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”Me seistiin tässä samassa pisteessä tam-
mikuussa puhumassa siitä, että meitä pe-
lottaa. Ja me ollaan tässä samassa pai-
kassa taas, koska meitä pelottaa vielä 
nytkin. Eikä mikään ole muuttunut – mua 
suututtaa sanoinkuvaamattomasti. Mulla 
on nyt koeviikko menossa ja mun pitäisi 
olla koulussa nyt tekemässä koetta, mut 
mulla ei ole enää aikaa sellaiseen. Mun 
täytyy olla osoittamassa mieltä mun tule-
vaisuuden puolesta, jonka mä haluaisin 
olevan itsestäänselvyys.” Nanna, puheen-
vuoro 27.9. Ilmastolakon mielenosoituk-
sessa Eduskuntatalolla. s. 15.
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NUORI KIRKKO RY

Minkä ikäisiä sinun työssäsi kohtaamat nuoret ovat 2050? Millaisia eväitä arvelet hei-
dän tarvitsevan selvitäkseen tasapainoisina tulevaisuuden maailmassa? 

Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC on tuottanut viime vuosina toinen tois-
taan hälyttävämpiä raportteja ilmastonmuutoksesta ja maapallon tulevaisuudesta. 
Turvallinen tulevaisuus vaatii nopeita tekoja ja kunnianhimoisia lupauksia. Jos nykyi-
nen ympäristömuutosten tahti jatkuu, tutkijoiden arvio on, että jo vuosisadan puo-
lessa välissä ihmiskunta joutuu sopeutumaan rajuihin elinolosuhteiden muutoksiin. 
Ruuan ja veden saatavuus vaikeutuvat, vaaralliset luonnonilmiöt arkipäiväistyvät, ja 
yhteiskuntien kyky täyttää tehtäviään ja säilyttää rauhaa joutuvat koetukselle.

Tämä Villin numero kysyy, mihin tämä meitä kasvattajina ja kristittyinä haastaa. 
Mitä valmiuksia nuoret tulevassa aikuisuudessaan oikeasti tarvitsevat, kun maailma 
muuttuu?

Ei ole ihme, että nuoret oireilevat. Ahdistus ja pelko tulevaisuudesta saattavat he-
rättää jopa vihaa aiempia sukupolvia kohtaan. Nuoret myös vaativat aikuisia kanta-
maan vastuuta päätöksistä ja nopeista toimenpiteistä.

Ajattelen, että näihin nuorten omiin viesteihin sisältyy myös tärkeimmät neuvot 
meille kasvattajalle. Yhtäältä tarvitaan tilaa ja turvallista, kuuntelevaa aikuista tun-
teiden käsittelylle. Tasapainoa voi löytyä myös etsimällä yhdessä iloa luonnosta. Toi-
saalta kristittynä ja vastuullisena aikuisena olemisen tulisi merkitä paitsi aktiivisuutta 
omissa ilmastotoimissa ja vaikuttamisessa, myös sitä, että tarjoamme nuorille tukea ja 
aidon vaikuttamisen välineitä. 

Toivo syntyy toiminnasta ja vaikuttamisen mahdollisuudesta. Toivo ja toiminta 
kulkevat käsi kädessä. Välinpitämätön ei toimi, koska ei näe mitään syytä toivoa muu-
tosta. Toivottomana ihminen taas lamaantuu, eikä taaskaan toimi. 

Toivo on tavallaan absurdi asia. Se ei tuudittaudu siihen, että paha uni loppuu. 
Se tekee töitä hyvän puolesta silloinkin, kun se näyttää järjettömältä. Juuri siksi toi-
vo voi muuttaa myös synkät ennusteet. Lutherin nimiin on laitettu sanat: ”Jos tietäi-
sin, että huomenna tulee maailmanloppu, istuttaisin omenapuun.” Riippumatta lau-
seen muotoilijasta se pätee hyvin tilanteessa, jossa huoli planeetan elinkelpoisesta tu-
levaisuudesta uhkaa nuorten mielenrauhaa ja hyvinvointia. 

IPCC:n Suomen puheenjohtaja Markku Ollikainen muistuttaa, että tärkeimmät 
ilmastotoimet – fossiilisista polttoaineista luopuminen ja hiilinielujen vahvistaminen 
– ovat periaatteessa helppoja toteuttaa. Sitovien päätösten tekeminen vain näyttää 
olevan vaikeaa. Siksi kansalaisten vaikuttamisella politiikkaan ja yrityselämään on eri-
tyisen suuri merkitys. Myös syyskuun lopussa järjestetty YK:n ilmastokokous nosti 
esiin monta toivoa herättävää asiaa. Yksi tärkeimmistä oli nuorten globaali ilmastolii-
ke ja rohkeus vaatia päättäjiltä vastuullisia päätöksiä ja tekoja. 

Hyvä nuoret – olemme teidän puolellanne!
Suvielise Nurmi 

Nuori kirkko

ALUKSI

Toivoa toiminnasta



V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  5 / 20194

Teksti: Salla Ranta 
kuva: Jaakko Kaartinen

Ilmastoahdistus ei ole muoti-ilmiö, nuorisoilmiö eikä 
nuorten vika. Ilmastoahdistus on ilmastonmuutoksen 
seuraus. Nuoret toivoisivat yhtä asiaa aikuisilta: keinoja 
vaikuttaa.

Ahdistusta ilmassa
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Ahdistusta ilmassa
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“Kenties ilmastonmuutos kos-
kee nuoria enemmän kuin 
vanhempia, koska me yk-

sinkertaisesti saatamme kuolla sen aihe-
uttamiin katastrofeihin” 18-vuotias Iida 
Tukeva toteaa ilmastoahdistuksesta.

“Vanhemmat todennäköisemmin 
kuolevat johonkin muuhun. Ainakin il-
mastonmuutoksen vaikutukset tulevat 
näkymään meidän elämässämme enem-
män kuin heidän”, hyvinkääläinen lu-
kiolainen pohtii. Hänen oma ympäris-
töahdistuksensa on “aaltoilevaa”.

“Kun tulee jokin konkreettinen 
muistutus ilmaston lämpenemisen vai-
kutuksista. Esimerkiksi uutiset Amazo-
nin metsäpaloista. Ne shokeeraavat ja 
tuovat asian aina takaisin mieleen”, hän 
kuvaa.

17-vuotiasta ylivieskalaista Lauri 
Vuolteenahoa ahdistavat esimerkiksi tie-
to muovilautoista valtamerissä.

“Sitä miettii aika usein uutisten edes-
sä, miten voisin muuttaa omaa käytös-
täni”, Vuolteenaho sanoo. Koulussa ym-
päristöasiat ovat esillä enimmäkseen 
luonnontieteiden tunneilla.

“Ilmastonmuutos koskettaa eniten 
nuoria, koska nykyiset aikuiset ovat tot-
tuneet elämään eri maailmassa. Van-
hemmilla ihmisillä on eri ajatusmaail-
ma, johon ovat kasvaneet.” Vuolteenaho 

sanoo olevansa vuoroin toiveikas, vuo-
roin ahdistunut.

Miten oikeasti vaikutetaan 
maailmaan?

16-vuotiaassa Tua Kaartisessa ilmaston-
muutosuutiset herättävät riittämättö-
myyden ja toivottomuuden tunteita.

“Ne kiteytyvät ahdistukseksi, jota yri-
tän purkaa toimintaan kuten keskuste-
luun, oikeiden valintojen tekemiseen 
ja muuhun vaikuttamiseen. Media on 
täynnä negatiivista uutisointia aiheesta. 
Paljon vähemmän siellä kerrotaan, mitä 
voisi tehdä”, Kaartinen sanoo.

“Joskus kun näkee valokuvia kil-
pikonnista, joiden sisältä on löydetty 
muovinpalasia tai kun lukee ennusteen, 
jonka mukaan kaikki on mennyttä, tun-
tuu ellemme pysty yltämään kaikkeen 
mihin pitäisi. Dystooppiset visiot tuovat 
lannistuneen olon.”

Kaartinen on vaikeassa tilanteessa, 
koska ei esimerkiksi voi vielä äänestä-
mällä vaikuttaa ja muutkin suuret pää-
tökset tehdään aikuisten kesken. 

Eniten hän toivoisi, että aikuiset an-
taisivat hänelle vaikuttamisen välineitä.

“Ei minulle oikeastaan ole kerrottu, 
miten voi vaikuttaa asioihin”, hän sa-
noo. “Etsin vaikuttamisen väyliä, mut-

ta ne tuntuvat ahtailta. Mietin, onkohan 
kirjallista reittiä vaikuttaa? Voinko kes-
kustella päättäjien kanssa suoraan? Me-
diassa vaikuttaminenkin on vaikeaa en-
kä tiedä vaikuttaako sekään.”

“Ilmastonmuutokseen liittyy nuorilla 
voimakas vastuuntunne: meidän pitäisi 
ottaa vastuu tästä. Osasyy ahdistukseen 
on, ettemme kuitenkaan voi päättää asi-
oista emmekä edes äänestää vielä. Mitä 
voimme tehdä? Jos voisin ajatella, että 
kaikki vastuu on päättäjillä, voisin hen-
gitellä vapaammin”, hän kuvaa.

Nuorten tilanne on Kaartisen mu-
kaan vaikea juuri siksi, että samaan ai-
kaan kun on yleisesti tiedossa, että kaik-
ki omat teot vaikuttavat, valiitsee toi-
saalta epävarmuus siitä, auttaako mi-
kään kuitenkaan yhtään.

Kaartinen muistaa jo pienenä puhu-
neensa kaveriensa kanssa, että seuraa-
va sota käydään varmaankin puhtaas-
ta vedestä. Nyt teininä suurinta toivot-
tomuutta herättävät aikuiset korkean ta-
son päättäjät, jotka eivät näytä välittävän 
tulevaisuudesta.

“Kun näkee mediassa vaikutusvaltai-
sia aikuisia, jotka ovat täysin välinpitä-
mättömiä, tulee epätoivoinen olo”, hän 
sanoo. Kaartinen uskoo, että poliittinen 
päätöksenteko ja lainsäädäntö vaikuttaa 
ilmastotoimenpiteisiin eniten. Hän ei 

”Sitä miettii aika 
usein uutisten edessä, 
miten voisin muuttaa 

omaa käytöstäni.”
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vain tiedä, miten pääsisi vaikuttamaan.

Välinpitämättömistä aikuisista 
tulee epätoivoinen olo

Nuoret eivät ole aiheuttaneet ilmaston-
muutosta, vaan sukupolvet, jotka ei-
vät ole olleet tietoisia päästöjen haitois-
ta. Nyt tietoa on tarjolla, ja juuri nuo-
ret tuntuvat ottavan sen eniten tosis-
saan. Katukuvassa ilmastonmuutoksen 
hidastaminen on melkeinpä profiloitu-
nut nuorten liikkeeksi.

Kaartisen koulussa Helsingin ilmai-
sutaidon lukiossa ilmastonmuutos tulee 
vastaan laajasti vähän kaikilla tunneilla, 
äidinkielessä, filosofiassa ja kuvaamatai-
dossakin. 

Häntä mietityttävät keski-ikäiset ih-
miset, jotka pitävät ympäristöasioita 
nuorten oikkuna, naureskelevat tai sa-
novat, että Greta Thunbergin pitäisi py-
syä koulussa.

“On todella outoa, kun kuulee ai-
kuisten keskittyvän puhumaan Gretan 
persoonasta. Kun pitäisi puhua siitä, mi-
tä hän yrittää sanoa.” 

Siinä missä lehdissä esitellään kauhu-
kuvia, tietokirjallisuudesta löytyy tukea 
myös optimismille. 

“Olen lukenut esimerkiksi hyvistä asi-
oista, joita on jo tehty. Vaikkapa metsi-

en istuttaminen ja uusiutuvien energia-
muotojen kehitys herättää toivoa. Mie-
lenosoitukset saavat uskomaan yhteiseen 
joukkovoimaan. Helsingissä vihreys nä-
kyy kaikkialla myös mainoksissa, mikä 
on minusta tosi hyvä juttu. Mutta joskus 
mietin, kohdistetaanko kaikki tämä tie-
to liberaaleille vihreille nuorille. Olisiko 
olemassa myös jokin tapa herättää keski-
ikäiset ja muut laajemmat joukot?”

Vastuu luomakunnasta  
on kirkon asia
 
Iida Tukevakin toivoisi enemmän uu-
tisia siitä, mitä on jo tehty ympäristön 

hyväksi. Hän on ylpeä esimerkiksi koti-
seurakunnastaan, jossa lasten askartelu-
tarvikkeita ei enää osteta, vaan kerätään 
käytöstä poistetuista tavaroista, joista on 
tulossa jätettä. Tukevan mielestä kirkko 
voisi tehdä enemmän yhteistyötä ympä-
ristöjärjestöjen kanssa.

“Maailman helpoin juttu, jonka jo-
kainen voi tehdä, on lajitella roskansa 
ja katsoa, miten omissa isoissa tapahtu-
missa toimitaan. Etsiessä ekologisempia 
vaihtoehtoja joskus tarvitaan vain vähän 
luovuutta.”

Tukevan mielestä ympäristön suojelu 
kuuluu kristinuskoon. 

“Meidät on luotu tänne elämään, 
ei pelkästään siksi, että ihmiset saisivat 

Iida Tukeva Lauri Vuolteenaho Tua Kaartinen
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elää, vaan luomakuntakin saisi. Näen 
myös sen, että ihminen laittaa helposti 
itsensä muiden elollisten olentojen ylä-
puolelle. Kun kerran ihminen on ainoa 
omalla tavallaan tietoinen ja vastuulli-
nen olento, hän on vastuussa Jumalan 
luomista ihmeistä.”

Tukevan mukaan kirkko ottaa kan-
taa myös toiminnallaan. Jos se tekee kes-
tävän kehityksen mukaisia valintoja, se 
viestii ympäristöarvoista. Ympäristön ti-
la ja maapallon tulevaisuus ovat myös 

asioita, jotka vaivaavat nykyajan ihmisiä. 
“Kirkko, joka koetaan niin usein etäi-

seksi omasta arjesta, voisi ympäristöai-
heiden kautta olla lähempänä ihmisten 
huolia”, Tukeva sanoo. Hän uskoo, et-
tä hänen ikäisiään kirkko palvelisi par-
haiten tarjoamalla paikkoja keskustella.

