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ALUKSI

”Työntekijöiden kannattaa viritellä omas-
sa itsessään ajatusta siitä, millaista oli-
kaan olla lapsi. Mikä minulle tuotti iloa sil-
loin? Ei pitäisi tehdä sellaista työtä, jonka 
kuvittelee ilahduttavan noita. Lapsen tär-
keät asiat ovat samoja nyt kuin ne ovat 
olleet koko sadan vuoden tyttö- ja poika-
työn historian ajan,” pohtivat Kaarina Hak-
karainen ja Katri Vappula. Sivut 10-12. 
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Sata vuotta pojille ja tytöille
Ku

va
: Sa

n
n

a
 K

ro
o

k



V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  1 / 2019 76 V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  1 / 2019

Kun Mikkelin piispa Seppo 
Häkkinen oli koulupoika, yk-
si hänen esikuvistaan oli Uns-
ki. Lauritsalan seurakunnan 

pommisuojassa kokoontuvan poikaker-
hon ohjaajalla oli konduktöörin pihdit, 
joilla kerhokorttiin sai joka viikko uu-
den reiän. 

Huovilan Unski piti huolta siitä, että 
kerhossa oli kiinnostavaa ohjelmaa: esi-
merkiksi tietokilpailuja tai elokuvia ja 
lopuksi iltahartaus. Mutta vielä enem-
män: Unskista välittyi huolenpito.

”Meidän kirkon työntekijöiden ei pi-
dä unohtaa mallioppimista”, Häkkinen 
sanoo. 

”Työntekijän tapa toimia ja kohdella 
muita vaikuttaa lapsiin ja nuoriin vah-
vasti.” 

Myös Häkkisestä tuli Unskin poika-
kerhon myötä kerhonjohtaja. Kiinnos-
tus kirkon ammattiin syntyi vasta luki-
oiässä, mutta kasvatuksen työalasta vas-
taava piispa uskoo, että poikakerholla 
oli oma merkityksensä. 

Ensin olivat tytöt ja pojat

Seppo Häkkisestä erityisesti varhaisnuo-
risotyöllä on koko kirkon kannalta rat-
kaiseva merkitys. Vuodet ennen mur-
rosikää merkitsevät aikaa, jolloin aikui-
silla on vielä suuri merkitys ja jolloin 
luodaan tärkeitä lapsuusmuistoja. 

”Kymmenen ikävuoden molemmin 
puolin voidaan vielä ratkaisevasti vai-
kuttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen, 

myös uskonnolliseen kehitykseen”, hän 
toteaa. 

Kun kirkossa alettiin tarjota toimin-
taa lapsille, sitä tarjottiin ensin tytöille 
ja pojille. 

Varhaisnuorisotyötä ennen keksittiin 
poikatyö. Aivan alussa sen nimi oli nuo-
rukaistyö. Suurena näkynä oli saada po-
jat hyvien harrastusten ja uskon piiriin.

Ensimmäisenä Amerikasta tuli Tuk-
holman kautta Suomeen NMKY, joka 
tarjosi alusta saakka evankeliumin lisäk-
si liikuntaa. Sata vuotta sitten poikatyö 
nousi myös sosiaalisen avun tarpeesta. 

1980-luvun loppuun saakka poiki-
en ja tyttöjen työlle oli omat järjestön-
sä. Häkkinen näkee sukupuolijaon mu-
kaisen toiminnan kaksitahoisena asiana.

”Erikseen olemisen hyvä puoli on se, 
että pojat kaipaavat toisenlaista toimin-
taa kuin tytöt. Yhteistoiminnassa on se 
hyvä puoli, että lapset oppivat olemaan 
yhdessä myös toisen sukupuolen kans-
sa”, hän sanoo.

”Kyllä tytöt saisivat olla tyttöjä ja po-
jat poikia. Muottiin laittaminen ei ole 
hyvä, mutta todesta pitää ottaa tämä 
ero. Tytöt ja pojat kasvavat keskimäärin 
eri tahtiin”, Häkkinen uskoo. 

Mutta pojat tarvitsevat myös Uns-
kinsa, esikuvansa.

”Iso kysymys on se, mistä löydäm-
me miehiä kirkon työhön. Heitä tarvi-
taan myös lastenohjaajiksi ja nuoriso-
työntekijöiksi. Ihanne olisi tasainen su-
kupuolijako. Osittain kysymys on siitä, 
millaista toimintaa seurakunnissa tarjo-

taan”, hän sanoo.
Häkkisen mukaan kirkon valtti on 

kouluikäisten kokonaisvaltaisuuden 
ymmärtäminen. Hän uskoo, että var-
sinkin pojat kaipaavat fyysisyyttä: seik-
kailua ja liikkumista. 

Tavoitteena on kuitenkin kasvu hy-
väksi ihmiseksi.

Kirkon oma kasvatusnäky

Piispa Häkkinen toivoo, ettei hyvän ja 
pahan, oikean ja väärän opettaminen 
lapsille ohentuisi olemattomiin. Hän 
muistaa yhä, miten hyvältä tuntui, kun 
oli uskaltanut tunnustaa virheensä ja 
saanut anteeksi.

Seitsemänvuotiaana kiusaus näpistää 
20 penniä vanhempien laatikosta kävi 
ylivoimaiseksi, sillä yhdellä kolikolla sai 
kokonaisen karkkiaskin.

”Se oli äkkiä syöty ja nopeasti iski 
omantunnon tuska. Mietin, oliko isä 
huomannut, mutta tiesin, että vaikkei 
olisikaan, niin Jumala oli kyllä nähnyt 
varkauteni. Sain tunnustettua isälleni it-
ku kurkussa ja hän antoi anteeksi. Huo-
jennus oli niin suuri oppimiskokemus, 
että muistan tapauksen elävästi vielä 
kuusikymppisenä miehenä”, Häkkinen 
muistelee moraalikasvatustaan.

”Kun kasvatetaan hyviä ihmisiä, täl-
laiset asiat on otettava vakavasti. Juma-
laa ei pidä työntää syrjään kasvatukses-
sa. Lapsille pitäisi opettaa tapoja ja ta-
pakulttuuria. Rehellisyys ja työn arvos-
taminen ovat olleet luterilaisia hyveitä. 

Mutta ne eivät säily eivätkä kasva itses-
tään, vaan niitä pitää määrätietoisesti 
opettaa”, hän sanoo.

Varhaisnuorisotyön pioneerit tekivät 
seurakunnissa tilaa uudelle kohderyh-
mälle. Se vaati aikoinaan vahvaa näkyä ja 
paloa asialle. Häkkinen uskoo, että kir-
kon vahvaa omaa näkyä tarvitaan yhä.

Maallistuminen haastaa Häkkisen 
mukaan kirkon kasvatustyötä tällä het-
kellä.

”Alkunäky oli saada pojat Jeesuk-
selle. Huoleni nykyisessä uskontoaller-
gisessa yhteiskunnassa on, yritetään-
kö kirkon kasvatuksen kentällä lunas-
taa oma paikka ja rooli satsaamalla esi-
merkiksi vahvasti liikuntaan tai keskit-
tymällä puhumaan seksuaalisuudesta, 
siis tekemällä niitä asioita, joita muut-
kin tekevät”, Häkkinen pohtii. 

”Opetetaanko kirkossa lapsille ja 
nuorille Jeesuksesta? Siitä eivät muut 
puhu.”

Häkkistä mietityttää paljon kaste, jo-
ta hän pitää kirkon kohtalonkysymyk-
senä. 

”Millä kastettujen määrä saadaan 
nousuun? Tässä asiassa meidän ei pidä 
luovuttaa. Siihen liittyy kotien kristil-
lisen kasvatuksen tukeminen, lapsiper-
heiden tavoittaminen ja kasteelle kut-
suminen myös aikuisena”, hän luettelee. 

Parasta opetusta Jeesuksesta

Häkkinen uskoo, että perinteiset poi-
katyön toiminnalliset muodot, kerhot, 

leirit ja retket, ovat 10-vuotiaille edel-
leen käyttökelpoinen tapa opettaa Jee-
suksesta. 

”Leirit tarjoavat työntekijöille mah-
dollisuuden elää todeksi uskoaan ja 
näyttää, miten sitä ollaan. Hyvät kerto-
mukset voivat saada pojat aivan hiljai-
siksi. Kerhot ja niiden hartauselämä ei-
vät vanhene, jos niissä puhutaan tämän 
ajan kielellä”, hän kuvaa.

On mahdollista, että sama sosiaali-
nen tilaus, johon poikatyö vastasi his-
toriansa alussa, koituu kirkon parhaak-
si myös tulevaisuudessa: seurakunnan 
ilmaiset kerhot voivat tulevaisuudes-
sa yhä enemmän vastata lapsiperheiden 
käytännön tarpeisiin.

Häkkisen mukaan vuodet ennen 
murrosikää ovat tärkeitä myös siksi, et-
tä silloin lapset ovat luontaisesti innos-
tuvia. 

”Uskonkysymysten pohtiminen on 
10-14-vuotiaille luontevaa ja tässä iässä 
elämän suuntaan pystytään vielä paljon 
vaikuttamaan.”

Nykyinen lapsi- ja nuorilähtöinen 
pedagoginen ihanne saa piispa Häk-
kiseltä arvostusta. Hänestä se on myös 
Jeesuksen esimerkin mukainen.

”On menty hyvään suuntaan siinä, 
että tytöiltä ja pojilta kysytään itseltään, 
mikä heitä kiinnostaa, eivätkä aikuiset 
vain päätä kaikesta. Nuorten kiinnos-
tuksen kohteet ovat myös erilaisia. Lap-
si- ja nuorilähtöisyys sopii hyvin kirk-
koon, koska Jeesus kohteli lasta juu-
ri näin, että hän nosti lapsen keskelle. 

Kristinusko muutti lapsen asemaa radi-
kaalilla tavalla”, kasvatuksen piispa sa-
noo. 

”Mutta lapsen osallisuus ei tarkoita 
sitä, että kaikessa mennään lapsen eh-
doilla. Aikuisen vastuuta ei voi pakoil-
la. Siinä tarvitaan ammattitaitoa, että 
ollaan lapsilähtöisiä, mutta ollaan vas-
tuussa ja ohjataan oikeaan suuntaan. 
Ei minulla ole tästä yhdistelmästä ruu-
suisia kuvitelmia, vaikka siitä on jo 16 
vuotta, kun olen viimeksi ollut seura-
kuntatyössä.
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Minusta ei tullut kymmenvuotiaiden omaa pappia

JOTTA NUORISOTYÖTÄ oikein pystyisi tekemään, on kyettävä rakentamaan silta 
oman elämänsä vastaaviin ikävuosiin. Rippikouluaikojen osalta se on ollut minulle ai-
na helppoa. Muistan niiltä ajoilta paljon, ja huomaan muistavani jostain syystä enemmän 
kuin vanhat luokkakaverini.

