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Luovan kehittämisen tuli löytyy seurakun-
nista, työntekijöistä ja seurakuntalaisista, 
sanovat tuomiokapituleissa kasvatuksen 
alasta vastaavat. Hiippakunnan tasolta 
tarjotaan apua ideoiden lietsomisessa ja 
niiden kipinöiden levittämisessä laajem-
malle. Jos asiantuntija oli aikaisemmin se, 
joka tuli kaukaa, nyt on käännytty ymmär-
tämään, että naapurihuoneen kollegakin 
on se innovaattori.  Sivut 14–18. 
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ALUKSI 

Hyvä innovaatio on ihmisen oloinen 

Kauneimpia Joululauluja ei tänä vuonna lauleta täysissä kirkkosaleissa. Täytyykö siis odottaa vuosi eteen-
päin? Ei todellakaan. Tampereen seurakunnat vastasivat tarpeeseen lähettämällä Kauneimmat joululau-
lut suorana lähetyksenä Facebook-sivuillaan ja Messukylän kirkon Youtube-kanavalla. Lauluvihko jae-
taan kaupunkilaisille suoraan kotiin. Kiinnostus ja tavoittavuus ovat olleet miljoonaluokkaa. 

Innovaatio on uusi idea, joka on viety käytäntöön. Pelkkä idea ilman käytännön toteutusta ei ole vie-
lä innovaatio. Jokaista hyvää ideaa kohden on kehitetty monta huonoa tai tilanteeseen heikosti sopivaa 
ideaa. Tämä onnistuu meiltä kaikilta: huonojen ideoiden luominen! Meiltä kaikilta onnistuu myös se, 
että lasten, nuorten ja kaikenikäisten kanssa yhdessä luoduista huonoista ideoita pystymme seulomaan 
ne helmet, jotka kantavat pitkälle. Innovatiivinen toiminta vaatii asennetta, jolla muutetaan niitä asioi-
ta, joita on totuttu pitämään ”kiveen hakattuina”. 

Harvemmin innovaatio on täysin uusi ja ainutlaatuinen. Usein loistava innovaatio on vanhan ja uu-
den yhdistelmä: vanha idea (joululaulut) uudessa ympäristössä tai teknologialla (verkko), ja toteutus tai-
tavilla tekijöillä ja oikealla ajoituksella. Innovaatio ei tyhjästä tupsahda. Kun päiväkodin lapset eivät tule 
kirkolle joulujuhlaan, tehdään lapsilähtöinen video, jonka lapset näkevät päiväkodissa. Korona-aika lie-
nee synnyttänyt valtavan määrän uusia työtapoja, joissa keskeistä on vanha sanoma ja toiminta uudessa 
”paketissa”, uudella otteella ja uusilla mahdollisuuksilla. 

Seurakuntatyön kehittämisessä on vain muutama luovuttamaton asia. Ensimmäinen on se, että ai-
na kannattaa ensin kysyä ”asiakkailta”, siis kuulleen tarkasti eri-ikäisten seurakuntalaisten näkökulmia 
ja omia ajatuksia. Toinen on se, että kannattaa tehdä yhdessä toisten kanssa. Seurakunnan sisällä, tutul-
la alueella, uusien yhteistyökumppanien kanssa, joskus valtakunnallista konseptia ja ilmettä hyödyntä-
en. Ylittäen työalarajoja ja alueellisia siiloja. 

Kolmanneksi se ehkä kaikkein tärkein: kannustetaan kokeilemaan ja yrittämään uutta! Itse rohkais-
tuen ja muita rohkaisten. Johtajien ja kaikkien esihenkilöinä toimivien muistisääntö voisi olla siinä, että 
ideat ja innovaatiot tarvitsevat aikaa. Googlen työntekijöillä omaehtoiseen kehittämiseen on kuulemma 
varattu yksi päivä viikossa. Paljonko innovointiaikaa on sinun seurakunnassasi? 

Jarmo Kokkonen 
KKP 
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Miten seurakunnassa innovoidaan?



 

 

 

 

 

Villi-lehti kysyi kolmen nuorisotyöntekijän näkemyksiä innovatiivisuudesta. 
Miten innovaatioille synnytetään tilaa, miten ja missä uusia ideoita syntyy? 
Miten niitä viedään eteenpäin? Millaista innovatiivisuutta seurakunnassa on jo 
ollut tai on kehitteillä? Mikä on nuorten rooli asiassa? 

Petri Katko näkee kirkossa uudelleen-
organsoitumisen tarpeen. 

Muuramen seurakunnan nuorisotyön-
ohjaaja Petri Katkolle innovatiivinen ti-
la tarkoittaa uudelleen organisoitumisen 
tilaa. Hänen mukaansa tuo tila tai het-
ki voidaan saavuttaa silloin, kun vanha 
organisoitumisen malli joutuu muuntu-
maan uuden haasteen edessä. 

”Muutoksen voi polkaista käyntiin 
yhdessä sopimalla, mutta yleensä se tu-
lee pyytämättä ja yllättäen. Esimerkke-
jä varmasti riittää jokaisesta seurakun-
nasta. Varsinkin jokin merkittävä toi-
mintaympäristön muutos mahdollistaa 
uuden löytymisen. Kriisi on todellakin 
mahdollisuus.” 

Sivutoimisesti organisaatiokonsultti-
na työskentelevän Katkon mukaan in-
novatiivisen tilan työstämiseen tarvitaan 
työpaikalla laaja yhteinen tahto ja valmi-
udet uudistusprosessille. Hänen mieles-
tään uuden edessä on hyvä kyseenalais-
taa kaikki vanhat ajatusmallit johtajuu-

desta, työaloista, päätöksenteon proses-
seista, ammattinimikkeistä ja tiedonku-
lusta. 

Luovuus on organisaatiossa, 
ei johtajassa 

Katkon mukaan uuden organisoitumi-
sen löytyminen saattaa vaatia ulkopuo-
lisen osaajan käyttämistä. 

”Ja nuorisotyön äärellä tärkeä kysy-
mys on se, kuinka nuoret itse ovat mu-
kana toiminnan kehittymisessä.” 

Katko sanoo luottavansa siihen, et-
tä organisaatioilla on luonnollinen, sisä-
syntyinen kyky luovuuteen. 

”Toiminnan uudistuminen ei lopulta 
ole riippuvainen yhden johtajan päätök-
sistä. Hierarkiseen johtamismalliin vah-
vasti tukeutuva yhteisö saattaa menet-
tää juuri sen arvokkaimman innovaati-
on hetken raskaan byrokratian rattaissa. 
Jos kirkko-organisaatio ei muunnu tar-
peeksi nopeasti, seurakunta syntyy jon-
nekin muualle.” 

Muuramen seurakunnassa on lähdet-
ty uudistamaan 0-20+-ikäisten kasva-
tustyön toimintaa. Prosessi on alkuvai-
heessa. 

”Pohjana on kirkon Kasvun polku 
-malli. Tässä vaiheessa varomme lipsu-
masta vanhoihin toimintatapoihin sekä 
etsimme tuoreita tapoja viestiä ja aloit-
taa uutta. Kirkon uudelleen organisoi-
tumisen tarve on todettu. Aika näyttää 
mitkä seurakunnat siihen kykenevät.” 

Yhteisöllisten kehittämisen 
tapojen vahvistamista 

Uudenkaupungin seurakunnan vastaa-
van nuorisotyönohjaajan Rose-Marie 
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Rose-Marie Virolainen rakentaa in-
novointia nuorten varaan. 

Virolaisen mukaan erilaisia yhteisöllisen 
kehittämisen tapoja kannattaa vahvis-
taa. Joskus hyvät ideat rakentuvat tois-
ten keksimien ideoiden päälle. 

”Esimerkiksi Nuorten laulavan jou-
lutervehdyksen idean mallinsimme Lai-
tilan seurakunnasta. Erilaiset ideat tör-
mäytyvät keskellä toimintaa, yhdessä 
nuorten ja verkostojen kanssa, kuten ri-
pareilla, nuortenilloissa tai vaikka opet-
tajahuoneessa.” 

Virolainen muistuttaa, että ideointia 
kannattaa tehdä myös erillisillä, nuorten 
omilla foorumeilla. 

”Hyvä esimerkki on Nuorten hal-
litus, joka on toiminut meillä jo useita 
vuosia.” 

Seurakunnan tiimipalavereissa on ko-
rostettu entistä enemmän vapaan sanan, 
menneen arvioinnin ja ajatusten vaih-
don roolia. 

”Kokouskulttuuria on yhdessä tarkis-

tettu ja tulemme yhteisen suunnittelun 
ääreen aiempaa useammin. Sen lisäk-
si innovoimiseen tarvitaan työn imua, 
aloitteellisuutta, uudistushakuisuutta ja 
halua tehdä nuorisotyöstä parempaa.” 

Virolaisen mukaan heidän seurakun-
nassaan nuorisotyön kehittämisen kes-
kiössä ovat toiminnan vetovoimaisuus, 
nuorten toimijuuden tukeminen, pop-
up, some sekä muu digitaalinen nuori-
sotyö. 

Innovatiivishenkinen 
tekemisen kulttuuri 

Uudessakaupungissa on ollut jo monen-
laista innovatiivishenkistä toimintaa: 
11-14-vuotiaille on järjestetty medialei-
ri, kirkkopuistoihin on tehty qr- koodi 
-ratoja, kerhotoimintaa on muokattu in-
tensiivikerhoiksi ja pop-up-tapahtumik-
si, ja someen on tehty tallenteita ja ma-
teriaalia mm. kirkkovuoteen liittyen. 

Paikalliset nuoret ovat osallistuneet 
myös kansainväliseen 14-24 -vuotiaiden 
nuorten harrastusohjelmaan Avartiin. 

Vuosi sitten seurakunta järjesti nuo-
rille matkan Kreikkaan. 

”Tämän myötä he toimivat vuoden 
verran seurakuntayhteydessä, sillä mat-
kan omavastuun pieni suuruus selittyi 
ennen matkaa toteutetuilla omavalintai-
silla vapaaehtoistehtävillä.” 

”Tästä puolestaan syntyi vapaaeh-
toistoiminnan tapa, jota mallinsimme 
myöhemmin isostoimintaamme; työyh-
teisömme osaa jo odottaa ja jopa kysyä 
nuoria mukaan erinäisiin tehtäviin”, ker-
too Virolainen, joka opiskelee parhail-
laan yhteisöpedagogiksi (YAMK). Opin-
näytetyön teemana on digitaalisen nuo-
risotyön kehittäminen seurakunnassa. 

Mirva Heikkinen (ja Stella) kehittä-
vät seurakunnan nuorisotyössä muun 
muassa sosiaalipedagogista koiratoi-
mintaa. 

Pyörää ei tarvitse keksiä, 
pyörän osia vain 

Sotkamon seurakunnan varhaisnuori-
sotyönohjaajan, myös yhteisöpedagogin 
koulutuksen hankkineen Mirva Heik-
kisen mukaan innovatiivisuuteen tarvi-
taan hiukkasen hulluutta, halua kehit-
tää työtä, loistava työtiimi sekä esimie-
hen tukea. 

”Koko pyörää ei tarvitse keksiä uu-
destaan. Riittää, että kehittää siihen uu-
sia osia. Aina uuden tuominen ei ole 
helppoa. Lasten ja nuorten - ja oman 
jaksamisen - takia se kuitenkin kannat-
taa.” 

Heikkisen mukaan Sotkamossa ol-
laan tehty jo pitkään työtä, jossa huomi-
oidaan kasvatuksen koko kaari sekä yk-
silöllisyyden ja yhteisöllisyyden tärkeys. 
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”Nuori tarvitsee sopivasti tukea, 
mutta myös luottamusta siihen, että hän 
pystyy toimimaan omilla taidoillaan ja 
on omalla tärkeällä paikallaan seurakun-
nan toiminnassa.” 

Pilotti on ollut viime vuosina tärkeä 
osa Sotkamon kerhotoimintaa. Kymme-
nen-kolmetoistavuotiaille suunnatussa 
kolmitasoisessa ohjelmassa voi tutustua 
uusiin harrastuksiin, seikkailla, palvella 
ja hankkia uusia taitoja. 

Toissa vuonna sotkamolaisnuoret 
suorittivat Pilotin ensimmäisinä Suo-
messa loppuun asti. 

”Miltei kaikki Pilotissa olleet nuoret 
jatkavat Avartissa, kerhonohjaajina sekä 
isosina. Ensimmäiset heistä ovat saaneet 
jo Avartin Pronssitason tunnustuksen. 
Siitä on mahdollisuus jatkaa Hopea- ja 
Kultatasolle.” 

Sosiaalipedagogisen 
koiratoiminnan idea 

Sotkamon seurakunnan nuorisotyös-
sä on hyödynnetty laajasti sosiaalipeda-
gogista koiratoimintaa. Heikkinen on 
hankkinut siihen myös koulutuksen. 
Hänellä on käytössään kolme eri koiraa. 

”Yksi koirista on erityisen hyvä kou-
lutyössä, kun luokassa pidetään tunteja 
tunne- ja vuorovaikutustaitoihin liitty-
en. Koirat ovat käytössä myös leirityössä 
rippikoulussa.” 

”Näillä koirilla on kyky kohdata nuo-
ri ja toimia keskustelunavaajana vaikeis-
sakin asioissa. Sosiaalipedagoginen koi-
ratoiminta on aina tavoitteellista toi-
mintaa.” 

Juhana Unkuri 
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Keksittiin 
hyödyntää 
kirkossa... 
Nuoriso- ja kasvatustyössä on osattu 
tarttua kiinnostaviin ideoihin ja sovel-
taa niitä uusilla tavoilla omaan toimin-
taan. Esimerkkejä olisi kirjan verran - 
ohessa poimintoja muutamista kestävis-
tä innovaatioista. Kirkossa osataan! 

