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Pienen pieni virus toi meidät ja koko ihmiskuntamme uuteen aikaan. Aivan kuin 
yhdessä yössä vanha arkemme olisi pyyhkäisty pois. Sen tilalla on poikkeustila, jol-
laista muutama viikko sitten emme olisi osanneet edes kuvitella. Yhteiskuntamme 
on osoittanut toimivuutensa, päättäjät kantavat vastuunsa, terveydenhoitohenki-
löstö tekee parhaimpansa.

Kriisitilanteet voivat tuoda ihmisten parhaita puolia esiin. Avoin ja epävar-
ma tulevaisuus voi tuoda ihmisiä lähemmäksi toisiaan ja vahvistaa yhteisvastuuta. 
Vaikka olemme fyysisesti erossa, voimme silti pitää yhtä.

Kirkolle tämä aika on etsikkoaikaa, sanan varsinaisessa merkityksessä. Kirkol-
le on ollut kriisiaikoina erityistä tilausta. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus 
osoittaa, että kirkkoa tarvitaan ja kristillisyydellä on todellista merkitystä. Jonkin 
aikaa avioliittokysymys ja muut kiistat pysyvät taustalla, ja kirkko voi osoittaa yh-
teistä tahtotilaa. 

Löytyykö meistä luovuutta ja rohkeutta? Onko meistä heittäytymään ja ylittä-
mään rajoja? Kokeilukulttuuri ja ketteryys ovat olleet muotisanoja, tuleeko niis-
tä myös totta?  

Uskon, että pystymme ylittämään työalarajoja ja ottamaan eripituisia digiloik-
kia. Sopeudumme siihen, että valinnanvapautemme on rajallisempaa. Kestämme 
senkin, että säästöt ja lomautukset tulevat koskemaan myös kirkkoa. 

Kirkon  tulevaisuuden tulee ratkaisemaan se, kuinka lähelle arkea työmme las-
keutuu, ja kuinka laajasti pystymme kansalaisia tavoittamaan. Kirkon piireistä on 
etsiydyttävä uusiin yhteyksiin, entuudestaan tuntemattomien luo.  Momentum on 
nyt, käytetään se! 

Jarmo Kokkonen 
KKP

ALUKSI

”Nuorethan tulevat leireille mukaan 
omasta halustaan. Leireille halutaan tul-
la, ja kun ollaan jossain siksi, että on itse 
päätetty, on toisenlaiset edellytykset heit-
täytyä olemaan.” Mono Kuoppala ja Al-
ma Laukkanen pohtivat, mikä tekee seu-
rakunnan leirityöstä niin kallisarvoista ja 
vaalimisen arvoista. Sivut 4–8.

Uskon, toivon ja rakkauden testi
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Lasten ja nuorten ilo leireillä ja retkillä 
palkitsee työntekijänkin. Seurakunnan leiri- ja 
retkitoiminnan vaaliminen onkin kasvatus- ja 
nuorisotyön ytimen vaalimista. Samalla se on lasten 
ja nuorten rakastamista lähemmäs kirkkoa.

Leiri on keidas

Teksti: Jaakko Kaartinen
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Leirit ja retket ovat seurakunnan 
nuorisotyön suola, toteaa Oulun 
Tuomiokirkkoseurakunnan nuo-
risotyönohjaaja Mono Kuoppala. 

Kuoppala on ollut mukana 1980-lu-
vun alusta saakka. Leiri- ja retkipäiviä on 
kertynyt neljällä vuosikymmenellä sato-
ja ja tuhansia. Silti työ maittaa edelleen. 
Tällekin vuodelle olisi kalenterin perus-
teella kertymässä reilut viisikymmentä 
vuorokautta.

”Olen aina tykännyt retkille ja leireil-
le lähtemisestä; aina löytyy uusia ja uu-
sia sävyjä. Ainoastaan keho vain vaatii 
pidemmän palautumisajan. Kaksikym-
mentäviisivuotiaana olisi kahden viikon 
rippileirin jälkeen ollut parin tunnin no-
kosten jälkeen valmiina lähtemään heti 
uudestaan.”

Mikä niissä retkissä ja leireissä sitten 
niin vetää?

”Leirit ovat näköalapaikka, todella! 
Kyllähän minä olen etuoikeutetussa ase-
massa, kun olen saanut olla läsnä niin 
monen lapsen ja nuoren elämässä. Tot-
ta kai se muokkaa käsitystä maailmasta-
kin. Jotenkin ne kokemukset virittävät 
kiitollisuus omastakin elämästä. Lapset ja 
nuoret tarjoavat aikuiselle peilin arvioi-
da myös omia asioita. He ovat niin tule-
vaisuusorientoituneita; toivon, että se on 
tarttunut omiinkin arvoihini.”

Matkoja arjen ulkopuolelle

Mikkelissä nuoruutensa viettänyt Alma 
Laukkanen on työntekijänä puolestaan 
uransa alussa. Hän on opintojen aika-

na ja valmistuttuaan kiertänyt tekemässä 
työjaksoja Helsingissä, Lahdessa, Jyväs-
kylässä ja Jämsässä. Mutta leirit kolahti-
vat jo Mikkelissä seurakuntanuorena.

”Mikkelissä järjestettiin joka kuussa 
viikonloppuleiri. Niihin tottui mukavas-
ti. Silloin oli mukavaa päästä omasta ar-
kisesta sosiaalisesta tilasta pois, ei tarvin-
nut olla samalla tavalla roolissa kuin ko-
tona”, Laukkanen sanoo.

”Siihen rohkaisen nuoria nytkin, kun 
olen työntekijänä: että täällä ei tarvitse 
olla samanlainen kuin kotona, koulus-
sa tai harrastuksissa, vaan saa olla oma it-
sensä.” 

”Leiri on silloin onnistunut, kun on 
onnistuttu luomaan jokaiselle turvallinen 
ympäristö, turvallinen tila, jossa saa olla 
oma itsensä. Että saa laulaa yhdessä, leik-
kiä ja pelata ja syödä yhdessä.” 

Myös Mono Kuoppala näkee leirit ja 
retket matkoina pois arjesta.

”Retkien ja leirielämän mahdollisuu-
det ja vaikutukset nojaavat pitkälti sii-
hen, että nuoret saavat tulla sinne aitoi-
na. Ei tarvitse esittää mitään. Ja nuoret-
han tulevat mukaan omasta halustaan. 
Leireille halutaan tulla, ja kun ollaan jos-
sain siksi, että on itse päätetty, on toisen-
laiset edellytykset heittäytyä olemaan.”

”Etenkin leiriympäristö toimii kasvun 
paikkana lapsille ja nuorille. Siinä tilan-
teessa, etäällä kodista, oppii sekä itsestä 
että toisista, ja seurakunnan leirillä op-
pii jotain uskostakin”, Mono Kuoppa-
la sanoo.

”Siellä ollaan yhdessä ja tehdään yh-
dessä, koetetaan elää todeksi se, mitä 

opetetaan. Siellä pastorinkin tulee elää 
saarnansa todeksi, yhdessä lasten ja nuor-
ten kanssa.”

Lupa olla, lupa tehdä

Kuoppala sanoo oppineensa vuosikym-
menten mittaan antamaan yhä enem-
män tilaa nuorille itselleen ottaa vastuu-
ta. Leirityössä hommana on saattaa lei-
riläisiä hetken matkaa, ei ottaa näyttä-
möä itselleen.

”Opiskeluaikana sain evästykseksi, 
että nuorisotyöntekijän tehtävänä on 
tehdä itsestään tarpeeton”, Mono sanoo.

”Nautin paljon esimerkiksi siitä, et-
tä nuoret ottavat toteuttaakseen leiriju-
malanpalveluksen. Toki sen rakentami-
sessa autetaan, mutta varsinainen toteu-
tus on leiriläisten oma. Minä saan osal-
listua takarivistä.

Alma Laukkanen miettii, että nuo-
ren näkökulmasta leirille saa tulla val-
miiseen pöytään, ja se on arvokasta se-
kin. 

”Esimerkiksi koulu on suorittamis-
ta, siellä on pakko olla arvioitavana ko-
ko ajan. Mutta seurakunnassa ei tarvitse 
suoriutua, eikä olla arvosteltavana. Sen 
sijaan siellä on ruokaa ja ohjelmaa ja 
kaikki sinua varten valmisteltu.”

”Mutta se on tosiaan yhtä lailla tär-
keää, että halutessaan saa oikeasti myös 
tehdä itse ja kantaa vastuuta. Haluk-
kaat nuoret voivat liittyä seurakunnan 
vaikuttajaryhmihiin, jossa he pääsevät 
hyödyntämään omaa osaamistaan pro-
jektinomaisesti, kun taas toisille nuoril-

le vaikuttaminen on sitä, kun saa kerta-
luontoisesti itse päättää ja ohjata leikin. 
Osallisuus ja seurakuntalaislähtöisyys 
edellyttävätkin, ettei toiminta ole yhdes-
tä ihmisestä, työntekijästä kiinni.”

”Työntekijän pitäisi olla avainten an-
taja.”

Tarvitaan hyvä suunnittelu  
ja rakenne

Leirien järjestäminen on tietysti myös 
raakaa käytännön työtä, joka on työnte-
kijästä kiinni. Sekä Kuoppala että Lauk-
kanen arvostavat mahdollisimman sel-
keästi ja mielellään yhden teeman ym-
pärille rakennettuja leirikokonaisuuksia.

”Leirit toimivat silloin, kun niillä on 
selkeä rakenne. Silloin ne toimivat itselle 
työntekijänä ja samalla tavalla ne toimi-
vat itselle aikanaan nuorena. Hyvin jär-
jestetyllä leirillä on tilaa, jossa rauhoit-
tua ja tilaa, jossa pitää hauskaa. Työnte-
kijän roolissa olen oppinut arvostamaan 
erityisesti sitä, että tuetaan, mitä työka-
veri tekee”, Alma Laukkanen sanoo.

”Leirityön osaamisessa, ammatillises-
ti, on paljon hiljaista tietoa, joka kertyy 
ja auttaa ennakoimaan asioita. Sitä oppii 
näkemään jo ennalta mahdottomat yh-
tälöt”, toteaa Mono Kuoppala.

”Pelkkä tieto ei kylläkään riitä. Muis-
tan yhden harjoittelijamme, joka totesi 
leirin jälkeen minulle, että nyt vasta ta-
juaa, miten paljon sen yhdenkin leirin 
eteen on tehtävä työtä.”

Leirin rakentaminen teeman ympä-
rille on Kuoppalan mielestä viisasta sik-

sikin, että se auttaa muodostamaan jän-
teen sille, mitä tehdään. 

”Siitä tulee yhdistävä tekijä, jonka ta-
kia juuri sillä kertaa ollaan yhdessä. Kun 
on teema, niin kaikki askartelut, pelit ja 
leikit niveltyvät yhteen. Voidaan käyttää 
toimintapedagogiikkaa mahdollisim-
man tehokkaasti.”

Kohtaamista ja diakonista 
näköalaa

Viime vuosikymmenen mittaan Kuop-
pala on huomannut muutoksen siinä, 
millaisia valmiuksia osalta lapsia ja nuo-
ria puuttuu leirielämän suhteen. Seura-
kuntien leiritoiminnalla on yhteytensä 
diakoniseen näköalaan.

”Kaikenlaiset kouluista tutut ongel-
mat näkyvät myös seurakunnan leireil-
lä.”

”Tietyssä mielessä edellytykset olla 
leireillä ovat heikentyneet. Vuorovaiku-
tustaidoissa on monella haasteita ja eri-
laisia mukautumispulmia näkyy enem-
män kuin aikaisemmin. Ongelmia on 
tietysti ollut aina, mutta viimeisen vuo-
sikymmenen aikana ne tuntuvat koros-
tuneen.”

”Seurakuntien leiritoiminnan kan-
nalta haaste on sekin, että vanhemmil-
ta on vaikea saada oleellisia tietoja lasten 
ja nuorten haasteista ja elämäntilanteis-
ta. Lasten ja nuorten etu olisi, että kaik-
ki tieto kulkisi avoimemmin. Oulussa 
on palattu seitsemän vuorokauden ripa-
rimittaan, mikä on sinällään hyvä, mut-
ta kaikille nuorille niin pitkä leiriaika ei 

toimi.”
”Sitten on toisaalta myös paljon rik-

kinäisiä lapsia ja nuoria, joille seurakun-
nan leirit ovat turvapaikkoja: saa ruokaa, 
saa nukkua puhtaissa lakanoissa, tarjolla 
on tekemistä ja aikuiset ovat turvallisia.”

”Kaiken kaikkiaan aikuisen nälkä ja 
jano on tämän päivän lapsilla ja nuoril-
la suuri. Olla heitä varten, se on se juttu, 
läsnäolon teologia.”

Alma Laukkanen sanoo, että nuorena 
itsekin nuorten kanssa on helppo kom-
munikoida. 

”Sitä varten ei tarvitse yrittää mitään 
kummallista, voi vaan käveleskellä pai-
kalle, istua alas ja jutella ja kohdata.”

”Sen olen alkanut huomata, ettei lei-
rikokemus ole kaikille tuttu. Ja siellä ko-
din ympyröiden ulkopuolella nousee 
tunteita esille, esimerkiksi ihmissuhde-
asioita tulee pintaan. Samoin se, mikä 
kulloinkin on leirin teemana, voi nostaa 
esiin kaikenlaista, mikä vaatii tukemista 
ja kannattelua.”

Elämyksiä koko iäksi

Laukkasen parhaat leirikokemukset 
työntekijänä ovat isoskoulutusleireiltä 
ja nuorten leireiltä.

”Niille tullaan motivoituneina, toi-
sin kuin lastenleireillä vaikka, joille ei 
välttämättä ole itse valittu tulla.”

Leirikeskuksen luonteellakin on 
merkitystä.

”Olen Järvi-Suomesta kotoisin, jo-
ten veden äärellä oleminen on tärkeää 
minulle. Syrjemmässä, luonnon keskel-

”Retkien ja 
leirielämän 

mahdollisuudet 
ja vaikutukset 

nojaavat pitkälti 
siihen, että nuoret 

saavat tulla 
sinne aitoina. 

