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Nuorisotyössä kehitellään koko ajan uutta, niin seurakunnissa, hiippakunnissa kuin kokonaiskirkon ta-
solla ja järjestöissäkin. Välillä kuulen viestejä siitä, että jatkuvaan uudistumiseen ja kehittämiseen väsy-
tään. Jatkuvasti ei voida lisätä hyviä juttuja, kaikkien entisten lisäksi. Multitaskaamisen seurauksena on 
ollut väsymistä ja yhä selvemmin sen kysymistä, mikä lopulta on oleellista. Missä on kirkon kasvatuk-
sen punainen lanka?

Ratkaisu kirkon haasteisiin ei ole toiminnan lisääminen. Ratkaisu on koko toiminnan uudelleen ajat-
telu niin, että näkökulmana on yksilön elämänkaari ja kokonaisvaltainen kasvu. Tällöin kysytään, miten 
lasta ja nuorta tuetaan elämään ja kasvamaan seurakunnan yhteydessä elämänsä eri vaiheissa ja kuinka 
työssämme päästään pistemäisistä toiminnoista kokonaisuuksien näkemiseen.

Tämä lehti keskittyy Polku -toimintamalliin ja kokonaisajatteluun. Kyseessä ei ole uusi virike, metodi 
tai sellainen perinteinen uudistus, joka vaihtuu muutaman vuoden jälkeen seuraavaan. Polku kutsuu uu-
distumisen tielle, joka kulkee pitkään ja kauas. Polku ei ole vain yksi reitti, vaan polkujen verkosto, joka 
johtaa samaan suuntaan. Tällä tiellä jätetään taakse työalasidonnaisuudet, yksin puurtamiset ja puuttu-
vien resurssien haikailut. Seurakunnan tärkein resurssi on sen alueella asuvat ihmiset.

Lukuisat nuoret ja aikuiset haluaisivat olla seurakunnan toiminnassa vahvastikin mukana ja kantaa 
vastuuta, mutta sopivia tapoja ei ole löytynyt. Työntekijän ei tarvitse itse etsiä eikä rakentaa kaikkia uu-
tuuksia, vaan olla mukana luomassa niitä prosesseja, joissa mahdollisuuksia syntyy. Kokeillen, heittäy-
tyen ja valtuuttaen. 

Mitä ikinä tehdään, tehdään se yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Uskoen ja luottaen ihmisiin, ja Ju-
malaan. Lukuisat seurakunnat ovat jo mukana tällä Polulla, miten on Sinun seurakunnassasi?  

Jarmo Kokkonen 
KKP

ALUKSI

Osallisuus toteutuu kasvun polulla kun-
kin ihmisen kohdalla omanlaisellaan ta-
valla ja saa erilaisia muotoja. Tavoite on, 
että lapsi, nuori, seurakuntalainen voi ko-
kea, että ”kuulun tähän ja tää on sopival-
la tavalla mun juttu”. Polku-mallissa kään-
nytään yhdessä haaveilemaan, miten se 
saadaan aikaan ja kokeilemaan yhdes-
sä, miten se tehdään.

Keiden kanssa, mihin suuntaan Polku tänään avautuu?
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Haaveista 
mullistuksiin

Polku-ajattelu vetää haaveilemaan, 
unelmoimaan ja tarttumaan mahdollisuuksiin 
seurakunnan kehittämisessä.
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Vuoden alussa kirkossa siir-
ryttiin Polku-toimintamallin 
kaudelle. Muutaman vuoden 
ajan intensiivisesti ja laajasti 

valmistellusta toimintamallista on syn-
tymässä seurakuntien työväline toimin-
nan jäsentämiseen ja kehittämiseen.

Polku-toimintamallin ytimessä on 
se, kuinka seurakunta kulkee lapsen ja 
nuoren rinnalla hänen elämässään  ai-
na odotuksen hetkistä itsenäiseen aikui-
suuteen saakka. Ikärajauksestaan huoli-
matta – syntymästä 22 vuoteen – Pol-
ku ei rajoitu vain kasvatuksen kenttään, 
vaan se on koko seurakunnan yhteinen 
ja työmuodot ylittävä. 

Siirtymällä Polku-malliin vahviste-
taan yhteyttä eri työmuotojen välillä 
ja eri-ikäisten seurakuntalaisten roolia 
seurakunnan kehittämisessä. 

”Polku on kirkolle iso juttu. Se ei ole 
hanke eikä metodi, vaan seurakunnan 
kokonaisajattelun väline. Sillä tehdään 
seurakunnan kokonaistehtävä selväk-
si tässä ajassa”, kirkkohallituksen asian-
tuntija Katri Vappula sanoo.

”Yksinkertaisesti Polku merkitsee 
ajattelutavan muutosta. Se on siirros 
toiminnan suunnittelussa ja toteutta-
misessa lasten ja nuorten näkökulmaan, 
heidän elämänvaiheidensa mukaisesti. 
Polku-ajattelussa luovutaan työalaläh-
töisyydestä ja siihen liittyvistä rajoista 
esimerkiksi lapsi-, kouluikäisten ja rip-

pikouluikäisten välillä. Tämä tarkoit-
taa puolestaan sitä, että oman seurakun-
nan toimintaa ja kokonaisuutta katso-
taan yhdessä kaikkien työntekijöiden 
kesken.”

Osallisuudesta elävä 
seurakunta

Prosessina polku alkaa seurakunnan toi-
minnan kokonaisuuden kuvaamisesta ja 
jäsentämisestä. Sen äärellä voidaan ky-
syä, miten seurakuntalaisten toimijuus 
mahdollistuisi paremmin. Näiden kysy-
mysten kysyminen avaa reitin vahvistu-
vaan osallisuuteen.

Osallisuus toteutuu eri kasvuvaihei-
den aikana kunkin ihmisen kohdal-
la omanlaisellaan tavalla ja saa erilaisia 
muotoja. Tavoite kuitenkin aina on, et-
tä lapsi, nuori, seurakuntalainen voi ko-
kea, että ”kuulun tähän ja tää on sopi-
valla tavalla mun juttu”.

Näitä asioita on tavoiteltu aiemmin-
kin, mutta Polulla harpataan eteenpäin 
niiden toteuttamisessa.

”Osallisuus on keskeinen Polku-ajat-
telun elementti. Se tarkoittaa hyvin 
konkreettisesti seurakuntalaisten kuu-
lemista jo toiminnan ideointivaihees-
sa. Itse asiassa polku haastaa toimimaan 
niin, että seurakunnassa ei ideoida mi-
tään, jos seurakuntalaisia ei kuulla”, sa-
noo Katri Vappula.

Joillekin osallisuus tarkoittaa vapaa-
ehtoisuutta. Polku-ajattelun tavoitteena 
on, että näin olisi yhä useammin.  

”Esittelin Kirkko 2030-ryhmään 
osallistuvilta 16-24-vuotiailta nuorille 
Polun teemoja ja vastaanotto oli hyvä. 
Yksi nuorten palautteista oli juuri huo-
mio siitä, Polku-prosessi saattaa tarkoit-
taa, että heille olisi tarjolla paljon fik-
sumpia ja mielekkäämpiä vapaaehtois-
toiminnan muotoja”, Vappula sanoo.

”Jos työntekijöiden resurssi loppuu, 
annetaan avaimia seurakunnan jäsen-
ten käsiin. Toimijuus ja vapaaehtoisuus 
vahvistuvat yhtä matkaa. Polku-ajattelu 
tarjoaa yhteisen langan ja yhteisen kaa-
ren, johon liittyä sellaisessa kohdassa ja 
sellaisella tavalla, joka tuntuu itselle so-
pivalta.”

Kirkon suunta käännetään 
ajattelemalla suuria

Kasvun polun yhtenä peilinä on Nor-
jan kirkossa tehty kristillisen kasvatuk-
sen kokonaissuunnitelma ikävuosille 0-
18. Siinä kasteopetus ja seurakuntayh-
teys on suunniteltu kullekin ikäkaudelle 
sopivalla tavalla läpi  lapsuuden ja nuo-
ruuden. 

Polku-työryhmä tutustui myös Kir-
kon vanhaan K-ohjelmaan sekä muihin 
tunnettuihin ikäkausimalleihin kuten 
Suomen partiolaisten ikäkausiohjelmaan 
ja ulkomaisten seurakuntien malleihin.

Hyvistä käytännöistä on haluttu saa-
da tehokkaimpia mahdollisia välinei-
tä seurakuntien työn muutokseen. Kir-
kon paikka ja merkitys on 2000-luvulla 
lipsunut vakavasti. Muutosta tarvitaan, 
jotta kirkko ei kadota merkitystään ih-
misten muuntuvassa arjessa. Polku-toi-
mintamallin tavoitteena ei ole vähem-
pää kuin kääntää kehityksen suunta.

”Liian monilla nuorilla ja aikuisilla, 

etenkin nuorilla naisilla mielikuva kir-
kosta on partiarkaalinen ja jäykkä. Se 
pitää muuttaa, jotta merkityssuhteita ja 
kosketuspintoja löytyisi. Pohjimmiltaan 
Polku nojaa siihen luottamukseen, että 
kirkkoon liittyviin merkityksiin voidaan 
vaikuttaa ja että negatiivisen kehityksen 
suunta voidaan kääntää.”

Olennaisen tärkeä peruslähtökoh-
ta Polku-ajattelussa on se, että kiperis-
tä lähtökohdista huolimatta katse kään-
netään nimenomaan mahdollisuuksiin. 
Kirkon tilanne vaatii valoisaa otetta.

”Tässä piilee mahdollisuus vallan-
kumoukseen. Kun tarjoutuu mahdolli-
suuksia, ei vastata ”Ei”, vaan ”Hienoa, 
kokeillaan!”

”Jos seurakunnissa ympäri maan oi-
keasti lähdetään polulle yhdessä, lu-
mipalloefekti on mahdollinen. Mikä-
li Polku-ajattelu todella otetaan strate-
gisen suunnittelun välineeksi, siinä on 
mahdollisuuksia moneen suureenkin 
muutokseen. Haluan ajatella tätä ni-
menomaan niin”, Vappula sanoo.

Ovet auki turuille ja toreille

Polulla haastetaan avaamaan seurakun-
nan ovet auki turuille ja toreille. Luovu-
taan näkökulmasta, jossa ovia pidetään 
auki lähinnä sisälle kirkkoon. 

”Mitä kristinusko voi olla eri elä-
mänvaiheissa? Ulottuuko polku someen 

ja kotiin? Onko meillä yhteys niihinkin 
ihmisiin, jotka eivät tule kirkolle ja toi-
mintaan muuten? Millaista olisi arjen 
kristillisyyden tuki, joka lähtee seura-
kuntalaisten elämästä ja tarpeista?” Vap-
pula kyselee.

”Meidän kirkkomme peruskerto-
muksista tämä aukeneminen kohti ih-
misiä ja maailmaa tulee läpi voimak-
kaasti. Ajatellaan vaikka sitten pääsiäis-
tä: näin Jumalan voima toimii. Voima-
varat polulle löytyvät siitä, mistä kirkos-
sa on perimmiltään kyse. Avataan siis ne 
yläsalin lukitut ovet!”

Vappulan mukaan seurakunnissa on 
jo paljon sellaista uudenlaista lähesty-
mistapaa, jonka varaan voi rakentaa ete-
nemistä Polulla. Lähtökohtana on aina 
kunkin seurakunnan oma ympäristö ja 
sen ihmiset.

”Jos nostan yhden esimerkin, niin 
Helsingissä toteutettu Pienelle parasta 
-hanke on hieno malli siitä, miten teh-
dään työtä kaikille seurakuntalaisille ja 
alueella asuville. Se hanke ulottuu ny-
kyisellään varhaiskasvatukseen saakka 
– miten lähestymistapaa voisi jatkaa yli 
nivelvaiheen?”

Polku-ajattelu ohjaa huomion usein 
juuri nivelvaiheiden haasteisiin. Yksi sel-
lainen liittyy tunnistetusti rippikouluun.

”Riparilla syntyy hyvää yhteyden ko-
kemusta. Moni nuori toivoo, että yhte-
ys voisi jatkua, vaikka he eivät löytäi-

“Kun tarjoutuu 

mahdollisuuksia, 

ei vastata ’Ei’, 

vaan 

Hienoa, kokeillaan!”

”Luotan siihen, että tämä on nimen-
omaan työntekijöille unelmien to-
teuttamisen väline”, Katri Vappula 
sanoo.
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Merkityllä polulla

VUONNA 2015 KULJIN pätkän Santiago de Compostelaan suuntaavaa pyhiinvaellus-
reittiä. Varsinaista karttaa ei reitillä tarvinnut. Aina sopivin väliajoin näkyi tiessä tai talo-
jen seinustoissa keltaisia nuolia ja simpukoita vakuuttamassa, että olen oikealla reitillä. 
”Ne tuntuvat löytyvän aina silloin, kun niitä eniten kaipaa tai pelkää jo eksyneensä” kuva-
si ätini ennen lähtöäni. Totta se oli. Juuri koskaan ei tarvinnut olla pitkään huolissaan tai 
kysellä ohjeita, kun vastaukset ja huojennus olivat jo nenän edessä.

Ihmisten elämässä voi tulla monenlaisia hetkiä, kun huomaa kaipaavansa kirkon läsnä-
oloa. Hetkiä, kun kaipaa tukea tai muistutusta siitä, että pärjää ja riittää. Vakuutusta, et-
tä kaikenlaisissa elämänvaiheissa mahdollisuus seurakuntayhteyteen on ihan siinä lähellä. 
Yhdessäoloa, turvaa tai sitä kaikkea muuta, jota voimme ihmiselle tarjota.

OLEMME KIRKKONA JA SEN TYÖNTEKIJÖINÄ varmasti jo pitkään ajatelleet, et-
tä ovemme ovat auki ja luoksemme saa aina tulla. On kuitenkin eri asia saada varmistus-
ta, tukea ja läsnäoloa sitä pyytäessä, kuin tulla huomioiduksi niin, että se kaikki on jo val-
miiksi ihan siinä lähellä. Lähellä, koska aina voimavarat tai taidot eivät riitä etsimään tai 
pyytämään. 

Kirkon työntekijöinä on hyvä, että avoimien ovien lisäksi tarjoamme ihmisten elämän 
varrelle niitä erilaisia merkkejä, pisteitä ja hetkiä, jotka muistuttavat Jumalan ja seurakun-
tayhteyden läsnäolosta sekä ihmisen omasta arvokkuudesta. Rakentaa ne kuin pyhiinvael-
lusreitin merkeiksi, jotka on helppo löytää, esimerkiksi silloin, kun hiipii epätoivo tai huo-
li liian kauas joutumisesta. 

Joskus pyhiinvaellusreitilläkin kävellessä saattoi kuitenkin keskittyä vaelluksen sijasta 
liikaa matkakumppanin kanssa keskustelemiseen tai pimeän aikaan nykyisellä polulla py-
symiseen. Silloin ei aina nähnyt merkkejä vaan vaelsi samaa tietä, vaikka olisi jo ollut ai-
ka kääntyä uuteen suuntaan. 

USEIN EI OLE TÄRKEINTÄ jatkaa samalla tiellä vaan päästä perille. Työntekijöinä töi-
tämme suunnitellessa onkin hyvä tarkkailla ympäristöä ja kuulla sekä tunnistaa ne hetket 
ja merkit, jotka ohjaavat tekemään toisin. Aina se ei ole helppoa. Joskus on tottunut, vai-
kean tilanteen vuoksi, pitämään tiukasti kiinni siitä mitä jo on, ja joskus olisi mukavaa 
vain nauttia siitä hyvästä ja tutusta miettimättä liikaa uusia muutoksia. 

Pyhiinvaelluksen tavoin, emme kuitenkaan kulje tällä polulla vain kulkemisen ilosta, 
vaan yhteisen päämäärän vuoksi. Onneksi myös meille luodaan merkkejä, ja välineitä nii-
den tunnistamiseen, jotta muistamme muuttaa suuntaa yhä uudestaan ja uudestaan pää-
määräämme kohti. 

Mio Kivelä

KOLUMNI
sikään paikkaa isoskoulutuksesta. Voi-
siko yhteys jatkua riparitiimin kesken? 
Millaisia yhteyttä jatkavia ja vahvistavia 
keinoja ja ratkaisuja voitaisiin kokeilla 
ja rakentaa? Ratkaisut voivat olla mo-
nen tasoisia. Nuoret, joilta kyseltiin täs-
tä, sanoivat muun muassa, että olisi hie-
noa, jos vaikka tulisi joulukortti kotiin.”

