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”Tehtävämme ei oikeastaan ole ohjata si-
tä, mihin suuntaan nuoret haluavat maa-
ilmaa muuttaa. Tehtävämme on antaa 
välineitä ja voimaa sekä varustaa nuo-
ria vaikuttamaan omaan elämäänsä ja 
yhteiskuntaan”, nuorten Taloa Helsingissä 
johtava pastori Leena Huovinen sanoo. 
Sivut 9–11. 

ALUKSI 

Yhteisöllisyys rakentuu jaetusta vaikuttamisesta 

Kuulin jo vuosia sitten, että Google tietää minusta enemmän kuin oma äitini. Nyt 
lähestytään sitä, että algoritmit tietävät minusta enemmän kuin mitä itse itsestäni 
tiedän. Siis mitä?! Digitaalinen vaikuttaminen toimii niin, että joitakin ajattelus-
tani paljastuvia piirteitä pyritään vahvistamaan – yleensä niitä, jotka sopivat palve-
lusta maksavan mainostajan tai poliittisen toimijan tarpeisiin. Se synnyttää muoti-
trendejä mutta luo myös stereotypioita ja polarisoi mielipiteitä. Kun siis vasta alan 
muodostaa mielipidettäni, joku on jo askeleen edellä ja voi ohjata ajatukseni suun-
tautumista. Mutta missä on minun vapauteni ja autonomiani?! 

Kelataan hiukan taaksepäin. Edellä kuvatussa on kysymys tietoisesta piilovai-
kuttamisesta. Sitä voi torjua lisäämällä omaa tietoisuuttaan siitä, miten minuun 
pyritään vaikuttamaan. On kuitenkin totta, että ihmisinä olemme riippuvaisia 
toistemme vaikutuksista. Kaikki mitä teemme, tapahtuu vuorovaikutuksessa mei-
dän ja ympärillämme olevien toisten välillä – olivat nuo toiset sitten ihmisiä, eläi-
miä tai vaikka suolistomme bakteereita. Ihmisyys on vaikutettuna olemista ja edel-
leen toisiin vaikuttamista. Koska olemme yhteydestä eläviä olentoja. 

Vaikuttaminen on kuitenkin myös vallankäyttöä. Siksi sitä ei voi irrottaa vas-
tuullisuudesta. Valta on jaettava, ja sen on oltava avointa. Toisin kuin algoritmein 
laadittu piilovaikuttaminen, avoin vaikuttaminen ei polje toisten oikeutta arvioida 
vaikuttajan motiiveja. Sitä käyttivät myös Raamatun profeetat ja Jeesus. 

Nuoria kannustetaan vaikuttamaan. Positiivinen vaikuttaminen lähtee liikkeel-
le epäkohtien näkemisestä. Nuorten silmät ovat usein tarkimmat näkemään epä-
oikeudenmukaisuus, pahoinvointi, epämielekkäät rakenteet tai ympäristöä uhkaa-
vat toimintamallit. Siksi on hienoa, että kirkolliskokous haluaa seurakuntien vah-
vistavan lasten ja nuorten vaikuttavuutta. Se on koko seurakunnan etu, sillä ky-
se on yhteisöllisyyden todeksi tekemisestä. Kuten tämän lehden jutussa haastatel-
tu helsinkiläinen Laura Huovinen toteaa, kirkossa ei enää voida pyrkiä vaikutta-
maan ihmisiin ylhäältä päin. Muutoksessa on kysymys vallan uudelleen jakamises-
ta. “Mahdollistaminen ja omistajuuden antaminen nuorille on paitsi trendi, myös 
viisautta”. 

Jotkut nuoret tosin joutuvat perheensä vaikuttajiksi ja vastuunkantajiksi aivan 
liian varhain. Siksi on tärkeää, että seurakunnassa voi edelleen myös vain olla ja 
kohdata turvallisia aikuisia. 

Suvielise Nurmi 
Nuori Kirkko 
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Miten nuoret saavat vaikuttaa?
Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa nuorten 
vaikuttajaryhmien perustamisen seurakuntiin. 
Seuraavaksi päästään katsomaan, millä tavoin 
päätös seurakunnissa uskalletaan muuttaa 
nuorten näköiseksi toiminnaksi. Nuorisotyön 
näkökulmasta kyse on myös koko työn 
vaikuttavuuden kasvattamisesta. 



 

 

Kemin seurakunnassa 
on toiminut jo pitkään 
nuorisoparlamentti. 
Kauhavan seurakunnassa 
nuorten vaikuttajaryhmä 
aloitti juuri toimintansa. 
Kokemukset ovat olleet 
positiivisia. 

Nuorisoparlamentti eli NuPa on 
toiminut Kemin seurakunnassa jo 

kahdenkymmenen vuoden ajan. 
”Nupalaiset ovat nuorisotyönteki-

jöille tärkeä linkki nuorten maailmaan. 
He tuovat myös toisten nuorten toivei-
ta ja ajatuksia seurakunnan toiminnasta 
kokouksiin ja muuten tiedoksi työnte-
kijälle. Näin nuorten ääni kuuluu seu-
rakunnassamme. Olemme nuoristam-
me ylpeitä”, Kemin seurakunnan joh-
tava nuorisotyönohjaaja Virpi Ahonen 
kertoo. 

Kahdeksanjäseninen NuPa on ol-
lut suunnittelemassa ja toteuttamassa 
ryhmänjohtajakoulutusta – esimerkik-
si viikonloppuleirejä ja koulutuskerto-
ja – yhdessä nuorisotyönohjaajan kans-
sa. Nupalaisia on ollut mukana nuori-
sotyönohjaajaksi hakeneiden työhaas-
tatteluissa. Piispanmessussa nupalaiset 
ovat olleet edustamassa nuoria, käytän-
nön tehtävinä on ollut virsikirjojen ja-
koa ja kolehdinkantoa. 

Toimintasuunnitelmaa laadittaessa 
nupalaiset ovat miettineet yhdessä nuo-
risotyönohjaajien kanssa millaisia han-
kintoja -esim. pelejä tai kirjoja- nuo-
risotilalle tarvittaisiin. Lisäksi he ovat 
mm. toteuttaneet tietokilpailuja avoin-
ten ovien tapahtumissa. 

Vuosittain joulukuussa pidettäviin 
nuorisoparlamenttivaaleihin ehdok-
kaiksi voivat asettua rippikoulun käy-
neet, isoskoulutuksen tai ryhmänjohta-

Kemin nuorisoparlamentin nykyiset jäsenet. NuPa on toiminut seurakunnassa 
jo kahdenkymmenen vuoden ajan. 

jakoulutuksen suorittaneet Kemin seu-
rakunnan jäsenet.

”Äänestys suoritetaan nuorisotilalla 
pidettävässä vaalitilaisuudessa avointen 
ovien yhteydessä. Äänioikeutettuja ovat 
rippikoulun käyneet Kemin seurakun-
nan jäsenet. Äänestämiseen ei ole ylä-
ikärajaa, mutta käytännössä avoimissa 
ovissa käy lähinnä 15-18-vuotiaita nuo-
ria”, Ahonen kertoo. 

Ensimmäisessä kokouksessaan NuPa 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 
Kokouksia järjestetään kerran kuussa, 
tarpeen vaatiessa useamminkin. 

Uusia ideoita ja näkemyksiä 

Vili Vaahto kuului Kemin seurakunnan 
NuPa:an vuosina 2016-2017. Vaahto, 
20, halusi olla kouluttamassa uusia iso-
sia ja kehittämässä seurakunnan nuori-
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sotoimintaa entisestään. 
”Oma kokemukseni NuPa:sta oli 

erittäin hyvä. Koen päässeeni vaikut-
tamaan. Opin paljon uutta ja työporu-
kassa muodostui uusia kaverisuhteita.” 

Vaahto toteaa, että nuoret voivat vai-
kuttaa myös ilman nuorisoparlament-
tiin kuulumista. 

”Paikallisille vaikuttajanuorille voi 
kertoa uusia ideoita ja näkemyksiä. 
Meillä Kemissä palautetta pystyi lait-
tamaan Instagram-tilille sekä palaute-
laatikkoon. Valtaosa palautteesta tuli 
normaalissa kanssakäymisessä esimer-
kiksi seurakunnan nuorisotalolla.” 

Vaahdon mukaan vaikuttajanuor-
ten täytyy olla esillä ja helposti lähes-
tyttäviä. 

Tällöin muut uskaltavat lähestyä 
heitä uusien ideoiden ja palautteen 
kanssa. Kun nuori huomaa, että hänen 
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nuorten vaikuttajaryhmäksi. Latomä-
ki toteaa, että tässä vaiheessa on vaikea 
tarkemmin arvioida, mitä ryhmä tulee 
tarkalleen tekemään tai millaiset sen to-
delliset vaikutusmahdollisuudet lopul-
ta ovat. Ajatuksena kuitenkin on, että 

Vili Vahto Kemistä. 

antamallaan palautteella on väliä ja si-
tä oikeasti kuunnellaan, voimme saada 
lisää uusia nuoria vaikuttajan asemaan, 
sekä uusia palautteenantajia kehittä-
mään toimintaamme”, pohtii nyky-
ään Oulussa asuva Vaahto. Vaahto ker-
too viettävänsä välivuotta, jonka aikana 
hän käy töissä ja valmistautuu Oulun 
yliopiston kauppakorkeakoulun pääsy-
kokeisiin. 

Visiointia ja toteuttamista 

Viime syksynä Kauhavan seurakunnas-
sa aloitti toimintansa nuorten vastuur-
yhmä, johon kuuluu kaksi nuorta niin 
Kauhavan alueseurakunnasta kuin Yli-
härmän, Alahärmän ja Kortesjärven 
kappeliseurakunnista. 

” Ryhmän perustamiseen antoi al-
kusysäyksen tarve suunnitella koko 
seurakunnan yhteistä nuorten toimin-
taa niin, että eri alueiden nuorten toi-
veet tulisivat paremmin esiin ja toisaal-
ta nuorten lahjat pääsisivät paremmin 
käyttöön yhteiseksi hyväksi”, Kauhavan 
alueseurakunnan nuorisotyönohjaaja 
Matti Latomäki kertoo. 

Nyt ryhmän nimi on muutettu 

vaikuttajanuoret visioisivat ja toteuttai-
sivat nuorten toimintaa yhdessä työnte-
kijöiden kanssa. 

”He voivat esimerkiksi järjestää 
nuorteniltoja, suunnitella leirejä ja 
miettiä millaisia muita yhteisiä juttuja 
seurakunta toteuttaa. Näin nuoret pää-
sevät vaikuttamaan oman ikäryhmänsä 
käytännön toimintaan. Lisäksi nuorten 
on ehkä helpompi heittää ajatuksiaan 
toisille nuorille. Nämä vaikuttajanuoret 
voivat viedä niitä sitten seurakunnassa 
eteenpäin.” 

Kauhavalla ehdokkaaksi saattoi aset-
tua lähtökohtaisesti kuka tahansa seu-
rakunnan jäsen. Äänestäminen tapah-
tui seurakuntien nuortenilloissa. Lato-
mäki toteaa, että mitään annettuja ikä-
rajoja ei ollut sen enempää ehdokkaille 
kuin äänestäjillekään. 

”Toki ryhmän tehtävä ja luonne jo 
itsestään rajasi ryhmään haluavia. Meil-
lä seurakunnan nuorten toimintaan 
osallistuu pääsääntöisesti noin 14-20 
-vuotiaita nuoria. Seurakunnan jäse-
nyys ei ole ollut ainakaan vielä äänioi-
keuden virallinen kriteeri. Käytännössä 
äänestäjät ovat olleet seurakunnan jäse-
niä.” 

Hyvä paikka aloittaa 
vaikuttaminen 

Alahärmäläinen Oona-Mari Marsch, 
19, kertoo hakeneensa vaikuttajaryh-
mään, koska hän halusi päästä vaikutta-
maan ja kehittämään nuorten toimin-
taa. 

”Halusin aktivoida etenkin meitä 
vanhempia nuoria”, toteaa Marsch. 

Tähän mennessä Kauhavan vaikut-
tajaryhmä on ehtinyt ideoida ja suun-
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Oona-Mari Marsch Kauhavalta. 

nitella nuorille toimintaa tulevalle ke-
väälle. 

”Konkreettisesti vaikuttajaryh-
män toiminta näkyy siinä, että kevääl-
le on tulossa enemmän nuortenilto-
ja ja olemme päässeet suunnittelemaan 
myös kevään nuorten leiriä.” 

”Vaikuttajaryhmämme pääsee var-
masti tekemään vielä paljon muuta-
kin, kunhan työ saadaan kunnolla 
pyörimään, ja nähdään kuinka hom-
ma toimii.” 

Yhteisöpedagogiksi Kokkolassa 
Centria-ammattikorkeakoulussa opis-
keleva Marsch kuuluu myös Kauha-
van seurakunnan kirkkovaltuustoon 
sekä Alahärmän kappeliseurakunnan 
kappelineuvostoon. Marsch uskoo, et-
tä vaikuttajaryhmän avulla nuorten ää-
ni saadaan kunnolla kuuluviin ja toi-
minta saadaan entistä nuorisolähtöi-
semmäksi. 

”Asioiden tekemiseen saadaan uusia 
ja erilaisia ideoita. Vaikuttajaryhmä voi 
olla nuorille myös hyvä paikka aloittaa 
asioihin vaikuttaminen.” 

Juhana Unkuri 
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Mitä on vaikuttavuus 
nuorisotyössä? 
Mitä on paljon puhuttu nuorisotyön vaikuttavuus? Seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja, kasvun tavoitealueen pappi ja valtakunnallisen järjestön 
nuoret vapaaehtoiset kertovat, miten syntyy halu kantaa vastuta. 

“Nuorisotyön vaikuttavuus ei 
lähde siitä, miten minä ha-
luaisin maailmaan vaikut-

taa. Kiinnostavaa on se, mitä ajatuk-
sia nuorilla on maailmasta, mitä huo-
lia heillä on tai mitä he ajattelevat luki-
essaan vaikka uutisia”, Kallion seurakun-
nan pastori Laura Huovinen linjaa. Hän 
uskoo nuorisotyön vaikuttavan paitsi yk-
silöihin, myös koko yhteiskuntaan sitä 
kautta, että yksilöt vahvistuvat. 

Parasta vaikuttamista on tuki 
tulevaisuuden vaikuttajille 

Huovinen johtaa Helsingin keskustan 
seurakuntien yhteistä nuorten Taloa. Sen 
toiminta-ajatus on mahdollistaa nuorten 
itse suunnittelema toiminta. 

“Tehtävämme ei oikeastaan ole oh-
jata sitä, mihin suuntaan nuoret halua-
vat maailmaa muuttaa. Tehtävämme on 
antaa välineitä ja voimaa sekä varustaa 
nuoria vaikuttamaan omaan elämäänsä 
ja yhteiskuntaan”, hän sanoo. 

Huovinen katsoo, että kirkko on aina 
vaikuttanut yksilöiden elämään. Yhteis-
kunnallinen ulottuvuus korostuu nykyi-
sin, kun kirkon asema ja rooli on avoin. 
Ihmiset miettivät, onko kirkolla annet-
tavaa ja miten se vaikuttaa. Kirkossa ei 
enää voida pyrkiä vaikuttamaan ihmisiin 
ikään kuin ylhäältä päin. Muutoksessa on 
kysymys vallan uudelleen jakamisesta. 

“Mahdollistaminen ja omistajuu-
den antaminen nuorille on paitsi trendi, 
myös viisautta”, hän sanoo. Talon tavoi-

te on tarjota nuorille henkisesti ja fyysi-
sesti turvallinen tila ja lisätä nuorten elä-
mänhallintaa. 

