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”Mikä tahansa mittaaminen ei sovi nuo-
risotyöhön. Numeraalinen tieto on ongel-
mallista eikä aina luotettavaa. Esimerkik-
si kasvuprosessit tulevat esiin tarinoissa, ja 
jos tutkitaan nuorten tarinoita, niitä saa-
daan näkyviksi. Suomessa lähtökohtana 
on ymmärtää omat vahvuudet ja raken-
taa omia vaikuttamisen mittareita, mutta 
se ei ole yksinkertainen asia.” Tommi Kiila-
koski pohtii nuorisotyön laadun arvioimis-
ta, s.12.
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Kirkon työtä tekevillä ammattilaisilla on yksi suuri vahvuus: he kokevat teke-
vänsä merkittävää ja tärkeää työtä. Kun työ koetaan palkitsevaksi ja tärkeäk-
si, on myös motivaatio työn tekemiseen ja sen haasteisiin vastaamiseen vahvaa. 
Palkitsevuus on esimerkiksi sitä, että nuoret luottavat työntekijään ja kääntyvät 
hänen puoleensa silloin, kun siihen on tarvetta. 

Työntekijän oma kokemus ja käsitys työn merkityksestä ei kuitenkaan rii-
tä. On pystyttävä vakuuttamaan työn tärkeydestä myös heitä, jotka eivät nuo-
risotyötä tunne. Seurakuntatyön valintoja ja priorisointeja tehdään työntekijän 
omaa kokemusta laajemman aineiston turvin. Tämä on yksi syy siihen, että tar-
vitsemme työhömme uusia ja monipuolisia välineitä työn vaikuttavuuden mit-
tareiksi. Hyvä työ on osattava tehdä näkyväksi ja tunnetuksi, sekä kirkon sisällä 
että yhteiskunnassa muutoinkin. 

Nuorisotyön toimintamuodoille tehdyt laatukriteerit ovat samalla myös 
nuorisotyön määrittelyä – sen sanoittamista, mistä nuorisotyössä lopulta on ky-
symys. Kun riparilaiset täyttävät mobiilisti itsearviointilomakkeen rippikoulus-
taan, syntyy isoa dataa siitä, mikä rippikoulun merkitys tänään on. Tuon lo-
makkeen täytti tänä vuonna 15 000 nuorta, onhan Sinun seurakuntasi jo mu-
kana?  

Mutta eihän perustaltaan hengellistä työtä voida mitata eikä vaikuttavuutta 
arvioida! Näin usein kommentoidaan, ja syystäkin. Jumalan omaa työtä ihmis-
ten sydämissä ei tarvitsekaan mittailla. Mutta esimerkiksi nuorten aktiivisuu-
den, osallisuuden kokemuksen tai toiminnan palautteen suhteen seurakuntatyö 
ei mitenkään eroa työtehtävistä muualla. Kunnallisen nuorisotyön auditointi- 
ja itsearviointimalleja on viime vuosina kehitetty määrätietoisesti.

Täyttääkseen tehtävänsä kirkon nuorisotyön on pysyttävä ajan tasalla. Tämä 
kysyy työn laadun perään. Laatu tarvitsee mittarit. Mittareiden pohdinta on 
työn vaikuttavuuden näkyväksi tekemistä, eli pysymistä ajan tasalla. Tällä sap-
luunalla sitten seuraavaan kehittämispäivään tai tiimipalaveriin? 

Jarmo Kokkonen 
KKP

ALUKSI

Hyvä työ näkyväksi
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Teksti ja kuva: Jaakko Kaartinen

Kysymystä seurakuntatyön laadusta voi lähestyä tarkastelemalla seurakuntien kykyä pärjätä 
muuttuvassa maisemassa. Pärjääminen näyttäisi olevan kytköksissä kehittämiseen – tarvitaan 
kehittämistä, jotta työ tavoittaa ihmiset elämäntapojen ja asenteiden muutoksessa. Tässä mielessä 
kyky kehittää on laatua, jota tarvitaan hyvään työhön.

Tulisiko kehittämällä hyvä sato?
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Sadon turvaamiseen eivät rii-
tä vanhat keinot. Seurakuntien 
työtä pitää kehittää, jotta se 
vastaa muutoksiin suomalaisten 

elämässä ja yhteiskunnan muutoksissa. 
Kehittämiseen puolestaan tarvitaan 

tavoitteita, toimenpiteitä, mittaamista 
ja arviointia. 

Mutta seurakuntatyön kehittämistä 
ei kuitenkaan voida lähestyä suoravii-
vaisella mallilla, koska kirkon ja seura-
kuntien rakenne ei ole hierarkkinen ja 
ylhäältä johdettu.

”Ei tosiaan voida. Esimerkiksi kirkon 
järjestöt ovat linjaorganisaatioita, jois-
sa voidaan toteuttaa yhdenmukaisia toi-
mintatapoja, mutta hiippakunta ja sen 
seurakunnat eivät ole. Hiippakunta koos-
tuu paikallisesti johdetuista organisaati-
oista lähellä seurakuntalaisia”, sanoo Ou-
lun hiippakuntasihteeri Saija Kronqvist.

”Työn laatua siis edistetään nimen-
omaan paikallisella tasolla. Samaan ai-
kaan seurakuntien toimintaympäristö 
on hyvin turbulentti ja nopeasti muut-
tuva. Erityisesti yhteiskunnan tahol-
ta tulee paljon erilaisia kokeiluja ja uu-
sia ohjeistuksia, jotka koskevat  kasva-
tuksen kenttää tai erilaisia  kokeiluja ja 
hankkeita sekä normatiivisia ohjeistuk-
sia, kuten varhaiskasvatussuunnitelma 
ja uudet opetussuunnitelmat eri koulu-
asteille. Näillä on suora ja dramaattinen 
vaikutus siihen, miten seurakuntien on 
monessa suhteessa muutettava tapojaan 

tehdä työtä.”
Seurakuntien toimintarakenteiden 

muuttaminen vie aikansa. Sen sijaan 
yhteiskunnan puolella muutokset voi-
vat olla välittömiä. Esimerkiksi varhais-
kasvatuksen suunnitelman perusteiden 
uudistus vietiin läpi yhdellä kerralla.

”Muutosten tekeminen vaatii lu-
jaa työtä, lujaa perustyötä ja lujaa työ-
tä johtamisen osalta. Eikä vain muu-
tosjohtamista, vaan koko seurakunnan 
työn johtamisessa.

Tässä paikallisten kehittämisproses-
sien ja ulkoisen muutostarpeen jänni-
tekentässä hiippakunnat tuovat tarjol-
le apuaan.

Hankkeet tarjoavat  
yhteiset puitteet

Saija Kronqvist toteaa, että samalla kun 
hiippakuntatyössä ollaan yhtäältä kei-
nottomia asioihin vaikuttamisessa, toi-
saalta sopivien kehysten kautta voidaan 
kuitenkin mennä kehittämisen tuessa 
hyvinkin syvälle. Erityisesti hankkeet 
tarjoavat mahdollisuuden tehdä vaikut-
tavaa kehittämistyötä ja ne myös tarjo-
avat päämäärät, joiden suhteen tuloksia 
voidaan mitata ja arvioida.

Oulun hiippakunnassa toteutet-
tiin vuosina 2015-2018 UUTE-han-
ke (Uutta tekemässä), jossa keskityttiin 
muutoksen johtamiseen, työkykyjohta-
miseen ja työhyvinvointiin – laatuteki-

jöitä kaikki. Saatujen kokemusten poh-
jalta käynnistettiin Kohdataan-jatko-
hanke, jossa keskitytään uuden työot-
teen kehittämiseen vuosina 2019-2021. 
Molemmat hankkeet ovat saaneet ESR-
rahoitusta. 

Tällaiset laajat kehittämishankkeet 
ovat yhdenlaisia esimerkkejä siitä, mi-
ten hiippakuntatasolla kyetään koordi-
noimaan tuottamaan laajempaa hyötyä 
– ja laatua – itsenäisten seurakuntien 
toimintaan.

”Täydennyskoulutukset tarjoavat toi-
senlaisen kehyksen kehittämiseen ja laa-
tukysymyksiin. Piispantarkastus puoles-
taan omanlaisensa”, Kronqvist luettelee.

Yksi vajaakäytössä oleva kehittämi-
sen keino löytyisi seurakuntien välisen 
jakamisesta.

”Valtava potentiaali olisi vertaisop-
pimisessa, mutta se vaatisi tukea. Seu-
rakuntien välisen yhteistyön lietsomi-
sessa on paljon tehtävää. Hyvä väli-
ne siihenkin on hankkeiden tarjoamat 
puitteet.”

Kehittämisen näkökulmasta seura-
kuntien paikallisuus on sekä voimava-
ra että hidaste. Kronqvist aprikoi, että 
se on kuitenkin mahdollisesti pienempi 
este kuin monesti ajatellaan.

”Kuuntelin esimerkiksi suurella mie-
lenkiinnolla työalajohtajien puheenvuo-
roja paikallisista tilanteista; seurakunnat 
ovat aivan erilaisia, mutta samantyyp-
pisiä kehityskulkuja nousi esille yllättä-

”Muutosten 
tekeminen vaatii lujaa 
työtä, lujaa perustyötä 

ja lujaa työtä 
johtamisen osalta.” 
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vistäkin suunnista. Minusta erot seura-
kuntien välillä eivät ole este jakamisel-
le. Benchmarkkauksen välineet vain ei-
vät vielä ole kirkossa kovin hyviä.”

Mittaristot vaikuttavuuden 
seuraamiseen hakusessa

Laadun mittaamiseen tarvitaan mitta-
reita. Kun laatua tarkastellaan uudes-
ta kulmasta, mittareitakin tulee kehit-
tää. Esimerkiksi varhaisnuorisotyön pa-
rissa leirityö tavoittaa valtavan määrän 
lapsia. Työtä on mitattu esimerkiksi sen 
kautta. Toimintamalliin ei sen sijaan ole 
kuulunut nostaa esiin kysymystä työn 
vaikuttavuudesta.

”Vaikuttavuuden seurantaan on ole-
massa valtavan paljon tietoa, joka menee 
kokonaan meidän ohitsemme kapitulis-
sa. Meillä on 60 seurakuntaa puolen Suo-
men kokoisella alueella. Millaiset yhteiset 
mittarit voisivat olla, joilla vaikuttavuut-
ta tulisi mitatuksi?” Kronqvist miettii.

”Suhteen luominen ihmisiin ja luot-
tamus ovat seurakuntatyön ydintä. 
Työntekijöillä on erittäin hyvä suoma-
laisten arjen tuntemus, ja työtä tehdään 
käsityöläisyyden kautta. Näitä asioita on 
sinälläänkin vaikea mitata.”

Työaikakokeilut tekevät näkyväksi 
sen, mistä esimerkiksi varhaisnuoriso- 
ja nuorisotyön työprosessit koostuvat, 
mutta sellainenkin tieto jää nykyisellään 
vain pilottiseurakuntien tasolle. 

Tällä hetkellä yleiset mittaroinnin 
mahdollisuudet ovat paljon etäämmäl-
lä. Hiippakuntasihteeri käy esimerkik-
si läpi seurakuntien ripikoulujen ohje-
säännöt. Mutta esimerkiksi tietoa sii-
tä, millä tolalla seurakuntien ja koulu-
jen väliset sopimukset ovat, ei virallises-
ti kulkeudu kapituliin.

Tunnuslukujen tasolla työn jälkiä 
voidaan seurata. Kronqvist on kiitolli-
nen Kirkon tutkimuskeskuksen tarjo-
amasta nykymuotoisesta rullaavasta ti-
lastoinnista ja ennusteista.

