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a
kavan uuden edunvalvontavision keskeisiin 
strategisiin valintoihin kuuluu se, että palkkaus-
järjestelmien on tuettava vastuuta, osaamista ja it-
sensä kehittämistä. nyt kun kirkon työntekijät 

tietävät, mihin vaativuusryhmään heidän tehtävänsä on 
sijoiteltu ja mille tasolle heidän palkkansa uudessa jär-
jestelmässä on asettumassa, on sopiva aika arvioida kir-
kon palkkausjärjestelmän vaikutuksia mainitusta näkö-
kulmasta. miten hyvin se tukee vastuuta, osaamista ja it-
sensä kehittämistä kirkon akavalaisten näkökulmasta?

Vastuu ja osaaminen ovat palkkausjärjestelmässämme 
tehtävän vaativuuden arvioinnin keskeisimpiä vaati-
vuuskriteerejä. kun palkka ennen määräytyi lähes yk-
sinomaan virkanimikkeen ja viran edellyttämän koulu-
tuksen perusteella, uudessa järjestelmässä koulutuksen 
lisäksi huomioidaan vuorovaikutus, ohjaus, ongelman-
ratkaisu/tiedonhankinta ja vastuu. onko uusien vaati-
vuuskriteerien mukaantulo vähentänyt osaamisen ja 
koulutuksen merkitystä palkanmuodostukselle? 

näin voi katsoa osittain käyneen niissä seurakunnissa, 
missä osaamiskriteerin mukaiseen vaativuusryhmään si-
joittelun edellytykseksi on asetettu se, että tehtävän vaa-
tivuus on kaikkien vaativuuskriteerien osalta vähintään 
osaamiskriteeriä vastaavalla tasolla. tällaisen ajatteluta-
van seurauksena on nyt kappalaisia ja a-kanttoreita, jot-
ka pettyneinä joutuvat hyväksymään sen, että heidän 
tehtäviään ei olekaan sijoiteltu niiden vaatimaa koulu-
tusta vastaavaan vaativuusryhmään. tehtävät on arvioi-
tu vähemmän vaativiksi esimerkiksi vuorovaikutus- tai 
vastuukriteerin osalta. jotta järjestelmä tukisi osaamista, 
olisi tärkeää, että osaamiskriteerin edellyttämää tasoa al-
haisempaan vaativuusryhmään sijoiteltujen tehtävien 
palkka määritellään lähelle seuraavan vaativuusryhmän 
vähimmäispalkkaa.

jos vaativuusryhmää voidaan alentaa yksittäisen vaa-
tivuuskriteerin perusteella, sitä pitää myös voida vastaa-

vasti nostaa, jos tehtävän 
vaativuus useiden vaati-
vuuskriteerien osalta selväs-
ti ylittää osaamiskriteerin 
mukaisen tason. palkkaus-
järjestelmä mahdollistaa tä-
män ja jopa edellyttää sitä. 
silti on seurakuntia, joissa 
vaativuusryhmiin sijoittelu 
on tehty osaamiskriteerin 
perusteella eikä muita vaati-
vuuskriteerejä ole huomioitu edes vaativuusryhmän si-
säisten palkkojen määrittelyssä. menettely ei tue vastuu-
ta, eikä se vastaa palkkausjärjestelmän henkeä eikä kir-
jaintakaan. itse järjestelmää ei tästä voi syyttää – paitsi 
siitä, että se joustavuudessaan mahdollistaa huonojakin 
sovelluksia.

osaaminen tulee tosin myös huomioiduksi vuorovai-
kutusta arvioitaessa, kun vuorovaikutuksen edellyttämä 
asiantuntijuus punnitaan. Vuorovaikutukseen sisältyvä 
johtaminen on vaativuusryhmiin sijoittelussa noussut 
odotettua keskeisemmäksi kriteeriksi. kun esimiehisyys 
vielä huomioidaan vastuuta arvioitaessakin, käy helpos-
ti niin, että muun erityisosaamisen merkitys vähenee tai 
unohtuu. palkkaratkaisuillan seurakunnat vaikuttavat 
suoraan työntekijöiden työmotivaatioon ja haluun kehit-
tää itseään ja työtään. kannustavan palkkausjärjestel-
män ensimmäinen edellytys on tehtävän vaativuuden, 
vastuun ja vuorovaikutuksen edellyttämän asiantunti-
juuden oikea ja oikeudenmukainen arvioiminen.    

Itsensä kehIttämIstä palkkausjärjestelmä tu-
kee parhaiten siten, että lisäkoulutukset ja niiden myötä 
hankittu osaaminen huomioidaan palkassa. pastoraali-
tutkinnon palkkaa nostava automaatio on hävinnyt, 
mutta lisäkoulutusta voidaan uudessa palkkausjärjestel-
mässä palkita helpommin ja tasapuolisemmin kuin van-
hassa. mahdollisuuksia kannustavaan palkkaukseen ja 
seurakuntien toiminnan kehittämiseen on vain ryhdyt-
tävä käyttämään.
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Kirkko ja miesten maailma
Merja laaksaMo päätoimittaja 

K
Irkon penkIssä istuu sunnuntaisin huomatta-
vasti vähemmän miehiä kuin naisia. myös jumalan-
palveluksen toteuttajista ja kirkon muusta henkilö-
kunnasta yhä harvemmat ovat miehiä. kirkon vir-

koihin hakeutuu opiskelemaan vähemmän miehiä niillekin 
aloille, jotka ennen olivat miesvaltaisia. teologi- ja kantto-
riopiskelijoista jo yli 70 prosenttia on naisia.  

on herätty kyselemään, miksi miehiä näkyy kirkon pii-
rissä entistä vähemmän niin seurakuntalaisina kuin työnte-
kijöinä. onko mies tänä päivänä vaativampi kirkkoa koh-

taan vai toimiiko kirkko sellaisel-
la tavalla, ettei se kiinnosta mies-
tä, varsinkaan nuorta miestä. 

Vuoden viimeisessä Cruxissa 
on esillä miehinen näkökulma 
kirkon toimintaan. nyt puhuu 
mies. kyytiä saavat kirkon perin-
teiset toimintamuodot, miehet ei-
vät koe niitä omikseen. kirkon 
on orientoiduttava kokonaan uu-
delleen, jos se mielii kerätä miehiä helmoihinsa. ja viimei-
seksi miehet kai haluavat olla kenenkään ”helmoissa”. äi-
jäenergiaa löytyykin jo ilahduttavan monesta seurakunnas-
ta. 

kIrkon esillä pitämät asiat lienevät edelleen sisällöltään 
yhtä tarpeellisia sekä miehille että naisille. uudenlaista poh-
dintaa tarvitaan siitä, millaisessa muodossa nykyajan ihmi-
nen, niin mies kuin nainenkin, haluaa osansa kirkon tarjo-
amasta hyvästä. tässä lehdessä asiaa pohtivat nuoret mie-
het jumalanpalveluksen näkökulmasta. Ylhäältä päin sanel-
tu malli ei näytä toimivan, yllätys, yllätys.

myös kirkon viroissa tarvitaan yhtä lailla sekä miehiä et-
tä naisia. palkkauskehityksellä on oma ratkaiseva merki-
tyksensä asiaan. historia osoittaa ikävällä tavalla alan nai-
sistumisen usein merkitsevän myös palkkauksen heikenty-
mistä ja vastaavasti palkkauksen heikentymisen taas alan 
naisistumista. tähän kirkolla ei ole varaa. uusi palkkaus-
järjestelmä mahdollistaa kilpailukykyiset palkat kirkossa 
niin miehille kuin naisillekin, kunhan se vaan otetaan roh-
keasti käyttöön. ti
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HäKää ja HaPPEa

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

jukka Huttunen
pappisliiton puheenjohtaja
jukka.huttunen@espoonseurakunnat.fi

N
elIvuotInen kirkolliskokouskausi on päät-
tynyt. työ oli mielekästä, vaikka joskus naapurit 
kuulivat huokailuni ja puhinani. sellaiseenkin 
keskusteluissa oli mielestäni aihetta.

kauden viimeisen vuoden – ehkä koko kauden – tär-
keimpiin asioihin kuului erityisesti kirkon työntekijöi-
den kannalta niin sanottu virkamiesoikeudellinen laki-
paketti. paketti tuotiin päätettäväksi noin vuosi sitten. 
asia tuli saada päätökseen viimeistään viimeisellä istun-
toviikolla. asia saatiin päätökseen, huonoon päätökseen, 
sillä selkeä määrävähemmistö jätti lakipaketin raukea-
maan.

menneitä ei kannata tuijotella liikaa. Vanhojen muis-
telijan silmäthän ovat tunnetusti vaarassa. mutta oppia 
pitää ottaa. Virkamiesoikeudellinen lakipaketti oli nor-
maalia kirkkolain säätämistä. sellaisena se käsittelee ko-
vin arkisia ja maallisia kysymyksiä. kysymykset ovat 
kirkon työntekijöiden kannalta tärkeitä siksi, että lain-
säädäntö olisi luonut nykyistä selkeämmät ja turvatum-
mat puitteet monien virkasuhteeseen liittyvien kysymys-
ten käsittelyyn. aivan kuten eräs pappisedustaja, suuren 
seurakunnan kirkkoherra, totesi, laki olisi tullut suureen 
tarpeeseen.

selvää on, että tuollainen lakipaketti sisältää myös sel-
laista, joka ei ole niin mukavaa. mutta kokonaisuutena 
se oli hyvä ja tarpeellinen. edustajamme oli koko val-
mistelun ajan mukana, ja työntekijäjärjestöjä kuultiin 
myöhemminkin normaaliin tapaan.

kirkkolaille on arkisen lainsäädännön lisäksi ominais-
ta, että useimmiten sillä on vahvat ulottuvuutensa kir-
kon olemukseen, kirkon opetukseen ja sen syvimpään 
luonteeseen. niin oli tälläkin lakipaketilla. säädeltiin-
hän sillä muiden asioiden muassa papin virkaan liittyviä 
kysymyksiä. tässä oli tämän lain vaikein kohta, ja siihen 
kompastuttiin.

kun arkinen lainsäädäntö 
ja kirkon olemukseen ulot-
tuvat piirteet holtittomasti 
sotketaan, tuloksena voi olla 
vain sekava umpikuja. Vaa-
rat on löydettävissä molem-
milta syrjiltä: jos kirkkolain 
säätämisessä ei oteta huomi-
oon kirkon omaa luonnetta, 
rakennamme lainsäädäntöä, 
joka voi murentaa kirkon 
elämää ja toimintaa. mutta, jos esimerkiksi syrjinnän 
kieltävän pykälän takaa löydetään kaikki kirkkomme 
keskeiset opilliset ja eettiset kysymykset ja ristiriidat, on 
arkinen ja järkevä lainsäädäntötyö mahdotonta. Virka-
miesoikeudellinen lakipaketti kaatui tällaiseen seka-
melskaan.

ja tuossa ilmastossa kukoisti retoriikka. se oli sitä hä-
kää, joka tuhoaa. kirkkaat, eritellyt argumentit, niiden 
äärellä väittelykin, yritys kuulla toista ja ymmärtää, on 
sitä happea, joka pitää keskustelun elossa. 

retorIIkan häkä ja argumenttien happi tulee ot-
taa entistä paremmin tulevissa keskusteluissa huomioon. 
Virkamiesoikeudellisen lainsäädännön on tultava käsit-
telyyn uudelleen. paljon sitäkin vaikeampia asioita tulee 
uusille kirkolliskokousedustajille eteen. ja vaikeat kes-
kustelut jatkuvat muillakin kirkon elämän tasoilla. tar-
vitsemme perusteluiden happea, retoriikan häkää kan-
nattaa karttaa.

ja sanottava tämäkin on: ennen muuta tarvitsemme 
suoraa puhetta toisillemme, luottamusta toisen motiivei-
hin ja selväjärkistä todellisuudentajua, realismia. mei-
dän jokaisen on sitä opiskeltava. koko elämän ajan.

JälkIkIrJoItus: häkä ja happi olivat piispa pihka-
lan puheenvuorossaan käyttämiä kielikuvia. kannattaa 
käydä tuo puheenvuoro lukemassa kirkolliskokouksen 
sivuilta. se sisälsi muutakin viisautta.
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suoMen kanttori-urkuriliitto

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

mistä on kunnon kanttorit tehty?
kanttoreiden valtakunnalliset neu-
vottelupäivät pidetään �. - 8.2.2008 
turussa. päivien ohjelmassa pyritään 
selvittämään, mistä aineksista kun-
non kanttorit koostuvat.

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

ohjelma
avajaiset pidetään turun tuomiokir-
kossa �.2.2008 klo 1�, tilaisuudessa on 
läsnä arkkipiispa jukka paarma. pää-
tösmessua vietetään turun piispan 
kari mäkisen johdolla 8.2.2008 klo 12 
alkaen. sen lisäksi että kuuntelemme 
korkeatasoisia esityksiä, osallistumme 
yhdessä musiikin tekemiseen.

kanttoripäivien kanssa samaan ai-
kaan pidetään jo perinteinen kated-
raali soi -tapahtuma. kanttoripäivien 
ohjelmaan kuuluu kaksi tapahtuman 
konserttia, keskiviikkona �.2. Dilbè-
rin ja kalevi kiviniemen sekä torstai-
na 7.2. turun Filharmonisen orkeste-
rin konsertit. lisäksi ohjelmaan kuu-
luu jo perinteinen illanvietto. tällä 
kertaa tutustumme varsinaissuoma-
laiseen mentaliteettiin.

työpajat ovat olennainen osa päivi-
en ohjelmaa. haluamme tarjota run-
saan valikoiman erilaisia pysähdyksiä 
kanttorin identiteetin tutkimiseen. 
työpajat muodostavat kolme koko-
naisuutta, polkua, joista kustakin voi 
valita erilaisia vaihtoehtoja: kunto-
polku, muusikonpolku ja kestävyys-
polku.

nuottinäyttely järjestetään tälläkin 

kertaa. paikkana on seurakuntakes-
kuksen sali.

kustannukset ja ilmoittautuminen
kanttoripäivien osallistumismaksu 
on 12� €. osallistumismaksu opiske-
lijoilta on 2� € ja eläkeläisiltä �0 €. 
majoituksista, matkoista ja ruokai-
luista osallistujat huolehtivat itse.

ohjelma kokonaisuudessaan, ilmoit-
tautumislomake sekä hotelli-info löy-
tyvät verkosta osoitteesta http://www.
evl.fi/kkh/to/kjmk/kjanp.html.
linkki sekä ohjelmaan että ilmoit-
tautumislomakkeeseen on myös 
akin ja skul:n kotisivuilla.

opIskelIJat huomIo! kantto-
ri-urkuriliitto maksaa kymmenen en-
simmäiseksi kanttoripäiville ilmoit-
tautuneen liiton opiskelijajäsenen 
päivien osallistumismaksun, matka-
kustannukset (halvimman kulkuneu-
von mukaan) sekä majoituksen ta-
pulitalossa. ilmoitamme asiasta ennen 
kanttoripäiviä ko. henkilöille. myös 
omasta oppilaitoksesta kannattaa ky-
syä tukea päiville osallistumiseen.                                
tervetuloa kanttoripäiville!

IlMoITTaUdU 
KaNTTorIPäIvIllE

Kirjat mukaan 
Kanttoripäiviltä!
tilaa ”leivästä, sanasta ja musiikis-
ta” -juhlakirja sekä ”suomen urut 
200�” ennen kanttoripäiviä ja nouda 
liiton pöydästä päivillä – säästät pak-
kaus- ja postimaksun!

kaksi kirjaa päivillä ostaessasi saat 
liiton kangaskassin kaupan päälle!

10 ensimmäistä 
opiskelijaa ilmaiseksi 
Kanttoripäiville!
liitto maksaa kymmenen ensimmäi-
seksi kanttoripäiville ilmoit-
tautuneen liiton opiskelija-
jäsenen osallistumismak-
sun, matkakustannukset 
sekä majoituksen. 
katso kanttoripäivien 
ilmoitus tällä sivulla.

Kesämökkivaraus 
2008
Diakoniatyöntekijöiden liiton jäsen, 
muistathan tehdä mökkivarauksen 
tammikuun alusta alkaen liiton toi-
mistoon ulla.raanimo@dtl.fi tai (09) 
1�02 �87.

katso lisää liiton kotisivuilta!

diakoniatyöntekijöiden liitto
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”leivästä, sanasta ja musiikista” 
-kirjassa valotetaan suomen kantto-
ri-urkuriliiton aika ajoin myrskyisiä-
kin vaiheita monesta suunnasta. pro-
fessori Reijo pajamon kirjoittama laa-
ja historiaosuus valokuvineen kuljet-
taa lukijaa menneiden vuosikymmen-
ten tiiviisiin tunnelmiin. kirjassa ku-
vataan valaisevasti myös moninaisia 
vaiheita liiton suhteissa mm. kirkon 
hallintoon ja pappisliittoon. kirjan 
artikkeliosassa nimekäs joukko kant-
toreita ja kirkkomusiikin ystäviä poh-
tii uuden vuosituhannen mukanaan 
tuomia haasteita.

kirjan hinta on liiton jäsenille 2� 
euroa + postikulut. muille kirjaa 
myydään hintaan �� euroa + postiku-
lut.

”suomen urut 2006” –matrikkeli 
esittelee maamme urkuja erittäin laa-
jasti. kirkkourkujen lisäksi matrik-
kelissa on mainittu seurakuntasaleis-
sa, siunauskappeleissa, musiikkioppi-
laitoksissa, yksityishenkilöillä sekä 
museoissa olevat urut, joista on ollut 
saatavissa tietoja. 

urkumatrikkeli on tarkoitettu kai-
kille uruista kiinnostuneille. se on 
alallaan ainutlaatuinen hakuteos, laa-
juudeltaan yli �00 sivua. urkumatrik-
kelin on koonnut director musices 
asko Rautioaho.

kirjan hinta on 20 euroa + postiku-
lut.

kirjojen tilaukset tuija.kukkonen@
akiliitot.fi tai (09) 1502 446.

TIlaa 
KaNTTorI-UrKUrIlIIToN 
100-vUoTISHISTorIIKKI ja 
UrKUMaTrIKKElI

aKIlle 
viestintästrategia
akin valtuusto hyväksyi syyskoko-
uksessaan akin viestintästrategian. 
strategia on luettavissa kotisivuilla. 
kotisivuilta löytyvät myös juuri hy-
väksytty akin toimintasuunnitelma 
sekä perusliittojen toimintasuunni-
telmat. 

Uusia jäseniä  
hallituksiin
pappisliiton valtuusto valitsi uusia 
jäseniä pappisliiton hallitukseen ero-
vuorossa olleiden tilalle. Valituiksi 
tulivat (hiippakunta suluissa): han-
nu hurme (turku), juhani Virtala 
(tampere), erkki Rouhiainen (mik-
keli), kimmo kivelä (kuopio) ja 
tuula pasuri (helsinki). hurme va-
littiin toiselle hallituskaudelleen. 

kanttori-urkuriliiton hallituksen 
jäseniksi vuosiksi 2008 - 2010 valit-
tiin mari lamminen (helsinki). Va-
rajäseniksi vuodeksi 2008 valittiin 
pia Bengts (kmF:n edustaja) sekä 
lea takala, ulvilan kanttori ja eero 
annala, keravan kanttori.

jäsenmaksut
pappisliiton valtuusto hyväksyi jä-
senmaksut vuodelle 2008: aktiivi-, 
maisteri- ja kandidaattijäsenten jä-
senmaksu 1,1 % varsinaisesta palkas-
ta, ulkomailla työskentelevät 100 €, 
työelämän ulkopuolella olevat 70 €, 
kaksoisjäsenet �� €, eläkeläiset �0 € 
ja opiskelijat 0 €. muut jäsenmaksut 
säilyivät ennallaan, mutta ulkomail-
la työskentelevien maksua nostettiin 
�0 euroa, koska siihen sisältyy työt-
tömyyskassan jäsenyys. 

kanttori-urkuriliiton jäsenmak-
sut säilyivät ennallaan. Varsinaisen 
jäsenen jäsenmaksu on 1,2 % varsi-
naisesta palkasta, työelämän ulko-
puolella olevien � €/kk. eläkeläiset 
ja opiskelijat 0 €. 

aki
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aki

kanttorien ja pappien seuraavan yh-
teisen opintomatkan kohteena on 
norjan stavanger. matkan ajankoh-
ta on 17. - 21.8.2008, jolloin stavange-
rissa vietetään pohjoismaista kirkko-
musiikkisymposiumia.

pohjoismaisen kirkkomusiikisym-
posiumin järjestävät neljän vuoden 
välein suomen, Ruotsin, norjan, 
tanskan ja islannin kanttorijärjestöt. 
symposium on kanttorien lisäksi tar-
koitettu kaikille, jotka haluavat kuul-
la korkeatasoista kirkkomusiikkia 
kiinnostavissa kirkkorakennuksissa. 
symposiumissa voi myös kokea ri-
kasta jumalanpalveluselämää ja vaih-
taa ajatuksia pohjoismaisten kirkko-
musiikin ammattilaisten ja ystävien 
kanssa.

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

akin opintomatkalaiset saavat va-
paasti valita, mihin symposiumin laa-
jassa ja monipuolisessa ohjelmassa 
osallistuvat. 

huom! tästä syystä kaikkien pi-
tää ilmoittautua sekä akIn toimis-
toon heli meinolalle puh. (09) 1502 
653 tai heli.meinola@akiliitot.fi että 
suoraan symposiumiin (ilmoittautu-
mislomakkeella verkko-osoitteessa 
www.nks2008.no, ei hotellia). 

saavumme stavangeriin päivää en-

nen symposiumin alkamista, ja tutus-
tumme tuolloin norjan kirkkoon ja 
stavangerin seurakuntaelämään. jo-
kaiselle symposiumpäivällekin pyri-
tään järjestämään jokin aki-matka-
laisten yhteinen kokoontuminen. 

aki järjestää matkat ja majoituk-
sen ja hoitaa kokonaisuudessaan mat-
kan laskutuksen osallistujilta. mat-
kan hinta on noin 1�00 euroa, johon 
sisältyvät lentomatkat helsingistä 
stavangeriin ja takaisin, lentokenttä-
kuljetukset, majoitus, yhteisten ko-
koontumisten tarjoilut sekä sympo-
siumin ohjelma, mukaan luettuna 
torstain retki. lisäksi liitto tarjoaa 
lauantain juhlaillallisen.

matkalle on mahdollista saada liit-
tojen matka-apuraha. opintomatkal-
le voivat osallistua akIn kaikki jä-
senet puolisoineen.

AKIn opintomatka 2008

PoHjoISMaISEEN KIrKKo-
MUSIIKKISYMPoSIUMIIN 
NorjaaN

alaosastoille 
koulutusta uudesta 
sopimuksesta ja 
palkkaus-
järjestelmästä
akI järjestää paikallistoimintasemi-
naarin suomen kanttori-urkurilii-
ton ja suomen kirkon pappisliiton 
alaosastojen edustajille ja luottamus-
miehille 10. - 11.�.2008. paikka on 
hotelli Vantaa tikkurilassa.

seminaarin keskeisenä aiheena on 
uusi kirkon yleinen virka- ja työeh-
tosopimus, mukaan lukien uusi palk-
kausjärjestelmä.

akIn toimistosta lähetetään myö-
hemmin myös henkilökohtaiset kut-
sut alaosastojen puheenjohtajille. jos 
puheenjohtaja on estynyt osallistu-
masta, alaosasto voi lähettää edusta-
jakseen jonkun muun. seminaariin 
voivat osallistua myös ne akilaiset 
luottamusmiehet, jotka eivät osallis-
tuneet jukon kursseille. paikkoja 
on rajoitetusti. tiedustelut ja ilmoit-
tautumiset tuija.kukkonen@akilii-
tot.fi tai (09) 1�02 ���.

akavan kirkolliset ammattiliitot 
akI
www.akiliitot.fi
keskustele uudesta palkkausjär-
jestelmästä akin kotisivuilla! 
keskustelupalstalle pääset etusi-
vun linkistä.

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

ajankoHtaista Verkossa
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Pappisliiton  
opintomatka  
Thaimaahan  
1.-14.2.2008
Pääkohteet Bangkok ja Hua Hin rannikolla. 
Tutustumme Thaimaan ev.-lut. kirkkoon,  
suomalaisten tekemään työhön sekä  
paikalliseen uskonnollisuuteen. 
Asiantuntijaoppaana on uususkontojen  
asiantuntija, uskontokasvatussihteeri  
Pekka Hiltunen. Matkanjohtajana on 
apulaistoiminnanjohtaja Merja Laaksamo. 
Hinta noin 1.800 euroa. Ilmoittautumiset  15.12. men-
nessä puh.  (09) 150 2653 tai heli.meinola@akiliitot.fi.
Huom! Matkalle on mahdollista saada liiton  
matka-apuraha 1½-kertaisena (525 €). Opintomatkalle 
voivat osallistua Pappisliiton jäsenet puolisoineen.
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pappisliitto

thaimaa 1.- 14.2.2008
katso ilmoitus tässä lehdessä sivulla 
9.
suomalais-ugrilainen pappeinkokous 
unkarissa 10. - 15.6.2008
pappeinkokouksen paikka on vaihtu-
nut Virosta unkariksi. Varsinainen 
kokous pidetään 10. - 1�.�. Révfülö-
pissä, joka on kirkon konferenssikes-
kus Balatonin järven pohjoisrannalla. 
kokouksen teema on ”uskon kieli” 

ja kokouskielinä ovat suomi ja unka-
ri.  kokouksen jälkeen osallistujat 
kutsutaan viikonlopuksi seurakun-
tiin. opintomatkalle voi jo ilmoittau-
tua. 
huom! matkoille on mahdollista saa-
da liiton matka-apuraha (350 €). 
opintomatkoille voivat osallistua 
pappisliiton kaikki jäsenet puolisoi-
neen. ilmoittautumiset heli.meino-
la@akiliitot.fi tai (09) 1�02 ���.