Kutsu myönteisen 
yhteenliittymisen polulle

”Valmistelutyön yhteydessä on kuultu 
erittäin laajasti eri seurakuntia, ja mi-
nusta on ilmeistä, että Polku ilmentää 
juuri sellaisia asioita, joista työntekijät 
haaveilevat. Luotan siihen, että tämä on 
nimenomaan työntekijöille unelmien 
toteuttamisen väline”, Vappula toteaa.

Pilotoinneissa pienet seurakunnat 

ovat lämmenneet Polulle. Nimenomaan 
siellä, missä omat tekemisen resurs-
sit ovat rajallisimmat, polku-toiminta-
malli ohjaa huomaamaan, että käytös-
sä ovatkin koko seurakunnan ja seura-
kuntalaisten voimavarat, kun niitä vain 
hoksataan kysyä mukaan yhdessä teke-
miseen. 

”Kaikkien polku on oma, omien toi-
mintaympäristöjen mukainen. Toisaalta 
tässä on tarjolla koko kirkon mahdolli-
suuksia. Parhaat ideat voidaan jakaa, ja 
joistain toimintamuodoista voi tulla lä-
päiseviä koko kirkossa, esimerkiksi yö 
kirkossa- tai kymppisynttäreiden tapai-
sista malleista”, Vappula esittää.

”Polun toteutukset saavat vapaasti 
kehittyä ja elää, hyvä niin. Mutta hen-
kisesti me tarvitsemme yhteisrintaman 
siihen, että näemme tulevaisuuden ja 

lähdemme rakentamaan sitä. Kirkko 
tarvitsee myönteisen yhteenliittymisen 
kulttuuria, sekä-että-henkeä. Ei tarvit-
se kilpailla kirkon sisällä, vaan avaraan 
kansankirkkoon mahtuu monenlaista.”

Polku on mallina siirros, jossa 
2010-luvun harmaasta kirkosta lähde-
tään etsimään positiivisia ratkaisuja ja 
valoisia mahdollisuuksia. 

”Ei meidän kulttuurimme eivätkä 
nykyiset sukupolvet ole ratkaisevasti eri-
laisia kuin aikaisemmatkaan. Mutta uu-
si kieli ja uudet toimintatavat pitää nuo-
rille ja nuorille aikuisille etsiä. Kun oi-
keat sanat ja merkitykset löytyvät, kris-
tinuskon voima vaikuttaa.”

Jaakko Kaartinen



V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  2 / 2021 1110 V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  2 / 2021

Lapuan hiippakunnassa 
on Polku-mallin kanssa 
pilotoitaessa saatu 
innostavia alkuja ja 
kokemuksia.

Lapuan hiippakunta on pilotoinut 
seurakuntien konsultointia Polku-
mallia hyödyntäen vuodesta 2020 

alkaen. Uusi toimintamalli on osoittau-
tunut hyvin toimivaksi työvälineeksi, 
kun halutaan vahvistaa seurakuntalais-
ten omaa toimijuutta, vuorovaikutusta 
tai yhteisöllisyyden kehittymistä tai kun 
resurssien muuttuessa seurakunnan työ ja 
toiminnot organisoidaan uusiksi.

”Ajatuksellisesti Lapualla ollaan pilo-
toinnoin suhteen Polulla jo aika pitkällä”, 
sanoo kasvatuksen ja digityön asiantunti-
ja Mirca Mäensivu-Puukko.

”Hiippakunnan 44 seurakunnasta 
kaikki ovat varmasti tietoisia tästä ja use-
at ovat jo alkaneet tarttua prosessiin. Tä-
mä on ollut inspiroivaa itsellekin, koska 
kaikkialla tuntuu olevan innostusta ja vä-
hintäänkin varovaista kiinnostusta.”

”Polusta tulee hieno! Meillä on valta-
vat mahdollisuudet käsissä!”

Pienet seurakunnat  
hyötyvät erityisesti

Lapuan hiippakunnassa on jo tuntumaa 
siihen, miten Polku toimii suurimpien ja 
toisaalta pienten seurakuntien käytössä. 

Mirca Mäensivu-Puukko on ollut ilahtu-
nut siitä, miten hyvin toimintamalli on 
mukautunut erilaisiin tilanteisiin.

”Tämä on tasavertainen toimintamal-
li pienten ja suurten seurakuntien välil-
lä. Polun materiaalit tukevat seurakun-
tia, yksittäinen työntekijä saa Polku-ajat-
telusta vahvan selkänojan ja pääsee myös 
liittymään osaksi suurta kirkkoa: verkos-
toitumista on tarjolla sekä työntekijöiden 
että seurakuntalaisten osalta.”

Koska Polku-ajattelussa lähdetään 
liikkeelle oman toimintaympäristön to-
dellisuudesta, Polku näyttää Jyväskyläs-
sä erilaiselta kuin Pihtiputaalla. Tämä on 
turvallista erityisesti pienille seurakun-
nille. Koska Polku ei pakota kaavamai-
sesti yhteen oikeaan tapaan tehdä, pää-
dytään aina paikalliseen ratkaisuun jos-
sa pieni ja iso seurakunta resursseineen 
on yhtä totta.

Paikallisen ratkaisun ei tarvitse suin-
kaan olla vaatimaton. Esimerkiksi Viita-
saarella Polku-prosessiin lähtivät seura-
kunnan työntekijät niin diakoniasta var-
haiskasvatuksesta, nuorisotyöstä, musii-
kista kuin itsestäänselvästi myös kirkko-
herra ja luottamushenkilöitäkin. Kerral-
la levitettiin kehitysikkuna koko toimin-
nan piiriin.

”Pienissä seurakunnissa yksittäiset 
työntekijät voi hyvinkin uuvahtaa hank-
keiden yksin tekemiseen. Polku-mallissa 
on toisin. Kaikki voivat olla mukana luo-
massa tätä, niin kollegat kuin seurakun-
talaisetkin. Toisin sanoen käytössä olevat 
resurssit levenevät.”

Elämänvaiheet johtavat 
ihmisten äärelle

Polku seuraa ikävaihejaottelua lapsen 
odotuksesta 22 ikävuoteen saakka kah-
deksassa askeleessa. Mutta jokaisessa seu-
rakunnassa, jossa polkua on työstetty, on 
vääjäämättä herännyt ajatus, ettei Polku 
voi siihen loppua, vaan ajattelua pitää jat-
kaa läpi ihmiselämän. 

Ikävaiheet puolestaan eivät noudata 
työalakohtaista jakoa. Polulla pitää siksi 
miettiä koko ajan nivelvaiheita yli työ-
alojen siten että keskiössä on lapsi, nuo-
ri tai perhe ei toiminnan rajat.

”Täytyy esittää kysymyksiä ja kerä-
tä tietoa. Mikä tämän kunnan tilan-
ne on? Miten perheet voivat? Missä nii-
tä on? Milloin täällä erotaan? Miltä näyt-
tää kunta poliisin tai lastensuojelun nä-
kökulmasta? Mitkä asiat täältä puuttu-
vat, millainen apu, millainen tuki? Mis-
sä seurakunta voisi kohdata perheet, lap-
set, nuoret, yhdessä toisten toimijoiden 
kanssa verkostona?” Mäensivu-Puukko 
luettelee.

”Mitä perheet tarvitsisivat erilaisis-
sa vaiheissa? Millaisia paikalliset nuoret 
ovat? Kuka kussakin nivelvaiheessa siir-
tyy ja mihin siirtyy? Ketä missäkin nivel-
vaiheessa pitää tukea ja kohdata, saattaa 
tai ottaa vastaan?”

Lapsen syntyessä sinkuista tulee van-
hempia, vanhemmista isovanhempia, ka-
verista kummeja. Kun lapsi siirtyy kou-
luun, vanhemmatkin kokevat muutok-
set. Jokaisessa siirroksessa aukeaa monia 

Valtavien 
mahdollisuuksien 
Polku
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mahdollisuuksia kulkea ihmisten kanssa, 
jakaa, kannatella ja tehdä yhdessä.

Polkutyöskentelyä pilotoitaessa osoit-
tautunut hyväksi hoksautukseksi harjoi-
tus, jossa pöydälle on laitettu esiin kaik-
ki seurakunnan tarjonta ja toimenpiteet 
Polun eri ikävaiheita koskien. Kun siitä 
otetaan pois kaikki se työ, joka ei koske-
ta niitä ihmisiä ketkä eivät osallistu toi-
mintaan, mitä pöydälle jää jäljelle? Mitä 
jos siihen jää vain kastekutsu, koulutielle 
siunaamiseen kutsu ja riparikutsu? 

”Polussa koko ajan huomioitavaa on 

se ajatus, että tämä ei ole vain osallistuji-
en kirkko vaan myös niiden, jotka ei iki-
nä osallistu. Kaikki alueella asuvat ihmi-
set täytyisi nähdä yhteisinä.”

Suunnitellaan ja tehdään 
seurakuntalaisten kanssa

Toimintaympäristöä koskevaa tietoa pi-
tää osata kerätä ja koota myös seurakun-
nan omien tilastojen ulkopuolelta. Mer-
kittävää on, kuinka monta nuorta tavoi-
tetaan, mutta yhtä merkittävä on tilasto 

nuorista, joista kukaan ei tiedä mitään.
”Erityisesti pitää uskaltaa luopua 

olettamisesta ja kysellä suoraan ihmisil-
tä mitä toki tehdään. Itse tein lukuisia 
haastatteluja koskien Polkua ja joka ker-
ran minut yllätti joku asia!”

”Minulle Polku-ajattelussa parasta on, 
että kaikkea lähdetään tekemään seura-
kuntalaisten kanssa!”

Mäensivu-Puukko viehättyy ajatuk-
sesta, että työntekijät ovat mahdollista-
jia, jotka ovat seurakuntalaisilla töissä. Ja 
kun käännytään ihmisiin päin, voidaan 
saada yllättäviä tuloksia. Kyselyt esimer-
kiksi osoittivat, että moni nuori haluai-
si olla seurakunnan toiminnassa vahvas-
tikin mukana, mutta sopivia tapoja ei ole 
tarjolla. 

”Kyselin 19-25-vuotiailta halukkuu-
desta tulla tekemään jotain seurakunnas-
sa. Yllättävän moni sanoi, että voisi kyllä 
tulla tekemään jotain pari kertaa. Jatku-
vaan toimintaan ei voida sitoutua. Kun 
kyselin, miksi he haluaisivat tehdä jo-
tain seurakunnassa, vastaus oli, että voisi 
tehdä jotain hyvää! Juuri tällaisiin pitäisi 
rohkeasti etsiä vaihtoehtoja yhdessä.”

”Nämä eivät ole epärealistisia haavei-
ta. Nyt on ketterien kokeilujen aika, jos-
sa pitää tehdä tilaa instant-kulttuurille.”

”Tässä ajassa on monenlaista huol-
ta ja paineita mutta kannustan jokaista 
työntekijää  tarkastelemaan Polku-ajat-
telua miettimättä sitä, mitä omalle työlle 
käy. Päästäisiinkö silloin käsiksi omiinkin  
vielä piilossa oleviin haaveisiin? Jos antaa 
itsensä todella unelmoida, niin näyttäisi-
kö se, miten tekisimme asioita toisenlai-
selta?”

Viestintään 
vuorovaikutusloikka

Seurakunnat korona on pakottanut ulos 
totutusta ja laittanut liikkeelle uudellee-
najattelua. Niinpä on otettu suuri digi-
loikka. 

”Siinä samalla työntekijöiden on pi-
tänyt jäsentää roolinsa vähän uudelleen 
– ei  kenties voida olla parhaita osaajia, 
koska seurakuntalaiset voivat olla näis-
sä jutuissa paljon parempia ja heiltä on 
kannattanut pyytää apua. Tällaisessa to-

teutuu hyvin Polku-ajattelun henki.”
”Tässä mielessä digiloikka on suuri 

mahdollisuus ottaa myös vuorovaikutus-
loikka. Olemmeko me enemmän ohjel-
maa lähettävä kirkko? mutta entäpä jos 
olisimmekin myös digitaalisessa ympäris-
tössä vain vuorovaikutuksessa oleva kirk-
ko? Ja mitäpä, jos somessa vuorovaiku-
tuksesta vastaisivat yhtä useammin seura-
kuntalaiset itse – eivät työntekijät? Seu-
rakunnan sometilin tunnukset nuorille?”

Kyetäänkö seurakuntalainen näke-
määnkin ensi sijassa tekijänä? Voidaan-
ko heille antaa avaimet tiloihin ja some-
tileille? Mikä on vastauksena, jos kysy-
tään, mitä toiminnassa jäisi toteutumat-
ta ilman vapaaehtoisia: kaikki, vai ei mi-
tään? 

”Nämä ovat itseäni kovasti inspiroi-
via kysymyksiä,” Mirca Mäensivu-Puuk-
ko toteaa.

”Esimerkiksi seurakuntalaisten pääs-
täminen mukaan seurakunnan viestin-
tään avaa ihan uusia reittejä ja tavoitta-
vuuksia. Jos yksi Kirsi kutsuu kavereitaan 
ja tuttujaan tekemään perheiden pääsi-
äisrasteja Facebookissa, paikalle lähtee 
hänen kavereitaan ja ihmisiä, jotka eivät 
ehkä koskaan olisi vastanneet työntekijän 
kutsuun. Sillä on paljon vaikutusta, että 
vertaiset päivittävät toisilleen.”

Somepuolella onkin jo paljon hyviä 

esimerkkejä.
”Esimerkiksi Kangasniemen seura-

kunta on Suomen sometilastoissa kolmo-
sena, koska ymmärtääkseni seurakunta-
laiset ovat mukana somettamisessa.”

”Äänekosken seurakunnassa otettiin 
yhteyttä paikalliseen ammattioppilaitoik-
seen ja sittemmin kaksi nuorta on otta-
nut hoitaakseen jumalanpalvelusten strii-
mauksen. Ja myös nuoret olivat jo ennen 
koronaa opettaneet ikäihmisille älylait-
teiden käyttöä omassa kerhossaan.  Kau-
havalla ja Evijärvellä nuoret aina seiska-
luokkalaisesta aina nuoreen aikuiseen as-
ti hoitavat kokonaisen gospelfestari Rus-
kaGospelin järjestelyjä ja myös seurakun-
talaiset hoitaa myös Syke- yhteisön netti-
sivuista aina striimauksiin asti.” 

Resurssit ovat  
ihmisissä ympärillä

Aivan samoin kuin korona on pakotta-
nut meitä eteenpäin, tarve polku-toimin-
tamalliin nousee tarpeesta.

”Polku-ajattelun taustalla on vank-
kaa tutkimustietoa. Myös kirkon tilas-
tot ovat totta: monet nuoret aikuiset, 
erityisesti nuoret naiset ovat pettyneitä 
kirkkoon. Emme voi jatkaa toimintaa 
samanlaisena, jos tuo asia otetaan todes-
ta. Tarvitaan muutos.”

Mäensivu-Puukko on ollut töissä 
myös Viron kirkossa, missä taloudellinen 
tilanne on aivan toinen kuin Suomessa. 

”Viron kirkossa leirille lähdettäessä 
lapset toivat kotoaan kasviksia, kuka mi-
täkin. Niistä kertyi sitten se, mitä syötiin. 
Leiriohjelmana tehtiin muun muassa kir-
kon lämmitystä, luotiin lumia, sellaista, 
mihin on tarvetta. Se, mikä toiminnas-
sa lähti muotoutumaan, oli se, millaisek-
si toiminta ja ohjelma sitten muodostui. 
Seurakuntaneuvoston kokouksessa puo-
lestaan ideoitiin monenlaisia asioita va-
paasti ja sitten jäätiin istumaan yhdes-
sä iltaa; siellä elettiin sille yhteisölle, joka 
koettiin merkitykselliseksi”, Mirca Mä-
ensivu-Puukko sanoo.

”Luotaisiinpa meilläkin yhä useam-
min tiloja ja ajattelua sille, mikä lähtee 
syntymään, kun ollaan yhteydessä ihmi-
siin! Toivoisin, että Polku-ajattelu auttaa 
laittamaan stopin ’Ei ole resursseja-pu-
heelle’. Joka seurakunnassa on juuri niin 
paljon resursseja kuin kunnassa on asuk-
kaita.”

”Ja vastaavasti meistä jokaisella on ha-
lu ja tarve yhteisölle. Miksi ihmeessä oi-
keaa yhteisöä ei syntyisi myös seurakun-
taan, jonka omin ydin on olla yhtä?”

Jaakko Kaartinen

u 12-14-vuotiaiden nivelvaihe on eri-
tyinen haaste seurakunnissa, kun kou-
luikäisten toiminta alkaa hyytyä ja ri-
pari ei vielä ole käsillä. 