Ei tarvitse 
esittää mitään.”
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Menetelmien ja härpäkkeiden takana

PALAA MIELESSÄSI MAHDOLLISIIN nuoruutesi leireihin. Mikä niissä kenties veti 
puoleensa? Mikä mahtoi saada palaamaan?

Nuorisotyö on alituista muutosta. Jatkuvasti kehittyviä härpäkkeittä ja laitteistoja, ala-
ti muuttuvia menetelmiä sekä kaiken aikaa muuttuvan maailman ja tulevaisuuden perässä 
pysymistä. Se sama näkyy myös leirityössä. On teemaa, vaikuttavaa sijaintia ja aina vaan 
yllättävämpää sekä hienompaa sisältöä. Joskus sen vierellä voi työntekijänä kokea olonsa 
varsin pieneksi. Epäillä, pystyykö siihen kaikkeen samaan kuin naapurikylien ja suurten 
kaupunkien kollegat vai jäävätkö omat nuoret sittenkin jostain paitsi.

USKALLAN KUITENKIN ANTAA meille pientä vapautusta noihin hetkiin. Sanoa, että 
kenties se leirityön suurin ydin on kuitenkin jossain muussa. Veikata, että monissa omis-
sakin muistoissamme on vaikuttavuus ollut muissa asioissa kuin monimutkaisissa mene-
telmissä ja uusimmissa härpäkkeissä. Se on ollut jossain, mitä voi syntyä, kun joukko ih-
misiä tuodaan yhteen. Jossain, joka ei aina vaadi niin suurta ja ihmeellistä.

En kuitenkaan päästä meitä täysin pälkähästä. Ei se alati muuttuva välineistön ja me-
netelmien maailma ole myöskään merkityksetöntä, eikä ole turhuutta havitella jotain uu-
dempaa sekä vaikuttavampaa. Vaikka ydin pysyy ja vaikka olennainen löytyykin usein ran-
kentamiemme pintojen alta, niin myös niillä pinnoilla ja rakenteilla on väliä.

VAIKKA OMIEN MUISTOJENI ytimessä ovat usein olleet esimerkiksi yhdessä teke-
misen hienous, välittämisen voima ja kokemukset Jumalasta, niin ovat ne kuitenkin jää-
neet mieleeni sekä tulleet elämääni juuri erilaisin leikein, opetuksin ja menetelmin. Ne 
ovat päässeet niin syvälle, koska niiden pinnasta on voinut ottaa kiinni ja sen sisään su-
keltaa. Sen tähden se kaikki myös muuttuu. Kaikki mikä on koskettanut ennen ei vaiku-
ta enää tänään, kaikki mikä on sopinut minulle ei kenties sovi sinulle lainkaan. Me luom-
me ja etsimme uutta, jotta jokainen voisi saada kiinni siitä, mikä löytyy erilaisten härpäk-
keiden ja keinojen takaa.

Alati muuttuva menetelmien kirjo ja härpäkkeiden paljous eivät ole itsessään päämää-
riä, joita tavoitella, vaan välineitä, jotta voimme saavuttaa sen millä todella on merkitystä. 
Ne eivät ole yhä korkeammalle nouseva arvioinnin mittari vaan alati kasvava työvälinei-
den kirjo. Voimavaraksemme ei haasteeksemme.

Mio Kivelä

KOLUMNI

lä olevassa paikassa saa myös olla rau-
hassa, riparillakin esimerkiksi ilman vie-
railupäiviä. Sekin on kivaa, jos kaikki 
ovat yhdessä rakennuksessa, se on yh-
teisöllisempää, ja käytännöllisempääkin 
myös.”

”Oikeastaan voin helposti ajatel-
la, että olen koko työurani aina leireil-
lä mukana. Kun miettii omaa ammatti-
identiteettiään, niin kyllä nimenomaan 
hiljaista tietoa leirielämästä, siellä itse 
koettua haluaa olla viemässä eteenpäin. 
Ja tietty koko ajan oppii uutta: jokaises-
ta seurakunnasta oppii jotain uutta.”

Kuoppalan massiivisimmat leiriko-
kemukset ovat Tanskasta, jonka suurlei-
rille kokoontui 20 000 nuorta. 

”Sellaisissa paikoissa tunnelma läh-
tee lentoon ihan siksikin, että tapaa niin 
paljon muita työntekijöitä. Samalla ta-
valla nuoret itse näkevät ja kokevat suu-
rena elämyksenä sen, että ’meitä on tääl-
lä näin monta’. Tuollaiset ovat tietysti 
huippukokemuksia.”

”Toisaalta on ihan sama, miten tyy-
tyväinen tai tyytymätön itse on leiriin, 
kun pääsee näkemään, miten lasten 
ja nuorten silmät loistavat ilosta, jota 
heillä on: siinä mielessä jokainen lei-
ri on keidas. Leirit ovat antoisia, aina.”

Elävä tuli ja tarinat ovat molempien 
mielestä keskeisiä elementtejä seurakun-
nan leireillä. 

”Tulen ääressä kaikki voivat nähdä 
toisensa, kukaan ei jää toisten taakse. 
Jokin alkukantaisuus toteutuu, kun pa-
lataan siihen, missä ihmiset aina ovat ol-
leet”, Laukkanen miettii.

”Ja tarinat, etenkin eletyn elämän ta-

rinathan leireiltä jäävät elämään – nii-
tä muistellaan pitkien vuosien jälkeen.”

Leiri on elämä pienoiskoossa

Leirityö on jossain mielessä elämäntapa, 
Kuoppala miettii, tai tapa elää elämää 
vähän eri puitteissa. Se on elämä pie-
noiskoossa, iloineen ja suruineen. Yh-
teisöllisyys toteutuu leireillä. 

”Leiri on itselle työntekijänä myös 
kasvun paikka. Miten itse olen rakenta-
massa sitä yhteisöllisyyttä?”

Alma Laukkanen sanoo, että seura-
kunnan leireissä on jotain pyhiinvael-
luksellista. 

”Itsekin pääsee siellä eroon arjesta ja 
keskittymään muuhun – keskittymään 
töihin intensiivisesti, kun on nuorten 
kanssa aamusta iltaan. Pääsee antamaan 
kaikkensa. Kyllä sitä lähimmäisyyttä-
kin pääsee siinä mielessä leiriolosuhteis-
sa paremmin elämään. Lisäksi siellä on 
erossa omasta materialistisesta elämäs-
tään. Jonkinlainen luostari- tai alkuseu-
rakuntameininki toteutuu.”

Kuoppala palaa miettimään leirielä-
män yhteyttä hengellisyyden kokemi-
seen. 

”Monelle nuorelle ja lapselle seura-
kunnan leirien aamu- ja iltahartaudet 
sekä ruokalaulut ovat ainoa hengellisen 
elämän harjoittamisen kokemus.”

”Puitteet hengellisyydelle täytyy kui-
tenkin tiedostaen luoda. Tila pitää rau-
hoittaa hengellisyydelle. Hiljentää po-
rukka. Rakentaa puitteet ja antaa jo-
kin täky – sytyttää kynttilä esimerkik-
si.  Ensimmäistä kertaa tuleville opete-

taan tavat: ruokalaulu lauletaan yhdes-
sä, aamuhartaus pidetään ja iltaharta-
us”, Kuoppala luettelee.

Leirityötä pitää vaalia

Kuoppala ja Laukkanen ovat yhtä miel-
tä, että leirit ovat niin arvokas osa kir-
kon työtä, että niitä kannattaa vaalia kai-
kin tavoin.

Alma Laukkanen siteeraa Kirkko & 
Kaupunki -lehden juttua muutaman 
vuoden takaa, jossa todettiin, että leiri on 
pahin mahdollinen paikka työntekijälle.

”Joku ehkä tosiaan ajattelee niin. Sitä 
tärkeämpää on, että leireillä ovat vain ne, 
jotka sinne tosiaan haluavat töihin.”

Kuoppala sanoo, että erityisesti leireil-
le pitäisi ottaa vain siihen motivoituneita 
pappeja, vaikka se sitten edellyttäisi työn 
suunnittelua uudelleen esimerkiksi toi-
mitusten jakamisen osalta.

”Muistaakseni Juke Ruotsalainen to-
tesi, että meillä on vielä tällä hetkellä ole-
massa suuret ripari-ikäluokat. Jos kerran 
ripari on kirkon jalokivi, eikö sen pariin 
pitäisi päästä, ei joutua? Eli leireille vain 
ne työntekijät, jotka ovat motivoituneita 
ja haluavat siellä olla,” Kuoppala sanoo.

”Ilman leirejä ja retkiä kirkon lapsi- 
ja nuorisotyötä ei voi nykyisessä muo-
dossaan ajatella. Jos näistä luovuttaisiin, 
hyvä, suuri elementti olisi poissa. Ja kun 
lapset ja nuoret ovat leirillä, sillä on vai-
kutusta siihen, miten he toimivat muu-
allakin.” 

”Leirit ovat kirkon tapa rakastaa lapsia 
ja nuoria lähemmäs itseään.”

Alma Laukkanen:

• Leirikeskus-suosikki:  
Siikaniemi, Hollola

• Leiriruoka-suosikki: nugetit
• Leiripeli-suosikki: tyynyralli

Mono Kuoppala:

• Leirikeskus-suosikki:  
Juuma, Kuusamo

• Leiriruoka-suosikki: kaikki  
ruoka vaelluksella nuotiolla

• Leiripeli-suosikki: live-kimble
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Antti Pehkonen on työskennellyt 
Rovaniemen seurakunnan nuo-
risotyönohjaajana 22 vuoden 

ajan. Luonto on ollut hänelle työn tär-
keä elementti uran alusta asti.

”Olen tavannut sanoa, että erämaa-
luonto on yksi komeimpia kirkkoja mitä 
voi olla. Tuntureilla kulkeminen on ker-
ta toisensa jälkeen upea kokemus niin 
isommalla kuin pienemmällä porukalla.” 

”Erityisen mahtavaa on se, kun nuo-
ret oivaltavat luonnon moniarvoisuuden 
ja rikkauden”, Pehkonen sanoo ja muis-
tuttaa vaelluksen olevan ilmaisen majoi-
tuksen myötä edullinen leirimuoto.

Päiväretkistä 
lumiluolavaelluksiin

Rovaniemen seurakunnassa pidetään tä-
nä vuonna 26 rippikoulua, joista kaksi 
on vaellusmuotoista. 

Vuosien mittaan Pehkosen vetämillä 
rippileireillä leirikeskuksessa on vietet-
ty neljä päivää ja kolmena päivänä ryh-
mä on vaeltanut Hetta-Pallaksella. Sinä 
aikana kilometrejä kertyy noin viitisen-
kymmentä.

Partiolaisten kanssa Pehkonen on 
tehnyt vuosittain lumiluolavaelluksia, 
jotka ovat viime vuosina suuntautuneet 

Aakenustunturille. Vaellukset tehdään 
lumikengillä tai suksilla.

”Kun  saavumme kohteeseen, kai-
vamme tunturinseinään lumiluolat, 
joissa asumme viisi vuorokautta. Sinä 
aikana teemme päiväkeikkoja tuntureil-
le, joissa hiihdämme ja laskettelemme. 
Lumiluolavaelluksilla päällimmäisiä asi-
oita ovat lumessa asumisen ja lumitur-
vallisuuden opettelu.”

Pehkosen mukaan erämaavaelluk-
sia harkitsevalta työntekijältä ei vaadita 
fyysisiä erityisominaisuuksia.

”Ei tarvitse olla esimerkiksi mikään 
atleetti, kotleettikin käy. Riittää, kun 
on perusterve ihminen. Keskeistä on 
oma motivaatio.”

Myöskään lapsilta ja nuorilta ei edel-
lytetä erityisominaisuuksia.

”Usein on niin, että vetämilleni vael-
lusripareille tulevilla nuorilla on vahva 
partiotausta tai vaellus ja retkeily on tul-
lut tutuksi kodin kautta. Vaelluksille voi 
kuitenkin osallistua myös ilman aiem-
paa käytännön kokemusta”, Antti Peh-
konen rohkaisee.

Retkien ja erämaavaellusten pituu-
det pitää luonnollisesti suhteuttaa ikä-
kauteen.

”Pienempien lasten kanssa on hyvä 
tehdä päiväretkiä, joilla pärjää pikkure-
pulla. Samalla voi opetella taitoja, jois-
ta on myöhemmin hyötyä mahdollisilla 
pitemmillä reissuilla.”

Vaeltaminen on taitolaji

Pehkonen korostaa turvallisuusnäkö-
kulman merkitystä.

”Turvallisuus on erämaavaelluksilla 
kaikkein tärkein asia. Vaelluksen johta-
jan on oltava sen suhteen riittävän tiuk-
ka ja vaativa. Samalla nuori tietää, että 
hänestä välitetään.”

Myös Suomen Ladun aikuisliikunnan 
suunnittelusta vastaava Juhani Lehto ko-
rostaa turvallisuuden tärkeyttä. Hänen 
mukaansa vaeltaminen ja retkeily ovat 
taitolajeja.

”Turvallisuuteen voi vaikuttaa paljon 
hyvällä ennakkovalmistautumisella. Reit-
ti kannattaa suunnitella tarkoin ja huo-
mioida siinä erityisesti ryhmän kunto ja 
kokemus. Jos kokemusta retkeilystä ei ole 
paljon, kannattaa tehdä lyhyempiä päi-
vätaipaleita ja käyttää valmiiksi merkit-
tyjä reittejä.”

Muita tärkeitä turvallisuuteen liittyviä 
asioita ovat mm. riskien ennakointi, riit-
tävät ensiapuvälineet/ensiaputaidot, vesi-
huollon suunnittelu ja varusteiden kuiva-
na pitäminen.

”On tärkeää varmistaa, ettei varusteita 
ja sen myötä kannettavaa painoa ole lii-
kaa. Liiallinen varustemäärä on varma ta-
pa saada ryhmä väsymään ja eteneminen 
pysähtymään. Lisäksi varusteet täytyy ai-
na tarkistaa hyvissä ajoin ennen lähtöä.”