PaPPISlIIToN 
oPINToMaTKaT 2008

kerään edelleen aineistoa tutkimuk-
seeni avioeron vaikutuksista papin 
toimintaan ja identiteettiin. 

tutkimus koskee pappeja, jotka 
ovat papinvirassa ollessaan kokeneet 
avioeron. jos olet sellaisen kokenut, 
toivoisin, että voisit osallistua tutki-
mukseen kirjoittamalla omaa elämää-
si käsittelevän vapaamuotoisen es-

seen. esseen voit kirjoittaa nimettö-
mänä. osa kirjoittajista myös haasta-
tellaan. jos annat siihen suostumuk-
sesi, tarvitsen yhteystietosi. 

lähemmät tiedot tutkimuksesta ja 
yhteystietoni ovat kotisivullani www.
helsinki.fi/~hsorri

Hannu Sorri
Pastori, dosentti, TT

oikaisu
opiskelija – löydä oma liittosi -ju-
tussa (Crux �/2007) oli pappisliiton 
opiskelijajäsenten edustuksissa vir-
heelliset tiedot. tässä oikeat tiedot. 
pahoittelemme tapahtunutta.

Suomen kirkon pappisliitto
opiskelijatoimikunta
opiskelijatoimikunnan jäsenillä ei 
ole varajäseniä, toimikuntaa täyden-
netään tarpeen mukaan.
jessica högnabba, tsF/Åbo akade-
mi, paula kokko, Fo/joensuun yli-
opisto, janne turunen, Fo/joensuun 
yliopisto, elina ahola, tYt/helsin-
gin yliopisto, Vesa engström, tYt/
helsingin yliopisto, kirsi hänninen, 
tYt/helsingin yliopisto, saara-ma-
ria jurva, tYt/helsingin yliopisto, 
tiina soukiala, tYt/helsingin yli-
opisto
opiskelijoiden edustaja hallitukses-
sa
saara-maria jurva, tYt/helsingin 
yliopisto

Osallistu tutkimukseen
Papin avioero

diakoniatyöntekijöiden liitto

diakonia-
opiskelijoiden 
valtakunnallinen 
neuvottelupäivä
Diakoniaopiskelijoiden valtakunnal-
linen neuvottelupäivä ”työpaikka 
muuttuvassa kirkossa” pidetään 
maanantaina 28.1.2008 klo 9.�0 - 
1�.1� kirkkohallituksen juhlasalissa 
(satamakatu 11 a, helsinki).

katso tarkempi ohjelma osoittees-
ta www.dtl.fi. tilaisuuden järjestäji-
nä toimivat kirkkohallituksen dia-
konia- ja yhteiskuntatyö ja Dia-
koniatyöntekijöiden liitto.
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Hannu purHonen
tt, kouVola

Veikko huovinen taitaa saada kai-
nuuseen seuraajakseen uuden, var-
teenotettavan humoristin. 

Vaikka olisi miten hyvä aihe, kirjai-
lijan kykyjä vailla oleva ei saa siitä mi-
tään irti. hyvä kirjailija saa pienestä-
kin aiheesta uskomattoman tarinan. 
paavi mykyrokalla -kirja osoittaa kir-
joittajan osaavan asiansa. kirjailija-ru-
noilija Risto kormilaisen oma, persoo-
nallinen tyyli säilyy alusta loppuun 
kaikissa 1� novellissa.   

eri novellien assosiaatioiden runsa-
us rikastuttaa tekstiä. tosin lukijan 
omista edellytyksistä riippuu, miten 
joskus hyvinkin hienovaraiset assosi-
aatiot avautuvat. novellit kuvaavat 
yksittäisiä elämäntilanteita kotimaan 
kamaralla maalla ja kaupungissa, pii-
pahdetaanpa istanbulissakin tarkkaa-
massa kaupungin elämänmenoa pai-
kallisen kengänkiillottajan näkökul-
masta.

novelli salaperäinen hiihtäjä vie lu-
kijan talviseen kainuuseen, miniä 
opissa -novelli kaupunkilaistytön uu-
teen tehtävään maalaistalon emäntänä. 
aluevaltaus-novellissa kerrotaan, mi-
ten taitava miesmyyjä menestyy nais-
tenvaateosastolla ja lisää liikkeen liike-
vaihtoa uskomattomasti. 

Coffea arabica -novellissa kuvataan 
suomalaista hällilän pikkukaupunkia, 
jossa päätettiin lopettaa kahvinjuonti 
sosiaalisen kanssakäymisen vauhditta-
jana kerta kaikkiaan. papitkaan eivät 
saaneet kahvia juodakseen. seurauk-
set ovat katastrofaaliset. ennen niin 
leppoisat ja puheen täyttämät tilaisuu-
det ilossa ja surussa kääntyivät puhu-
mattomuudeksi ja osanotto niihin vä-
heni huomattavasti. jutun voi lukea 
myös kieltolain kuvauksena, jos joku 
haluaa asiaa tuosta näkökulmasta tar-

Paavi mykyrokalla

kastella. 
Viimeinen novelli, kusiaisten ar-

moilla, kertoo, miten joukkovoima 
voittaa isonkin vastustajan. muuan 12-
vuotias tyttö päätteli hyttysten tarpeel-
lisuuden näin: ne ovat sitä varten, et-
tei ihminen ylpistyisi vaan pysyisi nöy-
ränä, koska ei voi mitään noille pienil-
le inisijöille. Risto kormilainen tar-
kastelee samaa tilannetta toisesta nä-
kökulmasta. novellit päättyvät usein 
yllättävästi, kuten tämäkin. 

kirjailijan uusi aluevaltaus saa odot-
tamaan pikaisesti jatkoa.

Risto Kormilainen: Paavi mykyrokalla ja 
muita novelleja. Edico 2007. Suomen 
kirkon pappisliiton hallitus valitsi Risto 
Kormilaisen Vuoden papiksi vuonna 
2005.
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esko jossas
akin toiminnanjohtaja

kirkon sopimuksessa olennai-
sinta on palkkausjärjestelmän 
uudistaminen. uudistuksessa 
puolestaan keskeisintä on tun-
netusti paikallisen toimivallan 
lisääntyminen. tässä mielessä 
on sanottu, että kuluva vuosi 
on merkinnyt järjestelmän suu-
rinta remonttia sitten 1970-lu-
vun.

U
udIstus on prosessi, joka 
jatkuu pitkään eikä oikeastaan 
ole tarkoitettukaan loppu-
maan. tärkeää on myös pai-

kallistason ja sopijaosapuolten yhteis-
työ ja vuoroveto.

Vielä ei ole aika antaa mitään arvo-
sanoja siitä, miten tähän mennessä on 
onnistuttu. mutta ehkä jotain ensim-
mäisen lukukauden sanallista arviota 
sallitaan kuitenkin esittää.

myönteistä on se, että työstä ja sen 
sisällöstä on päästy keskustelemaan 
siellä, missä työtä tehdäänkin. myös 
liittoihin on tullut kosolti kysymyksiä. 
neuvottelijan tuntuma on kärjistetty-
nä: tähänastisen uran aikana ei ole saa-
vutettu näin hyviä palkankorotuksia, 
mutta koskaan aiemmin ei myöskään 
ole tullut näin paljon lunta tupaan.

palkan määrittäminen paikallista-
solla on tietysti kokonaan uutta. siksi 
ei sinällään ole ihme, että on syntynyt 
hämmennystä. eikä sekään ole odotta-
matonta, että ensikertalainen tekee 

myös suoranaisia virheitä.
ongelmat ovat lähinnä liittyneet 

vaativuusryhmittelyyn ja yhteistoi-
mintamenettelyn surkeuteen.

vaativuusryhmät
lähtökohtana uutta palkkaa määritel-
täessä ovat tehtävän kuvaus ja vaati-
vuusryhmiin sijoittaminen. Vaativuus-
ryhmän löytäminen on joiltakin osin 
osoittautunut vaikeaksi. sijoittelu tu-
lee sopimuksen mukaan tehdä tehtä-
vänkuvauksen perusteella ja vaati-
vuustekijöiden mukaan. nykyisen 
palkan voi tässä vaiheessa unohtaa. 
monessa seurakunnassa tehtävän sisäl-
tö on kyllä selvitetty asianmukaisesti, 
mutta vaativuusryhmä on esitelty ja 
päätetty enemmänkin nykypalkkojen 
mukaan.

sopimuksessa eri vaativuustekijöitä 
ei ole varustettu painokertoimilla, jol-
loin se perusideansa mukaan jättää 
paljon paikallista harkintavaltaa. jos-
sain koulutusta on painotettu, jossain 
toisaalla taas esimiestehtäviä. kuluvan 
syksyn varsinaisissa sopimusneuvotte-
luissa keskustasolla vaativuusryhmien 
luonnehdintoihin tehtiin pieniä tar-

kennuksia, jot-
ta esimiesvas-
tuu ei koros-
tuisi. pappis- 
ja kanttorialu-
eella liikaa vä-
keä on sullottu 
ryhmään �01, 
diakonia-alu-
eella vastaa-
vasti ryhmään 

�01 tehtävänkuvauksien antamasta in-
formaatiosta välittämättä. näillä koh-
din moni seurakunta joutunee palaa-
maan vaativuusryhmittelyyn.

Tehtäväkohtainen palkka
Vaativuusryhmän tultua määritellyksi 
hallinnon päätöksellä on vuorossa eu-
romääräisen palkan asettaminen. täs-
sä kohdin sopimus on useasti ymmär-
retty väärin. Vaativuusryhmälle sovit-
tuja vähimmäispalkkoja on luettu 
kuin palkkataulukkoa malliin �01 = 
227� €. eli sopimuksesta on luettu ja 
omaksuttu lause: ”peruspalkan on ol-
tava vähintään sen vaativuusryhmän 
vähimmäispalkan suuruinen, mihin 
tehtävä vaativuutensa perusteella kuu-
luu sijoittaa.”

Vähemmälle huomiolle on jäänyt 
sopimuksen seuraava, paljon laajempi 
kohta: ”peruspalkka on vaativuusryh-
män vähimmäispalkkaa korkeampi 
silloin, kun

- tehtävässä on piirteitä vaativuudel-
taan ylemmästä vaativuusryhmästä ja 
sen kriteereistä;

- tehtävä todetaan muita samaan 
vaativuusryhmään sijoiteltuja tehtäviä 
vaativammaksi tai

- on olemassa tehtävään liittyvä eri-
tyinen peruste.”

eli �01-esimerkissä tehtävien palkat 
pitää asettaa vaativuuden mukaan vä-
lille 227� - 2�87 €.

Nykyinen palkka
kun tehtävä on sijoitettu vaativuus-
ryhmään ja sille on määritelty vaati-
vuuden mukainen palkka euroissa, 

PalKKaUSUUdISTUS 
alkanut paikallisesti 
– paikattavaa piisaa

Esko Jossas
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voidaan kaivaa esille tieto nykyisestä 
palkasta.

jos nykyinen peruspalkka on korke-
ampi kuin uuden järjestelmän mukai-
nen, nykypalkka on uusikin palkka.

jos taas nykyinen peruspalkka on 
pienempi kuin uuden mallin mukaan 
asetettu, eroa kurotaan umpeen vähi-
tellen siten kuin sopimuksessa on sa-
nottu. – umpeen kurominen on tar-
koituksella sovittu hitaasti ja vähittäin 
tapahtuvaksi, jotta minkään seurakun-
nan maallinen hyvä ei loppuisi ja tilan-
teeseen ehdittäisiin varautua.

Miten käy seuraajan?
moni on ehättänyt kantamaan huolta 
jo seuraajista ja yleensä nuoremmasta 
polvesta, ja hyvä niin. tämän syksyn 
prosessissa on siis asetettu tehtäväkoh-
tainen palkka, joka ei ole kiinni tehtä-
vää hoitavasta henkilöstä. kun tehtä-
vän hoitaja vaihtuu, tehtävä on edel-
leen sijoitettuna samaan vaativuusryh-
mään ja siitä maksetaan sama tehtävä-
kohtainen palkka.

tilanne on toinen, jos saumakohdas-
sa tehtävään lisätään jotain ja se muut-
tuu vaativammaksi; silloin tehtäväkoh-
taista palkkaa nostetaan. tehtäväkoh-
taista palkkaa voidaan alentaa vain sil-
loin, jos siitä otetaan jotain pois ja se 
siis muuttuu vähemmän vaativaksi.

Vaativuus tarkistetaan aina, kun uu-
si työntekijä tulee tehtävää hoitamaan. 
siksi tehdään tehtävänkuvaus ja se 
vahvistetaan allekirjoituksin.

Erityinen peruste
tehtäväkohtaiseen palkkaan kuuluu 
myös erityinen peruste, jonka monet 
seurakunnat ovat tässä vaiheessa jättä-
neet vähemmälle huomiolle. kaikissa 
niissä tilanteissa, joissa tehtävänkuva-
us sisältää erityiseen perusteeseen liit-
tyvää ainesta, asiaan tulee jatkossa pa-
lata. samoin seurakunnissa on hyvä 
katsoa, täyttyvätkö sopimuksen mai-
nitsemat seurakuntakohtaiset erityis-
perusteet: 
”- työskentelypaikkakunnan olosuh-
teet ja alueellinen sijainti
- tehtävän toimintaympäristö, sen laa-
juus tai monialaisuus
- tehtävän muut vaatimukset (esimer-
kiksi kielelliset vaatimukset).”

Yhteistoimintaa, ei sanelua
järjestelmän paikallisuus ei tarkoita si-
tä, että työnantaja (kirkkoherra, ta-
louspäällikkö, kirkkoneuvosto) olisi-
vat joutuneet yksinvaltiaan asemaan. 
Valitettavasti kentän kaiku todistaa, 
että seurakunnissa ei ole kunnolla läh-
detty opiskelemaankaan normaaliin 
työelämään kuuluvaa yhteistoiminnal-
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Uusi kirkon töissä -opas on lähetetty 
akin jäsenille. lue arvokasta tietoa 
palkkausjärjestelmästä ja palvelussuh-
teesta.

lisuutta.
ongelmana on ollut esimerkiksi se, 

että molemmin puolin hyväksytystä ja 
allekirjoitetusta tehtävänkuvauksesta 
huolimatta talouspäällikkö on määrit-
tänyt vaativuusryhmän nykypalkasta 
käsin, onpa joku mennyt omapäisesti 
muuttamaankin kuvauksia.

tehtävänkuvauksista mahdollisesti 
syntyneitä erimielisyyksiä ei ole käsi-
telty yhdessä.

Vaativuusryhmistä ei aina ole neu-
voteltu työntekijäpuolen edustajien 
kanssa eikä pyritty yhteisymmärryk-
seen siten kuin sopimus edellyttää. 
hallinnolle on esitelty vaativuusryh-
mittelyä ilman, että luottamusmiesten 
mahdollista eriävää mielipidettä olisi 
viety päättäjien tietoon.

kaikki tämä voi mennä ensikertai-
suuden piikkiin. mutta toivottavasti se 
ei kerro seurakuntien kulttuurista ja 
käytännöistä laajemmin.

sopimuksen mukaan keskustason 
neuvottelijat seuraavat tilannetta ja 
reagoivat, jos selviä virheitä ja laimin-
lyöntejä esiintyy. ajantasaista infor-
maatiota siis kootaan sekä liitoissa että 
työmarkkinalaitoksessa.
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m i e s  k i R k o s s a

jouni leHikoinen
kiRkkoheRRa, tuRun mika-
elinseuRakunta

miestyö kaipaa perinteisten 
saunailtojen ja miestenpäivien 
rinnalle uusia väyliä, joiden 
kautta miehet voisivat löytää 
oman paikkansa seurakunnas-
sa. turussa nuorempia ”äijiä” 
yritetään tavoittaa muun muas-
sa moottori ja remppakerhon ja 
kiekkojoukkue hc hurmok-
sen välityksellä.

seurakunnan miestyöstä puhuttaessa 
astutaan aina hyvinkin suuria tunteita 
herättävälle alueelle.

miksi mies ei löydä paikkaansa seu-
rakunnassa? onko miehen jotenkin 
vaikeampi tulla seurakunnan kynnyk-
sen yli? Vai onko kysymys itse tarjon-
nasta – eikö kirkko anna miehelle 
mahdollisuutta osallistua itsensä nä-
köiseen toimintaan? miksi nykyajan 
”äijät” ja ”tosihemmot” kiertävät seu-
rakuntasalimme ja kirkkomme kau-
kaa? Vai onko kysymys miestyöstä ol-
lenkaan relevantti näinä aikoina, jol-
loin kaikenlaista sukupuolista jaotte-
lua pitäisi karttaa?

ainakin kysymyksiä tuntuisi olevan 
vastauksia enemmän. osoittaahan tä-
mä selkeästi, että asia on enemmän tai 
vähemmän hakusessa tällä hetkellä – 
ainakin tästä horisontista katsottuna.

Perinteistä tyyliä
turun miestyöstä puhuttaessa katson 
asiaa ehkä liiankin heppoiselta, neljän 
vuoden kokemuksen tuomalta 
perspektiiviltä. Varmaa tosin vain on 
se, että ”jotain tarttis tehrä”.

löytyyhän seurakuntatyön kentäs-
tämme perinteistä miestenpäivää ja 
kRs:n koirasen poikien saunailtaa, 
joten on turha väittää, ettei mitään oli-
si tehty. ja onhan tuomastoiminnassa-
kin nähty joitakin miespuolisia vas-
tuunkantajia!

hyvä niin, mutta pienoisena ongel-
makohtana on niin sanottu ukkoutu-
minen, joka ennen pitkää aiheuttaa 
työikäisen miesporukan jäämistä kel-
kasta pois. kysymyksenasettelut ovat 
aika toisenlaisia �0-kymppisen koh-

Miesenergiaa Turussa
uolevi salonen
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dalla kuin jo hyvän eläkeputken saa-
vuttaneella. aivan erityisenä haastee-
na koenkin työikäisen miesväestön 
saavuttamisen.

aloitimme seurakunnassamme 
miesten saunaillat merimieskirkon hy-
vässä, mutta pienehkössä saunassa kol-
me vuotta sitten. tarkoituksena oli 
kohdata miehiä, joille muuten seura-
kunnan kynnys tuntui ylivoimaiselta 
ylittää. Yksi maanantai-ilta kuukau-
dessa ei ollut paljon, mutta oli se pieni 
alku kumminkin. ja mikä ilahdutta-
vinta – miehiä tuli. juuri sellaisia, joil-
le ajattelin illan olevan tarkoitettu. 
meitä on kuukausittain kokoontunut 
pieni porukka, 10 - 1� miestä, sauno-
maan ja parantamaan maailmaa. sau-
nahan on meille miehille mitä parhain 
paikka sisimmän tuntojen purkami-
seen. samalla miesporukalla olemme 
käyneet muun muassa kannustamassa 
tepsin kiekkojoukkuetta turkuhal-
lissa vaihtelevalla menestyksellä.

Uusia avauksia 
Mikaelinseurakunnassa
Vähän nuorempia ”äijiä” olemme 
koittaneet saavuttaa moottori- ja 
remppakerhon välityksellä.

Viikoittainen työmuoto pansion 
moottorihallilla yhteistyössä kaupun-
gin nuorisotoimen kanssa on koonnut 
nuoria miehiä 17 - 20 ikävuoden välil-
lä. kysymyksenasettelut liikkuvat au-
toista ja mönkijöistä aina syvällisiin 
elämänkysymyksiin asti. on ollut mie-
lenkiintoista huomata, kuinka nämä 
nuoret aikuiset ovat innolla mukana 
tämäntyyppisessä toiminnassa, jossa it-
se ovat paljon suurempia asiantuntijoi-
ta kuin me työntekijät. lisäksi heidän 
kielenkäytössään on havaittavissa lie-
vää siistiytymistä ainakin papin ollessa 
paikanpäällä. omaa kutsumustani 
olen saanut olla lukemattomia kertoja 
selittämässä remppaamisen ohella.

niin meillä kuin muuallakin on 
kirkkaasti huomattu se tosiasia, että 
aikamme kiireisen miehen on vaikeaa 

sitoutua mihinkään säännölliseen toi-
mintaan. on otettava uusi suunta – 
miesten luokse.

työpaikkavierailu naistenpäivänä 
kakku- ja musiikkitarjoiluineen ta-
voitti noin 1000 miestä aker Yardsin 
telakan työpaikkaruokalassa. totta kai 
paikalla oli myös naisia – tosin alle 
kolmekymmentä. seurakuntamme 
diakonia- ja musiikkityö olivat vah-
vasti paikalla tuomassa panoksensa se-
kä katolinen isä peter, joka ilahdutti 
puolalaisia komennusmiehiä tuomalla 
tervehdyksen omalla äidinkielellään. 
työpaikkavierailumme telakalla saa 
joulukuussa jatkoa joulukahvin ja mu-
siikin merkeissä.

Baanalla
”papit baanalla”-tempauksemme tur-
kulaiseen yöelämään on osoittanut sel-
keästi, kuinka monella miehellä on 
tarve keskustella papin kanssa. pappia 
ei karsasteta, vaan arvostetaan, että on 
lähtenyt ihmisten joukkoon. ”ootko 
sä ihan oikea pappi”, on ehkä se tutuin 
kysymys, joka ensimmäisenä kohda-
taan. sen jälkeen jutustelu onkin luon-
tevaa. pimenevässä yössä monella suo-
malaisella miehellä tuntuu olevan odo-
tuksia seurakunnan suuntaan.

oma lukunsa on sitten uusista työ-
muodoista yleisöluistelu, joka viikoit-
taisena työmuotona kokoaa 100 - 200 
kaikenikäistä luistelijaa turkuhalliin 
sekä kupittaan harjoitushalliin. isät ja 
isoisät lasten kanssa ovat näyttävästi 
kasvava osallistujaryhmä luistelijoita. 
eräs nuori luisteleva isä esittikin mei-
käläiselle taannoin osuvan kysymyk-
sen: ”mitä arvelet, onko meitä täällä 
enemmän kuin sunnuntain jumalan-
palveluksessa?”  luistelun lomassa on 
luontevaa tutustua ihmisiin ja kuun-
nella heidän kysymyksiään ja ajatuk-
siaan seurakunnasta.

puhumattakaan omasta miesten 
kiekkojoukkueesta hc hurmoksesta, 
joka kerää miehiä niin seurakunnasta 
kuin sen ulkopuoleltakin – tosin kes-

kustelunaiheet eivät välttämättä ole 
kovin painokelpoista materiaalia… 
”höntsäkiekko” (= ei lämäreitä eikä 
taklauksia) on siitä mukava laji, että 
sitä pelaamalla saa toteuttaa lapsuuden 
kesken jäänyttä kiekkouraa toisten 
enemmän tai vähemmän kiekkomies-
ten joukossa lievä huumorinpilke sil-
mäkulmassa. joukkueemme on pelan-
nut oikein sarjapelejä lounais-suo-
men suurimmassa höntsäkiekkosar-
jassa paimiossa. tuloksena oli vaati-
mattomasti C-sarjan mestaruus.

muiden sarjan joukkueiden kes-
kuudessa tunnuimme seurakunnan 
porukkana alussa olevan jonkinlainen 
vitsi, mutta kun pelit alkoivat sujua, 
meidät alettiin ottaa vakavasti. kiek-
koharrastuksen kautta luomme paljon 
kontakteja miehiin, jotka ovat enem-
män tai vähemmän kadoksissa seura-
kunnasta. ehkä murtamassa joitakin 
miehisiä ennakkoluuloja kirkon toi-
mintaa kohtaan.

ai niin. totta kai meillä on se mies-
ten raamattupiirikin, jonka keski-ikä 
on 80 vuotta ja jolla on oma funktion-
sa, kun puhutaan miestyöstä. totta kai 
– mutta se on sitten aivan oma juttun-
sa!

Tulevaisuuden haasteita
on haasteellista kirjoittaa artikkelia 
miestyöstä, joka ainakin oman työ-
pöydän takaa näyttää olevan kovin 
heiveröistä ja alkutekijöissään. mutta 
ehkä on aika kokeilla uudenlaisia ava-
uksia ja luoda polunpäitä miesten 
maailmaan, jonka rankingissa kirkon 
toiminta ei taida sijoittua ihan top 10:
een.

miestyö kaipaa perinteisten saunail-
tojen ja miestenpäivien rinnalle uusia 
väyliä, joiden kautta miehet voisivat 
löytää oman paikkansa seurakunnassa. 
mitä ne sitten ovat – sitä on syytä poh-
diskella miestyön pohjattomien mah-
dollisuuksien valossa.
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seppo siMola
päätoimittaja, kiRkko ja 
kaupunki

kirkossa elää vahvana usko sa-
nan mahtiin. tekstin, puhtaan 
asian, uskotaan vievän viestin 
läpi. kunhan vain löydetään 
oikea kieli, jolla viestin koh-
teille puhutaan. 

M
Inut pyydettIIn alus-
tamaan yhteen synodaaliko-
kouksen kanavista aiheesta 
”kieli kohtaamisen siltana ja 

esteenä.” ajatuksena kai oli, että ky-
nämies kun olen, osaisin kertoa, miten 
kieltä pitäisi käyttää, jotta ihmiset ot-
taisivat lähetetyn sanoman vastaan. 
Vähän samaa haistan nyt Cruxilta tul-
leessa pyynnössä. sananniekan olisi 
nyt osattava kertoa, miten sanoja olisi 
käytettävä, että mieheenkin kolahtaisi 
kirkon puhe.