“Tämän ikäisillä on paljon ajatuksia, 
mutta ei oikein paikkaa, jossa niitä voisi 
esittää. Kirkko voisi tarjota paikan maail-
manparantamiselle. Koska sillä on hyvät 
arvonsa, joiden mukaan ketään ei jätetä.”

Myös Tua Kaartisen mielestä kirkon 
pitäisi puhua enemmän niistä asioista, 
jotka nuoria ahdistaa. Hänestä kirkolla 
ei ole vakavasti otettavan keskustelijan 
mainetta nuorten parissa. Nuoria aikui-
sia hän ehdottaa lähestymään sitä kaut-
ta, että pitäisi olla kiinnostunut siitä, 
mikä heille on ajankohtaista.

“Kirkon on keskusteltava tästä asias-
ta, siinä missä meidän kaikkien.”

u Nilsiän Aholansaaressa vietettiin 
syyskuun alkupuolella valtakunnallis-
ta nuorisotapahtumaa teemalla Ilmas-
tonmuuttajat 2019.

Yli sata eri-ikäistä nuorta kokoon-
tui elokuun lopulla Pohjois-Savoon 
käsittelemään ilmastonmuutosta. Uh-
kaa lähestyttiin tapahtuman teeman 
mukaan aktiivisen toiminnan näkö-
kulmasta: ilmastonmuutokseen voi 
vielä vaikuttaa. Tarkkaan ottaen vii-
meisten uutisten mukaan sen lämpe-
nemisen nopeuteen, jos yhdessä vain 
olemme tehokkaita toimissamme.

Ilmastonmuuttajat-leirillä ratkot-
tiin päivällä ihmiskunnan haasteita ja 

illalla puhuttiin siitä, miltä uhkakuvat 
ja uutiset tuntuvat. 

Ryhmätöissä paneuduttiin konk-
reettisiin kysymyksiin esimerkiksi ru-
oantuotannosta, liikenteestä ja kierrä-
tyksestä. 

Amazonin metsäpalot olivat juu-
ri tulleet uutisiin. Hämärän tullen pu-
huttiin uutisten   aiheuttamasta ahdis-
tuksesta ja sen hoitamisesta. Etenkin 
vanhemmat nuoret aikuiset puhuivat 
nuoremmille lohduttavasti optimis-
mistaan, uskostaan toimintaan ja oi-
keisiin valintoihin. 

Ilmastonmuuttajat-leirillä yritettiin 
etsiä konkreettisia lääkkeitä sekä ym-

päristön hyvinvointiin että nuorten 
jaksamiseen.

Leirille osallistuneet IidaTukeva, 
Lauri Vuolteenaho ja Tua Kaartinen 
pitivät hyvänä sitä, että ahdistuksesta 
ja pelosta puhuttiin paljon. Nuorille 
se on heidän mukaansa arkinen, päi-
vän uutisten ja otsikoiden mukaan aal-
toileva tunne. Välillä he miettivät, aut-
taako mikään, välillä tulevaisuus näyt-
tää valoisammalta. 

Eniten nuoret toivovat, että keino-
ja vaikuttaa suuriin kansallisiin ja kan-
sainvälisiin päätöksiin olisi tarjolla ja 
että joskus näkisi myös hyviä uutisia 
siitä, mitä ympäristön hyväksi tehdään.

Leiriltä lääkkeitä ympäristön ja itsen hyvinvointiin
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Jos Greta Thunberg olisi rippilapseni

KULUNEENA VUONNA on puhuttu ilmastonmuutoksesta enemmän kuin ikinä. Mei-
dän seurakunnassamme siitä tuli jopa yhden rippikoulun vanhempainillan tärkein keskus-
telunaihe, joka kiinnosti enemmän kuin matkalaukkuun pakattavat tavarat. Asiaa on kä-
sitelty myös leirijakson ateriahetkissä, mikä johtuu siitä havainnosta, että yhtäkkiä ei ole-
kaan maailmanlaajuisesti samantekevää mitä syömme.

Aina puheet eivät muutu teoiksi. Nuoret eivät kieltäydy vanhempiensa tarjoamista au-
tokyydeistä, enkä ole kuullut, että joku ei olisi suostunut matkustamaan perheensä muka-
na Thaimaan lomalle. Mopoautojen myyntilama ei johdu ilmastokapinasta, vaan siitä että 
kansalle on luvattu entistäkin tehokkaampia ja miellyttävimpiä nuorisoautoja.

Toisaalta nuori sukupolvi on oljenkorsi, jonka varaan voi rakennella toivonsa kaisla-
venettä. Elleivät nuoret tee jotain, toivoa ei ole. Vallassa olevat sukupolvet ovat käyttä-
neet tarmonsa kahteen asiaan: ensinnäkin verukkeisiin, joihin vetoamalla mitään ei tarvit-
se tehdä, ja toisaalta ehdotuksiin, jotka aina joku toinen tekee, mutta jotka eivät miten-
kään rajoita omaa elämää.

KIVIHIILIKAPINAN SYMBOLIKSI on noussut ruotsalainen koulutyttö Greta Thun-
berg, jonka yhteydessä on mainittu Aspergerin oireyhtymä. Jälleen kerran totuus kuullaan 
lasten ja imeväisten suusta. Kaikesta päätellen Greta Thunberg hallitsee tosiasiat. 

Hän myös pyrkii elämään niin kuin opettaa. Tästä on esimerkkinä hänen purjehdus-
matkansa Amerikkaan, josta tosin on helppo osoittaa ongelmakohtia, kun vähän kaive-
lee. Kokonaisuutena matka taisi kuitenkin olla niin hyvin tehty kuin siitä voi kohtuudella 
vaatia. Samalla voi kysyä, kuinka paljon juuri tämän tempauksen ansiosta maailman hii-
lidioksidipitoisuus laski. Toisaalta näillä kysymyksillä kyynikko voi tehdä tarpeettomiksi 
kaikki ihmisten hyvät aikeet.

JOS VAIHDAN kuvitelmissani Gretan kansalaisuuden Suomeen, hän voisi olla rippilap-
seni. Tämän ajatusleikin jälkeen olen täysin epävarma, mitä pitäisi tuumailla hänen lap-
sitähteydestään. Kuuluuko tuon ikäisen ihmisen tehtäviin matkustaa purjeveneellä Ame-
rikkaan? Onko hän jonkinlainen lapsiuhri, jonka avulla jumalat lepytellään toteuttamasta 
uhkauksiaan? En tiedä, en tosiaankaan tiedä. 

Suhtaudun Greta Thunbergiin vähän samalla tavoin kuin nuoreen Matti Nykäseen, jo-
ta kutsuttiin Masa-hiireksi. Iloitsen hänen teoistaan, mutta pelkään hänen yksityistä tu-
levaisuuttaan.

Arto Köykkä

KOLUMNI
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Ilmastoahdistus piinaa monen nuo-
ren elämää. Kuopiolainen ilmasto-
aktivisti Aura Niskanen, 18, kertoo, 
että ahdistus oli nimenomaan se tun-

ne, mikä ajoi hänet toimimaan ilmasto-
asioiden puolesta.

 ”Ahdistus ja lisäksi se yleinen passii-
visuus, mikä ilmastotekoihin nyt liittyy. 
Se pyörii mielessä ihan päivittäin. Kun 
ahdistuksen kääntää aktiiviseksi toimin-
naksi, se lievittää oireita. Mutta omat te-
ot eivät tässä riitä vaan tarvitaan ilmasto-
lakkoja ja muuta - suoraa kontaktia asi-
oihin.”

Turkulainen ilmastoaktivisti Met-
te Hämeenaho, 17, ei taas omalla koh-
dallaan puhuisi ahdistuksesta. Tunne on 
kuitenkin lähipiiristä tuttu.

 ”Tosi moni puhuu siitä, ja se on mo-
nen ystävän elämässä läsnä. Se on kak-
sipiippuinen juttu – toiset lamaantuvat, 
toiset se saa toimimaan. Itse ajattelen, 
että on turha alkaa ahdistumaan asiois-
ta vaan energia pitäisi kohdistaa toimin-
taan ja vaikuttamiseen. Ja kyllä se ahdis-
tus johtaa myös ihan konkreettisiin toi-
miin. Mietitään, että jos ensi kerralla 
tehdäänkin näin, se säästää vielä enem-
män ympäristöä.”

Aikuisten tuki tärkeää

Mutta miten aikuiset kasvattajina voisi-
vat tukea nuoria, jotta ilmastoahdistus 

helpottaisi? Niskasen mukaan aivan yk-
kösjuttu on, kun aikuiset lähtevät mu-
kaan osallistumaan ilmastolakkoon ja 
muihin tempauksiin.

 ”On tärkeää näyttää oma kiinnostus 
ja huoli lapselle - ja että myös tehdään 
tärkeitä asioita. Otetaan asiat puheek-
si ja keskustellaan, mitä tunteita ne he-
rättävät.”

Niskanen kertoo itse saaneensa koto-
aan tosi hyvin tukea.

 ”Vanhemmat ovat olleet tosi kan-
nustavia ja haluavat olla tässä mukana. 
Myös opettajilta on tullut kannustusta. 
Moni nuori kaipaa, että otetaan näitä 
asioita puheeksi myös oppitunnilla. Pu-
huminen auttaa, sillä me olemme tässä 
asiassa kaikki yhdessä.”

Hämeenaho muistuttaa omasta puo-
lestaan koulutuksen tärkeydestä. Se kos-
kee myös ammattikasvattajia.

 ”Tarvitaan ihan yleistä valveutunei-
suutta, ja kaikki lähtee kouluttamises-
ta. Faktojen pitää olla kunnossa. Esi-
merkiksi nuorisotyöntekijöillä pitää il-
mastoasiat huomioida koulutuksessa, 
että he pystyvät antamaan tukea ja in-
nostamaan nuoria.” 

Myös Hämeenaho on tyytyväinen 
saamaansa tukeen - niin kotona muin 
muutenkin. Hänen vanhempansa ovat 
lähteneet esimerkiksi mukaan lihatto-
maan lokakuuhun. Koulussa Hämeen-
aho on mukana kestävän kehityksen 

työryhmässä ja vaikuttamaan hän pääsee 
myös nuorisovaltuustossa.

 ”Omalla kohdalla kaikki on mennyt 
tosi hyvin. Aikuiset ovat ottaneet aina-
kin omassa lähipiirissäni ilmastohuolen 
huomioon. Sillä on ihan valtava merki-
tys. Jonkin aikaa yleensä jaksaa taistel-
la, mutta jos ei saa ajatuksilleen mitään 
vastakaikua, alkaa se kuormittamaan ja 
turhauttamaan. Monella ilmastoahdis-
tus johtuu siitä, ettei oteta tosissaan tai 
ei tule kuulluksi”, hän muistuttaa.

Kieltäminen ja 
vastahankaisuus hämmentää

Sekä Niskasta että Hämeenahoa häm-
mentää, että niin moni haluaa koko-
naan kieltää ilmastomuutoksen. Niska-
sen mukaan asenne näkyy ainakin omal-
la kotipaikkakunnalla.

 ”Kuopiossa se on tosi yleistä, ja suu-
rin osa vastustuksesta ja vastahankaisuu-
desta tulee aikuisilta. Monia tuntuu är-
syttävän koko asian olemassaolo. Siihen 
kaipaisin ymmärrystä, että miksi keskus-
telu ilmastonmuutoksesta aiheuttaa niin 
vahvan vastareaktion. Eihän se kivaa ole, 
mutta se tulee muuttamaan tavan, jolla 
elämme. Aikuisten voi olla vaikea asettua 
nuoren sukupolven asemaan, mutta me 
tulemme kaikkein radikaalimmin koke-
maan sen muutoksen. Ehkä ei vain osa-
ta asettua toisen asemaan ja pohtia sitä.”

Aktivismi 
tarjoaa  
toivoa
Nuoret toivovat aikuisilta kiinnostusta ja kuuntelua, mutta 
parasta on, jos aikuiset osallistuvat ilmastotempauksiin.
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Hämeenahon mukaan kahtiajako 
tuntuu olevan yleinen ilmiö myös nuo-
remmilla.

 ”Tuntuu, että joko ei tehdä yhtään 
mitään tai sitten karsitaan kaikesta. 
Nuoret ovat valveutuneempia kuin ai-
kuiset, ja koulussa ilmastosta puhutaan 
älyttömän paljon enemmän. Keskustelu 
on muuttunut, ja siksi nuoret ovat var-
masti enemmän havahtuneet asiaan. Itse 
olen monesti miettinyt, että mikä sitten 
on pahinta mitä voi tapahtua, jos muut-
taa elintapojaan. Sekö, että luodaan pa-
rempi maailma ihan turhaan?”

Elämäntapoja pitää muuttaa

Mihin nuorten ilmastoaktivismi sitten 
voi johtaa? Sekä Niskanen että Hämeen-
aho kääntävät katseensa päättäjiin. Kun 
heihin kohdistetaan painetta ja suhtau-
tuminen muuttuu, heijastuu se myös 
yksilötasolla päätöksiin.

 ”Muutosprosessi on iso asia, ja pitää 
luoda turvallinen ilmapiiri, jossa löyde-
tään paras ratkaisu. Valtiolliselta tasolta 
paineet kasvavat yksilöille, ja myös yksi-
löillä on vastuu. Tärkeää olisi, että kaik-
ki saavat jonkun kanavan, jolla saa oman 
äänensä kuuluviin”, Niskanen tiivistää.

Hän muistuttaa, että päästöt pitää 
saada vähenemään, jotta ilmaston lämpe-
neminen ei ylitä kriittistä 1,5 asteen ra-
jaa. Radikaaleja toimia tarvitaan niin val-

tiollisella kuin kansainväliselläkin tasolla.
 ”Ei pitäisi enää jossitella. Nyt avaimet 

on käsissä, ja tarvitaan rohkeutta. Kaik-
kien pitää tehdä mitä pystyy. Kun pai-
netta on tarpeeksi, asiat voivat muut-
tua.”