Nuorisotyöntekijöiden koulutus 

Nuorisotyön suuri kehitysharp-
paus oli sen ammatillistumi-
nen. Kirkon nuorisotyön amma-
tillista koulutusta suunniteltiin jo 
1910-luvulla muun muassa Juma-
lan valtakunnan työntekijäopiston 
nimellä. Erilaisten yritysten jälkeen 
”nuorisotyöopiston” käynnistämi-
sessä päästiin liikkeelle sotavuosi-
en jälkeen. 1943 pidettiin Helsin-
gissä nuorisotyöntekijäkurssi ja var-
sinainen koulutus alkoi 1949. Kirk-
ko oli innovaatiokisassa ensimmäi-
nen mutta yhteiskunnallinen kou-
lutus ehti käynnistyä vähän nope-
ammin, 1945. 

Nuisku 

1996 pidettiin ensimmäiset Nuor-
ten ihmissuhdetaitokurssit. Nuis-
kun suoritti ensimmäisenä vuon-
na 1478 nuorta. Sittemmin Nuis-
ku on jatkanut nuorison läpäisyä 
muun muassa isoskoulutusten kai-
nalossa. Nuisku rakennettiin yh-
dessä Gordonin perhekoulujen tu-
ki ry:n kanssa – Nuiskussa yhdis-
tyykin kaksi innovatiivista juonnet-
ta kirkollisessa nuorisotyössä: vuo-
rovaikutuksen, nuorten äärelle aset-
tumisen ja kuuntelemisen tärkey-
den hoksaaminen ja toisaalta vuo-
rovaikutus ja toiminta kumppanei-
den ja verkostojen kautta. 

16-vuotiaiden äänioikeus 
Kun valtiovalta vasta pähkäilee de-
mokraattisen päätöksenteon avaa-
mista nuorille, kirkossa innovoi-
tiin 16-vuotiaiden äänioikeus ide-
asta todeksi vuoden 2010 seura-
kuntavaaleissa. Nuorten ja lasten 
osallisuuden saralla kirkko on ol-
lut mukana kehityksessä. Lapsivai-
kutusten arviointi alkoi seurakun-
nissa kirkkojärjestyksen säädöksel-
lä 2015. Nuorten vaikuttajaryhmät 
ovat nuorten osallisuuden virallista-
misen uusin innovaatio, jonka ja-
lostamista käytäntöön on harjoitel-
tu tämän vuoden ajan. 

Työpajatoiminta 
1920-luvulla kristillinen nuoriso-
työ otti työnteon nuorisotyön vä-
lineeksi. HNMKY käynnisti tuol-
loin pikatoimisto Marsin, joka le-
visi useisiin kaupunkeihin ja muo-
dostui merkittäväksi liiketoimin-
naksi. 1930 Marsilla oli Helsingissä 
käytössään 13 autoa. Jos Mars edus-
ti oman aikansa työpajatoimintaa, 
Moottoripajatoiminta jatkaa perin-
nettä nykyajassa. Moottoripaja-in-
novaatio laajenee ja tarjoaa miele-
kästä tekemistä ja sosiaalista tukea 
eri puolilla Suomea. 

Partio 

Suomeen partio vaelsi NMKY:n 
poikaosaston johtajan Verneri Lou-
hivuoren toimesta vuonna 1910, 
vain 3 vuotta Baden-Powelin jär-
jestämän ensimmäisen leirin jäl-
keen. Kristillinen nuorisotyö siis 
käynnisti partion meillä, ja seura-
kunnat alkoivat aktiivisesti perustaa 
lippukuntia 1930-luvulta alkaen; 
1940-luvulla esimerkiksi arviolta 
joka viides helsinkiläinen poika oli 
partiolainen. 1946 laajennettu piis-
painkokous vahvisti partion seura-
kuntien nuorisotyön työmuodoksi. 
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Pallo ja joukkue 

Liikkuvalla seurakunnalla on pitkät 
perinteet. Heti, kun nuorison ole-
massaoloon havahduttiin 1900-lu-
vun alussa, liikunnasta ja urheilusta 
löydettiin ratkaisu sen pelätyn velt-
touden lääkitsemiseen ja sittemmin 
kokoavaan ja auttavaankin toimin-
taan. Kristillinen nuorisotyö lah-
joitti maallemme 1920-luvulla len-
topallon ja koripallon. HNMKY:n 
nuorisosihteeri Viho Nuoreva te-
ki tietä Susijengilleja riplaili en-
simmäisen koriksen maahan 1927. 
Nuorisopastori Heimer Virkkunen 
puolestaan ponnautti 1928 Suo-
meen lentopallon, jonka ensimmäi-
set pelit pelattiin Helsingin Musta-
saaressa. Sählykerhoista keksittiin 
seurakuntiin vetonaula 1970-lu-
vulta alkaen. 1996 Vanda svenskan 
kirkkoherra Ilkka Turkka keksi yh-
dessä poikansa kanssa perustaa sosi-
aalisen urheiluseuran. IceHeartsista 
on kasvanut 24 vuodessa hieno esi-
merkki urheilun ja ehkäisevän las-
tensuojelun yhdistämisestä. 

Jengityö 

Kun nuoriso muutti kaupunkeihin 
ja jengiytyi, seurakunnat aloittivat 
jengityön. Kadulle ja kahviloihin 
jalkautunut tapa tehdä työtä yh-
disti diakonian ja nuorisotyön kät-
ten evankeliumiksi, jossa tärkein-
tä oli löytää apua tarvitsevat, koh-
data, kuulla ja antaa apua tarpee-
seen nuoria tuomitsematta. Jengi-
työstä organisoitui erityisnuoriso-
työksi. Vuoden 1972 rockfestivaa-
leilla Keimolassa keksittiin festivaa-
lityön, josta muodostui seuraavina 
vuosina Saapastoiminta. Seurakun-
tien erityisnuorisotyö on syntynyt 
ja kehittynyt jatkuvien innovaatioi-
den varassa. Esimerkiksi Tekstaritu-
pun aloittaminen vuonna 2004 on 
esimerkki keksinnöstä, jossa yhdis-
tettiin tarve, keino ja toiminta mat-
kapuhelinten aikakaudella. 

KOLUMNI 

Määrähetkensä, joka työtavalla taivaan alla 

KAIKELLA ON MÄÄRÄHETKENSÄ, aikansa joka asialla taivaan alla. -- aika etsiä ja ai-
ka kadottaa, aika on säilyttää ja aika viskata menemään. Saarn. 3:1,6 

Joskus nämä saarnaajan ajatukset tuntuvat korostuvan tässä innovointien ja pop up-
kulttuurin maailmassa. Asioita tulee ja menee. Ideoita syntyy ja kuolee. Luodaan ja luo-
vutaan. 

Itse rakastan luoda, kehitellä ja ideoida. Rakastan pop up- maailman nopeaa tempoa, 
jossa saan rauhassa innostua ja siirtyä taas seuraavaan ideaan ennen kuin edellinen innos-
tus laantuu. Nyt en kuitenkaan pysähdy tuon luomisen ihanuuteen tai saarnaa alati ta-
pahtuvan muutoksen puolesta. Tahdon kirjoittaa siitä toisesta puolesta. Luopumisesta. 

Intoni alta minulta kesti kauan tajuta kuinka muuttuva maailma tarkoittaa myös luo-
pumista. Minä elän innostuksesta toiseen, mutta samalla joku muu kohtaa luopumisen 
kerta toisensa jälkeen. Samaa polkua toki kuljemme, mutta minä näen innostuksen edes-
säni ja hän tuskan tai epävarmuuden siitä mikä jää taa. Eikä meistä kumpikaan ole toista 
huonompi, parempi tai enemmän oikeassa. 

INNOVOIDESSAMME UUTTA joudumme myös luopumaan vanhasta sekä haasta-
maan sitä. Joudumme luopumaan jostain tutusta ja turvallisesta. Siitä mihin joku kasvoi. 
Siitä mitä joku rakasti tai, minkä parhaiten osasi. Muutos vaatii luopumista ja se luopumi-
nen saa olla vaikeaa tai raskasta. Se saa harmittaa ja pelottaa, sillä sitä ne luopumiset tup-
paavat joskus tekemään. 

Luopumisen vaikeuden ei tarvitse tarkoittaa, ettei matka uuteen olisi oikein. Sen ei tar-
vitse tarkoittaa, ettet näkisi sitä hyvää, mitä edessä on. Samoin kuin ei matkan uuteen tar-
vitse tarkoittaa, ettei taakse jäisi jotain hyvää. Uusi ja vanha voivat molemmat olla hyvin 
ja oikein, niinä omina aikoinaan. 

MINÄ AJATTELEN ELÄVÄNI MUUTOKSISTA. Kaipaavani alati vaihtuvaa innostus-
ten kirjoa ja projektien joukkoa. Siitä huolimatta tiedän, että on myös suuri joukko asi-
oita, joista luopuminen sattuisi niin, etten uskaltaisi edes miettiä mitä luopumisella voi-
si saavuttaa. Suuri joukko asioita, joista tahtoisin sanoa ”Mutta, kun aina ennenkin” tai 
”Hyväksi on kuule todettu jo monta kertaa”. Ehkä se on inhimillistäkin. Pelko ja suru, 
kun jotain tuttua ja turvallista jää taa. 

On aika luopua ja aika luoda. Sen ei tarvitse arvottaa sitä mikä jää tai sitä mikä uutena 
saapuu. Kaikella vain on määrähetkensä, joka asialla sekä työtavalla taivaan alla. 

Mio Kivelä 
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Nuorisotyö kaipaa 

kokeiluja 
Nuorten syrjäytymiseen 
voisi puuttua 
asiakaslähtöisemmillä 
palveluilla ja eri 
viestintäkanavia 
hyödyntämällä. 

Myös nuorisotyö kaipaa inno-
vaatioita. Esimerkiksi nuor-
ten syrjäytyminen on iso yh-

teiskunnallinen ongelma, jonka pysäyt-
tämiseksi tarvitaan todellakin uusia kei-
noja, muistuttaa yhteiskunnallisten yri-
tysten liitto ARVO ry:n toimitusjohta-
ja Ulla Nord. 

”Syrjäytyminen on ollut tosi paljon 
tapetilla viimeiset kymmenen vuotta. 
Siitä on paljon keskusteltu, ja on luotu 
lukuisia toimintatapojakin, mutta liian 
usein ne konkreettiset teot ovat jääneet 
puuttumaan”, Nord kiteyttää. 

Nord on työskennellyt yli 20 vuotta 

lasten ja nuorten parissa Helsingin Dia-
konissalaitoksella ja Me-säätiössä.  Työ-
uran aikana hänelle on kristallisoitunut, 
millaisia uudistuksia tarvitaan. 

Ensinnäkin Nordin mukaan pitäi-
si hyödyntää vielä nykyistä tarkemmin 
profilointia tuen suuntaamisessa. 

Jos esimerkiksi ajatellaan ylisuku-
polvista syrjäytymistä, meillä on tarkka 
tieto alueilta, ketkä kuuluvat riskiryh-
mään. Ei siis pitäisi yrittää tarjota samaa 
tukea ja palvelua kaikille vaan miettiä 
erilaisia tuen tapoja niille, jotka sitä eni-
ten tarvitsevat. 

”Palvelut olisi saatava paljon asiakas-
lähtöisemmäksi, ja palveluita pitäisi ke-
hittää yhdessä nuorten kanssa. Ei niin, 
että ammattilaiset keskenään miettivät, 
mitä nuoret tarvitsevat.” 

”Kun sitten on selvitetty, millaisesta 
tuesta nuoret hyötyvät, tehdään vaikka 
ihan paikallisesti rohkea kokeilu. Aina 
ei onnistuta, mutta kokeilla pitää.” 

Nord muistuttaa, että tarvittavat toi-
menpiteet ovat usein perusasioita, jotka 

V I  L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  6 / 2020 

eivät vaadi lisärahoitusta. Ne pystytään 
tekemään olemassaolevilla resursseilla, 
kunhan vain ammattilaiset saadaan te-
kemään asioita toisin. 

Teknologia käyttöö 

Uudistuksissa Nord painottaa erityi-
sesti nuorten kuuntelemisen tärkeyttä. 
Hänen mukaansa on kolme asiaa, joi-
ta nuoret tuntuvat erityisesti kaipaavan. 

”Ensinnäkin nuori haluaa kuulua jo-
honkin yhteisöön, josta saa vertaistu-
kea. Toiseksi nuori haluaa toimia ja löy-
tää omia vahvuuksiaan. Ja kolmanneksi 
tarvitaan se yksi turvallinen aikuinen ih-
minen, johon voi rakentaa luottamuk-
sellista suhdetta. Näillä päästään jo to-
si pitkälle.” 

Nord muistuttaa, miten yksinäisyys 
ja mielenterveydelliset haasteet sysäävät 
nuoren helposti  syrjäytymiskierteeseen. 
Tämä on iso yhteiskunnallinen ongel-
ma, johon tarvitaan uudenlaisia ratkai-
sutapoja. 

”Nuoret yrittävät puhua, mutta eivät 
tule tuetuksi tai autetuksi. Usein myös 
kuullaan vain niitä nuoria, jotka ovat 
avoimia ja aktiivisia ja suunnataan sit-
ten heille palveluita. Pitäisi päästä hyö-
dyntämään ympäristöjä, joissa nuoret 
ovat”, Nord muistuttaa. 

Nordin mukaan tulisi hyödyntää 
viestintäkanavia, joilla saadaan suora 
keskusteluyhteys kaikenlaisiin nuoriin 
Hän ottaa esimerkin alun perin pelaa-
jille suunnitellun keskustelualusta Dis-
cordin käytöstä. 

Kun Mielenterveysseuran  koordi-
noimassa Sekasin-hankkeessa huomat-
tiin, että keskustelupalvelu Sekasin-chat 
tuntui kiinnostavan erityisesti tyttöjä, 
piti löytää sopiva palvelu pojille. Kos-
ka pojat viihtyivät Discord-pelialustalla, 
chat yhdistettiin Discordiin. 