Mikä on kysymys?
synodaalikokouksen kanavan osanot-
tajista jotkut olivat kovin tyytymättö-
miä, kun en puhunutkaan kielenkäy-
tön hienouksista. sen sijaan yritin se-
littää, että kuvat puhuvat paljon enem-
män kuin sanat. tekstiä enemmän vai-
kuttaa se, miten asia ilmaistaan ja 
avain viestin läpimenemiseen on pi-
kemminkin vuorovaikutus kuin yh-
densuuntainen puhe. pappi tarvitsee 
mieluummin suuria korvia kuin lop-
puunsa hiottua puhetta. 

Vanha vitsikin kertoo, kuinka new 
Yorkin erään metroaseman seinällä oli 
graffiti: jeesus on vastaus. seuraavalla 
asemalla mukamas oli graffiti: mutta 
mikä on kysymys. ei pidä kuvitella, 
että puhe purisi johonkuhun, jos siinä 
annetaan vastaus kysymykseen, jota 
hän ei ole esittänyt. 

joskus joku kysyy, miten löydän jat-
kuvasti tuoretta sanottavaa lehteeni. 
Vastaan mielelläni, että keskeinen työ-
välineeni on työhuoneessani oleva soh-
va, jossa makaillen vietän suuren osan 
tavallisesta työpäivästäni lueskellen 
lehtiä. Väitänkin olevani suomen kir-
kon eniten iltapäivälehtiä lukenut 
mies. 

pystyäkseni kirjoittamaan tämän 
päivän ihmiselle, minun pitää tietää, 
millaisten asioiden kanssa tämän päi-
vän ihminen joutuu vastakkain. tämä 
sopinee yleisohjeeksi soveltuvin osin 
myös silloin kun puhutaan muuten 
kirkon kielestä ja kirkollisesta puhees-
ta. täytyy kuunnella, mitä ympärillä 
tapahtuu ja tarttua siihen, mikä ihmi-
sillä on mielessä. 

Kato mua
mitä katsot ensimmäisenä ryhmäku-
vasta, olkoonpa se vaikka matkaseuru-
eesi tai luokkakuvasi? itsesihän sinä 
sieltä ensin etsit. kun ryhmäkuvaa 
katsotaan porukalla, niin aina joku 
hihkaisee: kato mua, mulla on ihan 
hölmö ilme. kaikkein eniten me olem-
me kiinnostuneita itsestämme. 

oletkos koskaan huomannut, kun 
olet kertonut jostain omasta koke-
muksestasi, vaikka menetyksestäsi, 
niin jo heti kolmannessa lauseessa 
kuuntelijasi alkaa kertoa jostakin vas-
taavasta, mitä hänelle tai jollekin hä-

nen tuntemalleen on tapahtunut. ih-
miset ovat loputtoman innostuneita 
puhumaan itsestään. siksi parasta pu-
hetta, joka puree ihmisiin, on heidän 
oma puheensa, kunhan olemme val-
miit sitä kiinnostuksella kuulemaan. 

kuka tahansa pappi osaa pitää kas-
te-, vihki- tai hautauspuheen niin, että 
se koskettaa tilanteeseen osallistujia, 
niin miehiä kuin naisia. se ei vaadi 
muuta kuin puheen liittämistä kyseis-
ten ihmisten elämäntilanteeseen. tä-
mä tietysti edellyttää sitä, että hän tie-
tää, minkä porukan kanssa on tekemi-
sissä, mitä he ajattelevat, tuntevat ja 
odottavat. 

höpinä kirkon opinkohdista, joilla 
ei ole kosketuspintaa osallistujiin, on 
kuin helisevä vaski tai kilisevä kulku-
nen. Voimme kyllä puhua vaikka 
kuinka hienosti ihmisten tai enkelien 
kielellä, mutta jos emme puhu siitä, 
mikä ihmisille todella jotain merkit-
see, turha on silloin vaivamme ja tur-
ha on puheemme.

olen menettänyt uskoni
kirkossa usein esitetty kysymys on, 
miten ihmiset tulisivat mukaan toi-
mintaan. jos miehistä puhutaan, päh-
käillään juuri sitä, mitä sellaista kek-
sittäisiin, että miehetkin kiinnostuisi-
vat seurakunnan toiminnasta. miehil-
le tarjotaan teetä tai laihaa puolukka-
mehua ja korppuja sekä lätinää josta-

Kirkon kieli ei pure miehiin

”jos kirkko haluaa tavoittaa miehet 
ja puhutella heitä, 

on notkuttava siellä, 
missä miehet ovat.”
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kin teemasta. teen, korppujen ja läti-
nän kieli ei mieheen pure. saunan, 
oluen ja makkaran kieli on lähempänä 
suomalaisen miehen sielua. kun kir-
kolliseen kulttuuriin ei sovi tämän kie-
len puhuminen, ei toivoa miesten ko-
koamisesta ole. 

olen kaiken kaikkiaan menettänyt 
uskoni kirkon kokoavaan toimintaan. 
ei ole sellaista toimintamuotoa saati 
puhetapaa, joka saisi ihmiset sankoin 
joukoin kokoontumaan kirkolle. kir-
kolla käy pieni prosentti kansasta, eikä 
se prosentti nouse merkittävästi, vaik-
ka mitä tekisimme. 

on aika tunnustaa, että kirkon voi-
mavarat kannattaa suunnata muuhun 
kuin siihen, että yritetään epätoivoises-
ti koota porukkaa kirkolle. jos kirkko 
haluaa tavoittaa miehet ja puhutella 
heitä, on notkuttava siellä, missä mie-
het ovat. kirkon ihmiset vain mukaan 
urheilu- ja metsästysseuroihin, leijo-
niin, kaljakuppiloihin ynnä muihin 
paikkoihin, joissa miehiä riittää. siel-
lä, rinnalla, samalla viivalla ja samois-
sa kuvioissa pyörien voi käyttää niitä 
isoja korvia. Yllättävästi suomalainen-
kin mies alkaa avautua, kun on saanut 
pari huurteista.

Nettiin notkumaan
monilla käy silloin tällöin mielessä py-
hät asiat, vaikkeivät syntistä lihaansa 
saakaan kirkolle raahatuksi. maa on 
täynnä hiljaisesti uskovia luojan sala-
rakkaita, jotka eivät jumalasuhtees-
taan juuri huutele. Yksi kirkon avain-
kysymyksiä on, miten näitä ihmisiä voi 
tukea heidän uskossaan. miten voi-
daan antaa välineitä siihen, että näiden 
suhteet jumalaan ja lähimmäiseen voi-
vat kehittyä ja vahvistua. 

Yksi vastaus on joukkoviestintä. Yl-
lättävän paljon suomalaiset yhä seu-
raavat tv:stä, radiosta ja lehdistä myös 
uskonnollisia kysymyksiä. seurakun-
talehtien lukeminen on rukoilemisen 
jälkeen suosituin tapa, jolla on joku 
uskonnollinen tai kirkollinen ulottu-
vuus. kirkossa olisi rohkeasti lisättävä 

panostusta erilaisten viestintätapojen 
kautta tapahtuvaan vuorovaikutuk-
seen ihmisten kanssa.

netti on viimeisen kymmenen vuo-
den aikana tullut suurimmalle osalle 
suomalaisista päivittäin käytetyksi vä-
lineeksi. ihmiset viettävät paljon aikaa 
erilaisilla keskustelupalstoilla ja verk-
koyhteisöissä. 

jos halutaan vuorovaikutukseen nii-
denkin kanssa, jotka eivät kirkolla 
käy, on netti yksi tärkeä tapa, jossa kir-
kon on oltava vahvasti läsnä. se ei 
merkitse vain sitä, että kirkolla on 

omia nettisivustoja ja palveluja. sen 
pitää merkitä sitä, että kirkon ihmiset 
ovat vahvasti mukana erilaisissa netti-
yhteisöissä vähän samaan tapaan kuin 
pitäisi olla mukana metsästysseuroissa, 
kapakoissa ja niin edelleen. 

sen sijaan, että papit epätoivoisesti 
yrittävät keksiä, miten saisivat ihmiset 
kirkolle, olisi paljon hedelmällisem-
pää, että he notkuisivat senkin ajan ja 
energian verran netissä. jokaisen pa-
pin työnkuvaan pitäisi kuulua viikoit-
tainen ellei peräti päivittäinen netissä 
notkuminen.

”Maa on täynnä hiljaisesti uskovia Luojan salarakkaita, jotka eivät jumalasuhteestaan 
juurikaan huutele.”
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jukka rantanen
Diakoni(ssa), Jyväskylän 
kaupunkiseurakunta

kristilliset arvot ja kiinnostus 
ihmisen kokonaisvaltaiseen 
olemukseen saivat Jukka ran-
tasen hakeutumaan diakonissa-
koulutukseen.

I
hmInen on ison asian edessä, 
kun hän joutuu ratkaisemaan tu-
levan ammattiuransa. henkilö-
kohtaisesti 1980-luvun alussa ura-

valintaa tehdessäni sitä pidettiin mel-
kein koko työikäisyyden mittaisena. 

Yhteiskunta muuttuu tänä päivänä 
valtavaa vauhtia, niin pienen kunnan 
kuin isomman kaupunkikeskuksen 
osalta. inhimillisten olosuhteiden jär-
jestäminen kaikille tuottaa suuria 
haasteita melko tasavertaisessa demo-
kraattisessa järjestelmässämme. on-
neksi tänä päivänä kynnys uudelleen 
kouluttautumiseen on matalampi, niin 
työntekijän sisäisistä kuin ulkoisista-
kin tekijöistä johtuen. joskus tässä 
pyörityksessä kyselee, mikä on makro-
tason elämisen ylin tavoite ja miten se 
palvelee minua ja sinua elämisen laa-
tua ajatellen. 

Miksi diakonissakoulutukseen?
miksi miehenä olen valinnut hoitotyö-
pohjaisen diakoniakoulutuksen ja yli-
päätään kirkon koulutuksen? urava-
lintaani ovat vaikuttaneet lähtökohdil-
taan jo lapsuuden kodin arvostukset, 
ihanteet ja perinteet. kodissamme 
kristilliset arvot olivat elämän perus-
tan kulmakivinä, joista ei niin kauhe-
asti metelöity, mutta niiden olemassa-

olo tiedostettiin. elämän kriiseissä ja 
taitekohdissa osattiin turvautua kris-
tillisiin perusasioihin, koska niin oli 
tehty sukupolvien ajan ja oli kokemus, 
että usko kantaa, lohduttaa ja vie pe-
rille – mikä valtava aarre minunkin 
käytössäni. 

oma kasvuympäristöni oli hyvin 
naisvaltainen, viiden siskon ja yhden 
veljen ympäröimä. koulussakin sain 
olla alaluokilla ainoa poika aina vii-
dennelle luokalle asti (keskikoulun 1. 
luokalle). 

olen ollut siis alusta alkaen naisvai-
kutteisuuden kylvyssä. miten tämä on 
vaikuttanut uravalintaani? en aina-
kaan ole kokenut kauhua, vaikka oli-
sin ollut ainoa mies työpaikallani. 
opiskeluaikana sain miespuolisen kol-
legan kanssa jakaa nuoren miehen 
kasvua naisenergian puristuksessa.

uravalintaani vaikuttivat vahvasti 
kristilliset arvot ja valtava kiinnostus 
ihmisen olemuksen psyykkiseen, fyy-
siseen, sosiaaliseen ja hengelliseen 
ulottuvuuteen. 

sairaanhoitajakoulutuksen näin 
loistavana vastauksena kysymykseen, 
mikä on ihminen, miten hän elää, toi-
mii keholtaan ja on vuorovaikutukses-
sa toisten ihmisten ja jumalan, luo-
jansa kanssa. Diakoniakoulutuksen 
siivun näin upeana vastauksena ihmi-
sen kysymykseen: mikä on elämäni 
tarkoitus ja hengellinen ulottuvuus.

Miesten jutut
kahdenkymmenen vuoden diakonia-
uran jälkeen voin vakuuttaa, että sai-
raanhoitaja-diakonissakoulutus on 
loistava pohja työn tekemiselle tässä 
kirkon yhdessä perusvirassa. 

millaista on olla töissä miehenä nais-
valtaisessa diakoniatyössä? olen viih-

tynyt hyvin työssäni seurakunnassa. 
työ vastaa moniin tarpeisiini työroo-
lissa, mutta varmasti myös moniin 
henkilökohtaisiin odotuksiini. monta 
kertaa omasta sukupuolesta miehenä 
on etua työn tekemisessä. 

naiskollegani diakoniassa ja etääm-
mällä olevat laajemman työyhteisön 
naistyötoverit arvostavat meitä miehi-
nä työyhteydessä, koska ihmisenä ole-
miseen kuuluu niin syvästi sukupuoli-
suuden tuoma positiivinen jännite. 
tämän jännitteen tuoma energia ih-
missuhteissa työpaikalla on ainutlaa-
tuinen ja merkityksellinen lisättynä 
muilla henkilökohtaisilla piirteillä.

miehenä olemiseen liittyy varmasti 
myös sellaisia perusominaisuuksia ja 
elämän kokemusta, mikä ei voi kuin 
olla rikastuttamassa yhteiseloa työpai-
koilla. 

tietenkin miehenä olemiseen kuu-
luvat myös ne miesten jutut, joista ei 
naisten kanssa keskustella, ja miehen 
arkisisimpään kuuluvan maskuliini-
suuden hoitaminen, mikä ei hoidu 
kuin miesten parissa. 

miehenä olemiseen on liittynyt myös 
varusmieskoulutus ja sen jälkeinen re-
servikoulutus ja muu mahdollinen 
puolustusvoimien palvelus, allekirjoit-
taneella rauhanturvapalvelus. 

kaikki nämä yhdessä ovat antaneet 
paljon ihmisten kohtaamiseen ja ryh-
mätyöskentelyyn – nykyäänhän puo-
lustusvoimien palvelus on mahdollista 
myös naisille. tällä perspektiivillä 
taaksepäin katsoen näen, että tämä 
niin sanottu miehinen kansalaisvelvol-
lisuus mahdollistaa tapakasvatusta, 
terveen me-hengen syntyä ja merki-
tystä sekä ryhmäkäyttäytymisen kie-
muroita.

Miesnäkökulmaa 
diakoniatyössä
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Kokonaisvaltaista kohtaamista
Diakonissakoulutuksen tuomat valmi-
udet kokonaisvaltaiseen ihmisen koh-
taamiseen ovat mitä parhaimmat. 
meillä on koulutuksen tuoma pohja 
diakoniasta ja hoitotyöstä, eli taustalla 
on niin sanottu diakonisen hoitotyön 
malli, jonka rakentamisesta marjatta 
myllylä on tehnyt väitöskirjan 199� 
oulun yliopistossa.

” Diakoninen hoitotyö on professio, 
jota tekevät diakoniseen hoitotyöhön 
kouluttautuneet sairaanhoitajat hoito-
työn toimintaympäristöissä ja seura-
kunnissa. siinä sovelletaan hoitotie-
teen ja teologian tietoa. Diakonisessa 
hoitotyössä toteutetaan hoitotyön aut-
tamismenetelmien lisäksi karitatiivisia 
ja liturgisia auttamismenetelmiä. Dia-
konisessa hoitotyössä puhutaan am-
matillisesta palvelemisesta.

Vuorovaikutussuhde on ammatilli-
nen lähimmäissuhde, jossa hoidettava 
kokee saavansa lahjomatonta hoita-
mista ja rakkauden tunnetta. hoito-
työntekijälle kristillisen ihmiskäsityk-
sen mukainen toiminta voi 
olla voimavara hoitamisen 
arjessa. hoidettavana ole-
valta ihmiseltä ei edellytetä 
uskonnollista tai muuta va-
kaumusta. Diakoninen 
hoitotyö voidaan oppia 
koulutuksessa ja pelkkä 
hoitajan kristillinen va-
kaumus ei anna valmiuk-
sia tähän työhön.” (marjat-
ta myllylä: Diakonisen hoi-
totyön mallin rakentami-
nen. s. �. hoitotieteen ja 
terveyshallinnon laitos, 
oulun yliopisto 200�)

seurakunnissa tehtävä 
diakoniatyö on siis amma-
tillista palvelemista, jonka 
vuorovaikutussuhteissa 
toivon kokeminen ja am-
matillisesti rakastetuksi tu-
leminen ovat oleellisesti 
läsnä. toivon kokemisen 
ajatellaan karkottavan pel-

koa ja lisäävän luottamusta ja turvalli-
suutta vaikeissa tilanteissa. Diakonia-
työn auttamismenetelmiä täydentävät 
hoitotyön luomien mallien rinnalla ka-
ritatiiviset, sosiaaliset, pastoraaliset, 
katekeettiset ja liturgiset auttamisme-
netelmät. 

seurakuntaa kuvataan usein kärsi-
vien majataloksi, minne apua tarvitse-
vat, monin tavoin ”haavoittuneet” seu-
rakuntalaiset (diakonia auttaa seura-
kuntaan kuulumattomiakin) haluavat 
tulla apua hakemaan. Diakonisessa 
hoitotyössä tarvitsemme työkaluja hy-
vin laajalla skaalalla ja ammatillista 
otetta käyttää niitä. Viime vuosina olen 
kokenut, että meidän täytyy muuttaa 
ja etsiä aivan uusiakin työvälineitä, 
jotta ihmiset tulisivat autetuiksi. 

mielestäni sairaanhoitajakoulutus 
antaa hyvää ennakkoluulottomuutta 
sopivan auttamismenetelmän valitse-
miseksi tavoitteena autettavan pääse-
minen mahdollisimman nopeasti kiin-
ni omaan elämäänsä. 

Diakoniatyössä teemme työtä aina-

kin kolmen eri koulutuksen tuomasta 
viitekehyksestä, minkä näen ihmisten 
auttamisen näkökulmasta vain positii-
visena ja auttamismahdollisuuksia li-
säävänä. kuitenkin viime vuosina dia-
koniaopiskelijoiden joukossa dia-
konissakoulutukseen hakeutuvien 
määrä on ollut selvässä laskussa. täs-
sä odotan koulutuksesta vastaavien ta-
holta nopeaa tilanteen korjaamista. 
menetämme diakoniassa valtavan pal-
jon, jos diakonisen hoitotyön koulutus 
pääsee kuihtumaan tai peräti loppu-
maan kokonaan kirkosta. 

Ei mitään kummajaisia
miesten osuus Diakoniatyöntekijöiden 
liiton jäsenistä on vain �,� prosenttia 
(vuonna 200�), joista diakonissakoulu-
tettuja on noin 10 - 1� prosenttia, eli 
0,� - 0,8 prosenttia liiton jäsenistä. 
olemme seurakunnissa todella harvi-
naisia, mutta emme mitään kumma-
jaisia. työssä seurakuntalaisten kanssa 
tätä asiaa ei edes huomaa. 

asiakkaissa en ole huomannut min-
käänlaisia käyttäytymiseroja 
mies-/naisnäkökulmalla. 

iso koulutus- ja palkka-
poliittinen kysymys on, 
miksi diakonissakoulutuk-
seen hakeutuu niin vähän 
miehiä. naistenkin saami-
nen tähän koulutukseen on 
haasteellista. 

itse voin vakuuttaa, että 
diakoniatyössä on niin 
isompia kuin pienempiäkin 
haasteita ja työssä tarvitaan 
erilaisia työntekijöitä.

Jukka Rantanen kokee, että 
omasta sukupuolesta on etua 
työn tekemisessä.lea Pietiläinen
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Matti j. kuronen
Rumpali-RoVasti, lappeen-
Ranta

K
olme vIIsasta miestä eli 
idässä. heitä yhdisti usko sii-
hen, että järkeä voi käyttää us-
komisen ohella elämän ja maa-

ilman tulkinnassa. 
pitää olla joku foorumi, missä pääs-

tään tutkimaan älyllisesti rehellistä us-
koa ja eettisesti kestävää moraalia. Yk-
si heistä kirjoitti kognitiivisesta disso-
nanssista uskossa. toinen ei saanut ar-
tikkeliaan psykiatrin uskosta julkais-
tua lääkäreiden lehdessä. kolmas kii-
peili enkelitikkaita pitkin teollisuus-
matematiikan maasta oman perintöus-
konsa taivaaseen ja takaisin. kaikki 
potivat enkelin aiheuttamaa painivam-
maa. heille ei löytynyt tilaa luterilai-
sen kirkon majataloista. ortodoksinen 
seurakunta ja kesäyliopisto avasivat 
tallin. 

syntyi Willin miehen teologia – ja 
siitä seurasi itku ja iso parku kirkon 
siisteissä sisätiloissa. sen siitä saa, kun 
menee julistamaan: ”Willit miehet ei-
vät suostu sellaiseen munattoman ho-
vimestarin rooliin, mitä heille tarjo-
taan näillä kirkollisen rouvaväen kut-
suilla, joita pidetään kristillisen uskon 
muiston kunnioittamiseksi.”

Kyllä kirkko on pojistaan 
huolehtinut
poikia ja miehiä pyhä-, rippi- ja isois-
koulutetaan, partiokoloutetaan, hiih-
toleiritetään, miestenpäivitetään ja 
raamattupiiritetään. kun kylälle jou-
dutaan ottamaan joku suurempi kir-
kollinen kesätapahtuma, pääsevät mie-
het kirkollisista kaapeista tekemään 
oikeita miesten töitä, joita edustavat 
teltan pystyttäminen, penkkien kanta-
minen, vessojen paikoittaminen, lii-
kenteen ohjaus, yövartiointi ja muut 

ylimääräiset kertausharjoitukset. 
kaikkia näitä yhdistää käsitys miehes-
tä kuulijana, kohteena ja työläisenä.

kirkon keossa tuntuvat valtaa pitä-
vän uskonnolliset ja nykyisin entistä 
enemmän myös hallinnolliset kunin-
gattaret, joita pappiskuhnurit kumar-
tavat, ja loput miehet edustavat työläi-
siä, jotka kantavat kortensa kekoon, 
kolehdin sakastiin, virsikirjat hyllyyn, 
tuolit varastoon ja vastuunsa sinne, 
minne käsketään.

seurakuntamies on kuuliainen kuu-
lija. pahimmillaan tämä näkyy niissä 
kokoontumisajoissa, joita sanotaan 
miesten päiviksi. hernekeiton ja yh-
teisen uskon voimin miehet kuuntele-
vat – yleensä urheilutaloissa – usko-
vaista pankinjohtajaa (sijoitus perhee-
seen on sijoitus tulevaisuuteen), eläke-
everstiä, seurakuntatason tapahtumis-
sa majurikin kelpaa (suomalainen 
mies sodan ja rauhan töissä) sekä entis-
tä urheilijaa, käyttökelpoisin on sellai-
nen, joka on ensin alkoholisoitunut, 
mutta tullut sittemmin uskoon (kestä-
vänä kilpailussa). 

joskus saadaan jopa piispa kunnioit-
tamaan tilaisuutta läsnäolollaan (ai-
kamme eettiset ongelmat miehen kan-
nalta). joskus kaapaistaan niin syvältä, 
että vapautunut vankikin hankitaan 
todistajaksi (kaltereiden varjosta va-
loon).  kaikille pyritään antamaan lip-
palakki, tai jos oikein hyvä sponsori 
saadaan mukaan, voidaan tarjota myös 
t-paita (tosi äijä turvaa jumalaan). 
olennaista on se, että mies avaa sydä-
mensä, mutta sulkee suunsa ja kän-
nykkänsä.

omalla tavallaan
oikeassa
miehen villissä teologiassa tätä kuvioi-
ta yritetään rikkoa sisältä päin. se on 
sukua Vapautuksen teologialle siinä, 
että kuulija ja kuuntelija vaihtavat 

paikkaa. kysymys ei ole siitä, mitä 
kirkko opettaa miehille, vaan siitä, mi-
tä kirkko voi oppia miehen todellisuu-
desta. toiseksi kysymys ei ole myös-
kään siitä, millä tavalla kirkko aktivoi 
miehiä, vaan siitä, mitä miehet saavat 
kirkon tekemään kanssaan – muuta-
kin kuin hirvimetsästäjien peijaiskent-
tähartauksia. korkeintaan voidaan ky-
syä, millaisia muutoksia voimme pe-
rustellusti odottaa tapahtuvan miehen 
uskossa, ajattelussa, työssä ja elämässä 
sen takia, että hän osallistuu kirkolli-
seen miestyöhön.

Villi teologinen toiminta ei kokoa 
kirkolliseen näytehäkkiin panttivan-
geikseen entisiä ajattelusta, yhteiskun-
nallisesta suhtautumisesta tai teologi-
sista harhaopeista toipuneita uskon 
tunnustelijoita. se antaa heille oikeu-
den olla omalla tavallaan oikeassa. ku-
ka sen sanoo, että joku ei marssi tah-
dissa joukon mukana. Voihan hän 
kuunnella kokonaan toisia rumpuja 
tahdikseen. 

pelkäämme pahoin todellisten us-
konnon uhrien löytyvän sieltä, missä 
vanhoja totuuksia toistamalla kielle-
tään ihmisen oma ajattelu, uskoon 
tunnustautumalla tehdään mahdotto-
maksi todistaa rehellisesti vaikeudesta 
sovittaa usko ja epäily yhteen ja sa-
maan mieleen ja kieleen. toisto kor-
vaa todistuksen ja kertaus kertomuk-
sen. ollaan uskovinaan vaikka ei ihan 
oikeasti uskoisi.

ensimmäiset Willin miehen teologi-
an seminaarit tarjosivat jumaluusopil-
lisen puuhamaan tosikoille ja veiti-
koille. ne vetivät puoleensa miehiä – 
ja naisia, jotka olivat menettäneet ko-
tipaikkaoikeutensa kirkossa yleensä 
ajattelunsa tai yhteiskunnallisen suun-
tautumisensa takia. joskus puhuttiin 
kirkollisten kehäraakkien kierrätys-
keskuksesta. 

oivalsimme, että näissä töissä tarvit-

Miesten villiä teologiaa
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see vain ajatella itse, kun jo saa toisin-
ajattelijan maineen. 