“Sillä on hirveän iso merkitys pirstou-
tuneessa yhteiskunnassa. Työllä on ehkäi-
sevä vaikutus ja joskus myös korjaava vai-
kutus. Emme kysele taustoja- ei ole mer-
kitystä, kuuluuko kirkkoon tai mikä ju-
malasuhteen tila on. Tarjoamme monia-
mmatillista sparrausta paitsi ihmissuh-
teissa, myös jumalasuhteessa. Nuoria 
vaivaa vakava aikuisen puute. Perheissä 
on niin paljon kaikkea, että nuori naut-
tii paikasta jossa hänet otetaan vastaan”, 
Huovinen kuvailee. Talo tavoittaa hänen 
mukaansa hyvin erilaisia nuoria eri läh-
tökohdista. 

“Kirkossa on paljon historiaa siinä, 
että kohdennetaan nuorisotyötä tietyn-
tyyppisille ihmisille. Toiminta on ollut 
perinteisesti sisällöllisesti sellaista, että se 
edellyttää nuorelta turvallisuudentunnet-
ta ja oppimiskykyä. 

“Erityisnuori ei enää tarkoita nuor-
ta, joka lähetetään jonnekin tarkkikselle. 
Nykyisin tärkeää on riisua mahdollisim-
man paljon leimoja, joita synnynnäisistä 
tekijöistä tulee. Koko kirkossa siihen on 
vielä matkaa”, Huovinen sanoo. 

Hänestä kirkossa on liian vähän etsi-
vää nuorisotyötä. 

“Kykyä on, mutta se ei ole ollut joh-
don prioriteettina. Toistaiseksi meillä on 
myöskin sen verran hyvä rippikoulusyöt-
tö, ettei tavoittavuutta ole tarvinnut miet-
tiä. Tietenkin yksi kysymys on se, kuinka 
paljon isoskoulutuksesta tippuu nuoria, 
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joille seurakunta ei tarjoa mitään.” 
Talolla järjestetään nuorille myös vai-

kuttamistyön seminaarin helmikuussa. 
“Ajatus on auttaa nuoria vaikutta-

maan kirkossa, yhteiskunnassa ja globaa-
listi. Antaa välineitä ja tietoa siitä, mi-
ten vaikutetaan ja varustaa nuoria uuden 
kirkkolain muutosesityksen mukaan toi-
mimaan alaikäisten alueellisissa vaikutta-
vuusryhmissä. Tarkoitus on moninaistaa 
päätöksiä tekevien joukkoa ja ottaa mu-
kaan myös niitä, joille kirkko jätetään.” 
Seminaarille on luvassa jatkoksi vaikutta-
mistyön leiri. 

Vaikuttavuus auttaa 
jaksamaan 

Nuorisotyönohjaaja Jenni Surakka on 
työskennellyt Haagan seurakunnassa 
kymmenisen vuotta, ja sanoo näkevänsä 
nyt työnsä vaikutuksia. 

“Nykyisin tapaan aikuisia, jotka ha-
luavat kertoa, miten seurakunnan nuori-
sotyö ja vuodet nuorten Tönöllä vaikutti 
heidän elämäänsä. Jotta itse jaksaa, pitää 
nähdä työn vaikutus”, hän toteaa. 

Haagan nuortentila Tönö on hänel-
le paikka, jossa vahvistetaan itsetuntoa, 
autetaan löytämään oma elämänpolku ja 
jaetaan uskonasioita. 

“Siksi vielä jaksan näitä samoja asioi-
ta tehdä, kun tiedän, että sillä on mer-
kitystä. Monia nuoria tapaan myös kah-
den ja usein näen, että vaikeatkin tilan-
teet voivat ratketa, kun saa yksilöllistä tu-
kea. Suurin osa työstäni nivoutuu kui-

tenkin yhdessä tekemiseen ja yhteisölli-
syyteen”, hän sanoo. 

Surakasta tuli nuorisotyönohjaaja, 
koska oman seurakunnan pappi kysyi 
henkilökohtaisesti mukaan isoskoulutuk-
seen. Itse hän ei olisi siihen hakeutunut ja 
siksi kutsun vaikutus oli suuri. 

“Olin hankala nuori enkä ollenkaan 
pitänyt itseäni sellaisena, jota seurakunta 
tarvitsisi. En kokenut olevani kutsun ar-
voinen, mutta pappi näki minussa arvon. 
Hänellä oli taito katsoa ohi sen, mikä nä-
kyy päällepäin.” 

Isosena toimiminen on kuitenkin vaa-
tiva kesätyö, joka ei sovi kaikille. 

“Perinteisesti nuorisotyö on rippikou-
lun työmaa. Toinen näkökulma unohtuu 
liian helposti: nuorisotyö on kasvun tu-
kemista. Pitäisi muistaa kutsua kaikkia ”, 
hän toteaa. 

Haagaan perustettiin nuorisoparla-
mentti muutama vuosi sitten. Aluksi ke-
rättiin asiasta kiinnostuneita nuoria, ta-
voitteena oli saada ainakin isoskoulutuk-
sen eri vaiheiden ihmisiä, mutta muita-
kin on saatu mukaan. Henkilökohtainen 
kutsu on osoittautunut tehokkaaksi. 

“Parlamentti alkoi toimia niin, että 
minä esitän paljon kysymyksiä ja nuoret 
päättävät, mihin he tarttuvat. Itselläni on 
ollut ammatillisesti paljon oppimista täs-
sä. Nykyisin minun on kysyttävä vähän 
kaikkea”, Surakka kuvaa muutosta. 

Surakalle on ollut yllätys, että parla-
mentin nuoret ovat alkaneet itse kehittää 
seurakuntansa toimintaa. 

“Nuoret halusivat esimerkiksi vierailla 

kaupungin muissa seurakunnissa ja tava-
ta muita nuorteniltojen osallistujia, mut-
ta myös käydä nuorten messuissa yllätys-
vieraina hankkimassa aitoja kokemuksia. 
Niiden kautta he halusivat peilata, mi-
tä voisimme oppia omassa, miltä muual-
la tuntui ilmapiiri ja miten voisimme ke-
hittää omaa toimintaamme. Olen  inspi-
roitunut siitä, että lähdemme näin katse-
lemaan, ilman etukäteistä suunnitelmaa. 
Se voi tuottaa paljon enemmän kuin 
työntekijöiden oman pään sisällä tehdyt 
suunnitelmat”, hän kertoo. 

Surakka näkee mahdollistajan teh-
tävän tärkeänä ja pitää nyt valittua tietä 
vaativana. 

“Helpompaahan olisi päättää kaikes-
ta itse”, hän sanoo. “Nuoret haluavat 
vaikuttaa seurakuntaan, kun heille on 
annettu mahdollisuus. Siinä on jotain 
sellaista, mitä haluaisin viedä eteenpäin. 
Toimintatapa voisi levitä koko seura-
kuntaan. Uskaltaisin sanoa, että koko 
seurakunta lähtee tällä tavoin kehitty-
mään.” 

Yhteisistä päämääristä syntyy 
kokemus turvaalisuudesta 

Maria, Kalle, Sulo, Olavi, Sohvi ja Alek-
si ovat 16-17-vuotiaita. Rippileiristä on 
pari vuotta, ja siinä ajassa heistä on tul-
lut nuoristotyön vapaaehtoisia toimijoi-
ta, jotka vastaavat Herättäjä-Yhdistyksen 
paikallisista nuortentapahtumista omilla 
alueillaan. 

“Ennen pelkäsin vastuuta, ajattelin 
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etten osaa. Ilman näitä juttuja en tietäi-
si, miten uskaltaa ottaa vastuuta. Olen 
oppinut, ettei mokaaminen ole iso jut-
tu. Isosena olemisen myötä aloin nauttia 
myös siitä, että luon tilanteita ja saan vas-
tuuta asioista. Se on henkistä kasvua. Jos-
kus kyllä pelottaa ottaa vastuuta muiden 
viihtymisestä. Jos ne eivät viihdykään, si-
tä miettii”, kertoo kuopiolainen Aleksi. 

“Isosena ja alueyhteyshenkilönä olen 
kokenut sen ensimmäisen kerran, että 
minä olenkin se, joka huolehtii muista. 
Ensimmäisen kerran isosena minä olen-
kin se, jonka kanssa nuoremmat käyvät 
asioita läpi ja kertovat, jos heillä on kivaa 
tai ei ole”, oululainen Sulo sanoo. 

Sulolle vapaaehtoistyön sosiaaliset 
tehtävät ovat opettaneet ottamaan enem-
män vastuuta omasta jaksamisesta. 

“Ennen isoskoulutusta mietin aina 
vain muiden viihtymistä. Nykyisin kui-
tenkin olen alkanut myös miettiä sitä, 
millaista minulla itselläni on. 

Kuopiolaisen Marian mielestä isosena 
ja vastuuhenkilönä oleminen on opetta-
nut, ettei tarvitse selvitä yksin. 

“Muut tukevat ja auttavat, se on koet-
tu ja se luo turvallisuutta. Isosena on vä-
lillä hankalaa, mutta niissä tilanteissa ei 
tarvitse pärjätä ilman apua”, hän sanoo. 

Maria sanoo arvostavansa kokemaan-
sa turvallisuutta. 

“Turvallisuus tulee tasa-arvosta. Mi-
nulle se tarkoittaa, ettei tarvitse pelätä 
olevansa vääränlainen.” 

Oululainen Sohvi kertoo, että nuori-
sotyössä hänestä on itselleen yllätyksek-
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si sukeutunut luonteva esiintyjä, joka us-
kaltaa laulaa ja soittaa yleisölle. Hän ko-
kee muiden tavoin rohkaistuneensa ja us-
koo, että syy on ilmapiirissä. 

“Valtakunnalliseen toimintaan tullaan 
haavoittuvina yhteen tuntemattomien 
kanssa. Kovat tyypit ja kiusaajat ja kiu-
satut – kukaan ei tunnista. Se on puhdas 
pöytä”, Aleksi uskoo. 

Sulon mukaan olemisen vapauden te-
kee yhteinen päämäärä, joka on turvalli-
suudentunne. 

Nuorisotyön vapaaehtoiset 
muuttavat käsitystä kirkosta 

Nuoret ovat sitä mieltä, että kirkkoa pi-
detään yleisesti vaativana ja ahtaana. 

“Moni puhuu kirkosta niin, että se on 
joku kultti, joka vaan kerää ihmisiltä ra-
haaa ja jossa pitää uskoa ja olla tietynlai-

nen”, Aleksi sanoo. Kirkolla on kaikkien 
mukaan vähän nolo maine. 

Mitä kirkon sitten pitäisi tehdä? 
Nuorten mukaaan mainostaa ystävyyttä. 

“Adoptoin itse uskon ystävyyden 
kautta. Nuorisotyön pitäisi olla mahdol-
lisuus ystävyyteen, ei mahdollisuutena 
kirkkoon tai uskoon”, Aleksi sanoo. 

“Usko vahvistuu pikkuhiljaa ystävyy-
den kautta ja kirkon jutuissa on tärkeää, 
että epäileminen hyväksytään. Nyt uskos-
ta on tehty mielikuvissa aita tai vaatimus, 
jota ihmiset eivät ylitä”, Maria jatkaa. 

“Kirkossa pitäisi voida uskaltaa käy-
dä vaikka ei uskoisikaan tai vaikka uskoi-
si eri tavalla kuin joku toinen.” 

Olavia ei haittaa, että joidenkin mie-
lestä usko Jumalaan on noloa. 

“En ymmärrä mitä häpeämistä siinä 
on. Se on mun juttu, olen ylpeä siitä enkä 
aio sitä hävetä. Jos jotain ihmetyttää, se-

litän.” Myös Aleksi sanoo rohkaistuneen-
sa viime aikoina miettimään, että asiasta 
voisi olla ylpeä. Siitäkin huolimatta, että 
saa helposti kielteisen leiman. 

Nuorilla on vahva näkemys siitä, et-
tä ihmisillä on yleisesti liian vähän tietoa 
kirkosta. Heistä media ja uskonnonope-
tus antavat kirkosta kuvan, jossa ennak-
koluuloille ruokitaan. 

“Ihmiset yleistää kaikki kirkon ihmi-
set konservatiivisimman mukaan. Se, et-
tä uskoo, ei tarkoita, että jakaa samoja ar-
voja yhteiskunnassa”, hän sanoo. Kalle 
ei haluaisi kuulua kirkkoon, jossa ollaan 
kaikkea vastaan. Hänestä kirkon leima 
konservatiivisena voimana pitäisi poistaa. 

“Mutta kirkon ongelma ratkeaisi sil-
lä, että ihmiset alkaisi enemmän puhua 
näistä asioista yleisesti enemmän”, tote-
aa Maria. 

Salla Ranta 

Gutsy go - nuoret rauhantekijöinä 
u Kolmessa viikossa Gutsy go, viisi 
koulua ja 500 kahdeksasluokkalaista to-
teuttivat Oulussa 50 videota ratkaisuna 
elämän ongelmakohtiin. 

Gutsy Go on Suomen suurimman 
innovaatiopalkinnon voittanut menetel-
mä, joka yhdistää pedagogian, median 
ja rauhantyön parhaat ominaisuudet. Se 
on toiminut jo kahdentuhannen nuoren 
kanssa ympäri Suomen. Nuorten kehit-
tämiä ratkaisuja on syntynyt 200. 

Työskentelytavan tavoitteena on eh-
käistä nuorten syrjäytymistä ja vahvis-
taa heidän osallisuuttaan. Nuoret pääse-
vät suoraan vaikuttamaan oman ympä-
ristönsä elämään jo nyt, eikä vasta sitten, 
kun heillä on koulutus ja työpaikka. 

Tarkoituksena on tehdä näkyväksi 
14-vuotiaiden nuorten voimavarat. Ou-
lussa nuoret eivät tehneet vain ehdotuk-
sia ja mietintöjä, vaan pääsivät itse suo-
raan toimimaan. He saivat kokemuksia 
siitä, että ”minua tarvitaan jo nyt, mi-
nulla on väliä ja minä pystyn vaikutta-
maan jo nyt”. 

Gutsy Go:ssa tehdään yhdessä, ei yk-

sin, ja tehdään muille, ei itselle. On nuo-
relle kannustava ja merkityksellinen ko-
kemus, että on annettavaa yhteisölle 
riippumatta siitä, miten koulussa pärjää 
tai mistä taustasta tulee. 

Hyvinvoiva Oulu -hanke ja sen ra-
hoitus mahdollistivat Gutsy go -projek-
tin Oulussa. Seurakunnan nuorisotyön-
ohjaajille tarjottiin mahdollisuus osallis-
tua Gutsy Go valmentajakoulutukseen. 
Koulutuksen nopea aikataulun vuok-
si emme voineet tarttua tähän mahdol-
lisuuteen. Useaan projektiin nuoret kui-
tenkin kysyivät vinkkejä seurakunnan 
nuorisotyönohjaajilta. 

Videoiden ensi-illoissa isossa eloku-
vateatterin salissa tunnelma oli voima-
kas. Omia silmäkulmia pyyhkiessä huo-
masin, etten ollut yksin. Useilla poskil-
la kimmelsi kyyneleitä. Kukaan ei pois-
tunut salista tajuamatta sitä, mihin kaik-
keen hyvään nuoret pystyvät, kun heille 
annetaan mahdollisuus. 

Hyvät ratkaisut lähtevät elämään. 
Esimerkkinä tästä voisi mainita Metso-
kankaalla toteutetun ja asunnottomien 
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yön kynnyksellä julkaistun Arvokkuut-
ta ja saunakavereita -videon, joka on ke-
rännyt sosiaalisessa mediassa satoja tu-
hansia katsojia. 

Nuorisotyönohjaaja Sanna Lak-
so Hyvinvoiva Oulu hankkeesta totea-
si, että häntä puhuttelivat muun muassa 
nuorten toteuttamat seniorit serverille ja 
trashformer -videot. Myös nuorten halu 
puhua itsemurhasta ja siitä, miten moni 
nuori sitä ajattelee, oli koskettavaa. 