Erityisen vaikuttava hetki oli, kun silloinen historianopettajani puhui kanssani koulun 
ulko-ovilla niin kuin olisin ollut aikuinen. Se oli neljätoistavuotiaalle ihmiselle mullistava 
kokemus. Elämäni ensimmäisen kerran minut otettiin vakavasti. Kenties tuo kokemus on 
ollut elämäntyöni kannalta kaikkein vaikuttavin tapahtuma. 

Olen halunnut välittää nuorille tuota samaa kokemusta, että heidät otetaan vakavasti. 
Se on ollut minulle se Jumalan valtakunta, jota on ensin etsittävä ja jonka mukana kaik-
ki muukin annetaan.

KYMMENEN IKÄISTEN maailmassa en ole koskaan ollut kovin hyvä. Kouluikäisten 
(joka on minun mielestäni parempi sana) tai varhaisnuorten maailmassa en ole tuntenut 
itseäni asiantuntijaksi. Minulta on ollut johtoajatus hukassa. Syyksi epäilen, että omassa 
elämässäni olin tuonikäisenä  vailla johtoajatusta. Yritin vain selvitä maailmassa, jossa mi-
nulta oli viety elämäni pohja.

Onneksi oli jalkapallo, sillä siihen saatoin hukuttaa elämänmurheeni. Niinpä minusta 
tuntuu, että jos nyt alkaisin vakavissani toimia kymmenen ikäisten maailmassa, jalkapal-
lovalmennus olisi ainoa asia, johon minulla olisi kykyä.

TARKISTIN OMIA muistiinpanojani siltä iältä, kun seurasin läheltä omien poikieni ja 
heidän kaveriensa elämää. Polkupyörät näyttävät olleen tärkeitä. Käytiin kalassa ja ajet-
tiin mikroautoa. Uudenvuoden pommien räjäyttelemisestä taisteltiin joka vuosi, mut-
ta onnistuin pitämään pääni. Seuraavan aamun lehdestä sitten luin uutisia pommien ai-
heuttamista silmävammoista. Tietokonepelejä pelattiin. Kahdentoista ikäisen pojan kän-
nykän hankintaa yritin toppuutella, vaikka kolmella meidänluokkalaisella jo oli. Hävisin. 
Legoilla leikittiin ja Harry Potteria luettiin ja jopa Grimmin satuja, ehkä sen takia että ne 
olivat sairaan väkivaltaisia.

Tuossa kaikessa oli se puute, että oman elämäni jalkapallolla paikattu aukko ei kuiten-
kaan täyttynyt. Siksi minusta ei koskaan tullut kymmenvuotiaitten omaa pappia. Työalan 
hallinnolliset hommat taisin sentään hoitaa sinne päin.

Arto Köykkä

KOLUMNI

u Varhaiskasvatuksen sataa vuotta 
juhlistetaan muun muassa Yö kirkos-
sa -haastekampanjalla. Seurakunnat 
voivat haastaa toisiaan toteuttamaan 
Yö kirkossa -tapahtuman ensi marras-
kuun viikonloppujen aikana.

”Ideana on ollut muotoilla tytöille 
ja pojille tällainen 24h-haaste. Yksin-
kertaisesti kyse on siitä, että vietetään 
koko vuorokausi kirkossa, yövytään 
siellä myös, ja lopuksi osallistutaan 
sunnuntain jumalanpalvelukseen”, se-
littää Katri Vappula.

Kirkossa yöpymisiä on toteutettu 
useissa seurakunnissa eri puolilla Suo-
mea vuosien ajan aiemminkin, esimer-
kiksi Hollolassa, Espoon Tapiolassa ja 
helsinkiläisissä seurakunnissa.

”Tässä on mahdollista soveltaa seik-
kailupedagogiaa omalla tavalla: tutki-
taan kirkon tiloja, käydään kellotapu-
lissa. Tapiolassa on järjestetty pimeä-
piiloleikki taskulamppujen kanssa ja 

yövytty teltoissa kirkkosalissa. Papin 
kanssa voi järjestää Q&A-tilaisuuden, 
jossa saa kysyä mitä vain.”

Yö kirkossa -kampanja liittyy myös 
norjalaisten Valonkantajat-toimin-
taan, missä 11-vuotiaille toteutetusta 
kirkkoyöstä on tullut erityisen suosit-
tu toiminta eri puolilla maata.

”Siellä se on ikäluokalle järjestet-
ty neljän kerran kokonaisuus, joka lo-
puksi huipentuu tähän yöpymiseen. 
Se on Norjassa tosiaan saanut erittäin 
positiivista palautetta.”

Vappulalla ei ole mitään sitä vas-
taan, että haastekampanja saisi vark-
kaikäisten kirkkoyöt leviämään laa-
jemmaksikin käytännöksi Suomes-
sa. Kymppisynttärit ovat monessa pai-
kassa jo vakiintuneet. Kirkossa yöpy-
minen sopisi hyvin 11-13-vuotiaiden 
ikäryhmälle hauskaksi jutuksi, jota 
kannattaa odottaa.

”Tässä haastekampanjassa seura-
kunnat saavat itse päättää, minkä ikäi-
sille tämän järjestävät.”

Yö kirkossa -haastekampanjan 
haasteet on mahdollista tehdä video-
muodossa. Tarkoituksena on laittaa ne 
pyörimään uudelle Ttilan kanavalle. 
Ideana on, että haastanut ja haasteen 
saanut seurakunta järjestäisivät tapah-
tuman samaan aikaan.

Tapahtumat järjestetään marras-
kuussa. Marraskuuhun osuvat valvo-
misen sunnuntai ja pyhäinpäivä, jois-
ta molemmat ovat haastekampanjan 
suhteen hauskasti sattuvia. Seurakun-
nille on käytännön syistä haluttu an-
taa jouston varaa viikonlopun valitse-
miseen.

Lisätietoa Yö kirkossa -kampanjasta 
tulee kevään mittaan.

Yöksi kirkkoon – kivaa!
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Villi istui miettimään 
ilon kysymyksiä 
kirkkohallituksen 
varhaiskasvatuksen 
asiantuntijan Katri 
Vappulan ja viidellä 
vuosikymmenellä 
tyttöjen ja poikien parissa 
töitä tehneen Kaarina 
Hakkaraisen kanssa. 

Tyttöjen ja poikien kanssa on osat-
tu tehdä jotain oikein, koska toi-
minta on yltänyt jo satavuotiaak-

si ja ylikin. Kouluikäisten juhlavuoden 
nimi on tytöille ja pojille järjestetyn kil-
pailun satoa: Sata vuotta iloa. 

Onko siis ilo se ainesosa, joka tekee 
seurakunnan toiminnasta houkuttele-

vaa tytöille ja pojille? Osataanko ilon 
tuottaminen seurakunnissa niin hyvin, 
vai mistä on kysymys?

”En niinkään kyselisi sitä, mikä seu-
rakunnan järjestämässä toiminnassa ty-
töille ja pojille on niin hauskaa tai mu-
kavaa, että se tuottaa iloa. Toteaisin toi-
sin päin: lapset tuovat tullessaan ilon il-
mapiirin seurakuntaan”, sanoo Katri 
Vappula.

”Tytöt ja pojat seurakuntalaisina -ke-
hittämisasiakirjassa sanotaankin: kristil-
lisen seurakunnan tehtävänä on Jeesuk-
sen esimerkin mukaisesti siunata lap-
sia ja nostaa heidät keskelle opetuslas-
ten piiriä, keskelle seurakuntaa, esimer-
kiksi aikuisille. Ja vastavuoroisesti lap-
set siunaavat elämäilollaan aikuisia ym-
pärillään.”

Kaarina Hakkaraisen mielestä voi sa-
noa, että ilo on myötätuote: seurausta 
toiminnasta, jossa lapset ovat läsnä.

”Tullaan sitten yhteen tavalla tai toi-
sella, kerhoon tai leirille, ilo syntyy siitä, 
että lapset toimivat. En ole työntekijä-

nä erityisesti yrittänyt tuottaa iloa, vaan 
tehdä sille tilaa mahdollisuuksien mu-
kaan.  Lapset saavat ilon aikaan ja voi-
vat sitä kokea, kuka mistäkin – kun on 
porukka, johon kuulua, kun voi oppia 
jotain, kun voi onnistua jossakin, kun 
on aikuinen, joka on lasta varten.”  

Ilon kohtaamisen 
kokonaisvaltaisuus

Seurakunnan työtä kouluikäisten paris-
sa pitää Vappulan ja Hakkaraisen mu-
kaan tarkastella ilon edellytysten raken-
tamisena. Se tarkoittaa paljon laajem-
paa näkökulmaa kuin yksittäisten kivo-
jen tekemisten keksimistä, hauskuuksi-
en ohjelmatoimistoa.

Toiminnan elämyksellisyys liittyy 
olennaisesti ilon kokemukseen. Se ei en-
sisijaisesti ole kiinni erityisen näyttävis-
sä puitteissa.

”Oma kokemukseni kouluikäise-
nä 1950-60-luvun taitteessa oli se, että 
ilo tuli siitä, että oli edes jotakin. Silloin 

jo perustarpeiden hoitaminen ilahdutti. 
Vasta vähitellen tarvittiin lisää elämyk-
sellisyyttä ja ohjelmallisuutta”, Kaarina 
Hakkarainen sanoo. 

”Ei sillä ole niin väliä, mitä tehdään, 
vaan sillä kohtaamisen ilmapiirillä, joka 
toteutuu. Askarrellaan sitten vessapape-
rirullista tai kalliista materiaaleista. Nyt 
on pelejä ja laitteita, eivätkä ne ole mer-
kityksettömiä. Mutta kohtaaminen ja 
läsnäolo ovat ensiarvoisia. Mitkään lait-
teet ja tekemiset eivät voi korvata sitä, 
että ihminen kohtaa toisen ihmisen.”

Vappula toteaa, että kirkon kasva-
tuksen linjauksissa työ määritellään ko-
konaisvaltaisen kasvun tukemiseksi.

”Me tuemme kunkin kasvua omana 
itsenään. Eikä niin, että lapsesta joskus 
tulisi se oikea ja lopullinen, vaan koska 
hän jo nyt on sellainen. Ilo puolestaan 
on sidoksissa kokemukseen siitä, että on 
hyväksytty sellaisena kuin on.”

Kokonaisvaltaisuuden kautta myös 
toiminta on mitä luontevimmin sellais-
ta, mikä vastaa lasten tarpeita ja toivei-
ta: luodaan puitteita ja mahdollisuuksia 
olla ja kokea.

