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ALUKSI 

Varaa keskittyä olennaiseen 

Kirkossa meillä on edelleen hyvät resurssit. Tärkein voimavaramme on koulutetut 
ja osaavat työntekijät. Heidän osaamisensa kautta yhteisessä työssä on mukana pal-
jon vapaaehtoisia. Meillä on myös toimintaan varoja, vaikka koronan seurauksena 

Jarmo Kokkonen 
KKP 
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NettiSaapas 
– digitaaliset saappaat jalassa

NettiSaapasta kulkee verkossa etsimässä ja kohtaamassa nuoria siinä missä 
katutyössäkin. Verkkotyön tarve kasvaa sitä mukaa, mitä luontevammin nuoret 
oppivat hakeutumaan tuen piiriin. Etsivää työtä verkossa tarvitaan puolestaan 
siksi, että tavoitettaisiin myös ne, jotka eivät itse apua hae. 



  

Koronavuoden kuluessa ja nor-
maalien sosiaalisten kuvioi-
den hankaloituessa ja estyes-
sä verkossa tehtävä nuoriso-

työ on ottanut kasvuloikan. Myös Net-
tiSaapas on liikkunut eteenpäin. STEA 
myönsi tänä vuonna lisärahoituksen 
NettiSaappaan toiminnan kehittämi-
seksi koronapandemian keskellä. 

Kotka-Kymin seurakunnassa Netti-
Saapas on vakiinnuttanut paikkansa jo 
ennen koronan aikakautta. Erityisnuo-
risotyönohjaaja Reeta Lanki on vastan-
nut toiminnan koordinoinnista vuo-
desta 2017. 

”Ei nyt voi sanoa, että meille tulveh-
tisi vapaaehtoisia, mutta muutamia jo-
ka vuosi. Mukaan tulleet sitten puoles-
taan ovat jääneet toimintaan pitkäai-
kaisesti. Joten porukkaa riittää päivys-
tyksiin, mutta uusia tyyppejä tietysti 
otettaisiin mukaan mielellään!” 

Etsivää työtä verkossa 

”NettiSaapas on etsivää työtä verkos-
sa. Toiminta tapahtuu erilaisilla alus-
toilla: Instagramissa, Youtubessa, 
Suomi24:ssa sekä tukinet-palvelussa, 
missä pyörii myös SaapasChat.” 

”Minun mielestäni NettiSaappaan 
erityisyys on nimenomaan alustatyö. 
Chat on verkkotyötä, joka tapahtuu 

tiettyyn kellonaikaan ja jonne nuoret 
tulevat itse paikalle, ja NettiSaappaan 
lisäksi moni muukin toimija tekee 
chat-työtä. Mutta Instassa, Youtubessa, 
Suomi24:ssa ja tukinetin alustoilla ta-
pahtuvassa työssä etsitään nuoria, jot-
ka ovat tavalla tai toisella ulkopuolella.” 

Chat-kanava tarjoaa päivystäjille ja 
työntekijöille tavallaan varman ympä-
ristön: nuoria tulee, todennäköisesti 
yleensä enemmän kuin mukaan mah-
tuu, ja työskentely on keskustelua ryh-
mässä. 

Alustoilla tapahtuvassa etsivässä 
työssä sen sijaan on sama epävarmuus 
kuin katupäivystyksessäkin. Etukä-
teen ei voi tietää, miten etsivä työ on-
nistuu, löydetäänkö kontakteja vai ei. 
Silti juuri etsimistä pitää tehdä. 

Nuorten etsimistä 
ja kohtaamista 

Miten Saapas verkossa sitten käytän-
nössä alustoilla kulkee? 

”Esimerkiksi Youtubessa tapahtuva 
päivystäminen on esimerkiksi sitä, et-
tä haetaan ensin jonkun teeman, vaik-
kapa kiusaamisen ympärille liittyvää si-
sältöä. Hakutoiminnolla löytyy videoi-
ta ja videoiden kautta kanavia. Sitten 
tutustutaan sisältöön ja katsotaan nii-
tä videoita ja videoiden alla käytävis-

sä keskusteluissa luetaan kommentteja. 
Jos tuntuu siltä, seurataan kanavaa, ty-
kätään videosta, tykätään kommentis-
ta tai kirjoitetaan sellainen, ja mahdol-
liseen saatuun vastakommenttiin vasta-
taan”, Reeta Lanki kuvaa. 

Tykkäykset ja kommentoinnit teh-
dään Saappaan profiililla, mutta kom-
mentteihin lisätään aina allekirjoituk-
seksi päivystäjän nimi ja tieto NettiSaa-
pas-ryhmästä, johon hän kuuluu. 

Kommentointi ja reagoinnit ovat 
kontaktointia ja sen osoittamista, että 
ollaan huomattu, ollaan nähty ja kuul-
tu. 

”Jos kommentoidaan, seurataan ai-
na myös nuoren mahdollista vastaus-
ta, ja siihen palataan. Tällä tavalla käy-
tävä keskustelu on luonteeltaan katko-
naista, mutta toisaalta siihen voidaan 
sitten keskittyä tavallista paremmin. 
Kommenteista keskustellaan päivystä-
jien kesken ja voidaan miettiä yhdessä 
parasta seuraavaa viestiä.” 

Verkkotyön ja katutyön yksi merkit-
tävin ero liittyy siihen, että toisin kuin 
kadulla, päivystäjän puheenvuorot jää-
vät näkyviin. Ne säilyvät virtuaalisella 
kadulla ja ovat jokaisen myöhemmän-
kin kävijän luettavissa. Jokainen julki-
nen kommenttiketju on tässä mielessä 
kommentointia jokaiselle nuorelle, jo-
ka myöhemmin saattaa olla samanlais-
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”Päivystäjä on 
välittämässä 

nuorelle tunnetta 
siitä, että ’minulle 
henkilökohtaisesti 
vastataan tässä.’” 

ten kysymysten äärellä kuin alkuperäi-
nen keskustelija. Tällä tavalla alustoilla 
tapahtuva päivystäminen tavoittaa lo-
pulta mahdollisesti tuhansiakin nuoria. 

”Toisaalta on tärkeää tiedostaa, että 
kun verkossa reagoidaan, vastataan ai-
na jonkun yhden, tietyn nuoren kom-
menttiin. Se, mitä päivystäjä on välit-
tämässä, on tunnetta nuorelle siitä, et-
tä ’minulle henkilökohtaisesti vastataan 
tässä’.” 

”Aina on joku, joka välittää” – se on 
viesti, jonka Saapas haluaa välittää ver-
kossa liikkuessaan. 

Kuuntelemista, tukea ja 
eteenpäin ohjaamista 

Verkkokontakteissaan, ovat ne sitten 
alustapuolella tai chatissa, NettiSaapas 
tarjoaa aina vain lyhytaikaista tukea, 
jolla ohjataan nuorta tarpeen mukaan 
eteenpäin. 

”Chat-työssä tukinetin puolella on 
myös vakiokävijöitä, jotka ovat tulleet 
tutuiksi pidemmältä ajalta. Jotkut näis-
tä kontakteista ovat voineet kestää vuo-
siakin. Tässä mielessä näkyy, että Saa-
pasChatista on muodostunut joillekin 
yksi kiinteä kanava omassa tukiverkos-
tossa. Ja voi ajatella, että chattiin on 
syntynyt myös tietynlaista nuorten vä-
listä yhteisöllisyyttäkin. Sehän on ryh-

mächat, ja vaikka ollaan anonyymisti, 
he tunnistavat toisensa nimimerkeistä.” 

Chattipuolellakin perustavoittee-
na on kuitenkin se, että mikäli sellais-
ta tarvetta ilmenee, lyhyen keskustelun 
jälkeen pyritään ohjaamaan nuorta ot-
tamaan yhteyttä paikallisiin jatkuvam-
paa ja syvempää tukea tarjoaviin verk-
koryhmiin. Nuoren kannalta on eh-
dottomasti parempi, että hän ohjau-
tuisi oman kaupungin palveluihin, jos 
hän tarvitsee pidempiaikaista tukea.” 

Parhaillaan Verken kanssa ollaan ke-
hittämässä Saapasbottia. Botti ei ole 
virtuaalinen päivystäjä, vaan Netti-
Saappaan päivystäjien apu. Botin kaut-
ta päivystäjä voi hakea nopeasti itsel-
leen tietoa, jota hyödyntää nuorten 
kanssa käytävissä keskusteluissa niistä 
yleisimmistä asioista, joita kohtaami-
sissa esiin nousee. 

”Teemat, joiden ympärillä NettiSaa-
pas nuoria tavoittaa, liittyvät tavallisiin 
ja joskus raskaampiinkin elämän on-
gelmiin. Hyvinvoinnin ja mielenterve-
yden kysymykset, yksinäisyys, ongel-
mat perheessä, koulukiusaaminen, syö-
mishäiriöt”, Lanki selittää. 

”Jos itsellä ei ole tietoa esimerkiksi 
siitä, millaisia palveluja nuorelle voisi 
olla tarjolla, joihin häntä ohjata eteen-
päin, botti auttaa.” 

Sisältöä Saapasbottiin kokoavat ja 

kirjoittavat työntekijät, ja sitä on tar-
koitus ylläpitää ja päivittää jatkuvasti. 

Korona ohjasi palvelujen 
kehittämiseen 

Koronan vaikutus on näkynyt verkos-
sa NettiSaappaankin ruuduilla. Se pu-
hutti nuoria keväällä paljon. Sen laa-
jemmat vaikutukset näkyvät erityisesti 
jo valmiiksi ulkopuolisuutta kokevien 
nuorten ajautumisessa syvemmälle ja 
ongelmien kärjistymisessä. 

”Yksinäisyyden kokemus on tullut 
kyllä keväällä vastaan tavallista enem-
män. Kun normaalit kokoavat toimin-
nat lopetettiin ja kaikkiin perustoi-
mintoihin tuli muutoksia, nuorten-
kin avun saanti on ollut hankalampaa. 
Omista voimista ja voinnista on herän-
nyt hätäännystä.” 

Poikkeusoloissa lyhyetkin kontaktit 
ovat tavallista tärkeämpiä. 

”Verkkotyön kokonaistarvetta ko-
rona ei siis ehkä ole kasvattanut, mut-
ta sen sijaan se on tuonut siihen liitty-
vän tarpeen näkyviin. Siihen on hyvin 
nopeasti vastattukin kehittämällä uu-
sia toimintamalleja monessa paikas-
sa. Ilman koronaa vastaavia panostuk-
sia verkkoon ei ehkä olisi samassa ajas-
sa tehty. Moni organisaatio on tehnyt 
nyt suuren digiloikan!” 
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”Me olemme läsnä 
sellaisina aikuisina, 

joita me olemme. Se on 
vakuuttavaa.” 

Erityisnuorisotyönohjaaja Reeta Lan-
ki koordinoi NettiSaapasta Kotka-
Kymin seurakunnassa. 

Myös nuorten määrä palveluissa on 
mitatusti lisääntynyt. NettiSaappaassa 
se näkyy esimerkiksi siinä, että Saapa-
sChat on aina täynnä. 

Lanki ajattelee, että määrien kasvu 
voi johtua osittain kulttuurisesta muu-
toksesta ja madaltuneesta kynnykses-
tä, ei välttämättä niinkään nuorten on-
gelmien kasvusta. Nuorten digimaise-
ma ja verkkokäyttäytyminen kehittyy 
ja liikkuu nopeasti. Kun palveluja on 
tarjolla enemmän ja sana niistä kiertää, 
nuoret löytävät ja hakeutuvat helpom-
min niiden äärelle.  

”Nuoret ovat ylipäätään oppineet 
tällaisia palveluja siellä hakemaan. 
Apua tai tuen tarvetta kokevan nuoren 
on helpompaa ottaa yhteyttä verkko-
palveluihin, koska niissä he ovat käyt-
täjäprofiilinsa suojaamia. On helpom-
paa paljastaa omat tarpeet verkossa; 
kasvokkain puhuttaessa joutuu toisella 

tavalla laittamaan kaikki korttinsa pöy-
dälle.” 

Valoa sinne, 
missä nuoret ovat 

Lanki toteaa, että hän oli itse aikuinen, 
kun älypuhelimet tulivat. Nykynuoret 
ovat toisenlaista digitaalista sukupol-
vea, nettielämä on heidän elämäänsä, 
ei mikään erillinen, erotettava osa. 

NettiSaappaan toiminnasta kiinnos-
tumista saattaakin jarruttaa pelko siitä, 
ettei osaa sitä kieltä, jolla nuorten verk-
komaailmassa pärjäisi. Lankin mielestä 
huoli on turha. 

”Meillä on alle kolmikymppisiä päi-
vystäjiä ja yli viisikymppisiä. Heidän 
erilaisuutensa on minusta vahvuus. 
Ensinnäkin päivystykset perustuvat yh-
dessä tekemiseen. Kommentteja ja vas-
tauksia pyöritellään tosiaan yhdessä. 
Alusta antaa aikaa sellaisella sanomisen 
tavan etsimiselle, joka välittää valoa ja 
toivon näköaloja.” 

”Toisekseen me kommentoimme ja 
vastaamme verkossa aikuisina, kyseen-
alaistamatta nuoren asioita. Me olem-
me läsnä sellaisina aikuisina, joita me 
olemme. Se on vakuuttavaa. Jos yrittäi-
si olla kuin nuori, söisi oman uskotta-
vuutensa.” 

Tärkeintä päivystäjälle verkkotyös-
sä on teknisen suvereniteetin sijaan ai-
to kiinnostus nuorten kuuntelemiseen 
ja auttamiseen. Päivystäjän tehtävänä ei 
ole myöskään ratkaista nuorten ongel-
mia. Tavoitteena on tuoda hetkellisesti 
toivoa ja osoittaa, että nuorta kuullaan 
ja hänestä välitetään. 

”Minulla onkin sellainen kokemus, 
että Saappaaseen toimijana luotetaan 
netissäkin. Sille on löytynyt oma paik-
kansa nuorten kesken,” Lanki miettii. 

”Saappaan verkossa tapahtuva työ ja 
kasvokkainen päivystäminen ja kohtaa-
minen kadulla eivät ole toisiaan pois-
sulkevia. Nuorten elämää ja kulttuu-
rin kehittymistä katsellessa minusta on 
kuitenkin ilmeistä, että verkkopohjai-
suus tulee yhä kasvamaan, kun men-
nään eteenpäin. Sen tarve kasvaa koko 
ajan, eikä vain Saappaan kohdalla, vaan 
muutenkin. Meidän pitää olla saatavil-
la siellä, missä nuoret ovat.” 

"Mitä enemmän tätä elämää elää, 
näkee, kokee ja tekee, sitä helpom-
min oppii huomaamaan nettisai-
teilta ”avunhuutoja”. Minun vah-
vuudekseni lasken vahvan elämän-
kokemuksen ja ns. kokemusasian-
tuntijuuden omien lasteni aikai-
sempien ongelmien sekä nykyisen 
työni kautta." 

"Keskeisimmät tavat nuor-
ten auttamiseen ja kannattelemi-
seen ovat mielestäni avoin, positii-
vinen ja luottamusta herättävä kes-
kustelunavaus tai ylipäätään tu-
en osoittaminen yksilöllisesti kul-
loisellekin nuorelle. Sen kertomi-
nen, että jokainen yksilö on tärkeä 
ja että jokainen riittää omana itse-
nään, on myös tärkeää mainita." 

Kotka-Kymin 
NettiSaappaan päivystäjä 
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KOLUMNI 

Uskon kohtuukäyttö 

ERÄÄN NUOREN ÄITI soitteli ja kertoi, että hänen poikansa oli vaikea ehtiä aamul-
la kouluun. Vähän väliä oli pysähdyttävä rukoilemaan. Ensimmäiset rukoukset olivat he-
ti vuoteessa, kun äiti oli käynyt nykimässä hereille. Seuraavaksi piri rukoilla vessassa, ja 
kesken aamupalan syömistä oli pidettävä monta taukoa käsien ristimisen vuoksi. Osaisi-
ko pappi auttaa? 

Oireet kuultuani oli helppo antaa vastaus. Siihen ei tarvittu teologian eikä psykiatri-
an opintoja. Maalaisjärki riitti, jos vain oli rohkeutta kertoa asiat niin kuin ne olivat. Sa-
noin, että kyseessä ei ollut hengellinen ongelma eikä mikään sellainen vaiva, jossa pappi 
olisi jonkinlainen asiantuntija. Jos tapausta alettaisiin ratkoa hengellisesti, oireet todennä-
köisesti vaihtuisivat toisiin oireisiin, kuten sairaalloiseen käsien pesemiseen. 

Vielä sanoin äidille, että hänen poikansa kannattaisi luultavimmin pysytellä uskosta 
hieman erossa. Näytti siltä, että pojan persoonallisuudelle ei tekisi hyvää kovin tiivis us-
konnollisten kysymysten pohdinta. Pitäisi pysyä uskon kohtuukäryttäjänä. 

EPÄILEMÄTTÄ MONILLE ihmisille tekee hyvää tavoitella entistä läheisempää jumala-
suhdetta. Siitä saa aineksia oman arvomaailmansa rakentamiseen. Elämässä alkaa näkyä 
tarkoitusta ja päämääriä, ja levottomassa maailmassa voi kokea turvallisuutta. Kaikkein 
tärkeintä on, että jumalasuhteen selvittely vie pelastuksen asioiden äärelle. Sitä kautta voi 
löytää Jumalan armon, joka tuo perimmäisen hyväksytyksi tulemisen tunteen. 

Minun silmiini näyttää siltä, että tasapainoisen elämän löytävät juuri ne ihmiset, joi-
den arjessa Jumala on läsnä, mutta vain kohtuullisessa määrin antamalla tilaa muullekin 
elämälle. 

LÄHEINEN JUMALASUHDE ei ole kaikille vain hyväksi. Jokaisen ihmisen mielenter-
veys tai persoonallisuuden piirteet eivät sitä salli. 

Uuden testamentin sivuilla on ainakin yksi kertomus, josta huomaa, ettei Jeesus suo-
sitellut kenelle tahansa jumalallisen voiman vierihoitoa. Kyseessä on kirkastusvuorikerto-
mus. Noustessaan vuorelle Jeesus otti mukaansa vain kolme lähintä oppilastaan, ja he sai-
vat kokea mystisen ilmestymisen. 

Omasta puolestani olen aina tuntenut olevani niiden oppilaiden joukkoa, jota ei kos-
kaan johdatella ilmestysten äärelle. Olen niitä, joiden kuuluu jäädä tasamaalle muita asi-
oita toimittelemaan. 

Arto Köykkä 
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Ettei yksikään jäisi 
Läsnäolo oli muutama 
vuosi sitten julkaistun 
kirkon erityisnuorisotyön 
linjausten tavoite. 
Kentältä saadun 
palautteen perusteella 
linjauksista syntyi 
päivitys, jossa 
päämääräksi asetetaan 
ulkopuolisuuden ehkäisy. 

Erityisnuorisotyön uudet linjaukset 
ottavat kantaa siihen, miten seu-
rakunnat parhaiten tukisivat per-

heitä. Linjaukset toimittaneen Lasten ja 
nuorten keskuksen kehittämis- ja jäsen-
palvelujen johtaja Heli Pruukin mieles-
tä ulkopuolelle jäämisen ehkäisyssä tar-
vitaan monenlaista perheiden ja seura-
kunnan yhteistyötä. 

Kun Läsnäolon kirkko-linjaukset oli 
julkaistu, aika pian alkoi olla selvää, että 
tarvitaan kannanottoa myös siihen, mi-
ten seurakunnissa torjutaan lasten eriar-
voistumista. 

Lapsiperheköyhyyden kasvua Suo-
messa on pidetty viime vuosina huoles-

tuttavana. Se on kasvanut esimerkiksi 
pikkulapsiperheissä. 

Köyhyys voi tarkoittaa riittämättö-
mien tulojen ja aineellisen puutteen li-
säksi monenlaista toimintakyvyn ja so-
siaalisten turvaverkkojen puutetta sekä 
ulkopuolisuutta. 

Perheen köyhyys voi olla hetkellistä 
ja ohimenevää, mutta usein se on pitkä-
aikaista ja periytyvää. 

Ulkopuolisuuden 
ehkäisylasit päähän 

Uusissa erityisnuorisotyön linjauksis-
sa nousee esiin termi ulkopuolisuuden 
ehkäisy. 

“Kyse on silmälaseista, joiden lä-
pi kaikkea toimintaa voi katsoa. Silloin 
näemme rakenteet, jotka estävät joita-
kin ihmisiä osallistumasta esimerkiksi 
varallisuuden puutteen vuoksi”, Pruu-
ki selittää. 

Pruuki toivoo, että kaikki kirkossa 
asettaisivat silmilleen ulkopuolisuuden 
ehkäisylasit. 

“Kaikkien työntekijöiden kirkossa 
pitäisi niitä käyttää aktiivisesti, papeis-
ta ja diakoneista ja kasvatusalan ammat-
tilaisista suntioita myöten. Olennainen 
kysymys koko kirkossa pitäisi olla, ket-
kä tarvitsevat kussakin tilanteessa eniten 
huomiota?” 

Linjauksissa ei kuitenkaan yritetä 
tehdä erityisnuorisotyön virkaa tarpeet-
tomaksi, vaan Pruukin mukaan päin-
vastoin. “Se, että kaikkien pitäisi kan-
taa tästä asiasta vastuuta, ei saa tarkoit-
taa sitä, ettei se kuulu kenellekään”, hän 
sanoo. 

“Erityisnuorisotyö on asiantuntija-
tehtävä. Jotta erityisnuorisotyön asian-
tuntijalla olisi kyky suunnata ja jäsentää 
työtään, hänen on tunnettava työmuo-
toa sivuavaa lainsäädäntöä ja yhteiskun-
nan palvelujärjestelmiä. On myös pe-
rehdyttävä esimerkiksi päihde-, mielen-
terveys- ja kriminaalityön kysymyksiin 
ja väkivaltaisen käyttäytymisen syihin, 
erityispedagogiikkaan, perhetyöhön ja 
lastensuojeluun ja pysyteltävä ajan ta-
salla ammattiin liittyvillä osa-alueilla”, 
asiakirjassa linjataan. 

Kun nuori ottaa irtiottoa kotoa, seu-
rakunnan on tuettava itsenäistymisessä. 
Monille nuorille seurakunnasta löytyy 
ihmisiä, joiden kanssa perheeseen saa 
etäisyyttä ja monille seurakunta tarjo-
aa paikan, jossa luoda omia verkostoja. 

Nuoret, joilla on kotona raskai-
ta huolia, voivat tarvita uutta yhteisöä 
muitakin enemmän. 

Pruuki painottaa perheiden tukemis-
ta kasvatustyössä eikä näe nuorten ja 
näiden perheiden tukemisen välillä ris-
tiriitaa. 
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Entä jos… 
• näemme tarvitsevuuden tavallisena osana ihmisenä olemista? Ei ole erikseen auttajia ja autettavia, vaan ihmisiä eri elä-

mäntilanteissa. 
• asetumme aina ensin aktiivisen kuulijan paikalle ilman oletuksia tai tietoa siitä, mitä ulkopuolisuus tai sen uhka tässä 

kohtaamisessa tarkoittaa? 
• otamme lapsen, nuoren ja perheen hyvinvoinnin aidosti keskeiseksi tavoitteeksi? 
• panostamme matalan kynnyksen palvelujen kehittämiseen ja saatavuuteen? 
• etsimme keinoja ja toimintatapoja paikallisverkostoissa rohkeasti yli työala- ja organisaatiorajojen? 
• teemme konkreettisia arvovalintoja sekä paikallisesti että kokonaiskirkkona? 
• puhumme kirkkona vahvasti ja äänekkäästi ulkopuolisuuden ja köyhyyden uhkaamien ihmisten ja perheiden puolesta? 
• mietimme sanoituksiamme ja rakenteitamme välttäen leimaamista ja eriarvoisuuden kokemusta ja näin lisäämme saa-

vutettavuutta ja ehkäisemme ulkopuolisuuden kokemusta? 
• vahvistamme seurakunnissa yhteisöllisyyttä ja tuemme ystävyyksien syntymisiä? 

Lähde: Että kukaan ei jää yksin. 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen ulkopuolisuuden ehkäisyn suuntaviivat. 

Yhteys perheisiin 
auttaa kaikkia 

“Seurakunnan työntekijöiden on hy-
vä tulla tutuiksi nuorten kotien kanssa. 
Jos perheet ovat tuttuja, nuoren voi ol-
la helpompi ottaa asioita myös puheeksi 
tarvittaessa. Kaikenlainen yhteys ja yh-
teydenpito koteihin helpottaa kaikkia”, 
Heli Pruuki sanoo. 

Yksi Pruukin mielestä hyvä käytän-
nön idea olisi ottaa päiväkotien ja kou-
lujen vanhempainvartti käyttöön myös 
rippikoulutyöhön. Niiden idea on se, 
että ammattilaiset luovat puitteet kes-
kustelulle, jossa vanhemmat saavat ku-
vailla perhettä ja sen kuulumisia, arvo-
ja ja toiveita. Keskustelut ovat perheläh-
töisiä. 

Puolin ja toisin voitaisiin avata odo-
tuksia ja toiveita ja vastata avuntarpee-
seen. Seurakunnilla kun on ammattitai-
toa myös ohjata monenlaisen avun pii-
riin. 

“Silloin kun kotona on häpeää aihe-
uttavia asioita, niitä voisi olla helpompi 
nuoren ottaa puheeksi, kun seurakun-
nan ja perheen välillä on solmittu tutta-
vuutta. Kynnykset madaltuvat ja luotta-
mus kasvaa”, Pruuki uskoo. 