Mono Kuoppala 
nuorisotyönohjaa, Oulu 

Kaikki Gutsy go -videot löytyvät 
oheisen QR-koodin kautta: 

KOLUMNI 

Ei tässä taloudellisessa tilanteessa 

ENSIN MINUA NAURATTI, kun luin kirkolliskokouksen päätöksestä, että jokaiseen 
seurakuntaan perustetaan nuorten vaikuttajaryhmä. Hetken naurettuani aloin käännellä 
päätäni epäuskoisena, ensin vasemmalle, sitten oikealle ja takaisin vasemmalle. Huokaisin 
puoliääneen: ”Ei nuorisoa tällä tavoin omaksi voiteta.” 

Konsti on Suomessa ikiaikainen. Kun havaitaan ongelma tai puute, säädetään laki tai 
perustetaan jonkinlainen toimielin ja lopputuloksen toteutumista valvomaan palkataan 
ylitarkastaja. Hallinnon vähävaltaisella lisäelimelläkö näitä asioita korjataan? Sitä tässä 
mietin, keitä nuoria kehtaisin houkutella yhdentekevään toimielimeen, joka ei mahdolli-
sen ensi-innostuksen jälkeen kiinnosta ketään. 

TUSKINPA MISSÄÄN PÄIN Suomea nuori seurakunta on kasvanut niin suureksi, että 
se tarvitsisi vain nuorista koostuvaa edustuksellista demokratiaa. Vanha ateenalainen kan-
sankokous toimii paljon paremmin. Kuntiin perustetut nuorisovaltuustot voivat kieltä-
mättä kasvattaa poliittiseen toimintaan, mutta tällainen kasvatustehtävä ei kuulu seura-
kunnan ensisijaisiin vastuisiin. 

Vaikuttajaryhmä haisee monenlaiselta epäilyttävältä. Sille annetaan päätettäväksi tois-
sijaisia asioita, jotka ovat riittävän vähäisiä todellisten vallankäyttäjien näkökulmasta. Kun 
isoista asioista tulee puhe, oikeilla päättäjillä on aina käytössään perinteinen iskulause: ”Ei 
tässä taloudellisessa tilanteessa.” Mitäs siihen nuorilla on sanomista? Jos jollakulla nuoren 
väen edustajalla on oikeasti vaikutusvaltaa, hänen ei kannata tyytyä nuorten vaikuttaja-
ryhmään, vaan pitää mennä valtuustoon ja neuvostoon. Niissähän asiat lopulta päätetään. 

ATEENALAISTEN KANSANKOKOUSTEN MALLI toimii käytännön elämässä pal-
jon paremmin kuin jäykät hallintoelimet. Kun seurakunnassamme aikanaan muutettiin 
leirien puhelinkäytäntöjä (minun mielestäni huonompaan suuntaan, mutta se on toinen 
juttu se), me vain kutsuimme eri-ikäisiä nuoria koolle ja kyselimme, mikä heidän mieles-
tään oli mahdollista. 

Kun remontin yhteydessä pohdittiin, tarvitseeko biljardipöytä ympärilleen penkkejä, 
menimme biljardipöydän luo ja kysyimme sen äärellä olevilta nuorilta, mitä mieltä he oli-
vat penkeistä. Ei demokratia tämän kummempaa ole. 

Kaiken lisäksi nuorilla on koko ajan käytössään maailman paras palautejärjestelmä, ja-
loillaan äänestäminen. Kun heitä lakkaa näkymästä, on pakko kysellä, missä on vika. 

Arto Köykkä 
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Nuorten vaikuttajaryhmiä 
edistetään hiippakunnissa 
Vaikuttajaryhmien suhteen on siirrytty päätöksestä 
suunnitteluvaiheeseen. Osa seurakunnista on melkein 
valmiina, suuri osa tarvitsee sparrausta. 

Nuorten vaikuttajaryhmistä teh-
tiin päätös marraskuun kirkol-
liskokouksessa. Päätös käyn-

nisti seuraavan vaiheen pitkässä proses-
sissa. Vielä on hyvin epäselvää, millai-
sen muodon vaikuttajaryhmät erilaisissa 
seurakunnissa saavat. Nuorten vaikutta-
jaryhmien perustamiseen ei ole olemas-
sa yhtä toimintamallia, vaan päätöksen 
mukaan ryhmät perustetaan paikallises-
ti tarkoituksenmukaisella tavalla yhdes-
sä. 

Villi kyseli hiippakunnista, millä ta-
valla eri puolilla maata on lähdetty liik-
keelle tiedon välittämiseksi seurakuntiin 
ja seurakuntien välillä sopivien mallien 
löytämiseksi. 

Vuoden alussa ollaan vasta kartoitus-
vaiheessa. Hiippakuntien tilanteet kui-
tenkin vaihtelevat. Toiset ovat ottaneet 
asiassa nopeamman startin. 

Haastavimmassa tilanteessa ovat 
kaikkein pienimmät seurakunnat, joi-
den oma itsenäinen asemakin on epä-
varma. 

Oulun hiippakunta 

Hiippakuntasihteeri Saija Kronqvist 
kertoo, että Oulussa aloitettiin valmis-
tautuminen nuorten vaikuttajaryhmiä 
silmällä pitäen jo viime vuoden touko-
kuussa. Hiippakunnassa järjestetäänkin 
jo helmikuussa hiippakunnan nuorten 
aikuisten kokoontumisen yhteydessä 
kokoontuminen rovastikuntia edusta-
ville nuorille, joiden omia ideoita ja toi-
veita halutaan kuulla kootusti, kun vai-
kuttajaryhmätoimintaa lähdetään ke-
hittämään. 

”Tässä vaiheessa, kun vaikuttajaryh-
mille vasta suunnitellaan muotoa, pi-
dämme erityisen tärkeänä, että kuul-
laan nuoria itseään siitä, mitä he toivo-
vat ja millä tavalla he toimisivat.” 

Nuorten kanssa ajatuksia tiivistetään 
muun muassa videoklipeiksi, joilla ha-
lutaan levittää sekä ideoita että innos-
tusta. 

”Olemme valmistelleet tätä yhdessä 
Kemin seurakunnan nuorisoparlamen-
tin kanssa, ja jo tässä vaiheessa on nous-
sut esiin se, että nuorilla on paljon toi-
veita sekä muodollisten vaikuttajaryh-
mien toiminnasta, että niistä tavoista, 
joitta nuoria voitaisiin kuulla seurakun-
nan toimintaan liittyen yleisemmin-
kin. Miksei esimerkiksi kutakin rippi-
kouluikäluokkaa ottaa jossain muodos-
sa mukaan?” 

Oulun hiippakunnan alueella oman-
laisensa nuorten vaikuttajaryhmä toimii 
Kemin lisäksi esimerkiksi Rovaniemellä 
ja Ylivieskassa. Oulujoella se on jo brän-
dännytkin itsensä ”Lutikoiksi”. 

Kapitulin suunnitelmana on tukea 
koko hiippakunnan alueen kaikkia seu-
rakuntia helmikuun tapaisella seminaa-
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rilla seuraavinakin vuosina. Kapituli 
kustantaa autokunnallisen nuoria kus-
takin rovastikunnasta, ja kannustaa täl-
lä tavalla kaikkia eri alueiden seurakun-
tia olemaan liikkeellä. 

”Hiippakunnallisella tasolla se, mi-
tä voimme tarjota, on koulutusten li-
säksi ainakin tämä vuosittainen semi-
naari, johon itse nuoria kutsutaan ko-
ko alueen seurakunnista yhteen,” Kron-
qvist sanoo. 

”Tulee kyllä menemään pitkään, en-
nen kuin kaikkialla ollaan valmiina tä-
män asian kanssa, mutta muutaman 
vuoden kuluttua toiminnan pitäisi olla 
niin vakiintunutta, että se pyörii ilman 
hiippakuntatason kannustusta.” 

Lapuan hiippakunta 

Hiippakuntasihteeri Mirca Mäensivu-
Puukko Lapuan hiippakunnasta toteaa, 
että useissakin seurakunnissa on jo toi-
minnassa nuorten ryhmiä, joita ei muo-
dollisesti kutsuta vaikuttajaryhmiksi, 
mutta jotka kyllä jo oikeastaan toimi-
vat sellaisina. 

”Työntekijät ovat itse havahtuneet 
siihen, että ’meillähän on jo oikeastaan 
tällainen osallistuminen ja toiminta me-
neillään mutta se pitäisi nyt saada viral-
liseksi’.” 

Kaikkien seurakuntien saamiseksi 
kelkkaan hiippakunnallisia koulutuksia 
on laitettu kalenteriin tälle keväälle. 

Mäensivu-Puukko pitää tärkeänä ha-
vahduttaa seurakunnat siihen, että vai-
kuttajaryhmien käynnistämisessä ei saa 
hukata mahdollisuutta kutsua mukaan 
kaikkia nuoria. 

”Näistä ei saa tulla seurakuntanuor-
ten sisäpiirin toimintaa. On tavattoman 
tärkeää, että näiden ryhmien kautta saa-
daan myös niiden nuorten ääni kuulu-
viin, jotka uhkaavat muualla jäädä si-
vuun. Yksi kysymys on esimerkiksi se, 
miten ammattikoululaiset saadaan mu-
kaan samalla tavalla kuin lukiolaiset?” 

”Lapsivaikutusten arviointi tuotiin 
osaan seurakunnista hyvin onnistunees-
ti. Osassa seurakunnista se on jäänyt 
vain kirjaimeksi. Hiippakunnan koordi-
noinnilla ja koulutuksella seurakunnille 
koetetaan vahvistaa siihen, että näiden 
nuorten vaikuttajaryhmien mahdolli-
suuksia seurakunnan toiminnan kehit-
tämisessä hyödynnetään todella.” 

Kuopion hiippakunta 

Kuopion hiippakunnan hiippakunta-
dekaani Sakari Häkkisen mukaan tar-
koitus on järjestää syksylle koulutuksia 
Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalan ja 
Kainuun alueille. 

”Tuskin monikaan seurakunta on 
vielä asiassa ehtinyt pitkällekään. Päätös 
kirkolliskokoukselta tuli marraskuussa 

ja se tulee voimaan samalla kuin kirk-
kolain muutos, jota eduskunta nyt vielä 
käsittelee. Mutta suunnitelmat hiippa-
kunnan alueelle ovat kyllä olemassa seu-
rakuntien neuvomiseksi, jotta päästään 
liikkeelle,” Häkkinen sanoo. 

”Kuopion hiippakunnassa yksi haas-
te on se, että on paljon hyvin pieniä seu-
rakuntia. Luulen, että monessa seura-
kunnassa joudutaan hakemaan toimin-
nan edellytyksiin aika pitkälle soviteltua 
mallia. Toisaalta suuressa hiippakunnas-
sa myös välimatkat ovat suuria. Yhteis-
työn tekemisessä seurakuntien kesken 
on siinä mielessä omat käytännön vai-
keutensa.” 

Maaliskuussa pidettävään nuorten 
Kirkko 2030-seminaariin hiippakun-
nan alueelta on lähdössä edustajia lu-
kuisista seurakunnista. Seminaarin kes-
keisenä teemana ovat nimenomaan 
nuorten vaikuttajaryhmien toteuttami-
sen tavat ja keinot. 

Tampereen hiippakunta 

Tampereen hiippakunnan alueella nuo-
risotyöntekijät ovat jo orastavasti liik-
keellä vaikuttajaryhmien käynnistämi-
seksi, arvioi hiippakuntasihteeri Mik-
ko Sulander. Myös nuorten kanssa aloi-
tettu pohdinta siitä, mitä vaikuttajaryh-
miltä haluttaisiin ja näitä viestejä on vä-
litetty eteenpäin seurakuntiin. 

”Ja esimerkiksi Tampereen yhtymäs-
sä asiassa ollaan jo käsittääkseni aika pit-
källäkin vaikuttajaryhmien kehittelyssä. 
Siellä on myös jo aikaisemmin tehty toi-
mia esimerkiksi nuorten määrän lisää-
miseksi luottamuselimissä.” 

Hiippakunta järjestää kevään mit-
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taan teemapäivät Tampereella ja Hä-
meenlinnassa. Lisäksi kirkkoherroille 
kohdistetaan informaatiota. 

”Viesti, jota seurakuntiin viemme, 
on se, että nuorten vaikuttajaryhmien 
osalta tavoite ja tarkoitus on tärkeä, ei 
se miten ja missä muodossa ne toteute-
taan. Realismia on sekin, että seurakun-
nat itsenäisesti nämä vaikuttajaryhmät 
toteuttavat, jos toteuttavat ja sillä laa-
juudella ja tavoitteenasettelulla.” 

Sulanderin arvion mukaan hiippa-
kunnan suurissa seurakunnissa nuorten 
vaikuttajaryhmien toiminnan aloittami-
nen mielekkäästi osana seurakunnan toi-
mintaa tulee olemaan verrattain helppoa. 

”Pienet seurakunnat tulevat sen si-
jaan olemaan iso haaste. Miten tämän 
uudistuksen toteuttavat esimerkiksi yk-
sipappiset seurakunnat, joilla ei välttä-
mättä ole nuorisotyöntekijääkään? Kes-
kinäinen yhteistyö voi olla yksi ratkai-
su, ja joillakin pienillä seurakunnilla on-
kin vahvat yhteydet”, Mikko Sulander 
sanoo. 

Kun toimintaa on saatu käyntiin, 
tuomiokapituli voisi vaikuttajaryhmien 
osalta kenties olla jollain tavalla mah-
dollistamassa vuorovaikutusta seura-
kuntien ja vaikuttajaryhmissä toimivien 
nuorten kesken. 

”Kapitulin osalta vertaiskokoontu-
miselle on aivan normaaliin tapaan tar-
jous olemassa. Ja kun on aihetta, tullaan 
koolle sitten. Mutta on vaikea tässä vai-
heessa sanoa, miten asiat muotoutuvat.” 

Espoon hiippakunta 

”Espoon hiippakunnassa tehtiin viime 
vuoden lopussa kysely, jossa selvitettiin 
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vaikuttajaryhmiin liittyvää lähtötilan-
netta”, Espoon hiippakunnan kasvatus-
työn asiantuntija Mika Nurmi sanoo. 

”Noin kolmasosassa kaikista seura-
kunnista jonkin muotoinen nuorten 
ryhmä toimii jo, esimerkiksi nuorten 
hallituksena, parlamenttina tai kaptee-
nistona. Niiden funktio on jossain mää-
rin erilainen kuin kirkolliskokouksen 
hyväksymien vaikuttajaryhmien, mutta 
ne voivat toimia lähtökohtana tuleval-
le. Kolmannes seurakunnista on sellai-
sia, joissa on aiemmin ollut jokin vas-
taava toiminto tai sellaisen käynnistä-
misestä on ollut puhetta ja valmius liik-
kua eteenpäin on hyvä.” 

”Sitten on kolmannes, jossa ei ole ai-
emmin tehty mitään toimenpiteitä, eikä 
sellaisia ole vielä ajateltukaan.” 

Espoon hiippakunnan kasvatuksen 
tuki -työryhmässä (KaTu-työryhmä) on 
käyty yhdessä läpi toiveita siitä, miten 
hiippakunta voisi olla alkuvaiheessa aut-
tamassa vaikuttajaryhmien edistämises-
sä. Toiveena nousi esiin yksinkertaises-
ti sen selventäminen, mitä tämä uudis-
tus tarkoittaa ja miten sen suhteen pitäi-
si lähteä liikkeelle. 

”Pidämme maaliskuussa kasvatuk-
sen teemapäivän, ja siellä vaikuttajaryh-
miin ja niiden avaamiin mahdollisuuk-
siin keskitytään yhdessä.” 