”Kannustaisin siihen, että mennään 
näihin nuorille luontaisiin paikkoihin. 
Se on väylä, jolla nuoret saadaan mu-
kaan osallistumaan.” 

Nord painottaa, että kun puhutaan 
syrjäytymisriskissä olevien nuorten ta-

Irti kapea-alaisuudesta 

voittamisesta, myös perinteisen kadulle 
menemisen painoarvoa ei kannata ali-
arvioida. Se on edelleen ydintekemistä, 
josta on hyviä kokemuksia ja johon tuli-
si myös suunnata lisäresursseja. 

Pois mukavuusalueelta 

Uusien kokeilujen tärkeys korostuu eri-
tyisesti nyt, kun koronan vaikutukset 
ovat hälyttävät myös nuorten syrjäyty-
miskehityksessä. 

Nord muistuttaa, miten ennen koro-
naa syrjäytyneiden nuorten määrä saa-
tiin jo laskuun. Nyt määrä on taas kas-
vussa. 

”Huoli on nyt todella suuri huoli. 
Nuoren elämässä puoli vuotta on todel-
la pitkä aika. Tämä on ongelma, jonka 
jälkien korjaamiseen voi mennä useita 
vuosia.” 

Tässä tilanteessa Nord rohkaisikin 
kokeilemiseen. On rohkeasti hypättävä 
pois mukavuusalueelta, mietittävä teke-
misen tapa uusiksi ja uskallettava. 

”Nyt tarvitaan yhteistyötä ja pitää 

kysyä myös nuorilta, mitä he toivovat 
tässä tilanteessa ratkaisuksi. Yksikään 
pomo ei varmasti nyt sano, ettei voi ko-
keilla uutta.” 

Tomi Kangasniemi 

vin, mutta riittämättömyyden tunne 
voi silti vaivata.”

 ”Tekijöitä varmasti motivoisikin 
tietää, miten muualla tehdään asioita. 
Se toisi muutostilanteeseen uutta näkö-
kulmaa. Aina ei tarvitse pyrkiä kymp-
piin vaan kasikin voi riittää.” 

(TK) 

u Uusia innovaatioita tärkeämpää 
olisi haastavassa tilanteessa miettiä or-
ganisaatioiden joustavuutta. Tätä miel-
tä on Suomen sosiaali ja terveys ry:n 
erityisasiantuntija Ari Inkinen. 

”Meillä on asukaslukuun suhteutet-
tuna moneen muuhun Euroopan maa-
han verrattuna todella paljon nuori-
sotyöntekijöitä. Kunnat, seurakun-
nat, järjestöt ja seurat toimivat kaik-
ki eri keinoilla nuorten hyväksi. Meil-
lä on vahvaa ammatillista osaamista, ja 
myös nuorisotutkimukseen on panos-
tettu, mutta asioita saatetaan katsoa ka-
pea-alaisesti.” 

Inkisen mukaan korona-pandemi-
an aiheuttama kriisiaika voisi potkais-
ta käyntiin tarvittavia muutoksia. Seu-
rakunnat ovat joka tapauksessa ennen-
kin näyttäneet kykenevänsä nopeaan 
reagointiin. Näin tapahtui esimerkiksi 
vuonna 2015, kun maahan tuli nope-
asti paljon turvapaikanhakijoita. 

”Silloin seurakunta reagoi tosi no-
peasti ja järjesti esimerkiksi hätäma-
joitusta. Organisaation pitääkin liik-

kua laumansa mukana. Jos esimerkik-
si nyt tiedetään, että tietyt ryhmät pär-
jäävät tällä hetkellä paremmin, voisi li-
säpanostusta kohdistaa lapsiin ja nuo-
riin. Kaikki seurakunnissa ovat kuiten-
kin kohtaamisen ammattilaisia.” 

Muutosten tekemisessä Inkinen muis-
tuttaa tiedon ja palautteen keräämisen 
tärkeydestä. Kirkon nuorisotyötä teke-
vät ovat koulutettuja asiantuntijoita, 
joten heillä on myös hyvät lähtökoh-
dat tarkastella omaa tekemistä. 

”Sekin on tärkeää tietää, miksi jo-
ku asia ei toimi. Usein käy esimerkik-
si niin, että ne häiritsevät nuoret saa-
vat apua ja tukea, mutta miten reagoi-
daan niihin nuoriin, jotka eivät näy? 
Tämänkin vuoksi tietoa ja palautetta 
pitäisi kerätä.” 

Inkinen painottaa myös, että nuo-
risotyössäkin kannattaisi ehdottomas-
ti tehdä yhteistyötä muiden euroop-
palaisten samankokoisten paikkojen 
kanssa. 

”Meillä on monet asiat todella hy-
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Wau, mikä idea! 
Anu Merenlahti kehittää 
Helsingin suurinta 
seurakuntaa mielessään 
kysymys: voisiko 
kirkko olla nautittava? 
Viestintäjohtajan roolissa 
hän tuottaa ihmisille 
elämyksiä, koska hänestä 
kirkko voi tavoittaa ihmiset 
tarjoamalla kauneutta ja 
ihmeteltävää. 

Korona-ajan pyhäinpäivästä jäi mo-
nille hieno muisto ankean syksyn 
keskellä. Hautausmailla oli paljon 

ihmisiä luvallisesti kokoontuneena pime-
ässä saman asian äärelle ja yhteiselle ra-
jatulle alueelle. Oltiin ulkona, mutta sil-
ti kirkossa. 

Malmin hautausmaalla ympäristöä oli 
valaistu voimakkaasti, parkkipaikalla oli 
henkilökuntaa toivottamassa tervetul-
leeksi, katoksessa oli pieniä konsertteja ja 
kuuma juoma höyrysi. 

Malmin hautausmaan viereisellä toril-
la soittokunta, tulitaiteiljat ja partoilai-
seten paistamat lohtuvohvelit johdatti-
vat lapsiperheet valokäytävän kautta pi-
meälle hautausmaalle. Siellä lapset etsivät 
taskulapun valossa enkeleitä ja ekivät pie-
niä tehtäviä. Lopuksi koko perhe ohjat-
tiin muistopaikalle sytyttämään kynttilä 
edesmenneille rakkaille. Kuolleille pyhi-
tetty kirkkomaa puhkesi täyteen elämää. 

Tapahtuman nimi oli Lasten pyhäin-
päivä ja se oli mittaluokassaan ensimmäi-
nen laatuaan Etelä-Suomen suurimmas-
sa seurakunnassa. Tärkeä hahmo kaiken 
takana oli nykyaikaisen kirkollisen vies-
tinnän pioneeri, Anu Merenlahti. Hän 
ei ole julkkis, mutta hänen työnsä näkyy 
ja kuuluu paljon kirkon sisäpiiriä laajem-
mas. 
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“Työni fokuksessa on kaupunkilainen 
ihminen, ei välttämättä edes kirkon jä-
sen, koska heitä on vain puolet helsinki-
läisistä, vaan ihminen, jolla voi olla en-
nakkoluuloja ja tietämättömyyttä kirkos-
ta. Saamme tosi hyvää palautetta kohtaa-
misista ihmisten kanssa. Esimerkiksi seu-
rakuntamme rippikoulut saivat yleisarvo-
sanan 9. Mutta asiat muuttuvat, ja olen 
työkseni tekemässä isoa muutosta.” 

”Tulevaisuudessa rippikoulukaan ei 
ole sama sukupolvikokemus kuin tähän 
saakka; teemme myös rippikoulun brän-
diuudistusta. Malmilla on vielä resursseja 
tehdä isojakin tuotantoja, kuten Lasten 
pyhäinpäivä”, Merenlahti sanoo. 

Tavoitteena elämys 

Merenlahti ei ole omavoimainen, mut-
ta hän tarttuu toimeen ja pyrkii tavoitta-
maan uusia ihmisiä. Ideat tulevat kuun-
telemalla ja keskustelemalla toisten kans-
sa. 

“Jo pari vuotta sitten meidän eräs 
kuusikymppinen pappi pohti, että meil-
lähän käy hautausmaalla tuhansia ihmi-
siä, jotka eivät tule kirkkoon. Että eikö 
näille voisi olla tarjolla siellä jotain, vaik-
kapa musiikkia, hartauksia ja kuumaa 
juomaa. Tänä vuonna otimme kaiken irti 
siitä, miten kaunis hautausmaa on.” 

”Seurakunnan viestijä sanoi, että ru-
jon lähiön keskellä hautausmaa on kuin 
sadun Narnia. Läheisellä alueella Viikissä 
esimerkiksi hirveästi lapsiperheitä mutta 
heitä on tosi vaikea tavoittaa ja kirkkoon 
kuuluminen on vähäistä. Päätimme yrit-
tää saada ruma alikulkutunneli näyttä-
mään sadun salaisen metsän sisäänkäyn-
niltä. Saimme kaikki työntekijät mukaan 
ja kaikki tekivät jotain. Joku selvitti lupia 
kaupungin kanssa, valaistusryhmä löysi 
paikalle tulitaiteilijan, kanttorit haaveili-
vat jopa soittokunnasta.” 

”Halusimme tuottaa ihmisille wau-
olon, hienon elämyksen. Ihmiset tar-
vitsevat kauneutta ja ihmeteltävää. Suu-
ri mittakaava vaatii tietenkin johdon tu-
en ja resursseja. Tässäkin oli aluksi vain 
ajatus paperilyhdyistä läheisellä lammel-
la, mutta lopulta projekti paisui ja hy-
vä niin. Hautausmaalle tuli monta suku-
polvea, monilla oli pieniä lapsia muka-
na. Seurakunta sai monen alueen toimi-
jan, kuten kauppiaan ja Lionsin apua ja 
yhteistyö oli välttämätöntä. Siinä sitou-
tettiin uudenlaisia ryhmiä”, Merenlah-
ti kertoo. 

Olemme paljon enemmän 
kuin työntekijät 

Merenlahden mielestä kirkko on työ-
paikkana kiinnostava paikka luoville ih-
misille. 

Hänen ammatillinen taustansa on 
ihmisoikeusjärjestö Amnestyssa, jossa 
hän teki aluksi vapaaehtoistyötä, ja pää-
tyi viideksitoista vuodeksi järjestön vi-
sualistiksi, suunnitellen lopulta sille ko-
konaan uuden brändin. 

“Amnestysta sain kokemuksen osal-
lisuudesta, joka heijastuu edelleen työs-
säni. Kun työntekijöitä 90-luvun alus-
sa oli vain muutama, oli selvää, että mu-
kaan kutsutaan laajasti alan opiskelijoita, 
oppilaitoksia ja ammattilaisia jopa mai-
nostoimistoja pitkälti pro bono-pohjalta. 
Tämä vahvisti ajatusta siitä, että organi-
saatio voi olla paljon enemmän kuin sen 
työntekijät. Osaavia, innostuneita ihmi-
siä ja loistavia ideoita saadaan liikkeelle, 
kun kehtaa kysyä ja antaa tilaa erilaisille 

näkymyksille.” 
”Teimme hienon näköisiä ja kosket-

tavia tuotteita. Osaavia ihmisiä on aina 
enemmän kuin heitä pyydetään mukaan. 
Aika paljon tehtiin oppilaitosten kanssa 
yhteistyötä. Mainostoimistojenkin kans-
sa tehtiin silloin, kun siihen oli varaa. 
Mutta viestinnän opiskelijat olivat tärkeä 
yhteistyökumppani brändinrakennukses-
sa ja markkinointiviestinnässä. Minulle 
he olivat osallisia, kuin myös mainostoi-
mistojenkin ihmiset”, hän kertoo. 

“Osallisuuden kokemus on isoin jut-
tu Kallion seurakunnassa, missä työsken-
telin ennen Malmia. Toimin tuottajana 
Sovinto100-tapahtumassa, kun tuli sata 
vuotta sisällissodasta. Ideoin ratkaisutyö-
pajoja, joissa oli esimerkiksi köyhyydes-
tä kokemusasiantuntijoita, poliitikkoja ja 
tutkijoita. Vihapuheesta oli toinen paja, 
johon kutsuttiin alaikäisiä turvapaikan-
hakijoita ja Kallion seurakuntanuoria. 
Tuloksia vietiin presidenttiehdokkaille.” 

”Kansalaiset olivat stagella ja heidän 
lauseitaan heijastettiin seinälle. Siinä tu-
li ajatus, josta olen ollut tosi iloinen kir-
kossa. Seurakunta voi olla mahdollistaja 
ja tuoda erilaisia ihmisiä yhteen.” 

Mitä tavalliset ihmiset 
toivoisivat kirkolta? 

Merenlahti aloitti Malmilla vuonna 2018 
vuoden kiireisimpään aikaan. 

“Joulu oli edessä, meidän kirkon high 
season. Mietin, miten me viestitään sii-
tä? Kirkot pullistevat väkeä Hoosianna-
kirkoissa ja Kauneimmissa joululauluis-
sa. Tulee tunne, että kaikkihan tällä ovat, 
vaikka silloinkin tavoittamme vain pari 
prosenttia alueen asukkaista. Mietin, mi-
tä kerromme heille, jotka eivät tule pai-
kalle? Mikä on se viesti, jonka ihmiskun-
ta sai jouluyönä? Mikä on se viesti, jon-
ka jokaisen tulisi kuulla. Sehän on Älkää 
pelätkö! Näin lähti idea siitä, että joulun 
ydinviesti voisi kiteytyä tunnukseksi.” 

”Älä pelkää-tunnusta hiottiin graafi-
kon kanssa, että se olisi rouhealla Mal-
milla katu-uskottava, kuin tatuoin-
ti. Älä pelkää -tunnus on nyt ollut kak-
si vuotta käytössä ja siitä on muodostu-
nut Malmin seurakuntaa ja viestintää oh-
jaava brändi. Se alla olemme tehneet Ed 
Sheeranin keikan aikaan tatuointitempa-
uksen, lähettäneet pyhäinpäivän surua 
ja menetystä koskevan Älä pelkää –leh-
den, tehneet keskustelusarjoja ja some-
kampanjoita. Yksi olennainen viesti aut-
taa koko seurakuntaa löytämään tulokul-
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man ja siten yhteyden kattavammin kau-
punkilaisiin.” 

