes kirjoittaa ilmestykses-
sään uudesta taivaasta ja uudesta maas-
ta: ”näin, kuinka pyhä kaupunki, uu-
si jerusalem, laskeutui taivaasta juma-
lan luota juhla-asuisena, niin kuin 
morsian, joka on kaunistettu sulhasta 
varten.” (ilm. 21:2) lopunajan täytty-
mys ei ole paluuta edenin paratiisiin, 
maaseudun rauhaan, vaan sitä kuva-
taan ilmestyksessä kaupunkina. myös 
heprealaiskirjeen kirjoittaja näkee ko-

ko pelastushistorian tässä valossa: ”Ab-
raham odotti sitä kaupunkia, joka on 
rakennettu vankalle perustalle ja jon-
ka jumala itse on suunnitellut ja teh-
nyt.” (hepr. 11:10)

käytännöllinen teologia on perintei-
sesti mieltänyt reviirikseen kirkkoark-
kitehtuurin ja kirkkotilan. muuhun 
arkkitehtuuriin, rakentamiseen, kaa-
voitukseen tai kaupunkisuunnitteluun 
teologeilla ei ole ollut juuri sanottavaa. 
systemaattinen teologia on paneutu-
nut syvällisesti ajan ja historian käsit-
teisiin, mutta tila ja paikka, maa ja 
maisema, jumalan maailman spatiaa-
linen ulottuvuus, on jäänyt vähälle 
huomiolle. tämä on koitunut ihmis-
ten ja evankeliumin tappioksi. miltä 
näyttäisi moderni suurkaupunki, joka 
on rakennettu teologisesti hyvin, to-
tuuden ja rakkauden mukaan, juma-
lan mielen mukaan?

kaupunki eettisenä 
eläimenä
Rakentamisen ja tilan, kaupungin ja 
maaseudun teologia on edelleen lap-
senkengissään, mutta viime vuosina 
aiheesta on ilmestynyt useita huomi-
onarvoisia keskustelunavauksia. kun-
nianhimoisin, joskaan ei onnistunein 
näistä on tim Gorringen kirja A the-
ology of the Built environment: jus-
tice, empowerment, Redemption 
(Cambridge univ. press 2002). Gorri-
nge pyrkii tulkitsemaan rakennettua 
ympäristöä kokonaisuutena eettisestä 
ja teologisesta, kolmiyhteisestä viiteke-
hyksestä. Gorringen mukaan ”raken-
nukset, pienimmästä pihavajasta suu-
rimpaan katedraaliin, tekevät moraa-
lisia kannanottoja”, ne ilmaisevat ja yl-
läpitävät ideologisia rakenteita. teolo-

gian on omalta osaltaan kehitettävä ra-
kennettua ympäristöä elämää ja ihmi-
syyttä tukevaan, ihmiskunnan lunas-
tusta edistävään suuntaan.

lyhyen teologisen johdannon jäl-
keen Gorringe käsittelee eettis-poliit-
tisia kysymyksiä kuten maata ja maan-
omistusta sekä kaupungin ja maaseu-
dun suhdetta. kaupunki voidaan kris-
tillisestä näkökulmasta nähdä sekä 
synnin pesänä, inhimillisen hybriksen 
huipentumana, että turvan ja järjes-
tyksen, inhimillisen kasvun ja yhtei-
söllisyyden kehtona. Gorringe osoittaa 
laajaa sivistystä pallotellessaan puoleen 
ja toiseen erilaisia kaupunkiteoreetti-
sia näkökohtia sekä sosiologisen tutki-
muksen tuloksia, mutta teologinen 
”leipä ja viini” jää lopulta laihaksi ja 
vähäiseksi. toisaalta haparointi on 
ymmärrettävää ja hyväksyttävää sil-
loin, kun tallataan kokonaan uusia 
polkuja teologisessa kivierämaassa.

autiomaa ja 
utopiat
john ingen teos A Christian theology 
of place (Ashgate 200�) kartoittaa vii-
meaikaista tutkimusta, jolla on rele-
vanssia ”paikan teologialle”. Vanha 
testamentti asettaa jännitteisen yhtey-
den jumalan kansan, pyhän maan ja 
jumalan välille. uudessa testamentis-
sa painotus siirtyy pyhästä maasta jee-
sukseen, ”uuteen temppeliin”, joka yh-
distää ruumiillisesti jumalan ja ihmi-
set. ”pelastuksen paikka” tulee inkar-
naatiossa universaaliseksi, mutta myös 
ruumiilliseksi – enemmän, ei vähem-
män konkreettiseksi.