Vanhempainiltoja 
ja vertaisryhmiä 

Pruukin mielestä parasta taustatyötä eri-
tyisnuorisotyölle olisi, jos kirkossa voi-
taisiin luopua puheessa, asenteissa ja 
ajatuksissa jaosta auttajiin ja autetta-

viin. Lakattaisiin esimerkiksi puhumas-
ta meistä, jotka voimme auttaa ja niistä, 
jotka tarvitsevat apua. 

“Autettavat voivat myös auttaa ja 
auttajat tarvitsevat joskus apua”, hän sa-
noo. 

Hänestä tarvitsevuus pitäisi yleisesti 
normalisoida. Se vähentäisi kynnyksiä, 
leimoja ja häpeää. 

“Häpeä siitä, että ylipäätään on elä-
mässä vaikeuksia, hälvenisi paljon sil-
lä, että huonosti voiminen olisi ihan ok. 
Olisi ihan ok ja normaalia kenelle ta-
hansa kohdata vaikeuksia ja kriisejä ja 
tarvita apua muilta”, hän haaveilee. 

Toinen idea, jota Pruuki suositte-
lee seurakuntiin, on vanhempainilto-
jen järjestäminen. Niitä voitaisiin järjes-
tää myös yhdessä koulujen kanssa jaka-
malla kustannuksia ja tarjoamalla omia 
verkostoja ja asiantuntemusta yhteiseen 
käyttöön. 

Seurakunnat voisivat koulujen ja ko-
tien yhteydenpitokanavien kautta saada 
yhteyden kaikkiin koteihin. Vanhem-
painilloissa suosiota saisivat luultavas-
ti ainakin nuorten itsetuntoon, murros-
ikään, riitelyyn, aggressioon ja vanhem-
pien omaan jaksamiseen ja parisuhtee-
seen liittyvät aiheet. 

Pruuki suosittelee myös vertaisryh-
mien tarjoamista vanhemmille. Tästä 
on hyvänä esimerkkinä murrosikäisten 
äideille tarkoitetut Kamalat äidit-ryh-
mät. 

Salla Ranta 

Käytännön menetelmiä 
vanhemmuuden tukemiseen 

• Perheruokailu, yhteinen pöytä 
• Diakoninen perhetyö 
• Selviytyjät – vanhempien parisuh-

teen opaskirja sekä vertaisryhmä-
materiaali perheille, 

• joissa on sairas tai vammainen 
lapsi 

• Turvasatama- ryhmämalli nuore-
na vanhemmiksi tuleville tai trau-
mataustasta vanhemmiksi ponnis-
taville 

• Perheystävä -toimintamalli 
• LapsiArkki-toimintamalli yksinhuol-

tajille 
• Perhetalot ja -olkkarit 
• Lape, perhekeskustoimintamalli ja 

laaja-alainen yhteistyö 
• Digitaalinen tuki ja nettipalvelut 
• Kirkon perheneuvonta 
• Tarinoiden maa-toimintamalli 
• Perhevalmennuksen jatkoryhmät 
• PikkuHelppi 
• Yhteisölliset ruokailut 
• Vanhempien vertaisryhmät 
• Odottavien perheiden/yksin odot-

tavien ryhmät 
• Kamalat äidit-ryhmät (ja muu mur-

rosikäisten vanhemmuuden tuki) 
• Voimasiskot-ryhmät 
• Nepsykahvilat 
• Diakoniatyö (taloudellinen ja muu 

tuki, eteenpäin ohjaaminen) 
• Tukikummisäätiö-yhteistyö 
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 Lähde käy yksinäisyyden kimppuun 
Jo yli 300 toimijaa on 
lähtenyt Lähteeseen. 
Tarkoituksena on tehdä 
Suomesta johtava maa 
yksinäisyyden vastaisessa 
taistelussa. 

Joka viides suomalainen kokee yk-
sinäisyyttä. Tähän asti ongelmaan 
on haluttu puuttua vaikuttamal-

la yksinäisten omaan toimintaan - hei-
dän ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Lähde-
liikkeessä ajatuksena on sen sijaan saa-
da muut toimimaan. 

”Haluamme vaikuttaa ympäristöön, 
jotta huonosti voivat tulisivat kohda-
tuiksi. Niillä, jotka eivät kärsi yksinäi-
syydestä on resursseja vaikuttaa siihen, 
että ketään ei työnnettäisi ulkopuolel-
le”, kiteyttää toiminta-ajatuksen Turun 
yliopiston kasvatuspsykologian profes-
sori Niina Junttila. 

Lähde-liike julkisti toimintasuunni-

telmansa vuosi sitten. Aloitusvaiheessa 
mukana olivat muun muassa Helsinki 
Missio, Mannerheimin Lastensuojelu-
liitto ja Suomen Mielenterveys ry. Sen 
jälkeen liike lähti kokoamaan lisäjouk-
koja järjestöistä, yrityksistä, instituuti-
oista ja yksityishenkilöistä. Mukana on-
kin jo yli 300 toimijaa. 

Mutta miten Lähteeseen liittyvät sit-
ten voivat vaikuttaa? Junttilan mukaan 
tapoja on monia. 

”Joka kuukauden 10. päivä on Läh-
de-päivä. Silloin jokainen voi järjestää 
omaehtoista toimintaa. Se voi olla vie-
raiden tervehtimistä kadulla tai naapu-
rin mummolle soittamista. Ajatuksena 
on, että toiminnalla lisätään yhteisölli-
syyttä ja rakennetaan parempaa yhteis-
kuntaa”, Junttila tiivistää. 

Julkista puhumista 
kaivataan 

Tarvetta Lähteen toiminnalle on, sillä yk-
sinäisyyden aiheuttamien ongelmien lista 
on pitkä. Lapsuudessa koettu yksinäisyys 
heikentää muun muassa yhteistyötaito-

Niina Junttila muistuttaa, että kaikki 
Lähteeseen liittyvät voivat järjestää 
toimintaa omaehtoisesti. Toiveena on, 
että keksityt keinot kannustavat mu-
kaan yhä uusia toimijoita. 

jen kehittymistä ja empatiakykyä. Lisäksi 
se tuo motivaatio-ongelmia oppimiseen. 
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Nuorilla yksinäisyys näkyy itsetuhoi-
suuden, ahdistuksen ja sosiaalisten fobi-
oiden lisääntymisenä. Yksinäisyyttä ko-
kevilla on myös enemmän erilaisia oi-
reita, kuten vatsakipuja ja nukahtamis-
vaikeuksia. Myös lääkkeitä käytetään 
enemmän, ja yksinäisyys lisää alttiutta 
lähteä mukaan ääriliikkeiden ja rikollis-
jengien toimintaan. 

Junttilan mukaan yksinäisyyden tuo-
mia laajoja ongelmia on kiitettävästi nos-
tettu esiin myös hallitusohjelmissa. Hän 
toivoisi, että yksinäisyydestä lähdettäi-
siin puhumaan rohkeasti myös julkisesti. 

”Olisi hienoa, että henkilöt, joita 
nuoret ihailevat ja pitävät esikuvinaan, 
saisi puhumaan omasta yksinäisyydes-
tään. Harvoin näin tehdään, koska yksi-
näisyyttä hävetään eikä siitä haluta ker-
toa ulospäin. Ajatellaan, että se on jo-
tenkin oma moka, ja se on täysin vää-
rä tulkinta.” 

Matalan kynnyksen toiminta 
iso mahdollisuus 

Mitä kirkon nuorisotyössä olisi sitten 
tehtävissä yksinäisyyttä vastaan taistele-

misessa? 
Junttilan mukaan kaikkein oleellisin-

ta on edelleen nuorten kohtaaminen. 
Hän muistuttaa, että nuorilla on tarve 
tulla nähdyksi. Kasvokkaiset kohtaami-
set ovat tärkeitä - samoin netti ja chat. 

Tärkeää on kuunnella, vaikka yksi-
näisyyttä kokevien nuorten tarinat pe-
lottaisivatkin. 

”Voi vaatia hirveästi rohkeutta kuun-
nella lapsen ja nuoren ajatuksia, sillä ne 
eivät aina ole välttämättä kauhean kau-
niita. Jos nuoresta tuntuu, että maailma 
vihaa häntä, sitä vihataan takaisin. Mutta 
kukaan ei välttämättä tiedä näitä ajatuk-
sia, jos niitä ei pääse sanomaan ääneen.” 

Junttila kiittelee, että kirkon työ 
nuorten parissa on joka tapauksessa 
nykypäivänä lähellä nuoria. Sitä teh-
dään rohkeasti ja räväkästi, ja tähän 
hän kannustaa edelleen. 

”Matalan kynnyksen toiminta on 
valtavan iso mahdollisuus. Turussa on 
esimerkiksi diakoniajohtaja Teemu 
Hällin johdolla lähdetty piirtämään 
Tuomiokirkon rappusiin ja kohtaamaan 
sitten ihmisiä kaduille ja kauppoihin”, 
Juntilla heittää esimerkkinä. 

”Kaikkein oleellisinta 
on edelleen 

nuorten 
kohtaaminen. 

Nuorilla on 
tarve tulla 
nähdyksi.” 

Lisätietoa Lähteestä ja siitä, miten voi 
ilmoittautua mukaan löytyy osoitteesta 
lahdemukaan.fi 

Tomi Kangasniemi 

Etäkoulu vaikuttaa mielialaan 
u Kevällä korona-pandemia sulki 
koulurakennukset, ja lapset ja nuoret 
siirtyivät etäopetukseen. Tämä asetti 
koulut haastavan tilanteeseen, sillä op-
pilaiden edellytyksissä etäkoulunkäyn-
tiin on suuria eroja. 

”Etäkoulu vaatii paljon itsesäätelyä 
ja itseohjautuvuutta, ja osalla tämä toi-
mii hyvin ja osalla taas on haastavaa. 
Siinä on ollut suurta vaihtelua, miten 
lapsia on saatu osallistumaan opetuk-
seen. Tarve sosiaaliselle seurannalle on 
korostunut”, toteaa koulupsykologi 
Siiri Nuolioja Helsingin kaupungilta. 

Siihen, onko etäkoulu varsinaisesti 
lisännyt lasten kokemaa yksinäisyyttä, 
on Nuoliojan mukaan vaikea vastata. 

Fyysisten kontaktien kaipuu nä-
kyi, kun koulut jälleen avasivat oven-
sa. Oppilaat halasivat pihalla toisiaan, 
ja oli huomattavissa, että virtuaalikon-
taktit eivät korvaa fyysistä läsnäoloa. 

Ongelmallisin tilanne on ollut kui-
tenkin oppilaille, joilla on sosiaalisissa 
taidoissa haasteita. Koulun säännöis-
sä todetaan, että ketään ei saa jättää 
yksin, mutta etäkoulussa tämä sääntö 
menettää merkityksensä. 

”Jos on ongelmia myös vapaa-ajal-
la, tämä nousee entisestään esiin”, 
Nuolioja muistuttaa. 

Oppilaiden jakautuminen näkyy 
siinäkin, miten he kokevat koulussa-
olon. On niitä oppilaita, joille kou-

lun sosiaalinen ilmapiiri voi olla ahdis-
tava. He ovatkin nauttineet siitä, että 
kouluun ei tarvitse tulla ahdistumaan. 
Toisaalta on taas oppilaita, joiden per-
heessä on esimerkiksi päihde- tai vä-
kivaltaongelmia. Heille koulu saattaa 
tarjota paikan, missä ikävästä kotiti-
lanteesta pääsee irti. 

”Jaksamisen ja elämän mielekkyy-
den kannalta sosiaaliset suhteet ovat 
joka tapauksessa tosi tärkeitä. Niil-
lä on iso merkitys jo ala-asteikäisille. 
Kun yhdessäolo kavereiden kanssa tai 
harrastukset ovat jääneet pois, on se li-
sännyt väsymystä ja vaikuttanut mieli-
alaan” Nuolioja tiivistää. (TK) 
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Tukea nuorille kriisitilanteissa 
Tehostetussa nuorisotyössä 
kirkko ja kunta toimivat 
rinnakkain. Keskiössä 
on nuorten yhteinen 
tukeminen kriisitilanteiden 
sattuessa. 

”Tehostetussa nuorisotyössä on 
kyse keskitetyn tuen järjestä-
misestä nuorille yhdessä kau-

pungin nuorisotyön kanssa sellaisissa 
tilanteissa, kun alueella on tapahtunut 
laajasti nuoria koskettava kriisi”, kertoo 
Oulun seurakuntayhtymän erityisnuo-
risotyöntekijä Anja Saukkomaa. 

Tehostetun nuorisotyön hankkeet 
käynnistyivät Kauhajoen ja Jokelan 
koulusurmista. Suuren luokan kriiseis-
sä konkretisoitui yhteistyön järjestelmi-
en tarve ja merkitys. 

”Oulussa alkusysäys mallin järjestä-
miselle liittyi Oulun seudun ammatti-
oppilaitoksen Myllytullin yksikössä sat-
tuneeseen tapaukseen, jossa opiskeli-
ja puukotti toisia. Kaupungin ja seura-
kunnan kriisityö ja kaupungin nuoriso-
palvelut käynnistivät oman työnsä, mut-
ta ne eivät siinä tilanteessa kohdanneet 
toisiaan. Koordinoidun järjestelmän to-
teuttaminen katsottiin tarpeelliseksi.” 

Oulussa yhteisen mallin muodosta-
minen oli sinällään helppoa, koska seu-
rakuntien ja kaupungin välillä oli jo en-
nestään paljon yhteyksiä ja yhteistyötä. 

”Hyvät verkostot tekevät tietysti asi-
oista helpompia. Tällaisissa asioissa kan-
nattaa edetä yhdessä. Tekemistä punni-
taan sillä perusteella, mikä on järkevintä 
resurssien kannalta”, Saukkomaa toteaa. 

Koordinoitua auttamista 

Tehostettu nuorisotyö toimii yhteis-
työssä kaupungin kriisiryhmän kanssa, 
jossa myös on muutama nuorisotyön-

tekijä mukana. Varsinainen tehostetun 
nuorisotyön malli perustuu kolmeen 
koordinaattoriin ja toimintaan sitoutu-
neisiin työntekijöihin, jotka yhteyden-
oton jälkeen lähtevät liikkeelle. 

”Paikallisseurakuntien ja kaupungin 
nuorisotyöntekijöistä on muodostettu 
nuorisotyön valmiusryhmä, josta koor-
dinaattori järjestää tilanteen koittaessa 
sellaisen tiimin kuin tilanne vaatii. Aina 
on liikkeellä vähintään yksi työpari. Ti-
lanteesta riippuen aikuisia voidaan tarvi-
ta paljonkin.” 

Tehostettuun nuorisotyöhön lähte-
neet työntekijät ovat mukana kohtaamas-
sa alueen nuoria ja tarpeen tullen perhei-
täkin. Sen perusteella, mikä kulloinkin 
vaikuttaa parhaimmalta ratkaisulta, jär-
jestetään koululle tai kirkolle avoin tila, 
jonne nuoret voivat välittömästi tulla ja 
puhua asiasta. 

”Nuorethan kokoontuvat yhteen jo-
ka tapauksessa. Tehostetun nuorisotyön 
puitteissa heille järjestetään yhteinen ti-
la, jossa on aikuisia. Työntekijöiden kans-
sa voi jutella ja purkaa tuntojaan, tai sit-
ten voi vaan olla siellä paikalla kavereiden 
kanssa ja vaikka pelata pelejä.” 

Mukana olevat työntekijät on koulu-
tettu. Oulussa on järjestetty yhdessä hiip-
pakunnan kanssa tehostetun kriisityön 
koulutus, johon osallistui myös lähialuei-
den työntekijöitä; työ on leviämässä alu-
eella laajemmalle. 

Tekijöiden jaksaminen 
turvattava 

Oulussa tehostetun nuorisotyön mallia 
joudutaan käyttämään keskimäärin pa-
ri kertaa vuodessa. Tilanteet liittyvät esi-
merkiksi nuorten itsemurhiin. Oulun 
alueella tapahtunut seksuaalirikosten 
sarja edellytti myös tuen järjestämistä. 

”Kriisityössä lapset ja aikuiset hoide-
taan kyllä, mutta nuoret jäävät helposti 
väliinputoajiksi, ellei ole etukäteen laa-
dittua suunnitelmaa siitä, miten heidän 
tukensa hoidetaan.” 

Suru ja kuolema kuuluvat kirkon 
työntekijöiden asiantuntemukseen. Tätä 
osaamista kriisitilanteissa arvostetaan ja 
halutaan käyttää myös nuorisotyön puo-
lella. 

Työntekijöille tehostettu nuorisotyö 
tarkoittaa kriisin ja sen järkyttäneiden ih-
misten kohtaamista. Jotta siinä jaksaa, te-
hostetun nuorisotyön operaatioon kuu-
luu myös työvuorojen mitasta ja kuor-
mittavuudesta huolehtiminen. Koordi-
naattorit pitävät langat käsissään ja vetä-
vät työlle rajat. Koordinoinnista vastaava 
ei myöskään itse mene paikan päälle. 

”Malliin kuuluu olennaisesti työn-
tekijöiden jaksamisesta huolehtiminen. 
Välittömästi päivystyksen jälkeen järjes-
tetään ”hetipurku” ja seuraavina päivinä 
isompi purkutilaisuus, jonka vetämisestä 
vastaavat perheasiain neuvottelukeskuk-
sen työnohjaajat.” 

”Tehostettu työvaihe kestää pari päi-
vää. Sen jälkeen tilanteen mukaan tu-
kea järjestetään tietysti edelleen, mutta se 
kartoitetaan ja hoidetaan paikallisseura-
kuntien ja kaupungin nuorisotilojen nor-
maalin työn puitteissa. Ehkä tällä saralla 
meillä on vielä eniten jatkokehittämisen 
mahdollisuuksia.” 

Jaakko Kaartinen 
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Hyvää yhteisöllisyyttä n 
Villi-lehti kysyi kolmen työntekijän näkemyksiä siitä miten seurakunnan 
nuorisotyö voi olla tukemassa nuoria ja edistämässä heidän positiivista 
elämänhallintaansa. Vastauksissa nousi esiin ajatus siitä, että nuoria on 
mahdollista auttaa niin ennaltaehkäisevästi kun korjaavalla työllä. Avainasemassa 
on hyvä, turvallinen ja armollinen yhteisöllisyys. Nuorisotyöntekijällä on tässä 
ensisijaisen tärkeä rooli. Keskeistä on myös muiden kasvatustahojen kanssa tehtävä 
yhteistyö. Korona-aika on tuonut nuorten tavoittamiseen omat lisähaasteensa. 

kemaan elämässään haasteita kohdan-
neita nuoria. Seurakunnan aktiivisil-
lakin nuorilla voi esiintyä riittämättö-
myyden tunteita, vaikka he ulkoisesti 
näyttäisivätkin pärjäävän hienosti opin-
noissaan ja heillä olisi hyviä harrastuk-
sia. He saattavat kuitenkin kaivata meil-
tä työntekijöiltä viestiä siitä, että he kel-
paavat ja riittävät vähemmälläkin suo-
rittamisella. 

Me voimme kuunnella ja auttaa. 
Nuori saattaa kuitenkin tarvita myös 
sellaista osaamista ja ammattitaitoa, mi-
tä meiltä nuorisotyöntekijöiltä ei löydy. 
Meidän tuleekin olla riittävän tietoisia 
paikkakunnan muusta palvelutarjon-
nasta. Tarvittaessa voimme ohjata nuor-
ta ottamaan yhteyttä muihin ammatti-
laisiin esimerkiksi arjenhallintaan, mie-

Sauli Paavilainen lenterveyteen tai velkaantumiseen liitty- Marika Taipalus 
Siilinjärven seurakunnan johtava nuori- vissä kysymyksissä. Seinäjoen seurakunnan 
sotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja 

u Seurakunnan nuorisotyö voi tukea u Seurakunnan nuorisotyö tarjoaa 
nuoria niin ennaltaehkäisevällä kuin monia erilaisia ryhmätoimintoja, joi-
korjaavalla työllä. Meillä on hyvät mah- hin nuori voi osallistua. Toiminnan tu-
dollisuudet edistää nuorten positiivista lee olla riittävän monipuolista. Näin jo-
elämänhallintaa. Yhteisöllisyys on täs- kainen voi löytää itselleen sopivan vaih-
sä tärkeässä roolissa. Seurakunnan työn- toehdon. Näissä ryhmissä nuori saa olla 
tekijän tehtävänä on tarjota mielekkäitä oma itsensä, eikä häneltä odoteta mitään 
osallisuuden paikkoja, ja meidän tulee muuta. Samalla tarjolla on myös vastuu-
panostaa siihen, että nuorten ryhmistä tehtäviä, jos nuori niitä haluaa. Uskon, 
tulee mahdollisimman turvallisia. Näin että jokainen meistä kaipaa me-hen-
nuori voi kokea kuuluvansa yhteisöön, keä, isompaan tai pienempään ryhmään 
joka kantaa. Kirkon nuorisotyöhön si- kuulumista livenä tai somessa. 
sältyy myös toivon teologinen ulottu- Seurakunnan työntekijän tehtävä on 
vuus. tarjota puitteet ja taata toiminnan tur-

Seurakunnissa on ammattitaitoisia ja vallisuus. Mitä moninaisimpia persoo-
osaavia työntekijöitä, jotka pystyvät tu- nia työntekijät ja nuoret saavat toimin-
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ä nuoren tueksi! 
”Kirkon nuorisotyöhön 

sisältyy myös 
toivon teologinen 

ulottuvuus.” 

nassa kohdata, sitä rikkaampaa se heille 
ja myös meille on. 

Nuoret voivat painia erilaisten kysy-
mysten ja murheidenkin kanssa. Silloin 
työntekijä voi rohkaista nuorta ja kan-
nustaa häntä eteenpäin. Oleellista on 
se, että nuoren on helppo tavoittaa seu-
rakunnan työntekijä. Korona-aika on 
haastanut meitä työntekijöitäkin uudel-
la tavalla. Vaikka me olisimmekin hyvin 
tavoitettavissa, riittääkö se? Meidän on 
mietittävä miten aktiivisesti itse kyse-
lemme nuorten kuulumisia soittamalla 
tai viestittelemällä. Valitettavastihan on 
myös niin, että kaikki nuoret eivät ole 
helposti tavoitettavissa. 

On lohdullista tietää, että läheskään 
kaikki nuoret eivät ole kokeneet korona-
aikaa raskaana tai ahdistavana. Joillekin 
rauhoittuminen, oman ajan saaminen, 
sekä arjen, erilaisten ryhmien ja tilantei-
den tuomien paineiden poistuminen on 
voinut olla myös hyvin helpottava asia. 
Ja jotkut taas kokoontuvat livenä joka 
tapauksessa, eri rajoituksista huolimatta. 

Nuoret ovat tarvinneet aiempaa 
enemmän arjen tukea jo ennen koro-
na-aikaa. Erityisnuorisotyön tarve on li-
sääntynyt. Kouluyhteistyö on tässä ensi-
arvoisen tärkeää. On hienoa, että koulut 
ovat ottaneet seurakunnan nuorisotyön-
ohjaajat tiiviisti mukaan koulun arkeen. 

On ylipäätään tärkeää, että eri kasva-
tustyötä tekevät tahot toimivat yhdessä. 
Näin kukaan nuori ei jää yksin. Muut-
tuvassa ja hektisessä arjessa voima löytyy 
yhteistyöstä. 

Markku Ihander 
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan 
johtava nuorisotyönohjaaja 

u Nuorten auttamisessa ja tukemises-
sa työntekijöiden fyysinen läsnäolo on 
ensisijaisen tärkeää. Kokoava toiminta 
nousee merkittävään rooliin. 

Varsinkin erilaiset hengailupaikat 
ovat nuorten suosiossa. Näissä yhteyk-
sissä työntekijän voi kohdata herättä-
mättä sen suurempaa huomiota. Tärke-
ää on, että työntekijät tulevat tutuiksi 
kasvoiksi, tämä madaltaa nuorten kyn-
nystä yhteydenottoon. Meidän työs-
sämme itseään on myytävä koko ajan. 
Korona-aika on luonnollisesti heikentä-
nyt mahdollisuuksia livekohtaamiseen. 
Sen sijaan työntekijät ovat tehneet pal-
jon töitä someyhteisöjen kautta, viesti-

telleet nuorille olevansa etänä käytettä-
vissä ja osallistuneet ylipäätään toimin-
taan verkossa. Kaikki kokeilut ovat on-
nistuneet. 

Mielestäni yhteisön rooli on työn-
tekijän roolia ohuempi. Nuoret saavat 
omissa porukoissaan toisiltaan tukea ja 
ryhmä voi kannatella heitä. Samalla asi-
oiden ja mahdollisten ongelmien ydin 
voi kuitenkin jäädä hämärän peittoon. 
Ryhmäpaine voi nousta niin suureksi, 
ettei omasta asiasta ole helppoa avau-
tua. Yhteisö voi olla sillä lailla kova, et-
tei siellä haluta puhua nuoren syvem-
mistä ongelmista. Tärkeintä on se, et-
tä on kivaa. Monesti on myös niin, et-
tä ryhmä ei halua nostaa ketään yksilöä 
esille. Usein nuorille on tärkeää se, että 
kaikki ovat yhdenvertaisia ja että jokais-
ta kohdellaan tasavertaisesti. Työnteki-
jän rooli on olla kuuntelija ja rinnalla-
kulkija. Toisinaan myös neuvonantaja. 