ällöymmärtävää 
psykopaapatusta
kirkon miestyön suurimmat heikkou-
det liittyvät kieleen, kuullun ymmär-
tämiseen ja vallan käyttöön. 

jos Dietrich Bonhoefferia ei olisi 
kääritty vain hyvyyden voiman ih-
meelliseen suojaan, hänellä olisi paljon 
annettavaa miesteologian tekemiseen. 
Vankilakirjeissään hän miettii sellai-
sen uuden teologisen eli pääuskoisen 
kielen mahdollisuutta, joka olisi täysin 
uskonnotonta ja uskovaisten kielipele-
jä kaihtavaa, mutta niin vapauttavaa, 
pelottavaa ja lumoavaa, että sitä olisi 
pakko kuulla ja seurata kuuntelemis-
ta kuuliaisuuteen asti. 

tämän kielen puutteessa sorrutaan 
miesten kanssa joko ällöymmärtävään 
psykopaapatukseen tai pahimmillaan 
näennäisreippaaseen tyhjänpäiväiseen 
uhoon: ”let’s go luteet, heteka palaa.” 

kilteimmät kiittävät joka tilassa. ur-
hoollisimmat ilkeävät kirota pahoissa 
paikoissa. sana uupuu puhunnaksi 
pääsemättä koskaan lihana liikkeelle.

miehille ja muille pienille pojille ei 
riitä se, millaiseksi maailma ja jumala 
heille puhutaan.

Villin miehen hyvä sanoma on tuo-
maan, meidän edustajamme Galilean 
kalastuskunnassa, evankeliumia: en 
usko, jos en itse näe… 

jeesus puhuu kuin mies miehelle: 
ojenna sormesi; tässä on käteni. mikä 
se sellainen usko on, joka ei uskalla 
katsoa sitä, mikä näkyy? Riittää sille 
uskomista näkymättömissäkin. 

Villin miehen teologian hermeneut-
tisen analyysin teemat kasvavat todel-
lisuudesta. lastenlasten kanssa tehdys-
sä teologiassa sykkivät kysymykset, 
joita ei muualla miesten ompeluseu-
roissa ehkä käsitellä: 

”onko enkeli lintu vai nisäkäs? 
osaako jeesus uida, kun Raamatussa 
se vaan käveli vettä pitkin tai nukku 

veneessä? miks aina pitää tulla us-
koon, eiks sinne pitäs mennä?”

kirkko deokraattisena yhteisönä ei 
voi olla koskaan demokraattinen. jo-
han sen todistavat kirkollisvaalien ää-
nestysluvutkin. samalla kuitenkin 
vahvistuu kaiken aikaa hartaiden har-
vainvalta seurakunnissa, joka suureen 
ääneen huutaa ”tavallisten ja työikäis-
ten miesten” perään.  

kirkko piti aikoinaan kansaa kuris-
sa helvetin ja perkeleen pelolla. sitä 
tarvittiin siksi, että täällä kuollaan. 
miesten villiä teologiaa tarvitaan siksi, 
että täällä eletään ja halutaan elää ar-
vokkaasti ja iloisesti. ajateltaisiin itse 
eikä sitä, mitä muut ajattelevat ja tah-
dottaisiin sitä, mitä jumala tahtoo eikä 
sitä, mikä meille sallitaan. 

hannu taanila muotoili eräässä wil-
lin miehen teologia-seminaarissa pe-
rusteesin: 

”jos olisin pappi, niin en perkele, 
pelkäisi ketään.”

Rumpali rovastin mielestä on tärkeää, että ajattelemme itse ja että tahdomme sitä, mitä Jumala tahtoo eikä sitä, mitä meille salli-
taan.

telleRvo kuRonen
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arto köykkä
kappalainen, piRkkalan seu-
Rakunta

me tiedämme tosiasiat: nais-
valtaisten alojen palkkaus on 
huono, ja naisten on vaikea yh-
distää äitiys urasuunnitelmiin. 
kirkossa heidän on ollut vai-
kea päästä ansaitsemiinsa ase-
miin. nuorten naisten ulkonä-
köpaineet ovat kohtuuttomia, 
ja niihin sairastutaan jo pikku-
tytöstä lähtien. naiset tekevät 
valtaosan kotitöistä ja joutuvat 
tinkimään monista unelmis-
taan perheen hyväksi.
tämä kaikki ei kuitenkaan 
muuta sitä tosiasiaa, että mie-
het ovat väärin käsitetty suku-
puoli.

kuluneena syksynä jokelan koulussa 
oli niin suuri tragedia, ettei se mahdu 
mihinkään ymmärrykseen eikä mo-
raaliseen kartastoon. uutiset saivat 
muistelemaan, mitä minulle tapahtui 
pienessä jokelan kylässä, jossa kävin 
neljä ensimmäistä kouluvuottani. tuo 
koulu on nykyään nimeltään pertun 
koulu, ja kuuluisaksi tullut jokelan 
kirkko on aivan sen lähellä. jossain 
kirkon kohdalla oli koulun hiihtokil-
pailujen maalialue.

Tapahtui jokelan kansakoulussa 
vuonna 1967
murhaajaa en tietenkään kohdannut 
jokelan vuosinani, en sinne päinkään, 
mutta pari pientä säröä minäkin sain 
jokelassa. Rikkoontuminen liittyy 
miehen ja naisen suhteeseen. jokelassa 
käsitin, että jossain asioissa mies käsi-
tetään ikuisesti väärin, ja on asioita, 
joissa hän ei saa ikinä oikeutta vain sen 

tähden, että on väärää sukupuolta.
ensimmäinen tapaus liittyi siihen, 

kuinka me oppilaat tulimme välitun-
nilta sisään.

kellon soitua pihalla olevat oppilaat 
järjestyivät jonoihin koulun pääovelle. 
kullakin luokalla oli erikseen tyttöjen 
jono ja poikien jono. sisään päästämi-
sessä eri opettajilla oli erilaisia käytän-
töjä. jotkut etenivät järjestyksessä 
vaikkapa ekaluokkalaisista aloittaen. 
tällä käytännöllä ei herännyt suuria 
tunteita.

Vuotta alemman luokan naisopetta-
ja toimi eri tavoin. hän teki sisään 
pääsemisestä eräänlaisen kilpailun. 
parhaiten hiljentynyt ja suoristautu-
nut jono sai mennä ensimmäisenä si-
sään. 

jossain vaiheessa meistä pojista alkoi 
tuntua siltä, että olimmepa hiljaa tai 
melusimme, olimmepa suorassa tai vi-
nossa, niin aivan sama. aina ja ehdot-
tomasti tytöt saivat mennä ensin. 

Valitimme asiasta omalle opettajal-
lemme, ja hän oli työtoverilleen soli-
daarinen. hän sanoi, että varmaan 
syynä oli meidän jonomme huonous 
tai ainakin keskinkertaisuus. hän eh-
dotti, että harjoittelisimme jonon teke-
mistä ja tekisimme sitten elämämme 
parhaan jonon. sen jälkeen saisimme 
aivan varmasti himoitsemamme pal-
kinnon, pääsisimme edes kerran tyttö-
jen edelle.

pidimme koko poikajoukko väli-
tunnin ajan järjestäytymisharjoituksia 
ja odotimme innoissamme välitunnin 
päättymistä. olin mukana elämäni 
parhaassa jonossa ja siinä ainoassa, jo-
ta on tehty intohimoisesti.

tytöt menivät ensin.

Tapahtui jokelan kansakoulussa 
vuonna 1968
sinänsä erinomainen opettajamme al-
koi väsyä. se näkyi esimerkiksi sillä ta-

voin, että hän ei järjestänyt meille nel-
jännen luokan keväällä luokkaretkeä 
niin kuin koulussamme oli tapana. 
syyksi hän sanoi sen, että olimme ku-
luttaneet hänen voimansa. en käsittä-
nyt silloin enkä ole käsittänyt vielä-
kään, mitä ihmeen väsyttävää meissä 
mahtoi olla. mielestäni meillä oli ta-
vallisen hyvä järjestys ilman kohtuu-
tonta kurinpitoa, mutta varmaan hä-
nellä oli jonkun oppilaan kanssa vai-
keuksia, jotka eivät kymmenen ikäisil-
le lapsille näkyneet.

sen erityisharmin kuitenkin muis-
tan, että hän valitti meidän meluavan 
aivan liian paljon sillä välillä, kun 
olimme tulleet välitunnilta ja kun 
opettaja ei ollut vielä saapunut luok-
kaan. 

niin hän määräsi vekkihameisen 
suosikkitytön luokan eteen valvomaan 
muita oppilaita. sikäli kuin muistan, 
tytöllä oli todella vekkihame, mutta 
tällä yksityiskohdalla ei taida olla mer-
kitystä.

systeemi oli, että tyttö seisoi korok-
keella, ja kun joku sanoi jotain, tyttö 
kirjoitti taululle meluajan nimen ja 
sen viereen viivan. Viiva merkitsi aina 
viiden minuutin jälki-istuntoa.

luokassa oli totinen hiljaisuus, kos-
ka kaikki halusivat välttää rangaistuk-
sen. erään kerran satuin kuitenkin 
kääntämään päätäni. en sanonut mi-
tään, mutta valvojatyttö kirjoitti nime-
ni taululle ja sen perään viivan. her-
mostuin. Vääryyttä vastaan oli kapi-
noitava ja siihen oli taas oikeasti käy-
tettävä ääntä, ja mitä enemmän valitin, 
sitä enemmän tuli jälki-istuntoa. tau-
lulle ilmestyi viivaa viivan perään. 
olin kääntänyt päätäni yhden kerran 
ja lopputuloksena oli melkein kahden 
tunnin jälki-istunto. 

opettaja tuli luokkaan. tyttö ja mi-
nä selitimme asiaamme, ja opettajan 
oli varmaan vaikea saada selville, mitä 

väärin käsitetty sukupuoli
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oli tapahtunut.
lopulta hän antoi tuomionsa. hän 

sanoi, että ”tehdään kompromissi” ja 
pyyhki puolet viivoista pois.

Tapahtui Tampereen seudulla 
vuonna 2006
kun pojasta on tullut mies, hän on saa-
nut paremmat mahdollisuudet puolus-
taa itseään. on ainakin suurempi val-
ta ottaa jalat alleen. en usko, että kirk-
ko on lainkaan pahin mahdollinen 
paikka elää miehenä, mutta luulen, et-
tä monia miehiä kuitenkin ahdistaa se, 
että miehelle sallitaan kirkossakin toi-
sinaan vain puolet ihmisyydestä, se 
naisten puoli. hänet pakotetaan sään-
töihin, joita hän ei ole ollut sopimassa 
ja joita hänen ei sallita rikkoa. 

pahimpia asioita on se, että kirkolli-
nen aktiivisuus tarkoittaa liian usein 
puhumisen pakkoa, vaikka me miehet 
ilmaisemme tunteitamme mieluum-
min tekemisellä, ja kun puhumme 
tunteistamme, puhumme niistä mie-
luiten kiertotietä. selitämme jalkapal-
loa, bändejä, autoja ja muita vekotti-

mia. niiden avulla ilmaisemme itse-
ämme ja sisintämme, vaikka naiset ei-
vät sitä huomaa.

ja sitten on niitä tilanteita, että mies 
tungetaan kirkossa liian ahtaaseen 
kuosiin, jossa hän viihtyy yhtä huonos-
ti kuin viihtyy liian pienissä housuis-
sa.

joskus tämä ahdistus konkretisoi-
tuu, ja siitä kärsii vielä pappinakin.

Viime vuonna seurakunnassamme 
vieraili kenttäpiispa hannu niskanen. 
hän on läheinen tuttu niiltä ajoilta, 
kun hänellä ei ollut komealta kalskah-
tavaa titteliään, vaan hän oli järven-
pään seurakunnan nuorisopappi.

minulla ei ollut sunnuntaina kirk-
kovuoroa. panin tavalliset vaatteet 
päälleni ja menin kirkkoon kuuntele-
maan hannua. hannu puhui hyvin ja 
valaisi ajatustaan hyvällä esimerkillä. 
minulla ei ollut vähintäkään tarkoi-
tusta mennä kirkkokahveilla hänen 
pöytäänsä, koska ajattelin, että hän oli 
seurakuntamme virallinen vieras, ja 
niin minun olisi parasta pysyä vähän 
sivummalla. tyytyisin vain morjensta-

maan. Varsinkaan hannun vaimo ei 
kuitenkaan suostunut tähän, vaan pyy-
tämällä pyysi minut pöytään. ehkä 
tunsi olonsa vähän yksinäiseksi, kun 
lähellä ei ollut ketään muuta hänelle 
tuttua ihmistä.

kun tästä kahvipöydästä vapauduin, 
minut otti puhutteluunsa muuan elä-
keläisnainen. hän valitti sitä, että olin 
tullut kirkkoon liian arkisissa vaatteis-
sa. minulla oli siniset farmarit ja taval-
linen pusero. ”kyllä sinun asemassasi 
olevan papin pitäisi käsittää, että kun 
tullaan kirkkoon, pitää olla asianmu-
kaisesti pukeutunut.”

harvoin olen ollut niin loukkaantu-
nut, pohjia myöten. ensinnäkin sa-
noin, että on se nyt kumma, kun kel-
paan kenttäpiispan kahviseuraksi sa-
maan pöytään, mutten kirkon ehtool-
lispöytään, koska vaatteet ovat väärät. 

sanoin, että virkaa hoitavan papin 
kuuluu pukeutua tehtäviensä mukai-
sesti. se on selvää, täysin selvää. Yhtä 
ilmeistä on myös se, että kun papilla ei 
ole toimitusvuoroa, hänellä on oikeus 
tulla kirkkoon juuri niissä vaatteissa, 
joissa hän parhaiten tuntee olevansa 
oma itsensä. kerroin, että käytän pu-
kua vain virallisissa tilanteissa. kun 
saan olla sitä, mitä alkuaan olen, olen 
arkisissa vaatteissa. sanoin tiukasti, et-
tä papin toimituksessa minua saa va-
paasti arvioida, mutta vastaavasti mi-
nullakin on oikeus tulla kirkkoon ta-
vallisena miehenä. se on perusoikeute-
ni, koska jumalan armo kuuluu myös 
minulle.

en vakuuttanut häntä. hieman 
myöhemmin oli paikallislehdessä ylei-
sönosastokirjoitus, jossa joku kirjoitti 
nimettömyyden taakse kätkeytyen mi-
nua kuitenkaan mainitsematta: ”kirk-
koon ei tulla virttyneessä ruutupaidas-
sa, likaiset kengät lintallaan, tukka 
kampaamatta, parta rehottaen muuten 
vain.” 

en tiedä, mahtoiko joku toinenkin 
mies tehdä samat johtopäätökset kuin 
minä tein.

Kirkollinen aktiivisuus tarkoittaa liian usein puhumisen pakko, vaikka miehet ilmaiset 
tunteitaan mieluummin tekemisellä.
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Henna Hauta-aHo
pastoRi, nuoRi aikuinen kiR-
kon jäsenenä -pRojektisih-
teeRi, kiRkkohallitus 

helsinkiläisessä kirkossa kello 
kymmeneltä on hyvin tilaa. Ju-
malanpalvelusta viettämään 
suureen kirkkosaliin on ko-
koontunut pieni seurakunta. 
Istun penkissä kirkon etuosassa 
seurassani joukko nuoria mie-
hiä. 

Y
hteIsellä aterIalla 
messun jälkeen ihmettelemme 
kirkon tyhjyyttä. meidän lisäk-
semme ihmisiä oli ehkä nelisen-

kymmentä, ja he istuivat tilassa hajal-
laan. alle viisikymppisiä oli kuulutuk-
sia kuulemaan tullut vihkipari ja to-
dennäköisesti juuri kastettu vauva 
vanhempineen. nuoret miehet olivat 
paikalla tilauksesta. nuori aikuinen 
kirkon jäsenenä -projekti haluaa ottaa 
selvää nuorten miesten asenteista ja 
ajatuksista kirkosta miestyöryhmän 
avulla. eri aloja edustavien nuorten 
miesten kanssa käytiin tällä kertaa tu-
tustumassa jumalanpalvelukseen. 
messun jälkeen vaihdettiin ajatuksia 
yhteisellä brunssilla.

Monipuolisuutta ja nykyihmisen 
elämänrytmiin sopivia aikoja
”sunnuntai kello 10 on jo lähtökohtai-

sesti epätoivoinen aika nykypäivänä 
saada väkeä liikkeelle”, toteaa radio-
toimittaja ile uusivuori. pidettiin mel-
koisena resurssien hukkaamisena sitä, 
että kaikissa vierekkäisissä kirkoissa 
järjestetään samantyyppinen messu sa-
maan aikaan puolityhjille saleille. Ryh-
mässä kyseltiin, miksei kirkossa järjes-
tetä enemmän erilaisia jumalanpalve-
luksia eri-ikäiselle väelle?  kovin mo-
nella ei ollut käsitystä siitä, millaisia 
messuja kirkoissa järjestetään. kirkon 
viestintä ei nuoria aikuisia juuri tavoi-
ta. ainoat jumalanpalvelukset, jotka 
olivat ylittäneet uutiskynnyksen, olivat 
metallimessu ja tuomasmessu.

Nuoret miehet: 

jumalanpalvelukseen iloa 
ja välittömyyttä

 Henna Hauta-aHo
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avautuuko 
kirkkoslangi?
jumalanpalveluksen kieli on ongel-
mallinen nuoremman sukupolven 
kohtaamisessa. kirkkokäsikirjan teks-
tit saattavat johdatella liturgin puhu-
maan myös vapaammissa osioissa kan-
keasti ja yleinen arvokas tunnelma 
saattaa johtaa liialliseen jäykkyyteen.

nuoret miehet kokivat messun ter-
minologian ja kielen ylipäänsä etäisek-
si ja vaikeaksi sekä liturgian että saar-
nan osalta.

satunnaisen jumalanpalvelusvie-
raan silmissä tilaisuus jää monesti hy-
vin etäiseksi ja kylmäksi. jos kirkon 
kieli on tuttua ja on paremmin sisällä 
messun kokonaisuudessa, niin se voi 
varmasti antaa jotain, mutta jos mu-
kaan tulee kylmiltään, on aika vähän 
kiinnekohtia. etäisyyttä ei kuitenkaan 
tuo vain puhuttu kieli, vaan myös 
käyttäytymistavat, asenne ja musiikki. 
messun käytäntöjä ja kieltä pitäisi tuo-
da lähemmäs tätä päivää, jotta se pu-
huttelisi myös muita kuin säännöllises-
ti kirkossa käyviä.

Mikä ihmeen 
juhla?
”ai tämän pitäisi olla seurakuntalais-
ten yhteinen juhla? on kyllä juhlatun-
nelma melko kaukana. koko homma 
tuntuu varsin ankealta ja raskaalta. 
missä on ilo? miksi kirkon työntekijät 
pönöttävät edessä, puhuvat korokkeel-
ta, eivätkä tule lähelle? odotan henki-
lökohtaista kontaktia”, ihmettelee 
konsultti tommi nissilä.

alun synnintunnustuksen merkitys 
ei kaikille avaudu, ja se aiheuttaa myös 
ahdistusta.

”heti alkuun pitää pyydellä anteek-
si sitä, kuinka syntinen ja huono ihmi-
nen on, ja siitä homma sitten lähtee 
käyntiin”, kummastelee tommi nissi-
lä. ”syntiseksi leimaamisesta tulee 
kiukkuinen olo. ei ole kyse siitä, etten 
tietäisi, että olen elämässä ryssinyt”, to-
teaa matias ollila, poliitikon alku tu-
rusta. 

en lainkaan ihmettele reaktioita. ih-
misten hengellisyydessä tapahtuneet 
muutokset vaikeuttavat yhteisiin, tasa-
päistäviin ilmaisuihin liittymistä. ny-
kyihminen haluaa ilmaista omin sa-
noin sen, mikä on itselle syvästi totta ja 
merkityksellistä. hän haluaa myös ri-
pittäytyä silloin, kun kokee sitä tarvit-
sevansa. toki voimme sanoa, että kaik-
ki me tarvitsemme syntien anteeksian-
toa jatkuvasti, mutta rippiin voi kui-
tenkin liittyä vain silloin kun aidosti 
sen haluaa tehdä. 

kaikki eivät edes yhdistäneet yhteis-
tä synnintunnustusta rippiin. hienona 
pidettiin katolisessa kirkossa olevaa 
mahdollisuutta mennä puhumaan 
henkilökohtaisesti papin kanssa ja ri-
pittäytymään. täysin uutta informaa-
tiota useimmille on se, että yksityinen 
rippi on mahdollista myös meidän kir-
kossamme. tätä palvelua lähemmäs 
nuorten elämää tuovat hyvin nettipap-
pi, palveleva netti ja myös chatpapit.

”jengi hakee kirkosta hyvää fiilistä, 
rauhaa ja elämän myönteisyyttä. tilai-
suudesta tulee enemmänkin surulli-
nen fiilis, kylmä ja etäinen. haluaisin 
nähdä aitoa fiilistä. mihin tarvitaan 
kirkkoa, kun ei sitä yhteisöllisyyttä ole 
siellä? eikö seurakunnan pitäisi olla 
uskovien yhteisö, jossa voi olla yhdes-
sä ja jakaa ajatuksiaan”, kyselee ile 
uusivuori.

nuoret miehet toivat esille sen seu-
rakunnissakin varmasti tiedostetun 
asian, että rippikoululeirillä ja muun 
nuorisotyön puitteissa tarjottavien ju-
malanpalvelusten ja seurakuntien 
muun jumalanpalveluselämän välillä 
on hyvin suuri ero. nuorten messun 
yhdessä tekemisestä, bändin säestämis-
tä nuorten veisuista ja rennosta mei-
ningistä on melkoinen hyppäys seura-
kunnan perus jumalanpalveluksen 
hartaaseen tunnelmaan, saarnanuotin 
kuulosteluun ja urkujen tahdissa lau-
lamiseen.

jumalanpalveluksen tulisi olla seu-
rakunnan yhteinen juhla, mutta ny-
kyisellään aito yhteisöllisyys ei toteudu 

monessakaan seurakunnassa. 
”miksi rahaa ei ohjata sellaiseen, mi-

kä ihmisiä kiinnostaa”, ryhmässä ky-
sellään. 

niin sanotut erityismessut ovat jo 
pitkään vetäneet väkeä kirkkoon ku-
ten myös erilaiset hiljentymisen muo-
dot, konsertit ja tapahtumat. onko 
meillä syytä pitäytyä aamun perinne-
messuissa kunnes väki lopullisesti ka-
toaa? Voisiko niihinkin yrittää löytää 
entistä enemmän monipuolisuutta ja 
yhteisen juhlan meininkiä? Voitaisiin-
ko suurissa seurakunnissa profiloida 
eri kirkkojen päämessuja? joissakin 
seurakunnissa onkin jo rohkeasti läh-
detty tähän suuntaan positiivisin tu-
loksin.

kulttuurisesti kirjavassa maailmas-
sa on kohtuutonta olettaa, että voisi 
löytyä yksi muoto ja tyyli, joka olisi 
kaikille seurakuntalaisille koskettava 
tapa ilmaista uskoaan. jumalanpalve-
luselämään on saatava lisää joustoa ja 
monimuotoisuutta – ei vain nuorille 
aikuisille, vaan kaikille ikä- ja ihmis-
ryhmille. jumalanpalvelusuudistuksen 
mahdollisuudet on syytä ottaa käyt-
töön. toteuttamalla vaihtelevia messu-
ja, voidaan antaa jokaiselle seurakun-
talaiselle mahdollisuus kokea yhteyttä 
jumalaan häntä parhaiten puhuttele-
valla tavalla.

Mistä löytyy 
ilo? 
nuorten miesten mielestä paljon on 
kiinni siitä, miten messun työntekijät 
vetävät homman. Rennosta yhdessä-
olosta ja jakamisesta tulee hyvä olo. 
enemmän kaivataan erityisesti aitoa 
kohtaamista ja rentoa keskustelua yh-
teisen pöydän äärellä. on tärkeää, että 
ollaan kaikki samalla tasolla. ”eikö 
kirkko voisi olla enemmän niin kuin 
yhteinen olohuone”, kyselee marzi 
nyman.

musiikilla on hyvin oleellinen rooli 
siinä, miten ihmiset viihtyvät. ”ny-
kyihminen ei osaa laulaa urkusäestyk-
sellä”, väittävät nuoret miehet. mu-
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siikkityyli on niin kaukana nuoren ai-
kuisen elämän tärkeistä ja tutuista tyy-
leistä, että se ei puhuttele. Vaikuttaa 
siltä, että virret sen sijaan voivat välit-
tyä uusillekin sukupolville tutummil-
la tyyleillä säestettyinä, kuten esimer-
kiksi pop- ja metallimessun sekä eri-
laisten virsisovitusten suosio osoittaa. 

