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Käsissäsi oleva lehti syntyi neljännesvuosisata sitten. 25-vuotias on nuori aikuinen. 
Monella tapaa jo oman tiensä löytänyt ja monta valintaa tehnyt. Samalla kuitenkin 
elämä on suurelta osin vielä edessäpäin, ja paljon maailmaa valloittamatta. 

Kysyimme teiltä, hyvät nuorisotyöntekijät, tänä syksynä arviotanne tästä lehdes-
tä. Kolme neljästä teistä oli sitä mieltä, että Villin jutut ovat ajankohtaisia. Selvästi 
yli puolet teistä katsoi, että jutut ovat kiinnostavia ja Villi on hyödyllinen nuoriso-
työn arjessa. Saimme selkeän viestin siitä, että Villin kaltaista lehteä tarvitaan nuo-
risotyön kentällä. Meitä tekijöitä hiukan yllätti teidän näkemyksenne siitä, että ha-
luatte lukea Villiä ennen muuta paperijulkaisuna.

Kiitämme palautteesta, ja pyrimme tekemään yhä parempaa ja hyödyllisempää 
lehteä. Lukijoiden toiveiden mukaisesti teemme lisää juttuja pienten ja keskisuur-
ten seurakuntien elämää koskettavista asioista. Tarkoituksemme on jakaa yksittäi-
siä artikkeleita aikaisempaa tehokkaammin verkon kautta. 

Tässä lehdessä Eija Kallisen haastattelussa käydään läpi Villin historiaa. 1990-lu-
vun laman keskellä nuorisotyössä pohdittiin resurssien riittävyyttä, töiden uudel-
leen järjestelyjä ja työntekijöiden jaksamista. Siis paljolti samoja kysymyksiä kuin 
tänäänkin. Näinä vuosina kirkon asema on kuitenkin radikaalisti muuttunut, it-
sestäänselvyyksien aika on todellakin ohi. Kun epävarmuus on yhä tiheämpää, Ei-
ja Kallinen osoittaa meille hyviä tienviittoja tulevaisuuteen: lapsi- ja nuorilähtöi-
nen toiminta ja teologia, tilaa vapaaehtoisuudelle ja nuorten toimijuudelle, ytimes-
sä uudelleen ymmärretty missionaarisuus.  

Nuoret haluavat olla toimijoita. Sopiiko se meille aikuisille? Olemmeko valmii-
ta näkemään vaivaa sen hyväksi, että nuoret toimivat, me luomme puitteita toi-
minnalle?

Jarmo Kokkonen 
KKP

ALUKSI

”Me olemme pystyneet elämään ei-mis-
sionäärisessä kirkossa. Mutta sen aika on 
ohi. Ehkä voimme alkaa tehdä asioita nyt 
niin, että ne kiinnostavat myös niitä, jotka 
eivät vielä ole halunneet mukaan tulla”, 
kysyy Eija Kallinen. Sivut 4–8.

25 vuotta Villi-ihmisen elämää
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Teksti, kuvat: Jaakko Kaartinen

Eija Kallinen oli perustamassa Villiä 
kaksikymmentäviisi vuotta sitten. Silloin 
ei osattu ennustaa, millaiset ajat odottivat 
nurkan takana. Neljännesvuosisadassa 
kirkossa koettiin syviä muutoksia. Miten 
elää seuraavien kahdenkymmenenviiden 
vuoden mullistuksissa?

Muutos ja  
mahdollisuus
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Vuonna 1994 Eija Kallinen oli 
Nuorten keskuksen pääsihtee-
rinä tekemässä päätöstä leh-
den synnyttämisestä kirkon 

varhaisnuoriso- ja nuorisotyön kentäl-
le. Syntyi Villi. Nyt Kallinen on jäämäs-
sä eläkkeelle Nuoresta kirkosta, ja Villis-
tä on tullut nuori aikuinen. On hyvä het-
ki istahtaa alas katselemaan taaksepäin ja 
arvuuttelemaan tulevaa.

Lehti itsessään syntyi lamasta. Kirkos-
sa ja sen järjestöissä resursseja karsittiin. 
Sen myötä päätettiin myös yhdistää eri 
tiedotuslehtiä yhdeksi oikeaksi, artikkeli-
perustaiseksi julkaisuksi. 

”Villi perustettiin, kun internet oli 
vasta yleistymässä”, Eija Kallinen sanoo.

”Kahdenkymmenenviiden vuoden 
aikana, joina Villi on ilmestynyt, suu-
rin mullistus on ollut digitalisaatio. Sii-
nä vaiheessa ei osattu ennakoida, että tie-
dotuslehdet tulisivat nopeasti kokonaan 
tarpeettomiksi.” 

”Jos Kirkkolaiva, Ajan tasalla ja Sol-
mu, joiden resurssit yhdistämällä Villi 
tehtiin, olisivat olleet olemassa nykyään, 
ne olisivat olleet verkkosivuja, joilla kirk-
kohallitus, PTK ja Nuorten Keskus tie-
dottavat ajankohtaisista asioista.”

Villi siis oikeastaan syntyi siksi, ettei 
tulevaa voinut tarkemmin ennakoida. 

”Nykyhetkessä ollaan yhä vain kiih-
tyvän muutoksen edessä – emmekä me 
edelleenkään tiedä, mitä on tulossa. Jos 
mahdollista, tiedämme tulevasta vielä vä-
hemmän kuin silloin kaksikymmentävii-
si vuotta sitten.”

Muutoksia ja mullistuksia

1990-luvulla oltiin keskellä lamaa. Sen 

jäljet vaikuttavat yhä monien nykyisten 
nuorten vanhempien todellisuuteen. 
Villin ensimmäisessä pääkirjoituksessa 
Leena Märsylä käsitteli lamaa ja ylisu-
kupolvista köyhyyttä.

Lama tuntui myös nuorisotyön puit-
teissa.

”Vuodesta 1975 vuoteen 1987 kirkon 
nuorisotyönohjaajien määrä oli kasva-
nut kahdeksankymmentä prosenttia. Re-
surssit olivat kasvaneet koko ajan, vaik-
ka toimintaa osallistuvien nuorten määrä 
oli laskenut. Kun lama sitten tuli, se lak-
kautti viidenneksen viroista”, Eija Kalli-
nen muistelee.

Villin alkuvuosien teemoissa toimin-
taympäristön muutos näkyi työssä selviä-
misen kysymysten käsittelynä. Lehdes-
sä kirjoitettiin paljon työntekijöiden jak-
samisesta ja työn järjestämisestä. Leimal-
lista Villin alkuajoille oli huolissaan ole-
minen. 

”Nyt eteenpäin katsoessa voi arvail-
la, että seuraavien kahdenkymmenenvii-
den vuoden aikana samat teemat tule-
vat olemaan esillä, mutta toisesta syystä: 
kirkosta eroamisen ja jäsenyyden muu-
tosten takia; koko valistuksen jälkeisen 
ajan yhteiskuntajärjestelmä on murene-
massa.”

”Perustava muutos vaikuttaa kirk-
koon ja kaikkiin muihinkin instituutioi-
hin. Muutosten keskellä asiat ovat huo-
nosti ennakoitavissa. Ei voi luottaa tietä-
vänsä, mitä tapahtuu, jos tehdään näin 
ja näin. Siksi tämä aika haastaa työn te-
kemistä aivan uudella tavalla”, Kallinen 
miettii.

”Vanhana saarelaisena minulla on tä-
mä mielikuva, että aiemmin meillä oli 
jäät, joita pitkin pääsi kulkemaan. Nyt 

ne jäät sulavat, ja vaikka saaret ja man-
tereet ovat paikoillaan, emme enää tiedä, 
miten päästä paikasta toiseen.”

”Toisaalta: muutos on edessä, mutta 
ei se ole pelottavaa – se on muutos vain. 
Ja nuoriin liittyvä perustehtävä, kasvuun 
liittyvä perustehtävä on sama kuin aiem-
min.”

Nuorisotyön tarkoitus

Mitä varten nuorisotyö sitten on ole-
massa? 

”Kasvattaakseen jäseniä tulevaisuuden 
kirkkoon? Ei – eihän sitä tulevaisuuden 
takia tehdä, vaan reaaliajassa, jotta lapsil-
la ja nuorilla olisi tässä ja nyt yhteys py-
hään. Lapset ja nuoret ovat osa kirkkoa 
nyt, ei vasta viiden tai kymmenen vuo-
den kuluttua. Toki kasvattajien, myös 
kirkollisten, tehtävänä on varustaa lapsia 
ja nuoria aikuisuuteen. Kun emme tiedä, 
millainen tulevaisuus heitä odottaa, teh-
tävämme on rakastaa, auttaa ja kannus-
taan heitä tässä ja nyt ja luottaa, että se 
riittää myös aikuisuudessa.”

”Kysymys on vähän sama kuin poh-
dinta rippikoulujen leikkihäiden mer-
kityksestä – eiväthän viisitoistavuotiaat 
nuoret avioliitto-opetusta tarvitse. Se ei 
ole heille moneen vuoteen ajankohtais-
ta. Mutta nuoret tarvitsevat keskustelua 
ja yhteistä pohtimista seurustelusuhteis-
ta, ihmissuhteessa elämisen opettelua ja 
eettisiä kysymyksiä – asioita, jotka ovat 
ajankohtaisia nyt, nuorten omassa elä-
mässä.”

Jos lapsi tai nuori ”näkee nälkää”, kir-
kon tehtävä on ravita häntä, on se nälkä 
sitten mitä tahansa. Kallisen mielestä se 
ei ole muuttunut kahdenkymmenenvii-

den vuoden aikana, ei ole ollut erilaista 
sitä ennenkään, eikä muutu tulevaisuu-
dessakaan.

Kirkko voi antaa toivoa 
paremmasta

”Vielä Villin syntyessä kohtaaminen oli 
pääsääntöisesti fyysisesti samaan tilaan 
saapumista. Tällä hetkellä se on myös 
virtuaalista ja globaalia. Kun nuorisotyö 
rantautui reilu sata vuotta sitten Suo-
meen, mahdollisti sen elinvoimaisuu-
den paitsi nuorten lisääntynyt vapaa-
aika myös polkupyörän yleistyminen. 
Voisi kai todeta, että yhteydet parani-
vat tuolloin monen G:n voimalla. Nyt 
edessämme on vielä suurempi harppa-
us”, Kallinen pohtii. 

”Kristillisellä nuorisotyöllä on val-
tavasti uusia mahdollisuuksia kohda-
ta nuoria digitalisaation myötä. Olen 
iloinnut suuresti kaikesta niistä inno-
vaatioista, joita mm. Palveluoperaatio 
Saappaan parissa toimivat ohjaajat ja 
nuoret ovat tehneet kehittäessään Net-
tiSaapasta.”

Kallisen mielestä kirkko voi antaa toi-
voa paremmasta. Ihmisillä on perustar-
peita, joita kirkko kykenee palvelemaan 
paremmin kuin moni muu toimija. Suu-
rin osa yhteisöistä, joihin nuoret kuu-
luvat, perustuvat pärjäämiseen, tekemi-
seen, suorittamiseen. Seurakunta sen si-
jaan voi olla heille yhteisö, jossa riittää, 
että on olemassa.

”Vaikkei seurakunta tekisi mitään 
muuta kuin kokoaisi ihmisiä olemaan 
yhdessä, se olisi palvelus yhteiskunnal-
le. Yksinkertaista yhteen tulemisen ja yh-
dessä olemisen kokemusta tarvitaan. Kai-

ken ympärillämme olevan hyvinvoinnin 
keskellä yksinäisyyden kokemus on niin 
aikuisten kuin lasten ja nuortenkin suu-
rin vitsaus. Meidät seurakuntien nuori-
sotyössä toimivat on kutsuttu avaamaan 
ovia nuorten kohtaamiselle. Ilman yh-
teyttä toisiin jää jäljelle vain kuluttami-
nen ja se, miltä näyttää ja miten pärjää.”

Mystiikka kasvatustyön 
keskiöön

”Seurakunta on ihmisten yhteisö, mutta 
se on ennen muuta myös pyhän kohtaa-
misen yhteisö. Olemme ajautuneet lute-
rilaisessa kirkossa tilanteeseen, jossa Ju-
malan pyhyyden mystinen puoli on jää-
nyt vain joidenkin harvojen osaksi. Ha-
luaisin palauttaa mystiikan kirkon kas-
vatustyön keskiöön.”

”Minua on mietityttänyt Eija-Riitta 
Korholan esittämä ajatus siitä, että libe-
raali-konservatiivi-akselin lisäksi kristin-
uskoa ja itse asiassa kaikkia aatteita pitäisi 
tarkastella myös fundamentalisti-mystik-
ko-akselilla. Tällainen nelikenttä on kiin-
nostava”, sanoo Kallinen. 

”Ajattelussani mystikko lähestyy Ju-
malaa rukoillen, ihmetellen. Hänelle Ju-
malan olemassaolo on toivon ja kaipauk-
sen kautta avautuvaa, ei niinkään varman 
tiedon ja opin kautta piirtyvää.”

”Mystiikan aavisteleminen on meillä 
kirkossa ollut jossain määrin vajaata. Sen 
soisin nuorisotyön löytävän. Että ollaan 
aavistelemassa, ettei tarvitse olla funda-
mentalisti ollakseen kirkossa. Kun on aa-
vistelemassa, voi kysellä myös kuka olen 
suhteessa pyhään. Kuka olen suhteessa 
toiseuteen?”

”Myös hiljaisuus ja meditaatio ovat 

hyvin vähän käytettyjä voimavaroja. Ei-
kö nuorille voisi tarjota retriittejä? Yh-
dessä koettu hiljaisuus voisi olla jotain 
uniikkia.” 

Luontosuhteessa on 
käyttämätöntä voimaa

”Asia, jota olen surrut viime vuosina, on 
seurakuntien kasvatustyön luontosuh-
teen oheneminen. Seurakuntien ja jär-
jestöjen, Nuorten Keskus ja PTK mu-
kaan lukien, rakennettua toinen tois-
taan upeampia leirikeskuksia, siirryim-
me teltoista sisätiloihin ja nuotioiden 
äärestä emäntien valmistaman ruoan 
ääreen. Kehitys oli kaiketi väistämätön, 
mutta nyt voisi olla täyskäännöksen ai-
ka”, Eija Kallinen sanoo.

”Olen ihaillut Partion toimintaa. He 
ovat aina vieneet lapset ja nuoret luon-
toon, sen keskelle, eivätkä he ole luopu-
neet tästä toimintamallista. Toivon, että 
seurakunnat löytävät luontoretkeilyn ja 
telttailun merkityksen uudelleen. ”

”Muistan omasta rippikoulusta liki 50 
vuoden takaa opetuksen, jonka mukaan 
ihminen on luotu elämään yhteydes-
sä sekä lähimmäiseen että Jumalaan. It-
se lisäisin tuohon kuvaan neljännen kul-
man, luonnon, jolloin kuvasta muodos-
tuisi myös kolmiulotteinen.”

”Seuraavien vuosikymmenten suurin 
muutos lasten ja nuorten elämässä tulee 
olemaan ilmastonmuutos kaikkine glo-
baaleine vaikutuksineen. Meillä on Suo-
messa vielä puhdasta ilmaa, maata ja vet-
tä. Luonnon keskellä oleilemalla, sitä ih-
mettelemällä, tarkkailemalla ja siitä naut-
timalla, voimme kääntää lasten ja nuor-
ten ilmastoahdistuksen rakkaudeksi, jon-
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Kasvava kasvu ja kasvatus

KASVAESSAAN LAPSESTA NUOREKSI ja siitä taas aikuiseksi, ihminen kasvaa ja ke-
hittyy; muuttuu. Muutos kuluu kasvuun. Emmehän oleta, että ihminen olisi kaikin puo-
lin samanlainen läpi elämänsä. Päinvastoin kannustamme ja toivomme, että meistä jokai-
nen voisi löytää itsestään myös uusia puolia. Kasvaa ja kehittyä.

Kenties on hyvä ja tärkeää, että suhtaudumme myös tekemäämme kasvatustyöhön se-
kä ihmisten kasvun polkuihin samoin. Ymmärrämme, etteivät nekään voi pysyä tismal-
leen samoina kesä ja vuosikymmen toiseen. Niidenkin tulee kasvaa ja kehittyä. Muuttua.