Tänä päivänä nuorilla on monen-
laista huolta ja mietittävää. Seurakun-
ta pystyy tukemaan nuorten elämänhal-
lintaa ennaltaehkäisevästi nimenomaan 
työntekijöidensä kautta. Joskus saatam-
me onnistua myös korjaavassa työssä. 
Korjaavan työn haasteena on saada sel-
ville, mitä pitäisi korjata. Me emme saa 
muilta toimijoilta - esimerkiksi kaupun-
gin eri tahoilta - taustatietoja nuorista. 
Olemme sen varassa mitä nuori tai hä-
nen vanhempansa meille kertovat. 

On tärkeää korostaa toivon näkö-
kulmaa. Sitä pidämmekin nuorisotyös-
sä koko ajan yllä, niin nykypäivään kuin 
tulevaisuuteen liittyen. 
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Työntekijöiden jaksaminen koetteilla 
pandemian jatkuessa 
Kasvatuksen ja 
nuorisotyön asiantuntijat 
KNT ry on kerännyt 
vuoden mittaan kolmeen 
otteeseen tietoja 
jäsenten jaksamisesta 
ja työhyvinvoinnista 
pandemian aikana. 
Kevään rasituksesta 
tuskin on palauduttu 
ja pandemiatilanne on 
menossa heikompaan 
suuntaan. 

”Työntekijöille tehtyjen kyse-
lyjen viimeisimmät tulok-
set ovat elokuulta. Silloinhan 

tautitilanne oli Suomessa rauhoittunut, 
ja arki näytti olevan palaamassa tavalli-
seksi. Siihen nähden syys-lokakuun ke-
hitys on tietysti pettymys. Kun näyt-
tää siltä, että joudutaan ehkä palaamaan 
pitkäksikin aikaa takaisin tiukennuksiin 
ja poikkeustiloihin, se näkyy varmas-
ti seuraavalla kyselykierroksella, jon-
ka saamme joulukuussa”, sanoo Kasva-
tuksen ja nuorisotyön asiantuntijat ry:n 
asiamies Tero Fleminch. 

”Rajuimmat vaikutukset olivat he-
ti keväällä, kun kaikki muutokset ro-
mahtivat työntekijöiden niskaan kerral-
la. Monen oli otettava siltä seisomalta 
käyttöön itselleen aivan uudenlaisia me-

netelmiä.” 
Fleminch toteaa, että seurakunnissa-

kin työelämän murros on joka tapauk-
sella ollut meneillään. 

Koronan myötä Zoom, meetit ja 
Teamsit vain tulivat työn arkeen parissa 
viikossa. Digitalisaation osalta nytkäh-
dettiin suuri harppaus eteenpäin pakon 
sanelemana. 

”Tämän muutoksen kuorma on ja-
kautunut työntekijöiden kesken epäta-
saisesti. Niille, jotka ovat jo vuosia teh-
neet sometyötä osana perustehtäviään, 
muutos oli oikeastaan jatkumoa nor-
maaliin. Toisaalta monella heistäkin 
kuormitus lisääntyi, kun erityistä omaa 
osaamista piti hyödyntää uudenlaisessa 
asiantuntijaroolissa ja toisten opastaja-
na.” 
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Lisääntynyt kuormitus 
monen tekijän summaa 

Tero Fleminchin mukaan työnteki-
jäkyselyt osoittavat, että työmäärän 
koetaan pandemian vuoksi lisäänty-
neen. 

”Yksi syy palautuu ehkä juuri tä-
hän digitalisaatioon. Teams-palave-
rista siirtyminen seuraavaan tapahtuu 
sekunneissa. Työntekijän aivot ja mie-
li eivät pitkän päälle pysy mukana sel-
laisessa vauhdissa.” 

”Kyselyistä saa sellaisen kuvan, et-
tä aika moni on joutunut juokse-
maan maaliskuusta alkaen kuntoaan 
kovemmin. Loppukesästä näytti het-
ken ajan siltä, että päästään vetämään 
henkeä. Kun tilanne Koronan leviä-
misen kanssa on nyt heikentynyt, ei-
kä päästäkään rauhoittumaan, uupu-
misen riskit kasvavat.” 

Työajattomien työntekijöiden suh-
teen etätöihin siirtyminen on merkin-
nyt osin epäselviä tilanteita. Työajan 
käytöstä on pitänyt paikoin antaa tar-
kempia selvityksiä. Etätöiden tekemi-
sen kulttuuri ei vielä ole kovin vahva. 

Toisaalta työntekijöiden mieltä 
painaa epävarmuus siitä, miten nuo-
ret jaksavat. Nuorisotyön vaativuu-
den on koettu viime vuosina kasva-
neen nuorten ongelmien tunkeutues-
sa työn arkeen entistä moninaisempi-
na. Työn normaalijakauma on siirret-
ty epänormaalin suuntaan. Nyt koro-
naeristykset kärjistävät niiden nuor-
ten tilanteita, joilla muutenkin on 
hankalinta. Samalla työntekijöiden 
useimmat kontaktit nuoriin vaihtui-
vat kasvokkaisista virtuaalisiin. 

”Myös oman työn suunnitteluun 

ja toteutumiseen liittyvä epävarmuus 
kuormittaa. Osassa seurakunnissa ri-
parit siirrettiin syksylle; nyt herää tie-
tysti kysymys siitä, oliko se oikea rat-
kaisu. Seurakunnissa ei ole vielä juuri-
kaan jouduttu puuttumaan työsuhtei-
siin, mutta taloudellisen ja toiminnal-
lisen tilanteen kehittyminen varmasti 
pyörii mielessä”, Fleminch sanoo. 

Jos YT-neuvotteluja tulee, epä-
oikeudenmukaisuuden kokemuksia 
nousee niistä tulkinnoista, kenen työ 
on välttämätöntä ja tärkeää, kenen 
puolestaan sellaista, jota ilman voi-
daan tulla toimeen. 

Tukea jaksamiseen pitää 
muistaa pyytää 

”Kokonaisuudessaan tämä on ollut 
kerta kaikkiaan omituinen vuosi. Tä-
män kanssa selviämisessä jokainen 
joutuu kyselemään, miten pystytään 
mukautumaan ja jaksamaan”, Tero 
Fleminch toteaa. 

Työntekemisen tapaa pitää kalib-
roida niin, että työyhteisön ryhmäy-
tymisen keinot löytyvät sosiaalisen 
etäisyydenkin aikana. Tarve epämuo-
dolliselle kohtaamiselle on tällaisina 
aikoina tavallistakin suurempi. Pelk-
kä digikohtaaminen ei siihen varmas-
ti riitä.” 

Fleminch teki viime vuonna oman 
tutkimuksen työntekijöiden jaksami-
sen ja työn arvostuksen välisistä kysy-
myksistä. Työssä jaksamista tukee voi-
makkaasti, kun työntekijät kokevat, 
että heidät nähdään ja heitä kuunnel-
laan asiantuntijaroolissa. 

Saman kuulemisen ja huomioi-
misen varassa poikkeustilanteessakin 

Oman työn suunnitteluun ja toteu-
tumiseen liittyvä epävarmuus kuor-
mittaa työntekijöitä, Tero Fleminch 
toteaa. Jaksamista edistävät kuul-
luksi ja arvostetuksi tulemisen ko-
kemukset. 

jaksamiseen löytyy parhaita keinoja. 
”Kyllä seurakunnat ovat työyh-

teisöjä siinä kuin muutkin, ja samo-
ja työntekijöiden tukemisen keino-
ja täytyy voida löytää. Vaikka niitä ei 
valmiina ole, sellaiset kyetään raken-
tamaan. Se on sekä työnantajan et-
tä työntekijän harteilla”, sanoo Fle-
minch. 

”Tämän syksyn ja talven aikana 
varmasti korostuu tarve käydä sellai-
sia keskusteluja, joilla kartoitetaan 
henkilökohtaisia tilanteita: miten me-
nee, miten voidaan? Esimiesten täy-
tyy luoda siihen edellytykset, mutta 
yhteydenpidon väylä edellyttää kaksi-
suuntaisuutta. Tukea jaksamiseen saa, 
jos sitä muistaa pyytää.” 

Jaakko Kaartinen 
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 Mitä nuorten palaute rippikoulusta 
kertoo hyvinvoinnista? 
Vuosittain rippikoulun 
päätteeksi nuoria 
pyydetään täyttämään 
itsearviointilomake. 
Lokakuun alkuun 
mennessä vastauksia 
rippikoululaisilta ja 
isosilta on tullut yli 
16 000. Kysely antaa 
edustavan kuvan 
Suomen noin 46 000 
rippikoululaisen 
rippikoulukokemuksesta. 

Rippikoulun itsearviointilomakkees-
sa on joitain kysymyksiä, joiden 

kertovat nuorten hyvinvoinnista. Koro-
nakevään ja -kesän jälkeen on mielen-
kiintoista katsoa, mitä itsearvioinnin tu-
lokset kertovat nuorten hyvinvoinnista. 
Käsittelen tässä vain rippikoululaisten 
vastauksia. 

Kyselyssä pyydetään arvioimaan väit-
teitä asteikolla yhdestä seitsemään. Kes-
keiset nuorten hyvinvointiin liittyvät 
väittämät ovat: iloitsen elämästäni, mi-
nulla oli hyvä olla rippikoulussa, sain 
rippikoulussa uusia ystäviä, ystävyys-
suhteeni syvenivät rippikoulun aikana, 
minun oli rippikoulussa turvallista olla, 
sain olla rippikoulussa oma itseni. 

Ensimmäinen kysymys kuvaa hyvin-
vointia suoraan, muut kysymykset liitty-
vät hyvinvointiin epäsuorasti: jos rippi-
koulussa on esimerkiksi ollut hyvä olla, 
se todennäköisesti tukee hyvinvointia. 

Pahoinvoivat nuoret 
pitää tunnistaa 

Selvin muutos tuloksissa näkyy kysy-
myksissä ”sain rippikoulussa uusia ystä-
viä” (v. 2019: 5,4; v. 2020: 5,1) sekä ’ys-
tävyyssuhteeni vahvistuivat rippikoulun 
aikana’ (v. 2019: 5,1; v. 2020: 4,9), jois-
sa molemmissa näkyy joidenkin kym-
menysten pudotus vastausten keskiar-
vossa verrattuna viime vuoteen. 

On myös huomattavaa, että vasta-
uksissa kysymykseen ’iloitsen elämästä-
ni’ heikoimman arvosanan 1-3 on an-
tanut 8,6 % rippikoululaisista, kun vii-
me vuonna heikoimman arvosanan an-
toi 8,0 % rippikoululaisista. Vastaavas-
ti positiivisen arvosanan 5-7 on antanut 
tänä vuonna 82,7 % rippikoululaisista. 
Viime vuonna vastaava luku oli 84,1 %. 

Suurimmaksi osaksi hyvinvointiin 
liittyvien kysymysten vastausten keski-
arvot ovat pysyneet lähes tarkalleen sa-
moina kuin viime vuonna. Mistä tulok-
set voisivat siis kertoa? 

Ensimmäinen näkökulma on ehkä 
kaikkein ilmiselvin: 8-8,6 % rippikou-
lulaisista antaa kielteisen vastauksen ky-
symykseen iloitseeko hän elämästään. 
Tämä tarkoittaa, että jokaisessa rippi-
kouluryhmässä on keskimäärin 2 nuor-

ta, jotka eivät voi hyvin. Ajattelen, että 
rippikoulun ohjaajan näkökulmasta tä-
mä on tärkeää tiedostaa. 

Korona-aika näkyy kesän 
tuloksissa vähäisesti 

Viime keväänä koulujen ollessa suljettu-
na nousi eri puolilla huoli siitä, miten 
nuoret ja perheet pärjäävät. Tiedetään, 
että kevät oli monelle stressaava ja ah-
distava, vaikka rippikoulukyselyyn ver-
tailtavissa olevaa dataa ei ole. 

Valtioneuvoston raportissa Lasten ja 
nuorten hyvinvointi koronakriisin jälki-
hoidossa todetaan, että koronakriisi on 
lisännyt lapsi- ja nuorisoryhmien välis-
tä epätasa-arvoa. 

Osassa perheistä arjen muutoksiin 
pystyttiin vastaamaan, osassa hyvin-
vointi puolestaan heikkeni merkittäväs-
ti ainakin väliaikaisesti. On siis oikeas-
taan mielenkiintoista, että korona-aika 
näkyy tuloksissa huomattavan vähän. 

Voi kysyä, ovatko nuoret, kenelle ke-
vät oli vaikein, löytäneet tiensä rippi-
kouluun? On huolestuttavaa, jos rip-
pikoulusta tulee vain hyvin pärjäävien 
nuorten paikka. 

Toisaalta tulokset ehkä kertovat myös 
nuorten resilienssistä. Vaikka kevät oli 
monelle nuorelle vaikea, kun kriisi ke-
sällä hellitti, myös nuorten hyvinvointi 
todennäköisesti parani. Jos näin on, täs-
tä on syytä olla iloinen. 

Vilppu Huomo 
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Angstia ja kateutta 

”Minä katselin sitten kaikkea sortoa, jota harjoitetaan au-
ringon alla. Katso: sorrettujen kyynelet! Ei ole heillä loh-
duttajaa. Katso: sortajien väkivalta! Eikä lohduttajaa ole. 
Silloin minä ylistin vainajia, jotka ovat kuolleet — ylistin 
onnellisemmiksi kuin ovat ne, jotka vielä elävät; ja näitä 
kumpiakin onnellisemmaksi ylistin sitä, joka ei ole synty-
nytkään ja jonka ei ole tarvinnut nähdä sitä pahaa, mitä 
auringon alla tapahtuu.” (Saarn. 4:1–4) 

Saarnaajan kirja hätkähdyttää epäsovinnaisuudellaan. 
Sen minä-puhuja kyselee elämän mielen ja merkityksen 
perään eikä epäröi ilmaista turhautumistaan etsinnän 
äärellä. Juuri ahdistuksensa ja maailmantuskansa kans-
sa kamppaileva Saarnaaja tuntuu monesta nykylukijasta 
hämmästyttävän modernilta. Vaikka minä-puhuja kuvaa 
itseään kokeneeksi ja vaikutusvaltaiseksi mieheksi, hän 
angstaa kuin teini. 

Ilon, toivon ja rohkaisun sanojen ohella Raamatusta 
löytyy inhimillisen kokemuksen muitakin sävyjä. Välillä 
nuorten kanssa voi pitää esillä tätä tunteiden kirjoa ja py-
sähtyä yksinäisyyden, kateuden tai toivottomuuden ää-
relle, tunnistaa tunne, nimetä se ja hyväksyä se kaikessa 
kipeydessään osaksi ihmisen elämää. 

”Mieltäni jäytää pelko. Herra, kuinka kauan vielä?” 
(Ps. 6:4) Psalmien minä-muotoisuus antaa tilaa samaistua 
tekstissä esiintyviin tunteisiin. Psalmeissa ääneen pääse-
vät usein synkät tunteet, myös kokemus Jumalan poissa-
olosta ja vaikenemisesta. Psalmit antavat arvokkaan mal-
lin siitä, että Jumalalle saa valittaa. Ylivoimaiselta tuntu-
van tunteen kanssa kannattaa jatkaa puhumista Jumalalle 
silloinkin, kun ainoa asia mielessä kysymys, kuinka kau-

PIPLIA 

an tämä jatkuu: ”Kuinka kauan huolet painavat mieltäni 
ja sydäntäni jäytää tuska?” (Ps. 13:3) 

Moni kristitty kipuilee kiellettyjen tunteiden kanssa. 
Miten puhumme esimerkiksi kateudesta? 1. Pietarin kir-
je kehottaa kristittyjä näin: ”Jättäkää siis kaikki pahuus ja 
vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu.” 
(1. Piet. 2:1, vrt. Gal. 5:12; Jaak. 3:16) Kateus on tun-
ne, jota jo muutenkin hävetään ja josta tunnetaan syylli-
syyttä. Kukaan ei pidä kateellisista ihmisistä. Kun Uuden 
testamentin kirjoittaja vielä toisensa jälkeen muistuttaa, 
ettei kateus sovi kristitylle, ongelma siirtyy vielä Juma-
la-suhteenkin tasolle. Olisiko tilaa puhua kateudesta toi-
sinkin? Voivatko Raamatun kateelliset sisarukset auttaa 
pysähtymään kateuden äärelle ja hyväksymään sen tun-
teeksi, joka sekin kuuluu elämään? Ehkä heidän kauttaan 
voi pohtia tunteen ja sen pohjalta toimimisen eroa. (Ks. 
Lea ja Raakel, 1. Moos. 29:31–30:8; Jaakobin pojat, 1. 
Moos. 37:1–16; tuhlaajapoika ja hänen tunnollinen vel-
jensä, Luuk. 15:25–32.) 

Raamatun tekstit muistuttavat myös tunteiden aal-
toilevuudesta ja väliaikaisuudesta, mikä voi olla itsessään 
lohdullinen ajatus. Saarnaajan kirjassakin tunteet ja tun-
nelmat vaihtelevat. Angsti vaihtuu välillä kiitollisuudek-
si elämän pienistä lahjoista: ”Vaivannäkönsä keskellä ih-
misellä ei ole muuta onnea kuin syödä ja juoda ja nauttia 
elämän iloista. Minä huomasin, että myös tämä tulee Ju-
malan kädestä.” (Saarn. 2:24) 

Katja Kujanpää 
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Kirkon kasvatuksen päivä 13.1. verkossa 

Hyvät kollegat ja Kirkon kasvatuksen 
päivien ystävät, kun käynnistimme 

Kirkon kasvatuksen päivien 2021 oh-
jelmahaun viime keväänä, elimme siinä 
toivossa, että Covid19-pandemia olisi 
tapahtumaamme mennessä selätetty ja 
siihen liittyvät rajoitukset purettu. 

Osittain näin tapahtuikin, mutta ku-
luvan syksyn aikana virustartunnat ovat 
taas lisääntyneet. 

Meille on tärkeintä sekä osallistuji-
en että ohjelman tuottajien turvallisuus. 
Pitkän harkinnan jälkeen olemme pää-
tyneet siirtämään kolmipäiväiset Kir-
kon kasvatuksen päivät vuodella eteen-
päin. 

Järjestämme kuitenkin Kirkon kas-
vatuksen päivän verkossa keskiviikkona 
13.1.2021 klo 9-16, hyödyntäen saatu-
ja ohjelmaehdotuksia ja erilaisia verkko-
alustoja. 

Pystymme tarjoamaan monipuoli-
sen kattauksen ajankohtaista ohjelmaa 
myös yhden päivän aikana, johon Sinä 
olet tervetullut liittymään mukaan. 

Kasvatuksen päivän ohjelmakoko-

naisuus koostuu 45 minuutin mittai-
sista ohjelmaosioista, joita on lähes 30. 
Kasvatuksen päivään osallistuville lähe-
tetään liittymislinkki jokaiseen ohjel-
maan. 

Päivän mittaisen virtuaalitapahtu-
man hinta on 60 euroa. Tällä osallistu-
mishinnalla pystymme varmistamaan 
laadukkaan etätoteutuksen ja monipuo-

lisen ohjelmakokonaisuuden. 
Luvassa on useita ohjelmalinjoja var-

haiskasvatuksesta nuorisotyöhön ja per-
heiden hyvinvointiin, joten valinnanva-
raa riittää kuten ennenkin. 

Ilmoittautuminen avautui 19.10.2020 
- pysy siis kanavalla! 

Mukana Demin keskustelupalstalla 
u Keväällä ja syksyllä 2020 kirkon 
työntekijät ovat osallistuneet Demi-leh-
den keskustelupalstalla rippikouluaihei-
siin keskusteluihin. Keskustelupalstalla 
on oma ripari-aiheinen alueensa. Kes-
kusteluihin on osallistuttu yhteistyössä 
A-lehtien kanssa. Mukana on ollut kir-
kon nuorisotyössä mukana olevia työn-
tekijöitä eri puolilta Suomea. Keskuste-
lualueella on nuorten kanssa puhuttu 
kaikesta rippikouluun liittyvästä maan 
ja taivaan väliltä. 

Millaisista teemoista nuorten kanssa 
sitten on keskusteltu? Usein kysymyk-
set liittyvät jollain tavoin siihen, millais-
ta riparilla on tai mitä nuoret ovat ko-
keneet riparilla. Esimerkiksi päiväohjel-

ma, ulkoläksyt sekä loppukoe nousevat 
esiin. Myös esiin nousee se, millainen 
kokemus ripari on ollut tai kiinnostaa-
ko isostoiminta riparin jälkeen. 

Kirkon keskustelijat ovat tehneet vii-
koittain aloituksen jostain teemasta, 
jonka alla he ovat osallistuneet keskus-
teluun. Kirkon aloittamien keskustelui-
den lisäksi keskustelupalstalla on paljon 
muita, nuorten itsensä aloittamia rippi-
kouluaiheisia keskusteluja. Palstalla on-
kin nähnyt sen, että ripari kiinnostaa, 
mutta usein myös jännittää nuoria. 

Palstalla myös tulee näkyviin se mo-
ninaisuus, miten erilaisia rippikouluja 
eri puolilla Suomea on. 

Työntekijänä mukanaolo keskustelu-

palstalla on ollut rikastuttava kokemus. 
Nuoret ovat palstalla nimimerkkien ta-
kana anonyymeinä, mikä mahdollistaa 
sellaistenkin kysymysten ja kokemus-
ten kertomisen, mitä ei omalla nimellä 
välttämättä haluaisi tehdä. Palstalla mu-
kanaolo on ikkuna siihen, miten nuoret 
kokevat rippikoulun. 

Puskaradiolla on tärkeä rooli rippi-
kouluperinteen ylläpitämisessä. Demin 
keskustelupalstalla nuorilla on tilaa kes-
kustella riparista omasta näkökulmas-
taan. Yhteistyö A-lehtien kanssa Demin 
palstalla on ollut hauska tapa tukea rip-
pikoulun säilymistä osana nuorisokult-
tuuria. 

Vilppu Huomo 
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Nuoret vaikuttavat -koulutusta tulossa 
u Täydennä nuoren osallisuuteen ja 
vaikuttamiseen liittyvää osaamistasi ja 
ilmoittaudu Nuoret vaikuttavat -koulu-
tukseen. 

Marraskuussa 2019 kirkolliskoko-
us teki päätöksen, joka velvoittaa seura-
kuntia perustamaan nuorten vaikuttaja-
ryhmän. 

Miten tämä voisi toteutua sinun seu-
rakunnassasi? 

Miten nuoret pääsevät vaikuttamaan 
päätöksentekoon ja kokemaan yhteen-
kuuluvuutta seurakunnassasi? Millai-
sin työskentelytavoin voit kutsua nuo-
ria vaikuttajia nykyistä laajempaan osal-
lisuuteen seurakunnassa. 

Näihin kysymyksiin tarjoamme vas-
tauksia koulutuksen avulla. 

Koulutuksessa osallistuja tutustuu 
osallisuuden teoreettisiin näkökulmiin 
sekä saa valmiuksia soveltaa osallisuut-
ta tukevia työtapoja nuorten kanssa ja 
vaikuttajaryhmätoiminnan ohjaukseen 
seurakunnassa. 

juus 2op. Ilmoittautuminen tapah-
tuu kirkon koulutuskalenterin kautta 
15.12.2020 mennessä. 

Lisätietoja: Sirpa Syrjä 0504132867 
sirpa.syrja@evl.fi ja Suvielise Nurmi 
0400357030 

26.1.-27.1. & 27.4. Helsinki, Allianssi-
talo (ilm.15.12) 
13.9.-14.9. & 9.11., Partaharju, Piek-
sämäki, Mikkeli hpk 

Koulutukset tuottavat kirkkohal-
lituksen kasvatus ja perheasiat yksik-
kö ja Lasten ja nuortenkeskus ry. Laa-

Ympäristökasvatus-
palkinto 2020 
u Kirkon ympäristökasvatuspalkinto 
jaetaan syksyllä 2020. Ehdotuksia pal-
kinnon saajaksi otetaan vastaan. Palkin-
nolla halutaan kannustaa ja rohkaista 
kasvatustyön kenttää toimimaan luoma-
kunnan parhaaksi. Palkinnon voi saada 
seurakunta, yksittäinen henkilö tai muu 
kirkon piirissä oleva ryhmä tai toimija, 
joka on esimerkillisellä tavalla toiminut 
ympäristökasvatuksen hyväksi. 

Palkinto myönnettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2014, jonka jälkeen pal-
kinto on jaettu joka toinen vuosi. Edel-
linen palkinto myönnettiin vuonna 
2018 Panu Pihkalalle. 

Ehdotuksia ympäristökasvatuspal-
kinnon saajaksi otetaan vastaan 20.11. 
asti. Ehdotukset osoitetaan Kirkon kas-

Seppopäivät 
webinaarina 27.10. 
u Ilmoittautuminen 22.10. mennes-
sä www.lyyti.in/Seppopaivan_webinaari-
ohjelma_9385 

9–9.30 Avaus ja aamuhartaus 
9.30–10.30 Ajankohtaisia kuulumisia 
ja käytännön esimerkkejä partion katso-
muskasvatuksen kehittämisestä. 
10.45–11.45 Ajankohtaisia kuulumisia 
Partion peruskirjauudistuksesta ja kirkon 
ja partion yhteistyösopimuksesta. 
11.45–12.15 Keskustelua teemoista 
13.15–13.45 Partiokivaa, Johanna Käppi 
sepporyhmästä 
13.45–14.45 Seppokokous, lyhyitä infoja 
15–16 Finnjamboree Kajo 2022 ja sep-
potoiminta 
16–16.15 Seminaarin päätös. 