Jokaista vaellusta varten on laaditta-

va erillinen turvallisuusasiakirja, joka si-
sältää turvallisuussuunnitelman ja riski-
kartoituksen. Asiakirjamalli löytyy esim. 
Suomen Ladun nettisivuilta.

Lehto toteaa, että vaellusta suunnitel-
taessa omaa osaamista ja kokemusta on 
arvioitava realistisesti.

”Jos tuntuu siltä, että osaamista voi-
si olla enemmän, kannattaa pyytää apua. 
Suomen Ladun kautta on saatavissa kou-
lutusta, sparrausta, välineistöä ja mah-
dollisesti jopa vapaaehtoisvetäjiä reis-
suun. Yhteistyötahoa etsivä voi tutustua 
Suomen Ladun ohjaajarekisteriin tai olla 
yhteydessä johonkin Suomen Ladun 190 
jäsenyhdistyksestä.”

Jäsenyhdistyksistä lapinvaelluksiin on 
erikoistunut Tunturilatu ry, jolla on pai-
kallisia jaostoja eri puolilla Suomea. Yh-
teistyötä voi tehdä myös erilaisten luon-
toliikuntayrittäjien kanssa. Suomen par-
tiolaiset järjestää jäsenistölleen eritasoisia 
koulutuksia aina eräopastasolle asti.

Vaihtoehtona lähiluonto

Antti Pehkonen toteaa, että netissä on 
runsaasti laadukkaita retkeilyfoorumeita, 
joista voi löytää vinkkejä ja lukea reissu-
kokemuksista.

”Lisäksi Metsähallituksella on eri puo-
lilla maata toimivia palvelupisteitä, joista 
saa kartta-apua ja tietoa vaikkapa autio-
tupaverkostosta.”

Pehkonen muistuttaa, että luonnos-
sa liikkumista voi opetella ja harjoitella 
myös ilman varsinaisia kursseja.

”Vaikkapa suunnistusharrastuksen 
kautta voi harjoitella kompassin ja kartan 
käyttöä. Oleellista on löytää jotain kautta 
sellainen harmonia, että luonnossa osaa 
kulkea asianmukaisesti, eikä sitä tarvitse 
kokea pelottavana paikkana.”

Pehkonen toteaa, että vaelluksia järjes-
tettäessä rimaa voi myös laskea alemmas.

”Nuorten kanssa ei tarvitse lähteä Ki-
limantsarolle, Kebnekaiselle tai edes Lap-
piin.”

Joka puolelta Suomea löytyy kohtuu-
läheltä mielenkiintoisia luontokohtei-
ta, joissa pääsee nauttimaan erämaatun-
nelmasta tai luontoelämyksestä muu-
ten. Nuorten kanssa voi tehdä päiväret-
kiä vaikka laavupaikalle, jossa voi tulistel-
la ja paistaa lättyjä.

• www.suomenlatu.fi/ulkoile/ohjaaja-
klubi/ohjaajarekisteri

• www.suomenlatu.fi/yhdistys-ja-toi-
mintapistehaku.html

• yhdistyspalvelut.suomenlatu.fi/fi/ai-
neistot/turvallisuus-ja-vakuutusasi-
at/turvallisuusasiakirja.html

• www.luontoon.fi/retkeilynabc
 
 

Juhana Unkuri

Erämaavaellukset 
tarjoavat upeita 
kokemuksia
Erämaavaellusten tekeminen ei vaadi erityisominaisuuksia. 
Vaelluksia järjestettäessä omaa osaamista ja kokemusta on 
kuitenkin arvioitava realistisesti. Yhteistyötä voi tehdä muun 
muassa Suomen Ladun kanssa. Kuva Finn Snaterse. Kohde Aakenustunturi keväällä 2019
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Pelileireillä toteutuvat 
kaikki onnistuneen 
nuorisotyön kriteerit.

Pelaamisharrastuksen ympärille ke-
hittyneitä LAN-leirejä on järjes-
tetty Hämeenlinnassa menestyk-

sekkäästi jo 11 vuotta. Toiminta alkoi 
seurakunnan tietokonekerhosta, mutta 
pian mukaan tuli myös kaupungin nuo-
risotyö ja homma lähti toden teolla pyö-
rimään – alkuvaikeuksista huolimatta.

”Ensin olimme seurakuntatalolla, 
missä oli huonot yhteydet. Sieltä siir-
ryimme leirikeskukseen, missä oli huo-
not yhteydet”, Hämeenlinnan seura-
kunnan nuorisotyönohjaaja Lasse Sa-
raste naurahtaa.

Sarasten mukaan jo alusta asti kävi 
selväksi, että toimintaan tarvitaan myös 
nuorten panosta. 

Seurakuntatalon pelitilassa oli aluksi 
vain vähän kävijöitä, mutta nuoret ko-
kivat toiminnan tärkeäksi. Silloisen joh-
tavan nuorisotyönohjaajan kanssa peli-

iltoja päätettiinkin jatkaa, mutta niin, 
että nuoret tulevat mukaan tekemään ja 
suunnittelemaan. 

Ensimmäinen LAN-tapahtuma sai-
kin alkunsa nuorten ehdotuksesta. Ny-
kyisin Hämeenlinnassa järjestetään jo 
neljä LAN-leiriä vuosittain. Lisäksi hard 
core lanittajien Bunkkeri Crew-ryhmäl-
lä on vielä oma leirinsä.

Yhteistyö avainasemassa

LAN-leirien onnistumisen takana on 
vankka yhteistyö. Saraste muistuttaa-
kin, miten tärkeää oli heti alkuaikoina 
saada eri toimijat yhteisesti asian taak-
se. Esimerkiksi kirjastolla oli ensin oma 
pelitilansa, mutta kun se meni remont-
tiin, päätettiin etsiä keskustasta yksi kai-
kille yhteinen tila, missä pelitoimintaa 
voidaan järjestää.

”Myöhemmin olemme järjestäneet 
myös e-urheilutapahtumia, ja siihenkin 
on saatu koulut ja kaupunki mukaan.” 

”Nuorten kanssa on järjestetty myös 
iso pelitapahtuma, ja jalkapalloseura 
HJS:n kanssa järjestetään pleikkareil-

la pelattava FIFA-turnaus, jonka lop-
puottelu näytetään isolta skriiniltä. Li-
säksi me koulutamme kunnan ja seura-
kunnan työtekijöitä pelaamisesta”, Sa-
raste kertoo yhteistyön laajuudesta kau-
pungissa.

Ei pelkkää pelaamista

Sarasten mukaan pelitoiminnasta on 
saatu varsin positiivista palautetta sekä 
nuorilta että vanhemmilta. Hän kertoo, 
miten he aikoinaan nuorisotyöntekijän 
kanssa toivoivat, että pelaaminen miel-
letään harrastukseksi. Tämä ajatus on 
myös toteutunut.

”Enää ei käydä ruutuaikakeskuste-
lua. Nuorten kanssa jutellaan ja tunnis-
tetaan kyllä myös ongelmapelaaminen. 
Sen taustalla taas on ihan muita syitä, 
jotka eivät johdu pelaamisesta. Halu-
amme, että meille voi tulla juttelemaan 
ja että nuoret ymmärtävät itse rajat.”

LAN-leireillä ei vain pelata vaan 
yleensä käsiteltävänä on myös jokin tee-
ma, josta keskustellaan. Aiheita ovat ol-
leet esimerkiksi, miten leirit tukevat 

nuorisotyötä, pelien sisällöt, käyttäyty-
missäännöt, ikärajat ja tietoturva.

Myöskään terveyteen liittyviä teemo-
ja ei ole unohdettu. 

”Kun esimerkiksi yläkoululla järjes-
tetään valinnainen kurssi pelaamisesta, 
on siellä kotitalousopettaja kertomas-
sa, miten sokeri vaikuttaa suorituksiin. 
Lisäksi liikunnanopettaja tuo esiin, mi-
ten niska-hartiaseutu pysyy kunnossa ja 
kroppa kestää istumista”, Saraste heittää 
esimerkkeinä.

Nuorten osaaminen käyttöön

Mutta mitä LAN-leirien järjestäminen 
sitten vaatii työntekijöiltä? Saraste tote-
aa, että aika olennainen asia on tykätä 
itse pelaamisesta.

”Pelaaminen ei ole ikäsidonnais-
ta. Olemme samassa veneessä nuorten 
kanssa, vaikka olemme tietysti työnte-
kijöitä.” 

Tekninen osaaminen ei taas ole niin 
oleellista. Saraste kertoo, ettei itse esi-
merkiksi tajua mitään tietokoneista.

”Tekniikka on hirviö, mutta silti pe-

laan. Minun osaamiseni on nuoriso-
työssä, ja koen erittäin tärkeäksi, että 
nuorilla on oma alueensa.”

Nuorten tekninen osaaminen onkin 
LAN-leireillä arvossaan. 

Aluksi leireillä nuoret vain esitti-
vät mielipiteitään ja toiveitaan nuoriso-
työntekijöille sekä osallistuivat materi-
aalin roudaamiseen. 

Pian huomattiin, että nuorten jou-
kossa on esimerkiksi ict-asentajaksi 
opiskelevia. Niinpä seuraavissa tapah-
tumissa he jo ottivat vastuulleen tie-
toverkon rakentamista ja suunnittelua 
sekä sähköverkon suunnittelua. 

Onnistunutta nuorisotyötä

Saraste muistuttaakin, että saatavilla on 
monenlaista osaamista ja tietoa ja sitä 
kannattaa hyödyntää. Hämeenlinnas-
ta käytiin esimerkiksi Helsingissä kat-
somassa 50 hengen pelitilaa. Silloin aja-
teltiin, että tällaista ei ikinä saada Hä-
meenlinnaan.

Mutta Helsingistä saatiin tarvittavaa 
apua, ja pian kaupunginkirjasto ja kau-

pungin nuorisotyö jo hakivat yhteistä 
projektirahaa. Kun nuorisotyön ja kir-
jaston voimat yhdistettiin, kasassa oli jo 
lähes 30 koneen tila. 

”Ei kaikkien tarvitse keksiä pyörää 
uudestaan. Tietoa ei pantata vaan se on 
täysin avointa.”

Ja kun puhutaan LAN-leirien vaiku-
tuksista, toteutuvat niissä Sarasten mu-
kaan kaikki onnistuneen nuorisotyön 
tavoitteet.

”Leirit ovat korjaavaa, ennaltaehkäi-
sevää ja integroivaa nuorisotyötä. Meillä 
esimerkiksi osallistujista melkein puolet 
on maahanmuuttajataustaisia.”

Eikä Hämeenlinnassa ole pysähdytty 
vaan toimintaa halutaan kehittää edel-
leen koko ajan paremmaksi.

”Sisällöllisesti ei seisahduta paikal-
leen vaan lähdetään kokeilemaan ja tar-
joamaan uutta. Sitten nähdään onko 
tarvetta ja otetaan kaikki palaute huo-
mioon”, Saraste kiteyttää.

Tomi Kangasniemi

Nuoret avainasemassa 
LAN-leirien menestyksessä
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Sonkajärven 
seurakunnassa kirkon 
talouden kiristyminen 
ei vielä ole näkynyt 
kasvatustyön retki- ja 
leiritoiminnassa. Retket 
ja leirit ovat itseasiassa 
lisääntyneet, kertoo 
nuorisotyönohjaaja 
Hannu Keränen.

”Perussyynä hyvään retki- ja 
leiritilanteeseen Sonkajärvel-
lä on, että kasvatuksen puo-

lella meillä on hyvät päättäjät ja kasva-
tustyötä arvostetaan seurakunnassa ko-
vasti”, Hannu Keränen sanoo.

”Päättäjät ovat tietysti toiminnan tu-
kemisessa tärkeässä roolissa. Heille pitää 
esitellä asiat kunnolla ja ajoissa – rahoi-
tuksen puolesta täytyy tehdä työtä omas-
sa seurakunnassa pitkällä jänteellä.”

Sonkajärven seurakunta on siinä mie-
lessä poikkeuksellinen, että kasvatustyön 
toimintaan on saatu järjestettyä taloudel-
lista perustaa erityisen paljon myös ulko-
puolelta.

Keränen toteaa, että seurakuntien ti-
lanteen muuttuessa toimintamäärärahat 
kyllä supistuvat, mutta silloinkin rahaa 
on olemassa paljon, kun sitä vain järjes-
tää.

”Niukkenevassa tilanteessakin varoja 
on riittämiin.”

”Volyymiä löytyy, kun yhdessä teh-
dään. Ja samalla on tarjolla uusia avauk-
sia sille toiminnalle ja sanomalle. Kas-
vatustyön tukemisessa on paljon yhteis-
työn mahdollisuuksia.”

Yhteistyökumppaneita 
yrityksistä seurakuntiin

Yhteistyö on avainsana toiminnan tuke-
misessa. Sonkajärvellä on oltu erityisen 
ahkeria juuri yhteistyöverkoston raken-
tamisessa eri suuntiin, myös paikallisiin 
yrityksiin.

Keräsen mukaan paikallisia yhteis-
työkumppaneita löytyy, kun vain kysyy. 
Monenlaiset yhdistelmät ovat mahdolli-
sia. Sonkajärvellä on esimerkiksi järjes-
tetty isoskoulutusleirejä paikallisen nuo-
risovaltuuston kanssa yhdessä niin, että 

samalla leirillä on erillisenä ohjelmana 
nuorisovaltuuston ja isosten koulutus-
osuudet ja sen lisäksi sitten yhteistä ai-
kaa ja kivaa.

”Naapuriseurakuntien kesken yhdes-
sä järjestäminen on sekin hyvä vaihtoeh-
to. Viidellä seurakunnalla on viisi kertaa 
enemmän rahaa kuin yhdellä. Jos tonnil-
la ei saa järjestettyä retkeä, niin viidellä 
tonnilla saakin jo kaikenlaista”, Hannu 
Keränen rohkaisee.

”Mutta tämän aikaansaaminen vaatii 
sekin järjestämistä ja vaivannäköä, ihan 
siinä kuin paikallisten yhdistysten ja yri-
tystenkin kanssa toimiminen. Kukaan ei 
lähde mukaan, ellei itse käy mukaan ha-
kemassa.”