Muutos ei tarkoita, että kaikki kirjoitettaisiin uudestaan. Eikä sen tarvitse tarkoittaa it-
sensä menettämistä. Emmehän käske lapsia ja nuoriakaan unohtaman itseään. Muuttu-
maan kasvun myötä jokisin täysin muuksi kuin mitä he ovat. Päinvastoin kannustamme 
heitä etsimään ja kasvamaan itsenään täyteen mittaansa. Löytämään asiat, joista itsessä on 
hyvä pitää kiinni, ja toisaalta myös ne, joista on hyvä luopua tai joita kehittää. Miettimään 
sellaisia kysymyksiä kuin kuka olen, mikä tekee minusta minut ja mihin elämääni suuntaan.

Muutos ei myöskään aina tarkoita, että asiat olisivat sen myötä paremmin, tai toisaal-
ta huonomminkaan. Ne ovat vain eri lailla. Toivottavasti aina kuhunkin aikaan ja het-
keen sopien. 

ELÄMME KASVATUKSEN AMMATTILAISINA ja kasvatustyössä kasvun keskellä ja 
sen ympäröimänä. Se tuo mukanaan myös muutoksen. Kuin pysyvän murrosiän, jossa 
kohtaamme kerta toisensa jälkeen toistuvan tarpeen pysähtyä tarkastelemaan mitä työmme 
ja nuo kasvun polut ovat, mitkä asiat tekevät niistä sen mitä ne ovat ja mihin niitä suunna-
ta. Joudumme ja saamme miettiä yhä uudestaan, mistä luopua ja mistä pitää kiinni.

Nuoret etsivät vastauksia noihin elämän suuriin murroksiin ja kysymyksiin ympäril-
tään. He etsivät vertaisuutta, keinoja ja tietoa. Asioita, jotka voisivat tuntua omalta ja nii-
tä, jotka eivät. He tekevät tuon kaiken itse, mutta samalla myös yhdessä.

MEIDÄNKÄÄN EI TARVITSE ETSIÄ kaikkia vastauksia yksin. Kasvun, kasvatuksen ja 
kasvun polkujen äärellä ovat olleet monet muutkin. Voimme kääntyä vertaistemme puo-
leen ja löytää asioita, jotka voisivat sopia meillekin. 

Me annamme lapsille ja nuorille tilaa kasvaa ja kehittyä. On hyvä, että annamme sitä 
tilaa myös työllemme sekä sen raameille ja suuntaviivoille. Annamme kasvulle ja sen tuke-
miselle tilaa kasvaa. Ja, kun alinomaisen muutoksen ja uudelleen tarkastelun keskellä al-
kaa hirvittämään, voimme luottaa, että monen muunkin murrosikäisen tavoin, löydäm-
me kyllä paikkamme.

Mio Kivelä

KOLUMNI
ka voimalla he jaksavat aikuistuttuaan 
taistella ei-toivottua muutosta vastaan.”

Syventyvää lapsi- ja 
nuorisolähtöisyyttä

Tämän hetken tilanne usuttaa kuitenkin 
myös kysymään, mitä kirkossa on teh-
ty tai jätetty tekemättä, etteivät nuoriso-
työstä uloskasvavat nuoret kasva kiinni 
muuhun kirkkoon? 

”Tähän minulla ei ole vastausta. Enkä 
itse asiassa tiedä, pystymmekö sitä edes 
löytämään. Niin monet asiat ovat kirkos-
sa ja yhteiskunnassa muutoksessa, että on 
mahdoton sanoa, olisiko tämän tai tuon 
asian toisin tekeminen muuttanut asiaa.” 

”On kuitenkin muistettava, että pal-
jon on myös tehty. Ei kirkon kasvatustyö 
ole levännyt viimeistä kahtakymmentä-
viittä vuotta laakereillaan uudistumatta, 
kehittymättä ja lukuisiin haasteisiin tart-
tumatta. Kun vaikkapa rippikoulun ja 
isostoiminnan jatkuvaa menestystä ihme-
tellään, on muistettava, että se ei ole syn-
tynyt sattumalta. Rippikoulutyötä on ke-
hitetty määrätietoisesti koko ajan kaikilla 
tasoilla kirkon keskushallinnosta ja hiip-
pakunnista aina yksittäisten seurakuntien 
rippikoulutiimeihin ja isosiin asti.”

Nuorten keskus käynnisti nuorten 
aloitteesta Navi-ryhmän vuonna 1999. 
Siinä vaiheessa oli havahduttu nuorten 
aikuisten kasvavaan eriytymiseen kirkon 
piiristä. Haluttiin kääntää huomio sii-
hen, miten synnyttää mahdollisuuksia 
nuorten vaikuttamiselle – nuoret vaikut-
tajat puuttuivat kirkosta.

Monessakin suhteessa Nuorten keskus 
oli edelläkävijä juuri nuorilähtöisyydes-
sä. Nuorten vaikuttajuuden rakentami-
sen rinnalla seurakuntiin vietiin nuorten 
vuorovaikutustaitojen opettamista, ja ke-
hiteltiin syrjäytymisen ehkäisyn malleja. 

”Järjestö on osannut kuunnella, mitä 
ajassa oli liikkeellä. Nykyisin diplomaat-
tina toimiva Juha Mustonen, joka va-
littiin Nuorten Keskuksen hallitukseen 
90-luvun lopulla, oli kautta aikain nuo-
rin Nuorten Keskuksen hallituksen jäsen. 
Iloitsin, että hallitus kuunteli tuon pari-

kymppisen nuoren ajatuksia ja ideoita ja 
teki päätöksiä niiden suuntaisesti. Juha 
on toki vain yksi esimerkki niistä nuoris-
ta toimijoista, joita järjestössä työskente-
li tai vaikutti.”

Kirkkokin osaa tarttua 
muutoksiin

Kokonaiskirkon kykyä sopeutua muuttu-
vaan maailmaan ja päätöksenteon tahme-
utta on tapana arvostella. Kallinen kui-
tenkin muistuttaa, että nuorten ensim-
mäinen tulevaisuusseminaari järjestettiin 
vuonna 2004 ja 16-vuotiaiden äänioike-
us toteutui 2010. Tänä syksynä kirkollis-
kokous sysäsi liikkeelle nuorten vaikutta-
jaryhmät seurakunnissa.

”Toki oltaisiin voitu nopeamminkin 
edetä, mutta kyllä tässä suhteessa on aika 
nopeasti saatu suuria asioita liikkeelle.”

Epävarman tulevaisuuden edessä 
Nuori kirkko on osaltaan tehnyt strate-
gisen valinnan lähteä edistämään lapsi- ja 
nuorilähtöistä teologiaa. Kallinen on sii-
tä iloinen.

”Se voi tarkoittaa käytännössä esimer-
kiksi sitä, ettei meillä ole tarjolla valmiita 
tulkintoja raamatunkertomuksista, vaan 
tulkinnat saavat nousta nuorilta. Luote-
taan siihen, mitä tapahtuu, eikä vedota 
siihen, mitä kirkkoisät ovat opettaneet.”

Toimijuus muuttuu 
nuorisotyössä

Kuka nuorisotyötä tulevaisuudessa tekee-
kään, työ muuttuu nykyisestä. 

”Tällaisenaan tämä ei tule jatkumaan. 
Toimijuus nuorisotyössä muuttuu. Täl-
lä hetkellä työtä tekevät edelleen palka-
tut työntekijät. Mutta vastedes varsinai-
set toimijat tulevat olemaa yhä enene-
vässä määrin joko nuoret itse tai jo nuo-
risotyöstä ulos kasvaneet aikuiset. Kyl-
lä ammattilaisiakin tarvitaan seurakun-
tien nuorisotyössä, mutta heidän roolin-
sa muuttuu. He ovat yhtäältä mahdollis-
tamassa nuorten omaa toimintaa ja toi-
saalta toteuttamassa nuorisodiakoniaa, 
jolle näyttää olevan yhä kasvava tarve”, 

Eija Kallinen toteaa.
”Nuorten elämänvaiheiden ja ikä-

kausien erityislaatuisuudesta nouse-
vaa työtä tarvitaan seurakunnissa. Mitä 
enemmän me annamme nuorten toteut-
taa työt, sitä paremmassa asemassa kir-
kon nuorisotyö on tulevaisuudessa.”

”Vierailin Saksassa muutamia vuosia 
sitten. Kolme pientä seurakuntaa oli an-
tanut yhden kirkoistaan kokonaan nuor-
ten käyttöön. Yksi työntekijä osa-aikai-
sesti autteli siellä, mutta muuten nuoret 
hoitivat itse kaiken. Kesäisin he korjaili-
vat kirkkorakennusta ja ympäri vuoden 
pyörittivät tätä yhteisöään – jos nuoril-
le annetaan itse tilaa toimia, en näe syy-
tä siihen, etteivät nuoret tulisi itse toimi-
maan.”

”Jos lapsi- ja nuorilähtöisyyteen liit-
tyy jokin vaara, se on se, että luulemme 
lasten ja nuorten ratkovan meidän on-
gelmamme. Kyllä aikuisten pitää ratkoa 
omat itse aiheuttamansa ongelmat. Se ei 
ole lasten ja nuorten tehtävä.”

Lähetyksen uusi aika

”Me olemme pystyneet elämään ei-mis-
sionäärisessä kirkossa. Mutta sen aika on 
ohi. Ehkä voimme alkaa tehdä asioita nyt 
niin, että ne kiinnostavat myös niitä, jot-
ka eivät vielä ole halunneet mukaan tul-
la”, Kallinen kysyy.

”Kun minut aikanaan valittiin Nuor-
ten Keskuksen pääsihteeriksi, sain hiip-
pakuntasihteeri Raine Haikaraiselta on-
nittelukirjeen, jossa hän lainaa Taizén ve-
li Rogerin sanoja: ”Köyhyyden henki, vä-
liaikaisuuden mieliala, evankeliumin tä-
mänpäiväisyys ovat välttämättömiä elä-
essämme laitosten piirissä, jottemme ka-
dottaisi evankeliumin tuoreutta.” 

”Villi-lehden nimellä haluttiin ko-
rostaa aikanaan sitä muutosvoimaa, jo-
ka kirkon kouluikäisten ja nuorten paris-
sa tehtävällä työllä on. Ajattelen, että tuo 
veli Rogerin ajatus evankeliumin kahlit-
semattomasta voimasta kuvaa hyvin sitä, 
mihin meidät kirkon nuorisotyössä on 
kutsuttu.”
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Tulevaisuus löytyy  
nuorten ideoista
Kristiina Ruusuhovi on nuorten edustajana suunnittelemassa vuoden 2020 
Tulevaisuusseminaaria. Hän on mukana sen kokemuksen rohkaisemana, että on 
saanut nuorena äänensä kuuluviin.

”Minun kasvun polullani 
lapsuuden kokemukset 
seurakunnasta ovat ol-

leet tärkeitä”, Kristiina Ruusuhovi sa-
noo.

”Lapsena olin mukana muskareis-

sa ja muussa seurakunnan toiminnassa 
sen ikäisille. Oltiin perheleireillä ja var-
maan osallistuin jollekin varkkaleirille-
kin. Se oli tärkeää siksi, että rippikoulu-
iässä olin sitten jo avoimempi seurakun-
taa kohtaan. Ilman varhaisempia koke-

muksia asioita olisi ollut vaikeampaa ot-
taa haltuun.”

Ruusuhovin kohdalla voi sanoa, et-
tä hän todella on ottanut seurakunnalli-
sen nuorisotyön haltuunsa. Rippileirillä 
hän koki elämyksen, että ”tämä on mun 

juttu”. Sen jälkeen nuorisotyön polut 
ovat johdattaneet hänet lopulta alan 
opiskelijaksi.

”Seurakunnan toiminnan vetovoima 
on monen tekijän summa. Ehkä suu-
rimmat vaikuttimet siihen, että innos-
tuin seurakunnan nuorisotyöstä, oli oh-
jaajien toiminnassa. Ja sitten siinä, että 
sain itse ohjata, että itse pääsee vaikutta-
maan tekemään ja vetämään. Siinä syn-
tyy sellaisia kokemuksia, joista ajattelin, 
että tätä en halua päästää käsistäni.”

Polkuja moniin seurakuntiin

Kristiinaa ovat matkan varrella alkaneet 
kiinnostaa monet seurakunnat. 

”Oma seurakunta oli Hakunila, 
mutta olen etsiytynyt mukaan Kallioon, 
Oulunkylään, Hämeenkylään, Olariin 
ja Espoon tuomiokirkkoseurakuntaan. 
Tulevaisuusseminaarissa olen juuri Tuo-
miokirkkoseurakunnan edustajana.”

”Jokaisesta seurakunnasta on löyty-
nyt oma tyylinsä, omat perinteet ja ju-
tut. Minusta on mielenkiintoista omak-
sua ne, ja jakaa uusiin suuntiin. Parasta 
olisi, jos saisi hienot jutut kustakin pai-
kasta tunnetuiksi ja leviämään.”

Kirkkohallituksen kasvun polku 
-prosessin ideat yhteisistä ikäkausille 
tarjottavista toiminnoista kuulostavat 
Kristiinasta asiallisilta.

”Vaikka seurakuntien välillä on myös 
suuria eroja siinä, mikä on mahdollis-
ta. Esimerkiksi Kalliossa on tosi kehit-
tynyttä se, mitä siellä tapahtuu – mitä 
sieltä voisi viedä jonnekin keskisuoma-
laiseen pikkuseurakuntaan?”

Hyvät kokemukset 
houkuttelevat eteenpäin

Nuoren silmin ilmapiiri ja toiminta-
kulttuuri vaihtelee seurakuntien välillä 
paljonkin. 

”Esimerkiksi Olarissa kasvatetaan 
isoisuuteen, kun taas Hakunilassa an-
netaan kasvaa isoisuuteen. Molemmil-
la tavoilla on omat perusteensa. Ja joissa 
seurakunnissa on vähän vanhoillisempi 
tyyli ylipäätään – ulkopuolelta tulevaa 
ei aluksi oikein tervetulleeksi toivoteltu. 
Mutta kun oli sitkeä, pääsi läpi, ja sitten 

huomasi, että kannatti jäädä.”
Jos Kristiinalla ei olisi ennestään ol-

lut hyviä kokemuksia, hän olisi käänty-
nyt ovelta ympäri. Eikä suurin osa halua 
olla sitkeä päästäkseen toimintaan ja po-
rukoihin mukaan.

Seurakuntaan tullaan olemaan mui-
den nuorten kanssa, Kristiina Ruusuho-
vi muistuttaa.

”Mutta tulijan kohtaamisessa eka 
vastuu on ohjaajalla. Hän ottaa sisään ja 
kutsuu ohjelmaan. Siitä eteenpäin kyse 
on nuorista itsestään.”

”Ei aina tietenkään ole helppoa. 
Kaupunginosat ja koulut vaikuttavat 
asenteisiin – ihmisiähän nuoretkin ovat. 
Etenkin jos on ujompi tyyppi, eivätkä 
ajatusmaailmat täysin kohtaa, voi olla 
varsin hankalaa. Mutta sen takia seura-
kuntaan useimmiten tullaan kaksin, ei 
juurikaan yksin.”

Parhaimmat kokemukset ovat olleet 
sidoksissa tiettyyn seurakuntaan, sen 
nuoriin ja vetäjiin.

”Hakunilan lisäksi Oulunkylässä toi-
mi aikansa sellainen porukka, joka sai 
paljon omaa vastuuta ja itsenäisyyttä ja 
pääsi vaikuttamaan asioihin, ihan pie-
niinkin juttuihin – aina ei tarvitse ol-
la mitään suuria kysymyksiäkään. Se oli 
hienoa kokea.” 

Nuoret tarvitsevat 
kohtauttamista

Vanhoillisuus tarkoittaa pitäytymistä 
totuttuun tapaan; vaikka sitten siihen, 
että nuoret osallistuisivat lähinnä oman 
seurakuntansa alueen toimintaan. Tai 
että tehdään asioita vakiintuneen muo-
don mukaan. jos ajattelee asiaa kasva-
misen näkökulmasta, muuntuvuutta pi-
tää olla.