Polkumallissa lähdetään liikkeel-
le varhaisnuorten omasta elämästä liik-
keelle: mitä siirtymiä ikäkauteen liittyy? 

”Se on vaihe, jossa pidetään omaa 
itseä jo aika osaavana ja isona ja ol-
laankin sellaisia jo: orastaa halu saada 
merkityksellisempiä tehtäviä ja vastui-
ta. Toisaalta kun on paljon muutok-

sia meneillään, monella on tarve saa-
da vain olla rauhassa.”

”Polku-ajattelu johtaa kehittämään 
toimintaa vuorovaikutteisesti. Lähde-
tään kyselemään, mitä se voisi olla? 
Voitaisiinko esimerkiksi Yö kirkossa 
-toiminta ottaa haltuun varkkaikäisille 
ja synnyttää heille mahdollisuus ”kirk-
ko on meidän” -kokemukseen? Sovi-
taan, miten heidät otetaan mukaan 
suunnittelemaan ja päättämään asiois-
ta: mitä syödään, mitä tehdään, millä 

tavalla käytetään sitä kirkkoa”, Mäen-
sivu-Puukko luettelee.

”Tästä voisi sitten lähteä versomaan 
oma itse suunniteltu toiminta pidem-
mällekin, esimerkiksi teemaleirit, pro-
filoidut kerhot. Ja jos työntekijät eivät 
ehdi vetäjiksi mukaan kaikkeen ide-
oituun, on sopiva hetki herättää seu-
raava kysymys: löytyisiköhän joku 
21-vuotias seurakunnan nuorisotyöstä 
ulos kasvava, joka ilomielin voisi ottaa 
tästä itselleen tehtävän?”

12-14-vuotiaiden nivelvaihe mahdollisuutena
Nyt on  kirkossa ympärille katselemisen, kyselemisen ja ketterien kokeilujen aika, 
Mirca Mäensivu-Puukko uskoo.
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Polku-toimintamalli 
ohjaa työntekemisen 
kulttuuria ja malleja 
seurakunnassa 
kuuntelevammiksi ja 
tasa-arvoisemmiksi, arvioi 
Mika Ilvesmäki.

Muuramen seurakunnassa on 
jo lähdetty ottamaan ensim-
mäisiä askelia Polku-toimin-

tamallin toteuttamisessa. 
”Polku vetää ajattelemaan ja miet-

timään, mitä nykyiseen verrattuna pi-
tää tehdä aivan toisin. Ikäkausiajattelua 
lähestytään eri näkökulmista ja se tuo 
mukanaan toimintakulttuurin muutok-
sen. Ei kysellä, kenelle tämä vaihe kuu-
luu, vaan sitä, miten meidän toimin-
taympäristössämme Muuramessa par-
haiten oltaisiin sen äärellä”, sanoo kas-
vatuksen kappalainen Mika Ilvesmäki.

”Polku-ajattelu tosiaan muuttaa ra-
dikaalilla tavalla lähestymistapaa ja se 
on hyvä. Työalakohtaisuus on jo vuo-
sikymmenet sitten viimeiset henkosen-

sa hengittänyt, sitä ei ole vain uskallettu 
sanoa ääneen.”

Iso hyppy eteenpäin!

Muuramessa ei ole tarvinnut lähteä po-
lulle nollasta, koska työtä on pyritty jat-
kuvasti kehittämään ja seurakuntalaisia 
on ohjelmallisesti jo aiemminkin osal-
listettu.

”Mutta kyllä Polun myötä on tarve 
ottaa isoja hyppyjä paljon pidemmälle. 
Seurakuntalaisten osallisuutta pitää kat-
soa vielä paljon laajemmin. Toiminnan 
muokkautuminen vain aktiivisten seu-

rakuntalaisten ja työntekijöiden näköi-
seksi olisi paha lopputulos. Tätä me py-
rimme torjumaan katsomalla seurakun-
taa eri näkökulmista, joihin polkuajat-
telu ohjaa.”

”Eikä meillä ole hajuakaan siitä, mi-
hin tämä johtaa! On innostavaa, että 
prosessi haastaa meitä näin hyvällä ta-
valla. Se on aivan erityisen hyvä juttu.”

”Polku orientoi joka seurakuntaa te-
kemään muutoksia. Kun katsotaan jä-
senmääräennusteita, jokaisen pitää nii-
tä tehdä.”

Polku muuttaa työkulttuuria

Ensimmäisiä konkreettisia kokeiluja 
Muuramessa on tämän kevään Pääsiäis-
polku ja sen toteutus. Koko kasvatuksen 
tiimi on yhdessä ollut työstämässä ras-
teja, jotka tehdään Korona-aikaan ulos. 
Tavoitteena on houkutella ihmisiä vau-
vasta vaariin. 

”Tämä oli meille esimerkkinä, miten 
tähdätään seurakuntalaisten huomioimi-
seen ja miten yhdessä tekeminen on pro-
sessin keskeinen juttu: kun asioita teh-
dään ennakkoluulottomasti yhdessä, työ-
yhteisössä opimme toinen toisiltamme.”

”Tätä aiotaan seurakunnassa enti-
sestään vahvistaa. Pohditaan yhdessä, 
mitä kokeillaan ja kartoitetaan mitä jo 
tehdään. Tehdään arviointia nykyisistä 
toiminnoista, sanoitetaan selkeästi, et-
tä tuo ja tuo ei toimi ja tähän otetaan 
jotain muuta tilalle. Suoritetaan kyse-
lyjä ja analysointia suhteessa toimin-
taympäristöön” Ilvesmäki selittää.

Polun ympärille syntyvien verkosto-
jen kautta hyvät käytännöt saadaan ja-
koon. Toisaalta se, että liikkeelle lähde-
tään omasta toimintaympäristöstä var-
mistaa, että ideoista saadaan muodos-
tettua paikallisia toteutuksia, joka sopi-
vat juuri omaan seurakuntaan. 

”Eli jatkojalostetaan toisten koke-
muksia. Työkulttuurisesti se ohjaa mei-
tä parempaa työhön.”

Mahdollisuuksien rajat ovat 
korvien välissä

”Työntekijätasolla merkittävintä on, 

että me puhumme tästä työstä entis-
tä enemmän yhdessä ja sekoittamalla 
pakkaa: ei puhuta vanhojen rakentei-
den kautta lapsityöntekijöinä ja nuori-
sotyöntekijöinä, vaan yhdessä. Työn ke-
hittämisen imunhan pitäisi tuntua jo-
kaisella työntekijätasolla. Rakenteet 
murtuvat ja me saamme katsella ja kes-
kustella.”

”Prosessi toisaalta vaatii nöyryyttä 
kaikilta: todellinen asiantuntijuus on-
kin sitä, että tajuaa, että kollegalla on 
osaamista, joka hyödyttää minua.”

Ilvesmäki arvelee, että monet kirkon 
työssä ovat kypsyneet toivomaan uu-
denlaista otetta. Polku voi mallina olla 
tosiaan on vastaus monen kaipuuseen.

”Unelman tasolla tämä ehkä on juuri 
sitä, mistä haaveillaan. Mutta unelman 
tavoittaminen vaatii poisoppimista en-
tisestä. Koska perinteiset toimintakult-
tuurit ovat niin vahvoja, poisoppimista 
pitää tehdä hyvin tietoisesti.”

Ilvesmäki vertaa seurakunnan ja 
kunnan toiminnan mahdollisuuksia. 
Kunta tuottaa palveluja kuntalaisille 
ja suuri osa niistä on lakisääteisiä. Kir-
kon toiminnassa lakisääteistä ei ole mil-
tei mikään. 

”Toisin sanoen toiminnallinen muu-
tos on mahdollinen todella laajasti. Se 
on ihan sopimiskysymys ja esteet muu-
toksiin löytyvät vain korvien välistä. 
Polku-toimintamalli rohkaisee nyt lu-
van kanssa kysymään, miten me teki-
simme tämän homman, jos tekisimme 
sen niin kuin varsinaisesti yhdessä ha-
luttaisiin?”

Uutta viiniä uusiin leileihin

Mika Ilvesmäki arvioi, että levitessään 
Polku-toimintamalli voi tulla vaikut-
tamaan rakenteisiin paljon laajemmin 
kuin vain kasvatustyön piirissä. Laa-
jimmillaan sen pitäisi heijastua kirkon 
ylimpiin rakenteisiin ja kehyksiin.

”Aidostihan tämän pitää liittyvä 
muuhunkin kuin vain seurakuntiin: 
kun toiminta muuttuu, rakenteet seu-
raavat. Avautuu aivan uusia kysymyksiä 
etenkin lähiesimiehille. Polku-toimin-
tamalli ei jakele positioita, vaan nostaa 

esiin tekemisen tarpeita. Millaista lä-
hiesimiestukea tarvitaan niihin vastatta-
essa, kun ihmisillä itsellään on sekä val-
ta että vastuu ja tiimit elävät ja muodos-
tuvat tarpeista käsin?”

Pitää myös lähestyä tätä niin, että 
polku ei ole projekti, joka tehdään, vaan 
tämä jatkuu. Tätä työstetään niin kau-
an kuin työssä ollaan. Se on äärimmäi-
sen positiivista!

Kirkko on ollut kuin pienen voivot-
televan kunnan johto, kaikki on piene-
nevää ja yhtä surkeutta. Voivottelu saa 
nyt riittää. On aika katsella mahdolli-
suuksia. Mestarin vertaus käy tähän: va-
lutetaan uusi viini uusiin leileihin. Ei-
kä voivotella, että onko varaa ja mitä tä-
mä maksaa.

Tämä on oikea mahdollisuus, ei mi-
kään utopia. Aika olisi nyt kypsä. 

Jaakko Kaartinen

Ei mitään utopiaa!

”Toiminnallinen muutos on mahdol-
linen todella laajasti. Se on ihan so-
pimiskysymys ja esteet muutoksiin 
löytyvät vain korvien välistä”, sanoo 
Mika Ilvesmäki.
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Monilla yhteys 
kirkkoon katkeaa, kun 
kotipaikkakunta vaihtuu 
seurakuntanuorivuosien 
jälkeen. Seuraavassa 
pohdintoja ja vinkkejä 
nuorten aikuisten 
tavoittamiseen NAVI:sta, 
Tampereelta ja Vantaalta.

Vaikka kirkosta eroaminen on lisään-
tynyt, edelleen varsin suuri määrä suo-

malaislapsia on mukana seurakuntien 
lapsityössä ja varhaisnuorten aktivitee-
teissa. Viimeistään rippikoulu tavoittaa 
nuorten ehdottoman enemmistön.

Rippikoulun jälkeen monet ovat 
mukana seurakuntanuorten toiminnas-
sa jo isoskoulutuksenkin kautta. Luki-
on jälkeen moni suuntaa muualle opis-
kelemaan. Samalla eri ikävaiheista tuttu 
kotiseurakunta jää taakse. Uudella ko-
tipaikkakunnalla monelle käy niin, että 
seurakuntayhteys jää muodostumatta.

NAVI:n puheenjohtajan Ville Le-
honmaan mukaan tilanteeseen voisi 
auttaa tiedonkulun kehittäminen.

”Tällä hetkellä nuori liikkuu, mut-
ta tieto ei. Tietoa voisi liikuttaa esimer-

kiksi luomalla järjestelmän, jossa taak-
se jäävän seurakunnan nuorisotiimi ot-
taa selvää mihin oma nuori on muut-
tamassa ja viestittää hänestä vastaanot-
tavaan seurakuntaan. Kaikki tämä tie-
to on Suomen parhaasta jäsenrekisteris-
tä saatavilla, eikä vaadi muuta kuin, että 
joku ottaa tämän asiakseen.”

Lehonmaa toteaa, että nuorella on 
matalampi kynnys tutustua uuden 
opiskelupaikkakunnan tarjontaan, kun 
joku pyytää häntä mukaan.

”Nuorisotiimi voisi myös vinka-
ta nuorelle, millaista toimintaa uudel-
la kotipaikkakunnalla on tarjolla, joko 
omassa seurakunnassa tai yli seurakun-
tarajojen.”

Lehonmaa nostaa esiin isojen kau-
punkien seurakuntien luomat nuorten 
aikuisten omat yhteisöt, joita on esimer-
kiksi pääkaupunkiseudulla, Tampereella 
ja Turussa. Osa niistä toimii yli seura-
kuntarajojen. Hän toteaa, että monil-
la seurakunnilla on varmasti opittavaa 
niiden dynaamisuudesta ja yhteisölli-
syydestä. Esimerkiksi näiden yhteisöjen 
jumalanpalvelukset voivat kerätä laajan 
kävijäkunnan, ja moni löytää niistä yli-
päätään hengellisen kotinsa.

”Monesti nuo jumalanpalvelukset 
ovat multimediapainotteisia tai muuten 
visuaalisesti näyttäviä. Kuitenkin myös 
oman paikallisen kotiseurakunnan toi-
minnassa voi olla viehättäviä piirteitä. 
Niinkin yksikertaiset asiat kuin hen-
kilökohtainen kohtaaminen ja kiireet-
tömyys voivat saada aivan uudenlaisen 
merkityksen, kun nuori aikuinen jou-
tuu temmeltämään täysin uusien ihmis-
ten kanssa massaluennoilla. Välillä pa-
rasta on se tuttu ja rauhoittava kahvi, ja 
hyväksyvä seura.”

Lehonmaa muistuttaa, että 20–30 
-vuotiaana monet paitsi katkaisevat suu-
relta osin siteensä kasvuympäristöön 
myös muodostavat oman identiteettinsä.

”Tähän liittyy myös ideologian etsi-
mistä, usein ääripäistä. Toinen keskei-

nen teema on oman tulevaisuuden val-
mistaminen ja suunnan päättäminen.”

Itsenäiseen elämään ja aloilleen aset-
tumiseen liittyy paljon kysymyksiä ja 
pohdintoja.

”Meidän nuorten aikuisten onneksi 
seurakuntien työntekijät ovat mainioita 
arvo-osaajia ja tällaisen keskustelun fasi-
litointi on heidän työssään muutenkin 
läsnä. Eli ehkäpä parhaita asioita, mitä 
seurakunta voi nuorelle aikuiselle tarjo-
ta, on turvallinen ympäristö käydä suu-
ria ajatuksiaan läpi. Parikymppistä ei 
voi kuitenkaan enää kasvattaa, vaan kes-
kustelun täytyy tapahtua hänen ja ver-
taistensa omilla ehdoilla.”

Lahjat ja ideat  
laajasti käyttöön

Tampereella nuoria aikuisia on tavoitet-
tu jo 15 vuoden ajan yli paikallisten ev.-
lut. seurakuntien rajojen toimivan Uu-
si Verso-verkoston avulla. Verkoston 
toimintaan ovat tervetulleita niin nuo-
ret aikuiset, nuoret kuin aikuiset. Suu-
rin osa mukana olevista on 20-30 -vuo-
tiaita.

Uuden Verson johtavan pastorin 
Ralf-Eerik Frimanin mukaan Suomen 
ev.-lut. kirkossa on maailman paras rip-
pikoulutyö, ainakin jos katsotaan sen 
tavoittavuutta.

”Silti 30 ikävuoteen mennessä varsin 
moni rippikoulun käyneistä on eron-
nut kirkosta. Osaltaan kysymys on se-
kularisaation megatrendistä, mutta mei-
dän on myös syytä katsoa peiliin. Teem-
mekö oikeasti sen, mitä voimme, jotta 
nuoriin syntynyt yhteys pysyisi yllä ja 
vahvistuisi rippikoulusta eteenpäin?”

Friman ei usko vastauksen pelkisty-
vän vaikkapa avioliittoteologisiin kysy-
myksiin tai muihin teologisiin linjauk-
siin.

”Oleellisempaa on se, löytääkö nuori 
ja nuori aikuinen yhteyttä toisiin saman 
ikäisiin sekä siitä, löytääkö hän syvene-
vää ymmärrystä uskosta ja suhdetta Ju-
malaan. Merkittävää on myös se, onko 
heillä aidosti mahdollisuutta tehdä toi-
minnasta oman näköistä - sellaista, josta 
he ovat syvästi osallisia ja jonka he suo-

rastaan omistavat.”
Uusi Verso -verkostossa nuorille ai-

kuisille on pyritty antamaan paljon val-
taa.

”Vaikka työntekijä on työstä vastuus-
sa ja johtaa työtä, hän ei tee kaikkea 
vaan on mahdollistaja.”