Ulkopuolisuuden 
ehkäisyn verkosto 
u ”Järjestyykö kaikki?” -kysymyksen 
alla keskustellaan 27.-29.4.2021 Hyvin-
käällä teemoista ”Kuka kuuntelee köyhää 
nuorta?”, ”Oireena väkivalta”, ”Nuoriso-
työn saavutettavuus ja kokemuksia nuor-
ten kehitysvammaisten kanssa tehtäväs-
tä työstä”,  ”Intersukupuolisuus ja sateen-
kaarityö”, jne. Ohjelma päivittyy syksyn 
mittaan.  Scandic-hotelli Hyvinkää ja Hy-
vinkään kirkko. Majoitus hotellissa. 

Osallistumismaksu 31.12. saakka 
395e yhden h huone, 295 e/ hlö 2h huo-
ne. Osallistumismaksut 1.1.2021 alkaen 
415e ja 315 e. Osallistumismaksu kat-
taa ohjelman, majoituksen ja ruokailut. 

Ilmoittautuminen aukeaa 1.11.2020. 
Seuraa someviestintää ja evl.plus -sivus-
toa. Tervetuloa Hyvinkäälle! 
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Turvallinen ja kannatteleva rippikoulu 
huomioi nuorten mielen hyvinvoinnin 

Rippikoulun ohjaajan ammatillisuutta on varautua nuorten 
mielenterveyden haasteisiin rippikoulussa, tukea heitä 
mielen hyvinvoinnin kysymyksissä ja kriisitilanteissa ohjata 
nuori avun lähteille. 

Nuorten mielen hyvinvoinnin tukeminen ripkoulussa -kou-
lutus tarjoaa rakennuspuita turvalliseen ja kannattelevaan 
rippikouluun. Ensi vuonna alkavissa koulutuksissa yhtenä 
kouluttajana toimii kokenut nuorisotyön ammattilainen, 
Tampereen seurakuntien erityisnuorisotyön koordinaattori 
Tuomas Perkiö. Hän on ollut 10 vuotta Tampereen seura-
kuntien palveluksessa, nykyisessä työssään kaksi vuotta. 

Perkiö korostaa rippikoulun monia mahdollisuuksia tu-
kea nuorten mielen hyvinvointia. 

”Rippikoulu on ohjaajille mahtava mahdollisuus ja paikka 
olla mukana nuorten elämässä, kohdata ja nähdä heidät. 
Rippikoulussa nuoret irtautuvat tutusta ympäristöstään ja 
siitä porukasta, jonka kanssa eletään arkea normaalisti. Ja 
kaiken lisäksi ollaan elämän merkityksellisyyden ja suurien 
kysymysten äärellä.” 

Rippikoulu voi tarjota aivan uusia avauksia nuoren elä-
mässä: ”Yksinäinen, koulussa kiusaamisen kohteeksi joutu-
nut nuori saattaa päästä täysin pois siitä laatikosta, johon 
hänet on tungettu. Silloin voi syntyä uusia, elämää rikas-
tuttavia ihmissuhteita. Niin ikään häirikön roolissa toimiva 
nuori voi rippikoulussa olla jotakin muuta. Tutussa ympäris-
tössä tutusta roolista voi olla vaikea irtautua.” 

Yhä enemmän haasteita 

Tuomas Perkiölle mielen hyvinvoinnin kysymykset ovat tul-
leet tutuiksi työssään nuorten parissa. ”Nuoret tarvitsevat 
yhä enemmän tukea mielen hyvinvoinnissa niin rippikoulus-
sa kuin muissakin tilanteissa. Toki ongelmat tunnistetaan 
entistä paremmin, mutta oma kokemukseni on, että mie-
lenterveyden haasteet ja tarve tuelle on kasvussa ja tilantei-
takin tulee vastaan entistä enemmän.” 

Perkiön mukaan rippikoulussa yleisimpiä ovat masen-
nuksen ja ahdistuksen ongelmat – nuori ei esimerkiksi jak-
sa olla porukassa eikä viedä läpi koko leiriä. 

”Tai sitten voi olla sosiaalista pelkoa ja siitä seurata ah-
distuskohtauksia ryhmätilanteissa.” 

Ahdistus ja masennus ovat toistuvia haasteita, ja voikin 
sanoa, että joka leirillä törmää niihin. 

Mistä nämä vaikeudet sitten juontavat, on laaja yhteis-
kuntaa ja sen rakenteita koskeva kysymys. Muutamat teki-

Tuomas Perkiö korostaa rippikoulun monia mahdollisuuksia tukea 
nuorten mielen hyvinvointia. Perkiö toimii kouluttajana maaliskuussa 
toteutettavassa koulutuksessa.. 

jät ovat Perkiön mielestä ilmeisiä: 
”Yhtenä syynä on vallitseva yleinen epävarmuus – puut-

tuvat valmiit polut ja selkeät suuntaviivat, joita kohti kulkea. 
Voi myös kysyä, mikä vaikutus on aikuisten kiireellä ja yh-
teiskunnan polarisoitumisella. Entistä suurempi osa nuo-
rista voi entistä paremmin, mutta huonosti voivien tilanne 
on yhä huonompi. Ongelmat kasaantuvat usein samoille 
nuorille.” 

Myös somen vaikutuksia pitää arvioida. 
”Somemaailmalla on puolensa, paljon hyvää, mutta siellä 
toimiminen voi tehdä myös hyvin haavoittuvaksi. Esim. Ins-
tagramin käyttäjillä on havaittu hieman enemmän masen-
nusta kuin väestössä muuten. Mutta mikä on syy ja mikä 
on seuraus, sitä on vaikea sanoa. Itsensä alttiiksi laittami-
nen voi joidenkin kohdalla kostautua, toisella juuri etäyh-
teys onkin kannatteleva asia ja kasvotusten joutuminen ja 
oleminen koululuokassa vie voimat.” 

Millaisia mahdollisuuksia ohjaajilla on sitten tukea nuoria? 
”Isosesta voi tulla rippikoululaisen luottoystävä, hän voi 

kuulla ja kantaa osaltaan nuoren huolia – ja sitten ohjaajat 
ovat sitä varten, että isonen ei jää tehtävässään yksin.”  

”Rippikoulussa ollaan paljon yhdessä, ja sitä myöten kas-
vaa luottamus ohjaajaan ja rohkeus puhua omista asiois-
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taan. Ohjaaja voi korostaa kaikille rip-
pikoululaisille tätä mahdollisuutta, että 
ei jäädä miettimään mieltä painavia 
asioita yksin.” 

Nuorten mielen hyvin-
voinnin tukeminen rippi-
koulussa 
15.–17.3.2021, Seura-
kuntaopisto, Järvenpää 
Koulutuksessa tarkastelet kokonais-
valtaisesti mielen hyvinvoinnin tuke-
mista rippikoulussa. Mielen hyvin-
voinnin edistämisen toimintatavat 
tukevat kaikkia nuoria kasvussa kohti 
aikuisuutta. Lisäksi perehdyt taitoihin, 
joiden avulla voit toimia vaativissa ti-
lanteissa viisaasti: kohdata mielenter-
veyden häiriöitä sekä kriisitilanteita. 
Näitä kaikkia katsotaan seurakunnan 
työntekijän ja rippikoulun näkökulmis-
ta jäsentäen, millaisia tekoja ja valin-
toja omassa työssä ja seurakunnassa 
voi tehdä nuorten hyvinvoinnin vahvis-
tamiseksi. 

Koulutuksen ennakkotehtävässä 
tutustutaan materiaalin avulla mielen-
terveyttä edistäviin tekijöihin sekä kar-
toitetaan oman paikkakunnan nuoria 
auttavaa verkostoa. 

Tarjoamme tämän koulutuk-
sen myös tilauskoulutuksena! 

www.koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

 

Joonas joutuu venyttämään tosissaan, ettei 
tippuisi pois leikistä Kuopion tuomiokirkkoseu-

rakunnan vaellusriparilla Saariselällä. 

Höntsäliikuntaa 
ripareille! 
Luotu liikkumaan -hankkeen ensim-
mäiset kokemukset höntsäliikunnan 
pilotoinnista on saatu kesän rippikou-
luista. Liikuntainnostajat ovat järjes-
täneet matalan kynnyksen höntsä-
liikuntahetkiä ripareiden vapaa-ajan 
ohjelmaan ja pyrkineet tartuttamaan 
liikunnallista elämäntapaa ihan jokai-
seen riparilaseen. 

Kajaanilainen liikuntainnostaja Aada 
Leinonen kertoo höntsäliikunnan ol-
leen keskeinen osa riparin vapaa-ai-
kaa. ”Me järjestettiin jumppa ja pe-
lattiin helpotettua jalkapalloa”, hän 
kertoo ja toteaa järjestämisen olleen 
mukavaa. ”Alussa monet kaipasivat 
kannustusta tullakseen mukaan, mut-
ta kun isosetkin osallistuivat, niin sit-
ten kaikki lähtivät mukaan”, hän jatkaa. 
Aada uskoo, että liikuntainnostajien 
organisoimasta höntsäliikunnasta voi 
hyvinkin tulla säännöllinen osa Kajaa-
nin seurakunnan nuorisotyötä, kunhan 
koronasyksyn toiminta selkeytyy. 

Luotu liikkumaan -hankkeen pää-
määränä on vertaisohjaajina toimivien 
liikuntainnostajien toiminnalla lisätä 
liikuntaa seurakunnan rippikoulu- ja 
nuorisotyössä ja pyrkiä liikuttamaan 
varsinkin niitä, joille liikunta ei ole se 
tavanomaisin tapa viettää vapaa-ai-
kaa. Pilottivuonna 2020 mukana on 11 
seurakuntaa eri puolilta Suomea. Toi-
mintaa on tarkoitus laajentaa jo talvel-
la 2020–2021. 

Liikuntainnostajilta saadun palaut-
teen perusteella kesän ripareilla on 
liikuttu aktiivisesti. Kysyttäessä liikun-
nan määrää 83 % vastaajista kertoi, 
että riparilla oli höntsäliikuttu kerran tai 
useammin kuin kerran päivässä. Myös 
nuorten osallisuus on ollut keskeistä 
hankkeen alkumetreiltä alkaen. Nuoret 
toimivat vertaisohjaajina ja he pyrkivät 
omalta osaltaan lisäämään osallisuut-
ta. 92 % liikuntainnostajista vastasi 

päässeensä vaikuttamaan toiminnan 
sisältöön

 Tärkeänä osana hanketta on pystyä 
jatkamaan säännöllistä höntsäliikun-
taa osana seurakunnan nuorisotyötä. 
46 % vastaajista on heti valmis jatka-
maan myös säännöllisen viikkotoimin-
nan vetäjänä ja 38 % hieman miettien 
vastaa ehkä. 

Toiminnan käynnistymisvaiheessa 
ja ryhmien muodostamisessa hanke 
pyrkii hyödyntämään riparin luomaa 
hyvää ilmapiiriä ja mahdollisuutta vai-
kuttaa nuorten mukaan lähtöön. Sään-
nölliseen toimintaan sitoutumisen 
kynnys tuntuu haasteelliselta ja koro-
nan tuoma epävarmuus turvallisesta 
toiminnan organisoinnista on vaikeut-
tanut seurakuntia syksyn aloituksessa. 

Syksyn toimintakauden alettua 
Liikuntainnostajia koulutetaan pilot-
tiseurakuntiin ja muihinkin toiminta-
muodosta kiinnostuviin seurakuntiin. 
Hankkeen edetessä on huomattu, että 
on seurakunnan etu, jos Liikuntainnos-
tajakoulutus liitetään osaksi isoskoulu-
tusta. ”Silloin nekin, jotka ovat hieman 
epävarmempia eivätkä niin liikunnalli-
sia oppivat koulutuksen kautta, mistä 
on kyse ja saattavat innostua mukaan 
toimintaan”, sanoo hankekoordinaat-
tori Markku Autio. “Koulutamme seu-
rakuntia mieluusti lisää, eli jos kiinnos-
tuit, ota rohkeasti yhteyttä. Mietitään 
yhdessä teidän seurakuntanne tapa 
tulla mukaan”, kannustaa Autio. 
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  22.9. LIVE. Studiossa Taikatuuli ja Kanerva miettivät, mitä ovat mokail-
leet viime aikoina. Juontajat kertovat mm. karaoke- ja käsidesimokasta. 

Ttilan syyskausi on hyvässä vauhdissa! Kouluikäisten oma 
Youtube-show lähetetään nykyisin tiistaisin klo 17 suora-
na. Lähetyksissä käsitellään asioita maan ja taivaan väliltä; 
kauden uusissa jaksoissa on puhuttu jo vaikuttamisesta, 
asuinpaikasta ja oman tyylin merkityksestä. 

Nuoret juontajat suunnittelevat lähetykset yhdessä Ttilan 
toimituksen kanssa, jotta nuorten ääni pääsee kuulumaan 
heitä itseään koskevissa asioissa. Ttilaa voi suositella ja 
mainostaa varsinkin 10–14-vuotiaille. 

Mikäli seurakunnassanne on tarvetta Ttilan graafisille 
elementeille; bannereille, kuville tai logoille, voi niitä kysellä 
Ttilan päätoimittaja Juha Kinaselta / juha.kinanen@las-
tenjanuortenkeskus.fi, p. 040 030 4490 

Tervetuloa juontamaan Ttilaa! 
Nyt on mahdollisuus päästä juontamaan! Haemme erilai-
sista taustoista ja eri puolilta Suomea olevia 14–18-vuoti-
aita tekemään yhdessä kansamme Ttilaa. Edellytyksenä on 
mahdollisuus olla Lauttasaaressa Helsingissä tiistaisin klo 
15–18. Juontajia on useita, joten joka viikko ei tarvitse stu-
diolle matkata. Lähetykset tehdään pareittain. 

Koulutamme ja maksamme pientä palkkiota lähetykses-
tä. Luonnollisesti myös matkakulut korvataan. Juontajat 
kokoontuvat myös muutaman kerran kauden aikana kou-
lutusviikonloppuun. Vinkkaa seurakuntasi nuorillesi tästä 
mahdollisuudesta! 

Tervetuloa 
tekemään Ttilaa 
Paikkoja uusille juontajille – 
uutuutena Kertojien kerho 

Lähetä oma videosi! 
Ttila on avoin myös seurakuntien videoille. Jaamme mie-
lellämme lähetysten inserteissä kuulumisia eri puolilta 
Suomea. Onko teillä ollut makee leiri, hieno kokkikerho tai 
voitokas salibandyturnaus? Kuvatkaa sieltä lasten kanssa 
yhdessä kännykällä klippejä ja lähettäkää meille joko edi-
toituna tai raakamateriaalina. Näytämme videoita suorien 
lähetysten yhteydessä. Maksimipituus videoille on kolme 
minuuttia. 

Kertojien kerhoon keräämme tarinoita videoiksi! 
Tarinankertoja, ilmianna itsesi! Juuri sinä – osaatko lapsille 
ja nuorille soveltuvia tarinoita? Tai tunnetko hyvän tarinan-
kertojan? Tulkaa Kertojien kerhoon! Keräämme Ttilassa ta-
rinoita videoiksi kaikkien käyttöön. Istahda nuotiolle, laita 
kännykkä sopivaan paikkaan ja kerro tarina! 

Lataa tarinastasi video Youtubeen ja lähetä linkki tai lä-
hetä koko video Juha Kinaselle. Juha editoi tarinaan mu-
kaan Ttilan kertojien kerhon tunnukset. Katso lisätiedot ja 
ohjeet verkkosivuiltamme: 
www.lastenjanuortenkeskus.fi » AJANKOHTAISTA » 

Ttilan kanavan löydät YouTubesta. 

Ttilan omilla  verkkosivuilla julkaistaan Ttilan Tekemistä 
-palstaa / www.ttila.fi 

Oikeus olla minä – taksvärkkikeräys 2020-2021 
Syrjintä, kiusaaminen ja sukupuolten välinen epätasa-arvo lustatte nuorten oikeuksia. Tekemällä päivän töitä ja anta-
ovat nuoriin vaikuttavia ongelmia kaikkialla maailmassa. malla palkkion Taksvärkki-keräykseen suomalaiset nuoret 
Oikeus olla minä -kampanja nostaa esiin yhdenvertaisuu- mahdollistavat monivuotisen kehitysyhteistyöhankkeen 
den puolesta toimivien nepalilaisten nuorten äänen ja kan- Nepalissa. Tavoitteena on, että nuorista tulee yhteisöjensä 
nustaa suomalaisia nuoria mukaan puolustamaan lasten ja aktiivisia toimijoita ja kehityksen edistäjiä. 
nuorten oikeuksia. Taksvärkki-kampanja on käynnissä koko lukuvuoden, 

Taksvärkissä Suomen ja Nepalin nuoret puuttuvat yh- toukokuun 2021 loppuun saakka. Kampanjan suojelija on 
dessä syrjintään. Järjestämällä Taksvärkkikeräyksen puo- presidentti Tarja Halonen. www.taksvarkki.fi 

www.taksvarkki.fi
www.ttila.fi
www.lastenjanuortenkeskus.fi
https://tenjanuortenkeskus.fi
mailto:juha.kinanen@las


Kuva: Peliviikko.fi 

Peliviikko juhlii 10-vuotista 
taivalta
 
Kansallisesta Pelipäivästä nopeasti kaikkien yhteiseksi 
Peliviikoksi laajentunut teemaviikko on nostanut pelaami-
seen liittyviä teemoja julkiseen keskusteluun jo kymmenen 
vuoden ajan! 

Nuorten vaikuttajaryhmien 
esite ja video julkaistaan 
lokakuussa 
Nuorten vaikuttajaryhmien esite ja video valmistuvat loka-
kuun aikana. Molemmat ladataan käytettäväksi www.nuor-
tenaanikirkossa.fi-sivustolle. Esite ja video on suunnattu eri-
tyisesti seurakuntien luottamushenkilöille. Kannattaa joka 
tapauksessa tutustua sivustoon, sinne on koottu tietoa ja 
materiaalia avuksesi nuorten vaikuttajaryhmän käynnistä-
miseen ja toteuttamiseen.  Mikäli haluat käyttöösi paperisia 
esitteitä, ole yhteydessä Suvielise Nurmeen, suvielise.nur-
mi@lastenjanuortenkeskus.fi. Postitamme esitteet sinulle. 

Ps. olethan huomannut koulutuksemme Nuoret vaikuttavat 
ensi vuoden koulutustarjonnassamme? Tule mukaan pereh-
tymään nuorten vaikuttajatoimintaan ja kehittämään omaa 
työtäsi seurakunnassa nuorten tukena. Koulutuksen tiedot 
ja ilmoittautumiset: koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi. 

Peliviikolla 9.–15.11.2020 järjestetään satoja avoimia ta-
pahtumia eri puolilla Suomea, joissa pelataan esimerkiksi 
lautapelejä, roolipelejä, konsolipelejä ja tietokonepelejä, 
sekä tutustutaan pelikulttuuriin luentojen ja työpajojen 
muodossa. 541

Tee yhteistyötä paikallisen kirjaston ja nuorisotoimen 
957kanssa järjestämällä oma tapahtuma; vaikka lautapeli-ilta, 

• Järjestelyt: Jukka Jylhä, jukka.jyl-lanit, peliturnaus, shakkiturnaus tai vanhempainilta pelaami-
sesta. ha@nuorikirkko.fi, 0400 508241Tempaistaan Yö kirkossa! 

Muistakaa ilmoittaa tapahtumanne Peliviikon sivuilla. 
Peliviikon sivuilta löydätte materiaaleja markkinointiin. Pe-
liviikolla myös kerätään pelejä erilaisille nuorisotoimijoille. 
Jos kotonasi tai toimiston nurkissa pyörii pelejä turhaan, 
niitä voi lahjoittaa peliviikon kautta mm. nuorisotiloihin. 

Tutustu materiaaleihin: www.pelikasvatus.fi 
Peliviikon sivut: www.peliviikko.fi 

Ideoita ja materiaaleja Yö 
kirkossa -tapahtumaan 
sisällön suunnitteluun  ja 
mainostuksen tueksi löytyy 
evl plussasta ja Yö kirkossa 
-tapahtuman Facebook-ryh-
mästä! 

Tänä vuonna vietetään taas yötä kirkossa! Ensimmäiseen 
valtakunnalliseen Yö kirkossa -tempaukseen osallistui vii-
me vuonna noin sata seurakuntaa. Heiltä saadun innos-
tuneen palautteen perusteella toimintamallin tukemista ja 
kehittämistä päätettiin jatkaa. 

Nyt on hyvä aika alkaa valmistella marraskuun huipputa-
pahtumaa. Kirkon kasvatus ja perheasiat ja Lasten ja nuor-
ten keskus ovat tuottaneet yhdessä virikemateriaalin vuo-
den 2020 tapahtuman suunnitteluun! Materiaalissa on niin 
turvallisuusohjeita kuin vinkkejä tekemiseen ja tapahtuman 
markkinointiin. 
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 Läsnäoloa 

ja merkitystä 
etsien 

23,31€ 

UUTUUS! 

OLLI SEPPÄLÄ (TOIM.) 

Lepään joogama-
tollani ja rukoilen 
Kuinka rukoilla 2020-luvulla? Avoimesti, tietoisesti ja 
keskittyneesti, läsnäoloa ja merkitystä etsien. Lepään 
joogamatollani ja rukoilen sanoittaa ajassamme ole-
vaa henkistä ja hengellistä etsimistä ja löytämistä. Kirjan 
rukoukset ja lyhyet aforismit johdattavat rauhan ja hil-
jaisuuden hetkiin. Osaa kirjoittajista on inspiroinut kris-
tillisen joogan harjoittaminen, toisia meditointi, kolman-
sia perinteinen hiljentyminen Jumalan edessä. Mukana 
on uudenlaista sielunmaisemaa mutta myös tuttuja 
kristillisiä äänenpainoja. Keskiössä on tietoinen hengel-
linen matkanteko uudella vuosikymmenellä. Rukoilemi-
nen on tämän matkan aloittamista. 

I S B N  9789523542815 
Seurakuntahinta 23,31 (ovh.25,90) 

SATU-MARIA RUOTSALAINEN 

UUTUUS! 

26,10 € 

Pomppaa 
boksiin, kinkkaa 

kompostille 

Hyppää hippaa 
Motoristen taitojen leikkikirja 
Yhä suurempi osa lapsista ja nuorista liikkuu liian vähän 
jokapäiväisessä elämässään. Tämän kirjan tarkoituksena 
on lisätä matalan kynnyksen liikuntaa kerhoissa, harras-
tuksissa, koulupäivien lomassa ja leireillä. Kirjan harjoituk-
set ja leikit vahvistavat motorisia perustaitoja ja motivoi-
vat liikkumaan pilke silmäkulmassa. 

