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Kirkossa meillä on edelleen hyvät resurssit. Tärkein voimavaramme on koulutetut
ja osaavat työntekijät. Heidän osaamisensa kautta yhteisessä työssä on mukana paljon vapaaehtoisia. Meillä on myös toimintaan varoja, vaikka koronan seurauksena verotulot vähenevätkin. Koronan taloudelliset vaikutukset eivät ole niin suuret
kuin keväällä pelättiin, ja vaikutukset tulevat viiveellä.
Kirkossa meillä on suuri vapaus itse päättää, mitä teemme ja kuinka työskentelemme. Nuorisotyöntekijä on perinteisesti voinut vaikuttaa paljon oman työnsä
painotuksiin, rytmitykseen ja työtapaan. Seurakunnan nuorisotyön tai kasvatuksen
tiimi saa suurelta osin itsenäisesti päättää työnjaosta, tiimin periaatteista ja monista linjauksista. Kirkko on ollut ja on edelleen koulutusmyönteinen yhteisö. Koulutuksia on paljon tarjolla ja niihin on suhteellisen helppo päästä.
Kaikki tämä merkitsee sitä, että kirkolla ja sen nuorisotyöllä on sekä varaa että
runsaasti mahdollisuuksia keskittyä olennaiseen. Monipuuhaisuuteen ja kaiken sen
tekemiseen, mitä joskus aiemmin on tehty, ei ole enää varaa.
Mitä sitten on tuo olennainen, johon kannattaisi keskittyä? Mielestäni lyhyesti ilmaisten sitä, että kristillinen usko olisi suomalaisille merkityksellinen asia. Seuraava kysymys onkin se, mistä tuo merkityksellisyys rakentuu.
Yksi tärkeä osa elämän merkityksellisyyttä on suhde luontoon. Suomalaisilla tämä on ollut niin itsestään selvää, että emme ole asiaa aina edes tiedostaneet. Metsään olemme syntyneet, ja metsässä kasvaneet. Luonnon monimuotoisuuden kaventuessa ja ilmastomuutoksen koskettaessa kaikkia on luontosuhteen merkitys
korostunut. Korona-aikana etelänmatkat ovat vaihtuneet matkoiksi kansallispuistoihin ja lähimetsiin. Luulen, että kyseessä on pysyvä muutos, ja hyvä niin.
Ympäristökasvatus ei ole kirkossa uusi asia. Sekään ei ole uutta, että ympäristön
tila ja tulevaisuus ahdistaa lapsia ja nuoria. Uutta on se, että ilmastonmuutos määrittää pian kaikkea muuta. Jos sitä ei saada hallintaan, putoaa pohja kaikelta muulta.
Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys on kirkon kasvatuksessa pitkälti jaettu ja yksimielinen lähtökohta. Henki, sielu, ruumis ja kaikki muu ihmisessä on yhtä arvokasta, ihminen on kokonaisuus. Emme tavoittele vain sielun pelastusta, vaan koko
ihmisen pelastusta. Nyt kokonaisvaltaisuus on ajateltava vielä kokonaisemmin: ihmisen tulevaisuus on sidottu luomakunnan tulevaisuuteen. Ihminen voi hyvin vain
silloin, kun luonto voi hyvin.
Kirkossa on keskityttävä olennaiseen: lahjaksi saadun luomakunnan vaalimiseen.
Omassa työotteessa, tiimin työssä, seurakunnassa, hiippakunnassa, koko kirkossa.
Mitä paremmin tähän pystymme, sitä merkittävämpänä kirkko näyttäytyy. Olemme
kristillisen uskon ytimessä, ihmisenä Jumalan maailmassa. Kristillinen toivo on siinä,
että ihminen voi tehdä yksilönä ja yhteisönä parannusta. Muuhun meillä ei ole varaa.
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Kirkolta odotetaan vielä hyvää
4

Vaikka kirkko esiintyy julkisuudessa useinmiten kielteisissä tai kohahduttavissa
otsikoissa, suomalaiset odottavat siltä yhä paljon hyvää. Tutkimusten mukaan
erityisesti lasten ja nuorten, vanhusten ja avuntarpeessa olevien tukemista ja
hyvien arvojen puolustamista koko yhteiskunnassa.
Miten kirkko parhaiten osallistuu arvokeskusteluun suomalaisten muuttuvassa
arjessa? Villi kysyi neljältä vaikuttajalta.
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”Arvojen
mukaan elämisen
totuudellisuutta pitää
koko ajan kysellä ja
arvioida.”

T

uomiorovasti Marja Heltelän
mukaan kirkon yksi haaste arvoyhteisönä on se, että sisäiset kiistat syövät uskottavuutta vaikuttavalta työltä, mitä yhdessä seurakuntalaisten kanssa tehdään.
Arvokeskusteluilla on yleensäkin hänen mukaansa vaara jäädä merkityksettömiksi, elleivät arvot näy toiminnassa
ja arjessa. Arvojen toteutuminen on hänestä johtamiskysymys.
Heltelän seurakunta on Helsingin
Tuomiokirkkoseurakunta. Sen neuvoston valitsemat arvot ovat oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja rohkeus. Heltelän mukaan esimerkiksi satsaukset
diakoniaan ovat näiden arvojen mukainen ratkaisu. Kun kustannuksia leikataan, leikataan työntekijöiden eduista ja hallinnosta, ja priorisoidaan seurakuntalaisia.
Esimerkiksi kaupungin keskustan
kalliit, mutta kirkkoaktiiveja laajempien ihmisjoukkojen suosimat kuorojen harjoitustilat on haluttu säilyttää ja
maksaa.
“Seurakunta on olemassa seurakuntalaisia varten. He muodostavat seurakunnan”, Heltelä sanoo. Hänen johtamassaan seurakunnassa on useita kirkkoja ja useita pienempiä hengellisiä yhteisöjä. Hän kutsuu seurakuntaansa toivon yhteisöiksi, monikossa.
Heltelän mielestä arvokeskustelu
6

liittyy usein suuriin muutoksiin. Parhaimmassa tapauksessa niissä opitaan
uutta ja kehitytään. Yksinkertaisimmillaan niissä kysytään, mikä on oikeudenmukaista ja mikä väärin.
Rakkaus on radikaali arvo
“Kirkon tehtävä on julistaa Jumalan
rakkaudesta. Arvot tulevat Jeesukselta. Ne ovat rakkauden kaksoiskäskyssä, kultaisessa säännössä ja Jeesuksen
esimerkissä”, Heltelä sanoo. Niissä puhutaan rakkaudesta. Heltelän mielestä rakkauden sanoma antaa radikaalin
vastavoiman kovuudelle ja pyrkyryydelle.
“Kirkon on oltava heikoimpien rinnalla, uskallettava puolustaa rohkeasti
heikompaa. Koko pohjoismainen yhteiskunta perustuu viime kädessä kristilliselle arvopohjalle lähtien oikeuslaitoksesta ja progressiivisesta verotuksesta. Onnellisuutemme perustuu siihen,
ettei tavoitella omaa, vaan yhteistä hyvää. Koululaitos, terveydenhoitojärjestelmä ja yleinen rehellisyyden arvostaminen, nämä ovat sen taustalla, että
meitä voi pitää mittaamallakin onnellisina”, Heltelä sanoo.
Hänestä arvojen kannalta olennaisen
näkökulman voi tarjota joskus juuri ulkopuolinen.
“Entä jos kirkon arvoja kysytään
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joltain kirkon ulkopuoliselta ihmiseltä. Että miten ne näyttävät toteutuvan.
Esimerkiksi heijastuvatko oppiriidat ihmisten kohteluun ja muihin ihmisiin
tai miten ne heijastuvat. Kirkon ongelma on se, että haluamme olla oikeassa
sen sijaan, että rakastaisimme ihmisiä.”
Vielä pitäisi oppia
puhumaan ihmisten kanssa
Tuomiorovasti Satu Saarinen näkee tärkeää arvokeskustelua monilla eri foorumeilla. Kirkon virallisissa elimissä, seurakunnissa jokapäiväisessä päätöksenteossa ja työssä, jäsenten välillä, mediassa, kaikkialla.
“Mielestäni keskustelu on aika vilkastakin. On tärkeää, että sitä käydään
kirkon ”ulkopuolella” eikä vain sisäringin kesken. Kekusteluissa soisi kunnioitettavan keskustelukumppaneita.”
Hänestä kirkolla on kuitenkin vielä paljon opeteltavaa siinä, että eettinen
keskustelu käytäisiin ihmisten kanssa,
ei heidän asioistaan.
“Usein näkee vielä all jotain-paneeleita puhumassa aiheesta, joka ei sinänsä ole heidän kokemusmaailmaansa.
Puhutaan omasta näkökulmasta vaikkapa kehitysyhteistyön, lähetystyön, rasismin tai oikeudenmukaisuuden kysymyksissä. Ajattelen myös nuoria. Kokemusasiantuntijan ääntä olisi hyvä kuul-

la enemmän päätöksenteossa ja keskusteluissa.”
Kysymys siitä, minkä arvojen takana
kirkko seisoo, ja mitä nämä arvot käytännössä merkitsevät, on hänestä itsessään monitahoinen kysymys.
“Varmasti pitää ensin miettiä, mikä
tai kuka on kirkko. Virallinen kanta arvokeskustelussa tulee usein opin kautta, mutta käytännössä arvojen todeksi
eläminen on määrittelykysymys,” Saarinen toteaa.
”Arvojen mukaan elämisen totuudellisuutta pitää koko ajan kysellä ja arvioida. On helppo kannattaa esimerkiksi yhdenvertaisuutta ja omista eduista luopumista, mutta kun tullaan käytännön tilanteen äärelle, periaatteista
ja arvoista helposti livetään. Jos kirkko
puhuu ja opettaa lähimmäisenrakkautta, miten sen tulisi näkyä työssä? Sekin
on arvokeskustelun aihe.”
Arvokeskustelu on
arvo sinänsä
Hanna Mithiku kolumnoi kirkollisessa lehdessä, kuuluu kirkolliskokoukseen ja johtaa suuren seurakuntayhtymän valtuustoa. Mithiku kokee osallistuvansa kirkon arvokeskusteluun ja hänet tunnetaan etenkin kannanotoistaan
vähemmistöjen puolesta.
Hän uskoo, että kirkko on yhä mer-

kittävä arvokeskustelija yhteiskunnassa.
Myöskään sisäisiä ristiriitoja hän ei näe
uhkana, vaan päinvastoin.
“Kirkon sisäinen moniäänisyys, jos
sitä osataan sanoittaa, on arvo itsessään.
Tällä hetkellä kirkossa elää sellainenkin ristiriita, että saa olla monia näkemyksiä, mutta kuitenkin pitää olla yksi totuus”, hän kuvaa. Tavoitellaan yhtä kantaa, vaikka tiedetään, ettei siihen
koskaan päästä.
“Välillä kirkon käymä arvokeskustelu jää kirkon sisäiseksi ja tulee näkyviin
sisäisinä kiistoina, kapinana tai kritiikkinä. Kuitenkin kirkolla on vielä hyvät
mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan arvokeskusteluun. Kirkolle tarjotaan vielä mahdollisuuksia ja pyydetään
näihin mukaan, vaikka viime aikoina
tilaisuuksia ei ehkä ole hyödynnetty kovin hyvin verrattuna vaikkapa 90-luvun
lama-aikojen ulostuloihin. Mutta esimerkiksi jos piispa sanoo jotakin merkityksellistä, se vielä noteerataan julkisuudessa”, Mithiku miettii.
”Piispoilla esimerkiksi on omien näköalapaikkojensa vuoksi hieno mahdollisuus osallistua laajasti keskusteluun,
jos ovat aistit auki ja kuuntelevat ihmisiä eri puolilla. Kirkon kannattaa myös
itse kutsua muita yhteiskunnan toimijoita keskustelemaan yhteisistä asioista.
Sellaisessa roolissa näkisin meidät myös
yhä enemmän tulevaisuudessa.”
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Mithikun mielestä kirkon arvopohja
on vahva. Se nousee Raamatusta ja raamatuntulkinnasta.
“Lähimmäisenrakkaus ja heikoimman puolella oleminen - niistä ollaan laajasti samaa mieltä. Mutta kovin
usein ei kuitenkaan uskalleta sanoa, mitä ne tässä ajassa käytännössä tarkoittavat. Osa ehkä ajattelee, että meillä on
kymmenen käskyä, eikä ole niin väliä,
mitä niistä seuraa tai mitä niistä tässä
ajassa seuraa. Tai että Raamatusta voi
lukea Jumalan tahdon suoraan, ilman
tulkintaa. Silloin mitään keskustelujahan ei olisikaan, jos Raamatun ohjeet
olisivat niin yksinkertaiset.”
Ajan ilmiöihin tarttuminen on ennenkin kuulunut kirkon rooliin. Mithikulle tärkeitä löytöjä on ollut esimerkiksi emerituspiispa Mikko Juvan kirjoitukset nationalismista. Mithikun
mukaan rasismin nousu on tällä hetkellä ilmiö, johon kirkko on näkyvästi ottanut kantaa.
“Mutta tämänhetkisen avioliittokeskustelun seassa viesti jokaisen ihmisen
arvosta ei kenties mene aina läpi. Ihmiset muodostavat yleisesti käsityksensä kirkosta median välityksellä ja kuva on kielteisempi kuin omat vähäiset
kokemukset kirkosta. On kuvaavaa, että ihmiset yllättyvät usein positiivisesti oman seurakunnan työntekijän ammattitaidosta.”
7

”Miten ymmärtää
yhteiskunnan ja
kulttuurin muutosta,
ankkuroitua kirkon
erityiseen perspektiiviin
ja säilyttää kosketus
ihmisten arjen
kokemukseen ja
kieleen?”