Osallisuudesta oli kyse viime vuonna-
kin kun Joulu yhdessä -palvelumuotoilu-
projektissa seurakunnan työntekijät te-
kivät yli sata katuhaastattelua työikäisil-
le, joita kirkoila ei muuten näy. Syksyl-
lä 2019 Mitä kuuluu? -työpajoihin kut-
suttiin kaupunkilaisia, kaupunginosa-ak-
tiiveja, luottamushenkilöitä ja yhteistyö-
kumppaneita keskustelemaan ja suunnit-
telemaan yhteistä joulun aikaa alueella. 

“Haluttiin saada tietoa ihmisistä, joita 
kirkoilla ei muuten näy mikä heidän elä-
mässä on tärkeää ja mitä voisimme teh-
dä yhdessä joulun aikaan. Viikissä mie-
het nostivat esiin idean saunasta, ja syn-
tyi idea joulusaunasta torilla. Tapulikau-
pungin taas toivottaiin valoa pimeään ja 
yhteisö lähti toteuttamaan adventin Va-
lokulkuetta, joka kiersi ympäri lähiötä.” 

Merenlahti uskoo, että kirkko voi-
si tuoda ihmisille elämyksellisyyttä, kau-
neutta ja nautinnollisuutta. Niitä teke-
mään tarvitaan muitakin kuin työnteki-
jöitä. Kenenkään ideat eivät yksin riitä. 

“Pystyisikö uusia ideoita kehittämään 
jossakin ja saada niille tukea? Voisim-
meko perustaa kiihdyttämöitä yhteiseen 
ideointiin? Voisimmeko unelmoida isos-
ti? Haastaa itsemme, asettaa itsellemme 
miltei mahdottomia tavoitteita, muut-
taa kirkkoa niin että se koskettaa kaikkia 
kaupunkilaisia.” 

“Kirkon tilanne ei ole toivoton. Las-
ten pyhäinpäiväkin innosti työnteki-
jöitä ajattelemaan asioita uudella taval-
la. Lapset, nuoret ja diginatiivisukupol-
vet odottavat meiltä heille suunnattuja, 
helppokäyttöisiä palveluja. Emme ole 
vielä käyttäneet koko spektriä”, Meren-
lahti sanoo. 

Salla Santa 
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Innovaatiotukea kapituleista 
Kysyimme kapituleista kolme kysymystä: 1) Miten hiippakunnassa edistätte 
seurakuntien nuorisotyön innovaatioita?  2) Missä suurimmat kehittämisen 
mahdollisuudet lähivuosina nuorisotyössä ovat? 3) Tarvitaanko kapitulitasolla 
nuorisotyön erityisasiantuntijuutta, jotta seurakuntien nuorisotyön kehittämistä 
voidaan tasapuolisesti seurakunnissa tehdä? 

Anssi Nurmi 
Hiippakuntasihteeri 
Turun arkkihiippakunta 

1) Enemmän kuin innovaatioita, tuetaan 
innovatiivista henkeä, joka nuorisotyös-
sä on olemassa -- lasten ja nuorten kans-
sa työskenneltäessä ei muuta henkeä voi 
ollakaan. Jaetaan ideoita, hoksautetaan. 
Minun roolinani on toisaalta tukea myös 
sitä, että seurakunnissa olisi rauhaa työn 
tekemisessä, jotta mahdollisuus luovuu-
teen säilyy. 

Olen rohkaissut seurakuntia toimi-
maan alueellaan myös kunnan kanssa. 
Tärkeää on hahmottaa, mitä kirkko voi 
tuoda siihen yhteistyöhön. 

Kehittämisen pitää olla paikallista, 
mutta samalla pidän tärkeänä, että liity-
tään yhdessä hiippakuntina Kasvun po-
lun kuvioihin. Yksittäinen hiippakunta-
kaan ei riitä, tarvitaan valtakunnallista 
verkostoitumista. 

Innovoinnin tukea voi tulla muuten-
kin kuin suoraan kasvatuksen alalta. Ensi 
vuonna meille tulee kapituliin talouden 
hiippakuntasihteeri. Se avaa mahdolli-
suuksia tukea esimerkiksi ulkopuolisen 
projektirahoituksen hakemisen kehittä-
mistä nuorisotyönkin puolella. 

2) Nuorisotyössä ymmärretään, miten 
paljon osaamista meillä on vapaaehtois-

ten kautta käytössä. Nuoriin aikuisiin 
liittyvä ikuisuuskysymys syntyy isoskou-
lutuksen jälkeen hupenevasta osallisuu-
desta; miten kehittää osallisuutta, miten 
vielä enemmän antaa vastuuta nuorten 
käsiin ja valtuuttaa tekemään itse? Nuori-
sotyönohjaajien osaaminen on arvokasta 
pääomaa koko seurakunnalle osallisuu-
den ja vapaaehtoisuuden saralla. Nuori-
sotyö voi olla tieraivaaja. Kuten eräs dia-
koni totesi nuorisotyön kehittämisen ää-
rellä, ”miksi mekin ei oltaisi diakonia-
työnohjaajia?” 

Toinen kehittämisen suuri mahdolli-
suus on siinä, että seurakunnat osaisivat 
tehdä enemmän yhteistä työtä. Pienten 
seurakuntien asiana on etsiä yhteyksiä yli 
rajojen, etteivät jää kysymyksineen yk-
sin. Isompien tehtävä olisi puolestaan ja-
kaa mahdollisuuksiaan omien rajojen yli. 

Rohkeampi ekumenia on kehittämi-
sen mahdollisuus. Ei ole latteaa puhua 
yhteydestä. Olemme enemmän yhdessä. 

3) Olisi hirveän hienoa, että olisi jo-
ka alalle erityisasiantuntijuutta, ja et-
tä hiippakunnasta voitaisiin olla läsnä 
myös työn arjessa enemmän ja konkreet-
tisemmin. Meillä on neljä hiippakunta-
sihteeriä, se on onnekasta. On haluttu, 
että kasvatukseen on hiippakuntasihtee-
rin resurssia käytössä. Lisäksi minulla on 
tehtävänkuvassa muun muassa diakoni-
aa, lähetystä ja kansainvälisyysasioita. Ei 
ole siis mahdollista erikoistua enempää. 
Mutta näillä pelimerkeillä tehdään se, 
mitä voidaan. Fasilitoidaan, sparrataan. 
Jos mahdollisuus olisi, kutsuisin tänne 
heti viisi työntekijää lisää – jokaisen am-
mattikunnan erityisosaajan. Toisaalta se 
voisi ylläpitää eri työmuotojen erillisyyt-
tä. Kohti yhteistä on hyvä suunnata! 

Pitää kysyä myös, millaista yhteis-
työtä seurakunnallisen työn tukeminen 
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edellyttää vähenevien resurssien aikana? 
Meillä on kapitulissa kehittämistiimi, 
jonka me neljä hiippakuntasihteeriä ja 
dekaani muodostamme. Kapitulin vah-
vuutena on se, että me tunnemme ihmi-
set hiippakunnassa, voidaan soittaa etu-
nimellä ihmisille. Korona-aikana puoles-
taan välit kirkkohallituksen ja eri hiippa-
kuntien työntekijöiden kanssa ovat tii-
vistyneet. Siellä on asiantuntijoita, joilla 
on mahdollisuus syventyä ja tarjota tukea 
vielä toisella tavalla kuin meillä. Hiippa-
kuntien välinen yhteistyö on liian vähän 
käytössä oleva resurssi. 

Ari Tähkäpää 
Hiippakuntasihteeri 
Mikkelin hiippakunta 

1) Keskeinen innovaatioiden tukemi-
sen foorumi on säännöllisesti kokoontu-
va johtavien ja vastaavien viranhaltijoi-
den ryhmä. Se on jakamisen, ideoinnin 
ja vertaistuen vaihtotori. Hiippakunta on 
aika kattavasti edustettuna. Pienimmät 
seurakunnat tulevat kehittämisen tuen 
piiriin rovastikunnallisen yhteyden kaut-
ta. Mikkelissä on siirrytty maakunnalli-
siin rovastikuntiin ja niissä voidaan teh-
dä kehittämistä entistä paremmin yhdes-
sä alueellisesti. 

Nuorisotyön ammatillisiin tapaami-

siin on nyttemmin puolestaan aina otet-
tu mukaan osuus, jossa esitellään, laite-
taan jakoon ja keskustellaan läpi ideoi-
ta pienimmistä laajimpiin. Kun tätä aloi-
tettiin, 15 minuuttia tapaamisen lopus-
sa riitti, kun ei oikein ollut tottumusta ja 
rohkeutta sellaiseen jakamiseen. Mutta 
nyt tähän osaan menee parhaimmillaan 
kaksi tuntia. Siitä on tullut keskeinen osa 
erityisesti kouluikäisten työn tapaamisia. 

Ideat ja visiot tulevat ruohonjuurita-
solta ja etenevät siellä, missä luovuuskin 
asuu. Aikanaan vitsailtiin, että ”asiantun-
tija on se, joka tulee kaukaa.” Nyt kään-
nytty siihen, että myös naapurihuoneesta 
löytyvä työkaveri on se innovaattori. 

2) Nuorisotyön kehittämisen suurin tar-
ve on nuorten oman aktiivisuuden mah-
dollistamisessa ja rohkaisemisessa; että 
nuoret itse olisivat tuottajia ja toimijoi-
ta, eivät työn objekteja. Kirkon ja seura-
kuntien merkitys tulee tekijyydestä. Toki 
on aina nuoria, jotka eivät kaipaa aktiivi-
suutta – tämäkin erilaisuus täytyy nähdä. 

Kehittämisen tarpeita liittyy kouluyh-
teistyön muuttuvaan tilanteeseen. Aiem-
min siellä on kohdattu koko ikäluokka. 
Miten tulevaisuudessa? Ulkopuolisuuden 
ehkäisyn kysymyksiin pitäisi osata vasta-
ta – erkkatyö, koronan aikana pudonneet 
jne. Miten löydetään ja kohdataan? 

Ja peruskysymys on tietysti se, miten 
kirkon ydinuutista tämän ajan kielellä 
voidaan välittää? Rippikoulussa nuorten 
etääntyminen perinteisestä kristillisestä 
kielestä näkyy koko ajan jo nyt ja väli-
matka kasvaa jatkuvasti. Nuorisotyöllä 
on kielenkääntäjien tehtävä, eikä se tar-
koita vain puhuttua ja kirjoitettua kiel-
tä, vaan koko kulttuurista ilmaisua. 

3) Vierastan vähän erityisasiantuntijuus-
sanaa. Mutta kapituliin tarvitaan työn-
tekijä, joka toteuttaa piispallista kaitsen-
taa kasvatuksen alalla. Oman työn asian-
tuntijuus on seurakunnissa itsessään, ka-
pituli tukee sitä. Tämä rooli on kuiten-
kin tärkeä ja 20 vuoden työuran myötä 
seurakunnista saatu myönteinen palaute 
tukee tätä: koetaan, että hiippakuntasih-
teeri tuntee meidät, on läsnä työssä ja ta-
paa usein. 

Kyllä pidän tosi tärkeänä, että kapitu-
lissa on tällainen työntekijä, nuorisotyön 
ja kasvatuksen alan puolestapuhuja ja 
puolustaja. Informaation ja uusien hank-

keiden määrä, joita seurakunnissa pitäisi 
toteuttaa, on kasvanut viime aikoina val-
tavasti. Minä olen rauhanneuvottelija, jo-
ka myös voi vapauttaa keskittymään pe-
rustyöhönkin. 

Juha Antikainen 
Hiippakuntasihteeri 
Kuopion hiippakunta 

1) Meillä innovaatioiden tukemisen ka-
navaksi ovat muodostuneet erityisesti 
verkostotapaamiset ja ajankohtaisiin asi-
oihin keskittyneet seminaarit. Tietyllä ta-
valla innovointia tukee sekin, että kiin-
nostavista materiaaleista, joita tulee vas-
taan, vinkataan eri kanavissa. 

Mutta tärkeintä innovoinnin tukea on 
meidän työotteemme. Jos esimerkiksi on 
tulossa kasvatuksen seminaari, kutsutaan 
seurakuntien työntekijöistä tiimi suun-
nittelemaan sisältöä ja toteutusta. Silloin 
tulevat esille sellaiset asiat, jotka luovas-
ti kentältä nousevat. Meillä ei ole valmii-
ta vastauksia, vaan teemme päin vastoin 
hyppyjä tyhjään yhdessä työntekijöiden 
kanssa. 

2) Kehittämisen mahdollisuudet liittyvät 
sen pohtimiseen, mitkä ovat tänä päivänä 
tapoja tulla yhteen ja kohdata. Millaisilla 
keinoilla ja teemoilla kasvokkain olemis-
ta ja etäosallistumista voisi parhaiten yh-
distellä? Ennen puhuttiin kokoavasta toi-
minnasta, yhteisöstä puhutaan edelleen. 
Seurakunnassa kasvokkain oleminen on 
tärkeää. 

Yksi suunta voisi aueta pelillisyyden 
maailmasta – löytyisikö sieltä meillekin 
jotain? Nuorisotyön pitää etsiä vastauk-
sia auttamisen keinoihin kiusatuksi tule-
misen uhkan, yksin jäämisen ja yksinäi-
syyden ilmiöiden äärellä. Missä ja millä 
ehdoilla ollaan tavoittamassa nuoria. Ol-
laanko ja miten ollaan mukana kouluissa 
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ja oppilaitoksissa esimerkiksi? 
Onpa kyse mistä tahansa muodosta, 

peruskysymykseksi aina pitäisi nousta: 
mihin pyrimme? Mitä tavoittelemme? 