Frimanin mukaan Tampereella nuor-
ten aikuisten lahjat ja ideat on haluttu 
saada laajasti käyttöön. Uudessa Versos-
sa on yhdessä pohdittu mistä he pitä-
vät ja mitä harrastuksia heillä on. Mes-
sua ja muuta toimintaa on rakennettu 
siten, että toiminnassa jo mukana olevi-
en on luontevaa kutsua niihin myös ka-
vereitaan.

”Tältä pohjalta olemme luoneet 
nuorten aikuisten oloisen messun ja yh-
teisön, johon olemme pyrkineet raken-
tamaan erilaisia sisäänpääsykanavia.”

Tamperelaiset rippikouluryhmät 
ovat käyneet tutustumassa Uuden Ver-
son messuihin. Uudessa Versossa on 
luotu myös projektiluontoisia ryhmiä, 
joissa on mukana niin nuoria kuin nuo-
ria aikuisia.

”Esimerkiksi kuuden kuukauden Ex-
perience-konsepti on pitänyt sisällään 
lyhyen lähetystyömatkan ja varainke-
ruun sekä hengellisen syventymisen ja 
toisiin tutustumisen prosessin aikana. 
Näissä ryhmissä muodostuneet ihmis-

Nuoria aikuisia 
tavoittamassa

Seurakunnilla on opittavaa nuorten 
aikuisten omilta yhteisöiltä, sanoo 
Ville Lehonmaa.

Tehdäänkö kaikki voitava yhteyden 
säilyttämiseksi riparista eteenpäin, 
Ralf-Erik Friman kysyy.
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suhteet ovat olleet monille tärkeitä ja sa-
malla ne edesauttavat siirtymistä yhden 
ikäryhmän toiminnasta toiseen.”

Frimanin mukaan Uudessa Versossa 
Jumalaan ja uskoon suhtaudutaan tosis-
saan, mutta ei totisin naamoin.

”Meidän kokemuksemme on, että 
seurakuntayhteisö ilman Jumala-fokus-
ta ei pidemmän päälle vetoa ihmisiin. 
Samalla olemme pyrkineet pitämään 
keskustelut avoimina ja rentoina. Eri 
mieltä saa olla, eikä kenenkään tarvit-
se vaihtaa ajatuksiaan. Kukaan ei kerro 
ylhäältäpäin `miten asiat oikeasti ovat’. 
Sen sijaan olemme samalla tasolla: yh-
dessä prosessoiden, keskustellen, rukoil-
len ja Raamattua lukien.”

Nuori aikuinen  
kaipaa yhteisöä

Vantaan Tikkurilan seurakunnassa 
nuorten aikuisten työtä on tehty määrä-
tietoisesti  noin 10 vuotta. Terhi Vilja-
nen on toiminut nuorten aikuisten pa-
pin tehtävässä noin neljän vuoden ajan. 
Hän toteaa nuorten aikuisten olevan 
monesti nuorisotyön ja perhetyön kes-
kellä väliinputoajia.

”Juuri monet nuoret aikuiset eroa-

vat kirkosta, kos-
ka he kokevat, etteivät saa 
tarvitsemiaan asioita kirkosta. Siksi tälle 
ryhmälle pitää mielestäni kohdentaa re-
sursseja, jotta hekin voisivat löytää kir-
kosta itselleen merkityksellisen ja tur-
vallisen yhteisön.”

Viljasen mukaan moni nuori aikui-
nen kaipaa yhteisöä ja moni heistä myös 
suhtautuu positiivisesti seurakuntaan.

”Moni on saanut nuorisotyön puit-
teissa hyviä kokemuksia omalta paik-
kakunnalta. Uuteen seurakuntaan voi 
kuitenkin olla vaikeaa löytää. Varsinkin, 
kun opiskelun alussa on paljon muita-
kin virikkeitä ja paikkakunta on ylipää-
tään vieras.”

Tikkurilassa on tavattu vuosien mit-
taan järjestää kerran kuussa nuorten ai-
kuisten ilta, kerran kuussa raamattupii-
ri, kaksi kertaa vuodessa leiri sekä lisäk-
si muita yksittäisiä tapahtumia, kuten 
konsertteja. Viljanen toteaa, että perin-
teiset mediat, kuten seurakunnan lehti 
tai nettisivu eivät tavoita nuoria aikui-
sia kovin hyvin, joten mainontaa pitää 
kohdentaa ja uudet sosiaalisen median 
kanavat pitää ottaa riittävän kattavasti 
haltuun.

”Olemme pyrkineet kutsumaan 
paikkakunnalle muuttaneita nuoria ai-
kuisia brunssille ja kerromme toimin-
nasta myös oppilaitoksissa yhteistyössä 
oppilaitospappien kanssa. Lisäksi teem-
me yhteistyötä HOAS:in, Vantaan kau-
pungin ja muiden nuoria aikuisia ta-
voittavien toimijoiden kanssa. Näin 
voimme kertoa toiminnastamme sellai-
sillekin nuorille aikuisille, joita emme 
välttämättä muuten tavoittaisi.”

Vantaan eri ev.-lut. seurakunnat te-
kevät parhaillaan yhdessä kehitystyötä, 
jonka avulla halutaan tavoittaa eri puo-
lilla Vantaata asuvat nuoret aikuiset.

”Monella esimerkiksi opiskelut voi-

vat olla muulla kuin oman kotiseura-
kunnan alueella, joten hengellinen yh-
teisökin voi löytyä muualta. Tarkoi-
tuksena on rakentaa yhteisöjä, ja tarjo-
ta mielekästä toimintaa sekä mahdolli-
suuksia ihmisten kohtaamiseen ja oman 
hengellisyyden harjoittamiseen eri puo-
lilla Vantaata.”

Tikkurilan uusi, keskellä kaupunkia 
sijaitseva kirkko avattiin tammikuussa.

”Sijainnin myötä se on helposti ta-
voitettavissa. Kesän korvilla kirkon vie-
reen avataan tila, jota profiloidaan eri-
tyisesti nuorille aikuisille. Siitä on tar-
koitus tulla heille ikään kuin oma olo-
huone, jonne on helppoa ja luontevaa 
tulla. Alamme järjestää siellä monen-
laista matalan kynnyksen toimintaa, 
ja kirkon puolella jumalanpalveluksia, 
kunhan koronarajoitukset helpottuvat.”

Viljanen kertoo Tikkurilan nuorten 
aikuisten toiminnan kumpuavan osal-
listujien omista ideoista.

”Omia lahjoja voi tuoda käyttöön 
monella eri tavalla ja niin moni on teh-
nytkin. Toiminta on osallistujien nä-
köistä. Eri ihmisiä kiinnostavat erilai-
set asiat ja toimintaa pyritään suunnit-
telemaan niin, että jokainen löytäisi jo-
tain itselleen sopivaa.”

Viljanen toteaa, että monessa seura-
kunnassa tehdään laadukasta nuorten 
aikuisten työtä.

”Voimme varmasti oppia toisiltam-
me ja löytää yhdessä uusia tapoja tavoit-
taa nuoria aikuisia.”

Juhana Unkuri

Milleniaalin kirje kirkolle:

Onko kirkko minua varten?
Miksi nuoret aikuiset eivät löydä yhteyttä kirkkoon? Onko kyse siitä, ettei heitä löydetä vai eikö kiinnostavaa toimintaa ole tarjolla?

Mielestäni asian tarkastelu ainoastaan palvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen ongelmana ei vie pitkälle. Syntymästä 

kuolemaan on kirkko läsnä toimituksissa ja auttamassa ihmisiä menetyksissä ja surussa.  

Mutta kun minulta, kolmekymppiseltä milleniaanilta, kysytään, mitä kiinnostavaa kirkko voisi tarjota, en osaa sanoa. Vaikka 

kirkko järjestäisi lasten liikunta- ja kokkikerhojen kaltaista harrastetoimintaa aikuisille, saattaisi säännöllisyys olla monille este. 
Mutta olisiko tällaisessa ei-uskonnollisessa tekemisessä silti yksi polku maallistuneiden ihmisten arkeen? 

Selatessani kirkon tällä hetkellä tarjoamia aktiviteetteja aikuisille, tulee vastaan useimmiten Raamatun tutkiskelua, retriittejä 

ja kuorolaulua. Siinä olisi varaa laajentaa tekemisen kirjoa. 

Olen satunnaisesti käynyt sunnuntaina jumalanpalveluksessa silloin, kun olen toivonut saavani edes pienen väreen siitä, et-

tä jossakin on jotakin. Olen joka kerta astunut kirkon ovesta sisään uteliaasti ja toiveikkaasti, ja yhtä usein lähtenyt ovesta sisäl-
läni tunne siitä, että puolet tuosta puheesta ei ollut suunnattu minulle ja puolet oli minulle teologiaa, jota en voi allekirjoittaa. 

Usein saarnan pitänyt pappi on selvästi suunnannut puheensa vanhemmalle väestölle, jota suurin osa kirkkosalin väestä tie-

tenkin on. Kun Raamatun tekstiä avataan tarinalla nuoruuden tansseihin lähdöllä, tunnen olevani ulkopuolinen, jolle on avat-
tu ovet, mutta ei päästetty sisään.

Uskonnollisen teologian ja tieteellisen maailmankuvan yhteensovittamisen haasteet ovat oma lukunsa. Pahan olemassaolon 

paradoksi, maailman syntyminen ja kuoleman jälkeinen elämä ovat kaikille yhteisiä kysymyksiä. Maallistuneelle ihmiselle mi-
kään uskonto ei ole toista uskottavampi näiden perimmäisten kysymysten äärellä. 

Me nuoret aikuiset olemme syntyneet ja kasvaneet moniarvoisessa yhteiskunnassa, jossa ihmiselle tarjotaan selityksiä, filoso-

fioita ja uskontoja kuin buffetissa: valitse se mikä tuntuu omalta ja hyvältä. 

Meitä milleniaaleja ei aja valinnoissamme helvetinpelko, vaan oman hyvinvoinnin ja mielenrauhan löytäminen. Kristillisen 

kirkon teologia puolestaan tarjoaa mielenrauhaa takaamalla pääsyn iankaikkiseen elämään uskomalla Jeesukseen Kristukseen. 
Mutta eikö tällöin pitäisi ensin lähtökohtaisesti uskoa helvetin ja kadotuksen olemassaoloon? Tuomiopäivä ja helvetti ovat mo-
nen nuoren aikuisen korvissa keskiaikaisia jäänteitä, ja täten Jeesuksen rukoileminen ja Hänestä veisaaminen tuntuvat helposti 
tarpeettomalta. Olen itse mielessäni korvannut virsissä Jeesus-sanan Jumalalla.

Luterilaisen kirkon ristin teologian sävy uskosta puhumisessa on mollivoittoinen. Jumalanpalvelusten virret veisaavat yksi 

toisensa perään kärsimyksestä, lohdutuksesta ja syntien anteeksi antamisesta vaikeuksien keskellä. Virsiä kuunnellessa herää ky-
symys: eikö se Jumala ole missään muualla kuin siellä kärsimyksessä? Rukouksissa lasketaan katse maahan ja hartaasti kiitetään 
Jeesuksen kuolemaa syntiemme tähden. Kuuntelen tuota kaikkea ja mietin, kuulunko tänne ollenkaan, jos en itse koe tätä kaik-
kea syyllisyyttä ja kärsimystä. 

Entä,  jos minulla on hyvä olo ja haluaisin vain pysähtyä ihmettelemään elämän kauneutta ja lausua kiitoksen? Olen toden-

nut, että ainakaan jumalanpalvelus ei ole sitä varten. Tutkimusten mukaan monet suomalaiset ovat hengellisiä, mutta eivät usko 
kirkon opettamaan Jumalaan. Olen yksi heistä. Minä kaipaisin paikkaa, jossa pysähtyä hyvän ja ilon äärelle, sekä mahdollisuu-
den jakaa sen muiden ihmisten kanssa. Mutta ikävä kyllä uskollani, että  “jotain on jossakin”, ei ole yhteistä paikkaa eikä edes 
nimeä. Voiko kirkosta tulle paikka myös kaltaisilleni ihmisille? 

Nelivuotiaan poikani kanssa toistamme joka ilta tekemäni runon, joka kuvastaa sitä uskoa, joka itselläni on. Se ei kätkeydy 
Jeesuksen, enkeleiden tai Jumalan sanojen taakse, vaan kertoo pelkästä rakkaudesta. “On aika käydä nukkumaan, hyvästä päi-
västä kiittää saan. Rakkauden peittoon, saa äiti ja lapsi nukahtaa.”

Nimimerkki ”Elina”

Nuorille aikuisille pitäisi tarjoil-
la mielekästä tekemistä ja mahdolli-
suuksia ihmisten kohtaamiseen, Terhi 
Viljakainen miettii.
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Nuoret aikuiset putoavat 
nuorisoiltojen ja 
vauvamuskarien väliin 
seurakuntien viikko-
ohjelmassa. Mutta 
monet uskovat, että ellei 
kaksikymppiselle ole 
tarjota mitään, pian ei ole 
kenellekään

Kun Sara-Pauliina “SaPa” Aho 
opiskeli Helsingissä, hän etsi ka-
vereineen kotiseurakunnastaan il-

tatilaisuutta.
“Kysyttiin, voitaisiinko me tulla nuo-

risoiltaan mukaan. Kirkkoherra sanoi, et-
tei se käy. Messuun saisi mielellään men-
nä ja meidät toivotettiin tervetulleiksi 
kirkkokahveillle. Me menimme ja kirk-
kokahveilla kirkkoherra sanoi, että ei 
meillä oikeastaan ole teille mitään. Yritin 
selittää, että kaupungissa asuu valtavasti 
meidän ikäisiä, että olisikohan kuitenkin 
hyvä olla jotain”, Aho kertoo.

Siellä, missä Aho kasvoi, ei ollut nuo-
risotoiminnan yläikärajaa. Ei koskaan ol-
lut liian vanha isoseksi. Nuoret aikuiset 
saivat vastuullisempia tehtäviä ja heidän 
kavereistaan muodostui laaja verkosto.

Hän on kotoisin Pirkkalasta, jonka 
seurakunnan nuorisotyössä löysi tulevan 
ammattinsa. Sitä hän harjoittaa nykyisin 
Raumalla. Harrastuksesta ja vapaaehtois-
työstä kehittyi työ, kun isosen työt laa-
jenivat seurakunnan kesätöissä ja vapaa-

ehtoisena. “Nuoret aikuiset suunnitteli-
vat toisilleen toimintaa”, hän muistelee. 
Raumalle hän on yrittänyt tuoda omat 
kokemuksensa nuoruuden Pirkkalasta. 
Hän uskoo, että kynnys palata seurakun-
nan toimintaan nousee korkeaksi, jos iso-
siän jälkeen ei ole mitään tarjolla.

“Ellei meillä ole nyt kaksikymppisel-
le tarjolla mitään, tulevaisuudessa ei tar-
vitse järjestää kenellekään enää yhtään 
mitään”, hän toteaa. Raumalla toiminta 
nuorille aikuisille on vasta suunnittelu-
asteella, mutta ainakin viikkotoimintaa, 
tapahtumia, leirejä ja vapaaehtoistyön 
mahdollisuuksia kaavaillaan.

Oppilaitostyö on tärkeää

Sara-Pauliina Aho pitää oppilaitostyötä 
tärkeänä. Erityisesti hän uskoo, että op-
pilaitostyö voi muuttaa ennakkoluuloja. 
Sosiaaliset tarpeet myös korostuvat opis-
keluvaiheessa.

“Kun uusia ihmisiä muuttaa opinto-
jen vuoksi paikkakunnalle, ja he tarvitse-
vat yhteisöä ympärilleen”, Aho sanoo, 

”Pääasia on, että saataisiin sellainen 
viesti ihmisille, että kirkko voi tarjota eri-
laisia mahdollisuuksia. Että kirkon toi-
minta ei tarkoita vain Raamattu-piiriä. 
Se voi olla taitojen jakamista, ruoanlait-
toa, käsitöitä, harrastamista, jalkapalloa. 
Tai teemailtoja, joiden sisältö nousee ih-
misistä itsestään. Saunomista ja viikon-
loppuretkiä.” 

”Retkitoiminnan kautta teemaideoi-
ta voi paremmin kuulostella. Muuten ih-
misten innostaminen on vaikeaa ja voi 
syntyä sellainen olo, että meitä on vähän: 
aasialaisen ruoan illassa voi olla kaksi jot-

ka olisivat halunneet että siellä on kaksi-
kymmentä.”

Kirkon pitäisi soittaa puheluita

Nuorten aikuisten omia iltoja pitäisi ol-
la. Moni uskoo, että sama konsepti kuin 
nuortenilloissa toimisi hyvin, mutta pari-
kolmekymppiset haluavat tavata toisiaan.