inge käsittelee hedelmällisesti muun 
muassa pyhiinvaelluksen asemaa kris-
tinuskossa. pyhällä paikalla ei ingen 

(it’s hard to be a) 
saint in the city
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mukaan ole pelastavaa, vaan pelastus-
ta välittävä merkitys. sakramentaali-
sessa tapahtumassa jumalan toiminta 
ja ihmisen vastaus tai myötävaikutus 
liittyvät tiettyyn paikkaan ja hetkeen. 
uskonelämän konkreettisuus muistut-
taa myös, että kristillinen toivo ei suun-
taudu hahmottomaan, muodottomaan 
autuuteen, vaan ”uuteen taivaaseen ja 
uuteen maahan”, jossa vanha luoma-
kunta palaa uudessa, kirkastuneessa 
muodossa jumalan luo.
philip sheldraken kirja spaces for the 
sacred: place, memory and identity 
(johns hopkins univ. press 2001) lä-
hestyy teemaa spiritualiteetin näkö-
kulmasta ja vankemmalla filosofisella 
otteella. sheldrake käsittelee moni-
puolisesti paikan ja ympäristön sekä 
niihin liittyvien narraatioiden ja mer-
kitysten suhteita. postmoderni ajan ja 
paikan rajat kaatava yhteiskunta ajaa 
ihmiset juurettomuuteen ja irrallisuu-
teen. kristillinen spiritualiteetti tarvit-
see juuret ja ankkurin. sheldraken 

mystiikan teologiassa on tiettyä vetoa 
kaupungista ”autiuteen ja tyhjyyteen”, 
mutta häntä viehättävät myös kaupun-

kiutopiat.
david Brownin kirja God and en-

chantment of place: Reclaiming hu-
man experience (oxford univ. press 
200�) puolestaan pohdiskelee uskon-
nollisen kokemuksen paikallista ulot-
tuvuutta. Brown saa Gorringea enem-
män vääntöä lukuihin, jotka käsittele-
vät estetiikkaa ja etiikkaa, ikonografi-
aa ja arkkitehtuuria. Gorringen tapaan 
Brown peräänkuuluttaa kirkolta teo-
logiaa, joka ei vetäydy kuoreensa maa-
ilman edessä: ”kirkko on tehnyt vaka-
van virheen katkaistessaan teologisen 
yhteyden suureen osaan inhimillisen 
kokemuksen kirjosta, joka ennen kuu-
lui uskonnon vaikutuspiiriin.” juma-
lan maailmassa ei ole aiheita eikä alu-
eita, joista jumalan voi sulkea pois. 
perheen teologia, josta aiemmin kir-
joitin (Crux 2/2006), osoittaa yhden 
reitin, jota seuraamalla teologia voi 
uudelleen liittyä elävään elämään. täs-
sä käsitellyt kirjat viittaavat toiseen 
tiehen.
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m i e l i p i d e

hyvät tavat 
hukassa
papiston päivien alkajaisiksi 
17.10.2006 oli suunniteltu upea ta-
pahtuma. urkuri seppo murto soit-
ti helsingin tuomiokirkon urkuja, 
harvinaista herkkua monelle papil-
le. 

Väki saapui musiikin aikana kirk-
koon. eipä siinä mitään, silmät saat-
toi sulkea, jos ei halunnut katsella si-
tä. takanani istuvat vanhemman-
puoleiset miespapit pitivät kuitenkin 
huolen siitä, että musiikin kuuntelu 
ei onnistunut. he vaihtoivat kuulu-
misia ja naureskelivat remakasti. 

mietin, miten voisin sulkea korvat 
kovaääniseltä jutustelulta ja kuun-
nella samaan aikaan Ramus virens 
olivarum -fantasiaa. ei onnistunut.

kun leena koiviston johtama 
liekit-ryhmä lauloi liekit-musikaa-
lin kappaleita, miesten keskustelu 
yltyi musiikin voimistuessa aina vain 
kovaäänisemmäksi. jäin kysele-
mään, miksi he yleensä olivat tulleet 
kirkkoon, mikseivät jääneet ulos, jos 
kerran täytyi puhua.

messun ajan miehet olivat hiljaa, 
paitsi ehtoollisen aikana, jolloin lau-
lettiin.

