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Perinteinen kristillinen kuvasto on monille nuorille vierasta ja hengellisyys on sen 
myötä saanut uusia muotoja. Mitä tämä edellyttää nuorisotyöltä? 

Yksi liittyy varmasti kieleen. Koska se kehittyy käyttäjiensä myötä, on kristillistä 
sanastoa jatkuvasti uudistettava. Kuten tästä lehdestä opimme, jo Paavali hyödyn-
si aikansa Vexi Salmia ja Jenni Vartiaisia vakuuttaessaan kreikkalaisille, ettei suhde 
Jumalaan ole ihmisyydelle vierasta. Viesti oli, että Jumala on lähellä, vaikket osaisi 
oikeita sanoja, sillä ”hänessä me elämme, liikumme ja olemme”. 

Toinen pakottaa arvioimaan opin ja kokemuksen välistä suhdetta. Nuorten 
hengellisyys on yhä vähemmän sidoksissa perinteiseen uskonnollisuuteen ja oppi-
rakennelmiin. Hengellisyys itsessään ei kuitenkaan ole kadonnut mihinkään. Nuo-
ret kaipaavat edelleen oikean ja hyvän etsimistä, totuuden perään kyselemistä ja 
löytämisen riemua yhdessä toisten kanssa. 

Piispa Kaisamari Hintikka ehdottaa tämän lehden haastattelussa, että kirk-
koon viittaava ”totuusyhteisö” ymmärrettäisiin totuutta yhdessä etsivänä yhteisö-
nä. Ajattelen, että tämä on viisas ajatus. Kun totuus on matkalla olevien etsijöiden 
toive, sitä kohti vaelletaan nöyrästi kysellen. Myös totuutta koskevassa filosofias-
sa usein ajatellaan, ettei totuutta voi omistaa, yksilö kun ei pääse irti näkökulmas-
taan. Sitä voi kuitenkin lähestyä yhdessä ja yhteydessä itseen, toisiin, luomakun-
taan ja tuonpuoleiseen. 

Etsivässä yhteisössä jokaisen kokemuksilla on merkitystä. Suosion kalastelun 
ja samanmielisyyden tuolla puolen vuorovaikutus synnyttää merkityksiä, joiden 
kautta erilaiset hengelliset etsijät liittyvät yhteiseen virtaan. Osaammeko lukea ja 
sanoittaa kristilliselle äidinkielellemme näitä nuorten aitoja kokemuksia?

Suvielise Nurmi 
Nuori Kirkko

ALUKSI

”Uskonnollisuuden yksi iso yleinen muu-
tos on se, että ihmisten uskonnollisuus ei 
enää pyri noudattamaan uskontojen pe-
rinteisiä rajoja. Puhutaan uskonnon not-
kistumisesta ja rajojen hälvenemisestä. Ih-
misten uskonnollisuutta tutkittaessa ha-
vaitaan eri uskontojen elementtien sekoit-
tumista.” Jussi Sohlberg pohtii uskonnon 
ja hengellisyyden muutoksia nykyajassa. 
Sivut 16–19.

Etsivä yhteisö
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Nuorisotyössä pitää tulkata hengellisyyttä uskovaisille, 
toivovaisille ja niille, joille juuri mikään kristinopissa 
ei ole tuttua. Se edellyttää avoimuutta kysymyksille, 
joihin ei aina löydy välittömiä vastauksia, sanoo piispa 
Kaisamari Hintikka.

Hengellisyys 
rakentuu 
yhdessä 
etsimällä

Teksti: Jaakko Kaartinen
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Perinteinen luterilainen hengel-
lisyys, johon suurin osa suoma-
laisista aikuisista on kasvanut, 
ei enää ole itsestään selvästi tut-

tua nuorille . Kristillisten käsitteiden ja 
kristinopin tuntemuksen sekä yleisen 
uskonnonlukutaidon hapertuminen he-
rättää kysymyksen siitä, miten hengelli-
syyttä tulisi nuorten kanssa lähestyä.

”Kirkon hengellisen puheen kääntä-
minen nuorten kielelle vaatii sukupolvi-
en välisiä tulkkeja. Tässä luotan vahvas-
ti meidän nuorisotyöntekijöiden asian-
tuntemukseen. Minä en voi tulla täältä 
minun viisikymppisen todellisuudesta-
ni johonkin nuorten iltaan ja kuvitella, 
että osaan noin vain sanoittaa sen taval-
la, joka on nuorille relevantti”, Espoon 
hiippakunnan piispa Kaisamari Hintik-
ka toteaa.

”Tulkkaaminen edellyttää jatkuvassa 
vuorovaikutuksessa olemista niiden ih-
misten kanssa, joille pyrkii kääntämään 
jotain. Se edellyttää myös kuuntelemis-
ta, erityisesti nuorten kanssa.”

Työntekijä mahdollistaa, 
Jumala tekee työn

Hintikan mielestä nuorisotyössä pe-
rustehtävänä on tarjota tarttumapinto-
ja nuorille: että on joku ihminen, joka 
näkee minut, pysähtyy minun kohdalle-
ni ja kuuntelee minua ja joka ottaa va-

kavasti sen, mitä minä sanon, eikä torp-
paa sitä.

”Toisekseen seurakunnan nuoriso-
työn tehtävänä olisi luoda tarttumapin-
toja Jumalalle ja Pyhän Hengen työlle – 
viime kädessähän Jumala on se, joka työ-
tä tekee. Tässä mielessä kyse on siitä, mi-
ten pitää ikkunaa auki siihen suuntaan ja 
luo tarttumapintaa Jumalan läsnäololle.”

”Tämä on tietysti aika mystisesti sa-
nottu”, Hintikka naurahtaa.

”Käytännössä se sitten on työnteki-
jän ammattitaitoa ymmärtää, millä ta-
valla ikkuna avataan ja miten Jumalan 
todellisuutta sanoitetaan, missä sitä voi 
sanoittaa ja missä on parempi jättää sa-
noittamatta. Sekin on taito, että osaa 
joskus vaieta asioista ja jättää tilaa sellai-
selle, joka vaatii vielä toisenlaista kypsy-
mistä.”

Maaliskuussa Kaisamari Hintikka oli 
Radio Dein ohjelmassa keskustelemassa 
Mikael Jungnerin kanssa.

”Jungner sanoi kauniisti, ettei pidä it-
seään uskovaisena, mutta on toivovainen 
– hän toivoo, että Jumala on olemassa. 
Se on jo paljon: toivovaisuus siirtää ih-
misen jo ratkaisevasti sellaiseen tilaan, 
jossa hengellisyyttä voidaan miettiä.”

Opillisuuden korostaminen 
tukahduttaa

Suomalaisessa luterilaisuudessa dog-

maattisuus on erityisen korostunut-
ta. Opillisuuden korostaminen on sitä 
hankalampaa, mitä etäisemmäksi teo-
loginen sanasto ja ajattelu nuorille käy. 
Silloin uhkaa käydä niin, että myös se 
hengellisyyden sisältö, jota oppi pyrkii 
kuvaamaan, jää löytymättä.  

”Meillä on kauhea tiukassa ollut vii-
me vuosina kirkollinen keskustelu, jos-
sa joku taho katsoo omaavansa yhden 
oikean vastauksen, jolla vaimennetaan 
kaikki keskustelu”, piispa toteaa.

”Sen sijaan meillä on liian vähän ti-
laa semmoiseen hengelliseen kyselyyn, 
joka ei välttämättä mene dogmien mu-
kaan, mutta kuuluu ihmisen hengelli-
seen elämään ja vaellukseen. Se tarkoit-
taisi, että voidaan esittää kysymyksiä, 
joihin ei edes tarvitse odottaa saavansa 
välitöntä oikeaa vastausta. Pelkät kysy-
myksetkin ovat tärkeitä.”

”Aito yhdessä etsimisen ja kysymisen 
kulttuuri on meillä aika tavalla hukassa. 
Se tekee meidän hengellisestä elämäs-
tämme aika armotonta. Ja onko se sit-
ten edes hengellistä, että joku kertoo si-
nulle, miten sinun pitää ajatella?”

Nuorisotyössä tilaa pitää olla se-
kä niille nuorille, jotka kaipaavat pe-
rinteistä hengellisempää toimintaa, et-
tä niille, jotka tulevat matalan kynnyk-
sen yli osaamatta varsinaisesti vielä sa-
noa, mikä tekee seurakunnasta seura-
kunnan.

Totuusyhteisö etsimisen 
yhteisönä

Hintikka kertoo panneensa merkille, 
miten viime vuosina kirkollisessa kes-
kustelussa on yhä useammin mainittu 
termi ”totuusyhteisö”.

”Tarkoitetaanko sillä dogmaattista, 
ainoaa oikeaa totuutta, vai voitaisiin-
ko tarkoittaa, että yhdessä etsimme to-
tuutta. Tällainen yhdessä etsiminen oli-
si tärkeää niin nuorten kuin vanhojen-
kin kanssa.”

Etsimisen ideasta aukeaa yksi avoin 
suunta nuorisotyölle: ei pidetä nuorten 
kysymyksiä uhkana, annetaan niille ti-
laa ja keskustelun kautta pyritään avaa-
maan tietä eteenpäin. Joidenkin koh-
dalla se lopulta vie kohti tietoisempaa 
seurakuntayhteyttä.

”Nämä ovat vaikeita taitoja, mutta 
äärimmäisen tärkeitä meille kirkossa”, 
Hintikka sanoo. 

”Kun etsitään Jumalaa, etsimisen 
prosessi avautuu laajemmalle myös ym-
päröivään yhteisöön. Sitä kautta me löy-
dämme itsemme vuorovaikutuksessa ih-
misten ja koko luomakunnan kanssa. 
Kysymme, kuinka minä voin auttaa si-
nua ja kohdella sinua mahdollisimman 
hyvin.”

”Kristityn vastuu on elää todeksi sitä 
uskon lahjaa ja armon lahjaa, jonka on 
saanut. Se ei ole vain minua varten, se 

on niitä varten, joiden kanssa olen vuo-
rovaikutuksessa, ja joita voin vastuul-
lisesti kantaa, lähimmäisinä, lähellä ja 
kaukana.”

Onko siellä ketään?

Kristinuskossa hengellisyys niveltyy elä-
mään maailmassa ja yhteisöissä.  

”On vahva luterilainen ajatus, että 
kristittyinä toteutamme kastekutsuam-
me ja tehtäväämme maailmassa arkipäi-
vän keskellä. Kaikki elämä, jota eläm-
me, on lahjaa Jumalalta. Siinä mieles-
sä maallinen ei ole irti Jumalan todel-
lisuudesta.”

Näin ajatellen kaikkea elämää voi pi-
tää hengellisenä ja vaikkapa ilmastotoi-
menpiteiden edistäminen jäsentyy suh-
teessa siihen hengelliseen maisemaan, 
jossa kristittynä maailmassa elämme.

Tällainen tulkinta edellyttää kuiten-
kin vahvaa luterilaista teologista näke-
mystä.

”Hengellisyys, luomisteologia ja vuo-
rovaikutus luomakunnan kanssa muo-
dostavat kokonaisuuden. Mutta meillä 
on yhä enemmän ja enemmän ihmisiä, 
jotka ovat hyvinkin tietoisia luonnosta 
ja sen todellisuudesta, ja joilla siihen ei 
yhdisty mitään hengellistä ulottuvuutta. 
Heillä ei tosiaankaan ole uskonnollista 
vakaumusta siitä, että kaiken takana oli-
si kaiken luoja, joka on läsnä koko tässä 

luomakunnassa.”
Kun välimatka ajattelussa on tar-

peeksi suuri, ei keskusteluun voida käyt-
tää mitään perustavanlaatuista kristillis-
tä sanastoa.

”Täytyy olla varsin syvällä kristillises-
sä traditiossa, jotta voi kysyä kysymyk-
sen siitä, keitä me olemme suhteessa Ju-
malaan”, Kaisamari Hintikka sanoo. 

”Sille, joka ei ole kasvanut kristilli-
seen maailmankuvaan, mahdollinen ky-
symys voisi olla, ’onko siellä ketään?’ 
Sen jälkeen voi ehkä tulla ’kuka sinä 
olet?’”

Henkisyyttä ja hengellisyyttä

Kristillisen sanaston osaamisen heike-
tessä yksi kysymyksenasettelu 2020-lu-
vulla kulkee hengellisyyden ja henkisyy-
den välillä.