Rahaa on, kun sitä hakee

Osa Sonkajärven yhteistyökuvioista on 
laajempia monen toimijan kokonai-
suuksia.

”Parhaillaan me olemme SPR:n, par-
tion ja kymmenkunnan paikallisen järjes-
tön kanssa mukana uudessa laajassa hank-
keessa, jossa on haettu varoja syrjäytyvien 
nuorten toiminnan järjestämiseen. Seura-
kunnan roolina on tuoda mukaan omaa 
ammattitaitoaan ja olla ohjaamassa.”

”Ensi lokakuussa me järjestämme ro-
vastikunnallisen isosten päivän, jonka 
tukemiseen haetaan myös yrityksiä. jo-
ka tehdään yhdessä rovastikunnan seura-
kuntien kanssa. Tapahtuma järjestetään 
paikallisin voimin yhdessä, koska varoja 
lähteä seurakunta seurakunnalta jonne-
kin pidemmälle ei ole.”  Rovastikunta on 
antanut hyvin varoja yhteiseen toimin-
taan, ja tällä työllä on pitkät perinteet.

Vuodeksi 2021 suunnitellaan puo-

lestaan reilun puolen tuhannen nuoren 
hiippakuntatapahtumaa, jossa on mu-
kana kapituli, Nuori kirkko ja paikalli-
set yritykset – teemana on ”Hyvän teke-
minen”.

”Olvi-säätiön kanssa olemme järjestä-
neet Voimaa vanhemmuuteen -teemalla 
perheleirejä, joita laajennetaan nyt iso-
vanhemmillekin. Seitsemän leiriä on saa-
tu jo sillä rahalla pidettyä, yhteensä niitä 
tulee kymmenen. Mahis-tuella on puo-
lestaan kunnan kanssa toteutettu nuoril-
le 14 hanketta aina 2000 – luvulta lähti-
en eri teemoilla kokoontumisia sekä lei-
ri- ja retkihommia. Ja lisäksi on ESR-
rahoituksen hakemisen mahdollisuus”, 
Keränen luettelee.

”Rahaa on olemassa, mutta se ei tule 
itsellään. Kun viitsii hakea, rahaa ja te-
kijöitä on saatavilla. Säätiöitä ja yrityk-
siä lähtee kyllä mukaan, jos seurakun-
nan toiminta koetaan luotettavana. Se 
puolestaan vaatii sen, että uskaltaa sei-
soa taustayhteisönsä edustajana siellä, 
missä tapahtuu.”

Ja suunnittelua pitää tehdä pitkäl-
le eteenpäin. Tällä hetkellä Sonkajärvel-
lä suunnitellaan yhdessä paikallisten ur-
heiluseurojen kanssa tapahtumia kevääl-
le 2021.

Nuorisotyön retkiä  
diakonian puolelle? 

”On rohkaisevaa huomata sekin, että 
kun ollaan avoimesti mukana seurakun-

tana, ei myöskään tarvitse luopua seura-
kunnan omasta olemuksesta. Hengelli-
sen ulottuvuuden saa tuoda esille, tietysti 
aina sillä kielellä, joka kulloinkin tunne-
taan. Sitä seurakunnalta odotetaankin”, 
Hannu Keränen miettii.

”Ihmisillä on meidän arvojen mukais-
ta ajattelua. Tuolla on hienoja ihmisiä – 
nehän ovat pitkälti seurakuntalaisia, jot-
ka kaikissa järjestöissä ja firmoissa toi-
mivat. Heidän saamisensa mukaan vaa-
tii seurakunnan työntekijältä vain läsnä-
oloa ja oman asian selittämisen ja auki 
puhumisen.”

Viimeisen vuoden aikana Pohjois-Sa-
von alueen järjestöissä, seuroissa ja yri-
tyspuolella on Keräsen tuntuman mu-
kaan aktivoitunut selvää halua lähteä 
toimimaan nuorten puolesta. Sellaiset 
hankkeet, joilla tähdätään auttamiseen, 
herättävät kiinnostusta.

”Myös nuorisotyöllä on mahdollisuus 
kiinnittyä diakoniaan. Se voi tarkoittaa 
monenlaisia asioita. Meillä on ollut jo tä-
hänkin mennessä hyviä kokemuksia sii-
tä, että nuoret ovat menneet palveluta-
loihin ja auttaneet ulkoilussa. Ensi vuo-
den hiippakunnallisessa nuorisotapahtu-
massakin on ohjelmassa sellainen rollaat-
toriralli.”

Jaakko Kaartinen 
Kuvat: Hannu Keränen

Retket, leirit ja tapahtumat 
turvataan yhteistyöllä

Hannu Keränen

Sonkajärveläisiä nuoria rippileirillä haastattelemassa vanhempia ihmisiä  
Elävä kirjasto -menetelmällä vanhempia ihmisiä.
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Leirit ovat suosittuja, 
koska niillä syntyy tilaa 
tunteille, miettii Helena 
Kauppila. 

Leirit ovat seurakunnan kasvatus- ja 
nuorisotyössä erityinen mahdolli-
suus spiritualiteettiin liittyvien ko-

kemusten herättämiselle ja syventämi-
selle. 

Diakissa lehtorina toimiva pasto-
ri Helena Kauppila näkee leirielämäs-
sä monta sellaista tekijää, joiden varassa 
hengellinen maisema rakentuu.

”Leirielämä itsessään koostuu isom-
mista ja pienemmistä rituaaleista. Päi-
värytmiä määrittää toistuvuus, ruokai-
lut seuraavat toistaan ja jokaisella laule-
taan ruokalaulu, on aamuhartaus ja ilta-
hartaus”, Kauppila luettelee. 

Leiri itsessään on jotain sellaista, jolla 
erottaudutaan normaalista arjesta.

Työntekijöille leirien puitteet ja toi-

minnot ovat rutiinia. Samalla ne kui-
tenkin ovat leirille tulleille nuorille eri-
tyisiä ja tietyllä tavalla pyhän puitteita.

Yhteenkuuluvuuden merkitys

Leirirituaalit kiinni leirin ohjelmassa. 
Kun leiri onnistuu, sen ohjelmaa vietet-
täessä päästään kokemaan keskinäisen 
yhteenkuuluvuuden tunnetta.

”Yhteenkuuluvaisuuden tunne on 
hengellisyyden kokemiselle tärkeä. 
Hengellinen kokemus toki on yksityi-

nen, mutta siihen liittyy myös yhteinen 
ulottuvuus. En tiedä, liittyisiköhän hen-
gellisyys jo aivan itsessään nimenomaan 
ihmisen sosiaaliseen luonteeseen.”

Yhteinen hiljentyminen on vaikutta-
va kokemus. Kauppila muistelee tilan-
netta, jonka koki Barcelonassa Camp 
Nou -jalkapallostadionilla. Ennen ot-
telut alkua pelaajat ja katsojat viettivät 
hiljaisen hetken menehtyneen pelaajan 
muistoksi. 

”Tunsi, miten sen valtavan ihmis-
joukon yhtaikaisessa hiljenemisessä ke-
räytyi ihmeellistä energiaa. Kun leireil-
lä pysähdytään päivän vilkkaiden akti-
viteettien jälkeen yhdessä yhteen paik-
kaan, tietynlainen emotionaalinen vai-
kutus on sielläkin aina tunnistettavissa.

Luonto herkistää

Yksi leireihin liittyvistä elementeistä on 
luonto. Leirikeskukset sijaitsevat lähes 
aina luonnon helmassa.

”Luontoyhteyden vaikutus ihmi-
sen kokemuksiin on tutkimuksienkin 
kautta havaittu. Luonto ei odota ihmi-
seltä mitään: arkielämä on täynnä odo-
tuksia, mutta luonnossa kaikki pelkis-
tyy yksinkertaiseen”, Kauppila sanoo.

Yksinkertaisimmat leirikeskukset 
tarjoavat luonnon varassa olemisen ko-
kemusta tehokkaimmin. Mutta vaelluk-
set vielä enemmän.

”Erämaassa täytyy miettiä ja varmis-
taa, mistä saa veden, miten saa turvattua 
lämmön ja miten valmistettua ruoan. 
Miten tehdään asioita yhdessä – elämä 
pelkistyy primitiivisiin asioihin ja nii-
den äärellä olemiseen”, toteaa Kauppila.

”Viime kesänä kävin itse kulkemas-
sa Hetta-Pallas-reitin. Siellä kansallis-
puistossa tuli miltei joka taukopaikalla 
kohdattua seurakuntien ryhmiä. Panin 
merkille, miten ihmeen yhteen hitsau-
tuneen oloisia ja toisistaan huolta pitä-
viä nuoret niissä olivat.”

Leireillä liikutetaan ihmisiä

Leirityön hengellisen ulottuvuuden her-
kistäminen ja syventäminen edellyttää 
tietoista vaikuttamista itse leirin puittei-

siin ja toisaalta sen ilmapiirin vaikutta-
mista.

”Tätä leiripedagogista repertuaaria 
on paljon olemassa. Perimmiltään sii-
nä on kysymys pyrkimyksestä vaikuttaa 
emotionaalisella kokemuksella. Tuntei-
den kautta vaikuttamiseen siis pyritään, 
mutta toisaalta sitä seurakunnissa myös 
varotaan”, Kauppila toteaa.

”Syystäkin tietysti varotaan. Nuo-
ret ilmaisevat tunteitaan hyvin herkästi. 
Kaikki tietävät, millaiseksi viimeisen il-
lan hysteria saattaa kehkeytyä, ja miten 
on hyvä, että sen lietsomisen sijaan tun-
teita kanavoidaan muualle järkevästi.” 

Mutta toisaalta leireihin liittyvät ko-
kemukset ovat emotionaalisia ja nuori-
sotyö on tarkoitettu liikuttamaan ihmi-
siä.

”Mitä pidempään leirityötä tekee, si-
tä tietoisemmaksi tulee siitä millainen se 
leirien emotionaalinen vaikutus nuorille 
on. Sen tiedostamisen kautta pystyy te-
kemään vastuullisia, mutta vaikuttavia 
ratkaisuja. Leiritoiminnassa ne ovat kes-
keisiä – ja siksi leirit varmasti niin suo-
sittuja ovatkin.”

Kristillisyys ei löydy 
päälleliimaten

Aivan samanlaisia tunteita voidaan 
tuottaa niin uskonnollisessa kuin maal-
lisella leirillä.

”Samantyyppisiä emootioita kuin 
rippileireillä, liikkuu varmasti myös 
protuleireillä. Ero on siinä, että kristil-
liseen rituaaliin liittyy tabu-ulottuvuus. 
Kirkollista toimitusta kehystää sen la-
vastus ja performatiivisuus, jolla se yh-
distetään koko kristillisen tradition pi-
tuuteen.”

Kirkon hengellisen annin jakamisen 
suhteen leirityössäkin ollaan kuitenkin 
tilanteessa, jossa lapset ja nuoret osaa-
vat kristillistä kieltä yhä vähemmän ei-
vätkä tunne sen tarinoita. Miten leireil-
lä koetut tunnemaisemat sitten nivelty-
vät kristillisyyden läpi tulkittavaan hen-
gellisyyteen?

”Kirkossa vallitsee vähän hankala aja-
tus, että kun yhteiset kertomukset mur-
tuvat, pitää yksinkertaisesti opettaa ih-

miset ymmärtämään, mitä ne ovat. 
Mutta yhteisten kertomusten murtumi-
nenhan tarkoittaa, ettei niitä ole yksin-
kertaisesti enää ole. Eikä ole tehtävissä 
muuta kuin kuunnella niitä kertomuk-
sia, joita ihmiset itse kertovat, ja koettaa 
kytkeä ne kristinuskon kertomukseen – 
mutta muuten kuin päälle liimatusti”, 
Kauppila sanoo.

Ehkä arjesta erotettu leiritoiminta 
on juuri se paikka, jossa eri kertomuk-
sia luontevimmin puolin ja toisin kuul-
laan ja jaetaan.

”Ihmisten tarinoiden kuulijaksi aset-
tuminen vaatii uudistumiskykyä työn-
tekijältä, heittäytymisen halua ja uskoa 
siihen, että itsellä on jotain sellaista an-
nettavaa, joka kannattelee.”

”Kasvatustyöhän on sellaista, ettei si-
tä näe varsinaisesti. Ei sitä näe, onko sie-
lu pelastunut. Se on kylvämistä ja sen 
katselua, mitä tapahtuu. Nuorisotyön 
lähtökohtana pitää olla myös vain op-
pia nauttimaan niiden nuorten kanssa 
olemisesta.”

”Olennaista tässä on oman spiritua-
liteetin tuntemus. Sen suhteen kirkon 
työntekijöillä on tarvetta keskittyä pal-
jon nykyistä paremmin.”

Jaakko Kaartinen

Rituaaleista tunteisiin

”Nuorisotyön 
lähtökohtana pitää 

olla myös vain oppia 
nauttimaan niiden 

nuorten kanssa 
olemisesta.”
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Nuorten ilmastoahdistus on aihe, jo-
ka nousee säännöllisesti esille kyse-

lyissä ja tutkimuksissa. Monet kokevat 
toivottomuutta ja jonkinlaista näköalat-
tomuutta ilmastonmuutoksen edessä. 
Nuoret tarvitsevat tilaa ja aikaa käsitel-
lä ympäristöön liittyviä tunteita ja koke-
muksia. Voisiko kirkossa ilmastoahdis-
tuksen sijaan olla vahvemmin esillä il-
mastotoivon näkökulma? 

Uudessa rippikoulusuunnitelmas-
sa vastuu luomakunnasta on kirjattu 
yhdeksi tavoitteeksi: ”Nuoret kantavat 
vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja 
luomakunnasta.” 

Ympäristöön liittyvät kysymykset kie-
toutuvat monella tapaa kristinuskon 
ydinteemoihin Jumalan ja luomakun-
nan välisestä suhteesta sekä ihmisen vas-
tuusta tässä maailmassa. 