jäin kyselemään kirkkomusiik-
kimme ja -muusikkojemme arvos-
tusta, järjestäjien työn kunnioitta-
mista ja osallistuvan seurakunnan 
oikeutta nauttia siitä, mitä on tarjol-
la.

iRjA ARo-heinilä

Helsinki

palautetta 
diakoniatyön 
tilastoinnista
kokkolan rovastikunnan diakonia-
toimikunnan kokouksessa 22.5.2006 
oli esillä tilastokoulutuksen (1�.�. 
oulu, maikkulan seurakuntakoti) 
esittely ja palaute. tilastokoulutus 
oli tarpeellinen. Runsaan ja moni-
puolisen keskustelun jälkeen dia-
koniatoimikunnan kokouksessa pää-
dyimme antamaan palautetta kirk-
kohallituksen työryhmälle koskien 
tilastoinnin tekemisen kuormitta-
vuutta.

kirkon tilastointi eri työaloilla ei 
ole yhdenmukainen. esimerkiksi 
käynti diakoniatyöntekijän tai papin 
vastaanotolla merkitään eri tavalla; 
pappi selviää yhdellä merkinnällä, 
kun diakoniatyöntekijä saa tilastoi-
da vähintään seitsemän eri tietoa jo-
kaisesta asiakastapaamisesta.

tilastoinnin yhdenmukaisuus yh-
teiskunnan hoitotyön kanssa ei mie-
lestämme ole tavoiteltavaa, vaan 
meidän pitäisi luoda tilastokäytäntö, 
joka palvelee kirkon diakonian iden-
titeettiä. kristillisen rakkauden to-
teutumista ei voida arvioida tämän 
maailman mittareilla. työ on edel-
leen etsivää ja edellä kulkevaa hei-
koimpien hyväksi tehtävää työtä, 
jossa ei painotus ole yhteiskunnan 
toistuvien ja paisuvien ongelmien 
paikkaamisessa, vaan ihmisten koh-
taamisessa ja auttamisessa yksin tai 
ryhmänä diakonisin keinoin. kuin-
ka voi tehdä etsivää työtä, jos tilas-
tointiohjeet antavat luvan tilastoida 
vain asiakkaan omat yhteydenotot? 

mielestämme diakoniatyön tilas-

toinnin tavoitteena ei tarvitse olla 
vakuuttaa yhteiskuntaa, miten hy-
vää työtä kirkko diakoniatyön kaut-
ta tekee. työmme ei saa olla ulkoa-
päin ohjautuvaa, vaan asiakkaiden 
hädästä ja diakonian arvopohjasta 
kumpuavaa. diakoniatyö ei ole yh-
teiskunnan apua korvaavaa, vaan 
asiakkaan ongelmissa tukea antavaa 
ja yhteiskunnan avun piiriin ohjaa-
vaa. tämä onnistuu parhaiten, kun 
oikealle työlle mahdollistetaan jää-
vän enemmän aikaa tilastoinnin ol-
lessa keveämpää. työllämme kyllä 
osoitamme moninaisten verkostojen 
kautta yhteiskunnan eri foorumeille, 
kuinka tärkeää työtä teemme. saisi-
pa laatu olla aina tavoiteltava hyve 
jokaisessa kohtaamisessa. toivom-
me, että tilastointia voitaisiin kehit-
tää, keventää ja yhdenmukaistaa kir-
kon eri työalojen keskuudessa. 

leenA eRkkilä, 

pekkA keltto 

jA CAmillA honkAlA

Kokkolan rovastikunnan diakoniatoi-
mikunnan puolesta työryhmä
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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

seppo laakso
Aikuistyöntekijä, diAkoni, leppäVAARAn  
seuRAkuntA

v
aRHaISKuNTOuTuS – ja veikkaan, että täs-
sä vaiheessa terveet, innokkaat ja nuoret eli alle 
�0-vuotiaat työntekijät kääntävät sivua – on ter-
mi, joka on vaivihkaa vakiintunut viimeaikai-

seen sanavarastooni. saattaa olla, että joku asioita lähel-
tä seurannut pitää minua tämän alan matkasaarnaajana. 
eikä syyttä.

miesten yleiseen infarkti-ikään ehtineenä olen päässyt 
kirkon työntekijöille räätälöityyn, lähes vuoden kestä-
vään varhaiskuntoutukseen. kun kirkon työvoimasta 
suurempi osaa hoitaa kuolleita jäseniä eli haudoissa le-
pääviä, tuntuu erityisen hyvältä tämä kirkkohallituksen 
satsaus eläviin työntekijöihin ja heidän työhyvinvointiin-
sa. Vielä paremman tunteen synnyttää tietoisuus, että 
minä saan olla yhdeksän muun ”kurssitoverin” ohella tä-
män satsauksen kohteena.