Viime kädessä jäsenyyden kehitys, 
kasteiden määrät, toimintaan osallistu-
misen tasot ovat työn tuloksia. Aina-
kin jollain tasolla kysymys työn laadusta 
heijastuu niihinkin.

Kehittämisessä  
dialogi on keskeistä

Muutosmyönteisen ilmapiirin raken-
taminen on Saija Kronqvistin mielestä 
ensisijaisen tärkeää. 

”Muutoksessa ja kehittämisessä dia-
logi on keskeisessä asemassa. Se on hy-
vin yksinkertaisella tavalla ihmisten vä-
listä. Siksi esimerkiksi kahvipöytä- ja 
käytäväkeskustelujen tärkeys tulee ilmi 
kaikissa seminaareissa ja koulutuspäi-
vissä. 

”Tarvitaan kohtaamisen foorumei-
ta, joissa saadaan jakaa työn haasteet, 
ongelmat ja näkymät. Mutta niiden ei 

välttämättä tarvitse olla vain kasvokkai-
sia kohtaamisia. Niitä voidaan järjestää 
myös digitaalisesti.”

Hiippakunnan tarjoama tuki seura-
kuntien kehittämistyölle on muun mu-
assa tällaisten kohtaamisten mahdollis-
tamista ja fasilitointia. Mitä enemmän 
muutosta tapahtuu, sitä enemmän sel-
laista tarvitaan. 

”Kannan huolta siitä, miten no-
pea muutostahti seurakuntien toimin-
taympäristössä on; ehdimmekö me ra-
kentaa ilmapiiriä, jolla tuetaan myön-
teistä muutoshalukkuutta.”

”Seurakunnissa on hyvät mahdolli-
suudet toimia dynaamisesti, mutta mei-
dän resurssimme hiippakunnassa eivät 
oikein riitä tukemaan sitä dynaamisen 
ilmapiirin luomista.”

Käytännössä kyse on ihan siitä, että 
yhden ihmisen on mahdotonta olla sa-
maan aikaan kahdessa, kolmessa tai use-
ammassa paikassa. Tässäkin ongelmas-
sa on onneksi kyetty kehittämään työ-
tä niin, että se tuottaa parempaa laatua: 
digitalisaatiolla.

”Opimme LAPE-hankkeen työsken-
telystä sen, miten joustavasti digitaali-
silla kanavilla voidaan toimia. Niinpä 
olemme alkaneet ottaa käyttöön digi-
taalisia ”tilannehuoneita”, joiden kaut-
ta tukea seurakuntien prosesseihin voi-
daan tarjota entistä joustavammin. Tie-
toa kyetään saattamaan tarjolle paljon 
paremmin”, Saija Kronqvist sanoo.
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”Toista vuotta sitten Kempeleen 
kunta lähti mukaan viisivuotiai-

den ilmaisen päivähoidon kokeiluun. 
Meille seurakuntaan unohtui informoi-
da asiasta ja me luimme asiasta lehdes-
tä. Se oli tietenkin yllättävä tilanne, ja 
laittoi meillä suunnitelmat uusiksi. Päi-
väkerhoissa oli edellisenä vuonna ol-
lut 135 lasta, ja nyt oli epäselvää, kuin-
ka moni jäisi muutoksen myötä pois”, 
selittää varhaiskasvatuksen lähiesimies 
Saija Kivelä.

Tilanne näytti huonolta, ja huonos-
ti siinä kävikin. Syksyksi päiväkerhoihin 
ilmoittautui 63 lasta, alle puolet aiem-
masta. Seurakunnassa jouduttiin käy-
mään YT-neuvottelut, yksi työntekijä 
lähti opiskelemaan lastentarhanopetta-
jaksi ja yksi jouduttiin irtisanomaan.

Kun tilanne oli selvä, seurakunnassa 
käännyttiin katsomaan eteenpäin. Mitä 
voitaisiin tehdä toisin?

”Meillä oli jo aiemmin ollut käynnis-
sä katsomuskasvatuksen mentorointia 
kunnan päiväkotien kanssa, jonka me 
olimme ottaneet käyttöön Vasuun liit-
tyen. Mentorointiin päätettiin panos-
taa lisää.”

Työntekijäresurssia piti suunnata uu-
della tavalla, ja toisaalta huolehtia, et-
tä seurakunnan panos lasten ja perhei-
den osalta ei näivettyisi. Mentorointi oli 
luonteva väline. Sen myötä päiväkotien 
kanssa tehtävässä yhteistyössä korostui 
entisestään asiantuntijuus ja yhteistyö.

”Tänä vuonna kerhoihin tuli 51 las-
ta, eli määrä laski entisestään. Me puo-
lestaan kasvatimme mentorointipuol-
ta muodostamalla alueelliset vastuu-
alueet. Nyt meillä on nimetty työnteki-
jä kullekin päiväkodille ja saimme mu-
kaan myös Kempeleen alueen yksityiset 
päiväkodit. Muutoksesta on tullut lisää 
hyvää palautetta päiväkotien puolelta, 
kun on tuttu kasvo, jolta kysellä neuvo-

ja ja jonka kanssa keskustella”, Saija Ki-
velä kertoo.

Seurakunnan puolella oli jo aiemmin 
strukturoitu päiväkotien kanssa tehtä-
vään yhteistyöhön vuosikelloon ja kori-
malliin perustuva ohjelma. Nyt malliin 
on nimettyjen työntekijöiden kautta li-
sätty selvä porautuminen kunkin päivä-
kodin erityisiin tarpeisiin katsomuskas-
vatuksen kysymyksissä.

”Tarpeet päiväkodeissa vaihtelevat 
hyvin paljon osaamisen tason mukaan. 
Osa lähtee lähes nollasta ja osalla kaik-
ki perusteet ovat hyvin koossa. Mut-
ta kunkin erityisistä tarpeista lähdetään 
nyt liikkeelle.”

Vaikka kehittämistarpeiden taustalla oli 
dramaattinen ja kivuliaskin muutos, it-
se kehittämisen tulos on Kivelän mu-
kaan ollut työyhteisölle seurakunnassa 
erittäin mielekäs.

”Mentorointia ehdittiin rakennel-
la seitsemisen vuotta ja uusien uomien 
hakeminen siihen on ollut erittäin hyö-
dyllistä. Uusi tilanne on pakottanut ky-

symään, mikä päiväkotien tarve todella 
on. Ja olemme saaneet todella hyvän pa-
lautteen päiväkotien puolelta.”

Kempeleellä on onnistuttu kehittä-
misen prosessissa kenties siksi, että laa-
tutyötä ja kehittämistä on tehty tiimis-
sä jo pitkän aikaa. Esimerkiksi Vasu pu-
reksittiin yhdessä läpi ja koetettiin pai-
kallistaa, missä ovat suurimmat kehittä-
miskohteet. 

Nyt ollaan kehittämässä mediakas-
vatuksen välineistöä ja osaamista, jotta 
seurakunnan päiväkerhoissa olevat lap-
set ovat tässäkin suhteessa samalla vii-
valla kunnallisessa päivähoidossa olevi-
en kanssa.

”Jos emme olisi tehneet säännöllistä 
kehittämistä jo aiemmin, emmekä esi-
merkiksi lähteneet mukaan mentoroin-
tikuvioon, olisimme olleet selvästi huo-
nommassa tilanteessa muutoksen tulles-
sa.”

Jaakko Kaartinen

Jatkuva kehittäminen auttoi muutoksessa Kempeleellä

Työntekijäresurssia 
piti suunnata uudella 
tavalla, ja toisaalta 

huolehtia, että 
seurakunnan panos 
lasten ja perheiden 
osalta ei näivettyisi.
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Lukujen väliin putoavat väliinputoajat

KIRISTYVÄ TALOUS, budjettien tarkastelu, henkilöstökulut ja uudelleen arvioinnit. 
Resurssien määrän ja jakautumisen miettiminen ovat varmasti monen esimiehen ja neu-
voston listoilla. Samaan aikaan on olennaista miettiä minkä pohjalta tuota kaikkea arvioi-
daan. Hyvästä työstä ei tahdota loppua, mutta kuinka tunnistaa hyvä työ.

Erityisnuorisotyössä on joutunut kerta toisensa jälkeen miettimään ja kipuilemaan, 
kuinka saisi työn vaikutuksen sekä merkityksen näkyväksi niin itselleen kuin sen tulevai-
suudesta päättävillekin. Tiukoissa tilanteissa tuppaamme nimittäin usein turvautumaan 
numeroihin. Yksinkertaisiin, selkeisiin ja helposti arvioitaviin määreisiin. Ymmärrettäväs-
ti, sillä ne tekevät arvioinnista huomattavasti helpompaa. Mutta tekevätkö ne siitä kuiten-
kaan todenmukaisempaa?

JO OPINTOJENI AIKANA haastattelemani erityisnuorisotyönohjaaja totesi, että muun 
nuorisotyön tavoitellessa massoja suuntaa erityisnuorisotyö katseensa jonnekin aivan 
muualle. Kohtaamme pienryhmiä, yksilöitä, vähemmistöjä ja massasta syrjään vetäytyviä 
tai syrjäytettyjä. Emme aina kerää suuria lukuja ja joskus emme tahdokaan. Joskus työm-
me on iloista juuri silloin, kun emme kohtaakaan niin montaa nuorta. Me häviämme 
usein auttamatta lukumääriin pohjautuvassa tarkastelussa.

On tilanteita, joissa kuulee suoran palautteen siitä mitä oma työ on nuorelle merkin-
nyt. Mutta toisaalta joskus sitä ei kuule koskaan. Tai niin kuin eräskin edesmennyt kolle-
ga kertoi, vasta toistakymmentä vuotta myöhemmin. Emme aina itsekään saa tietää mi-
ten olemme työssämme onnistuneet tai mikä sen vaikutus on mihinkin ollut. Sitäkin vai-
keampaa on siis yrittää kertoa tai osoittaa sitä jollekin muulle.

ERITYISNUORISOTYÖN KAUTTA olen tajunnut, kuinka perinteisiä selkeästi mitat-
tavia ja laskettavia arviointikriteereitä tarkastellessa saattavat niiden väliin pudota juuri he, 
jotka tiputetaan väliinputoajaksi muuallakin. On siis täytynyt keksiä ja yhä etsiä uusia ta-
poja tuoda työn arvioinnissa kuuluvaksi myös heidän ääntään. Enkä usko tuon tarpeen 
koskettavan vain erityisnuorisotyötä. Lukujen ja selkeiden mittareiden väliin jää meiltä 
jokaiselta varjoon lukematon määrä merkityksellistä ja tärkeää työtä, jota olisi hyvä kye-
tä näkemään ja jakamaan. Niin itsemme, työn kehittymisen kuin sen jatkumisenkin kan-
nalta.

Mio Kivelä

KOLUMNI
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Nuorisotyön arviointiin tarvitaan 
monenlaisia mittareita

Suomessakin 
nuorisotyössä on entistä 
enemmän painetta 
työn vaikuttavuuden 
arviointiin. Keskeinen 
kysymys kuuluu, 
voiko nuorisotyön 
vaikutuksia sen 
monisyisyyden ja ennalta-
arvaamattomuuden 
vuoksi käytännössä edes 
osoittaa. 
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Nuorisotutkimusseuran erikoistut-
kija Tomi Kiilakosken mukaan 
vaikuttavuvuden arviointi on 

hankalaa muttei mahdotonta.
”Kysymys vaikuttavuuden arvioinnis-

ta on hankala, koska se ei lähde aikuis-
yhteiskunnan tarpeista. On kysymyksiä, 
joita on yhteiskunnallisesti tärkeää selvit-
tää ja mittarit niihin on helppo rakentaa, 
mutta nuorisotyössä kysymys on useim-
miten prosessista. Moni asia tulee näky-
viin pitkän ajan kuluessa, ja on vaikea 
erottaa yksittäisiä tapahtumia.”