Hämeenaho taas toivoo, ettei eri il-
mastotekoja arvotettaisi niin vahvasti. 
Hänen mukaansa kaikki mahdollinen 
pitää joka tapauksessa tehdä. On kuun-
neltava tutkijoita ja luotettava tutkimus-
tietoon. Konkreettisella tasolla taas esi-
merkiksi lihankulutus pitää saada lasket-
tua ainakin puoleen nykyisestä

 ”Biodiversiteetistä ei vieläkään puhu-
ta tarpeeksi, ja liikenne on saatava pääs-
töttömämmäksi. Valtion raidehankkeita 
pitää edistää, ja teollisuuden päästötie-
dot on saatava avoimemmaksi. On pal-
jastettava päästöluvut tuotetta kohden, 
sillä kuluttajatkin haluavat ympäristöys-
tävällisempiä tuotteita. Ilmastolakko-
ja on jatkettava ja näitä asioita pidettävä 
pinnalla. Silloin on pakko kiinnostua ja 
toimia niiden eteen. Tämän täytyy olla 
myös kansainvälinen eikä vain Suomen 
suunta”, Hämeenaho listaa.

Välillä menee hermot

Nuoret muistuttavatkin elämäntapojen 
muutoksen tärkeydestä. He itse huomi-
oivat ympäristövaikutukset omassa arjes-
saan. Niin pitäisi myös muiden tehdä.

Hämeenahon mukaan avainasia on 
hyväksyä nuorten ja lasten ajatukset ja 
lähteä muuttamaan myös omia tapojaan. 
Lihaton ruokavalio, kierrätystottumuk-
set ja kulkeminen julkisilla ovat yksin-
kertaisia muutoksia.

”Meidän perhe kierrättää lähes kai-
ken, ja itse syön pääasiassa kasvisruo-
kaa. Matkat teen julkisilla ja pyörällä. 
En kuluta pikamuotiin ja uuden hank-
kimisen sijasta mietin aina korjaamista”, 
Hämeenaho tiivistää omaa toimintaansa 
hiilijalanjälkensä hillitsemiseen.

Niskanen taas muistuttaa, että pitää 
vaikuttaa vähän kaikkeen.

  ”On ilmastolakot ja muu suora toi-
minta. Lisäksi olen vegaani enkä osta pi-
kamuotia ja vältän ylimääräisen tavaran 
ostamista. Kierrätän myös kaiken mah-
dollisimman hyvin ja käytän julkisia ja 
pyöräilen.”

Nuoret muistuttavatkin, että tärkeää 
on nyt viedä elämäntapamuutoksen vies-
tiä eteenpäin. Niskanen korostaa keskus-
telun tärkeyttä. Samaa sanoo Hämeen-
aho, vaikka se välillä turhauttaakin.

 ”Välillä menee hermot. Se on tur-
hauttavaa, että joidenkin mielestä heidän 
ei tarvitse tehdä mitään ja että vastuu on 
vain yhteiskunnalla. Kyllä vastuut jakau-
tuvat, ja vastuuta on myös yksilöillä.”

Tomi Kangasniemi

Aura Niskanen osallistui 
Ilmastolakkoon.

Mette Hämeenaho pääsee vaikuttamaan ilmastoasioihin 
myös koulussa kestävän kehityksen työryhmässä ja Turun 
nuorisovaltuustossa.
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Ilmastomuutos ahdistaa. Nuorten il-
mastokokemuksissa esiintyy muun 
muassa surun, pelon, syvän turhau-

tumisen ja vihan tunteita. Niiden koh-
taaminen ei ole helppoa.

Tutkija, pastori Panu Pihkala on il-
mastoahdistuksen asiantuntija. Hä-
nen kirjansa ”Päin helvettiä? Ympäris-
töahdistus ja toivo” on herättänyt pal-
jon keskustelua siitä, miten voimakkai-
ta tunteita ilmastonmuutos aiheuttaa ja 
miten niitä tulisi käsitellä muun muassa 
lasten ja nuorten kanssa.

Parhaillaan Pihkala on tekemässä 
Biologian ja maantiedon opettajien lii-
ton tilaamaa materiaalia ilmastokasva-
tuksesta ja tunteista. Sitä on ilmesty-
mässä verkkoon marraskuusta alkaen.

Ilmastokriisi on kuin 
ydinsodan uhka

Ilmastoahdistuksessa on samoja piir-
teitä kuin ahdistuksessa, joka kumpuaa 
ydinsodan uhasta. Molemmissa on ky-
se ihmisyyden kyseenalaistavasta, kai-
ken merkityksen poispyyhkivästä uhas-
ta. Selkein ero näiden kahden välillä on 
se, että ekokriisi ja ilmastonmuutos on 
jo käynnissä.

”Siihen ei myöskään näytä olevan 
tarjolla varsinaista loppupistettä ja rat-
kaisua. Tarjolla on vain erävoittoja ja 
-tappioita”, Pihkala sanoo.

Ilmastokriisi on sekä jatkuva että 
epämääräinen.

”Se asettaa ihmiset mahdottomalta 
tuntuvaan asemaan: ilmastokysymysten 
äärellä jokainen voi tehdä jotain, mutta 
kukaan ei toisaalta voi tehdä kaikkea.”

Ilmastokriisi on massiivinen prosessi, 
jonka kanssa nykyihmiset joutuvat elä-
mään koko nähtävissä olevan tulevai-
suuden ajan. Jos sen vahingolliset vai-
kutukset edelleen kiihtyvät, eikä poliit-
tisessa päätöksenteossa kyetä riittävän 
tehokkaisiin ratkaisuihin, on uhkana 
ajautua toivottomuuteen.

”Martti Lindqvist sanoi, että ’toivo 
on kykyä haluta, että huominen olisi’. 
Siihen liittyy tarvittavan elämän merki-
tyksellisyyden ylläpitäminen.”

”Se edellyttää kokemusta siitä, et-
tei jää yksin. Että on osana lievittämäs-
sä ongelmia. Että on löydettävissä jokin 
paikka tai toiminta, jonka kautta kuu-
lua mukaan.”

Tunteet, jotka  
tulee ottaa todesta

Nuorten kohtaaminen ilmastokysymys-
ten äärellä edellyttää samaa kuin nuor-
ten todellinen kohtaaminen ylipäätään: 
selkeää nuorilähtöisyyttä.

Ahdistuksen äärelle nääntyy. Aikuis-
ten ja nuorten välisissä suhteissa aikui-
sen tehtävänä on kuulla ja kannatel-

la nuorta vaikeiden tunteiden äärellä 
– ilmastoahdistuksessakin aivan kuten 
minkä tahansa syvän kriisin kohdalla. 
Ilmastoahdistukseen liittyvät kokemuk-
set voivat todella olla niin voimakkaita, 
että ne uhkaavat koko elämän merki-
tyksen kokemista.

Jos aikuinen ei itse ole tunnistanut 
omia ajatuksiaan ja tunteitaan ilmas-
tomuutoksen uhkiin liittyen, nuorten 
kuuleminen on haastavaa.

”Nuorten ilmastoahdistuksen koh-
taamisen ensimmäinen haaste onkin 
aikuisen omien tunteiden kohtaami-
nen. Se edellyttää tunteiden tunnis-
tamisen taitoja, joissa vanhemmat su-
kupolvet valitettavasti eivät ole keski-
määrin kovin harjaantuneita. Kyse on 
syvistä ja tummansävyisistä tunteis-
ta, jotka moni pyrkii lukitsemaan syr-
jään”, sanoo Pihkala.

”Mutta kun kasvattajalla on herk-
kyyttä ja kykyä kuunnella ja käsitel-
lä näitä asioita nuorten kanssa yhdessä, 
tarjoutuu mahdollisuuksia saada aikaan 
hyvin transformatiivisiin kasvatuskoke-
muksia.”

llmastokysymys yhdistää 
erilaiset ihmiset

Ilmastoahdistuksessa nuori näkee kaik-
ki huonot uutiset. Myönteiset päätök-
set, kehityskulut ja muutokset eivät osu 

Ilmastoahdistus vaatii  
osaavaa kohtaamista
Montaa nuorta painaa voimakas ilmastoahdistus ja seitsemän 
kymmenestä nuoresta on huolissaan ilmastonmuutoksesta.  
Miten nuorisotyöntekijän pitäisi asiaa lähestyä?
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tutkaan. Vaikuttaa siltä, että ”mitään ei 
tehdä” ja ”mikään ei muutu”.

”Nuoruuteen liittyy tiettyä ehdot-
tomuutta. Ei haluta tyytyä mihinkään 
puolittaiseen. Greta Thunbergin eh-
dottomuuden seuraaminen näkyy nuor-
ten mielipiteissä. Sellainen saattaa näyt-
täytyä aikuisen silmiin mustavalkoisuu-
tena. Mutta on hyvä tiedostaa, että ai-
kuiset ovat oppineet ongelmallisiakin 
ylipositiivisen ajattelun mekanismeja. 
Niillä huijataan itseä ajattelemaan esi-
merkiksi, että ilmaston tila on parempi 
kuin se onkaan.”

Pihkala toteaa, että vaikka nuorten 
ehdottomuudessa olisi faktuaalista epä-
tarkkuutta – mitään ei tehdä, eivätkä 
päättäjät välitä yhtään – itse asenne on 
todellinen ja tarpeellinen herättämään 
myös aikuisia kriisin äärelle.

”Nuoret ovat aikuisia avoimempia 
maailmalle ja globaaleille sekä kansal-
lisille huolenaiheille. Mutta vastustai-
sin turhia identiteettiin liittyviä rajauk-
sia. Ilmastoahdistusta ei pidä rajata vain 
nuorten tai tietynlaisten nuorten ongel-
maksi. Ilmastokysymys päinvastoin ko-
koaa erilaisia, myös eri-ikäisiä ihmisiä 
yhteen. Se on myös uudenlaisen yhtei-
söllisyyden mahdollisuus.”

Käsittelemätön ympäristösuru 
voi purkautua vihana 

Nuorten näkökulmasta ilmastokysy-

mykseen liittyy paljon epäreiluutta. 
Epäreiluus herättää pettymystä ja suut-
tumusta, vihankin tunteita.

Pihkala muistuttaa, että myös aivan 
tavallisten sukupolvien välisten suhtei-
den luonne ruokkii nuorten turhautu-
mista. Nuoret ja heidän asiansa jäävät 
usein jalkoihin. Ilmastoasioissa se on 
kaksinkertaisesti raastavaa: ilmastokrii-
sin vaikutukset jäävät nuorten käsiin, ja 
vanhempien sekä isovanhempien suku-
polvet näyttävät piittaamattomasti yhä 
jatkavan vahingollista toimintaansa.

”Eräässä työskentelyssä taannoin 
nuoret kuvasivat minulle, miten kuor-
mittavaa on, etteivät aikuiset tunnista 
ja tunnusta heidän tunteitaan”, Pihka-
la sanoo.

”Toinen merkittävä tunnemaasto on 
suru. Oman kokemukseni ja tutkimuk-
sellisten tulosten perusteella ilmastoah-
distukseen liittyvässä vihassa purkautuu 
usein käsittelemätön ympäristösuru.”

Tilan luominen tämän ympäristösu-
run tunnistamiselle, kokemiselle ja jaka-
miselle osuu hyvinkin nuorisotyön teh-
täväkenttään.

Tilaa sekä ahdistukselle  
että ilolle

Seurakunnan voimavarana ja työkaluna 
on sen teologinen perintö. Ristinteolo-
giassa on läsnä sekä ahdistus että ilo. 
Kumpaakaan ei mitätöidä, molempia 

kyetään ilmentämään. Teologinen pers-
pektiivi antaa syvällekäyviä mahdolli-
suuksia ilmastokriisinkin kohtaamiseen.

”Tällaisten näkökulmien merkityk-
sellinen välittäminen nuorelle on kyl-
läkin hyvin haastavaa”, Pihkala miettii. 

Patenttiratkaisuja ei ole olemassa, 
koska ympäristöahdistuksessa on lopul-
ta kyse syvän yksilöllisestä, oman ole-
massaolon perustaa koskettavasta tilasta.

Välineitä tarvitaan myös vastakkain-
asettelujen ehkäisemiseen ja purkami-
seen. Greta Thunberg herättää joissain 
ihmisissä vihamielisyyttä ja raivoa, toi-
saalta myös ilmastoliikkeessä turhautu-
minen voi kehittyä jyrkempiin suuntiin. 
Pihkala miettii, että on perusteltua ol-
la huolissaan kuumemmiksi ja ehdotto-
mammiksi käyvistä mielipiteistä.

Myös rakentavan vuoropuhelun tu-
eksi kehittyy uusia välineitä. Muun mu-
assa Britanniassa hyväksi koettu Carbon 
Conversations -materiaalia ollaan juuri 
kääntämässä suomeksi.

”On tosiaan syytä muistaa, että jo-
kaisen nuoren tulokulma on joka tapa-
uksessa erilainen. Heidän kysymyksien-
sä kuuleminen ja kokemustensa jakami-
nen vaatii yksilöllistä huomiointia. Ai-
nakin tarjolla pitäisi olla erilaisia vaihto-
ehtoja työskentelyyn.”

Jaakko Kaartinen

1. Omien tunteiden ja reagointitapojen kuuntelu: on olennaisen tärkeää, että aikuinen kuulostelee riittävän pal-
jon itseään. Mitä minä tunnen? Koenko toivoa tai epätoivoa? Mitä ajattelen yksilön vastuusta suhteessa yhteis-
kunnan vastuuseen? Onko pienillä teoilla mielestäni merkitystä? 

2. Itsemyötätunto; arvostuksen osoittaminen omalle itselle, koska tämä työ on vaikeaa. 

3. Vahva nuorilähtöisyys; vahva viesti siitä, että voin kuunnella sinua.  
Tämä merkitsee sekä tilan antamista että kuultujen tunteiden vahvistamista sanallisesti. 