kaksiviikkoinen perusjakso oli loppukesällä ja toisen, 
nelipäiväisen kurssin elin todeksi marraskuun kaamok-
senomaisina päivinä. ensi keväänä on odotettavissa vie-
lä viisipäiväinen päätösjakso. ei huono syntymäpäivälah-
ja ollenkaan (päätös tuli 50-vuotispäiväni aikaan), kun 
saan yhteensä kolme viikkoa viettää hyvässä täysihoidos-
sa ja moniammatillisen joukon palveltavana ja hoidetta-
vana. mahdollisille kadehtijoille voin muistuttaa, että tä-
hän etuun kuuluu kylkiäisenä joukko erilaisia parantu-
mattomia vaivoja, joiden kanssa pitää myös tulla toi-
meen.

JOS OlETTaa PääSEVäNSä kuntoutukseen lepää-
mään, aika pian huomaa pettyvänsä. sen sijaan saa rau-
hassa ja ajan kanssa sekä erilaisten ammattilaisten joh-
dolla tarkastella omaa elämäntapaansa, ruokailu- ja lii-
kuntatottumuksiaan sekä työmenetelmiään ja -kulttuu-
riaan. 

miksi olen kuntoutuksessa ja miltä elämäni näyttää 
vuoden päästä? kaksi pientä kysymystä, joihin vastauk-

sen muotoileminen on al-
kanut. niiden äärellä viipy-
minen, erilaisten johtopää-
tösten tekeminen eli oman 
kuntoutussuunnitelman 
laatiminen käy ihan työstä. 
kuntoutuskurssin fyysinen 
ja henkinen työskentely 
tuntuu joka päivä jollain 
tavalla, joko lihasten, kor-
vien välitilan tai koko kro-
pan ajoittaisena väsymise-
nä. hyvä puoli siinä on, ettei yöunta tarvitse maanitella.

niin, että kenelle se varhaiskuntoutus on mahdolli-
nen? kirkon verkkosivuilla todetaan, että kaikki suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon työntekijät, jotka kuu-
luvat kirkon eläkelain piiriin (kiel), joilla on voimassa 
oleva palvelussuhde ja joiden työ- tai virkasuhde on kes-
tänyt vähintään viisi vuotta, voivat hakea kirkon kes-
kusrahaston kautta varhaiskuntoutusta. mutta täysin 
terveet älkööt vaivatko kirkkohallituksen eläketoimis-
toa, lisäksi pitää olla jonkin verran vikaa, vaivaa tai vam-
maa, minkä osoittamiseen tarvitaan työterveyslääkärin 
tai vastaavan lausunto.

Varhaiskuntoutuksena järjestettävät kurssit ovat pää-
asiassa kansaneläkelaitoksen myöntämiä AslAk®- 
kursseja sekä ryhmämuotoista tyk-toimintaa, lisäksi on 
muutamia kirkon keskusrahaston kustantamia kuntou-
tuskursseja. niiden tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn 
pitkäaikainen parantaminen, työssä jaksaminen, työn 
hallinta sekä oikeiden työmenetelmien ja terveiden lii-
kunta- ja elämäntapojen omaksuminen sekä työkyvyttö-
myyden uhkan estäminen lähivuosina.

olen saanut arvokkaan lahjan kuntoutuskurssin muo-
dossa, mistä vielä lämmin kiitos asiaan vaikuttaneille. 
sen kokeminen, että joku tahtoo vilpittömästi järjestää 
minulle, ammattiauttajalle hyvää oloa, tekee työtään mi-
nun hyvinvointini lisäämiseksi hyvin ja perusteellisesti, 
tuntuu häkellyttävän hyvältä. ihan itkettää.

infarktin torjuntaa
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toiminnanjohtaja
Riitta Hiedanpää, diakonissa, 
terv. hoit.
Puh. (09) 150 2287
gSM 040 516 5557
riitta.hiedanpaa@dtl.inet.fi

Liiton yleinen johto, edunval-
vonta- ja neuvottelutoiminta, 
hallintoelinten päätösten val-
mistelu, esittely ja täytäntöön-
pano, palvelussuhdeneuvonta