Nihkeästi arviointiin suhtautuvat ta-
hot ovatkin sitä mieltä, että koska pro-
sessit ovat ennalta-arvaamattomia, nii-
tä ei voi arvioida. Toisaalta arviointia oli-
si välttämätöntä tehdä, sillä kunnollisen 
arvioinnin puute estää nuorisotoimialaa 
osoittamasta sen vaikuttavuutta. 

Nuorisotyössä ja politiikassa ollaan 
siis puun ja kuoren välissä. Työn merki-
tys ja vaikuttavuus on jotenkin osoitetta-
va, mutta pelkät tilastot ja arviointi osoit-
tavat helposti vain sitä mitä niiden halu-
taan osoittavan tai ne ovat muulla tavalla 
epäluotettavia.

Muutakin kuin numeroita

Kova kritiikki nuorisotyön arviointia 
kohtaan juontaa juurensa Brittein saaril-
le. Siellä toteutettiin 2010-luvun alussa 
nuorisotyön laadun arviointia. Lopputu-
los oli, ettei yhtään pitävää keinoa arvioi-
da nuorisotyön vaikuttavuutta löytynyt. 
Tästä johtuen nuorisotyöstä leikattiin vä-
keä, mikä oli luonnollisesti kova isku käy-
tännön työntekijöille ja työyhteisöille.

Brittein saarten esimerkistä voi Kiila-
kosken mukaan ottaa opiksi. Mikä tahan-
sa mittaaminen ei sovi nuorisotyöhön.

”Numeraalinen tieto on ongelmallis-
ta eikä aina luotettavaa. Esimerkiksi kas-
vuprosessit tulevat esiin tarinoissa, ja jos 
tutkitaan nuorten tarinoita, niitä saa-
daan näkyviksi. Suomessa lähtökohtana 
on ymmärtää omat vahvuudet ja raken-
taa omia vaikuttamisen mittareita, mut-
ta se ei ole yksinkertainen asia. Jos se olisi 
yksinkertaista, olisi se jo tehty.”

Kiilakosken mukaan jo mitattavia ta-
soja voi olla lukuisia. Esimerkkeinä vaik-
kapa pääseekö nuori koulutukseen tai 

töihin, oppiiko hän ilmaisemaan itse-
ään tai oppiiko hän terveellisiä elintapo-
ja. Kirjo on siis varsin laaja.

Mittaamisessa  
monia haasteita

Suomessa on jo käytössä arviointityö-
kaluja – tästä esimerkkinä 110 kunnan 
käyttämä Logbook. Edellä mainittu tari-
nallinen analyysi on kuitenkin esimerkki 
vaikuttavuuden arvioinnista, joka ei istu 
tämäntyyppiseen työkaluun.

Haasteita omien tunnuslukujen ra-
kentamisessa riittää. Suomen suurimpien 
kuntien, ns. Kanuuna-kuntien nuoriso-
työn kehittämisraportissa todetaan, mi-
ten nuorisotyöntekijöiden myönteinen 
suhtautuminen laadun arviointiin pitäisi 
saada leviämään myös tunnuslukujen ke-
räämiseen sekä nuorisotyön vaikuttavuu-
den arviointiin.

Koulutuksen yhteistyö työelämän 
kanssa on välttämätöntä, koska tunnus-
lukujen, laadun ja vaikuttavuuden arvi-
oinnin kehittämistyö tapahtuu vahvasti 
kentällä. Nuorisotyön kannalta keskeistä 
tilasto- ja tutkimuspohjaista seurantatie-
toa kerätään Suomessa erittäin runsaas-
ti. Tästä esimerkkeinä kouluterveyskyse-
ly, nuorisobarometri ja vapaa-aikatutki-
mukset. Ongelmana on, että tiedot jää-
vät vielä hyödyntämättä. Osasyinä tähän 
nähdään ”tilasto- ja numeroallergia” sekä 
koulutuksen puute.

Oleellista olisi myös, ettei keskitytä 
positiiviseen palautteeseen. Myös nega-
tiivinen palaute on huomioitava. Nyt se 
liian usein sivuutetaan.

Kanuunan raportissa myös muistute-
taan, että kuntien tunnuslukujen muut-
taminen keskenään vertailukelpoisik-
si suhdeluvuiksi on ongelma. Suhteutet-
tuina esimerkiksi nuorisopalvelujen talo-
udellisiin resursseihin tai nuorisotyönte-
kijöiden määrään ne ovat kovin monitul-
kintaisia.

Tommi Kiilakoski muistuttaakin, että 
tarvitaan monenlaisia mittareita. Jos aja-
tuksena on tukea nuorten aktiivisuutta, 
mittareiden täytyy olla sellaisia. Jos taas 
tavoitellaan nuorten osallisuuden lisää-
mistä kunnallisessa päätöksenteossa, tar-
vitaan erilaisia mittareita.

 

Voimavaroja yhdistämällä 
autetaan kaikkia

Kiilakosken mukaan vaikuttavuuden 
arvioinnin osalta Suomessa on tapahtu-
nut viime vuosina hyvää kehitystä. Ha-
lu raportoida ja ymmärtää nuorisotyön 
toimintaa on muuttunut positiiviseen 
suuntaan. Akateeminen tutkimus on 
tärkeää, sillä sitä kautta alasta tulee tun-
nustettu.

Keskeistä Kiilakosken mukaan on 
myös, että nuorisotyö on päässyt osak-
si ammattillista verkostoa. Hän muis-
tuttaa, että yhteistyö on avain myös tu-
levaisuuteen.

”Esimerkiksi nuorten syrjäytymison-
gelmaan ei löydy pelastajaa yhden am-
mattikunnan sisältä vaan voimavaro-
ja yhdistämällä autetaan nuoria. Se on 
mennyttä aikaa, että katsotaan vain yh-
den ammattikunnan tekemistä.”

Tomi Kangasniemi

Mitä arviointi on?

Arvioinnin dilemmaa purkaakseen 
pitää ensin määritellä, mistä arvi-
oinnissa on kyse. Kanuunan jul-
kaisussa ”Nuorisotyön arviointi - 
kehittämisajatuksia” todetaan, että 
arvioinnissa on kyse palvelujen te-
hokkuuden mittaamisesta, laadun 
arvioinnista ja vaikuttavuuden arvi-
oinnista ja seurannasta. 

Vaikuttavuudella tarkoitetaan mi-
tä vaikutuksia nuorisotyöllä on nuor-
ten valmiuksiin, heidän elämänkul-
kuunsa ja yhteiskuntaan laajemmin 
ja miten nuorisopoliittisia toimenpi-
teitä voidaan seurata ja kehittää.

Arvionnissa pitäisi siis ensin miet-
tiä, miten organisaation tavoitteet 
asetetaan ja miten tavoitteita mita-
taan. Tunnuslukujen kehittämisessä 
riittää haastetta, sillä niiden laatimis-
ta ei voi erottaa poliittisesta päätök-
senteosta. Pitää laatia tunnuslukuja, 
jotka ovat käyttökelpoisia myös kun-
ta- ja hallintorajojen yli.
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Työntekijät olisivat 
työn laadun 
kehittämisen tärkeimpiä 
asiantuntijoita. 
Nuorisotyö on 
avainasemassa kirkon 
koko tulevaisuuden 
kannalta, mutta 
nuorisotyöntekijät 
kokevat, että heidän 
osaamisensa ohitetaan.

”Yksi työn laadun mittari on 
sekin, että meillä on seura-
kunnissa osaavia ja koulu-

tettuja työntekijöitä. Työntekijäkun-
nan ammattitaito heijastuu kirkon työn 
vaikuttavuuteen”, sanoo Kasvatuksen ja 

nuorisotyön asiantuntijoiden KNT:n 
toiminnanjohtaja Arja Lusa.

”Se, että pidetään tulevaisuudessa-
kin kiinni kelpoisuusvaatimuksista ja 
virkasuhteista, on yksi tapa huolehtia 
edellytyksistä tehdä hyvää työtä.”

Nykymuotoisen tapaistakaan nuori-
sotyötä ei kirkossa voi kuvitella ilman 
työntekijöitä. Myös työn kehittämisen 
näkymät edellyttävät tekijöiden sitou-
tumista ja halukkuutta kuljettaa uudis-
tuksia eteenpäin. Yhteiskunnan ja työ-
elämän muutokset korostavat työnteki-
jöiden ammatillisen osaamisen merki-
tystä.

Nuorisotyöntekijöiden 
osaamispääomaa 
ohitetaan

Nuorisotyöntekijöiden omat kokemuk-
set viittaavat kuitenkin siihen, että tar-
jolla olevan osaamisen täysimääräisessä 
hyödyntämisessä on seurakunnissa es-

teitä ylitettävänä.
Ammattiliitto toteutti nuorisotyön-

tekijöille viime keväänä jäsentutkimuk-
sen. Yksi tutkimuksen aihealue koski 
työssä koettua arvostusta sekä toisaalta 
suhtautumista kirkon ja seurakuntatyön 
erilaisiin kehittämishankkeisiin. 

Tutkimuksen tulokset olivat mie-
lenkiintoisia. Nuorisotyöntekijät osaa-
vat arvostaa omaa työtään ja asiantun-
tijuuttaan. Myös yhteistyöverkostoissa, 
esimerkiksi kouluyhteistyössä, saadaan 
kokea korkeaakin arvostusta yhteistyö-
kumppanien taholta.

Huolestuttavaa sen sijaan on se, et-
tä tunnetta samanlaisesta arvostuksesta 
ei koeta oman seurakunnan kirkkoher-
ran ja päätöksentekoelinten suunnalta.

”Vastausten perusteella työntekijöi-
den osaamiskapasiteettia ei riittävästi 
käytetä seurakuntien kehittämishank-
keissa. Vaikuttaa siltä, ettei osaamispää-
omaa oteta käyttöön.”

Samanlaisia tuloksia löytyy Ulla 

Laatu vaatii tekijänsä
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Ruusukallion tutkimuksesta viime vuo-
delta, jossa hän haastatteli yli 50-vuo-
tiaita kirkon nuorisotyöntekijöitä am-
matillisen osaamisen ja kollektiivisen 
asiantuntijuuden teemoista. Koulutus 
ja omassa työssä saadut kokemukset oli-
vat vahvistaneet kokemusta molemmis-
ta. Sen sijaan työhön sitoutumista oli-
vat murentaneet muun muassa työyh-
teisön negatiivisuus ja heikko johtami-
nen, nuorisotyönohjaajan ammatillisten 
raamien kapeus.

Etäinen johtaminen  
on ongelma

”Puutteet arvostuksen kokemisessa ja 
osaamisen hyödyntämisessä ovat esteitä 
työn kehittämiselle”, Lusa toteaa.

On vaikea nähdä, miten työn kehit-
tämiseen voi motivoitua, jos kokee, et-
tä omaa näkemystä ja osaamista ei ar-
vosteta siellä, missä päätöksiä muotoil-
laan ja tehdään.

Nuorisotyöntekijöiden ammatillisen 
osaamisen ja seurakunnan kehittämis-
työn välillä on tulppana ainakin raken-
teellisia ongelmia.

”Johtamisen rakenteiden kehitty-
minen on seurakunnissa pysähtynyt. 
1990-luvulla työalajohtajuutta kehitet-
tiin hyvän seurakuntatalouden voimin. 
Päästiin tilanteeseen, jossa lähiesimie-

hen tehtävä oli oman ammattikunnan 
sisällä. Nyt, kun työaloja puolestaan yh-
distetään, nuorisotyöntekijät jäävät teo-
logien jalkoihin johtajien paikkojen ja-
ossa.”