”Voi olla vaikkapa mindfulnessia, 
mutta se ei ole hengellisyyttä. Sen voi 
kokea syvästi henkisyytenä, mutta se on 
eri asia”, piispa sanoo.

”Toisaalta tässä on syytä olla varovai-
nen, miten jyrkästi asian sanoo. Ihmi-
selle, jolla ei ole kristinuskon lukutai-
toa, joka ei liity uskonnolliseen tradi-
tioon, mutta joka kaipaa vastausta elä-
män tarkoitukseen, henkisyys voi tarjo-
ta jotain sellaista, joka toisella taas kana-
voituisi hengellisyydeksi ja uskonnolli-
seen yhteisöön. Ja siinä mielessä se ko-

Etsimisen ideasta 
aukeaa yksi avoin 

suunta nuorisotyölle: 
ei pidetä nuorten 

kysymyksiä uhkana, 
annetaan niille tilaa 

ja keskustelun kautta 
pyritään avaamaan 

tietä eteenpäin.
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Laitoin nuoret sanatestiin

NYKYINEN RAAMATUNKÄÄNNÖS edustaa neljänkymmenen vuoden takaista kieli-
maailmaa. Tämän vuoksi on kysyttävä, kuinka paljon 2020-luvun nuoret voivat rakentaa 
uskoaan sen varaan. Kieli on muuttunut, ja maailma on muuttunut. Olisiko viipymättä 
puuhattava uutta suomennosta, käännöshän ei synny tuosta noin? 

Päätin testata, miten nuoret ymmärtävät Raamatun sanastoa. Testini ei ollut tieteelli-
nen, mutta se oli enemmän kuin puhdasta mutua. Suurimmat ongelmat liittyvät otoksee-
ni, joka oli varsin valikoitu joukko. Vastaajat olivat isoskoulutuksessa, ja he olivat kotoisin 
paikkakunnalta, jonka koulutustaso on varsin korkea.

Kaikki valitsemani sanat olivat Raamatusta, ja useimmat olivat Raamatun arkipäiväis-
tä, ei erityisen uskonnollista sanastoa. Luonnollinen oletukseni oli, että kaupunkilaisnuor-
ten erityisvaikeudet liittyvät maatalouteen ja maalaiselämään. Oletus piti paikkansa.

 
OHDAKE TIEDETTIIN kasviksi, mutta sen piikikkyydestä ei oltu aivan perillä. Joku 
epäili sitä kukkaköynnökseksi tai jonkinlaiseksi heinäksi. Joku tiesi, että oras on ”hyvin 
pieni viljan alku”, mutta yleensä sitä ei oikein osattu. Joku tunsi vain sen symbolisen mer-
kityksen ”juuri alkava asia”. Joku epäili orasta kivuksi tai orapihlajaksi. Sen sijaan rikkavil-
jasta oltiin hyvin perillä, vaikka joku tulkitsi sen mädäntyneeksi sadoksi. 

Testissäni sanat esiintyivät irrallisena luettelona. Asiayhteys olisi voinut auttaa sanojen 
”kavala” ja ”kavahtaa” ymmärtämistä. Syntiinlankeemuskertomuksen ydinsanoihin kuu-
luva ”kavala” oli kaikkein huonoiten osattu sana. Vain harvat nuoret osuivat oikeaan. 
Epäiltiin jopa, että se voisi tarkoittaa ilkikurista tai jännää. Toinen huonosti tunnettu sa-
na oli ”kavahtaa”. Se yhdistettiin säikähtämiseen, mutta myös perääntymiseen tai suuttu-
miseen. 

Positiivisin yllätys oli, että ”vanhurskas” osattiin erinomaisesti. Ehkä sitä oli opetettu 
hyvin, koulussa ja rippileirillä. Kukaan ei ehdottanut, että se merkitsisi hollantilaista hurs-
kasta, niin kuin olen kuullut jonkun rippikoululaisen suusta vuosia sitten.

OMA ILMIÖNSÄ on se, että kristilliseen nuorisokieleen lykätään varsinkin otsikkotasol-
la englantia. Se on silkkaa luovuuden puutetta ja peittää huonosti sisällön vajavuudet. 
Otan turvallisen esimerkin kirkollisen elämän ulkopuolelta. Luuleeko joku, että mainos-
lause ”simply clever” myy enemmän Škoda-merkkisiä autoja kuin reilusti suomenkielinen 
”fiksummille ihmisille” tai ”kerrassaan viisaampi valinta”?

 
Arto Köykkä

KOLUMNI

kemus ja etsiminen on aitoa.”
”Itse olen onnistunut omilla rapai-

silla uskovaisen saappailla kävelemään 
hennompien kysymysversojen päältä. 
Elämä on opettanut, että sitä pitäisi osa-
ta varoa erityisen tarkasti.”

Henkisyyden ja hengellisyyden välis-
tä erottelua voi hahmottaa omaan itseen 
keskittymisen ja oman itsen ulkopuolel-
le kurkottamisen välille.

”Henkisyydessä keskeinen kysymys 
aika usein on, kuinka voisin löytää it-
seni. Kristillisessä uskossa ihminen puo-
lestaan etsii Jumalaa, ja sillä tiellä me 
sitten yllättäen huomaamme, että olem-
me oppineet itsestämme yhtä ja toista ja 
kasvaneet ihmisinä.”

”Hengellisyydessä yhteisö on tärkeä. 
Lisäksi hengellinen yhteisö ei ole mikä 
tahansa yhteisö. Se on olemassa, koska 
Jumala on olemassa. Se rakentuu sille 
oletukselle, että olemme tässä, koska ha-
luamme kokea jotain vuorovaikutukses-
ta Jumalan kanssa toisin kuin olisi mah-
dollista kokea yksin. 

Nuorten kanssa 
mahdollisuudet  
ovat avoimet

”Varmastikin paine siihen, että hengel-
lisyyden ilmausten ja muotojen pitäisi 
seurata aikaansa, on nuorisotyössä suu-
rempi kuin muussa seurakunnan työs-
sä”, Hintikka toteaa.

”Jos mietitään perhekerhoja, samat 
Rakas Jeesus siunaa meitä -rukoukset 
kulkevat ja toimivat sukupolvesta toi-

seen. Mutta nuorten elämässä asiat, jot-
ka nyt ovat in, ovat tietysti ihan toisella 
tavalla erilaisia kuin meidän viisi-kuusi-
kymppisten elämässä, puhumattakaan 
kahdeksankymppisten hengellisestä ja 
hartauselämästä.”

”Nuorten kanssa hengellisyyden ko-
kemuksetkin voivat olla monenlaisia. 
Minun oman hengellisyyden kokemuk-
sistani voi nuoruudessa helposti poi-
mia kaksi ääripäätä: hiljainen rukous-
hetki kynttilän kanssa Kiilokappelin pi-
meydessä, ja toisaalta sitten vaikka af-
rikkalainen gospelmessu, joka oli toisel-
la tavalla kokonaisvaltaista ja missä ko-
ko kroppa oli mukana. Ehkä jotkut tek-
nomessut ovat tällä hetkellä sen tapaisen 
kokemuksen tarjoavia.”

Malleja, keinoja ja reittejä hengel-
lisyyden avaamiselle nuorten kanssa 
on lähes yhtä monia kuin on nuoria ja 
työntekijöitäkin.

”Kun mietin kohtaamisia lukiolais-
ten kanssa, joita minulla piispana on 
kouluissa ollut, minusta tuntuu, että 
niissäkin on syntynyt ihan aitoa vuoro-
vaikutusta. Ainakin nuoret ovat uskal-
taneet kysyä asioita paikan päällä ja ne 
ovat olleet aitoja kysymyksiä Jumalasta 
ja kristittynä elämisestä ja olemisesta – 
eli en ehkä aivan täysin ole puhunut kä-
sittämättömiä.” 

Mitkä sanat nuorille 
ovat vaikempia  
hengellisiä käsitteitä?
 
Villi kyseli oululaisilta nuorilta, mit-
kä kristillseen hengellisyyteen liittyvät 
käsitteet ovat vaikeimpia. Useimmin 
mainituiksi sanat olivat:

Armo
Synti
Pyhä Henki
Usko
Jumala
Öylätti
Sakasti
Katumus
Pyhä
Parannus

”Jos vielä kerkee nii: Lähes joka iki-
nen sana. Onneksi rippikoulussa ja 
isosena ku tutustu enemmän kirk-
koon nii selkeni sanojen tarkoitus 
mutta esim ennen sakasti ja öylät-
ti...jos kuulet noi ekaa kertaa nii ei-
hän tuosta voi ees yrittää päätellä 
mitä tuo vois tarkoittaa."

”Hengellinen yhteisö 
ei ole mikä tahansa 

yhteisö. 
Se on olemassa, 
koska Jumala 
on olemassa.”



V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  3 / 2020 1110 V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  3 / 2020

Hengellisyyden ja spiritualiteetin 
kokemusten tarjoaminen on kir-
kon nuorisotyön ydintä. Samalla 

se on merkillisen haastavaa. Perinteiden 
siirtymiseen ei voida enää luottaa. Kir-
kon opista on nykynuorille tullut sattu-
manvaraista tietoa ja sanastosta hepreaa.

Mistä spiritualiteetissa sitten oike-
astaan tässä ajassa on kyse? Miten sitä 
nuorisotyössä pitäisi lähestyä? Keskus-
telimme asiasta kahden Nuoren kirkon 
kouluttajan kanssa.

”Spiritualiteetin kysymyksissä oma 
kieli on tärkeä. Kristinuskon traditiosta, 
raamatusta ja sakramenteista täytyy tul-
la ihmiselle omaa kieltä, jotta ne olisivat 
merkityksellistä – eivätkä vain sanoja”, 
sanoo Anita Ahtiainen. 

”Toisaalta kieli muuttuu koko ajan. 
Me opimme kielen ihmisiltä, joiden 
kanssa elämme. Mutta samalla kehi-
tämme sitä. Jokainen sukupolvi raken-
taa hengellisen kielen omalla tavallaan 
uudestaan. Näin meidän ihmisaivom-
me toimivat ja tuottavat uutta: valmis-
ta ajatonta teologista pakettia ei ole, ai-
noastaan työvälineitä sen hahmottami-
seen. On osa uskoa, että uutta ajattelua 
ja uuden luomista syntyy koko ajan.”

”Nuorisotyössä se edellyttää tarkoit-
taa uskaltautumista siihen, että nuoret 
päästetään itse luomaan ajattelua: hen-
gellisyyys ei ole valmiiden asioiden tois-
tamista, vaan mahdollisuutta todella 
osallistua merkitysten, myös teologisten 
merkitysten synnyttämiseen”, sanoo Su-
vielise Nurmi.

Spiritualiteetti vaatii 
sanoittamista

”Spiritualiteettihan on jokaisessa ihmi-

sessä oleva tarve kokea yhteyttä, korke-
amman läsnäoloa, haltioitumista, kau-
neutta, sukupolvien yhteyttä ja elämän 
ihmettelyä”, Anita Ahtiainen sanoo.

”Se ei sellaisenaan ole riippuvais-
ta tietystä uskonnosta. Mutta jos halu-
aa nuorelle tarjota mahdollisuuden op-
pia jäsentämään spiritualiteetin sisäl-
töä, tarvitaan uskonto tai muu katso-
mus, jonka kautta sitä sitten voi alkaa 
hahmottaa.”

Nuorisotyössä spiritualiteetin kysy-
mysten kanssa ei kuitenkaan ehkä ole 
totuttu kovin paljoa työskentelemään. 
Yksi syy siihen liittyy kenties siihen, et-
tei se ole viime aikoihin saakka ole ol-
lutkaan kovin tarpeellista.

Suomalaisessa yhtenäiskulttuurissa, 
jonka piirissä kirkko ja nuorisotyökin 
vastikään eli, perinteet, myös hengelli-
set perinteet siirtyivät kuin itsestään.

”Yhtenäiskulttuurissa oli paljon asi-
oita, jotka ovat puhumatta selviä. Kris-
tillinen hengellisyys oli yksi näistä. Sik-
si 1980-luvulla ja sitä ennen syntynei-
den on hengellisyydestä ylipäätään vai-
kea puhuakaan. Se kuuluu asioihin, jot-
ka opittiin koulussa ja riparilla ja jotka 
vain ovat niin kuin ovat”, Anita Ahtiai-
nen sanoo.