Käynnistymässä on pitkä prosessi, 
jossa on monta erilaista lopputulosta. 

”Mallien, joihin mennään, pitää ol-
la mielekkäitä. Hiippakunnan alueella 
meillä on Espoon yhtymä ja muita suu-
ria seurakuntia, ja sitten monia pieniä 
seurakuntia. Eroista seuraa kysymyksiä: 
Kannattaako Espoossa olla joka seura-
kunnalla oma toimintansa? Olisiko pie-
nille seurakunnille sopiva yhteinen ro-
vastikunnallinen malli?” 

”Niiden seurakuntien kanssa, jotka 
jo ovat hyvässä vauhdissa, voidaan eh-
kä vain vähän jengata toiminnan tapo-
ja. Mutta millaisia toimenpiteitä niiden 
seurakuntien kanssa tehdään, jotka ei-
vät lähde itse liikkeelle lainkaan?” 

Muodolla ei ole niin suurta merki-
tystä kuin sillä, mitä tällä voidaan saa-
da aikaan. 

”Oma kysymyksensä on esimerkiksi 
sekin, järjestetäänkö myös jotain hiip-
pakunnallisen tason mallia, joka sään-
nöllisesti kokoaisi nuoria kaikista seura-

kunnista. En ole varma, että esimerkiksi 
hiippakuntavaltuuston toimintaan kyt-
ketty nuorten parlamentti on hyvä pää-
määrä. Mutta jos nuoria kutsutaan yh-
teen vapaamuotoisemmin keskustele-
maan asioista, ja piispalla olisi siinä roo-
li, se voisi olla nuorille merkittävää ja 
mielekästä, ja piispa voisi saada nuorilta 
syöttöjä suoraan lapaan.” 

”Merkittävintä vaikuttajaryhmissä 
on se, että nuorille tarjoutuu mahdol-
lisuuksia oikeaan paikalliseen vaikutta-
miseen ja tekemiseen. Minä toivon, et-
tä vaikuttajaryhmät johtavat dialogiin 
nuorten ja muun seurakunnan välillä. 
Keskustelu ja vuorovaikutus on avoin 
tilanne, jossa kaikki osapuolet voivat 
tulla vaikutetuiksi.” 

”On myös tärkeää, että näitä viedään 
suuntaan, johon kaikki nuoret voivat 
halutessaan liittyä ja tulla mukaan – 
ikähaitari on suuri, siihen mahtuvat ylä-
kouluikäiset ja toisessa päässä nuoret ai-
kuiset, jotka voivat olla jo itse perheel-
lisiä.” 

Turun arkkihiippakunta 

Hiippakuntasihteeri Anssi Nurmi tote-
aa, että arkkihiippakunnassa on kartoit-
tamisvaiheessa. 

”Muodostamme kevään mittaan ku-
vaa siitä, miten seurakunnissa ollaan 
tietoisia vaikuttajaryhmistä ja miten 
niiden suhteen ollaan etenemässä. Sen 
pohjalta sitten katsotaan miten seura-
kuntia voidaan tukea.” 

Päätös näistä vaikuttajaryhmistä tuli 
lopulta aika nopeasti. Nyt on sellainen 
tilanne, että odotellaan vielä sen selkiin-
tymistä. Ensimmäisessä vaiheessa työn-
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tekijöiden pitää saada jonkinlainen ym-
märrys, mitä tämä varsinaisesti tarkoit-
taa, ja millä aikataululla näitä ryhmiä 
tulisi perustaa. Kirkkoherroille onkin 
menossa kirkkohallituksesta yleiskirje, 
jossa asiasta annetaan ohjeistusta. 

”Nuoren kirkon ja kirkkohallituk-
sen kanssa pidetään työskentely kasva-
tuksen ajankohtaispäivänä maaliskuus-
sa Porissa, jossa vaikuttajaryhmäasiaa 
käsitellään ensimmäisen kerran hiippa-
kunnan kasvatustyössä toimivien kans-
sa. Yhdessä viidestä rovastikunnasta on 
kasvattajien tapaamiseen teemaksi sovit-
tu vaikuttajaryhmät. Turkuun on järjes-
teillä kaiketi samanlainen. Elokuun kas-
vatuksen teemaseminaarissa asiaa var-
masti jotenkin tuodaan esille.” 

Turun arkkihiippakunnan alueelta 
Uudenkaupungin malli on ollut valta-
kunnallisestikin esillä. Nurmen mukaan 
erilaisia versioita nuorten järjestäytymi-
sestä johonkin tapaan on siellä, missä 
nuorisotyökin on aktiivisempaa. 

”Jos on kovin vähän kokoavassa toi-
minnan mukana olevia nuoria, edelly-
tykset tällaisten ryhmien rakentamisel-
le ovat toisenlaiset. Toisaalta isoskou-
lutuksesta voitaisiin rakentaa jatkumoa 
tähän suuntaan, niin että nuorisotyössä 
olisi tarjolla muitakin rooleja.” 

Alueellinen kulttuuri ja työntekijöi-
den tyyli vaikuttaa kovasti siihenkin, 
miten parhaita käytäntöjä levitetään 
ja lainataan seurakuntien välillä. Liian 
usein on taipumuksena tehdä työtä yk-
sin ja omien rajojen sisällä. 

”Ja kovasti riippuu työntekijästä, 
kuinka aktiivista työ on. Tai jos työtä 
tehdään runsaasti verkostojen kautta, 
ei ehkä synny sellaista oman seurakun-
nan tiivistä identiteettiä, joka helpottai-
si vaikuttajaryhmien tapaisen rakenteen 
kehittymistä.” 

Nurmi toivoo, että käytännön to-
teutukseen lähdetään mielekkyys eikä 
muoto edellä. 

”Jos vaikuttajaryhmien kehittämises-
sä lähdetään ylätason byrokraattisesta 
näkökulmasta, ne otetaan helposti vas-
taan yhtenä hallinnollisena lisävaivana. 
Jos ne sen sijaan tuodaan seurakuntiin 
sisältäpäin ja esitellään toiminnan mah-
dollisuuksien kautta, vastaanotto on 
varmasti parempi. Kirkkoherran rooli 
on aika tärkeä: onko hänellä työnteki-

SIIS

TAMPEREELLE

NÄÄS! NYSSE

HAKEE! 

TUU

MESSIIN! 

TAMPEREELLA  27.–29.3.2020 
Kandeeko tulla? Lue, mitä sanovat valmistelutyöryhmän jäsenet 

Lexa, Minea ja Mikko, sivut 2-3. Kaikki tärkeät lisätiedot sivulla 4. 
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HYVÄ KYSYMYS... 
HOMMAN 

NIMIHÄN ON SE,
ETTÄ... 

• Millainen kirkko on ja 

millainen sen tulisi olla?

 • Mitä haluat säilyttää,mitä muuttaa? 

Faktaa 

• Seminaariin kutsutaan seurakuntien ja kristillisten 
järjestöjen edustajiksi kaksi konfrmoitua nuorta, 
joista ainakin toisen toivotaan olevan alle 18-vuotias. 

•  Myös seurakuntien nuorisotyön työntekijät ovat 
tervetulleita mukaan seminaariin. 

•  Seminaarissa nuoria kuulemassa ja heidän kanssaan 
keskustelemassa ovat muun muassa Lapuan piispa 
Simo Peura, kirkkoneuvos Petri Määttä sekä 
kirkolliskokousedustajia. 

•  Lauantaina on viisi teemapajaa ja jokainen nuori 
pääsee kahteen pajaan. 
– Teemapajojen jälkeen on suuri yhteiskeskustelu. 
– Yhteiskeskustelusta tehdään nostot päättäjille. 

•  Teemat
 Nuorten mielenterveys 

– Kirkon ydintehtävä nuorten silmin nähtynä 
– Ilmastotoivo 
– Tasa-arvo ja yhdevertaisuus 
– Kirkkojen ja seurakuntien välinen yhteistyö
   Tutustu tarkemmin pajoihin netissä! 

Tulevaisuusseminaarin
 järjestelytoimikunnan jäsenet 

toivottavat sinut 
lämpimästi tervetulleeksi! 

Järjestelytouhujen keskellä Lexa, Minea ja Mikko 

Ville ”Lexa” 
Lehonmaa 

Suunnittelytyöryhmän puheenjohtaja, 
25, Espoo 

1Olen toteuttamassa tulevaisuussemi 
naaria neljättä kertaa ja suunnittelu 

työryhmän puheenjohtaja. Työryhmässä 
edustan NAVI-ryhmän nuoria aikuisia. 

2Tulevaisuusseminaari kerää yhteen 
nuoria, joilla on sanottavaa ja aito 

kokemus seurakunnasta. Vaikuttamis 

Minea 
Jäntti 

Järjestelytyöryhmän jäsen, 
17, Pieksämäki 

1Viime tulevaisuusseminaarissa 
kiinnostuin ja pyrin järjestelytyöryh 

mään. Nyt sitten ollaan vuoden 2020 
seminaaria järjestämässä huippuporu 
kalla. 

valmistelutyöryhmästä keskittyivät semmakysymyksiin. 

haluisten kokoamisessa yhteen piilee jottaa ja rakentaa nollasta uudelleen. 
valtava voima. Seminaarin tavoitteena Nuorista kirkon olemus on hengelli 
on antaa osallistujille alusta ottaa kantaa nen yhteisö, jossa on tilaa ihmisille, 
kirkon tulevaisuuteen nuoren lähtökoh joilla on erilaisia tarpeita. 
dista ja laittaa päättävässä asemassa ole 
vat aikuiset istumaan ja kuuntelemaan. 4Seminaarista tekee monipuolisen 
Nuoren kannattaa tulla seminaariin se, että jokaisella työpajalla on 
siksi, että yhdessä ajattelu tuottaa kehi oma itsenäinen suunnitteluporukkan 
tystä ja nyt mahdollisuus siihen tuodaan sa. Vaikka tiettyjä rakentellisia yhtä 
oikein tarjottimella eteen. läisyyksiä työskentelyillä on pakko 

3
olla, vaihtelevat niiden teemat ja ”vai 

Joka vuosi seminaarin jälkeen kuu keusaste suuresti” – arjen haasteista ja 
luu seurakunnista palautetta, että nuoren välittömästä kokemusmaail 

nuoret ovat kotiin palattuaan puhku masta flosofseen pohdintaan kirkon 
neet innosta olla aktiivinen yhteisön ydintehtävästä. 
osa – toiminnan lisäksi kehittämisessä. 
Lisäksi olen saanut itse vahvistuksen 
sille, etteivät nuoret halua kirkkoa ha 

2Isona juttuna nousee kommunikointi tuusto, joka perustettiin, kun toisen 
muiden seurakuntien nuorten kanssa. seurakuntani nuoren kanssa ehdotet 

Keskustellessamme nuorten kanssa tiin perustettavaksi tällainen vaikutta 
saimme ideoita, joita veimme omaan jaryhmä. 
seurakuntaan. Iso plussa on myös uudet 
kaverit. Saimme tuoda esille sen, mitä 4Oma kokemukseni oli niin hyvä, 
nuoret oikeasti haluavat kehittää kir että päätin lähteä mukaan teke 
kossa. Asiat eivät jääneet vain puheeksi mään seuraavaa seminaaria. Seuraa 
vaan näitä asioita vietiin päättäjille aina vaan seminaariin lähtee meidän seura 
kirkolliskokoukselle asti. kunnasta taas porukkaa, sillä sieltä saa 

3
paljon hyödyllistä tietoa ja ideoita. 

Nyt meillä on Pieksämäen seurakun 
nan KiNuVa eli Kirkon nuorisoval 

• 1. Miten liityt tulevaisuussemmmaan? 
• 2. Mikä Nuorten tulevaisuus-

seminaarissa on hyvä juttu? 
• 3. Mitä konkreettista sinä tai nuori
         osallistuja on saanut seminaareista? 
• 4. Vielä haluan sanoa, että... 

Mikko 
Salo 

Lapuan hiippakunnan edustaja 
18, Vaasa 

1Nuorten tulevaisuusseminaarista kuulin 
ensimmäisen kerran oman seurakuntani 

nuorisotyöntekijöiltä ja lähdin uteliaana 
selvittämään, millaisesta jutusta on kyse. 
Nyt olenkin sitten ollut Lapuan hiippakun 
nan edustajana vuoden 2020 seminaarin 
suunnitteluryhmässä. 

2Seminaari on hieno mahdollisuus nuo 
rille päästä tuomaan mielipiteensä esille 

ja tavata muita nuoria eri seurakunnista ym 
päri Suomen. Seminaarissa voi saada ideoita 
muista seurakunnista tai esille voi tulla idea, 
jonka voi sitten esittää omalla paikkakun 
nalla toteutettavaksi tai mukailtavaksi. 

3Konkreettisin asia, jonka olen semman 
kautta saanut, ovat kaverit eri puolilta 

Suomea ja tietysti unohtumaton kokemus. 
On mielenkiintoista kuulla, kuinka asioita 
tehdään eripuolella Suomea, mikä on erilais 
ta ja mikä samanlaista. 

4Vaikka seminaari onkin painotettu 
työpajoille ja yhteiselle tekemiselle ja 

keskusteluille, jää kuitenkin vapaa-aikaa 
muihin tutustumiseen ja mukavaan yhdes 
säoloon. 

• Antoisat keskustelut • Uudet kaverit • Uudet ideatUudet ideat • Erilaista - samanlaista • Pohdintaa • 
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Hinnat 
Seurakunnan kustannettavaksi 
tulevat nuorten matkakustannukset 
sekä 
- osallistumismaksu 35 €/nuori, 
mikäli ilmoittauu 27.2. mennessä. 
- osallistumismaksu on 55 €/nuori, 
mikäli ilmoittautuminen tapahtuu 
28.2.–12.3. 
Huom! 28.2.–12.3. aikana ilmoit-
tautumisia otetaan vastaan vain 

Linkit 
Ilmoittautuminen tapahtuu 
13.1.–27.2.2020 osoitteessa: 
www.nuortentulevaisuusseminaari.f 
Seurakunnan työntekijä ilmoittaa 
nuoret seminaariin ja toimii yhteys-
henkilönä. 

Toivomme seurakuntien valmis-
tautuvan seminaariin järjestämällä 
nuorille ja seurakunnan luottamus-
henkilöille yhteisen tilaisuuden, 
jossa keskustellaan nuorten esille 
nostamista heille tärkeistä ja ajan-
kohtaisista asioista seurakunnassa. 
Yksi ajankohtainen keskustelunai-
he on miettiä yhdessä sitä, miten 
kirkolliskokouksessa hyväksytty 
Nuorten vaikuttajaryhmätoiminta 
voisi parhaiten toteutua omassa 
seurakunnassa. 

Tulevaisuusseminaarin 
projektityöntekijä Helmi Saksholm 
044 544 6010 
kirkko2030@nuorikirkko.f 

Järjestäjät 

mikäli tilaa riittää. Ilmoittautumi-
nen sulkeutuu 12.3.2020. 
- Työntekijän tai muun aikuisen 
saattajan osallistumisksu on 140 €/ 
hlö, majoitus useamman henkilön 
huoneessa. Hinta ilman majoitusta 
ja aamupalaa on 65 € työntekijä / 
muu aikuinen. 
Peruutusehdot löydät nettisivuil-
tamme. 

Myös työntekijät ovat tervetulleita 
kuulemaan seminaarikeskustelua 
ja osallistumaan viikonloppuun. 
Työntekijöille on ohjelmaa nuorten 
vaikuttajaryhmiin seurakunnissa 
liittyen. 

Seminaariin valmistautuminen 
Nuorten ja päättäjien välistä 
kohtaamista on hyvä valmistel-
la yhteistyössä nuorten kanssa. 
Ennakkotehtävä kokonaisuudes-
saan sekä materiaalia tilaisuuden 
valmisteluun löytyy seminaarin 
nettisivulta. Nuorten ja päättäjien 
välisen kohtaamisen valmisteluun 
löytyy lisämateriaalia myös osoit-
teesta naviryhma.f/kohtaaminen. 