”Sellainen johtajuus on osoittautu-
nut toimivaksi, jossa myös työtä jaetaan 
ja tehdään yhdessä. Muodollinen etäältä 
johtaminen on ongelma.”

Toisaalta asioiden esittely seurakun-
nan viralliseen päätöksentekoon seura-
kunnissa jää puolestaan kirkkoherran 
käsiin, ellei työntekijöitä kutsuta kuul-
tavaksi luottamuselimiin. Liian harvoin 
kutsutaan. Tekijöiden ääni ei pääse kuu-
lumaan paikassa, missä sitä tarvittaisiin.

Kehittämistä  
ammatti-identiteetin kautta

Jos nuorisotyöntekijät olisivat sää-
tämässä työntekemisen kehittämisen 
suuntaa, minne se sitten menisi? Lusa 
pitää selvänä, että ammatti-identiteet-
tiin liittyy selvä halu viedä työtä eteen-
päin tavoitteellisesti uudistamalla.

”Toki seurakuntaelämä ja seurakun-
nan nuorisotyö on omanlaistaan, mutta 
aivan tavallista työelämää se on. Ja kaik-
ki työelämä on kehittynyt mittaamisen 
ja kehittämisen suuntaan”, sanoo Ar-
ja Lusa.

Vaikka seurakunta on hengellinen 

yhteisö, työn laatua voidaan silti arvioi-
da. Vaikuttavuuden arviointi esimerkik-
si nuorten hyvinvointia seuraavien tai 
taloudellisten mittarien kautta voi hy-
vin olla osa laadun mittaamisen, arvi-
oinnin ja kehittämisen kokonaisuutta.

Seurakunnan työtä on tavattu sanoa 
tehtäväksi omalla persoonalla. Persoo-
nakeskeisyys kehkeytyy helposti rajaa-
maan kehittämisen mahdollisuuksia.

”Niin, ehkä liikaakin meillä koroste-
taan sitä, että persoonalla tehdään työ-
tä. Kyllähän ammatti-identiteetin ra-
kentamiseen ja vahvistamiseen tarvitaan 
nimenomaan ammatillista osaamista ja 
sen kehittämistä.”

Lusan mielestä nuorisotyöntekijät 
edustavatkin nimenomaan asiantunti-
juutta, johon luotetaan. Työn laatu ja 
sen parantaminen nojaavat tähän luot-
tamukseen, jonka pitäisi tulla entistä 
useammin myös esimiehiltä.

”’Olen esimiehenä kiinnostunut sii-
tä, miten minä voisin paremmin mah-
dollistaa sinun ammatillisen näkemyk-
sesi ja panoksesi hyödyntämisen’ – täl-
laisia vuorosanoja seurakuntien joh-
tamiseen tarvittaisiin nykyistä useam-
min.”

Jaakko Kaartinen

u Kirkon piirissä tunteitakin nostat-
tavaa työaikakeskustelua voidaan sitä-
kin tarkastella työn laadun ja kehittä-
misen näkökulmasta. Kun työaika on 
rajattu, kysymys siitä, mihin se käyte-
tään, nousee välttämättä esille uudel-
la tavalla.

”Kun aikaresurssi on rajattu, työtä 
pitää välttämättä johtaa, pitää priori-
soida ja resursoida. Sitä myötä työn ar-
vioitavuus lisääntyy, samoin kehittämi-

sen mahdollisuudet”, Arja Lusa miettii.
KNT:n keväällä toteuttaman jäsen-

kyselyn perusteella 78% nuorisotyön-
tekijöistä on työajan mittaamisen puo-
lella. Kyselyssä ei pyydetty ottamaan 
kantaa eri työaikamalleihin. 

Ongelmat työaikakysymyksen suh-
teen kiertyvät kustannuksiin. Näyt-
tää siltä, että uudistukset tulevat kysy-
mään lisää euroja. Uhkakuvana on, et-
tä se johtaa leikkauksiin varhaisnuori-

sotyössä ja nuorisotyössä.
Vaan ehkä vaaka kuitenkin kään-

tyy tarvittavan lisäresursoinnin ja ke-
hittämisen puolelle. Etenkin laskevan 
jäsenkehityksen kirkossa on lasten, 
nuorten ja heidän perheittensä paris-
sa tehtävän työn kehittäminen ja sen 
resursoinnista huolehtiminen on paras 
sijoitus kirkon tulevaisuuteen ja talou-
teen. Mistään muualta kirkkoon ei tu-
levina vuosina seurakuntalaisia kasva.

Työaikakysymyskin on työn kehittämiskysymys
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Järjestöjohtajan mielestä 
kirkon nuorisotyön 
voisi tiivistää kahteen 
kysymykseen: tarvitsetko 
apua ja haluatko auttaa?

“Nuorilla on tarve kokea it-
sensä tarpeellisiksi. Toi-
saalta kymmenen prosent-

tia nuorista voi yhä huonommin ja yk-
sinäisyys on tutkimusten mukaan nuor-
ten suurin ongelma. Voisiko kirkko yh-
distää nuorten oman auttamisen kyvyt 
ja avun tarvitsijat? Voisiko ilmastoah-
distusta kanavoida toimintaan?” kyse-
lee Allianssin toiminnanjohtaja Anna 
Munsterhjelm.

Munsterhjelmin mukaan kirkolla 
on johtamisongelma, tai pikemminkin 
kirkon ongelma on siinä, ettei sen työ-
tä johdeta kunnolla. Hyvä johtaminen 
tarkoittaisi käytännössä nuorisotyön re-
surssien säästämistä, yhteistyötä alueel-
listen toimijoiden kanssa ja työn laadun 
määrittelyä ja arvioimista. 

”Alle 20-vuotiaana olin sitä mieltä, 
että lippukuntaani olisi voitu johtaa pa-
remminkin. Sen jälkeen olen ajatellut 
samaa Espoon, Pääkaupunkiseudun se-
kä Suomen Partiolaisista ja hakeutunut 
niiden puheenjohtajaksi ratkaistakseni 
ongelmat.”

Munsterhjelm toimii nuorisoalan 
kattojärjestö Allianssin toiminnanjohta-
jana. Sitä ennen hän työskenteli partio-
järjestöissä puheenjohtajana sekä muun 
muassa kokoomuksen puoluetoimistos-
sa ohjelmajohtajana. Kirkon työtä hän 
tarkastelee erityisesti helsinkiläisen luot-
tamushenkilön paikalta.

Munsterhjelmin nuoruudessa Es-
poossa seurakunta oli lippukunnan vah-

va taustayhteisö. Vaikka partiolupauk-
sen uskonnollista muotoilua ollaan uu-
distamassa, aatteeseen kuuluu Munster-
hjelmin mukaan ihmistä korkeampaa 
hyvää etsivä hengellisyys.

“Yhteistyötä partion ja kirkon välillä 
on aina haluttu tehdä. Molemmilla val-
tavilla liikkeillä muutokset ovat hitaita.”

Ylpeys omasta työstä  
voi muuttua jarruksi

“Niitä tarinoita on paljon, joissa partio 
tai kirkko on ollut henkilökohtaisesti 
pelastava asia. Kirkossa on ihmisiä, jot-
ka tekevät hienoa työtä, mutta sen vai-
kuttavuus hukataan, koska sitä ei johda 
kukaan. Kirkon toiminta ei voi olla lin-
jakasta eikä resurssiviisasta, koska sitä ei 
johdeta”, Munsterhjelm sanoo.

Hän näkee kirkon työkulttuurissa 
paljon yhteistä järjestöjen kanssa: työn-
tekijät identifioituvat organisaatioons-
sa ja tekevät sitä kutsumuksesta, uskosta 
asiaan. Liian usein niin järjestöissä kuin 
seurakunnissakin itse organisaation hy-

västä tulee pääasia.
Munsterhjelmin mukaan kirkolla ja 

nuorisotyön muilla toimijoilla on yh-
teinen selkeä päämäärä, jonka vuoksi 
työtä tehdään: nuoren kasvun tukemi-
nen. Ongelma vain on se, että työssä 
keskitytään enemmän omaan alaan tai 
organisaatioon kuin nuoriin.

“Alan suurin vahvuus on myös sen 
kehittämisen suurin ongelma: ihmi-
set ovat ylpeitä ja heidän identiteettinsä 
liittyy omaan työnantajaan. Liian mo-
net rakastuvat omaan järjestöönsä. Sii-
tä aiheutuvat korkeat sektorirajat. Alal-
la on pitkän linjan toimijoita, joilla on 
vahva kuva siitä, mitä tehdään ja kenen 
kanssa tehdään yhteistyötä. On ikään 
kuin puolustettava jokaisen järjestön 
omaa hiekkalaatikkoa sen sijaan, että 
leikkisimme yhteisellä laatikolla nuor-
ten parhaaksi. Meillä on myös esimer-
kiksi järjestöjä, joiden toiminta ei ole 
enää relevanttia, mutta niitä ei saa lak-
kauttaa koskaan. Suuri yhteinen kysy-
mys on, miten saataisiin kunnallinen, 
seurakunnallinen ja nuorisoalan järjes-

Anna Munsterhjelm:  
Kirkon työ kärsii johtamispulasta
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töjen työ yhteen.”
Munsterhjelmin mukaan esimerkik-

si partiolaiset voisivat vastata seurakun-
tien lastenleiritoiminnasta, koska osaa-
vat sen parhaiten. 

Kirkon pitää tehdä sitä,  
mitä muut eivät tee

Anna Munsterhjelm näkee kirkon luon-
tevimmin tavoittelemassa niitä nuoria, 
joiden parissa on tarvetta syrjäytymisen 
ennaltaehkäisyyn. Niitä, jotka voivat ol-
la vaarassa tippua laidan yli.

“Ei ole realismia tavoitella tilannet-
ta, ettei syrjäytyneitä nuoria olisi Suo-
messa yhtäkään. Kirkon nuorisotyö-
tä ei myöskään kannata kohdentaa syr-
jäytyneimpiin. Kunnilla on velvollisuu-
tensa, kirkolla ei juridista velvollisuutta. 
Sen pitäisi miettiä, miten toimia tehok-
kaimmin. Jos nuoret eivät osallistu toi-
mintaan, se ei ole nuorten vaan toimin-
nan vika. Kerhot ja kokoava toiminta ei 
nykyisellään tavoita niitä, jotka oikeas-
taan pitäisi hakea kotoaan. Kenelläkään 
muulla kuin kirkolla ei ole sellaiseen re-
sursseja”, hän uskoo.

Hänen oma kokemuksensa partio-
järjestöstä osoitti, että muutos on mah-
dollinen, kun siihen pyritään sitkeästi ja 
selkeästi. Hänen visionsa oli kasvattaa 
jäsenmäärää. 

”Keskusjohtoisesti muotoiltiin te-
koja, joista lippukunnat saivat valita 
omansa. Konkretisoitiin, mitä teot ovat 
ja johtajana keskityin niiden vuosien ai-
kana vain kasvuun. Kaikki mitä tein, 
kaikki mitä puhuin ja kirjoitin, keskit-
tyi tähän päämäärään.”

Suurin virhe olisi hänen mukaan-
sa ollut perustaa muutosta ja strategiaa 
varten erillinen työryhmä tai projekti-
päällikön toimi.

Munsterhjelmin mielestä kaikki joh-
taminen on muutosjohtamista.