Seurakunnissa itse työstettynä näistä 
peruskysymyksistä aukeaa reittejä koh-
ti uutta: mitä ja miten tehdä? Yhtäältä-
hän luovuus on vapaasti uuteen suuntaa-
vaa, taiteellista, luovaa hulluutta, mut-
ta toisaalta se on myös lähteille mene-
vää, huolella perinteisiin tutustuvaa, siel-
tä liikkeelle lähtevää. Aika usein merkit-
tävin luova työ tehdään, kun mennään 
perusteisiin. 

3) Olisi arvokasta, että kapituleissa olisi 
nuorisotyön erityisasiantuntijuuteen kes-
kittyvä työntekijä. Toisaalta esimerkik-
si opettajan osaamisesta kapitulissa hyö-
dyttäisiin koulutyön näkökulmasta. Joka 
alalle on tarpeita. Kun osaamista tarvit-
taisiin vaikka kuinka monelta alalta, on 
omaa erityisosaamista tärkeämpää osa-
ta etsiä muualla etsiä ja tuoda yhteen te-
kijöitä ja osaajia erityisesti seurakunnis-
ta. Kymmenen vuotta sitten meitä oli ka-
pitulissa kolmetoista, nyt kymmenen. Li-
säresurssia ei ole odotettavissa. Tämä on 
nykyään tuottajan tapaista työtä. Löyde-
tään tekijät ja osaajat ja ollaan resurssien 
kokoajia ja koolle kutsujia. 

Mikko Sulander 
asiantuntija, ohjaus ja kehittäminen 
Tampereen hiippakunta 

1) Kapituli tukee nuorisotyön innovoin-
tia ensi sijassa edistämällä innovaatioi-
den leviämistä Hiippakunta mahdollistaa 
ideoiden kasvun levittämällä niitä toisiin 
seurakuntiin ja toisaalta keskushallin-
toonkin päin. Seurakuntaelämän kehittä-
minen tapahtuu seurakunnissa, sitä ei ke-
hitetä missään ylätasolla. Hiippakunnan 
tasolla sitten voidaan nostaa esille uutta 
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kehittämistä ja yhyttää ihmisiä yhteen. sivat olla resursoinniltaan mahdollisim- 2) Kehittämisessä isoin mahdollisuus myös tasapuolistamme tilanteita seura- 1) Innovaatioiden tukeminen järjestetään 
Toisenlainen tapa tukea seurakuntien man laajoja. on seurakuntalaisten potentiaalissa. Ke- kuntien välillä. Onkin ollut erityisen ki- lähinnä niin, että tarjotaan resurssia ”aja-

innovointia on mennä kapitulin puoles- hittämistä tarvitaan ovien avaamiseksi vaa huomata, miten seurakunnat ovat tushautomoiden” fasilitointiin. Näitä on 
ta suoraan mukaan kehittämishankkei- ulospäin, kutsumalla kaikkia mahdolli- antaneet osaamistaan toistensa käyttöön. järjestetty jo muutaman vuoden ajan. Ta-
siin; esimerkiksi Hämeenlinnassa on ke- suuksiin. Nuorten vaikuttajaryhmät on Pienimpien seurakuntien työntekijöitä voitteena niissä on mahdollistaa yhdessä 
hitetty pelitoimintaa, missä rakennettiin hyvä esimerkki tästä, niitähän ei voida saatetaan yhteen, ja isojen seurakuntien ajattelua, tutkia ilmiöitä ja tuottaa muu-
pelitapahtuma uudenlaisten kumppani- ylipäätään edistää ilman nuorten osuut- kanssa on kyetty sopimaan, että kun niis- tosoivalluksia. Ajatushautomon ideana 
en kanssa, urheiluseuran kanssa. Kapituli ta. sä järjestetään koulutuksia, pienten seu- on lähteä liikkeelle seurakunnan tarpees-
ei tällaisessakaan ole niinkään erityisenä Kehittämisessä tulisi toisaalta kuulla rakuntien työntekijät pääsevät mukaan. ta käsin ja myllätty heiltä noussutta tee-
asiantuntijana, vaan meillä on kontakte- niitä, joiden ääni ei yleensä kuulu. Mi- maa yhdessä seurakunnan väen kanssa. 
ja ja yhteyksiä, joita voi sitten hyödyntää. ten avata uusia vuoropuhelun mahdol- 2) Tärkein kehittämisen mahdollisuus Ensin on idea, sitä kehitetään yhdes-

lisuuksia? Maailma on paljon laajempi liittyy varmasti siihen, että seurakunta- sä ja sitten jalostetaan. Keskeisimmät ja 
2) Kehittämisen osalta näen tietokone- ja kuin meidän toiminnallisesta perintees- lainen saadaan otettua oikeaksi tekijäksi tärkeimmät löydöt lähtevät seurakunta-
konsolipelaamisen uudenlaisena ”lento- tämme käsin avautuu. Mirca Mäensivu-Puukko ja sisällön tuottajaksi. Kenellä on kirkon tasolta. 
pallona”. Pelaaminen on nuorta Suomes- Digitalisaatio avaa monia mahdolli- Hiippakuntasihteeri avaimet ja sometunnukset? Me menemme auttamaan tiimiä tai 
sa, mutta on jo breikannut osittain seura- Saija Kronqvist suuksia, mutta korona-aika on osoittanut Lapuan hiippakunta Ja digi on tosiaan tullut jäädäkseen. työyhteisöä työskentelyssä. Joskus on 
kuntatyössä läpi. Toimintamuotona se on Hiippakuntasihteeri perinteisen työn tarpeet. Nuoret pelkää- Samalla nuorten kirkkokäsitys on men- kokeiltu yhden työalan kanssa myös, 
hyvä mahdollisuus. Oulun hiippakunta vät eniten koulun menemistä etäkouluk- 1) Me emme kapitulissa ole tiedon anta- nyt rajattomammaksi. En usko, että kirk- mutta joka tapauksessa tämä ”työka-

Nuorisotyön jatkuvuuden näkökul- si. Kasvokkainen kohtaaminen on niin jia, vaan yhteen tuojia. Milleniaalit työn- koa enää voidaan rakentaa yhden maan- lu” on tarkoitettu käytettäväksi työnte-
masta alueet, joilla innovointia tarvitaan 1) Kapitulin mahdollisuus on tarjota in- tärkeää. Seurakunnassa puolestaan on tekijät eivät edes osaa ottaa vain vastaan. tieteellisen paikan ajatuksella, vaan niin, kijöiden kanssa ja niin, että koko tiimi 
liittyvät siihen, että jos ja kun kirkkoa ei novointiin alustoja ja suuntia. Innovaati- syytä ymmärtää, että me olemme uskon- Niinpä minä itse olen työntekijöiden että osallistua voi tarvittaessa mistä vain. on mukana. 
koeta omaksi, mitkä olisivat tavat, joil- oiden tukeminen on mahdollista erilais- nollisessa työssä. Suomessa uskonnollisen sparraaja, rohkaisija ja tukija, tilan antaja Suuri kysymys on, miten saadaan ra-
la nuorten omistajuus ja toimijuus olisi ten koulutusprosessien kautta. Innovoin- kokemuksen ilmaisu on piilotettua. Tar- ja fasilitoija. Kapitulin keinoina tukea in- kennettua digin lainalaisuuksia ymmär- 2) Kehittämisen ensisijaiset mahdollisuu-
mahdollista synnyttää? Vaikuttajaryhmät tiin on tilaa erityisesti silloin, kun on me- vitaan syvää luottamusta, jotta sitä voi- novointia on antaa tilaa, saattaa yhteen ja täen läsnäolon kirkko, aidosti vuorovai- det liittyvät osallisuuteen ja seurakunta-
ovat hieno ja upea asia. Mutta se on vasta neillään jokin pitkäkestoisempi prosessi. daan ilmaista ja elää todeksi digissä. Jot- kannustaa jakamaan. Korona-aikaan on kutteinen kirkko, jossa työntekijän rooli laisuuteen. Työntekijöiden varassa ei voi-
ensimmäinen, pieni askel. Syventävät koulutusprosessit antavat ko- ta sitä luottamusta saadaan rakennettua, kokoonnuttu kuukausittaisissa webinaa- on pienempi? Kannustan, että vapautta- da olla missään ikäryhmässä. Miten ku-

Uutta rippikoulua ei tulla keksi- keilukulttuurille tilaa. Samoista asiois- nuorisotyö ja nuorisotyöntekijä ei voi reissa, kerätty ideoita ja kannustettu mo- kaa innovointi seurakuntalaisille. Samoin kin ikäluokka ottaisi tämän omaksi asi-
mään. En usko, että löytyy laajoja yhte- ta kiinnostuneita tuodaan yhteen ja sit- muuttua paikkariippumattomaksi, koska nistamaan itselle sopivat. Lisäksi on tar- Kasvun polku -työryhmässäkin johtava akseen? Muistan itse seurakuntanuore-
näisiä toimintamuotoja, jotka levittäytyi- ten hoidetaan paikalle asiantuntijat ja yh- tarvitaan läsnäoloa ja turvallista kontakti- jottu jotain valmiita skeemoja, esimer- idea on ollut koko ajan, että seurakunta- na, miten paljon tehtiin omia juttuja 
sivät kaikkiin seurakuntiin. Toki toisilta teistyötahot. sidonnaisuutta. Jos luottamus on olemas- kiksi Ovet auki jouluun -teemalla kirkon laiset ovat tekijöitä, eivät kohteita. ihan itse. Tulevaisuudessa seurakuntatyö-
voidaan aina oppia, mutta paikkasidon- Toki keveämmälläkin tasolla hiippa- sa, osan työstä voi digiin viedä. Mutta on Ovet auki-strategian hengessä ja pyydet- tä ei voi rakentaa työntekijöiden varaan. 
naisesti kehitetyt jutut ovat niitä, joiden kunnan perustehtävänä on luoda vuoro- todella tärkeää, että meillä kehitetään ko- ty jakamaan eteenpäin. 3) Aivan varmasti tarvitaan - kirkon ne- Työntekijävetoisuuden purkamisesta on 
varassa seurakunnat kehittyvät. Kirkon vaikutusta. Koronavuoden aikana olem- ko yhteistä tekemistä leireineen, yhteen Poikkeusajan webinaarien vaikutus livuotiskertomus osoittaa, että kirkon tu- puhuttu paljon ja resurssien vähenemi-
merkitystä toteutetaan meidänkin hiip- me aloittaneet esimerkiksi kasvatuksen tulemisineen ja niin edelleen. on ollut osallistumisen tasa-arvoistumi- levaisuus ratkaistaan varhaiskasvatuksen nen on tekijä, joka nyt lopulta konkreet-
pakunnassamme kymmenillä hyvillä, eri- Ituwebinaarit. Ne edustavat verkostoi- nen. Teams tuo kaikki yhteen oman työ- ja nuorisotyön alalla. Kapituleissa tarvi- tisesti ajaa siihen. 
laisilla tavoilla. deointia, jossa mahdollistetaan ideoiden 3) Itse työskentelen tällä hetkellä kapi- pöydän ääreltä. On noussut esille paljon taan panostusta ja osaamista, jotta ym- Kirkon sanoma ja evankeliumi tus-

Kun katsotaan pienten seurakuntien ja käytäntöjen jakaminen. Kuukausittai- tulissa, jossa minulle annetaan mahdol- uusia nimiä ja ajatuksia, kun on saatu märretään, mihin suuntaan työtä pitäi- kin häviää, mutta rakenne evanke-
onnistumista työssään ja kehittämises- set Ituwebinaarit käynnistivät Lapualla lisuus toimia kasvatuksen asiantuntijana. enemmän tekijöitä mukaan – viimeisim- si kehittää tutkimuksen ja muun perus- liumin ympärillä tulee muuttumaan. 
sään, niillä on lukujen valossa paras tu- ja me otimme mallia sieltä. Webinaareis- Mutta ei minulla koulutuksen erityispä- mässä webinaarissa oli 200 henkeä läsnä. teella. Kasvatuksen erityisasiantuntijuut- Netti on tuonut maailman lähelle, 
los. Suurten seurakuntien on helppoa sa oli erityisen kivaa se, että hyvin pal- tevyyttä ole, evääni ovat seurakuntatyön Seurakunnissa ei välttämättä huoma- ta kapitulissa pitää olla, jotta pystytään mutta samalla paikalliset pienet kaveri-
tuoda kehittämistyönsä esille, mutta jon eri työntekijöitä tuli samaan tilaan ja kautta saatuja, aika kevyitä. Toisaalta ka- ta, tai tulla ajatelleeksi, että siellä tehdään perehtymään asioihin, joita tulevaisuu- yhteisöt ovat tiivistyneet. Tutkimusten 
monesti kehittämisen saralla oppimisen työskentelyssä tuli kuulluksi uudenlaisia pitulissa työhön tarvitaan John Vikströ- tosi hienoja juttuja! Oman arkensa kes- den suhteen on tehtävissä. Pitää suostua ja kokemusten näkökulmasta läsnäoloa 
liike voisi kulkea suurista pieniin päin: asioita, joista inspiroitua. Tällä tavalla ta- min sanoin, että on ”riittävä ymmärrys kellä joku yksi nuorisotyöntekijä ei itse epämukavuusalueelle ja olla ajan ilmiöis- ja yhteenkuuluvuutta, yhteentulemista 
miten te onnistutte näin hyvin, saatte voitettiin paljon kasvatuksen työntekijöi- ihmisistä ja se, että rakastaa Jeesusta”. välttämättä ajattele, että hän on keksinyt sä kiinni. ja tapaamista tarvitaan. Ratkaisut siihen 
kontaktit, tavoitatte ja kohtaatte nuoret? tä, jotka jäävät koulutusten ulkopuolelle. Nuorten elämänpiiri on laaja, ei sitä jotain erityistä ja haluaa jakaa sen – minä Tietenkin asia riippuu siitä, mikä ovat usein lähipiirissä ja paikallisia. Tosin 

Hiippakuntasihteerinä rohkaisen kokonaan voi kukaan asiantuntija halli- seuraan työntekijöiden sometilejä ja bon- minkäkin hiippakunnan erityistarve kul- ei tiedetä, mihin netti lopulta viekään. 
3) Kapituleissa tarvitaan nuorisotyön eri- työntekijöitä olemaan hereillä: jos joku ta. Nuorten, lasten, perheiden elämä ja gaan sieltä jatkuvasti loistavia ratkaisuja loinkin on. Lapuan hiippakunnassa ol-
tyisasiantuntijuutta. Se on ehdottoman kertoo jotain, mikä kiinnostaa, ottakaa tilanne on lisäksi viime vuosien mittaan esiin nostettavaksi. Eihän minulla niitä laan päädytty tähän tulokseen, että kas-
tärkeää. Olen itse jäämässä ensi vuonna omalle vastuulle verkostoituminen. Toi- muuttunut valtavasti. Siksi vaatimus on ideoita ole. Työntekijöillä on. Kapitulin vatuksen hiippakuntasihteeri tarvitaan. 
virkavapaalle, ja minun tilalleni saadaan saalta webinaaritilanne on liian ohut var- oikeastaan se, että pitää olla jatkuvasti sil- rooli on hoksauttaa siihen, miten hienos- Eikä päivääkään mene, että tarvitsisi peu-
nyt työhön nuorisotyön ammattilainen. sinaiseen vuoropuheluun. Se jää niiden mälasit nenällä – nimenomaan se on eri- ti seurakunnassa on onnistuttu. kaloitaan pyörittää: hiippakuntataso tar-
Minusta se on erittäin kiva juttu. pidempien koulutusten puolelle. tyisen tärkeää, että hiippakunnassa on ih- Ylipäätään perustavana toimintamal- vitaan tukemaan työntekijää. 