I S B N  9789523542952 
Seurakuntahinta 26,10 (ovh. 29,00) 

www.seurakuntakauppa.f 

facebook.com/kirjapaja seurakunnille 
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	Kotka-Kymin seurakunnassa Netti-Saapas on vakiinnuttanut paikkansa jo ennen koronan aikakautta. Erityisnuorisotyönohjaaja Reeta Lanki on vastannut toiminnan koordinoinnista vuodesta 2017. 
	-
	-
	-

	”Ei nyt voi sanoa, että meille tulvehtisi vapaaehtoisia, mutta muutamia joka vuosi. Mukaan tulleet sitten puolestaan ovat jääneet toimintaan pitkäaikaisesti. Joten porukkaa riittää päivystyksiin, mutta uusia tyyppejä tietysti otettaisiin mukaan mielellään!” 
	-
	-
	-
	-
	-

	Etsivää tytä verkossa 
	”NettiSaapas on etsivää työtä verkossa. Toiminta tapahtuu erilaisilla alustoilla: Instagramissa, Youtubessa, Suomi24:ssa sekä tukinet-palvelussa, missä pyörii myös SaapasChat.” 
	-
	-

	”Minun mielestäni NettiSaappaan erityisyys on nimenomaan alustatyö. Chat on verkkotyötä, joka tapahtuu 
	”Minun mielestäni NettiSaappaan erityisyys on nimenomaan alustatyö. Chat on verkkotyötä, joka tapahtuu 
	tiettyyn kellonaikaan ja jonne nuoret tulevat itse paikalle, ja NettiSaappaan lisäksi moni muukin toimija tekee chat-työtä. Mutta Instassa, Youtubessa, Suomi24:ssa ja tukinetin alustoilla tapahtuvassa työssä etsitään nuoria, jotka ovat tavalla tai toisella ulkopuolella.” 
	-
	-



	Chat-kanava tarjoaa päivystäjille ja työntekijöille tavallaan varman ympäristön: nuoria tulee, todennäköisesti yleensä enemmän kuin mukaan mahtuu, ja työskentely on keskustelua ryhmässä. 
	-
	-
	-

	Alustoilla tapahtuvassa etsivässä tysä sen sijaan on sama epävarmuus kuin katupäivystyksessäkin. Etukäteen ei voi tietää, miten etsivä tyonnistuu, lydetäänkkontakteja vai ei. Silti juuri etsimistä pitää tehdä. 
	-
	-

	Nuorten etsimistä ja kohtaamista 
	Miten Saapas verkossa sitten käytännössä alustoilla kulkee? 
	-

	”Esimerkiksi Youtubessa tapahtuva päivystäminen on esimerkiksi sitä, että haetaan ensin jonkun teeman, vaikkapa kiusaamisen ympärille liittyvää sisältöä. Hakutoiminnolla löytyy videoita ja videoiden kautta kanavia. Sitten tutustutaan sisältöön ja katsotaan niitä videoita ja videoiden alla käytävis
	”Esimerkiksi Youtubessa tapahtuva päivystäminen on esimerkiksi sitä, että haetaan ensin jonkun teeman, vaikkapa kiusaamisen ympärille liittyvää sisältöä. Hakutoiminnolla löytyy videoita ja videoiden kautta kanavia. Sitten tutustutaan sisältöön ja katsotaan niitä videoita ja videoiden alla käytävis
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	sä keskusteluissa luetaan kommentteja. Jos tuntuu siltä, seurataan kanavaa, tykätään videosta, tykätään kommentista tai kirjoitetaan sellainen, ja mahdolliseen saatuun vastakommenttiin vastataan”, Reeta Lanki kuvaa. 
	-
	-
	-
	-


	Tykkäykset ja kommentoinnit tehdään Saappaan profiililla, mutta kommentteihin lisätään aina allekirjoitukseksi päivystäjän nimi ja tieto NettiSaapas-ryhmästä, johon hän kuuluu. 
	-
	-
	-
	-

	Kommentointi ja reagoinnit ovat kontaktointia ja sen osoittamista, että ollaan huomattu, ollaan nähty ja kuultu. 
	-

	”Jos kommentoidaan, seurataan aina myös nuoren mahdollista vastausta, ja siihen palataan. Tällä tavalla käytävä keskustelu on luonteeltaan katkonaista, mutta toisaalta siihen voidaan sitten keskittyä tavallista paremmin. Kommenteista keskustellaan päivystäjien kesken ja voidaan miettiä yhdessä parasta seuraavaa viestiä.” 
	-
	-
	-
	-
	-

	Verkkotyön ja katutyön yksi merkittävin ero liittyy siihen, että toisin kuin kadulla, päivystäjän puheenvuorot jäävät näkyviin. Ne säilyvät virtuaalisella kadulla ja ovat jokaisen myöhemmänkin kävijän luettavissa. Jokainen julkinen kommenttiketju on tässä mielessä kommentointia jokaiselle nuorelle, joka myöhemmin saattaa olla samanlais
	Verkkotyön ja katutyön yksi merkittävin ero liittyy siihen, että toisin kuin kadulla, päivystäjän puheenvuorot jäävät näkyviin. Ne säilyvät virtuaalisella kadulla ja ovat jokaisen myöhemmänkin kävijän luettavissa. Jokainen julkinen kommenttiketju on tässä mielessä kommentointia jokaiselle nuorelle, joka myöhemmin saattaa olla samanlais
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ten kysymysten äärellä kuin alkuperäinen keskustelija. Tällä tavalla alustoilla tapahtuva päivystäminen tavoittaa lopulta mahdollisesti tuhansiakin nuoria. 
	-
	-


	”Päivystäjä on välittämässä nuorelle tunnetta siitä, että ’minulle henkilohtaisesti vastataan tässä.’” 
	”Päivystäjä on välittämässä nuorelle tunnetta siitä, että ’minulle henkilohtaisesti vastataan tässä.’” 
	”Toisaalta on tärkeää tiedostaa, että kun verkossa reagoidaan, vastataan aina jonkun yhden, tietyn nuoren kommenttiin. Se, mitä päivystäjä on välittämässä, on tunnetta nuorelle siitä, että ’minulle henkilökohtaisesti vastataan tässä’.” 
	-
	-
	-
	-

	”Aina on joku, joka välittää” – se on viesti, jonka Saapas haluaa välittää verkossa liikkuessaan. 
	-

	Kuuntelemista, tukea ja eteenpäin ohjaamista 
	Verkkokontakteissaan, ovat ne sitten alustapuolella tai chatissa, NettiSaapas tarjoaa aina vain lyhytaikaista tukea, jolla ohjataan nuorta tarpeen mukaan eteenpäin. 
	”Chat-työssä tukinetin puolella on myös vakiokävijöitä, jotka ovat tulleet tutuiksi pidemmältä ajalta. Jotkut näistä kontakteista ovat voineet kestää vuosiakin. Tässä mielessä näkyy, että SaapasChatista on muodostunut joillekin yksi kiinteä kanava omassa tukiverkostossa. Ja voi ajatella, että chattiin on syntynyt myös tietynlaista nuorten välistä yhteisöllisyyttäkin. Sehän on ryh
	”Chat-työssä tukinetin puolella on myös vakiokävijöitä, jotka ovat tulleet tutuiksi pidemmältä ajalta. Jotkut näistä kontakteista ovat voineet kestää vuosiakin. Tässä mielessä näkyy, että SaapasChatista on muodostunut joillekin yksi kiinteä kanava omassa tukiverkostossa. Ja voi ajatella, että chattiin on syntynyt myös tietynlaista nuorten välistä yhteisöllisyyttäkin. Sehän on ryh
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	mächat, ja vaikka ollaan anonyymisti, he tunnistavat toisensa nimimerkeistä.” 


	Chattipuolellakin perustavoitteena on kuitenkin se, että mikäli sellaista tarvetta ilmenee, lyhyen keskustelun jälkeen pyritään ohjaamaan nuorta ottamaan yhteyttä paikallisiin jatkuvampaa ja syvempää tukea tarjoaviin verkkoryhmiin. Nuoren kannalta on ehdottomasti parempi, että hän ohjautuisi oman kaupungin palveluihin, jos hän tarvitsee pidempiaikaista tukea.” 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Parhaillaan Verken kanssa ollaan kehittämässä Saapasbottia. Botti ei ole virtuaalinen päivystäjä, vaan Netti-Saappaan päivystäjien apu. Botin kautta päivystäjä voi hakea nopeasti itselleen tietoa, jota hyödyntää nuorten kanssa käytävissä keskusteluissa niistä yleisimmistä asioista, joita kohtaamisissa esiin nousee. 
	-
	-
	-
	-

	”Teemat, joiden ympärillä NettiSaapas nuoria tavoittaa, liittyvät tavallisiin ja joskus raskaampiinkin elämän ongelmiin. Hyvinvoinnin ja mielenterveyden kysymykset, yksinäisyys, ongelmat perheessä, koulukiusaaminen, syömishäiriöt”, Lanki selittää. 
	-
	-
	-
	-
	-

	”Jos itsellä ei ole tietoa esimerkiksi siitä, millaisia palveluja nuorelle voisi olla tarjolla, joihin häntä ohjata eteenpäin, botti auttaa.” 
	-

	Sisältöä Saapasbottiin kokoavat ja 
	Sisältöä Saapasbottiin kokoavat ja 
	Sisältöä Saapasbottiin kokoavat ja 
	kirjoittavat työntekijät, ja sitä on tarkoitus ylläpitää ja päivittää jatkuvasti. 
	-



	Korona ohjasi palvelujen kehittämiseen 
	Koronan vaikutus on näkynyt verkossa NettiSaappaankin ruuduilla. Se puhutti nuoria keväällä paljon. Sen laajemmat vaikutukset näkyvät erityisesti jo valmiiksi ulkopuolisuutta kokevien nuorten ajautumisessa syvemmälle ja ongelmien kärjistymisessä. 
	-
	-
	-

	”Yksinäisyyden kokemus on tullut kyllä keväällä vastaan tavallista enemmän. Kun normaalit kokoavat toiminnat lopetettiin ja kaikkiin perustoimintoihin tuli muutoksia, nuortenkin avun saanti on ollut hankalampaa. Omista voimista ja voinnista on herännyt hätäännystä.” 
	-
	-
	-
	-
	-

	Poikkeusoloissa lyhyetkin kontaktit ovat tavallista tärkeämpiä. 
	”Verkkotyön kokonaistarvetta korona ei siis ehkä ole kasvattanut, mutta sen sijaan se on tuonut siihen liittyvän tarpeen näkyviin. Siihen on hyvin nopeasti vastattukin kehittämällä uusia toimintamalleja monessa paikassa. Ilman koronaa vastaavia panostuksia verkkoon ei ehkä olisi samassa ajassa tehty. Moni organisaatio on tehnyt nyt suuren digiloikan!” 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	”Me olemme läsnä sellaisina aikuisina, joita me olemme. Se on vakuuttavaa.” 
	Sect
	Figure
	Erityisnuorisotyohjaaja Reeta Lan-ki koordinoi NettiSaapasta Kotka-Kymin seurakunnassa. 
	Erityisnuorisotyohjaaja Reeta Lan-ki koordinoi NettiSaapasta Kotka-Kymin seurakunnassa. 


	Myös nuorten määrä palveluissa on mitatusti lisääntynyt. NettiSaappaassa se näkyy esimerkiksi siinä, että SaapasChat on aina täynnä. 
	-

	Lanki ajattelee, että määrien kasvu voi johtua osittain kulttuurisesta muutoksesta ja madaltuneesta kynnyksestä, ei välttämättä niinkään nuorten ongelmien kasvusta. Nuorten digimaisema ja verkkokäyttäytyminen kehittyy ja liikkuu nopeasti. Kun palveluja on tarjolla enemmän ja sana niistä kiertää, nuoret löytävät ja hakeutuvat helpommin niiden äärelle.  
	-
	-
	-
	-
	-

	”Nuoret ovat ylipäätään oppineet tällaisia palveluja siellä hakemaan. Apua tai tuen tarvetta kokevan nuoren on helpompaa ottaa yhteyttä verkkopalveluihin, koska niissä he ovat käyttäjäprofiilinsa suojaamia. On helpompaa paljastaa omat tarpeet verkossa; kasvokkain puhuttaessa joutuu toisella 
	”Nuoret ovat ylipäätään oppineet tällaisia palveluja siellä hakemaan. Apua tai tuen tarvetta kokevan nuoren on helpompaa ottaa yhteyttä verkkopalveluihin, koska niissä he ovat käyttäjäprofiilinsa suojaamia. On helpompaa paljastaa omat tarpeet verkossa; kasvokkain puhuttaessa joutuu toisella 
	-
	-
	-

	tavalla laittamaan kaikki korttinsa pöydälle.” 
	-



	Valoa sinne, missä nuoret ovat 
	Lanki toteaa, että hän oli itse aikuinen, kun älypuhelimet tulivat. Nykynuoret ovat toisenlaista digitaalista sukupolvea, nettielämä on heidän elämäänsä, ei mikään erillinen, erotettava osa. 
	-

	NettiSaappaan toiminnasta kiinnostumista saattaakin jarruttaa pelko siitä, ettei osaa sitä kieltä, jolla nuorten verkkomaailmassa pärjäisi. Lankin mielestä huoli on turha. 
	-
	-

	”Meillä on alle kolmikymppisiä päivystäjiä ja yli viisikymppisiä. Heidän erilaisuutensa on minusta vahvuus. Ensinnäkin päivystykset perustuvat yhdessä tekemiseen. Kommentteja ja vastauksia pyöritellään tosiaan yhdessä. Alusta antaa aikaa sellaisella sanomisen tavan etsimiselle, joka välittää valoa ja toivon näköaloja.” 
	-
	-
	-

	”Toisekseen me kommentoimme ja vastaamme verkossa aikuisina, kyseenalaistamatta nuoren asioita. Me olemme läsnä sellaisina aikuisina, joita me olemme. Se on vakuuttavaa. Jos yrittäisi olla kuin nuori, söisi oman uskottavuutensa.” 
	-
	-
	-
	-

	Tärkeintä päivystäjälle verkkotyössä on teknisen suvereniteetin sijaan aito kiinnostus nuorten kuuntelemiseen ja auttamiseen. Päivystäjän tehtävänä ei ole myöskään ratkaista nuorten ongelmia. Tavoitteena on tuoda hetkellisesti toivoa ja osoittaa, että nuorta kuullaan ja hänestä välitetään. 
	-
	-
	-

	”Minulla onkin sellainen kokemus, että Saappaaseen toimijana luotetaan netissäkin. Sille on löytynyt oma paikkansa nuorten kesken,” Lanki miettii. 
	-

	”Saappaan verkossa tapahtuva työ ja kasvokkainen päivystäminen ja kohtaaminen kadulla eivät ole toisiaan poissulkevia. Nuorten elämää ja kulttuurin kehittymistä katsellessa minusta on kuitenkin ilmeistä, että verkkopohjaisuus tulee yhä kasvamaan, kun mennään eteenpäin. Sen tarve kasvaa koko ajan, eikä vain Saappaan kohdalla, vaan muutenkin. Meidän pitää olla saatavilla siellä, missä nuoret ovat.” 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	"Mitä enemmän tätä elämää elää, näkee, kokee ja tekee, sitä helpommin oppii huomaamaan nettisaiteilta ”avunhuutoja”. Minun vahvuudekseni lasken vahvan elämänkokemuksen ja ns. kokemusasiantuntijuuden omien lasteni aikaisempien ongelmien sekä nykyisen työni kautta." 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	"Keskeisimmät tavat nuorten auttamiseen ja kannattelemiseen ovat mielestäni avoin, positiivinen ja luottamusta herättävä keskustelunavaus tai ylipäätään tuen osoittaminen yksilöllisesti kulloisellekin nuorelle. Sen kertominen, että jokainen yksilö on tärkeä ja että jokainen riittää omana itsenään, on myös tärkeää mainita." 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kotka-Kymin NettiSaappaan päivystäjä 
	Kotka-Kymin NettiSaappaan päivystäjä 

	Sect
	Figure



	KOLUMNI 
	KOLUMNI 
	Uskon kohtuukäytt
	Uskon kohtuukäytt
	ERÄÄN NUOREN ÄITI soitteli ja kertoi, että hänen poikansa oli vaikea ehtiä aamulla kouluun. Vähän väliä oli pysähdyttävä rukoilemaan. Ensimmäiset rukoukset olivat he-ti vuoteessa, kun äiti oli käynyt nykimässä hereille. Seuraavaksi piri rukoilla vessassa, ja kesken aamupalan syömistä oli pidettävä monta taukoa käsien ristimisen vuoksi. Osaisiko pappi auttaa? 
	-
	-

	Oireet kuultuani oli helppo antaa vastaus. Siihen ei tarvittu teologian eikä psykiatrian opintoja. Maalaisjärki riitti, jos vain oli rohkeutta kertoa asiat niin kuin ne olivat. Sanoin, että kyseessä ei ollut hengellinen ongelma eikä mikään sellainen vaiva, jossa pappi olisi jonkinlainen asiantuntija. Jos tapausta alettaisiin ratkoa hengellisesti, oireet todennäköisesti vaihtuisivat toisiin oireisiin, kuten sairaalloiseen käsien pesemiseen. 
	-
	-
	-

	Vielä sanoin äidille, että hänen poikansa kannattaisi luultavimmin pysytellä uskosta 
	hieman erossa. Näytti siltä, että pojan persoonallisuudelle ei tekisi hyvää kovin tiivis us
	-

	konnollisten kysymysten pohdinta. Pitäisi pysyä uskon kohtuukäryttäjänä. 
	EPÄILEMÄTTÄ MONILLE ihmisille tekee hyvää tavoitella entistä läheisempää jumalasuhdetta. Siitä saa aineksia oman arvomaailmansa rakentamiseen. Elämässä alkaa näkyä tarkoitusta ja päämääriä, ja levottomassa maailmassa voi kokea turvallisuutta. Kaikkein tärkeintä on, että jumalasuhteen selvittely vie pelastuksen asioiden äärelle. Sitä kautta voi löytää Jumalan armon, joka tuo perimmäisen hyväksytyksi tulemisen tunteen. 
	-

	Minun silmiini näyttää siltä, että tasapainoisen elämän löytävät juuri ne ihmiset, joi
	-

	den arjessa Jumala on läsnä, mutta vain kohtuullisessa määrin antamalla tilaa muullekin 
	elämälle. 
	elämälle. 

	LÄHEINEN JUMALASUHDE ei ole kaikille vain hyväksi. Jokaisen ihmisen mielenterveys tai persoonallisuuden piirteet eivät sitä salli. 
	-

	Uuden testamentin sivuilla on ainakin yksi kertomus, josta huomaa, ettei Jeesus suositellut kenelle tahansa jumalallisen voiman vierihoitoa. Kyseessä on kirkastusvuorikertomus. Noustessaan vuorelle Jeesus otti mukaansa vain kolme lähintä oppilastaan, ja he saivat kokea mystisen ilmestymisen. 
	-
	-
	-

	Omasta puolestani olen aina tuntenut olevani niiden oppilaiden joukkoa, jota ei kos
	-

	kaan johdatella ilmestysten äärelle. Olen niitä, joiden kuuluu jäädä tasamaalle muita asi
	-

	oita toimittelemaan. 
	Arto Kykkä 
	Arto Kykkä 

	Figure


	Ettei yksikään jäisi 
	Ettei yksikään jäisi 
	Läsnäolo oli muutama vuosi sitten julkaistun kirkon erityisnuorisoty linjausten tavoite. Kentältä saadun palautteen perusteella linjauksista syntyi päivitys, jossa päämääräksi asetetaan ulkopuolisuuden ehkäisy. 
	Läsnäolo oli muutama vuosi sitten julkaistun kirkon erityisnuorisoty linjausten tavoite. Kentältä saadun palautteen perusteella linjauksista syntyi päivitys, jossa päämääräksi asetetaan ulkopuolisuuden ehkäisy. 
	rityisnuorisotyön uudet linjaukset ottavat kantaa siihen, miten seurakunnat parhaiten tukisivat perheitä. Linjaukset toimittaneen Lasten ja nuorten keskuksen kehittämis- ja jäsenpalvelujen johtaja Heli Pruukin mielestä ulkopuolelle jäämisen ehkäisyssä tarvitaan monenlaista perheiden ja seurakunnan yhteistyötä. 
	E
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kun Läsnäolon kirkko-linjaukset oli julkaistu, aika pian alkoi olla selvää, että tarvitaan kannanottoa myös siihen, mi-ten seurakunnissa torjutaan lasten eriarvoistumista. 
	-

	Lapsiperheköyhyyden kasvua Suomessa on pidetty viime vuosina huoles
	Lapsiperheköyhyyden kasvua Suomessa on pidetty viime vuosina huoles
	-
	-

	tuttavana. Se on kasvanut esimerkiksi pikkulapsiperheissä. 


	Köyhyys voi tarkoittaa riittämättömien tulojen ja aineellisen puutteen lisäksi monenlaista toimintakyvyn ja sosiaalisten turvaverkkojen puutetta sekä ulkopuolisuutta. 
	-
	-
	-

	Perheen köyhyys voi olla hetkellistä ja ohimenevää, mutta usein se on pitkäaikaista ja periytyvää. 
	-

	Ulkopuolisuuden ehkäisylasit päähän 
	Uusissa erityisnuorisotyön linjauksissa nousee esiin termi ulkopuolisuuden ehkäisy. 
	-

	“Kyse on silmälaseista, joiden läpi kaikkea toimintaa voi katsoa. Silloin näemme rakenteet, jotka estävät joitakin ihmisiä osallistumasta esimerkiksi varallisuuden puutteen vuoksi”, Pruuki selittää. 
	-
	-
	-

	Pruuki toivoo, että kaikki kirkossa asettaisivat silmilleen ulkopuolisuuden ehkäisylasit. 
	“Kaikkien työntekijöiden kirkossa pitäisi niitä käyttää aktiivisesti, papeista ja diakoneista ja kasvatusalan ammattilaisista suntioita myöten. Olennainen kysymys koko kirkossa pitäisi olla, ketkä tarvitsevat kussakin tilanteessa eniten huomiota?” 
	-
	-
	-

	Linjauksissa ei kuitenkaan yritetä tehdä erityisnuorisotyön virkaa tarpeettomaksi, vaan Pruukin mukaan päinvastoin. “Se, että kaikkien pitäisi kantaa tästä asiasta vastuuta, ei saa tarkoittaa sitä, ettei se kuulu kenellekään”, hän sanoo. 
	-
	-
	-
	-

	“Erityisnuorisotyö on asiantuntijatehtävä. Jotta erityisnuorisotyön asiantuntijalla olisi kyky suunnata ja jäsentää työtään, hänen on tunnettava työmuotoa sivuavaa lainsäädäntöä ja yhteiskunnan palvelujärjestelmiä. On myös perehdyttävä esimerkiksi päihde-, mielenterveys- ja kriminaalityön kysymyksiin ja väkivaltaisen käyttäytymisen syihin, erityispedagogiikkaan, perhetyöhön ja lastensuojeluun ja pysyteltävä ajan tasalla ammattiin liittyvillä osa-alueilla”, asiakirjassa linjataan. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Kun nuori ottaa irtiottoa kotoa, seurakunnan on tuettava itsenäistymisessä. Monille nuorille seurakunnasta löytyy ihmisiä, joiden kanssa perheeseen saa etäisyyttä ja monille seurakunta tarjoaa paikan, jossa luoda omia verkostoja. 
	-
	-

	Nuoret, joilla on kotona raskaita huolia, voivat tarvita uutta yhteisöä muitakin enemmän. 
	-

	Pruuki painottaa perheiden tukemista kasvatustyössä eikä näe nuorten ja näiden perheiden tukemisen välillä ristiriitaa. 
	-
	-

	Entä jos… 
	Entä jos… 
	Entä jos… 

	• 
	• 
	• 
	näemme tarvitsevuuden tavallisena osana ihmisenä olemista? Ei ole erikseen auttajia ja autettavia, vaan ihmisiä eri elämäntilanteissa. 
	-


	• 
	• 
	• 
	asetumme aina ensin aktiivisen kuulijan paikalle ilman oletuksia tai tietoa siitä, mitä ulkopuolisuus tai sen uhka tässä 

	kohtaamisessa tarkoittaa? • otamme lapsen, nuoren ja perheen hyvinvoinnin aidosti keskeiseksi tavoitteeksi? 

	• 
	• 
	panostamme matalan kynnyksen palvelujen kehittämiseen ja saatavuuteen? 

	• 
	• 
	etsimme keinoja ja toimintatapoja paikallisverkostoissa rohkeasti yli työala- ja organisaatiorajojen? 

	• 
	• 
	teemme konkreettisia arvovalintoja sekä paikallisesti että kokonaiskirkkona? 

	• 
	• 
	puhumme kirkkona vahvasti ja äänekkäästi ulkopuolisuuden ja köyhyyden uhkaamien ihmisten ja perheiden puolesta? 

	• 
	• 
	mietimme sanoituksiamme ja rakenteitamme välttäen leimaamista ja eriarvoisuuden kokemusta ja näin lisäämme saavutettavuutta ja ehkäisemme ulkopuolisuuden kokemusta? 
	-


	• 
	• 
	vahvistamme seurakunnissa yhteisöllisyyttä ja tuemme ystävyyksien syntymisiä? 