Vuonna 2019 valtakunnallisella rip-
pikoulukyselyssä 75% rippikoululaista 
ja 89% isosista vastasivat myönteisesti 
väittämään ”Ympäristön suojelemiseen 
liittyvät asiat ovat minulle tärkeitä.” Tä-
hän laajasti nuoria yhdistävään teemaan 

on tarpeellista syventyä rippikouluissa ja 
isostoiminnassa. 

Yksi näkökulma kestävään elämänta-
paan ja ilmastotoivoon ovat vihreät ri-
parit. 2010-luvun alun vihreät riparit 
-hanke herätti paljon positiivista vasta-
kaikua ja vaikutti rippikoulujen käytän-
töihin. 

Tämän vuoden alusta vihreät riparit 
toimintaperiaatteet ja kriteerit on päi-
vitetty. Kyse ei ole erillisistä teemaripa-
reista, vaan koko rippikoulun ja isostoi-
minnan läpäisevästä ajattelusta. 

Millä tavoin rippikouluissa ja isostoi-
minnassa mahdollistamme ja kannus-
tamme nuoria kohti kestävää elämänta-
paa ja kuinka itse toimimme esimerk-
keinä? 

Vihreät riparit kriteereitä on yhteensä 
kuusi: luontokokemukset, ympäristö-
tunteet, luomakunnan pyhyys, ympä-
ristövaikuttaminen, kestävät valinnat ja 
ympäristötieto. 

Tavoitteena on vahvistaa kristillis-
tä ympäristökasvatusta, ekoteologiaa ja 
kestävää elämäntapaa rippikoulussa ja 

isostoiminnassa. 
Tärkeänä näkökulmana nousevat 

esille ympäristöön liittyvät tunteet ja 
kokemukset sekä toivon näkökulma. 

Rippikoulu ja isostoiminta on erin-
omainen paikka pohtia näitä teemoja 
sekä löytää yhdessä kestävän elämänta-
van ratkaisuja.  

Vihreät riparit toimintaperiaatteet 
ja kriteerit on päivitetty. Seuraava askel 
on miettiä kuinka ne toteutuvat käy-
tännössä seurakuntien rippikouluissa ja 
isostoiminnassa. 

Jo nyt käytössä olevien toimintata-
pojen rinnalle tarvitaan uusia käytän-
töjä. Millaisia käytäntöjä vihreät ripa-
rit -toimintamalli synnyttää teidän seu-
rakunnassa? 

Osana uudistusta järjestetään ensim-
mäinen valtakunnallinen Vihreät riparit 
-isosleiri Turussa 8.-10.5. 

Leiristä ja vihreistä ripareista löydät 
enemmän tietoa evl.fi/plus sivuston rip-
pikouluosiosta. 

Jari Pulkkinen
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Nyt tulevat Vihreät riparit 2.0.

u Vihreiden riparien mukainen ajat-
telu, ympäristökysymykset ja erityisesti 
ilmastokasvatus edellyttävät kokonais-
valtaista lähestymistapaa. 

Ilmastokasvatuksen eri ulottuvuuksi-
en hahmottamisen avuksi varten on ke-
hitetty havainnollinen polkupyörämalli. 

Pyörä tarvitsee jokaista osaa toimiak-
seen ja käyttäjän liikkuakseen. ”Ilmasto-
polkupyörän” osia voi tarkastella myös 
erillään toisistaan ja huomata, miksi jo-
kainen niistä on kokonaisuuden kan-
nalta tärkeä.

Yksi polkupyörämallin kehittäjis-
tä on WWF:n johtava ympäristökasva-
tuksen asiantuntija Essi Aarnio-Linnan-
vuori. Hän on ollut mukana myös Vih-
reiden riparien uudistamista suunnitel-
leessa työryhmässä.

”Vuonna 2012 Vihreät riparit -yht-
teistyö kirkkohallituksen kanssa alkoi 
WWF:n aloitteesta. Nyt olemme olleet 

mukana uudistamassa kriteerejä. ideana 
on, että ympäristökasvatus on rippilei-
reilläkin ’uusi normaali’ koko maassa.”

Ensi kerän leireille on tulossa Vihre-
än timantin metsästäjät -teemainen ko-
konaisuus, jonka avulla nuorten kanssa 
päästään käsittelemään ekologisen arjen 
kysymyksiä.

Leirivierailuja ja materiaaleja

WWF tekee jatkuvasti esimerkiksi laa-
jaa kouluyhteistyötä ja tuottaa monen-
laisia ympäristökasvatuksen materiaale-
ja. Ne voisivat olla kaikki seurakuntien-
kin käytössä.

”Seurakunnat ja kirkko ovat meille 
erittäin mieluisia yhteistyökumppanei-
ta”, Aarnio-Linnanvuori sanoo. 

”Aika harvoin kuitenkin ympäristö-
kasvatuksen materiaaleja menee meiltä 
seurakunnille. Ehkä kaikki eivät ole tul-

leet ajatelleeksi, että ympäristöjärjestös-
tä voisi kysyä leireille tukea.”

Yksi mahdollisuus liittyy kouluvie-
railujen mallin käyttämiseen rippilei-
reillä. WWF:llä on laaja joukko vapaa-
ehtoisia nuoria aikuisia, jotka yleen-
sä ovat ympäristötiedon, biologian ja 
opettaja-opiskelijoita, jotka hoitavat vi-
eräilutoimintaa. Esimerkiksi partiolip-
pukuntien kanssa WWF on leiriolosuh-
teisiin sopeutettuja vierailuja tehnytkin.

Aarnio-Linnanvuori sanoo, että aina-
kin Nuori 2020 -päivillä WWF:n stan-
dilla tuli paljon kontakteja seurakuntien 
työntekijöihin. Nuorisoalan työntekijöi-
den kiinnostus ilmastokysymyksiin kas-
vaa nuorten ilmastoliikkeen myötä.

”Tiedän, että seurakunnissa tehdään 
hyvää työtä ympäristokasvatuksen saral-
la, mutta voisi sitä vielä lisätäkin.”

Jaakko Kaartinen

Ympäristöjärjestöstä apua seurakuntiinkin
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P IPLIA

”Sana tuli lihaksi ja pystytti telttansa meidän keskuu-
teemme.” (Joh. 1:14) 

Raamatussa telttaillaan ahkerasti. Vanhan Testamentin 
alkupuolen patriarkkakertomuksissa Abraham ja hänen 
jälkeläisensä ovat paimentolaisia, jotka siirtävät asuin-
paikkaansa tarpeen mukaan. Teltat tulevat tarpeeseen 
myös kuningasajan sotarekillä. Psalmin kirjoittajan nä-
kökulmasta taivaankansi on kuin hyvin pingotettu telt-
ta: ”Herra, minun Jumalani, miten suuri ja mahtava sinä 
olet! - - Sinä olet levittänyt taivaan kuin telttakankaan.” 
(Ps. 104:1–2) Apostoli Paavali oli teltantekijä, ja hän har-
joitti ammattiaan seurakuntien kaitsemisen lomassa.

Raamatun kielen ja kuvaston kannalta tärkein teltta 
on kuitenkin osa kertomusta Israelin kansan nelikym-
menvuotisesta telttaretkestä. Erämaassa Herra antaa tar-
kat ohjeet pyhäkköteltan valmistamisesta. Jumalan telt-
ta suojaa liitonarkkua, Jumalan ja hänen kansansa yhtey-
den symbolia. Pyhäkköteltta on liikkuva temppeli, näky-
vä merkki siitä, että Herra on asettunut kansansa keskuu-
teen ja kulkee heidän kanssaan. 

Tämä kuva kansansa mukana telttailevasta Jumalas-
ta on niin vahva ja merkityksellinen, että se vaikuttaa 
myös Uuden Testamentin kieleen. Yllä oleva Johannek-
sen evankeliumin jae on sanatarkka käännökseni. Kirk-
koraamatussa on ymmärrettävästi käännetty ilmaisun ku-
vainnollinen merkitys (”ja asui meidän keskellämme”). 
Johanneksen evankeliumin kirjoittajalle mielikuva Her-
ran päätöksestä pystyttää teltta kansansa keskuuteen erä-

Jumalainen telttaretki

maassa on niin puhutteleva, että hän käyttää samaa sanaa 
lihaksi tulleesta Jumalan Sanasta. Ihmiseksi syntyessään 
Poika pystyttää teltan, asettuu ihmisten keskuuteen asu-
maan. Saman telttailusanaston käyttäminen on Johan-
nekselle yksi keino korostaa Jeesuksen jumaluutta ja lä-
hestyä ihmiseksi tulleen Jumalan salaisuutta.

Teltta taipuu Raamatun kuvastossa moneen. Teltan 
purettavuus ja väliaikaisuus tekee siitä osuvan vertausku-
van elämän hauraudelle: ”Kuin paimenen teltta minun 
majani puretaan ja viedään pois.” (Jes. 38:12). Myös Paa-
valin ajattelussa ihmisen ruumis on teltta, väliaikainen 
asumus: ”Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maal-
linen telttamajamme puretaankin, Jumalalla on taivaassa 
meitä varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten työ-
tä.” (2. Kor. 5:1) Hautaan siunaamisen teksteissä ja virsis-
sä hyödynnetään usein tätä telttakuvastoa, välillä saatto-
väen suureksi ihmetykseksi (”Pappi puhui jostain teltta-
majoista, vaikka vaari ei koskaan telttaillut!”).

Heprealaiskirjeen kirjoittaja samaistuisi Muumilaak-
son väestä epäilemättä eniten Nuuskamuikkuseen. 

Nuuskamuikkunen purkaa vikkelästi telttansa mar-
raskuun lähestyessä, pakkaa sen mukaansa ja lähtee liik-
keelle. Telttaan yhdistyy ajatus liikkeestä pysyvyyden ja 
staattisuuden sijaan, mikä oli monelle varhaiselle kristi-
tylle tärkeä ajatus. Heprealaiskirjeessä kristityt ovat kuin 
vaeltavia muukalaisia, jotka kulkevat kohti vakinaista 
asumusta: ”Eihän meillä täällä ole pysyvää kaupunkia, 
vaan me odotamme ikävöiden sitä kaupunkia, joka tu-
lee.” (Hepr. 13:14). Kristitty on täällä vain telttailemassa.

Katja Kujanpää

Koronan aikana  
nuorisotyö taipuu verkkoon

Lähtökohtaisesti kesän intensiivijaksot 
pyritään toteuttamaan suunnitellusti. 

Mikäli tulevat viikot ja hallituksen 
linjaukset vaativat toisenlaisia toimen-
piteitä, niihin reagoidaan nopeasti. 

On helpompaa perua kesän intensii-
vijaksoja lyhyelläkin varoajalla kuin pe-

rua niitä nyt ja sitten yrittää käynnistää 
niitä myöhemmin uudelleen.

Mikäli kesän intensiivijaksoja joudu-
taan perumaan, valmistelemme yhtei-
siä suosituksia kesän intensiivijaksojen 
toteuttamiseksi. Linjaamme myös tar-
peen mukaan rippikoulun sisällön vä-

himmäismääriä.  
Evl.fi/plus -rippikouluosioon on 

koottu jatkuvasti päivittyvää rippikou-
lun etäopiskelussa hyödynnettävää ma-
teriaalia. Webinaareja digitaaliseen rip-
pikoulutyöhön luodaan koko ajan lisää.

Kriittisten alojen työntekijöiden 1.-3. 
luokkalaiset lapset ovat lähiopetuksessa. 
Käytännössä opetusryhmiä on jouduttu 
yhdistelemään, jolloin oppilaat eivät ole 
tutussa porukassa. Se on pienille oppi-
laille vähän outo kokemus kaiken epä-
varmuuden keskellä. Myös aamu- ja il-
tapäivätoiminta jatkuu ainakin 1.-2. 
luokkalaisten osalta. 

Seurakuntien ei pidä lomauttaa työn-
tekijöitä, vaikka lapsiryhmät pienenevät. 
Mieluummin suunnataan vapautuvaa 
työresurssia toisin, mutta lapsilta se ei saa 
olla pois. Pienet koululaiset tarvitsevat 
nyt paljon turvallisen aikuisen huomiota.

Etäopetuksessa olevien oppilaiden ta-
voittaminen on ongelmallisempaa. So-

mekanavia ja keskusteluryhmiä riittää, 
mutta kasvokkain tapaamiset tuntuisivat 
entistä tärkeämmiltä, kun arki on etänä 
ja ruudulla. Kaikki eivät myöskään ha-
lua etäyhteyksillä puhua luottamuksel-
lisista asioista. Etäopiskelun itsenäisyys 
ei sovi kaikille, sillä osa tarvitsee enem-
män ohjausta opettajilta ja/tai vanhem-
milta. Kotitilanteesta riippuu paljon, mi-
ten pian kotikoulu alkaa tympiä ja seinät 
kaatua päälle. Kouluruokailun puute al-
kaa myös näkyä. Osa kouluista toki jat-
kaa ruokailuja.

Isompia oppilaita ja opiskelijoita mie-
tityttää tulevaisuus. Mikä kaikki viiväs-
tyy tai peruuntuu? Pääsenkö ylioppilaak-
si tai ehdinkö valmistua tänä keväänä? 

Seurakunnan ja koulun opiskeluhuollon 
yhteistyö on nyt ensiarvoisen tärkeää. 
Silloin apu ja tuki tavoittaa tarvitsevan, 
kun koulun viestintä on siinä mukana.

Opettajat ovat nopeasti ottaneet hal-
tuun etäopetuksen välineet ja työstä-
neet verkkomateriaalia eri lähteistä. Kol-
legiaalinen tuki on ollut vahva eikä työ-
tunteja ole säästelty. Kun alkumylläkäs-
tä on selvitty, alkaa työmäärän tuotta-
ma väsymys painaa. Tunnolliset opetta-
jat ovat huolissaan oppilaistaan. Usein 
etätyötä ja vapaa-aikaa on vaikea erottaa 
toisistaan. Koronakokemukset opettajan 
omassa perheessä ja suvussa vaikuttavat 
myös jaksamiseen.