Seurakunnan ilo

Tuoreen lasten liikuntatutkimuksen 
mukaan tärkeimpiä syitä liikunnan har-
rastamiseen ovat parhaansa yrittämi-
nen, ilo, hyvän olon saaminen, uusien 
taitojen oppiminen. Seurakunnan kou-
luikäisten työ kytkeytyy näihin koke-

muksiin, kun järjestetään sählykerhoja 
ja muuta liikkuvaa toimintaa.

Esimerkiksi liikunnan ilo on arvo-
kasta sellaisenaan. Kokonaisvaltaisuu-
den näkökulmasta se voi niveltyä mui-
hinkin ilon tasoihin. Tähän seurakun-
nan toiminnassa ainakin pitäisi pyrkiä.

Tässä puhutussa kokonaisvaltaisuu-
dessa hengellisyys ja ilo koskettavat toi-
siaan mutkattomasti.

”Kirkon työssä kouluikäisten kans-
sa kehityspsykologiset näkökulmat yh-
distyvät siihen, että otetaan huomioon 
hengellinenkin todellisuus”, Katri Vap-
pula lausahtaa.

Hakkaraisen mielestä seurakunta voi 
järjestää monenlaista toimintaa siinä 
missä muutkin, mutta perusajatus Ju-
malan läsnäolosta siinä kaikessa tuo toi-
mintaan oman lisänsä..  

” Jos esimerkiksi riparileiriin ei liit-
tyisi hengellistä puolta, sen suosio ei 
kestäisi. Mahdollisuutta hengellisen elä-
män hoitamiseen ja uskosta keskuste-
luun on harvoin muualla tarjolla.  Tä-
mä vaikeasti sanoitettava ulottuvuus on 
luovuttamaton osa seurakunnan toi-
mintaa”, Hakkarainen sanoo. 

”Voi olla, että sählykerhossa ei sano-
ta sanaa ”Jeesus” tai se ei toimi seura-
kunnan tiloissa, mutta silti sählykerhos-
sa kokoontuu seurakunta. Työntekijä 
tapaa sählykerholaisia myös koulun ar-
jessa, koulukirkoissa tai retkillä.  Näis-
tä syntyy toiminnan kokonaisuus.  Säh-
lykerhon ilo on iloa fyysisestä kehosta ja 

liikkeestä. Leirinuotiolla tai hartauksissa 
syntyvä ilo on sitten toisenlaista.”

”Tarvitaan toisin sanoen kokonais-
valtaista olemista. Työntekijöillä pitäisi 
olla siihen aikaa. Jos ei anneta resursse-
ja keskittyä yhteen kouluun, yksiin ih-
misiin, ei synny tällaista kokonaisuut-
ta. Ohjelmatoimistoajattelussa häiritsee 
nimenomaan se, että järjestetään tapah-
tuma, joka alkaa ja loppuu, ja that’s it. 
Puuttuu idea pitkästä kohtaamisesta.” 

Iloa kaikille, ei harvoille

Seurakunnan toiminnan yhtenä omi-
naispiirteenä on, että se kutsuu mukaan 
kaikkia. Iloa ei rajata vain jollekin jou-
kolle. 

”Esimerkiksi diakonisen periaatteen 
pitää säilyä edelleen. Olen itse tehnyt 
työni lähiössä, missä seurakunnan toi-
minta on mahdollistanut harrastuksen 
niillekin, joilla on vähemmän mahdolli-
suuksia omasta takaa. Useimmiten kun 
kerroin jostain, mitä oli tarjolla, kysy-
mys oli: maksaako se jotain? Järjestä-
mällä toimintaa matalalla kynnyksellä 
seurakunta myös tasaa mahdollisuuk-
sia”, Kaarina Hakkarainen sanoo.

”Erityisnuorisotyötäkin tarvitaan 
seurakunnissa, koska yhä enemmän on 
lapsia, jotka tarvitsevat erityistä huomi-
ota, tukea ja apua. On myös paljon lap-
sia ja nuoria, jotka kärsivät ahdistukses-
ta ja masennuksesta.  Miksi niin on? Mi-
tä heidän elämässään on liikaa, tai mitä 

Kouluikäisten ilon jäljillä

u Sata vuotta iloa -juhlavuoden nimi ja logo tu-
livat lapsilta itseltään: logo on riihimäkeläisten 
viideluokkalaisten Iidan ja Mirellan suunnitte-
lema ja piirtämä, juhlavuoden nimeä ”100 vuot-
ta iloa” ehdottivat Kristiina ja Anni, hekin Rii-
himäeltä.

Kilpailuun osallistuneet lapset nostivat muu-
tenkin esille juuri ilon ulottuvuuksia: on haus-
kaa, on mukavaa, on kavereita, Katri Vappula 
kertoo.

”Mutta kilpailutöissä oli havaittavissa myös, 
että lapset näkivät, että heillä on energiaa, uut-
ta virtaa ja ideoita; lapset näkivät itsensä hyvin 
vahvasti.”
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puuttuu? Onko heidän elämässään iloa 
tai edes tilaa sille? Voisiko seurakunta jo 
ennalta olla vaikuttamassa näihin kysy-
myksiin. Miten seurakunta osaltaan oli-
si säilyttämässä lasten aitoa iloa?”

Maahanmuuton lisääntyminen ja 
kirkon jäsenyyden muutokset puoles-
taan tarkoittavat, että seurakunnan ker-
hossa voi olla yksi kastettu ja kymme-
nen lasta, joiden suhde seurakuntaan 
vaihtelee. Sen ei pitäisi vaikuttaa kerhon 
toimintaan yhtään – eivät lapset ole sen 
erilaisempia, ovat he kastettuja tai ei. 

Seurakunnan näkökulmasta muuttu-
va tilanne kuitenkin tulee lisää mietittä-
vää sen salaperäisen ja vaikeasti kuvatta-
van ilon tarjoamiseksi, joka liittyy hen-
gelliseen ulottuvuuteen. Missä kastetun 
ja kastamattoman polut voivat kohdata? 
Lähetystyön teemoista on ainakin ete-
län suurissa kaupungeissa tulossa uudel-
la tavalla keskeisiä.

Ilon uusia puitteita

Moneutuvassa maisemassa toiminnan 
ulkoinen luonne ja malli eivät ole sa-
mantekeviä. Yhdenlaisella toiminnalla 
tavoitetaan yksiä, toisella toisia.

Kirkon lapsille ja nuorille kohdis-
tetuista toiminnoista rippikoulu on il-
miönä omassa kokoluokassaan. Koulu-
ikäisten juhlavuoden puitteissa voi esit-
tää kysymyksen, olisiko tälle ikäryhmäl-
le synnytettävissä jokin vastaava, suu-
rinta osaa ikäluokasta koskettava toi-
mintamuoto.

”Ripari on aikanaan syntynyt, ja sii-
tä on pidetty hyvää huolta. Siihen liittyy 
monta riitti-tason juttua. Sellaista on 
vaikeaa luoda. Voimavaroja kannattaa 
keskittää ylipäätään laadukkaaseen toi-
mintaan”, Kaarina Hakkarainen pohtii.

”Niin, ei varmaankaan tarvita mi-
tään uutta riparia. Uusi iso juttu on 
enemmänkin monta pienempää. Huo-
mio kannattaa laittaa siihen kaikkeen, 
mitä meillä on jo”, Vappula sanoo.

Juhlavuonna nostetaan esille leiritoi-
mintaa Pisara-leirin kautta, ja haaste-
taan seurakuntia kokeilemaan yökirk-
koa. Youtube-kanava Ttila edustaa digi-
taalista aikaa.

Kaarina Hakkarainen ajattelee, et-
tä nyt voisi olla hyvä aika innostaa ot-
tamaan Martin Lönnebon kehittelemät 
rukoushelmet käyttöön laajemmalti. 
Rukoushelmien käytöstä on paljon hy-
viä kokemuksia ja iloa. 

”Rukoushelmet on siitä hyvä idea, 
että ne eivät rajoitu vain seurakunnan 
paikkoihin. Ne sitovat asioita yhteen: 
kun pastori menee kastekotiin, hän voi-
si antaa lapselle rukoushelmet. Ne voisi 
ripustaa sängyn ylle, jolloin ne ovat läs-
nä sekä lapselle että vanhemmille. Kun 
lapsi menee kerhoon, tutut rukoushel-
met ovat siellä esillä, samoin varkkalei-
rillä, ja sitten riparilla ja niin edelleen.” 

Rukoushelmiin nivoutuu kysymys 
myös siitä, miten lasten kanssa voisi 
opetella iloa. 

”Millaista olisi ilon harjoittelemi-
nen? Voisiko se olla hyveiden tutkimis-
ta? Siitä puhutaan lapsille aika vähän”, 
Kaarina Hakkarainen miettii.

”Lönnebo sanoo, että jos haluaa or-
nitologiksi, täytyy opetella tunnista-
maan lintuja. Jos haluaa iloa tuottavak-
si ihmiseksi, sitäkin pitää opetella: mi-
tä rakkaus tarkoittaa? Miten sitä anne-
taan, miten otetaan vastaan? Miten mi-
nä voin ilahduttaa toista?”

Vakava ilo

Toiminta on onnistunutta, kun lap-
set kokevat iloa. Sitä voi uskaltautua 
pitää kouluikäisten toiminnan hyvä-
nä mittarina. Toiminnan resursointi ja 
suunnittelu on ilon edellytysten raken-

tamista, ja siinä voi onnistua eriasteises-
ti.

Työntekijöiltä lasten ilon tukeminen 
edellyttää kääntymistä katsomaan lap-
sia. Se voisi tarkoittaa myös oman sisäi-
sen lapsen katselemista.  

”Työntekijöiden kannattaa viritellä 
omassa itsessään ajatusta siitä, millaista 
olikaan olla lapsi. Mikä minulle tuotti 
iloa silloin? Ei pitäisi tehdä sellaista työ-
tä, jonka kuvittelee ilahduttavan noi-
ta. Lapsen tärkeät asiat ovat samoja nyt 
kuin ne ovat olleet koko sadan vuoden 
tyttö- ja poikatyön historian ajan.”

Seurakunnallisen kouluikäisten työn 
suuri vahvuus on lisäksi se, että työnte-
kijöiden ja lasten rinnalla on laaja välit-
täjien joukko.

”Meillä on kuutisen tuhatta nuor-
ta kerhonohjaajaa. Se on tärkeää, kos-
ka nämä ei-vielä-aikuiset tavoittavat 
yhä leikin ja heittäytymisen maailman”, 
Vappula muistuttaa.

”Se on hyvä!” toteaa Hakkarainen.
”Ja tässä näyttäytyy myös vastuuseen 

liittyvä ilo: voin antaa oman panokseni 
tähän yhtälöön.”

Hakkarainen muistuttaa myös, et-
tä kaikkein laajimmassa näkökulmas-
sa kouluikäisten ilon kysymys ei rajau-
du työntekijöihin eikä kerhonohjaajiin, 
vaan koko seurakuntaan.