”Tietyssä mielessä sellainen vanhoil-
lisuus on hyvä asia: ettei luovuta kaikes-
ta vanhasta ja omasta. Mutta silti virret 
saisivat olla nuorten veisuja. Pidetään 
toiminta nuorten kaltaisena!”

Nuoretkin voivat olla vanhoillisia ja 
jähmeitä siinä missä aikuisetkin. Ruu-
suhovi nostaa esimerkiksi kuppikuntai-
suuden.

”Se on ongelma, jos ollaan omissa 
vakiintuneissa porukoissa, eikä kohda-

ta toisia nuoria. Mutta siihen voi puut-
tua, kohtauttamalla. Nuorten näkökul-
masta on kätevämpää, että on se oma 
seurakunta ja sen sisällä oma tuttu ryh-
mä. On oma työntekijä, johon luottaa 
ja jonka kanssa puhua.” 

”Mutta esimerkiksi pääkaupunkiseu-
dulla ja muilla tällaisilla naapurialueilla 
on silti hyvä tehdä myös tiiviimpää yh-
teistyötä, koska se laventaa kaikkien ko-
kemuksia. Voitaisiin järjestää kerran pa-
rissa kuukaudessa yhteinen nuortenil-
ta, niin tulee mahdollisuuksia huoma-
ta, miten kivoja uusia ihmisiä voikaan 
tavata.”

Paljon ääntä ja 
mahdollisuuksia nuorille

Syksyn kirkolliskokouksen päättämää 
velvoitetta perustaa nuorten vaikutta-
jaryhmät seurakuntiin Kristiina pitää 
erinomaisena. 

”Tulevaisuusseminaarissa on kyse sii-
tä, että nuoret saavat äänensä kuuluviin. 
Siellä kaikkia mielipiteitä arvostetaan ja 
kuullaan sellaisina kuin ne ovat.”

”Mutta nuorten vaikuttajaryhmät 
ovat vielä tärkeämpi juttu. Koska mo-
net ideat, joita tulevaisuusseminaarissa-
kin nousee esiin, ovat seurakuntakoh-
taisia, tarvitaan nimenomaan paikalli-
nen taso, jolla voidaan vaikuttaa ja lait-
taa asioita eteenpäin.”

”Nuorissa on paljon mahdollisuuk-
sia. Ja nuorilla on halua toimia. Tarvi-

”Nuorissa on paljon 
mahdollisuuksia. 

Ja nuorilla on halu 
toimia. Tarvitaan 

vain  sytyttämistä ja 
motivointia.”
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www.nuortentulevaisuusseminaari.fi 

Vili Hämäläinen on toinen nuorten 
edustaja suunnittelemassa ensi ke-
vään tulevaisuusseminaaria. 

Millaista polkua päädyit mukaan 
tulevaisuusseminaariin?

Oikeastaan olin melkein kolme 
vuotta aivan tavallinen rivi-isonen, 
kunnes seurakuntani nuorisotyön 
ohjaajat päättivät esittää minua se-
minaariin edustajaksi. Siellä hom-
ma tuntui luontevalta, joten oman 
harkinnan tehtyäni päätin hakea 
mukaan. 

Mitkä kokemukset seurakunnalli-
sen nuorisotyön piirissä ovat olleet 
sinulle erityisen tärkeitä?

Minulle tärkeitä ovat hetket, jossa 
olemme nuorisoporukalla yhdessä, 
saman asian äärellä. Minulle kris-
tinusko on yhteisö. 

Millaisten asioiden nuorisotyös-
sä olet kokenut tukeneen sinua ja 
kasvuasi?

Ehdottomasti lähelläni vaikutta-
neet henkilöt. Kuten sanoin, usko 
on minulle yhteisö, joten yhteisön 
tuki on tärkein. 

Mitä odotat kirkolta?

Odotan kirkolla paikallaan pysy-
mistä, mutta samalla uusien asioi-
den omaksumista. Mitään ei mie-
lestäni pitäisi radikaalisti muuttaa, 
lähinnä hyväksyä ja sopeutua nuu-
siin asioihin. 

Miksi tulevaisuusseminaari?

Koska haluan vaikuttamisen koke-
muksia ja olla osallisena kirkon ny-
kyaikaistamisessa.

taan vain sytyttämistä ja motivointia. 
Siitä, että nuorille tosissaan tarjotaan te-
kemisen mahdollisuuksia, on hyötyä se-
kä kirkolle että nuorille itselleen. Isos-
jutut ja kerhonohjaamiset löytyvät mo-
nilla CV:stä. Sellainen on yksi motivoi-
vista tekijöistä nuorille lähteä mukaan.”

Nuoret ovat olemassa, jonkun pitää 
vain houkutella ja johdattaa heitä polul-
la seurakunnan suuntaan. 

”Varkkakerhot ovat todella tärkei-
tä, koska ne tarjoavat myös tekemisen 
mahdollisuuden kerhonvetäjille. Näitä 
tekemisen mahdollisuuksia nuorille pi-
täisi levittää paljon laajemmalle seura-
kunnassa. Esimerkiksi diakoniatyöhön, 
missä nuoret voisivat käydä pitämässä 
seuraa vanhuksille. Tai kun seurakuntaa 
tulee lahjoituksia joulun alla, nuortenil-
lassa voitaisiin yhdessä laittaa niitä lah-
japaketteihin”, Kristiina miettii.

”Me olemme laiskoja nuoria. Emme-
kä tiedä itse kaikkia mahdollisuuksia. 
Siksi aikuisten täytyy luoda ja fasilitoi-
da ne mahdollisuudet meille. Jos kek-
sii motivaattorin nuorille tulla mukaan, 
sitten sinne toimintaan voidaan tulla ja 
myös jäädä.”

Tulevaisuuden polut 
rakentuvat nuorten ideoista

Kasvun polut eivät pysähdy nuoriso-
työn ytimeen. Suurin haaste on, miten 
seurakunta olisi edes jollain tavalla nä-
köpiirissä niillä reiteillä, joita lähdetään 
kulkemaan eteenpäin aikuisuutta kohti.

”Itsehän olen parikymppisenä tällä 
hetkellä nuori aikuinen -vaiheessa. Tä-
mä on se piste, jossa takana ovat nuo-
risotyön selkeät vaiheet, ja edessä on 
kahdenkymmenen vuoden sumu. Mut-
ta tulevaisuusseminaarin tavoitteena on 
juurikin tuon sumun hälventäminen”, 
toteaa Kristiina.

”Keinot sumun hälventämiseen löy-
tyvät nuorten ideoista, jotka vastaavat 
nuorten tilanteisiin ja saavat kiinnostu-
maan siitä, mitä seurakunnalla on tarjo-
ta. Kun löytyy se, mikä kiinnostaa riit-
tävän monia, nuoret ja nuoret aikuiset-
kin kyllä tulevat.”

Jaakko Kaartinen IASYM:n kansainvälinen 
konferenssi Helsingissä 
kutsuu kirkon 
nuorisotyöstä ja 
sen tutkimuksesta 
kiinnostuneita

International Association for the Study 
of Youth Ministry:n, lyhyesti IASYM, 

Euroopan konferenssi järjestetään Hel-
singissä Diakonia-ammattikorkeakou-
lun kampuksella Kalasatamassa 15.-18. 
huhtikuuta 2020. Konferenssi kokoaa 
yhteen alan tutkijoita ja käytännön työ-
tä tekeviä. 

Konferenssi antaa mahdollisuuden 
tutustua tuoreimpaan kirkon nuoriso-
työhön liittyvään tutkimukseen eri puo-
lilta maailmaan ja pohtia alan kehittä-
mistä ja omaa ammatillisuutta. Kon-
ferenssin kieli on englanti ja mukaan 
ovat tervetulleita sekä tutkijat että nuo-
risotyötä kentällä tekevät ammattilaiset 
kuten papit, nuorisotyönohjaajat, dia-
koniatyöntekijät ja muut nuorten kans-
sa toimivat. 

Päivien teema “Cultivating Youth 

Spirituality: Faith, Nurturing and Youth 
Ministry” keskittyy ennen kaikkea nuo-
ren hengelliseen kasvuun ja siihen, mikä 
merkitys eri tekijöillä ja tahoilla on nuo-
ren uskonnollisuudessa.

Teema painottaa myös nuoren omaa 
aktiivista roolia oman hengellisyytensä 
rakentajana ja teologian tekijänä. 

Päivät tarjoavat kaikkiaan noin 50 
tutkimukseen pohjautuvaa esitelmää ja 
noin 10 workshop-tyyppistä työskente-
lyä, joissa ytimessä on tutkimustiedon 
soveltaminen ja kentällä hyväksi havait-
tujen käytänteiden yhdessä työstäminen 
ja pohtiminen. 

Konferenssi antaa näin ollen sekä sy-
vällisen katsauksen tuoreeseen tutki-
mukseen että myös mahdollisuuden ke-
hittää omaa ammatillisuuttaan ja käy-
tännön osaamista nuorisotyössä ja poh-

tia monipuolisesti työn perusteita. 
Tutkijoille konferenssi on harvinais-

laatuinen mahdollisuus samalla pohtia 
tutkimustensa tuloksia yhdessä nuoriso-
työn ammattilaisten kanssa. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan.

Lisätietoja konferenssista:
www.diak.fi/en/calendar/iasym-europe-
an-biennial-conference-2020-in-helsinki-
cultivating-youth-spirituality-faith-nur-
turing-and-youth-ministry/ 

Kati Tervo-Niemelä 
Käytännöllisen teologian professori, 

Itä-Suomen yliopisto

Konferenssin tieteellisen toimikunnan 
puheenjohtaja

Fokuksessa nuoren hengellinen kasvu
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Lapsen liittäminen kasteessa kirkon 
jäseneksi ei ole enää maan tapa, siitä 
on tullut valinta. On löydetty viit-

teitä siihen, että valinta tehdään usein jo 
nuorena, ennen kuin asia on ajankohtai-
nen. Kun kymmenen vuotta sitten nel-
jä viidestä syntyneestä kastettiin, tänä 
vuonna syntyneistä enää kolme viidestä.  

Yhä useampi vanhemmista ei it-
se kuulu kirkkoon ja yhä isompi jouk-
ko haluaa välttää uskonnollisen yhtei-
sön valitsemista lapsen puolesta. Kirkon 
sakramentin lisäksi nämä lapset jäävät il-
man kristillisiä kummeja ja kasvatusta.   

Kasvun polku-työryhmä pyrkii löy-
tämään keinoja tukea vanhempien kris-
tillistä kasvatusta. Ryhmässä on kuun-
neltu kasvatusammattilaisia ja mietitty, 
mistä näkökulmasta kirkon kasvatusta 
pitäisi suunnitella, että se palvelisi tätä 

tarkoitusta.
Työryhmän puheenjohtaja Janne Ke-

ränen uskoo, että kirkossa pitäisi miettiä 
kasvatuksen kokonaiskuvaa sen sijaan, 
että suunnitellaan erikseen esimerkiksi 
pyhäkoulu-, rippikoulu-, ja päiväkerho-
toiminnan kehittämistä.

Tähtäimessä  
tavoittavuuden malli

Kasvun polku-työryhmässä on suun-
niteltu mallia, jossa seurakunnilla olisi 
käytössään ideoita kolmen vuoden mit-
taisten teemajaksojen mukaisiin tapah-
tumiin. Esimerkiksi syntyvän lapsen en-
simmäisten vuosien teema olisi Lahja ja 
siitä seuraavien taaperovuosien tapahtu-
mien ja toiminnan teema olisi Ilo. Työ-
ryhmän tavoitteena on miettiä kasvatus-

ta ikävuosina 0-22.
Keräsen mielestä rippikoulun jälkei-

set vuodet olisi asia, mihin kirkon olisi 
syytä nyt erityisesti panostaa. Ikävuodet 
17-22 ovat haastavimmat kirkolle.

“Kokonaiskuvassa keskeistä olisi en-
sinnäkin saada seurakuntalaiset mukaan 
työhön. Kirkon resurssit vähenevät, ja 
varsinkin ne sukupolvet, joilla on nyt 
pieniä lapsia, eivät enää koe mielekkää-
nä palvelua, jossa heille tehdään toimin-
taa valmiiksi. Heidän kanssaan on tehtä-
vä enemmän yhdessä”, Keränen sanoo.

Hänen ja työryhmän toiveissa ko-
konaissuunnitelma sisältäisi myös koko 
kirkon yhteisen ideapankin, josta voi-
si noukkia oman seurakunnan käyttöön 
muualla testattuja ja hyviksi todettu-
ja ideoita. Kuten vaikkapa seurakunnan 
tarjoamat kymppisynttärit. 

Kokonaissuunnitelma tilkitsisi 
kirkon tavoittavuuden aukot 

Työryhmässä on oivallettu Keräsen mu-
kaan, että on valittava, mistä näkökul-
masta kasvatuksen kokonaisuutta tar-
kastellaan. 

“Aika pian tajusimme, että kastees-
ta alkava seurakunnan kohtaamispistei-
den malli katsoo kasvatusta organisaa-
tion näkökulmasta.  Kokonaisuus näyt-
tää ihan toiselta, jos sitä katsotaan yk-
sittäisen kokijan, seurakuntalaisen nä-
kökulmasta. Ihmisen muisti taitaa ke-
hittyä 3-5-vuotiaana. Jos lähtökohdaksi 
suunnitteluun otettaisi lapsen omat ko-
kemukset, pitäisi miettiä, mikä on hä-
nen ensimmäinen muistonsa seurakun-
nasta.”

”Toinen erilainen lähtökohta olisi 
hahmottaa kokonaisuutta perheen nä-
kökulmasta. Silloin vihkiminen voisi ol-
la ensimmäinen perheen kokemus kir-
kosta. Tosin alle 60 prosenttia lapsiper-
heiden vanhemmista on vihitty kirkossa. 
Itse ajattelen, ettei ole hyödyllistä ajatel-
la, että kaikki osallistuvat kaikkeen, vaan 
että meillä on oltava nykyistä laajempi 
ja parempi valmius ja työkalut kutsua 
kaiken ikäisiä perheineen  seurakunnan 
yhteyteen. Olisi tärkeää, ettei olisi kat-
vealueita, joissa kohdin  kirkko ei osaa 
tarjota oikein mitään”, hän sanoo ja viit-
taa nykyiseen tilanteeseen, jossa rippi-
koulusta alkaa pitkä katve. 

“Mehän tiedämme, että todella mo-
nen rippikoulun käyneellä olisi moti-
vaatiota osallistua seurakunnan toimin-
taan, mutta he eivät oikein löydä sinne 
tietään.”

Kasteita ei lisätä 
kasvatuksella

Keränen ei kuitenkaan usko, että kastei-
den lisääminen onnistuisi kasvatuksen 
suunnitelmilla, vaan ratkaisevaa on se, 
miten tavoitetaan nuoret aikuiset. Aja-
tuksen siitä, että haluaa siirtää kristin-
uskosta jotain eteenpäin pitää Keräsen 
mukaan syntyä ennen lasten saamista. 

“Kasteasia ei ratkea kasvatuksen toi-
menpiteillä, vaan sillä työllä, jota teh-
dään kirkosta irtautuvien parikymppis-
ten kanssa. Puolet ihmisistä päättää kas-
teasian lastensa suhteen jopa ennen las-
ten toisen vanhemman löytymistä. Lap-
sen syntymän jälkeen kasteesta päättää 
alle kymmenen prosenttia.” Vauvaper-
heiden kohtaaminen saattaa siis kasteen 
suhteen olla liian myöhään.

Keränen korostaa, että tärkeintä oli-
si vaikuttaa nuorten käsitykseen uskosta. 
Pitäisi pystyä kertomaan parikymppisil-
le, että Jumalalla ja kristillisellä uskolla 
on myönteistä vaikutusta elämään. Kir-
kosta etääntyneistä irrallisista suuri osa 
on kuitenkin kirkon jäseniä.

“Etääntyminen voi tarkoittaa  si-
tä, ettei halua ottaa kantaa uskontoon, 
tai toisaalta  sitä, että haluaa valita etäi-
sen suhteen kirkkoon tai sitä, että oma 
uskonnollisuus suuntautuu muualle”, 
Keränen miettii.