Chillailua ja 
hyvää musaa
millainen uskonnollisuus sitten pu-
huttelee nuorta aikuista? tyypillistä 
on kaipuu hiljentymiseen ja rauhaan. 
myös rukous on tärkeää. musiikilla ja 
kokonaisvaltaisella elämyksellisyydel-
lä on suuri merkitys. pyhän kokemi-
nen on puhetta, saarnaa ja selityksiä 
tärkeämpää. halutaan kokea kaikilla 
aisteilla ja ilmaista myös fyysisesti.

kyllä nuoria miehiä kuitenkin kirk-
koon joskus eksyy. ”kyllä minut saa 
kirkkoon”, toteaa ile uusivuori. hän-
tä kiinnostaa erityisesti hyvä musiikki, 
uudenlaiset lähestymistavat ja mielen-
kiintoiset ihmiset. toki tilaisuudesta 
pitäisi myös osata kertoa niin, että se 
tavoittaa nuoren aikuisen, joka ei juu-
ri seurakuntalehtiä lue eikä aktiivises-
ti tietoa etsi. siinä onkin haastetta ker-
rakseen. ainakin urbaanissa konteks-
tissa pätee hyvin englannin kielinen 
sanonta ”out of sight out of mind”, kir-
kon täytyy näkyä juuri niissä mediois-
sa, joita nuoret aikuiset käyttävät, 
muuten kirkkoa ei ole olemassa heil-
le.

myös nuorille aikuisille ehtoollinen 
on messussa erityisen tärkeä hetki. se 
onkin tilanteena äärimmäisen moni-
ulotteinen. siinä saa itse toimia, liik-
kua ja koskettaa. ehtoollisen mystee-
rissä ihminen saa tulla kohtaamaan 
pyhän jumalan, joka puhuttelee ih-
mistä kokonaisvaltaisesti. mukana 
ovat tuoksut, maut, äärimmäisen vah-
vat visuaaliset symbolit, toiset ihmiset, 
kosketus, yksinkertaiset sanat, musiik-
ki ja liike.

”kirkkoon voi tulla jättämään oman 

painolastinsa”, toteaa linja-autonkul-
jettaja samuli sarén. kirkkoa pide-
tään hyvänä paikkana omien juttujen 
pohdiskelulle. matias ollila toteaa, et-
tä saarna ja muut papin jutut menevät 
monesti ohi korvien, matiakselle pa-
pin monotoninen saarnanuotti saattaa 
parhaimmassa tapauksessa edesauttaa 
pääsyä tilaan, jossa tulee mietittyä 
omia juttuja; millä tavalla elän? miten 
haluan elää? kirkossa on lupa pohdis-
kella ja mukavaa on myös lupa lau-
laa.

aiheet ja sisältö ovat aina 
ajankohtaisia
kristinuskon perussisältöjä ja aiheita 
nuoret miehet pitävät erittäin ajan-
kohtaisina. ne ovat osa elävää elämää, 
ja samoja teemoja käsitellään jatku-
vasti sekä mediassa että keskusteluissa. 
esitystapa on kuitenkin pahasti van-
hentunut monella tavoin. sekä käytet-
ty kieli, käsittelytapa että muu viestin-
tä on kaukana nykypäivästä.

esimerkiksi jumalanpalveluksen 
teemana ollutta anteeksiantamisen tee-
maa pidettiin äärimmäisen relevantti-
na ja kiinnostavana. nuoria miehiä 
kiinnostaisi pohtia sitä, mitä anteeksi-
antaminen on oikeasti tässä elämässä? 
mitä vaikeuksia siihen liittyy tänä päi-
vänä? mitä se voi merkitä minun ja lä-
heisteni elämässä? 

pastorin pitäisi uskaltaa olla samalla 
viivalla, olla aidosti ihminen ja tuoda 
teemat lähelle.

”se kiinnostaa, kun joku viisas ih-
minen puhuu aidosti omasta elämäs-
tään. myös epäonnistumisista”, kertoo 
samuli sarén. pappien koulutukseen 
ehdotettiin reilusti lisää esiintymis-
koulutusta, joka voisi auttaa asioiden 
viestimisessä ja kohtaamisessa. kovas-
ti toivottiin myös sitä, että papit puhui-
sivat ihan normaaliäänellä.

ile uusivuori kokee, että ”kirkolle 
on käynyt samoin kuin kouluruualle, 
siitä on tullut mautonta mössöä. juma-
lanpalveluksessa ja ehkä muussakin 

toiminnassa yritetään miellyttää kaik-
kia ja ei sitten oikein kohdata ketään”. 
puhutaan kauniisti ja ylevästi, mutta 
on vieraannuttu elämästä ja nykymaa-
ilmasta. tarvitaan rohkeutta, aitoutta 
ja elämän säröjenkin esilletuomista.

jeesusta nuoret miehet pitävät mie-
lenkiintoisena hahmona. hänen tavas-
taan elää ja ajatuksistaan halutaan 
kuulla. mitä kyseinen nuori mies ajat-
teli elämästä? miten hän suhtautui 
muihin ihmisiin? 

jumalanpalveluksessa painotetaan 
nuorten miesten kokemuksen mukaan 
paljon ”ajasta iäisyyteen -juttuja”.  
nuorelle miehelle tämä ei ole se kiin-
nostavin näkökulma. ajankohtaisem-
pia ovat kysymykset: miten selviän 
tästä elämästä? mitä on hyvä elämä? 
miten minusta voisi tulla onnellisem-
pi? miten voisin olla parempi ihminen 
muita kohtaan? 

olisi tärkeää, että kirkossa avattai-
siin keskusteluyhteys nuorten aikuis-
ten kanssa niissä elämän tarkoitukseen 
ja jumalasuhteeseen liittyvissä asioissa, 
jotka heitä askarruttavat. 

Voimme toki jatkaa vastausten tar-
joamista kysymyksiin, joita ei ole esi-
tetty, mutta arvelen, että kuulijakun-
tamme ei sillä keinolla ainakaan li-
säänny. 

on lähdettävä ihmisen aidosta tar-
peesta ja kysymyksestä, jotta voidaan 
todella kohdata ja rakentaa merkityk-
sellistä suhdetta myös nuoremman su-
kupolven kanssa. iäisyyden kysymyk-
set kohtaavat meidät kaikki varmasti 
aikanaan. 

olisi tärkeää, että meillä säilyisi yh-
teys nuorempiin ihmisiin, jotta he sii-
nä vaiheessa osaisivat tulla kirkkoon 
etsimään vastauksia myös niihin.

Lisätietoja projektista osoitteesta www.
evl.fi/nuoriaikuinen.
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stefan forsén
DiRektoR, läRkkulla stiF-
telsen

varje man behöver få sin 
manlighet bekräftad. men 
vad är en sund manlighet, 
som kan ges vidare från 
far till son. som män vill 
vi varken bli kastrerade 
och tämjda, instängda i en 
konventionell tråkighet – 
men vi vill inte heller leva 
som ständiga odågor: poj-
kar som inte kan bära sitt 
ansvar.

– när jag tänker närmare efter så skul-
le jag nog bli väldigt sårad om någon 
ens på skämt definierade kvinnlighet 
på samma sätt som vi nu definierar 
manlighet, sade en kvinnlig kollega 
under ett samtal vi hade om, just det, 
manlighet. jag hade ställt frågan även 
till henne som jag ställt så många an-
dra just den tiden, hur hon skulle bes-
kriva manlighet. efter några skämt 
lyfte hon fram ord som muskler och 
styrka, storväxthet och smala höfter, 
och det var då som insikten slog hen-
ne. om man försökte sig på att definie-
ra kvinnlighet i motsvarade termer 
skulle de ju handla enbart om utseen-
de, storlek på bröst m.m. och vilken 
man skulle våga definiera en kvinna i 
sådana kategorier?

Kan man definiera sund 
manlighet
Vad är manlighet? orsaken till att jag 

ställde frågan till mänskor jag mötte 
var att jag börjat läsa en bok av en 
amerikansk författare som tydligen 
hade fördjupat sig i mannens livssitu-
ation mer än vad jag träffat på tidiga-
re. 

när det svenska företaget sifo rese-

arch 200� bad ca 1000 svenska män och 
kvinnor över �0 år betygsätta ett antal 
symboler för manlighet på en tiogra-
dig skala blev de tio främsta symboler-
na följande: 

1. Vara praktiskt händig (7,1); 2. ha 
bra potens (�,�); �. ha välavlönat jobb 

På jakt efter svaret på den outtalade frågan:

duger jag som man

”Pappan skulle vara den förste mannen i pojkens liv, och alttid förbli den viktigaste 
mansförebild”, skriver John Eldredge.
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(�,9); �. en attraktiv partner (�,9); �. 
en vältränad kropp (�,8); �. ett attrak-
tivt yttre (�,�); 7. Vara sportintresserad 
(�,9); 8. alltid vara redo för sex (�,9); 9. 
äga tekniska prylar (�,9) och 10. ha 
en häftig bil (�,�). 

jag känner inte till vilka alla symbo-
ler som fanns med från början, men 
onekligen känns det väldigt ytligt, ut-
seende och sexfixerat. med de här be-
skrivningarna kunde mannen enkelt 
ersättas, tycker man. Det måste finnas 
något annat som mera väsentligt när 
det gäller att beskriva vad en man är. 
men faktum är att man undersöker 
mäns våldsbeteende, man talar om be-
hovet av feminism (på bekostnad av 
mansdominans), man utforskar skill-
nader mellan pojkar och flickors fram-
gångar i skolan – men en enkel be-
skrivning på vad sund manlighet är 
kan man inte få fram, verkar det 
som.

under mina samtal med mänskor i 
jakten på att finna en definition på 
manlighet kom småningom ett antal 
begrepp att vaskas fram. ett av dem 
var att erbjuda trygghet, det slag av 
styrka som kan beskydda. i och för sig 
är definitionen intressant och funge-
rande men den lämnade mig ändå litet 
villrådig. kanske för att den var for-
mulerad av en kvinna. För faktum är 
att män och kvinnor säkert kommer 
att definiera såväl kvinnlighet och 
manlighet på olika sätt. och den in-
tressanta frågan för mig som man är 
väl att finna ett svar på den bakomlig-
gande frågan som nog plågar alla män: 
är jag en man i tillräckligt hög grad? 

Manlighet går vidare 
från far till son
Den hemlighet som den amerikanske 
författaren (john eldredge, Wild at 
heart, nashville tennessee, 2001) ver-
kade ha upptäckt var att kvinnor inte 
är de rätta att söka svaret hos när det 
gäller manlighet, eller när det gäller 
den bakomliggande frågan om jag du-
ger. och jag är böjd att instämma hel-

hjärtat. eldredge hävdar, med erfaren-
hetens rätt, att maskulinitet är någon-
ting som överförs. manlighet kan inte 
läras i kamratkretsen och inte heller i 
kvinnornas värld. Den måste överfö-
ras av pappan. elredge skriver: 

”Guds ursprungliga plan var att fa-
dern skall lägga grunden i en ung poj-
kes hjärta, och vidarebefordra till ho-
nom den grundläggande kunskapen 
och tillförsikten om sin egen styrka. 
pappan skulle vara den förste mannen 
i pojkens liv, och alltid förbli den vik-
tigaste mansförebilden.”

så rätt, men samtidigt så svårt. man-
lighet går vidare från far till son enkelt 
och bekvämt, men samtidigt är det 
också på den punkten som det kan gå 
fel. och elredge konstaterar också att 
han inte har träffat på en enda man 
som inte skulle bära på ett sår i livet, 
vanligtvis åsamkat av pappan. och då 
handlar det om att pappa har låtit bli 
att bekräfta manligheten eller kanske 
sagt något förklenande eller helt en-
kelt varit så frånvarande att ingen 
överföring kunnat äga rum. och detta 
är ett sår som varje man måste komma 
till rätta med om han vill hitta ett svar 

på den pockande frågan. Duger jag 
som man? är jag tillräcklig som 
man? 

Kvinnan kan inte ge bekräftelse 
på manligheten
Det finns ju överallt, dessa manlighets-
sökare. Vi ser dem på dyra motorcyk-
lar, införskaffade när man ”äntligen” 
har råd, men i själva verket fungerar 
de som manlighetsförstärkare. Bred-
bent stående och iförd kläder som ro-
par macho möter många män sin om-
givning, döljande det sår som fortfa-
rande värker i själen och ifrågasätter 
själva manligheten. Det är en fåfäng 
kamp som ibland väcker mera löje än 
respekt, men den är inte mindre verk-
lig för den skull. 

och så då till den för kyrkan pock-
ande frågan i sammanhanget. Vad kan 
kyrkan ge oss – alla vi män som söker 
vår manlighet?

Det kyrkan kunde ge, och som ib-
land har förverkligats, är ett forum för 
män. en tillflyktsort där det är okej att 
söka svaret på frågan: duger jag som 
man? problemet är bara att frågan 
som jag nu med elredges hjälp formu-

”Kyrkans familjearbete kunde utvecklas också när det gäller männens och pojkarnas 
behov”, säger Stefan Fosén.
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lerar så tydligt ligger bakom dubbla 
lås, djupt i den manliga själen. och de 
som skulle behöva hjälp med att hitta 
svaret flyr ofta alla sådana platser som 
påminner om smärtan. ”så desperat 
har jag inte ännu blivit att jag skulle 
springa till prästen för att få hjälp med 
att vara man”, är ett milt sätt att ut-
trycka den avoghet som präglar den 
vanliga inställningen.

så istället flyr mannen till sin kvin-
na för att finna en bekräftelse på sin 
manlighet. och då kommer det väl of-
tast att handla just om utseende, sex 
och i någon mån pengar helt i enlighet 
med den citerade sifoundersökningen 
ovan. och den bekräftelse på manlig-
heten som mannen söker hos sin kvin-
na får han så gott som aldrig. så kvar 
blir besvikelserna. De relationerna är 
många där mannens desperata försök 
att vinna bekräftelse har lett till kvin-
nans besvikelse och resignation av ty-
pen ’jag får väl lov att göra allt på egen 
hand’, och sedan till mannens besvi-
kelse, ’hon behöver mig inte och jag är 
inte tillräckligt mycket man för henne’ 
och vid det har relationen spruckit. 

Vad är det jag behöver som man. 
kanske har elredge rätt när han ar-
rangerar sina ”bootcamps”, äventyrs-
vandringar för män. mellan aktivite-
ter och vildmarksliv finns det möjlig-
het för att dela erfarenheter vid läge-
relden och få manligt stöd för de an-
strängningar som behövs för att inte 
bara få bekräftelse i att jag är tillräck-
lig som man, utan också kunna leva 
som en man som är tillräckligt manlig. 
en man behöver mera än uppmunt-
rande ord och bekräftelser. han behö-
ver få sin manlighet bekräftad av äld-
re män.

Överföringen av manligheten går 
från en generation till nästa
en vän i �0 års åldern praktiserade 
som cowboy utomlands ett tag och fick 
där uppleva något av manlig initie-
ring. han var mycket imponerad av 
den miljö som pojkarna växte upp i. i 

olika team och med en blandning av 
olika åldrar arbetade männen med va-
rierande arbetsuppgifter på ranchen. 
ett axiom var att ingen man kunde ett 
arbetsmoment innan någon annan lärt 
honom det. Det var ok att försöka och 
misslyckas. 

min vän fick en inofficiell ”lärare” i 
en 80-årig ranchägare som väckte 
honom kl. �.�0 på morgonen med fru-
kost. sen blev det att rida in boskap, 
reparera stängsel, ge vatten till djuren, 
fånga in bortsprungna djur o.s.v. i allt 
hade min vän andra män som introdu-
cerade och korrigerade. 

För första gången i sitt liv fick han 
uppleva fadersgestalter som räknade 
med honom, tog honom på allvar och 
initierade honom i det ”manliga” arbe-
tet på ranchen. han upplevde faders-
kap i praktiken och växte inombords 
som man. 

alla pojkar på ranchen fick genom-
gå samma outtalade initiering i den 
manliga cowboy-världen och hade åts-
killiga äldre förebilder att se upp till 
och efterlikna. 

min vän jämförde med de stadsung-
domar i en storstad han lärde känna, 
vilka hade föräldrar som arbetade 
utanför hemmet och sökte förebilder 
bland jämnåriga, i rockvärlden och i 
goth-stilen. tryggheten och sund man-
lig stolthet bland tonåringarna på ran-
chen, kontrasterade tydligt mot vilsen-
heten och osäker könsidentitet bland 
tonåringarna i storstaden.

nu har vi ju inga rancher till vårt 
förfogande och storleken på våra 
bondgårdar medger inte anställning 
av tillfälliga säsongsarbetare. men mo-
dellen med överföring av manlighet 
från en generation till nästa kunde väl 
gå att tillämpa ändå. kanske kyrkans 
familjearbete kunde utvecklas också 
när det gäller männens och pojkarnas 
behov. jag tror inte att jag har helt fel, 
om jag säger att kyrkans familjearbete 
till 80 % är mamma-barn fokuserat. 
och blir det mer och mer hela tiden.

 i min ungdom ordnades det i hel-

singforsregionen läger för pappor och 
söner (visserligen enbart på finska, 
men ändå). numera förekommer de 
men i mycket mindre grad. och vad 
beror det på? Behovet av att överföra 
manlighet har knappast avtagit. 

att kalla någon fader är 
en hedersbetygelse som 
uttrycker respekt
när det gäller flickors och pojkars be-
hov i skolan har en del undersökning-
ar påvisat att skolan, sådan vi idag vill 
att den skall vara, i alltför hög grad 
uppmuntrar elever som kan sitta stilla, 
reflektera, ta emot instruktioner och 
följa dem så noggrant som möjligt. 
slutsatsen är enkel. skolan passar bätt-
re för flickor än för pojkar. och det är 
lärarna medvetna om. så de dövar sitt 
samvete genom att se genom fingrarna 
med pojkarnas ”orolighet” och skolle-
da. men skolan visar ändå med all tyd-
lighet att man värderar flickors bete-
ende högre än pojkars och spelar me-
ra enligt flickornas regler än pojkar-
nas. 

i församlingen uppmuntrar vi till ett 
sökande efter inre tillväxt och strävan 
efter att förverkliga Guds vilja i sitt liv. 
Vilka värden för vi fram när det gäller 
sättet på vilket detta skall ske? Finns 
det utrymme för flickor och pojkar på 
sina egna villkor? har vi modeller 
som beaktar såväl det kvinnliga som 
det manliga i församlingen? och vilka 
värden är det som vi som församlin-
gens anställda, präster och övriga ver-
kar hylla. jag är rädd för att svara på 
frågan. svaret kan vara alltför smärt-
samt.

jag hade möjligheten att besöka 
egypten och den koptiska kyrkan för 
ungefär ett år sedan. Det var en intres-
sant resa på många sätt. en sak som i 
det här sammanhanget var mycket 
frapperande var vilken enorm betydel-
se prästerna hade i det vardagliga livet 
för de kristna. tröskeln för att kalla på 
prästen var låg, och det vanliga tilltals-
namnet fader var inte en artighetsfras 
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eller en tom titel utan var en hedersbe-
tygelse som var förtjänad och värde-
rad. här hade vi att göra med andliga 
fäder som förde vidare en tradition 
som på något märkvärdigt vis kopplar 
samman min väns upplevelse bland 
cowboyen och den koptiska kyrkans 
vardag. en överföring av konsten att 
leva, av konsten att vara man, som har 
rötter ända i ökenfädernas visdomstra-
dering. 

Ingen skall behöva 
bli kastrerad
Diskussionen om faran med att ge 
Gud Fadern antropomorfa drag ge-
nom att hålla fast vid någotdera genus 
(han eller hon) har lett till att det idag 
är litet fult att fråga vad Gud Fader 
kan lära om manlighet. 

men tänk om vi har förlorat något 
avgörande genom att inte ha Gud Fa-
der själv som förebild för manlighe-
ten? om det ändå är så att Gud vill fo-
stra mannen till sin avbild i en trygg 
kärleksidentitet genom äventyr, i strid 

(utsatt för livets hårda stötar), i roman-
tik, i härskande (som kungen i sitt eget 
rike) och till åldrad vis man. tänk om 
det är så att vi saknar en avgörande di-
mension i det här med att vara mäns-
ka när det sunt manliga negligeras och 
män inte utmanas att våga ta sitt ut-
rymme. 

kanske den våldsbenägenhet som 
finns bland män i vår tids samhälle in-
te är ett uttryck för mannens otyglade 
personlighet och bristande moral, utan 
ett uttryck för en frustration eftersom 
den manliga energin inte får uttryckas 
på ett positivt sätt längre. ingen vill bli 
kastrerad, fostras till att undertycka si-
na djupaste behov. ingen skall behöva 
bli kastrerad för att passa in i samhäl-
let. eller i kyrkan. men är det de facto 
vad vi förutsätter för att man skall få 
inträde i de heligas skara? 

så vad skall vi alltså göra? annat än 
ge utrymme för dem som ställer krav 
och kräver utrymme, vägrar att vara 
snälla och medgörliga och som kanske 
inte ens kan sjunga.

en början kunde vara att återerövra 
någon form av rit för överförande av 
sunda manliga värden från en genera-
tion till nästa. Varför inte slå sig sam-
man, flera familjer och tillsammans på 
ett genomtänkt och rentav äventyrligt 
sätt initiera den yngre generationen i 
det vi tror på att är sann manlighet. 
och varför inte i samma anda fortsät-
ta med att förmedla visdomen från 
Gud från äldre till yngre, i sunda väg-
ledningsrelationer där det är rätt att 
kalla varandra både fader och son – 
därför att det uttrycker en djup res-
pekt och ett samförstånd. så har kyr-
kan gjort under sin tvåtusenåriga his-
toria; i församlingen, i klostren, i de 
andliga övningarna... 

så, kan jag få en bekräftelse i kyr-
kan på att jag duger som man? kyr-
kan har tidigare kunnat svara jakande 
på den frågan. jag hoppas på att det 
skall vara möjligt också för mig, min 
son och våra jämnåriga.

Miehet
kirkossa
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MINäKÖ vaadIN 
ITSElTäNI lIIKaa?

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

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

U
usI palkkausJärJestelmämme on nyt 
saanut ensimmäisen tulikasteensa. meistä jokai-
nen on rastittanut tehtävän vaativuuden arvioin-
tilomakkeen omien työtehtäviensä vaativuuden 

perusteella. Yhteisymmärryksessä esimiehemme kanssa 
olemme sen allekirjoittaneet. tämän jälkeen paperi on 
lähtenyt jatkamaan omaa kulkuaan. meistä itse kukin on 
vähemmän tai enemmän tyytyväisenä jatkanut omia töi-
tään. olemme eläneet siinä toivossa, että työmme notee-
rattaisiin ja sitä arvostettaisiin.

paperin edettyä palkka-asiamiehelle tai talousjohtajal-
le, on tehtävämme vaativuus saattanut saada aivan uu-
den sisällön. Rasteja ruuduissa on alettu verrata nykyi-
siin palkkoihimme ja vaativuutta on ryhdytty tarkaste-
lemana siitä näkökulmasta. siis pahimmillaan tapahtui 
se mitä eniten pelättiin. työnantaja ei ole valmis maksa-
maan tehtävän vaativuudesta, vaan haluaa muuttaa en-
tiset palkkaluokat euroiksi. alkuasetelma neuvotteluti-
lanteessa näyttää toisissa seurakunnissa oikein asiallisel-
ta, toisissa ei työn vaativuudesta puhuta enää yhtään mi-
tään. Fiksuimmat ovat ymmärtäneet, että ei tarvitse ker-
ralla maksaa kokonaisuudessaan uuden ja vanhan ero-
tusta, joten ei tässä olla kaatamassa seurakuntien vuoden 
2008 budjettia.

mitä diakonian tekijän pitäisi ajatella tällaisessa tilan-
teessa? olen ryhtynyt aprikoimaan, että ehkä minä työn-
tekijänä, esimieheni ja asiakkaani vaativat minulta suu-
rempaa osaamista, kuin tehtäväni edellyttäisi. siis ryh-
tyisinkö laskemaan rimaa. en kohtaisi enää niin vaikei-
ta ihmisiä enkä niin laajaa verkostoa. en vaivaisi päätä-
ni uuden tiedon hankinnalla ja käyttämisellä työssäni. 
eihän minun tarvitse tehdä mitään itsenäistä, odottelen 
vain ohjeita työnantajan edustajalta. kuitenkin tehtä-

vänäni on tulla toimeen vai-
keiden ihmisten kanssa ja ti-
lanteiden herättämien vai-
keiden tunteiden kanssa.

Voisinko helpottaa tehtä-
vääni todellisesti niin, että 
olisin itse tyytyväinen ja 
työnantajanikin olisi. tehtä-
vän luonne muuttuisi sup-
peammaksi ja voisi keskittyä 
paremmin entistä yksinker-
taisempiin tehtäviin. en tiedä kuka kirkossa olisi sitten 
valmis ottamaan ne kaikkein haastavimmat ihmiset vas-
taan. käsittääkseni kirkkotyönantajan tarkoitus on mak-
saa kullekin palkka tehtävän vaativuuden mukaan, ja 
tarkoitus ei ole pelata tehtävien sisältöä yksinkertaisem-
maksi.