”Seurakunnan toiminta kouluikäis-
ten kanssa ei ole sama asia kuin kerhot, 
leirit ja jumalanpalvelukset, jotka voi-
daan esittää tilastoissa. Kokoava toimin-
ta merkitsee pientä osaa kontaktista tyt-
töihin ja poikiin”, Kaarina Hakkarainen 
toteaa.

”Suurin osa on yleistä läsnäoloa ja 
lasten kohtaamista, ihan muuta kuin ti-
lastoissa näkyvää toimintaa. Kun seu-
rakunnan toimintaa tarkastellaan näin 
avarammin, ilon kokemisen mahdolli-
suus laajenee kaikkiin niihin elämänpii-
reihin, joissa lapsi liikkuu ja elää ja koh-
taa muita seurakuntalaisia.”

Jaakko Kaartinen

”Iloitkaa aina. 
Rukoilkaa 

lakkaamatta. 
Kiittäkää  
kaikesta.”  

 
1 Tess 5: 16-18 

Kouluikäisten tubemedia 
Ttila on yksi Sata vuotta 
iloa -juhlavuoden suurista 
jutuista. Tubemedian 
sisältö tulee lapsilta ja 
nuorilta, ja kanavaa 
juontavat nuoret. Villi 
kysyi, miten ilo näkyy 
Ttilassa.

”Ttila on silkkaa iloa, me pidetään haus-
kaa ja hassutellaan lähetyksissä ja lähe-
tysten ulkopuolella. Katsojien videot ja 
kommentit tuovat iloa sekä muille kat-
sojille etää meille juontajille. Ttila on 
iloinen asia.”

Pinja

”Ttilassa ilo näkyy ja kuuluu erityisesti 
meissä juontajissa. Ttilaa on todella ki-
vaa tehdä, ja se varmasti välittyy myös 
katsojille. Haluamme tuoda oman ilom-
me myös muiden iloksi ja mielestäni 
onnistumme siinä hyvin.”

Miro

”Ilo on mun mielestä hurjan olennainen 
osa Ttilaa. Ilo näkyy ja kuuluu sekä lä-
hetyksissä että varsinkin niiden valmis-
teluissa loputtomana virtana huonoja 
vitsejä, leikkimielisiä väittelyitä ja haus-
koja sattumuksia. Mulla, ja myös muil-
la varmasti, on ilo tehä Ttilaa. Lähen ai-
na studiolta suu korvasta korvaanulot-
tuvalla hymyllä!”

Tuuli

”Ilo näkyy ehdottomasti meidän juon-
tajien kautta. Lähetyksissä varsinkin ai-
na naureskellaan ja ollaan muutenkin 
hyvällä tuulella. Sillä tavalla se ilo välit-
tyy myös katsomon puolelle!”

Linnea

”Mun mielestä ilo näkyy Ttilassa siinä 
koko tekemisessä, juontajissa ja koko 
Ttilan työryhmässä!

Ilo välittyy Ttilan juontajien kautta 
jokaisessa lähetyksessä. Välillä joku saat-
taa kertoa vitsin, johon kaikki studiossa  
olevat ryhtyy nauramaan. Ttila on iloa 
ja intoa täynnä!”

Joonas, Ttilan kuvaaja 

ILOA kanavalla
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Imatralla leirit ovat 
arvossaan. Joka kesä niitä 
varten pystytetään oma 
telttakylä.

 

Imatran seurakunnan oma erikoisuus 
ovat kesän telttaleirit. Tiedossa ei ole, 
milloin telttaleirejä on aikoinaan ryh-

dytty pitämään, mutta perinne on joka 
tapauksessa kymmeniä vuosia vanha.

Päivärannassa seurakunnalla on hie-
not puitteet, ja paikassa pystyy järjes-
tämään kolmekin leiriä samanaikaises-
ti. Aina alkukesästä rakennetaan luon-
nonkauniiseen paikkaan järvenrannalle 
talkoovoimin telttakylä, missä kesän lei-
rit pidetään.

”Kaksi päivää rakennetaan leiriä mu-
kavuuksilla, ja nuoret ovat mukana. Lei-
rin keskelle tulee kiinteä katos, missä on 
ruokailutila, toimisto ja varastoja. Yh-
teensä pystytetään 16 telttaa,” Imatran 
seurakunnan nuorisotyönohjaaja Liisa 
Eronen kertoo.

Leirit ovat aina täynnä

Liekö sitten telttakylällä asian kanssa te-
kemistä, mutta Imatralla on paljon lei-
ritoimintaa ja leirit ovat erittäin suosit-
tuja. 

Varkkaikäisille on kesän telttaleirien 
lisäksi talvella erilaisia viikonloppuleire-
jä. Riparin käy yli 90 prosenttia ikäluo-
kasta, kun maan keskiarvo on 77 pro-
senttia. Nuorille järjestetään yhdeksän 
rippileirin lisäksi myös rippikoulujen 
jälkeen muutama leiri vuodessa.

”Leirit ovat aina täynnä, ja joka ke-
sä jää väkeä ulos. Olisi hurjaa, jos tuli-
joita olisi vielä enemmän,” seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Veera Oinonen ki-
teyttää.

Nuorisotyönohjaajat arvelevat, että 
osin leirisuosiota selittää se, että Imat-
ran kaupungin oma leiritoiminta on 
hiipunut. Kaupungissa ei ole seurakun-
nan ulkopuolella juuri muuta leiritoi-
mintaa tarjolla.

”Osa suosiosta voi johtua leiripaikan 
luonnonläheisyydestä, mutta meillä on 
kyllä hurjan tarkkaan mietitty leirioh-
jelma. Lapset leikkivät ja pelaavat, on 
tekemistä ja ihmisiä, jotka ovat heidän 
kanssaan,” Eronen tiivistää.

Työntekijöille leirit edustavat terve-
tullutta irtautumista perusarjesta.

”Toukokuussa suunnitellaan leirejä, 
ja kesä ollaan sitten leireillä tai vapail-
la. Leirit ovat mielekkäitä sekä itselle et-
tä lapsille, kun näkee, että lapset nautti-
vat olemisesta,” Oinonen kertoo.

Leikkiä, saunomista  
ja uimista

Sisällöltään telttaleirit ovat tyypillisiä 
kesäleirejä: leikkiä, saunomista ja uimis-
ta. Erosen mukaan tavoitteena on, että 
ulkona ollaan mahdollisimman paljon.

”Iltaohjelmissa lauletaan, paistetaan 
makkaraa ja lettuja. Se on monen lap-
sen kohokohta,” Oinonen kertoo.

Erosen mukaan ohjaajat ovat itsekin 
usein yllättyneitä, miten yksinkertaiset 
asiat ovat leiriläisille niitä tärkeimpiä. 

”Teltassa nukkuminen nousee esiin. 
Kun on ukkonen tai sadetta ja pitää 
mennä sisälle, on se aina ikävä juttu. 

Huonoja ilmoja varten meillä on iso ko-
ta, missä voi sateella järjestää ohjelmaa.”

Imatralla ei erikseen kerätä palau-
tetta lasten leirikokemuksista. Eronen 
kertoo, että aikoinaan kyllä pro gradu 
-työssä lasten vanhemmille tehtiin leiri-
kysely, jossa tärkeiksi tekijöiksi nousivat 
kaverit, turvallisuus ja hyvä ohjaus.

Lapsilta saadaan spontaania palau-
tetta. Jo mainittujen letunpaiston ja tel-
tassa nukkumisen lisäksi yllättävät asiat 
saattavat nousta leirien kohokohdiksi.

”Jonkun mielestä tiskaaminen on ol-
lut parasta,” Oinonen naurahtaa.

Paras kiitos ohjaajille on tietenkin lo-
pulta se, että leireillä olleet tulevat uu-
delleen ja tuovat leireille myös omat lap-
sensa. Hienot kokemukset halutaan siis 
välittää sukupolvelta toiselle.

”Monet vanhemmat, jotka tuovat 
lapsiaan ja tulevat käymään, kertovat, 
miten kivaa oli itse olla leirillä,” Oino-
nen sanoo.

Imatralla on käyty keskusteluja myös 
lisäleirien järjestämisestä. Kun kerran 
tulijoita olisi, on mietitty, voisiko muil-
ta työmuodoilta vapautua resurssia. 
Muutama vuosi sitten pojille tuli toinen 
leiri, mutta resurssit eivät ainakaan tällä 
hetkellä anna myöden lisäleireille.

”Leirien sisältöä kyllä kehitetään ko-
ko ajan. Veera on esimerkiksi pitänyt 
hyvin suosittuja teemapoikaleirejä, ku-
ten merirosvo- ja supersankarileirin. 
Liekö nimetkin sitten vielä lisänneet 
suosiota,” Eronen naurahtaa.

Tomi Kangasniemi  

Imatralla leireillään 
supersuositussa 
telttakylässä

”Monet vanhemmat, 
jotka tuovat lapsiaan 
ja tulevat käymään, 

kertovat, miten kivaa 
oli itse olla leirillä.”
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Kiuruvedellä eletään 
kuin kouluyhteistyön 
lintukodossa, sanovat 
Hanne Kuukasjärvi 
ja Jere Hakkarainen. 
Kun ovet ovat auki, 
kaikki mahdollisuudet 
käytetään. Ja lapset 
saavat ilon yhteistyöstä.

”4H jätti kerhojen pitämisen 
Kiuruveden sivukylillä. 

Hakkaraisen Jere, joka aloitti meillä lap-
si- ja varhaisnuorisotyön tekijänä, ideoi, 
että seurakunta voisi alkaa sellaisen toi-
minnan järjestämiseen kyläkouluilla. 
Nyt helmikuussa aloitetaan ja innostu-
neina odotetaan, miten tämä lähtee liik-
keelle”, sanoo nuorisotyöntekijä Hanne 
Kuukasjärvi.

Käynnistyvä iltapäiväkerhomainen 
toiminta on uudenlainen kokeilu. Siinä 
on ajateltu kylillä asuvien perheiden ku-
lun helppoutta. Kun kerho on koulul-
la suoraan koulupäivän jälkeen, lapsia ei 
tarvitse kuljetella edestakaisin.

”Ohjelmaltaan kerhosta muodostuu 

sellainen, mihin suuntaan kerholaiset 
sitä haluavat viedä. Perinteisillä leikeillä 
ja askartelulla lähdetään liikkeelle,” Jere 
Hakkarainen kertoo.

Mennään sinne,  
missä lapset ovat

Kouluyhteistyötä Kiuruvedelle on ai-
na ollut. Seurakunnan kerhoja pidetään 
koulujen tiloissa, sählyä pelataan koulu-
jen saleissa. 