“Johtaja, joka ei halua muuttaa järjes-
tönsä toimintaa tai jolla ei ole visiota sii-
tä, miten organisaatiota pitää parantaa, 
ei johda, vaan pyörittää hallintoa. Kir-
kossa kun valitaan johtajia, heiltä pitäi-
si pyytää omaa selkeää visiota muutok-
sesta. Johtajuuteen voisi tuoda myös li-

sää vaihtuvuutta. Valta pulskistuttaa. 
Nimittäin jos kuuntelee kirkon ihmi-
siä, muutos on kuin luonnonvoima: se 
vain tapahtuu. Harvoin mitään muute-
taan tahallaan ja suunnitellusti. Kirkossa 
muutos ei koskaan ole itse aiheutettu.”

Miten vapaaehtoisia 
johdetaan?

Kun johdetaan partiolippukuntaa tai 
seurakunnan nuoria kerhonohjaajia, ky-
se on palkkiosta, vaikka rahaa ei liiku-
tetakaan. Munsterhjelmin mielestä toi-
minnasta on aina jäätävä jotakin “vii-
van alle”.

“Kyse on siitä, että ihmiset saavat 
tehdä sitä mitä haluavat. Järjestöissä on 
hyvä olla tulosvaatimuksia, tavoitteita 
ja niiden toteutumisen arvioimista. Jos 
kirkkoherrat pantaisiin johtamaan yri-
tyksiä, moni ei saisi jatkaa kvartaalia pi-
demmälle. On oikeastaan puistattavaa, 
että yrityksissä pelataan omalla rahalla, 
mutta kirkossa ja yhdistyksissä muiden 
varoilla”, hän kuvailee.

Munsterhjelmiä kiinnostaa kysymys 
siitä, kuka kirkon työtä oikein johtaa.
Hän uskoo, että kirkon tulevaisuuden 
kannalta olennaisinta on, miten kirkko 
oppii jakamaan valtaa ja motivoimaan 
vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten johtami-
nen on kuitenkin aivan oma työnsä. Sii-
nä kysymys on motivoimisesta, koska 
ihmiset tekevät vapaaehtoisesti vain si-
tä, mikä heitä motivoi.

Munsterhjelmin mielestä työntekijät 
onnistuvat vain harvoin menestyksek-
käästi johtamaan vapaaehtoisia. Parhai-
ten sen tekisi koulutettu vapaaehtoinen.

Luottamusta henkilöille

Kun Munsterhjelm marssi itse vapaaeh-
toiseksi työntekijäksi seurakunnan tur-
vapaikanhakijoiden majoitukseen, hän 
joutui ihmetyksekseen byrokraattiseen 
myllytykseen: oli allekirjoitettava pape-
reita, vastailtava kysymyksiin, vierailta-
va kirkkoherran virastossa haastattelus-
sa. Sen jälkeen oli osallistuttava koulu-
tukseen. Lopulta hän sai tehtäväkseen 
voidella leipiä majoittujille, joista hän ei 

päässyt edes näköyhteyden päähän.
Kokemus sai hänet miettimään myös 

sitä, että kirkko arastelee antaa asioita 
tavallisten ihmisten käsiin.

“Tunne oli se, että olisin ihan hyvin 
pystynyt järjestämään koko majoituk-
sen kaikkineen, mutta pääsin pitkällis-
ten selvitysten jälkeen voitelemaan lei-
piä”, hän kuvailee.

“Johtajat eivät halua johtaa kirkkoa 
vapaaehtoisten aktiivisuuden suun-
taan, koska heidän oma asemansa vaa-
rantuisi. Jos käykin ilmi, että maallik-
ko tekee jonkin asian paremmin kuin 
teologi, mihin palkattuja johtajia tarvi-
taan?” hän heittää.

Munsterhjelmin mielestä maallikon 
rooli on kirkossa epäselvä. Hänellä olisi 
omasta mielestään annettavaa muutok-
sen vetämiseen ja strategiseen työhön, 
mutta sitä ei haluta käyttää.

“Käytännössä pitäisi olla teologi, et-
tä voisi saada vaikutusvaltaa. Papit taas 
eivät halua muutosta, koska menettäisi-
vät valtaa. Mutta kohta ei ole olemas-
sa kirkkoa, jos maallikot eivät saa oikeaa 
valtaa. Luottamushenkilöt väsyvät, kos-
ka kokevat, etteivät voi todella vaikut-
taa”, Anna Munsterhjelm toteaa.

”Absurdia on esimerkiksi se, että 
kirkkoherra johtaa yhä luottamushen-
kilöiden kokouksia. Järjestödemokrati-
asta ei ole tietoakaan. Kirkko paisunut 
järjettömäksi ja toivottavasti tämä taju-
taan, ennen kuin rahat loppuvat. Ehkä 
kaikessa on kysymys myös luottamuk-
sesta: että luottamushenkilöihin todella 
luotettaisiin.”

Salla Ranta

”Kirkossa on 
ihmisiä, jotka tekevät 
hienoa työtä, mutta 

sen vaikuttavuus 
hukataan, koska sitä 

ei johda kukaan.”
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Kaikilla kirkon 
hengellisen työn 
ammateilla on 
ydinosaamiskuvaus, myös 
nuorisotyönohjaajan 
ammatilla. 

Ydinosaaminen kuvaa toisaalta osaa-
misen pysyvän ytimen ja toisaal-

ta muuttuvan ja uudistuvan osaamisen. 
Siksi ydinosaamiskuvauksia päivitetään 
aika ajoin.

Ydinosaamiskuvauksen tarkoitukse-
na on sanoittaa ammatin omaleimai-
suutta. Sitä, mikä erottaa nuorisotyön-
ohjaajan ammatin muista kirkon am-
mateista. Sitä, mikä erottaa sen kirkon 
ammattina kunnan ja järjestöjen nuori-
sotyöntekijöiden ammatista. Mutta toi-
saalta myös sitä, mikä liittää nuoriso-
työnohjaajan ammatin nuorisotyön am-
mattilaisten joukkoon.  

Ydinosaamiskuvaus sisältää myös sen 
osaamisen, joka on yhteistä kaikille kir-
kon hengellisen työn ammateille. Vii-
dentoista vuoden aikana on tapahtu-
nut selvä muutos. Tätä ammattien yh-
teistä osaamista on nyt tunnistettu mää-
rällisesti enemmän kuin kuhunkin am-
mattiin kuuluvaa omaa ydinosaamista. 
Mutta samalla on havaittu, että kun-

kin ammatin oma osaamisen profiili on 
edelleen selkeä ja ammatin perusydin 
on tunnistettavissa. Asiantuntijaosaami-
sen merkitys on kasvanut, mutta samal-
la esimerkiksi nuorisotyönohjaajan am-
matti on edelleen vakaasti kiinnittynyt 
yhteiseen olemiseen ja tekemiseen las-
ten, nuorten ja perheiden kanssa.  

Mihin ydinosaamiskuvausta 
käytetään?

Kirkon ammattien ydinosaamiskuva-
ukset ovat ammatintasoisia kuvauksia. 
Ne eivät kuvaa yksittäiseltä työntekijäl-
tä edellytettävää osaamista. Ne ovat työ-
uran kattavia ja laajoja, koska ammatti-
laiset voivat toimia monenlaisissa tehtä-
vissä. Ydinosaamiskuvaus on peili, jon-
ka avulla tiimi voi tehdä osaamiskar-
toitusta. Tai sen pohjalta voi tarkastella 
omaa yksilöllistä osaamistaan ja ideoida 
sen kehittämistä. 

Ydinosaamiskuvauksia käytetään 
seurakunnissa myös perehdytysaineis-
toina tai materiaalipankkeina, kun laa-
ditaan tehtäväkuvauksia, johtosääntö-
jä tai rekrytointi-ilmoituksia. Opiskeli-
jat käyttävät niitä oppimismateriaalei-
na, itsereflektion ja -arvioinnin peilei-
nä tai henkilökohtaisen opiskelusuun-
nitelman laatimisen apuna. Ammatti-
kunnat ja -järjestöt ovat käyttäneet ku-
vauksia ammattieettisten ohjeiden laa-
dinnan taustalla.

Ydinosaamiskuvauksia käytetään 
myös kouluttavissa laitoksissa kirkon 
ammatteihin kelpoistavien tutkinto-
jen opetussuunnitelmatyön tukena, täy-
dennyskoulutustarpeiden kuvauksiin 
sekä ennakointiin. Lisäksi kokonaiskir-
kon tasolla ydinosaamiskuvauksia käy-
tetään koulutuspoliittisessa vaikutta-
mistoiminnassa ja silloin kun viestitään 
kirkon ammateista ja erityistehtävistä 

erilaisissa kotimaisissa tai kansainvälisis-
sä verkostoissa. 

Osaaminen ilmenee taitona 
ja edellyttää kykyä

Osaaminen perustuu edelleenkin tut-
tuun tapaan tiedon ja taidon hallintaan. 
Mutta nyt ydinosaamiskuvausten sisäl-
lössä painotetaan myös osaamisen hyö-
dyntämistä, mikä ilmenee taitona työti-
lanteissa. Jotta voi hyödyntää osaamis-
taan ja käyttää taitoaan, se edellyttää 
myös kykyä: tunteiden ja asenteiden tie-
dostamista sekä ammatillisten ominai-
suuksien tunnistamista ja kehittämistä.  

Hyvä työ puhuu puolestaan. Kyllä. 
Hyvää työtä täytyy myös reilusti tuoda 
esiin. Hyvää työtä ja osaamista täytyy 
rohkeasti sanoittaa. Tätä varten on nuo-
risotyönohjaajan ydinosaamiskuvaus! 

Uudet päivitykset julkaistaan keväällä 
2020 osoitteessa evl.fi/ammatit.

Marja Pesonen 
Asiantuntija 

Kirkkohallitus

Nuorisotyönohjaajan ammatin  
ydinosaamiskuvausta päivitetään
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P IPLIA

Mitä evästystä Raamattu voisi tarjota seurakunnan nuo-
risotyön vaikuttavuuden arviointiin? Millaiseen tulosha-
kuisuuteen Jeesus ohjaa seuraajiaan?

Toisinaan Jeesus näyttää suhtautuvan varson rennosti 
taivasten valtakunnan työn tuloksellisuuteen. Vertauksen 
kylväjä ei saa Vapahtajalta moitteita suuripiirteisyydes-
tään, vaikka olisihan jo maalaisjärjenkin pitänyt sanoa, 
ettei kalliita resursseja kannata viskellä kalliolle ja tien-
pientareelle (Mark. 4:3–8). 

Jeesus kertoo myös vertauksen isännästä, jonka työ-
miehet ihmettelevät toiminnan heikkoa tulosta. Vaikka 
peltoon kylvettiin laadukasta siementä, rikkaruohot re-
hottavat viljan seassa. Miten tässä näin kävi? Isäntä ei ole 
moksiskaan vaan odottelee rauhassa aikaa, jolloin rikka-
kasvit erottuvat kunnolla sadon seasta. Ei pidä hätäillä 
kesken kasvukauden: kyllä aika näyttää, mikä on mitäkin 
(Matt. 13:24–30).

Toisaalta mitättömällä alkusysäyksellä voi olla merkit-
täviä seurauksia. ”Taivasten valtakunta on kuin sinapin-
siemen, jonka mies kylvi maahansa. Se on pienin kaikista 
siemenistä, mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaan-
sa, se on puutarhan kasveista suurin. Lopulta se on kuin 
puu, niin että taivaan linnut tulevat ja pesivät sen oksil-
le.” (Matt. 13:32) 

On vaikea tietää, mikä säälittävä hippunen kasvaakin 
aikanaan täyteen mittaansa ja tarjoaa iloa, tukea ja suojaa 
muille. Kuka mittaa nuorisotyön sinapinsiementen pit-
käaikaisvaikutuksia?

Tulos tai ulos?