Kirkon yhteiskunnallinen rooli
syntyy arjen tasoilla
Arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen
tunnetaan laajasti yhtenä kirkon yhteiskunnallisena äänenä.
Hänestä kirkon painavimmat viestit arvoista ovat siinä, miten kirkko toimii arjessa.
Hyvänä esimerkkinä kirkon arvoviestistä hän pitää turvapaikanhakijoiden selviytymisen hyväksi tehtyä yhteistyötä.
Mäkisen mukaan kirkolla ei ole yhteiskunnallisissa kysymyksissä erityistä viisautta, mutta kirkolla voi silti olla
omaa annetavaa arvokeskusteluun.
“Kirkon yhteiskunnallinen rooli
syntyy monella tasolla, monessa kerroksessa. Jo se, että kirkko on reilusti kirkko, on viesti. Kirkossa käydään vuoropuhelua Jumalan kanssa. Se ei tarkoita Jumalan äänellä puhumista, mutta se
tuo erityisen perspektiivin. Toiseksi kirkon näköala on globaali. Kirkon tehtävänä ei ole puolustaa ahtaasti kansallista etua. Nämä kaksi tasoa voivat tuoda
oman uniikin horisontin kirkon viestiin.”
“Julkisessa keskustelussa parhaiten
tulee kuulluksi minä-puhe. Se merkitsee toisella tavoin tasaveroiseen vuoropuheluun asettumista ja vastuun ottamista kuin passiivi. Kirkossa käytetään
paljon me-puhetta, joka luo yksimielisyyden mielikuvan ja voi tukahduttaa
erilaisuutta.”
Mäkisen mukaan yksi suuri haaste
kirkon osallistumisessa julkiseen keskusteluun on siinä, miten yhdistetään
8

kulttuurin ja yhteiskunnan analyysi
teologiseen analyysiin.
“Koin tämän vaativaksi omassa työssäni. Miten ymmärtää yhteiskunnan ja
kulttuurin muutosta, ankkuroitua kirkon erityiseen perspektiiviin ja säilyttää kosketus ihmisten arjen kokemukseen ja kieleen.”
Tällä hetkellä avioliittolaki on yksi kirkon näkyvimpiä julkisia haasteita. Kirkon johdossa ajatellaan eri tavoin
siitä, miten asia pitäisi ratkaista. Mäkisen mukaan tilanne ei historiallisesti
poikkeuksellinen. Oletus yksiäänisestä
kirkosta on illuusio.
“Erimielisyys ei itsessään ole ongelma, eikä yksimielisyys ole tärkein arvo. Esimerkiksi naisten vapautumisen herättämiin kysymyksiin liittyi aikanaan samanlaisia aineksia. Vaikeinta ja raskainta tässä nykyisessä tilantyeessa on se, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt saavat viestin, että he ovat
kirkolle ongelma. Se on julma viesti ja
työntää helposti ulkopuolelle”, hän sanoo.
Syvimmällä ovat arvot,
joihin kasvetaan
Joskus arvokeskustelu ja todelliset arvot
kulkevat eri suuntiin. Arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen havainnollistaa asiaa kuvitteellisella esimerkillä.
“Ajatellaan elintarviketehtaan johtajaa, jonka yrityksen kokouksissa on päätetty yhteisistä arvoista, siitä mikä tässä
yrityksissä meille on tärkeää. Prosessi
on ollut merkityksellinen, arvokeskustelun kautta on kirjattu olennaiset asiVILLI
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Onnekkaasti aivan pihalla
at paperille. Johtaja ei kysyttäessä muista kaikkia niistä ulkoa. Hän arvelee, että ne ovat samoja kuin muillakin alan
yrityksillä. Sitten saa tiedon elintarvikemassan valmistuslaitteen rikkoutumisesta. Koneen pienen pieniä osia on
levinnyt ympäri tuotantoerää. Johdon
piirissä pohditaan, mitä tehdään. Punnitaan tuotannon menetystä, seurauksia kannattavuudelle, asiakkaitten reaktioita toimitusten viivästymiseen. Sekin
on arvokeskustelua”, Mäkinen toteaa.
Päädytään siihen, että menetys on
liian iso, kukaan ei kysene erottamaan
siruja. Pahoitellaan, jos joku huomaa.
Tuotantoerä on menossa itävientiin,
tuskin kukaan kyselee sen perään.
”Kuluu muutama tunti. Johtaja on
yksin huoneessaan ja asia vaivaa häntä. Hänen tulee hiki. Hän ottaa puhelimen ja soittaa, että viekää kaatopaikalle kaikki heti: sellaista ruokaa ei voi ihmisille syöttää. Johtajan ratkaisu on arvoratkaisu. Hän ei tee sitä lukien yrityksen arvoja paperilta eikä mieti, minkähän nimetyistä arvon mukaisesti tässä pitäisi toimia. Ratkaisu tulee syvemmältä, arvoista joita ei valita, vaan joihin kasvetaan.”

MAAILMA MUUTTUU KOKO AJAN. Ei ainoastaan se maailma, jossa me nuorten
kanssa elämme vaan myös se, jota he itse itselleen rakentavat. Se tunnettu nuorten maailma. Maailma, jonka kaksoiskansalaisuuden kuvittelin voivani säilyttää ikuisesti aloittaessani nuorisotyön tekemisen 19 -vuotiaana opiskelijana. Jossain vaiheessa huomasin passin
kuitenkin olevan poissa ja joka vierailulla maailman muuttuvan vieraammaksi; kielen, tapojen ja koko kulttuurin osalta.
Nuorempana ajattelin, että kyllä perässä pysyy, jos haluaa. Seuraa vain samoja asioita kuin nuoretkin. Eikä sen mielestäni tarvinnut viedä paljoa, kunhan vain vilkaisee. En
päättänyt pudota kärryiltä. Sen sijaan yritin pysyä mukana. Nopeasti vilkaisut eivät enää
kuitenkaan riittäneet, ja lopulta en edes tiennyt mitä pitäisi vilkaista, jotta pääsisi oikeaan
suuntaan. Olin pihalla.
EN PYSTYNYT PYSYMÄÄN perässä nuorten maailman muutoksissa ja hiuksenhienoissa nyansseissa, jotka erottavat sen vakituiset asukkaat harhailevasta vierailijasta. Tuskin
meistä kukaan pystyy, eikä ehkä tarvitsekaan. Nuorempana se ajatus ei tuntunut ainoastaan vieraalta vaan myös pelottavalta. Kuinka voisin kohdata, auttaa tai tehdä nuoria kiinnostavaa toimintaa, jos en tunne heidän maailmaansa? Mistä tietäisin mitä tarjota ja mitä välttää?
Nykyään kuitenkin ajattelen, että ehkä se on siunaus, että tipahdamme vääjäämättä
kärryiltä. Sillä mitä tutumman asian äärellä olemme, sitä helpommin, ehkä erehdymme
luulemaan ymmärtävämme sen kokonaan. Kenties siis se, ettemme millään voi pysyä mukana nuorten maailmassa auttaa rikkomaan ne harhakuvitelmat, että me yksin riittäisimme tai tietäisimme. Se pakottaa kysymään ja kuuntelemaan, heitä itseään.
NUORTEN ELÄMÄ ON MUUTOSTA. Se maailma, jossa he elävät muuttuu. Se elämä, jota he elävät, voi muuttua. Ja he ihmisinä muuttuvat. Me emme enää tunne täysin
sitä maailmaa, jossa he kulkevat, emmekä pysty ennustamaan sitä maailmaa, johon he aikuisena astuvat. Vieraillakin kaduilla voi kuitenkin kulkea rinnalla. Vieraankin kulttuurin keskellä, ihmisyys ja Jumalan läsnäolo, on jaettua. Voimme siis olla läsnä. Ja ne sopivat
reitit, toimintatavat ja turvalliset sekä suositut paikat löytyvät kyllä kysymällä ja rinnalla
kulkemalla.
Mio Kivelä
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Kirkko ja järjestöt näyttämään
esimerkkiä

Nyt tarvitaan ajattelumallin muutosta
Asiantuntijat peräävät
muutosta yksilö- ja
kulutuskeskeiseen
ajatteluun, jossa ihminen
hallitsee luontoa ja
teknologia korjaa
ongelmat.

K

oronasta selviytyminen hallitsee nyt
julkista keskustelua, mutta asiantuntijat muistuttavat, että meillä on käsissämme paljon laajempi ongelma.
”Keskeisintä on luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja luonnonvarojen hupeneminen. Tämän ongelman
taklaamiseen kiteytyy hyvän tulevaisuuden toivo, ja tästä ei nyt riittävästi käydä
keskustelua”, harmittelee Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa
vaikuttava apulaisprofessori Arto O. Salonen Itä-Suomen yliopistosta.
Saman huolen jakaa myös Opetus-,
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kasvatus- ja koulutusalojen säätiön (OKKA) suunnittelupäällikkö Erkka Laininen.
”Ilmastonmuutos on haaste, joka
määrittää kaikkea muuta. Jos sitä ei saada hallintaan, putoaa kaikelta kehitykseltä pohja.”
Varaa ajatella toisin
Kun ilmastonmuutoksesta puhutaan,
tarjotaan ongelman ratkaisuksi yhä
useimmiten teknologiaa. Sekä Salonen
että Laininen suhtautuvat ratkaisumalliin skeptisesti.
”On totta, että ihmisen tehtävänä
on ratkaista ongelmat, mutta teknologiat ovat apuvälineitä. Niiden ei pitäisi
määritellä toiminnan suuntaa vaan ihmisen pitäisi olla ratin kääntäjänä”, Salonen kiteyttää
”Tarvitsemme välttämättä teknologista edistystä, mutta se ei ole riittävä keino. Lisäksi tarvitaan perustavanlaatuista kulttuurista muutosta”, Laininen lisää.
VILLI
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Yhteiskunnallinen keskustelu pitäisikin heidän mukaansa ohjata nyt aivan
eri raiteille. Salonen muistuttaa arvojen
ja eettisyyden tärkeydestä.
”Olemme yksi maapallon vauraimpia yhteiskuntia. Meillä jos kellä on varaa ajatella toisin. Koulutussektorikin on
taantunut varmistamaan vanhanaikaiseksi käynyttä kulutuskeskeistä tapaa tavoitella hyvinvointia. Tähän pitäisi herätä. Aineellisen elintason parantamista oleellisempaa on lisätä aineetonta elämänlaatua. Näin elämä tuntuisi nykyistä
enemmän elämisen arvoiselta.”
Myös Laininen tuo esiin uusliberalistisen kilpailuun ja talouskasvuun nojaavan mallin hallitsevuuden. Se tarkoittaa, että myös koulutusorganisaatiot ovat
alisteisia tälle ajattelulle.
”Vaikka meillä on ympäristökasvatusta ja kestävän kehityksen kasvatusta, ne
ovat alisteisia tälle isolle päämäärälle. Nyt
tarvitaan avarampaa sivistyskäsitystä. Ei
sellaista, että ihminen voi hallita luontoa
ja teknologia korjaa ja korvaa sitä.