JoIllaIn paIkkakunnIlla on päästy oikein hy-
vässä yhteisymmärryksessä eteenpäin palkkausasiassa. 
uskon heidän olevan tulevaisuudessa erittäin vahvoja 
rekrytoitaessa uusia työntekijöitä. oman mielenkiinton-
sa syksyn ratkaisut tuovat mitattaessa työntekijöiden si-
toutumista kirkon työhön. euron sanotaan olevan vah-
va konsultti. kun terveydenhoito- ja sosiaalisektori nos-
tavat palkkojaan, moni diakoniatyöntekijä miettii, mis-
tä leipänsä tulevaisuudessa ansaitsee. kutsumus kirkon 
työhön maksaa jo nyt �00 - �00 € kuukaudessa. jatkossa 
epäilen kustannuksen olevan vielä suurempi.

onnistuneet vaativuusryhmiin sijoittelut tulevat mak-
samaan itsensä takaisin paremmin motivoituneina työn-
tekijöinä, työn kehittäjinä ja laajojen yhteistyöverkosto-
jen jäseninä. työn tekemiseen tuo joustavuutta hyvässä 
hengessä tehty palkkausuudistus. jos työntekijän työ on 
jo valmiiksi mitätöity työnantajan toimesta, työntekijäl-
le on aivan turha ehdotella lisätehtäviä, ellei jokaista teh-
tävää hinnoitella erikseen.



�2 CRuX, joulukuu 2007-tammikuu 2008

t o i s t e n  s i l m i n

janne näätänen
opiskelija, helsinGin Yliopis-
to

amma on perinteinen hindu-
lainen pyhimys tai guru tietyin 
erityispiirtein. Janne näätänen 
pitää hindulaisessa ajatteluta-
vassa siitä, että se näkee uskon-
not eri teinä Jumalan tai todel-
lisen itsen luo.

olen 29-vuotias mies ja olen ollut am-
man seuraaja jo 9 vuotta. en koskaan 
ole kokenut olevani tyypillinen am-

man seuraaja, aluksi olin epätavallisen 
tiukka, nyt olen epätavallisen liberaa-
li.   

 kaikki alkoi siitä kun otin jooga-
tunnin jälkeen esitteen intialaisesta py-
himyksestä ammasta.

lukion jälkeen tulleet mielenterve-
ysongelmat olivat saaneet minut tehos-
tamaan rajusti henkistä etsintääni. lu-
kiessani amman epäitsekästä elämän-
tarinaa jokin liikahti sisälläni. se pieni 
lapsi, joka oli nauttinut katolisen kir-
kon joulumessuista ja pyhimysten elä-
mäntarinoista (olin lapsena luterilai-
nen, mutta veljeni oli katolinen), oli 
hylännyt kirkon sen helvettioppien ja 

lunastusoppien takia. kun luin kirjas-
tossa käsiini sattuneen amman elämä-
kerran, olin täysin myyty, kyyneleet 
virtasivat. jumala josta amma puhui, 
oli sama jumala, jota olin lapsena ru-
koillut. lisäksi tunsin, että jumala 
katsoo minua silmiin amman kautta. 
päätin jo kirjaa lukiessani, että lähden 
heti kun mahdollista amman luo inti-
aan puoleksi vuodeksi. 

Uskonnollisella pilvenhattaralla
järjestin elämäni uudelleen amman 
oppien mukaan, joista tärkeimmät oli-
vat mielestäni: ”toista mantraa aina 
kun voit”, ”älä puhu turhaan” ja ”ole 

m
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ä
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amman seuraaja
Janne Näätänen (oik): ”Amma-illoissa mielialani kohoaa, mieli tyyntyy ja akkuni latautuvat.” 
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toisten palvelija”. noudatin tiukkaa 
selibaattia, koska olin sinkku enkä pi-
an edes halunnutkaan ketään tyttöys-
täväksi. amman ohjeet sopivat tilan-
teeseeni kuin nenä naamaan, mantraa 
toistaessani en enää kietoutunut pa-
hemmin ahdistuksen verkkoihin, vaan 
ne alkoivat hellittää. mantrani oli am-
man ohjeiden mukaan se kaikkein tu-
tuin jumalallinen nimi, kristus.

Vajaa vuosi elämäkerran lukemisen 
jälkeen amma tuli suomeen. koke-
mus oli voimakas, itkin hysteerisesti ja 
ammakin tuntui jotenkin tuntevan 
minut. amman valtavan voimakkaas-
sa jumalallisessa aurassa jumalan ylis-
täminen oli helppoa. silti se ”minun 
ammani”, joka katsoi minua valoku-
vasta silmiin, tuntui kaikkein lähei-
simmältä. otin ammalta mantra-vih-
kimyksen ja vaihdoin kristuksen ni-
men siihen.

kuukausi amman tapaamisen jäl-
keen lähdin amman luostariin inti-
aan. matka jopa ylitti korkeat odotuk-
seni. kohosin uskonnolliselle pilven-
hattaralle, eikä mikään muu kuin am-
ma ja jumala merkinnyt minulle enää 
mitään. toisaalta kävin kovaa kamp-
pailua itseni kanssa ja pakotin itseäni 
ankarasti.

kerran istuessani amman lähellä 

meditatiivisessa tilassa päätinkin 
mantran toistamisen sijaan kohdata 
omat pelkoni. jälkeenpäin ajatellen 
päivä on merkittävin elämässäni. mi-
nua vuosia vaivannut epämääräinen 
möykky purkautui pois puolen tunnin 
paniikkina. sen jälkeen tunsin kuin 
olisin yhtä jumalan kanssa! 

seuraavana aamuna herätessäni olin 
mennyt vielä pidemmälle, olin niin 
meditatiivisessa tilassa, että jumala ja 
amma tuntuivat vain ajatuksilta pääs-
säni. sydämessäni oli kumma täytty-
myksen tunne. 

en pystynyt enää jatkamaan henkis-
tä elämääni, vaan tulin takaisin suo-
meen vajaan viiden kuukauden jäl-
keen, suunniteltua aikaisemmin. pala-
sin vähitellen aivan normaaliin elä-
mään, koska tuntui, että parasta medi-
taatiota on olla oma itseni.

Tie jumalan luo
palasin kolme vuotta sitten takaisin 
amma-kuvioihin alkamalla käydä jo-
kaviikkoisissa amma-illoissa yli nel-
jän vuoden tauon jälkeen. amma-illat 
tuntuvat taas joltakin. mielialani ko-
hoaa, mieli tyyntyy ja akkuni latautu-
vat. olen vain täysin muuttunut, en 
välitä amman ohjeista tai sitten seu-
raan amman ohjetta: ”sinun ei tarvit-

se uskoa ammaan tai edes jumalaan, 
jos uskot itseesi.”

koen, että amma on perinteinen 
hindulainen pyhimys tai guru tietyin 
erityispiirtein. amman opit ovat sopu-
soinnussa hindujen pyhien kirjoitus-
ten kanssa, ja hän usein lainaa tarinoi-
ta niistä.

intiassa on tuhansien vuosien ajan 
ollut lukemattomia pyhimyksiä ja gu-
ruja, joiden opetukset ovat melko sa-
manlaisia tietyin painotuseroin. hin-
dulaisuus on löyhästi määriteltävä us-
konto, joka uusiutuu pyhimysten ja 
gurujen soveltaessa pyhien kirjoitus-
ten totuuksia ajalleen sopivaan muo-
toon. 

pidän hindulaisessa ajattelutavassa 
siitä, että se näkee uskonnot eri teinä 
jumalan tai todellisen itsen luo. mi-
nulla ei ole mitään ongelmia sovittaa 
ammaa ja jeesusta keskenään, koska 
näen jeesuksen amman kaltaisena 
henkisenä mestarina. tulkitsen vain 
jeesuksen opetuksia eri lailla kuin 
kirkko. 

pyysin ammalta vuosi sitten uuden 
mantravihkimyksen ja vaihdoin enti-
sen mantran jeesukselle omistettuun 
mantraan.

menIn yhteen syntymäpäiväkotiin 
ja kuulin eteisessä, miten sisällä sa-
nottiin: ”pappi tulee. pankaa se pullo 
piiloon.” 

olin juonut kahvin ja pitänyt pu-
hetta sekä veisannut virren, kuten 
yleensä tein syntymäpäiväkäynneillä. 
lähtiessäni kuiskasin 70-vuotiaan päi-
vänsankarin, miehen korvaan: ”äl-
kää vain potkaisko tuota pöydän alla 
olevaa pulloa kumoon!”

Hannu Purhonen
kappalainen (el.), Kouvola

lähdIn riparilta toimitusputkeen. 
Viimeisessä vihkimisessä noudatin 
laboralla tekemääni käsiohjelmaa.

tahdotko sinä matti ottaa tämän 
maijan aviovaimoksesi – meni oikein, 
mutta sitten kysyinkin: tahdotko si-
nä matti ottaa tämän maijan aviomie-
heksesi.

eihän siihen voinut vastata. eturi-
vin mummo huusi, että taisi olla pa-
pilla hassu kysymys. mutta niinhän 
papereissani luki.

kääk. Vetäisin vitsin uudesta pari-

suhdelaista... ja jatkoin.
Vuoden päästä huumorintajuinen 

pappi sai kutsun kastejuhliin!
nyt lähdin kotoa, eivätkä isoset 

päässeet muokkaamaan tekstiä auki 
olevalla tietokoneella!

Maarit Hirvi
Taipalsaari

sattuMuksia 
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Päätoimittaja Reetta Meriläinen arvioi:

Kirkon ja Helsingin 
Sanomien suhde 
normalisoitunut
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ulla saVonen
kappalainen, espoon tuomio-
kiRkkoseuRakunta
 
reetta meriläisestä tuli helsin-
gin sanomien toinen päätoi-
mittaja 16 vuotta sitten. hän 
oli tuolloin ensimmäinen nais-
puolinen päätoimittaja helsin-
gin sanomissa. maailmanlaa-
juisestikin nainen sanomaleh-
den päätoimittajana oli harvi-
naisuus 90-luvulla. 

E
rIkoIsta reetta meriläi-
sen nimittämisessä päätoimitta-
jaksi oli myös se, ettei hän nous-
sut päätoimittajaksi poliittisen 

tai kulttuuritoimittajan paikalta kuten 
oli ollut tapana, vaan hän oli taustal-
taan urheilutoimittaja. helsingin sa-
nomien palveluksessa hän on ollut 
kaikkiaan �� vuotta.

Reetta meriläinen sanoo, ettei hän 
osaa ajatella asioita sukupuolikäsit-
tein.

”jokainen työntekijä, olipa hän nai-
nen tai mies tuo työhön mukanaan 
oman henkilöhistoriansa ja omat elä-
mänkokemuksensa. sukupuolten ko-
kemukset elämästä ovat erilaisia”, to-
teaa Reetta.

Päätoimittaja 
johtajana
suuren sanomalehden päätoimittajana 
Reetta meriläinen on ennen kaikkea 
henkilöstöjohtaja ja käytännön asian-
tuntija.

”johtamisideologiani on hyvin simp-
peli. johdan henkilöitten kautta. teh-
täväni on saada toimittajat tekemään 
tarpeellisia asioita. johtajan täytyy tie-
tää, mihin pyritään. päämäärän on ol-
tava koko ajan selkeänä mielessä. ja 
tavoitteet sen mukaiset”, sanoo Reet-
ta.

johtajalta vaaditaan hänen mukaan-
sa ennen kaikkea sitkeyttä mennä koh-

ti tavoitteita. sitkeys ei ole sama asia 
kuin kovuus. kovuus johtamisessa on 
lyhytnäköistä. johtajan on oltava pit-
käjännitteinen ja kärsivällinen. hänen 
on jaksettava käydä sadat keskustelut 
työntekijöitten kanssa ja yritettävä 
ymmärtää.

”Varsinkin tällaisena aikana kun 
viestintä on teknistymisen myötä voi-
makkaassa muutoksessa, johtajan on 
pystyttävä johtamaan ihmisiä. koneet 
eivät työtä tee vaan ihmiset. työnteki-
jän on tultava kuulluksi, sillä jos työn-
tekijä ei tule työssään kuulluksi, seu-
raa katastrofi”, sanoo Reetta meriläi-
nen.

tärkeintä johtamisessa on päätoi-
mittajan mukaan oikeudenmukaisuus. 
kaikki seisoo tai kaatuu sen varassa. 
Yhteisesti sovituista pelisäännöistä on 
pidettävä kiinni. työntekijät vaistoa-
vat, jos heitä ei kohdella reilusti.  

”itse reagoin voimakkaasti epäoi-
keudenmukaisuuteen. epäoikeuden-
mukaisuus työpaikalla sairastuttaa.”

Suhde kirkkoon 
normalisoitunut
Reetta meriläinen toteaa kirkon ja 
helsingin sanomien suhteen normali-
soituneen viime vuosina. aiemmin se 
oli päätoimittajan määritelmän mu-
kaan kompleksinen. kirkkoa kohdel-
laan nykyisin lehdessä samoin kritee-
rein kuin muitakin instituutioita yh-
teiskunnassa.

päätoimittaja kuvaa helsingin sa-
nomia yhteiskunnallisena toimijana, 
jonka on oltava valppaana niin, että oi-
keudenmukaisuus toteutuisi yhteis-
kunnassa. on havaittava hyvinvointi 
ja pahoinvointi yhteiskunnassa. kat-
sottava, ettei ihminen jää valtakoneis-
tojen alle. perinteisesti sanomalehden 
tehtävä on kertoa maailman asioista 
niin, että lukijat voivat paremmin teh-
dä omat ratkaisunsa arjessa. uutisleh-
den on oltava tasapuolinen, nopea ja 
luotettava.

helsingin sanomat ei voi olla tun-
nustuksellinen. suhteessa kirkkoon se 

taiteilee puhdasoppisuuden ja suvait-
sevaisuuden maastossa. 

”tavoitteemme on antaa kirkosta 
monipuolinen ja kiinnostava kuva. 
Valitettavasti marginaali-ilmiöt ovat 
usein äänekkäitä ja näkyviä ja saavat 
liiallistakin huomiota mediassa. näin 
esimerkiksi viimeaikainen kirjoittelu 
naispappeuden vastustajista”, sanoo 
Reetta.  

päätoimittaja toteaa kuitenkin, että 
kirkkoa on kohdeltu lehden palstoilla 
hyvässä ja kannustavassa valossa esi-
merkiksi oleskelulupa-asioiden käsit-
telyn yhteydessä.

sisältäpäin kirkkoa on arvioitu esi-
merkiksi juttusarjassa, jossa toimitta-
jat arvioivat saarnoja asiantuntijoiden 
kanssa eri kirkoissa.

Kirkko 
kiinnostaa
kirkko ja uskon asiat kiinnostavat 
päätoimittajan mukaan lukijoita. hen-
gellinen kaipuu on tämän päivän ih-
misillä yhtä voimakas kuin �0 vuotta 
sitten. nykyään kiinnostus on vain sa-
latumpaa ikään kuin pinnan alla, mut-
ta tulee esiin vain vähän pintaa raaput-
tamalla. 

päätoimittaja haastaa kirkon dialo-
giin lukijoitten kanssa. 

”jos kirkko ei vastaa lukijoille, se 
tarkoittaa ihmisten mielissä, että ju-
mala ei vastaa. kirkosta löytyy vasta-
uksia ihmisten hengelliseen hätään ja 
kaipuuseen. jos ei vastauksia niin ai-
nakin kanssakysymyksiä”, toteaa Reet-
ta.

”kirkolla on hyvä asia: luovuttama-
ton ihmisarvo. kirkon perussanoma, 
armo, puhuttelee ihmistä, joka kokee 
arvottomuutensa ja avuttomuutensa. 
ihmisiä puhutellaan tekojen kautta. 
kirkon ei tarvitse pyydellä anteeksi 
vaan olla mitä on ja viestittää sano-
maansa rohkeasti ja yksinkertaisesti”, 
vakuuttaa päätoimittaja Reetta meri-
läinen.
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eero t. anttila
johtaja, eRitYiskoulutettu-
jen tYöttömYYskassa

euroopan unionissa ja eta-
alueella työntekijä vakuutetaan 
työttömyyden varalta siinä 
maassa, jossa työtä tehdään.

T
ällä alueella työskente-
levän tai alueelta työtä hakevan 
on hyvä tietää muun muassa 
työnhaun vaikutuksesta työttö-

myyspäivärahaan, vakuutus- ja työs-
kentelykausien siirrosta euroopan 
unionin ja eta-maiden välillä sekä 
ansiopäivärahan edellyttämästä työssä-
oloehdosta. pohjoismaiden sisällä 
muuttavilla on yhteisen sosiaaliturva-
sopimuksen ansiosta muihin eu- ja 
eta-maihin muuttavia laajemmat 
edut.

suomessa, Ruotsissa ja tanskassa on 
vapaaehtoinen työttömyyskassajärjes-
telmä. muissa eu- ja eta-maissa 
työntekijä liittyy työntekomaan ylei-
seen vakuutukseen mentyään työhön. 
työntekijä on vakuutettuna vain yh-
dessä maassa kerrallaan, kahdenker-
taisesta vakuuttamisesta ei saa ylimää-
räistä etua. Ruotsiin tai tanskaan 
muuttavan ei kannata erota suomalai-
sesta kassasta ennen kuin hänet on hy-
väksytty kohdemaan työttömyyskas-
saan.

jos jossain eu- tai eta-maassa 
työskentelevä jää työttömäksi ennen 
kuin työttömyysetuuksien saamiseen 
tarvittava työssäoloaika on tullut täy-
teen, hän voi lukea hyväkseen vakuu-
tus- ja työskentelykausia muista eu- 
ja eta-maista.

Vakuutus- ja työskentelykausien 
osoittamiseen tarvitaan e�01-todistus, 
jolla siirretään työskentely ja vakuu-
tusjaksot maasta toiseen. suomessa, 
Ruotsissa ja tanskassa todistuksen saa 
työttömyyskassasta. muissa eu/eta-
maissa todistuksen antaa työvoima-
asioista vastaava viranomainen. todis-
tus kannattaa pyytää jo poismuuton 
yhteydessä. 

työttömyyspäivärahan taso ja kesto 
määräytyvät kunkin maan kansallis-
ten säännösten mukaisesti. päivärahaa 
ei yleensä voida maksaa ennen kuin 
henkilö on työskennellyt maassa vä-
hintään neljä viikkoa. alkutyössä-
oloehdon pituus vaihtelee maittain, 
esimerkiksi norjassa ja tanskassa se 
on kahdeksan viikkoa. muutto työttö-
mänä maasta toiseen voi tiputtaa hen-
kilön työttömyysturvan ulkopuolelle.

ansiopäivärahaoikeus 
Suomessa
jotta suomeen palaavalle muussa eu/
eta-maassa yli vuoden ajan työtä teh-
neelle henkilölle syntyy oikeus ansio-
päivärahaan, hänen on työskenneltävä 
suomessa vähintään neljän viikon ajan 
ja vähintään 18 tuntia viikossa. päivä-
rahan taso määritellään suomessa teh-
dystä, vähintään neljän viikon työstä 
maksetun palkan perusteella.

jos henkilö on ollut sopimusmaassa 
lyhytaikaisessa, alle vuoden kestävässä 
työssä, vakuutus- ja työskentelykaudet 
voidaan lukea työssäoloehtoon ilman 
neljän viikon työskentelyehtoa suo-
messa. tällöin päiväraha määritellään 
osittain tai kokonaan sopimusmaassa 
saadusta palkasta.

suomessa työntekijän on liityttävä 
työttömyyskassan jäseneksi kuukau-

den sisällä työnteon päättymisestä so-
pimusmaassa. jos henkilö liittyy kas-
saan myöhemmin, toisessa valtiossa 
hankittuja vakuutus- ja työskentely-
kausia ei voida ottaa huomioon työssä-
oloehdon määrittelyssä.

Pohjoismaiden sisällä muuttavilla 
laajemmat edut
pohjoismainen sosiaaliturvasopimus 
täydentää eu/eta-alueen sopimuk-
sia. pohjoismaista viiden vuoden aika-
na takaisin suomeen palaavalla henki-
löllä on oikeus suomen työttömyystur-
vaan ilman neljän viikon työssäoloeh-
toa. tämä edellyttää, että henkilö en-
nen suomesta lähtöään on ollut työttö-
myyskassan jäsen tai työskennellyt 18 
tuntia yhden kalenteriviikon aikana 
tai hänelle on maksettu työttömyys-
etuutta.

Vakuutuskaudet toisesta pohjois-
maasta lasketaan työssäoloehtoon ja 
palkat otetaan huomioon päivärahan 
tasoa määritettäessä. jos lähtömaasta 
on maksettu työttömyyspäivärahaa, 
lasketaan maksetut päivät mukaan �00 
päivän enimmäismaksuaikaan. toisen 
pohjoismaan työttömyysvakuutukses-
ta tulee siirtyä suomalaiseen työttö-
myyskassaan kahdeksan viikon kulu-
essa.

jos henkilö palaa pohjoismaista yli 
viiden vuoden kuluttua, häneltä vaadi-
taan neljän viikon työssäolo suomen 
työttömyyskassan jäsenyysaikana en-
nen kuin hänelle syntyy oikeus ansio-
päivärahaan. päiväraha määritellään 
tämän vähintään neljä viikkoa kestä-
neen palkkatyön perusteella samoin 
kuin henkilön palatessa eu/eta-
maista yli vuoden kestäneestä työstä.

Työttömyysturva EU:ssa 
ja ETa-alueella
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Työnhaku EU- tai 
ETa-maassa
työttömäksi työnhakijaksi ilmoittau-
tuneella henkilöllä on oikeus lähteä 
enintään kolmeksi kuukaudeksi työn-
hakuun eu/eta-maihin ja samalla 
säilyttää oikeus työttömyyspäivära-
haan suomesta. henkilöllä on työn 
vastaanottovelvollisuus eu/eta-
maassa suomalaisten säännösten mu-
kaisesti. työttömyyskassan jäsenyys 
on pidettävä voimassa työnhaun ajan.

henkilön lähtiessä työnhakuun suo-
mesta hänen tulee olla ennen lähtöään 
työttömänä työnhakijana neljä viik-
koa. tätä aikaa voidaan lyhentää pe-
rustellusta syystä. työnhakijan on il-
moittauduttava kohdemaan työnväli-
tykseen työnhakijaksi seitsemän päi-
vän kuluessa saadakseen päivärahaa 
katkeamatta myös muuttoajalta. mi-
käli henkilö ilmoittautuu työnvälityk-
seen myöhemmin, päivärahaa makse-
taan ilmoittautumispäivästä lukien.

työttömyysturvaa maksetaan ulko-
maille korkeintaan kolmen kuukau-
den ajan. maksun suorittaa paikalli-
nen viranomainen suomen päivära-
han suuruisena. jos henkilö ei löydä 
työtä, hänen on kolmen kuukauden si-
sällä palattava suomeen ja ilmoittau-

duttava työvoimatoimistoon, jotta oi-
keus ansiopäivärahaan ei katkea. jos 
henkilö ei palaa työnhakijaksi suo-
meen enimmäisajan kuluessa, työttö-
myyspäivärahaa ei voida maksaa en-
nen kuin hän on ollut suomessa työs-
sä tai työvoimaviranomaisen osoitta-
massa koulutuksessa neljä viikkoa.

kolmen kuukauden määräaikaa 
voidaan pidentää, jos paluun viivästy-
minen on johtunut sairaudesta tai 
muusta ylivoimaisesta esteestä. päivä-
rahaa ei kuitenkaan makseta pidem-
mältä ajalta kuin kolmelta kuukaudel-
ta.

kun henkilö aikoo lähteä ulkomail-
le työnhakuun, on hänen ilmoitettava 
lähdöstään etukäteen työvoimatoimis-
toon ja pyydettävä päivärahaoikeuden 
osoittamiseen tarvittava e�0�-todistus 
työttömyyskassalta. todistusta ei voi-
da kirjoittaa henkilölle, joka on lo-
mautettu tai jolle työvoimatoimikunta 
on määrännyt korvauksettoman mää-
räajan eli karenssin.

suomeen paluun jälkeen henkilö voi 
lähteä uudelleen työnhakuun vasta, 
kun hän on ollut suomessa työssä vä-
hintään neljä viikkoa ja sen jälkeen 
työttömänä työnhakijana työvoimatoi-
mistossa neljä viikkoa.

kaksiosaisen ulkomaantyötä ja työttö-
myysturvaa koskevan artikkelin ensim-
mäinen osa käsitteli tilanteita, joissa 
työttömyyskassan jäsenyys tulee tai 
kannattaa pitää voimassa suomessa 
(crux 5/2007). 
Jälkimmäinen osa tarkastelee työttö-
myysvakuutusta eu/eta-alueella sekä 
sveitsissä, jonka kanssa eu:n jäsen-
valtiot ovat tehneet sopimuksen henki-
löiden vapaasta liikkuvuudesta ja sosi-
aaliturva-asetuksen noudattamisesta. 
ns. uudet jäsenvaltiot eivät ole muka-
na sveitsin kanssa tehdyssä sopimuk-
sessa eivätkä eta-sopimuksessa.

lisätietoa 
aiheeseen liittyen
- eu-tietosivut ja oppaat, 

http://citizens.eu.int
- eu-säädökset, http://europa.eu.

inteur-lex/lex/fi/index.htm
- euroopan unioni, http://europa

eu.int
- eläketurvakeskus, www.etk.fi
- kansaneläkelaitos, www.kela.fi
- työttömyysturvaohjeet: www.tyj.fi

EU- ja ETa-maat 
sekä Sveitsi:
Belgia, Bulgaria, islanti, iso-Britannia 
ja Pohjois-irlanti (lukuun ottamatta ka-
naalinsaaria), espanja, Hollanti, irlan-
ti, islanti, italia, itävalta, kreikka, kyp-
ros, liechtenstein, liettua, luxem-
burg, malta, norja, Portugali, Puola, 
Ranska,  Romania, Ruotsi, saksa, slo-
vakia, slovenia, suomi, sveitsi, tans-
ka, tsekki ja unkari
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tuula poHjalainen-Vinko
kasvatustyön pastori, es-
poon seurakuntayhtymä

millainen on kirkkomme rooli 
moniuskontoistuvassa suomes-
sa? keiden ehdoilla uskontojen 
kohtaaminen tapahtuu? väläh-
dyksiä espoon rovastikuntien 
papiston päivästä kirkkonum-
mella 11.10.2007.

