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Milleniaaleista ja Z-sukupolven nuorista keskustellaan kirkossamme kiivaasti. Vaikka luvut seurakuntatoiminnassa ovat jo vuosia näyttäneet alaspäin, alle nelikymppiset näyttävät kiinnittyvän kirkkoon vielä
edellisiä sukupolvia heikommin. Tämä näkyy kasteiden määrän romahtamisessa, mutta myös seurakuntatoimintaan osallistumisessa.
Nuorisotyömme toimii, mutta kato koittaa itsenäistymisvaiheessa. Kirkon nelivuotiskertotmuksen
mukaan “seurakuntien järjestämiin nuorten (15–18-vuotiaat) ryhmiin osallistui 256 300 nuorta vuonna 2019. Retkille ja leireille tuli 35 200 nuorta ja nuorten tilaisuuksiin noin miljoona nuorta. Nuorten
aikuisten (19–29-vuotiaat) ryhmät kokosivat 23 400 ja leirit ja retket 2 000 henkilöä. Muihin tilaisuuksiin osallistui 39 700 nuorta aikuista.” Menetämme siis nuorista seurakunta-aktiiveista täysi-ikäistymisen yhteydessä yli 90%.
Oman seurakunnan kutsuvasta nuorten toiminnasta irtauduttuaan nuori aikuinen ei löydä paikkaa
seurakunnassa. Seurakunta muuttuu omakohtaisesta tekemisen, olemisen ja yhteisön paikasta kaukaiseksi kirkkoinstituutioksi, jonka tekemisiä seurataan median kautta. Eroaminen tulee helpommaksi, kun
seurakunta ei olekaan osa omaa elämää.
Tämä Villin numero pureutuu yhteisöihin ja niiden luomiseen. Mikä koukuttaa tulemaan mukaan?
Millä tavalla oma paikka löytyy seurakunnasta? Millainen osallisuus tukee nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja omaa kasvua?
Durhamin yliopiston tutkija Ruth H. Perrin on tutkinut milleniaalien uskonelämää. Hänen mukaansa tälle sukupolvelle tärkeää on niin yhteisön voima kuin oman viestin todeksi eläminen. Nuoria aikuisia
täytyy kutsua ja johdattaa kirkkoon. On helpompi tulla ystävän tai ryhmän kanssa kuin yksin. Kirkon
on elettävä sanomaansa todeksi ja toimittava niin köyhien ja syrjittyjen kuin luomakunnankin puolesta.
Loppujen lopuksi näyttää siltä, ettemme tarvitse nuorten aikuisten tavoittamiseen temppuja tai sirkushuveja. Tarvitsemme toisiamme.

Katri Korolainen
Lasten ja nuorten keskus

26
KIRKKOHALLITUS,
KASVATUS JA PERHEASIAT (KKP)

		

28
LASTEN JA NUORTEN KESKUS RY

2

VILLI

IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ

numero 3 / 2021

VILLI

IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ

numero 3 / 2021

3

Yhteisöllisyys vetoaa nuoriin
Väitöskirjaa kirkon uusien
jumalanpalvelusyhteisöjen osallistujista
tekevä tutkija Pietari Hannikainen toteaa,
että suomalainen yhteiskunta moniarvoistuu,
ja tämän myötä se tukee aiempaa vähemmän
kristillistä sosialisaatiota ja uskonnollisen
identiteetin muodostumista.
Teksti: Juhana Unkuri
Pyhiinvaelluskuva: Jussi Vierimaa
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”Uusien yhteisöjen
muodostuminen
kertoo kirkon kyvystä
uudistua ja löytää
uusia tapoja kohdata
ihmisten tarpeita.”

K

odin mahdollinen uskonnollinen perintö ja vanhempien antama malli vaikuttaa edelleen
nuorten
uskonnollisuuteen.
Myös muulla sosiaalisella kontekstilla
eli lähinnä kavereilla ja median luomilla
mielikuvilla on erityinen merkitys”, toteaa Pietari Hannikainen.
Hannikainen muistuttaa, että vaikka
nykyaika nähdään monesti yksilökeskeisenä, käytännössä ihmisillä on edelleen
tarve kokoontua yhteen ja kuulua porukkaan. Eniten tämä korostuu nuorilla.
”Monesti nuoret osallistuvat uskonnollisen yhteisön toimintaan juuri kavereiden ja yhteisöllisyyden takia. Tarkemmat hengelliset ja opilliset näkökulmat eivät ole aina yhtä tärkeitä. Nuorten
hengellinen tausta ja lähtötilanne luonnollisesti vaihtelee, ja osalla itse usko on
jo valmiiksi isommassa roolissa.”
Kirkkokuntarajat madaltuneet
Hannikaisen mukaan nykyään kirkkokuntarajoilla on aiempaa pienempi
merkitys. Erityisesti kristityt nuoret aikuiset hakevat hengellisyyteensä monesti aineksia monista erilaisista kristillisistä konteksteista ja foorumeista.
Kirkkokuntaa tärkeämpää on, että
löytää itselle sopivan ja mieluisan yhteisön. Usein oma hengellinen identiteetti
muodostuu niiden kokonaisuudesta.
”Myös varsinaiset nuorten ikäryhmään kuuluvat saattavat käydä nykyään
aiempaa enemmän useiden eri kirkkokuntien toiminnassa. Näin on varsinkin
kaupungeissa, joissa tarjontaa on enemmän. Uskon tämän näkökulman koros6