“20–30-vuotiaita ei kiinnosta läh-
teä messuun sunnuntaina tai raamattu-
piiriin. He tarvitsevat paikan, jossa voi-
si saada vertaistukea. Nuorilla kristityillä 
on ympäröivän yhteiskunnan vuoksi kas-
vukipuja pelkästään siksi, että ovat kris-
tittyjä”, sanoo 23-vuotias Iida Valtala. 

Valtala muutti itse ensimmäisen ker-
ran omilleen 17-vuotiaana. Paikkakun-

nalla ei ollut mitään nuorisotyön isospo-
rukoista lähteneelle.  

“Olin täysin uudessa ympäristössä ja 
seurakunta oli ollut nuoruuteni ankkuri. 
Uudella paikkakunnalla en löytänyt siel-
tä paikkaa, minne olisi ollut kiva men-
nä. Tuntui, ettei minun ikäisiäni haluta-
kaan.”

Valtala löysi nuoruutensa ripari-
toiminnasta ammatin, ja toteuttaa nyt 
nuorten aikuisten iltoja Porissa.

“Nuorten aikuisten illoissa on hyvä 
olla joku aihe, ja niihin pitää olla turval-
lista mennä. ”

Nuorten aikuisten ryhmä muodostaa 
kirkolle ongelman. Heitä on vaikea löy-
tää, tuntea, tavoittaa, sitouttaa ja kaiken 
lisäksi he muuttavat usein. 

Valtalan mielestä paikkakunnalle 
muuttaneet nuoret aikuiset pitäisi löytää 
henkilökohtaisesti, vaikka puhelimella. 

“Väliinputoajia ovat kirkossa ne aikui-
set, joilla ei ole lapsia ja jotka eivät tu-
le messuun.

Heitä pitäisi ehtiä tavoitella. Hyödyt-
täisi varmasti enemmän ottaa henkilö-
kohtainen kontakti  kuin lähettää joku 
esite”, hän sanoo. 

Tervetulleeksi  
toivottamisen taito

Monet kokevat, että järjestöissä osataan 
kutsua nuoria aikuisia paremmin kuin 

seurakunnissa. 
“Kansanlähetyksen Kohtaamispaikka 

on sanajumalanpalveluksen pohjalle ra-
kennettu tilaisuus, joka muistuttaa nuor-
teniltaa, mutta se on aikuisille. Kohtaa-
mispaikassa työntekijät tulivat heti puhu-
maan minulle, kun menin uutena paikal-
le. Uusien pöytä on näissä tällaisissa ihan 
normaali tapa. Sieltä työntekijät bon-
gaavat uusia ja tulevat heti juttelemaan”, 
anonyymina pysyttelevä 29-vuotias nuo-
risotyönohjaaja kehuu. Hän kävi Helsin-
gissä asuessaan myös Tuomas-messuissa, 
joissa tuntui, että jumalanpalvelukseen 
yhdistyy muutakin yhdessäoloa.

Hänen mielestään kirkossa pitäisi 
opetella uusien vastaanottamista ja 
tervetulleeksi toivottamista. 

“Kirkossa ei oikein ole sellaista kult-
tuuria, että olisi helppo vain mennä uute-
na jonnekin”, hän pohtii. Hän työskente-
lee nuorisotyönohjaajana pikkukaupun-
gin seurakunnassa, jossa nuorten aikuis-
ten toiminta ei kuulu kenenkään työn-
kuvaan. 

“Jos voisin tehdä nuorten aikuisten 
työtä omalla paikallani, ryhtyisin mietti-
mään, mitä toimintaa itse kaipaisin. Yk-
sin asuville nuorille aikuisille ei ole mi-
tään. Kirkossa oletetaan myös, että kaik-
ki muuttavat opiskelupaikkakunnalle, 
koska oppilaitostyön kuvitellaan hoita-
van koko asian. Mutta entä jos ei opis-
kele, entä jos ei siinä vaiheessa löydä mi-
tään? Entä jos ei tule perhettä alle kolme-
kymppisinä? Meille ei ole seurakunnalla 
mitään järkevää”, hän sanoo.

Valtala uskoo, että parhaiten toimisi-
vat joko toiminnalliset illat, joiden sisältö 
olisi ideoitu yhdessä osallistujien kanssa. 

“Tai sitten voisi olla ihan selkeän hen-
gellistä sisältöä. Itse tykkäsin nuorten il-
loissa siitä, että niissä opetettiin hengel-
lisistä asioista ja tapasi ihmisiä, joiden 
kanssa voisi niistä jutella. Ihanne olisi, 
että löytyisi oman ikäisiä, joiden kanssa 
voisi puhua hengellisistä asioista.”

Nuoria aikuisia  
kiinnostaa työ

“Nuorilla aikuisilla on valtavat resurs-
sit vaikka verrattuna perheellisiin. Seu-

rakunnan vapaaehtoistyö voisi tarjota 
uusien taitojen oppimista ja kokemus-
ta  tekemisestä, josta on hyötyä ihan 
cv:ssakin. Nuoria aikuisia kiinnostaa 
saada arvokasta työkokemusta”, Ikaali-
sissa pappina työskentelevä Jenny Me-
rimaa sanoo. 

Hänen mielestään isoskoulutuksen ja 
vauvamuskarien välissä kirkossa on tyh-
jää. 28-vuotias Merimaa muistaa hyvin, 
miltä tuntui kasvaa ulos seurakunnan 
nuortenporukasta. 

“17-vuotiaana jätin seurakunnan 
hommat, kun omat kaverit olivat siitä jo 
irtautuneet. Tuntui, että oma aikani on 
käytetty, ja että nuoret olivat lapsia. Seu-
rakuntayhteys katkesi. Raamatun luke-
minen ja iltarukous kannattelivat minua 
sen vaiheen yli”, hän sanoo. 

Helsingissä tärkeäksi muodostui 
nuorten aikuisten messuyhteisö Agrico-
lan viikkomessu keskiviikkoiltaisin. Me-
rimaa otettiin hyvin vastaan ja ystävystyi 
henkilökunnan kanssa. Sama yhteyden 
kokemus kuitenkin puuttui muualta.

Lopulta Merimaasta tuli messuyhtei-
sön sitoutunut vapaaehtoinen, joka te-
ki kaikkea tekniikasta messukahvilan pi-
toon säännöllisesti noin 6-7 tuntia vii-
kossa.

“Sillä oli suuri painoarvo, että yhtei-
sössä oli samanikäisiä. Myös seurakun-

Väliinputoajat
Onko kaksikymppisenä pudottava seurakunnasta?

SaPa Aho sanoo, että kynnys palata 
seurakuntaelämään kasvaa, jos iso-
siän jälkeen ei mitään ole tarjolla.

Paikkakunnalle muuttavat nuoret 
pitäisi tavoittaa henkilökohtaisesti, 
vaikka puhelimella, toteaa Iida Val-
tala. Vapaaehtoistyössä olisi valtavasti 

mahdollisuuksia nuorille aikuisille, 
sanoo Jenny Merimaa.
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nan isoskoulutukset pidettiin samassa 
rakennuksessa ja joukko ohjattiin mes-
suun.”

Pääsisipä tekemään  
jotakin hyödyllistä

Jyväskylässä opettajaksi opiskele-
va Heili Miettinen sanoo, että kirk-
ko saisi hänet parhaiten liikkeelle 
tarjoamalla hyödyllistä tekemistä tai 
työtä. 23-vuotiaan silmissä opiskelija-
kaupungin kirkko on etäinen.

“Jyväskylässä on hirveästi opiskelijoi-
ta, joilla on seurakuntataustaa ja tämä on 
humaani kaupunki, mutta en ole kuul-
lut kenenkään puhuvan, missä täällä voi-

si hengellisyyttään harjoittaa. Kirkkora-
kennus, seurakunnan ruumiillistuma, on 
keskellä kylää, mutta siitä ei edes tiedä, 
pääseekö sinne sisään. Monet kesäillat 
olen istunut kirkkoa ympäröivässä puis-
tossa ja ajatellut, ettei missään edes lue, 
koska kirkko olisi auki.”

Miettinen ei tiedä, mitä kirkolla voi-
si olla hänelle tarjolla eikä edes, mistä tie-
toa voisi saada. 

“Kaupungissa puhutaan seurakuntien 
ja muiden hengellisten hulluttelijoiden 
tai uskovaisten korttelista keskustan ul-
kopuolella. Puheet siitä jotenkin korosta-
vat sitä, että ne ovat jossakin omassa maa-
ilmassaan”, Miettinen sanoo. 

Hänellä on kokemusta sekä seurakun-

nan nuorisotoiminnasta Tampereella et-
tä valtakunnallisen järjestön nuorisotoi-
minnasta Herättäjä-Yhdistyksessä, jolle 
hän tekee välillä leirityötä.

Miettinen muistaa vieläkin, miten 
hän löysi nuorteniltoihin ja miten kaik-
ki loppui yhtäkkiä.

“Futiskentällä tutustuin nuoriin, jot-
ka veivät minut nuorteniltaan kaupungin 
toiselle puolelle. Minut otettiin hyvin vas-
taan. Se oli sellaista aikaa, 15-16-vuotiaa-
na, kun oma identiteetti kasvaa. Minul-
le yhteiskunnallinen vaikuttaminen tu-
li ajankohtaiseksi. Viimeinen ilta oli sel-
lainen, että ajauduin nuorten leirillä viil-
tävään riitaan feminismistä ikäiseni nuo-
ren kanssa. Isä tuli hakemaan minua siel-
tä pois. Muistan vieläkin, ettei kukaan ai-
kusista puuttunut riitaan mitenkään eikä 
kukaan sanonut mitään siitä, että lähdin. 
Siitä jäi ikuinen ulkopuolisuuden tunne, 
joka ei ole koskaan korjaantunut. Kävin 
sanomassa aikuisille, että nyt lähden, 
eikä kukaan kutsunut uudestaan. Minua 
oli alkanut vaivata leikkien lievä seksismi 
ja homofobia ja rasismi. Oli sellainen 
olo, että leikkien varjolla nauretaan 
jollekin tuntemattomalle. Vaikka 
olenkin vaihtanut pari kertaa kaupunkia, 
Helsingissä tuntui alusta saakka helpolta 
mennä kirkkoon 18-19-vuotiaana ja oli 
silloin tällöin kiva käydä messussa Kalli-
on kirkossa. Pieni pelko seuraa aina siitä, 
että entä jos joku taas jättää ulkopuolel-
le sen takia mitä ajattelen muusta yhteis-
kunnasta”, hän kertoo.

Miettisen saisi liikkeelle paitsi käy-
mään kirkossa, myös tarjoamalla hänel-
le mahdollisuutta tehdä hyvää.

“Kasvatusalan ihmisenä kirkossa mi-
nua kiinnostaisi keikkatyöt ja vapaaeh-
toistyö, toiminta jossa korostuu lähim-
mäisyys. Minua puhuttelisi kirkossa se, 
että tehdään hyvää, eikä niinkään se, että 
ollaan seurakunnassa ja katsotaan asioita 
jostakin  seurakuntanäkökulmasta. Kau-
pungissa on paljon huonovointisuutta ja 
oireilua. Tiedän, että täällä tehdään katu-
lähetystä ja ihmisiä pyritään auttamaan, 
mutta ei mitään hajua miten sellaiseen 
pääsee mukaan.”

Salla Ranta

Elämää koronan varjossa

MAAILMANLAAJUINEN PANDEMIA on järisyttänyt koko ihmiskuntaa reilun vuoden. Jokainen 
meistä on joutunut kohtaamaan sen myötä keskuuteemme muodostuneet rajoitukset, suositukset ja en-
nen kaikkea tunteet. 

Nämä eivät ole kenellekään uusia asioita: jokainen perheellinen vanhempi tietänee, kuinka kauppa-
reissulla maskin unohduttua ihmiset katsovat sinua pitkin nenän vartta hakiessasi viikon kolmatta kä-
sidesipurkkia, jauhelihapakettia tai vessapaperipakkausta, ihan vaan ettei pääse loppumaan. Nämä kat-
seet ovat usein hieman epämiellyttäviä, mutta niistä kuitenkin huokuu pilkahdus ymmärrystä. Joskus se 
maski vain jää kotiin ja pakolliset ostokset on perheelle tehtävä. 

Mutta entäpä jos se maskiton henkilö olisikin nuori, joka hakisi esimerkiksi kolmioleivän jotta jak-
saa päivässä puurtaa eteenpäin. Olisko vastaanotto yhtä ymmärtäväinen?

ITSE KORONAVIRUS ON ISKENYT ehdottomasti pahemmin vanhempaan väestöön kuin meihin 
nuoriin. Valtaosa virukseen vakavasti sairastuneista on iäkkäitä ihmisiä, joilla pahimmassa tapaukses-
sa on myös kroonisia sairauksia. Pandemia on kuitenkin iskenyt hyvin pahasti myös meihin nuoriin. 

Jos ajattelet omaa lapsuuttasi sekä nuoruuttasi, mitkä asiat ovat painautuneet tarkimmin mieleesi? 
Uskaltaisin väittää, että parhaat muistot löytyvät ystäviesi tai perheesi kanssa eletyistä hetkistä. Meiltä 
muistojenjanoisilta ja menovilleiltä nuorilta viedään tämä mahdollisuus pois. Emme voi tavata uusia tai 
entuudestaan tuttuja ihmisiä rikkomatta suosituksia, joka omalta osaltaan tuo pahaa mieltä. 

Monelle nuorelle ystävät ovat juuri se henkireikä, jonka avulla pysyy pinnalla vaikka kuinka paljon 
päälle sataisi moskaa ja ilkikurisuutta. Kuitenkin lähes pahimman mahdollisen kriisin kohdatessa ihmis-
kuntaa, viedään meiltä nämä sosiaaliset kontaktit pois. 

VAIKKA KOEMMEKIN, että on tärkeä noudattaa rajoituksia, moni meistä ei siihen yksinkertaises-
ti kykene oman pahan olon kasvaessa suureksi. Ystäviä nähdessämme suosituksista huolimatta, voi her-
kästi saada kotona paasauksen, kuinka vastuuttomia koronalinkoja olemme nähdessämme maskien se-
kä turvavälien kanssa olleet. Tätä moni vanhempi perustelee sillä, että “mekin olemme samassa tilantees-
sa” tai “tämä nyt vain on tällaista”. 

Asia ei kuitenkaan ole näin. Työssä sekä kaupoissa käyvät aikuiset eivät ole samassa tilanteessa kuin 
me nuoret. He pääsevät päivittäin olemaan kontaktissa niiden samojen naamojen kanssa kuin ennen 
sulkuja eikä se ole kenellekään ongelma. Kukaan ei tule työpaikalla nurisemaan siitä, kuinka olet töissä, 
mutta auta armias jos nuori suunnittelee menevänsä ystävänsä kanssa viettämään esimerkiksi leffailtaa.

Koronapandemia on ollut meille kaikille vaikeaa aikaa. Olit sitten vauva tai vaari, on elämäsi varmas-
ti jokseenkin muuttunut. Opiskelijoille ja nuorille tämän on ollut raskasta aikaa jo valmiin koulustres-
sin lisäksi, aikuisilla huoli varsinkin omista vanhemmista on varmasti kasvanut. 

Ajattelen kuitenkin, että voimme oppia tästä ajasta paljon. Olemme huomanneet sen, kuinka ihmis-
kunta onnistuu puhaltamaan yhteen hiileen ja kehittämään rokotetta taudin etenemisen hillitsemisek-
si. Yhteydenpitoteknologiamme on kehittynyt ja näin ollen olemme voineet pitää yhteyttä myös niihin 
kaukaisempiin sukulaisiin ja puolituttuihin joihin ei välttämättä normaalisti olisi yhteydessä. 

Korona on järkyttänyt meitä kaikkia, mutta onneksi Jumala pysyy vierellämme aikojen loppuun 
saakka niiden pimeydestä huolimatta.

Rasmus Teperi

NUORTEN KOLUMNI

Miksei kirkko tarjoa meille hyödyllistä tekemistä, kysyy Heili Miettinen.
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Kokkolan suomalaisessa 
seurakunnassa vilkas 
nuorisotyö on selvinnyt 
poikkeusajoista 
notkeudella ja 
hakemalla nuorten 
kanssa uusia keinoja 
yhteyden ylläpitämiseen. 
Reseptinä on ollut 
välttää huolipuheeseen 
takertuminen ja keskittyä 
mahdollisuuksiin.