P
erInteInen vIIkko-
messu keskiaikaisessa kivi-
kirkossa antoi tutun ja turval-
lisen lähtökohdan. piispansa 

siunauksen saanut papisto siirtyi, ku-
ka Rovastinpolkua astellen, kuka seu-
rakunnantietä ajellen kirkkonummen 
seurakuntatalolle kahvittelemaan. 
kirkko keskellä kylää ja ilmassa lep-
peä tuulahdus yhtenäiskulttuurin 
ajoilta.

tuo harha haihtui, kun päästiin päi-
vän aiheeseen. uskon ilmaisuun ajassa 
johdatteli pappisveli, dosentti jyri ko-
mulaisen havahduttava alustus, jonka 
aikana salissa vallitsi yli 80 papin kes-
ken hyvin tarkkaavainen tunnelma. 
millainen on kirkkomme rooli mo-
niuskontoistuvassa suomessa? keiden 
ehdoilla uskontojen kohtaaminen ta-
pahtuu?

uskonnon poisrajaaminen (sekula-
rismi), uskonnon kaupallistaminen 
(uusliberalismi) sekä kokemusta ko-
rostava ”kaikki uskonnot ovat pohjim-
miltaan totta” -ajattelu (perennialismi) 
ovat aikamme malleja, jotka komulai-
sen mukaan hankaloittavat uskonto-
jen aitoa vuoropuhelua. 

Dialogia käytäessä tulisi kunnioittaa 
uskontojen keskenään jännitteisiä itse-
ymmärryksiä niin, että voidaan elää 
yhdessä eri tavoin ajattelevina ja usko-
vina. moniuskontoistuvassa ympäris-
tössä kirkon olisi löydettävä dialogiha-
kuiset ja vastakulttuuriset voimava-
ransa. esimerkiksi turvapaikka-asias-
sa näin on jo tapahtunutkin.

Uskon ilmaisu ajassa
Espoon rovastikuntien papiston päivään kokoontui yli 80 pappia.
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papiston pohdittavaksi komulainen 
heitti kolme visaista kysymystä: 1. mi-
ten ilmaista usko niin, että kristillinen 
identiteetti säilyy, mutta usko ”inkar-
noituu” oman aikamme postmoder-
niin kontekstiin? 2. miten olla merk-
kinä jumalan valtakunnan etiikasta 
maailmalle? �. miten olla yhteisö, joka 
antaa sijaa monimuotoisuudelle?

Kurkistus fantasian 
maailmaan
haasteen virittämänä käytiin pöytä-
kunnissa vilkasta keskustelua muun 
muassa käytännön ekumeniasta, ju-
malanpalveluksen kielestä sekä lähes-
tyvästä äiti amman vierailusta espoo-
seen.

iltapäivällä kurkistettiin fantasian 
maailmaan toimittaja, kirjailija esko 
miettisen johdolla. nuorten ja nuor-
ten aikuisten suosiman fantasiakirjal-
lisuuden ominaispiirteitä ovat kaipuu 
keskiaikaan, vaihtoehtoiset maailmat, 
hyvän ja pahan ristiriita, eettinen ihan-
teellisuus ja ihmeet. ei siis ihme, että 
teologien olisi hyvä tuntea tämä kirjal-
lisuuden genre. 

miettisen mukaan fantasian suosio 
kertoo uudesta romantiikan, hartau-
den ja haltioitumisen ajasta, jollaisia 
on esiintynyt noin sadan vuoden välein 
vastavaikutuksena järkeä korostavalle 
realismille. ehkäpä hiljaisuuden vilje-

ly on eräs kirkon hyvistä vastauksista 
tähän kaipuuseen.

 ”usko elää aina ajassa ja paikassa, 
aina jonkun kulttuurin keskellä, aina 
kontekstissaan”, muistutti hiippakun-
tasihteeri irja askola. 

proosarunojensa kautta hän vei poh-
timaan uskon ja kulttuurin läheistä 
yhteyttä, ja teki sen niin taitavasti, että 
kaunokirjallisen saarnan kurssille 
saattaisi olla tulijoita. Yleiskeskuste-
lussakin rohkaistiin uudenlaiseen kie-
lenkäyttöön ja luovuuteen papin työs-
sä. 

eläkkeellä oleva kirkkoherra jussi 
talasniemi puolestaan jakoi nuorem-
mille merkittäviä löytöjään herännäi-
syydestä ja laulatti päivän mittaan sii-
onin virsiä. se kaikki auttoi osallistu-
jia orientoitumaan ensi kesän herättä-
jäjuhliin espoossa, joiden teemana on 
”hoida, neuvo, tietä näytä”.

Jyri Komulainen

m i e l i p i D e

Hyttysten siivilöintiä
on se luojan lykky, ettei tätä Cruxia 
lue tavalliset ihmiset! jos lukisivat, 
niin he hetken ennen kirkosta ero-
amistaan haavi auki ihmettelisivät sitä 
keskustelua, jota papit (ainakin kalle 
elonheimo ja jussi koivisto) tässä leh-
dessä käyvät ehtoollisaineiden jälkikä-
sittelystä. 

kyllä täytyy sanoa, että on oikeat 
ongelmat vähissä, tai kokonaan näkö-
kyky ulkomaailmaan hävinnyt, kun 
täytyy tollaisesta jahkata sivukaupalla. 
olen ollut pappina yli kolmekymmen-
tä vuotta ja murheellisena totean, että 
aina on kirkossa kohtuuttomasti tou-
huttu jonkin tuontapaisen hyttysten 
siivilöinnin kanssa. mitä pienempi 
asia, sitä enemmän pohditaan ja ollaan 

oikeassa. 
meidän pappien pienimpiä syntejä 

ovat liturgiset virheemme, niitä ei seu-
rakunta normaalisti edes huomaa. 
suurempi on ohikulkemisen synti, jo-
hon syyllistyvät niin papit kuin leevi-
läisetkin jo Vapahtajan kertomukses-
sa jerikon tieltä.

Sakari Virtanen
Kirkkoherra, Hämeenkyrö

”dialogia 
käytäessä tulisi 
kunnioittaa 
uskontojen 
keskenään 
jännitteisiä 
itseymmärryksiä 
niin, että voidaan 
elää yhdessä eri 
tavoin ajattelevina 
ja uskovina.”
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rakkaus on papin työn 
polttoainetta

”papin työssä rakkaus on kaikkein tärkeintä. rakkaus ja kärsivälli-
syys ovat todella tarpeen, kun on tekemisissä monenlaisten ihmisten 
ja tilanteiden kanssa”, sanoo taiwanilainen pappi timothy huang.

anne iJäs 
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- noin 23 miljoonan asukkaan 
taiwanin pääuskonnot ovat 
buddhalaisuus, kungfutselai-
suus ja taolaisuus.

- kristittyjä on muutama pro-
 sentti. 

- taiwanin luterilaisella kirkolla
noin 2 000 jäsentä ja 19 seura-
kuntaa. 

- suomen lähetysseura tukee
mm. hsinchun teologisen se-
minaarin työtä.

anne ijäs
kasVatustieteiDen maisteRi, 
suomen lähetYsseuRan 
tYöntekijä, taiWan

Vielä valmistumisen kynnyksellä ti-
mothy huang koki, ettei hänestä ole 
papiksi. hän tunsi itsensä liian hiljai-
seksi ja araksi. eräänä päivänä ame-
rikkalainen lähetystyöntekijä kysyi, 
haluaisiko huang esirukousta. 

”purin sydämeni pelot hänelle. Ru-
koilin, että jumala antaisi minulle pu-
heenlahjan, että osaisin ilmaista itseni 
hienosti. tunsin, että rukous ei ollut 
hyvä ja muutin rukoustani. 

pyysin, että jumala antaisi minulle 
apurin, kuten moosekselle aaronin. 
jälleen tuntui, että pyynnössäni oli jo-
tain vikaa.”

”kun kolmannen kerran rukoilin, 
sanoin: jos annat minulle rakkautta, 
niin voin ruveta palvelijaksesi. heti 
jumalan läsnäolo ja rakkaus valtasivat 
minut ja täyttivät kirjaston. itkin ilos-
ta ja kirjat tanssivat! tämä rakkaus on 
kantanut ja antanut eväät työhöni”, 
huang kertoo.

Puoliso mukana työssä
timothy huangin hsinchuangin lute-
rilaisessa seurakunnassa on 1�0 jäsen-
tä. seurakunnasta on syntynyt kaksi 

uutta seurakuntaa viime vuosien aika-
na.

jumalanpalveluksissa käy satakunta 
aikuista ja noin �0 lasta. huang on ai-
noa pappi. lisäksi seurakunnassa on 
naisevankelista ja sihteeri. eläkkeellä 
oleva papin vaimo auttaa kotikäyn-
neissä. myös huangin puoliso on mie-
hensä rinnalla työssä. 

papin päivät täyttyvät seurakunta-
laisten palvelemisella. aamu alkaa 
kello kuusi rukouksella. päivän mit-
taan huang valmistelee illan tilaisuuk-
sia. kerran viikossa on työntekijöiden 
yhteinen rukous ja paasto. sunnuntai-
sin on kaksi jumalanpalvelusta, muita 
tilaisuuksia ja illalla vielä iltakirkko. 

Saarnaamisen tuska
huang ei pidä vapaapäiviä. jos hänel-
lä ei ole tehtäviä, hän ulkoilee vaimon-
sa kanssa ja lepää jumalan läheisyy-
dessä. juuri mahdollisuus olla jumalan 
kanssa on huangin mielestä parasta 
papin työssä. 

”hienoa on myös päästä kotikäyn-
neillä osaksi ihmisten elämää, vaikka 
se on välillä raskastakin.”

Vaikeinta on saarnaaminen, sillä 
huangilla on omasta mielestään huo-
no ilmaisutaito. tästä huolimatta hän 
kokee nykyisin, että papin työ on hä-
nelle ainoa vaihtoehto. 

Pappien elintaso 
noussut 
papeista on huangin mukaan taiwa-
nissa pulaa. siksi monissa seurakun-
nissa maallikot ottavat paljon vastuuta 

seurakunnan johdosta.
suhtautuminen pappeihin vaihtelee. 

huang kertoo, että apua saaneet seu-
rakuntalaiset arvostavat ja kiittävät 
pappiaan, seurakuntalaiset myös ke-
räävät papin palkan. 

edellisiin sukupolviin verrattuna 
papin elintaso on huangin mukaan 
noussut, vaikka jonkinasteinen köy-
hyys kuuluu yhä kutsumukseen. palk-
ka on suurin piirtein sama kuin opet-
tajilla, mutta ilman opettajien eläke- ja 
lomarahaetuja. 

Eläkepäivät askarruttavat
huang on lähiaikoina jäämässä eläk-
keelle ja talousasiat mietityttävät. elä-
kettä ei ole luvassa ja yhteiskunnan tu-
ki on pientä.

”en tiedä kuinka selviämme asunto-
velastamme. en halua olla seurakun-
nalle taakkana. Voin vain luottaa ju-
malan huolenpitoon.”

”minulla ei ole suuria unelmia. iloit-
sen siitä, että saan olla yhdessä seura-
kuntalaisten kanssa. tärkeintä on, et-
tä jumala on läsnä ja seurakuntalaiset 
saavat sen kokea.”

Kirjoituksen muokkasi Suomen Lähetys-
seuran tiedottaja, Sari Lehtelä. 

”Kun kolmannen kerran ru-
koilin, sanoin: Jos annat mi-
nulle rakkautta, niin voin ru-
veta palvelijaksesi. Heti Ju-
malan läsnäolo ja rakkaus 
valtasivat minut ja täyttivät 
kirjaston. Itkin ilosta ja kirjat 
tanssivat! Tämä rakkaus on 
kantanut ja antanut eväät työ-
höni”, Timothy Huang kertoo.ti
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Kirkkoherran työuupumus
– kohtaamaton ongelma

kirkko on usein halunnut profiloitua työelämän inhimillisten pelisääntöjen 
puolestapuhujana. se on samalla vähitellen herännyt havaitsemaan omissa-
kin työyhteisöissään pahoinvoinnin, työuupumuksen kasvun ja niiden vaiku-
tukset. paljon on kuitenkin jäänyt vielä huomaamatta.

JoRma Pesonen/kuvakotimaa
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jouko karjalainen
kiRkkoheRRa, tl, hYRYnsal-
men seuRakunta

T
yöntekIJän paluu pit-
kältä sairauslomalta tai määräai-
kaiselta työkyvyttömyyseläk-
keeltä vaatii usein erityistoimia. 

kirkollistenkin työnantajien velvolli-
suus on tarvittaessa etsiä työhönpaluu-
ta pehmentäviä ratkaisuja. joskus nii-
den on otettava kantaa vajaakuntois-
ten mahdollisuuteen jatkaa entisissä 
tehtävissä. uusien työtehtävien löytä-
minen entisten tilalle saattaa joissakin 
tapauksissa olla inhimillinen ratkaisu.

seurakuntapapit eivät ole seurakun-
nan toimielinten alaisia. he ovat piis-
pan ja tuomiokapitulin valvonnassa. 
kirkkoherroilla ei ole seurakunnassa 
edes esimiestä, jonka kanssa neuvotel-
la pitkän sairauden jälkeisestä työhön-
paluusta ja siihen liittyvistä järjeste-
lyistä. kirkkoherran pitäisi siis voida 
odottaa kapitulista tukea työhönpa-
luuseen orientoituessaan. kokemukse-
ni mukaan kirkkoherra ei kuitenkaan 
saa ylipäätään työuupumuksen jälkei-
seen tilanteeseensa tuomiokapitulista 
minkäänlaista tukea.

oikeus tukeen
työntekijöiden – niin kirkkoherrojen 
kuin muidenkin – on itse asiassa oike-
us odottaa tukea jo huomattavasti työ-
hönpaluuvaihettakin aiemmin. työ-
terveyslaitoksen johtava psykologi 
sirkku kivistö kirjoitti helsingin sa-
nomissa 7.�.2007 aiheesta ansiokkaan 
kannanoton. kanadassa on selvitetty 
työhönpaluumallien hyödyllisyyttä. 
osoittautui, että sairauden aiheutta-
mia poissaoloja voitiin vähentää kol-
men varsin yksinkertaisen tekijän 
avulla. 

ensiksikin esimiehen kannustava 
yhteydenpito työntekijään sairauspois-
saolon aikana todettiin ensiarvoisen 
tärkeäksi. toiseksi tarvitaan työnanta-
jan taholta tuleva aktiivinen tarjous 

työn järjestelemisestä palaajan kuntoa 
vastaavaksi. järjestelyyn pääsemisen ei 
siis tarvitse vaatia viranhaltijan sinnik-
käitä aneluja tai hakemuksia. lisäksi 
työnantajalla on oltava hyvä yhteistyö 
terveydenhuollon kanssa.

ääni kuuluviin
tätä kirjoittaessani nyt jo ohitetun, yli 
kolmivuotisen sairaus- ja työkyvyttö-
myysaikani pohjalta haluan tuoda 
esiin muutamia havaintoja ja koke-
muksia, jotka liittyvät kivistön mai-
nitsemiin tukitoimiin. 

kirkolta puuttuu selvästi valmius-
suunnitelma työuupuneiden kirkko-
herrojen ohjaamisen ja tukemisen 
osalta. asia ei kosketa vain yksittäisiä 
työntekijöitä (kirkkoherroja), vaan 
heidän kauttaan perheitä ja työyhtei-
söjä.

kirkon hengelliset esimiehet eivät 
pidä yhteyttä sairastuneisiin alaisiinsa. 
kapituli käsittelee työuupumusta (ja 
sen vaatimaa poissaoloa) vain hallin-
nollisena ja juridisena kysymyksenä, ei 
lainkaan pastoraalisena. työuupunei-

den ja uupumuksen jo ohittaneiden 
ääntä olisi aihetta kuulla. heidän ko-
kemuksensa avulla kirkolla on mah-
dollisuus oppia virheistään, parantaa 
toimintarakenteitaan, ehkäistä huonoa 
henkilöstöhallintoa ja luoda valmius-
suunnitelma.

tuomiokapitulien toiminnallinen 
työ kohdistuu pääasiassa koulutuksen 
järjestämiseen ja työyhteisöjen kehit-
tämiseen, siis työssä oleviin. työn ul-
kopuolelle pudonneiden eli työuupu-
neiden ja työelämään palaavien kysy-
mykset näyttävät jäävän kapitulin 
mielenkiinnon ja työnkuvan ulkopuo-
lelle. kapitulit ovat kuitenkin valmii-
ta näkemään paljon vaivaa järjestel-
läkseen vuorotteluvapaiden ja mui-
den, esimerkiksi tieteellisen tutkimuk-
sen tekemistä varten myönnettyjen 
virkavapaiden sijaisuuksia. miksi ne 
eivät voisi ryhtyä toimiin yksilöllisten 
ratkaisujen etsimiseksi niille, jotka 
ovat kuitenkin antaneet terveytensä 
kirkon työssä.

keskusteluyhteys kirkkohallituksen 
(kuntoutuksesta vastaavana) ja tuo-
miokapitulien väliltä puuttuu. molem-
mat tahot pysyvät tiukasti omilla revii-
reillään. ne eivät pyri vuorovaikutuk-
seen eivätkä etsimään yhdessä viran-
haltijoiden toipumista tukevia ja työ-
hönpaluuta pehmentäviä ratkaisuja. 

kirkko on suuri organisaatio. Yksit-
täisillä, varsinkaan pienillä seurakun-
nilla ei välttämättä ole resursseja tarjo-
ta räätälöityjä ratkaisuja työhön palaa-
ville. monissa keskikokoisissa kunnis-
sa henkilökohtaisesti mitoitettuja rat-
kaisuja tehdään useinkin. Yhteistyöllä 
on mahdollista löytää yksilöllisiä vaih-
toehtoja kokonaiskirkon piiristä, jos 
vain tahtoa on. kirkko on nähtävä täs-
sä asiassa yhtenä työnantajana.

kirkolla ja seurakunnilla ei ole työn-
antajina kovin hyvä maine. Virallinen 
kirkko julistaa, ei vain kannanotoil-
laan ja puheillaan, vaan myös raken-
teillaan sekä sillä, miten se pitää huol-
ta omista työntekijöistään.

Kirkko ei julista 
vain 

kannanotoillaan 
ja puheillaan,

vaan myös sillä, 
miten se 

pitää huolta 
omista 

työntekijöistään.
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saMi tolVanen
teoloGian Ylioppilas, opiske-
lee kiRkon ViRkaan
toMi oraVasaari 
teoloGian Ylioppilas, Val-
mistuu keVäällä kiRkon ViR-
kaan, aloittaa kesäkuussa 
tutkijana

suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon viran ja erityisesti seu-
rakuntapastorin työn arvostus 
on jo pitkään ollut laskussa 
monen teologian opiskelijan 
silmissä. moni tiedekunnassa 
aloittava luopuu kirkon viran 
tavoittelemisesta ja suuntaa us-
konnonopettajaksi, tutkijaksi 
tai muihin yhteiskunnan tehtä-
viin. 

kysymys ei ole välttämättä siitä, että 
kutsumus kadotettaisiin opiskelun ai-
kana. sen sijaan tiedon ja kesätyöko-
kemuksen karttuessa moni opiskelija 
pystyy paremmin hahmottamaan, että 
työ ei ehkä tarjoakaan hänelle tarpeek-
si haasteita. seurakuntapastorin viran 
arvostuksen lisäämisen tulisi olla jo 
nyt yksi kirkon suurimmista kehitys-
tehtävistä, sillä eläköitymisen myötä 
uusien pappien tarve kasvaa. asia vaa-
tii keskustelua ja määrätietoista kehit-
tämistä niin kirkon keskushallinnon 
kuin seurakuntienkin taholla. 

seurakunnassa tunnollisen papin 
työmäärä voi olla hyvin suuri. samalla 
kiire, stressi ja tottumus helposti joh-
tavat siihen, ettei aikaa ja energiaa 
työn kehittämiseen ja uuden luomi-
seen jää. työ pyörii tuttujen, turvallis-
ten ja säädeltyjen rutiinien ympärillä. 

työn muuttaminen ja kehittäminen 
näyttäisi vaativan äärimmäisen hyvää 
osaajaa, työyhteisön yhteistä ponnis-
tusta ja esimiesten täyttä tukea. 

työn motivaattoriksi kirkko kehot-
taa teologia etsimään omaa kutsumus-
taan ja hengenpitimiksi tarjotaan ylei-
sestä palkkakehityksestä jälkeenjää-
nyttä palkkausta. myöhemmin kyky-
jen ja taitojen karttuessa on vain hei-
kohkoja mahdollisuuksia urakehityk-
seen. tämän kaiken huomioiden ei ole 
mikään ihme, että kirkon virka on 
menettänyt arvostustaan niin kentällä 
kuin opiskelijoiden parissa.

on kuitenkin tehtävä selkeä ero seu-
rakunnan perustehtävän arvostamisen 
ja tämän tehtävän toteutuksen arvos-
tamisen välillä. kirkon sanoman ja pe-
rustehtävän arvostus on yhä korkealla, 
mutta tehtävän toteuttamisen tapaan 
on vaikea innostua ja motivoitua. 

opiskelijoiden parissa tämä näkyy 
muun muassa siinä, että vapaavalintai-
sille käytännön seurakuntatyötä käsit-
televille kursseille ei ole teologisessa 
tiedekunnassa tungosta. 

Seurakuntapastorin työstä 
selkeästi asiantuntijatehtävä 
moni akateemisesti koulutettu ja itse-
ään arvostava teologi ei koe seurakun-
tatyötä riittävän haastavaksi koulu-
tukselleen ja omanarvontunnolleen. 
akateemiseen vapauteen, ajatteluun ja 
soveltamiseen tottunut teologi – tutki-
jaksi koulutettu osaaja – voi helposti 
tuntea seurakuntatyössä olevansa töis-
sä liukuhihnalla, johon hän ei voi itse 
vaikuttaa. moni näkeekin seurakunta-
pastorin työvaiheen vain välietappina 
johtajan virkaan, mutta totuus on, et-
tä kirkko ei tarvitse tuhansia johtajia, 
vaan motivoituneita ja ammattitaitoi-

Töitä maan ja taivaan väliltä 
– mutta mistä niiden tekijät?