Eräässä Jeesuksen vertauksista tylytetään kuitenkin 
oikein olan takaa työntekijää, jonka syntinä oli turval-
lisuushakuisuus. Talenttinsa maahan kaivanut työnteki-
jä kammoaa riskinottoa. Epäonnistumisen pelko ja huo-
li pääoman menettämisestä lamauttavat hänet ja johta-
vat pää pensaaseen -toimintaan (Matt. 25:14–30). Tä-
män vertauksen isännällä on kovat tuotto-odotukset: hän 
vetää tulos tai ulos -linjaa, ja onneton työntekijä heite-
tään pihalle.

Talenttiaan varjelleen toimintaa motivoi pelko ja ah-
distus. Lukuisissa Raamatun kohdissa Jumala kuitenkin 
kehottaa työväkeään rohkeuteen ja luottamukseen (2. 
Moos. 4:12; Joos. 1:8; Jes 41:10; Jer. 1:8; Matt. 28:20). 
Hän ei jätä työnsä vaikutuksia vain työntekijöiden har-
teille vaan lupaa olla mukana huolehtimassa siitä, että työ 
kantaa hedelmää. 

Jesajan kirjassa Jumala ilmoittaa pitävänsä itse sanansa 
vaikuttavuudesta huolta: ”Niin kuin sade ja lumi tulevat 
taivaasta eivätkä sinne palaa vaan kastelevat maan, joka 
hedelmöityy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja näl-
käiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suusta-
ni lähtee: se ei tyhjänä palaa vaan täyttää tehtävän, jonka 
minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten 
sen lähetän.” (Jes. 55:8-11) 

Tämän lupauksen varassa talentit uskaltaa laittaa li-
koon.

Katja Kujanpää
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Joustava kesätyötoiminta Siilinjärvellä

Vaikeasti työllistyvien 15–29-vuoti-
aiden nuorten kesätyötoiminta Sii-

linjärvellä sai alkunsa 2012, kun seura-
kunnan erityisnuorisotyö palkkasi kol-
me nuorta viikon mittaiseen kesätyö-
hön. Työ toteutettiin yhdessä seurakun-
nan kiinteistöpuolen kanssa. Nuoret 
ohjautuivat työhön joustavan perusope-
tuksen sekä sosiaalitoimen lastensuoje-
lun kautta, joihin erityisnuorisotyön-
tekijällä on työnsä puolesta luontainen 
kontakti. Toiminnan alkaessa kunnan 
etsivä nuorisotyöntekijä kävi tutustu-
massa kesätyötoimintaan ja kiinnostui 
yhteistyön mahdollisuuksista.

Vuonna 2013 seurakunnan erityis-
nuorisotyö sekä kunnan erityis- ja etsivä 
nuorisotyö päättivät yhdistää voimava-
ransa kesätyötoiminnan kehittämiseksi. 
Yhteistyö katsottiin kannattavaksi sekä 
taloudellisin että ohjauksellisin perus-
tein: kunnan nuorisotoimi varaa nuori-
sotakuun toteuttamiseksi nuorten työl-
listämisrahaa, joka päätettiin kohden-
taa kyseessä olevaan toimintaan. Kun-
nan ja seurakunnan kesätyöhön budje-
toidut rahat yhdistämällä kyettiin palk-
kaamaan pidemmäksi ajaksi enemmän 
nuoria.  Kunnan ja seurakunnan yhteis-
työ mahdollistaa myös nuorisotyönteki-
jän jatkuvan tuen ja läsnäolon kesätyön 
aikana.

Työn luonne

Kesätyötoiminnan perusideaan kuuluu, 
että nuorisotyöntekijät ovat aktiivises-
ti läsnä työn tekemisessä, koska nuor-
ten kyky itsenäiseen työskentelyyn on 
usein melko rajoittunut. Samalla toteu-
tuu myös nuorisotyön kasvatuksellinen 
elementti. Nuorilla on luonteva mah-
dollisuus kertoa omaan elämäänsä koh-
distuvista asioista ja haasteista. Erityis-
nuorisotyöntekijöillä on myös työtoi-
minnan jälkeen mahdollisuus olla nuo-
ren tukena.

Toiminta käynnistyy nuorten osalta 
työhaastattelulla, jonka perusteella oh-

jaajat valitsevat toiminnasta eniten hyö-
tyvät nuoret. Työhaastattelussa kartoite-
taan esimerkiksi, onko työtä hakevalla 
nuorella jo muuta kesätyötä.

Kun kesätyöntekijät on valittu, nuo-
ret kutsutaan aloitustapaamiseen, jossa 
käydään läpi työelämän yleiset pelisään-
nöt. Tapaamisessa allekirjoitetaan työ-
sopimukset ja käydään läpi työaikoihin, 
palkkaukseen sekä läsnäoloon liittyvät 
kysymykset. Nuorille kerrotaan tunti-
palkan suuruus ja se, että palkkaa mak-
setaan vain tehdyistä tunneista. Nuoril-
le tehdään selväksi, että mikäli hän on 
luvatta pois tai myöhästyy, se vähenne-
tään palkasta. 

Aloitustapaamisessa annetaan tukea 
myös verokortin hankinnassa, mikäli 
nuori siinä tukea tarvitsee. 

Kesätyötoiminta on virallisuudes-
taan huolimatta joustavaa. Tämä tar-
koittaa käytännössä sitä, että nuori voi-
daan tarvittaessa vaikka hakea kotoa töi-
hin. Töissä olevien nuorten päivät voi-
vat olla hyvinkin vaihtelevia. Työ on 
usein fyysistä ja nuori voi kokea työn 
välillä raskaana ja vastenmielisenäkin, 
joka voi näyttäytyä esimerkiksi istuma-
lakkona.

Monet joustavaan kesätyötoimin-
taan valikoituneista nuorista ovat tot-
tuneet alisuoriutumaan ja keskeyttä-

mään asiat, kun ne alkavat olla muka-
vuusalueen ulkopuolella. Työskentely 
avoimilla työmarkkinoilla saattaisi hel-
posti päättyä, mikäli nuorelle sattuisi 
huono päivä, jolloin työn teko ei mais-
tu. Joustavassa kesätyötoiminnassa työ-
maalle sopimattomaan käytökseen puu-
tutaan ja nuoren kanssa käydään sovit-
tuja pelisääntöjä. Nuoren työsuhdetta 
ei kuitenkaan ilman painavia syitä kat-
kaista, vaan hän on tervetullut aloitta-
maan seuraavan työpäivän jälleen puh-
taalta pöydältä. Näin edettäessä nuori 
saa työstä parhaimmillaan voimaannut-
tavan onnistumisen kokemuksen.

Kokemukset ja kehitysideat

Joustavaan kesätyötoimintaan osallistu-
neet nuoret olivat sitoutuneita työhön 
ja selviytyivät sovituista asioista verrat-
tain hyvin. Ryhmädynamiikka kehittyi 
kahden viikon aikana ja nuoret tukivat 
ja tsemppasivat toisiaan suoriutumaan 
annetuista tehtävistä. Joustava kesätyö-
toiminta antoi nuorille mahdollisuuden 
toimia uudessa sosiaalisessa ympäristös-
sä ja luoda uusia ihmissuhteita.

Kokemuksemme mukaan yhteinen 
työskentely mahdollistaa nuorille ma-
talan kynnyksen keskustelun aloittami-
seen työntekemisen ohella. Joustava ke-
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Elämänleikki

u Seurakunnat liikuttavat ja paljon. 
Osa on liikuttanut jo vuosi kymmeniä.
Tuusulan seurakunnan johtavalle nuori-
sotyönohjaaja Juha Pitkälle, DIAK Leh-
tori Sami Ritokoskelle   ja Asiantunti-
ja Mikko Mäkelälle Kirkkohallitukses-
ta on myönnetty Liikunnan ansiomer-
kit urheilu- ja liikuntakulttuurin edistä-
misestä. 

Opetusministerin myöntämät ansio-
merkit jaettiin juhlallisesti kansliapääl-
likkö Pekka Huokunan toimesta.

Tätä ilosanomaan mielellään jaam-
me eteepäin! Onko työkaverinasi hen-
kilö, joka ansaitsisi toiminnastaan huo-
mionosoituksen? Onko seurakuntalai-
nen vapaaehtoinen liikuttanut jo vuo-
sia? Liikuttanut nuoria, ohjannut ker-
hoa tai vapaa-ajalla toiminut urheilu-
seurassa x-vuotta? 

Ansiomerkki myönnetään kirkon 
liikunta- ja urheiluneuvottelukunnan 
(KLUNK) anomuksesta. Täytä ano-
mukset osoitteessa minedu.fi/tunnus-

tukset-ja-ansiomerkit ja toimita mik-
ko.makela@evl.fi 30.9. mennessä, niin 
toimimme ne Opetusministeriöön.  

www.liikkuvaseurakunta.fi 
#luotuliikkumaan

TET seurakunnassa?
u Joka vuosi moni nuori suorittaa työ-
elämään tutustumisjakson (TET) seu-
rakunnassa. Sopivien TET-paikkojen 
löytäminen on haaste sekä nuorille että 
koulujen opinto-ohjaajille. Sitä helpot-
tamaan on syntynyt Tiitus-Tetti -verk-
kopalvelu, jonka kanssa myös Kirkko-
hallitus on tehnyt hiljattain sopimuk-
sen. Sen perusteella seurakunnat voi-
vat maksutta käyttää sivustoa etsiessään 
”tettiläisiä” tai yläkoululaiset ja lukiolai-
set etsiä sopivia seurakuntia TET-jaksol-
leen. Palvelu toimii mobiilina sekä tieto-
koneella sisältäen kaikki tarvittavat oh-
jeet ja lomakkeet työnantajille, nuoril-
le ja kouluille.

Rakennamme syksyn aikana kirkon 
sivuja Tiitus-Tettiin, valitsemme nuor-
ten kanssa sopivan nimen ja tiedotam-
me palvelusta. Toivottavasti seurakun-
tanne tarjoaa nuorille mahdollisuuden 
tutustua eri työtehtäviin. Lyhytkin jak-
so avaa ikkunoita työelämään ja siihen, 
miten monenlaista työtä seurakunnas-
sa tehdään. Myönteinen kokemus jättää 
jäljen, joka voi joskus johtaa alalle.

www.tetjakso.fi/

Kun koulu loppuu
u Talous ja nuoret TAT on valtakun-
nallinen vaikuttaja, joka auttaa nuoria 
kehittämään talous- ja työelämätaitoja 
sekä innostumaan yrittäjyydestä. Kun 
koulu loppuu -sivusto palvelee tätä tar-
koitusta ja sen lisäksi julkaistaan vuotui-
nen julkaisu koulunsa päättäville. 

Kirkolla on sopimus Kun koulu lop-
puu -sivuston kanssa. Syksyn ja alku-
vuoden aikana sinne tehdään lisää vide-
oita: lastenohjaajan, nuorisotyönohjaa-
jan, kanttorin ja varhaiskasvatuksen oh-
jaajan ammateista. 

Kannattaa tutustua materiaaliin 
ja suositella sivustoa ammatinvalin-
taa pohtiville nuorille. Videoiden avul-
la seurakunnan on helppo tehdä yhteis-
työtä koulun opinto-ohjauksen kanssa.

www.kunkoululoppuu.fi/mille-alalle/
kirkon-ammatit/

Liikunnan ansiomerkkejä!

sätyötoiminta antaa avaimet nuorten 
sosiaaliselle vahvistumiselle. 