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus 
Verke (Verke.org) tarjoaa selkeitä neu-
voja työskentelyyn nuorten kanssa ver-
kossa, ks. ”Vinkkejä nuorten kanssa toi-
mimiseen verkossa”. 
 
www.verke.org/material/vinkkeja-nuor-
ten-kanssa-toimimiseen-verkossa/ 

Monissa seurakunnissa on hienolla ta-
valla luotu digitaalisia viikko-ohjelmia 
koululaisille ja nuorille. Nuortenilto-
ja on pidetty instastoryssa, kerholaisil-
le on jaettu esimerkiksi leipomisvideoi-
ta ja askarteluideoita. 

Nuorille juttuseuraa tarjoavat esim. 
kirkonkeskusteluapua.fi/nuorille 

Kirkon Ristiohjain-pelistriimauska-

navalla osoitteessa twitch.tv/ristiohjain 
kirkon työntekijät pelaavat ja keskuste-
levat pelaamisesta. 

NettiSaapas menee nuorten luo so-
siaalisessa mediassa ja kuuntelee, mitä 
nuorilla on mielen päällä (saapas.fi). 

Nettitupu on kaikille kouluikäisille 
tarkoitettu auttamispalvelu (nettitupu.
fi). Palvelua koordinoi Nuori kirkko ry.

Verkkonuorisotyö

Kouluyhteistyö

Rippikoulu

Seurakuntien nuorisotyö on kirkon työaloista nopeimmin vastannut digitaalisen 
työn haasteeseen. Seuraavassa on koottuna joitakin kirkon ja seurakuntien 
ratkaisuja ja lähtökohtia.
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Yleisön pyynnöstä!

Turvallinen seurakunta
u Kevät etenee ja leiritoimintoineen lä-
hestyy. On tullut aika päivittää seurakun-
tien turvallisuusasiakirjat.

evl.fi/plus-sivustolta, seurakuntaelämän 
työalojen sivuilta, löytyy linkki Turvalli-
nen seurakunta -asiakirjaan liitteineen. 

Seurakunnan toiminnan lähtökohta-
na on huolehtia seurakunnan toimintaan 
osallistuvien sekä seurakuntien työnte-
kijöiden turvallisuudesta kaikissa tilan-
teissa. Asiakirja tarjoaa päivitettyä tieto-
ja ja näkökulmia turvallisen seurakunta-
toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen 
sekä välineitä erilaisten riskien arviointiin 
ja niiden ja niiden hallintaan seurakun-
tien viikkotoiminnassa, asiakastyössä ja 
sielunhoidossa, tapahtumissa sekä leiri- 
ja retkitoiminnassa.

Asiakirja julkaistaan ainoastaan verk-
koversiona ja sitä päivitetään tarvittaes-
sa liitteiden muodossa ohjeiden, säädös-
ten ja lainsäädännön uudistuessa. Seura-
kunnan hallinnon mutta myös työnteki-
jän omalla vastuulla on turvallisuustieto-
jen hallinta ja omanturvallisuusosaami-
sen vahvistaminen.

Tulevaa leirikesää varten Turvallinen 
seurakunta -sivustolle lisätään päivitetyt 
ohjeet ranta- ja vesiturvallisuudesta. 

u Ensimmäisten kirkon nuorisotyönoh-
jaajien valmistumisesta 70 vuotta. Tam-
mikuisessa Nuori2020 tapahtuman Täh-
tihetkiä -illassa haluttiin juhlistaa koulu-
tuksen juhlavuotta tarinoiden muodossa. 

Valitettavasti illan äänentoistossa oli 
ongelmia, joita ei saatu ratkaistua ohjel-
man aikana. Tarinat jäivät monelta kuu-
lematta. Tästä ja erityisesti yleisön pyyn-
nöstä julkaisemme Diakin yliopettajan 
tehtävistä eläköityneen, teologian toh-
tori ja tutkija Pekka Launonen tarinan 
”Opettaja, tutkija ja kerhopoika”. 

Pekka Launosen väitöskirja Nuorison-
ohjaajasta nuorisotyönohjaajaksi (2004) 
käsitteli kirkon nuorisotyönohjaajien 

koulutukseen sisältyneitä ammattitaidon 
tulkintoja. Lisäksi hän on julkaissut teok-
sia, jotka käsittelevät opiskelijoiden kas-
vua kirkon työntekijäksi.

Pekka Launosen tarina on luettavissa 
osoitteessa www.evl.fi/plus/tahtihetkia 

Tähtihetkiä illan tuotti ”Ei vielä ki-
veen hakatut” -työryhmä, joka kerää 
haastattelujen avulla kirkon nuoriso-
työn historiaa. Tavoitteena on haastatel-
la mahdollisimman monta eläköitynyttä 
kirkon nuorisotyössä toiminutta henki-
löä. Työryhmä toivoo yhteistyötä nuori-
sotyön kentän puurtajilta. 

Vinkkejä haastateltavista voi lähettää 
osoitteella sirpa.syrja@evl.fi.

u Olen Jiri Santaharju, 28-vuotias ur-
heilun harrastaja, olen teologian opin-
noissa jo onnellisesti loppusuoralla ja 
työskentelen tällä hetkellä kirkkohalli-
tuksessa vastuualueena kirkon liikunta- 
ja urheiluyhteistyö sekä Liikkuva seura-
kunta -toimintamallin kehittäminen.

Toimin myös Tampereen ev.lut. seu-
rakuntien Kehityspalveluissa ja osallis-
tun liikuntakasvatustyön toimintaan.

Minua kiinnostaa erityisesti kaupun-
kiteologia, markkinointi sekä ihmisten 
kohtaaminen. Ihmiset kaipaavat yhtei-
söä ja se ilmenee yhteiskunnassa mo-
nella eri tavalla ja kirkon tulisi omalta 
osaltaan luontevasti toiminnallaan vas-
tata siihen ja uskon, että kirkko kykenee 
näin myös tekemään. Kaikki muistavat 
kuinka Suomen jalkapallomaajoukku-
een ottelut yhdistivät tuhansia suoma-
laisia, saivat toisilleen tuntemattomat 

ihmiset puhumaan toisilleen ja jaka-
maan tunteitaan.

Urheilun taipumus koota ihmisiä yh-
teen ja tuottaa vahvoja elämyksiä on il-
miselvää ja se tarjoaa myös kirkolle ker-
rassaan erinomaisen toimintaympäris-
tön, jossa sen on hyvä olla läsnä. Samo-
ja elementtejä on nähtävissä myös muis-
sa erilaisissa yleisötapahtumissa esim. ke-
säjuhlissa tai festareilla. 

Kirkon toiminnan ja sen nuorisotyön 
kehittäminen tuossa toimintaympäris-
tössä kiinnostaa minua ja kirkkohallitus 
tarjoaakin erinomaisen näköalapaikan 
siihen samaten kuin myös Tampereen 
seurakuntien Kehityspalvelujen yksikkö, 
jossa niin ikään pyritään innovatiivisiin 
ratkaisuihin mahdollistaen kirkon ja ih-
misten myönteisiä kohtaamisia.

Liikkuva seurakunta-toimintamallia kehittämään Jiri Santaharju

u Tule mukaan seurakuntien osalli-
suustyöntekijöiden verkostoon!

Liittyykö lasten ja nuorten osallisuu-
den edistäminen tai seurakuntiin pe-
rustettavien nuorten vaikuttajaryhmi-
en perustaminen ja toiminnan tukemi-
nen työhösi? 

Haluatko työhösi välineitä tai ver-
kostoitua ja saada tukea toisilta seura-
kunnan työntekijöiltä, jotka pohtivat 
samoja teemoja työssään? 

Liity seurakuntien osallisuustyönte-
kijöiden verkostoon sähköpostilla tar-
ja.liljendahl@nuorikirkko.fi tai sirpa.syr-
ja@evl.fi. Heiltä saat lisätietoa ja netti-
linkin verkkotapaamisiin kokousaamu-
na.

Nuori kirkko ry ja Kirkon kasvatus 
ja perheasiat kokoaa ja ylläpitää seura-
kuntien osallisuustyöntekijöiden ver-
kostoa. 

Informaation lisäksi jaamme verkos-
tossa kokemuksia ja kutsumme asian-
tuntijoita vieraaksemme. 

Merkitse kalenteriisi:  
 
Verkkotapaamiset  ti 10.3  
klo 14-15.30 ja 19.5. klo 14-15.30 

Livetapaaminen Helsingissä seurakun-
tien talolla to 16.9. klo 12-16. 

Livetapaamisia on tarkoitus järjestää 
syksyn aikana muuallakin Suomessa.

Osallisuustyöntekijöiden verkosto kutsuu mukaan!
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Koulutuksia, 

ilmoittautumisaika 

käsillä

• Alueelliset varhaisnuoriso-
työn kehittämispäivät, Ylivies-
kassa 13.–14.3.2019. Ilmoittau-
tuminen 14.2.2019 mennessä.

• Nuoren kirkon Etelä-Suomen 
piirien varhaisnuorisotyön 
koulutuspäivät ILOA JA RAU-
HAA Nokialla 13.–14.3.2019. 
Ilmoittautuminen 13.2.2019 
mennessä.

• Vihapuheesta yhdenvertai-
suuteen
-  Mikkelissä 19.3.2019
- Kuopiossa 20.3.2019 ja 
- Turussa 21.3.2019
Ilmoittautuminen 22.2.2019 
mennessä.

• Lisää liikettä -koulutus 
23.–26.4.2019 Saariselällä, 
Tievatuvalla. Ilmoittautuminen 
4.3.2019 mennessä.

Lisätietoja yllä olevista ja 
ilmoittautumisista sekä 
kaikista vuoden 2019 

koulutuksistamme 
löytyy koulutus-

sivustoltamme osoitteesta 

koulutukset.nuorikirkko.fi
° ° °

Meiltä myös räätälöidyt 

tilauskoulutukset 
seurakuntiin, hiippakuntiin ja 

työyhteisöihin! 
Kysy lisää 044 299 0553 
koulutus@nuorikirkko.fi

Lisäksi viikonlopun ohjelmassa on 
tutustumista toisiin seminaarilaisiin ja 
erilaisiin seurakuntiin ja seurakuntien 
toimintatapoihin. Lauantai-iltana vie-
raana kls. akustisesti sekä yömessu.

Seminaarissa nuoria kuulemassa ja 
nuorten kanssa keskustelemassa ovat 
arkkipiispa Tapio Luoma ja tulevai-
suusvaliokunnan kirkolliskokousedus-
tajat. 

Seminaarin jälkeen keskustelu nuor-
ten esille nostamista asioista jatkuu 
toukokuussa Turussa, Kirkolliskokous 
kohtaa lapset ja nuoret -tapahtumassa. 
Syksyllä seurakuntiin lähetetään mate-
riaali paikallisten päättäjien ja nuorten 
välisten tapaamisten järjestämiseen.

Kutsu seurakunnille lähetetty

Kutsu seminaariin on lähetetty seura-
kuntien kirkkoherroille ja nuorisotyöl-
le joulukuussa 2018. Seminaariin kut-

sutaan seurakunnan edustajiksi kaksi 
konfirmoitua nuorta, joista toisen toi-
votaan olevan alle 18-vuotias. Seminaa-
rille on saatu EU-rahoitustukea, mis-
tä syystä voimme tarjota osallistumisen 
poikkeuksellisesti hintaan 20 €/nuori.

Ilmoittautuminen

Osallistujia seminaariin mahtuu 100. 
Paikkoja seminaariin ei voi varata ilman 
osallistujatietoja. Ilmoittautumisaika 
tapahtumaan on 4.2.–4.3. Mikäli tilaa 
riittää, otetaan ilmoittautumisia vas-
taan vielä 20.3. asti, hinta 5.3. jälkeen 
on kuitenkin 40 €/nuori. 

Lisätietoja

Lisätietoja tapahtumasta www.nuorten-
tulevaisuusseminaari.fi sekä Tarja Lil-
jendahl, tarja.liljendahl@nuorikirkko.
fi, 0400 279 376 tai Sirpa Syrjä, sirpa.
syrja@evl.fi, 050 4132 867.

Tapahtuman järjestävät NAVI, Kir-
kon kasvatus ja perheasiat sekä Nuori 
kirkko ry.

Nuoren kirkon paikat palveluksessanne!

Partaharjun toimintakeskus 
Pieksämäellä, keskellä Suomea

www.partaharju.info

Retkeily- ja kurssikeskus 
Saariselällä, Lapissa

www.tievatupa.fi

Tilaa seurakun-
taasi 100 vuotta 
iloa -t-paitoja ja 
Ttila-huppareita 
kauttamme! Vii-
meinen tilauspäi-
vä on 15.2., jol-
loin paidat saapu-

vat seurakuntiin maaliskuun alussa. 
Teepaidat maksavat verollisina 11 

€/kpl ja hupparit verollisina 34 €/kpl. 
Hintaan lisätään postikulut, pientilauk-
sille postilokeroon 15 € ja suuremmille 
tilauksille perille toimitettuna perille 28 
€. Tee tilauksesi www.nuorikirkko/kou-
luikaiset1 -sivulta. 

Tilaa 100 vuotta iloa -t-paita tai Ttila-huppari 
– myös omaan seurakuntaasi! 
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6 Ovatko ”moottorit” sinulle tuttuja 
omassa elämässäsi, ja minkälainen 

suhde sinulla on niihin?
Erotan ratin akusta ja öljynkin osaan 

katsoa. No, itseasiassa osaan vähän 
enemmänkin, mutta mitään koulutus-
ta moottoreiden maailmaan minulla ei 
ole. Meillä on leikkimielinen jako koto-
na, että minä en korjaa tietokoneita ei-
kä mieheni autoja. Jos meidän perheen 
kulkupeleihin tulee jotain ongelmaa, 
niin minä olen se, joka asiaa lähtee sel-
vittämään. Eli tykkään kyllä keikkua 
konepellinkin alla, tosin Moottoripaja-
toiminnan koordinaattorina ihmistun-
temuksesta taitaa olla enemmän hyö-
tyä kuin moottoreiden tuntemisesta.

7 Maksalaatikko – rusinoilla vai il-
man?

Rusinoilla! Ehdottomasti rusinoilla. Ja 
voisilmällä. Puolukkahillon kera <3

Ensimmäiset Liikuntainnostajat Luotu 
liikkumaan -hankkeen koulutuksessa
Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella alkaneessa Nuoren kirkon Luotu liikkumaan 
-hankkeessa on nyt koulutettu ensimmäiset Liikuntainnostajat. He toimivat seu-
rakunnissa nuorten arkiliikunnan edistäjinä.