Kokkolassa nuorisotyön piirissä toimii 
noin kuudenkymmenen nuoren ak-

tiivinen joukko. 
”Riparin jälkeiselle vapaaehtoisuuden 

Polulle (P.O.L.K.U. Pysähdyn, Osallis-
tun, Lähden, Kasvan, Uskon ja Uskal-
lan) ilmoittautuu vuosittain kahdeksi-

senkymmentä nuorta, joista kaksi kol-
masosaa käy polkua sitten läpi. Eli meil-
lä on aika aktiivinen nuori seurakunta”, 
nuorisotyönohjaaja Heli Järvi sanoo.

Kokkola on säästynyt hankalimmilta 
koronatilanteilta, mutta myös siellä nuo-
risotyötä on täytynyt ajatella uusiksi vuo-
den ajan. Sopeutuminen on Järven mu-
kaan onnistunut hyvin, kun on keskityt-
ty kehittämiseen yhdessä nuorten kanssa.

”Voi jopa sanoa, että pitkät perin-
teiset nuorisotyön rakenteet ovat koro-
nan myötä murenneet. Joten nyt teh-
dään uutta! Sinä mielessä tämä aika on 
ollut pakollinen potkaisu eteenpäin. Ja 
me olemme tietoisesti päättäneet ajatella 
tätä tilannetta mahdollisuuksien kautta. 
Olisi voinut muutenkin nimittäin käy-
dä niin, että osa toiminnoista olisi tul-
lut tiensä päähän. Siihen on hyvä havah-
tua!”

”On arvokasta, että on kykyä elas-
tiseen, aaltoilevaan tapaan tehdä työtä. 
Luoja suo kasvun ja sadon. Katsotaan 
me, mitä lisälannoitusta sitten itse laite-
taan matkaan.”

Keinoja kohtaamisiin 
kehitellään nuorten kanssa

Kokkolassa nuorten vaikuttajaryhmä on 
Heli Järven mukaan ollut korona-ajan 
sopeutumisessa ja toiminnan kehittämi-
sessä todella hyvä tuki. 

”He tuovat jatkuvasti hyvää näkö-
kulmaa ja tarjoavat mahdollisia ideoita. 
Olemme kaikki tässä oppineet paljon.”

Poikkeusaikana on entisestään ko-
rostunut se, että työn suunnittelussa 
ja kehittämisessä täytyy kaikin keinoin 
kuunnella nuoria.

”Mitkä olisivat heille luontevia tapo-
ja kokea seurakuntayhteyttä? Heillä itsel-
lään on asiantuntijuus vastata siihen ky-
symykseen. Meidän paikkamme on olla 
taustatekijöinä, kannattelijoina, nuoriso-
työn ohjaajina”, Järvi toteaa.

Puute usein tuo tärkeimmät tarpeet 
esille. Korona-aikana nuorisotyössä nou-
see erityisesti esille nuorten välisen teke-
misen merkitys. Nuoria painaa erityisesti 
se, miten etäälle on jouduttu. 

Nykyisiä aktiivisia nuoria huolestut-

taa yhteyden kokemuksen heikkous ja 
erityisesti se, etteivät uudet nuoret pääse 
juurtumaan, kun tarjolla ei nyt ole bilistä 
ja kahvia -kulttuuria. 

”Onhan se huolestuttavaa. Nuori ra-
kentuu vertaistensa joukkoon”, Järvi 
miettii.

”Vaikka toimintaa on jatkettu, olem-
me joutuneet pienentämään tapaamisis-
sa osallistujamääriä. Ehtoollisyhteyttä on 
voitu ylläpitää, mutta nuorten messuun 
on täytynyt ottaa käyttöön ilmoittautu-
minen.”

Kuulumisia muistettava kysellä 
useammin

Rajoituksista huolimatta seurakunnan 
nuorisotyö on Kokkolassa voinut toimia 
pehmentämässä poikkeusolojen vaiku-
tusta.

”Kun nuorille kaikkialla muualla tuu-
tataan asioiden sulkeutumista, me puo-
lestaan halusimme, että nuorisotyö ei sul-
je ovia. Lisäkeinoja haettiin etenkin di-
gipuolelta. Diginuorisotyöhön panostet-
tiin viime keväänä ensin työntekijävetoi-
sesti, mutta sitten pian huomattiin, että 
nuoria itse tarvitaan tekemään”, Heli Jär-
vi selittää. 

”Esimerkiksi Instalivenä pidettävis-
sä nuortenilloissa olemmekin koettaneet 
kiinnittää huomiota siihen, että saadaan 
uusiakin nuoria mukaan, ja että nuoret 
itse lähtisivät siellä toteuttamaan sisältöä. 
Pieninä kokonaisuuksina sitä onkin saa-
tu siirrettyä toteutettavaksi juuri nuorten 
kanssa.”

Kun ei ole tavallisia nuorteniltoja ja 
leirielämää, striimeissä ei pysty skannaa-
maan nuorten tunnelmia yhtä helpos-
ti. Tavalliset kohtaamiset ja juttelut ovat 
jääneet paljon normaalia vähemmälle, ja 
niiden sijalla ovat käytössä lähinnä some-
kanavat ja se, mitä niistä huomaa ja kuu-
lee.

”Kun nuoret eivät toiminnassa pää-
se normaalilla tavalla tuulettamaan asioi-
taan ja arjen kuulumisia, niitä joutuu ak-
tiivisemmin kalastelemaan kyselemällä, 
’mitä sulle kuuluu’”, Järvi miettii.

Huoli perheistä  
ja katoavista nuorista

Seurakunnasta käsin on normaaliin ta-
paan soitettu läpi myös perheitä rippi-
koulun alla läpi. Puheluiden kautta on 
voinut kuulostella myös vanhempien 
tunnelmia. 

”Kokkolassa ei olla tiukimpien rajoi-
tustoimenpiteiden piirissä, mutta nuo-
rilla ja perheillä on kyllä paljon ahdistus-
ta. Ventiloinnin tarvetta on. Voisi kenties 
kehittää eteenpäin tätä ja miettiä miten 
mahdollistaa lisää yhteyksiä myös kotei-
hin”, Heli Järvi sanoo.

Seurakunnalle on kertynyt hyvin posi-
tiivinen kokemus kouluyhteistyöstä. Sen 
kautta nuorisotyönohjaajat saavat olla 
siellä, minne koulu kokoaa nuoret.Tämä 
yhteistyö on ollut tauolla jo ennen koro-
naa. Toiminta jatkunee, kun sivistystoi-
men kanssa on saatu luotua sopimuspoh-
jat ja mallit työn jatkamiselle.

”Yhteistyö läksyparkkityyppien ja eri-
tyisopettajien kanssa on hyvin tärkeää. 
Kun tuo kouluyhteistyö on nyt tauolla, 
eikä olla ihmettelemässä niitä ruotsinläk-
syjä yhdessä, nuoret jäävät kauemmas ja 
heidän on helpompaa kadota marginaa-
lin hämärään. Siitä on todella syvä huoli. 
Toivon vain, että muut toimijat, esimer-
kiksi kaupungin nuorisotyö löytää heitä, 
joita me emme tavoita.”

Huolipuheen rinnalle näkymiä 
tulevaisuuteen

Nuoret eivät tule toimistolle ja sano, että 
heillä on paha olo. Kokkolassa on pistetty 
pystyyn Instagramin päiväkahvilivet, jot-
ta olisi paikkoja, joissa jutella. 

”Niissä on ollut jännä havaita, että it-
se asiassa toisen seurakunnan nuoria on 
ottanut sitä kautta yhteyttä. Välttämättä 
ei haetakaan ihan lähipiiristä tukea vähän 
normaalia syvemmälle ahdistukselle.”

”Nuorten osalta erityisesti huomaa, 
että jaksamiseen liittyvät kysymykset 
ovat nousussa. Koetaan jatkuvaa petty-
mystä siihen, että pitkään odotetut asi-
at jäävät pois, esimerkiksi penkkarit ja 
muut etapit, joissa on koettu meidän ikä-
luokan asioita. Arki on latistunut”, Jär-
vi luettelee.

Nuorisotyö kuuntelee ja ottaa huolet 
vastaan. Olennaisen tärkeää on samalla 
ylläpitää toivon näkökulmaa. 

”Tämän kaiken poikkeuksellisen kes-
kellä me olemme tietoisesti pyrkineet 
nuorten kanssa siihen, ettei takerruta lii-
kaa huolipuheeseen. Sen sijaan annetaan 
näkymiä tulevaisuuteen.”

Jaakko Kaartinen

Korona sysäsi eteenpäin

Päiväriparin 
mahdollisuudet  
korostuneet
Korona-aika on laittanut vauhtia päi-
väriparien kehittämiseen.

”Minusta päiväriparien malli on 
osoittautunut mahdollistavaksi ja 
voimaa antavaksi. Meillä on kirkos-
sa voimakas leirikulttuuri, mutta mi-
nä itse rakastan myös tätä vaihtoeh-
toa. Se mahdollistaa monien uusien 
hyvien tapojen etsimisen ja kokeilun. 
Leirielämä on myös aika kuluttavaa 
ja sitä on syytä miettiä nyt kun nuo-
ret itse vielä sanovat olevansa uuvah-
taneita”, sanoo Heli järvi.

Kokkolassa päiväripareita alettiin 
kehittää jo pari vuotta sitten.

”Ne rakennetaan aina leiripäi-
vän muotoon. Käytetään paljon ryh-
mäyttäviä elementtejä. Myös asenne-
muutos on tärkeä osa näiden kehit-
tämistä. Ollaan tarkkoina siitä, ettei 
puhuta ’vain’ päiväriparista.”

Järvi kertoo, että päivärippikou-
luista on kasvanut seurakunnan toi-
mintaan mukaan myös ihan uusi 
isoskulttuuri. 

”Siinä näkyy minusta se ilmiö, et-
tä näille uudenlaisille päiväripareille 
osallistuneet nuoret ovat kokeneet, 
että heidän tarpeitaan on kuultu ja 
he haluvat antaa kokemastaan jotain 
eteenpäin.”

Kokkolassa kasvatustyön va-
paaehtoistoimintaan valmistava 
P.O.L.K.U., johon isoskoulutuskin 
sisältyy, kuuluu normaalisti viikon-
loppuleirejä ja vaihtoehtoisesti city-
päiviä. Kun leirien järjestäminen on 
epävarmaa, on rakennettu jälkim-
mäisten varaan. Osa hyvistä ratkai-
suista saattaa jäädä elämään pande-
mian mentyäkin.

”Minusta koko riparielämääkin 
on syytä miettiä uusiksi. Kaupunki-
ympäristö, joka on nuorten oma ym-
päristö, tulee päiväriparissa kivalla 
tavalla käyttöön. Ja esimerkiksi kir-
kosta tulee tuttu ihan toisella tavalla. 
Kun nuori makailee penkeillä kuun-
telemassa urkumusiikkia, muuttuu-
ko kirkonoven avaaminen joskus 
myöhemminkin vähän helpommak-
si?” (JK)
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Harrastamisen 
Suomen mallin pilotti 
on osoittautunut 
toimivaksi, ja mallista 
tulee nyt pysyvä. Haku 
syksyn avustuksiin on 
parhaillaan auki.

 

Lapsille ja nuorille maksutonta ker-
hotoimintaa tarjoava Harrastami-
sen Suomen malli sai alkunsa pari 

vuotta sitten. Islanti oli vajaassa parissa-
kymmenessä vuodessa onnistunut teke-
mään Euroopan eniten juovasta nuori-
sostaan maanosan raitteimman.

Tähän oli päästy muun muassa päih-

teiden saatavuuden rajoittamisella, las-
ten ja nuorten yhteisillä kotiintuloajoil-
la ja vanhempainpartioilla.

Suomessa eniten kiinnostusta Islan-
nin menestysmallissa herätti harrastus-
toiminnan järjestäminen. Sitä tuettiin 
Islannissa kuntien kustantamilla harras-
tuskorteilla. 

Kaikille nuorille tarjottiin siis mah-
dollisuus ilmaiseen harrastukseen.

Suomalaisen harrastemalliversion ke-
hittäminen sai hallitukselta vihreää va-
loa, ja se kehiteltiin valtiosihteeri Tuo-
mo Puumalan (kesk.) vetämässä työ-
ryhmässä. 

Ideana on tarjota maksuton harras-
tus osaksi koulupäivää kaikille perus-
koululaisille.

”Sillä, että jokainen voi löytää oman 
harrastuksen tätä kautta, on valtava vai-

kutus syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tä-
mä mahdollisuus halutaan tarjota nyt 
kaikille lapsille ja nuorille”, Puumala 
tiivistää.

Seurakunnilla merkittävä rooli

Puumalan mukaan tausta-ajatuksena 
maksuttomassa harrastetoiminnassa on, 
että se helpottaa myös perheiden arkea. 

Kun kerhotoimintaa on tarjolla kou-
lupäivän yhteydessä, vapauttaa se per-
heille iltoihin lisää yhteistä aikaa.

Kerhojen sisällössä on lähdetty las-
ten ja nuorten toiveista. Niissä näkyy-
kin koko harrastamisen kirjo: liikunta-
kerhojen lisäksi tarjolla on käden taitoja 
sekä taidetta ja kulttuuria.

Kerhotoiminnan järjestämisestä vas-
taavat kunnat. Vetäjinä taas voivat toi-

mia esimerkiksi yhdistykset, partio ja 
seurakunta.

”Seurakunta on esimerkiksi tosi mer-
kittävä harrastustoiminnan ylläpitä-
jä. Se tuttu nuoriso-ohjaaja voi toimia 
kerhon vetäjänä, ja näin syntyy hyviä 
kumppanuuksia”, Puumala kehuu.

Yli tuhat koulua jo mukana

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet 
valtakunnallisesti kunnille yhteensä 6,4 
miljoonaa euroa avustusta kesäkuulle 
ulottuvaan pilottihankkeeseen. Pilotis-
sa on mukana yli sata kuntaa, yli tuhat 

koulua ja yli 200 000 oppilasta.
Pilotoinnin tavoitteena on kerätä ko-

kemuksia ja käytäntöjä, jotka helpot-
tavat Suomen mallin vakiinnuttamis-
ta kuntien pysyväksi toiminnaksi. Myös 
piloteissa toteutetaan Suomen mallin 
lähtökohtaa lasten ja nuorten kuulemi-
sesta ja heidän osallistamisestaan harras-
tussisältöjen suunnitteluun.

”Palaute on ollut todella hyvää, ja 
uusi haku syksyn toimintaan on parasta 
aikaa auki”, Puumala toteaa.

Puumalan mukaan mallista tuleekin 
nyt pysyvä. Toimintaan on varattu vuo-
sittain 14,5 miljoonaa euroa.

Toiveissa on, että entistä useampi 
kunta lähtee mukaan toimintaan.

Tomi Kangasniemi

Lapua on yksi paikoista, joissa Har-
rastamisen Suomen mallin mahdol-
listamaa kerhotoimintaa on päästy 
jo kokeilemaan. Lapuan kaupungille 
myönnettiin 160 000 euron avustus, 
jolla mahdollistetaan jokaiselle lapselle 
ja nuorelle mieluisa ja maksuton har-
rastus koulupäivän yhteyteen. 

Paikkakunnilla on 11 alakoulua, 
joissa on vajaa 1700 oppilasta. Jokai-
sella koululla järjestetään avustuksen 
turvin nyt useampia kerhoja päivittäin.

”Nämä kerhot ovat kovin tärkei-
tä lapsille ja nuorille etenkin näin ko-
rona-aikana. Koulut tarvitsevat myös 
apukäsiä”, summaa avustuksen vaiku-
tusta Lapuan tuomiokirkkoseurakun-
nan lähetyssihteeri-nuorisotyönohjaa-
ja Tiina Rankinen.

Sankaritarinoilla sanomaa

Mallin puitteissa kouluissa toteutet-
tava kerhotarjonta on monipuolista. 
Tarjontaa on askartelusta uintiin, ja 
toteuttajatahoja on useita. Seurakun-
ta järjestää esimerkiksi Sankaritarinat-
kerhoa. Toiminnallisessa kerhossa tuo-
daan Sankaritarinat-kirjaan pohjau-

tuen esiin Raamatun kertomuksia.
”Erona seurakunnalla järjestettä-

viin kerhoihin on, että emme rukoile 
tai järjestä hartauksia. Virsiä ei lauleta 
eikä uskontoa harjoiteta vaan sanoma 
tulee esiin kirjan tarinoiden kautta.”

Kerhotoiminnan kulusta raportoi-
daan kouluille. Toiminnalla on myös 
oma hankekoordinaattori, jota pide-
tään ajan tasalla kävijämääristä. 