Tomi 
Oravasaari
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sia perustyöntekijöitä. 
kirkko ja yliopisto ovat onnistuneet 

innostamaan opiskelijoita pyrkimään 
eteenpäin elämässään, mutta kuinka 
moni pettyy kun virka kirkkoherrana 
isossa seurakunnassa ei aukeakaan? 
kuinka monen motivaatio ja kutsu-
mus kuolevat kesken matkan? jotta 
opiskelija voisi arvostaa myös perus-
seurakuntatyötä, työn kuuluisi olla hä-
nen osaamistaan vastaavaa ja tarjota 
riittävästi haastetta. 

seurakuntapastorin viran kehittä-
misen tulisi lähteä kirkosta ja yliopis-
tosta. kirkon tulisi entistä selkeämmin 
tehdä töitä sen eteen, että myös seura-
kuntapastorilla on mahdollisuus jak-
saa työssään ja kehittyä asiantuntijana. 
tämä tarkoittaa sitä, että seurakunta-
laisten kohtaamisen ohella seurakun-
tapastorille on jäätävä riittävästi aikaa 
sekä mahdollisuuksia oman työnsä ke-
hittämiseen. 

työn kehittämiseksi seurakuntapas-
torilla tulee olla riittävät mahdollisuu-
det laadukkaaseen ja omaa osaamis-
taan tukevaan lisäkoulutukseen. ke-
hittämisen tukeminen tarkoittaa myös 
sitä, että papin itsensä ja esimiehen 
täytyisi entistä helpommin pystyä seu-
raamaan mihin työaika kuluu. samal-
la on pidettävä huoli, että seurakunta-
papilla itsellään on riittävästi hallinto-

valtaa oman työnsä suhteen. 
Yliopistokoulutuksen osalta kehi-

tystyö tarkoittaa teologikoulutuksen 
kehittämistä siten, että papinvirka ei 
jää toissijaiseksi vaihtoehdoksi tutki-
jan tai yhteiskunnan tarjoamien työ-
tehtävien rinnalla tai peräti varatyök-
si, jos työpaikkaa ei näiltä aloilta hel-
tiäkään. tämä kaikki on lopulta pe-
russeurakuntatyön arvostuksen kehit-
tämistä – arvostuksen, jonka myö-
tä kirkko joko nousee tai kaatuu. tä-
mä työ on tehtävä, jotta tulevat teolo-
gisukupolvet voivat entistä paremmin 
kokea jo opiskelujensa aikana perus-
seurakuntatyön arvostetuksi ja moti-
voivaksi. 

asiantuntijuuteen kuuluu myös 
hengellinen asiantuntemus
tärkeimmät motiivit lähteä papin työ-
hön eivät ole kadonneet. monen teolo-
gian opiskelijan takana on yhä kutsu-
mus ja sisäinen motivaatio työhön, jos-
sa hän voi toteuttaa hengellistä tehtä-
vää: julistaa sanaa ja jakaa sakrament-
teja, kohdata ihmisten hengellisyys se-
kä murheet ja ilot kasvokkain. samal-
la moni toivoo mahdollisuutta tutkia 
ja kehittää omaa työtään ja nauttia sii-
tä ilman jatkuvaa ylikuormitusta.

mahdollisuutta nauttia haasteista ja 
onnistumisista, oppia epäonnistumisis-

ta sekä käyttää kaikkia taitoja, joi-
ta luoja on hänelle suonut ja joita hän 
on akateemisella koulutuksella itsel-
leen kartuttanut. 

asianmukainen palkka, työaikasää-
däntö ja urakehitys muodostavat puit-
teet työn arvostukselle, mutta varsinai-
nen työn kehittäminen on tehtävä niis-
sä tavoissa, joilla työtä tehdään. mi-
kään kehitystyö ei voi korvata papin 
omaa kutsumusta ja motivaatiota, 
mutta näiden tukemiseen eivät yksin 
juhlapuheet riitä.

tehtävä sanan palvelijana on yhtä 
haastava kuin se on ollut jo kaksitu-
hatta vuotta. näiden kahden tuhannen 
vuoden aikana ympärillä oleva yhteis-
kunta on muuttunut ja kehittynyt. 
myös kirkon virkojen on kehityttävä 
ajan haasteiden mukaan. 

seurakuntapapin, hänen esimiesten-
sä ja seurakunnan on kyettävä arvosta-
maan seurakuntapapin virkaa niin sen 
sisältämän sanoman kuin sen tarjo-
amien työtehtävien osalta. jos näin ei 
ole, kuinka pappi voi tehtävässään pu-
hutella seurakuntaansa? 

tulevaisuudessa meidän on oltava 
valmiit näkemään seurakuntapastorin 
työssä entistä enemmän mahdollisuuk-
sia erikoistua asiantuntijana. kirkossa 
on tilaa entistä ammattimaisemmille 
diakoniapapeille, nuorisopapeille, kuin 
myös vapaaehtoistoiminnan papeille. 
papeille jotka ovat samalla myös hen-
gellisen elämän asiantuntijoita. 

mikäli vain seuraamme vierestä, 
kun yhä useampi kirkon virkaan kou-
lutettu hakeutuu muihin tehtäviin, 
seuraamme lopulta vierestä, kuinka it-
se kirkon sanoman arvostus laskee. 
nyt on aika vaikuttaa niin seurakun-
tapapin viran kuin kirkon virkojen 
kehitykseen yleisestikin. 

suomen evankelis-luterilainen kirk-
ko ei säily nykymuodossaan ja koos-
saan ilman arvostettua ja motivoitu-
neesti hoidettua seurakuntapastorin 
virkaa ja ajan haasteiden myötä kehi-
tettyä virkajärjestelmää.Sami

Tolvanen



�� CRuX, joulukuu 2007-tammikuu 2008

 

Kirkollisesta 
asiantuntijuudesta

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

Vesa engströM
teoloGian Ylioppilas, helsinGin Yliopisto

H
elsIngIn teologIsella tiedekunnalla 
on viime vuosina mennyt hyvin. kaukana ovat 
ajat, jolloin teologiseen tiedekuntaan pääsemiseen 
sanottiin riittävän selviäminen porthanian pyörö-

ovien lävitse. hakijamäärien suotuisa kehitys, suomalais-
ten tutkijoiden kansainvälisesti tunnustettu asiantunti-
juus, tiedekunnan eri laitosten huippuyksiköksi nimeä-
miset ja niin edelleen, ovat olleet osana tiedekunnan mai-
neen nousussa kohti yliopiston kärkeä. äskettäin maine 
on kasvanut entisestään. teologisesta tiedekunnasta on 
tullut tiennäyttäjä työelämäsuhteissa ja valmistumisen 
jälkeisessä laadullisessa työllistymisessä. Valtiovallan ja 
elinkeinoelämän toimesta korkeakouluja ohjataan panos-
tamaan myös valmistuvien opiskelijoiden työllistymiseen. 
monissa tiedekunnissa luodaan nyt soveltavien opintojen 
ja työelämäyhteyksien kokonaisuuksia teologisesta tiede-
kunnasta otettuja oppeja soveltaen.

aina kun yrityksellä, yhteisöllä tai yksiköllä menee 
erittäin hyvin, on vaarana vauhtisokeus. Bolognan pro-
sessin vaatiman tutkintouudistuksen yhteydessä teologi-
seen tiedekuntaan luotiin kolmas virallinen tutkinto-
suuntaus, a2 linja. Vanhastaan tiedekunnassa on ollut 
kirkon alan tehtäviin valmentava linja a1 ja opettajaksi 
valmentavat linjat B1 ja B2. a2-linja ei valmenna kum-
paankaan näistä perinteisistä ammateista, vaan muihin 
tehtäviin. mihin muihin työtehtäviin tämä ”konsulttilin-
ja” sitten tähtää? 

kysymys on vaikea niin opiskelijoille kuin erityisesti 
tiedekunnalle. ajatuksena on kaiketi ollut tarjota suun-
taus niille opiskelijoille, joilla on muuta aikaisempaa kou-
lutusta tai erityistä kiinnostusta myös muille aloille. ta-
voitteena on ollut, että tulevaisuudessa pieni osa teologi-
an maistereista pystyisi työllistymään liike-elämän ja val-
tio-/kuntasektorin erilaisiin asiantuntijatehtäviin. linjaa 
on markkinoitu muun muassa lukioiden opinto-ohjaajil-
le ja studia-koulutusmessuilla. myös teologian opiskeli-
joiden keskuudessa linja on otettu ilolla vastaan: tiede-
kunnassa kun opiskelee yhä enemmän niitä, joille kirkol-
linen ala tuntuu hyvinkin vieraalta. 

a2-linjan suosio onkin yllättänyt tiedekunnan täysin. 
tänä vuonna a2-linjan soveltaviin opintoihin haki yli 

100 opiskelijaa. tiedekun-
nassa, johon otetaan sisään 
200 - 2�0 opiskelijaa vuosit-
tain, on luku todella korkea. 
suurimmalla osalla a2-lin-
jalle hakeneista opiskelijois-
ta ei edes ole selvää kuvaa 
siitä asiantuntijuuden alasta, 
mihin heillä olisi kiinnostus-
ta, saati selvää opintosuun-
nitelmaa. teologinen tiede-
kunta on vaarassa joutua humanistisen tiedekunnan seu-
raan kilpailemaan ”kortistoon kouluttajan” tittelistä. 

teologisen tiedekunnan tulisikin nyt nöyrtyä ja pala-
ta ydinosaamisensa juurille, joka löytyy yllättävän lähel-
tä. työelämässä teologinen asiantuntijuus kun paljolti 
tarkoittaa kirkollista asiantuntijuutta. Valtaosa valmis-
tuvista teologeista työllistyy kirkkoon, joka on vieläkin 
merkittävä vaikuttaja suomalaisessa yhteiskunnassa. 
myös ne teologit, jotka työllistyvät niin sanottujen perin-
teisten alojen ulkopuolelle, työskentelevät hyvin usein 
järjestöissä ja yrityksissä, jotka toimivat yhteistyössä seu-
rakuntien kanssa tai toimittavat niille erilaisia palveluja. 
näissä organisaatioissa toimivat teologit on palkattu ni-
menomaan kirkollisen asiantuntijuutensa takia.

tIlanne on otollinen kirkolle ja myös ammattiliitoil-
le. nyt kannattaisi panostaa teologian opiskelijoihin ja 
korostaa kirkon asemaa työkentässä. tätä työtä tulisi 
tehdä yhteistyössä tiedekunnan kanssa. panostaminen 
seurakuntaharjoitteluun, sen palauteseminaariin, kesä-
työpaikkoihin sekä opiskelijoiden kirkollisen identitee-
tin vahvistamiseen on tärkeää. mikäli nämä erinomaiset 
rekrytointimahdollisuudet hukataan, uhkaavasta työn-
tekijäpulasta tulee suuri ongelma. kauhutarinat palau-
teseminaareista tai kesätyökokemuksista ovat omiaan 
suuntaamaan kiinnostusta ”konsulttilinjaa” kohti. kir-
kolla on nyt loistava mahdollisuus kirkastaa työnantaja-
kuvaansa, mutta se vaatii panostamista kirkollisten alo-
jen opiskelijoihin. kyseessä on niin sanottu tuhannen 
taalan paikka, jota ei ole varaa hukata, mikäli kirkkoon 
jatkossakin halutaan korkeatasoista, motivoitunutta ja 
kutsumustietoista työvoimaa.
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suomen kirkon pappislii-
ton hallitus valitsi vuoden 
papiksi yliopisto- ja kisa-
pappi leena huovisen. 
huovinen työskentelee 
helsingin yliopiston sekä 
suomalaisten kisajoukku-
eiden pappina.

v
alInnan perusteluissa 
todetaan, että leena huo-
vinen on toiminut pappina 
rohkeasti ihmisten puoles-

ta. hän on painottanut jokaisen 
ihmisen tärkeyttä ja arvokkuutta 
jumalan silmissä. huovinen on 
esiintynyt edustavasti julkisuu-
dessa ja luonut myönteistä sekä 
elämänläheistä kuvaa pappeudes-
ta.

 Valinnallaan pappisliitto halu-
aa nostaa esiin papin, joka toimii 
haastavalla kentällä suomen suu-
rimmassa yliopistossa opiskelijoi-
den, opettajien, erilaisten ryhmi-
en ja järjestöjen kanssa. näin hän 
tulee pappina keskelle ihmisten 
työn ja opiskelun arkea. kahden-
keskisten keskustelujen kautta 
huovinen antaa aikaansa yksit-
täisten opiskelijoiden moninaisil-
le kysymyksille. toimimalla kes-
kellä opiskelijayhteisöä hän tuo 
esille kristillisen uskon merkityk-
sellisyyttä nuorten aikuisten elä-
mässä.

kisapappina leena huovinen 
työskentelee suomalaisten urhei-
lujoukkueiden kisamatkoilla ja 

vuoden pappi leena Huovinen 
- läsnä ihmisten työssä ja 
opiskelussa

V u o D e n  p a p p i

”Kaikki kohtaamani ihmiset, heidän tarinansa, vahvistavat käsitystäni, että pappia ja kirkon 
sanomaa tarvitaan tässä ajassa”, sanoo Leena Huovinen.
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harjoitusleireillä. kisat ja leirit ovat 
urheilijoiden, valmentajien ja urhei-
lun taustahenkilöiden työpaikka. ki-
sapappina huovinen jakaa yksilön on-
nistumiset ja pettymykset vaativassa 
kilpailutilanteessa ja kohtaa kansain-
välisen kilpaurheilun myönteiset ja 
kielteiset ilmiöt.

Inhimillinen 
pappi
leena huovista on sanottu papiksi, jo-
ka puhuu ihmisille tärkeistä asioista 
niiden oikeilla nimillä ja sellaisella kie-
lellä, että sitä ymmärtää. hänen kans-
saan keskustellessa ei tule tunnetta, et-
tä kuuntelija on vain puoliksi läsnä. 

Vasta valittu vuoden pappi on löytä-
nyt oman tiensä ja tapansa kertoa ju-
malan rakkaudesta aidosti ja välittä-
västi. hän on pappi, joka uskaltaa 
haastaa kuulijan mukaan epäilyyn ja 
ajatteluun. 

leena huovinen on syntynyt savon-
linnassa vuonna 19��. Ylioppilaaksi 
hän valmistui kuopion klassillisesta 
lukiosta ja teologian maisteriksi hel-
singin yliopistosta. papiksi hänet vihit-
tiin vuonna 199� helsingin hiippa-
kunnassa ja nykyisen työnsä hän aloit-
ti vuonna 1998. suomen olympiako-
mitean kisapapin tehtävän hän otti 
vastaan vuonna 200�. hänellä on myös 
useita luottamustoimia.

leena huovinen on naimisissa 
Yle-uutisten vastaavan tuottajan ti-
mo huovisen kanssa. heillä on viisi 
lasta, joista neljäs, alina syntyi kuol-
leena 2001.

Vuoden papin harrastuksia ovat las-
ten koripalloharrastuksen seuraami-
nen, lenkkeily, lukeminen ja ajan viet-
täminen ystävien kanssa. 

Kysymyksiä tuoreelle 
vuoden papille 
leena huovinen, mikä sai sinut 
hakeutumaan yliopistopastoriksi ja 
myöhemmin kisapapiksi?

– koen itselleni luontevana, jopa 
elintärkeänä tehdä papin työtä siellä, 

missä ihmiset arkeaan elävät. Yliopis-
to on haastava yhteisö, jossa on lahjak-
kaita ja kriittisesti ajattelevia ihmisiä – 
siellä ei pappikaan pääse helpolla. tie-
teen huipulla on yhtä vähän tilaa kuin 
urheilun huipulla, joten analogia kah-
den eri työyhteisön välillä on suuri. 
myös huippu-urheilijan maailmaan 
mahtuvat elämän peruskysymykset, 
joita papin kanssa käydään läpi. 

– kisapapin paikan hakemiseen liit-
tyi ajatus ”once in the lifetime” Göran 
hellbergin jäätyä eläkkeelle yli �0 
vuoden mittaisesta kisapapin tehtäväs-
tään. urheilusta kiinnostuneena ja it-
sekin kilpaurheilua harrastaneena ki-
sapapin pesti tuntui ja tuntuu omalta.
mitkä asiat ovat kantaneet ja kan-
nustaneet sinua työssäsi?

– työtäni kantaa kutsumus eli koen 
vahvasti olevani itselleni sopivassa 
työssä. myös kaikki kohtaamani ihmi-
set, heidän tarinansa, vahvistavat käsi-
tystäni, että pappia ja kirkon sanomaa 
tarvitaan tässä ajassa. jo se on iso sig-
naali luottamuksesta kirkkoon, että 
pappi voi/saa/on tervetullut työskente-
lemään tiedeyhteisössä ja huippu-ur-
heilun keskellä. 

– kannustusta on tullut lähipiiristä 
erityisesti puolisolta ja lapsilta. myös 
nykyisen työnantajani helsingin seu-
rakuntayhtymän ja lähimpien esimies-
teni tuki on ollut kannustamassa eri-
tyisesti parisuhteen siunaamisen liitty-

vän kantelun yhteydessä. oli äärim-
mäisen tärkeää, että työnantaja osoitti 
rohkeasti tukeaan.

   
mitä ajattelet nykyiseltä paikaltasi nu-
orten aikuisten tilanteesta kirkon 
kannalta?

– molemmissa töissäni olen koko 
ajan nuorten aikuisten kanssa tekemi-
sissä. Vierastan ihmisten karsinoimis-
ta eri ikäluokkiin. se johtaa helposti 
temppujen ja sirkushuvien tarjoami-
seen sen sijaan, että nuoret aikuiset 
kohdataan aidosti. jatkuva kiire, suo-
rituspakko ja valtava valintaviidakko 
ovat monen nuoren aikuisen arkipäi-
vää niin yliopistossa kuin urheilumaa-
ilmassa. näissä paikoissa haluan pap-
pina olla tarjoamassa suorituksesta va-
paata aluetta, levon paikkaa. edes het-
keksi.

  
mikä on mottosi?

– mottoni kulkee toivon maisemis-
sa. Runoilijan ja valtiomiehen Vaclav 
havelin sanojen kautta toivo saa taval-
lista syvemmän ulottuvuuden. ”en ole 
optimisti, sillä en tiedä, tuleeko käy-
mään hyvin. en ole myöskään pessi-
misti, sillä en tiedä, tuleeko käymään 
huonosti. Voin vain toivoa. toivo ei 
riipu tilanteesta. sillä ei ole mitään te-
kemistä ulkoisten olojen kanssa. toivo 
on jotain, mitä ihmisellä on tai ei ole. 
kiitän jumalaa tästä lahjasta.”

V u o D e n  p a p p i

”En ole optimisti, sillä en tiedä, tuleeko käymään hyvin. 
En ole myöskään pessimisti, sillä en tiedä, tuleeko 
käymään huonosti. voin vain toivoa. Toivo ei riipu 
tilanteesta. Sillä ei ole mitään tekemistä ulkoisten olojen 
kanssa. Toivo on jotain, mitä ihmisellä on tai ei ole. Kiitän 
jumalaa tästä lahjasta.”
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seppo laakso
aikuistYöntekijä, Diakoni, leppäVaaRan 
seuRakunta

j
os sInulla ei ole juuri nyt erityistä tekemistä, 
voit joutessasi miettiä pikku kysymyksiä: mitä var-
ten sinä olet syntynyt? missä sinua tarvitaan juuri 
nyt?

nämä omasta kutsumuksesta kumpuavat kysymykset 
aktivoituivat valtakunnan laajalevikkisimmän paikallis-
lehden äärellä loppuvuodesta. tilastokeskus oli selvittä-
nyt kyseiselle aviisille, miten yli �0-vuotiaat työssäkäyvät 
ihmiset ovat vaihtaneet ammattia 10 vuoden aikana. sel-
vityksen mukaan vuosina 199� - 2000 alan vaihtajia oli 
�17 000 eli ��,� prosenttia kohderyhmästä. kaudella 2000 
- 200� heitä oli jo 7�0 000 eli �0 prosenttia. Vauhti on siis 
selvästi kiihtynyt.

näiden lukujen äärellä heräsi jatkokysymys: miten il-
miö näkyy diakonian ammattilaisten joukossa? kuinka 
moni alan vaihtajista valitsee uudeksi tehtäväkseen dia-
konian? 

Jos ammatinvaihtoa yksilön näkökulmasta on tutkittu 
suomessa vähän, niin arvaan, että diakonian osalta sitä 
on tehty vielä vähemmän. mutta tunnustan, etten ole tu-
tustunut Diakin opinnäytetöiden aihevalintoihin. lienee 
toki mahdollista, että asiaa on jossain selvitetty.

työympäristöjeni empiirinen havainnointi vastaaval-
ta ajalta vahvistaa alanvaihtamisilmiön heijastuvan myös 
diakoniaan. muutamissa hakuprosesseissa, joita olen ol-
lut valmistelemassa, huomattava osa hakijoista osoittau-
tui keski-ikäisiksi alan vaihtajiksi: esimerkiksi kaupan, 
tekniikan, teollisuuden tai erilaisten palvelualan tehtävi-

en jälkeen oli hakeuduttu 
Diakiin. monelle diakonian 
ammattitutkinto oli toinen 
tai kolmas tutkinto. haas-
tatteluissa selvisi, että kai-
paus tehdä merkitykselli-
sempää ja ihmisläheisem-
pää työtä oli monen alan-
vaihtajan yhteinen nimittä-
jä.

entäs sitten liike toiseen 
suuntaan. kuinka moni 
diakoniatyössä leipääntynyt valitsee jonkun muun am-
matin ja miksi? ken taitaisi tähän vastata?

kutsumukseen kuuluu, että sitä myös testataan. 
tavan takaa olen itse joutunut tarkistamaan, mikä mi-
nun kutsumukseni on, mitä kutsumusta minun tulee 
seurata. kuka minua kutsuu? 

henri j. m. nouwen, oman kutsumuksensa väsymä-
tön etsijä, muistuttaa, että jumala kutsuu minua enem-
pään kuin voin rationaalisesti ymmärtää. minua kutsu-
taan kantamaan enemmän hedelmää kuin mitä olen 
luullut pystyväni kantamaan.

katolisen isän, Gerad hughesin ohjauksessa taas opin, 
että kirkon työntekijän tehtävänä on odottaa ja rukoilla 
kutsumuksensa jalostumista. miten yksinkertaista ja 
niin mahdottoman vaikeaa: vain rukoilla ja odottaa, et-
tä jumala vastaa ja kuljettaa sinua. sinne, missä sinua 
tarvitaan. siihen tehtävään, jota varten sinä olet synty-
nyt. joskus sen toteutuminen voi tarkoittaa alan vaihdos-
ta.

alan vaihtajia
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toiminnanjohtaja
Riitta Hiedanpää, diakonissa, 
terv. hoit.
Puh. (09) 150 2287
gsm 040 516 5557
riitta.hiedanpaa@dtl.fi

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

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

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

toimistosihteeri
Pirjo Heikkinen, yo-merkonomi
(vuorotteluvapaalla 2.9.2008 
asti)

vuorotteluvapaan sij.
ulla Raanimo
Puh. (09) 150 2487
ulla.raanimo@dtl.fi

Jäsenyysasiat, kirjanpito, mak-
suliikenne, materiaalitilaukset, 
mökkivaraukset

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

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

suoMen kirkon pappisliitto
finlands kyrkas prästförbund r.y.
www.pappisliitto.fi, pappisliitto@akiliitot.fi
Perustettu 14.1.1918

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

suoMen kanttori-urkuriliitto
finlands kantor-organistförbund r.y.
www.skul.fi
kanttori-urkuriliitto@akiliitot.fi
Perustettu 15.6.1907

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

puheenjohtaja, aki
puheenjohtaja, kanttori-urkuriliitto
mikael Helenelund
kantor i Borgå svenska domkyrkoför-
samling, Fm
Puh. 040 584 9952
mikael.helenelund@evl.fi

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

puheenjohtaja, aki
mikael Helenelund

akaVan kirkolliset aMMattiliitot —
kyrkliga fackförbund inoM akaVa aki r.y.
Perustettu 1.1.2005

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

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

erityiskoulutettujen 
työttöMyyskassa

asemamiehenkatu 2 c, 
00520 Helsinki   

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

akin hallinnon ja johdon sihteeri, 
Pappisliiton hallintoelinten pöytäkir-
janpitäjä, matka- ja kokousjärjestelyt, 
internet-kotisivut

toiminnanjohtaja
esko Jossas, tt
Puh. (09) 150 2467
gsm 050 511 6683
esko.jossas@akiliitot.fi

annamari Jokinen, vtm
Puh. (09) 150 2445
gsm 040 865 6630
annamari.jokinen@akiliitot.fi

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

merja laaksamo, pastori, tm
Puh. (09) 150 2466
gsm 050 542 3664
merja.laaksamo@akiliitot.fi

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

opiskelijasihteerit
annukka Ruusula, kanttori, mum
Puh. (09) 150 2455
gsm 050 518 4038
annukka.ruusula@akiliitot.fi

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

apulaistoiminnanjohtajat

toimistosihteerit

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

Jäsenyysasiat, alaosastot, luottamus-
mieskurssit

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

cruxin toimitussihteeri, jäsenyysasiat, 
opintomatkat

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

kirjanpito ja maksuliikenne

diakoniatyöntekijöiden liitto dtl ry
diakoniarbetarnas förbund daf rf
Perustettu 15.6.1958

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

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

PAPPISLIITTO  PRÄSTFÖRBUNDETpappIslIItto   prästFörBundet

lakiMiespalVelu 
diakoniatyöntekijöiden liiton 
jäsenille
yksityiselämän oikeusasioissa: arkisin klo 10–16 
asianajotoimisto Bützow 
Puh. (09) 431 531. 
mainitse liittosi ja jäsennumerosi.



AIKA VIRTAA 
– SANA KANTAA

ANNA-MARI KASKINEN 
– MIIKKA RUOKANEN 
– YRJÖ SARIOLA (TOIM.)

Sanan aika
Kirkkovuosi 2007-2008
Nyt jo 15. kertaa ilmestynyt, suosittu 
hartauskirja seuraa kirkkovuotta 
adventista 2007 adventtiin 2008 
esitellen kunkin pyhäpäivän tekstin, 
teemavirren ja rukouksen. Ovh. 5,20

PENTTI LEMPIÄINEN

Virsikirja sanasta 
sanaan
Hyödyllinen klassikkoteos nyt uu-
sittuna laitoksena. Vastaa nykyistä 
virsikirjaa liitteineen. Sisältää laajat 
hakemistot virsikirjasta Raamattuun ja 
Raamatusta virsikirjaan sekä virsikir-
jan sanahakemiston. Ovh. 32,90

HEIKKI TERVONEN

Arvo Survon matkassa
Viipurista Volgan mutkaan
Mitä Inkerin kansalle ja kirkolle sekä 
muille sukukansoillemme kuuluu 
tänään? Kirja vie lukijan löytöretkelle 
sukukansojemme pariin sekä tuli-
sieluisen Inkerin ikonin Arvo Survon 
elämään. Ovh. 36,90

PYHÄN JEESUKSEN TERESA
ELI TERESA AVILALAINEN

Sisäinen linna
Valveutunutta naisnäkökulmaa jo 
1500-luvulla. Naismystikko Teresa 
Avilalaisen hengellinen testament-
ti on kristillisen rukouselämän ja 
mystiikan merkittävimpiä opaskirjoja. 
Ovh. 26,90

VUODEN KRISTILLINEN KIRJA 2007 
-VOITTAJA

MUNKKI SERAFIM

Vapaus
Uusia näkökulmia vapauden käsit-
teeseen. Teos kutsuu oivaltamaan 
vapauden mystisen ulottuvuuden 
ja hahmottaa vapauden olemusta 
olemassaolon perimmäisenä voimana. 
Ovh. 26,90

MARJAANA KANERVA

Aika virtaa 
– Sana kantaa
Matkaeväs vuoden taipaleelle
Suomalainen luonto, vuodenkierto ja 
kirkon juhla-ajat rytmittävät kirjaa. 
Teos sopii hyvin aineistoksi viikoit-
tain kokoontuviin piireihin. Rikas 
lukemisto myös yksittäisen lukijan 
matkaevääksi. Sisältää luvun vuoden 
jokaiselle viikolle. Ovh. 28,90

Kirjakaupoista kautta maan sekä Kotimaa-yhtiöiden kaupasta: 
Hietalahdenranta 13, Helsinki (ma-pe 9-17, la 10-15)
www.kirjapaja.fi     www.kotimaa-yhtiot.fi /kauppa Sisältöä elämään.



Palautus:  Akavan kirkolliset ammattiliitot
 Rautatieläisenkatu 6
 00520 Helsinki

Cruxin toimitus toivottaa 
kaikille lehden lukijoille 

hyvää adventin aikaa
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