Erkka Lainisen mukaan tarvitaan uudistavaa oppimista, joka muuttaa perustavanlaatuisesti nykyistä maailmankuvaamme.
Työelämän organisaatiot, järjestöt ja
yhteisöt pitäisi saada mukaan haastamaan vallitsevaa järjestelmää ja ihanteitamme. Kirkollekin avautuisi nuorisotyön kautta mahdollisuus näyttää mallia
”Kun nämä tahot tiedostavat vahvemmin
kasvatuksellisen
roolinsa, on siinä valtava potentiaali. Niillä on koulujärjestelmää vapaammat
kädet oman työnsä suuntaamiseen.
Nuoria tulisi kasvattaa itsenäisesti ajatteleviksi yksilöiksi, joilla on vahva kokemus omasta minuudestaan ja suhteestaan ympäröivään todellisuuteen ja luontoon. Yksilöiden kautta voi muodostua
yhteisöjä, jotka luovat uudenlaista tulevaisuutta. Kysymys kuuluukin, kuka tätä pystyy tekemään, Laininen kiteyttää.
Myös Salonen peräänkuuluttaa avaramielisyyttä kasvatukseen ja koulutukseen. Kun nyt keskitytään vain tietynlaisiin taitoihin, pitäisi hyväksyä monimuotoisempi ihanneihmisen malli.
”Pitäisi miettiä, miten kehitetään
nuorten kuvittelukykyä. Esimerkiksi taidetta ja kulttuuria voisi olla koulutuksessa enemmän. Se ruokkii kuvittelukykyä,
joka auttaa näkemään vaihtoehtoja nykytodellisuudelle.”
Tarjoaako some ratkaisuja?
Sosiaalinen media on tuonut yhden uuden tavan haastaa vanhoja ajatusmalleja.
Sitä kautta on myös syntynyt uusia yhteisöjä, jotka lähestyvät ongelmia kestävän kehityksen lähtökohdista. Hyvänä
esimerkkinä tästä ovat erilaiset kierrätysryhmät.
Some toimii myös nopeana ja laajasti skaalautuvana tapana tuoda yhteiskunnallisia ongelmia esiin. Tästä esimerkkejä
ovat Metoo-kampanja ja ilmastomarssit.
Toisaalta some tuo myös ongelmia.
Laininen muistuttaa, että somessa tuhansiin tieteellisiin artikkeleihin perustuva konsensus ilmastonmuutoksen al-

kuperästä voidaan rinnastaa samanarvoisena mielikuviin tai vääristeltyyn tietoon
pohjautuviin argumentteihin. Silloin
tarvitaan kriittistä ajattelua sekä kykyä
ja halua haastaa myös omia mielipiteitä.
”Tulevaisuutta koskevan tiedon osalta
ihmisille on tarjolla usein epävarmuuksia ja todennäköisyyksiä. Se ei ole vain
rationaalinen vaan myös emotionaalinen
haaste.”
Luonto huomioon kaikessa
Lopulta tarvittavassa ajattelumallin
muutoksessa on Salosen mukaan kyse
siitä, että jokainen ihminen nähdään arvokkaana - sama pätee luontoon. Tämän
yhtälön pitää näkyä niin päätöksenteossa
kuin yritysten strategioissakin.
”Esimerkiksi alkuperäiskansojen keskuudessa todellisuus kohdataan systeeminä, jossa ei ole irrallisia asioita. Huomion kohteena on asioiden ja ilmiöiden
toisiinsa kietoutuneisuus. Kun opimme
kietomaan omaa elämäämme ratkaisujen ketjuihin, koemme, että tulevaisuutta on mahdollista tehdä. Se ei tule meille annettuna.”
Laininen puolestaan muistuttaa, etVILLI
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tä teknologian kehittyminen on tuonut
ison murroksen emmekä voi edes tietää,
miten siitä ihmiskuntana selviämme.
”Pitää miettiä myös psykologisia vaikutuksia. Kun koko ajan pitää reagoida
kaikkeen nopeammin, luo se isoja haasteita ihmisen psyykelle. Aivomme ovat
kuitenkin samanlaiset kuin kaukaisilla
esi-isillämme.”
Lainisen mukaan toiset pärjäävät tällaisessa ympäristössä paremmin kuin toiset, mikä voi lisätä epätasa-arvoa. Oma
ongelmansa on myös se, jos ihmisten
kohtaamiset ovat jatkossa entistä enemmän virtuaalisia. Tuoko se ihmisiä lähemmäs vai erottaako se heitä?
Yhteiskunnan kehityssuunnasta Lainisella on joka tapauksessa selkeä näkemys.
”Meidän pitää päästä pois yksilökeskeisyydestä ja kilpailun ruokkimisesta
ajatteluun, jossa tavoittelemme yhteismenestystä ihmisen ja luonnon välillä sekä koko ihmiskunnan kesken. Ilman sitä emme pysty rakentamaan kestävää tulevaisuutta.
Teksti: Tomi Kangasniemi

11

Epävarmuus
tulevasta laittaa
ihanteet liikkeeseen
Arki on muuttunut
nuorille vaativammaksi:
samalla kun elämää
pitäisi suunnitella yhtä
tarkemmin, tulevaisuus
on yhä epäselvempi.

K

eväällä ilmestynyt uusin nuorisobarometri käsitteli nuorten suhdetta työhön. Arjen muuttumista
mittailtaessa työelämän muutokset ovat
kaikkein merkittävimpiä nuorten elämään vaikuttavia kehityskulkuja.
Työ ja sen vaatimukset muuttuvat
digitalisaation ja automaation takia nopeammin kuin koskaan. Maailman talousfoorumi on arvioinut, että kaksi
kolmesta lapsesta, jotka aloittivat koulunsa tänä syksynä, työllistyvät ammatteihin, joita ei vielä ole olemassakaan.
Suomessa on meneillään jako hyvin
palkattuun korkean koulutuksen työhön ja matalapalkkaisiin palvelutehtäviin. erilaiset tulevaisuuspolut, joille
lapsena astutaan, johtavat aikaisempaa
erilaisempiin elämäntodellisuuksiin.

12
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Tulevaisuudesta on tullut paljon ennustamattomampi kuin aiemmille ikäpolville. Toisaalta nuoria kuormitetaan
koulutusvalinnoilla paljon aiempaa varhemmin. Peruskoulussa kilpaillaan parhaista toisen asteen paikoista, lukioissa kilpaillaan paikoista korkeakouluissa. Jatkuva tietoisuus onnistumisen vaatimuksesta on yksi tekijä nuorten uupumiseen opinnoissa. Korkeakouluopiskelijoista jo joka kolmas kärsii uupumuksesta.
Tulevaisuuden odotukset
ovat hitaassa muutoksessa
Vaikka toimintaympäristö muuttuu,
nykynuorten omat odotukset tulevalta työuralta ovat yhä perinteisiä: vakituisen palkkatyön kautta rakennetaan
edellytykset kodille ja perheelle. Sellaista osataan kaivata, mitä omien vanhempien elämässä on nähty. Odotuksista poikkeavan maailman kohtaaminen
edellyttää nuorilta kovasti joustavuutta
ja kykyä muuntautua.
Toisaalta nuorten arvojen tutkimus
osoittaa, että joiltain osin odotuksiin
on jo ilmaantunut jotain uuttakin: työn
halutaan olevan omien arvojen mukaisVILLI
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ta ja se nähdään kokonaisvaltaisemmin
osana elämää. Työnteon ja vapaa-ajan
välinen ero liukenee: töitä voidaan antautua tekemään silloin kun kännykkä
piippaa, mutta vastineeksi omaa itsenäistä päätöksentekoa ja mahdollisuutta määritellä omaa ajankäyttöä korostetaan enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet ovat tottuneet ajattelemaan.
Lisäksi ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset laajemmin ovat vaikuttamassa myös työtä koskeviin ajatuksiin:
kuluttamisen kasvu on yhä useampien
nuorten mielissä kyseenalaistumassa.
Täytyykö töitä edes tehdäkään niin kovasti, kun vähempi voisi riittää ja materiaalisesti vaatimattomampi elämä suojaisi ympäristöä?
Tutkimukset viittaavat siihen, että
kun materiaalinen hyvinvointi on Suomessa yltänyt nykyiselle tasolle, se on
mahdollistanut vaihtoehtojen pohtimisen. Puhutaan siirtymästä jälkimaterialistiseen aikaan: työtä tehdään sen verran kuin on välttämätöntä, ja suurempi osa elämästä käytetään henkilökohtaisempiin kiinnostuksenkohteisiin ja
arvokkaiksi sekä miellyttäviksi koettuihin päämääriin – esimerkiksi vapaaehtoistyöhön.
13

Karttakuvat näyttävät muuttuvan arjen
suunnan Suomessa. Vasemman puoleisessa
kartassa esitetään tummemmalla värillä kunnat, joissa on väkilukuun verrattuna enemmän perheitä, joissa on alle 6-vuotiaita lapsia. Oikean puoleisessa kartassa esitetään vastaavasti 18-24-vuotiaiden nuorten suhteellista määrää. Nuoret aikuiset keskittyvät Suomessa harvoihin keskuksiin ja jäävät asumaan niiden lähistölle. Muuttotappioalueilla lasten ja nuorten määrä väheneminen on
varsin nopeaa.
Arkitodellisuuden muutos alueellisen eriytymisen myötä on voimakas. Yliopistokaupunkien kasvu vauhdittaa kulttuurista muutosta, jossa perinteiset elämäntavat ja arvostukset ovat murroksessa. Keskustojen ulkopuolella pysyvyyden arvoa nakertavat ohenevat sosiaaliset ja taloudelliset mahdollisuudet.
Pienten lasten perheiden suhteellinen 18-24-vuotiaiden asukkaiden suhteeljakaantuminen kunnissa.
linen jakaantuminen kunnissa.
(Lähde: Insight360 Oy)
(Lähde: Insight360 Oy)
Näin tosin ajattelevan lähinnä ne,
joilla on siihen varaa. Downshiftaaminen erottelee toisistaan nuoret, joilla on
taustallaan turvallinen taloudellinen tilanne ja ne, joilla työntekoon pitää satsata jatkuvasti epävarman toimeentulon
kokoon raapimiseksi.
Alueiden arki erilaistuu
nopeutuvaa tahtia
Arki muuttuu alueellisesti epätasaisesti. Perinteinen pikkupaikkakuntien ja
maakuntien suomalaisuus, johon kuuluvat kirkko, koti ja isänmaa, säilyy sijoillaan. Mutta pikkupaikkakunnilla
nuoret vähenevät. ikäluokista yhä suurempi osa varttuu kasvukeskuksissa. Perinteinen suomalaisuus hiipuu väestömuutoksessa.
Muuttoliike on johtanut monissa kunnissa dramaattiseen tilanteeseen,
jossa lasten ja nuorten määrä on vähentynyt jo niin jyrkästi, että se uhkaa lasten ja nuorten palveluita kouluista harrastuksiin. Vuonna 2018 esimerkiksi Kaavilla kuolleita oli 68, syntyneitä
13. Naapurissa Rautavaaralla kuolleita oli 39, syntyneitä 4. Kuva on samansuuntainen suurimmalla osalla pienistä
14