Seurakunnan järjestämissä kerhois-
sa on ollut keskimäärin kymmenkun-
ta osallistujaa

Kerhot otettu ilolla vastaan

Tammikuussa alkaneiden kerhojen ra-
hoitus kattaa kevätkauden. Uuden ra-
hoituksen hakukierros on käynnissä, 
ja pian selviää jatkuuko kerhotoimin-
ta syksyllä.

Rankisen mukaan kerhot on otet-
tu ilolla vastaan ja ne ovat olleet seu-
rakunnalle oiva tapa pitää yllä yhteyttä 
kouluihin. Tavoitteena on, että kerhot 
tavalla tai toisella jatkuvat. 

”Kerhoissa on tykätty käydä, ja 
olemme ajatelleet, että kun menemme 
kouluille, se voi tuoda tulijoita omaan-

kin kerhotoimintaamme. Olemme-
kin miettineet, että jos hanke ei jatku, 
aloitamme syksyllä samantyylisen ker-
hon omissa tiloissamme.”(TK)Maksuttomilla kerhoilla 

ehkäistään syrjäytymistä

Valtiosihteeri Tuomo Puumalan mu-
kaan maksuttomilla kerhoilla helpo-
tetaan myös perheiden arkea.

Kouluissa tarvitaan apukäsiä

Tiina Rankinen kertoo, miten ai-
kuisia tarvitaan nimenomaan 
lasten ja nuorten kuunteluun ja 
huomioimiseen. Kerholaisten ”mitä 
kuuluu”-kierrokseen saattaa nykyi-
sin mennä kolmannes kerhoajasta
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P IPLIA

”Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. 
Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sa-
ma. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta 
hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän 
antaa Hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yh-
teiseksi hyödyksi. Yhden ja saman Hengen voimasta toi-
nen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, 
toiselle sama Henki suo uskon voiman, toiselle paranta-
misen lahjan, joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profe-
toimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, 
joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita 
tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama 
Henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tah-
too.” (1. Kor. 12:4–11)

Kirkon kasvatuksen polulla joka ikäryhmälle esite-
tään omaa ”voimatekstiä”. 19–21-vuotiaiden surullisen-
kuuluisien väliinputoajien tunnussana on ”yhteys” ja voi-
mateksti 1. Kor. 12. Tässä ikäryhmässä muutetaan usein 
pois vanhan kotiseurakunnan alueelta, eikä uudella paik-
kakunnalla vieraaseen seurakuntaan synny yhteyttä. Mitä 
kotoaan irtautuvat nuoret aikuiset voivat saada irti Paava-
lin kirjeestä Korinttiin?

Korintin pienellä ja nuorella seurakunnalla ei ollut 
juuria, ei vakiintuneita toimintatapoja, ei strategiaa. Se 
eli luovaa järjestäytymisen aikaa. Apostoli Paavali olisi 
toivonut parempaa järjestystä kokoontumisiin – ja mie-
lellään hieman lisää kunnioitusta hänen apostolin ase-
maansa kohtaan! Yhteisö kuohui aika ajoin, ehkä myös 
siksi, että yksilöt etsivät paikkaansa.

Onko täällä tilaa minulle? Kuulunko tänne? Haluan-

Voimaannuttavia lahjoja

ko vaikuttaa ja olla täällä? Vastaako tämä minun arvoja-
ni ja maailmankatsomustani? Jotkin näistä kysymyksis-
tä lienevät olleen ajankohtaisia myös varhaisille kristityil-
le. Kasteen ottaminen ja kristityksi tunnustautuminen oli 
merkittävä valinta, jolla oli sosiaalisia seurauksia. Kristi-
tyn identiteetti tuli toistuvasti ulkoisen paineen haasta-
maksi. Siksi varhaisille kristityille oli erityisen tärkeää py-
sähtyä toistuvasti sen äärelle, keitä me olemme ja mihin 
me laitamme toivomme.

1. Korinttilaiskirje on myös suunnattu kansainvälisen 
suurkaupungin itsetietoisille asukkaille. Korinttilaiset ar-
vostivat vahvaa esiintymistä, vaikuttavaa puhetta ja näyt-
täviä todisteita Jumalan voimasta. Korintin haasteena ei 
suinkaan ollut armolahjojen niukkuus vaan niiden arvot-
taminen. Kunnian kulttuurissa näkyviä ja kuuluvia lah-
joja kuten kielilläpuhumista arvostettiin korkeammal-
le kuin tavallisempia lahjoja kuten johtamista tai opetta-
mista. Paavali yrittää ohjata korinttilaisia avarampaan ta-
paan nähdä Jumalan lahjojen koko kirjo. Lahjat on tar-
koitettu ”yhteiseksi hyödyksi”, yhteisön rakennukseksi ja 
toisten parhaaksi (1. Kor. 12:7).

Ihmisen perustarpeita on paitsi saada kuulua yhteisöi-
hin, myös käyttää osaamistaan ja saada siitä tunnustusta. 
1. Kor. 12 voi toimia ”voimatekstinä”, jos se haastaa nä-
kemään ja tunnistamaan omat lahjat ja pohtimaan, miten 
niitä käytämme. Kysymys ”Osaanko ja riitänkö?” muut-
taakin muotoaan: Miten tätä lahjaani voi käyttää toisten 
ja maailman parhaaksi?

Katja Kujanpää

Korona-ajan rajoituksilla on ollut 
heikentävä vaikutus nuorten hy-

vinvointiin. Koronaepidemia on vaiku-
tuksiltaan hyvin laaja ja poikkeusoloil-
la on erityisen suuret vaikutukset erityi-
sesti nuoriin ikäluokkiin, kriisin sosiaa-
liset vaikutukset voivat olla myös erit-
täin pitkäaikaisia. 

Näitä vaikutuksia on tarkasteltu 
useissa tutkimuksissa, selvityksissä ja ra-
porteissa. Koronatilanne on aiheuttanut 
nuorissa monia erilaisia kielteisiä tuntei-
ta, joista tärkeimmiksi ovat nousseet ah-
distus, huolestuneisuus ja yksinäisyys.

Nuoret tarvitsevat nyt apua

Nuoruutta on vaikeaa elää etänä. Nuor-
ten elämässä sosiaalisilla kontakteilla on 
muihin väestöryhmiin verrattuna suu-
rempi merkitys. 

Esimerkiksi monet merkittävät ystä-
vyyssuhteet ja verkostot solmitaan toi-
sella ja kolmannella asteella tai harras-
tustoiminnan parissa. Näitä suhteita ei 
pääse samalla tavalla muodostumaan 
pitkien etäopiskelujaksojen tai harras-
tustoiminnan taukojen aikana. 

Nuoret tarvitsevat nyt apua. Mo-
net nuoret myös osaavat hakea apua 

esim. Sekasin-chat tai muiden palvelu-
jen kautta. Tilastot ja tutkimukset ovat 
osoittaneet myös auttavien tahojen riit-
tämättömyyden. Iso osa nuorista on jää-
nyt useiden yrityskertojen jälkeen vaille 
kuuntelijaa tai avuntarjoajaa. 

Nyt tarvitaan koko nuorisotyöalan 
vahvaa yhteistyötä. 

Tule mukaan  
Sekasin-chat päivystäjäksi

Kirkkohallituksen kasvatus ja perheasi-
at yksikön ja Sekaisin-kollektiivin kes-
ken on käyty yhteistyöneuvotteluja ja 
yhteistyö on nyt käynnistymässä.  

Seurakuntien työntekijöille tarjotaan 
ilmaista koulutusta. Koulutus koostuu 
3 tunnin webinaarista sekä itseopiske-
lumateriaalista Moodle-alustalla. Webi-
naareja on tarjolla päivä- ja ilta-aikaan 
huhti-toukokuussa: 

Ti 6.4 klo 14-19
Ma 12.4 klo 9-12
Ma 19.4 klo 13-16
Ti 27.4 klo 16-19
Ke 5.5 klo 13-16
Ma 10.5 klo 16-19
Ti 18.5 klo 13-16

Ilmoittaudu mukaan evl.plus:n nuo-
risotyön sivulta ja sähköpostiisi tulleesta 
KKP:n uutiskirjeestä. 

Webinaari-ilmoittautumisen kuit-
tausviestissä saat ohjeet Moodle-materi-
aalin eli Sekasin-Materiaalipankin käyt-
töön. 

Materiaalipankista kannattaa lukea 
Sekasin-peruskoulutuksen osiot 1-4 - 
mielellään jo ennen webinaaria, jos eh-
dit. Osio 5 käydään tiivistetysti läpi we-
binaarissa. 

Materiaalipankki tarjoaa tämän li-
säksi paljon lisämateriaalia päivystys-
työn tueksi ja se säilyy käytössäsi koko 
Sekasin-urasi ajan. 

Mikäli webinaarin ajankohtaa ei näy 
ilmoittautumisvalikossa, se on jo täyn-
nä. 

Lisätietoa koulutuksesta: 
pihla.aaltonen@sekasin.fi 

Sinua tarvitaan 
jotta kukaan ei jää yksin
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Uudenlaista yhteistyötä 
Lasten ja nuorten 
keskuksen kanssa

u Kirkkohallituksen kasvatus- ja per-
heasiat on solminut uudenlaisen yhteis-
työsopimuksen, jonka myötä Lasten ja 
nuorten keskukseen on perustettu uusi 
kouluttajan tehtävä. 

Kouluttaja osallistuu seurakuntien 
partiotyöhön ja Polku-toimintamallin 
kehittämiseen erityisesti kouluikäisten 
parissa. Hän tekee tiivistä yhteistyötä 
Kirkkohallituksen kasvatuksen ammat-
tilaisten kanssa. 

Tehtävässä on aloittanut maaliskuun 
alussa uskonnonpedagogiikan tohtori-
koulutettava Aino-Elina Kilpeläinen. 

“Olemme onnellisia uudenlaisesta 
yhteistyömallista, joka hyödyttää ensi-
sijassa seurakuntien kasvatuksen työn-
tekijöitä ja sitä kautta lapsia, nuoria ja 
perheitä koko maassa. On hienoa saada 
tehtävään Aino-Elinan kaltainen syväl-
linen osaaja ja kehittäjä”, kertoo KKP:n 
johtaja Jarmo Kokkonen tyytyväisenä.

Aino-Elina Kilpeläinen on työsken-
nellyt viime vuodet Helsingin yliopis-
ton teologisessa tiedekunnassa yliopis-
to-opettajana, tutkijana ja oppimateri-

aalien kehittäjänä. Hän asuu Espoossa, 
ja hänellä on kolme kouluikäistä lasta.

”Olen innoissani tästä uudesta tehtä-
västä ja erityisesti Polku-mallin kehittä-
misestä. Aloitamme suunnittelun Roh-
keus-ikävaiheeseen kuuluvasta kymppi-
toiminnasta. Toivon, että seurakunnat 
lähtevät mukaan kehittämään ja kokei-
lemaan ideoita”, Aino-Elina kommen-
toi. 

Aino-Elina itse aikoo perehtyä lisää 

tanskalaiseen minikonfirmander-toi-
mintaan, joka on eräänlaista minirippi-
koulua 9–10-vuotiaille. 

”Olen tehnyt tutkimusta Tanskan 
babysalmesang-muskareista ja ollut sen 
pohjalta Suomessa kehittämässä virsi-
muskaritoimintaa. Nyt on hieno tilai-
suus tutustua Tanskan kirkon kasvatuk-
seen kouluikäisten parissa ja pohtia, löy-
tyisikö siitäkin uusia ideoita.”

Lisävoimia partio- ja polkutoiminnan  
kehittämiseen kouluikäisille

uGoogle Play ja App Store -sovellus-
kauppoihin on saapunut RipariAppi. 
Sovellus on tarkoitettu ripariryhmän 
sähköiseksi kotipesäksi, jonne voi tuoda 
kaikki ryhmää koskevat tiedot, linkit ja 
vaikkapa videot. 

RipariAppin ylläpito ja ryhmien tie-
tojen päivittäminen tapahtuu Wor-
dpress-alustalla. Sovelluksesta on yritet-
ty tehdä helppokäyttöinen. RipariAppia 
myös kehitetään tarpeen mukaan eteen-
päin.

Jos haluat saada RipariAppiin tun-
nukset, lähetä sähköpostia Vilppu Huo-
molle (vilppu.huomo@evl.fi). Kaiken-
laisia käyttökokemuksia ja kehitysideoi-
ta kuunnellaan myös herkällä korvalla. 

SeurakuntaTET

Tunnetko jo Polku-mallin? 
Tutustu osoitteessa www.evl.fi/polku

RipariAppi julkaistu!

“Oletko sinä 
seuraava TETtiläinen 
seurakunnassa” –
video mainostaa 
seurakuntaTETtiä

Luova, mukava, opettava, yhteisölli-
nen, elämyksellinen. Muun muassa 

näillä sanoilla tamperelaiset nuoret ku-
vaavat seurakuntaTETtiä eli työelämään-
tutustumista seurakunnan työtehtävissä. 

Seurakunnassa työelämään voi tutus-
tua vaikkapa vetämällä päiväkerhoa, koh-
taamalla vanhuksia, tekemällä toimisto-
töitä tai osallistumalla kiinteistönhuollon 
tehtäviin. Video auttaa seurakuntaTE-
Tistä tiedottamista oppilaiden, koulujen 
ja seurakuntien suuntaan. 

Nuoret tarvitsevat TET:tiin 
vinkkejä ja paikkoja

“Olet sinä seuraava TETtiläinen seura-
kunnassa” –video esittelee seurakunta-
TETiä. Nuorille suunnattu video julkais-
tiin alkuvuodesta Kun koulu loppuu –si-
vustolla. Videolla nuoret kertovat, mil-
laista TET eli työelämään tutustuminen 
on seurakunnissa. 

TET tarjoaa nuorille mahdollisuuden 
tutustua työelämään noin viikon tai kah-
den mittaisella jaksolla. Monille erityises-
ti TET-paikan etsiminen tuntuu erityisen 
jännittävältä ja haastavalta, vaikkakin sen 
hankkiminen on toki opettavaista ja osa 

prosessia.  Seurakunnat voivat olla hel-
pottamassa etsintää vinkkaamalla nuoril-
le ja kouluille seurakuntaTETsistä.

SeurakuntaTETin esittelyvideolla 
kehotetaan heittämään ennakkoluulot 
nurkkaan ja tutustumaan seurakuntaan 
työnantajana. Ennakkoluulot saattavat 
liittyä esimerkiksi työtehtävien luontee-
seen. Tässä kannattaakin tehdä rohkei-
ta avauksia ja pitää esillä myös niitä vä-
hemmän tunnettuja seurakunnan työ-
tehtäviä.

TET-paikan tarjoaminen  
on helppoa ja maksutonta

Työelämääntutustuminen on ikimuistoi-
nen kokemus. Itse muistan suorittanee-
ni yläkoulun TETtiä oululaisessa vaate-
kaupassa ulkolämpötilan näyttäessä -34 
astetta. 

Vuotta myöhemmin vähän tutustuin 
työelämään vähän leudommassa säässä 
kolmevuotiaiden päiväkotiryhmässä. Pa-
rinkymmenen vuoden takaisista koke-
muksista on muistoissa yllättävän mon-
ta kohtaamista ja työtehtävää.

TET-paikan tarjoaminen on seura-
kunnille helppoa ja maksutonta. Työelä-
mään tutustumisen toteuttaminen onni-
suu myös etänä, tästä on koottu erilliset 
ohjeet Kun koulu loppuu –sivustolle. 

Tutustu lisää alla olevista linkeistä. 
Videon har svenska undertexter. 

Kunkoululoppuu.fi-sivustoa ylläpitää 
Nuoret ja Talous – TAT: 
www.tat.fi 

Seurakuntatetti-sivua ylläpitää Tiitus 
Group Oy: 
www.tetjakso.fi/yhteystiedot

Aino-Elina Kilpeläinen tuo Polku-mallin kehittämiseen ideoita Tanskasta.
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Kerro lyhyesti itsestäsi, kuka olet ja 
mistä tulet?
Olen Jaakko ”Jagr” Niiles ja aloitin Las-
ten ja nuorten keskuksessa kouluttaja-
na helmikuun alussa. Perheen kanssa 
asumme Helsingin Laajasalossa. 