	Lähde: Että kukaan ei jää yksin. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen ulkopuolisuuden ehkäisyn suuntaviivat. 
	Yhteys perheisiin auttaa kaikkia 
	Yhteys perheisiin auttaa kaikkia 
	“Seurakunnan työntekijöiden on hyvä tulla tutuiksi nuorten kotien kanssa. Jos perheet ovat tuttuja, nuoren voi olla helpompi ottaa asioita myös puheeksi tarvittaessa. Kaikenlainen yhteys ja yhteydenpito koteihin helpottaa kaikkia”, Heli Pruuki sanoo. 
	-
	-
	-

	Yksi Pruukin mielestä hyvä käytännön idea olisi ottaa päiväkotien ja koulujen vanhempainvartti käyttöön myös rippikoulutyöhön. Niiden idea on se, että ammattilaiset luovat puitteet keskustelulle, jossa vanhemmat saavat kuvailla perhettä ja sen kuulumisia, arvoja ja toiveita. Keskustelut ovat perhelähtöisiä. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Puolin ja toisin voitaisiin avata odotuksia ja toiveita ja vastata avuntarpeeseen. Seurakunnilla kun on ammattitaitoa myös ohjata monenlaisen avun piiriin. 
	-
	-
	-
	-

	“Silloin kun kotona on häpeää aiheuttavia asioita, niitä voisi olla helpompi nuoren ottaa puheeksi, kun seurakunnan ja perheen välillä on solmittu tuttavuutta. Kynnykset madaltuvat ja luottamus kasvaa”, Pruuki uskoo. 
	-
	-
	-
	-

	Vanhempainiltoja ja vertaisryhmiä 
	Pruukin mielestä parasta taustatyötä erityisnuorisotyölle olisi, jos kirkossa voitaisiin luopua puheessa, asenteissa ja ajatuksissa jaosta auttajiin ja autetta
	Pruukin mielestä parasta taustatyötä erityisnuorisotyölle olisi, jos kirkossa voitaisiin luopua puheessa, asenteissa ja ajatuksissa jaosta auttajiin ja autetta
	-
	-
	-

	viin. Lakattaisiin esimerkiksi puhumasta meistä, jotka voimme auttaa ja niistä, jotka tarvitsevat apua. 
	-



	“Autettavat voivat myös auttaa ja auttajat tarvitsevat joskus apua”, hän sanoo. 
	-

	Hänestä tarvitsevuus pitäisi yleisesti normalisoida. Se vähentäisi kynnyksiä, leimoja ja häpeää. 
	“Häpeä siitä, että ylipäätään on elämässä vaikeuksia, hälvenisi paljon sillä, että huonosti voiminen olisi ihan ok. Olisi ihan ok ja normaalia kenelle tahansa kohdata vaikeuksia ja kriisejä ja tarvita apua muilta”, hän haaveilee. 
	-
	-
	-

	Toinen idea, jota Pruuki suosittelee seurakuntiin, on vanhempainiltojen järjestäminen. Niitä voitaisiin järjestää myös yhdessä koulujen kanssa jakamalla kustannuksia ja tarjoamalla omia verkostoja ja asiantuntemusta yhteiseen käyttöön. 
	-
	-
	-
	-

	Seurakunnat voisivat koulujen ja kotien yhteydenpitokanavien kautta saada yhteyden kaikkiin koteihin. Vanhempainilloissa suosiota saisivat luultavasti ainakin nuorten itsetuntoon, murrosikään, riitelyyn, aggressioon ja vanhempien omaan jaksamiseen ja parisuhteeseen liittyvät aiheet. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Pruuki suosittelee myös vertaisryhmien tarjoamista vanhemmille. Tästä on hyvänä esimerkkinä murrosikäisten äideille tarkoitetut Kamalat äidit-ryhmät. 
	-
	-

	Salla Ranta 
	Salla Ranta 

	Käytänn menetelmiä vanhemmuuden tukemiseen 
	• 
	• 
	• 
	Perheruokailu, yhteinen pytä 

	• 
	• 
	Diakoninen perhety

	• 
	• 
	Selviytyjät – vanhempien parisuhteen opaskirja sekä vertaisryhmämateriaali perheille, 
	-
	-


	• 
	• 
	joissa on sairas tai vammainen lapsi 

	• 
	• 
	Turvasatama- ryhmämalli nuorena vanhemmiksi tuleville tai traumataustasta vanhemmiksi ponnistaville 
	-
	-
	-


	• 
	• 
	Perheystävä -toimintamalli 

	• 
	• 
	LapsiArkki-toimintamalli yksinhuoltajille 
	-


	• 
	• 
	Perhetalot ja -olkkarit 

	• 
	• 
	Lape, perhekeskustoimintamalli ja laaja-alainen yhteisty

	• 
	• 
	Digitaalinen tuki ja nettipalvelut 

	• 
	• 
	Kirkon perheneuvonta 

	• 
	• 
	Tarinoiden maa-toimintamalli 

	• 
	• 
	Perhevalmennuksen jatkoryhmät 

	• 
	• 
	PikkuHelppi 

	• 
	• 
	Yhteisliset ruokailut 

	• 
	• 
	Vanhempien vertaisryhmät 

	• 
	• 
	Odottavien perheiden/yksin odottavien ryhmät 
	-


	• 
	• 
	Kamalat äidit-ryhmät (ja muu murrosikäisten vanhemmuuden tuki) 
	-


	• 
	• 
	Voimasiskot-ryhmät 

	• 
	• 
	Nepsykahvilat 

	• 
	• 
	Diakoniaty(taloudellinen ja muu tuki, eteenpäin ohjaaminen) 

	• 
	• 
	Tukikummisäätiyhteisty



	Lähde käy yksinäisyyden kimppuun 
	Lähde käy yksinäisyyden kimppuun 
	Jo yli 300 toimijaa on lähtenyt Lähteeseen. Tarkoituksena on tehdä Suomesta johtava maa yksinäisyyden vastaisessa taistelussa. 
	Jo yli 300 toimijaa on lähtenyt Lähteeseen. Tarkoituksena on tehdä Suomesta johtava maa yksinäisyyden vastaisessa taistelussa. 
	oka viides suomalainen kokee yksinäisyyttä. Tähän asti ongelmaan on haluttu puuttua vaikuttamalla yksinäisten omaan toimintaan - heidän ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Lähdeliikkeessä ajatuksena on sen sijaan saada muut toimimaan. 
	J
	-
	-
	-
	-
	-

	”Haluamme vaikuttaa ympäristöön, jotta huonosti voivat tulisivat kohdatuiksi. Niillä, jotka eivät kärsi yksinäisyydestä on resursseja vaikuttaa siihen, että ketään ei työnnettäisi ulkopuolelle”, kiteyttää toiminta-ajatuksen Turun yliopiston kasvatuspsykologian professori Niina Junttila. 
	-
	-
	-
	-

	Lähde-liike julkisti toimintasuunni
	Lähde-liike julkisti toimintasuunni
	-

	telmansa vuosi sitten. Aloitusvaiheessa mukana olivat muun muassa Helsinki Missio, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Suomen Mielenterveys ry. Sen jälkeen liike lähti kokoamaan lisäjoukkoja järjestöistä, yrityksistä, instituutioista ja yksityishenkilöistä. Mukana on-kin jo yli 300 toimijaa. 
	-
	-
	-



	Mutta miten Lähteeseen liittyvät sit-ten voivat vaikuttaa? Junttilan mukaan tapoja on monia. 
	”Joka kuukauden 10. päivä on Lähde-päivä. Silloin jokainen voi järjestää omaehtoista toimintaa. Se voi olla vieraiden tervehtimistä kadulla tai naapurin mummolle soittamista. Ajatuksena on, että toiminnalla lisätään yhteisöllisyyttä ja rakennetaan parempaa yhteiskuntaa”, Junttila tiivistää. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Julkista puhumista kaivataan 
	Tarvetta Lähteen toiminnalle on, sillä yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien lista on pitkä. Lapsuudessa koettu yksinäisyys heikentää muun muassa yhteistyötaito-
	Tarvetta Lähteen toiminnalle on, sillä yksinäisyyden aiheuttamien ongelmien lista on pitkä. Lapsuudessa koettu yksinäisyys heikentää muun muassa yhteistyötaito-
	-

	jen kehittymistä ja empatiakykyä. Lisäksi se tuo motivaatio-ongelmia oppimiseen. 

	Figure
	Niina Junttila muistuttaa, että kaikki Lähteeseen liittyvät voivat järjestää toimintaa omaehtoisesti. Toiveena on, että keksityt keinot kannustavat mu-kaan yhä uusia toimijoita. 
	Niina Junttila muistuttaa, että kaikki Lähteeseen liittyvät voivat järjestää toimintaa omaehtoisesti. Toiveena on, että keksityt keinot kannustavat mu-kaan yhä uusia toimijoita. 


	Nuorilla yksinäisyys näkyy itsetuhoisuuden, ahdistuksen ja sosiaalisten fobioiden lisääntymisenä. Yksinäisyyttä kokevilla on myös enemmän erilaisia oireita, kuten vatsakipuja ja nukahtamisvaikeuksia. Myös lääkkeitä käytetään enemmän, ja yksinäisyys lisää alttiutta lähteä mukaan ääriliikkeiden ja rikollisjengien toimintaan. 
	Nuorilla yksinäisyys näkyy itsetuhoisuuden, ahdistuksen ja sosiaalisten fobioiden lisääntymisenä. Yksinäisyyttä kokevilla on myös enemmän erilaisia oireita, kuten vatsakipuja ja nukahtamisvaikeuksia. Myös lääkkeitä käytetään enemmän, ja yksinäisyys lisää alttiutta lähteä mukaan ääriliikkeiden ja rikollisjengien toimintaan. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Junttilan mukaan yksinäisyyden tuomia laajoja ongelmia on kiitettävästi nostettu esiin myös hallitusohjelmissa. Hän toivoisi, että yksinäisyydestä lähdettäisiin puhumaan rohkeasti myös julkisesti. 
	-
	-
	-

	”Olisi hienoa, että henkilöt, joita nuoret ihailevat ja pitävät esikuvinaan, saisi puhumaan omasta yksinäisyydestään. Harvoin näin tehdään, koska yksinäisyyttä hävetään eikä siitä haluta kertoa ulospäin. Ajatellaan, että se on jotenkin oma moka, ja se on täysin väärä tulkinta.” 
	-
	-
	-
	-
	-

	Matalan kynnyksen toiminta iso mahdollisuus 
	Mitä kirkon nuorisotyössä olisi sitten tehtävissä yksinäisyyttä vastaan taistele
	Mitä kirkon nuorisotyössä olisi sitten tehtävissä yksinäisyyttä vastaan taistele
	-

	misessa? 


	Junttilan mukaan kaikkein oleellisinta on edelleen nuorten kohtaaminen. Hän muistuttaa, että nuorilla on tarve tulla nähdyksi. Kasvokkaiset kohtaamiset ovat tärkeitä - samoin netti ja chat. 
	-
	-

	Tärkeää on kuunnella, vaikka yksinäisyyttä kokevien nuorten tarinat pelottaisivatkin. 
	-
	-

	”Voi vaatia hirveästi rohkeutta kuunnella lapsen ja nuoren ajatuksia, sillä ne eivät aina ole välttämättä kauhean kauniita. Jos nuoresta tuntuu, että maailma vihaa häntä, sitä vihataan takaisin. Mutta kukaan ei välttämättä tiedä näitä ajatuksia, jos niitä ei pääse sanomaan ääneen.” 
	-
	-
	-

	Junttila kiittelee, että kirkon tynuorten parissa on joka tapauksessa nykypäivänä lähellä nuoria. Sitä tehdään rohkeasti ja räväkästi, ja tähän hän kannustaa edelleen. 
	-

	”Matalan kynnyksen toiminta on valtavan iso mahdollisuus. Turussa on esimerkiksi diakoniajohtaja Teemu Hällin johdolla lähdetty piirtämään Tuomiokirkon rappusiin ja kohtaamaan sitten ihmisiä kaduille ja kauppoihin”, Juntilla heittää esimerkkinä. 
	”Kaikkein oleellisinta on edelleen nuorten kohtaaminen. Nuorilla on tarve tulla nähdyksi.” 
	Lisätietoa Lähteestä ja siitä, miten voi ilmoittautua mukaan lytyy osoitteesta 
	lahdemukaan.fi 

	Tomi Kangasniemi 
	Tomi Kangasniemi 


	Etäkoulu vaikuttaa mielialaan 
	Etäkoulu vaikuttaa mielialaan 
	uKevällä korona-pandemia sulki koulurakennukset, ja lapset ja nuoret siirtyivät etäopetukseen. Tämä asetti koulut haastavan tilanteeseen, sillä oppilaiden edellytyksissä etäkoulunkäyntiin on suuria eroja. 
	uKevällä korona-pandemia sulki koulurakennukset, ja lapset ja nuoret siirtyivät etäopetukseen. Tämä asetti koulut haastavan tilanteeseen, sillä oppilaiden edellytyksissä etäkoulunkäyntiin on suuria eroja. 
	 
	-
	-

	”Etäkoulu vaatii paljon itsesäätelyä ja itseohjautuvuutta, ja osalla tämä toimii hyvin ja osalla taas on haastavaa. Siinä on ollut suurta vaihtelua, miten lapsia on saatu osallistumaan opetukseen. Tarve sosiaaliselle seurannalle on korostunut”, toteaa koulupsykologi Siiri Nuolioja Helsingin kaupungilta. 
	-
	-

	Siihen, onko etäkoulu varsinaisesti lisännyt lasten kokemaa yksinäisyyttä, on Nuoliojan mukaan vaikea vastata. 

	Fyysisten kontaktien kaipuu näkyi, kun koulut jälleen avasivat ovensa. Oppilaat halasivat pihalla toisiaan, ja oli huomattavissa, että virtuaalikontaktit eivät korvaa fyysistä läsnäoloa. 
	-
	-
	-

	Ongelmallisin tilanne on ollut kuitenkin oppilaille, joilla on sosiaalisissa taidoissa haasteita. Koulun säännöissä todetaan, että ketään ei saa jättää yksin, mutta etäkoulussa tämä sääntö menettää merkityksensä. 
	-
	-

	”Jos on ongelmia myös vapaa-ajalla, tämä nousee entisestään esiin”, Nuolioja muistuttaa. 
	-

	Oppilaiden jakautuminen näkyy siinäkin, miten he kokevat koulussaolon. On niitä oppilaita, joille kou
	Oppilaiden jakautuminen näkyy siinäkin, miten he kokevat koulussaolon. On niitä oppilaita, joille kou
	-
	-

	lun sosiaalinen ilmapiiri voi olla ahdistava. He ovatkin nauttineet siitä, että kouluun ei tarvitse tulla ahdistumaan. Toisaalta on taas oppilaita, joiden perheessä on esimerkiksi päihde- tai väkivaltaongelmia. Heille koulu saattaa tarjota paikan, missä ikävästä kotitilanteesta pääsee irti. 
	-
	-
	-
	-


	”Jaksamisen ja elämän mielekkyyden kannalta sosiaaliset suhteet ovat joka tapauksessa tosi tärkeitä. Niillä on iso merkitys jo ala-asteikäisille. Kun yhdessäolo kavereiden kanssa tai harrastukset ovat jääneet pois, on se lisännyt väsymystä ja vaikuttanut mielialaan” Nuolioja tiivistää. (TK) 
	-
	-
	-
	-


	Tukea nuorille kriisitilanteissa 
	Tukea nuorille kriisitilanteissa 
	Tehostetussa nuorisotysä kirkko ja kunta toimivat rinnakkain. Keskisä on nuorten yhteinen tukeminen kriisitilanteiden sattuessa. 
	Tehostetussa nuorisotysä kirkko ja kunta toimivat rinnakkain. Keskisä on nuorten yhteinen tukeminen kriisitilanteiden sattuessa. 
	ehostetussa nuorisotyössä on kyse keskitetyn tuen järjestämisestä nuorille yhdessä kaupungin nuorisotyön kanssa sellaisissa tilanteissa, kun alueella on tapahtunut laajasti nuoria koskettava kriisi”, kertoo Oulun seurakuntayhtymän erityisnuorisotyöntekijä Anja Saukkomaa. 
	”T
	-
	-
	-

	Tehostetun nuorisotyön hankkeet käynnistyivät Kauhajoen ja Jokelan koulusurmista. Suuren luokan kriiseissä konkretisoitui yhteistyön järjestelmien tarve ja merkitys. 
	-
	-

	”Oulussa alkusysäys mallin järjestämiselle liittyi Oulun seudun ammattioppilaitoksen Myllytullin yksikössä sattuneeseen tapaukseen, jossa opiskelija puukotti toisia. Kaupungin ja seurakunnan kriisityö ja kaupungin nuorisopalvelut käynnistivät oman työnsä, mutta ne eivät siinä tilanteessa kohdanneet toisiaan. Koordinoidun järjestelmän toteuttaminen katsottiin tarpeelliseksi.” 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Oulussa yhteisen mallin muodostaminen oli sinällään helppoa, koska seurakuntien ja kaupungin välillä oli jo ennestään paljon yhteyksiä ja yhteistyötä. 
	-
	-
	-

	”Hyvät verkostot tekevät tietysti asioista helpompia. Tällaisissa asioissa kannattaa edetä yhdessä. Tekemistä punnitaan sillä perusteella, mikä on järkevintä resurssien kannalta”, Saukkomaa toteaa. 
	-
	-
	-

	Koordinoitua auttamista 
	Tehostettu nuorisotyö toimii yhteistyössä kaupungin kriisiryhmän kanssa, jossa myös on muutama nuorisotyön
	Tehostettu nuorisotyö toimii yhteistyössä kaupungin kriisiryhmän kanssa, jossa myös on muutama nuorisotyön
	-
	-

	tekijä mukana. Varsinainen tehostetun nuorisotyön malli perustuu kolmeen koordinaattoriin ja toimintaan sitoutuneisiin työntekijöihin, jotka yhteydenoton jälkeen lähtevät liikkeelle. 
	-
	-



	”Paikallisseurakuntien ja kaupungin nuorisotyöntekijöistä on muodostettu nuorisotyön valmiusryhmä, josta koordinaattori järjestää tilanteen koittaessa sellaisen tiimin kuin tilanne vaatii. Aina on liikkeellä vähintään yksi työpari. Tilanteesta riippuen aikuisia voidaan tarvita paljonkin.” 
	-
	-
	-

	Tehostettuun nuorisotyöhön lähteneet työntekijät ovat mukana kohtaamassa alueen nuoria ja tarpeen tullen perheitäkin. Sen perusteella, mikä kulloinkin vaikuttaa parhaimmalta ratkaisulta, järjestetään koululle tai kirkolle avoin tila, jonne nuoret voivat välittömästi tulla ja puhua asiasta. 
	-
	-
	-
	-

	”Nuorethan kokoontuvat yhteen joka tapauksessa. Tehostetun nuorisotyön puitteissa heille järjestetään yhteinen ti-la, jossa on aikuisia. Työntekijöiden kanssa voi jutella ja purkaa tuntojaan, tai sit-ten voi vaan olla siellä paikalla kavereiden kanssa ja vaikka pelata pelejä.” 
	-
	-

	Mukana olevat työntekijät on koulutettu. Oulussa on järjestetty yhdessä hiippakunnan kanssa tehostetun kriisityön koulutus, johon osallistui myös lähialueiden työntekijöitä; työ on leviämässä alueella laajemmalle. 
	-
	-
	-
	-

	Tekijiden jaksaminen turvattava 
	Oulussa tehostetun nuorisotyön mallia joudutaan käyttämään keskimäärin pari kertaa vuodessa. Tilanteet liittyvät esimerkiksi nuorten itsemurhiin. Oulun alueella tapahtunut seksuaalirikosten sarja edellytti myös tuen järjestämistä. 
	-
	-

	”Kriisityössä lapset ja aikuiset hoidetaan kyllä, mutta nuoret jäävät helposti väliinputoajiksi, ellei ole etukäteen laadittua suunnitelmaa siitä, miten heidän tukensa hoidetaan.” 
	-
	-

	Figure
	Suru ja kuolema kuuluvat kirkon työntekijöiden asiantuntemukseen. Tätä osaamista kriisitilanteissa arvostetaan ja halutaan käyttää myös nuorisotyön puolella. 
	-

	Työntekijöille tehostettu nuorisotyö tarkoittaa kriisin ja sen järkyttäneiden ihmisten kohtaamista. Jotta siinä jaksaa, tehostetun nuorisotyön operaatioon kuuluu myös työvuorojen mitasta ja kuormittavuudesta huolehtiminen. Koordinaattorit pitävät langat käsissään ja vetävät työlle rajat. Koordinoinnista vastaava ei myöskään itse mene paikan päälle. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	”Malliin kuuluu olennaisesti työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen. Välittömästi päivystyksen jälkeen järjestetään ”hetipurku” ja seuraavina päivinä isompi purkutilaisuus, jonka vetämisestä vastaavat perheasiain neuvottelukeskuksen työnohjaajat.” 
	-
	-
	-

	”Tehostettu työvaihe kestää pari päivää. Sen jälkeen tilanteen mukaan tukea järjestetään tietysti edelleen, mutta se kartoitetaan ja hoidetaan paikallisseurakuntien ja kaupungin nuorisotilojen normaalin työn puitteissa. Ehkä tällä saralla meillä on vielä eniten jatkokehittämisen mahdollisuuksia.” 
	-
	-
	-
	-

	Jaakko Kaartinen 
	Jaakko Kaartinen 


	Hyvää yhteislisyyttä n 
	Hyvää yhteislisyyttä n 
	Sect
	Figure

	Villi-lehti kysyi kolmen tytekijän näkemyksiä siitä miten seurakunnan nuorisotyvoi olla tukemassa nuoria ja edistämässä heidän positiivista elämänhallintaansa. Vastauksissa nousi esiin ajatus siitä, että nuoria on mahdollista auttaa niin ennaltaehkäisevästi kun korjaavalla tylä. Avainasemassa on hyvä, turvallinen ja armollinen yhteislisyys. Nuorisotytekijällä on tässä ensisijaisen tärkeä rooli. Keskeistä on my muiden kasvatustahojen kanssa tehtävä yhteisty Korona-aika on tuonut nuorten tavoittamiseen omat l
	kemaan elämässään haasteita kohdanneita nuoria. Seurakunnan aktiivisillakin nuorilla voi esiintyä riittämättömyyden tunteita, vaikka he ulkoisesti näyttäisivätkin pärjäävän hienosti opinnoissaan ja heillä olisi hyviä harrastuksia. He saattavat kuitenkin kaivata meiltä työntekijöiltä viestiä siitä, että he kelpaavat ja riittävät vähemmälläkin suorittamisella. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Me voimme kuunnella ja auttaa. Nuori saattaa kuitenkin tarvita myös sellaista osaamista ja ammattitaitoa, mitä meiltä nuorisotyöntekijöiltä ei löydy. Meidän tuleekin olla riittävän tietoisia paikkakunnan muusta palvelutarjonnasta. Tarvittaessa voimme ohjata nuorta ottamaan yhteyttä muihin ammattilaisiin esimerkiksi arjenhallintaan, mie-
	-
	-
	-
	-

	Sauli Paavilainen lenterveyteen tai velkaantumiseen liitty-Marika Taipalus Siilinjärven seurakunnan johtava nuori-vissä kysymyksissä. Seinäjoen seurakunnan sotyönohjaaja nuorisotyönohjaaja 
	u Seurakunnan nuorisotyö voi tukea uSeurakunnan nuorisotyö tarjoaa nuoria niin ennaltaehkäisevällä kuin monia erilaisia ryhmätoimintoja, joikorjaavalla työllä. Meillä on hyvät mah-hin nuori voi osallistua. Toiminnan tudollisuudet edistää nuorten positiivista lee olla riittävän monipuolista. Näin joelämänhallintaa. Yhteisöllisyys on täs-kainen voi löytää itselleen sopivan vaihsä tärkeässä roolissa. Seurakunnan työn-toehdon. Näissä ryhmissä nuori saa olla tekijän tehtävänä on tarjota mielekkäitä oma itsensä, 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Seurakunnissa on ammattitaitoisia ja vallisuus. Mitä moninaisimpia persooosaavia työntekijöitä, jotka pystyvät tu-nia työntekijät ja nuoret saavat toimin
	-
	-

	Figure

	ä nuoren tueksi! 
	ä nuoren tueksi! 
	”Kirkon nuorisoty sisältyy my toivon teologinen ulottuvuus.” 
	nassa kohdata, sitä rikkaampaa se heille ja myös meille on. 
	nassa kohdata, sitä rikkaampaa se heille ja myös meille on. 
	Nuoret voivat painia erilaisten kysymysten ja murheidenkin kanssa. Silloin työntekijä voi rohkaista nuorta ja kannustaa häntä eteenpäin. Oleellista on se, että nuoren on helppo tavoittaa seurakunnan työntekijä. Korona-aika on haastanut meitä työntekijöitäkin uudella tavalla. Vaikka me olisimmekin hyvin tavoitettavissa, riittääkö se? Meidän on mietittävä miten aktiivisesti itse kyselemme nuorten kuulumisia soittamalla tai viestittelemällä. Valitettavastihan on myös niin, että kaikki nuoret eivät ole helposti
	-
	-
	-
	-
	-

	On lohdullista tietää, että läheskään kaikki nuoret eivät ole kokeneet koronaaikaa raskaana tai ahdistavana. Joillekin rauhoittuminen, oman ajan saaminen, sekä arjen, erilaisten ryhmien ja tilanteiden tuomien paineiden poistuminen on voinut olla myös hyvin helpottava asia. Ja jotkut taas kokoontuvat livenä joka tapauksessa, eri rajoituksista huolimatta. 
	-
	-

	Nuoret ovat tarvinneet aiempaa enemmän arjen tukea jo ennen korona-aikaa. Erityisnuorisotyön tarve on lisääntynyt. Kouluyhteistyö on tässä ensiarvoisen tärkeää. On hienoa, että koulut ovat ottaneet seurakunnan nuorisotyönohjaajat tiiviisti mukaan koulun arkeen. 
	-
	-
	-
	-

	On ylipäätään tärkeää, että eri kasvatustyötä tekevät tahot toimivat yhdessä. Näin kukaan nuori ei jää yksin. Muuttuvassa ja hektisessä arjessa voima löytyy yhteistyöstä. 
	-
	-


	Figure
	Markku Ihander 
	Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan johtava nuorisotyönohjaaja 
	u Nuorten auttamisessa ja tukemisessa työntekijöiden fyysinen läsnäolo on ensisijaisen tärkeää. Kokoava toiminta nousee merkittävään rooliin. 
	-

	Varsinkin erilaiset hengailupaikat ovat nuorten suosiossa. Näissä yhteyksissä työntekijän voi kohdata herättämättä sen suurempaa huomiota. Tärkeää on, että työntekijät tulevat tutuiksi kasvoiksi, tämä madaltaa nuorten kynnystä yhteydenottoon. Meidän työssämme itseään on myytävä koko ajan. Korona-aika on luonnollisesti heikentänyt mahdollisuuksia livekohtaamiseen. Sen sijaan työntekijät ovat tehneet paljon töitä someyhteisöjen kautta, viesti
	Varsinkin erilaiset hengailupaikat ovat nuorten suosiossa. Näissä yhteyksissä työntekijän voi kohdata herättämättä sen suurempaa huomiota. Tärkeää on, että työntekijät tulevat tutuiksi kasvoiksi, tämä madaltaa nuorten kynnystä yhteydenottoon. Meidän työssämme itseään on myytävä koko ajan. Korona-aika on luonnollisesti heikentänyt mahdollisuuksia livekohtaamiseen. Sen sijaan työntekijät ovat tehneet paljon töitä someyhteisöjen kautta, viesti
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	telleet nuorille olevansa etänä käytettävissä ja osallistuneet ylipäätään toimintaan verkossa. Kaikki kokeilut ovat onnistuneet. 
	-
	-
	-


	Mielestäni yhteisön rooli on työntekijän roolia ohuempi. Nuoret saavat omissa porukoissaan toisiltaan tukea ja ryhmä voi kannatella heitä. Samalla asioiden ja mahdollisten ongelmien ydin voi kuitenkin jäädä hämärän peittoon. Ryhmäpaine voi nousta niin suureksi, ettei omasta asiasta ole helppoa avautua. Yhteisö voi olla sillä lailla kova, ettei siellä haluta puhua nuoren syvemmistä ongelmista. Tärkeintä on se, että on kivaa. Monesti on myös niin, että ryhmä ei halua nostaa ketään yksilöä esille. Usein nuoril
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Tänä päivänä nuorilla on monenlaista huolta ja mietittävää. Seurakunta pystyy tukemaan nuorten elämänhallintaa ennaltaehkäisevästi nimenomaan työntekijöidensä kautta. Joskus saatamme onnistua myös korjaavassa työssä. Korjaavan työn haasteena on saada selville, mitä pitäisi korjata. Me emme saa muilta toimijoilta - esimerkiksi kaupungin eri tahoilta - taustatietoja nuorista. Olemme sen varassa mitä nuori tai hänen vanhempansa meille kertovat. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	On tärkeää korostaa toivon näkökulmaa. Sitä pidämmekin nuorisotyössä koko ajan yllä, niin nykypäivään kuin tulevaisuuteen liittyen. 
	-
	-

	Figure
	Tytekijden jaksaminen koetteilla 
	pandemian jatkuessa 
	Kasvatuksen ja nuorisoty asiantuntijat KNT ry on kerännyt vuoden mittaan kolmeen otteeseen tietoja jäsenten jaksamisesta ja tyyvinvoinnista pandemian aikana. Kevään rasituksesta tuskin on palauduttu ja pandemiatilanne on menossa heikompaan suuntaan. 
	Kasvatuksen ja nuorisoty asiantuntijat KNT ry on kerännyt vuoden mittaan kolmeen otteeseen tietoja jäsenten jaksamisesta ja tyyvinvoinnista pandemian aikana. Kevään rasituksesta tuskin on palauduttu ja pandemiatilanne on menossa heikompaan suuntaan. 

	yöntekijöille tehtyjen kyselyjen viimeisimmät tulokset ovat elokuulta. Silloinhan tautitilanne oli Suomessa rauhoittunut, ja arki näytti olevan palaamassa tavalliseksi. Siihen nähden syys-lokakuun kehitys on tietysti pettymys. Kun näyttää siltä, että joudutaan ehkä palaamaan pitkäksikin aikaa takaisin tiukennuksiin ja poikkeustiloihin, se näkyy varmasti seuraavalla kyselykierroksella, jonka saamme joulukuussa”, sanoo Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat ry:n asiamies Tero Fleminch. 
	”T
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	”Rajuimmat vaikutukset olivat he-ti keväällä, kun kaikki muutokset romahtivat työntekijöiden niskaan kerralla. Monen oli otettava siltä seisomalta käyttöön itselleen aivan uudenlaisia me
	”Rajuimmat vaikutukset olivat he-ti keväällä, kun kaikki muutokset romahtivat työntekijöiden niskaan kerralla. Monen oli otettava siltä seisomalta käyttöön itselleen aivan uudenlaisia me
	-
	-
	-

	netelmiä.” 