4. Kannatteleva kokonaiskehys: ettei valmisteta kohti synkkyyttä,  
muttei myöskään tarjoilla ylipirteää optimismia 

5. Grounding; jos nuorelle herää äkkinäistä, voimakasta hätääntymistä,  
tilannetta on pyrittävä rauhoittamaan nuoren kokemuksia väheksymättä, elinvoimaa tukien.

Viisi tehtävää kasvattajalle  
nuoren ilmastoahdistuksen äärellä
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”Mun opettaja sanoi tästä päivästä, että ne, jotka eivät mene sinne ilmastolakkoon, me menemme metsään miettimään, mikä 
on ilmaston kannalta oikeasti tärkeää. Mut mun mielestä se on väärässä. Ja nyt mä haluan kuulla teiltä, onko täällä oleminen 
tärkeää? Ja jos sä kuulet tämän, opettaja, tiedät että olet väärässä.”

Lumi

”Kattokaa nyt noita poliitikoita, tekeekö ne vielä mitään? Ei. Täällä on vain yksi kuusitoistavuotias tyttö, joka inspiroi meitä 
kaikkia pelastamaan maailmaa. Jotta oikeasti saadaan tietää, välittääkö nuo päättäjät tuolla sisällä, mitä täällä alhaalla oikeasti 
tapahtuu, vaaditaan heidät tänne puhumaan.”

Elina

”Minä olen ykstoista vuotta, ja mä olen eläin. Jokainen meistä on eläin, eikä mikä tahansa eläin, vaan maailman vaarallisin 
eläin. Mut se, mille meidän ei pitäisi olla vaarallisia, on maapallo. me ei vaan voida tulla tänne ja tuhota maapalloa!”

Onerva

”Kouluvuotta on kestänyt pari kuukautta, ja oon miettinyt, mikä sen pointti oikeastaan on. Mitä järkeä on opiskella tulevai-
suutta varten ja tavoitella unelmia, jos meillä ei ole tulevaisuutta, jota edes odottaa. Minun ei pitäisi olla täällä juuri nyt. Mi-
nun pitäisi olla Tampereella, koulussa. Meidän ei pitäisi olla täällä, vaan muualla, tekemässä sitä, mitä rakastamme. Ilmaston 
lämpeneminen, ilmastonmuutos, niiden ei pitäisi olla olemassa, ne pitäisi olla jo ratkaistu, jo vuosia sitten olisi pitänyt aloittaa 
työ saasteettoman, puhtaan ympäristön eteen. Tästä on tiedetty vuosia! Miksi aikuiset eivät ole tehneet näille asioille mitään? 
Tässä ja nyt, minä anon ja vaadin teitä, tehkää jotain! Minä haluan tulevaisuuden, me kaikki haluamme tulevaisuuden ja mei-
dän kuuluu saada se kuten tekin olette saaneet.”

Venla

”Mulla on yksi kysymys ja se on tää. Meneekö päättäjien mielestä taloudellinen kasvu todellakin meidän lasten tulevaisuuden 
edelle. Eiks meille opetettu jo päiväkodissa, että meidän pitää siivota meidän omat sotkut, jotka ollaan aiheutettu ihan itse? 
Päättäjät ovat siirtäneet kaiken vastuun ilmastonmuutoksesta meille, lapsille. Mutta tänään se vastuu tullaan siirtämään niille, 
jotka ovat itse halunneet kantaa huolta tästä planeetasta, eli niille, jotka istuvat tuolla eduskuntatalossa minun takana. Ilmas-
tokriisi ei ole asia, joka tullaan ratkaisemaan ens vuonna, sitä ei tulla ratkaisemaan vuonna 2030, 2040 tai 2050. Se pitää rat-
kaista nyt. Nyt on se aika, jolloin meidän pitää toimia.”

Lumia

”Mä haluan kysyä ihmisiltä, että onko raha tärkeämpää kuin ihmisten henget. Ei mun mielestä. Mut silti ihmiset tässä maail-
massa tekevät enemmän sen takia, että saisivat itselleen rahaa, kuin että ihmisten ja tulevien sukupolvien elämät säästyisivät.” 

Dunja

”Me seistiin tässä samassa pisteessä tammikuussa puhumassa siitä, että meitä pelottaa. Ja me ollaan tässä samassa paikassa taas, 
koska meitä pelottaa vielä nytkin. Eikä mikään ole muuttunut – mua suututtaa sanoinkuvaamattomasti. Mulla on nyt koeviik-
ko menossa ja mun pitäisi olla koulussa nyt tekemässä koetta, mut mulla ei ole enää aikaa sellaiseen. Mun täytyy olla osoitta-
massa mieltä mun tulevaisuuden puolesta, jonka mä haluaisin olevan itsestäänselvyys. Mut se todellakaan enää ole. Suomessa 
on todella hyvä koulutuksen taso ja sitä pyritään parantamaan entisestään. Mut mitä väliä sillä on ihan oikeesti? Minkä mua 
pitäisi motivoida opiskelemaan, kun päässä pyörii vaan ajatus siitä, että mulla ei kuitenkaan tule olemaan tulevaisuutta, missä 
näitä oppeja hyödynnetään. Haluaisin ajatella, että pääsisin tulevaisuudessa toteutamaan mun unelmia, mutta pääsenkö ihan 
oikeasti, jos tää pallo tuhoutuu mun jalkojen alta.”

Nanna

”Meidän nuorten äänet, varsinkin alaikäisten, joilla ei edes ole äänestysmahdollisuutta, meidän äänet pitäisi päästä tuonne 
eduskuntaan, koska me elämme siinä hetkessä, josta nuo tuolla päättävät. Meidän ja meidän äänten pitäisi päästä tuonne vai-
kuttamaan. Koska perustuslaissa sanotaan, että vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperin-
nöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus 
vaikuttaa elinympäristönsä koskevaan päätöksentekoon – meidän pitää päästä vaikuttamaan tähän!”

Saima

”Meidän on pakko protestoida, meidän on pakko pitää melua. 
Meidän on pakko huutaa, että meitä kuunnellaan. 

Mitä me halutaan? Ilmastotekoja!”
Katkelmia lasten ja nuorten puheenvuoroista Ilmastolakon Open Mic -sessiossa eduskuntatalolla 27.9.
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Ilmastokriisin keskellä 
kirkon pitää lunastaa vastuunsa

”Ymmärrys ympäristön tilas-
ta ja siihen liittyvistä uhis-
ta on koko ajan lisäänty-

nyt. Sen myötä huoli on kasvanut no-
peasti viime vuosina. Erityisesti ilmas-
tonmuutokseen liittyvät huolet ja pelot 
ovat IPCC:n raporttien kautta välitty-
neet kaikkialle”, sanoo Björn Vikström.

”Erityisen nopeasti on viimeisen pa-
rin vuoden aikana kasvanut nuorten 
tietoisuus heidän elämäänsä ja tulevai-
suuttaan uhkaavasta ilmastokatastrofis-
ta. Tietoisuuden ja muutoshalukkuu-
den myötä on kasvanut myös turhautu-
minen siihen, että päättäjät ja poliitikot 
eivät kuitenkaan ole valmiita tekemään 
merkittäviä päätöksiä.”

Nuorten ilmastolakko-liike on yksi 
esimerkki turhautumisen purkautumi-
sesta toiminnaksi.

”Nuorten herääminen ympäristöön 
liittyvissä asioissa ei ole uutta, mut-
ta ilmastokysymykseen liittyen sen laa-
juus kyllä on uudenlaista. Jokaisen on 
nyt suhtauduttava ilmastonmuutokseen 
liittyviin kysymyksiin – siltä ei voi vält-
tyä. Samalla on kasvanut tietoisuus sii-
tä, että nyt viimeistään on muutettava 
kurssia”, Vikström sanoo.

Vastuuviikoista 
hiilivapaaseen kirkkoon

Björn Vikström on seurannut ympäris-
töeettistä keskustelua ja osallistunut sii-
hen läpi työuransa. Ennen piispanvir-
kaansa hän toimi Åbo Akademissa tut-
kijana kestävän kehityksen ja ympäris-
töetiikan alalla. Hän on ollut tuotta-
massa opintomateriaaleja ympäristö-
työskentelyyn ja osaltaan ohjannut ko-
ko kirkon päätöksentekoa ympäristö-
vastuun suuntaan. Nyt hän on palannut 
Porvoosta teologisen etiikan opettajak-
si Turkuun, ja samat teemat ovat edel-

leen mukana ammatillisessa suuntautu-
misessa.

Myös koko Suomen luterilainen 
kirkko on viime vuosikymmenet ollut 
varsin edistyksellisesti ottamassa suun-
taa ympäristötietoisuuteen ja myös toi-
menpiteisiin.

”Ympäristövastuun ajatus on kir-
kossa kasvanut jatkuvasti ajankoh-
taisemmaksi jo 1970-luvulta alkaen. 
1970-80-luvuilla keskiössä oli jäteon-
gelma ja saastuminen. Näitä teemoja 
käsiteltiin esimerkiksi Vastuuviikoilla. 
Olin itsekin lukiolaisena toteuttamas-
sa sellaista seurakunnan tuella omassa 
koulussani”, sanoo Björn Vikström.

Kirkon ympäristödiplomi otettiin 
käyttöön vuonna 2001. Kirkon ilmas-
to-ohjelma hyväksyttiin vuonna 2008 ja 
viime keväänä hyväksyttiin kirkon ener-
gia- ja ilmastostrategia, jonka päämää-
ränä on hiilivapaa kirkko vuoteen 2030 
mennessä.

”Kirkon toimintavalmius ilmastotoi-
menpiteissä vaihtelee seurakunnittain. 
Konkreettiset tavoitteet on nyt kirjat-
tu strategiaan, seuraavaksi ne pitää saa-
da jalkautumaan ja askel askeleelta seu-
rakunnat sitoutumaan niiden toteutta-
miseen.”

”Tänä syksynä Kirkkohallitus on si-
sältänyt budjettiin myös määrärahan, 
jolla autetaan seurakuntia toteutta-
maan investointeja siirtymisessä hiili-
vapaaseen toimintaan. Toivon, että pää-
tös menee läpi myös kirkolliskokoukses-
ta. Kun meillä on määrärahat seurakun-
tien tukemiseen, edellytykset ovat pa-
remmat.”

Vastuu ympäristöstä nousee 
kristinuskon ytimestä

Kirkon suhtautuminen ilmastokysy-
mykseen juontuu yleisempään kysy-

mykseen ekoteologiasta: mikä on ihmi-
sen vastuu ympäristöstä ja luonnosta? 
Mihin se perustuu?

”On niitä, jotka kysyvät, mitä teke-
mistä kirkolla ylipäätään on ympäris-
tön kanssa. Vastaus on, että kirkon kan-
nanotot ympäristönsuojeluun ja ilmas-
tonmuutokseen liittyen eivät ole mitään 
hypetystä. Ne nousevat kristinuskon 
ytimestä. Vastuu luonnosta on muka-
na luomiskertomuksesta alkaen”, Vik-
ström sanoo.

Luterilaisen kirkon ympäristöajat-
telun ja ilmastonäkemysten perusta on 
Raamatussa ja kristillisessä etiikassa, 
jonka kultaisen käskyn periaate ulottuu 
paitsi toisiin ihmisiin, myös tuleviin su-
kupolviin ja koko luomakuntaan, jonka 
yksi osa ihminen itse on. 

”Ympäristövastuu tai ilmastotietoi-
suus ei ole mikään pelastustie. Muuten-
han tästä tulisi lainomainen ja pakotta-
va asia. Kyse on sen sijaan siitä, miten 
me kannamme vastuumme ja käytäm-
me Jumalan antamia lahjoja.”

Ihmisen velvollisuus suojella luontoa 
on yhteinen tehtävä. Yhteinen on syn-
nintunnustus epäonnistumisten suh-
teen. Yhteinen on myös mahdollisuus 
suojella ja vaalia saatua elämän lahjaa.

Konkreettiset 
toimenpiteet ovat kirkolle 
uskottavuuskysymys

Teologinen hienovireisyys ei vakuuta, 
jos se ei muutu toimenpiteiksi.

Erityisesti nuorten kokema turhau-
tuminen, pettymys ja epäluottamus il-
mastonmuutokseen liittyen nousee toi-
menpiteiden puutteesta ja hitaudesta. 
Se kohdistuu kaikkiin instituutioihin.

Nuorten viestit ilmastoliikkees-
sä ovat selviä ja vaativia: Ilmastomuu-
tos vaatii toimenpiteitä. Ilmastonmuu-

Ilmastokriisi on haastanut kirkonkin tekemään suuria muutoksia toimintansa 
puitteisiin. Kirkon nuorisotyön se haastaa kohtaamaan erilaiset nuoret tunteineen 
ja tarjoamaan yhteisön, jossa voidaan käsitellä uhkien herättämiä pelkoja ja 
rohjeta toimimaan yhdessä.
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tos velvoittaa muutoksiin. Päättäjillä on 
velvollisuus toimia.

”Nuorilla on profeetan osa: herättää 
vastuullisuuteen ja osoittaa tietä ihan-
netilaan. Päättäjien ja aikuisten on sit-
ten tehtävä kompromissit”, Vikström 
sanoo.

Kirkko, joka ei kykenisi tekemään 
päätöksiä ja seurakunta, joka ei ryhdy 
konkreettisiin toimenpiteisiin, ei olisi 
uskottava saarnatessaan luomakunnasta 
ja ihmisen vastuusta.

”Valitettavasti ilmastonmuutoksen 
vastaisissa toimissa ei ole täydellisiä rat-
kaisuja. Kirkonkin ilmastostrategian to-
teuttamisessa on etsittävä kompromis-
seja, joissa kukaan ei koe joutuvansa 
epäoikeudenmukaiseen asemaan.”