Joustavaa kesätyötä tehdään yhdes-
sä seurakunnan kiinteistöpuolen kans-
sa. Kiinteistöpuoli antaa toimintaan so-
pivat työtehtävät, jotka nuoret ohjaaji-
en avulla suorittavat. Joustava kesätyö-
toiminta on tässä suhteessa tulosvas-
tuullinen, sillä hyvin suoritetut työteh-
tävät takaavat jatkossakin mielekkäät 
työtehtävät. Tulevaisuudessa tavoitteena 
on saada myös kunnan kiinteistöpuoli 
mukaan.

Eräs tulevaisuuden visio on kannus-
taa paikallisia yrityksiä palkkaamaan 
vaikeasti työllistyviä nuoria kesätyöhön 
joustavan kesätyön mallilla. Monikaan 

toiminnassa oleva nuori ei välttämät-
tä heti kykene itsenäiseen työskente-
lyyn, mutta saadessaan rinnalleen hen-
kilökohtaista tukea ja ohjausta antavan 
aikuisen työnteko onnistuukin jo mel-
ko hyvin. 

Tämän kaltaiseen ohjausjärjestelyyn 
ei monella työnantajalla ole mahdol-
lisuutta, joten henkilökohtainen nuo-
ren ohjaaja voisi olla esimerkiksi seura-
kunnan tai kunnan nuorisotyöntekijä. 
Jos esimerkiksi paikallinen rautakauppa 
palkkaisi nuoren kahdeksi viikoksi työ-
hön, voisi nuorisotyöntekijä olla nuo-
ren mukana vaikkapa ensimmäisen vii-
kon tai tarpeen mukaan koko työssäolo-
jakson. 
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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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Nuori kirkko ry Itälahdenkatu 27 A (3. krs) 00210 Helsinki
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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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Pisara-leirin antamaa viestiä, antia 
ja huomioita tuoreeltaan kommen-
toivat perheleirin kyläpäällikkö Juha 
Pitkä, Kumpulan kyläpäällikkö Tii-
na Rankinen, kuoroleirin vastaava 
Mari Torri-Tuominen, Purolan ky-
läpäällikkö Stella Björkholm, nuor-
ten leirin vastaava Tarja Liljendahl, 
Harjulan kyläpäällikkö Heli Orre ja 
leirin projektipäällikkö Maara Ko-
sonen.

Mitä viestiä toivot Pisara-leirin vä-
littäneen kirkon sisälle ja entä yh-
teiskunnalle?

Juha: ”Pisara-leiri antoi viestin 
siitä, että meidän on tehtävä koko-
naisvaltaista kasvatustyötä seurakun-
nissa. Ja että se on myös käytännös-
sä mahdollista kuten Pisara-leiri sen 
hyvin osoitti.”

Tiina: ”Kirkolla on sitoutunut-
ta ja monilahjakasta työntekijäkaar-
tia. Pisara-leiri oli suurella sydämellä 
ja yhteistyöllä tehty ikimuistinen ko-
kemus monille lapsille, nuorille, per-
heille ja työntekijöille.”

Mari: ”Toivoa ja tulevaisuutta. 
Yhteisöllisyyttä. Hengellisyyden ko-
konaisvaltaista mukanaoloa.”

Maara: ”Kiitosmielellä yhteisestä 
työstä ja yhteisestä tekemisestä, jo-
ta eri puolilla Suomea on tehty Pisa-
ran eteen. Tälläinen leiri syntyy vain 
ja ainoastaan yhteisen ponnistelun 
kautta.”

Mitä viestiä toivot Pisara-leirin vä-
littäneen Nuoren kirkon toimin-
nassa oleville päättäjille?

Stella: ”Seurakunnissa tehdään 
äärimmäisen tärkeää ja laadukasta 
kasvatustyötä. Etenkin mielikuva-
mainonta ihan valtakunnallisella ta-
solla olisi tärkeää.”

Tiina: ”Toivottavasti ensikertalai-
selle, Nuorelle kirkolle, näkyi innos-
tuneisuus ja sitoutuneisuus ja se, et-
tä tätä perinnettä kannattaa ehdotto-
masti vaalia ja jatkaa.”

Juha: ”Partaharju on loistava lei-

ripaikka, jolla on huikeat perinteet. 
Tästä perinteestä on pidettävä kynsin 
ja hampain kiinni. Partaharjusta ei saa 
luopua mistään hinnasta ja sitä on ke-
hitettävä koko ajan eikä paikkoja saa 
päästää rapistumaan. Partaharju oli en-
nen poikien paratiisi. Nyt se saisi olla 
koko kasvatuksen yhteinen paratiisi.”

Tarja: ”Telttaleiri, suurleiri, antaa 
osallistujilleen vahvan yhteyden koke-
muksen. Hiippakuntaleirin oheen vä-
livuosille on satsattava myös nuorten 
telttaleiriperinteen kehittämiseen.”

Millaista energiaa tai voimaa Pisa-
ra-leiri antoi jatkaa työssäsi?

Heli: ”Mahtavien leiriläisten ja ti-
manttisten kollegojen kanssa vietetty 
leiri antoi paljon iloa ja mahtavia muis-
toja, jotka lämmittävät pitkään.”

Tiina: ”Tuskin maltan odottaa seu-
raava suurleiriä Partaharjulla! Sain sätei-
levää ja levollista energiaa leirityöhön ja  
muuhunkin työhän varhaisnuorten ja 
nuorten kohtaamisessa sekä yhteistyö-
hön hiippakunnassa.”

”Iloiset ilmeet ja naurava äänimaisema.” 
Nuorisotyönohjaaja 

”Tämän meidän upean kesäloman mahdollisti 
saamamme rahallinen tuki leirimaksuun, ilman 
sitä meillä ei olisi koskaan ollut mahdollisuutta 

tulla tänne paratiisiin.” Äiti perheleiriltä

”Mielensä pahoittaneen lapsen ja nuoren
huomaaminen ja kohtaaminen leirihulinan 

keskellä.” Nuorisotyönohjaaja

”Tästä (leiristä) on paljon kerrottavaa.”
 Junnuleiriläinen

”Oli raskas taakka lähteä pois leiriltä. ” 
Kuoroleiriläinen kotonaan

”Täällä on ihanaa! En enää oikein muista, 
että mulla on isä ja äiti.” 

Lapsi lähtöpäivän aamuna

”Istun paikallani on olen onnellinen.” 
Nuori junnuleiriläinen

”Istun paikallani ja 
olen onnellinen”

Kuvat: Juha Kinanen, Laura Kilpinen ja   

 
Pirjo Riipinen.
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Kiitos 
Tuohon sanaan sisältyy keskeisin viestini teille, 
jotka osallistuitte Partaharjussa heinäkuun 
lopulla Pisara-leirin tekemiseen. Puolentoista 
tuhannen lapsen, nuoren ja perheen telttaleiri 
järjestelyineen ja ohjelmineen ei olisi ollut 
mahdollinen ilman yhteistä ponnistusta. 
Koin, että leirillä oli levollinen ja hyvä olla. 
Se ei olisi ollut mahdollista ilman seurakuntien 
vapaaehtoisen ja työntekijöiden asiantuntevaa, 
sydämellä tekemää työtä leirin hyväksi. 
Kiitos sinulle ja kauttasi seurakunnan muille 
ryhmänvetäjille ja vastuunkantajille!

Itselleni yksi upeista hetkistä Pisaralla oli 
toimia yhden alaleirin avustajana Ristikiven 
kirkossa toimitetussa jumalanpalveluksessa. 
Satuin paikalle, kun tarvittiin käsiä pitelemään 
vesimaljaa, jotta messun toimittajat saattoivat 
piirtää vedellä ristin osallistujien otsaan. 
Katselin pieniä ja isoja siunattavia sekä siunaa-
jia seistessäni heidän vieressään. Näin kuinka 
lasten ja aikuisten katseet kohtasivat ja heidän 
välilleen syntyi hetkeksi yhteys. Jälkeenpäin 
olen palannut noihin hetkiin toivoen, että 
leirillä kaikilla – lapsilla ja aikuisilla – olisi 
ollut tuollaisia yhteyden ja pyhyyden 
kokemuksia. Jos niin oli, saattoi Pisara olla 
jollekin paljon enemmän kuin ihana viikko 
kesässä.

Kiitos sinulle, että osaltasi mahdollistit Pisaran!

Eija Kallinen
leirinjohtaja
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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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Pisara-leirin antamaa viestiä, antia 
ja huomioita tuoreeltaan kommen-
toivat perheleirin kyläpäällikkö Juha 
Pitkä, Kumpulan kyläpäällikkö Tii-
na Rankinen, kuoroleirin vastaava 
Mari Torri-Tuominen, Purolan ky-
läpäällikkö Stella Björkholm, nuor-
ten leirin vastaava Tarja Liljendahl, 
Harjulan kyläpäällikkö Heli Orre ja 
leirin projektipäällikkö Maara Ko-
sonen.

Mitä viestiä toivot Pisara-leirin vä-
littäneen kirkon sisälle ja entä yh-
teiskunnalle?

Juha: ”Pisara-leiri antoi viestin 
siitä, että meidän on tehtävä koko-
naisvaltaista kasvatustyötä seurakun-
nissa. Ja että se on myös käytännös-
sä mahdollista kuten Pisara-leiri sen 
hyvin osoitti.”

Tiina: ”Kirkolla on sitoutunut-
ta ja monilahjakasta työntekijäkaar-
tia. Pisara-leiri oli suurella sydämellä 
ja yhteistyöllä tehty ikimuistinen ko-
kemus monille lapsille, nuorille, per-
heille ja työntekijöille.”

Mari: ”Toivoa ja tulevaisuutta. 
Yhteisöllisyyttä. Hengellisyyden ko-
konaisvaltaista mukanaoloa.”

Maara: ”Kiitosmielellä yhteisestä 
työstä ja yhteisestä tekemisestä, jo-
ta eri puolilla Suomea on tehty Pisa-
ran eteen. Tälläinen leiri syntyy vain 
ja ainoastaan yhteisen ponnistelun 
kautta.”

Mitä viestiä toivot Pisara-leirin vä-
littäneen Nuoren kirkon toimin-
nassa oleville päättäjille?

Stella: ”Seurakunnissa tehdään 
äärimmäisen tärkeää ja laadukasta 
kasvatustyötä. Etenkin mielikuva-
mainonta ihan valtakunnallisella ta-
solla olisi tärkeää.”

Tiina: ”Toivottavasti ensikertalai-
selle, Nuorelle kirkolle, näkyi innos-
tuneisuus ja sitoutuneisuus ja se, et-
tä tätä perinnettä kannattaa ehdotto-
masti vaalia ja jatkaa.”

Juha: ”Partaharju on loistava lei-

ripaikka, jolla on huikeat perinteet. 
Tästä perinteestä on pidettävä kynsin 
ja hampain kiinni. Partaharjusta ei saa 
luopua mistään hinnasta ja sitä on ke-
hitettävä koko ajan eikä paikkoja saa 
päästää rapistumaan. Partaharju oli en-
nen poikien paratiisi. Nyt se saisi olla 
koko kasvatuksen yhteinen paratiisi.”

Tarja: ”Telttaleiri, suurleiri, antaa 
osallistujilleen vahvan yhteyden koke-
muksen. Hiippakuntaleirin oheen vä-
livuosille on satsattava myös nuorten 
telttaleiriperinteen kehittämiseen.”

Millaista energiaa tai voimaa Pisa-
ra-leiri antoi jatkaa työssäsi?

Heli: ”Mahtavien leiriläisten ja ti-
manttisten kollegojen kanssa vietetty 
leiri antoi paljon iloa ja mahtavia muis-
toja, jotka lämmittävät pitkään.”