“Kirkon toimintaa suunnitellaan yhä 
liikaa aktiiviselle sisäpiirille, vaikka niin 
moni ei edes tiedä, mitä kirkolla olisi 
tarjottavaa. Vaikka seurakuntien toimin-
takulttuuri olisikin muuttunut ja sitä 
kehitettäisiin ihmisiä tukevaksi ja kuun-
televaksi, on hyvä muistaa ettemme ole 
onnistuneet kovin hyvin siinä, että  ne 
ihmiset tietäisivät kaikesta tästä hyvästä. 
Viestiminen ei ole ollut riittävää.”

“Pitäisi viestiä, että  
uskolla on merkitystä”

Kirkossa on paljon jäseniä, jotka kasvat-
tavat lapsiaan moniuskontoisissa per-
heissä ja suvuissa ja paljon jäseniä, joi-
den lapsen toinen vanhempi ei tunne 
kirkkoa lainkaan tai suhtautuu siihen 
kielteisesti. Lisäksi kristillisten tapojen 
kuten iltarukouksen opettaminen on vä-

hentynyt. Lapset eivät välttämättä tie-
dä paljoa omien vanhempiensa suhtees-
ta uskonasioihin, monien mielestä niitä 
on vaikea ottaa puheeksi.

Keräsen mielestä tärkeä tavoite olisi 
vaalia ja edistää puhetta uskosta ja sen 
merkityksestä. 

“Pitäisi pystyä viestimään  sekä aikui-
sille että lapsille siitä lisäarvosta, jota  us-
ko voi tuoda elämään. Euroopassa Ju-
malaan uskovien nuorten määrä on tip-
punut voimakkaasti. Se ikäluokka, jolla 
on nyt pieniä lapsia, tavallaan meni jo. 
Lapsuudenkodin uskonnollisuus näyt-
tää tutkimusten mukaan periytyvän voi-
makkaasti. Helsingin hiippakunnassa 
todella monessa perheessä vain toinen 
lapsen vanhemmista kuuluu kirkkoon. 
Näistä kirkon jäsenistäkään iso osa ei ha-
lua kastaa lastaan ja on ihan erikseen vie-
lä sekin,  haluavatko he antaa kristillis-
tä kasvatusta. Vuonna 2019 tärkeimmät 
syyt kastaa lapsi ovat yleensä ihan jotkin 
muut kuin varsinaisesti uskonnolliset”, 
Keränen pohtii.

Hänestä kirkon pitäisi pystyä puhut-
telemaan nykyistä myös niitä perheitä, 
joissa ollaan kallistumassa kastamatto-
muuden puolelle.

“Miten saadaan yhteys perheisiin, 
jotka ovat etäällä kirkosta, se on se kysy-
mys: parikymppisiin, jotka eivät ole ko-
vin kiinnostuneita kirkosta. Siinä koh-
dassa kirkon tulevaisuuden kannalta rat-
kaisevat asiat tapahtuvat tai eivät tapah-
du”, Keränen sanoo.

“Kirkkojärjestyksen mukaan kirkon 
jäsenen on annettava lapselleen kristillis-
tä kasvatusta ja seurakunnan tehtävä on  
tukea häntä siinä. Näyttää siltä, että yhä 
perheitä, joissa lapsia ei kasteta, pidetään 
yhä poikkeustapauksina, vaikka he eivät 
enää sitä ole. Jos seurakunta kohtaa vain 
perheet, joissa kristillistä kasvatusta ha-
lutaan tarjota, se on liian vähän. Meillä 
ei ole riittäviä valmiuksia tavoittaa lapsi-
perheitä, jotka eivät lähtökohtaisesti koe 
olevansa kiinnostuneita.”

Salla Ranta

Kasvatuksen tulevaisuus on 
kaksikymppisten käsissä
Janne Keräsen mielestä 
kirkon kannattaisi satsata 
tulevaisuuden vanhempiin, 
nykyisiin parikymppisiin.

”Tärkeä tavoite olisi 
vaalia ja edistää 

puhetta uskosta ja sen 
merkityksestä.”
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Kuten Nuorisobarometritkin ker-
tovat, on moni asia on nuorten 
maailmassa pysynyt ennallaan. 

Vakituinen työ, ystävät, terveys ja pa-
risuhde ovat nuorille yhä tärkeitä, mutta 
muutoksiakin näkyy. Esimerkiksi per-
heen perustamisen ja lasten hankkimi-
sen tärkeys on vähentynyt. Nuoret eivät 
myöskään himoitse omaa asuntoa aiem-
pien vuosien tapaan.

”Jälkimaterialistiset arvot ja indivi-
dualismi näkyvät tuloksissa. Ei haeta 
enää materiaa vaan kokemuksia ja elä-
myksiä”, Allianssin vaikuttamisen asian-
tuntija Eero Löytömäki kiteyttää.

Arvot vievät eri suuntiin

Muutos on myös nuorten arvojen ko-
ventuminen. Tämän on omassa tutki-
muksessaan havainnut nuorisotutki-
muksen emeritaprofessori Helena Hel-
ve Tampereen yliopistosta. 

Vielä 1990-luvun alussa suomalaiset 
nuoret olivat jaoteltavissa humanisteik-
si, individualisteiksi ja traditionalisteik-
si. Nyt 2010-luvulla tilanne on muut-
tunut.

”Nyt näkyvät aiempien lisäksi uusli-
beralistiset koventuneet ja itsekkäät ar-
vot. Myös nationalismi on noussut. Tä-
mä heijastaa vuonna 2008 alkaneen 
taantuman vaikutuksia”, Helve arvioi.

Yhä useampi nuori kokee ilmaston-
muutokseen, maailmanpoliittiseen ti-
lanteeseen ja kansainväliseen terroris-
miin liittyvää ahdistusta ja epävarmuut-
ta. Tämä näkyy nuorten arvomaailmas-
sa eri tavoin. Silti iso osa nuorista suh-
tautuu etenkin omaan tulevaisuuteensa 
yllättävänkin optimistisesti.

Helven mukaan nykynuorissa erot-
tuvat globalistit ja futuristit. Globalis-
teille maailma näyttäytyy ilman rajo-
ja, avoimina mahdollisuuksina. Futu-
risteilla taas on luja usko tulevaisuuteen 

suhteessa esimerkiksi ympäristöuhkiin.
”He näkevät, että tiede ja teknologia 

kykenevät ratkaisemaan nämä ongel-
mat”, Helve muistuttaa.

Nykynuorista löytyy myös ryhmä, 
joka haluaa päästä nopeasti toteutta-
maan itseä ja ansaitsemaan rahaa. Esi-
merkiksi ura ei ole tavoitteena vaan ai-
kainen eläkkeellejäänti.

”Ei haluta suunnitella uraa perintei-
sessä merkityksessä vaan elää enemmän 
tässä hetkessä. Tämä liittynee nyky-yh-
teiskunnan nopeisiin muutoksiin kuten 
digitalisaatioon.”

Digitalisaatio haastaa kirkon

Nykyajan iso muutosvoima on digitali-
saatio ja etenkin sosiaalinen media. Kun 
digitalisaation myötä saatavilla on val-
tava määrä tietoa ja maailmanlaajuisia 
kontaktimahdollisuuksia, ovat kirkon 
kaltaiset perinteiset arvoyhteisöt ison 

Digitalisaatio haastaa 
perinteiset arvot
Nuorille digitalisaatio luo ennen näkemättömiä mahdollisuuksia, 
mutta perinteiset arvoyhteisöt se haastaa yhä syvemmin.
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haasteen edessä.
”Nuorilla on mahdollisuus löytää 

erilaisia alakulttuureita: uusia ystäviä 
netin kautta ja erilaisia tapoja olla. Se on 
varmasti lisännyt individualistisuutta ja 
tuonut nuorisokulttuuriin muutoksia, 

kun suomalaisnuoret ovat löytäneet esi-
merkiksi japanilaisen kulttuurin”, Löy-
tömäki analysoi.

Digitalisaatio on tuonut tullessaan 
myös uhkakuvia. Näitä ovat esimerkik-
si ääriajattelun lisääntyminen ja sosiaa-
lisen median luoma kiiltokuvatodelli-
suus. Löytömäki kuitenkin muistuttaa, 
että uhkaa on korostettu ehkä liikaa. 
On pelätty pinnallisten arvojen nousua, 
mutta aika pienellä osalla nuorista ulko-
näön merkitys on ylikorostunut tai on 
tärkeää päästä julkkikseksi.

Digitalisaatio luo myös ennen nä-
kemättömiä mahdollisuuksia. Kun tie-
to kulkee hetkessä, globaali joukkovoi-
ma voidaan valjastaa jonkin asian taakse 
ja nuoret ympäri maailman voivat osal-
listua esimerkiksi joukkomielenosoituk-
siin.

”Ilmastoaktivisti Greta Thunberg 
on hyvä esimerksi. Toimijuus on nuo-
rille tärkeää. Nuorille on tärkeää voida 
uskoa, että he voivat itse tehdä jotain, 
Helve tiivistää.

Koulutus tasaa eroja

Sekä Helve että Löytömäki muistutta-
vat, että digitalisaation luomassa mur-
roksessa suomalainen koulutusjärjestel-
mä luo yhä vahvan pohjan nuorten tu-
levaisuudelle. 
Nuoret eivät ole Suomessakaan samal-
la viivalla ja sosioekonomiselta taustal-
taan heikommat näkevät yhteiskunnan 
tulevaisuuden synkempänä. Koulutus 
on kuitenkin se, millä eroja saadaan ta-
soitettua.

”Suomalaiset nuoret pääsääntöises-
ti uskovat omiin mahdollisuuksiinsa 
vaikuttaa tulevaisuuteensa koulutuk-
sen kautta. He uskovat myös, että yh-
teiskunnallisin ja poliittisin keinoin voi 
vaikuttaa omaan elämään. Koulutusjär-
jestelmämme on hyvä, mutta tarvitaan 
myös taukopaikkoja. Kun ei tiedä, mi-
ten maailma kehittyy, on tärkeää, et-
tä nuori voi rakentaa identiteettiään ja 
miettiä tulevaa myös ilman suoraa kou-
lutusputkea, Helve muistuttaa.

Tomi Kangasniemi

u Sosiaalinen media on nuorille yhä 
tärkeämpi kanava vaikuttamiseen. 
Digivoimaa-hankkeen projektipääl-
likkö ja asiantuntija Laura Sillanpää 
muistuttaa, että somen myötä arvois-
ta ja identiteettiin liittyvistä asioista 
keskustellaan näkyvämmin.

”Näkökulmien moninaisuus ja 
törmääminen edistää ’arjen politi-
soitumista’, jolloin esimerkiksi omaa 
suhtautumista ilmastonmuutokseen 
ja mahdolliseen erityisruokavalioon 
perustellaan ja tuodaan julki.”

”Parhaimmillaan internet ja so-
siaalinen media voivat monipuolis-
taa ja avartaa maailmankuvaa tarjo-
ten erilaisten ihmisten erilaisia tari-
noita ja yksinkertaisesti mahdollisuu-

den saada tietoa lähes mistä tahansa”, 
Digitaalinen hyvinvointi perheissä 
-hankkeen mediakasvatusosaaja Jen-
ni Honkanen lisää.

Toisaalta some ja sen algoritmit 
voivat edistää kuplautumista, kun 
päädytään vuorovaikutukseen sellais-
ten ihmisten ja asiasisältöjen paris-
sa, jotka vahvistavat omia näkemyk-
siä, uskomuksia ja arvoja. Myös so-
men keskustelukulttuuri voi lyödä yli 
ja johtaa kiusaamiseen.

Kasvattajille some onkin haasteel-
linen. Tärkeintä on, että nuorten me-
dian käyttöön suhtaudutaan kiinnos-
tuksella. Kysellään, mitä nuori medi-
an parissa tekee ja kenen kanssa, min-
kälaisia asioita hän siellä kohtaa ja 

miltä hänestä tuntuu. 
Sillanpään mukaan viime aikoina 

on onneksi paremmin oivallettu, että 
mediakasvatus on osa kaikkien nuo-
ria kohtaavien ammattilaisten työtä.

”Toisaalta nuorten median käyt-
töön liittyviä asioita käsitellään me-
diassa usein riskien ja huolien kaut-
ta. Tällaisella huolipuheella ruoki-
taan turhaa pelkoa ja moraalipaniik-
kia, kun pitäisi keskittyä enemmän 
siihen, minkälaisia valmiuksia, taito-
ja ja toimintatapoja tulisi vahvistaa, 
jotta nuori saisi valmiuksia elää hyvää 
ja tasapainoista media-arkea”, hän ki-
teyttää.

TK

Liika huolipuhe ruokkii pelkoja

”viime aikoina 
on onneksi 

paremmin oivallettu, 
että mediakasvatus 

on osa 
kaikkien 

nuoria kohtaavien 
ammattilaisten 

työtä.”
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Kotimainen 
menestystuote ripari 
merkitsee monille 
tunnetta kiinnostavista 
asioista ja hyvästä 
yhteisöstä. Mutta 
miten pitkälle kokemus 
kantaa, jos se loppuu 
konfirmaatioon? 
Suomalaista leirihenkeä 
on kutsuttu jopa kirkon 
hengelliseksi varastoksi, 
jonka ulkopuolella on 
hiljaista.

Suurin osa isosista haluaisi olla seu-
rakunnan toiminnassa mukana 
myös leirien jälkeen. Hyvin har-

van kohdalla haave kuitenkaan toteu-
tuu. Isosia tutkinut Jouko Porkka us-
koo, että jatkamalla riparien henges-
sä osallistamalla myös aikuistuvia nuo-
ria, kirkko tavoittaisi myös etäisimmäk-
si käyneen ikäryhmän. 

Kyse on tuhansista nuorista, joita 
vastuutehtävät ja yhteishenki houkutte-
livat, mutta joille sitä ei enää ole tarjolla.

“Kysymys on lopulta siitä, mikä 
on kirkko. Onko se avoin kutsu tul-
la kuuntelemaan pastoria sunnuntaina, 
vai mahdollisuus olla subjekti ja kuulua 
johonkin yhteisöön”, pohtii isostoimin-
nassa äskettäin väitellyt Diakin lehtori 
Jouko Porkka.

“Isostoiminnan voima on yhdessä 
tekemisessä ja vastuussa, jonka nuoret 
saavat kantaakseen. Seurakuntien nuo-
risotyö on usein lapsilähtöistä”, hän sa-

noo. Kysymys kuitenkin kuuluu, miten 
sama tekemisen meininki, vastuun jaka-
minen ja yhteisön voima voitaisiin saa-
da kestämään aikuisuuteen. Miten seu-
rakunta antaisi vastuuta ja tärkeän roo-
lin niille, jotka kasvavat ulos isosen roo-
lista? 

Porkka seuraa työkseen nuorisotyön 
tutkimuksia. Kaikki eivät lähde isoseksi 
ja monille yhteys seurakuntaan jää rip-
pikouluun. Syy voi olla vaikkapa se, et-
tei ketään tuntunut kiinnostavan.

Kansainvälinen pitkittäistutkimus 
kertoo, että yksi selkein yksittäinen syy 
siihen, miksi kirkko jää monilta rippi-
koulun jälkeen, on se, ettei kutsuttu, 
kukaan ei pyytänyt. Tilastojen mukaan 
kolmasosa konfirmoiduista lähtee iso-
siksi, kolmasosa keskeyttää. 

“Tässä pitäisi herätä. Ihminenhän saa 
lopettaa, jos haluaa. Mutta miten kaikil-
le saataisiin tunne, että muita kiinnos-
taa, ja olet tervetullut”, Porkka miettii.

Isonen on  
suomalainen keksintö

Ensimmäiset rippileirit pidettiin Suo-
messa 1937. Seuraavana vuonna samal-
la leirille otettiin molempia sukupuolia. 
Nurmijärvellä pidettyjen leirien isoset 
olivat teologian opiskelijoita. 

Meni yli kuusikymmentä vuotta, en-
nen kuin isostoiminnan teologiaa alet-
tiin järjestelmällisesti miettiä. Isostoi-
minnasta ja leireistä on otettu mallia 
monissa maissa, muun muassa Saksas-
sa ja Yhdysvalloissa.