”Kun asiaa ajattelee hetken, tajuaa, 
että varsin paljonhan meillä tehdään 
kouluilla, alkaen koulunaloitusjuma-
lanpalveluksista kevätkirkkoihin, nel-
jäsluokkalaisten toimintapäivistä kou-

lukinkereihin. Meillä on tilanne erilai-
nen kuin monella paikkakunnalla tääl-
lä omassakin hiippakunnassa”, Kuukas-
järvi toteaa.

Jere Hakkarainen miettii samoin.
”Viime viikolla olin juuri yhdellä ala-

koululla kouluyhteistyöpalaverissa, ja 
mietin siellä, miten luontevalta se tun-
tuu. Kouluissa suhtaudutaan avarakat-
seisesti kirkon suuntaan. Voi sanoa, että 
täällä toteutuu positiivinen uskonnon-
vapaus.”

”Koetamme entisestäänkin tiivistää 
näitä yhteyksiä. Kouluilla esittävät toi-
veita ja seurakunta sitten vastaa niihin. 
Herkällä korvalla heitä kuuntelemalla 
ne toimivat jutut löytyvät.”

Kiuruvedellä on kaunis kirkonmäki, 
jolla kirkko ja seurakunnan omat tilat 
seisovat. Mutta Hakkarainen pitää eri-
tyisen tärkeänä sitä, että seurakunnan 
työntekijät menevät sinne, missä ihmi-
set ovat.

”Pitää mennä sinne, missä lapset ja 
nuoret viettävät aikaansa, eikä koettaa 
vetää heitä tänne kirkonmäelle.”

Kouluilla pitää huomioida 
kaikki lapset

Kiuruvedellä varhaisnuorten toimin-
taan osallistutaankin vilkkaasti. Kesä-
leireillekin on tulijoita enemmän kuin 
paikkoja kyetään tarjoamaan.

”Tämä on maalaispitäjä. Erilaista-
han täällä on kuin kaupungeissa. Kyl-
lä täälläkin kouluilla joiltain opettajilta 
tulee soraääniä siitä, miten paljon seu-
rakunta on mukana, mutta me pidäm-
me huolta siitä, että toimimme heidän 
ehdoillaan,” Hanne Kuukasjärvi sanoo.

”Uuden opetussuunnitelman mu-
kaan mennään. Koulumaailmassa seu-
rakunnan pitää silloin joustaa, jotta 
kaikki lapset voivat osallistua. Se on mi-
nusta tärkeää. Ei ole hyvä, että kun seu-
rakunnasta ollaan paikalla, jotkut jou-
tuvat istumaan luokassa erillään.”

Seurakunnan näkökulmasta vapaam-
min toteutetut tapahtumat saadaan tu-
kemaan koulun opetusta. 

”Nyt esimerkiksi pidettiin kirkko-
seikkailu kakkosluokkalaisille, jossa tu-
tustuttiin omaan kotikirkkoon, ja se 

esimerkiksi järjestettiin niin, että kaik-
ki lapset saattoivat osallistua. Sama jut-
tu koulukinkereillä. Pyhäinpäivän al-
la meitä pyydettiin yhdeltä kyläkoulul-
ta pitämään puolen päivän työskentely 
aiheen tiimoilta. Voi olla, että pääsiäise-
nä ilmaantuu taas toiveita – kun opetta-
jat pyytävät, me tietenkin mieluusti vas-
taamme toiveisiin.”

Seurakunta on tehnyt yhteistyösopi-
muksen koulujen kanssa. Kuukasjärven 
mielestä se on erinomainen väline; so-
pimuksen yhteydessä syntyy vuosikello. 

”Ja kun näitä vuosittain katsotaan, 
päästään samalla jutustelemaan koulun 
tarpeista ja aistimaan tunnelmia.”

Iloa yhteisöllisyydestä

Menestyksekkäät suhteet kouluihin ra-
kentuvat henkilökohtaisille suhteille. 
Kun opitaan tuntemaan puolin ja toi-
sin, yhteistyön kehittäminen aukeaa uu-
della tavalla.

”Juuri näin. Omalla persoonallahan 
tätä tehdään. Itse sitä on oma myynti-
korttinsa”, Kuukasjärvi sanoo.

Sama liittyy lapsiinkin.
”Kun siellä kouluilla säännöllises-

ti käypi, tulee mutkattomasti tutuksi 
myös lapsille.”

Tuon tuttuuden varassa toimintaan 
syntyy hyvä meininki.

”Minusta lasten ilo syntyy turvalli-
suuden kokemuksesta. Kun tulee näh-
dyksi ja kuulluksi omana itsenään, se 
vetää toimintaan mukaan”, Jere Hakka-
rainen miettii.

Kuukasjärvi on samaa mieltä.
”Lapset saavat täällä mukana olles-

saan toisenlaista huomiota kuin koto-
na. Ja kun turvallisessa hengessä on ka-
vereiden kanssa yhdessä ja kokee yhdes-
sä, syntyy yhteisöllisyyttä. Se on iloa.”

Seurakunnalla on annettavaa kou-
lulaisille. Ja Hakkarainen ja Kuukasjär-
vi uskovat, että koulujen kanssa tehtä-
vällä yhteistyöllä saavutetaan lapsia fik-
summin ja laajemmin kuin omin voi-
min. Siksi siihen kannattaa keskittyä to-
sissaan.

”Koko ajan pitää kehittää! Pelko on 
aina olemassa, että kielteinen suhtautu-
minen uskontoon ja kirkkoon levittäy-
tyy tännekin, vaikka tietysti toivomme, 
ettei niin käy. Mutta sitä suuremmal-
la syyllä, niin kauan kuin ovet kouluil-
le ovat auki, mahdollisuudet pitää käyt-
tää. Jatkuva tekeminen myös jatkuu hel-
pommin”, Hanne Kuukasjärvi sanoo.

Jaakko Kaartinen

Iloisesti yhdessä koulun kanssa
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P IPLIA

Ilo oli keskeinen tunne ensimmäisen ja toisen vuosisadan 
kristittyjen ajattelussa. Tämä väite sai korvani höristy-
mään tunteiden historiaa käsittelevässä seminaarissa. Ilo? 
Kristinuskon tärkeimpiä tunteita? Ihanko totta?

Aiheeseen perehtynyt tutkija otti esiin tekstin toisen-
sa jälkeen, Uudesta testamentista ja hieman uudemmis-
ta teksteistä. Ja tosiaan: varhaiset kristityt kehottivat toisi-
aan ahkerasti olemaan iloisia (ks. esim. Matt. 5:12; Luuk. 
10:20; Room. 12:12, 15; 2. Kor. 3:11; Fil. 3:1). 

Kaikkein pisimmälle menee Hermaan paimenena tun-
nettu, varsin omalaatuinen 100-luvulla kirjoitettu teksti, 
joka varoitti kristittyjä murehtimasta – se kun tekee Py-
hän Hengen surulliseksi! (Herm. paim. 41.2) Sielunhoi-
dollisesti tämä ei ehkä ole kaikkein rakentavin näkökul-
ma, mutta omalla erikoisella tavallaan sekin kertoo kris-
tittyjen tunnemaailmasta ja ilon merkityksestä siinä.

Mistä ensimmäiset kristityt ammensivat ilonsa? Van-
hassa testamentissa ja varhaisissa kristillisissä teksteissä 
vastavuoroinen ilo värittää ihmisen ja Jumalan suhdetta. 
Sefanjan kirjassa profeetta kuvaa, kuinka Jumala iloitsee 
omasta kansastaan: ”Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, 
hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa, 
rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän iloitsee, hän 
riemuitsee sinusta.” (Sef. 3:17) 

Jeesuksen vertauksissa Jumalan ilo harhateillä olleen 
ihmisen löytymisestä tarttuu enkeleihinkin ja muuhun 
taivaan väkeen: ”Minä sanon teille: näin on taivaassakin. 
Yhdestä syntisestä, joka kääntyy, iloitaan siellä enemmän 
kuin yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä hurskaasta, jotka 
eivät ole parannuksen tarpeessa.” (Luuk. 15:7; ks. enke-
leistä jae 10). 

Ilon lähteellä

Ihmisestä iloitsevan Jumalan lähellä elää ihminen, jo-
ka aavistelee Jumalan olevan ilon lähde. Varsinkin Psal-
meissa Jumalan ja ilon tiedetään kuuluvan yhteen: ”Si-
nä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi on ehty-
mätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuinen onni.”(Ps. 
16:11) ”Iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat, loppu-
maton olkoon heidän riemunsa! Sinä suojelet niitä, jotka 
rakastavat sinua, sinä olet heidän ilonsa lähde.” (Ps. 5:12) 

Paavalin käsky ”Iloitkaa aina!” (1.Tess. 5:16) ei ole 
tyhjää positiivisuuspuhetta. Paavalille ilo ei ole itsestä pu-
ristettua vaan Hengen hedelmää (Gal. 5:22): se pääsee 
pulppuamaan pintaan, kun ihminen seurustelee Juma-
lansa kanssa, kuten kehotuksen jatko osoittaa: ”Rukoil-
kaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta.” (1Tess. 5:17-18) 

Ilo ei jää Raamatussa vain Jumalan ja ihmisen välisek-
si vaan kattaa kristittyjen yhteiselämän. Kristittyjä kut-
sutaan jakamaan niin toistensa ilo kuin vaikeammatkin 
tunteet, kuuntelemaan ja osoittamaan aitoa sympatiaa 
(1Pet. 3:8; Room. 12:15).

Miksi hämmästyin siitä, että tunteiden tutkija korosti 
ilon merkitystä varhaisille kristityille? Selvisi, että siihen 
on syynsä. Kristillinen tunnemaailma muuttui jo muuta-
massa vuosisadassa hyvin erilaiseksi, sävyiltään tummem-
maksi. Iloon alettiin suhtautua varautuneemmin: eikö ih-
misen pitäisi sittenkin ennemmin itkeä syntejään? 

Ehkä nyt on aika palata lähteille, varhaisimpien kris-
tittyjen kokemusmaailmaan, ja löytää uudelleen ilon kes-
keisyys.

Katja Kujanpää

YMCA-liike viettää tänä vuonna 
175-vuotismerkkipäivää. Juhlintaan 
osallistuu väkeä kaikilla mantereilla. 
YMCA tai suomeksi NMKY, olemme 
siis osa samaa kansainvälistä perhettä.

Helsingin NMKY:n Yökoris-toimin-
taa on toteutettu yli 20 vuotta. Toimin-
tamalli on laajentunut Turkuun ja ku-
luvana vuonna toiminta starttaa myös 
Tampereella: matalan kynnyksen moni-
puolista tekemistä, muutakin kuin ko-
ripalloa. Toiminnan tarkoituksena on 
osallistaa nuoria, tarjota kohtaamisia.

YMCA-liikkeen alkuvaiheista lähti-
en ihminen on ajateltu henkisenä, hen-
gellisenä ja fyysisenä kokonaisuutena. 
Liikuntaa on käytetty nuorisotyön, koh-
taamisen ja kasvun tukena lähes liikkeen 
alkuvuosista lähtien. Todisteena ovat 
liikkeen piirissä kehitetyt lajit kuten ko-
ripallo ja lentopallo. 