”Käytännön esimerkki on vaikka-
pa metsien hoito seurakunnissa. Vaik-
ka siihen liittyvää muotoilua koetet-
tiin pehmentää strategian valmistelus-
sa, siitä nousi kiistaa. Tosiasia on, että 
pienet, väestötappiota kokevat seura-
kunnat suurin metsäomaisuuksin elävät 
metsätaloudesta. Miten metsien hoitoa 
voidaan kirkon piirissä ohjata niin, et-
tä kustannukset ja vaikutukset jakautui-
sivat tasaisesti ja että se olisi kaikille oi-
keudenmukaista?”

Aikuisten pitää kestää 
nuorten ahdistus

Kirkon ympäristövastuu etenee pienten 
askelten mallilla ja hallinnollisin pää-
töskierroksin, kuten muutkin laajat yh-
teiskunnalliset prosessit. Siksi kirkonkin 
on kestettävä ja kannettava nuorten ah-
distus päätöksenteon ja toimenpiteiden 
tahmeuden edessä.

Ilmastotoimenpiteiden hitauden ää-
rellä monet nuorten tunteet ovat vai-
keita kohdata. Voi ilmetä pettymystä, 
halveksuntaa, vimmaa ja vihaa päättä-
jiä kohtaan. Työntekijä voi joutua ah-
distuksen, tyhjyyden ja surun tunteiden 
eteen, kun asettautuu kuuntelijaksi ja 
avaa niille tilan.

”Nuorten kanssa työskenteleviltä 
vaaditaan kykyä turvattomuuden jaka-
miseen. Aikuisen mahdollisuus on toki 
aina välittää toivoa ja tarjota konkreetti-
sia toimimisen tapoja, mutta ilmastoky-
symyksiin liittyy myös perusteltua pel-
koa, ja sen kantaminen yhdessä nuor-
ten kanssa on raskasta. Kaikilta sitä ei 
voi vaatiakaan ja se edellyttää myös tuen 
järjestämistä työntekijöille. Tilanne on 
oikeastaan sama kuin muutenkin nuor-
ten elämänahdistusten jakamisen kans-
sa”, Vikström sanoo.

”Kirkon työntekijöiden on joka ta-
pauksessa tärkeää olla kuuntelemassa ja 
kuulemassa, auttamassa nuoria käsitte-
lemään tunteita.”

Voimattomuuden jakamista 
ja toivon välittämistä

Ilmastokriisin keskellä Björn Vikström 
ajattelee, että kirkon nuorisotyössä 
avainasiana on synnyttää mahdollisuuk-
sia jakaa kokemukset ja tunteet yhdes-
sä, ja sen jälkeen etsiä keinoja yhdessä.

”Ehkä työntekijät kirkon nuorisotyös-
sä voivat olla myös vapauttamassa nuoria 
sellaisesta taakasta, että kukaan itse pys-
tyisi yksilönä saamaan aikaa suuria muu-
toksia. Kristilliseen perinteeseen kuuluu, 
että saamme jakaa voimattomuuden tun-
teen yhdessä. Ja että voimme myös toi-

mia yhdessä yhtenä ruumiina.”
Eikä kaiken ilmastonmuutokseen 

liittyvän toiminnan tarvitse olla vain 
käytännön päämääriin sidottua. Kirkos-
sa erityisesti on mahdollista tarjota väli-
neiksi myös riittejä.

”Niiden merkitys on hyvin suuri: 
tehdään jotain konkreettisesti mutta sa-
malla symbolisesti. Esimerkiksi istute-
taan nuorten kanssa yhdessä puita. Tai 
mennään yhdessä suremaan luonnon-
alueelle, jossa on tapahtunut tuho. Ja 
mietitään yhdessä, miten estää vastaavaa 
tapahtumasta uudelleen.”

”Tarvitaan toivoa. Toisaalta ilmasto-
raportit kertovat, ettemme enää yksin-
kertaisesti voi jäädä vain toivomaan, et-
tä asiat kyllä järjestyvät jotenkin. Joten 
ilmastomuutoksen äärellä on läsnä sekä 
laki että evankeliumi: yhtäältä uhkien 
julistaminen, toisaalta mahdollisuuksi-
en esillä pitäminen.”

Jaakko Kaartinen

Kirkon energia- ja ilmastostrategian yleistavoitteet

Tavoite 1: Vähennetään kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä
Tavoite 2: Vähennetään toiminnan hiilidioksidipäästöjä
Tavoite 3: Päästöt kompensoidaan
Tavoite 4: Kirkko vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana
Tavoite 5: Seurakunnat sekä kirkon keskushallinto ovat sitoutuneita ilmastotyöhön

Tutustu tarkemmin: www.evl.fi/hiilineutraalikirkko

Kirkonkin on 
kestettävä ja 
kannettava 

nuorten ahdistus 
päätöksenteon ja 
toimenpiteiden 

tahmeuden edessä. 
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P IPLIA

Mitä sanottavaa Raamatulla on, kun ihmiskunnalla on 
ratkaisujen hetki ilmastonmuutoksen torjumisessa? On-
ko luomiskertomus osasyyllinen ilmastokriisiin, kuten 
on väitetty? Voiko Raamatusta löytää innoitusta planee-
tan pelastamiseen?

Kristinuskon väitettiin 1960-luvulla olevan osasyylli-
nen maailman ympäristökriisisiin. Sitä kritisoitiin ihmis-
keskeisyydestä, jossa ihminen erotetaan muusta luoma-
kunnasta sen herraksi (ks. 1. Moos. 1:28). Luonto näyt-
täytyy silloin vain ihmisen hallinnan kohteena ikään kuin 
sillä ei olisi itseisarvoa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjas-
sa näyttää olevan suorastaan Jumalan tahto, että ihminen 
käyttää luonnonvaroja omaksi hyödykseen. 

Nykyään tutkijat tunnistavat, että ympäristökriisin 
taustalla on monenlaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ke-
hityskulkuja eikä kristinuskon roolia tule liioitella. On 
kuitenkin tärkeää ottaa todesta se, että joissakin raama-
tunkohdissa ihminen tosiaan näyttää olevan luonnon ylä-
puolella ja siitä erillinen. Psalmissa 8 ihastellaan kyllä en-
sin kuuta ja tähtiä, mutta siitä päästään ihmisen omanar-
vontuntoa hivelevään toteamukseen: ”Mikä on ihmislap-
si! – – Sinä teit hänestä lähes kaltaisesi olennon, seppelöit 
hänet kunnialla ja kirkkaudella.  Sinä panit hänet hallitse-
maan luotujasi, asetit kaiken hänen valtaansa.” (Ps. 8:5–8)

Raamattu ei edusta yhtä yhtenäistä käsitystä luonnon 
ja ihmisen suhteesta, vaan siinä kuuluvat monenlaiset ää-
net. Samastakin kohdasta voi tehdä myös varsin erilai-
sia tulkintoja. Viime vuosikymmeninä ekoteologit ja raa-
matuntutkijat ovat yrittäneet löytää näkökulmia, jotka 
inspiroisivat kristittyjä toimimaan planeetan parhaaksi.

Raamatusta löytyy aineksia sellaisiinkin tulkintoihin, 

Vihreä Raamattu?

joissa korostuvat kaiken luodun arvo ja keskinäinen yhte-
ys. Jo ennen ihmisen luomista Jumala katselee luomaansa 
ja toteaa sen hyväksi. Luomakunnalla on siis Jumalan sil-
missä arvonsa ja kauneutensa ihan ihmisestä riippumat-
ta. Raamatun alussa on kaksi eri luomiskertomusta (1. 
Moos. 1:1–2:4 ja 2:4–25). Niistä jälkimmäisessä ihmi-
nen ei näyttäydykään herrana ja valtiaana. Aadamin ni-
mi on sanaleikki, joka kertoo hänen yhteydestään maa-
han (hepreaksi adama, ks. 1. Moos. 2:7). Samasta maasta 
saavat ihmisen lisäksi alkunsa niin kaikki kasvit kuin eläi-
metkin. Tässä luomiskertomuksessa korostuu siten kai-
ken luodun yhteenkuuluminen ja yhteinen alkuperä.

Raamatusta on myös löydetty uudelleen ne kohdat, 
joissa Kristuksen lunastustyö koskee koko luomakuntaa 
(Room. 8:19–21; Kol. 1:19–20). Kristinuskossa ei ole 
kysymys vain ihmisen pelastuksesta vaan koko luoma-
kunnan toivosta.

Entä Jeesus? Olisiko hän mukana ilmastomarssilla? 
Ensimmäiset ekoteologit muistuttivat, kuinka Jeesus ke-
hotti ihastelemaan kedon kukkaloistoa ja tarkkailemaan 
lintuja (Matt. 6:26–30). Jeesus vetäytyi usein autioille 
seuduille rukoilemaan ja eli ekologisen vaatimattomas-
ti. Tämän luontoihmis-Jeesuksen rinnalle on sittemmin 
löydetty aktivisti-Jeesus. Ilmastonmuutoksella on vakavia 
sosiaalisia seurauksia: eniten kärsivät kaikkein heikoim-
massa asemassa olevat. Julkisessa toiminnassaan Jeesus pi-
ti sorrettujen ja vähäosaisten puolta ja antoi lopulta koko 
elämänsä toisten hyväksi. 

Jeesuksen esimerkki ja Vanhan testamentin profeet-
tojen vaatimus sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta vel-
voittavat kristittyjä myös ilmastotoimissa.

Katja Kujanpää
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Työkaluja ympäristökasvatukseen  ja ilmastotuskan taltuttamiseen

Kirkon olemukseen kuuluu Jumalan luomistyön ja heikoimpien ihmisten puolustaminen. Siksi ihmisten elämän ja eko-
logisen tilanteen mullistavan ilmastonmuutoksen torjuminen on kirkon itseymmärryksestä nouseva velvoite. Ilmas-

tonmuutos on syntynyt väestön rikkaimman neljänneksen toimesta, mutta eniten siitä kärsivät köyhimmät ja heikoim-
mat.

Vakavat ympäristöongelmat herättävät nuorissa ahdistusta. Mutta miten ottaa kiinni nuorten ilmastoahdistuksesta? 
Miten tarttua tilanteeseen ja kertoa, että me seurakunnassa olemme juuri teidän tuskaanne varten ja että yhdessä voimme 
muuttaa maailmaa ja tehdä asioita, jotka vahvistavat toivoa ja iloa? 

Luonto ja luonnossa oleminen tekee ihmiselle hyvää ja antaa voimaa myös uskoa tulevaisuuteen. Vahvistamalla hyvää 
luontosuhdetta autamme tasapainoon myös ahdistavien tunteiden kanssa. Tässä muutamia materiaaleja, jotka voivat aut-
taa sinua tärkeässä työssäsi.

Suvielise Nurmi

Vahvista tietämystäsi ilmastonmuutoksesta 

u Ilmastokysymyksissä tieto on tärkeä perusta. Kaikkea ei voi eikä tarvit-
se tietää, mutta korvat ja silmät kannattaa pitää auki luotettavalle tieteellisel-
le tiedolle. Valheellisen tiedon taakse linnoittautuminen syö uskottavuutta. 
Näiltä sivustoilta voit päivittää tietojasi.

ilmasto.org
Kansalaisjärjestöjen perustama käytännönläheinen ilmastoasioiden sivusto, 
jossa on helposti lähestyttävää tietoa peruskysymyksitä sekä vinkkejä ja apua 
vaikuttamiseen ja toimintaan. Sivuston syntyyn on vaikuttanut mm. Chan-
gemakers, Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-liitto ja WWF Suomi.

Ilmasto-opas.fi
Suomen Ympäristökeskuksen, Aalto yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen yllä-
pitämä sivusto on perustava tietopankki ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta. 
Sivustolla seurataan myös Suomen toimia ilmastotyössä.

openilmasto-opas.fi
Tietoa ilmastonmuutoksesta kasvattajille koulun eri oppiaineiden näkökul-
mista katsottuna. Huomaa erityisesti osiot uskonnot, psykologia ja elämän-
kastsomustieto.

ilmasto.nyt (osoite ilmastonyt.fi)
Kaikille avoin monialainen verkkokurssi (5 op) ilmastonmuutoksen perustei-
den oppimiseen ja opettamiseen. Kurssi sisältää kirjallista materiaalia, videoi-
ta ja luentoja, tehtäviä, testejä sekä oppaan opettajalle. Auttaa ymmärtämään 
ilmastonmuutosta ilmiönä, kuinka sitä voidaan hillitä ja mitä sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen tarkoittaa. Opintokokonaisuuden voi ottaa haltuun it-
senäisesti tai osana ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoja.

bios.fi
Monitieteinen tutkimusyksikkö Bios seuraa ja tekee ymmärrettäväksi tie-
teellistä tutkimusta erityisesti ilmastonmuutoksen yhteiskunnallisista ulottu-
vuuksista. Artikkeleita, blogitekstejä ja uutiskirjeitä ajankohtaisista asioista.

Kristillinen usko  
ja ilmastonmuutos

Kiitollisuus, kunnioitus, koh-
tuus ja Hiilineutraali kirkko 
2030. Kirkon energia- ja ilmas-
tostrategia 
Hiilineutraali kirkko 2030 (2018) 
ohjaa seurakuntien ympäristötoi-
mia. Se on kansallisesti tarkastel-
tuna kunnianhimoinen ja luo toi-
voa: kirkko haluaa olla edelläkävi-
jöiden joukossa. Kannattaa tutus-
tua myös nuorten kanssa! 

Strategian taustalla olevat teo-
logiset perusteet löytyvät kirkon 
ilmasto-ohjelmasta Kiitollisuus, 
kunnioitus, kohtuus (2008). 

Paavi Franciscuksen kiertokirje
Ympäristönsuojelun ja ilmaston-
muutoksen torjumisen kristilli-
nen merkitys on selvimmin kirk-
kojen virallisissa opeissa tuotu 
esiin paavi Franciscuksen kierto-
kirjeessä Laudato si’ (Ole ylistet-
ty). Se ilmaisee paljon kristitty-
jen yhteisestä ajattelusta suhtees-
sa luomakuntaan. 