“Aina on tiedetty, että leirejä ei voi-
taisi pitää ilman”, isostutkija toteaa. Hä-
nen vuosien tutkimustensa keskeisim-
män oivalluksen voi tiivistää yhteen aja-
tukseen:

“Ei olekaan niin, että se, mitä iso-
nen itse kokee tai saa, olisi kokemukses-
sa keskeisintä, vaan porukka on se jut-
tu. Ryhmädynamiikalla on motivaation 
kannalta aivan ratkaiseva rooli. Yksittäi-
senä asiana kaikkein tärkein löytö on ol-
lut huomata, että yhteisöllisyys on isos-
toiminnan suurin asia. Se yhteisö, jonka 
isoset muodostavat ja mitä yhdessä teh-
dään.”

Isosena oleminen muuttaa hänen 
mukaansa myös yksilöitä.

“Voidaan osoittaa, että isosena ole-
minen vaikuttaa itseluottamukseen, vas-
tuullisuuteen, avuliaisuuteen ja haluun 
olla toimija myös välittömän oman ke-
hän, kuten perheen, ulkopuolella, yh-
teiskunnassa. Tietenkin siinä laajenee 
myös käsitys omista kyvyistä tai mah-
dollisuuksista, kun saa näytellä tai esiin-
tyä. Moni kokee löytäneensä itsestään 
kykyjä, joista ei tiennytkään.” 

Porkka kertoo tanskalaisesta kolle-
gastaan, joka tutki suomalaista rippi-
koulua. Hänen päätelmänsä oli, että 
kirkko on totta vain leireillä. 

“Nuoret tulevat leireille, koska siel-
lä on  seurakunta johon he haluavat 
kuulua ja jossa he haluavat toimia. Lei-
rimuotoinen toiminta tarjoaa lapsille 
kahdenlaisia avaimia. Toinen on pääsy 
kirkon hengelliseen varastoon, suoraa 
hengellisten kysymysten ja kokemusten 
ääreen. Toisella avaimella pääsee vaikut-
tamaan itse kirkon toimintaan. Tämä 

avain on myös pääsy koko kirkon uudis-
tamiseen. Isosnuoret voisivat olla kaiva-
tun muutoksen johtajia. Mutta he tar-
vitsevat papiston ja johtajien avaimet.”

Asenteet kirkkoa kohtaan 
jakautuivat laman aikana

Porkalla on käytössään kaksi aineistoa, 
jotka kuvaavat isosten ajatuksia. Ne 
ovat vuosilta 2008 ja 2013.

“Tällä välillä tapahtui valtava yhteis-
kunnallinen muutos, suuri polarisaatio 
asenteissa. Se heijastuu nuoriin ja sama 
näkyy myös Ruotsissa.” 

Käytännössä polarisaatiolla Porkka 
tarkoittaa asenteita kristinuskoa koh-
taan. Iltarukoukset romahtivat merkit-
tävästi ja kävivät tosi harvinaisiksi suo-
malaisissa perheissä ja uskonnonope-
tuksessa alettiin korostaa uskontotietoa. 
Muutos tapahtui laman aikana.

Myös varhaiskasvatus seurakunnissa 
on hänen mukaansa muuttunut.

“Rippikoulu rakentaa seurakuntien 
varhaiskasvatuksen varaan. Ne, jotka 
olivat seurakunnassa lasten toiminnas-
sa tai joiden vanhemmat ovat uskon-
tomyönteisiä, odottavat riparilta eni-
ten. Ripariaikana erot kaventuvat, mut-
ta kirkkomyönteisen kotitaustan omaa-
vat lähtevät helpommin isostoimintaan. 
Annoin ilmiölle nimeksi Matteus-efek-
ti: Joilla on, niille annetaan enemmän. 
Joilla ei ole, otetaan pois. Isosyhteisö 
nousee nuorten kokemuksissa vahvaksi 
sosiaalistajaksi”, Porkka sanoo.

Tutkimukset osoittavat, että isostoi-
minta tukee sekä kriittistä ajattelua, et-
tä halua olla kirkon jäsen. Seurakunnan 
toimintaan jäävät ne, joille isostoimin-
ta antaa aikaa ja tilaa käydä läpi asioita.

“Isostoiminta lisää selvästi kriittisyyt-
tä. Samalla kun yhteiskunnallinen kri-
tiikki kirkkoa kohtaan lisääntyi yleises-
ti, myös uskontoon kielteisesti Se näkyy 
eritysesti siinä, että isostoiminnassa ol-
leiden käsitykset kirkosta eivät ole riip-
puvaisia siitä, mitä mediassa kirjoite-
taan. Heillä on oma suhteensa kirkkoon 
ja seurakuntaan, ja omat kokemukset, 
jotka nousevat tärkeämmiksi.”

Porkan mukaan kotitaustalla on suu-
ri meritys siinä, millainen asenne nuo-

rella on uskoa kohtaan. Isostoiminnassa 
olleiden motivaatio toimia kirkossa li-
sääntyi myös niiden parissa, joiden suh-
de uskoon oli kriittinen. 

“Käsitys, että kirkko tekee hyviä 
asioita, kasvaa kaikilla isostoiminnas-
sa mukana olevilla. Suhde uskonop-
piin jää helpommin kielteiseksi niillä, 
joiden  kotitausta on kirkkokielteinen. 
Mutta nämä nuoret alkavat isoskoulu-
tuksessa ajatella, että he voivat ajatella 
kirkosta omalla tavallaan. He ovat näh-
neet omin silmin, mitä kirkko voi olla.”

Nuoria tavoitettaisiin 
parhaiten tarvitsemalla heitä

Porkka uskoo, että isosvaiheen jälkeen 
nuoria pitäisi tarvita jossakin muus-
sa riittävän tärkeässsä. Seurakunta, jo-
ka tarvitsisi nuoria aikuisia, olisi aidosti 
osallistava seurakunta.

“Yksinäisyys on suuri suomalainen 
ongelma. Nuoret aikuiset voisivat aut-
taa nuoria, yksinäisiä, maahanmuutta-
jia. Rinnalle tulevassa nuorisodiakoni-
assa tai kansainvälisessä diakoniassa oli-
si entisille isosille paljon tehtävää. Näis-
sä olisi valtava potentia”, Porkka sanoo.

Seurakuntien työntekijöiden kaikki 
aika menee helposti kuitenkin uusiiin 
ikäluokkiin. 

“Isostoiminnan linjauksissa sano-
taan, että isostoiminnan tulee rakentaa 
siltaa seurakuntaan, mutta sitä siltaa pi-
täisi rakentaa molemmista suunnista.”

Työntekijä voisi Porkan mukaan olla 
ohjelmatoimisto. Hän uskoo, että nuor-
ten aikuisten toiminnassa pitäisi ym-
märtää välttää liian valmiiksi tehtyä. 

“Työntekijän roolin ei siinä myös-
kään tarvitsisi olla keskellä seisova vii-
sauksien tiputtelija, vaan pikemminkin 
paimenkoira, joka juoksee lauman ym-
pärillä ja pitää huolta kokonaisuudesta. 
Keskellä olisi nuoret itse ja ohjelmatoi-
misto mahdollistaisi sen. Nuoret halua-
vat olla toimijoita.”

Salla Ranta

Riparista eteenpäin
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Kasvun polku on tuttu ajatus Vih-
din seurakunnassa. Siellä kasva-
tustyössä on kehitetty ja toteutet-

tu kokonaisvaltaisia, yhteen nivellettyjä 
toimintamalleja ja vuosikymmenen ajan.

”Vihdin seurakunnassa meidän pe-
rusajatuksemme on, että kaikki ikä-
luokat ovat osa yhteistä kokonaisuut-
ta, vauvasta lapsiperheeseen saakka. Kas-
vun polku on pitkä polku”, sanoo johta-
va varhaiskasvatuksen ohjaaja Lotta Sai-
ne sanoo.

”Tämä kokonaishahmotus tarkoit-
taa, että lasten ja nuorten elämäntilan-
teita pyritään ymmärtämään laajemmin: 
mitkä kaikki asiat heidän elämäänsä vai-
kuttavat, mitkä kaikki tekijät heijastu-
vat siihen, että meidän järjestämäämme 
toimintaa osallistutaan”, toteaa johtava 
nuorisotyönohjaaja Jari-Pekka Järvinen. 

”Tällä tavalla ajatellen kasvatustyös-
sä laajentuu ikähaitari, myös ajatus sii-
tä keitä kaikkia pitää tavoittaa: lasten ja 
nuorten lisäksi heidän perheensä.”

Yhtenäisistä elementeistä 
hyötyä kaikille

Kirkkohallituksen Kasvun polku -hanke 
kysyy koko kirkon ja kaikkien seurakun-
tien tasolla yleisesti, miten tukea kristil-
lisen identiteetin vahvistumista lapsuu-
dessa ja nuoruudessa niin, että nuori ai-
kuinen haluaa oman lapsensakin tulevan 

kastetuksi ja kasvavan kristityksi.
Järvinen ja Saine osallistuivat Vihdin 

edustajina 25.11. Helsingissä järjestet-
tyyn Kasvun polun innovointipäivään. 
Oman seurakunnan näkökulmasta kat-
sottuna näytti helpolta yhtyä hankkeen 
taustalla olevaan perusajatteluun. 

”Vaikuttaa toimivalta, että on tie-
tyt ikäryhmät, joille tarjotaan toistuvia 
ja tunnistettavia elementtejä. Se on jär-
kevän oloista ja sopii myös meidän seu-
rakuntamme toimintatapaan ja ajatte-
luun”, Saine toteaa.

”Kirkossahan ongelmana on selek-
tiivisyys ja sektoroituminen: joka seura-
kunnalla on omat tavat ja perinteet. Ei-
kä paikallisuutta tietenkään pidä kyseen-
alaistaa ja pyyhkiä pois, mutta olisi kaik-
kien etu, että kirkossa löytyisi alueesta ja 
seurakunnasta toiseen myös selvästi sa-
manlaisia muotoja. Samalla tavalla kuin 
messu toistuu muodoltaan samana”, Jari-
Pekka Järvinen sanoo.

Ensin pitää sitouttaa 
työntekijät

Saine jäi innovaatiopäivän jälkeen miet-
timään sekä kokoon että luonteeseen liit-
tyviä eroja seurakuntien ja alueiden vä-
lillä.

”Miten työntekijöille pitää myydä 
yhtenäisiä toimintamuotoja niin, että 
ne vaikuttavat kaikkialla houkuttelevil-

ta, vaikka työtä olisi tekemässä yksi hen-
kilö, kolmen porukka tai kahdentoista 
tiimi, kuten meillä Vihdissä? Miten uu-

Kasvun polkua kohti  
kokonaisvaltaisuutta
Kirkkohallituksen käynnistämä prosessi kasvatuksen 
työalalla kehitettäväksi ikäkausia seurailevien ja 
silloittavien yhtenäisten toimintojen kehittämiseksi saa 
voimakasta kannatusta Vihdistä, missä kasvun polun 
mallista omaa toimintatapaa on kehitetty jo pitkään.

Lotta Saine

Jari-Pekka Järvinen

det kasvun polun etapit kyetään tarjoile-
maan niin, että niihin pystytään seura-
kunnissa pitkäaikaisesti kiinnittymään?” 
Saine kysyy.

”Vihdissä meidät on työntekijöinä ai-
ka perinpohjaisesti sitoutettu tähän ko-
konaisvaltaiseen työskentelytapaan, ja 
me yhä painimme sen kanssa, että uu-
det työntekijät saadaan porukkaan toi-
mimaan saman kehyksen puolesta. Täl-
lainen polku-ajattelu ei voi toteutua yh-
den työntekijän varassa. Mekin teemme 
tosi paljon yhdessä töitä sen eteen, että 
tällainen malli toimii.”

Järvinen on samaa mieltä.
”Ensin työntekijöiden ajattelu omas-

ta työstä ja sen tekemisen tavoista on 
pitänyt kääntää tähän holistiseen mal-
liin. Sen jälkeen sitä on päästy sovelta-
maan sitä toimintaympäristöön, joka 
kuitenkin on jatkuvassa muuntumisen 
ja muuttumisen tilassa vuodenajasta ja 
vuodesta toiseen.”

Saattaen vaihdettava

Kasvun polun raivaaminen merkitsee siis 
käytännössä pyrkimystä peilaata kaikkea, 
mitä tapahtuu, suhteessa muuhun.

”Eli asiat ja toiminnot pitää hahmot-
taa osana kokonaisuutta. Tarkastellaan 
koko polkua vauvamuskareista riparille 
ja nuorten aikuisten ryhmiin kokonai-
suutena. Saattaen vaihdetaan aina seu-
raavaan vaiheeseen. Koska kasvun polul-
la pitää aina olla vaikuttamassa jo seuraa-
vaan ja sitä seuraavaan vaiheeseen”, Lot-
ta Sainio sanoo.

”Esimerkiksi kaste – kun nyt tiede-
tään, että moni tekee päätöksensä tu-
levien mahdollisten lasten kastamises-
ta jo teini-iässä, niin kasteeseen johtavi-
en polkujen pitää alkaa jo nuorisotyön 
vaiheessa!”

Tarvitaan siis paljon yhdessä puhu-
mista, ajattelua ja tekemistä kokonaisval-
taisesti. Vain siten kasvatuksen eri työ-
muodot voivat muodostaa yhtenäisen 
kokonaisuuden, kasvun polun. 

Notkeutta tarvitaan

Kokonaisuuden hahmottamisen ohella 
toinen välttämätön edellytys on toimin-
taympäristön jatkuva tunnusteleminen. 

Vihdissä on huomattu, että avain-
kysymyksiä kasvun polku -tyyppisessä 
työssä on se, miten seurakunta kykenee 

liittymään ilmiöihin, jotka ajassa elävät. 
Nuorten maailmassa tapahtuu suuriakin 
muutoksia jo ikäluokasta toiseen. Hi-
taammat muutokset käyvät ilmi esimer-
kiksi perheissä: seurakunta on hyvä koh-
taamaan perinteisiä ydinperheitä, mutta 
perhe on käsitteenä nykyään paljon laa-
jempi ja avoimempi. Miten yksinhuolta-
jat ja toisenlaiset perhemuodot otetaan 
huomioon?

”Koko ajan pitää olla valmiina rea-
goimaan. Työn suunnitelmia ei voi lyö-
dä lukkoon liian pitkäksi aikaa, käännös-
ten ja muutosten pitää olla mahdollisia, 
kun tarve sellaiseen huomataan. Muu-
tosvalmius on tärkeää: on parempi rea-
goida etukäteen kuin päätyä muutoksiin 
pakon edessä”, Järvinen sanoo.

”Miten toimia muuttuvassa maise-
massa niin, että yhtenäinen polku voi 
säilyä? Notkeus on se, mitä siinä seura-
kunnalta tarvitaan.”

Jaakko Kaartinen

u Dialogiin hakeutuminen tarkoit-
taa myös seurakunnasta seurakuntaan 
ulottuvaa antamista ja saamista. Vih-
dissä toivotaankin, että seurakuntiin 
syntyisi sparraamisen kulttuuri.

”Vihtiläiset ovat aina aika rohkeas-
ti tuoneet esille tavan, jolla meillä on 
ryhdytty tekemään töitä. Mutta toi-
saalta me myös pyrimme oppimaan 
mahdollisimman paljon muilta. Ko-
etamme panna merkille sen, mitä 
muualla tehdään paremmin ja pyy-
dämme lupaa lainata ja soveltaa sen 

sitten omaan käyttöön”, Jari-Pekka 
Järvinen sanoo.

 ”Me haluamme kertoa, että mie-
lellämme olemme sekä sparraajina et-
tä sparrattavina. Pitää suostua oppi-
maan kaikilta, eri puolilta. Jos alkaa 
luulla, että viisaus asuu vain omassa 
päässä, on syytä laittaa hanskat nau-
laan ja siirtyä sivuun.”

Lotta Saine toteaa samalla, et-
tä seurakunnat voivat haasteittensa 
kanssa mennä eteenpäin vain sitkeä 
toiveikkuuden ja positiivisen kautta.