Lisätiedot www.nuortentulevaisuusseminaari.f 

Nuorisosihteeri Tarja Liljendahl 
0400 279 376 
tarja.liljendahl@nuorikirkko.f 

Nuorten 
tulevaisuusseminaarin 
Kirkko2030 ohjelma 

Perjantai 27.3. 
Saapuminen Tampereelle klo 18:aan mennessä, 
kuljetukset Aito-leirikeskukseen klo 18–19 
rautatieasemalta ja matkahuollosta 

19.00 Ilmoittautuminen, iltapala ja 
ohjattua toimintaa 

20.30 Tutustuminen, iltaohjelma ja iltahartaus 
23.00 Nukkumaan 

Lauantai 28.3. 
8.00 Aamiainen 
9.00 Aamuhartaus ja yhteinen aloitus 
10.00 Työpajat 1 
12-13 Lounas 
13.00 Työpajat 2 
14.30 Ohjelmoitu tauon paikka 
15.30 Yhteiskeskustelu, työpajojen tuotokset 
17.00 Päivällinen 
19.00 NSV 2020 yhteislaulukonsertti, 

No Tune Brothers 
21.00 Iltamessu 
23.00 Nukkumaan 

Sunnuntai 29.3. 
8.00 Aamiainen 
9.00 Aamuhartaus ja yhteinen aloitus 
9.30 Vaikuttajaryhmät seurakunnissa 
11.00 Uuden suunnitteluryhmän valinta 
11.30 Tapahtuman päätös 
12.00 Lounas 
13.00 Bussikuljetukset 

Tampereen 
rautatieasemalle 
ja matkahuoltoon 

NO JOKO 
SE NYSSE 

TULEE 
HAKEEN 
POIES... 

www.nuortentulevaisuusseminaari.f 

jöitä valtuuttava ja kokeiluihin rohkai-
seva vai jäyhä johtamisen tapa. Nuori-
sotyönohjaajista minulla on vahva ym-
märrys osallisuuden ja yhteisöllisyyden 
ammattilaisina. He kyllä osaavat tämän, 
kunhan vain raamit selkeytyvät.” 

Mikkelin hiippakunta 

Mikkelin hiippakuntasihteeri Ari Täh-
käpään tuntuma on, että hiippakunnan 
alueella nuorisotyön puolella vaikuttaja-
ryhmien käynnistämiseen suhtaudutaan 
varsin myönteisesti. Tietynlainen kysy-
mysmerkki on sen sijaan se, miten eri-
laisten seurakuntien hallinto ottaa tämän 
vastaan. 

”Järjestämisen tavoissa on paljon poh-
dittavaa. Hiippakunnan alueella on run-
saasti pieniä seurakuntia. Joudutaan 
miettimään, onko jokin alueellinen, use-
an seurakunnan yhteinen ryhmä miele-
käs. Rovastikuntia on neljä, ne ovat maa-
kuntapohjaisia, eli varsin suuria. Esimer-
kiksi Päijät-Hämeessä on selvää, että vai-
kuttajaryhmiä tarvitaan monia omiin 
seurakuntiinsa, kuten Hollolaan ja Lau-
neeseen.” 

Kalenteriin on tälle vuodelle varattu 
runsaastikin tilaa yhdessä pohtimiselle. 

”Huhtikuussa pidetään kaksi alueel-
lista koulutusta työntekijöille Lappeen-
rannassa ja Kouvolassa. Nuorisotyönte-
kijöiden kanssa käydään läpi vaikutta-
jaryhmien perustamista ja aloittamista. 
Keväällä kootaan myös kirkkoherroille ja 
nuorisotyön työalajohtajille infopaket-
ti kokonaisuudesta. Syyspuolella asia on 
esillä puolestaan luottamushenkilökou-
lutuksissa ja erilaisissa hiippakunnallisis-

sa ammatillisissa tapahtumissa sekä kirk-
koherrojen kokouksessa.” 

”Minun toiveenani on, etteivät vai-
kuttajaryhmät jää irrallisiksi ja muodol-
lisiksi saarekkeiksi, vaan että löydetään 
toimivia kanavia ja tapoja olla läsnä siel-
lä, missä asioita suunnitellaan ja pääte-
tään. Nuorten ääni pitää saada kuuluviin 
jo siinä vaiheessa, kun on olemassa edes 
itu jostain uudesta suunnitelmasta.” 

Aivan alkuvaiheessa vaikuttajaryhmi-
en käynnistämistä käsitellään vain työn-
tekijöiden kanssa, mutta tarkoituksena 
on mahdollisimman pian kytkeä mu-
kaan ainakin hiippakunnan alueen Na-
vi-edustajat. Hiippakunnan rooli on ol-
la nimenomaan työntekijöiden tukijana. 

”Ja kun työntekijät saavat kopin, läh-
detään suunnittelussa liikkeelle paikallis-
ten nuorten kanssa. Hiippakunnan alu-
eella on jo paikoin olemassa tämän suun-
taista toimintaakin, kuten nuorten par-
lamentteja”, Tähkäpää sanoo. 

”Jos vaikuttajaryhmien toteutus-
ta lähdetään rakentamaan alhaalta kä-
sin, näillä voi olla hieno tulevaisuus ja 
paljonkin vaikutusta. Mutta se tarkoit-
taa, että niiden rakentamisessa pitää ot-
taa lähtökohdaksi nuorten omat tavat 
motivoitua ja olla mukana tekemässä ja 
päättämässä. Ylhäältä päin käskemällä 
ei synny mitään.” 

Helsingin hiippakunta 

Hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen 
sanoo, että Helsingissä odotellaan erityi-
sesti sitä, millaisen aloitteen nuorten vai-
kuttajaryhmien osalta ottavat itselleen 
nuorten järjestöt, esimerkiksi partio ja 
NMKY sekä NNKY. 

”Hiippakunnan roolina ei mielestä-
ni ole tässä olla varsinaisena aloitteente-
kijänä. Siitä ei tule mitään, että 60-vuo-
tiaat ideoivat, millainen malli nuorten 
vaikuttamiseen valitaan. Uskon alhaal-
tapäin kasvavaan toimintaan. Nykyinen 
ymmärrys oppimisestakin puoltaa juu-
ri sitä.” 

Helsingin hiippakunnassa Helsingin 
ja Vantaan seurakuntayhtymissä ja nii-
den suurissa seurakunnissa on jo olemas-
sa alustavia toimintatapoja, jotka ovat 
syntyneet paikallisesti juuri nuorten ak-
tiivisuuden ympärille. Liimataisen mu-
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kaan on hyviä esimerkkejä siitä, miten 
Itä-Uusimaan pienet seurakunnat puo-
lestaan voivat linkittyä samoihin mallei-
hin. 

”Monissa seurakunnissa toki ollaan 
täysin alkuvaiheessa ja vasta kyselemäs-
sä, mitä tämä nyt tarkoittaa. Meillä on 
myöhemmässä vaiheessa vuotta työnte-
kijäkokouksia, ja niissä päästään kartoit-
tamaan, millaisia muotoja tämä on sii-
hen mennessä saanut.” 

Liimatainen ei usko, että vaikuttaja-
ryhmien perustamista ja toimintaa kan-
nattaa perustaa ensisijaisesti hallinnol-
lisille ratkaisuille. Muotojen ja keino-
jen pitää nousta nuorten tarpeista ja vä-
lineistä. 

”En näe esimerkiksi tässä vaiheessa 
meille tarvetta hiippakunnallisen tason 
kokoavalle toiminnalle. Millaista tavoi-
tetta se palvelisi? Helsingin hiippakun-
nassa tilanne on tällainen – mutta kun 
lähdetään muualle Suomeen, hiippakun-
nankin rooli tietysti muuttuu toisenlai-
seksi.” 

Hiippakuntien erilaiset ratkaisut vai-
kuttajaryhmien koordinoinnissa voivat 
tuottaa erilaisia lopputuloksia. Liimatai-
nen ei kuitenkaan usko, että kirkkoon 
sen takia syntyisi mahdollisuuksien epä-
tasa-arvoa, ainakaan toisiinsa verrattavi-
en alueiden ja seurakuntien välille. Par-
haat mallit valikoituvat käyttöön niissä 
paikoissa, joissa ne sopivat kutkin toteu-
tettaviksi. 

”Sellainen yhtenäinen kokonaiskir-
kon hallinnollinen uudistus, joissa nuo-
rille synnytetään kaikkialla yhdenmu-
kainen, nykyiselle rinnakkainen päätök-
sentekojärjestelmä, on aivan liian suuri 
ja raskas.” 

• Valmistelutyöryhmä: Vili Hämäläinen; Savonlinna; 
Minea Jäntti, Pieksämäki; Johanna Lehtonen, Turku; 
Milja Maunu, Tampere; Maria Mustonen, Helsinki; 
Nanna Kääriä, Oulu; Katariina Ruushovi, Espoo; 
Mikko Salo, Vaasa ja Arttu Vuori, Tampere. 
• NAVI-ryhmän nuoret aikuiset: Marko Koskelo, 
Joensuu; Ville Lehonmaa, Espoo ja Vilma Saarinen, 
Helsinki. 
• Johtava pappi Mikko Wirtanen, Tampere; nuoriso 
sihteeri Tarja Liljendahl, Helsinki ja nuorisotyön 
asiantuntija Sirpa Syrjä, Helsinki. 
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Nuoret saatava mukaan 
kirkon some-dialogiin 
Kirkko ja seurakunnat 
ovat läsnä somessa, mutta 
nuorten ääni ei kuulu 
toivotulla tavalla. 

Kirkko on virallisena tahona vankas-
ti läsnä digitaalisessa maailmassa, 

mutta miten kuuluu esimerkiksi kirkon 
somessa nuorten ääni? Kotimaa24.fi:n 
julkaisupäällikkö Olli Seppälän mie-
lestä nuorten ääntä pitäisi saada enem-
män esiin. 

”Hyvä olisi, jos eri kanavissa olisi 
nuorison edustajia – nuoria NAVI-hen-
kisiä aikuisia ja pelottomia nuoria, jotka 
osallistuvat keskusteluihin ja uskaltavat 
myös kahakoida.” 

Samaa mieltä on Nuoren Kirkon 
webkoordinaattori Juha Kinanen. 

”Nuorten äänen pitäisi tulla kuulu-
viin ja vielä korostetusti. Nuoriso- ja 
lapsityössä pitäisi uskaltaa päästää lap-
set ja nuoret tekemään itse”, Kinanen 
kiteyttää.

 Seppälän mukaan kirkon pitää itse 
aktivoimalla nuoria huolehtia siitä, että 
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nuorten näkökulma tulee esiin. 
”Yksittäisiä nuoria ei voi tietenkään 

pakottaa, mutta heitä voi rohkaista läh-
temään mukaan omina persooninaan.” 
Kinanen puolestaan on vakuuttunut sii-
tä, että seurakunnista löytyisi some-in-
toa, kun vain kysytään. Nuorisotyön-
tekijöilläkin olisi mahdollisuus tarjota 
monenlaista sisältöä, kunhan vain ym-
märrettäisiin some-ympäristöä. 

Tärkeintä somessa olisi välttää virka-
miesvetoisuutta ja oman agendan ko-
rostamista – se kun ei some-maailmas-
sa toimi. 

”Somessa pitäisi lähteä ihmisten ky-
symyksistä, mikä on kirkolle haaste, 
koska sillä on oma vahva agendansa. Pi-
täisi olla uskallusta lähteä dialogiin.” 

Videot käyttöön 

Some on monine eri toimijoineen laa-
ja areena, joten pitää myös miettiä, mi-
tä some-näkyvyydellä tavoitellaan. Olli 
Seppälä muistuttaa, että nuorten pitäi-
si olla äänessä myös siellä missä aikuiset 
ja päättäjätkin ovat - ei vain omissa ka-
navissaan. 

”Jos tavoitellaan isompia massoja, 
pitää olla Facebookissa. Siellä on myös 
paljon esimerkiksi eri ammattikunti-
en omia ryhmiä, joissa käydään erit-
täin tärkeää keskustelua. Twitterissä taas 
viihtyvät fiksut pojat ja tytöt sekä tie-
tenkin päättäjät.” 

Kinanen puolestaan liputtaa vahvasti 
Youtuben puolesta. Hän muistuttaa, et-
tä Youtube on nuorille jo hakukone, jo-
ta käytetään Googlen sijaan. 

Kinanen toimii itse Nuoren Kirkon 
nuorten Youtube-kanavan Ttilan pää-
toimittajana, ja tästä on erinomaisia ko-
kemuksia. Nuorten Tubeshow on ollut 

käynnissä viime vuoden alusta, ja ka-
navalla juontaa seitsemän nuorta, jot-
ka suunnittelevat pitkälti itse lähetykset. 

Kinanen on huomannut, miten hy-
vin nuoret ottavat vastuuta tekemisestä. 

”Lähetyksissä käsitellään ihan perus-
kysymyksiä, kuten seurustelua, lemmi-
keitä ja suhteita kavereihin ja vanhem-
piin. Näistä aiheista ei ole kauheasti ol-
lut blogeja tai tubelähetyksiä, ja näistä 
nuoret tutkimusten mukaan itse halu-
avat kuulla. Aiheet ovat ehkä sellaisia, 
joista ei uskalleta tai viitsitä keskustel-
la vanhempien kanssa, ja juontajat ovat 
vähän kuin isosiskoja”, Kinanen kuvai-
lee. 

Tämäntyyppistä toimintaesimerk-
kiä Kinanen veisi mielellään myös seu-
rakuntiin. Hänen mukaansa jokaisessa 
isossa seurakunnassa pitäisi olla esimer-
kiksi videostudio. 

”Jokainen seurakunta voisi striimata 
jumalanpalveluksia Youtubeen. Se ei ole 
enää taloudellisesti tai teknisesti haasta-
vaa. Videomarkkinointiakin pitäisi olla 
selkeästi enemmän, ja esimerkiksi nuo-
risotyössä kaikista tapahtumista voisi 
tehdä lyhyitä videopätkiä.” 

Verkko vaatii nopeaa reagointia 
u Turun yliopiston akatemiatutkija 
Marcus Mobergin mukaan kirkon vies-
tintä on kokenut melkoisen muutoksen 
20 vuoden aikana. Vaikka printtimedia 
toimii edelleen tärkeänä viestintäkana-
vana, on netti keskeisessä roolissa kir-
kon strategisessa mediadiskurssissa. 

Moberg muistuttaa, että kirkko 
on ollut netin suhteen varsin edistyk-
sellinen. Vuonna 1999 jo 25 prosent-
tia seurakunnista käytti internettiä, ja 
vuonna 2011 määrä oli 97 prosent-
tia. Samana vuonna seurakunnista 70 
prosentilla oli myös Facebook-sivu. 
Some on asettanut kirkolle omat haas-

teensa. Kirkon somestrategiaa analysoi-
nut Moberg ottaa esimerkin Ajankoh-
taisen kakkosen Homoillasta vuodelta 
2010. Ohjelman jälkeen etenkin kan-
sanedustaja Päivi Räsäsen kannanotot 
levisivät pääasiassa somen kautta, ja jäl-
kipyykkinä kirkosta eronneiden määrä 
tuplaantui edellisvuoden lukemista. 

”Jäsenmäärä-kysymys on kirkolle se 
kaikista tärkein, ja taloudelliset seura-
ukset instituutiolle ovat isot, kun jä-
senmäärä putoaa. Homoillan jälkeen 
kirkko perusti someyksikön, joka mo-
nitoroi ja pystyy reagoimaan someko-
huihin melkein reaaliajassa. Tätä rea-
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Myös verkossa syvällisiä 
kohtaamisia ja vaikutuksia 

Kinanen muistuttaa, että kirkko ei ole 
vielä kyennyt hyödyntämään somen val-
tavaa potentiaalia. Hengellisyys on esi-
merkiksi kanavoitunut somessa uushen-
gellisyyteen, koska kirkko ei ole osannut 
tarjota viestiään oikealla tavalla. 