Tutustu lyhennelmiin ja ana-
lyyseihin kirjeen sisällöstä! Koko 
156-sivuinen teksti suomeksi: ka-
tolinen.fi -> asiakirjoja
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Minä ilmasto- ja ympäristökasvattajana 
u Omaa osaamistaan kasvattajana voi vahvistaa seuraamalla ympäristökasva-
tuksen ajankohtaisia keskusteluja eri kanavilla. 

feesuomi.fi ja Ympäristökasvatus -lehti
Ympäristökasvatusjärjestö FEE:n sivustolta ja Ympäristökasvatus -verkkoleh-
destä löydät vinkkejä tyhön ja punnittuja toiminnallisia materiaaleja. Leh-
ti löytyy osoitteesta feesuomi.fi/verkkolehti. Kannattaa tutustua esimerkiksi il-
mastokasvatusta havainnollistavaan työkaluun, ilmastokasvatuksen pölku-
pyörämalliin: feesuomi.fi/lehti/polkupyörämalli-ilmastokasvatuksen-tueksi

sirene.fi
Sirene on ympäristökasvatuksen tutkijoiden verkosto, jonka tavoitteena on 
välittää käytännöllisesti hyödyllistä tutkittua tietoa eri toimijoille.

Tunteet
Ilmastoahdistuksen käsittelyyn
Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo (Panu Pihkala, 2017): Kirja kuvaa 
ilmastonmuutoksen henkisiä ulottuvuuksia ja auttaa ilmastoahdistuksen ja 
muiden tunteiden tunnistamisessa ja käsittelyssä. 

Sitran kysely ilmastotunteista
Tänä vuonna toteutetun kyselytutkimuksen tulokset  
suomalaisten ilmastotunteista.
media.sitra.fi/2019/08/21153439/ilmastotunteet-2019-kyselytutkimuksen-tu-
lokset.pdf

Työkaluja ympäristökasvatukseen  ja ilmastotuskan taltuttamiseen

Raamattu, hartauselämä ja toivon näköalat

Luontokirkkovuosi -kirja
Luonnon teologisista merkityksistä ammentava runsas paketti käytännöllisiä 
ideoita niin luontosuhdetta vahvistavaan jumalanpalveluselämään kuin toi-
minnalliseen ympäristökasvatukseen.

Luonto ja Raamattu -kirja
Kristillisen ympäristökasvatuksen juuria Raamatun valossa.

Ekopaasto.fi
Paastonaikaan julkaistaan vuosittain hartaus- ja mietiskelymateriaalia osoit-
teessa ekopaasto.fi 

Tukea nuorten omaa vaikuttamistoimintaan
Nuorten vaikuttamistoiminnan opas
Changemaker on julkaissut vaikuttamistoiminnan oppaat niin työntekijälle 
kuin nuorille itselleen. Materiaaleja voi tilata Kirkon Ulkomaanavusta tai tu-
lostaa kirkonulkomaanapu.fi.

Toiminnallisia 
materiaaleja 
u Toivoa tuottava ympäristökas-
vatus koostuu kolmesta palikas-
ta: Tutki, toimi ja vaikuta! Luon-
non ihmettely ja tutkiminen edis-
tää tiedonhankinnan lisäksi tasa-
painoista luontosuhdetta ja hy-
vinvointia. Käytännön toiminta 
ympäristön hyväksi vahvistaa toi-
voa ja rakentaa omaa identiteettiä 
– vaikka teot olisivat kuinka pie-
niä. Kolmas elementti on vaikut-
taminen muihin, erityisesti päät-
täjiin ja muihin tahoihin, jotka 
voivat vaikuttaa merkittävimmin 
tulevaisuuteen.  

mappa.fi -materiaalipankki
Mappa on runsas ympäristökasva-
tuksen toimintojen materiaalivaras-
to. Toimintaa ja käytännöllisiä työ-
kaluja moneen lähtöön luonnon 
tutkimisesta ympäristötoimintaan. 
Suurin ongelma onkin seuloa jou-
kosta omaan työhön sopivimmat 
materiaalit. Kannattaa surffailla!

WWF:n ympäristökasvatus- 
materiaalit
WWF:n materiaalit ovat laaduk-
kaita ja kaikki materiaalit voi ti-
lata seurakuntaan ilmaiseksi. Ma-
teriaalit on jaoteltu ikäryhmittäin 
ja teemoittain. Tutustu esimerkik-
si uuteen kouluikäisten vesitee-
maiseen leirimateriaaliin. Sivuilta 
löytyy myös valmiita vaikuttami-
sen kanavia, jotka mahdollistavat 
nuorten oman kampanjan järjes-
tämiseen. wwf.fi/ympäristökasvatus

Mahdollinen maailma  
-ilmastoseikkailu
Nuorten akatemian ja ympäristö-
järjestöjen yhteishankkeena tuo-
tettu tietokonepeli ilmastonmuu-
toksesta globaaleista vaikutuksista 
ja siihen vaikuttamisesta on tilat-
tavissa osoitteessa nuortenakate-
mia.fi/hankkeet/ilmastopeli. 
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Rippikoulun arvioinnista kehittämiseen

Vuoden 2019 rippikoulukyselyn tu-
lokset ovat iloista luettavaa. Yli 90% 

nuorista on samaa mieltä muun muas-
sa seuraavien väittämien kanssa: minun 
oli turvallista olla rippikoulussa, minulla 
oli hauskaa rippikoulussa ja rippikoulus-
sa sain olla oma itseni. Kaiken kruununa 
vielä nuorten antama yleisarvosana rippi-
koululle 9-. 

Näiden tulosten valossa voi aidosti ol-
la tyytyväinen ja todeta, että rippikou-
luissa ympäri Suomen tehdään todella 
hyvää työtä. Esimerkiksi hiljattain ilmes-
tyneessä kouluterveys kyselyssä ilmeni, 
että nuorten kokemus siitä, että he ovat 
tärkeä osa luokkayhteisöä, on notkahta-
nut alaspäin. Rippikoulussa yhteenkuu-
luvuuden tunne ja hyvä ryhmähenki vai-
kuttavat rippikoulukyselyn valossa ole-
van varsin korkeita.

Rippikoululaisten mobiili itsearvioin-
tikysely on kehitetty palvelemaan rip-
pikoulun kehittämistä niin paikallisesti 
kuin valtakunnallisestikin. Toivottavas-
ti mahdollisimman moni hyödyntää saa-
tavilla olevia tuloksia osana koko seura-
kunnan rippikoulun kehittämistä. Tu-
lokset tarjoavat varmasti kaikille näkö-
kulmia kehittämiseen.

43% nuorista kertoo, että rohkais-
tuivat rukoilemaan rippikoulun aikana. 
Voisiko tässä olla yksi kehittämishaas-
te seurakunnalle? Kuinka rukoileminen 
olisi entistä luontevampi osa rippikou-
lun kokonaisuutta? Myös niin, että rip-

pikoulu antaa sellaisia välineitä rukoile-
miseen, että se kantaa myös rippikoulun 
jälkeenkin. 

Rippikoululaisista 44% kertoo, et-
tä rippikoulun hartaudet ja jumalanpal-
velukset koskettivat minua ja elämääni. 
Vastaajista kuitenkin 74% kertoo olleen-
sa valmistelemassa rippikoulun hartauk-
sia ja jumalanpalveluksia. Usein osalli-
suus luo myös vahvempia merkityksel-
lisyyden kokemuksia. Voisiko tämä ol-
la yksi seuraavan vuoden kehittämishaas-
te? Kuinka nuoret kokisivat rippikoulun 
hartaudet ja jumalanpalvelukset merki-
tyksellisimmiksi?

Rippikoululaisista 65% sanoo tietä-

vänsä, millaista toimintaa seurakunnas-
sa on tarjolla rippikoulun jälkeen? Voi-
siko tässä olla yksi kehittämisnäkökul-
ma? Miten tietoisuus nuorille tarjottavas-
ta toiminnasta tavoittaisi rippikoululaiset 
ja paremmin ja vielä niin, että kuinka he 
voisivat itse olla mukana suunnittelemas-
sa mielekästä toimintaa? 

Edellä on lueteltu vain muutamia esi-
merkkejä. Kyselyn tuloksista löytyy pal-
jon muutakin sellaista, joka tarjoaa hyvän 
pohjan rippikoulun ja isostoiminnan ke-
hittämiselle. 

Jari Pulkkinen 
Asiantuntija, kasvatus ja perheasiat

u Nuorten tulevaisuusseminaari – kirk-
ko 2030 valmistelutyöryhmä on aloitta-
nut työskentelyn. Työryhmään kuuluu 
nuoria eri puolilta Suomea eri hiippakun-
nista. Ensi kevään seminaariin on tulossa 
taas huikeita työpajoja, joissa keskustel-
laan ja visioidaan tulevaisuuden kirkkoa. 
Myös työntekijöille on tarjolla virkistävää 
pajatoimintaa. Nuorten kanssa keskuste-
lemassa on joukko kirkon päättäjiä, mm. 
Espoon piispa Kaisamari Hintikka. 

Elämme jännityksessä, odottaen, mitä 

marraskuun kirkolliskokous tulee päät-
tämään nuorten osallisuuden vahvista-
misesta rakkaassa kirkossamme. Viikon-
loppuleirillä musiikista vastaa No Tune 
Brothers. Seminaarissa lauantai-illalla on 
tarjolla illanviettoa uuden NSV2020 pa-
rissa. Jokainen osallistuja saa oman kir-
jan.

Kannattaa siis nyt jo varata tuo vii-
konloppu kalenteriin, informoida nuo-
ria ja seurailla kirkon nuorisotyönohjaa-
jat FB-sivustoa.

Tulevaisuusseminaari kalenteriin!
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Suomen partiolaiset uudistavat perus-
kirjansa eli keskeisen partiotoimin-

taa määrittelevän asiakirjan. Hyväksyt-
ty luonnos lähetetiin syyskuussa partion 
maailmanjärjestöjen käsittelyyn. Se palaa 
Suomeen joko muokkaukseen tai hyväk-
syttäväksi. Lopullisen hyväksynnän tekee 
Suomen partiolaisten jäsenkokous mar-
raskuussa 2020.

Peruskirjaehdotukseen on tehty useita 
partiotoiminnan päivityksiä, esimerkiksi 
lisätty ajatus perhepartiosta: alle 7-vuoti-
aat lapset voivat yhdessä läheisen aikui-
sen kanssa osallistua heille suunnattuun 
partiotoimintaan. Uusi peruskirja uudis-
taa myös sanoitusta partion hengellisyy-
destä. Uudistuksen tavoitteena on ”entis-
tä laadukkaampi katsomuskasvatus”.

Peruskirjaluonnoksen 
perusteluja

23.9.2019 julkaistussa tiedotteessa ku-
vataan perusteluja ehdotuksille, kuten 
sille, miksi uudessa lupausehdotukses-
sa käytetään ”katsomus” -termiä: ”Ha-
luamme korostaa, että oman uskonnon 
harjoittamiseen ja uskontokasvatukseen 
on tilaa partiossa. Partion tulisi antaa ti-
laa oman katsomuksen etsimiseen, tut-
kiskeluun ja siinä kasvamiseen. Mat-
ka eli kasvaminen on juurikin tärkein-
tä partion uskonto- ja katsomuskasva-
tuksessa.”

Tiedotteesta perutellaan myös yhden 
lupauksen mallia: ”Lupaushetki on ryh-
män yhteinen asia ja partiolaisille on tär-
keää, että yksi lupaus yhdistää kaikkia 
partiolaisia. Emme halua jaotella lupa-
uksenantajia ”meihin” ja ”heihin”. Olisi 
käytännön tasollakin haastavaa, jos lap-
sen tai perheen pitäisi valita, minkä lupa-
uksen antaa.”

Taustayhteisösopimus 
tarkasteluun

Tiedotteen mukaan uudistus ei poista 
tunnutuksellista uskontokasvatusta par-
tiosta. 

”Tunnustuksellinen uskontokasvatus 

voi jatkossakin olla tapa toteuttaa par-
tion katsomuskasvatusta.  Evankelis-lu-
terilaisen ja ortodoksisen kirkon toivo-
taan antavan tukea kristilliseen kasva-
tukseen”, sanotaan tiedotteessa ja jatke-
taan: ”Taustayhteisösopimuksessa lip-
pukunta ja seurakunta määrittelevät, 
millaista hengellistä kasvatusta lippu-
kunta tarjoaa ja miten lippukunta osal-
listuu seurakunnan toimintaan. Samal-
la taustayhteisösopimuksessa määritel-
lään, mitä tukea seurakunta antaa lip-
pukunnalle. Leirihartaudet ja muu kris-
tillinen toiminta ei ole poistumassa par-
tiosta, vaan positiivisen uskonnon va-
pauden kautta ne tulevat edelleen ole-

maan osa partiotoimintaa.” 
Uuden peruskirjan tultua lopullises-

ti hyväksyttyä onkin hyvä aika päivittää 
seurakunnan ja lippukunnan välinen yh-
teistyö ja taustayhteisösopimus. Silloin 
on resursseista sopimisen lisäksi hyvä so-
pia myös hengellisestä kasvatuksesta.

Lue lisää aiheesta:

www.partio.fi/ajankohtaista/peruskirja-
luonnos-partioneuvostossa/
www.evl.fi/partio

Partion peruskirja uudistuu
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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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Kansainväliset rippikoulut ovat in-
nostaneet nuoria jo yli 30 vuoden 

ajan tutustumaan toisiinsa ja rippikou-
lun opetuksellisiin sisältöihin suomen 
ja englannin kielillä. Partaharjulle ko-
koontuu kaksi “suur-riparia”, joissa mo-
lemmissa on 70 nuorta ympäri maa-
ilman. Opetusryhmiä on kolme: yksi 
englanninkielinen, yksi suomenkielinen 
ja kolmas voi olla ”finglish’ä” käyttävä.

Rippikoulu on pitkälti samanlainen 
kuin paikallisissa seurakunnissa pidet-
tävät rippikoulut. Poikkeuksena on 10 
päivän kesto, konfirmointi leirijakson 
viimeisenä päivänä ja kielinä suomi ja 

englanti kaikessa toiminnassa.
Rippikoulu alkaa lokakuussa sähköi-

sellä kirjeellä rippikoululaiseen ja hä-
nen perheeseensä. Nuori osallistuu pai-
kallisen seurakunnan toimintoihin seu-
rakunnan ohjeiden mukaisesti ja toi-
mii moodle-alustalla tutustuen omaan 
kv-rippikouluryhmäänsä ja vastaten 
muutamiin tehtäviin.