Toki kaikenlaisten eri työmuotoja Vuoropuhelu kaikenlaisilla alustoilla minen, joka seuraa tätä muutosta. Seu- lina on kannustaa onnistumisen mallin-
osaamista tarvittaisiin, eikä kaikkea voi on vahvuus ja nuorisotyössä kulttuurises- rakuntien suhteen pidän tasapuolisuu- tamiseen: lähtekää seuraamaan sitä, mitä 
olla. Kaikki kapitulit ovat joutuneet teke- ti on paljon yhteistyöhalukkuutta. Var- den toteuttamisen edellytyksenä sitä, et- muut ovat tehneet. Yhdessä ollaan enem- Mika Nurmi 
mään valintoja, mutta osaaminen ei sai- haiskasvatuksen puolella sitä vielä on vä- tä on kyky kuulla ja ymmärtää merkityk- män: yksi antaa idean, toinen jatkaa. Ko- Asiantuntija 
si kapeutua. Toivottavasti kapitulit voi- hemmän. sellinen. ko työ perustuu tukemiselle, jossa me Espoon hiippakunta 
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Tämä tulevaisuuden arvioiminen on 
hapuilua. Se on hyvä sana; en ajattele, 
että minulla olisi tiedossani jokin vii-
saus. Pikemminkin päinvastoin. Ko-
ko ajan varovaisemmaksi tulee neuvo-
maan, miten pitäisi tehdä ja toimia. 
Kaikki osoittautuu jatkuvasti komplek-
sisemmaksi. Mutta juuri tämän hapui-
lun myöntäminen on lähtökohta uuden 
kehittämiselle ja kokeilemiselle. 

3) Kysymys erityisasiantuntijuudesta liit-
tyy siihen, mitkä kapitulin resurssit ovat 
tulevaisuudessa. Siitä vallitsee montaa 
mielipidettä. Kasvatuksen alalla asian-
tuntijuus varmasti on tarpeen, mutta 
jonkinlainen ymmärrys tulisi olla millä 
tahansa muullakin alueella, diakoniassa, 
lähetyksessä, jumalanpalveluselämän sa-
ralla. Kukin piispa linjaa oman harkin-
tansa mukaan. Valintoja kaikkien täytyy 
tehdä. 

Kaikki toimintamallit ovat mahdolli-
sia. Espoossa konsultatiivinen työote on 
avain: pointtina on löytää oikeat näkö-
kulmat kehittämisen tukemisessa. Hen-
kilökohtaisesta osaamisesta onhan hyö-
tyä, mutta kyllä sitä karttuu joka tapauk-
sessa prosessien mukana. 

Eri hiippakuntien välillä ollaan maan-
tieteellisesti hyvin erilaisia ja kaupungis-
tumiset, monikielisyydet ja niin edel-
leen muodostavat voimakkaita eroja. On 
kiintoisaa seurata, mihin ollaan menossa 
ja olla itse mukana siinä. Oman työuran 
aikana on liikuttu voimakkaasti prosessi-
en ohjaamisen suuntaan. Tämä kehitys 
on tapahtunut seurakuntien halusta ke-
hittää työtään ja saada meidät tässä muo-
dossa kumppaniksi siihen. 

Reijo Liimatainen 
Hiippakuntadekaani 
Helsinki 

1) Hiippakuntamme koostuu pk-seu-
dusta ja itäisestä Uudestamaasta. Suuret 
seurakuntayhtymät käytännössä vastaa-
vat verkoston ylläpidosta ja ideoiden le-
vittämisestä. Työyhteisöjen kuulemisessa 
kuulemme kaikkien työmuotojen inno-
vaatioita, myös nuorisotyön. 

2) Ymmärtääkseni paikallinen toimin-
ta oman alueen avoimissa ja viranomais-
verkostossa on ollut menestyksellistä ja 
edistänyt paitsi seurakunnan ammat-
tilaisten ammatillista osaamista, myös 
seurakuntatyön tunnettuutta ja arvotus-
ta. Työ vaatii sitkeyttä ja jatkuvaa kon-
taktien ylläpitämistä koulujen, järjestö-
jen ja muiden toimijoiden kanssa. 

”Kirkon sanoma ja 
evankeliumi tuskin 

häviää, mutta rakenne 
evankeliumin ympärillä 

tulee muuttumaan.” 

3) Pienentyneellä henkilöstön määräl-
lä ei kapitulissa voida vastata erityistä 
asiantuntijuutta vaativiin kehitystehtä-
viin. Katse kohdistuu meillä työyhteisöi-
hin kokonaisuutena, ei yksittäisiin työ-
aloihin. 
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Tekoälyä rippikoulussa – mitä? 
Monella rippikoulun ohjaajalla on 

kokemus siitä, miten hienoa on 
seurata nuorten kasvamista rippikoulun 
kuluessa. Nuoret oppivat tuntemaan it-
seään paremmin, tunnistavat itselleen 
tärkeitä arvoja sekä pohtivat omaa elä-
mänkatsomustaan. 

Ohjaajien haaste on puolestaan op-
pia tuntemaan nuoret hyvin, jotta he 
voivat tulla tietoisiksi nuorille tärkeis-
tä elämänalueista sekä -kysymyksistä ja 
huomioida ne rippikoulussa. 

Entä jos tätä prosessia voisi tehdä jä-
sennellymmin ja myös kytkeä sen rippi-
koulun kehittämiseen? 

Kirkko mukana kansallisessa 
tekoälyohjelmassa 

AuroraAI-ohjelma on kansallinen, val-
tiovarainministeriön koordinoima te-
koälyohjelma jonka yleistavoitteena on 
mahdollistaa Suomeen maailman par-
haat julkiset palvelut. 

Ohjelma yhdistää julkisia ja muita 
palveluntarjoajia palveluekosysteemeik-
si, jotka aktivoituvat ihmisen elämänti-
lanteen mukaan. 

Yhtenä ohjelman painopisteenä on 
13-16-vuotiaiden nuorten hyvinvoin-
ti. Kirkkohallitus on pilottiseurakun-
tien kanssa mukana hankkeessa erityi-
sesti rippikouluun liittyen. Tulevaisuu-
dessa AuroraAI-ohjelma laajenee myös 
muihin elämäntapahtumiin. 

Mobiilisovellus 
rippikoulujen käyttöön 

Mitä AuroraAI sitten tarkoittaa rippi-
koulun kannalta? 

Omaa elämäntilannetta voi hahmot-
taa esimerkiksi seuraavien kysymys-
ten kautta: kuka olen ja tunnenko itse-
ni? Mitä minulle kuuluu ja mitä tehdä 
seuraavaksi? Pohtimalla kysymyksiä eri 
näkökulmista voi hahmottaa omaa elä-
mäntilannettaan ja hyvinvointiaan. 

Ajatukset itselle tärkeistä arvoista, 

elämänkatsomuksesta, perheestä, kou-
lutuksesta ja omasta toiminnasta myös 
jäsentyvät mainittujen kysymysten ym-
pärille. 

AuroraAI-yhteistyön puitteissa ra-
kennetaan rippikoulujen käyttöön mo-
biilisovellus, jonka avulla nuoret pohti-
vat omaa elämäänsä ja saavat palautetta 
elämäntilanteestaan. 

Väline nuorten elämän 
hahmottamiseen 

Sovelluksella tavoitellaan kolmenlaisia 
asioita. 

Ensimmäisenä on nuorten hyvin-
vointi. Tuetaan sitä, että nuoret voivat 
hahmottaa oman elämäntilanteensa pa-
remmin. 

Toiseksi, laajassa mittakaavassa so-
vellus mahdollistaa tilannekuvan luo-
misen: tällaisia nuoria rippikouluryh-
mässä, seurakunnassa ja Suomessa on 
ja näin he voivat. Tekoäly mahdollis-
taa yhteyksien löytämisen nuorten vas-
tauksien välillä tehokkaammin ja nope-
ammin kuin mihin inhimillisesti kyet-
täisiin. Kun tilannekuva muodostuu re-
aaliaikaisesti, sovelluksesta tulee väli-
ne rippikoulun suunnitteluun yhdessä 
nuorten kanssa. 

Kolmantena puolena on rippikoulun 
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kehittäminen. Laaja tilannekuva nuor-
ten elämästä avaa näkökulman siihen, 
mihin suuntaan rippikoulua olisi tule-
vaisuudessa tärkeää kehittää. 

Tukemalla nuorten pohdintaa raken-
netaan pohjaa sille, miten nuoret voivat 
löytää yhteyksiä oman elämänsä ja kris-
tinuskon ydinsisältöjen välille. 

Oman elämäntilanteen hahmottami-
nen myös tukee sitä, että nuoret oppi-
vat kantamaan vastuuta itsestään, toisis-
ta ihmisistä ja luomakunnasta. Näin so-
vellus tukee RKS 2017 -suunnitelman 
tavoitteita. 

Rippikoulujen ohjaajia parempi tie-
to nuorten elämäntilanteesta haastaa 
toteuttamaan rippikoulun entistä vah-
vemmin nuorilähtöisesti ja nuorten elä-
mänkysymyksistä liikkeelle lähtien. 

Ajattelen, että AuroraAI on ennen 
kaikkea mahdollisuus. Se tuo rippikou-
luihin yhden välineen nuorille pohtia 
omaa elämäänsä ja ohjaajille välineen 
ymmärtää nuorten elämää. 

Henkilökohtainen vuorovaikutus ja 
yhteisöllisyys säilyvät rippikoulun kivi-
jalkoina. Mitä paremmin ohjaajat tun-
tevat nuoret, sitä olennaisempiin kysy-
myksiin heidän kanssaan voidaan päästä. 

Vilppu Huomo 
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Lomatieva – mökki 
500,00 € / vko, 80,00 € / yö 

Purotieva – mökki 
400,00 € / yö, 75,00 € / yö 

Taianomaista talviaikaa ja virkistävää maisemanvaihdosta Tievatuvalla! 
Tule hiihtämään, 

ulkoilemaan, lomailemaan 

tai tekemään etätyötä 

Saariselän luonnon 

kauneuden äärelle. 

Tievatupa on Lasten ja nuorten keskuksen retkeilykeskus. Lue lisää ja varaa: www.tievatupa.fi 

Kurssitieva 
Majoittuminen 2 hlön huoneessa, joissa 
oma wc ja suihku, aulatiloissa keittomah-
dollisuus 
35,00 € / yö / hlö 

Kampanjahintana tarjoamme 1.1.2021–13.3.2021 ajalle tehtäviin uusiin varauksiin: 

 

Raamatullista innovointia 

Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muut-
tukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, 
mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä 
mukaista ja täydellistä. (Room. 12:2) 

Herättävätkö sanat ”innovoiva seurakunta” innostus-
ta ja mielikuvia dynaamisuudesta ja luovuudesta? Vai är-
syttääkö, että yritysmaailman kieli palvelumuotoiluineen 
ja strategioineen on hiipinyt kirkkoon? Jos on uskollinen 
kirkolle, pitäisikö pyrkiä innovoijien etujoukkoon vai 
torjua innovaatiohömppä ja ilmoittaa, että kirkko edus-
taa tässä vastakulttuuria? 

Alussa lainattu Roomalaiskirjeen jae sopii kumman-
kin leirin iskulauseeksi. Kun tietää, missä ja kenen varas-
sa seisoo, ei tarvitse mukautua joka trendiin ja juosta pari 
askelta yritysmaailman perässä sen jargonia solkaten. Sa-
malla jae käskee muuttumaan ja uudistumaan. Innovaa-
tio tulee latinan verbistä innovare, joka tarkoittaa uudis-
tamista. 