Toiminta tuo ihmisiä yhteen. Sään-
nöt tuovat turvallisuutta ja lisäävät luot-
tamusta. Osaavassa ohjauksessa tehdään 
joukkue ja tiimi. Osaavassa ohjaukses-
sa ja turvallisessa ilmapiirissä yksilö oi-
valtaa uutta niin itsestään kuin ympä-
röivästä yhteiskunnasta.

Toiminnan avulla tarjoamme nuoril-
le ja nuorille aikuisille yhteisön johon 
kiinnittyä. Yhteisön tehtävänä on tar-
jota kokemus siitä, että yksilö kuuluu 
johonkin ja pystyy vaikuttamaan asioi-
hin. Yökoriksen henkilöstö sekä muut 
toiminnat, kuten yhdistyksen toteutta-
ma työpajatoiminta tai vaikkapa etsivä-
työ, mahdollistaa yksilölle henkilökoh-
taisemman tuen.

Suomen YMCA:n liitto on vuodesta 
2017 vastannut ulkoministeriön rahoit-
tamasta #840siltaa-hankkeesta, jota to-
teutetaan yhdessä Libanonin YMCA:n 
kanssa. Hankkeen tehtävänä on mah-
dollistaa sekä libanonilaisille että syyria-
laisille pakolaisille ammatillista koulu-
tusta, tarjota psykososiaalista tukea hei-
koimmassa asemassa oleville nuorille se-
kä rakentaa yhteyttä väestöryhmien vä-
lillä. Viimeksi mainituissa kokonaisuu-

dessa olemme olleet suunnittelusta läh-
tien mukana. Liikunta toimii mainiona 
välineenä myös tässä työssä. Luulisi, että 
näinkin yksinkertaiseen välineeseen ei 
tarvitsisi tukea ja koulutusta näin kau-
kaa, mutta tilanne on toinen.

Libanonin sisällisota sekä kaksi pi-
dempää selkkausta Israelin kanssa ovat 
rampauttaneet yhteiskuntaa muutenkin 
kuin tuhoamalla infrastruktuuria. Syy-
rian sota on tuonut maahan noin 1,5 
miljoonaa pakolaista, joista vain noin 
200 000 asuu epävirallisilla pakolaislei-
reillä, loput isäntäväestön seassa, mis-
tä milloinkin on löytynyt tilaa. Arki on 
enemmänkin selviytymistä kuin vapaa-
ajan pohtimista; mistä saisi työtä, ruo-
kaa, lämpimän katon pään päälle, lääk-
keitä, hoitoa, koulutusta. Tämä tilanne 
on lisännyt myös eri väestöryhmien vä-
lisiä jännitetteitä.

Meille monesti itsestään selvät asi-
at kuten nuorisotyö, sosiaalityö, terveys-
palvelut ja koulutus eivät ole itsestäänsel-
vyyksiä. Liikunta, taide ja kulttuuri on 
ollut eliitin oikeus. Tämän vuoksi myös 
toiminnallisuuden merkitys laajemmin-
kin on jäänyt taka-alalle. Tätä osaamis-
ta hanke on Libanonin päässä vahvista-
nut. Olemme olleet kouluttamassa sekä 
YMCA Libanonin, että heidän kumppa-

neidensa vapaaehtoisia ja työntekijöitä. 
Olemme vieneet mukanamme suoma-
laisten vapaaehtoisten osaamista kaikilla 
vierailuilla. Vierailujen aikana on järjes-
tetty opetuksellisia yhteisöllisiä tapahtu-
mia pakolaisleireillä, kouluissa, lastenko-
deissa kuin myös Beirutin ytimessä. Vii-
me vuoden aikana toiminnalliset sään-
nölliset ryhmät noissa paikoissa toivat-
kin iloa ja lohtua sadoille eri taustoista 
tuleville lapsille ja nuorille.

Ihmiselle on tärkeää ravinto, katto 
pään päällä ja terveys. Tämän jälkeen tai 
samanaikaisesti voimme vaikuttaa myös 
siihen, millaista on yksilön arki. Pienet 
yhdessä koetut ilon ja surunkin hetket 
yhdistävät meitä. Kun tunnemme toi-
semme paremmin, on ensimmäisen ki-
ven heittämisen kynnys korkeampi. 

Pienin askelin, yksilöistä käsin olem-
me yrittäneet myös rakentaa rauhaa ja 
harmoniaa niin kotimaassa kuin myös 
nyt Lähi-idässä. Ihan vielä ei ole valmis-
ta, ei kotona, eikä kauempana. 

Jyrki Eräkorpi

Kirjoittaja on Helsingin NMKY ry:n ke-
hityspäällikkö ja vastaa Y-Care osallisuu-
den palvelukokonaisuudesta, johon myös 
Yökoris-toiminta kuuluu.

Liikunnan avulla rauhaa rakentamassa



V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  1 / 2019 2120 V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  1 / 2019

u Vuonna 2018 Kirkon lapsi- ja nuo-
risotyön ansiomerkki myönnettiin seu-
raaville henkilöille: Päivikki Kivistö, 
lapsityön ohjaaja, Kokkolan suomalai-
nen seurakunta; Leena Salmensaari, 
IV kappalainen, Kirkkonummen suo-
malainen seurakunta;Matti Helimäki, 
pappi, Vihdin seurakunta; Esko Mänt-
täri, partiojohtaja, Valkeala; Leena 
Mänttäri, partiojohtaja, Valkeala; Mau-
ri Autio, nuorisotyönohjaaja, Nivalan 
seurakunta; Raija Frilander, lastenoh-
jaaja, Mikkelin tuomiokirkkoseurakun-
ta; Minna Puhakka, lastenohjaaja, Mik-
kelin tuomiokirkkoseurakunta; Kaija 
Sarén, johtava varhaiskasvatuksen oh-
jaaja, Tuusulan seurakunta; Maija Pies-
kä, nuorisosihteeri, Rovaniemen seura-
kunta; Anja Uusitalo, lapsityönohjaaja, 
Loimaan seurakunta; Eija Kymäläinen, 
nuorisotyönohjaaja, Porin Teljän seura-
kunta; Jari Laulainen, pastori, Lahden 
seurakuntayhtymä; Ari Tähkäpää, hiip-
pakuntasihteeri, Mikkelin hiippakun-
nan tuomiokapituli; Kai Ruha, nuori-
sotyönohjaaja, Salon seurakunta; Ti-
mo Sjöblom, nuorisotyönohjaaja, Salon 
seurakunta; Simone Koivisto, nuoriso-
työnohjaaja, Salon seurakunta; Maa-
rit Ala-Mononen, toimistosihteeri, Kir-
kon kasvatus ja perheasiat; Aila Mäki-
nen, nuoriso- ja kouluyhteistyön pappi, 
Helsingin seurakuntayhtymä; Taina Vi-
rolainen, nuorisotyönohjaaja, Porvoon 
suomalainen seurakunta; Kirsi Kupi-
ainen, nuorisotyönohjaaja, Hyvinkään 
seurakunta; Sinikka Lopperi, nuoriso-
työnohjaaja, Kotka-Kymin seurakunta; 
Jaana Enroos, nuorisotyönohjaaja, Kot-
ka-Kymin seurakunta; Marko Lammi-
nen, nuorisotyönohjaaja, Kotka-Kymin 
seurakunta; Jouni Hiltunen, nuoriso-
työnohjaaja Kotka-Kymin seurakunta.

Kirkon lapsi- ja nuorisotyön kunniap-
laketti myönnettiin Lehtori Jouko Por-
kalle ja rovasti Aimo Lankiselle.

u Tammikuiset Kirkon kasvatuksen 
päivät kokosi Jyväskylän Paviljonkiin 
lähes 1200 osallistujaa ja näytteilleaset-
tajaa. Tapahtuman ohjelmissa jatkettiin 
viime vuonna alkanutta # RAUHA kir-
kon kasvatuksen painopisteen teemaa. 

Tänä vuonna teemaa lähestyttiin 
enemmän yksilöstä käsin. Ohjelmissa 
pohdittiin kasvurauhaa, koulurauhaa, 
rauhankasvatusta ja hengellistä rauhaa. 
Osallistujan omaan vahvistumiseen oli 
tarjolla rauhan ja hiljaisuuden huone 
sekä youtube -kanavalle tuotetut har-
taudet. 

Päivien avajaismessun, Villasukka-
messun, tuotti Salon seurakunta yh-
teistyössä Salon 5-6 musaluokkien op-
pilaiden ja opettajien kanssa. Tiistai-il-
lan keskusteluohjelmassa ”Kato mua sil-
miin” pohdittiin, miten työntekijät ym-
märtävät kristillisen kasvatuksen ja mi-
tä on hengellinen kasvurauha. Keskus-
telun juontajana toimi Teologian tohto-
ri ja perhepsykoterapeutti Heli Pruuki 

keskustelijoina olivat  lapsiasiavaltuutet-
tu Tuomas Kurttila, lehtori Tiina Häk-
kinen ja rap-muusikko Dan ”Uniikki” 
Tolppanen, joka myös musisoi ohjel-
massa yhdessä Diandran kanssa. 

Tiistai-illan konsertissa juhlittiin uu-
den Laulutuuli- kirjan julkkareita Mari 
Torri-Tuomisen ja Pekka Laukkarinen 
bandin johdolla.

Keskiviikkopäivän ohjelmat koos-
tuivat monipuolisista kanava- ja work-
shop-ohjelmista, joissa käsiteltiin rauha 
teemaa monista eri näkökulmista sekä 
kirkon kasvatuksen muista ajankohtai-
sista teemoista, kuten digitaalisesta nuo-
risotyöstä, työaikakokeiluista ja kuinka 
rakennamme lapsimyönteistä yhteis-
kuntaa ja kirkkoa. ”Saako toisen uskon-
nosta kysyä” ohjelma oli avoin myös jy-
vässeudun varhaiskasvatuksen ja ope-
tustoimen henkilöstölle. 

Illan huipentumana kuultiin Rajat-
toman konsertti. Torstaipäivän ohjel-
massa olivat arkkipiispa Tapio Luoman 

raamattutunti ja Taize-henkinen Luot-
tamuksen messu. Tapahtuman messu-
jen kolehdit osoitettiin Lähetysseuran 
kautta Notre Damen koulutyöhön ja 
Kirkon ulkomaan avun kautta rauhan 
ja vakauden edistämiseen kehitysmaissa.

Kirkon kasvatuksen päivät ovat hui-
kea yhteistyön tulos. Tapahtuman pää-
työryhmä koostui kirkkohallituksen 
kasvatus ja perheasiat yksikön, Nuori 
kirkon, Suomen lähetysseuran, Turun 
arkkihiippakunnan, Salon seurakunnan 
ja Rauman seurakunnan työntekijöistä. 