”Me emme ole kiinnostuneita ihmi-
sistä muuta kuin sanoman kautta, ja so-
messa ollaan tämän suhteen hyvin herk-
kiä. Siellä mietitään heti, ollaanko tyr-
kyttämässä tai mainostamassa jotain.” 

Kinasen mukaan kirkon olisikin 
muistettava, ettei se ole enää sosiaali-
sessa valta-asemassa – ei etenkään so-
messa. 

”Ihmiset miettivät, mistä he saavat 
eniten hyötyä ja palaavat sellaisiin pal-
veluihin, joista saa lisärvoa. Seurakun-
nilla on tarjolla paljon sisältöä, mutta 
nyt ei tajuta, että verkossa voi kohdata 
ihmisiä ihan yhtä syvälisesti kuin kas-
vokkain. Se on kiinni kohtaamisesta ei-
kä ympäristöstä”, hän muistuttaa. 

Tomi Kangasniemi 

goimisaikaa käyttävät myös poliitikot 
ja yritykset, ja se on edistyksellistä. So-
me on miljöö, jota ei pysty kontrolloi-
maan, mutta reagointi on tärkeää.” 

Some-keskustelujen vaatima nopea 
reagointi onkin yksi syy, miksi myös 
kirkon nuorisotyöntekijöiden pitäisi 
näkyä somessa. 

”Nuoret eivät lue lehtiä vanhempi-
en sukupolvien tapaan, joten jos nuo-
risotyöntekijät haluvat näkyä nuor-
ten parissa ja olla nuoriin kosketuksis-
sa, pitää perehtyä sosiaalisen median 
muotoihin ja olla siellä somessa”, Mo-
berg muistuttaa. 
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Tunnistatko aivopesun? 
Se, mitä näemme verkossa 
ja somessa ei ole sattumaa, 
vaan laskelmoitu 
pyrkimys vaikuttaa. 

Osaatko vastata näihin: Mil-
lainen netti varsinaisesti on? 
Missä verkon jutut ja kuvat 

oikeastaan sijaitsevat? Miten ne löytyvät 
ja valikoituvat? Miten ne kootaan ja jär-
jestetään? 

Miksi satut lukemaan tietyn sisällön 
tai tulet vilkaisseeksi tiettyä meemiä ku-
vavirrassasi. Kuka sen on tehnyt ja mik-
si? Mitä et sen sijaan näe, ja miksi et? 

Pyrkimyksessä vaikuttaa ihmisten 
mielipiteisiin ja valintoihin ei ole mi-
tään uutta. Sillä tavalla yhteisöt syntyvät 
ja elävät. Internetin ja sosiaalisten medi-
oiden kehittyminen on kuitenkin muo-
dostanut meille kokonaan uudenlaisen 
arkiympäristön, jossa meihin vaikute-
taan tavoilla, joita on hankala huoma-
ta ja torjua. 

Digitalisoitumisen ja mobiililaittei-
den myötä on syntynyt tekninen ympä-
ristö, jossa kaikkea tapahtuvaa voidaan 

seurata. Yksinkertaisesti kuvattuna pu-
helimemme ja tietokoneemme jakavat 
tiedon kaikesta tekemästämme eteen-
päin. Koska meidät tunnistetaan, pal-
velut, joita käytämme, kykenevät arvaa-
maan, mikä meitä eniten miellyttää. 

Toisin kuin perinteisessä medias-
sa, missä tieto välittyy lukijoille toimi-
tusten ja toimittajien välityksellä ja vas-
tuulla, somen välittämän tiedon välitty-
minen sen seuraajalle perustuu yksin-
omaan tehokkuuteen: somessa, ja ny-
kyään pitkälti myös muualla verkossa, 
ihmisille tarjotaan sisältöjä, joita hänen 
on aiemminkin huomattu suosineen. 

Ongelmana digitaalisissa palveluissa 
ja somessa ei ole niinkään se, että mei-
hin liittyviä tietoja kerätään. Varsinai-
nen ongelma on, että niitä voidaan käyt-
tää ennennäkemättömän tehokkaasti. 
Se näyttää johtavan siihen, että mahdol-
lisuutemme hahmottaa maailmaa laaja-
katseisesti ja viisaasti heikkenee. 

Näemme verkossa sen, mitä 
meille kannattaa näyttää 

Facebookin seinällä ja Googlen hakuik-
kunassa ei näy asioita sattumalta. Kulle-
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kin meistä näytetään hyvin kapeaa kais-
taletta maailmasta. Tätä tarkoittaa so-
mekupla. Se ei ole meidän vikamme, 
vaan nykyisen digitalisoituneen media-
ympäristön ominaisuus. 

Etenkin some, Facebook etunenäs-
sä, seuloo tarkasti sisällön, jota kukin 
saa nähdä. Koska mainoksista elävälle 
palvelulle on elintärkeää saada käyttäjä 
pysymään selaamassa mahdollisimman 
pitkään, hänelle pyritään näyttämään 
sellaista sisältöä, joka kiinnostaa juuri 
häntä mahdollisimman paljon. 

Samalla logiikalla toimivat muun 
muassa lehtien uutissivustot, jotka nos-
tavat esille sen sisällön, joka houkuttaa 
mahdollisimman monia. Jokainen kävi-
jä ja lukukerta lasketaan. 

Sivustojen käyttöä mittaavat ana-
lytiikkaohjelmistot ja digimainonnan 
alustat seuraavat kaikkea liikennet-
tä verkossa. Tavoitteena on, että verk-
koa selaileva ihminen näkisi sisältöä, jo-
ka mitatusti kiinnostaa häntä eniten, 
eli vastaa eniten hänen mielenkiinnon 
kohteitaan ja arvostuksiaan. Aika lähel-
lä tätä päämäärää ollaankin jo silloin 
kun käyttäjä selaa tunnistetulla laitteel-
la somea. 

Vietämme siis jo paljon aikaa kei-
noälyn ohjaamissa ympäristöissä. Kei-
noäly on yksinkertaisesti tehokas jouk-
ko laskentamalleja, jotka tutkivat, mil-
laisiin asioihin reagoimme voimak-
kaimmin, ja miten tietoa voidaan käyt-
tää hyödyksi päätettäessä, mitä meille 
kannattaa milloinkin tarjota. 

Vaikuttaminen on helppoa, 
koska meidät tunnetaan 

Havaitsemista ja päätöksentekoa luotaa-
va tutkimus osoittaa, että ihmisten oh-
jaaminen valintoihin onnistuu hämmäs-
tyttävän tehokkaasti. Käytännössä meil-
lä on taipumuksena kulkea tuttuja ratoja 
asiassa kuin asiassa; pysähdymme harkit-
semaan mahdollisimman harvoin. Juu-
ri siksi digitalisaatio niin mainiosti mah-
dollistaa meihin vaikuttamisen. 

Vaikuttaminen digitaalisessa maail-
massa tapahtuu kokoamalla yhteen pa-
lapeli kunkin ihmisen mieltymyksis-
tä, kiinnostuksenkohteista ja elämänti-
lanteista. Ja koska runsas tieto meistä ja 
käyttäytymisestämme on saatavilla tas-
kustamme, puhelimen kautta, meistä 
muodostettu kuva on hyvin tarkka. 

Tätä tietoa hyödyntävällä vaikutta-
misella pyritään aina saamaan aikaan 
tietynlainen tulos: markkinoija pyrkii 
ostospäätöksen synnyttämiseen, vies-
tijä jonkin tiedon levittäminen eteen-
päin, puolue tietynlaiseen äänestyspää-
tökseen, sosiaali- ja terveysministeriö 
omasta terveydestä huolehtimiseen, jär-
jestö hyvään tarkoitukseen lahjoittami-
nen ja niin edelleen. 

Kerätyn tiedon pohjalta luotujen 
profiilien tarkkuutta voidaan digiympä-
ristössä myös helposti mitata. Tulokset 
osoittavat tehokkaimmat vaikuttamisen 
keinot. 

Asenteiden vahvistaminen on 
tehokas tapa vaikuttaa 

Vaikuttamista on myös pyrkimys vah-
vistaa ihmisten taipumuksia ja mielipi-
teitä. 

Esimerkiksi paljon puhutuissa Venä-
jän toteuttamissa verkkokampanjoissa 
vieraissa valtioissa toteutetaan tehokkaas-

ti positiivista vahvistamista: saat eteesi 
sosiaalisen median postauksen, joka vas-
taa juuri sinun omia ajatuksiasi ja arvoja-
si. Kyse voi olla vaikka kolmannen maail-
man tyttöjen oikeudesta opiskeluun. 

Uutisen tykkääminen tai jakaminen 
levittää sitä viestiä eteenpäin sinun tut-
tavapiirissäsi, joka sosiaalisessa mediassa 
muodostuu algoritmin ohjaamana hy-
vin samanhenkisten joukosta. 

Samaan aikaan toiselle joukolle tar-
jotaan viestiä siitä, miten kehitysyhteis-
työ vie vanhustenhoidon rahat Suomen 
syrjäseuduilta. Peukkuja ja jakoja kertyy. 

Lopputulos, jota tavoitellaan, on vas-
takkainasettelun syveneminen. Vastak-
kainasettelu vahvistaa ääripäiden ase-
maa, ja heikentää yhteiskunnan eheyttä. 

Uskonto kuuluu 
verkkovaikuttamiseen 

Kristillinen sanoma ei ole erillään tästä 
somen ja muun median toiminnan lo-
giikasta. On tehokasta viestintää tunnis-
taa, kenelle kannattaa puhua synnistä ja 
kenelle armosta, ketä kannattaa lietsoa 
naispappeuden ja homojen vastustami-
sella ja ketä konservatiivien tekemisellä 
naurunalaisiksi. 

Suomalaisetkin puolueet ovat käyttä-
neet uskontoon ja kristillisyyteen liitty-
viä viestejä ja kohderyhmiä poliittisessa 
viestinnässään. On tutkimusten perus-
teella tiedossa, että ihmiset, jolla on na-
tionalistisia poliittisia näkemyksiä, ko-
kevat tärkeäksi turvata perinteitä, joihin 
kuuluu tietynsuuntainen tulkinta kris-
tillisyydestä. 

Kirkon puolella ollaan vasta opette-
lemassa kohderyhmien rakentamista ja 
hyödyntämistä verkkoviestinnässä. Te-
hokas toimintamalli somessa ja muualla 
verkossa edellyttää pelin sääntöjen ym-
märtämistä. 

Siitä, miten tehokkaasti verkossa ja 
somessa kyetään vaikuttamaan erimie-
lisyyden lisääntymiseen, on paljon ym-
märrystä. On vielä epäselvää, miten hy-
vin samoja mekanismeja ja välineitä 
kyetään käyttämään keskinäisen vuo-
ropuhelun ja yhteyden kasvattamisessa. 

Jaakko Kaartinen 
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Miten nuoret 
vaikuttuvat? 
u Nuorisotyön ydinkohderyh-
mään kuuluvien ikäluokkien me-
diakriittisyys on vasta kehkeyty-
mässä. Mitä enemmän koulutus-
ta ja ikää karttuu, sitä epäileväm-
min sometiedon luotettavuuteen 
suhtaudutaan. 

Kirkkopalvelut-Kotimaa-
konserniin kuuluvan tutkimus-
yhtiö Insight360 Oy:n tuo-
reen nuorisotutkimuksen mu-
kaan reilut neljäkymmentä pro-
senttia suomalaisista 15-17-vuo-
tiaista nuorista uskoo löytävän-
sä sosiaalisesta mediasta luotetta-
vaa tietoa. Vain viidennes saman 
ikäisistä luottaa, että mediayhti-
öt kertovat asioista puolueetto-
masti. 

Nuoret eivät enää seuraakaan 
perinteistä mediaa. 15-17-vuoti-
aista painettuja sanomalehtiä lu-
kee säännöllisesti joka kymme-
nes ja Yleisradion televisiokana-
via katsoo harvempi kuin joka 
viides. Netti ja erityisesti some 
on keskeisin paikka, jossa nuo-
ret tietoa maailmasta saavat ja ja-
kavat. 

Somen rooli nuorten media-
ympäristönä johtaa siihen, et-
tä omat ja kaveripiirin mielen-
kiinnon kohteet ohjaavat tiukas-
ti sitä, millaista sisältöä nuori tu-
lee kohdanneeksi. On hyödyllis-
tä seurata, johtaako se osaltaan 
kehitykseen, jossa nuoret, jotka 
ovat seurakunnasta etäämmällä, 
valuvat yhä nopeammin seura-
kunnan somekuplan ja digivies-
tinnän ulkopuolelle. 

Kirkkoon kuuluvista 15-29- 
vuotiaista nuorista 40% sanoo 
miettivänsä kirkosta eroamista 
tai pitävänsä sitä todennäköise-
nä. Millainen kirkon ääni on hei-
dän mediapinnassaan? 

Ketkä siellä vaikuttavat? 
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 NUORI2020 - antoisa startti kevään nuorisotyöhön 

NUORI2020-tapahtumaan osallis-
tui yli 2500 kirkon, kuntien ja jär-

jestöjen kasvatuksen ja nuorisoalan am-
mattilaista, vaikuttajaa, toimijaa, koulut-
tajaa sekä tutkijaa. Tarjolla oli monipuo-
lista kasvatuksen ja nuorisotyön ammat-
titaitoa ja työtä kehittävää ohjelmaa sekä 
virkistäviä oheisohjelmia. 

Ilmastovastuullinen 
tapahtuma 

Nuori2020 tapahtuma pyrittiin järjestä-
mään mahdollisimman ilmastovastuulli-
sesti. Vähensimme paperisen materiaa-
lin jakoa mm. jättämällä paperisen käsi-
ohjelman pois. Ohjelmatuottajille mah-
dollistettiin materiaalin tuottaminen ta-
pahtuman mobiilisovellukseen, josta ne 
ovat löydettävissä vielä tapahtuman jäl-
keenkin. 

Toinen konkreettinen ja monia ilah-
duttanut juttu oli tapahtuman osallistu-
jille jaettu kestomuki. Myös Tampere-ta-
lolla ilmastovastuuasiat huomioitiin hy-
vin aina wc-papereista ja reilun kaupan 
kahvista lähtien. 

Vegaaninen ruoka herättää aina kes-
kustelua ja tunteita, mutta se oli tapah-
tumajärjestäjien tietoinen valinta. 

Nuoren seurakunnan 
veisukirjan 50-juhlakonsertti 

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Se 
todettiin jo heti Jukka Pojan, Maris-
kan, Uniikin, Jaakko Löytyn, Pekka Si-
mojoen, Eva Alosen, Ninni Poijärven ja 
Tommi Kaleniuksen tähdittämän kon-
sertin alussa. 

Ensimmäinen punainen laulukir-
ja julkaistiin vuonna 1970. Sen tuotta-
ja, kutsuvierasyleisössä istunut Kari Pek-
ka ”KP” Kinnunen sai ansaitusti raiku-
vat aplodit. 

Samassa konsertissa juhlittiin myös 
uusimman painoksen julkaisua. Yhden-
nentoista Nuoren seurakunnan veisukir-
jan painoksen toimitti Tommi Kalenius 
työryhmineen. NSV2020 tarjoaa tämän 
päivän nuoren elämää puhuttelevan ko-
koelman uusia ja vanhoja veisuja. 

Kirjassa on 130 laulua, joista yli puo-

let on uusia ja osa tätä kirjaa varten teh-
tyjä. NSV2020 sisältää myös nuorten te-
kemiä kappaleita. 