”Mutta nykyisille nuorille niitä ei sit-
ten enää kommunikoida missään, kun 
niitä ei näy kotona eikä opeteta koulus-
sa ja ripari on liian yksittäinen kokemus 
välittämään niiden merkitystä koko elä-
mään.”

Varotaanko hengellisyyttä 
nuorisotyössä?

Nuorisotyössä korostetaan nuorilähtöi-
syyttä. Nuorten kanssa pitäisikin osata 

alkaa yhdessä etsiä myös sitä, miten he 
hengellisyyteen tarttuisivat.

”Meillä on työ kesken sen kanssa, 
mitä se hengellisyys tällä hetkellä luon-
tevasti nuorisotyössä olisi, johon nuoret 
voisivat liittyä, ilman että se tuntuu heis-
tä oudolta”, Anita Ahtiainen miettii.

”Olen miettinyt, mistä meille kum-
puaa se voimakas ajatus matalan kyn-
nyksen toiminnasta, jossa varsin varo-
vaisesti pidetään esillä kristinuskon ker-
tomuksia. Ajatellaan, että  kristillisyys 
on tarjolla niissä seinissä.”

”Ehkä se liittyy seurakuntien nuori-
sotyön rajankäyntiin herätyskristillisyy-
den kanssa: se näyttäytyy hengellisyyte-
nä, joka sulkee pois muun maailman, 
eikä tunnu antavan tilaa nuoren kehi-
tysprosessille.”

Vaihtoehdoksi jää epävarmuus sii-
tä, onko kristillinen sanasto ylipäätään 
toimivaa, kun yritetään kohdata nuoria 
heidän arkisen elämänsä tilanteissa. 

”Mutta silloin menetetään mahdolli-
suuksia juuri siitä spiritualiteettiin liit-
tyvästä jäsennyksestä, jota kristinuskos-
sa olisi nuorille tarjolla.”

Käännöksen ongelma

Vaikka tapaa puhua hengellisyyteen liit-
tyvistä kysymyksistä haetaan siitä, mi-
tä nuoret voivat omista lähtökohdistaan 
ymmärtää, uusilla merkityksillä täytyy 
olla jokin kiinnepiste ikiaikaisessa . Täs-
sä mielessä kristillinen spiritualiteetti on 
jatkumo.

”Mikään aito ei synny ilmasta – jos 
nuorilla ei olisi mitään yhteyttä edel-
listen sukupolvien kieleen, en usko, et-
tä kyetään mitään kauhean vaikuttavaa 
uskontoa kuvaamaan tai hengellistä yh-

Nuoren spiritualiteetti tarvitsee 
ohjaajaa ja omia sanoja
Hengellisyyden kasvu edellyttää henkistä tilaa, jossa 
nuori voi kokea tulleensa tervetulleeksi, ja jossa on 
mahdollista toimia omilla kyvyillään.
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teisöä luomaan. Jokin yhteys täytyy ym-
märrettävästi olla edellisten sukupolvien  
käyttämään kieleen”, Ahtiainen sanoo.

Niille, joilla kristillinen sanasto on 
hallussa, voidaan puhua totuttuun ta-
paan. Mutta muille sama sisältö täytyy 
kääntää.

”Se on haastavaa. Mutta meidän vain 
täytyy yrittää puhua. Ja jos toisella ihmi-
sellä ei ole samaa kieltä kuin meillä, mei-
dän täytyy vain yrittää löytää mahdolli-
simman lähellä oleva yhteinen kieli.”

Ahtiainen ottaa esiin Sandra Mille-
rin, joka kehoittaa vanhempia puhu-
maan lasten ja nuorten kanssa spiritu-
aliteettiin liittyvistä kysymyksistä: mil-
lä tavoin itse liityt sen piiriin, mikä sii-
nä sinulle on tärkeää ja merkityksellistä, 
millaisia pyhyyden kokemuksia sinul-
la on, mikä on suhteesi edelliseen suku-
polveen, mikä uskontoihin ja niiden pe-
rinteisiin ja mitä niistä ajattelet.

”Nuoret tulevat kuitenkin hyvin eri-
laisista taustoista. Jos spiritualiteetti jää 
vain oman kotitaustan varaan, mahdol-
lisuudet jakautuvat hyvin epätasa-arvoi-
sesti”, Suvielise Nurmi toteaa.

Muun muassa siksi seurakunnan 
nuorisotyöntekijöille olisi tarjolla tar-
peellinen rooli hengellisenä ohjaajana.

Spiritualiteetti vaatii 
harjaantumista myös 
työntekijältä

Jotta seurakunnan työntekijä voisi ol-
la aidosti hengellinen ohjaaja nuorille, 
työntekijän itsensä on täytynyt kulkea 
läpi oman hengellisen kasvunsa matkaa. 
On toimittava oman persoonansa kanssa 
ja näytettävä itsensä: tällainen ihminen 
olen, tällaiset asiat ovat minulle tärkeitä. 
Nuori joko kiinnostuu siitä tai sitten ei.

”Tuollaisessa kokonaisvaltaisessa ot-
teessa on mielenkiintoinen ristiriita sii-
hen, miten nuorisotyönohjaajien kou-
lutus on viime vuosikymmeninä kehit-
tynyt. Siellähän ei erityisesti korosteta 
hengellisen ohjaajan roolia”, Suvielise 
Nurmi miettii.

” Henkilö, jolle hengellisyys on omas-
sa elämässä vierasta, voi mieltää hengel-
lisen tehtävänsä rajoittuvan siihen, että 
pidät kerhossa tai riparilla hartauden. 
Vähimmillään se voi tarkoittaa, että luet 
tarinan ja lausut perään pienen rukouk-
sen. Ohjaajalta tarvitaan kuitenkin pal-
jon enemmän, että nuoren oma hengel-
linen ajattelu lähtisi kehittymään. Vaatii 
aikamoisen askeleen ottamisen, että on 
valmis näyttämään nuorille, että tällais-

ta matkaa minä teen, antaa heille tilaa 
tehdä omaa matkaa ja ruokkia sitä kris-
tillisen kielen metaforilla.” 

Ahtiaisen mielestä työntekijän on 
lähtökohtaisesti tärkeää tiedostaa, että 
se, millainen olet, merkitsee enemmän 
kuin mitä sanot.

”Asiat, joita ihmiset koettavat vä-
littää toisilleen, vaativat harjaantumis-
ta. Jokaisella meistä on mahdollisuuk-
sia kehittyä, ja se tapahtuu kulkemalla 
omaa matkaa rauhassa. Työntekijöiden 
eteen ei saa asettaa mitään kohtuutto-
mia yhtäkkisiä vaatimuksia.”

”Jokaisella meistä on työntekijänä-
kin ne hengelliset matkat, joita olemme 
käyneet läpi ja ne, joita emme ole. Nuo-
ret sitten ottavat meiltä sen, mikä tun-
tuu sykähdyttävän.”

Toisaalta työntekijän täytyy hen-
gellisyyden äärellä jatkuvasti reflektoi-
da omia tarpeitaan ja omaa toimintaan 
suhteessa lapsen etuun. Tämän pitäi-
si olla seurakunnan työyhteisössä avoi-
mesti keskusteltu asia. Nämä kysymyk-
set tulevat sitä tärkeämmiksi, mitä pa-
remmin ja tiiviimmin seurakunnan 
nuorten hengellinen porukka näyttää 
alkavan toimia. Spiritualiteetin vahvis-
tuminen edellyttää läheisiä ihmissuhtei-
ta ja äärimmäistä luottamusta.

Kirkko ja sen tilat ovat 
hengellisyyden mahdollisuus

Työntekijän roolia spiritualiteetin kysy-
myksissä tukee se, jos hänen takanaan on 
koko seurakunta toimivana yhteisönä.

”Katolisissa ja ortodoksisissa seu-
rakunnissa on tavallista, että pidetään 
kiinni perusmessusta ja muu toiminta 
voi olla aika matalan kynnyksen mei-
ninkiä. Kirkkotila ja ehtoollinen ovat 
perustavia asioita, joita ei kyseenalaiste-
ta. Yhteisön mukana sakramentissa ole-
minen kantaa”, sanoo Ahtiainen.

”Olisi hyvä, että lapset ja nuoret osal-
listuisivat  seurakunnan säännölliseen 
jumalanpalveluselämään, jotta se voi-
si alkaa muodostua osaksi heidän äidin-
kieltään.”

Voidaan tietysti kysyä, onko messui-
hin osallistuminen kovin vetovoimaista 
katolisillekaan nuorille,  Suvielise Nur-

mi pohtii.
”Meillä on usein haluttu tehdä ju-

malanpalveluselämä helpommin lähes-
tyttäväksi erilaisilla muotoon liittyvil-
lä ratkaisuilla. Kirkkotila, messun kieli 
ja symbolit voisivat ehkä toimia sellai-
sena kehyksenä, jonka sisälle mennään 
omana itsenä rakentamaan omia merki-
tyksiä, mutta meillä ei haluta pakottaa 
nuoria muodollisesti vieraaseen kirkko-
tilaan ja jumalanpalvelukseen.”

”Ongelma kuitenkin on, jos viihty-
misen lisäämisestä huolimatta itse si-
sältö tarjotaan valmiiksi kirjoitettuna. 
Nuoret pääsevät kyllä toistamaan teolo-
gisen performanssin, mutta heidän tuli-
si päästä useammin tekemään itse myös 
teologiaa.”

Ahtiainen ottaa esiin Godly Playn 
konseptin vahvuuden tässä suhteessa. 
Siinä käytetyt tarinat ovat kristillistä tra-
ditiota, mutta osallistujat houkutellaan 
oman työskentelyn kautta rakentamaan 
merkityksiä sille itse, muun muassa tai-
teen kautta.

Samanlaista yhdistelmää tarvittaisiin 
koko spiritualiteetin käsittelyyn.

Reitti hengellisyyteen  
löytyy yhteyksistä

”Parhaat oivallukset spiritualiteetista tu-
levat keskityttäessä yhteyden rakenta-
miseen itseen ja toisiin ihmisiin, luoma-
kuntaan ja korkeampaan voimaan. Ih-
minen kamppailee olemassaolon rajojen 
kanssa, oikean ja väärän, kuoleman ja 
yksinäisyyden kanssa. Merkitykset syn-
tyvät suhteessa näihin rajoihin luovassa 
prosessissa, joka vähitellen synnyttää ih-
misen identiteetin”, Ahtiainen pohtii.

”Tällainen ajattelu on vasta tulos-
sa seurakuntiin. Koulutuksissa tällaises-
ta puhuminen on ihmisille uutta. Nämä 
tarjoavat tarttumapintoja nuoriin ja yli-
päätään seurakuntalaisiin, joille hengel-
lisyys ei merkitse muuta kuin etäistä tie-
toa muodollisista hartauksista ja juma-
lanpalveluksista.”

”Heille voisi avata oivalluksen siitä, 
että hengellisyydessähän onkin kyse sel-
laisesta, mitä minä koen elämässäni, jo-
ka tapauksessa!”

Suvielise Nurmi on samaa mieltä.
”Spiritualiteettihan merkitsee yhte-

yden etsiminen itseen, toisiin ihmisiin, 
luomakuntaan ja Jumalaan. Se on suh-
teessa olemista näihin kaikkiin. Se, mil-
laisen suhteen luon tähän maailmaan ja 
todellisuuteen, on suhteessa myös sii-
hen, millaisen suhteen luon tuonpuo-
leiseen, luojaan ja armoon.”

Nykyinen rippikoulusuunnitelma 
lähtee juuri tällaisen kokonaisen kasvun 
matkan tukemisesta.

”Ja nuorethan kulkevat jokainen 
oman polkunsa”, Anita Ahtiainen sanoo.

”Työntekijän välittäminen ja rukous 
nuoren puolesta ei ole merkityksetöntä, 
vaikka nuori ei tulisikaan siihen loppu-
tulokseen, että tämä asia on hänelle nyt 
tärkeää. Koska jos nuori ei nyt ole kiin-
nostunut työntekijän ja ylipäätään seu-
rakunnan jutuista, ei se tarkoita, että 
hän on Jumalalta hukassa.”