paikkakunnista. Suuremmat maakunnalliset keskuksetkin ovat saman kehityksen kourissa. Sotkamossa syntyneitä
oli 69, kuolleita 112, Salossa luvut olivat 327 ja 643.
Nuoret aikuiset ovat lähteneet opiskelemaan ja töihin kaupunkeihin, ja
suuri osa Suomea on tyhjentynyt. Syntyvyyden raju lasku 2010-luvulla on
vauhdittanut ilmiötä. Suuressa osassa
maata kehitystä ei oikeastaan voi enää
kääntää muulla kuin nykyistä voimakkaammalla maahanmuutolla.
Arjen kuva muuttuu sekä niillä nuorilla, jotka kasvavat hiljenevällä maaseudulla, sekä niillä, jotka kasvavat etelän
suurissa kaupungeissa – niissä maahanmuutto on jo synnyttänyt aivan uudenlaisen monikulttuurisen ympäristön.
Yhä useammalle nuorelle monikulttuurisuus on osa omaa arkea ja vaikuttaa käsitykseen suomalaisuudesta ja rajattomammasta maailmasta. Valtaosalle se on myönteistä, ennen kaikkea niille, joilla koulu sujuu ja oman tulevaisuuden näkymät ovat valoisat. Pienempää osaa suomalaisista lapsista ja nuorista uhkaavat monet syrjäytymiseen altistavat tekijät. Osalle muuttuva suomalainen arki muodostuu katkeruuden aiVILLI
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heeksi. Se hakee purkautumistietään
vastakkainasetteluista ja populismista.
Juha Siltala kirjoittaa Nuorisobarometrin artikkelissaan, että ”jos ei voi
omin ponnistuksin parantaa asemaansa, elämästä katoaa merkitys ja yhteiskunnan legitimiteettiä aletaan epäillä.
Ja jos tulevaisuus sulkeutuu, merkitykset lakastuvat ja mahdollisuudet lipuvat
ohi. Masentunut menettää pelivaransa:
hänelle vain tapahtuu asioita.”
Arvot päivittyvät,
missä kirkko?
Muutosten keskellä tutkija Maria Joutsenvirta näkee nuorison elämänkatsomuksen kehittyvän valoisaan suuntaan:
toiset ihmiset, yhteiskunnan kestävyys
ja ympäristön huomioiminen kasvavat,
oman elintason maksimoiminen väistyy
sivummalle. Kyse on kulttuurimuutoksesta ja arvojen tarkistuksesta.
Ympäristötietoisuuden kasvua ajaa
tieteellisen maailmankuvan vahvistuminen. Yhteiskunnallisten näkemyksien
muuntuminen liittyy uusiin poliittisiin
ideologioihin, joissa liberaali arvoperusta niveltyy yhteisvastuulliseen tasa-arvoja oikeudenmukaisuusajatteluun.

Missä kirkon paikka sitten on nuorten muuttuvassa arjessa?
Suomalaisen arjen muutos ei tarkoita sitä, että kaikkien suomalaisten elämä
muuttuisi. Se on ennen kaikkea seurausta väestön muuttumisesta: joka vuosi yksi ikäluokka poistuu ja toinen astuu
tilalle. Tämä jatkuva uusiutuminen on
dramaattisen kokoista: kymmenen vuoden aikana noin 700 000 suomalaista
vaihtuu uusiin.
Nuorten suhtautuminen kristillisyyteen ja luterilaiseen seurakuntaan ei nojaa omaan koettuun elämäntapaan. Kirkon paikaksi suomalaisten arjessa muodostuu se, millaiseksi kirkon suhde lapsiin ja nuoriin tällä hetkellä rakentuu.
Suhde kirkkoon on avoin
uudelleenrakentamiselle

Kyselytutkimukset osoittavat, että
nuorten suhde kirkkoon on jo muuttunut. Luterilaisuus ja kristillisyys eivät
ole omassa elämässä tärkeitä. Vastaukset
elämän suuriin kysymyksiin löydetään
muualtakin. Mutta toisaalta puolella
nuorista on myönteinen kuva seurakunnasta, ja neljä kymmenestä 15-29-vuotiaasta olisi valmiita osallistumaan seurakunnan toimintaan, jos se olisi itselle sopivaa.
Haasteellista kirkon kannalta on, että selvästi myönteisin suhtautuminen
kristillisyyteen ja seurakuntaan on niillä nuorilla, jotka ovat arvopohjaltaan
perinteellisimpiä. Se kasvava nuorten
joukko, joka on jo liikkeellä meneillään
olevassa kulttuurimuutoksessa, suhtautuu kirkkoonkin epävarmemmin. Tässä mielessä arjen muutos näyttää vievän
poispäin nykyisellä tavalla toimivasta ja

puhuvasta kirkosta.
Etelä-suomalaisen seurakunnan nuorille tehdyssä kyselyssä tärkein syy osallistua toimintaan on se, että tapaa kavereita ja mukavia ihmisiä. Tätä tarvetta ei
mikään arjen muutos poista. Kynnyksetöntä yhteyttä tarjoavalla seurakunnalla on se aina puolellaan. Toinen mahdollisuus on kysymisessä ja kuuntelemisessa: muuntuvat asiat, jotka ovat nuorille tärkeitä, selviävät vain kuuntelemalla nuoria itseään ja asettumalla dialogiin. Nuoret tuskin liikkuvat kirkon
suuntaan. Kirkon pitää liikkua nuorten
kanssa.
Jaakko Kaartinen

JOHTAVIEN
NUORISOTYÖNTEKIJÖIDEN
TYÖKOKOUS KOTKASSA

€

Aikataulu
2.11. Afterworkit ja Etkot klo 15/18-Hinta koostuu illallisesta ja/tai majoittumisesta
-Maksettava hotellille käteisellä tai luottokortilla

>

3.11. klo 9-16 Työkokous, Kotka

-Ajankohtaista tutkimuksia ja keskusteluaiheita
-Työkokouksen aikana omakustanteinen lounastunti

i

Tule mukaan verkostoitumaan! Johtavien nuorisotyöntekijöiden työkokous tarjoaa hedelmällisen alustan seurakunnallisen nuorisotyön johtamisen kehittämiselle.
Kokouksesta saat tukea sisältöjohtamiseen ja
vertaisverkostojen vahvistamiseen.
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OSALLISTUMISMAKSU
0 € työkokous (3.11.)
40€ illallinen + majoitus
123€/71,50€ (2.11.)
ILMOITTAUTUMINEN
3.10 mennessä
www.knt.fi/jnt
-myös lisäinfoa
JÄRJESTÄJÄNÄ
KNT, DIAK, Nuori kirkko
yhteistyössä: KKP, SLS
TIEDUSTELUT
Arja Lusa, 044 595 8562
arja.lusa@knt.fi
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Tunnelmia korona-ajalta
K

orona-aika vei seurakunnan nuorisotyön suurelta osin nettiin. Se on
poikinut myös virikkeellistä toimintaa ja
monia hyviä kohtaamisia eri alustoilla.

Liedon seurakunta
Kaisa Lahdenkauppi
Nuorisotyön työalavastaava,
nuorisotyönohjaaja

L

iedossa kaikki rippikoulut toteutettiin
kesän mittaan päiväkoulukokoontumisina seurakuntataloilla leirien alkuperäisissä ajankohdissa. Rippikoulua käytiin kahdeksan päivän ajan klo 10-17 välisenä aikana. Kaisa Lahdenkauppi kertoo, että vähintään yhtenä iltana ohjelmaa oli pidemmällä kaavalla.
”Monet ryhmät retkeilivät helteisellä
ripariviikolla läheiselle järvelle. Oli myös
erityistä, että päivittäin voitiin olla kirkossa, jota leirillä ei ole aina käytettävissä.”
Lahdenkaupin mukaan päivät olivat
ylipäätään vaihtelevia ja leirimäisiä.
”Vain illan saunomiset ja yön valvomiset jäivät kokematta. Porukka tuntui
sopeutuneen tilanteeseen aika mukavasti ja osasi käyttää myös ulkoalueita monipuolisesti hyödyksi. Koronaturvallisuus
huomioitiin erityisjärjestelyin.”
Seurakunnan leirikeskus oli kiinni koko kesän. Alakouluikäisille järjestettiin
16

Livetoimintaa on toteutettu mahdollisuuksien mukaan. Kevään ja kesän mittaan on korostunut myös ajatus
siitä, että hyvistä puolistaan huolimat-

peruuntuneen leirin sijaan ulkosalla olevaa päivätoimintaa ja netissä jaettiin virikkeitä kesätekemiseen. Partioryhmät
kokoontuivat etänä ja myös partioleiri
toteutettiin etäversiona.
”Pienimpien kouluikäisten päiväleiri
toteutui niin sanotusti normaalisti, mutta pienellä lisäjumpalla. Leirejä ja retkiä
jouduttiin myös kokonaan perumaan.”
Lahdenkauppi kehuu erikseen isosten
ja kesätyöntekijöiden toimintaa.
”Heillä oli tekemistä yhtä paljon kuin
leireillä, varsinkin kun erityisjärjestelyt
toivat lisätehtäviä. Isosten ja kesätyöntekijöiden panos ja innostus oli merkittävässä roolissa. Kesätoiminnassa oli nytkin
ihana pöhinä.”
Nuorisotyön avointen ovien -toiminta
aloitettiin kesäkuun alussa
”Toitotimme turvavälien ja hyvän hygienian tärkeyttä. Turvavälien kanssa oli
ongelmaa. Kaverit ovat kodeissa kasassa
sohvalla, meidän sohvalla on vaikea tehdä poikkeusta.”
Lahdenkauppi toteaa korona-ajan
vaativan työntekijöiltä rohkeutta, sitkeyttä, paineensietokykyä ja muuntautumiskykyä.
”Teknisesti meitä on haastettu, osa on
päässyt toteuttamaan unelmaansa. Videoita tehdään nyt tuosta vaan: editoidaan
ja jaetaan maailmalle eri kanaviin. Livelähetyksiä laitetaan pyörimään YouTubeen, Facebookiin ja Instagramiin. Ryhmiä kohdataan Discordissa ja Teamsissa.”
Lahdenkauppi toteaa korona-ajan
näyttäneen, kuinka nopeasti herää oikean kohtaamisen kaipuu.
”Sitä eivät sähköiset tapaamiset korvaa. Niiden kautta on kuitenkin toimittava, kun muuta ei ole. Netissäkin viestimme on: Täällä ollaan, ei olla kadottu
mihinkään!
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ta etäyhteydet eivät voi korvata fyysistä kohtaamista.
Seuraavassa tunnelmia Liedosta, Savonlinnasta ja Helsingistä.

Savonlinnan seurakunta
Juha Hakala
Kasvatuksen työalajohtaja

J

uha Hakala toteaa, että korona-ajan
alkaessa nuoriso- ja rippikoulutoiminta siirrettiin nopealla aikataululla
verkkoon. Kappeliseurakuntakohtaisesta toiminnasta siirryttiin yhteiseen toimintaan.
”Kevään riparikokoontumiset ja perjantaiset nuortenillat pidettiin verkossa,
Zoomissa. Lisäksi meillä tapasi olla läpi viikonlopun kaksi työntekijää some-/
puhelinpäivystäjinä valmiina kirjoittamaan, juttelemaan ja kuuntelemaan.”
Huhtikuussa nuorisotyöntekijät soittivat läpi koko ripari-ikäryhmän.
”Kyselimme kevään kuulumisia. Puheluissa välittyi suuri toive siitä, että kesän leirit saataisiin järjestettyä, eikä tarvitsisi viettää kesääkin etäopiskellen.”
Kevään aikana nuorisotyö julkaisi Instagram-tilillään päivittäin
hartauskuvan/-videon. Koululaiset operoivat etänä, joten kouluille lähetettiin
YouTube-linkkejä päivänavausvideoihin.