Hankkeessa mukana olevien pilottiseurakuntien nuoria työntekijöineen ko-
koontui helmikuussa Pieksämäelle Partaharjun leirikeskukseen perehtymään 
höntsäliikunnan mahdollisuuksiin lisätä rippikoulu- ja isosikäisten arkiliikuntaa. 
”Tarve tällaiselle toiminnalle on olemassa, koska tutkimusten mukaan murrosiäs-
sä liikunnan määrä entisestään vähenee”, sanoo hankekoordinaattori Markku Au-
tio Nuoresta kirkosta.

Koulutuksen saaneet nuoret toimivat vertaisohjaajina tulevissa höntsäliikunta-
ryhmissä. Koulutuksessa perehdyttiin höntsäliikunnan toimintamalleihin ja Liikun-
tainnostajana toimimisen ydinosamiseen. Nuoret pohtivat toiminnallisten harjoi-
tusten kautta omia vahvuuksiaan ja kehityskohteitaan vertaisohjaajina. Koulutuk-
sessa käsiteltiin myös höntsäliikunnan mahdollisuuksia osana rippikoulua ja seu-
rakunnan nuorisotoimintaa. ”Eihän vajaassa viikonlopussa kaikkea valmiiksi saada, 
mutta toivon, että innostus ja halua oppia lisääntyy ihan jokaisella mukana oleval-
la nuorella”, innostaa Autio.

Koulutukseseen osallistui tulevia Liikuntainnostajia Kajaanin, Kuopion, ja Var-
kauden pilottiseurakunnista. Kevään aikana koulutetaan myös muiden pilottiseu-
rakuntien ensimmäiset Liikuntainnostajat niin, että kesän ripareilla päästään useil-
la paikkakunnilla testaamaan höntsäliikunnan toimintamallia ja myös sitä, kuinka 
ripareilla syntyviä ryhmiä onnistutaan jatkamaan syksyllä ja vakiinnuttamaan se 
osaksi seurakunnan toimintaa.

”Haasteina nuoret pitivät sitä, kuinka juuri ne nuoret saadaan houkutelluksi 
mukaan, joille liikunta ei ole mieluisin harrastus. Uskon kuitenkin, että oikealla 
asenteella, työntekijöiden ja aikuisten mahdollistajien tuella seurakunnissa löyde-
tään toimivat keinot”, miettii Autio ja jatkaa:

”Tämä pilottivaihe on valtavan tärkeä. Voimme kokeilla erilaisia toimintatapo-
ja, reflektoida ja muuttaa suunnitelmia tarpeen mukaan. Tärkeää on lähteä teke-
mään, tekemällä oppii.”

 Lisätietoja: hankekoordinaattori Markku Autio, markku.autio@nuorikirkko.
fi, p. 044 787 8334.

Tilaukset: 
www.lastenkeskus.fi

Kaisa Aitlahti & 
Satu Reinikainen:
Polkuja rauhoittumi-
seen – Läsnäolo-
taitoja lapsille ja 
nuorille. 

Virpi Skippari & 
Heikki Oksanen:
Keppihevoset ja 
keppikrossarit – 
Itse luotuja 
hevosvoimia.

Kauden kirjavinkit:
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Nuori kirkko ry Itälahdenkatu 27 A (3. krs) 00210 Helsinki
(09) 6877 4510 info@nuorikirkko.fi www.nuorikirkko.fi

Nuorilla on halu ja 
valta vaikuttaa – 
Nuoret muuttavat kirkkoa! 
Joko olette valinneet 
seurakuntanne 
edustajat vuosittain 
toteutettavaan Nuorten 
tulevaisuusseminaariin? 
Jos ette, niin juuri nyt on 
aika tehdä se! 
Nuorten tulevaisuus-
seminaari järjestetään 
Tampereen seurakuntien 
AITO-kurssikeskuksessa 
5.–7.4.2019.

Seminaari tarjoaa hyvän mahdolli-
suuden kuulla nuoria niin paikalli-

sesti omassa seurakunnassa kuin välit-
tää nuorten viestiä heidän toiveistaan 
kirkolle myös valtakunnallisesti. 

Mihin nuori tarvitsee kirkkoa?

Seminaarin sisällön on suunnitellut eri 
puolilta Suomea koottu nuorten suun-
nitteluryhmä. Seminaarissa keskuste-
luteemoina ovat muun muassa: Mihin 
nuori tarvitsee kirkkoa, mikä merkitys 
uskolla on nuorelle? Onks noloo olla 
seurakuntanuori? Seksuaalisuus Juma-
lan lahja – onko se totta vain hartaus-
puheissa? Millainen kirkko on kutsu-

va nuorelle? Millaisessa seurakunnassa 
nuori haluaa toimia ja vaikuttaa?  

ksl.akustisesti-bändi keikkaa lauan-
tain iltaohjelmassa.

Nuoret visioimassa tulevaisuuden kirkkoa viime vuonna. Nuoret totesivat, että heillä on taito ja halu toimia kirkossa.
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1Kerro, kuka olet ja mistä tulet jär-
jestöömme ja Moottoripaja-toi-

mintaan? 
Olen 44-vuotias sosionomi ja kirkon 

nuorisotyönohjaaja Hattulasta. Tavoit-
teenani on valmistua työn ohessa ”so-
siaali- ja terveysalan johtaminen, ke-
hittäminen, kriisityö” -linjalta ja saada 
YAMK-tutkinto kesäkuun alussa. Nuo-
ren kirkon palvelukseen tulen Hattulan 
seurakunnasta, missä olen työskennel-
lyt reilut 12 vuotta nuorisotyönohjaa-
jana vastuualueena erityisnuorisotyö.

Työnimusta arkeen maadoittamas-
sa ovat puoliso, aikuiset tyttäret per-
heineen – erityisesti ensimmäinen lap-
senlapsi – sekä se lakisääteinen kultai-
nennoutaja. 

2Mihin työyhteisöön ja millaisella 
tehtäväkuvalla aloitat? 

Tulen työskentelemään Veksin (Vei-
jo Kiviluoma) työparina Tampereen toi-
mistolta käsin. Pääasiallinen tehtäväni 
on tukea jo olemassa olevien Mootto-
ripajojen työntekijöitä ja vapaaehtoisia 
toiminnassaan, innostaa uusia paikka-
kuntia perustamaan Moottoripajan se-
kä auttaa löytämään rahoittajia ja jär-

Tapu tuli Moottori-

pajatoiminnan koordinaattoriksi. 

Mutta kuka on Tapu?
jestää pajojen yhteisiä ajotapahtumia. Li-
säksi pääsen yhdessä muiden tiimiläisten 
kanssa kehittämään uusia työmuotoja 
ulkopuolisuuden ehkäisyyn kirkossa.

 

3 Mikä sinua innostaa erityisesti 
työssäsi?

On mahtavaa päästä tutustumaan 
eri pajojen toimintatapoihin ja työnte-
kijöihin sekä vapaaehtoisiin. Loistavan 
työmuodon tukeminen ja mahdollista-
minen on ihan huippua. Kaltaiselleni 
rauhattomalle persoonalle työn liikku-
vuus on ehdoton etu ja pitää työn mie-
lenkiintoa yllä. Vain toimistoon sijoittu-
va työ ei olisi minua varten.

4Mikä sinua haastaa Moottoripa-
ja-toiminnassa?

Arvioin tätäkin kysymystä innostu-
misen kautta. Moottoripaja-toiminta 
on loistava työmuoto tavoittaa erityis-
tä rakkautta tarvitsevia nuoria. Kun fo-
kuksena on jokin konkreettinen ja mie-
lenkiintoinen tekeminen, tulee siinä si-
vussa paljon helpommin käytyä kes-
kustelua mieltä vaivaavista asioista. 
Nuoren on vaikea saada suutaan au-
ki toimistotapaamisissa työpöydän ää-

ressä. Tutkimukset osoittavat, että yk-
sikin turvallinen aikuinen, joka on ai-
dosti kiinnostunut nuoren elämästä, 
voi auttaa kääntämään nuoren elämän 
suunnan.

Pajoilla työskentelee sekä palkat-
tuja että vapaaehtoisia aikuisia, jotka 
ovat moottoreiden asiantuntijoita ja 
kiinnostuneita olemaan nuorten apu-
na ja tukena. On innostavaa koulut-
taa näitä henkilöitä nuorten kohtaami-
seen, auttamiseen ja tukemiseen – sii-
nä, mitä sitten tehdään, kun nuori ker-
too jostain konkreettisesta ongelmas-
ta elämässään.

5Minkälaisen seurakunnan puoles-
ta haluat tehdä työtä?

Sellaisen, joka toimii tekojen evan-
keliumin kautta, jossa ovet ovat au-
ki kaikille, lähimmäisen rakkaus näkyy 
juhlapuheiden sijaan arjen valinnoissa. 
Yhteisön, johon on turvallista tulla ja 
jossa jokaiselle on oma paikka ja teh-
tävä, on se sitten konkreettista teke-
mistä tai vain hiljaista läsnäoloa, hiljen-
tymistä ja tarkkailua. Yksikään vähem-
mistöryhmä ei jää ulkopuoliseksi ja yh-
teisö on kaikille turvallinen.

Nuori kirkko ry Itälahdenkatu 27 A (3. krs) 00210 Helsinki
044 299 0553  toimisto@nuorikirkko.fi  www.nuorikirkko.fi
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• Järjestelyt: Jukka Jylhä, jukka.jyl-
ha@nuorikirkko.fi, 0400 508241 

957 
541
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Kouluttaudu – osallistu!
Nuori kirkko ry tarjoaa monipuolisia 
koulutuksia eri-ikäisten lasten ja nuor-
ten kanssa tehtävään työhön. Tutustu 
valikoimaamme koulutukset.nuorikirk-
ko.fi-sivulla ja ilmoittaudu mukaan tai 
tilaa koulutus omaan työyhteisöösi!

Tässä pari nostoa koulutustarjon-
nastamme:

Tunturiretriitti 17.–21.8.2020
Saariselkä, Tievatupa

 
Tunturiretriitti on kuiskaavaa hiljai-
suutta. Hiljennymme mutta emme vai-
kene. Leppoistamme olomme. Ret-
riitissä on aikaa meditoivaan hiljen-
tymiseen, hiljaiseen jakamiseen, tari-
nointiin, rukoilemiseen, iloon ja oppi-
miseen. Myös luonto ja liikkuminen 
luovat tunturiretriitin äänimaiseman. 
Voimme ajatella tunturiretriittiä myös 
pyhiinvaelluksena, joka alkaa jo kotoa.

Toimiva Vuorovaikutus -ohjaaja-
koulutus, 5.–6.10.2020

 & 9.–10.11.2020
Helsinki, Allianssi-talo

Ohjaajakoulutus sopii kaikille niille 
työntekijöille ja vapaaehtoisille, jotka 
tarvitsevat osaamista vuorovaikutus-
taitojen ohjaamiseen aikuisille. Koulu-
tuksessa opittuja taitoja voi soveltaa 
esimerkiksi vapaaehtoisten koulutta-
miseen, nuorten aikuisten toimintaan 
sekä työyhteisöjen kehittämiseen.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
koulutukset.nuorikirkko.fi

Perheille ja kouluikäisille puuhaa ja toimin-
taa alatorilla lauantaina 23.5. klo 10–14
• Keppari • Tarinateltta • Sipi-pelle ja avusta-
ja: taivaallisia taikatemppuja, hattara- ja pop-
parikone • Musiikkinurkka: lauluja maailmalta, 
ukulele-paja • Nikkarointipaja • Glitteröintiä • 
Enkelijumppa • Pop-up-pyhäkoulu

Nuorille ohjelmaa lauantaina 23.5.
Lahden suurhalli, urheilu- ja messukeskus (Sal-
pausselänkatu 7)
• Klo 9–18 Taivaallista bandya, nuorten sali-
bandyturnaus •  Klo 12–17 Mahdollisuuksien 

Tervetuloa lapset, nuoret ja perheet Lähetysjuhlille Lahteen 
22.–24.5.2020  lisätiedot: suomenlahetyssseura.fi

tori: toiminnallisia pajoja, musiikkia, vieraita, 
kilpailuja, pakopelipiste, hiljentymisen ja le-
von teltta, lähetystyöntekijöitä jne.
Ja vielä:
• Klo 19 Taivasmessu Ristinkirkossa (Kirkko-
katu 4). Isosten tehtävään siunaaminen. Mu-
kana piispa Teemu Laajasalo ja lahtelaisia nuo-
ria. Seurakuntien isosryhmät toivotetaan eri-
tyisesti tervetulleiksi mukaan! • Klo 20 Lah-
den torilla (Vapaudenkatu 7) KLS:n konsertti 
– Vielä täällä on meitä • Klo 21–24 Yökahvila 
Marian kammarissa (Vapaudenkatu 6) leppoi-
saa yhdessäoloa ja hyvää musiikkia!

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!

”Valoista iloa, iloista valoa! Tervetuloa maaiman suurimpaan kirkkomuskariin”, toivottavat 
Mari Torri-Tuominen ja Matti Laitinen. Tapahtuma on Lahden torilla 23.5. klo 14. Muskarissa 
liikutaan, leikitään ja lauletaan. Tilaisuus on tarkoitettu kaikenikäisille, lasten kanssa tai ilman. 
Ota mukaan oma marakassi, ämpäri tai joku muu rytmisoitin. Muskarissa mukana myös Mukula-
kuoro, Marjukka Liimatainen ja Sannamaria Salli.
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Koulutuksia, 

ilmoittautumisaika 

käsillä

• Alueelliset varhaisnuoriso-
työn kehittämispäivät, Ylivies-
kassa 13.–14.3.2019. Ilmoittau-
tuminen 14.2.2019 mennessä.

• Nuoren kirkon Etelä-Suomen 
piirien varhaisnuorisotyön 
koulutuspäivät ILOA JA RAU-
HAA Nokialla 13.–14.3.2019. 
Ilmoittautuminen 13.2.2019 
mennessä.