Jaakko Kaartinen

Asiat, joilla vahvistetaan  
spiritualiteettia

Prosessi: ei pistemäisiä tapahtumia, 
vaan merkitykset rakentuvat prosesseis-
sa, kun asioiden ääreen palataan useita 
kertoja ja niiden kanssa voidaan itse toi-
mia.

Mielikuvitus: seurakuntien toimin-
taa olisi syytä muuttaa taidetoiminnan 
suuntaan, yhteistyössä erilaisten taideta-
lojen kanssa. Kuvataide- ja draamatoi-
minta auttaisivat erityisesti merkitysten 
rakentumiseen.

Vuorovaikutus: suhteen syntyminen on 
tärkeää hengellisyydelle, ja yhteys itses-
sään on hengellisyyttä

Läheisyys: sen pitää olla turvallista, kos-
ka rakastumisen ja luottamisen koke-
mus liittyvät hengelliseen ohjaukseen. 
Hengellinen kasvu edellyttää, että voin 
välillä heittäytyä sen toisen ihmisen ja 
yhteisön varaan, mutta se vaatii ehdo-
tonta turvallisuutta.

Uskottavuus: et voi sanoa, että tehkää 
kuten sanon, älkää tehkö kuten minä 
teen. Pitää myös itse uskoa nuoreen ja 
lapseen ja heidän tekemiseensä. Ja pitää 
uskoa Jumalaan ja kirkkoon, voidaksesi 
olla uskottava toimija

(Rebecca Nye)

Lapsi- ja nuorilähtöisen  
toiminnan periaatteet

Työntekijän on mietittävä, 

• mitä teet lapsille ja nuorille
• mitä teet lasten ja nuorten kanssa
• mitä annat lasten ja nuorten  

itse tehdä
• miten itse puhut  

lapsesta ja nuoresta

      a
 
Lapset ja nuoret voivat olla mukana 
vaikuttamassa sihen, mikä seurakun-
ta, jos heille ei tarjota vain vaimiita toi-
mintamalleja, vaan lapset ja nuoret saa-
vat itse tehdä teologiaa.

Kaksi muistilistaa nuorten spiritualiteetin vahvistamiseen
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”Sinä riität, sinä kelpaat, 
sinä et ole yksin” 

Herättäjä-Yhdistyksen nuorisosihteeri, 
pastori Tanja Roihan mukaan nuoril-
le tulee korostaa, ettei hengellisyys ole 
suorittamista. Rimoja ei pidä asettaa.

”Esimerkiksi Siionin virret puhuvat 
sellaisesta hengellisyydestä, jossa on ti-
laa hengittää ja olla. Seuroissa ja veisuis-
sa nuoret hiljentyvät, hakevat läsnäoloa 
ja mielentyyneyttä. Ihminen hapuilee ja 
etsii, Jumala löytää ja armahtaa.”

Roiha muistuttaa, että nuorilla on 
monenlaisia motiiveja osallistua toimin-
taan. Yhteisöllisyyden kokemus ja ystä-
vät korostuvat.

Roihan mielestä nuorten kysymykset 
eivät ole olennaisesti muuttuneet vuo-
sien saatossa. Nuorena etsitään omaa 
paikkaa sekä pohditaan rakkautta, ih-
missuhteita ja sitä, miten tulisi elää.

”Myöskään eksistentiaaliset kysy-
mykset eivät vanhene. Nuoret pohtivat 
elämää ja kuolemaa sekä sitä, mitä kuo-
leman jälkeen tapahtuu.”

Roihan mukaan nykyään monen 
nuoren elämässä korostuvat aiempaa 
enemmän kysymykset omasta kelpaa-
misesta, pärjäämisestä ja jaksamisesta. 
Arki on muuttunut hyvin hektiseksi.

”Olen saanut kuulla usein palautet-
ta siitä, että nuori uskalsi osallistua toi-
mintaamme luettuaan nuorisotyömme 
sloganin: ’sinä riität, sinä kelpaat, sinä et 
ole yksin’.”

Nuorilta vaaditaan aiempaa enemmän 
omaehtoisuutta ja kykyä tehdä valintoja.

”Nuoria kuormittavat epävarmuus 
tulevaisuudesta, tämä liittyy esimerkik-
si ilmastonmuutokseen. On tärkeää, et-
tä nuoret voivat löytää armollisen suh-
tautumistavan niin omaan itseen kuin 
muihin. Kirkon nuorisotyö voi olla täs-
sä varmasti avuksi.”

Nykyään seurakuntien nuorisotyös-
sä nuorille itselleen pyritään antamaan 
sananvaltaa ja vastuuta aiempaa enem-
män.

”Tämä suuntaus näkyy myös Herät-
täjässä. Meillä nuorten ääni kuuluu vah-
vasti mm. Nuori-Yty -lehden, nettisivu-
jen ja instagramin kautta. Nuoret järjes-
tävät myös itse nuorteniltoja eli köpä-
reitä.”

Paradigman muutosta  
ja peruskysymyksiä

Roihan mukaan uskonnollisten kysy-
mysten käsittelemisen tavat ja muodot 
ovat sidoksissa aikaan.

”Nykyaikana tulkintojen moninai-
suus on lisääntynyt, eikä erilaisten tul-
kintojen välillä koeta välttämättä risti-
riitaa. Sen sijaan ajatellaan, että ihmi-
set ovat erilaisia ja usko nähdään elävä-
nä prosessina.”

Roihan mukaan nuorillakin on näh-
tävissä paradigman muutosta esimer-
kiksi Raamatun kirjaimellisesta tulkin-
nasta ja oppikeskeisyydestä kohti ver-
tauskuvallista tulkintaa. Nuoret poh-
tivat esimerkiksi sitä, mitä Raamatun 
kertomukset voisivat tarkoittaa kunkin 
omassa elämässä ja tässä ajassa. Roiha 
uskoo tämän liittyvän

laajempaan pohjavireeseen, jonka 
taustalla on esimerkiksi suomalaisen yh-
teiskunnan ilmapiirissä sekä niin koulu-
jen uskonnontuntien kuin rippikoulu-
jen opetuksessa tapahtuneet muutokset.

”Nuoret harvemmin kertovat meil-
le ohjaajille, miten he määrittelevät us-
konasioita. Mutta keskusteluissa saate-
taan nostaa esiin kirjaimelliseen tulkin-
taan liittyviä uskottavuusongelmia.”

”Mielestäni tämä muutos ei ole kui-
tenkaan vaikuttanut siihen, miten nuo-
ret näkevät uskon peruskysymykset. 
Jeesus nähdään edelleen ihmisen Va-
pahtajana, syntien sovittajana ja kuole-
man voittajana.”

Hengellisyyden kysymys  
herätysliikkeiden nuorisotyössä

Taivastiellä yhdessä 
nuoren kanssa

SLEY:n nuorisotyön johtaja Juha Hei-
nonen toteaa, että kirkon nuorisotyön 
perusta on Raamatun opetuksesta nou-
seva Jumalan rakkaus ja armo.

”Tavoitteenamme on kohdata nuori 
ihmisenä, kertoa miten taivastielle pää-
see ja kulkea sitä tietä yhdessä nuoren 
kanssa.”

Heinosen mukaan rippikoulun jäl-
keen nuorilla korostuu tarve kuulua 
joukkoon.

”Riparilta monet saavatkin elinikäisiä 
kavereita.”

Nykyiset seurakuntanuoret ovat kuit-
nekin uusien haasteiden edessä.

Heinosen mielestään kristillisen nuo-
risokulttuurin ja gospelkentän muuttu-
minen ja pirstoutuminen on kaventanut 
mahdollisuuksia elää todeksi kristillis-
tä identiteettiä nuoressa seurakunnassa. 
Heinonen näkee maailman ja seurakun-
nan välisen kuilun kapenemisessa myös 
hyviä puolia.

”Se helpottaa kristittynä nuore-
na elämistä niin koulussa kuin vapaa-
ajalla, kun ns. uskiksiin suhtaudutaan 
suopeammin kun aiempina vuosikym-
meninä. Samalla on kuitenkin hienoa 
huomata, että evankeliumin ja Raama-
tun totuuden kohdanneen nuoren us-
ko on yhtä sykkivä ja kirkas kuin nuo-
rilla aiemminkin.”

Heinosen mukaan nuorten isoja ky-
symyksiä ovat aina olleet  ”huomataanko 
minut” ja ”kelpaanko joukkoon”. Hänen 

havaintojensa mukaan viime vuosina 
nuorten huomatuksi tulemisen tarve se-
kä yhteisöllisyyden kaipuu ovat voimis-
tuneet selvästi; tämä näkyy myös SLEY:n 
rippikouluissa ja muussa nuorisotyössä.

”Nuorten kysymykset ovat tavallaan 
samoja kuin ennen, mutta ongelmat 
tuntuvat olevan yhä suurempia. Meiltä 
haetaan kuulevia korvia, rinnalla kulke-
mista ja toivon tuomista silloin, kun ti-
lanne on hankala.”

Muuttumatonta ja muuttuvaa

Heinosen mukaan hengelliset asiat ja 
termit ovat nuorilla vuosi vuodelta hute-
rammin hallussa.

”Onneksi rippikoulun käy yhä suuri 
osa Suomen nuorista. Jos rippikoulu ins-

tituutiona romahtaa, hengellisen tiedon 
käy äkkiä huonosti.”

Heinosen mukaan tämän päivän nuo-
rille on välillä haastavaa kuulla, että on 
vain yksi totuus.

”Evankeliumin totuus on kuitenkin 
muuttumaton.”

Heinonen korostaa, että ajan haas-
teisiin vastatessaan kirkon nuorisotyön 
pitää myös muokata toimintatapojaan 
ja tarjota uudenlaisia yhteisöllisyyden 
muotoja.

”Samalla meidän on kuitenkin huo-
lehdittava siitä, etteivät uskonelämän 
hoitamisen peruspilarit: raamatunope-
tus, rukous, ehtoollinen ja seurakuntayh-
teys heikkene työssämme. Ilman Jeesuk-
sen antamaa toivoa työmme muuttuisi 
puuhasteluksi.”

Villi kysyi Herättäjä-Yhdistyksestä ja SLEY:stä, millä tavoin 
hengellisyyden kysymys näkyy liikkeiden nuorisotyössä.
Teksti: Juhana Unkuri
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Uskonnollisuuden muutoksia tut-
kinut Jussi Sohlberg tarjoaa 
vinkkejä kirkolle: Älä odota nuo-

rilta säännöllistä osallistumista tapah-
tumiin. Ajattele ja puhu kauniisti niis-
tä, jotka piipahtavat joskus, osuvat pai-
kalle, kommentoivat tai muuten otta-
vat kontaktia. Madalla kynnyksiä: an-
na vastuuta ja vaikutusmahdollisuuk-
sia, tarjoa mahdollisuuksia kokea ja ol-
la ruumiillinen.

Olisi hyvä, jos kirkko ei erottelisi ih-
misiä aktiivisiin ja passiivisiin jäseniin 
puheella ja teoilla. Esimerkiksi toimin-
taa ei pitäisi suunnitella vain aktiivisim-
mille, vaan myös piipahtaville, ulko-
puolisuutta kokeville, etsijöille ja niil-
le, joille kristillinen kulttuuri ei ole tut-
tua. Heitä on yhä enemmän ja pian jo-
pa suurin osa suomalaisista.

“Pitäisi tyytyä ja jopa tähdätä väljään 
sitoutumiseen”, Solhberg sanoo.

“Ei kirkkoa välttämättä millään lailla 
vastusteta, mutta tyypillistä on, ettei se 
liity omaan elämään, eikä siihen ole kos 
ketusta.”

Hengellisyydestä 
henkisyyteen

Sohlbergin vinkit perustuvat kirkon 
kriisiä laajempaan kulttuuriseeen muu-
tokseen, jossa uskonnollisuuden rooli 
vaihtuu. Suomessa muutokset näkyvät 
hitaammin kuin monessa muussa eu-
rooppalaisessa maassa, mutta tulevaan 
kannattaa varautua yrittämällä ymmär-
tää, mistä on kyse. 

Vaikka kirkosta etääntyy erityises-

ti nuoria aikuisia, on hyvä muistaa, et-
tei esimerkiksi aktiivinen ateismi näytä 
olevan myöskään kovin vetovoimainen 
aatesuunta. Pikemminkin nousussa on 
erityisesti nuorten naisten keskuudessa 
uskonnottomaksi koettu henkisyyden 
arvostaminen. 