Mielenkiintoinen vaihtoehto nuoril-
le käydä rippikoulu!

Lisätietoja: nuorikirkko.fi/kansain-
valiset-rippikoulut ja kurssisihteeri Eli-
se Kyttä, elise.kytta@nuorikirkko.fi, 
040 731 8578.

Toivon näköalojen muistaminen 
ilmastotyössä
Kysymykseen, onko ahdistaville ilmas-
touutisille jo pantava ”jäitä hattuun”, 
Pauliina Kainulainen vastaa:

”Siinä mielessä kyllä, että ahdistuk-
sesta seuraavana vaarana on lamaantu-
minen. Sen sijaan tulisi siirtyä pohti-
maan toivon näköaloja ja asioita eteen-
päin. Ahdistusta on kyllä tarpeellista sa-
noittaa, jotta siitä voi vapautua. On tär-
keää vapautua syyllisyyden ja velvolli-
suuden tunteista ja armahtaa itseänsä. 
Rakkaus ja yhteenkuuluvuuden tun-
ne luonnon kanssa ovat voimakkaim-
pia muutoksen lähtökohtia. Ja edelleen 
lasten ja nuorten tulee saada kokea iloa 
luonnosta.”

Kainulainen on itse aktiivisesti mu-
kana Pohjois-Karjalassa Kohtuus-liik-
keessä, jossa epähierarkkisesti ihmiset 
kokoontuvat yhteen ja ”hullutkin” ide-
at ovat tervetulleita. Tämän kaltainen 
vapaaehtoistyö on ollut hänestä palkit-
sevaa ja siinä jokainen saa käyttää omaa 
luovuuttaan. Aiheesta lisää www.koh-
tuusvaarassa.com.

Ekopappi Pauliina Kainulaista 
Saapas-päivien yhteydessä 

Partaharjulla 27.–29.9.2019 
haastatteli Pirjo Riipinen.

Kirjavinkit

Pauliina Kainulainen:
  Suuren järven syvä 

hengitys – 
luontosuhde ja 

kokonainen mieli

Suvielise Nurmi ja 
Panu Pihkala (toim.) 
Luontokirkkovuosi

Kirjoja voi tilata 
Lasten Keskuksesta.

Kansainväliset rippikoulut 2020 
Partaharjulla

Kristillisen kasvatuksen Suomi-Viro-työryhmän perustamisesta
tulee tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta.
Kutsumme teitä juhlistamaan yhteistyötä

”Eilisestä tähän päivään” -seminaariin 8.11.2019 klo 9.30–16
Teologiseen instituuttiin, Tallinnaan.

 

Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Seminaariin ei ole osallistumis-
maksua, mutta päivän aikana on mahdollisuus antaa lahjoitus kulujen katteeksi.

Pyydämme ilmoittautumaan (ruokarajoitusten kera) viimeistään 21.10. mennessä. 
Lisätietoja:Titta Hämäläinen, titta.hamalainen@eelk.ee tai p. +358 50 358 2041.

Tervetuloa!

Työryhmän puolesta 
Puheenjohtaja Jukka Jylhä ja Elise Kyttä, Nuori kirkko ja Sirpa Syrjä, KKP

PASI RÄSÄMÄKI

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

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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”Pidän isona huolestuttavana 
juttuna, kun minulle retriit-
tipapille eräs alle 30-vuotias 

henkilö sanoi, että kaikki hänen suku-
polvensa nuoret ovat ahdistuneita ja et-
tä uskaltaako tulevaisuutta edes ajatella. 
Tämä on myös kirkolle iso haaste”, teo-
logian tohtori, ekopappi Pauliina Kai-
nulainen sanoo kysyttäessä nuorten il-
mastoahdistuksesta ja jatkaa:

”Tiedon lisääminen ei enää auta, sil-
lä voidaan jo ’iskeä naamalle’, vaan on 
etsittävä apua ahdistukseen ja toivon 
näköaloja tulevaisuuteen.”

Nuorisotyön hyvistä käytänteistä 
löytyy apu ahdistukseen

Ekopapilla on paljon konkreetti-
sia vinkkejä ahdistuksen käsittelyyn ja 
nuorisotyönohjaajille moni menetelmä 
on tuttu, kun ilmastoahdistus ei vielä 
puristanut näin lujasti. Tutut menetel-
mät voi valjastaa nyt uudelleen.

”Nuorten kannattaa hakeutua yh-
teen, ettei kukaan jäisi itsekseen mietti-
mään mieltä ahdistavia asioita. Nuoril-
le tulisi tarjota mahdollisuus sanoittaa 

tunteitaan ja porukalla miettiä yhteistä 
toimintaa asian eteen”, sanoo Pauliina 
Kainulainen.

”On kyse siitä, miten ihmisen mie-
li kestää”, hän jatkaa. ”Psykologia antaa 
omat työkalunsa, mutta hengellisyys pi-
tää ihmistä koossa, se antaa mielen tyy-
neyttä ja voimaa myös etsiä sitä. Hen-
gellisyys auttaa pysymään toimintaky-
kyisenä. Kristinuskossa on paljon ai-
neksia tähän”, sanoo Kainulainen.

Hyvinä esimerkkeinä hän mainitsee 
hiljaisen rukouksen, taizé-rukouksen ja 
luonnon, jotka voivat auttaa mielentyy-
neyden löytämisessä.

”Ja mitä aarteita Raamatusta löy-
tyykään mietiskelyn ja rukouksen ai-
healueilta. Jeesuksen opetuksista mie-
lenmuutokseen löytyy paljon sellaista, 
mitä kannattaa tutkistella”, sanoo Kai-
nulainen.

”Nuotion äärellä istuminen on yk-
si ikiaikainen yhdessäolon muoto, jos-
sa yhdistyy riitinomaisesti laulut, ru-
koileminen, hiljentyminen ja luonto-
yhteys sekä tasaveroinen yhdessä olemi-
nen. Tällaiset asiat ovat arvokkaita aut-
tamaan ahdistuksessa”, jatkaa Kainulai-
nen.

Ideoita Saapas-päiviltä

Kainulainen oli puhumassa valtakun-
nallisilla Saapas-päivillä syyskuun lo-
pussa erilaisista ekologisuuden teemois-
ta. Kainulaisen mukaan vaikkapa yk-
sinkertainen luontoon hakeutuminen 
ilman teknologiaa on rauhoittava koke-
mus. Hän toivookin, että kirkossa mie-
tittäisiin monelta kantilta, mikä on kir-
kollisen nuorisotyön suhde ’härpäkkei-
siin’. 

Saapas-päivillä kuultiinkin hyviä esi-
merkkejä siitä, miten teknologia voi ol-
la rajatusti mukana yhteisessä tekemi-
sessä. Esimerkiksi hiljaisen kävelyret-
ken aikana nuoret voivat kännykän ka-
meralla kuvata sitä, mikä heistä on kau-
neinta, jolloin ”härpäkkeet” eivät nou-
se itse asian keskiöön ja yhdessäolossa 
liian hallitsevaan asemaan. 

Nuorilta nousee hyviä ideoita ja sa-
malla nuoret sitoutuvat tekemään, kun 
he itse ovat löytäneet asioita, joiden 
eteen voi tehdä työtä. Nuorisotyönoh-
jaajien yksi tehtävä on organisoida tila 
ja tilanne tällaisille keskusteluille.

Nuorisotyön menetelmistä 
löytyy apua
ilmastoahdistukseen ja 
teitä mielentyyneyteen

PASI RÄSÄMÄKI

Ekopappi Pauliina Kainulainen:
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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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Kansainväliset rippikoulut ovat in-
nostaneet nuoria jo yli 30 vuoden 

ajan tutustumaan toisiinsa ja rippikou-
lun opetuksellisiin sisältöihin suomen 
ja englannin kielillä. Partaharjulle ko-
koontuu kaksi “suur-riparia”, joissa mo-
lemmissa on 70 nuorta ympäri maa-
ilman. Opetusryhmiä on kolme: yksi 
englanninkielinen, yksi suomenkielinen 
ja kolmas voi olla ”finglish’ä” käyttävä.

Rippikoulu on pitkälti samanlainen 
kuin paikallisissa seurakunnissa pidet-
tävät rippikoulut. Poikkeuksena on 10 
päivän kesto, konfirmointi leirijakson 
viimeisenä päivänä ja kielinä suomi ja 

englanti kaikessa toiminnassa.
Rippikoulu alkaa lokakuussa sähköi-

sellä kirjeellä rippikoululaiseen ja hä-
nen perheeseensä. Nuori osallistuu pai-
kallisen seurakunnan toimintoihin seu-
rakunnan ohjeiden mukaisesti ja toi-
mii moodle-alustalla tutustuen omaan 
kv-rippikouluryhmäänsä ja vastaten 
muutamiin tehtäviin.

Mielenkiintoinen vaihtoehto nuoril-
le käydä rippikoulu!

Lisätietoja: nuorikirkko.fi/kansain-
valiset-rippikoulut ja kurssisihteeri Eli-
se Kyttä, elise.kytta@nuorikirkko.fi, 
040 731 8578.

Toivon näköalojen muistaminen 
ilmastotyössä
Kysymykseen, onko ahdistaville ilmas-
touutisille jo pantava ”jäitä hattuun”, 
Pauliina Kainulainen vastaa:

”Siinä mielessä kyllä, että ahdistuk-
sesta seuraavana vaarana on lamaantu-
minen. Sen sijaan tulisi siirtyä pohti-
maan toivon näköaloja ja asioita eteen-
päin. Ahdistusta on kyllä tarpeellista sa-
noittaa, jotta siitä voi vapautua. On tär-
keää vapautua syyllisyyden ja velvolli-
suuden tunteista ja armahtaa itseänsä. 
Rakkaus ja yhteenkuuluvuuden tun-
ne luonnon kanssa ovat voimakkaim-
pia muutoksen lähtökohtia. Ja edelleen 
lasten ja nuorten tulee saada kokea iloa 
luonnosta.”

Kainulainen on itse aktiivisesti mu-
kana Pohjois-Karjalassa Kohtuus-liik-
keessä, jossa epähierarkkisesti ihmiset 
kokoontuvat yhteen ja ”hullutkin” ide-
at ovat tervetulleita. Tämän kaltainen 
vapaaehtoistyö on ollut hänestä palkit-
sevaa ja siinä jokainen saa käyttää omaa 
luovuuttaan. Aiheesta lisää www.koh-
tuusvaarassa.com.

Ekopappi Pauliina Kainulaista 
Saapas-päivien yhteydessä 

Partaharjulla 27.–29.9.2019 
haastatteli Pirjo Riipinen.

Kirjavinkit

Pauliina Kainulainen:
  Suuren järven syvä 

hengitys – 
luontosuhde ja 

kokonainen mieli

Suvielise Nurmi ja 
Panu Pihkala (toim.) 
Luontokirkkovuosi

Kirjoja voi tilata 
Lasten Keskuksesta.

Kansainväliset rippikoulut 2020 
Partaharjulla

Kristillisen kasvatuksen Suomi-Viro-työryhmän perustamisesta
tulee tänä vuonna kuluneeksi 30 vuotta.
Kutsumme teitä juhlistamaan yhteistyötä

”Eilisestä tähän päivään” -seminaariin 8.11.2019 klo 9.30–16
Teologiseen instituuttiin, Tallinnaan.

 

Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Seminaariin ei ole osallistumis-
maksua, mutta päivän aikana on mahdollisuus antaa lahjoitus kulujen katteeksi.

Pyydämme ilmoittautumaan (ruokarajoitusten kera) viimeistään 21.10. mennessä. 
Lisätietoja:Titta Hämäläinen, titta.hamalainen@eelk.ee tai p. +358 50 358 2041.

Tervetuloa!

Työryhmän puolesta 
Puheenjohtaja Jukka Jylhä ja Elise Kyttä, Nuori kirkko ja Sirpa Syrjä, KKP

PASI RÄSÄMÄKI

V I L L I IHMISILLE NUORISOT YÖSSÄ   numero  3 / 20172 V I L L I IHMISILLE NUORISOT YÖSSÄ   numero  3 / 2017
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”Pidän isona huolestuttavana 
juttuna, kun minulle retriit-
tipapille eräs alle 30-vuotias 

henkilö sanoi, että kaikki hänen suku-
polvensa nuoret ovat ahdistuneita ja et-
tä uskaltaako tulevaisuutta edes ajatella. 
Tämä on myös kirkolle iso haaste”, teo-
logian tohtori, ekopappi Pauliina Kai-
nulainen sanoo kysyttäessä nuorten il-
mastoahdistuksesta ja jatkaa:

”Tiedon lisääminen ei enää auta, sil-
lä voidaan jo ’iskeä naamalle’, vaan on 
etsittävä apua ahdistukseen ja toivon 
näköaloja tulevaisuuteen.”

Nuorisotyön hyvistä käytänteistä 
löytyy apu ahdistukseen

Ekopapilla on paljon konkreetti-
sia vinkkejä ahdistuksen käsittelyyn ja 
nuorisotyönohjaajille moni menetelmä 
on tuttu, kun ilmastoahdistus ei vielä 
puristanut näin lujasti. Tutut menetel-
mät voi valjastaa nyt uudelleen.

”Nuorten kannattaa hakeutua yh-
teen, ettei kukaan jäisi itsekseen mietti-
mään mieltä ahdistavia asioita. Nuoril-
le tulisi tarjota mahdollisuus sanoittaa 

tunteitaan ja porukalla miettiä yhteistä 
toimintaa asian eteen”, sanoo Pauliina 
Kainulainen.

”On kyse siitä, miten ihmisen mie-
li kestää”, hän jatkaa. ”Psykologia antaa 
omat työkalunsa, mutta hengellisyys pi-
tää ihmistä koossa, se antaa mielen tyy-
neyttä ja voimaa myös etsiä sitä. Hen-
gellisyys auttaa pysymään toimintaky-
kyisenä. Kristinuskossa on paljon ai-
neksia tähän”, sanoo Kainulainen.