Minkälainen on ollut ”urapolkusi” 
kirkon töissä?
Valmistuin sosionomiksi ja kirkon 
nuorisotyönohjaajaksi 2007 ja aloitin 
vuoden 2008 alussa Kansan Raamat-
tuseuran nuorisotyössä. Sain työstä 
hyvät eväät hengellisen työn rakenta-
miseen, ja siirryin 2010 Roihuvuoren 
seurakuntaan Itä-Helsinkiin kehittä-
mään rippikoulu- ja nuorisotyötä. Halu-
sin vahvistaa osaamistani ja työn ohel-
la opiskelin teologian maisteriksi. Juuri 
valmistuttuani keväällä 2017 sain työn 
Suomen Lähetysseurasta, johon mi-
nut vihittiin papiksi rippikoulu- ja nuo-
risotyön asiantuntijan tehtävään. Työ 
mahdollisti monipuolisen kehittymisen 
kasvatuksen alan asiantuntijatehtävis-
sä. Lähetysseuran laajasta rippikou-
lu- nuoriso- ja nuorten aikuisten työs-
tä vastaaminen vahvisti osaamistani 
erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten 
osallisuuden ja vastuuttamisen osalta.

 
Millainen on työnkuvasi LNK:ssa? 
Mikä työssäsi motivoi erityisesti?
Kouluttajana vastuualueinani ovat mm. 
rippikoulupedagogiikan kehittäminen, 
rippikoulun jälkeinen nuorisotyö sekä 
nuorten aikuisten kanssa tehtävä työ 
seurakunnissa. Suunnittelen ja ohjaan 
koulutusohjelmia, joiden tavoitteena 
on tukea kasvatuksen ammattilaisten 
työtä seurakunnissa. 

On innostavaa päästä tukemaan 
seurakuntia Polku-toimintamallin käyt-
töönottamisessa. Polku-toimintamalli 
tukee seurakuntia kehittämään työtään 
siten, että seurakuntalaiset ovat työstä 
osallisia ja kasvatuksen kokonaisuus 
otetaan haltuun jokaisen ikävaiheen 
osalta. Koulutuksissa Polun lisäksi 
on paljon uusia mielenkiintoisia koko-
naisuuksia, jotka innostavat. Uusina 
kokonaisuuksina esimerkiksi nuorten 
mielen hyvinvoinnin tukeminen ja Erä-
tauko-ohjaajakoulutus antavat työnte-
kijöille uusia eväitä työn tekemiseen. 

Mitä asioita haluat erityisesti edistää 
työssäsi? Minkälaisen kirkon 
puolesta teet työtäsi?
Teen työtä seurakuntien ja sen työn-
tekijöiden tarpeista käsin. Haluan 

palvella omalla osaamisellani seura-
kuntien kehittymistä ja vahvistumista 
muuttuvan ympäristön keskellä. On 
hienoa, että nuoret saavat vaikuttaa 
entistä enemmän kirkossa ja voivat 
kokea osallisuutta toiminnasta, jossa 
ovat mukana. On tärkeää, että nuori 
voi seurakunnan yhteydessä löytää yh-
teyden rakastavaan Jumalaan. Sehän 
kantaa ikuiseen elämään saakka.

Miltä näyttää rippikoulun 
tulevaisuus? Mitä kehittämis-
mahdollisuuksia näet siinä?
Rippikoulu on edelleen merkittävä 
työmuoto kirkossa. Sillä on vahvat 
perinteet ja hyvä vetovoima. Yleiset 
kehitystrendit kuitenkin haastavat 
myös sen vahvan aseman. Rippikou-
luissa on viime vuosina vahvistettu 
nuorten osallisuutta ja sen osalta voi-
daan ottaa lisää askelia eteenpäin. Iso 
kysymys on, miten sanoittaa nuoren 
lähtökohdista käsin kristinuskon ydin-
sisältöjä. Miten välittää uskoa niin, että 
se koskettaa ja että yhteys vahvistuu. 
Onneksi työmme tulokset ovat suu-
remmissa käsissä.

aloitti järjestömme kouluttajana. 
Hänen vastuualueenaan ovat mm. 
rippikoulupedagogiikan kehittäminen, 
rippikoulun jälkeinen nuorisotyö sekä 
nuorten aikuisten kanssa tehtävä työ 
seurakunnissa.

JAAKKO ”JAGR”JAAKKO ”JAGR”
NIILESNIILES

Kuvat Suvi Sievilä

Kuvat Suvi Sievilä

Mikä tuo iloa elämääsi ja työelämääsi 
juuri nyt?
Kotona juoksentelevat pienet puoli-
toistavuotiaat kaksoset, jotka valtaa-
vat ajan työn ulkopuolella. Lapsista 
saa valtavasti energiaa ja elämä tuntuu 
merkitykselliseltä, vaikka yöunet ovat 
olleet katkonaisempia. Lapset ja nuoret 
kaikkialla ovat suuri ilon ja ihmeen aihe. 
 
Mitä odotat tulevaisuudelta?
Odotan, että saan viettää hyvää aikaa 
perheen kanssa. Suunnitella tulevia mat-
koja ja seurata kuinka lapset kasvavat. 
Työtehtävien osalta odotan mielenkiin-
toisia koulutuksia, innostavia kehittämis-
hankkeita ja ihmisten kohtaamista. 

Minkä kirjan luit viimeksi?
Olen viime aikoina kuunnellut paljon 
kirjoja. Kuuntelu toimii paremmin hek-
tisessä arjessa. Laitan napit korville 
ja lähden koiran kanssa ulos. Viimei-
simpänä kirjana taisi olla Kati Huovin-
maan Radikaali unelma – näin johdat 
muutoksen.
 
Mitä harrastat?
Harrastan salibandya, ulkoilen koiran 
kanssa, luen ja olen mukana luotta-
mustoimissa.

Mikä on mottosi?
Herran haltuun!

 

Ttilassa Among us -vinkit nuorisotyöhön
Tsekkaa uudistunut Ttila! Jaksot ilmestyvät Youtubeen aina maanantaisin klo 
15, joten jaksoa voi käyttää viikon aikana vaikka etäkerhoissa. 

Esimerkiksi yhdessä jaksossa studiossa pelataan huippusuosittua Among Us 
-peliä puhelimilla ja myös oikeassa elämässä juosten pitkin studiokerroksen 
käytäviä. Siinäpä ohjeet vaikka leiriohjelmaksi – hauskaa muuten on! Tutustu 
suosikkipeliin katsomalla jakso, niin tiedät mistä koululaiset kohisevat. Uudella 
kaudella on myös kierrelty kirppareita ja testailtu erilaisia ruokatuotteita.

Seurakunnat ja koulut voivat tulla mukaan tekemään Ttilaa!
Lähettäkää meille videoinserttejä, joissa laulatte, pelaatte, näyttelet-
te, esitätte sketsejä tai näytelmiä jne. Ttila esittää juttujanne mielel-
lään eri jaksoissa. Videomateriaalin voi lähettää myös editoimatta ja 
toimitus koostaa klipeistä kokonaisuuden. Myös yksittäisten koulu-
laisten videot ovat tervetulleita ja saavat Ttilassa näkyvyyttä. 
Ota yhteyttä Ttilan päätoimittaja Juha Kinaseen, 
juha.kinanen@lastenjanuortenkeskus.fi

Nuorten parlamentti järjestää 
ministerikyselytunteja verkossa 
Nuorten parlamentti -toiminta jatkuu keväällä 2021 verkossa ministerikyse-
lytuntien sarjalla. Kyselytunnit ovat osa Nuorten parlamentin täysistunnon 
välivuoden ohjelmaa, johon voivat osallistua peruskoulun yläkoulujen Nuorten 
parlamentti -kerhot, koululuokat, valinnaiskurssit ja muut ryhmät.

Nuorilla on tilaisuus kysyä ministereiltä ajankohtaisista teemoista, minis-
tereillä puolestaan mahdollisuus saada tietoa nuorten huolenaiheista. Mi-
nisterikyselytuntien järjestäjinä eduskunta ja Kehittämiskeskus Opinkirjo.

Kyselytuntien ajankohdat ja niihin osallistuvat ministerit:
ma 19.4.2021 klo 14–14.45 opetusministeri Jussi Saramo
ti 27.4.2021 klo 13–13.45 tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko
to 6.5.2021 klo 11.15–12 pääministeri Sanna Marin

Kyselytunneille ilmoittaudutaan 6.4.2021 mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/S/A98BDD65D161BA76

Kuvat Suvi Sievilä

Youtubessa 
maanantaisin klo 15!
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Ilmastonmuutosvoima tulee, oletko valmis? 
Innosta nuoria vaikuttamaan isoon asiaan omilla ideoillaan, nyt on tarjolla ra-
haa hankkeisiin. Vaikuttaja voimaantuu ja toivo syntyy toiminnasta!

Suomen Kulttuurirahasto ja Allianssi ry kutsuvat kaikki alle 25-vuotiaat ilmasto-
tekoihin. Ilmastonmuutosvoima-hankkeessa myönnetään kevään 2021 aikana 
50–5 000 euron suuruisia summia, joiden avulla kuka tahansa alle 25-vuotias voi 
toteuttaa oman ilmastoteon ja ryhtyä ilmastokriisin vastaisiin toimiin. 

“Ilmastokriisi koskettaa erityisesti nuoria, minkä takia nuorten omien ilmasto-
projektien tukeminen on erittäin tärkeää. Viime vuoden kokemukset osoittavat, 
että nuorilla on paljon ideoita, joiden mahdollistaminen vie meidät lähemmäksi 
hiilineutraalia Suomea”, kertoo hankkeen projektikoordinaattori Juuso Puurula. 

Tue nuoria ideoimaan tekoja ja hakemaan niille rahaa! Haku on avoinna 1.3.–
23.5.2021. Lisätietoja:
https://www.alli.fi/uutiset/ilmastonmuutosvoima-tulee-jalleen-talla-ker-
taa-jaossa-jopa-yli-200-000-eu

Harrastamisen 
Suomen malli: 
webinaari seurakunnille 
7.4. klo 13 

Valtakunnallisen Harrastamisen Suomen mallin pilotointi kunnissa on käynnis-
tynyt, ja ensimmäisessä vaiheessa 112 kuntaa pilotoi maksutonta harrastustoi-
mintaa koulupäivän yhteydessä. Suomen mallin toisen vaiheen hakukierros kun-
nille on 15.3.–15.4. Nyt olisi oikea aika saada seurakunnat yhteistyöhön omien 
kuntiensa kanssa, jotta seurakuntien lapsi- ja nuorisotyö voisi palvella osana 
mallia. 

Mutta miten malli toimii ja missä voimme olla mukana? Miten rahoitus jakau-
tuu, kehen pitää olla yhteydessä ja millä reunaehdoilla seurakunnat toimintaa 
järjestävät? 

Tästä keskustellaan keskiviikkona 7.4. klo 13–14.30 Teamsissä yhdessä 
opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja -politiikan vastuualueen johtaja 
Henni Axelinin kanssa. Mukana keskustelussa myös Kirkkohallituksen Kasva-
tus- ja perheasioiden johtaja Jarmo Kokkonen sekä Lasten ja nuorten keskuksen 
asiantuntijoita. 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: 
https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/seurakunnat-mukaan-harrastami-
sen-suomen-malliin/ 

Tule mukaan 
tekemään Kummi-
päivää 2021! 
Kummipäivä on matalan kynnyksen 
tapahtuma, jonka tehtävänä on vahvis-
taa kummisuhdetta ja puhutella erityi-
sesti nuoria aikuisia ja heidän kummi-
lapsiaan. Ideana on, että seurakunnat 
tarjoavat monipuolista tekemistä kum-
min kanssa. Tekemisessä mukana voi 
olla mm. yrityskumppaneita, järjestöjä 
ja urheiluseuroja. 

Valtakunnallista kummipäivää juh-
litaan seuraavan kerran sunnuntaina 
6.6.2021. Kirkko kannustaa kaikkia 
kummeja osallistumaan kummipäi-
vään kummilastensa kanssa ja muis-
tuttaa, että kummin tärkeää tehtävää 
voi toteuttaa monella tavalla. Tärkeintä 
kristillistä kasvatusta on kummilapsen 
kanssa vietetty aika!

 
Tule mukaan suunnittelemaan kesä-
kuun kummipäivää. Suunnittelupala-
verit pidetään webinaarina (Teams) 
tiistaina 13.4.2021 klo 14–15.30 ja 
maanantaina 10.5.2021 klo 14.30–15.

Liity verkostoomme, jos et vielä ole 
mukana. Samalla pääset kummipäivän 
Teams-alustalle ja voit osallistua yhtei-
seen keskusteluun. Saat lisäksi laajat 
materiaalit käyttöösi.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 
Jukka Jylhä  jukka.jylha@lastenjanuor-
tenkeskus.fi, puh. 0400 508 241.

Lue lisää: kummipaiva.fi

kuviasuomesta.fi/Kvenia Senkova
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Lasten ja nuorten keskus järjes-
tää leirejä eri ikäisille lapsille ja per-
heille alueellisesti yhdessä piirien, 
seurakuntien ja muiden yhteistyö-
kumppanien kanssa. Seuraavat hiip-
pakunnalliset leirit kokoavat lapsia, 
kouluikäisiä, perheitä ja nuoria telt-
tailemaan yhdessä kesällä 2021. Tule 
jakamaan kesäisen telttaleirin riemu 
lasten ja nuorten kanssa!

Espoon ja Helsingin hiippakuntaleiri 
“Haaste”“Haaste” 3.–6.8.2021 Pieksämäen 
Partaharjulla

Turun arkkihiippakunnan hiippakun-
taleiri “Loiskis” “Loiskis” 27.–30.7.2021 
Loimaan Kalikassa

Tampereen hiippakuntaleiri  
“Portailla”“Portailla” 21.–24.6.2021 
Hollolan Upilassa

Lisätietoa leireistä:Lisätietoa leireistä:
lastenjanuortenkeskus.filastenjanuortenkeskus.fi
/ilmoittautumiset//ilmoittautumiset/

Tervetuloa ensi kesän leireillemme!Tervetuloa ensi kesän leireillemme!
Lapuan hiippakunnan kesäleiri 
“Tarmo2” “Tarmo2” 27.–30.7.2021 Ähtärin 
Tuomarniemessä

Mikkelin ja Kuopion yhteinen hiip-
pakuntaleiri “Polku”“Polku”  30.6.–5.7.2021 
Pieksämäen Partaharjulla

kuviasuomesta.fi/Kvenia Senkova
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www.seurakuntakauppa.fi

facebook.com/kirjapaja seurakunnille

ANETTE HENTTINEN

Salatut elämäntaidot - 
Tunne- ja ryhmätyöskentelytaitojen treeni

HELENA KAUPPILA

Kasvu vapauteen - Nuoren 
rinnalla seurakunnassa Salatut elämäntaidot on toimintamalli alakouluikäis-

ten tunne- ja ryhmätyöskentelytaitojen vahvistamiseksi. 
Toimintamalli on kehitetty ja sitä on testattu Itä-Helsin-
gin viidesluokkalaisten kanssa, mutta se soveltuu myös 
muille vuosiluokille.

Tässä toimintamallissa koulussa tehtävää työtä toteute-
taan yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa.

Tämä materiaali on käytännönläheinen 10 opetuskerran 
paketti tunne- ja ryhmätyöskentelytaitojen opetukseen. 
Materiaalia on sekä 45 että 90 minuutin kokonaisuuk-
siin. Salatut elämäntaidot -toimintamallin käyttöönotto 
avaa mahdollisuudet toteuttaa vaikuttavaa ja oppilai-
den tarpeet huomioivaa työtä kouluissa.

Mitä on seurakunnan nuorisotyö - ja mitä se voisi olla 
tulevaisuudessa? Kasvu vapauteen tarjoaa ajankohtaisia 
näkökulmia kirkon nuorisotyön kehityssuunnista. Se onkin 
ohittamaton teos sekä alalle opiskeleville että ammatissa 
jo toimiville.
Kirjan artikkeleissa lähestytään seurakuntien nuoriso-
työtä sekä teoreettisesti että käytännönläheisesti. Punai-
sena lankana kulkee nuorten osallisuuden ja toimijuuden 
tukeminen. Millaista on kirkon nuorisotyö, jonka kes-
kiössä ovat toivon näköalat ja nuorten oman äänen vah-
vistaminen? Miten nuoret kasvavat seurakunnassa oman 
elämänsä ja myös spiritualiteettinsa subjekteiksi? Miten 
vakiintuneita rakenteita ja toimintatapoja tulisi muuttaa, 
jotta tämä toteutuisi?

I S B N  9789523543003
Seurakuntahinta 26,91 (ovh. 29,90)

I S B N  9789523543034
Seurakuntahinta 35,01 (ovh. 38,90)

UUTUUS!

Ohittamaton 
teos 

nuorisotyöstä 

35,01 €

Tunne- ja 
ryhmätyös-

kentelytaitojen 
opetukseen

26,91€

UUTUUS!