“Yleensähän naiset ovat tutkimuksis-
sa keskimäärin uskonnollisempia kuin 
miehet. Nyt Euroopassa on yleinen 
suunta se, että naiset sanovat luopuvan-
sa perinteisestä jumalauskosta. Perintei-
set uskonnot koetaan miesvaltaisiksi. Se 
aiheuttaa etääntymistä ja vieraantumis-
ta”, Solhberg kuvaa.

”Kulttuurisesti se on valtavan iso 
asia, että kristillisen perinteen siirtämi-
nen sukupolvelta toiselle on katkennut. 
Tähän ei välttämättä liity mitään tulen-
palavaa uskonnonvastaisuutta tai aat-
teellista uskontokritiikkiä.”

Uusi uskonnollisuus on 
joustavaa 

Pop-kulttuurin tutkimuksessa nyky-
kulttuurista on käytetty sanaa jälkikris-
tillinen. Sillä tarkoitetaan, ettei  kristin-
usko tai ainakaan sen valtavirran edusta-
ja evankelis-luterilainen kirkko ole itses-
täänselvä valinta hengellisyyden tai hen-
kisyyden etsinnän alustaksi. 

“Ennen ajateltiin, että suomalaisuus 
ja luterilaisuus kuuluvat yhteen. Näin 
yleisesti ajateltiin, vaikkei oltaisi oltu 
mitenkään uskonnollisia. Tämä on nyt 
muuttunut. Pari-kolmekymppiset ei-
vät enää kyseenalaistamatta ole valmiita 
yhdistämään kristillistä tapakulttuuria 

suomalaisuuteen. Voisi sanoa, että kult-
tuurikristillisyys tai tapauskonnollisuus 
on romahtanut.”

Tiivistettynä voisi sanoa, että perin-
teinen uskonnollisuus on voimakkaas-
sa laskussa, mutta henkisyys ja hengelli-
syyden uudet muodot nousussa. 

“New agen lisäksi tämänpuoleinen 
hengellisyys, self help, sekulaari jooga 
ja mindfulness ovat megatrendejä. Us-
konnontutkijat tekevät eron yliluonnol-
lisuuteen suuntautuneen ja tämänpuo-
leisesta hyvinvointivälineitä etsivän new 
agen välillä. Nuoret kuuluvat enimmäk-
seen jälkimmäiseen. Ero on siinä, et-
tä nuoret ovat enemmänkin hakemas-
sa välineitä elämänlaadun nostamiseen 
kuin tuonpuoleisen todellisuuden tun-
temiseen.”

Kirkon puheenparsi 
ei soita kelloja

Kotimaisen underground-rapin teks-
teistä on löydetty sekä julistavaa ateis-
mia, kristillistä sanomaa, että holistista 
uushenkisyyttä. Vaihtoehtomusiikin sa-
noituksissa keskeistä on itsenäisyys, au-
tenttisuus ja perinteiden vastustaminen. 
Niitä vastustetaan monilla eri tavoilla. 
Autenttisuutta on löytää oma aito jut-
tunsa ympäröivän kulttuurin oletusten 
ja itsestäänselvyyksien sijaan.

Sohlbergin mielestä kirkon nuoriso-
työssä olisi tärkeää muistaa, että se us-
konnollinen kieli, jota työntekijät osaa-
vat, puuttuu useimmilta nuorilta. 

“Kirkon puheenparsi ei soita isol-
le joukolle mitään kelloa, ihmiset eivät 

Uskonnoton hengellisyys 
on uusi normaali
Kirkon ikkkunoista katsottuna voisi luulla, ettei ihmisiä enää 
kiinnosta hengellisyys. Uskonnon tutkijoiden mielestä kyse 
on pikemminkin uskonnollisuuden isoista muutoksista. 
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P IPLIA

Miten puhua Jumalasta uskontojen markkinoilla niil-
le, joille Raamatun kieli on vierasta? Miten liittyä kuu-
lijoiden olemassa oleviin hengellisiin kokemuksiin, pu-
hua niistä arvostavasti ja rakentaa siltoja kokemusten ja 
kristillisen ymmärryksen välille? Tätä sai pohtia aikanaan 
jo apostoli Paavali. Apostolien teoissa kerrotaan, kuin-
ka Paavali etsii keskusteluyhteyttä ateenalaisiin, filoso-
fian pääkaupungin uteliaisiin mutta hieman skeptisiin 
asukkaisiin (Ap.t. 17:22–31). Puheen alkuosaa on mo-
nesti kehuttu siltoja rakentavan teologisen puheen mal-
liesimerkkinä.

Paavali aloittaa liittymällä siihen, minkä hän huomaa 
olevan ateenalaisille tärkeää. Hän tunnistaa, tunnustaa ja 
sanoittaa heidän hengellisen etsintänsä. Paavalin mukaan 
Jumalan tarkoitus on, että ateenalaiset etsivät häntä ja 
voisivat kenties hapuillen löytääkin hänet (Ap.t. 17:27). 
Tätä seuraa kaunis kohta, jota lainataan usein:

”Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meis-
tä: hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ovathan 
muutamat teidän runoilijannekin sanoneet: ’Me olemme 
myös hänen sukuaan.’ Koska me siis olemme Jumalan su-
kua...” (Ap.t. 17:27–29)

Tästä kohdasta aukeaa monia kiinnostavia näkökul-
mia. Ensinnäkin Jumalassa eläminen ja oleminen kerto-
vat mutkattomasta läheisyydestä. Tällainen jumalapuhe 
on kaukana valtaistuimista pilvien päällä. Apostolien te-
kojen Paavali hyväksyy jopa kreikkalaisrunoilijoiden aja-
tuksen sukulaisuudesta Jumalan kanssa. Klassisten opin-
kappaleiden valossa tämä voi olla vaikeasti nieltävä väi-
te: miten nyt läpeensä syntinen maan mato kehtaa väittää 

Jumala Ateenassa

olevansa Jumalan sukua? Ihmisen syvä yhteys Luojaansa 
on kuitenkin raamatullinen ajatus. Raamatun alkulehdil-
lä, toisessa luomiskertomuksessa, Jumala puhaltaa ihmi-
seen elämän henkäyksen (1. Moos. 2:7). Ihmisen henki ja 
hengitys saavat alkunsa Jumalan hengityksestä. Tästä riit-
tää ammennettavaa kristillisiin meditaatioihin.

Toiseksi, Jumalassa eläminen, liikkuminen ja ole-
minen antavat tilaa hengellisen elämän kehollisuudel-
le. Hengellisyys saa koskettaa kokonaista ihmistä, ei vain 
mieltä. Viime aikoina Suomessakin ovat yleistyneet ruko-
ukset ja liturgiset osat, joiden mukana tehdään liikkeitä. 
Koko ihminen rukoilee.

Kolmanneksi, Paavali liittyy epäröimättä ajan popu-
läärikulttuuriin ja hyödyntää sitä puheessaan. Sanat ”hä-
nessä me elämme, liikumme ja olemme” eivät nimittäin 
ole Apostolien tekojen kirjoittajan teologinen helmi vaan 
peräisin kreikkalaisilta kirjailijoilta. Monissa käännöksis-
sä sanat on laitettu lainausmerkkeihin, ja joissain niille 
annetaan tarkka lähdeviitekin (joka tosin on kovin epä-
varma, sillä vastaava lausahdus löytyy useammasta kuin 
yhdestä lähteestä). 

Paavali hyödyntää siekailematta yleisesti tunnettuja, 
paikallisesta kulttuurista nousevia ajatuksia ja kielikuvia 
etsiessään yhteistä nimittäjää yleisönsä kanssa. Rohkeat 
ja ennakkoluulottomat kokeilut, miten puhua Jumalas-
ta ymmärrettävästi niille, jotka eivät ole imeneet vanha-
testamentillista puheenpartta äidinmaidossa, ovat siis mi-
tä suurimmassa määrin raamatullisia.

Katja Kujanpää

ymmärrä, mihin mikäkin liittyy ja mi-
tä perinteiset sanat ja symbolit merkit-
sevät. Toinen uhka on se, jos kristillinen 
usko tai vaikka Raamattu esitellään vas-
tausautomaattina nykymaailman moni-
mutkaisiin ongelmiin. Juopa kirjan syn-
tyaikaan, myöhäisantiikin maailmaan, 
on kuitenkin aika iso. Kristillisessä us-
kossa pitäisi osoittaa liikkumatilaa ja us-
kon tulisi linkittyä vahvasti kysymyksiin 
sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja 
ihmisarvosta”, arvelee Sohlberg. 

Hänestä kirkolla on suhteessa nuo-
riin sukupolviin taakkanaan institutio-
naalinen painolasti ja kriisiaikoina myös 
sisäänpäinkäpertymisen vaara. 

Uushenkisyys puhuttelee nuoria hä-
nen mukaansa siksi, että sen piirissä voi 
rakentaa omaa katsomustaan vapaasti, 
ja koska uushenkisyydessä ei ole katto-
järjestöä tai instituutiota, puuttuu taval-
laan taho, joka antaisi tiukkoja rajoja.

“Uushenkisyyden maailmassa vain 
hyvin pieni joukko paneutuu tekstei-
hin. Kyse ei ole opinkappaleista, vaan 
menetelmistä. Jos jokin asia toimii, vie 
eteenpäin, tuntuu hyvältä, kuten vaik-
kapa Tarot-kortit, se otetaan käyttöön. 
Se on siinä mielessä helppo maailma 
liikkua ja etsiä ja lumoutua. Sillä kentäl-
lä ajatellaan yleisesti, että kyse ei ole us-
konnosta, vaikka tutkijat pitävät ilmiö-
tä uskonnollisena. Toki se on myös hy-
vin kaupallistettu ja vaatii rahaa osallis-
tua sen toimintaan. Suurin osa tämän 
uskonnollisuuden muodon palvelujen 
tarjoajista on yrittäjiä, siis elinkeinon-
harjoittajia.”

Uskonnolliset asiat 
hyvinvoinnin välineiksi

Sohlbergin mukaan uskonnottomuus on 
nuorten uusi normaali. Se ei kuitenkaan 
tarkoita, ettei uskonnollisia asioita poh-
dittaisi tai pidettäisi kiinnostavina. Nii-

tä pidetään yleisesti kuitenkin menetel-
minä oman hyvinvoinnin kehittämiseen.

Nousussa oleviin henkisyyden ja 
hengellisyyden muotoihin liittyy olen-
naisesti kokemuksellisuus ja ruumiilli-
suus. Sohlberg pitää esimerkiksi kristil-
listä rukousmietiskelyä ja kristillistä joo-
gaa loistavina tapoina ottaa konkreetti-
sesti huomioon omakohtaisuuden ja 
elämyksellisyyden etsiminen myös kir-
kossa. Se näyttää olevan yksi nykyaikai-
sen spiritualiteetin yhdistävä piirre.

Pyhää etsitään näkyvästä todellisuu-
desta. Tämä tuli esiin muun muassa py-
hyyden käsitystä selvittäneessä tutki-
muksessa viime vuonna. 

“Kokemukset ovat tärkeitä, eivät us-
komukset”, Sohlberg tiivistää.

Uskonto ei enää ole kovin 
juhlallinen asia

“Uskonnollisuuden yksi iso yleinen 
muutos on se, että ihmisten uskonnolli-
suus ei enää pyri noudattamaan uskon-
tojen perinteisiä rajoja. Puhutaan us-
konnon notkistumisesta ja rajojen häl-
venemisestä. Ihmisten uskonnollisuut-
ta tutkittaessa havaitaan eri uskontojen 
elementtien sekoittumista. Uskonnolli-
siin perinteisiin kiinnitytään lyhyt- tai 
väliaikaisesti eikä se ole kovin juhlallista 
ja eri perinteiden välillä liikutaan jous-
tavast”, Sohlberg selittää.

Tämä on Sohlbergin mukaan hyvin 
erilainen käsitys uskonnollisuudesta kuin 
minkä tutkija olisi saanut 20 tai 50 vuot-
ta sitten tehdessään samoja kysymyksiä. 

Nyt kasvavia uskonnollisia trendejä 
ovat uushenkisyyden lisäksi kristinus-
kon kentällä vapaiden suuntien pohjal-
ta kehittynyt uuskarismaattisuus. Sii-
näkin korostuu omakohtaisen vahvan 
kokemuksen etsiminen ja tunnelmalli-
nen elämyksellisyys.