Ohjelmia tuottivat myös lukuisa 
joukko yhteistyökumppaneita. Lämpi-
mät kiitokset kaikille ohjelman tuotta-
jille, ohjelmissa esiintyneille asiantunti-
joille, materiaalinäyttelyn toteuttajille, 
Paviljongin henkilökunnalle  sekä kai-
kille teille osallistujille. 

Ensi vuonna tavataan Tampere-ta-
lossa 14.-16.1. Nuori2020 – nuoriso- ja 
kasvatusalan suurtapahtuman merkeissä

Kasvatuksen päivät kokosivat liki 1200 osallistujaa

Vuoden 2018 lapsi-  
ja nuorisotyön ansio-
merkkien saajat

Salon seurakunnan ja Salon 5-6 musaluokkien tuottamassa Vil-
lasukkamessun kuorossa lauloi lähes 40 varhaisnuorta.  Kasva-
tuksen päiviä vietettiin Jyväskylän Paviljongissa.
Kuvat: Alpo Syvänen

Keskusteluohjelmassa esiintyivät Uniikki 
ja Diandra.

”Kuinka rakennamme lapsimyönteistä yhteis-
kuntaa ja kirkkoa”; Katri Korolainen, Irja Asko-
la, Marianne Heikkilä ja Tuomas Kurttila,  Kat-
ri Malmi, Patrick Koski, Laura Laitinen ja T-tilan 
lapsia ja nuoria.

Keskiviikkoillan konserttinautinnon tarjosi  
a cappella -yhtye Rajaton. 

Ympäristökasvatuspalkinnon sai teologian 
tohtori Panu Pihkala teoksestaan ”Päin hel-
vettiä? ympäristöahdistus ja toivo”. 

Avajaisissa palkittiin kirkon kasvattajia Kirkon lapsi- ja nuorisotyön ansiomerkillä.  Ansiomerkit 
ojensivat Aulikki Mäkinen, Jarmo Kokkonen ja  Minna Oksanen. 

Miten voimme turvata lapselle ja nuorelle 
hengellisen kasvurauhan: lehtori Tiina Häk-
kinen, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurtti-
la, rap-muusikko Dan ”Uniikki” Tolppanen ja 
perhepsykoterapeutti Heli Pruuki. 

Dosentti Saila Poulter Jyväskylän yliopistosta 
alusti keskusteluohjelmaa ”Saako toisen us-
konnosta kysyä?” 
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Elämänleikki

Ki rkkohal l i tus,  Kasvatus ja perheasiat
PL 210, Ete läranta 8, 0 0131 Hels ink i 
puh. (09) 1802 1
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Miltä näyttää rippikoulu 
vuoden 2018 tilastojen 
valossa?

Tammikuun aikana monet meistä vii-
meistelevät edellisvuoden toiminta-

kertomuksia ja -tilastoja. Tilastot tarjo-
avat yhdenlaisen peilin tarkastella toi-
minnan tavoittavuutta ja miettiä tule-
vaisuuden kehittämisen kohteita.

Tuoreimmat ennakkotilastot ker-
tovat, että vuonna 2018 rippikouluun 
osallistui 77,3% koko 15-vuotiaiden 
ikäluokasta. Luku on tasan puolitois-
ta prosenttiyksikköä matalampi kuin 
vuotta aiemmin. 

Vuonna 2018 kirkkoon kuuluvis-
ta 15-vuotiaista rippikouluun osallistui 
90,6%. Aikuisrippikoululaisia vuon-
na 2018 oli yhteensä 1034 henkilöä. 
Vuonna 2017 osallistujia oli 1350.

Luvut osoittavat  
loivaa laskusuuntaa

Rippikoulun suosio on koko 2010-lu-
vun ollut loivassa laskusuunnassa, jos 
asiaa tarkastelee rippikouluprosentin 
näkökulmasta. 

Vuonna 2010 rippikouluprosentti 
oli hieman yli 87% ja yhdeksän vuotta 
myöhemmin ollaan tultu noin 10 pro-
senttiyksikköä alaspäin.

Ihan näin dramaattinen pudotus ei 
ole ollut, sillä aiemmin rippikoulupro-
senttiin on laskettu kaikki rippikouluun 
osallistuneet suhteutettuna 15-vuotiai-
den ikäluokkaan. 

Tilastouudistuksen myötä vasta kah-
den vuoden ajan rippikouluprosentti on 
ilmoitettu tarkasti nimenomaan 15-vuo-
tiaiden ikäluokkaan suhteutettuna.

Näkökulmia tulevaisuuteen

Kirkosta eroaminen, maahanmuutto ja 
uskontokriittisyys ovat muutamia syitä, 
jotka vaikuttavat nyt ja tulevaisuudes-
sa rippikouluprosentin kehityskulkuun. 
Loivasta laskusuhdanteesta huolimatta 
rippikoululla on edelleen vankka asema 
osana suomalaista nuorisokulttuuria. 

Rippikoululla on hyvä maine nuor-
ten keskuudessa ja viime vuonna tehdyn 
kyselytutkimuksen mukaan nuoret ovat 
erittäin tyytyväisiä rippikouluun. 

Rippikoulun vahvasta suosiosta huo-
limatta laskevat tilastot herättävät ky-
symään: mitä voisimme tehdä vielä pa-
remmin? 

Lyhyen ja pitkän ajan tähtäimellä 

kirkkoon kuulumattomien nuorten ta-
voittaminen ja aikuisrippikoulun kehit-
täminen ovat avainasemassa rippikou-
lun suosion kannalta.

Uusi rippikoulusuunnitelma kan-
nustaa suunnittelemaan ja toteutta-
maan rippikouluja yhdessä nuorten 
kanssa. Entä jos yhdessä nuorten kans-
sa mietittäisiin sekä paikallisesti että val-
takunnallisesti keinoja rippikoulun ta-
voittavuuteen liittyen?

Jos yhä useampi 15-vuotias ei osallis-
tu rippikouluun, millainen rooli aikuis-
rippikoululla on tulevaisuudessa? 

Jos kirkollisten vihkimisten mää-
rä vähenee, miten se näkyy aikuisrippi-
koululaisten määrässä? 

Millä keinoin teemme aikuisrippi-
koulusta entistä paremman ja monipuo-
lisemman, joka palvelee hyvin erilaisista 
elämäntilanteista tulevia aikuisia?

Rippikouluihin on resursoitu vii-
meisten vuosikymmenien aikana paljon 
ja monet mittarit osoittavat sen ollaan 
oikea valinta. 

Toivottavasti myös tulevaisuudessa 
rippikouluihin riittävä resursoiminen 
nähdään tärkeänä valintana. 

Mitä kuuluu, rippikoulu?
u Olen Sari-Annika Pettinen ja aloitan 
perheasioiden ja perheneuvonnan joh-
tavana asiantuntijana Kirkkohallituk-
sessa helmikuussa. 

Olen työskennellyt kirkossa neljä-
toista vuotta. Olen ollut Mikkelissä rip-
pikoulupappina ja perheneuvojana sekä 
vuodesta 2010 lähtien Mikkelin perhe-
asiain neuvottelukeskuksen johtajana. 
Perheneuvonnan lisäksi olen viime vuo-
sina johtanut myös sairaalasielunhoitoa, 
oppilaitos- ja kansainvälistä työtä sekä 
diakoniaa Mikkelin tuomiokirkkoseu-
rakunnassa. 

Koulutukseltani olen pappi ja per-
hepsykoterapeutti. Perheeseeni kuuluu 
puoliso ja kaksi lasta sekä minua innok-

kaasti ulkoiluttava koira. Vapaa-ajalla 
viihdyn perheeni parissa, luonnossa ja 
hyvän kirjallisuuden äärellä. 

Lasten, nuorten ja perheiden paris-
sa tehtävä työ on minulle tärkeää. Nuo-
risotyössä tehdään laadukasta ja vaikut-
tavaa työtä, josta hyötyy koko nuoren 
perhe. Nuoren kasvua ja kehitystä sekä 
yhteyttä seurakuntaan kannattaa tukea. 
Nuorisotyöllä on pitkä historia. 

On hienoa, että nuorisotyö ja sen te-
kemisen tapa kehittyy. Koska toimin-
taympäristö muuttuu nopeasti, myös 
laadukas rippikoulu ja nuorisotyö ovat 
uusien haasteiden edessä. Iloitsen, että 
pääsemme yhdessä kehittämään kirkos-
sa tehtävää perhetyötä.

Uusi työntekijä esittäytyy: Sari-Annika Pettinen

u Vuoden 2018 Kirkon John Vikström 
liikuttaja palkinto jaettiin 2.2. Varsi-
nais-Suomen Urheilugaalassa Turussa 
jääkiekkojoukkue HC TPS:lle. 

Palkinto jaettiin innovatiivisesta syr-
jäytymisen ehkäisyn toimintamalli Pro-
jekti Radikaalista, jota mahdollista-
maan HC TPS on palkannut seurakun-
nan nuorisotyönohjaaja Mika Tunturin. 

HC TPS toiminta on esimerkki, mi-
ten huippu-urheiluseura kantaa yhteis-
kuntavastuuta, ehkäisee syrjäytymistä ja 
toimii eettisen arvojen mukaan. Nuoril-
ta nuorille on tärkeä toimintatapa.

Palkinnon myöntämisen perusteita 
ovat erityisesti eettisten arvojen edistä-
minen liikunnassa ja urheilussa, kirkon 
liikunta- ja urheiluyhteistyön edistämi-
nen, inhimillisyyttä ja ihmisen arvoa 
edistävä, pitkäjänteinen työ tai uusi in-
novaatio liikunnassa sekä syrjäytymisen 
ehkäisy liikunnan ja urheilun keinoin. 
Palkinto on myönnetty vuodesta 2014 
ja sen saajia ovat olleet Vihreä kortti, 
Yökoripallo -toiminta, Iin seurakunnan 
liikunta- ja leikkipuisto sekä KUA:n 
Peace United rauhan edistämistyö.

Palkinnon myöntää Kirkkohallituksen 

täysistunto Kirkon liikunta ja urheiluneu-
vottelukunnan esityksestä. Vuoden 2019 
palkinnon saajaa voi ehdottaa lokakuun 
loppuun asti mikko.makela@evl.fi

Liikuttaja-palkinto syrjäytymisen ehkäisyn mallille

”Entä jos yhdessä 
nuorten kanssa 

mietittäisiin 
keinoja rippikoulun 

tavoittavuuteen 
liittyen? ”

Tule mukaan ulkopuolisuuden ehkäisyn verkostotapaamiseen
u Pitääkö olla huolissaan -seminaari 
19.3. klo 13-16 Kehruuhuoneelle. Se-
minaarissa keynotepuhujana prosefesso-
ri, yksinäisyystutkija Niina Junttila ker-
too lapsen ja nuorten jaksamisesta.