Mitä mieltä innovoinnin kielestä onkin, on kiistämä-
töntä, että Uuden Testamentin todistus Kristuksesta on 
mullistavan teologisen innovoinnin tulosta. Ensimmäis-
ten sukupolvien kristityt elivät radikaalin muutoksen ja 
uudistumisen aikaa. Osa innovoinnista kohdistui käytän-
töön ja arkeen. Kuka kuuluu joukkoomme ja millä eh-
doin? Miten olemme ja elämme yhdessä? Mitä seurakun-
nan kokoontumisessa tapahtuu ja mikä sinne sopii? Käy-
tännön kanssa käsi kädessä kulki teologinen innovointi. 
Haparoiden ja kokeillen ensimmäiset kristityt etsivät sa-
noja puhua Kristuksesta, rististä ja ylösnousemuksesta. 
Perinteen ja pyhien kirjoitusten valossa varhaiset kristi-

PIPLIA 

tyt sanoittivat kokemustaan Kristus-tapahtuman mullis-
tavuudesta, ja näin syntyi uusia tulkintoja ja uutta teo-
logiaa. 

”Monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin pu-
hui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä 
aikoina hän on puhunut meille Pojassaan, jonka hän on 
pannut kaiken perilliseksi ja jonka välityksellä hän myös 
on luonut maailmat.” (Hepr. 1:1–2) Heprealaiskirjeen 
avaus yrittää pukea sanoiksi vanhan ja uuden yhteyttä. 
Perinteinen ja tuttu ei katoa mihinkään, mutta se saa uu-
den tulkintakehyksen. Kristuksesta käsin vanha näyttäy-
tyy eri kulmasta, ja eteen avautuu uusia ulottuvuuksia. 

”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli 
Jumala.” (Joh. 1:1) Johanneksen evankeliumin prologissa 
kiteytyy runollisessa muodossa suunnaton teologinen in-
novointi, joka rakentuu kuitenkin vanhan päälle. Kun on 
vain yksi Jumala, miten ja missä mielessä Jeesus Kristus 
on Jumala? Uuden testamentin evankeliumit ja useim-
mat muutkin kirjoitukset kokeilevat eri tapoja lähestyä 
ongelmaa. Tarkkojen määrittelyjen ja mallien aika koitti 
vasta myöhemmin. Alussa oli kokeilukulttuuri. 

Varhaiset kristityt rohkenivat astua tuntemattomalle 
maaperälle pois mukavuusalueeltaan. He kokeilivat ja et-
sivät uutta, eivät uutuuden itsensä vuoksi vaan siksi, et-
tä vanha ei enää sopinut uuteen tilanteeseen ja kokemuk-
seen. Tässä mielessä innovointi on juurille palaamista, jo-
ka sopii hyvin reformaation, siis uudelleenmuotoilemi-
sen, perillisille. 

Katja Kujanpää 
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Vihreät riparit ovat uudistuneet 
Rippikoulun yksi tavoitteista on, että 

nuoret oppivat kantamaan vastuu-
ta itsestään, toisista ihmisistä ja luoma-
kunnasta. Vihreät riparit antavat suun-
taviivoja siihen, miten tavoitetta voi to-
teuttaa käytännössä. 

Uudistuneet vihreiden riparien pe-
riaatteet korostavat aiempaa enemmän 

ympäristötunteita ja vaikuttamista ym-
päristön puolesta. 

Vihreät riparit pyrkivät edelleen 
vahvistamaan rippikoulun ohjaajien ja 
nuorten luontosuhdetta. Päätavoitteena 
on vahvistaa kristillistä ympäristökasva-
tusta, ekoteologiaa ja kestävää elämän-
tapaa rippikoulussa ja isostoiminnassa. 

Kyse ei ole erillisestä teemarippikou-
lusta, vaan kokonaisvaltaisesta ajatte-
lumallista, jolla rippikoululaisia ja iso-
sia rohkaistaan kestävään elämäntapaan 
luomakuntaa kunnioitaen. 

evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/ 
rippikoulu/vihreat-riparit 
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Nuorten tulevaisuusseminaari Tampereella 
u Valtakunnallinen Nuorten tulevai-
suusseminaari Kirkko 2030 järjestetään 
26-28.3.2021 AitO-toimintakeskukses-
sa Tampereella. 

Seminaarissa nuoret keskustelevat 
ajankohtaisista teemoista kirkossa sekä 
siitä, millaisessa kirkossa haluavat toi-
mia ja olla jäseniä myös tulevaisuudes-
sa. Seminaari kokoaa yhteen nuoria, joi-
ta kiinnostaa kirkon tulevaisuus ja siihen 
vaikuttaminen niin paikallisesti kuin 
valtakunnallisestikin, ja jotka myös ha-
luavat saada uusia virikkeitä ja tuttavia 
seurakunnista eri puolelta Suomea. 

Kutsumme seminaariin seurakuntien ja 
kristillisten järjestöjen edustajiksi kaksi 
konfirmoitua nuorta, joista ainakin toi-
sen toivomme olevan alle 18-vuotias. 

Seminaarissa käsiteltävät teemat ja 
ohjelma ovat nuorten valitsemia ja val-
mistelemia. Marraskuun 2019 kirkollis-
kokouksessa kirkkojärjestykseen hyväk-
sytty seurakuntien vaikuttajaryhmätoi-
minta on esillä viikonlopussa, muita tee-
moja ovat muun muassa nuorten mie-
lenterveys ja itsetunto, seurakuntalai-
suus rippikoulun jälkeen, erilaistuminen 
ja tulevaisuuden kysymykset.   

Seminaarissa nuoria kuulemassa ja 
heidän kanssaan keskustelemassa ovat 
muun muassa kirkolliskokouksen tule-
vaisuusvaliokunnan jäsenet, kirkollisko-
kousedustajia ja mahdollisesti myös jo-
ku piispoista. Nuoret tuovat seminaaris-

ta seurakuntaan ja järjestölle tulevaisuu-
den näkökulmia sekä uusia eväitä nuo-
risotyöhön. 

Valmistaudumme toteuttamaan se-
minaarin livetapahtumana huomioiden 
kaikki turvallisuuteen vaikuttavat tekijät 
jo suunnitteluvaiheessa. Seuraamme kai-
ken aikaa koronatilanteen edistymistä 
ja olemme tarvittaessa valmiit muutta-
maan seminaariin verkkotapahtumaksi. 

Ilmoittautuminen seminaariin tapahtuu 
25.1.-5.3.2021 ilmoittautumislinkistä 
tapahtuman nettisivulla. Järjestön työn-
tekijä ilmoittaa nuoret seminaariin ja 
toimii samalla yhteyshenkilönä seminaa-
riin liittyen. Myös työntekijät ovat terve-
tulleita kuulemaan seminaarikeskustelua 

Kirkon alan ammattien tiedot kootusti 
u Kirkon alan ammateissa on paljon 
yhteistä muiden ammattiryhmien kans-
sa, mutta kirkon töissä tarvitaan myös 
omaa erityisosaamista. 

Milloin kävit viimeksi evl.plus/kirkon 
ammatit -sivustolla? 

Nyt kannattaa käydä, sillä kirkon 
ammattien päivitetyt tutkintopäätök-

set, uudistetut hengellisen työn ja eri-
tyistehtävien ydinosaamiskuvaukset se-
kä harjoittelu ja työelämässä oppimisen 
uudistettu aineisto. 

Sivustolle on koottu päätösten pe-
rustelut ja suositukset sekä aiempaa laa-
jempi materiaali niin opiskelijan, seura-
kunnan kuin kouluttavan laitoksen tu-
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ja osallistumaan viikonloppuun. Työnte-
kijöille on myös omaa ohjelmaa. 

Nuoret voivat osallistua tapahtumaan 
joko itsenäisesti tai työntekijän/muun ai-
kuisen kanssa. Me seminaarin järjestäjät 
huolehdimme nuorista seminaariviikon-
lopun ajan, myös kuljetukset Tampereen 
keskustasta AitOon. 

Seurakunnan kustannettavaksi tule-
vat nuorten matkakustannukset sekä se-
minaarin osallistumismaksu on 45€ nuo-
ri. Työntekijän tai muun aikuisen saatta-
jan osallistumismaksu on 145€/henkilö. 

Osallistumismaksu kattaa majoituk-
sen leirikeskuksessa omin liinavaattein 
täysihoidolla sekä bussikuljetukset Tam-
pereen keskustan ja AitO-toimintakes-
kuksen välillä yhteiskyydeissä. 

eksi. 
Kirkon ammatit löytyvät evl.plus/ 

koulutus ja työelämä -sivuston alta. 
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SAAPAS YHDISTÄÄ TOIMIJANSA –  
oranssisydäminen perhe pysyy koossa 
”Kuluva vuosi on ollut Saappaan 
kannalta hyvin erikoinen. Jyväs-
kylä on merkittävä tapahtumakau-
punki – meillä on SuomiPop -kon-
sertit ynnä muut, ja tällä kertaa 
nämä kaikki tapahtumat peruttiin”, 
kuvailee Jyväskylän seurakunnan 
vs. erityisnuorisotyönohjaaja Han-
na-Maire Leppänen muuttunutta 
tilannetta. 
Saapas on näkynyt Jyväskylän 
katukuvassa 15 vuoden ajan. Toi-
minta on vakiinnuttanut paikkansa 
välittömän sosiaalisen, psyykkisen 
ja fyysisen avun tarjoajana. Ta-
voitteensa mukaisesti Saapas on 
mennyt sinne, missä nuoret ovat. 

Hanna-Maire kiittää eri toimijoiden su-
juvaa yhteistyötä – niin nuorisotyöntoi-
mijoiden kuin vaikkapa poliisin kanssa. 

”Festareilla yhteistyö tapahtuma-
järjestäjien ja SPR:n kanssa on ollut 
saumatonta, ja nykyään saammekin 
pyyntöjä tulla mukaan jo suoraan ta-
pahtumien järjestäjiltä.” 

”Saapas aloitti Jyväskylässä vuon-
na 2006 eli juhlimme ensi vuonna 
teini-ikää – 15-vuotistaival on kohta 
takana.” 

Hanna-Mairen oma Saapas-polku 
alkoi 10 vuotta sitten harjoitteluun 
kuuluneessa koulujen päättäripäivys-
tyksessä ja jatkui sen jälkeen vapaaeh-
toiskoulutuksessa. 

”Alkuun tämä oli mukavaa harras-
tustoimintaa opiskelujen ohessa. Po-
rukassa oli hyvä meininki, tuli hyväk-
sytyksi omana itsenään ja toiminnasta 
sai tunteen, että on tärkeä ja tekee mer-
kityksellistä juttua. Nämä asiat innosti-
vat ja pitävät mukana yhä edelleen.” 

Koronasulku 

Keväällä toimintaa oli juuri käynnistel-
ty, kun ”koronsulku” pysäytti Saappaan 
toiminnan. Hanna-Maire sanoo sen 
olleen kova isku ihan kaikille. Päivystä-
jätkin odottivat innolla, että pääsisivät 
talvitauon jälkeen kaduille kohtaamaan 
nuoria. 

”Juhannuksena käynnistimme päi-
vystykset uudestaan lyhennetyllä päi-
vystysajalla eli lopetimme jo klo 23:30. 
Päivystäjiä oli vähemmän, maksimis-

saan kuusi henkilöä per ilta. Tällä ta-
voin saatiin varmistettua turvavälit 
myös oman porukan kesken paremmin. 
Syyskuun lopulla järjestimme LNK:n 
kanssa Saappaan vapaaehtoistenpäivät, 
jotka striimattiin kaikille ryhmille. Sen jäl-
keen koronatilanne alkoi huonontua, ja 
varotoimena pidimme taukoa syysloma-
viikon loppuun, mutta siihen sitten jäivät-
kin tämän vuoden päivystykset. 

Vasta marraskuun puolella on tilan-
ne Jyväskylässä alkanut jälleen hel-
pottaa. 

Jyväskylässä toimii sekä Katu- että FestariSaapas. 
KatuSaappaas päivystää pääosin perjantai-iltaisin klo 18–1:30. Päivys-
täjiä on enintään 10 henkilöä iltaa kohti: 2 illasta vastaavaa, jotka ovat 
yleensä ohjaaja ja tossu eli ns. apuohjaaja sekä 8 päivystäjää. 
Toimintakausi maaliskuun alkupuolelta marraskuun alkuun. Tarpeen 
mukaan lauantaisin toimii myös KatuSaapas, kun kaupungissa on jotain 
erityistä tapahtumaa. 
FestariSaapas on Jyväskylässä iso juttu. Festaripäivystystykset ovat 
järjestelyiltään vaativia sisältäen paljon etukäteissuunnitteluja ja -val-
misteluja. FeastariSaapas onkin monien päivystäjien Saapas-toiminnan 
vuoden kohokohta. Esim. Himoksen juhannuksessa olemme läsnä 24/7 
to–su kohtaamassa ihmisiä ja pitämässä selviämispistettä. 

V I  L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  6 / 2020 

”Siitä huolimatta päätimme, että 
keskitymme nyt muuhun toimintaam-
me, emmekä päivystä edes uutena 
vuotena, vaikka normaalisti jalkau-
dumme ihmisten keskelle kohtaamaan 
heitä kaduilla juhlinnan tuoksinassa. 
Tärkeää on ollut pyrkiä takaamaan 
myös meidän päivystäjille turvalliset 
olosuhteet. Pitää huomioida se, että 
mitä humaltuneempia ja ’jalattomam-
pia’ kaduilla olevat ihmiset ovat, sitä 
vaikeampaa on esim. turvavälien pitä-
minen.” 

Nyt toiminta on talvitauolla ja yh-
teyttä pidetään muuten. Hanna-Maire 
arvelee, että joillekin vapaaehtoisille 
korona on ymmärrettävästi tehnyt 
sen, että he puntaroivat tarkkaan us-
kaltavatko edes tulla päivystämään. 
Muutamat ovat ilmoittaneet suoraan, 
että he eivät voi riskeerata esim. omaa 
terveyttään. 

”Maskit kasvoilla on meilläkin päi-
vystetty. Kiitos Villen LNK:sta, meillä 
on ollut tarjota maskit kaikille myös 
silloin, kun ne olivat monesta kaupasta 
loppuneet.” 