“Uuskarismaattisuus vetää nuoria ai-

kuisia enemmän kuin muut kristilli-
set suunnat. Sen toiminnassa on vah-
vasti esillä kokemuksellisuus, tunteet, 
konkreettisuus ja kodinomaisuus. Käy-
tetään popahtavaa ylistysmusiikkia, ke-
vyttä messurakennetta ja pidetään ul-
koiset puitteet epäformaaleina. Tyypilli-
sesti ulkonaiset elementit ovat ajanmu-
kaisia ja trendikkäitä, teologialtaan yh-
teisöt ovat usein patakonservativisia”, 
Sohlberg sanoo.

Avainsana on hänen mielestään lu-
moutuminen, enchantment. Sitä ihmi-
set etsivät.

“Myös nykyajassa ihmiset haluavat 
mahdollisuuden nähdä omassa elämäs-
sään lumoutumista ja toivovat, että on 
olemassa muutakin kuin tämä näkyvä 
materia ja arki. Toivotaan häivähdys-
tä pyhästä ja sakraalista. Ihmisiä liittää 
myös yhteen erilaisiin tapahtumiin ja ti-
laisuuksiin kokemus lumosta.”

Salla Ranta
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Jyväskylän seurakunnassa tällai-
sia tilanteita varten on perustettu 
oma akuuttiryhmä, jossa on mu-

kana nuoriso- ja diakoniatyöntekijöitä 
ja pappeja.

”Jos oppilas peruskoulusta, ammatti-
koulusta, kauppaoppilaitoksesta tai lu-
kiosta kuolee, ryhmä lähtee liikkeelle. 
Järjestämme ystäville, perheelle ja opet-
tajille tukitilaisuuksia tarpeesta riippu-
en”, Jyväskylän seurakunnan erityisnuo-
risotyönohjaaja Petri Grönholm kertoo.

Grönholmin mukaan liikkeelle läh-
detään rehtorin yhteydenoton perus-

teella. Tapauskohtaisesti sovitaan miten 
toimitaan, ja usein pidetään esimerkiksi 
koko koululle keskusradion kautta har-
taus tai muistohetki.

”Lisäksi keskustellaan ryhmän kans-
sa. Läsnä voivat olla kuolleen lähim-
mät kaverit. On tärkeää olla siinä arjes-
sa mukana, ja kuuntelu on kaikkein tär-
keintä”, Grönholm muistuttaa.

Tarvittiin yhtenäistä linjausta

Surussa mukana -ryhmä aloitti toimin-
tansa vuoden 2018 alusta. Sinä aikana 

ryhmä on ollut mukana vajaassa 20 ta-
pauksessa. Enin osa on ollut ammatti-
koulun oppilaiden kuolemia, joiden 
syykirjo on laaja: mukana on sairauksia 
ja liikenneonnettomuuksia, mutta myös 
oman käden kautta tapahtuneita kuole-
mantapauksia.

Grönholm kertoo lähteneensä pe-
rustamaan ryhmää, koska hänen nuo-
ruusvuosinaan tällaista tukea ei vastaa-
vissa tilanteissa ollut tarjolla. Myöhem-
min työn puitteissa hän huomasi, ettei 
yhteisiä linjauksia tapausten käsittelyssä 
tuntunut olevan vieläkään.

”Omassa nuoruudessa tällaisia ei 
hoidettu. Niiden vain annettiin mennä 
eikä osattu ajatella seurauksia. Työssäni 
olin taas kentällä kuullut, ettei tällaisia 
tapauksia oltu millään tavalla huomioi-
tu. Tarvittiin siis yhtenäinen linjaus.”

Grönholm on itse ollut muutamas-
sa ryhmän tapauksessa mukana. Haas-
tavissa tilanteissa ammattilainenkin jou-
tuu miettimään, miten tulee ja uskaltaa 
toimia. Grönholmin mukaan tärkeintä 
on olla paikalla ilman kiirettä - kuunte-
levana korvana.

”Se on ollut ehkä hieman yllättävää, 
että suurin keskustelun tarve on ollut 
opettajilla. Opettajat ovat kaivanneet 
ihmistä, jolle purkaa sitä omaa kriisiään. 
Nuorille taas on tuntunut riittävän 1-2 
tapaamiskertaa. Silloin on käyty juttele-
massa tai esimerkiksi yhdessä hautaus-
maalla.”

Korona lisää 
keskusteluntarvetta, 
jalkautumista kaivataan

Grönholmin mukaan kriisien keskellä 
keskusteluissa mennään tilanteen mu-
kaan ja hengellinen puoli pidetään taus-
talla. 

Jos hengelliset asiat tulevat puheeksi, 
sitten niitä käsitellään.

Puhumisen tärkeys ymmärretään 
Grönholmin mukaan onneksi yhä pa-
remmin, ja tästä nuorisotyöntekijöiden-
kin pitää kantaa vastuuta. Nuorten mie-

lenterveysongelmien määrä on kasvus-
sa, ja läsnäoloa tarvitaan, sillä kriisiryh-
män hoitamat tapaukset voivat olla juu-
ri niitä, mistä ongelmat alkavat. Ikäviä 
asioita ei pidä lakaista maton alle.

Keskusteluyhteyden ylläpito koros-
tuu Grönholmin mukaan nuorisotyös-
sä nyt myös koronaepidemian aikana. 
Kun leirit on peruttu ja jalkautumista 
pitää välttää, hoidetaan kontakteja nuo-
riin netissä tai puhelimen kautta.

Grönholmilla on päivästä riippuen 
kontaktoitavana iso määrä nuoria - ja 
koronan vaikutukset näkyvät.

”Osaan nuorista ei saa mitään yh-
teyttä, mutta osa taas sitten puhuu to-
della paljon. Viestiä tulee, että osa jak-
saa hyvin, mutta osa on masentuneita ja 
itsetuhoisia”, Grönholm tiivistää.

”Jos tämä kestää tosi kauan, niin si-
tä mietitään, miten sitten kaikki mah-
taa jatkua. Nyt seurataan valtion ohjei-
ta, mutta nuorilla on jo paljon levotto-
muutta. Se on hälyttävää, ja pitäisi pääs-
tä jalkautumaan.” 

 
Tomi Kangasniemi

u Surussa mukana (SuMu) on seura-
kunnan työntekijöistä koostuva noin 
kymmenen hengen kriisityön ammat-
tiryhmä, jonka tarkoituksena on tar-
jota tukea kouluille ja nuorille kriisi-
tilanteissa, toimia yhdessä aluetyönte-
kijöiden kanssa ja yhteistyöverkosto-
jen kanssa.

Ryhmä perustettiin, koska nuor-
ten suru tai kuolema koskettaa laajasti 
monia ihmisiä. Liian moni nuori taas 

ei saa apua tai aikuisen ihmisen tukea 
surun keskellä. Myös opettajat tarvit-
sevat kuuntelijaa. Nuorisotyönteki-
jöillä on osaamista kuuntelemisesta, 
ohjaamisesta ja vierellä kulkemisesta.

Ryhmä lähtee liikkeelle, kun oppi-
las tai muu kouluyhteisön jäsen kuo-
lee tai joutuu vakavaan loukkaantumi-
seen johtavaan onnettomuuteen tai lä-
heltä piti -tilanteeseen. Lisäksi ryhmän 
piiriin kuuluva tapaukset, joissa kou-

luyhteisö jotuu aseellisen väkivallan tai 
vakavan väkivaltaisen uhan kohteeksi. 
Ryhmä päättää toimintatavan ja ryh-
män kokonaismäärän.

Ryhmän toiminnasta sovitaan aina 
yhdessä koulun kanssa. Se tarkoittaa 
työntekijöiden päivystystä kirkolla ja 
koululla sekä joko suruhartausta koko 
koululle tai oppilaan luokalle. Lisäk-
si voidaan järjestää suruhetki onnetto-
muuspaikalla ja käydä surukodissa.

Mikä SuMu?

Surun keskellä  
tarvitaan kuuntelijaa
Nuoren kuolema on rankka kokemus 
koko kouluyhteisölle, ja avun on 
oltava silloin nopeasti saatavilla.

Petri Grönholmin Jyväskylään perustaman Surussa mukana -ryhmän tyyppisiä 
akuuttiryhmiä on nykyisin myös Seinäjoella ja Lahdessa.
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Mitä yhteistä on Lastenkirkko -si-
vustolla, Kirkko Suomessa- päivi-

tyksillä tai Pastorit- ryhmällä? 
Niiden taustalta löytyy HEV eli 

Hengellinen elämä verkossa -hanke, jo-
ta aikanaan kirkolliskokous rahoitti vii-
den vuoden ajan.  Kirkossa koulutettiin 
noin kaksi tuhatta työntekijää uuteen 
toimintaympäristöön ja seurakuntia ke-
hotettiin varaamaan työntekijöilleen 
työaikaa verkossa olemiseen. Toimittiin 
verkkokeskustelijoina mm. IRC-galle-
riassa, Habbo-hotellissa, Suomi24:ssa 
ja Facebook-ryhmissä sekä synnytettiin 
verkkopalveluja, joihin alettiin tuottaa 
yhteisöllisiä sisältöjä. 

Hankkeen päätyttyä vuoden 2012 
lopussa moni taho hehkutti kirkkoa 
edelläkävijänä ja mallina muille toimi-
joille yhteiskunnassa. Esimerkiksi YLE 
uutisoi: ”Kirkko satsaa nyt tosissaan di-
gitaaliseen ja sosiaaliseen mediaan, --sil-
lä moni hakee netistä myös hengelli-
syyttä.”  

On mentävä sinne, missä 
ihmiset jo ovat

Tänä keväänä seurakunnat ovat jälleen 
tehneet melkoisen digiloikan. Se onnis-
tui, koska asenne oli valmiiksi myön-

teinen ja perusvalmiudet olemassa. To-
ki viime vuodet ovat olleet koko yhteis-
kunnassa digitaalisten alustojen ja ka-
navien rakentamista, kun viranomais-
palvelutkin on viety verkkoon ja mobii-
lisovelluksia on tarjolla joka tarpeeseen. 
Koronan aikaan ne ovat olleet ahkeras-
sa käytössä.

Kirkkohallituksessa HEV-hankkeen 
ytimessä työskennellyt asiantuntija Ter-
hi Paananen palauttaa mieleen hank-
keen sloganin: On mentävä sinne, missä 
ihmiset jo ovat. ”Tällä viitattiin tuolloin 
nettiin, mutta nykyään periaate ulot-
tuu jo kaikkeen seurakunnan toimin-
taan. Itselleni on ollut opettavaista ha-
vaita, että slogan muuttuu todellisuu-

deksi”, Terhi toteaa.  Hän arvelee, että 
sen myötä on auennut väyliä myös ny-
kyiselle palvelumuotoiluajattelulle.

Entä mitä on hengellinen elämä verkos-
sa 2020? Se voi olla esimerkiksi:

• arkiretriitti Facebookissa
• pääsiäisvaellus Youtubessa
• rukousrinki WhatsApissa
• mietiskelykuva Snapchatissa
• livehartaus Instassa
• virtuaalinen virpomavitsa  

toivottamassa terveyttä
• katseluryhmä kotikirkon juma-

lanpalvelus- striimiin, jonka ru-
koukseen voi osallistua emo-
jeilla tai kommentoida saarnaa 
chatissa 

Hengellinen yhteys ei vaadi ihmisten 
fyysistä läsnäoloa samojen seinien si-
sällä. Se voi olla kouriintuntuvaa myös 
verkossa tekstin, kuvan ja äänen kaut-
ta. Eihän rukoukseenkaan tarvita tiet-
tyä aikaa ja paikkaa. Jumala on mukana 
ja läsnä kaikkialla, vielä lähempänä kuin 
oma kännykkä.  

Millainen verkkosisältö tai sovellus 
ruokkii sinun hengellistä elämääsi?

Miten teidän nuoret haluavat hiljen-
tyä verkossa?