Paneelikeskustelussa panelistit vas-
taavat nuorten esittämiin kysymyk-

siin jaksamiseen liittyen. Paneelissa kes-
kustelemassa:   Piispa Seppo Häkkinen, 
oikeusministeri Antti Häkkänen, pro-
fessori Niina Junttila ja kirkon erityis-
nuorisotyönohjaaja Paula Seppänen. 

Maksuton seminaari on osa valta-
kunnallista Kirkon ulkopuolisuuden 

ehkäisyn verkostotapaamista.

Ilmoittautuminen 8.3. mennessä:
www.lyyti.in/pitaakoollahuolissaan
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Ttila on ”100 vuotta iloa 
– koululaiset kirkossa” 
-varhaisnuorisotyön 
100-vuotisjuhlan 
ensimmäinen lahja 
suoraan kouluikäisille 
lapsille ja nuorille.

Uusi 10–14-vuotiaiden oma You-
Tube-media Ttila starttasi suora-

na lähetyksenä 15.1.2019 klo 16. Tti-
la ilmestyy tiistaisin uutena kouluikäis-
ten interaktiivisena iltapäiväohjelma-
na, jota lapset ja nuoret voivat seura-
ta oman mobiililaitteensa välityksellä. 
Suoraan lähetykseen voi osallistua kes-
kusteluchatin kautta ja lähetysten vä-
lissä Instagramissa. Lähetyksen aikana 
lähetettyihin viesteihin reagoidaan re-
aaliaikaisesti. Ohjelmaan voi osallistua 
myös esimerkiksi lähettämällä videoita.

Ttilaa tehdään nuorilta nuorille. 
Jaksojen teemat on suunniteltu yhdessä 
kouluikäisten lasten ja nuorten kanssa 

Ttila on parasta, mitä voit tehdä koulun jälkeen: 
Uusi kouluikäisten tubemedia starttasi

ja ne käsittelevät muun muassa kasvua, 
kavereita, koulua ja harrastuksia.

13–19-vuotiaat juontavat Ttilaa

Ttilaa luotsaavat kuusi 13–19-vuotiasta 
nuorta juontajaa.

”Lähdin mukaan puhtaasta mie-
lenkiinnosta! Minua kiinnostaa erilai-
set mediajutut ja itseni ilmaisu”, sanoo 
Tuuli. 

”Odotan saavani kokemusta kame-
ratyöskentelystä”, sanoo Wilhelmiina.

Pilottiseurakuntia mukana 
– tulkaa tekin mukaan 
tekemään ohjelmaa!

Ttila-iltapäiväohjelmaan kuuluu suo-
ran osuuden lisäksi myös koululaisten 
eri puolilla Suomea tekemiä videoita.

Ttilan sisältöä ovat mukana teke-
mässä pilottiseurakunnat, joihin täl-
lä hetkellä kuuluvat Helsingin Kallio 
ja Paavali yhdessä, Hattula, Rovaniemi 
sekä Oulun seurakunnat. 

”Jos sinun seurakunnassasi on vide-
oiden tekemisestä kiinnostuneita tai ka-
meran edessä viihtyviä lapsia ja nuoria, 
lähtekää mukaan tuottamaan materiaa-
lia Ttilaan. Ttila on avoin kaikkien seu-
rakuntien materiaalille. Videot upote-
taan teemaan sopiviin lähetyksiin. Las-
ten ja nuorten tekemät videot voivat ol-
la sisällöllisesti mitä vain, mutta mak-
simikestoltaan 5 minuuttia”, innostaa 
päätoimittaja Juha Kinanen ja jatkaa:

”Ja kerro Ttilasta kerhoissa, leireillä 
ja tapahtumissa ja innosta kouluikäisiä 
myös itsenäisesti osallistumaan lähetyk-
siin ja seuraamaan Ttila-tubekanavaa!” 

Julkaisijat ja lisätietoja

Kirkon yhteistä Ttila-tubemediaa jul-
kaisevat Nuori kirkko ry, Kirkkohalli-
tus ja Suomen Lähetysseura. Tuotan-
nosta vastaa Nuori kirkko. Ttilan lähe-
tykset löytyvät YouTubesta ja www.ttila.
fi-sivuilta. Lisätietoja: päätoimittaja Ju-
ha Kinanen, juha.kinanen@nuorikirk-
ko.fi, 0400 304 490.

Ttila on 100-vuotisjuhlan 

ensimmäinen julkistus, 

lahja suoraan kouluikäisille 

lapsille ja nuorille.

Juontajat Aino (13) Helsingistä (vas.), Miro (18) Vihdistä, Tuuli (16) Hat-
tulasta, Linnea (18) Kuopiosta, Pinja (15) Helsingistä ja Wilhelmiina (19) 
Helsingistä.
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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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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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Matka Pisara-suurleirille on 
alkanut täydellä tohinalla

100 vuotta iloa – koululaiset kir-
kossa juhlavuoden pääta-

pahtumaan, Pisara-suurleirille on il-
moittautumisia tullut Perheleirille, Jun-
nuleirille ja Nuorten leirille tammi-
kuussa avautuneen ilmoittautumislin-
kin kautta.

Ilmoittautuminen on jaettu selkeästi 
väreillä kolmeen leiriin: 

• Junnuleirille ovat tervetulleita
10–14-vuotiaat ohjaajineen, 
• Perheleirille 0–9-vuotiaat 
vanhempien, kummien tai 
isovanhempienkanssa ja 
• Nuorten leirille 15 vuotta 
täyttäneet nuoret ja nuoret aikuiset. 
Lisäksi kannattaa katsoa, onko kyse 

ryhmäilmoittautumisesta vai yksilöil-
moittautumisesta. Junnuleirille voi il-
moittautua vain ryhmänä.

Ryhmien ennakkoilmoittautumi-
sia toivotaan 31.3. mennessä ja lopul-
liset ilmoittautumiset 17.5. 2019 men-
nessä. Ennakkoilmoittautumiset autta-
vat kaikin puolin leirin valmistelutehtä-
viä ja niitä voi muuttaaa aina 17.5. asti.

Leirin aikana pidettävän Medialei-
rin ilmoittautuminen avautuu maalis-
kuussa.

Lisää ilmoittautumisesta, allergia ja 
muista ajankohtaisista leiriasioista Pi-
saran uutiskirjeessä 1/19, joka on lähe-
tetty sähköpostilla ja löytyy myös pisa-
raleiri.fi-sivulta.

Jumalanpalvelus TV:ssä

Leirin jumalanpalvelus televisioidaan ja 
se tulee ulos 4.8.

Tarttukaa porukalla 
Pisara-haasteisiin!

Leirin ohjemavastuuhenkilöt Maara ja 
Markku heittävät joka kuukausi ennen 

Pisara-suurleiri 24.–29.7.2019 Partaharjullaon 100-vuotisjuhlavuoden  huipputapahtuma 

suurleiriä mukavan ja hyödyllisen Pisa-
ra-haasteen kaikille. 

”Ota haaste vastaan ja ojenna kätesi! 
Tammikuun VeriPisara-haaste on voi-
massa kesäkuun loppuun asti. Kun luo-
vutat verta, kerro ’koodi’ Pisaraleiri.Si-
ten tiedämme, paljonko hyvää olemme 
yhdessä tehneet”, vinkkaa Markku.

”Helmikuun haasteessa hikoillaan!” 
sanoo Maara ja kertoo, että haastevide-
ot löytyvät YouTubesta ja Nuoren kir-
kon Facebook-sivuilta sekä www.pisa-
raleiri.fi:stä. 

Materiaalit

www.pisaraleiri.fi/materiaalit -koh-
dasta löytyvät leirin markkinointia var-
ten logot, julisteet, word-pohjaiset kir-
jeet, videot ja esitteet. Ennen hiihtolo-
maa on tulossa lisää materiaalia.

Kysy rohkeasti

Jos joku asia askarruttaa, ota yhteyt-
tä rohkeasti Pisara-suurleirin projekti-
päällikkö Maara Kososeen, maara.ko-
sonen@nuorikirkko.fi , 0400 541 947.

www.pisaraleiri.fi

Tule mukaan myös someen, sieltä 
löytyy jo nyt paljon hauskoja seura-

kuntien omia Pisara-juttuja!

#pisaraleiri      @pisaraleiri

Pisara-leiriä odotetaan jo kovasti ja repun pakkaaminen on alkanut. Tammi-
kuun lopussa oli jo lähes 200 ilmoittautumista leirille.
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• Järjestelyt: Jukka Jylhä, jukka.jyl-
ha@nuorikirkko.fi, 0400 508241 
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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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ilmoittautumisista sekä 
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löytyy koulutus-

sivustoltamme osoitteesta 

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

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

Seminaari tarjoaa hyvän mahdolli-
suuden kuulla nuoria niin paikalli-

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

Mihin nuori tarvitsee kirkkoa?

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

va nuorelle? Millaisessa seurakunnassa 
nuori haluaa toimia ja vaikuttaa?  

ksl.akustisesti-bändi keikkaa lauan-
tain iltaohjelmassa.

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

UUTUUS!

Some-ajan
hartauskirja 

nuorille

#voima365

M AT T I  L A I T I N E N  ( T U OT TA J A )

Laulutuuli–CD

#voima365 on päivittäishartauskirja nuorille. Sen 365 
tekstiä ovat kirjoittaneet nuoret ja nuorisotyöntekijät 
ympäri Suomea. Sosiaalisessa mediassa muotonsa 
saanut kirja palvelee niin seurakuntien nuorisotyön 
kuin yksittäisen nuoren hartauselämää. Kirjan tuotolla 
tuetaan nuorisotyötä Kroatiassa Sanansaattajien kautta.

Laulutuuli-CD-boksin neljältä levyltä löytyvät kaikki 
Laulutuulen 120 laulua laulettuna ja soitettuna. Levyjä 
voi käyttää niin laulujen opettelussa kuin säestyksenä.
Levyt on tuottanut Matti Laitinen.

I S B N  9789523540057
SEURAKUNTAHINTA 26,91

26,91 €

I S B N  6418132001408
SEURAKUNTAHINTA 55,80
Ilmestyy maaliskuussa.

facebook.com/kirjapaja seurakunnille

Laulutuuli

Lasten Keskus

UUTUUS!

55,80 €

P E K K A  L AU K K A R I N E N  ( TO I M . )

Laulutuuli
Uudistuneen Laulutuulen on toimittanut 
Pekka Laukkarinen. Kokonaisuuden 120 laulusta yli 
puolet on uusia, osa aikaisemmin julkaisemattomia. 
Mukana on monipuolinen teemahakemisto.

I S B N  9789522889935
SEURAKUNTAHINTA 13,86 13,86 €