”Kasvun polun ideassa oleellinen 
asia on ilo. Jos me emme kuljeta toi-
voa eteenpäin, se häviää. Eli: me em-
me suostu epätoivoon! Emme väen 
vähenemisen suhteen, emme päivä-
kerhojen muutosten osalta. Sen si-
jaan me haluamme keksiä uusia tapo-
ja ja ratkaisuja.”

”Jos pystytään olemaan polkuna 
perheille ja perheenjäsenille, sehän on 
mahtavaa! Tällaisia unelmia pitää ol-
la. Pitää haaveilla suuria, niin suuria 
voi tapahtua!”

Sparrausta!

VIHTI
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Työkseni pohdin nuorisotyön yh-
denvertaisuutta, kykyä uudistua ja 

sitä, millaisia apuvälineitä ja osaamis-
ta voisimme tarjota muutoksen tueksi. 

Arjen kiireessä ajatus normien 
pohtimisesta tuntuu absurdilta, kun 
tiskikone pitäisi tyhjentää, päässä 
pyörii lista tarvittavista askartelutar-
vikkeista ja tulevia pikkujouluja var-
ten pitäisi tehdä Facebook-tapahtu-
ma. Nuorten parissa työskentelevinä 
ammattilaisina tehtäviimme kuiten-
kin kuuluu yhdenvertaisuuden edis-
täminen ja turvallisen ympäristön 
luominen jopa erityisen kovasti maa-
nantailta tuntuvina maanantaina. 

Avoimuuden kehittäminen ei ole 
aina kivaa eikä sen pitäisikään ol-
la sitä, sillä yhdenvertaisuus edellyt-
tää ajattelutavan muutosta. Jos muu-
tos tapahtuu syvällä sisimmässä, vaatii 
se omien rajoitteiden ja ennakkoluu-
lojen kohtaamista. 

Ihminen on taipuvainen etnosent-
risyyteen eli ajattelutapaan, jossa itsel-
le tuttu tapa toimia on paras ja vieras 
vähempiarvoista. Ennakkoluulot ovat 
inhimillisiä, mutta eivät oikeuta nii-
den mukaan toimimista. 

Olenkin pohtinut omia vajavai-
suuksiani ja tilanteita, joissa sor-
run vahvistamaan syrjiviä rakentei-
ta tai toimimaan ennakkoluulojeni 
mukaan. Osaanko tunnistaa vastuu-
ni valkoisena ja monen eri vallitsevan 
normin mukaisena aikuisena? 

Rakenteellisen rasismin ansiosta 
elämäni on ollut monin tavoin help-
poa, eikä arkeeni kasaudu hetkiä, jol-
loin minun pitää tuoda esiin normi-
en mukaan rakennetusta ympäristös-
tä poikkeavia tarpeita. Valtaväestöön 
kuuluvana ja etuoikeutettuna henki-
lönä olen asemassa, jossa voin hyväk-

syä tai olla hyväksymättä erilaisuutta. 
Tuntuu vaivaannuttavalta puhua 

valkoisuudesta, sillä valkoisuus on ol-
lut niin pitkään normi, jota ei tarvit-
se määritellä, vaan perustyyppi, josta 
poiketaan. Valkoisena rasismista pu-
huminen on myös vaikeaa, sillä siitä 
seuraa syyllisyyden ja pelon tunteita. 

Rasismi ei ole vain äärimmäistä, 
isoa ja pahuutta – kadulla huutelua ja 
fyysistä väkivaltaa. Rasismi on myös 
huomiotta jättämistä, kokemusten si-
vuuttamista ja etuoikeuksien purka-
mattomuutta. 

Minulla on vastuuni syrjivien ra-
kenteiden purkamisessa ja tilan anta-
misessa vähemmistöön kuuluvien ää-
nelle. 

Koulutuksissamme esitämme 
usein samoja kysymyksiä valtaväes-
töön kuuluville ammattilaisille jotka 
tekevät työtä vähemmistöihin kuu-
luvien nuorten parissa: annatko etu-
sijan vähemmistöjen omalle äänel-
le kun he puhuvat kokemuksistaan?  
Oletko valmis ottamaan vastaan kri-
tiikkiä toimintatavoistasi? Ovatko vä-
hemmistöön kuuluvat henkilöt toi-
mijoita vai toiminnan kohteita?

Olen pohtinut pitäisikö rauhan si-
jaan hakeutua eräänlaisen rauhatto-
muuden ja itseni kyseenalaistamisen 
äärelle kun pohdin omaa rooliani ja 
asemaani. 

Jos sinä samana maanantaina kun 
itse haluaisin vain saada tiskikoneen 
tyhjennettyä, voisinkin omalla rau-
hattomuudellani antaa tilaa toisel-
le ihmiselle kun hän etsii omaa rau-
haansa. 

Saara Nykänen 
Johtava asiantuntija,  

nuorisotyö ja kansalaistoiminta 
Rauhankasvatusinstituutti

Vähemmistöjen kuuleminen 
on rauhantyötä 

dellisten valintojen tekeminen. Ennen 
kaikkea halusimme uniikilla ja toimin-
nallisella tavalla osoittaa, että jokaisella 
suomalaisella on pienellä vaivannäöllä ja 
ajatusmallien muutoksella mahdollisuus 
tehdä omassa arjessa ympäristöystävälli-
siä valintoja. 

Kulutustapojen avulla yksilöllä on 
myös mahdollisuus viestittää esimerkik-
si päättäjille tai yrityksille, millaisia tuot-
teita kaipaamme ja ennen kaikkea mil-
laisessa maailmassa haluamme elää. 

Ilmastonmuutosta ja ympäristöon-
gelmia vastaan taisteleminen edellyttää 
rakenteellisten muutosten lisäksi mei-
dän jokaisen panosta ja yhteisiä ponnis-
teluja. 

On meidän tehtävämme miettiä, 
minkälaisen maailman jätämme jäl-
keemme, jotta tulevilla sukupolvilla on 
oikeus hyvään elämään niin Suomessa 
kuin alueilla missä kärsitään eniten il-
mastonmuutoksesta. 

Voisitko sinä seuraavan kerran ostok-
sia tehdessäsi kuvitella shoppailevasi Il-
mastovalintatalossa? 

Teksti: Fanni Mattsson  
Riina Laurila

Kuvat: Heidi Tirri

Suomen Lähetysseura 
järjesti keväällä 2019 
ilmastoteemaisen 
vapaaehtoisprojektin, 
minkä tarkoituksena 
oli saada Lähetysseuran 
toiminnasta sekä ilmasto- 
ja ympäristöasioista 
kiinnostuneita nuoria 
aikuisia mukaan 
suunnittelemaan 
ilmastoaiheinen piste 
Maailma Kylässä 
-festivaaleille. 

Vapaaehtoisprojektin raamit oli jätet-
ty tarkoituksella väljiksi jotta me 10 

vapaaehtoisen kesken pääsimme punta-
roimaan itse mahdollisia toteutusmuo-
toja. Kevään aikana aivojamme aktivoi-
tiin useiden asiantuntijaluentojen sekä 
työpajojen avulla. 

Saimme oppia muun muassa ilmas-
tonsuojelun ja teologian suhteesta, il-
mastonmuutoksen vaikutusten epäoi-
keudenmukaisesta jakautumisesta kehi-
tys- ja länsimaiden välillä sekä jäsentää 
omia tunteitamme ilmastoahdistusta kä-
sittelevässä työpajassa. 

Valintoja kasvun polulla

Tiesitkö, että reilusti suurin osa Suomen 
kulutuksesta aiheutuvista hiilipäästöistä 
tulee kotitalouksista? Keskivertosuoma-
laisen hiilijalanjälki on tällä hetkellä yli 
10 000 CO2 ekv/vuosi kun se saisi olla 
3000 CO2 ekv/vuosi mikäli haluamme 
pysyä max. 1,5 asteen tavoitteessa. 

Suurin osa päästöistä tulee elintarvik-
keista, liikkumisesta ja asumisesta. 

Tavoitteen ja toteutuman kohtaami-
sen vaikeudesta heräsi ajatus, että jos 
meillä suomalaisilla olisi käytettävissäm-

me tietty päästöraja tai rajoitettu määrä 
vesilitroja käytettävissämme, miten ku-
lutuksen tulisi muuttua? Idea “Ilmasto-
valintatalosta” alkoi syntyä.  

Käytännössä loimme Maailma Ky-
lässä -festivaalin Suomen Lähetysseu-
ran teltalle oikeaa kauppaa muistuttavan 
toiminnallisen tilan, johon valitsimme 
kuusi erilaista tuoteparia. 

Ilmastovalintatalossa vierailevien teh-
tävänä oli yrittää poimia ostoskoriin ym-
päristölle vähemmän haitallinen tuo-
te jokaisesta parista. Ympäristöystäväl-
lisyyttä mitattiin esimerkiksi tuotannos-
ta aiheutuvien päästöjen, niin kutsutun 
hiilidioksidiekvivalentin, tai veden kulu-
tuksen osalta. 

Valinnat tehtyään kauppaan tulleet 

pääsivät kassalle tutkimaan myyjän, eli 
projektin vapaaehtoisen kanssa, millai-
sia valintoja he olivat ympäristön kan-
nalta tehneet. 

Asiakkaat saivat lopussa kuitin, jos-
sa oli eriteltynä tuotteiden ”ilmastohin-
ta”, jonka he saivat halutessaan hyvittää 
lahjoittamalla Lähetysseuran ilmastotee-
maiseen Tasaus-keräykseen.

Millaisessa maailmassa 
haluamme elää?

Viikonlopun aikana kävi noin 500 ih-
mistä Ilmastovalintatalossa testaamas-
sa omaa tietouttaan kulutustottumusten 
vaikutuksista. 

Tärkeintä ei kuitenkaan ollut täy-

Ilmastotekoja 
ilmastovalintatalossa

Kuvassa Joona Holopainen, Raakel Tiderman, Fanni Mattsson, Tanja Mäki-
Korvela ja Elisa Koivusalo.
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Muutos on hyvä merkki elossa ole-
misesta. Muutoksessa olevalla or-

ganisaatiolla ja yhteisöllä on helposti 
käsille tulevina vaihtoehtoina reagoida 
paeten tai taistellen. 

Sekä pakenemisessä että taistelemi-
sessa voimakas ja ehkä refleksinomainen 
reagointi voi peittää alleen sen vaihto-
ehdon, missä aikaa ja vaivaa, rohkeut-

ta ja uskallusta tarvittaisiin hetken vaati-
maan muutokseen. Siis sen tutkailuun, 
mitä nyt on käsillä ja mihin se kutsuu.

Kenen kanssa on kumppaniksi ruvet-
tava ja mitä uutta tehtävä, minne huo-
mio keskitettävä ja mistä on aika luo-
pua?

Pakenemisen yksi muoto on vetäyty-
minen, kirkossa sitä voidaan vaikka sa-

noa sisäpiiriytymiseksi ja sulkeutumi-
seksi siltä, mikä on totta ja tapahtuu, 
kontekstilta, vallitsevalta tilalta.

Vakavaraisen ja turvatun, sillä sellai-
nen toimintaympäristö seurakunta vie-
lä on, riski on piirtää suppenevan, ydin-
joukokseen mieltämänsä väen ympäril-
le viivaa ja väsätä muuria ja sulkea muu 
ulos. 

Latistaako rohkaistu? 
Kirkon nuorisotyön vetovoimaisuus 
ja työntekijän mahdollisuudet 

u Diak kouluttaa nuorisotyönohjaa-
jia tällä hetkellä Helsingissä tammi-
kuussa alkavan monimuotototeutuk-
sen ja elokuussa alkavan päivätoteu-
tuksen muodossa yhteensä noin 50 
aloituspaikalla.

Hakijamäärät koulutukseen ovat 
jonkin verran vaihdelleet, mutta kar-
keasti ottaen pysyneet tasossa noin 
460 hakijaa, joista ensisijaisia noin 
110.

Tätä kirjoittaessa odotetaan kirk-
kohallituksen päätöstä kelpoisuuseh-
toihin tulevasta muutoksesta, jonka 

myötä on mahdollista saada kelpoi-
suus kirkon alan ammattiin liittämällä 
aiempaan tutkintoon soveltuvaan ko-
konaisuuteen avoimen amkin opinto-
ja. Näin  esim. sosionomi voi täyden-
tää opintojaan kirkollisilla opinnoilla. 
Enää ei tarvita uutta hakua, vaan to-
distus täydentävistä opinnoista riittää. 
Diak tarjoaa näitä opintoja ”pakettei-
na” avoimen amkin kautta: sosiono-
mista (amk) nuorisotyönohjaajaksi, 
diakoniksi tai varhaiskasvatuksen oh-
jaajaksi tai toisin päin.

Lisäksi avoimen amkin polkuopin-

not ovat edelleen mahdollinen reitti 
hakeutua tutkintoon johtavaan kou-
lutukseen.

Diakista on mahdollista saada jaet-
tavaksi ja esillä pidettäväksi NTO-
koulutukseen hakeutumisen opasta ja 
muutakin materiaalia. Lisäksi on mah-
dollista kutsua vierailijaksi vaikka isos-
koulutukseen opiskelija kertomaan 
NTO-opiskeluista tänään. Ja muuta-
kin voidaan yhdessä kehitellä, koska 
mehän toivomme yhdessä vetovoimai-
suutta kirkon nuorisotyön tehtäviin 
kouluttautuville.

Tästähän on joskus ihan johtavissa-
kin asemissa kirkossa käytetty näinkin 
kauniista ilmaisua: ”mitä niistä välittää, 
jotka eivät tule, välitetään vaan näis-
tä, jotka ovat”. Ei kovin kiehtova, eikä 
muutoksellinen tilanne minusta.

Millä ihmiset rohkaistaan 
kirkon nuorisotyöhön? 

Olimme isohkolla joukolla kuluvana 
syksynä koolla erilaisissa suurehkois-
sa seurakunnissa ja yhtymissä, nuori-
sotyötä johtavat, sekä kirkkohallitusta, 
ammattijärjestöä ja kouluttavaa laitosta 
edustavat ihmiset.

Työskentelimme yhdessä johdetusti 
ja tutustuimme muun muassa tampere-
laiseen todellisuuteen. Puhuimme kuu-
lumisia, päivittelimme ja päivitimme, 
iloitsimme ja olimme työn raskautettu-
ja, jaoimme.

Minut oli pyydetty puhumaan Dia-
konia ammattikorkeakoulun koulutus-
päällikkönä toiveistamme ja tarpeistam-
me työelämän suuntaan sekä siitä, mi-
ten on kirkon nuorisotyön vetovoimai-
suuden laita tällä hetkellä, ja vähän visi-
oimaan tulevaan. 

Kirkossa rakastetaan kierroksia kuu-

lumisten tai muiden asioiden puitteis-
sa, joten teetin sellaisen minäkin. Ky-
syin, parin sanan vastausta toivoen, ku-
ka ja millä sinua kirkon töihin rohkai-
si ja kannusti. 

Vastausten kuuleminen tässä jo mel-
koisen työn ja muun elämän kokeneessa 
joukossa oli hiljentävää ja koskettavaa. 

Kaikki tunnistivat, että kyseessä oli 
merkityksellisen ja arvokkaan äärellä 
oleminen.   Sellaisen jakaminen tapah-
tui, joka on vaikuttanut ja monella kan-
tanut vaikeassakin. 

Toisen ihmisen luottaminen, usko-
minen ja varustaminen tulivat maini-
tuiksi. Sen huomaaminen miten paljon 
on ollut ihmisiä, hetkiä, tekoja ja sano-
ja, joilla on ravittu ja autettu. Saatettu 
ja autettu alkuun, eteenpäin.

Oman osuuteni numerotietojen ja 
viisastelun esittämisen jälkeen keskuste-
limme tovin siitä, kuinka edelleen voi-
simme tehdä yhdessä töitä kirkon nuo-
risotyön tehtävän vetovoimaisuuden 
eteen. Että uudet uskaltaisivat ja lähti-
sivät opiskelemaan, harjoittelemaan ja 
työllistyisivät alalle. 

Pohdimme yhdessä niitä keino-
ja, joilla alan vetovoimaisuutta kukin 
omassa työssään voisi ja lupasikin edis-

tää. Tässä ovat, vapaasti vaan ahkerasti 
käytettäviksi: 1) Sanomalla, että ”Sus-
ta olis siihen”. 2) Esimerkillä. 3) Anta-
malla tilaa ja vastuuta. 4) Esittelemällä 
koulutusmahdollisuutta. 5) Antamal-
la aikaa.