Hengellinen elämä verkossa

Ohjelmahaku Kirkon kasvatuksen päiville 2021 avautunut
u Kirkon kasvatuksen päivät järjeste-
tään 12 -14.1.2021 Vierumäen urheilu-
keskuksessa.  Kolmipäiväinen tapahtu-
ma on kirkon kasvatuksen ammattilais-
ten ja verkostoyhteistyökumppaneiden 
kohtaamispaikka. Tapahtuman pääjär-
jestäjä on Kirkkohallituksen kasvatus 
ja perheasiat yksikkö yhteistyökumppa-
neinaan Nuori kirkko ry, Suomen Lähe-
tysseura sekä Kuopion hiippakunta. Ta-
pahtuma kokosi vuonna 2019 yli 1200 
osallistujaa, ohjelman tuottajaa ja näyt-
teilleasettajaa. Tapahtuman teema on 
”LIIKKEELLÄ”.

Haemme tapahtumaan mielenkiin-
toisia teemoihin liittyviä workshop oh-
jelmia. 

Ohjelmahaku on avoin kaikille or-
ganisaatioille, verkostoille ja vapaamuo-
toisille ryhmille. Workshopin voi to-
teuttaa monella eri tavalla. Se voi olla 

luento, keskustelu tai toiminnallinen ja 
elämyksellinen. Workshopissa voi lan-
seerata uuden toimintamallin tai vaik-
kapa materiaalin. Tämän vuoden ta-
pahtumapaikka tarjoaa oivan mahdolli-
suuden myös liikunnallisesti tuotettuun 
workshopohjelmaan.  

Tarkempia tietoja teemasta ja Il-
moittauminen ohjelman tuottajak-
si 31.5.2020 mennessä tämän verkos-
ta: www.lyyti.fi/reg/Kirkon_kasvatuk-
sen_paivien_2021_avoin_ohjelmaha-
ku_3294
 
Lisätietoja ohjelmahausta antavat 
Sirpa Syrjä 
sirpa.syrja@evl.fi, 050 413 2867, 
Jari Pulkkinen
jari.pulkkinen@evl.fi, 040 688 1467
Ilkka Tahvanainen
ilkka.tahvanainen@evl.fi, 040 556 2195.

Tapahtumaan ja materiaalinäytte-
lyyn ilmoittautuminen avautuu kesä-
kuussa. Vierumäellä majoittuminen ta-
pahtuu Vierumäki Country Club ho-
tellissa, lomahuoneistoissa ja -mökeissä. 
Majoitusvarauslinkki avautuu myös ke-
säkuussa.

u Nuorten tulevaisuusseminaari – kirk-
ko 2030 tapahtuma peruuntui tältä ke-
väältä hallituksen antaman suosituk-
sen mukaisesti.  Se oli harmillista, kos-
ka tapahtuman työryhmä oli tehnyt sen 
eteen paljon töitä ja tulossa oli hieno 
viikonloppu.  

Emme kuitenkaan jääneet surkut-
telemaan asiaa, vaan pienen synkiste-
lyn jälkeen päätimme tuottaa semman 
pieninä annospaloina sosiaalisen medi-
an avulla. Semman instagram tiliä kan-
nattaa seurata sekä työntekijöiden että 
nuorten. Päivitämme seminaarin työ-

pajojen materiaalit käytettäväksi nuor-
ten illoissa ja leireillä, jotka julkaistaan 
IG:ssa kevään ja syksyn aikana. IG:sta 
löytyy myös piispa Kallialan tervehdys 
ja kevään aikana sinne tulee myös link-
ki NVS2020 konserttiin, jonka No tu-
ne Brothers olisi meille esittänyt lauan-
tai-iltana. Kannattaa siis pysyä kuulolla.

Haluamme kiittää kaikkia tapahtu-
maan ilmoittautuneita, toivottavasti en-
si vuonna pääsemme kokoontumaan 
nuorten vaikuttamisen merkeissä! 

Tulevaisuusseminaari toteutuu annospaloina Instassa

Jumala, ole läsnä kaikkien luona, vaikka 
mikään ei ole tavallista.

”Voi, kunpa huomenna ois ihan taval-
linen päivä,
jonkun tuulisen syyskuun tiistai kenties
ja ruuhkassa istuisi vain muuan mies,
ihan tavallisen työpäivän alla.”
(Edu Kettunen)

Tavallinen päivä. Maailma muuttui yht-
äkkiä kaikkea muuta kuin tavalliseksi. 
Tuntuu tyhjältä ja epäusko valtaa mie-
len. Ajatus syyskuisesta tiistaista tuntuu 
hyvin kaukaiselta.

”Voi, kunpa huomenna ois ihan ta-
vallinen päivä.”

Jokainen varmasti kaipaa juuri nyt 
jotain tavallista, tuttua ja turvallis-
ta. Maailma ympärillä laittaa vakavas-
ti pohtimaan, mikä on minulle tärkeää? 
Ennen kaikkea mikä on turvallista? Mi-
ten tästä selvitään? Selvitäänkö?

En pysty antamaan vastausta sii-
hen, koska tavallinen tiistai taas koit-

taa. Mutta voin antaa hiukan toivoa. 
Jokainen voi nyt ennen kaikkea sanoil-
laan ja pienillä arkisilla, aivan tavallisil-
la asioilla, antaa toivoa, vaikkapa soitta-
malla naapurille tai hoitamalla naapurin 
kauppa-asiat. Lisätoivoksi laula lempi-
virtesi, muistele oppimiasi rukouksia ja 
lue tuttuja Raamatun kertomuksia.

Itse joskus kauan sitten nuorena 
pohdin, että en niinkään epäile Juma-
lan olemassa oloa, vaan omaa uskoa-
ni. Myönnän, että minun uskoni hor-
juu tämän kaiken keskellä. Mutta luo-
tan, että Jumala on. Yritä jaksaa uskoa, 
että Jumala on olemassa myös poikke-
usoloissa. Raamatun sana lupaa, että Ju-
mala oli, Jumala on ja Jumala tulee ai-
na olemaan.

Jumala, ole läsnä kaikkien luona, 
vaikka mikään ei ole tavallista. Anna 
uskoa siihen, että tuulinen, tavallinen 
syyskuun tiistai vielä saapuu. Aamen.

”Herra, pelasta minut vihollisteni käsistä! 
Sinun luonasi olen turvassa.” Ps. 143:9

Olen viikko sunnuntaina sitten viimeksi 
tavannut läheisen ihmisen. Kaupassa olen 
käynyt. Ei ole helppoa tämä tällainen elä-
mä. Tänään oli onneksi kahdet etätreffit.

”Missä ihminen kulkeekin, Herra 
näkee hänet ja tarkkaa hänen askelei-
taan.” Sananl.5:21

#koronapäiväkirja #etäelämä #pysy-
kotona #atkauli #vahvaasomeosaamista

Auli Härkönen 
Ylistaron kappeliseurakunta

#instahartauksia
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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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Livelähetykset onnistuvat WhatsAppillakin – 
Ttilan Linnea ja Tuulia haluavat tuottaa poikkeus-
aikoina normaalia ja positiivista sisältöä

”Pidän myös ihmisistä, joiden kans-
sa teen ohjelmaa ja tietenkin itse lä-
hetyksistä – niistä oppii ja minulla on 
hauskaa”, Tuuli jatkaa.

 
Poikkeusoloissa kaivataan 
normaaleja sisältöjä
Juontajat haluavat koronatilanteen 
keskellä tuottaa Ttilaan normaalia ja 
positiivista sisältöä. Tuuli muistuttaa, 
että koska poikkeustilanne vaikuttaa 
jo valmiiksi paljon elämään, niin sitä ei 
tarvitse livelähetyksissä erikseen pai-
nottaa.

 ”Pyrin itse tuomaan jaksoihin aina, 
mutta erityisesti nyt, interaktiivisuutta 
katsojien kanssa. Esimerkiksi viime lä-
hetyksessä teimme Tuulin kanssa tes-
tin henkisestä iästämme, jota katso-
jat pystyivät tekemään samalla”, Lin-
nea sanoo.

 Koronatilanne vaikuttaa heidän elä-
määnsä tällä hetkellä muutenkin. Tuu-
lille erityisesti minimi-ihmiskontaktissa 
oleminen on vaikeaa. Linnealla puoles-
taan on astma, jonka takia hän on ka-
ranteenimaisissa oloissa, mutta koittaa 
elää kotoa käsin mahdollisimman nor-
maalia elämää.

 ”FaceTimen kautta on hyvä pitää 
yhteyksiä kavereihin ja mummin kans-
sa juotiin pihakahvit turvallisella etäi-
syydellä. Mutta on tässä myös joitain 
positiivisia puolia. Perheen kanssa esi-
merkiksi tulee vietettyä nyt enemmän 
aikaa. Poikkeusolot vaativat poikkeuk-
sellisia järjestelyitä ja luovuutta, mut-
ta yhdessä tästäkin selvitään!” Linnea 
muistuttaa.

Teksti Nelli Jäntti-Tuominen
Kuvat Juha Kinanen

Nuorten ÄÄNI kuuluviin päättäjille
Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2030 jouduttiin peruuttamaan tältä ke-
väältä, mutta seminaarin työpajat on nyt julkaistu verkossa kaikkien hyödynnet-
täväksi. Teemojen aiheet ovat nousseet nuorilta ja työpajojen sisällöt ovat nuor-
ten suunnittelemia. 

Toteuta teemapaja nuorten kanssa joko etänä nyt kevään karanteeniaikaan 
tai livenä syksyllä. Teemapajojen rungot löydät osoitteesta www.nuortentule-
vaisuusseminaari.fi. Keräämme toteutuneista pajoista viestit nuorilta päättäjil-
le. Julkaisemme loppusyksystä ennen kirkolliskokouksen kokoontumista nuor-
ten julkilausuman, joka toimitetaan tiedoksi myös seurakuntien päättäjille. Lii-
ty mukaan tuomaan nuorten ääni kuuluvaksi. Annetaan päättäjille ajattelemi-
sen aihetta!  

Nuorten tulevaisuussemiaari Kirkko 2030 järjestetään seuraavan kerran 
26.–28.3.2021 Tampereen AitO-toimintakeskuksessa. 
Laita päivämäärä jo nyt kalenteriin! 

Ttilan livelähetykset tulevat tiistaisin 
klo 16. Mukana Ttilaa tekemässä ja 
tukemassa ovat Nuoren kirkon kans-
sa Kirkkohallituksen kasvatus- ja per-
heasiat, Kirkon viestintä sekä Suomen 
Lähetysseura.
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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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Poikkeustila vaikuttaa 
nuorisotyöhön rajusti, kun 
kohtaamiset ovat siirtyneet 
lähes kokonaan verkkoon. 
Myös monet valmiiksi 
digitaaliset formaatit ovat 
kohdanneet tuotannossaan 
muutoksia uudessa 
tilanteessa. 

Yksi näistä on Nuoren kirkon Ttila, kou-
luikäisille suunnattu Youtube-kanava. 
Ttila on nuortenmedia sanan varsinai-
sessa merkityksessä – lähetyksiä juon-
tavat ja suunnittelevat 13–19-vuotiaat 
itse. Normaalioloissa Ttilan kuvaukset 

 

Livelähetykset onnistuvat WhatsAppillakin – 
Ttilan Linnea ja Tuulia haluavat tuottaa poikkeus-
aikoina normaalia ja positiivista sisältöä

tehdään Helsingin seurakuntayhtymän 
studiossa, mutta tällä hetkellä lähetyk-
set toteutetaan WhatsApp-puheluina 
juontajien kotoa.

Ttilan juontajat Linnea, 18, ja Tuuli, 
16, ovat tehneet lähetyksiä jo yli vuo-
den ajan, mutta silti WhatsApp-lähetys 
oli jännittävä kokemus.

”Etäliven pitäminen oli vähän kuin 
ensimmäinen lähetys uudestaan. Al-
kuun jännitti tavallista enemmän, mut-
ta sitten kun pääsi vauhtiin, jännitys 
katosi ja oli ihan kuin olisi studiolla”, 
Linnea pohtii.

Ttilan videoilla normaalisti jaetaan 
ajatuksia, esitetään kysymyksiä ja teh-
dään haasteita. Tuulin mukaan eten-
kin haasteiden toteuttaminen on live-
nä hankalampaa ja lähetysten suunnit-
telu sujuu kasvokkain helpommin. Kui-
tenkin hän löytää kotona olemisesta 

myös hyviä puolia.
 ”On enemmän mahdollisuuksia to-

teuttaa ex tempore -ideoita, kun voi 
tuoda lähetykseen vaikka naamiaisasu-
ja, niin kuin viimeksi. Studiolla niitä ei 
olisi ollut”, Tuuli pohtii.