”Ainakin näitä kahta toimintoa jatketaan syyskaudellakin. Myös tuleva
rippikouluinfo julkaistaan YouTubessa. Kouluihin emme syksylläkään pääse,
mutta nyt ensimmäisen kouluviikon aikana niistä on jo ehditty kysellä jatkoa
päivänavausvideoille”, Hakala kertoo.
Kevään aikana varhaisnuorisotyöntekijät järjestivät Facebookissa kouluikäisille ja heidän vanhemmilleen kerhohetkiä.
”Kesällä julkaisimme YouTubessa kesämestari-videoita toiminnallisine haastetehtävineen ja järjestimme myös qrkooditetut kesärastit kaupungilla. Nuokin tehtävät saivat hyvää palautetta.”
Elokuussa varhaisnuorille järjestettiin pari heppaleiripäivää yhdessä paikallisen tallin kanssa. Riparien aloittamista aikaistettiin sairaanhoitopiirin
suosituksesta. Leirejä lyhennettiin päivällä ja kukin ryhmä konfirmoitiin kahdessa erässä.
Korona-aikana nuorisotyöntekijöiden kuukausikokoukset muutettiin
viikkokokouksiksi. Hakalan mukaan
niistä muodostui yhteisiä keidashetkiä.
”Olihan tilanne kaikille ennenkokematon. Jokainen reagoi siihen omalla
tavallaan -joku enemmän, joku vähemmän näkyvästi. Jollakulla oli lapset kotona ja kouluasiat pyöritettävänä, joku
kaipasi ihmiskontakteja. Otimme käyttöön myös Teams-kahvitauot, joihin sai
halutessaan kokoontua parina päivänä
viikossa kahvikupposelle ilman työkokousagendaa.”

Helsingin Malmin seurakunta
Antti Nieminen
Nuorisotyönohjaaja

M

almilla seurakuntatoiminnassa
mukana oleviin nuoriin pidettiin
kevään aikana tiiviisti yhteyttä erilaisilla
nettialustoilla.
”Teimme videohartauksia ja kerhovideoita, juttelimme videochateissa ja
niin edelleen. Malmin seurakunnan
kasvatustyö taisi julkaista kevään aikana toista sataa videota”, Antti Nieminen kertoo.
Pääsiäistä edeltävällä viikolla Malmilla toteutettiin iso viestioperaatio.
”Laitoimme eri alustoilla -esimerkiksi puhelimitse, Snapchatissa tai Instagramissa- muutamalle sadalle nuorelle
viestin, jossa kysyimme mitä heille kuuluu. Yksinkertainen kysymys poiki monia hyviä ja merkityksellisiä juttuhetkiä
nuorten kanssa. Teimme operaatiosta
myös tilastoja ja raportin.”
Rippikoululaisiin ja heidän vanhempiinsa oltiin yhteydessä lähinnä sähköisin välinein. Kesäkuun ensimmäisen viikon kolme riparia siirrettiin koronati-

VILLI

IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ

numero 4 / 2020

lanteen myötä koulujen syyslomalle.
”Näiden rippikoululaisten vanhemmille soitimme puhelut ja keskustelimme tunnelmista sekä mahdollisista toiveista vaihtaa toiseen ripariin. Vanhemmat ja rippikoululaiset olivat mahtavan
ymmärtäväisiä.”
Isostoiminnassa olevien nuorten kevään leirit jouduttiin perumaan, mutta Niemisen mukaan kesä sujui rippikoulu- ja nuorisotyössä kohtalaisen normaalisti.
”Ripareilla yritettiin olla varovaisia
ja toimia turvallisesti. Leirielämän aikana etäisyyksien pitäminen ja muut
varotoimenpiteet saattoivat kuitenkin
unohtua. Käsien pesun ja desinfioimisen nuoret olivat oppineet hyvin ja tuosta pidimme tiukasti kiinni.”
Niemisen mukaan kevään aikana kävi ilmi, kuinka tärkeää yhteen tuleminen ja samassa tilassa oleminen on.
”Etäyhteyksin ja videokeskusteluin
voidaan toki hoitaa monenlaisia asioita
mukavasti, mutta ne eivät koskaan voi
korvata ihmisten fyysistä kohtaamista.”
Niemisen mukaan korona-aikana spontaanius, reaktiivisuus, nuorten
osallistaminen ja heidän omistajuutensa korostaminen sai uudenlaista virtaa.
”Etäisyys sai myös ajattelemaan, mitä
haluaisi ja toivoisi, kun mitään ei ollut.
Vaikka korona-aika on ollut ja on edelleen ahdistavaa, on se myös tuonut meidät perusasioiden äärelle. Korona-aika
auttaa meitä miettimään rohkeammin
ja tarkemmin sitä, mikä on merkityksellistä, tärkeää ja luovuttamatonta. Meidän kannattaa pitää siitä kiinni.”

Juhana Unkuri
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Poikkeustilasta oppia muutokseen?
Villi kysyi Navi-verkostossa toimivilta nuorilta sekä DIAKin opiskelijajärjestön
puheenjohtajalta, mitkä asiat koronavuoden perusteella seurakuntien työssä ovat
ehdottomasti säilytettäviä, mitä kenties voitaisiin jättää pois ja mitä asioita kenties
kannattaisi ottaa valikoimaan?
Ilona Vehmas
Navi-verkosto
Lapuan hiippakuntaedustaja
Mielestäni asiat, joihin linkittyy nuorten
kohtaaminen ja kuuleminen ovat nuorisotyössä sellaisia, jotka ehdottomasti
tulee säilyttää. Nämä toiminnot voivat
näyttää erilaisilta eri seurakunnissa ja ne
myös muuttuvat ajan kuluessa. Nykyisin
kohtaaminen voi olla ihan hyvin kasvotusten tehtävän työn lisäksi verkossa. Se
on arvokasta, kunhan myös kasvokkain
kohtaamiselle jää tilaa! Nuoria kuullessa
puolestaan saadaan kuva siitä, mikä nuorille on tärkeää toiminnassa ja sellaiset
asiat kannattaa ehdottomasti pyrkiä säilyttämään.
Riippuu seurakunnasta, mitä toiminnasta voisi kenties jättää pois. Jokainen
seurakunta on omanlaisensa ja se, mikä
toimii yhdessä, ei toimi toisessa. Nuorten
arvostamat toiminnot on sellaisia, jotka mielestäni kannattaa pitää. Mutta jos
mukana on asioita, jotka on suunnattu
nuorille mutta eivät puhuttele, niitä voi
mielestäni jättää pois.
Monissa seurakunnissa on tehty koronatilanteen seurauksena huikeita digiloikkia. Toivon, että digiloikassa opitut
toimivat keinot jäävät osaksi nuorisotyön
arkea, sillä nuorten maailma on vahvasti digitaalinen. Kuitenkin vanhat, tutut ja
toimivat keinot kannattaa myös säilyttää!
Roni Vatto
Navi-verkosto
Helsingin hiippakuntaedustaja
Kristillinen hartauselämä on mielestäni
nuorille tärkeää, sillä nykymaailma vaatii ihmisiä olemaan koko ajan liikkeessä
ja tavoitettavissa. Hetkellinen hiljenty18

minen on ihmiselle aina hyväksi. Toinen
mielestäni tärkeä elementti on kokoava
toiminta, sillä kirkon nuorisotyö on turvallinen paikka myös niille, joilla ei välttämättä ole hyvä olla kotona. Perinteisten
harrastusten ohella kovinkaan moni toimija ei tarjoa enää samanlaista mahdollisuutta kokoontua samanikäisten nuorten
kanssa yhteen.
Mielestäni työntekijäkeskeisyys on
asia, joka nykypäivänä voisi hiljalleen hiipua pois. Nuorisotyön tehtävä/tavoite tulisi mielestäni olla toiminnan mahdollistaminen eikä välttämättä järjestäminen.
Toki näen nykyisessä mallissa myös paljon hyvää. Toinen muutosta kaipaava asia
on mielestäni opetus. En olisi poistamassa nuorisotyöstä opettamista, mutta nuoren kokonaisvaltaisen kehittymisen kannalta työntekijän antama ohjaus voisi olla hyödyllisempää. Ylhäältä annettu opetus voi unohtua helposti, mutta jos nuori
saa ohjausta ja apua omaan pohdintaan,
oivallukset voivat jäädä nuorelle mieleen
pitkäksi aikaa ja toimia voimavarana.
Ehdottomasti tarvittaisiin enemmän
tavoittavaa toimintaa. Oli se sitten nuorisotyön päivystysvuoroja kouluilla tai uutta etätoimintaa, seurakunnan tulisi olla läsnä nuorten elämässä. Jos tuen tarve yllättää nuoren, etänä oleva seurakunta ei tunnu paikalta, josta voisi hakea tukea ja apua.
Taija Välske
O’Diakon puheenjohtaja
Emme ole opiskelijakuntana nuorisotyön
asiantuntijoita, vaan edustamme opiskelijoitamme ja heidän mielipiteitään. Kuitenkin tulevana nuorisotyön ammattilaisena koen että nuorisotyössä, huolimatta siitä missä kontekstissa sitä tehdään,
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tärkeintä on avoin kohtaaminen. Nuorisotyötä tehdään niin monenlaisessa eri
ympäristössä ja niin monelle eri ”asiakaskunnalle”, että ainoa yhdistävä tekijä
on avoin kohtaaminen. Korona-aikanakin nuorilta kuuli paljon siitä kuinka ikävää on ettei voi hengata kavereiden kanssa ja ettei nuorisotilat ole auki. Osa verkossa toimivista nuorisotyön toimista on
toiminut ja ollut jopa menestyksiä, mutta silti heti kun nuorisotilat aukenivat,
nuoret palasivat mielummin sinne. Vaikka verkkoympäristö olisi helppo ja matalan kynnyksen paikka, se ei korvaa aitoa avointa kohtaamista toisen ihmisen
kanssa. Anonyymisti netissä on hyvä kysyä nolottavia asioita, mutta pitkäjänteisesti kasvokkain kohtaminen on korvaamatonta.
Itse koen avoimessa nuorisotyössä olevan sekä parhaimpia ja heikoimpia kohtia nuorisotyön suhteen. Nuorille on
helpompaa tulla avoimeen toimintaan,
jossa aikuisia on paikalla, mutta heidän
kanssaan ei ole pakko kommunikoida tai
hengata. Kuitenkin tämä vaatii työntekijöiltä paljon, sillä tällaisessa toiminnassa
pitää pystyä menemään nuorten juttuihin mukaan nopealla tahdilla ja herkillä
”tuntosarvilla”. Tämä on kuitenkin taito, jota ei oikein pysty opettelemaan tai
opettamaan koulussa, joten jos opiskelija ei harjoittelun aikana tätä pääse harjoittelemaan, voi valmistuneena jäädä tämä taito heikoksi. Jos työpaikalla tai harjoittelussa ei ole työntekijää, joka tätä ohjaa ja tukee, voi taito jäädä kokonaan harjoittamatta, jolloin syntyy uusi työntekijä, joka ei taida tätä ja kierre on valmis.
Kohtaamista ja ”tuntosarvia” ei voi
korvata ja niitä on haastavaa opiskella
kirjoista, joten näitä tarvitsee harjoitella työelämässä turvallisesti ja aktiivisesti.