Rohkaista vai voivotella?

Lopuksi jo hämärtyneessä Näsin salis-
sa kysyin, kättä kunkin sydämellä pi-
tämään pyytäen, että kuinka moni jou-
kosta kuuli omassa nuoruudessaan noil-
ta alussa kerättyjen rohkaisujen antajil-
ta voivottelua ja oman työn rasituksen 
purkua ja työn vaivan valitusta. 

Pyysin nostamaan käden sydämeltä, 
jos sellaista tuli muistista esiin. Yhtään 
käsistä ei noussut. 

Tässäkin kohtaa tuli hetken hiljai-
suus. Syyn voimme kukin tulkita itse. 
Olisiko tämä se kuva, joka tulisi muis-
taa? 

Tehtävämme on rohkaista ja antaa 
mahdollisuus omaan kasvuun, löytöi-
hin itsenä, iloihin ja vastoinkäymisin ja 
niistä oppimisiin. Ja onko voivottelupu-
heen paikka toisaalla.

Jussi Murtovuori

Kirkon työhön myös avoimen amk:in kautta
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P IPLIA

Kutsummeko nuoria olemaan vai kasvamaan? Puhum-
meko kristittynä elämisestä olotilana vai tehtävänä? Kan-
taako isien usko passiivisena voimana läpi elämän vai on-
ko kristinusko ennemminkin kuin peli, jossa kehitytään 
tasolta toiselle?

Kummassakin puhetavassa on karikkonsa. Yhtäältä 
vaarana on latistaa elävä Jumala niin, että hän kyllä rakas-
taa minua, mutta ei odota minulta mitään. Toisaalta kris-
tittynä elämisestä voi tehdä yhden suorittamisen ja itsen-
sä kehittämisen osa-alueen lisää. Kristuksen seuraaminen 
ei kuitenkaan ole järjestelmä, jossa ihminen pinnistelee 
yhä korkeammille kristittynä olemisen tasoille.

Paavali vaikutti pioneerina olosuhteissa, joissa ei ollut 
mitään kristillistä traditiota, jonka päälle rakentaa. Kris-
tuksen merkitys täytyi sanoittaa ymmärrettävästi ihmisil-
le, jotka elivät niin katsomusten kuin jumalten moninai-
suuden keskellä. Heidän kanssaan piti aloittaa siitä, ku-
ka Jumala on ja miksi kysymys on edes merkityksellinen. 
Kristittyjen yhteisöön liittyminen merkitsi näille ihmisil-
le irtiottoa omasta uskonnollisesta perinteestään. Perin-
teen ja jatkumon puutteesta huolimatta heistä tuli Ris-
tiinnaulitun ja Ylösnousseen omia, ja he saivat kokea Py-
hän Hengen voiman elämässään.

On ymmärrettävää, että kun Paavali kirjoitti juuret-
tomille pakanataustaisille seurakunnilleen, hän korosti 
kristittynä kasvamista. Paavalille siinä ei ole kysymys vain 
ymmärryksen, tiedollisen pohjan ja pyhien kirjoitusten 
tuntemisen kehittymisestä vaan jostain paljon kokonais-
valtaisemmasta. Kristuksen omana kasvaminen vaikut-

Juurtukaa häneen!

taa myös ihmissuhteisiin, tunteisiin ja asenteisiin. Se on 
myös rakkauden ja eettisen arviointikyvyn syventymistä: 
”Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja yl-
täisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan, niin 
että osaisitte erottaa, mikä on tärkeää, säilyisitte puhtai-
na ja moitteettomina odottaessanne Kristuksen päivää.” 
(Fil. 1:9-10)  

Paavalin ajattelussa Kristus ja hänen työnsä ovat suur-
ta lahjaa, jonka vastaanottaja ei voi jäädä lepäämään laa-
kereilleen. Lahja kutsuu kasvuun, ja vaikka kasvu on Ju-
malalta, siihen kuuluu myös kristityn tietoinen ponniste-
lu: ”Sitten vielä, veljet! Te olette oppineet meiltä, miten 
teidän on elettävä ollaksenne Jumalalle mieleen, ja niin-
hän te elättekin. Mutta Herran Jeesuksen nimessä pyy-
dämme ja kehotamme teitä pyrkimään yhä parempaan.” 
(1. Tess. 4:1)

Kilvoittelu ei ole itsensäkehittämisprojekti muiden 
joukossa. Kolossalaiskirjeessä sanoitetaan osuvasti, että 
kristittynä kasvaminen on oikeastaan Kristukseen kas-
vamista: ”Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran 
Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juur-
tukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja 
vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetet-
tu.” (Kol. 2:7)

Kristillisen perinteen tuntemus ohenee ajassamme. 
Kristittyä ei kuitenkaan viime kädessä kanna perinne 
vaan Kristus.

Katja Kujanpää

Diakoni Juha Alstela menehtyi 10. lokakuuta vaikeaan sai-
rauteen kotonaan Jyväskylässä. Hän oli 74-vuotias, syn-

tynyt Tampereella 17. syyskuuta 1945. 
Alstela oli lähtöisin tamperelaisesta keskiluokkaisesta per-

heestä. Hän valmistui vuonna 1970 ja hänestä tuli erityisnuo-
risotyön mies. Muutaman kenttävuoden jälkeen hän teki elä-
mäntyönsä kirkon keskushallinnossa, kirkkohallituksessa, työ-
alasta vastaavana erityisnuorisotyön sihteerinä. 

Alstelalla oli kyky tarkastella elämää ja maailmaa niiden 
nuorten kannalta, joilla ei mennyt hyvin. Hän ymmärsi rajo-
jaan kokeilevia häiriköitä ja ongelmistaan vaikenevia hiljaisia. 
Kirkon erityisnuorisotyö oli hänelle lähimmäiskeskeistä; toi-
minta kohdennettiin niihin, joiden elämäntilanne oli kaikkein 
ahdistavinta ja riskialtteinta. Alstelalla oli hyvä tuntemus nuor-
ten maailmaan ja heidän pahoinvointiinsa yhteiskunnassa.

Julkisesti tunnetuinta oli Saapastoiminta. Sen kärkenä oli 
festivaalityö, jota tehtiin suurilla kansanjuhlilla ja nuorison 
joukkotapahtumissa. Koulutetut vapaaehtoiset nuoret aikui-
set tekivät siellä nuorten sielunhoito- ja nuorisohuoltotyötä 
ammattilaisten tukemana. Suurissa kaupungeissa toiminta va-
kiintui ympärivuotiseksi. Alstela kehitti lähimpien yhteistyö-
kumppaniensa kanssa koko kirkollisen erityisnuorisotyön pe-
rusrakenteen. Siihen kuuluivat mm. työntekijöiden erikoistu-
miskoulutus, heidän ja vapaaehtoisten tapaamiset neuvottelu-
päivineen sekä perusmateriaalin tuottaminen. Hän antoi kir-
kon erityisnuorisotyölle kasvot. Kentän työntekijät arvostavat 
ja kiittävät häntä tästä.

Alstelalle oli tärkeää kirkon erityisnuorisotyön omaleimai-
suus. Palveluoperaatio Saapas ja sen tunnus oranssin värinen 
kumiteräjalkine, alttiuden kenkä, saatiin rekisteröidyksi yksin 
seurakuntien nuorten auttamistyön merkiksi. Omaleimaisuus 
ei tarkoittanut Alstelalle eristäytymistä, päinvastoin hän integ-
roi erityisnuorisotyön kirkon muuhun kasvatus- ja nuoriso-
työhön. Hän halusi käyttää hyväkseen diakonia-, perhe- ja sie-
lunhoitotyössä hankittua tietotaitoa ja osaamista. 

Samoin Alstela verkostoi erityisnuorisotyön yhteiskunnan 
ja järjestöjen vastaavaan toimintaan. Hän loi avoimen ja am-
matillisen kontaktin mm. opetusministeriöön, sosiaali- ja ter-
veysministeriöön, koulu- ja nuorisotoimeen, lastensuojeluun, 
poliisiin, päihde- ja kriminaalityöhön sekä tukiasunto- ja työ-
pajatoimintaan. Vuosina 1995–99 Alstela toimi valtioneuvos-
ton asettaman nuorisoasiain neuvottelukunnan (NUORA) jä-
senenä. Hyvän ammatillisen osaamisensa vuoksi hänen kan-
nanottojaan kuunneltiin tarkalla korvalla. Erityisesti hän iloit-
si yhteistyökumppaneiden antamasta arvostuksesta. Valtakun-
nallinen nuorisotyökonferenssi nimesi vuoden 1984 nuori-
sotyöntekijäksi Helsingin seurakuntien erityisnuorisotyön 
(SNELLU). Se oli merkittävä tunnustus kirkon koko nuori-
so- ja erityisnuorisotyölle. Sosiaaliturvan Keskusliitto myönsi 
puolestaan vuonna 1996 valtakunnallisen kansalaistoiminnan 
tunnustuspalkinnon yli 25 vuotta jatkuneelle vapaaehtoistoi-
minnalle – Saapas. Henkilökohtaisesti Alstelalle myönnettiin 
ansioistaan Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ritari-
merkki ja Kirkon lapsi- ja nuorisotyön kunniaplaketti.

Persoonana Alstela oli herkästi tunteva ja huumorintajui-
nen ihminen. Työtoverina hän oli lojaali, vastuullinen ja val-
mis auttamaan. Hänestä löytyi pioneerihenkeä, rohkeutta kul-
kea omaa tietään. Jäätyään eläkkeelle vuonna 2009 hän muutti 
puolisonsa kanssa Espoosta Jyväskylään. Kesämökillään Keu-
ruun maisemissa hän nautti muun muassa kalastuksesta ja erä-
retkeilystä. Matkat puolisonsa kanssa eri maanosiin näyttivät 
ihmisten toisenlaisen todellisuuden ja elävöittivät kulttuurien 
tuntemusta.

Rauno Elomaa                                                                                                                                           
                        Juha Alstelan esimies ja työtoveri 

                                                                                                                                                      
           Olli Saarela                                                                                                                                          

                             johtaja opetus- ja kulttuuriministeriössä, 
nuorisoasiainneuvos

Juha Alstela 1945–2019
Kirkon erityisnuorisotyön tienraivaaja
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Nuorten osallisuus seurakunnissa 
vahvistuu vaikuttajaryhmien kautta 
Kirkolliskokous hyväksyi 7.11.2019 

esityksen nuorten vaikuttajaryh-
män perustamisesta jokaiseen seura-
kuntaan. 

Päätös nuorten vaikuttajaryhmis-
tä astuu voimaan samaan aikaan uuden 
kirkkolain kanssa eli vuoden 2020 alus-
ta. Vaikuttajaryhmien tavoitteena on 
vahvistaa nuorten osallisuutta ja kuu-
lemista niin toiminnan suunnittelussa 
kuin hallinnossa. 

Mitään tiettyä muotoa ei vaikuttaja-
ryhmille ole asetettu, vaan ne toteute-
taan paikallisesti tarkoituksenmukaisel-
la tavalla. 

Vaikuttajaryhmä voidaan perustaan 
myös useamman seurakunnan yhteisek-
si tai jopa rovastikunnalliseksi.  

Työkaluja vaikuttajaryhmien 
käynnistämiseen

Nuorten äänen kuuluminen seurakun-
nan hallinnossa edellyttää nuorten ja 
luottamushenkilöiden vuorovaikutuk-
sen lisäämistä. Seurakunnan työnteki-
jöiden lisäksi myös luottamushenkilöi-
den toivotaan ja odotetaan tukevan vai-
kuttajaryhmien perustamista. 

Kirkon kasvatus ja perheasiat sekä 

Nuori kirkko tarjoavat työkaluja nuor-
ten vaikuttajaryhmien toiminnan käyn-
nistämiseen. 

Tätä tarkoitusta varten on muun 
muassa laadittu materiaalivihko, joka 
sisältää toimintaharjoituksia nuorten 
ja päättäjien välisten tapaamisten hel-
pottamiseksi. Kevään 2020 aikana seu-
rakuntia tuetaan myös järjestämällä in-
fo- ja koulutustilanteita sekä kokoamal-

la vaikuttajaryhmien nuoria vuosittai-
siin valtakunnallisiin tapaamisiin mm. 
Nuorten tulevaisuusseminaari – kirk-
ko2030.

Materiaalivihkon ja muita vinkkejä 
löydät suomeksi osoitteesta naviryhma.
fi/kohtaaminen ja ruotsiksi osoitteessa 
naviryhma.fi/sv/möten  

Vuorovaikutuksen 
vahvistamista ja  
yhteistä toimintaa

Teuvan seurakunnassa ei vielä ole vai-
kuttajaryhmää, mutta nuorten ja luot-
tamushenkilöiden vuorovaikutusta vah-
vistetaan yhteisellä toiminnalla. 

Seurakunnan luottamushenkilöitä 
osallistui seurakunnan rippikoululais-
ten kanssa Maata Näkyvissä festareille. 

”Näin pysyy mukana nuorten maa-
ilmassa ja tietää mikä heitä milloinkin 
puhututtaa” kertoivat nuorisotyön joh-
tokunnan jäsenet Kaisa Laurila ja Hele-
na Seppänen. 

Mukana matkalla oli myös kirkko-
valtuuston ja kirkkoneuvoston edustaja 
Raimo Laurila.

u Olipa kerran ja on vieläkin – tari-
nalla mahtava voima!

Tule NUORI2020 -päivillä kuule-
maan tarinoiden ja kertomusten käy-
töstä ja kuule  tarinat, jotka jäisivät 
muuten kuulematta. Jack the Rooster 
-ravintolassa, Satakunnankatu 13 B, ke 
15.1. klo 20. 

Ilta jatkuu Mika Nuorva ja Pekka 
Kosonen sekä Tulitikkuorkesteri keikalla 
ke 15.1. ravintola Jack the Roosterissa n. 
klo 21.30, heti Tähtihetkiä-illan jälkeen.

Mika Nuorva ja Pekka Kosonen ovat 
laulaja-lauluntekijöitä, jotka ovat teh-
neet musiikkia yhdessä vuodesta 1990 
alkaen. Duona ja myös Soihtuorkesterin 
kanssa kaksikko on julkaissut viisi levyä 
ja tehnyt satoja keikkoja. 

Tampereella NUORI2020-tapahtu-
man keikalla on luvassa parhaita paloja 
yhteisten vuosien varrelta, sekä kappalei-
ta myös miesten soolo- ja muusta tuo-
tannosta.

Tätä messua ei  
kannata missata!

u Tampereen seurakuntien tuottama 
kiitelty Iskelmämessu sulosointuineen 
järjestetään NUORI2020-tapahtuman 
messuna keskiviikkona klo 18.00 Tam-
pereen tuomiokirkossa. Lisätiedot mes-
susta NUORI2020-verkkosivuilta. 

Tapahtumassa mahdollisuus osal-
listua myös  iltahartauteen tiistaina 
14.1.2020 Tampere-talon pihassa heti 
Veisukonsertin jälkeen  ja keskiviikkona 
15.1.2020 klo 12.00 viikkorukoushet-
keen Kampuskappeli Taivaankannessa 
Yliopiston Pinni B-talon 5.kerroksessa, 
Kanslerinrinne 1 

u Olen Liisa Vä-
lilä, pappi ja pari- 
ja perhepsykotera-
peutti. Aloitin Kirk-
kohallituksen Kas-
vatus -ja perheasi-
oissa Minna Tuomi-
sen sijaisena loka-
kuussa.  

Kirkollisen työurani aloitin vapaaeh-
toisena Perhekerhon ohjaajana Hämeen-
kyrössä ja Viljakkalassa 1990- luvun alku-
vuosina. Tämän jälkeen olen saanut toi-
mia opettajana, lehtorina, taksiautoilijana, 
psykoterapeuttina, pappina, kirkkoherra-
na ja viimeiset yli 9 vuotta Parisuhdekes-
kus Katajassa. Innostun verkostoista, uu-
sista yhteistyökumppaneista ja uusista ko-
keiluista. Niitä sain tehdä järjestötyössä ja 
olen iloinen, että saan työskennellä vuosi-
en jälkeen jälleen myös kirkon töissä.  