 ”Tietyt tekniset asiat toimivat jopa 
paremmin kuin studiolla. Esimerkiksi 
kommunikaatio editointipuolen kans-
sa on huomattavasti helpompaa, kun 
taas katsojien viestien huomioiminen 
on hieman vaikeampaa”, Linnea jatkaa.

Molemmat juontajat ovat olleet mu-
kana Ttilassa sen ensilähetyksistä asti. 
Linnea lähti mukaan lähinnä kaverei-
den kannustuksesta, mutta myös kiin-
nostuksesta videoiden tekemiseen ja 
kartuttaakseen esiintymistaitoja. Mo-
lempia kiinnosti konseptissa se, että he 
saavat itse vaikuttaa sisältöihin ja ke-
hittää ohjelmaa.

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

Ttilan Linnea (vas.) ja Tuuli (oik.) ovat löytäneet WhatsApp-
livelähetysten tekemisestä monia positiivisia puolia. 
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• Järjestelyt: Jukka Jylhä, jukka.jyl-
ha@nuorikirkko.fi, 0400 508241 

957 
541

5V I L L I IHMISILLE NUORISOT YÖSSÄ   numero  3 / 20204 V I L L I IHMISILLE NUORISOT YÖSSÄ   numero  3 / 2020

Välkkärivinkki liikuttaa!
Välkkärivinkki julkaistaan 

Facebookissa, Instagramissa 
ja Ttilan YouTube-kanavalla.

TUKEA LAPSILLE JA NUORILLE!
Seurakunnat ja kirkolliset järjestöt toimivat lasten, 
nuorten ja perheiden tukena myös poikkeusoloissa.
Koronatilanteessa lapsilla ja nuorilla on entistä enemmän 
kysymyksiä, ja luotettavan aikuisen keskusteluseuraa 
tarvitaan.

NettiSaapas palvelee nuoria
Palveluoperaatio Saappaan muu toimita on hallituk-
sen ohjeiden mukaisesti tauolla ja työ keskitetään 
NettiSaappaaseen ja siellä erityisesti Tukinet.net 
-alustalla toimivaan SaapasChatiin.

SaapasChateja on tihennetty, ja se onkin tällä het-
kellä tavoitettavissa lähes päivittäin. Päivystys on au-
ki pari tuntia päivässä ja niistä kerrotaan Saappaan 
sosiaalisessa mediassa. Päivystyksiä pyritään teke-
mään mahdollisimman tiheästi niin pitkään, kuin poikkeusolot jatkuvat.

“Olemme kouluttaneet pikakutsulla parisenkymmentä uutta työntekijää mu-
kaan SaapasChatiin. Mukana on myös paikkakuntia, joissa ei ole aiemmin Saa-
pas-toimintaa ollut”, sanoo Palveluoperaatio Saappaasta vastaava Ville Viljakai-
nen.

Mahdollisuuksien mukaan Saapas päivystää nuorten keskusteluissa Netti-
Saappaan muillakin alustoilla: Suomi24:llä, Youtubessa ja Instagramissa. Tällä het-
kellä kuitenkin keskitytään eniten SaapasChatiin. Chatissa on läsnä aina vähintään 
kaksi ohjaajaa, joiden kanssa puhua kaikesta, mikä mietityttää.
Lisätietoja: Ville Viljakainen,  ville.viljakainen@nuorikirkko.fi, p. 0400 105 071
Saappaan Youtube-kanava, Instagram ja Facebook

Pelatessakin voi kaivata juttuseuraa 
Kirkon Ristiohjain-pelistriimauskanavalla kirkon työntekijät pelaavat ja keskus-
televat pelaamisesta. Keskustelumahdollisuus ja pelistriimaus tiistai-iltaisin, ylei-
simmin klo 17.–19. Ristiohjaimella on myös Discord-kanava, jonka kutsulinkki 
löytyy Twitch-sivulta.

Nettitupu vastaa kouluikäisten kysymyksiin 
Nettitupu on kaikille kouluikäisille tarkoitettu auttamispalvelu verkossa. Nettitu-
pun päivystäjien – Tupujen – eli seurakuntien työntekijöiden, kanssa voi keskus-
tella mieltä painavista asioista. Tupu-päivystys on auki lasten kysymyksille arki-
päivisin klo 12-18. 

Tupun tavoittaa osoitteesta www.tupu.help. Kun Tupu on paikalla, hänen kans-
saan voi chattailla ja muina aikoina voi jättää viestin, johon Tupu vastaa sähköpos-
tilla. Chatti on anonyymi, viestissä tarvitaan luonnollisesti sähköposti vastausta 
varten. Nettitupu toimii niin tietokoneelta kuin mobiililaitteista.

Nettitupu jatkaa niin kauan, kuin sille on tarvetta.
Lisätietoja: Juha Kinanen, juha.kinanen@nuorikirkko.fi, p. 0400 304 490

SIELUNHOITO 
varhaisnuoriso-, 

rippikoulu- ja 
nuorisotyössä

21.–23.9.2020 & 
30.11.–1.12.2020
Järvenpää, Kirkon 

koulutuskeskus

Tarvitsetko työssäsi enemmän 
osaamista lasten ja nuorten sielun-
hoitoon? Tässä koulutuksessa sy-
vennyt sielunhoitosuhteen mahdol-
lisuuksiin lapsen ja nuoren kasvun 
tukemisessa. Lisäksi perehdyt sie-
lunhoidon etiikkaan ja pohdit omaa 
kasvuasi sielunhoitajana.
Ilmoittautumiset 10.8. mennessä  
koulutukset.nuorikirkko.fi

Suru ja ero lapsen ja 
nuoren elämässä
9.–11.9.2020 & 
12.–13.11.2020

Seurakuntaopisto, 
Järvenpää

Elämän kriisikohdissa lapsi ja nuori 
hyötyy niin vertaistuesta kuin am-
matillisen rinnallakulkijan kuuntele-
misen taidoista. Koulutuksessa kä-
sitellään kriisien ja traumojen käsit-
telyä sekä ero- ja sururyhmien oh-
jaamisen perusteita. Ilmoittautu-
miset 7.8. mennessä seurakunta-
opisto.fi/koulutustarjonta/tila-
koulutus/seurakunnat/
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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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Kouluttaudu – osallistu!
Lapsiasiahenkilöiden 

koulutuspäivä
3.10.2020 Tampere, 

Seurakuntien talo

Toimitko seurakuntasi lapsiasiahenki-
lönä? Onko seurakunnassasi jo nuor-
ten vaikuttajaryhmä tai suunnittelette 
sellaista? Tässä valtakunnallisessa kou-
lutuspäivässä kuulet uusimmat vinkit 
ja kokemukset muista seurakunnista ja 
verkostoidut toisten lapsiasiahenkilöi-
den kanssa. Tule mukaan kehittämään, 
kehittymään ja vaikuttamaan. 

Mukana päivässä muun muassa 
MLL:n lakimies Esa Iivonen, joka alus-
taa lapsistrategiasta ja lapsivaikutuk-
sista. Koulutus sopii lapsiasiahenkilöi-
den lisäksi niille työntekijöille ja luotta-
mushenkilöille, jotka haluavat kehittää 
lasten ja nuorten osallisuutta ja lapsi-
vaikutusten arvioinnin toteuttamista 
seurakunnassa tai alueella tehtävässä 
kunta- tai maakuntayhteistyössä.

Koulutuksen hinta on 95 € sisältäen 
aamukahvin, lounaan ja päiväkahvin. 

Ilmoittautumiset 21.8. mennessä 
koulutukset.nuorikirkko.fi  

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

TERVETULOA WEBINAAREIHIN JA 
VERKKOKOULUTUKSIIN!

Koronavirusepidemian vuoksi emme voi kutsua koulutusryhmiä fyysisesti koolle 
huhti-toukokuun aikana.

Kouluttajamme käyvät nyt läpi mahdollisuuksia löytää koulutusjaksoille vaihto-
ehtoisia, kuhunkin sisältöteemaan toiminnallisesti soveltuvia etätoteutustapoja. 
Pohdimme yksilöllisesti jokaisen koulutusohjelman tavoitteista lähtien, mikä toi-
mintatapa on mielekkäin. Mikäli koulutuksen tavoitteet edellyttävät lähiopetus-
metodien käyttämistä, etsimme ensisijaisesti uusia ajankohtia koulutusten toteut-
tamiseen myöhemmin. Olemme yhteydessä kaikkiin koulutusohjelmiimme ilmoit-
tautuneisiin asiakkaisiin sähköpostitse ja tiedotamme kunkin koulutuksen toteut-
tamismahdollisuuksista ja -tavoista.

Verkkosivuiltamme saat myös tietoa kokonaan uusista webinaari- ja muista 
verkkokoulutuksista, joiden avulla haluamme tukea lasten ja nuorten kanssa teh-
tävää työtä muuttuneissa olosuhteissa!

Rippikoulua etänä – webinaarit
rippikouluohjaajan tueksi

Seurakunnat varautuvat nyt toteuttamaan osan rippikoulun kokonaisuudesta 
etäyhteyksien välityksellä. Nuori kirkko tarjoaa kolme erilaista, osallistavaa we-
binaarimuotoista koulutusta rippikouluohjaajien tueksi. Webinaarit vahvistavat 
omaa osaamista verkkotyöskentelyssä, jotta nuoret voi kohdata myös verkossa 
mielekkäästi.

“Osallistujapalautteen mukaan yhteisöllisyys ja mielekäs oppiminen ovat ra-
kentuneet hienosti myös etätapaamisissa. Kun ryhmä on yhtä aikaa koolla verkos-
sa, ohjaaja voi vahvistaa osallisuutta esimerkiksi kuvatyöskentelyiden, pienryhmä- 
ja parituokioiden sekä yhteisen keskustelun työskentelytapoja vaihdellen. Yllättä-
vän moni meille kasvokkaisista tilanteista tuttu harjoite taipuu myös etätapaami-
siin”, toteaa Nuoren kirkon koulutussuunnittelija Sanna Jattu.

RIPPIKOULUA ETÄNÄ: Webinaari 2, ti 5.5., klo 13–15
Webinaari 3, ke 13.5., klo 13–15  

LISÄTIEDOT JA ILMOITTAUTUMISET https://nuorikirkko.fi/rippikouluetana

Ryhmätyöt ja yhteinen keskustelu onnistuivat yllättävän hyvin myös verkon yli. Nuoren 
kirkon työntekijöiden työyhteisöpäivät toteutettiin hiljattain Zoomin välityksellä. 

Lisää koulutuksia osoitteessa
 koulutukset.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

Kerhonohjaajan
käsikirja 2020-2021

PEKKA LAUKKARINEN

Laulutuuli
Kouluikäisten kerhotoimintaa seurakunnissa ohjaavien 
perusteos kaudelle 2020-2021. Käsikirjan teemana on 
vahvuudet: ystävällisyys, itsehillintä, totuudenmukai-
suus, myötätunto.
Tarinallisessa hartauskokonaisuudessa jokaisella viikolla 
on aiheena jokin vahvuus. Kerhohartauteen on tarjol-
lavaihtoehtoisia toteutustapoja, jotka sopivat erilaisiin 
kerhoihin. Kerhokerrat on jaoteltu teemoittain, ja niiden 
pohjalta voi rakentaa omanlaisensa kerhovuoden. Kirjan 
valikoimassa riittää ideoita monentyyppisiin kerhoihin. 
Mukana on muun muassa kokkausta, liikuntaa, käden-
taitoja, luonnon ihmettelyä ja kansainvälisyyttä.

Laulutuuli on kouluikäisten ikioma laulukirja kerhoihin, 
leireille, hartaushetkiin. Lauluissa soivat niin iloiset ja 
railakkaat tunnelmat kuin hiljentymään houkuttelevat 
sävelet. Uudistuneen Laulutuulen on toimittanut Pekka 
Laukkarinen. Kokonaisuuden 120 laulusta yli puolet on 
uusia, osa aikaisemmin julkaisemattomia. Mukana on 
monipuolinen teemahakemisto.

I S B N  9789523541894
Seurakuntahinta 24,30 (ovh.25,90)

I S B N  9789522889935
Seurakuntahinta 14,04 (ovh. 15,60)

UUTUUS!

Kerhotoiminnan 
aarrearkku

26,91€

Kerhoihin,
leireille,

hartaushetkiin

14,04€

UUTUUS!