Murroksessa syntynyt
Mielikuvissa kirkko näyttäytyy usein konservatiivisena eli
säilyttävänä voimana, joka vaalii jatkuvuutta. Usein pääsee unohtumaan se, että vakaan ja jähmeäliikkeisen kirkon syntyaikoja leimasi melkoinen murros ja epäjatkuvuus. Kristillisten seurakuntien syntyminen sotki sosiaalisen järjestyksen, kriisiytti niin juutalais- kuin pakanataustaisten elämäntavan ja ravisteli perusteellisesti käsityksiä asianmukaisesta toiminnasta.
Kristinuskon alkuvaiheiden suuria murroksia oli sanoman ulottaminen muillekin kuin juutalaisille. Ei-juutalaisten usko Kristukseen tuotti sekä käytännön ongelmia että teologisia haasteita. Millä ehdoin juutalaiset ja
ei-juutalaiset uskovat voivat esimerkiksi aterioida yhdessä? Mitä tehdään, kun pakanat, jotka eivät tunne Jumalan
hyvää lakia, saavatkin yhtäkkiä Pyhän Hengen?
Etenkin Apostolien teot kertovat sotkuisen alkuvaiheen kriiseistä ja luovasta ajattelusta. Kun Jumala oli johdattanut Pietarin kastamaan ei-juutalaisen sadanpäällikön talonväkineen, Pietari joutui Jerusalemissa aluksi ankaran ryöpytyksen kohteeksi. Hän oli ylittänyt muuttamattomaksi mielletyn kuilun pakanoiden ja juutalaisten
välillä ja rikkonut juutalaista elämäntapaa kannattelevia
normeja. Kritiikki vaihtui kuitenkin ymmärrykseksi ja
ylistykseksi, kun Pietari antoi tilanteelle uskottavan teologisen tulkinnan (Ap. t. 11).
Paavalille Kristuksen seuraaminen merkitsi henkilökohtaista arvojen murrosta, jonka myötä hänen aikaisemmat saavutuksensa elämässä näyttäytyivät roskana (Fil.
3:8). Paavali oli taitava sopeutumaan tuohon murrokseen, ajattelemaan dynaamisesti ja luomaan uutta. Hä-

VILLI

nen kirjeensä kertovat kuitenkin jatkuvista ristiriidoista
niiden kanssa, joille muutoksen vauhti oli liian hurjaa ja
teologiset innovaatiot vaikeita hyväksyä.
Totutuista toimintatavoista irti päästäminen, vakaiden itsestäänselvyyksien katoaminen ja eri suuntiin vetävät työnäyt tuottivat luopumisen tuskaa ja konflikteja. Jälkikäteen katsottuna kirkon alkuvaiheissa ihastuttaa
kuitenkin yhteisöjen rohkeus, joustavuus ja hämmästyttävä kyky sopeutua uuteen.
Kristinusko on saanut alkunsa liikkeessä ja murroksessa. Siksi mikään toimintaympäristön muutos tai toimintatapojen murros ei voi uhata sen ydintä. Normit ja sosiaaliset rakenteet muuttuvat, kieli uudistuu, ja ihmiskuvakin saa uusia sävyjä vuosisatojen varrella. Mikä pysyy?
Suurten mullistusten aikana syntynyt Jesajan kirja vastaa näin: ”Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.” (Jes.
54:10) Psalmien kirjan kirjoittaja havainnollistaa ihmisen ja Jumalan näkökulmien eroja: ”Ihmisen elinaika on
niin kuin ruohon: kuin kedon kukka hän kukoistaa, ja
kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole eikä hänen asuinsijansa häntä tunne. Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan
(Ps. 103:15–17). Ja aivan uutta teologiaa luova Heprealaiskirjeen kirjoittaja kiteyttää: ”Jeesus Kristus on sama
eilen, tänään ja ikuisesti.” (Hepr. 13:8)
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paapäivää. Työajattomassa hengellisessä työssä olevilta nämä ovat puuttuneet. Elokuusta alkaen tulee kuitenkin
voimaan arkipyhäkorvaus, jolloin arkipyhänä tehdystä työstä saa ylimääräisen
vapaapäivän, joka pidetään viimeistään
seuraavan kuukauden aikana.
”Esimerkiksi jouluaatto, joulupäivä,
pitkäperjantai tuo tästä lähin vapaapäivän myös hengellisen työn tekijöille”,
Junni sanoo.
Erityisesti kasvatuksen kentällä työskenteleville merkitystä on leirivapaan
määräytymisperusteiden muutoksella.
Ensimmäinen leirivapaa kertyy vastedes
jo 1 ½ leiripäivän perusteella. Käytännössä se tarkoittaa, että jo kaikista lyhyistä viikonloppuleireistä saa leirivapaan.
Nämä muutokset ovat varsin merkittäviä parannuksia työntekijöille. Vaikka
hengellinen työ kirkossa olisikin erityistä ja omanlaistaan, työntekeminen on
työn tekemistä, jota työaikalaki säätelee
työntekijän suojaksi.
Työlainsäädäntö johtaa
muutokseen kirkossakin

Työaikauudistus muuttaa työn arkea
Kesäkuussa tehty
työaikalain muutosta
koskeva sopimus toi
kirkon työntekijöille
muutoksia
työajattomuuden
ja työajallisuuden
kysymykseen.

S

uunta on selvää: vuoden alusta toteutettu yleinen työaikalain uudistus tulee pidemmällä aikajänteellä, vähitellen, johtamaan kattaviin muutok-
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siin mylös kirkon työn järjestämisessä.
Kesäkuussa solmittu sopimus kirkon
alan liittojen ja kirkkotyönantajan välillä on yksi askel eteenpäin. Työajattomat
ratkaisut eivät häviä kokonaan pitkään
aikaan, mutta työaikaan sidotut mallit,
kuten erilaiset jo kokeilussa olevat moduulimallit tulevat yleistymään seurakunnissa, toteavat Kirkon akateemisten
toiminnanjohtaja Jussi Junni ja Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat ry:n
toiminnanjohtaja Arja Lusa.
”Mutta siitä, mitä nyt välittömästi tapahtuu, työntekijäkentällä vallitsee
vielä aika paljon hämmennystä”, Lusa
sanoo.
”Kunkin työntekijän työaikaa koskeVILLI
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vaa kysymystä tarkastellaan nyt erikseen
oman työpaikan tasolla. Millä tavalla tämä tarkastelu nyt sitten seurakunnassa
menee, on käytännössä vielä epäselvää.
Oletan, että kuluu aikansa, ennen kuin
tilanne selkiytyy.”
Työntekijät voittivat
arkipyhissä ja leirivapaissa
Osaa muutoksista ei tarvitse odottaa.
Työaikakysymyksistä sopiminen toi
epäselvyyksien lisäksi kuitenkin välittömiä hyötyjä työntekijöille.
Työajallisia suomalaisia ovat koskeneet arkipyhälyhennykset, joista kertyy vuodessa seitsemästä yhdeksään va-

Työnantaja- ja työntekijäosapuoli neuvottelivat työaikakysymyksistä, koska
työaikalaki muuttui Suomessa EU-direktiivin ohjaamana. Sen myötä poistui
aiempi hengellistä työtä koskenut pykälä, jonka perusteella kirkon hengellistä
työtä on voitu vapaasti teettää ja tehdä
työajattomasti.
”Uuden lain perusteella työajattomuudesta voidaan sopia vain, jos työntekijällä on myös oma valta päättää
omasta työajastaan, eikä työnantaja valvo työaikaa. Kirkon työmarkkinalaitoksen tulkinta laista kuitenkin on, että työtehtäviä voidaan osoittaa työntekijälle aika paljonkin ja silti esittää, että hänen on perusteltua pysyä työajattomuuden piirissä. Mutta uuden lain mukaan asiaa kuitenkin täytyy tarkastella
kunkin työntekijän kohdalla, jos hän itse sitä pyytää”, Jussi Junni selittää.
Työajattomuus on uudessa työaikalaissa siis erillinen poikkeus, joka ei voi
automaattisesti koskea kokonaisia työn-

tekijäryhmiä, vaan sitä tarkastellaan tapauskohtaisesti, työntekijä työntekijältä.
”Ja jos vaikuttaa siltä, ettei työaikaautonomiaa varsinaisesti ole, työajattomuuteenkaan ei silloin ole perusteita. Mikäli asia jää työantajan kanssa erimieliseksi, ratkaisua voidaan hakea hallinto-oikeudesta.”
Seurakuntien työntekijöillä on paljon joustavuutta työaikojen suunnittelussa. Uusi laki johtaa kuitenkin mahdollisesti varsin tiukkaan tulkintaan:
EU-tuomioistuimesta on jo tullut ennakkopäätös, jonka mukaan työnantaja ei esimerkiksi saisi sanella työajattoman työntekijän vuosittaisten työpäivien määrää eikä viikonpäiviä, joina työtä tehdään.
Junni muistuttaa, että esimerkiksi
pappien, kanttorien ja nuorisotyöntekijöiden mahdollisuus päättää työajastaan
on tosiasiassa rajattua. Jumalanpalvelusta ei voi pitää silloin kuin itselle sopii,
eikä työntekijä voi lähteä leiriltä kesken
kotiin.
Ennakoida voi, että seurakuntien on
vääjäämättä vähitellen siirryttävä työajan puitteisiin. Se on suunta, johon
lainsäädäntö johtaa.
Muutos kulkenee kohti
moduulityöaikamalleja
Jussi Junni ennakoi, että muutos seurakuntien arjessa käynnistyy verkkaisesti ja uuteen normaaliin kuljetaan vähitellen.
”Osa seurakunnista on aikeissa olla
asiassa ajoissa liikkeellä, osassa työaikaa
jo kokeillaankin – suurin osa ei kuitenkaan aio vielä tehdä mitään. Mutta kun
joku työntekijä riitauttaa tämän asian,
ja siitä tulee päätös hallinto-oikeudesta,
siirrytään eteenpäin. Viiden vuoden aikajänteellä jokin osa seurakunnista tulee tulokseen, etteivät työntekijät oikeastaan itse voi työajastaan päättää ja että on helpompi sopia asioista yhdessä.”
Arja Lusa arvelee, että ainakin joksikin aikaa muodostuu kahden käytännön seurakuntia: toisissa ollaan työajattomia, toisissa noudatetaan työaikaa.
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Seurakunnille se voi tarjota yhden tavan
kilpailla työntekijöistä työolojen perusteella.
”Kirkossahan on otettu tavoitteeksi
laadukkaan ja tuloksekkaan työn tekeminen, ohjaaminen ja johtaminen. On
vaikea nähdä, miten sen suhteen toimisi ratkaisu, jossa satunnainen osa seurakunnan työntekijöistä olisi työajallisia
ja osa ei. Kyllä ratkaisujen täytyy välttämättä muodostua ainakin työaloittain
yhtenäisiksi”, Arja Lusa sanoo.
”Työajattomuus voi edelleen olla
juuri oikea ratkaisu joihinkin työrooleihin, samoin kuin työajalliset ratkaisut
voivat aivan hyvin toimia koko seurakunnan hengellisen työn tekemisen perusmallina. Moduulityöaikakokeiluista saadut kokemukset ovat hyviä, työntekijät, jotka ovat lähteneet niihin, sanovat, etteivät haluaisi palata vanhaan
malliin. Työn ja oman ajan erotteleminen tukee työssä jaksamista. Mutta
toimiakseen työajalliset ratkaisut kyllä myös edellyttävät työn uudenlaista
suunnittelua.”
Junni muistuttaa, että työaikakysymyksessä on kuljettu jo pitkä, vuosikymmenten mittainen matka. Liikkeelle lähdettiin täysin vapaasta ja sääntelemättömästä työstä ja työntekijän oikeudet työn ja vapaan erottamiseen toisistaan ovat vähitellen koko ajan parantuneet.
Keskitettyä sopimusta kirkon työajoista saadaan kyllä odottaa vielä jonkin aikaa”, Junni naurahtaa.
”Se on edessä joskus sitten, kun
enemmistö seurakunnista on itse siirtynyt noudattamaan työaikaa.”