Iskelmämessu täytti 
Tampereen tuomiokirkon 

Tamperelaisin voimin tuotettu Iskelmä-
messu veti koko tuomiokirkon täyteen. 
Iskelmämessu noudatteli ehtoollismes-
sun kaavaa, jossa yhteislauluina on niin 
uusimpia suosikkeja kuin ajan kultaamia 
klassikoita iskelmätaivaan tähdiltä Ju-
ha Tapiosta Juiceen ja Kaija Koosta Kat-
ri Helenaan. Tuttuja hittejä sai laulaa oi-
kein sydämensä pohjasta! 

Messun pappina toimi Tampereen 
seurakuntien kehittämistyön johtava 
asiantuntija Jussi Laine. Messussa kerät-
ty kolehti 1908,04€ osoitetaan Suomen 
Lähetysseuran kautta syrjittyjen lasten 
koulutuksen tukemiseen Boliviassa. 

Onnittelut Seta ry:n 
nuorisotyölle 

Nuori2020 -tapahtuman keskiviikko-
päivän ”aamunavauksessa” nuorisoasi-
oista vastaava ministeri Hanna Kosonen 
jakoi 20 000 euron arvoisen tunnustuk-
sen Seta ry:n nuorisotyölle. Palkinto on 
tunnustus merkittävästä työstä nuoriso-
toimialalla. 

Palkinnolla nostetaan esiin toimijoi-
ta, joilla on kokemusta ja näkemystä toi-
mialalla. Se voi olla tunnustus tehdys-
tä työstä, mutta myös kannustus kehit-
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tää edelleen ennakkoluulottomasti uutta 
ja uudistaa nuorisotyön kenttää vastaa-
maan nykypäivän haasteisiin. 

Nuorisotyön tunnustuspalkinto jae-
taan vuorovuosina nuorisoalalla toimi-
valle henkilölle ja yleishyödylliselle jär-
jestölle tai muulle yhteisölle. 

Tunnustuspalkinnon myöntämisestä 
päättää nuorisoasioista vastaava ministe-
ri ja valintaa valmistelee raati, joka koos-
tuu opetus- ja kulttuuriministeriön nuo-
risovastuualueen, Suomen nuorisoalan 
kattojärjestö Allianssin, Nuorisotutki-
musseuran sekä Kuntaliiton edustajista. 

Nuori2020-tapahtuman 
mobiilisovellus palvelee 

Jos jokin ohjelma jäi näkemättä tai jäit 
kaipaamaan materiaaleja, löydät suurim-
man osan niistä tapahtuman sovellukses-
ta, joka löytyy sovelluskaupoista nimel-
lä Eventos Mobile, pääsykoodilla 3311. 
Pääset katsomaan materiaaleja, kun klik-
kaat Ohjelma-välilehdellä haluamasi oh-
jelman nimeä, ja sen jälkeen valitset näy-
tön keskivaiheilta Materiaalit-välileh-
den. Valitettavasti aivan kaikkien ohjel-
mien tuottajat eivät ole niitä taltioineet. 

Muistithan antaa myös palautetta! Ne 
luetaan tarkasti, sillä niiden avulla kehi-
tetään seuraavia tapahtumia. 

Vuonna 2021 kohtaamme Kirkon kas-
vatuksen päivillä 12.-14.1.2021 Vie-
rumäellä ja Nuori2021 -tapatumassa 
27-28.5.2021 Jyväskylässä. 

Raamatun aktivistit 

Onko ihannekristitty aktivisti vai rauhassa elelevä kun-
non kansalainen? Pitäisikö hänen olla mukana muutta-
massa maailmaa rohkeasti vai ennemmin hoitaa omat asi-
ansa ja kunnostautua rakkaudessa omassa lähipiirissään? 

Raamatun kirjoittajien näkemykset vetävät eri suun-
tiin. Esimerkiksi pastoraalikirjeissä (1.–2. Tim., Tit.) ke-
hotetaan tottelemaan auktoriteetteja ja vaalimaan hyvää 
järjestystä. On tärkeää välttää pahennusta ja ylilyöntejä, 
koska kristityn vähemmistön tulee antaa itsestään kuva 
kunnollisina ja tunnollisina kansalaisina ja välttää epäi-
lyttävän lahkon leimaa. Nuoremman väen tulee kunni-
oittaa vanhempia ja tietää paikkansa. Tosin tällaisessakin 
asetelmassa nuori vaikuttaja saattoi saavuttaa merkittävän 
aseman, kunhan hänet oli kutsuttu tehtävään asianmu-
kaisesti (ks. 1. Tim. 4:12–14). 

Paavalia on tulkitsijasta riippuen pidetty vanhoillise-
na tai vallankumouksellisena. Hänellä oli vahva näkemys 
siitä, kuinka Kristus-usko ylittää etniset ja sosiaaliset ra-
jat: ”Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, 
orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuk-
sessa te kaikki olette yksi.” (Gal. 3:28) Paavali kuitenkin 
arveli Kristuksen palaavan niin pian, ettei vähäistä jäljel-
lä olevaa aikaa kannattanut tuhlata sosiaalisiin uudistuk-
siin. Orja pysyköön orjana. 

Vanhan testamentin profeettakirjoissa puolestaan vaa-
ditaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja muutosta. Pro-
feettojen tehtävä on repiä ja raastaa, haastaa ja herätellä 
(esim. Jer. 1:10; Aamos 8:4–7) He hermostuttavat vallan-
pitäjät ja kansakunnan yhtenäisyyden vaalijat. Profeetta 

PIPLIA 

Aamoksesta kannellaan kuninkaalle asti: ”Aamos lietsoo 
israelilaisten keskuudessa kapinaa sinua vastaan. Maa ei 
kestä hänen puheitaan!” (Aamos 7:10) 

Evankeliumeissa Jeesus esitetään monissa kohdin osa-
na profeetallista jatkumoa. Taivasten valtakunnan saapu-
minen vaatii ehdottomia ratkaisuja. Sen vallankumouk-
sellisuus näkyy Jeesuksen omassa toiminnassa, rajoja ylit-
tävässä rakkaudessa, joka rikkoo vallitsevia tapoja ja sosi-
aalista järjestystä vastaan. Hän lähettää seuraajansa teke-
mään valtakunnan näkyväksi ihmisten arjessa. 

Profeetat, Jeesus ja apostolit ovat Raamatun lehti-
en vahvoja vaikuttajahahmoja, jotka lähtevät liikkeelle 
ja muuttavat maailmaa. Raamatun tekstien kirjoittajat 
ihannoivat heitä henkilöinä, mutta löytävät myös heidän 
työnsä taustalta perimmäisen Vaikuttajan: ”Jumalan voi-
man vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä 
kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama.” (1. Kor. 12:6) 

Jumalan voiman vaikutus ei rajoitu kapeasti ajateltui-
hin hengellisiin kykyihin. Efesolaiskirjeen mukaan ky-
seessä on sama ihmistodellisuuden mullistava voima, jo-
ka voittaa kuoleman vallan: ”Miten mittaamaton on hä-
nen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sa-
ma väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuk-
sen kuolleista” (Ef. 1:19–20). 

Vaikuttajille itselleenkin voi tulla yllätyksenä, mihin 
kaikkeen sitä pystyykään: ”Jumalalle, joka meissä vai-
kuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin 
enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon 
ylistys” (Ef. 3:20–21). 

Katja Kujanpää 
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 Nuorten vaikuttajaryhmät seurakunnissa 
- apua, ideoita ja malleja 

u Uusi kirkkojärjestys edellyttää nuor-
ten vaikuttajaryhmien perustamista seu-
rakuntiin. Miten homma hoidetaan? 

Tule kuulolle ja pohtimaan yhdessä 
nuorten vaikuttamisen ja osallisuuden 
toteutumisen mahdollisuuksia sinun 
seurakunnassasi. Asiantuntijavierailijoi-
na Tarja Liljendahl Nuori kirkko ry:stä 
ja Sirpa Syrjä kirkkohallituksesta. Kou-
lutuskalenteri päivittyy kevään aikana. 

Espoo 
19.3. Porvoon rovastikunta, Pornaisten 
kirkko klo 9-11(SS) 
19.3. Espoon kasvatustyöntekijöiden 
foorumi (TL) 

Helsinki 
9.1. Vantaan johtavat nuoriso-
työntekijät, (SS, TL) 
13.2. Helsingin srk:t yhtymäfoorumi, 
(TL) 

Kuopio 
18.2. Joensuu, klo 8.30-11.30. seura-
kuntakeskus 2krs. yläsali. (SS) 
26.2 Siilinjärvi klo 12-15.30 Srk.talo 
(asiana myös turvallisuusasiakirja) (SS) 

Lapua 
17.3. Ähtäri, srk.sali klo 10-13 (SS) 
5.5. Jyväskylä, Keltinmäen kirkko klo 
13-16 (SS) 

Mikkeli 
14.4. Kouvola, klo.10 -14.30 (SS, TL) 
16.4. Lappeenranta, (SS) 

Tampere 
2.4. Tampere, (TL) 

Turun arkkihiippakunta 
5.3. Paimion rovastikunnan nuoriso-
työntekijät, Liedon srk.talo klo.10 (SS) 
6.3. Pori, Teljä klo.10.30-12, osana 
Kasvatuksen ajankohtaispäivää (SS) 
27.8. Kasvatuksen päivä,(TL) 

Nuorten vaikuttajaryhmistä keskustel-
laan myös Nuorten tulevaisuusseminaa-
ri – kirkko2030 -tapahtumassa 27.-29.3. 
Tampereella AitO toimintakeskukses-
sa. Tapahtumaan ilmoittautuminen on 
alkanut. 

www.nuortentulevaisuusseminaari.fi 

Yhteisvastuun teemana 
vanhemmuus 

u 2.2.2020 käynnistyneen Yhteisvas-
tuukeräyksen teemana on vanhemmuu-
den tukeminen. Samalla Yhteisvastuu 
juhlii 70-vuotista taivaltaan. 

20% keräysvaroista ohjataan en-
si vuonna käynnistyvään hankkeeseen, 
jossa keskeisinä toimijoina ovat Man-
nerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelasta-
kaa Lapset ry. Hankkeella vahvistetaan 
vanhemmuutta ja vanhemman ja lapsen 
välistä suhdetta yhteisen, kynnyksettö-
män tekemisen kautta. 

20% keräystuotosta käytetään avus-
tustoimintaan paikallisseurakuntien 
kautta. Painotuksena on vanhemmuu-
den sekä lapsen ja vanhemman välisen 
suhteen tukeminen. 

Loput keräystuotosta käytetään van-
hemmuutta tukeviin toimintoihin kehi-
tysmaissa Kirkon Ulkomaanavun kaut-
ta. 

Yhteisvastuu on nimensä mukaisesti 
yhteinen asia. Miten seurakunnan kas-
vatus voisi olla erityisesti tänä vuonna 
mukana tukemassa vanhemmuutta? 

www.yhteisvastuu.fi 

SINÄ RIITÄT 
hyvään vanhemmuuteen. 

Kirkon lapsi- ja nuorisotyön ansiomerkit 2019 
u Kirkon kasvatus ja perheasiat myön-
tää vuosittain kirkon lapsi- ja nuoriso-
työn ansiomerkkejä tunnustukseksi yk-
sikön edustamilla työaloilla suoritetusta 
toiminnasta. Ansiomerkki myönnetään 
hiippakunnan, seurakunnan, järjestön 
tai muun yhteisön anomuksesta. 

Ansiomerkki voidaan myöntää hen-
kilölle, joka on ollut kirkon, seurakun-
nan, järjestön tai muun vastaavan yhtei-
sön palveluksessa virka- tai työsuhtees-
sa vähintään 20 vuotta, tai ollut kasva-
tuksen työaloilla vapaaehtoistyössä tai 
luottamustehtävässä vähintään 15 vuot-
ta. Ansiomerkin lisäksi saajalle annetaan 
kunniakirja. Huomionosoitus voidaan 
antaa Kirkon kasvatuksen päivillä tam-
mikuussa tai muussa paikallisesti järjes-

tettävässä juhlavassa tilanteessa. 
Vuonna 2019 kirkon lapsi- ja nuo-

risotyön ansiomerkki myönnettiin seu-
raaville henkilöille: 

Lastenohjaaja Pirjo Ahonen, Siilin-
järven seurakunta; Iltapäiväkerhon oh-
jaaja, lähiesimies Arja Helminen, Kal-
lion seurakunta; Nuorisotyön ohjaa-
ja Titta Hämäläinen, Suomen Lähe-
tysseura (LNU, Tallinna); Försam-
lingspastor Patricia Högnabba, Matte-
us församling; Lastenohjaaja Seija In-
kinen, Jyväskylän Huhtalahden alue-
seurakunta; Perhetyöntekijä Anne-Ma-
ri Keränen, Helsingin Mikaelin seura-
kunta; Nuorisotyönohjaaja Kari Koleh-
mainen, Siilinjärven seurakunta; Kas-
vatuksen työalajohtaja Ville Kämäräi-
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nen, Mikkelin tuomiokirkkoseurakun-
ta; Nuorisotyönohjaaja Katja Lehti-
nen, Euran seurakunta; Lastenohjaaja 
Auli Lievonen, Mikkelin tuomiokirk-
koseurakunta; Nuorisosihteeri Mark-
ku Petlin, Hyvinkään seurakunta; Nuo-
risotyönohjaaja Sanna Rahko, Vaasan 
seurakuntayhtymä; Lehtori Sami Ri-
tokoski, Diakonia-ammattikorkeakou-
lu; Nuorisotyönohjaaja Satu Rytilahti, 
Hyvinkään seurakunta; Kappalainen, 
nuorisopastori Juha Sahamies, Nasto-
lan seurakunta; Erityisnuorisotyönteki-
jä Anja Saukkomaa, Oulun seurakun-
tayhtymä; Nuorisotyönohjaaja Tuomo 
Toivanen, Siilinjärven seurakunta; Joh-
tava nuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijär-
vi, Iisalmen seurakunta 

tue maailman tärkeimmän työn tekijöitä – isiä ja
äitejä - suomessa ja maailman katastrofialueilla. 
osallistu yhteisvastuukeräykseen. 

Keräyslupa RA/2019/704, voimassa 1.9.2019-31.8.2020, Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 23.8.2019. Keräyslupa ÅLR 2019/3450, voimassa 1.9.2019-31.8.2020, Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands landskapsregering 2.5.2019. 
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Arvottavana ollut hyväntekeväisyysmoottoripyörä Indian Scout. 
Jarno ”Japi” Åström haastattelemassa pyöränrakentaja Janne Juntusta vie-

rellään juontaja Viivi Pumpanen ja Veijo Kiviluoma. Kuvat Juha Kinanen. 

Moottoripyörämessuilla 2020 
hyväntekeväisyysarvonta 
Moottoripajan hyväksi 

Moottoripyörämessuilla 31.1.–2.2. 
2020 arvottiin täysin uudelleen 

rakennettu 2019 Indian Scout moot-
toripyörä. Arpajaisten tuoton mootto-
ripyörärakentaja, kajaanilainen Janne 
Juntunen lahjoitti käytettäväksi hyvän-
tekeväisyyteen valtakunnalliseen nuor-
ten Moottoripaja-toimintaan. 

Moottoripyörä on rakennettu noin 
14 000 euron hintaisesta Indian Scout 
-pyörän aihiosta kokonaan uudelleen ja 
sen arvo on noin 35 000 euroa. 

Messuilla myytiin noin 2600 arpaa. 
Moni oli halunnut ostaa arvan juuri 
hyvän tarkoituksen takia. Pyörän voit-
tanut on arpanumeron 2816 omistaja, 
joka ilmoittautunee pian. 