	Fleminch toteaa, että seurakunnissakin työelämän murros on joka tapauksella ollut meneillään. 
	-
	-

	Koronan myötä Zoom, meetit ja Teamsit vain tulivat työn arkeen parissa viikossa. Digitalisaation osalta nytkähdettiin suuri harppaus eteenpäin pakon sanelemana. 
	-

	”Tämän muutoksen kuorma on jakautunut työntekijöiden kesken epätasaisesti. Niille, jotka ovat jo vuosia tehneet sometyötä osana perustehtäviään, muutos oli oikeastaan jatkumoa normaaliin. Toisaalta monella heistäkin kuormitus lisääntyi, kun erityistä omaa osaamista piti hyödyntää uudenlaisessa asiantuntijaroolissa ja toisten opastajana.” 
	-
	-
	-
	-
	-

	Lisääntynyt kuormitus monen tekijän summaa 
	Lisääntynyt kuormitus monen tekijän summaa 
	Tero Fleminchin mukaan työntekijäkyselyt osoittavat, että työmäärän koetaan pandemian vuoksi lisääntyneen. 
	-
	-

	”Yksi syy palautuu ehkä juuri tähän digitalisaatioon. Teams-palaverista siirtyminen seuraavaan tapahtuu sekunneissa. Työntekijän aivot ja mieli eivät pitkän päälle pysy mukana sellaisessa vauhdissa.” 
	-
	-
	-
	-

	”Kyselyistä saa sellaisen kuvan, että aika moni on joutunut juoksemaan maaliskuusta alkaen kuntoaan kovemmin. Loppukesästä näytti hetken ajan siltä, että päästään vetämään henkeä. Kun tilanne Koronan leviämisen kanssa on nyt heikentynyt, eikä päästäkään rauhoittumaan, uupumisen riskit kasvavat.” 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Työajattomien työntekijöiden suhteen etätöihin siirtyminen on merkinnyt osin epäselviä tilanteita. Työajan käytöstä on pitänyt paikoin antaa tarkempia selvityksiä. Etätöiden tekemisen kulttuuri ei vielä ole kovin vahva. 
	-
	-
	-
	-

	Toisaalta työntekijöiden mieltä painaa epävarmuus siitä, miten nuoret jaksavat. Nuorisotyön vaativuuden on koettu viime vuosina kasvaneen nuorten ongelmien tunkeutuessa työn arkeen entistä moninaisempina. Työn normaalijakauma on siirretty epänormaalin suuntaan. Nyt koronaeristykset kärjistävät niiden nuorten tilanteita, joilla muutenkin on hankalinta. Samalla työntekijöiden useimmat kontaktit nuoriin vaihtuivat kasvokkaisista virtuaalisiin. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	”Myös oman työn suunnitteluun 
	”Myös oman työn suunnitteluun 
	ja toteutumiseen liittyvä epävarmuus kuormittaa. Osassa seurakunnissa riparit siirrettiin syksylle; nyt herää tietysti kysymys siitä, oliko se oikea ratkaisu. Seurakunnissa ei ole vielä juurikaan jouduttu puuttumaan työsuhteisiin, mutta taloudellisen ja toiminnallisen tilanteen kehittyminen varmasti pyörii mielessä”, Fleminch sanoo. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-



	Jos YT-neuvotteluja tulee, epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia nousee niistä tulkinnoista, kenen työ on välttämätöntä ja tärkeää, kenen puolestaan sellaista, jota ilman voidaan tulla toimeen. 
	-
	-

	Tukea jaksamiseen pitää muistaa pyytää 
	”Kokonaisuudessaan tämä on ollut kerta kaikkiaan omituinen vuosi. Tämän kanssa selviämisessä jokainen joutuu kyselemään, miten pystytään mukautumaan ja jaksamaan”, Tero Fleminch toteaa. 
	-

	Työntekemisen tapaa pitää kalibroida niin, että työyhteisön ryhmäytymisen keinot löytyvät sosiaalisen etäisyydenkin aikana. Tarve epämuodolliselle kohtaamiselle on tällaisina aikoina tavallistakin suurempi. Pelkkä digikohtaaminen ei siihen varmasti riitä.” 
	-
	-
	-
	-
	-

	Fleminch teki viime vuonna oman tutkimuksen työntekijöiden jaksamisen ja työn arvostuksen välisistä kysymyksistä. Työssä jaksamista tukee voimakkaasti, kun työntekijät kokevat, että heidät nähdään ja heitä kuunnellaan asiantuntijaroolissa. 
	-
	-
	-
	-

	Saman kuulemisen ja huomioimisen varassa poikkeustilanteessakin 
	Saman kuulemisen ja huomioimisen varassa poikkeustilanteessakin 
	-

	jaksamiseen löytyy parhaita keinoja. 

	Figure
	Oman ty suunnitteluun ja toteu-tumiseen liittyvä epävarmuus kuor-mittaa tytekijtä, Tero Fleminch toteaa. Jaksamista edistävät kuul-luksi ja arvostetuksi tulemisen ko-kemukset. 
	Oman ty suunnitteluun ja toteu-tumiseen liittyvä epävarmuus kuor-mittaa tytekijtä, Tero Fleminch toteaa. Jaksamista edistävät kuul-luksi ja arvostetuksi tulemisen ko-kemukset. 


	”Kyllä seurakunnat ovat työyhteisöjä siinä kuin muutkin, ja samoja työntekijöiden tukemisen keinoja täytyy voida löytää. Vaikka niitä ei valmiina ole, sellaiset kyetään rakentamaan. Se on sekä työnantajan että työntekijän harteilla”, sanoo Fleminch. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	”Tämän syksyn ja talven aikana varmasti korostuu tarve käydä sellaisia keskusteluja, joilla kartoitetaan henkilökohtaisia tilanteita: miten menee, miten voidaan? Esimiesten täytyy luoda siihen edellytykset, mutta yhteydenpidon väylä edellyttää kaksisuuntaisuutta. Tukea jaksamiseen saa, jos sitä muistaa pyytää.” 
	-
	-
	-
	-

	Jaakko Kaartinen 
	Jaakko Kaartinen 

	Mitä nuorten palaute rippikoulusta 
	kertoo hyvinvoinnista? 
	Vuosittain rippikoulun päätteeksi nuoria pyydetään täyttämään itsearviointilomake. Lokakuun alkuun mennessä vastauksia rippikoululaisilta ja isosilta on tullut yli 16 000. Kysely antaa edustavan kuvan Suomen noin 46 000 rippikoululaisen rippikoulukokemuksesta. 
	Vuosittain rippikoulun päätteeksi nuoria pyydetään täyttämään itsearviointilomake. Lokakuun alkuun mennessä vastauksia rippikoululaisilta ja isosilta on tullut yli 16 000. Kysely antaa edustavan kuvan Suomen noin 46 000 rippikoululaisen rippikoulukokemuksesta. 
	ippikoulun itsearviointilomakkeessa on joitain kysymyksiä, joiden kertovat nuorten hyvinvoinnista. Koronakevään ja -kesän jälkeen on mielenkiintoista katsoa, mitä itsearvioinnin tulokset kertovat nuorten hyvinvoinnista. Käsittelen tässä vain rippikoululaisten vastauksia. 
	R
	-
	-
	-
	-

	Kyselyssä pyydetään arvioimaan väitteitä asteikolla yhdestä seitsemään. Keskeiset nuorten hyvinvointiin liittyvät väittämät ovat: iloitsen elämästäni, minulla oli hyvä olla rippikoulussa, sain rippikoulussa uusia ystäviä, ystävyyssuhteeni syvenivät rippikoulun aikana, minun oli rippikoulussa turvallista olla, sain olla rippikoulussa oma itseni. 
	-
	-
	-
	-


	Ensimmäinen kysymys kuvaa hyvinvointia suoraan, muut kysymykset liittyvät hyvinvointiin epäsuorasti: jos rippikoulussa on esimerkiksi ollut hyvä olla, se todennäköisesti tukee hyvinvointia. 
	-
	-
	-

	Pahoinvoivat nuoret pitää tunnistaa 
	Selvin muutos tuloksissa näkyy kysymyksissä ”sain rippikoulussa uusia ystäviä” (v. 2019: 5,4; v. 2020: 5,1) sekä ’ystävyyssuhteeni vahvistuivat rippikoulun aikana’ (v. 2019: 5,1; v. 2020: 4,9), joissa molemmissa näkyy joidenkin kymmenysten pudotus vastausten keskiarvossa verrattuna viime vuoteen. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	On myös huomattavaa, että vastauksissa kysymykseen ’iloitsen elämästäni’ heikoimman arvosanan 1-3 on antanut 8,6 % rippikoululaisista, kun vii-me vuonna heikoimman arvosanan antoi 8,0 % rippikoululaisista. Vastaavasti positiivisen arvosanan 5-7 on antanut tänä vuonna 82,7 % rippikoululaisista. Viime vuonna vastaava luku oli 84,1 %. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Suurimmaksi osaksi hyvinvointiin liittyvien kysymysten vastausten keskiarvot ovat pysyneet lähes tarkalleen samoina kuin viime vuonna. Mistä tulokset voisivat siis kertoa? 
	-
	-
	-

	Ensimmäinen näkökulma on ehkä kaikkein ilmiselvin: 8-8,6 % rippikoululaisista antaa kielteisen vastauksen kysymykseen iloitseeko hän elämästään. Tämä tarkoittaa, että jokaisessa rippikouluryhmässä on keskimäärin 2 nuor
	Ensimmäinen näkökulma on ehkä kaikkein ilmiselvin: 8-8,6 % rippikoululaisista antaa kielteisen vastauksen kysymykseen iloitseeko hän elämästään. Tämä tarkoittaa, että jokaisessa rippikouluryhmässä on keskimäärin 2 nuor
	-
	-
	-
	-

	ta, jotka eivät voi hyvin. Ajattelen, että rippikoulun ohjaajan näkökulmasta tämä on tärkeää tiedostaa. 
	-


	Korona-aika näkyy kesän tuloksissa vähäisesti 
	Viime keväänä koulujen ollessa suljettuna nousi eri puolilla huoli siitä, miten nuoret ja perheet pärjäävät. Tiedetään, että kevät oli monelle stressaava ja ahdistava, vaikka rippikoulukyselyyn vertailtavissa olevaa dataa ei ole. 
	-
	-
	-

	Valtioneuvoston raportissa Lasten ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidossa todetaan, että koronakriisi on lisännyt lapsi- ja nuorisoryhmien välistä epätasa-arvoa. 
	-
	-

	Osassa perheistä arjen muutoksiin pystyttiin vastaamaan, osassa hyvinvointi puolestaan heikkeni merkittävästi ainakin väliaikaisesti. On siis oikeastaan mielenkiintoista, että korona-aika näkyy tuloksissa huomattavan vähän. 
	-
	-
	-

	Voi kysyä, ovatko nuoret, kenelle kevät oli vaikein, löytäneet tiensä rippikouluun? On huolestuttavaa, jos rippikoulusta tulee vain hyvin pärjäävien nuorten paikka. 
	-
	-
	-

	Toisaalta tulokset ehkä kertovat myös nuorten resilienssistä. Vaikka kevät oli monelle nuorelle vaikea, kun kriisi kesällä hellitti, myös nuorten hyvinvointi todennäköisesti parani. Jos näin on, tästä on syytä olla iloinen. 
	-
	-

	Vilppu Huomo 
	Vilppu Huomo 

	Sect
	Figure

	Angstia ja kateutta 
	”Minä katselin sitten kaikkea sortoa, jota harjoitetaan auringon alla. Katso: sorrettujen kyynelet! Ei ole heillä lohduttajaa. Katso: sortajien väkivalta! Eikä lohduttajaa ole. Silloin minä ylistin vainajia, jotka ovat kuolleet — ylistin onnellisemmiksi kuin ovat ne, jotka vielä elävät; ja näitä kumpiakin onnellisemmaksi ylistin sitä, joka ei ole syntynytkään ja jonka ei ole tarvinnut nähdä sitä pahaa, mitä auringon alla tapahtuu.” (Saarn. 4:1–4) 
	-
	-
	-

	Saarnaajan kirja hätkähdyttää epäsovinnaisuudellaan. Sen minä-puhuja kyselee elämän mielen ja merkityksen perään eikä epäröi ilmaista turhautumistaan etsinnän äärellä. Juuri ahdistuksensa ja maailmantuskansa kanssa kamppaileva Saarnaaja tuntuu monesta nykylukijasta hämmästyttävän modernilta. Vaikka minä-puhuja kuvaa itseään kokeneeksi ja vaikutusvaltaiseksi mieheksi, hän angstaa kuin teini. 
	-

	Ilon, toivon ja rohkaisun sanojen ohella Raamatusta löytyy inhimillisen kokemuksen muitakin sävyjä. Välillä nuorten kanssa voi pitää esillä tätä tunteiden kirjoa ja pysähtyä yksinäisyyden, kateuden tai toivottomuuden äärelle, tunnistaa tunne, nimetä se ja hyväksyä se kaikessa kipeydessään osaksi ihmisen elämää. 
	-
	-

	”Mieltäni jäytää pelko. Herra, kuinka kauan vielä?” (Ps. 6:4) Psalmien minä-muotoisuus antaa tilaa samaistua tekstissä esiintyviin tunteisiin. Psalmeissa ääneen pääsevät usein synkät tunteet, myös kokemus Jumalan poissaolosta ja vaikenemisesta. Psalmit antavat arvokkaan mallin siitä, että Jumalalle saa valittaa. Ylivoimaiselta tuntuvan tunteen kanssa kannattaa jatkaa puhumista Jumalalle silloinkin, kun ainoa asia mielessä kysymys, kuinka kau-
	-
	-
	-
	-

	PIPLIA 
	PIPLIA 

	an tämä jatkuu: ”Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja sydäntäni jäytää tuska?” (Ps. 13:3) 
	Moni kristitty kipuilee kiellettyjen tunteiden kanssa. Miten puhumme esimerkiksi kateudesta? 1. Pietarin kirje kehottaa kristittyjä näin: ”Jättäkää siis kaikki pahuus ja vilppi, kaikki teeskentely ja kateus ja kaikki panettelu.” 
	-

	(1. Piet. 2:1, vrt. Gal. 5:12; Jaak. 3:16) Kateus on tunne, jota jo muutenkin hävetään ja josta tunnetaan syyllisyyttä. Kukaan ei pidä kateellisista ihmisistä. Kun Uuden testamentin kirjoittaja vielä toisensa jälkeen muistuttaa, ettei kateus sovi kristitylle, ongelma siirtyy vielä Jumala-suhteenkin tasolle. Olisiko tilaa puhua kateudesta toisinkin? Voivatko Raamatun kateelliset sisarukset auttaa pysähtymään kateuden äärelle ja hyväksymään sen tunteeksi, joka sekin kuuluu elämään? Ehkä heidän kauttaan voi po
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Raamatun tekstit muistuttavat myös tunteiden aaltoilevuudesta ja väliaikaisuudesta, mikä voi olla itsessään lohdullinen ajatus. Saarnaajan kirjassakin tunteet ja tunnelmat vaihtelevat. Angsti vaihtuu välillä kiitollisuudeksi elämän pienistä lahjoista: ”Vaivannäkönsä keskellä ihmisellä ei ole muuta onnea kuin syödä ja juoda ja nauttia elämän iloista. Minä huomasin, että myös tämä tulee Jumalan kädestä.” (Saarn. 2:24) 
	-
	-
	-
	-
	-

	Katja Kujanpää 
	Katja Kujanpää 

	Figure
	Kirkon kasvatuksen päivä 13.1. verkossa 
	yvät kollegat ja Kirkon kasvatuksen päivien ystävät, kun käynnistimme Kirkon kasvatuksen päivien 2021 ohjelmahaun viime keväänä, elimme siinä toivossa, että Covid19-pandemia olisi tapahtumaamme mennessä selätetty ja siihen liittyvät rajoitukset purettu. 
	yvät kollegat ja Kirkon kasvatuksen päivien ystävät, kun käynnistimme Kirkon kasvatuksen päivien 2021 ohjelmahaun viime keväänä, elimme siinä toivossa, että Covid19-pandemia olisi tapahtumaamme mennessä selätetty ja siihen liittyvät rajoitukset purettu. 
	H
	-

	Osittain näin tapahtuikin, mutta kuluvan syksyn aikana virustartunnat ovat taas lisääntyneet. 
	-

	Meille on tärkeintä sekä osallistujien että ohjelman tuottajien turvallisuus. Pitkän harkinnan jälkeen olemme päätyneet siirtämään kolmipäiväiset Kirkon kasvatuksen päivät vuodella eteenpäin. 
	-
	-
	-
	-

	Järjestämme kuitenkin Kirkon kasvatuksen päivän verkossa keskiviikkona 13.1.2021 klo 9-16, hyödyntäen saatuja ohjelmaehdotuksia ja erilaisia verkkoalustoja. 
	-
	-
	-

	Pystymme tarjoamaan monipuolisen kattauksen ajankohtaista ohjelmaa myös yhden päivän aikana, johon Sinä olet tervetullut liittymään mukaan. 
	-

	Kasvatuksen päivän ohjelmakoko
	Kasvatuksen päivän ohjelmakoko
	-

	naisuus koostuu 45 minuutin mittaisista ohjelmaosioista, joita on lähes 30. Kasvatuksen päivään osallistuville lähetetään liittymislinkki jokaiseen ohjelmaan. 
	-
	-
	-



	Figure
	Päivän mittaisen virtuaalitapahtuman hinta on 60 euroa. Tällä osallistumishinnalla pystymme varmistamaan laadukkaan etätoteutuksen ja monipuo
	Päivän mittaisen virtuaalitapahtuman hinta on 60 euroa. Tällä osallistumishinnalla pystymme varmistamaan laadukkaan etätoteutuksen ja monipuo
	-
	-
	-

	lisen ohjelmakokonaisuuden. 

	Luvassa on useita ohjelmalinjoja varhaiskasvatuksesta nuorisotyöhön ja perheiden hyvinvointiin, joten valinnanvaraa riittää kuten ennenkin. 
	-
	-
	-

	Ilmoittautuminen avautui 19.10.2020 
	- pysy siis kanavalla! 
	Mukana Demin keskustelupalstalla 
	uKeväällä ja syksyllä 2020 kirkon työntekijät ovat osallistuneet Demi-lehden keskustelupalstalla rippikouluaiheisiin keskusteluihin. Keskustelupalstalla on oma ripari-aiheinen alueensa. Keskusteluihin on osallistuttu yhteistyössä A-lehtien kanssa. Mukana on ollut kirkon nuorisotyössä mukana olevia työntekijöitä eri puolilta Suomea. Keskustelualueella on nuorten kanssa puhuttu kaikesta rippikouluun liittyvästä maan ja taivaan väliltä. 
	uKeväällä ja syksyllä 2020 kirkon työntekijät ovat osallistuneet Demi-lehden keskustelupalstalla rippikouluaiheisiin keskusteluihin. Keskustelupalstalla on oma ripari-aiheinen alueensa. Keskusteluihin on osallistuttu yhteistyössä A-lehtien kanssa. Mukana on ollut kirkon nuorisotyössä mukana olevia työntekijöitä eri puolilta Suomea. Keskustelualueella on nuorten kanssa puhuttu kaikesta rippikouluun liittyvästä maan ja taivaan väliltä. 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Millaisista teemoista nuorten kanssa sitten on keskusteltu? Usein kysymykset liittyvät jollain tavoin siihen, millaista riparilla on tai mitä nuoret ovat kokeneet riparilla. Esimerkiksi päiväohjel
	Millaisista teemoista nuorten kanssa sitten on keskusteltu? Usein kysymykset liittyvät jollain tavoin siihen, millaista riparilla on tai mitä nuoret ovat kokeneet riparilla. Esimerkiksi päiväohjel
	-
	-
	-
	-

	ma, ulkoläksyt sekä loppukoe nousevat esiin. Myös esiin nousee se, millainen kokemus ripari on ollut tai kiinnostaako isostoiminta riparin jälkeen. 
	-



	Kirkon keskustelijat ovat tehneet viikoittain aloituksen jostain teemasta, jonka alla he ovat osallistuneet keskusteluun. Kirkon aloittamien keskusteluiden lisäksi keskustelupalstalla on paljon muita, nuorten itsensä aloittamia rippikouluaiheisia keskusteluja. Palstalla on-kin nähnyt sen, että ripari kiinnostaa, mutta usein myös jännittää nuoria. 
	-
	-
	-
	-

	Palstalla myös tulee näkyviin se moninaisuus, miten erilaisia rippikouluja eri puolilla Suomea on. 
	-

	Työntekijänä mukanaolo keskustelu
	Työntekijänä mukanaolo keskustelu
	Työntekijänä mukanaolo keskustelu
	-

	palstalla on ollut rikastuttava kokemus. Nuoret ovat palstalla nimimerkkien takana anonyymeinä, mikä mahdollistaa sellaistenkin kysymysten ja kokemusten kertomisen, mitä ei omalla nimellä välttämättä haluaisi tehdä. Palstalla mukanaolo on ikkuna siihen, miten nuoret kokevat rippikoulun. 
	-
	-
	-



	Puskaradiolla on tärkeä rooli rippikouluperinteen ylläpitämisessä. Demin keskustelupalstalla nuorilla on tilaa keskustella riparista omasta näkökulmastaan. Yhteistyö A-lehtien kanssa Demin palstalla on ollut hauska tapa tukea rippikoulun säilymistä osana nuorisokulttuuria. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Vilppu Huomo 
	Vilppu Huomo 

	Nuoret vaikuttavat -koulutusta tulossa 
	Täydennä nuoren osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyvää osaamistasi ja ilmoittaudu Nuoret vaikuttavat -koulutukseen. 
	Täydennä nuoren osallisuuteen ja vaikuttamiseen liittyvää osaamistasi ja ilmoittaudu Nuoret vaikuttavat -koulutukseen. 
	u
	-

	Marraskuussa 2019 kirkolliskokous teki päätöksen, joka velvoittaa seurakuntia perustamaan nuorten vaikuttajaryhmän. 
	-
	-
	-

	Miten tämä voisi toteutua sinun seurakunnassasi? 
	-

	Miten nuoret pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon ja kokemaan yhteenkuuluvuutta seurakunnassasi? Millaisin työskentelytavoin voit kutsua nuoria vaikuttajia nykyistä laajempaan osallisuuteen seurakunnassa. 
	-
	-
	-
	-

	Näihin kysymyksiin tarjoamme vastauksia koulutuksen avulla. 
	-

	Koulutuksessa osallistuja tutustuu osallisuuden teoreettisiin näkökulmiin sekä saa valmiuksia soveltaa osallisuutta tukevia työtapoja nuorten kanssa ja vaikuttajaryhmätoiminnan ohjaukseen seurakunnassa. 
	-


	Link
	Figure
	juus 2op. Ilmoittautuminen tapah-tuu kirkon koulutuskalenterin kautta 15.12.2020 mennessä. 
	juus 2op. Ilmoittautuminen tapah-tuu kirkon koulutuskalenterin kautta 15.12.2020 mennessä. 
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	26.1.-27.1. & 27.4. Helsinki, Allianssitalo (ilm.15.12) 13.9.-14.9. & 9.11., Partaharju, Pieksämäki, Mikkeli hpk 
	-
	-

	Koulutukset tuottavat kirkkohallituksen kasvatus ja perheasiat yksikkö ja Lasten ja nuortenkeskus ry. Laa-
	-
	-

	Ympäristasvatuspalkinto 2020 
	Ympäristasvatuspalkinto 2020 
	-

	uKirkon ympäristökasvatuspalkinto jaetaan syksyllä 2020. Ehdotuksia palkinnon saajaksi otetaan vastaan. Palkinnolla halutaan kannustaa ja rohkaista kasvatustyön kenttää toimimaan luomakunnan parhaaksi. Palkinnon voi saada seurakunta, yksittäinen henkilö tai muu kirkon piirissä oleva ryhmä tai toimija, joka on esimerkillisellä tavalla toiminut ympäristökasvatuksen hyväksi. 
	 