Jaakko Kaartinen
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Nuorten ääni seurakunnassa!
K

irkolliskokous päätti marraskuussa
2019, että seurakuntiin tulee perustaa nuorten vaikuttajaryhmä.
Vaikuttajaryhmätoiminnassa on kyse nuorten osallisuuden vahvistamisesta. Kuulluksi tuleminen vahvistaa osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta ja samalla se lisää yhteisöön kuulumisen tunnetta.
Osallisuudessa on kyse kristillisen
identiteetin vahvistamisesta, siitä että voi kokea olevansa osa itselleen merkittävää yhteisöä, tulla siinä kuulluksi ja
vaikuttaa sen toimintaan ja päätöksiin.
Nuorten vaikuttajaryhmät edustavat paikkakunnan nuoria seurakunnan
päätöksenteossa. Lisäksi niiden tarkoituksena on tiedottaa nuoria seurakunnan päätöksenteosta ja edistää nuorten
ja päättäjien välistä vuorovaikutusta.
Materiaalia vaikuttajaryhmien
toiminnan tueksi
Lasten ja nuorten keskus ry, Kirkon kasvatus ja perheasiat yksikkö sekä ruotsinkielisen kirkkohallituksen kasvatuksen asiantuntijat ovat yhteistyössä tuottaneet materiaalia ja toimintavinkkejä
nuorten vaikuttajaryhmien toiminnan
tukemiseen sekä nuorten ja päättäjien
väliseen kohtaamiseen. Lisää tietoa tarjolla ja materiaalit tulostettavissa sivus-

tolta www.lastenjanuortenkeskus.fi/nuorten-vaikuttajaryhmat
Tarjolla on myös koulutusta ja vertaistukea. Vertaistuki on paras tukimuoto, niin toiminnan aikana kuin sitä
käynnistettäessä.
Seurakuntien osallisuustyöntekijöiden verkosto on perustettu, jotta voimme
jakaa toimivia malleja ja ihmetellä käytäntöjä ja kysyä kysymyksiä toisiltamme.
Verkoston ajankohtaisia asioita ovat
muun muassa nuorten vaikuttajaryhmät,
lapsivaikutukset (LAVA) seurakunnassa,
lasten ja nuorten osallisuus, osallisuuden

menetelmät, lasten ja nuorten kuuleminen ja vaikuttaminen seurakunnassa.
Verkostossa jaamme informaatiota ja
käymme keskustelua niin netti- kuin livetapaamisten merkeissä.
Seuraavan kerran tapaamme livenä
Helsingissä keskiviikkona 16.9.2020
klo 12-16. (tarvittaessa myös etäyhteys
mahdollinen).
Ilmoittaudu mukaan verkostoon ja
tapaamiseen www.lastenjanuortenkeskus.
fi/nuorten-vaikuttajaryhmat/verkosto -sivuston kautta.

Nuorten tulevaisuusseminaari ensi keväänä Tampereella!
u Vuoden 2021 Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko2030 järjestetään Tampereella AitO-toimintakeskuksessa 26–
28.3.2021!
Nuorten tulevaisuusseminaari Kirkko 2030 on viikonlopun mittainen tapahtuma nuorille. Seminaarissa, eri
puolilta Suomea tulevat, nuoret pääsevät keskustelemaan ajankohtaisista teemoista kirkossa sekä siitä, miten millaisessa kirkossa haluavat toimia myös tu22

levaisuudessa.
Seminaari koostuu nuorten suunnitteluryhmän valmistelemista työpajoista ja yhteisestä ohjelmasta. Seminaariin
kutsutaan kirkollisia päättäjiä keskustelemaan nuorten kanssa kirkon tulevaisuudesta ja nykytilasta. Myös työntekijät ovat tervetulleita osallistumaan seminaariin ja heille järjestetään nuorten
työpajojen aikana omaa ohjelmaa.
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NAVIlta materiaalia nuoren
luottamushenkilön tueksi

IASYM Helsinkiin

u Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä
NAVI toimii edistääkseen nuorten vaikuttamismahdollisuuksia evankelis-luterilaisen kirkon piirissä.
Eri hiippakuntien ja järjestöjen edustajista koostuvassa NAVI-ryhmässä toimii parikymmentä nuorta aikuista ympäri Suomen. Ryhmän kokoajana toimii Lasten ja Nuorten keskus ry.
NAVI on kirkko- ja puoluepoliittisesti sitoutumaton toimija. Nuorten
vaikuttajaryhmien toiminnan tukeminen on yksi NAVin toiminnoista.
NAVI on tuottanut nuorille luottamushenkilöille ja seurakuntavaikuttajil-

u Joka toinen vuosi pidettävä
IASYM(International Association for
Study of the Youth Ministry) -konferenssi järjestetään Helsingissä DIAKin
kampuksella 7.-10.4.2021.
Kansainvälinen konferenssi tuo yhteen
kasvatusalan ammattilaisia eri puolilta Eurooppaa aina tutkijoista käytännön työtä
tekeviin. Tapahtumassa on loistava mahdollisuus päästä kuulemaan kansainvälisiä kasvatustyön kuulumisia ja uusimpia
tutkimuksia esitelmien ja workshoppien
kautta sekä luomaan uusia verkostoja.
Ilmoittautuminen ja hintatiedot www.
diak.fi/iasym. Konferenssikieli englanti.

le ”Nuoren luottarin tukimateriaalia”.
Materiaali löytyy NAVIn omalta nettisivulta www.naviryhma.fi

Helsingissä puolustettiin nuoria
u Viime keväänä Helsingissä järjestettiin Nuorosinpuolustus kurssi, jonka
tarkoituksena oli lisätä päättäjien tietoisuutta siitä mitä nuorisotyö oikeasti on
Helsingissä
Nuorisonpuolustuskurssin toteuttivat yhteistyössä Helsingin kaupungin
nuorison palvelukokonaisuus, Kirkko
Helsingissä, helsinkiläiset nuorisojärjestöt sekä Suomen nuorisoalan kattojär-

jestö Allianssi. Kurssi pilotoi uutta kurssikonseptia, jota on tarkoitus lähteä levittämään koko Suomeen.
Kurssilla seurakuntien, kaupungin kuin eduskunnan päättäjät oppivat
nuorisotyön roolista nuoren kasvun tukijana, erilaisista nuorisotyön menetelmistä, ja toimitavoista sekä nuorisotyön
aikaansaannoksista. Osana kurssia päättäjät tutustuivat helsinkiläiseen nuo-

risotyöhön käytännössä. Kirkko Helsingissä työstä tutuksi tuli muun muassa Waste&Feast -hävikkiruokaravintoiden ketju.
Kurssille osallistui 20 eri alojen päättäjää kaupungin valtuustosta seurakunta valtuutettuihin. Kurssin päästö järjestettiin kaupungin talolla, jossa apulais
kaupungin johtaja Nasima Razmyar
luovutti kurssilaislle todistukset.

Vilppu Huomo vs. asiantuntijaksi KKP:een
u Olen Vilppu Huomo. Työskentelen
Kirkkohallituksessa rippikoulun ja seurakuntakasvatuksen vs. asiantuntijana.
Toimin KKP:ssa Jari Pulkkisen sijaisena
1.10.2020 alkaen.
Olen työskennellyt koko työurani kirkon kasvatuksen parissa. Minulla
on vahva tausta seurakuntatyössä. Viime vuodet olen työskennellyt Espoon
tuomiokirkkoseurakunnassa rippikoulupappina. Minua on pitkään innostanut nuorten toimijuuden ja vaikutus-

mahdollisuuksien edistäminen. Olen
myös aika kehittämishenkinen: puolivahingossa alan usein miettimään mitä uusia mahdollisuuksia tilanteessa voisi avautua.
Salaisia paheitani ovat sosiaalietiikka ja ekoteologia. Useimmin minulta
taidetaan kuitenkin kysyä siitä, miten
juoksu on viime aikoina sujunut. Ja koska juosta ei voi liikaa, yritän tehdä sitä
usein pitkiä matkoja kerrallaan ja mielellään vuorilla.
VILLI

IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ

numero 4 / 2020

23

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

Lasten ja nuorten keskus –
nostalgiaa vai jotain uutta?

M

olempia, sanoisin näin seurakuntapastorina ja hallituksen
varapuheenjohtajana järjestömme uudesta nimestä, Lasten ja
nuorten keskus. Nostalgiaa, koska
v. 2017 syntynyt Nuori kirkko yhdisti
Seurakuntien Lapsityön Keskuksen,
PTK – poikien ja tyttöjen keskuksen
ja Nuorten keskuksen. Olemme jälleen ”keskus”. Samalla kuitenkin jotain uutta, sillä järjestömme uusi nimi
kuvaa henkilöstön asennetta, työtä ja
toiminta-ajatustamme selkeämmin.
”Keskus” järjestömme nimessä henkii
osalle kirkon työntekijöistä ja vapaaehtoisista menneen kaikua. Itselleni,
90-luvun lapselle ja 2010-luvun kirkon
työntekijälle nimi ei tätä perinnettä
kaiu, vaan kertoo vain meistä järjestönä: meidän työmme keskellä ovat lapset ja nuoret. Näin mielikuvat muuttuvat sukupolvien myötä.

N

imessä ei myöskään ole unohdettu ketään eikä mitään. Olemme itsenäinen järjestö, emme
kirkon alainen osasto. Nuori kirkko
nimi oli hyvä, kun kolme perinteikästä järjestöä yhdistyivät, mutta kenelläkään ei kolme vuotta sitten ollut
kristallipalloa, jonka avulla olisi voinut
kertoa haasteista ja väärinymmärryksistä, joita nimestä seurasi. Lapset ja
nuoret myös nimessä sulkee sisäänsä
keskeisen kohderyhmämme. Toimintamme pohjaa kristillisiin arvoihin, jäseniämme ovat seurakunnat ja työntekijät, joiden tukena olemme – ja kirkko
on meille tärkein yhteistyökumppani.

N

yt näytämme ja kuulostamme
siltä, mitä olemme: uusi ilmeemme on värikäs ja pirskahteleva,
moninainen ja leikkisä ja nimemme
itsensä auki selittävä. Rakastan järjes-

24

Välkkärivinkki-videoista kehkeytyi jonkinmoinen hitti koronakevään pyörteissä. Niitä on katsottu tuhansia kertoja.
Kouluttaja Markku Autio kertoo vinkkien taustoista ja siitä,
millaista videoiden tekeminen on ollut.

tömme uutta ilmettä, olen itse värikäs
ja energinen persoona ja nautin siitä,
että uusi ilme henkii riemua ja iloa!

1. Mistä sait idean välkkärivinkkeihin?
Idea syntyi nopeasti keväällä, heti kun koululaiset siirtyivät
kotikouluun. Opettajille näytti netissä olevan monenlaista
vinkkiä oppitunteja varten, mutta huomasimme ettei välitunteja oltu huomioitu millään lailla. Toisaalta mietimme
myös sitä, että monet seurakuntien työntekijät ovat juuri
välitunneilla kohtaamassa oppilaita.
Idean syntymiseen vaikutti merkittävästi myös omien
lasten opintojen muuttuminen etäopinnoiksi. Keväällä liikunnanopettajksi valmistunut tyttäremme tuli kotiin
viimeistelemään opintonsa ja Välkkärivinkit soveltuivat
erinomaisesti myös hänen keskeytyneen harjoittelun korvaajaksi.

T

oimin myös järjestön hallituksessa ilolla, olen otettu luottamuksesta, jonka juuri sain toiselle varapuheenjohtajuuskaudelleni ja haluan
olla tukemassa järjestömme upeita
työntekijöitä tärkeässä työssään. Hallituksen kokouksissa saan kuulla kaikesta siitä, mitä uutta ja innovatiivista
työntekijämme ovat keksineet, miten
he ovat kehittäneet jo tehtyä työtä ja
kuinka pitkäjänteinen toiminta tuottaa
yhä uudelleen hyvää tulosta.

H

allituksen tehtävään kuuluu
myös vaikeat päätökset. Raha-asiat ja talous ovat jatkuvasti
kaikilla kirkon yhteistyökumppaneilla
ja järjestöillä tarkan punnitsemisen
alla, ja poikkeuksellinen aika on ollut
myös meidän järjestöllemme vaikea.
Haluan hallituksessa vaikuttaa siihen,
että järjestömme pystyy jatkossakin tukemaan lapsia ja nuoria ympäri
Suomen seurakuntia suoraan ja työntekijöidemme kautta ja että varamme
riittävät toimintaan ja työntekijöiden
palkkaamiseen.

J

ärjestön sisällä vaikuttamisen lisäksi tahdon erityisesti lisätä tietoisuutta seurakunnissa kaikesta
siitä monipuolisesta työstä, mitä Lasten ja nuorten keskuksessa tehdään.
Tulevaisuudessa toivon näkeväni yhä
enemmän lapsi- ja nuorilähtöistä työtä
seurakunnissa, ja tässä Lasten ja nuorten keskus on seurakuntien tukena!
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Välkkärivinkki: ylös, ulos ja liikkumaan!