Tehtäväkenttääni Kirkkohallituksessa 
kuuluvat ennakoivan ja vahvistavan pa-
risuhdetyön sekä ennaltaehkäisevän per-
hetoiminnan ja korjaavan perhetyön ke-
hittäminen, koulutukset ja verkostot. Ol-
laan yhteyksissä näissä asioissa!

Vapaa-aikanani harrastan parisuhde-
kursseja, villasukkien kutomista, lintujen 
kiikarointia ja vanhan talon korjausta.

Tähtihetkiä tarinoiden ja musiikin parissa

Uusi kasvo KKP:ssä 
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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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tuaika ovat pysäyttäneet liian mo-
nen lapsen ja nuoren liikkeen. Ti-
lastot osoittavat, että vain puo-
let alakouluikäisistä pojista ja kol-
masosa tytöistä liikkuu riittävästi. 
15–16-vuotiaista pojista yli 30 % ja 
tytöistä 40 % liikkuvat vapaa-aika-
naan vain alle tunnin viikossa.

”Yllätyin, kuinka vähän nuoret 
liikkuvat, koska kaveripiirissä mo-
net ovat hyvin liikunnallisia. Vai-
kea sanoa, miksi liikunta ei kiin-
nosta. Mahdollisuuksia on paljon. 
Kynnys lähtemiseen on korkea, jos 
ei ole motivaatiota tai on joku toinen 
harrastus, joka vie ajan”, sanoo Alavan 
seurakunnan liikuntakerholainen Anna 
Ritanen (16).

”Muutos liikkumattomuuteen on ol-
lut viime vuosina hyvin nopeaa. Älypu-
helintenvaikutusta ei voi kiistää, sanoo 
isoskoulutuksessa ja varkkaleiri-isosena 
toiminut Rita Sirviö (16) Sotkamosta.

Markku Autio näkee lasten ja nuor-
ten liikkumattomuuden ongelman yh-
teiskunnallisena. Kilpailu ajasta on ko-
va, on paljon tarjontaa mielenkiintoi-
sista ajankäyttötavoista. Liikunta tai ur-
heilu on monesti hyvin tavoitteellista ja 
ohjelmoitua. Osa liikkuu todella paljon 
ja osa taas todella vähän. Omaehtoi-
nen liikunta vähenee tai sitä ei ole. Van-
hemmat kuljettavat autolla harrastuk-
siin. Lapset ja nuoret kävelevät tai pyö-
räilevät vähemmän kuin aikaisemmin.

”Voisi kuitenkin kuvitella, että kai-
kille tutut liikunnalla saavutettavat po-
sitiiviset vaikutukset kelpaisivat kenelle 
vaan”, sanoo Markku.

Millä saada mukaan liikkumaan?

”Korostamalla matalaa kynnystä ja si-
tä, ettei tarvitse osata. Jos joku osaa, hän 
voi neuvoa muita. Myös tulisi olla eri-
laisia vaihtoehtoja ja monipuolista toi-
mintaa”, sanoo Anna.

”Kaveriporukka on tosi tärkeä. 
Yksi kaverikin riittää, että on mu-
kava lähteä yhdessä tekemään, sa-
noo Rita.

”Iloinen yhdessäolo ja kaverit. 
Leikkimielisyys, kaikille avointa, il-
maista, ei kilpailullista, ei auktori-
teettijohtoista, osaamisesta riippu-
matonta, helppoa”, luettelee Mark-
ku.

Seurakunnissa on osaavat 
ohjaajat ja liikunta-agentit  
sekä jopa tilat valmiina

”Seurakunnassamme on vaelluksia ja 
leireillä on liikuntaa. Avarteilla ja pilo-
teilla on myös metsäretkiä, sanoo Rita 
Sirviö.

”Meillä on seurakunnan liikuntavuo-
ro, mihin saa tulla kuka vaan. Leireillä 
on monipuolista liikuntaa ja nuortenil-
loissa joskus skaboja, kertoo Anna.

”Seurakunnissa on liikunnallisia ker-
hoja ja osaavia ohjaajia. Monilla seura-
kunnilla on jopa omia liikuntasaleja, 
jotka antavat hyvän edullisen mahdolli-
suuden monenlaisen liikunnallisen toi-
minnan järjestämiseen, sanoo Markku 
ja jatkaa:

Toivon, että Luotu liikkumaan -han-
ke on hyvää jatkoa edelliselle hankkeel-
le, jossa luotiin liikunta-agenttien ver-
kosto ja toivottavasti agentit innostuvat 
tästä toimimaan liikuntainnostajina ja 
sprarraajina seurakunnissa.

Lisätietoja: Kouluttaja Markku Autio, 
markku.autio@nuorikirkko.fi

Yllä: Kajaanin, Kuopion ja Var-
kauden seurakuntien pilottiporukka 
yhteisessä starttiviikonlopussa Parta-

harjulla lokakuussa. 
Alla: Rita (vas.) ja Anna.

Luotu liikkumaan -hankkeen 
pilotit starttasivat Partaharjulta

ANNA KÄRRI
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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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Kirkolliskokous hyväksyi 7.11.2019 
esityksen nuorten vaikuttajaryh-

män perustamisesta jokaiseen evanke-
lis-luterilaiseen seurakuntaan. Nyt hy-
väksytty muutos kirkkojärjestykseen 
tukee lapsivaikutusten arviointia seura-
kuntien työssä hyvin käytännönlähei-
sesti. Päätös nuorten vaikuttajaryhmis-
tä astuu voimaan samaan aikaan uuden 
kirkkolain kanssa.

Työkaluja tarjolla

Kirkon kasvatus ja perheasiat sekä Nuo-
ri kirkko tarjoavat työkaluja nuorten 
vaikuttajaryhmien toiminnan käynnis-
tämiseen. Tätä tarkoitusta varten on 
muun muassa laadittu materiaalivihko, 
joka sisältää toimintaharjoituksia nuor-
ten ja päättäjien välisten tapaamisten 
helpottamiseksi. Seurakuntia tuetaan 
myös järjestämällä info- ja koulutusti-

Nuori kirkko käynnisti 
lokakuun lopulla opetus 
-ja kulttuuriministeriön 
tuella Luotu liikkumaan 
-hankkeen pilottiseura-

kuntien kanssa. 
Starttiviikonloppuun 

osallistuneet Anna 
Ritanen ja Rita Sirviö 

pohtivat alkutilannetta 
hankekoordinaattori 

Markku Aution kanssa.

”Kun Luotu liikkumaan -hank-
keen tavoitteena on lisätä seu-

rakuntakuntien rippikoulu- ja nuo-
risotyöhön avointa matalan kynnyk-
sen liikuntaa, lähdin innolla mukaan 
hankkeen vetopuuhiin, sanoo hanke-
koordinaattori Markku Autio, jonka 
sydäntä lähellä liikunta on ollut aina.

”Etsimme hankkeen kautta yhdes-
sä seurakuntien kanssa keinoja  lisä-
tä nuorten arjessa jaksamista, vähen-
tää yksinäisyyttä ja lisätä sekä fyysis-
tä että henkistä hyvinvointia. Tämän 
hankkeen kohderyhmänä ovat erityi-
sesti 15–18-vuotiaat nuoret”, jatkaa 
Markku.

Kilpailu ajasta ja kynnys lähteä

Istuva elämäntapa ja lisääntynyt ruu-

Nuorten osallisuus 
vahvistuu 

vaikuttajaryhmien kautta

lanteita tulevana keväänä sekä kokoa-
malla vaikuttajaryhmien nuoria vuosit-
taisiin valtakunnallisiin tapaamisiin.

Materiaalivihkon ja muita vinkkejä 
löydät suomeksi osoitteesta naviryhma.
fi/kohtaaminen ja ruotsiksi osoitteessa 
naviryhma.fi/sv/möten.
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• Järjestelyt: Jukka Jylhä, jukka.jyl-
ha@nuorikirkko.fi, 0400 508241 

957 
541

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

Varaa paikkasi 
vuoden 2020 

koulutuksiin nyt!

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

Vielä ehdit mukaan – 
ilmoittautumisaika käsillä 
seuraaviin koulutuksiin: 

• Godly Play -ohjaajakoulutus Seu-
rakuntaopistolla, Järvenpäässä, 29.–
30.1. & 20.–21.4.2020. Ilmoittautu-
minen 16.12.2019 mennessä.

• Lattiakuvien peruskoulutus Seu-
rakuntaopistolla, Järvenpäässä, 20.–
21.1.2020 & 16.–17.3.2020. Ilmoit-
tautuminen 20.12.2019 mennessä.

• Suuntaseminaari Tievatuvalla, Saa-
riselällä, 3.–7.2.2020. Ilmoittautu-
misaikaa jatkettu 13.12.2019 asti.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
koulutukset.nuorikirkko.fi

NUORI2020 – valtakunnalliset 
kasvatuksen ja nuorisotyön päi-

vät lähestyvät tuota pikaa. Tampereella 
Tampere-talolla 14.–16.1.2020 pidet-
tävillä päivillä Nuori kirkko on vahvas-
ti mukana niin lavaohjelmissa, ständeil-
lä kuin iltaohjelmissakin.

Nuori kirkko on mukana 
järjestämässä seuraavia ohjelmia:

TIISTAINA
• Ilmastotoivo - välineitä kasvatukseen
• Hanki (hyvä) elämä! - välineitä itse-
näistymiseen
• Illalla Nuoren seurakunnan veisu-
kirjan 50-vuotisjuhlakonsertti ja uu-
den painoksen julkistaminen. Laulu-
ja tulkitsevat muun muassa Jukka Poi-
ka, Mariska, Uniikki, Tommi Kaleni-
us & Ninni Poijärvi, Pekka Simojoki, 
Jaakko Löytty ja Eva Alonen. 

KESKIVIIKKONA
• Lapsuuden ja nuoruuden monet 
identiteetit 
• Luonnossa tapahtuva oppiminen ja 
kasvu - metsä oppimisympäristönä lap-
sille ja nuorille

Tervetuloa mukaan Nuoren kirkon 
ohjelmiin ja osastollemme

Nuori2020-päivillä Tampereella!

• Aatos ja Amine - Gods of Molen-
beeck. Rakentavaa katsomusdialogia 
tukemassa
• Nuorten vaikuttajaryhmät seurakun-
nissa - apua, ideoita ja malleja
• Hyvä päivä yhdessä - mielekäs aamu- 
ja iltapäivätoiminta
• Illalla olet tervetullut ”Pisarallinen 
viiniä” -tapaamiseen Wanhan Postin 
Saunaan muistelemaan vielä Pisaraa ja 
suuntaamaan samalla katsetta kohti tu-
levia suurleirejä ja niiden kehittämista.

Päivien aikana Partaharjun toiminta-
keskuksen ja Retkeily- ja kurssikes-
kus Tievatuvan isännät ovat tavatta-
vissa osastollaan reiluin leiriviikkotar-
jouksin ja järjestäen suositun loma-ar-
vonnan. 

Tervetuloa, 

me odotamme jo 

tapaavamme sinut Tampereella!
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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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”Päiville osallistu-
misen motivaatio-

na on ollut kollego-
jen kohtaamisen li-
säksi myös lasten ja 

nuorten ajankohtaisten 
asioiden parissa työskente-

ly ja uusien näkökulmien löytäminen 
omaan työhön”, sanoo nuorisotyönoh-
jaaja Ninnu Hurme.

Päivien ohjelmatarjonnat ovat var-
masti olleet kohdallaan, sillä Nin-
nu kertoo osallistuneensa yhteensä vä-
hintään 15 kertaa päiville työskennel-
lessään aiemmin Mikkelin ja nyt Hä-
meenlinnan seurakunnassa.

”Ideoiden ja ajatustenvaihto samaa 
työtä eri seurakunnissa tekevien kanssa 
on arvokasta oman työn kehittämisen 
ja arvostuksenkin takia. Nykyiset kehit-
tämispäivät eli aiemmat teemaseminaa-
rit ovat tarjonneet tähän hyvän paikan”, 
sanoo Ninnu. 

Alueellisuus on myös Ninnun mie-
lestä hyvä, sillä se myös yhdistää haas-
teita ja ilmiöitä työssä. Ja lisäksi päivien 
osallistujamäärä ei ole liian iso, jolloin 
vuorovaikutukselle jää enemmän tilaa.

Kevään alueellisilla varhaisnuorisotyön 
kehittämispäivillä vertaisoppimista ja 

ammatti-identiteetin vahvistamista

Kouluikäiset 
2020-luvulla – 

seurakunta mukana 
kouluikäisten ja 

heidän perheidensä 
arjessa

Mitä on seurakunnan toiminta koului-
käisille ja heidän perheilleen 2020-lu-
vulla? Mikä kiinnostaa ja mikä liikuttaa 
kouluikäisiä tässä ajassa? Mihin suun-
taan perhetoimintaa kouluikäisten pa-
rissa kannattaisi kehittää? Entä millaisia 
mahdollisuuksia seurakunnalla on olla 
mukana kouluikäisten ja heidän perhei-
densä arjessa 2020-luvulla?

”Tämä uusi koulutus lähtee uudel-
la tavalla liikkeelle siten, että painopiste 
on kouluikäisten ja heidän perheidensä 
toimintakulttuurin kehittämisessä”, sa-
noo kouluttaja Johanna Heikkinen.

”Nostamme erityisesti aiheita, mi-
ten kouluikäisten ja heidän perheiden-
sä hyvinvointia voidaan vahvistaa ja mi-
ten liikuntaa voidaan hyödyntää. Myös 
erityiset oppijat ovat tärkeänä aiheena”, 
jatkaa Johanna.

”Tärkeää on ajankohtaisten ilmi-
öiden ymmärtäminen ja työn koko-
naisuuden hahmottaminen jatkuvasti 
muuttumassa työkentässä. Perheet seu-
rakunnan toimijoina ja erilaiset yhteis-
työkumppanuudet antavat parhaim-
millaan työresursseja kasvatustyöhön”, 
sanoo kouluttaja Markku Autio.

”Tule mukaan pohtimaan koului-
käisten toiminnan ydintä ja innostu-
maan uusista ideoista! Koulutus on 
avoin kaikille teemoista kiinnostuneil-
le!” toivottavat kouluttajat Johanna ja 
Markku.

Koulutus pidetään 25.–27.3.2020 
Järvenpäässä, Kirkon koulutuskeskuk-
sessa. Ilmoittautumiset: koulutukset.
nuorikirkko.fi

Tämän vuoden Etelä-Suomen ohjel-
masta Ninnusta kiinnostavilta näyttä-
vät erityisesti luontoon liittyvät aiheet 
ja läksyparkki-ajatus. 

Neljät alueelliset varhaisnuorisotyön 
kehittämispäivät järjestetään keväällä 
2020 seuraavasti:

• Etelä-Suomi, 11.–12.3. Kasnäs-kyl-
pylähotelli, Kasnäs. Ilmoittautuminen 
12.2. mennessä.
• Länsi-Suomi, 18.–19.3. Riihon ma-
jatalo, Keuruu. Ilmoittautuminen 14.2. 
mennessä.
• Kaakkois-Suomi, 24.–25.3. Holiday 
Club Saimaa, Lappeenranta. Ilmoittau-
tuminen 11.2. mennessä.
• Itä-Suomi, 28.–29.4. Break Sokos 
Hotel Koli, Lieksa. Ilmoittautuminen 
13.3. mennessä.

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

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 
koulutukset.nuorikirkko.fi .

Etelä-Suomen alueellisten varhaisnuorisotyön kehittämispäivien iloa 2019.
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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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www.seurakuntakauppa.fi

facebook.com/kirjapaja seurakunnille

HELI JÄRVI

Ihmettelyn 
avaimet

TOMMI KALENIUS

Nuoren seurakunnan 
veisukirja 2020Ihmettelyn avaimet on uudenlainen materiaali rippikou-

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

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

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

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

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

H e l i  Jä rv i
Nuori kirkko ja Kirjapaja

Ihmettelyn
avaimet

ILMESTYNYT 

TAMMIKUUSSA

17,10€

UUTUUS!

Uudistettu
laitos!

14,04 €