	-
	-
	-

	Palkinto myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014, jonka jälkeen palkinto on jaettu joka toinen vuosi. Edellinen palkinto myönnettiin vuonna 2018 Panu Pihkalalle. 
	-
	-

	Ehdotuksia ympäristökasvatuspalkinnon saajaksi otetaan vastaan 20.11. asti. Ehdotukset osoitetaan Kirkon kas-
	-


	Seppopäivät webinaarina 27.10. 
	uIlmoittautuminen 22.10. mennessä ohjelma_9385 
	 
	-
	www.lyyti.in/Seppopaivan_webinaari
	-

	9–9.30 Avaus ja aamuhartaus  Ajankohtaisia kuulumisia ja käytännön esimerkkejä partion katsomuskasvatuksen kehittämisestä.  Ajankohtaisia kuulumisia Partion peruskirjauudistuksesta ja kirkon ja partion yhteistyösopimuksesta.  Keskustelua teemoista  Partiokivaa, Johanna Käppi sepporyhmästä  Seppokokous, lyhyitä infoja 15–16 Finnjamboree Kajo 2022 ja seppotoiminta  Seminaarin päätös. 
	9.30–10.30
	-
	10.45–11.45
	11.45–12.15
	13.15–13.45
	13.45–14.45
	-
	16–16.15

	Ulkopuolisuuden ehkäisyn verkosto 
	u”Järjestyykö kaikki?” -kysymyksen alla keskustellaan 27.-29.4.2021 Hyvinkäällä teemoista ”Kuka kuuntelee köyhää nuorta?”, ”Oireena väkivalta”, ”Nuorisotyön saavutettavuus ja kokemuksia nuorten kehitysvammaisten kanssa tehtävästä työstä”,  ”Intersukupuolisuus ja sateenkaarityö”, jne. Ohjelma päivittyy syksyn mittaan.  Scandic-hotelli Hyvinkää ja Hyvinkään kirkko. Majoitus hotellissa. 
	 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Osallistumismaksu 31.12. saakka 395e yhden h huone, 295 e/ hlö 2h huone. Osallistumismaksut 1.1.2021 alkaen 415e ja 315 e. Osallistumismaksu kattaa ohjelman, majoituksen ja ruokailut. 
	-
	-

	Ilmoittautuminen aukeaa 1.11.2020. Seuraa someviestintää ja evl.plus -sivustoa. Tervetuloa Hyvinkäälle! 
	-

	Figure
	Turvallinen ja kannatteleva rippikoulu 
	Turvallinen ja kannatteleva rippikoulu 
	huomioi nuorten mielen hyvinvoinnin 
	huomioi nuorten mielen hyvinvoinnin 
	Rippikoulun ohjaajan ammatillisuutta on varautua nuorten mielenterveyden haasteisiin rippikoulussa, tukea heitä mielen hyvinvoinnin kysymyksissä ja kriisitilanteissa ohjata nuori avun lähteille. 
	Nuorten mielen hyvinvoinnin tukeminen ripkoulussa -koulutus tarjoaa rakennuspuita turvalliseen ja kannattelevaan rippikouluun. Ensi vuonna alkavissa koulutuksissa yhtenä kouluttajana toimii kokenut nuorisoty ammattilainen, Tampereen seurakuntien erityisnuorisoty koordinaattori Tuomas Perki Hän on ollut 10 vuotta Tampereen seurakuntien palveluksessa, nykyisessä tysään kaksi vuotta. 
	-
	-

	Perkikorostaa rippikoulun monia mahdollisuuksia tukea nuorten mielen hyvinvointia. 
	-

	”Rippikoulu on ohjaajille mahtava mahdollisuus ja paikka olla mukana nuorten elämässä, kohdata ja nähdä heidät. Rippikoulussa nuoret irtautuvat tutusta ympäristtään ja siitä porukasta, jonka kanssa eletään arkea normaalisti. Ja kaiken lisäksi ollaan elämän merkityksellisyyden ja suurien kysymysten äärellä.” 
	Rippikoulu voi tarjota aivan uusia avauksia nuoren elämässä: ”Yksinäinen, koulussa kiusaamisen kohteeksi joutunut nuori saattaa päästä täysin pois siitä laatikosta, johon hänet on tungettu. Silloin voi syntyä uusia, elämää rikastuttavia ihmissuhteita. Niin ikään häirik roolissa toimiva nuori voi rippikoulussa olla jotakin muuta. Tutussa ympäristsä tutusta roolista voi olla vaikea irtautua.” 
	-
	-
	-
	-

	Yhä enemmän haasteita 
	Yhä enemmän haasteita 
	Tuomas Perkile mielen hyvinvoinnin kysymykset ovat tulleet tutuiksi tysään nuorten parissa. ”Nuoret tarvitsevat yhä enemmän tukea mielen hyvinvoinnissa niin rippikoulussa kuin muissakin tilanteissa. Toki ongelmat tunnistetaan entistä paremmin, mutta oma kokemukseni on, että mielenterveyden haasteet ja tarve tuelle on kasvussa ja tilanteitakin tulee vastaan entistä enemmän.” 
	-
	-
	-
	-

	Perki mukaan rippikoulussa yleisimpiä ovat masennuksen ja ahdistuksen ongelmat – nuori ei esimerkiksi jaksa olla porukassa eikä viedä läpi koko leiriä. 
	-
	-

	”Tai sitten voi olla sosiaalista pelkoa ja siitä seurata ahdistuskohtauksia ryhmätilanteissa.” 
	-

	Ahdistus ja masennus ovat toistuvia haasteita, ja voikin sanoa, että joka leirillä tmää niihin. 
	Mistä nämä vaikeudet sitten juontavat, on laaja yhteiskuntaa ja sen rakenteita koskeva kysymys. Muutamat teki-
	Mistä nämä vaikeudet sitten juontavat, on laaja yhteiskuntaa ja sen rakenteita koskeva kysymys. Muutamat teki-
	-

	jät ovat Perki mielestä ilmeisiä: 

	Figure
	Tuomas Perkikorostaa rippikoulun monia mahdollisuuksia tukea nuorten mielen hyvinvointia. Perkitoimii kouluttajana maaliskuussa toteutettavassa koulutuksessa.. 
	Tuomas Perkikorostaa rippikoulun monia mahdollisuuksia tukea nuorten mielen hyvinvointia. Perkitoimii kouluttajana maaliskuussa toteutettavassa koulutuksessa.. 


	”Yhtenä syynä on vallitseva yleinen epävarmuus – puuttuvat valmiit polut ja selkeät suuntaviivat, joita kohti kulkea. Voi my kysyä, mikä vaikutus on aikuisten kiireellä ja yhteiskunnan polarisoitumisella. Entistä suurempi osa nuorista voi entistä paremmin, mutta huonosti voivien tilanne on yhä huonompi. Ongelmat kasaantuvat usein samoille nuorille.” 
	-
	-
	-

	My somen vaikutuksia pitää arvioida. ”Somemaailmalla on puolensa, paljon hyvää, mutta siellä toimiminen voi tehdä my hyvin haavoittuvaksi. Esim. Instagramin käyttäjillä on havaittu hieman enemmän masennusta kuin väestsä muuten. Mutta mikä on syy ja mikä on seuraus, sitä on vaikea sanoa. Itsensä alttiiksi laittaminen voi joidenkin kohdalla kostautua, toisella juuri etäyhteys onkin kannatteleva asia ja kasvotusten joutuminen ja oleminen koululuokassa vie voimat.” 
	-
	-
	-
	-

	Millaisia mahdollisuuksia ohjaajilla on sitten tukea nuoria? 
	”Isosesta voi tulla rippikoululaisen luottoystävä, hän voi kuulla ja kantaa osaltaan nuoren huolia – ja sitten ohjaajat ovat sitä varten, että isonen ei jää tehtävässään yksin.”  
	”Rippikoulussa ollaan paljon yhdessä, ja sitä myen kasvaa luottamus ohjaajaan ja rohkeus puhua omista asiois
	”Rippikoulussa ollaan paljon yhdessä, ja sitä myen kasvaa luottamus ohjaajaan ja rohkeus puhua omista asiois
	-
	-

	taan. Ohjaaja voi korostaa kaikille rippikoululaisille tätä mahdollisuutta, että ei jäädä miettimään mieltä painavia asioita yksin.” 
	-


	Figure
	Nuorten mielen hyvinvoinnin tukeminen rippikoulussa 15.–17.3.2021, Seurakuntaopisto, Järvenpää 
	-
	-
	-

	Koulutuksessa tarkastelet kokonaisvaltaisesti mielen hyvinvoinnin tukemista rippikoulussa. Mielen hyvinvoinnin edistämisen toimintatavat tukevat kaikkia nuoria kasvussa kohti aikuisuutta. Lisäksi perehdyt taitoihin, joiden avulla voit toimia vaativissa tilanteissa viisaasti: kohdata mielenterveyden häiritä sekä kriisitilanteita. Näitä kaikkia katsotaan seurakunnan tytekijän ja rippikoulun näkulmista jäsentäen, millaisia tekoja ja valintoja omassa tysä ja seurakunnassa voi tehdä nuorten hyvinvoinnin vahvista
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Koulutuksen ennakkotehtävässä tutustutaan materiaalin avulla mielenterveyttä edistäviin tekijhin sekä kartoitetaan oman paikkakunnan nuoria auttavaa verkostoa. 
	-
	-

	Tarjoamme tämän koulutuksen mys tilauskoulutuksena! 
	-

	www.koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi
	www.koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

	 
	Joonas joutuu venyttämään tosissaan, ettei tippuisi pois leikistä Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan vaellusriparilla Saariselällä. 
	-

	Htsäliikuntaa ripareille! 
	Luotu liikkumaan -hankkeen ensimmäiset kokemukset htsäliikunnan pilotoinnista on saatu kesän rippikouluista. Liikuntainnostajat ovat järjestäneet matalan kynnyksen htsäliikuntahetkiä ripareiden vapaa-ajan ohjelmaan ja pyrkineet tartuttamaan liikunnallista elämäntapaa ihan jokaiseen riparilaseen. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Kajaanilainen liikuntainnostaja Aada Leinonen kertoo htsäliikunnan olleen keskeinen osa riparin vapaa-aikaa. ”Me järjestettiin jumppa ja pelattiin helpotettua jalkapalloa”, hän kertoo ja toteaa järjestämisen olleen mukavaa. ”Alussa monet kaipasivat kannustusta tullakseen mukaan, mutta kun isosetkin osallistuivat, niin sit-ten kaikki lähtivät mukaan”, hän jatkaa. Aada uskoo, että liikuntainnostajien organisoimasta htsäliikunnasta voi hyvinkin tulla säännlinen osa Kajaanin seurakunnan nuorisotyä, kunhan koron
	-
	-
	-
	-
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	Luotu liikkumaan -hankkeen päämääränä on vertaisohjaajina toimivien liikuntainnostajien toiminnalla lisätä liikuntaa seurakunnan rippikoulu- ja nuorisotysä ja pyrkiä liikuttamaan varsinkin niitä, joille liikunta ei ole se tavanomaisin tapa viettää vapaa-aikaa. Pilottivuonna 2020 mukana on 11 seurakuntaa eri puolilta Suomea. Toimintaa on tarkoitus laajentaa jo talvella 2020–2021. 
	-
	-
	-
	-

	Liikuntainnostajilta saadun palautteen perusteella kesän ripareilla on liikuttu aktiivisesti. Kysyttäessä liikunnan määrää 83 % vastaajista kertoi, että riparilla oli htsäliikuttu kerran tai useammin kuin kerran päivässä. My nuorten osallisuus on ollut keskeistä hankkeen alkumetreiltä alkaen. Nuoret toimivat vertaisohjaajina ja he pyrkivät omalta osaltaan lisäämään osallisuutta. 92 % liikuntainnostajista vastasi 
	Liikuntainnostajilta saadun palautteen perusteella kesän ripareilla on liikuttu aktiivisesti. Kysyttäessä liikunnan määrää 83 % vastaajista kertoi, että riparilla oli htsäliikuttu kerran tai useammin kuin kerran päivässä. My nuorten osallisuus on ollut keskeistä hankkeen alkumetreiltä alkaen. Nuoret toimivat vertaisohjaajina ja he pyrkivät omalta osaltaan lisäämään osallisuutta. 92 % liikuntainnostajista vastasi 
	-
	-
	-

	päässeensä vaikuttamaan toiminnan sisältn

	 Tärkeänä osana hanketta on pystyä jatkamaan säännlistä htsäliikuntaa osana seurakunnan nuorisotyä. 46 % vastaajista on heti valmis jatkamaan my säännlisen viikkotoiminnan vetäjänä ja 38 % hieman miettien vastaa ehkä. 
	-
	-
	-

	Toiminnan käynnistymisvaiheessa ja ryhmien muodostamisessa hanke pyrkii hyyntämään riparin luomaa hyvää ilmapiiriä ja mahdollisuutta vaikuttaa nuorten mukaan lähtn. Säännliseen toimintaan sitoutumisen kynnys tuntuu haasteelliselta ja koronan tuoma epävarmuus turvallisesta toiminnan organisoinnista on vaikeuttanut seurakuntia syksyn aloituksessa. 
	-
	-
	-
	-

	Syksyn toimintakauden alettua Liikuntainnostajia koulutetaan pilottiseurakuntiin ja muihinkin toimintamuodosta kiinnostuviin seurakuntiin. Hankkeen edetessä on huomattu, että on seurakunnan etu, jos Liikuntainnostajakoulutus liitetään osaksi isoskoulutusta. ”Silloin nekin, jotka ovat hieman epävarmempia eivätkä niin liikunnallisia oppivat koulutuksen kautta, mistä on kyse ja saattavat innostua mukaan toimintaan”, sanoo hankekoordinaattori Markku Autio. “Koulutamme seurakuntia mieluusti lisää, eli jos kiinno
	-
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	Figure
	22.9. LIVE. Studiossa Taikatuuli ja Kanerva miettivät, mitä ovat mokailleet viime aikoina. Juontajat kertovat mm. karaoke- ja käsidesimokasta. 
	-

	Ttilan syyskausi on hyvässä vauhdissa! Kouluikäisten oma Youtube-show lähetetään nykyisin tiistaisin klo 17 suorana. Lähetyksissä käsitellään asioita maan ja taivaan väliltä; kauden uusissa jaksoissa on puhuttu jo vaikuttamisesta, asuinpaikasta ja oman tyylin merkityksestä. 
	-

	Nuoret juontajat suunnittelevat lähetykset yhdessä Ttilan toimituksen kanssa, jotta nuorten ääni pääsee kuulumaan heitä itseään koskevissa asioissa. Ttilaa voi suositella ja mainostaa varsinkin 10–14-vuotiaille. 
	Mikäli seurakunnassanne on tarvetta Ttilan graafisille elementeille; bannereille, kuville tai logoille, voi niitä kysellä Ttilan päätoimittaja Juha Kinaselta / , p. 040 030 4490 
	juha.kinanen@las
	-
	tenjanuortenkeskus.fi


	Tervetuloa juontamaan Ttilaa! 
	Tervetuloa juontamaan Ttilaa! 
	Nyt on mahdollisuus päästä juontamaan! Haemme erilaisista taustoista ja eri puolilta Suomea olevia 14–18-vuotiaita tekemään yhdessä kansamme Ttilaa. Edellytyksenä on mahdollisuus olla Lauttasaaressa Helsingissä tiistaisin klo 15–18. Juontajia on useita, joten joka viikko ei tarvitse studiolle matkata. Lähetykset tehdään pareittain. 
	-
	-
	-

	Koulutamme ja maksamme pientä palkkiota lähetyksestä. Luonnollisesti my matkakulut korvataan. Juontajat kokoontuvat my muutaman kerran kauden aikana koulutusviikonloppuun. Vinkkaa seurakuntasi nuorillesi tästä mahdollisuudesta! 
	-
	-

	Tervetuloa tekemään Ttilaa 
	Paikkoja uusille juontajille – uutuutena Kertojien kerho 

	Lähetä oma videosi! 
	Lähetä oma videosi! 
	Ttila on avoin my seurakuntien videoille. Jaamme mielellämme lähetysten inserteissä kuulumisia eri puolilta Suomea. Onko teillä ollut makee leiri, hieno kokkikerho tai voitokas salibandyturnaus? Kuvatkaa sieltä lasten kanssa yhdessä kännykällä klippejä ja lähettäkää meille joko editoituna tai raakamateriaalina. Näytämme videoita suorien lähetysten yhteydessä. Maksimipituus videoille on kolme minuuttia. 
	-
	-


	Kertojien kerhoon keräämme tarinoita videoiksi! 
	Kertojien kerhoon keräämme tarinoita videoiksi! 
	Tarinankertoja, ilmianna itsesi! Juuri sinä – osaatko lapsille ja nuorille soveltuvia tarinoita? Tai tunnetko hyvän tarinankertojan? Tulkaa Kertojien kerhoon! Keräämme Ttilassa tarinoita videoiksi kaikkien käyttn. Istahda nuotiolle, laita kännykkä sopivaan paikkaan ja kerro tarina! 
	-
	-

	Lataa tarinastasi video Youtubeen ja lähetä linkki tai lähetä koko video Juha Kinaselle. Juha editoi tarinaan mukaan Ttilan kertojien kerhon tunnukset. Katso lisätiedot ja ohjeet verkkosivuiltamme:  » AJANKOHTAISTA » 
	-
	-
	www.lastenjanuortenkeskus.fi

	Ttilan kanavan lydät YouTubesta. 
	Ttilan omilla  verkkosivuilla julkaistaan Ttilan Tekemistä 
	-palstaa / 
	-palstaa / 
	www.ttila.fi 

	Oikeus olla minä – taksvärkkikeräys 2020-2021 
	Syrjintä, kiusaaminen ja sukupuolten välinen epätasa-arvo lustatte nuorten oikeuksia. Tekemällä päivän ttä ja antaovat nuoriin vaikuttavia ongelmia kaikkialla maailmassa. malla palkkion Taksvärkki-keräykseen suomalaiset nuoret Oikeus olla minä -kampanja nostaa esiin yhdenvertaisuu-mahdollistavat monivuotisen kehitysyhteistyankkeen den puolesta toimivien nepalilaisten nuorten äänen ja kan-Nepalissa. Tavoitteena on, että nuorista tulee yhteisensä nustaa suomalaisia nuoria mukaan puolustamaan lasten ja aktiivi
	-

	Taksvärkissä Suomen ja Nepalin nuoret puuttuvat yh-toukokuun 2021 loppuun saakka. Kampanjan suojelija on dessä syrjintään. Järjestämällä Taksvärkkikeräyksen puo-presidentti Tarja Halonen. 
	www.taksvarkki.fi 

	Figure
	Kuva: 
	Peliviikko.fi 

	Peliviikko juhlii 10-vuotista taivalta
	 
	Kansallisesta Pelipäivästä nopeasti kaikkien yhteiseksi Peliviikoksi laajentunut teemaviikko on nostanut pelaamiseen liittyviä teemoja julkiseen keskusteluun jo kymmenen vuoden ajan! 
	-

	Nuorten vaikuttajaryhmien esite ja video julkaistaan lokakuussa 
	Nuorten vaikuttajaryhmien esite ja video valmistuvat lokatenaanikirkossa.fi-sivustolle. Esite ja video on suunnattu erityisesti seurakuntien luottamushenkillle. Kannattaa joka tapauksessa tutustua sivustoon, sinne on koottu tietoa ja materiaalia avuksesi nuorten vaikuttajaryhmän käynnistämiseen ja toteuttamiseen.  Mikäli haluat käyttsi paperisia esitteitä, ole yhteydessä Suvielise Nurmeen, suvielise.nur. Postitamme esitteet sinulle. 
	-
	kuun aikana. Molemmat ladataan käytettäväksi www.nuor
	-

	-
	-
	-
	mi@lastenjanuortenkeskus.fi

	Ps. olethan huomannut koulutuksemme Nuoret vaikuttavat ensi vuoden koulutustarjonnassamme? Tule mukaan perehtymään nuorten vaikuttajatoimintaan ja kehittämään omaa tyäsi seurakunnassa nuorten tukena. Koulutuksen tiedot 
	-

	ja ilmoittautumiset: . 
	koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

	Peliviikolla 9.–15.11.2020 järjestetään satoja avoimia tapahtumia eri puolilla Suomea, joissa pelataan esimerkiksi lautapelejä, roolipelejä, konsolipelejä ja tietokonepelejä, sekä tutustutaan pelikulttuuriin luentojen ja tyajojen muodossa. 
	-

	541
	541

	Tee yhteistyä paikallisen kirjaston ja nuorisotoimen 
	957
	kanssa järjestämällä oma tapahtuma; vaikka lautapeli-ilta, 
	• Järjestelyt: Jukka Jylhä, jukka.jyl
	• Järjestelyt: Jukka Jylhä, jukka.jyl
	-


	lanit, peliturnaus, shakkiturnaus tai vanhempainilta pelaamisesta. , 0400 508241
	-
	ha@nuorikirkko.fi

	Tempaistaan Ykirkossa! 
	Muistakaa ilmoittaa tapahtumanne Peliviikon sivuilla. Peliviikon sivuilta lydätte materiaaleja markkinointiin. Peliviikolla my kerätään pelejä erilaisille nuorisotoimijoille. Jos kotonasi tai toimiston nurkissa pyii pelejä turhaan, niitä voi lahjoittaa peliviikon kautta mm. nuorisotiloihin. 
	-

	Tutustu materiaaleihin: Peliviikon sivut: 
	www.pelikasvatus.fi 
	www.peliviikko.fi 

	Ideoita ja materiaaleja Ykirkossa -tapahtumaan sisäll suunnitteluun  ja mainostuksen tueksi lytyy evl plussasta ja Ykirkossa -tapahtuman Facebook-ryhmästä! 
	-

	Tänä vuonna vietetään taas yä kirkossa! Ensimmäiseen valtakunnalliseen Ykirkossa -tempaukseen osallistui vii-me vuonna noin sata seurakuntaa. Heiltä saadun innostuneen palautteen perusteella toimintamallin tukemista ja kehittämistä päätettiin jatkaa. 
	-

	Nyt on hyvä aika alkaa valmistella marraskuun huipputapahtumaa. Kirkon kasvatus ja perheasiat ja Lasten ja nuorten keskus ovat tuottaneet yhdessä virikemateriaalin vuoden 2020 tapahtuman suunnitteluun! Materiaalissa on niin turvallisuusohjeita kuin vinkkejä tekemiseen ja tapahtuman markkinointiin. 
	-
	-
	-
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	Läsnäoloa ja merkitystä etsien 23,31€ UUTUUS! 
	Sect
	Figure
	OLLI SEPPÄLÄ (TOIM.) 
	Lepään joogamatollani ja rukoilen 
	-
	Figure

	Figure

	Kuinka rukoilla 2020-luvulla? Avoimesti, tietoisesti ja keskittyneesti, läsnäoloa ja merkitystä etsien. Lepään joogamatollani ja rukoilen sanoittaa ajassamme olevaa henkistä ja hengellistä etsimistä ja löytämistä. Kirjan rukoukset ja lyhyet aforismit johdattavat rauhan ja hiljaisuuden hetkiin. Osaa kirjoittajista on inspiroinut kristillisen joogan harjoittaminen, toisia meditointi, kolmansia perinteinen hiljentyminen Jumalan edessä. Mukana on uudenlaista sielunmaisemaa mutta myös tuttuja kristillisiä äänenp
	-
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	ISBN 9789523542815 Seurakuntahinta 23,31 (ovh.25,90) 
	ISBN 9789523542815 Seurakuntahinta 23,31 (ovh.25,90) 
	Figure

	SATU-MARIA RUOTSALAINEN UUTUUS! 26,10 € Pomppaa boksiin, kinkkaa kompostille 
	Sect
	Figure

	Hyppää hippaa Motoristen taitojen leikkikirja 
	Yhä suurempi osa lapsista ja nuorista liikkuu liian vähän jokapäiväisessä elämässään. Tämän kirjan tarkoituksena on lisätä matalan kynnyksen liikuntaa kerhoissa, harrastuksissa, koulupäivien lomassa ja leireillä. Kirjan harjoitukset ja leikit vahvistavat motorisia perustaitoja ja motivoivat liikkumaan pilke silmäkulmassa. 
	-
	-
	-

	ISBN 9789523542952 Seurakuntahinta 26,10 (ovh. 29,00) 
	www.seurakuntakauppa.fi facebook.com/kirjapaja seurakunnille 