2. Minkälaista sisältöä olet halunnut tehdä kanavalle?
Pidimme tärkeänä liikunnallisuutta ja helppoa vinkkien
toteuttamista. Facessa mainostimme sivua näin: ”Välkkärivinkki on sivu, jolta löytyy ideoita välitunteihin ilman
välineitä. Pyrimme tarjoamaan yksinkertaisia vinkkejä ilman välineitä”. Ajatus oli, että jokaisesta kodista voisi löytyä tarvittavat välineet. Halusimme saada lapset hetkeksi
liikkumaan! Liikunnan hyödyistä koulunkäynnin ja meidän
jokaisen hyvinvoinnin edistäjänä voisi kertoa paljon, mutta
tässä yhteydessä se ei liene tarpeellista.
Teksti Kaisa Kahra
Kirjoittaja on Lasten ja nuorten keskuksen hallituksen varapuheenjohtaja
ja Tampereen Eteläisen seurakunnan
kasvatuksen pappi.

3. Entäpä itse tekeminen, miten kuvailisit tekemisen prosessia ja minkälaista tekeminen on ollut?
Videoiden tekeminen oli innostavaa ja hauskaa. Heti alussa muodostui käytännöksi, että minä kuvasin ja tyttäreni
esiintyi videoilla. Ajattelimme, että kotikutoisuus saa videoilla näkyä. Iloisen ilmeen toivoimme välittyvän jokaiselle
katsojalle. Tärkeää oli myös, että vinkit olivat max. minuutin
mittaisia, että ne voi jakaa Instassa sellaisenaan helposti.
4. Entä kävijöiden palaute, millaista se on ollut?
Oli valtavan innostavaa huomata katsojalukujen kasvavan ja seuraajien lisääntyvän. Ensin seuraajat lisääntyivät
Facessa ja pienellä viiveellä myös Youtubessa. Teimme
siitä sen johtopäätöksen, että opettajat jakoivat videoita
lapsille ja lapset katsoivat niitä muutaman päivän viiveellä.
Mahtavinta oli nähdä, kun jotkut lapset olivat itse tehneet
vastaavanlaisia videoita ja jakaneet niitä Youtubeen.
VILLI

Videot on julkaistu Välkkärivinkin
Facebookissa, Instagramissa ja
Ttilan Youtube-kanavalla.

5. Miten haluaisit rohkaista muita tekemään Youtube-sisältöjä?
Mieleni tekee todellakin rohkaista tekemään oman innostuksensa mukaisia filmejä. Iloksi meille kaikille! Tekemällä
oppii ja joskus peukkuttajien ja katsojien määrä voi yllättää!
6. Mikä on oma suosikkikanavasi Youtubessa?
Itse en ole mitenkään kovin aktiivinen Youtuben käyttäjä,
mutta vapaa-ajalla katson silloin tällöin erilaisia musavideoita ja kalastus- ja retkeilykanavia.
7. Mitä seuraavaksi – onko uusi idea jo viritteillä?
Jotakin on virittelillä ja työn alla. Olen eräiden veljesten
kanssa kuvannut kolme jaksoa ”METÄSSÄ” -sarjaa. (Löytyy
myös Ttilan kanavalta). Metässä-sarjassa veljekset tekevät
erilaisia asioita luonnossa ja tekemällä oppivat siinä samalla. Sarja haluaa innostaa lapsia ja perheitä
retkeilemään, leireilemään ja
seikkailemaan luonnossa.
Kannattaa tutustua!
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Tutustu koulutustarjontaamme
vuodelle 2021

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

Nuorten tulevaisuusseminaari
Työpajojen avulla nuorten ääni kuuluviin päättäjille
Nuorten tulevaisuusseminaarin työpajat on julkaistu järjestömme verkkosivuilla lastenjanuortenkeskus.fi avoimina
työpajoina. Voit hyödyntää niitä osana omaa nuorisotoimintaa ja käyttää niitä esimerkiksi leireillä, nuortenilloissa
tai osana isostoimintaa. Työpajojen teemat ja sisällöt ovat
nuorten tekemiä.
Totetuttamalla työpajan omassa seurakunnassa voitte
yhdessä olla mukana tuomassa nuorten viestin päättäjille.
Tätä varten työpajojen yhteydessä on lomake, jolla voitte kertoa nuorten ajatuksia teemapajoista. Julkaisemme
työskentelyjen pohjalta marraskuun kirkolliskokouksen yhteydessä Nuorten julkilausuman päättäjille.
Osallistu siis yhdessä nuortesi kanssa äänen kuuluvaksi
tekemiseen kirkon ja seurakuntien päättäjille!
Työpajoihin on lisätty myös etätyöskentelyvaihtoehto, eli
työpajoja voi pitää etänä tai livenä koronatilanteen mukaan.

Työpajat
Ytimessä
Paja käsittelee kirkon ydintehtävää. Pajassa pohditaan,
mikä on nuorten mielestä kirkon ydintehtävä ja miten tehtävää pitää toteuttaa.
Että olisimme yhtä
Pajassa keskustellaan ekumeniasta ja kristittyjen yhteydestä. Jeesuksen jälkeensä kristinusko on jakautunut erilaisiin
suuntauksiin. Mitkä asiat edelleen yhdistävät erilaisia kristittyjä? Miten voimme toimia yhteistyössä?
Valot pimeyksien reunoilla
Pajassa pohditaan nuorten mielenterveysongelmia sekä
diakoniaa. Melkein joka neljäs nuori kärsii jostain mielenter-
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veyden häiriöstä. Mikä mättää? Miten tukea ja auttaa? Entä
miten nuorten osaaminen voisi näkyä diakoniatyössä?
Tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset yksilöt yhdessä
Pajassa tunnistetaan ja puretaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden esteitä. Pajassa etsitään yhdessä konkreettisia
tapoja edistää suvaitsevaisuutta kirkossa ja seurakunnissa.
Ilmastotoivo
Pajassa käsitellään ilmastonmuutoksen aiheuttamia tunteita. Pajassa tarkastellaan ilmastonmuutosviestintää ja
yritetään suunnata katseet pelottelusta positiivisuuteen.
Työpaja pohjautuu Ahtisaari-päivien materiaaliin. (Kyseessä ei ole seminaarin alkuperäinen Lähetysseuran suunnittelema paja.)
Lähetä raportti työpajasi pohdinnoista
Kun olet pitänyt työpajan, raportoithan siitä meille netistä
löytyvällä lomakkeella. Koostamme raportointien pohjalta
nuorten julkilausuman, joka julkaistaan syksyllä ennen kirkolliskokouksen kokoontumista. Työpajoja pitämällä olet
siis mukana tuomassa nuorten ääntä kuuluville kirkossa ja
seurakunnissa. Annetaan yhdessä päättäjille ajattelemisen
aihetta!

Ohjeet tilaisuuden järjestämiseen
ja siitä raportoimiseen löydät nettisivuiltamme lastenjanuortenkeskus.fi
otsikon Nuorten ja päättäjien välinen
kohtaaminen alta.
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Iloa ja innostusta, osaamista
ja uusia ideoita!

Koulutuspalveluista sekä kasvatuksen ja työyhteisöjen kehittämisestä vastaava johtaja Timo Tulisalo avaa vuoden
2021 koulutuskalenteria, jonka sait tämän lehden liitteenä.
– Lasten ja nuorten keskus on luotettava kumppanisi kirkon kasvatuksen kehittämisessä. Strategiassamme olemme luvanneet olla seurakuntien tukena huomioiden toimintaympäristön muutokset. Uudistunut koulutustarjontamme
lunastaa osaltaan tätä lupausta.
Miltä vuoden 2021 koulutusten tarjonta kokonaisuudessaan
näyttää?
– Tarjontaa on rakennettu poikkeuksellisissa olosuhteissa.
Yhdessä pääosin seurakuntien kasvatustyössä toimivan
asiakaskuntamme kanssa olemme luoneet uusia, etätyöskentelyyn perustuvia toimintamalleja. On ilo todeta, että
erityisesti etärippikoulujen toteuttamista tukeva koulutuksemme sai erinomaisen vastaanoton. Näiden kannustavien
kokemusten pohjalta valmistaudumme myös jatkossa hyödyntämään laajemmin etätoteutusten mahdollisuuksia.

mintaa on käynnisteltävä uudelleen, ehkä uusin tavoinkin,
ja taloudelliset voimavarat niukkenevat. Nyt on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että lapset ja nuoret saavat vahvan sijan kirkon työssä. Omassa palvelutarjonnassamme varaudumme näihin haasteisiin lisäämällä valmiutta nopeisiinkin
paikallisiin koulutus- ja konsultaatioprosesseihin, jossa
tuemme paikallisen kasvun polun rakentumista.
Järjestöllämme on nyt uusi nimi ja ilme – mitä ”fiiliksiä” se
herättää koulutusten näkökulmasta?
– Lapset ja nuoret ovat meidän järjestöllemme se kaikkein
tärkein! On hienoa, että he ovat nyt myös – pienen tauon
jälkeen – järjestön nimessä mukana ja keskellä kaikkea.

Mitä haluaisit sanoa koulutuksen merkityksestä ammatilliselle kasvulle ylipäätään?
– Nyt jos koskaan toivoisi, että henkilöstön kehittämiseen
investoitaisiin seurakunnissa vahvasti. Säästötarpeiden
noustessa esiin tämä edellyttää ennakkoluulotonta johtamista, jossa henkilöstökoulutus nähdään edellytyksenä tuMitä erityisesti haluaisit tarjonnasta nostaa? Onko jotakin levalle toiminnalle. Avaimena on hyvä yhteispeli henkilöstön
ja johdon 541
välillä. Tarvitaan toisaalta selkeää yhteistä strateuutta tai erityistä tulossa?
– Uutuustarjonnan avainsanoja ovat nuorten
mielen
hyvingiaa,
jonka
mukaisesti ydinosaaminen voidaan määritellä,
957
vointi, ilmastotoivo, kunnioittava dialogi ja itsenäistymisen ja toisaalta hyviä koulutusehdotuksia työntekijöiltä, jotka
Järjestelyt: Jukka
jukka.jyltuki. Tarjoamme koulutuksia, joissa voi • käytännössä
ra- Jylhä,
haluavat
kehittää taitojaan näillä nimetyillä ydinosaamisen
ha@nuorikirkko.fi,
0400
508241
kentaa ja harjoitella omaa työmalliaan, miten edetä näissä alueilla.
kysymyksissä lasten ja nuorten kanssa. Varhaiskasvatuksessa kirkkomuskareihin on tarjolla uusien aineistojen käytMikäli tarpeisiinne vastaa paremmin paikallisesti toteutöön innostavaa koulutusta, samoin kiusaamisen ehkäisyyn
tettu tilauskoulutus, ota yhteyttä! Verkkosivuilta löytyy
lasten vertaisryhmissä tähtäävä suosittu Piki-koulutus ramyös tilauspohjainen tarjontamme ja vastuuhenkilöikentuu uusille materiaaleille. Katsomuskasvatuksessa ja
den yhteystiedot. Kerromme mielellämme lisää toteukoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä tuemme koulutuksiltusmahdollisuuksista oman seurakuntasi tarpeisiin.
lamme vahvasti.
Timo Tulisalo, p. 044 346 9522
timo.tulisalo@lastenjanuortenkeskus.fi
Miten korona-ajan vaikutukset näkyvät tarjonnassa?
– Seurakunnat ovat koronakevään jälkeen monin tavoin
www.koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi
muuttuneessa tilanteessa. Muutosten vaikutuksia on vielä
koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi
liian aikaista hahmottaa kokonaisuutena. Kokoontuvaa toi-
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UUTUUS!

17,10€

HELI JÄRVI

Ihmettelyn
avaimet

14,04 €

Uudistettu
laitos!

Keskustelu- ja
tietopaketti
TOMMI KALENIUS

Ihmettelyn avaimet on uudenlainen materiaali rippikoulun pienryhmiin. Sen ytimessä on nuoren oma ihmettely. Päivän teemaa lähestytään niin toiminnalla, Raamattua 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.
I S B N 9789523541603
Seurakuntahinta 17,10 (ovh.19,00)
Kysy tarjousta suuremmista määristä!

Nuoren seurakunnan
veisukirja 2020
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 9789522889355
Seurakuntahinta 14,04 (ovh. 15,60)
Kysy tarjousta suuremmista määristä!

www.seurakuntakauppa.f
facebook.com/kirjapaja seurakunnille
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