Tiina: ”Tuskin maltan odottaa seu-
raava suurleiriä Partaharjulla! Sain sätei-
levää ja levollista energiaa leirityöhön ja  
muuhunkin työhän varhaisnuorten ja 
nuorten kohtaamisessa sekä yhteistyö-
hön hiippakunnassa.”

”Iloiset ilmeet ja naurava äänimaisema.” 
Nuorisotyönohjaaja 

”Tämän meidän upean kesäloman mahdollisti 
saamamme rahallinen tuki leirimaksuun, ilman 
sitä meillä ei olisi koskaan ollut mahdollisuutta 

tulla tänne paratiisiin.” Äiti perheleiriltä

”Mielensä pahoittaneen lapsen ja nuoren
huomaaminen ja kohtaaminen leirihulinan 

keskellä.” Nuorisotyönohjaaja

”Tästä (leiristä) on paljon kerrottavaa.”
 Junnuleiriläinen

”Oli raskas taakka lähteä pois leiriltä. ” 
Kuoroleiriläinen kotonaan

”Täällä on ihanaa! En enää oikein muista, 
että mulla on isä ja äiti.” 

Lapsi lähtöpäivän aamuna

”Istun paikallani on olen onnellinen.” 
Nuori junnuleiriläinen

”Istun paikallani ja 
olen onnellinen”

Kuvat: Juha Kinanen, Laura Kilpinen ja   

 
Pirjo Riipinen.



V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  4 / 201922
5V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  3 / 20174 V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  3 / 2017

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! 

V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  3 / 20174 V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  3 / 2017

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

Vuoden 2020 koulutuskalente-
ri on julkaistu! Tarjolla on kah-
denlaisia koulutuksia: koulu-

tuksia, joiden aika ja paikka on ilmoi-
tettu sekä työyhteisön tarpeiden mu-
kaan räätälöityjä tilauskoulutuksia. Käy 
tutustumassa ja löytämässä juuri sinulle 
sopiva koulutus osoitteessa koulutuk-
set.nuorikirkko.fi.

Parhaat vinkit 
kerhokauteen!
Uusi kerhonohjaajan käsikirja 
on ilmestynyt! 

Kirjan avulla sekä kerhokonkarit että 
uudet kerhonohjaajat pärjäävät ko-

ko kerhokauden. Ideat ja leikit kerhoi-
hin on koottu helposti hahmotettaviksi 
kokonaisuuksiksi teemoittain. 

Käsikirjassa on vinkkejä kerhojen ve-
tämiseen, hartauksia ja kokonaisia ker-
hokertoja valmiiksi suunniteltuna. 

Seurakuntien työ kouluikäisten paris-
sa täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juh-
lavuoden kunniaksi tähän käsikirjaan on 
koottu aiempien vuosikymmenten käsi-
kirjoista parhaat ideat ja tarinallinen har-
tauskokonaisuus. 

Kerhonohjaajan käsikirjan on koon-
nut työryhmä, johon kuuluvat Eila Mu-
sikka, Lilli Jussila, Suvi Pulkkinen, 
Anne Saarela ja Timo Sjöblom sekä 
Kiisi Isotalo.

Toteuta nuorten ja 
luottamushenkilöiden 
välinen tapaaminen!

Nuoren kirkon 
koulutukset 
vuodelle 2020 ovat 
ilmestyneet!

Materiaali ja virikkeitä nuor-
ten ja päättäjien välisiin tapaa-
misiin on valmistunut. 

Nuorten ja päättäjien väliset kohtaami-
set auttavat nuorten äänen kuulumi-
seen seurakunnassa. Syksyn aluksi on 
valmistunut toimintamateriaali, jon-
ka avulla voit yhdessä nuorten kanssa 
järjestää nuorten ja luottamushenkilöi-
den välisen tapaamisen omassa seura-
kunnassasi. 

Virikemateriaali lähetetään jokai-
seen seurakuntaan syyskuun aikana. 
Materiaali ja siihen liittyvät toiminnal-
liset harjoitukset sekä videomateriaalit 

julkaistaan myös netissä: 
naviryhma.fi/kohtaaminen 

Kysy vierailijaa 
seurakuntaasi! 
Meitä on pieni joukko nuoria ja aikui-
sia, joilla on mahdollisuus tehdä vie-
railu seurakuntaanne tähän teemaan 
liittyen. Kutsu siis meidät mukaan ta-
pahtumaanne. Ole siis ajoissa yhtey-
dessä, niin varataan aika kalenteriin. 
Lisätietoja materiaalista ja mahdolli-
sista vierailuista nuorisosihteeri Tar-
ja Liljendahl, tarja.liljendahl@nuori-
kirkko.fi 

Juhlavuosi jatkuu! 
Muistathan 

Yö kirkossa -haasteen 
seurakuntien kouluikäisille!
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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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• Järjestelyt: Jukka Jylhä, jukka.jyl-
ha@nuorikirkko.fi, 0400 508241 
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Koulutuksia 
– ilmoittautumisaika 
käsillä

• Tarinat työvälineenä 5.–7.11. 
Partaharjulla, Pieksämäellä. Ilmoit-
tautuminen13.9. mennessä.
• Johtavien nuorisotyönohjaajien 
koulutuspäivät 4.–5.11. Partahar-
julla. Ilmoittautuminen  26.9. men-
nessä.
• Godly Play -ohjaajakoulutus 
30.1–1.11. Seurakuntaopistol-
la, Järvenpäässä. Ilmoittautuminen 
30.9. mennessä.

PIIKKI-koulutuspäivät:
• Turun arkkihiippakunnan kou-
lutuspäivä PIIKKI 7.11. Sasta-
malassa. Ilmoittautuminen 30.10. 
mennessä.
• Helsingin ja Espoon hiippa-
kunnan koulutuspäivä PIIKKI 
14.11. Helsingissä. Ilmoittautumi-
nen 5.11. mennessä.
• Tampereen hiippakunnan kou-
lutuspäivä PIIKKI 21.11. Tam-
pereella. Ilmoittautuminen 13.11. 
mennessä.

Lisätietoja 
kaikista yllä olevista 

vuoden 2019 ja 
ensi vuoden  2020
koulutuksistamme 

löytyy sivustolta 

koulutukset.nuorikirkko.fi

• • •

Muistathan myös 

tilauskoulutuksemme!

Nuoren kirkon paikat palveluksessanne!

Partaharjun toimintakeskus 
Pieksämäellä, keskellä Suomea

www.partaharju.info
044 725 4124

partaharju@partaharju.info 

Huipputarjous talvileiriin!
Vapaana viikot 
8 ja 10 / 2020 
Harjuhovissa! 

Kysy!

Kysy 
sinertävän sydäntalven 

vapaita viikkoja ja 
viikonloppuja! 

Retkeily- ja kurssikeskus 
Tievatupa  

Saariselällä, Lapissa
www.tievatupa.fi

040 820 7110
tievatupa@nuorikirkko.fi

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

Vuoden 2020 koulutuskalente-
ri on julkaistu! Tarjolla on kah-
denlaisia koulutuksia: koulu-

tuksia, joiden aika ja paikka on ilmoi-
tettu sekä työyhteisön tarpeiden mu-
kaan räätälöityjä tilauskoulutuksia. Käy 
tutustumassa ja löytämässä juuri sinulle 
sopiva koulutus osoitteessa koulutuk-
set.nuorikirkko.fi.

Parhaat vinkit 
kerhokauteen!
Uusi kerhonohjaajan käsikirja 
on ilmestynyt! 

Kirjan avulla sekä kerhokonkarit että 
uudet kerhonohjaajat pärjäävät ko-

ko kerhokauden. Ideat ja leikit kerhoi-
hin on koottu helposti hahmotettaviksi 
kokonaisuuksiksi teemoittain. 

Käsikirjassa on vinkkejä kerhojen ve-
tämiseen, hartauksia ja kokonaisia ker-
hokertoja valmiiksi suunniteltuna. 

Seurakuntien työ kouluikäisten paris-
sa täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juh-
lavuoden kunniaksi tähän käsikirjaan on 
koottu aiempien vuosikymmenten käsi-
kirjoista parhaat ideat ja tarinallinen har-
tauskokonaisuus. 

Kerhonohjaajan käsikirjan on koon-
nut työryhmä, johon kuuluvat Eila Mu-
sikka, Lilli Jussila, Suvi Pulkkinen, 
Anne Saarela ja Timo Sjöblom sekä 
Kiisi Isotalo.

Toteuta nuorten ja 
luottamushenkilöiden 
välinen tapaaminen!

Nuoren kirkon 
koulutukset 
vuodelle 2020 ovat 
ilmestyneet!

Materiaali ja virikkeitä nuor-
ten ja päättäjien välisiin tapaa-
misiin on valmistunut. 

Nuorten ja päättäjien väliset kohtaami-
set auttavat nuorten äänen kuulumi-
seen seurakunnassa. Syksyn aluksi on 
valmistunut toimintamateriaali, jon-
ka avulla voit yhdessä nuorten kanssa 
järjestää nuorten ja luottamushenkilöi-
den välisen tapaamisen omassa seura-
kunnassasi. 

Virikemateriaali lähetetään jokai-
seen seurakuntaan syyskuun aikana. 
Materiaali ja siihen liittyvät toiminnal-
liset harjoitukset sekä videomateriaalit 

julkaistaan myös netissä: 
naviryhma.fi/kohtaaminen 

Kysy vierailijaa 
seurakuntaasi! 
Meitä on pieni joukko nuoria ja aikui-
sia, joilla on mahdollisuus tehdä vie-
railu seurakuntaanne tähän teemaan 
liittyen. Kutsu siis meidät mukaan ta-
pahtumaanne. Ole siis ajoissa yhtey-
dessä, niin varataan aika kalenteriin. 
Lisätietoja materiaalista ja mahdolli-
sista vierailuista nuorisosihteeri Tar-
ja Liljendahl, tarja.liljendahl@nuori-
kirkko.fi 

Juhlavuosi jatkuu! 
Muistathan 

Yö kirkossa -haasteen 
seurakuntien kouluikäisille!
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www.seurakuntakauppa.fi

facebook.com/kirjapaja seurakunnille

VIRPI SKIPPARI, HEIKKI OKSANEN

Keppihevoset ja 
keppikrossarit 
Itse luotuja hevosvoimia

SANNA YLI-KOSKI-MUSTONEN

Yhteistyötä koreittain 
Seurakunta varhaiskasvatuksen, 
koulun ja oppilaitosten kanssa

Keppihevoset ja keppikrossarit on tarkoitettu lasten 
harrastuskerhojen ohjaajille. Keppihevosten hirnunnan 
ja kavioiden kapseen rinnalle ovat tulleet moottoripyö-
ristä mallia ottavat keppikrossarit. Kirja antaa selkeät 
ohjeet oman keppihevosen tai keppikrossarin rakenta-
miseen ja varustamiseen. Runsaasti kuvitetun teoksen 
avulla on helppo ohjata lapsia ja nuoria liikunnallisen 
käsityöharrastuksen kiehtovaan maailmaan.

Seurakunnan ja kunnan välisessä yhteistyössä on valta-
vasti mahdollisuuksia. Erityisesti varhaiskasvatuksen, 
koulun ja oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön avuksi 
on hahmoteltu neljä kumppanuuden koria, joiden avulla 
on helppo tarkastella eri yhteistyön muotoja ja mahdol-
lisuuksia. Tähän kirjaan on koottu runsaasti käytännön-
läheisiä ja käytössä olevia ajatuksia ja ideoita yhteistyön 
tueksi. 

I S B N  9789523541061
Hinta 29,00

I S B N  9789523541108
Hinta 35,90

Hyödyllinen 
perusteos!

35,90 €

Keppareiden 
hirnuntaa!

29,00€

UUTUUS!UUTUUS!