”On uskomattoman hienoa, et-
tä saimme näin merkittävän tuen. Tä-
mä mahdollistaa nykyisten pajojen toi-
minnan ja uusien käynnistämisen, kun 
tuella voimme hankkia laitteita ja työ-
kaluja pajoille”, kiittelee Nuori kirkko 
ry:n suunnittelija Veijo Kiviluoma. 

Vuoden työ valmistui messuille 

”Koeajoimme moottoripyörän 9.1. 
2020 sisäajoradalla Kuopiossa ja hy-
vältä tuntui, vain muutama pieni sää-
tö tehtiin sen jälkeen. Moottoripyörä 
purettiin vielä osiin ja maalattiin ennen 
Moottoripyörämessuja”, sanoo vuoden 
päivät pyörää rakentanut Janne Juntu-
nen, jolle hallissa on kertynyt 260 päi-
vää arvottavan Indian Scout pyörän 
kimpussa. 

”Tämä moottoripyörä on noin vii-
destoista, jonka olen rakentanut 10 
vuoden aikana”, kertoo Juntunen. 

Janne Juntusen moottoripyörän ra-
kentelun voi seurata YouTubessa Night-
shift2 The Charity Bike -nimellä. 

Ainutlaatuinen projekti 
hyväntekeväisyydelle 

Yli 10 yhteistyötahoa hehkuttaa Janne 
Juntusen projektia ainutlaatuiseksi ta-
vaksi tukea nuoria rakentajia. Niinpä 
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eri tahot halusivat heti alusta alkaen tu-
kea lahjoituksin rakentamista. 

”Lähdin heti mukaan tähän projek-
tiin, kun viime moottoripyörämessuilla 
tästä puhuttiin”, kertoo Moottoripyörä-
messujen näyttelyä järjestävä Petrol Cir-
cuisin tuottaja, Jarno ”Japi” Åström. 

”On upeaa kannustaa tällä taval-
la nuoria mukaan mopojen ja mootto-
ripyörien rakenteluun ja korjaushom-
miin. Samalla nuoret voivat purkaa 
energiaakin tähän touhuun”, sanoo pit-
kään moottoripyörien kanssa touhun-
nut Åström ja jatkaa: ”Nuoria kaivataan 
kovasti mukaan!” 

”Tämä on ainutlaatuinen juttu. 
Olemme olleet mielellämme mukana 
tässä projektissa auttamassa nuoria”, sa-
noo myyntiryhmäpäällikkö Niko Kan-
tola Messukeskuksesta. 

Nuori kirkko ry:n moottoripajatoi-
mintaa on ympäri Suomea 34 paikka-
kunnalla. Moottoripajojen säännöllises-
sä toiminnassa on mukana 650 nuorta 
ja 70 vapaaehtoista ohjaajaa. Moottori-
pajatoiminnan tavoitteena on vahvan 
sosiaalisen tuen antaminen nuorille. 
Nuoret toimivat moottoripajoilla, jois-
sa on saatavilla moniammatillista tukea 
ja ohjausta ja jossa he saavat myös työ-
kokemusta. Moottoripajatoiminta tu-
kee toiminnallisin keinoin nuoria. 

Opintomatkalle osallistuivat 
Tarja Liljendahl (vas.) ja 
Suvielise Nurmi 
Nuori kirkko ry:stä, 
Rebecka Stråhlman 
kirkkohallituksesta sekä 
Vilma Saarinen NAVI:sta. 

Lasten ja nuorten osallisuusääni kuuluviin 
– opintomatka osallisuuteen 

Nuori kirkko ry teki opintomat-
kan Englannin metodistikir-
kon 3Generate-osallisuusta-

pahtumaan 22.–24.11. 2019. Tapahtu-
man teemana oli ”Where is God in my 
Story?”. 

3Generaten ohjelma on tuotettu yh-
dessä lasten ja nuorten kanssa ja siel-
lä kysellään molempien ideoita kirkon 
kehittämiseksi. Tapahtumassa ajatuk-
sista kootaan manifesti, joka lähetetään 
metodistikirkon kaikkiin paikallisseura-
kuntiin ja päätöksentekoelimiin. 3Ge-
neratessa äänestetään myös youth presi-
dentistä, jonka kirkko palkkaa vuodeksi 
jalkauttamaan manifestia. 

Havainnoimme ja osallistuimme 
monenlaiseen toimintaan: askarteluun, 
liikuntaan, kuka minä olen -työsken-
telyihin, paneelikeskusteluihin ja mo-
nipuoliseen rukouselämään. Vapaaeh-
toiset kirjasivat workshopeissa lasten ja 
nuorten kommentteja ylös. Tämän li-
säksi lapset ja nuoret kirjoittivat itse toi-
veitaan lasten ideapuuhun ja nuorten 
ideamuuriin. Muuriin ilmestyneisiin 
toiveisiin otettiin kantaa hymiötarroilla. 

Kaikkea ei ole mielekästä siirtää suo-
raan Englannin metodistikirkosta Suo-
men evankelis-luterilaiseen, mutta meil-

lä on paljon opittavaa toisiltamme. Op-
pimista voi tapahtua lukemalla, mut-
ta vielä rikastuttavampaa on kohdata ja 
kokea. 

Opintomatkamme osoitti, että samat 
kysymykset pohdituttavat lapsia ja nuo-
ria eri maissa. Vaikutuimme siitä, kuin-
ka paljon 3Generatessa oli aikuisia työn-
tekijöitä ja vapaaehtoisia vain kuuntele-
massa lapsia ja nuoria, ja kuunneltavaa 
riitti – lapset ja nuoret ilmaisivat itseään 
ihailtavan rohkeasti. 

Tutustu Raamattumeditaatioihin 

Tutustuimme tapahtumassa englannin-
kielisiin Raamattumeditaatioihin. Me-
ditaatioita on tehty eri evankeliumiteks-
teihin ja jokaisesta on 5, 10 ja 20 mi-
nuutin versiot. Meditaatiot pohjautuvat 
ingnaatiaaniseen traditioon. Kannattaa 
tutustua www.taketime.ork.uk. Medi-
taatiot ovat englanninkielisiä, mutta ne 
ovat helposti ymmärrettäviä ja johdat-
tavat mukavalla tavalla hiljentymään ja 
rentoutumaan Raamatuntekstin äärellä. 
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Mikä tapahtuma? 

Englannin metodistikirkko syntyi 
Englannin anglikaanisen kirkon 
herätysliikkeenä ja toimii tänäkin 
päivänä sen läheisenä yhteistyö-
kumppanina. Suomen evankelis-
luterilaisella kirkolla on täysi kirkolli-
nen yhteys anglikaanien kanssa. 
3Generate on Englannin metodisti-
kirkon vuosittain järjestettävä 
lasten ja nuorten osallisuustapahtu-
ma. Vuonna 2019 3Generateen 
osallistui 1600 8–23-vuotiasta sekä 
200 työntekijää ja vapaaehtoista. 

Liity joukkoon! 

3Generate järjestetään tänä 
vuonna Birminghamissa 
30.10.–1.11.2020. 
Nuori kirkko toteuttaa nuorten 
matkan, kustannusarvio on noin 
300–350 €. 
Lisätietoja antaa 
tarja.liljendahl@nuorikirkko.fi 

24 25 
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www.taketime.ork.uk
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• Järjestelyt: Jukka Jylhä, jukka.jyl-
ha@nuorikirkko.fi, 0400 508241 
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Yleisö nautti täysin siemauksin Nuoren seurakunnan veisukirjan juhlakon-
sertista Nuori2020-tapahtumassa Tampereella. 

Nuoren seurakunnan 
veisukirjan uusi painos ilmestyi 
juhlakonsertin saattelemana 

Nuoren seurakunnan veisukir-
ja täytti jo 50 vuotta! Etap-
pia juhlittiin Nuori2020-ta-

pahtumassa Tampereella tiistaina 
14.1.2020 kuullussa juhlakonsertissa, 
jossa mukana olivat tuttujen Pekka Si-
mojoen ja Jaakko Löytyn lisäksi myös 
Mariska, Uniikki ja Jukka Poika. 

Juhlan kunniaksi punaisesta lau-
lukirjasta ilmestyi jälleen uusi painos, 
jossa on peräti kuusi kokonaan uutta 
kappaletta sekä tunnettujen muusikoi-
den suosikkikappaleita Uniikin ”Rau-
haa”-rapistä Jukka Pojan ”Herra on 
mun moottori” -kappaleeseen. Yksi uu-
sista kappaleista, ”Onnentuoja”, kuul-

tiin tekijänsä eli Eva Alosen esittämä-
nä myös juhlakonsertissa. 

Uusi veisukirja ilmestyi virallises-
ti 24.1.2020. Voit tilata kirjan uuden 
painoksen itsellesi tai seurakunnalle-
si www.lastenkeskus.fi -sivuston kautta. 

Nuoren seurakunnan 
veisukirja 2020 
Kalenius, Tommi 
Kirjapaja, 2019 
15,60 € 
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Kevään retket 
Miten olisi retki Tykkimäelle, 
Linnanmäelle tai Power Par-
kiin? Nuoren kirkon piiritoi-
minta tarjoaa mahdollisuuden 
osallistua oman alueesi kevät-
retkelle. 

Poikien ja tyttöjen kevätretki
16.5.2020 Alahärmä, PowerPark 

Lapuan hiippakunnan seurakuntien 
kevätretki pojille ja tytöille. Virsvälkän 
konsertti Alahärmän kirkossa, ruokailu 
luonnossa sekä hauskanpitoa PowerPar-
kissa. Päivään odotetaan yli 1500 poi-
kaa ja tyttöä ohjaajineen. 

Ilmoittautumiset 29.4. mennessä. 

Tykkimäen perheretki 16.5.2020 

Perheretki tytöille ja pojille ja heidän 
perheilleen Mikkelin ja Kuopion hiip-
pakunnista. Ohjelmassa huvipuistoju-
mis, konsertti sekä hauskanpitoa Tykki-
mäen huvipuistossa, Kouvolassa. 

Ilmoittautumiset 22.4. mennessä. 

Koko perheen kevätretki 
Linnanmäelle16.5.2020 

Etelä-Suomen seurakuntien kevätretki 
kouluikäisille perheineen Linnanmäel-
le, Helsinkiin, toukokuussa 2020. Ret-
kelle voi myös hyvin lähteä esimerkiksi 
kummin kanssa. 

Ilmoittautumiset 6.5. mennessä. 

Varaa paikkasi 
vuoden 2020 

koulutuksiin nyt! 

• Luonto seurakunnan kasvatusym-
päristönä 12.–14.5.2020 Partaharjun 
toimintakeskuksessa, Pieksämäellä. 
Huom. vaihtunut aika! 

teisöösi! 
kaan tai tilaa koulutus 
rikirkko.fi-sivulla 
tu valikoimaamme 
ten kanssa tehtävään työhön. 
koulutuksia eri-ikäisten lasten ja nuor-
Nuori kirkko ry tarjoaa monipuolisia 

Tutus-
koulutukset.nuo-

ja ilmoittaudu mu-
omaan työyh-

Tässä pari mielenkiintoista nostoa: 

Opit hyödyntämään luontokokemuk-
sia ja ympäristönäkökulmia esimerkik-
si luontohartauksien, pyhiinvaellusten 
tai metsäjumalanpalvelusten toteutta-
misessa. Opit, miten ympäristökasva-
tuksen sisällyttäminen seurakunnan 
toimintaan rikastuttaa ja tukee lasten ja 
nuorten spiritualiteettia! Ilmoittautu-
miset 3.4.2020 mennessä. 

• Sielunhoito varhaisnuoriso-, rippi-
koulu- ja nuorisotyössä 21.–23.9. & 
30.11.–1.12.2020 Järvenpäässä, 
Kirkon koulutuskeskuksessa 
Tarvitsetko työssäsi enemmän osaamis-
ta lasten ja nuorten sielunhoitoon? Täs-
sä koulutuksessa syvennyt sielunhoi-
tosuhteen mahdollisuuksiin lapsen ja 
nuoren kasvun tukemisessa. Lisäksi pe-
rehdyt sielunhoidon etiikkaan ja pohdit 
omaa kasvuasi sielunhoitajana. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
koulutukset.nuorikirkko.fi 

Alueelliset varhaisnuorisotyön 
kehittämispäivät - joko ilmoittauduit? 

Neljät alueelliset varhaisnuorisotyön 
kehittämispäivät järjestetään kevääl-
lä 2020 seuraavasti: 
• Etelä-Suomi, 11.–12.3. Kasnäs-kyl-
pylähotelli, Kasnäs. Ilmoittautuminen 
12.2. mennessä. 
• Länsi-Suomi, 18.–19.3. Riihon 
majatalo, Keuruu. Ilmoittautuminen 
14.2. mennessä. 
• Kaakkois-Suomi, 24.–25.3. Holi-
day Club Saimaa, Lappeenranta. 

Ilmoittautuminen 11.2. mennessä. 
• Itä-Suomi, 28.–29.4. Break Sokos 
Hotel Koli, Lieksa. Ilmoittautuminen 
13.3. mennessä. 

Kehittämispäivien järjestäjinä toimi-
vat Nuori kirkko, Nuoren kirkon pii-
rit, hiippakunnat sekä Agricola-opinto-
keskus. 

Lisätietoja, ohjelmat ja ilmoittautu-
miset: koulutukset.nuorikirkko.fi . 

Nuoren kirkon paikat palveluksessanne! 

Partaharjun toimintakeskus 
Pieksämäellä, keskellä Suomea 

www.partaharju.info  044 725 4124 
partaharju@partaharju.info 

Retkeily- ja kurssikeskus 
Tievatupa 

Saariselällä, Lapissa 
www.tievatupa.fi  040 820 7110 

tievatupa@nuorikirkko.fi 

Partaharjun 
toimintakeskus 

Kysy edullisia leiritarjouksia! 
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TOMMI KALENIUS 

Nuoren seurakunnan 
veisukirja 2020 

UUTUUS! 

Uudistettu 
laitos! 

14,04 € 

www.seurakuntakauppa.f 

facebook.com/kirjapaja seurakunnille 

HELI JÄRVI 

Ihmettelyn 
avaimet 

H E L I  JÄ RV I  
Nuori kirkko ja Kirjapaja 

Ihmettelyn
avaimet 

ILMESTYNYT 

TAMMIKUUSSA 

17,10€ 

Ihmettelyn avaimet on uudenlainen materiaali rippikou-
lun pienryhmiin. Sen ytimessä on nuoren oma ihmet-
tely. Päivän teemaa lähestytään niin toiminnalla, Raa-
mattua yhdessä tutkimalla kuin aktiivisesti kysymyksiä 
esittämällä. Entä jos leiripäivä alkaisikin isoshetkellä, 
jossa koostetaan ne kysymykset, joihin nuoret haluavat 
löytää vastauksia? 

Materiaalin teemat ja raamatuntekstit linkittyvät 
Ihme-rippikoulumateriaaliin. Ihmettelyn avaimet tarjoaa 
suoraan käyttöönotettavat keskustelu- ja tietopaketit 17 
raamatuntekstistä, monipuolisia lämmittelyharjoituksia 
sekä kysymyspatteristoja ihmettelyn alkuun. 

I S B N  9789523541603 
Seurakuntahinta 17,10 (ovh.19,00) 
Kysy tarjousta suuremmista määristä! 

Nuoren seurakunnan veisukirjan uusi laitos tarjoaa 
monipuolisen, tämän päivän nuoren elämää puhuttelevan 
kokoelman uusia ja vanhoja veisuja. Kirjan 130 laulusta 
yli puolet on uusia, osa tätä kirjaa varten ja nuorten 
itsensä tekemiä. Teemoina kuljetetaan nuoren tärkeitä 
suhteita: Minä, Sinä, Hän, Me. Kokoelman on toimittanut 
Tommi Kalenius. 

I S B N  9789522889355 
Seurakuntahinta 14,04 (ovh. 15,60) 
Kysy tarjousta suuremmista määristä! 