• Vihapuheesta yhdenvertai-
suuteen
-  Mikkelissä 19.3.2019
- Kuopiossa 20.3.2019 ja 
- Turussa 21.3.2019
Ilmoittautuminen 22.2.2019 
mennessä.

• Lisää liikettä -koulutus 
23.–26.4.2019 Saariselällä, 
Tievatuvalla. Ilmoittautuminen 
4.3.2019 mennessä.

Lisätietoja yllä olevista ja 
ilmoittautumisista sekä 
kaikista vuoden 2019 

koulutuksistamme 
löytyy koulutus-

sivustoltamme osoitteesta 

koulutukset.nuorikirkko.fi
° ° °

Meiltä myös räätälöidyt 

tilauskoulutukset 
seurakuntiin, hiippakuntiin ja 

työyhteisöihin! 
Kysy lisää 044 299 0553 
koulutus@nuorikirkko.fi

Lisäksi viikonlopun ohjelmassa on 
tutustumista toisiin seminaarilaisiin ja 
erilaisiin seurakuntiin ja seurakuntien 
toimintatapoihin. Lauantai-iltana vie-
raana kls. akustisesti sekä yömessu.

Seminaarissa nuoria kuulemassa ja 
nuorten kanssa keskustelemassa ovat 
arkkipiispa Tapio Luoma ja tulevai-
suusvaliokunnan kirkolliskokousedus-
tajat. 

Seminaarin jälkeen keskustelu nuor-
ten esille nostamista asioista jatkuu 
toukokuussa Turussa, Kirkolliskokous 
kohtaa lapset ja nuoret -tapahtumassa. 
Syksyllä seurakuntiin lähetetään mate-
riaali paikallisten päättäjien ja nuorten 
välisten tapaamisten järjestämiseen.

Kutsu seurakunnille lähetetty

Kutsu seminaariin on lähetetty seura-
kuntien kirkkoherroille ja nuorisotyöl-
le joulukuussa 2018. Seminaariin kut-

sutaan seurakunnan edustajiksi kaksi 
konfirmoitua nuorta, joista toisen toi-
votaan olevan alle 18-vuotias. Seminaa-
rille on saatu EU-rahoitustukea, mis-
tä syystä voimme tarjota osallistumisen 
poikkeuksellisesti hintaan 20 €/nuori.

Ilmoittautuminen

Osallistujia seminaariin mahtuu 100. 
Paikkoja seminaariin ei voi varata ilman 
osallistujatietoja. Ilmoittautumisaika 
tapahtumaan on 4.2.–4.3. Mikäli tilaa 
riittää, otetaan ilmoittautumisia vas-
taan vielä 20.3. asti, hinta 5.3. jälkeen 
on kuitenkin 40 €/nuori. 

Lisätietoja

Lisätietoja tapahtumasta www.nuorten-
tulevaisuusseminaari.fi sekä Tarja Lil-
jendahl, tarja.liljendahl@nuorikirkko.
fi, 0400 279 376 tai Sirpa Syrjä, sirpa.
syrja@evl.fi, 050 4132 867.

Tapahtuman järjestävät NAVI, Kir-
kon kasvatus ja perheasiat sekä Nuori 
kirkko ry.

Nuoren kirkon paikat palveluksessanne!

Partaharjun toimintakeskus 
Pieksämäellä, keskellä Suomea

www.partaharju.info

Retkeily- ja kurssikeskus 
Saariselällä, Lapissa

www.tievatupa.fi

Tilaa seurakun-
taasi 100 vuotta 
iloa -t-paitoja ja 
Ttila-huppareita 
kauttamme! Vii-
meinen tilauspäi-
vä on 15.2., jol-
loin paidat saapu-

vat seurakuntiin maaliskuun alussa. 
Teepaidat maksavat verollisina 11 

€/kpl ja hupparit verollisina 34 €/kpl. 
Hintaan lisätään postikulut, pientilauk-
sille postilokeroon 15 € ja suuremmille 
tilauksille perille toimitettuna perille 28 
€. Tee tilauksesi www.nuorikirkko/kou-
luikaiset1 -sivulta. 

Tilaa 100 vuotta iloa -t-paita tai Ttila-huppari 
– myös omaan seurakuntaasi! 
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Tour de Henrik on pyöräpyhiinvaellus Kokemäeltä Turkuun. Kolmen päivän mit-
tainen vaellus myötäilee Pyhän Henrikin pyhiinvaellusreittiä. Vaellus päättyy ui-
miseen ja kunniakirjojen jakoon kylpylähotelli Caribiassa. Vaellus alkaa klo 9.30 
tiistaiaamuna ja päättyy torstaina n. klo 18 Turun Caribialla. Matkaa kertyy lähes 
150 kilometriä. Vaelluksesta 1/3 asfalttiteitä 1/3 sorateitä ja 1/3 metsäpolkuja. 
Tavallisella huolletulla pyörällä pärjää hyvin. Matkavauhti on sovitettu kaikille so-
pivaksi. Vaeltajat ovat olleet 8–17-vuotiaita, ja heitä ohjaamassa on isosia, seura-
kunnan nuorisotyönohjaajia sekä vaeltajien vanhempia.
Vaelluksen hinta: 70 € sisältäen majoituksen, kuljetukset, ruokailut sekä uimisen 
Turun Caribialla.
Ilmoittautuminen 10.6. mennessä: https://ssl.tapahtumakone.fi/attend/m00YX
Lisätietoja: Jukka Jylhä, p. 040 050 8241, jukka.jylha@nuorikirkko.fi
Kimmo Koivisto, p. 044 777 1817, kimmo.koivisto@evl.fi
Järjestäjät: Nuori kirkko, Nuoren kirkon Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri ry, 
ja Säkylä-Köyliön seurakunta. 
Yhteistyökumppani: Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys

TOUR
DE
HENRIK

POLKUPYÖRÄPYHIINVAELLUS

Tour de
HENRIK

23.–25.6. 2020

Tour de Henrik on pyöräpyhiinvaellus Kokemä-
eltä Turkuun. Kolmen päivän mittainen vael-
lus myötäilee Pyhän Henrikin pyhiinvaellus-

reittiä ja kulkee Kokemäen Henrikin saarnahuoneelta 
Turun Tuomiokirkkoon. Vaellus päättyy uimiseen ja 
kunniakirjojen jakoon kylpylähotelli Caribiassa.Vael-
lus alkaa klo 9.30 tiistai aamuna ja päättyy torstaina 
n. klo 18.00 Turun Caribialla. Matkaa kertyy noin 147 
kilometriä. Vaelluksesta 1/3 asfalttiteitä 1/3 sorateitä 
ja 1/3 metsäpolkuja. Tavallisella huolletulla pyörällä 
pärjää hyvin vaelluksella. Matkavauhti on sovitettu 
kaikille sopivaksi. Vaeltajat ovat olleet 8-17-vuotiaita 
ja heitä ohjaamassa  on isosia, seurakunnan nuoriso-
työnohjaajia sekä vaeltajien vanhempia. 

Vaelluksen hinta on 70 € ja se sisältää majoituksen, 
kuljetukset, ruokailut sekä uimisen Turun Caribialla.

Ilmoittautuminen 10.6. mennessä:
https://ssl.tapahtumakone.fi/attend/m00YX

Lisätietoja: Jukka Jylhä +358 40 050 8241
jukka.jylha@nuorikirkko.fi, 
Kimmo Koivisto p. 044 777 1817 
kimmo.koivisto@evl.fi 

Järjestää: Nuori kirkko ,Nuoren kirkon Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri ry, ja Säkylä-Köyliön seurakunta.  Yhteistyökumppani: Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys 

Loiskis 
Loimaalla 21.–24.7.
Loiskis-leiri on perinteinen toiminta-
pohjainen telttaleiri, jossa on paljon 
yhteistä tekemistä, yhdessäoloa, hil-
jentymistä ja elämyksiä. Leiri pidetään 
21.–24.7.2020 Loimaalla.
Kustannukset: Osallistumismaksu 
75 €/henkilö.
Ilmoittautuminen: 28.6.2020 mennessä
Kenelle: Telttaleiri 8–14-vuotiaille ty-
töille ja pojille
Lisätietoja: Kouluttaja Jukka Jylhä. 
jukka.jylha@nuorikirkko.fi, 
+358 400 508 241
Leirinjohtaja: Nuorisotyönohjaaja Tei-
ja Haakana, Pöytyän seurakunta
Yhteistyökumppanit: Nuoren kirkon 
Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 
ry, Turun arkkihiippakunta, Nuori kirk-
ko ja Suomen Lähetysseura.

Ryhdy Erätauko-
menetelmän ohjaajaksi 
– tule mukaan Nuoren 
kirkon koulutukseen!

Erätauko-ohjaajankoulutus sopii kaikil-
le lasten, nuorten ja aikuisten kanssa 
työskenteleville. Se antaa valmiudet 
paitsi ohjata dialogisia keskusteluja 
eri teemoista, myös hyödyllisiä taitoja 

ja oivalluksia mihin tahansa ohjaamis-
työhön. Erätauko on testatusti toimi-
va menetelmä myös rippikoulu- ja lei-
rityössä hyödynnettäväksi. 
Koulutuksen kesto: 1+1 arkipäivää + 
välitehtävä, joka tarkoittaa oman Erä-
tauko-keskustelun järjestämistä.
Ajankohta: Ohjaajakoulutukset alkavat 
jo syksyllä 2020 ja löydät niitä myös 
vuoden 2021 koulutuskalenterista. 
Ilmoittautuminen: Linkin kautta pää-

set antamaan yhteystietosi ja saat en-
simmäisten joukossa lisätietoa tule-
vista ohjaajakoulutuksista, kun nii-
den ajankohdat täsmentyvät: https://
forms.gle/rH9rEhsLGUQW2fvJA

Lisätietoja: kehitys- ja jäsenpalvelujoh-
taja Heli Pruuki (044 580 1600, heli.
pruuki@nuorikirkko.fi) ja Erätauko-sää-
tiön toimitusjohtaja Laura Arikka (044 
579 2686, laura.arikka@eratauko.fi)

Nuori kirkko ry Itälahdenkatu 27 A (3. krs) 00210 Helsinki
044 299 0553  toimisto@nuorikirkko.fi  www.nuorikirkko.fi
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Nuori kirkko ry Itälahdenkatu 27 A (3. krs) 00210 Helsinki
(09) 6877 4510 info@nuorikirkko.fi www.nuorikirkko.fi

Nuorilla on halu ja 
valta vaikuttaa – 
Nuoret muuttavat kirkkoa! 
Joko olette valinneet 
seurakuntanne 
edustajat vuosittain 
toteutettavaan Nuorten 
tulevaisuusseminaariin? 
Jos ette, niin juuri nyt on 
aika tehdä se! 
Nuorten tulevaisuus-
seminaari järjestetään 
Tampereen seurakuntien 
AITO-kurssikeskuksessa 
5.–7.4.2019.

Seminaari tarjoaa hyvän mahdolli-
suuden kuulla nuoria niin paikalli-

sesti omassa seurakunnassa kuin välit-
tää nuorten viestiä heidän toiveistaan 
kirkolle myös valtakunnallisesti. 

Mihin nuori tarvitsee kirkkoa?

Seminaarin sisällön on suunnitellut eri 
puolilta Suomea koottu nuorten suun-
nitteluryhmä. Seminaarissa keskuste-
luteemoina ovat muun muassa: Mihin 
nuori tarvitsee kirkkoa, mikä merkitys 
uskolla on nuorelle? Onks noloo olla 
seurakuntanuori? Seksuaalisuus Juma-
lan lahja – onko se totta vain hartaus-
puheissa? Millainen kirkko on kutsu-

va nuorelle? Millaisessa seurakunnassa 
nuori haluaa toimia ja vaikuttaa?  

ksl.akustisesti-bändi keikkaa lauan-
tain iltaohjelmassa.

Nuoret visioimassa tulevaisuuden kirkkoa viime vuonna. Nuoret totesivat, että heillä on taito ja halu toimia kirkossa.
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www.seurakuntakauppa.fi

facebook.com/kirjapaja seurakunnille

EIJA NURMIO, MARI VAINIO

Aikaa 
hiljaisuudessa

JOHANNA TANSKA, JUHA TANSKA

Lempeä linssi
Valokuvaus tienä hiljaisuuteenAikaa hiljaisuudessa on matkaopas pysähtymiseen. Sen 

kuvat ja lyhyet tekstit johdattavat hiljentymään erilais-
ten teemojen äärelle. Rukous, pysähtyminen, levähtä-
minen, luopuminen - jokaiseen mietiskelyhetkeen liittyy 
kysymyksiä, joita pohtimalla lukijan oma hiljaisuuden 
matka syvenee.
Väljä taitto, Satu Malin arkisen kaunis kuvitus ja tila 
omille muistiinpanoille kutsuvat jo itsessään rauhoittu-
maan. Teos sopii niin omiin hiljentymisen hetkiin kuin 
käytettäväksi esimerkiksi retriiteissä ja erilaisilla sisäisen 
kasvun kursseilla.

Tyyneys ja hiljaisuus niin ihmisen mielessä kuin elinympä-
ristössä ovat katoamassa samalla kiihtyvällä nopeudella 
kuin eliölajit maapallolta. Merkitsevät muutokset ja tär-
keät oivallukset syntyvät kuitenkin usein hiljaisuudessa. 
Ne viriävät pienissä havainnoissa ja havahtumisissa, tun-
teiden, ajattelun ja toiminnan arkisissa muutoksissa. Lem-
peä linssi vie lukijansa katsomisen ja valokuvaamisen 
avulla hiljaisuuden kiehtoville poluille. Teoksen sivuilta 
avautuu tienviittoja levollisen tilan löytämiseen itsessä, 
suhteessa toiseen ihmiseen ja todellisuuteen.

I S B N  9789523541610
Seurakuntahinta 23,31 (ovh.25,90) I S B N  9789523542044

Seurakuntahinta 26,91 (ovh. 29,90)

Matkaopas 
pysähtymiseen

23,31€

UUTUUS!

Oivalluksia
hiljaisuudessa

26,91€

UUTUUS!