Hyvinä esimerkkeinä hän mainitsee 
hiljaisen rukouksen, taizé-rukouksen ja 
luonnon, jotka voivat auttaa mielentyy-
neyden löytämisessä.

”Ja mitä aarteita Raamatusta löy-
tyykään mietiskelyn ja rukouksen ai-
healueilta. Jeesuksen opetuksista mie-
lenmuutokseen löytyy paljon sellaista, 
mitä kannattaa tutkistella”, sanoo Kai-
nulainen.

”Nuotion äärellä istuminen on yk-
si ikiaikainen yhdessäolon muoto, jos-
sa yhdistyy riitinomaisesti laulut, ru-
koileminen, hiljentyminen ja luonto-
yhteys sekä tasaveroinen yhdessä olemi-
nen. Tällaiset asiat ovat arvokkaita aut-
tamaan ahdistuksessa”, jatkaa Kainulai-
nen.

Ideoita Saapas-päiviltä

Kainulainen oli puhumassa valtakun-
nallisilla Saapas-päivillä syyskuun lo-
pussa erilaisista ekologisuuden teemois-
ta. Kainulaisen mukaan vaikkapa yk-
sinkertainen luontoon hakeutuminen 
ilman teknologiaa on rauhoittava koke-
mus. Hän toivookin, että kirkossa mie-
tittäisiin monelta kantilta, mikä on kir-
kollisen nuorisotyön suhde ’härpäkkei-
siin’. 

Saapas-päivillä kuultiinkin hyviä esi-
merkkejä siitä, miten teknologia voi ol-
la rajatusti mukana yhteisessä tekemi-
sessä. Esimerkiksi hiljaisen kävelyret-
ken aikana nuoret voivat kännykän ka-
meralla kuvata sitä, mikä heistä on kau-
neinta, jolloin ”härpäkkeet” eivät nou-
se itse asian keskiöön ja yhdessäolossa 
liian hallitsevaan asemaan. 

Nuorilta nousee hyviä ideoita ja sa-
malla nuoret sitoutuvat tekemään, kun 
he itse ovat löytäneet asioita, joiden 
eteen voi tehdä työtä. Nuorisotyönoh-
jaajien yksi tehtävä on organisoida tila 
ja tilanne tällaisille keskusteluille.

Nuorisotyön menetelmistä 
löytyy apua
ilmastoahdistukseen ja 
teitä mielentyyneyteen

PASI RÄSÄMÄKI

Ekopappi Pauliina Kainulainen:



V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  5 / 201926
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 NUORISOT YÖSSÄ   numero  3 / 20174 V I L L I IHMISILLE NUORISOT YÖSSÄ   numero  3 / 2017

Nuori kirkko ry Itälahdenkatu 27 A (3. krs) 00210 Helsinki
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Hae ansiomerkit 
kerhonohjaajille ja 

isosille luovutettavaksi 
kerhonohjaajapäivillä

Kerhonohjaajat ja isoset tekevät 
upeaa vapaaehtoistatyötä. Heidän 

arvokkaan työnsä voi huomioida an-
siomerkillä esimerkiksi kevään kerho-
nohjaajapäivillä. Nuorella kirkolla on 
pronssinen, hopeinen ja kullattu ansio-
merkki.

Merkkejä myönnetään hakemukses-
ta seurakuntien kasvatustyössä toimi-
ville vapaaehtoisille, esimerkiksi kerho-
nohjaajille ja isosille, kahden (2), neljän 
(4) ja kahdeksan (8) vuoden vapaaeh-
toistyöstä. Merkit myöntää Nuori kirk-
ko ry:n johtaja.

Merkkejä voi tilata Nuoren kirkon 
nettisivulta: nuorikirkko.fi/ansiomer-
kit. Niiden toimitusaika on noin kak-
si (2) viikkoa. Nuori kirkko ry pitää 
myönnetyistä ansiomerkeistä luetteloa.

Kerhonohjaajapäiviltä virtaa kerhotyöhön

Tutut vuosittaiset kerhonohjaajapäivät pidetään jälleen tammi-helmikuussa 
seitsemällä paikkakunnalla ympäri Suomen. Tähän kerhonohjaajapäivien al-

kuvuoden rytmiin ovat siirtyneet nyt myös Helsingin ja Espoon hiippakunnat.
Alla on päivämäärät ja paikkakunnat ja tarkemmat tiedot kustakin päivästä ja il-

moittautumisohjeet löytyy nuorikirkko.fi/kerhot-sivulta. 

Varaa paikkasi 
vuoden 2020 
koulutuksiin nyt!

Syksy on oikea aika suunnitella oman 
ja työyhteisön osaamisen kehittämis-
tä. Nuori kirkko ry tarjoaa monipuo-
lisia koulutuksia eri-ikäisten lasten 
ja nuorten kanssa tehtävään työhön. 
Tutustu valikoimaamme koulutuk-
set.nuorikirkko.fi ja ilmoittaudu mu-
kaan tai tilaa koulutus omaan työyh-
teisöösi!
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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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• Järjestelyt: Jukka Jylhä, jukka.jyl-
ha@nuorikirkko.fi, 0400 508241 

957 
541
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Koulutuksia – 
ilmoittautumisaika käsillä
• Godly Play -ohjaajakoulutus 29.–
30.1. ja 20.–21.4.2020 Järvenpäässä. 
Godly Play on kaikenikäisille sopiva ta-
pa tutkia raamatunkertomuksia oman 
elämänkokemuksen kautta. Opi ohjaa-
maan Godly Play -työskentelyjä ja kut-
su seurakuntalaisia Raamatun ääreen.

Ilmoittautuminen 16.12.2019 men-
nessä seurakuntaopisto.fi/seurakunnat.

• Isostoiminnan kehittäminen – isos-
ta aikuiseksi 19.–20.2. ja 6.–7.5.2020 
Ylivieskassa. Tule suuntaamaan oman 
seurakuntasi isostoimintaa kohti tule-
vaisuutta! Isostoiminnassa on mahtavia 
mahdollisuuksia tukea nuoren kasvua 
samalla, kun huolehditaan rippikou-
lujen onnistumiselle välttämättömien 
isosten kouluttamisesta. Oulun hiippa-
kunnan tuen ansiosta voit osallistua tä-
hän koulutukseen vain täysihoidon ja 
matkakulujen hinnalla.

Ilmoittautuminen 16.12.2019 men-
nessä koulutukset.nuorikirkko.fi-sivun 
kautta.

Tukea ilmasto- ja 
ympäristökasvatuksen 
haltuunotossa

Onko osaamisesi riittävää luodakse-
si nuorille uskottavaa toivoa ym-

päristöhuolissa ja ollaksesi tukena ym-
päristövaikuttamisessa? Entä kuuluu-
ko toimintatapoihisi lasten ja nuorten 
luontosuhteen vahvistaminen?

Nuori kirkko tarjoaa räätälöityjä ti-
lauskoulutuksia seurakuntasi tarpee-
seen koko työyhteisölle tai kasvatuksen 
väelle sekä kalenterikoulutukset:

Luonto seurakunnan kasvatuksen 
toimintaympäristönä 

• 5.–7.5.2020 Partaharjulla ja 
• 20.–21.9.2020 Ylivieskassa. 
Tilauskoulutuksessa voidaan yhdes-

sä laatia vaikkapa seurakunnan ympä-
ristökasvatussuunnitelmaa tai päivittää 
sitä. 

Syvenny kasvatuksen kehittämiseen 
ja ajankohtaisiin kysymyksiin yh-

dessä varhaiskasvatuksen, kouluikäisten 
ja nuorisotyön ammattilaisten kanssa! 
Omien kokemusten jakaminen ja yh-
teinen pohdinta syventyvät Lapin upe-
assa luonnossa, josta ehdit nauttia kou-
lutuksen seminaarin aikana. Kasvatuk-
sen kaaren kokonaisuuden lisäksi semi-
naarissa otetaan huomioon ikäkausit-

6.11.2019 HUITTINEN    //    14.11.2019 HELSINKI    //    21.11.2019 TAMPERE

Kehity ja verkostoidu - kehittämispäivä antaa paljon työalasta riippumatta! 

Onko seurakunnassasi nuoria, jotka 
haluavat tehdä ympäristövaikut-

tamista tai vaikkapa ihmisoikeustyötä 
globaalilla tasolla?

Nuorten vaikuttajaryhmät voivat 
hakea Nuorelta kirkolta ensi vuodek-
si hankestipendejä toiminnalle, jonka 
tavoitteet ylittävät Suomen rajat.

Teemat voivat olla moninaiset, sillä 
niiden on tarkoitus nousta siitä, millai-
sella vaikuttamisella nuoret itse kokevat 

voivansa edistää kristillisten arvojen to-
teutumista. 

Hankkeet tulee olla jonkin seura-
kunnan suojeluksessa niin, että nuor-
ten ryhmällä on nimetty työntekijä tu-
kenaan. Jaossa on 2–3 kappaletta 500–
1000€:n hankestipendiä ilman kiinteää 
hakuaikaa. 

Tiedustelut ja hakemukset voi osoit-
taa kouluttaja Suvielise Nurmelle, su-
vielise.nurmi@nuorikirkko.fi. 

Tukea kunnianhimoisille nuorten vaikuttajaryhmille

Suuntaseminaari Saariselällä 
3.–7.2.2020

tain tehtävä työ. 
Ilmoittautuminen 15.11.2019 men-

nessä koulutukset.nuorikirkko.fi-sivus-
ton kautta. 

Lisätietoja: vs. kouluttaja Anna Kär-
ri, anna.karri@nuorikirkko.fi, 0400 
541 957. 

Järjestäjäjät: Nuori kirkko, Kirkon 
kasvatus ja perheasiat (KKP), SLS ja 
Agricola-opintokeskus.
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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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Hae ansiomerkit 
kerhonohjaajille ja 

isosille luovutettavaksi 
kerhonohjaajapäivillä

Kerhonohjaajat ja isoset tekevät 
upeaa vapaaehtoistatyötä. Heidän 

arvokkaan työnsä voi huomioida an-
siomerkillä esimerkiksi kevään kerho-
nohjaajapäivillä. Nuorella kirkolla on 
pronssinen, hopeinen ja kullattu ansio-
merkki.

Merkkejä myönnetään hakemukses-
ta seurakuntien kasvatustyössä toimi-
ville vapaaehtoisille, esimerkiksi kerho-
nohjaajille ja isosille, kahden (2), neljän 
(4) ja kahdeksan (8) vuoden vapaaeh-
toistyöstä. Merkit myöntää Nuori kirk-
ko ry:n johtaja.

Merkkejä voi tilata Nuoren kirkon 
nettisivulta: nuorikirkko.fi/ansiomer-
kit. Niiden toimitusaika on noin kak-
si (2) viikkoa. Nuori kirkko ry pitää 
myönnetyistä ansiomerkeistä luetteloa.

Kerhonohjaajapäiviltä virtaa kerhotyöhön

Tutut vuosittaiset kerhonohjaajapäivät pidetään jälleen tammi-helmikuussa 
seitsemällä paikkakunnalla ympäri Suomen. Tähän kerhonohjaajapäivien al-

kuvuoden rytmiin ovat siirtyneet nyt myös Helsingin ja Espoon hiippakunnat.
Alla on päivämäärät ja paikkakunnat ja tarkemmat tiedot kustakin päivästä ja il-

moittautumisohjeet löytyy nuorikirkko.fi/kerhot-sivulta. 

Varaa paikkasi 
vuoden 2020 
koulutuksiin nyt!

Syksy on oikea aika suunnitella oman 
ja työyhteisön osaamisen kehittämis-
tä. Nuori kirkko ry tarjoaa monipuo-
lisia koulutuksia eri-ikäisten lasten 
ja nuorten kanssa tehtävään työhön. 
Tutustu valikoimaamme koulutuk-
set.nuorikirkko.fi ja ilmoittaudu mu-
kaan tai tilaa koulutus omaan työyh-
teisöösi!
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www.seurakuntakauppa.fi

facebook.com/kirjapaja seurakunnille

PANU PIHKALA

Mieli maassa?
Ympäristötunteet

LAURI MAARALA

Gurun opissa

Mitä on ympäristöraivo? Tai ympäristöyllätys? 
Ympäristöahdistuksen ja toivon tulkkina tunnetuksi tul-
lut Panu Pihkala pohtii uudessa kirjassaan, miten monin 
eri tavoin ihmisen tunne-elämä on sidoksissa maahan. 

Ensimmäinen suomenkielinen ympäristötunteiden käsi-
kirja johdattaa tuntemaan ja oivaltamaan, miten eri tun-
teet voivat liittyä luontoon ja ympäristöasioihin. Tarkoi-
tus ei ole määritellä ympäristötunteita tyhjentävästi, 
vaan kutsua lukija pohtimaan ja tunnistamaan niin 
surullisia kuin iloisia mielenmaisemia. 

Henkinen ja hengellinen etsintä elää syvävirtauksena 
ajassamme. Monet etsivät vastausta idän uskontojen 
mestareilta ja meditaatiotekniikoista. Voimme löytää 
toivoa ja inspiraatiota lähempääkin, kristillisen mystiikan, 
spiritualiteetin ja rukouksen opettajilta.

Gurun opissa tuo niin varhaisten vuosisatojen mestarei-
den kuin nykyajan mystikkojen elämän, opin ja harjoituk-
set tuoreella tavalla lukijan ulottuville. Lauri Maarala esit-
telee teoksessaan nelisenkymmentä hengellistä ohjaajaa. 
Yksinkertaiset harjoitukset ja meditaatio ovat välineitä 
totuuden ja hyvän elämän etsimisessä.

I S B N  9789523540866
Hinta 32,50

I S B N  9789523541030
Hinta 25,90
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Panu
Pihkala

Ympäristötunteet

Mieli
 maassa?

UUTUUS!

Tunteella 
ympäristökysymysten 

kimppuun

32,50€

UUTUUS!

Hyvää elämää
etsimässä

25,90 €