Tammikuussa Jyväskylässä starta-
taan uusien vapaaehtoisten koulutus. 
Toiveena on saada lisää innokkaita 
päivystäjiä mukaan. 

”Miten korona sitten pidemmässä 
juoksussa vaikuttaa vapaaehtoisiin, 
jää vielä nähtäväksi. Toistaiseksi men-
nään jonkinlaisessa horroksessa. Yh-
teinen näkeminen ja tekeminen ovat 
kuitenkin se, mikä pitää myös tätä 
’oranssisydämistä perhettä’ koossa. Tä-
män olen tiedostanut ja yhdessä mei-
dän muiden Saapas-ohjaajien kanssa 
on lähdetty miettimään askelmerkkejä 
ensi keväälle. Pohdimme, miten vahvis-
taa meidän porukan keskinäistä yhteyt-
tä poikkeusvuoden jälkeen. Vapaaeh-
toisille on tekeillä myös palautekysely, 
jossa he itse pääsevät vaikuttamaan 
toimintaan ja tulevaisuuden suuntavii-
voihin.” 

Nuoret tarvitsevat aikuisia 

”Korona-aika on korostanut nuorten 
tarvetta aikuisten tuelle entisestään. 
Monet nuoret ovat jääneet yksin ja 
vaikeudet kertyvät samojen nuorten 
kohdalle. On selvää, että myös aikuiset 
ovat kuormittuneet muuttuneesta ti-
lanteesta todella paljon, eivätkä paukut 
ole enää samalla tavalla riittäneet nuo-
rille. Tämä on hyvin ymmärrettävää, 
mutta samaan aikaan surullista. Myös 
katukuva on muuttunut. Ennen kaduil-
la liikkui useammin nuoria laidasta lai-
taan. Nyt säännöllinen ja erottuva näky 
ovat päihteidenkäyttäjät, joita on tullut 
korona-aikana valitettavasti lisää.” 

Hanna-Maire kertoo pohtivansa 
myös, miten voivat ne nuoret, jotka 
ovat vain kotona, esim. tyttöjen kasva-
nut ahdistuneisuus oli pinnalla jo en-
nen korona-aikaa.  

”Tukinuorten määrä on myös kasva-
nut entisestään meidän erityisnuoriso-
työssä. Pyyntöjen määrässä näkyy se, 
kuinka paljon nuoret tarvitsisivat tur-
vallisia, tavallisia, kuuntelevia aikuisia 
elämäänsä. Kollegalleni Petri Grönhol-
mille on tullut useita pyyntöjä uusista 
tukinuorista, muutaman hän on pys-
tynytkin ottamaan. Nopeasti vastaan 
tulee se hetki, kun joutuu sanomaan, 
että enempää ei pysty kerralla. Näin 
korona-aikana hän Grönholm tavannut 
nuoria heidän kodeissaan ja ulkona.” 

Entä miten nuoria on päästy koh-
taaman ylipäätään? 

”Kaduilla on kyllä nuoria riittänyt, 
kun vain olemme pystyneet päivystä-
mään. Kohtaamisia on ollut runsaasti 
ja pitkien keskustelujen määrä jatkaa 
kasvuaan. Nuorilla on tarve puhua ja 
tulla kuulluiksi, mikä on luonnollista, 
kun kyse on ihmisen perustarpeista.” 

Saapas päivystysten lisäksi seura-
kunnan erityisnuorisotyöntekijät ovat jal-
kautuneet yhteistyöverkostojen kanssa 
kaduille ja kauppakeskuksiin. 
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”Saapas-ohjaajien kanssa on lähdetty miet-
timään askelmerkkejä ensi keväälle”, kertoo 
Hanna-Maire Leppänen. 

Koronatilanne vain jatkuu – 
Saappaan terveiset päättäjille! 

”Tämä aika on ollut ja on edelleen 
todella haastava. Jokainen ihminen 
– aikuinen, lapsi ja nuori – kaikki me 
haluamme tulla nähdyiksi, kuulluiksi 
ja myös kosketetuiksi. Todella monet, 
myös nuoret, asuvat yksin eikä kaikilla 
ole luonnollisia sosiaalisia kontakteja, 
joiden kanssa vaihtaa kuulumisia. Ta-
sapainoilu on haastavaa jo ihan siinä, 
minkä verran ja miten näkee ihmisiä 
suhteessa siihen, että välillä suositukset/ 
ohjeet ovat tiukempia.”
 ”Olisi hyvä, jos pystyisimme osoitta-
maan toinen toisillemme armoa ja välit-
tämistä, vaikka se omakin happinaamari 
olisi vähän hukassa. Kuitenkin yhteises-
tä jakamisesta voi saada myös voimaa. 
Edelleen on hyvä muistaa, ettei tämän 
kokemuksen ja omien tuntojen kanssa 
ole yksin ja ainoa. Rohkaisisin kaikkia 
puhumaan.” 

”Viestini päättäjille on hyvin selkeä 
ja lainaan sen suoraan meidän palve-
luoperaatio Saappaan ohjaajien kan-
nanotosta: ”Ennaltaehkäisevään nuo-
risotyöhön, mielenterveyspalveluihin ja 
lastensuojeluun on nyt painotettava re-
sursseja. Muuten meillä on vain muu-
taman vuoden kuluttua käsissämme 
tilanne, jossa syrjäytyneiden, sairastu-
neiden ja rikollisuuteen ajautuneiden 
nuorten määrä on karannut käsistä”, 
Hanna-Maire Leppänen summaa. 

LNK:n julkaisema kannanotto: 
www.lastenjanuortenkeskus.fi/ 
nuoret-voivat-nyt-ennatykselli-
sen-pahoin/ 
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Rakenna seurakuntasi rippikoulupolkua -koulutus 
inspiroi  Sofia Flinckiä vastaamaan rippikoulun kehittämishaasteisiin 

Millaisia kehittämishaasteita rippi-
kouluun liittyy tällä hetkellä? 

Eri seurakunnissa ja jopa yksittäisissä 
rippikouluissa haasteet voivat olla hy-
vinkin erilaisia. Rippikoulujen yhteinen 
perusta on Suuri ihme – Rippikoulu-
suunnitelma 2017. Sen lisäksi tarvi-
taan myös paikallista suunnittelua. 

Viimeisen vuoden aikana olen ha-
vainnut kehittämishaasteita mm. seu-
raavilla osa-alueilla:  rippikouluviestin-
nän monipuolistaminen, yhteydenpito 
rippikoululaisten perheiden kanssa ja 
rippikoululaisten erilaisten sosiaalisten 
haasteiden tunnistaminen ja niihin vas-
taaminen. 

Mitä näkökulmia Rakenna seura-
kuntasi rippikoulupolkua -koulutus 
avasi kehittämiseen? 

Rakenna seurakuntasi rippikoulupol-
kua -koulutus oli enemmän prosessi 
kuin pelkkä koulutus. Se haastoi tar-
kastelemaan ja arvioimaan rippikou-
lua kokonaisuutena. Rippikoulu ei ole 
pieni prosessi, vaan merkittävä osa 
seurakunnan työtä. Se on enemmän 
tai vähemmän käynnissä ympäri vuo-
den ja siihen liittyy rippikoululaisia, hei-
dän perheitään, kummejaan ja muita 
läheisiään, seurakuntien ja leirikeskus-
ten työntekijöitä, vapaaehtoisia…  

Kaikkea ei voi kehittää kerralla. On 
pieniä ja suuria kehittämiskohteita, 
joiden tulokset voivat näkyä pian tai 
vasta vuosien kuluttua.  Alkuun arvioi-
daan, millä osa-alueilla rippikoulua oli-
si hyvä tietoisesti kehittää. Sen jälkeen 
on mielekästä kysyä, minkä laajuinen 
kehitystehtävä seurakunnan ja työnte-
kijöiden tilanteeseen sopii. Siellä mis-
sä kehitystarve, innostunut tekeminen 
ja realismi kohtaavat, on mahdollista 
saada huipputuloksia! 

Miksi rippikoulupolun jäsentäminen 
on mielekästä kehittämisen 
kannalta? 

Rippikoulutyötä tekevän näkökulma 
rippikoulusta on väistämättä työn vä-
rittämä. Työntekijällä on tietoa, jota 
rippikoululaisella ei ole ja päinvastoin. 
Rippikoulupolun jäsentäminen koko-
naisuudessaan edellyttää niin työnte-
kijöiden kuin rippikoululaisten, heidän 
läheistensä ja isosten kuulemista – 
tämä on mielekästä, jotta rippikoulun 
arviointia voi tapahtua muustakin kuin 
työntekijäperspektiivistä! 

Kuten missä tahansa prosessissa, 
kokonaiskuvan luominen on rippikou-
lun kehittämisen olennainen ensias-
kel. Ennen kehitystehtävän valintaa on 
mielekästä selvittää, kenen tarpeisiin 
juuri nyt on tärkeä vastata ja mitä tar-
peiden taustalla on. 

Mihin suuntaan rippikoulua 
aiotaan seuraavaksi viedä? 

Rippikoulua kehitetään entistä osallis-
tavampaan suuntaan. Rippikoululai-
sen mahdollisuudet vaikuttaa oman 
rippikoulunsa sisältöön ja työskente-
lytapoihin ovat kasvaneet. Samoin esi-
merkiksi rippikoululaisen turvallisuu-
den kokemuksen takaamisen eteen on 
jo tehty paljon töitä. Rippikoulu kehit-
tyy maailman mukana ja sen täytyykin 
kyetä heijastamaan rippikouluikäisen 
todellisuutta eri aikoina. Siksi kehitys-
tarvetta ei koskaan voida poistaa, mut-
ta painotukset voivat muuttua. 

Vaikka rippikoulu onkin Suomessa 
vielä vahva perinne, tulee sen roolia 
aina vain vahvistaa. Rippikoulun soisi 
säilyvän mielekkäänä mahdollisuute-
na työstää omaa identiteettiä ja hen-
gellisyyttä turvallisessa ja kannusta-
vassa ympäristössä.  

Oleellista on kehittää rippikoulua sil-
lä ajatuksella, että rippikoulun voi käy-
dä monin eri tavoin hyvinkin erilaisissa 

V I  L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  6 / 2020 

Kuka? 

Olen Sofia Flinck, 29-vuotias turku-
laistunut, satakuntalaislähtöinen 
pappi. Rippikoulut ovat olleet työni 
keskiössä koko pappisurani ajan. 
Tällä hetkellä työskentelen Turun 
Martinseurakunnassa rippikoulu-
työn projektihenkilönä. Viimeisen 
kahden vuoden aikana olen työs-
säni kartoittanut ja kehittänyt seu-
rakunnan rippikoulutyötä uuden 
paikallissuunnitelman laatimispro-
sessin myötä. 

Rakenna seurakuntasi rippi-
koulupolkua -pilottikoulutukseen 
päädyin LNK:n kouluttajan Sanna 
Jatun työpajan kautta (Rippikou-
lukehittäjien päivät Kouvolassa 
2019). Suosittelen koulutusta 
kaikille, jotka haluavat saada kat-
tavan kuvan seurakuntansa rippi-
kouluprosessista ja kehittää rippi-
koulua osallistavalla otteella! 

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. 

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! 

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 541 
muodossa. 957 

Tee yhteistyötä paikallisen kirjaston ja nuorisotoimen • Järjestelyt: Jukka Jylhä, jukka.jyl-kanssa järjestämällä oma tapahtuma; vaikka lautapeli-ilta, ha@nuorikirkko.fi, 0400 508241lanit, peliturnaus, shakkiturnaus tai vanhempainilta pelaami-
sesta. 

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! 

Tempaistaan Yö kirkossa! 
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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HENRY J.M. NOUWEN 

Henri J.M.Nouwen 

⁄ 
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Rakastettu 
on nimesi 

Toimittanut Gabrielle Earnshaw 

Lnimesi nimesi

R

Rakast

UUTUUS! 

28,90 € 

Rakastettu on nimesi - Aja-
tuksia kristittynä elämises-
tä jokaiseen päivään 
Tämän kirjan 365 tekstiä, yksi vuoden jokaiseen päivään, 
on koottu Henri Nouwenin tuotannosta. Päivittäinen hiljen-
tymishetki oli tärkeä Nouwenille. Tämä teos jatkaa hänen 
perintöään. Sen sielunhoidollisissa teksteissä kaikuu viesti, 
jonka Nouwen ahdistuksen hetkellä kuuli: Olet rakastettu. 
Jokaisen Jumalan lapsen ensisijainen tarkoitus ja identi-
teetti on olla rakastettu. Kun sen hyväksyy, löytää ilon ja 
myötätunnon toisia kohtaan. Rakastettu on nimesi muistut-
taa joka päivä tästä ihmisen perusolemuksesta. 

I S B N  9789523542945 
Hinta 28,90 

Elämäniloinen 
kiitosrukouskirja 

19,90€ 

UUTUUS! 

SATU KREIVI-PALOSAARI 

Siunaa just nyt - 
Kiitosrukouskirja 
Siunaa just nyt on iloinen rukouskirja, joka henkii tämän 
ajan kieltä ja elämää. Lyhyet rukoukset kulkevat vuo-
denkierron mukana, ja pohjautuvat Satu Kreivi-Palosaa-
ren Facebookissa julkaisemiin teksteihin. 

Kirjan värikäs ja elämäniloinen kuvitus on Sadun pojan 
Uuno Palosaaren käsialaa. Uuno sairastaa vaikeaa 
agu-tautia ja on sairaudestaan huolimatta valoisa taitei-
lijapersoona. 

Siunaa just nyt sopii niin yksityiseen hartaudenharjoi-
tukseen, seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten 
käyttöön kuin lahjakirjaksi, joka varmasti ilahduttaa 
saajaansa. 

I S B N  9789523543195 
Hinta 19,90 

www.seurakuntakauppa.f 

facebook.com/kirjapaja seurakunnille 