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

Ammatilliset kysymykset, tie-
dottaminen, opiskelijatyö, ala-
osastotoiminta

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

Jäsenyysasiat, kirjanpito, mak-
suliikenne, materiaalitilaukset, 
mökkivaraukset

diakoniatyöntekijöiden liiton toiMisto
Akavatalo, Rautatieläisenkatu 6,
00520 Helsinki
Avoinna arkisin klo 9–15
Faksi (09) 877 7397
diakoniatyontek.liitto@dtl.inet.fi, www.dtl.fi

puheenjohtaja
Kaisa Rauma
Kaarinan 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 yhtei-
sen 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 lakiasi-
oissa: 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 domkyrko-
församling, 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 sihteeri
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, kantto-
rien ammatilliset asiat, palvelussuh-
deneuvonta

Stina Lindgård, pastori, TM
Lomalla 27.11. – 31.12.2006
Puh. (09) 150 2466
gSM 050 542 3664
stina.lindgard@akiliitot.fi

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

opiskelijasihteerit

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

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

apulaistoiminnanjohtajat

toimistosihteerit

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

Jäsenyysasiat, alaosastot, luottamus-
mieskurssit

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

Cruxin toimitussihteeri, jäsenyys-
asiat, opintomatkat

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

Kirjanpito ja maksuliikenne

diakoniatyöntekijöiden liitto dtl ry
diakoniarbetarnas förbund daf rf
Perustettu 15.6.1958

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

Pappisliiton opiskelijatyö, neuvon-
ta opiskelijoiden harjoittelu-, mento-
rointi- ja työllistymiskysymyksissä

PAPPISLIITTO  PRÄSTFÖRBUNDETPaPPISlIITTO   PRäSTFÖRBuNDET

lakiMiespalvelu 
diakoniatyöntekijöiden liiton 
jäsenille
yksityiselämän oikeusasioissa: arkisin klo 10–16 
Asianajotoimisto Bützow 
Puh. (09) 431 531. 
Mainitse liittosi ja jäsennumerosi.



Henki ja elämä

Suvi-Anne Siimes

KILVOITUS
Miten yksityinen ja yhteinen 
kohtaavat kilvoituksessa? 
Omakohtainen puheenvuoro 
arjen, yhteiskunnan ja 
uskon kohtaamispisteistä. 
Henki ja elämä -sarja.
Ovh. 25,90

Mikko Seppänen 
– Inna Vintturi 
– Antti Vuori (toim.)

UUSIA 
MESSULAULUJA 
Lähes sata uutta messulaulua 
Suomesta ja maailmalta. 
Rikas lauluvalikoima sisältää 
monia tyylejä. Mukana myös 
noin 30 suosittua klassikkoa 
jo loppuunmyydyistä 
teoksista. Ovh. 16,90 

Matti Myllykangas 
– Päivi Räsänen

MITÄ MAKSAA 
IHMISHENKI?
Keskustelukirjeitä 
elämän arvosta
Kahden asiantuntijan 
keskustelua terveydenhuollon 
etiikasta, syntymisen ja 
kuoleman oikeudesta 
sekä taustalla jylläävistä 
kaupallisista arvoista. 
Keskustelukirjeitä-sarja. 
Ovh. 28,90

Sisältöä elämään -

Sari Kuvaja

ITSEKKYYS
Tuore näkemys 
maailmanparannukseen
ja ympäristönsuojeluun 
yhdistettynä henkilö-
kohtaiseen pohdintaan 
itsekkyydestä. 
Henki ja elämä -sarja. 
Ovh. 25,90

Olli Valtonen

KAIKKI KÄÄNTYY 
HYVÄKSI
Kirjoituksia eksyville
Jumala kyllä on, 
mutta olemmeko me? 
Kysymys sielusta ja 
sen pelastuksesta 
uudesta näkökulmasta. 
Ihminen ei voi sieluaan 
pelastaa, hänen 
tehtävänsä on löytää se. 
Ovh. 28,90

Anna-Mari Kaskinen 
– Miikka Ruokanen 
– Yrjö Sariola

SANAN AIKA
Kirkkovuosi 
2006-2007
Päivittäisen hartauskirjan 
ja raamatunlukuoppaan 
14. vuosikerta. 
Ovh. 4,95

www.kirjapaja.fi
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Palautus:  Akavan kirkolliset ammattiliitot
 Rautatieläisenkatu 6
 00520 Helsinki

Cruxin toimituskunta toivottaa 
kaikille lehden lukijoille 

hyvää adventin aikaa
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