tuvan kuitenkin enemmän nuorilla aikuisilla.”
Netti on hyvä lisä
yhteisöllisyyteen
Hannikainen toteaa, että aiemmassa perinteisessä yhteisöllisyydessä ihmisten
roolit olivat monesti vakaita ja sitoutuminen nykyistä useammin elämänmittaista tai vähintään pitkäaikaista. Uusyhteisöllisyys rakentuu monesti digitalisaation kautta.
”Sosiologit ovat todenneet, että digiyhteisöjen tarjoama yhteisöllisyys on
monesti heikompaa ja tilapäisempää, ja
niille on ominaista sosiaalinen turvattomuus. Digiyhteisöllisyys muodostuu
monesti jonkin uuden asian ympärille,
ihminen voi kiinnostua asiasta paljonkin, mutta mielenkiinnon kohteet voivat
myös vaihtua nopeasti.”
Hannikainen muistuttaa kirkon tehneen äskettäin digitalisaatioon liittyvää
linjausta päättäessään, ettei sakramentteja voida toteuttaa netin kautta striimattuna.
”Päätöksessä on lähdetty siitä, että
kristinuskon ja kristillisen elämän ydinasiat tapahtuvat fyysisessä tilassa, ihmisten jakamassa vuorovaikutustilanteessa.”
Samalla Hannikainen korostaa, että
netti on luonnollisesti tärkeä työväline
kirkonkin työssä.
”Nykyään yhteisöllisyys toteutuu
tunnetusti osittain netissä. Siinä on paljon potentiaalia ja kirkolla on jo nyt paljon luontevia tapoja olla netissä läsnä.
Some ja muu netti on luonnollisesti erityisen hyvä väline nuorten tavoittamiVILLI
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seen. Seurakuntayhteisö ei voi rakentua
pelkästään somen ympärille, mutta se
voi täydentää liveä tärkeällä tavalla.”
Esimerkiksi Whatsapp-ryhmät vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta,
kuten myös somebrändäys ja erilaiset visuaaliset elementit.
”Monesti tällaiset asiat ovat tärkeitä erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille. Samantyyppistä yhteisöllisyyden tunnetta voi tietysti rakentaa myös livessä,
vaikkapa logollisilla huppareilla ja t-paidoilla.”

divetoista ja monipuolista. Messujen lisäksi näillä yhteisöillä on lähinnä kodeissa tapahtuvaa pienryhmätoimintaa sekä
erilaisia kursseja, tempauksia ja leirejä.
Toiminta on vahvasti hengellistä, mutta
osallistumiseen halutaan matala kynnys.
”Monesti näissä jumalanpalvelusyhteisöissä on aktiivisesti mukana useita eri
sukupolvia. Näin nuoren ei tarvitse etsiä välttämättä uutta yhteisöä ikävuosien karttuessa. Toisaalta uudelle paikkakunnalle muuttaville nämä ovat matalan
kynnyksen yhteisöjä.”

Vapaaehtoiset
tärkeässä roolissa

Kirkolla kykyä uudistua

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa
nuorisotyö on ollut perinteisesti vahvasti yhteisöllistä.
”Ryhmähenkeen satsataan paljon.
Vaikkapa rippileireillä erilaisilla tutustumisleikeillä ja muilla ryhmäytymistä tukevilla toiminnoilla on tärkeä rooli.”
Kirkon yhtenä käytännön haasteena on nuorisotoiminnan jälkeinen aika:
nuorten ryhmä hajoaa, eivätkä nuoret
aikuiset välttämättä löydä kirkosta uutta yhteisöä.
”Luonnollisesti myös muut ikäkauteen liittyvät elämäntilanteen muutokset
vaikuttavat asiaan. Joka tapauksessa moni nuori aikuinen passivoituu seurakunnallisesti.”
Evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimii nykyään useita ns. uusia jumalanpalvelusyhteisöjä. Niiden messuissa halutaan korostaa osallistavaa yhteisöllisyyttä. Vapaaehtoiset ovat tärkeässä roolissa, ja musiikki on monesti bän-

Uudet jumalanpalvelusyhteisöt tapaavat
tarjota monipuolisesti mahdollisuuksia
erilaisiin vastuutehtäviin.
”Seurakuntakontekstissakin monesti juuri käytännön tekeminen kannustaa
suomalaisia lähtemään mukaan toimintaan ja se myös vahvistaa jäsenidentiteettiä. Vapaaehtoistoimintaa suunnitellaan
ja tehdään yleensä tiiminä, mikä muodostaa oman pienyhteisönsä.”
Hannikaisen mukaan voimakkaat
muutokset suomalaisessa kulttuurissa
vaativat myös kirkon työntekijöiltä kykyä uudistua ja löytää tähän aikaan sopivia toimintatapoja.
”Uusien yhteisöjen muodostuminen
kertoo kirkon kyvystä uudistua ja löytää uusia tapoja kohdata ihmisten tarpeita. Näitä teemoja kannattaa pohtia myös
kirkon nuorisotyössä”, Hannikainen toteaa.

Hupparit luovat yhteishenkeä
u
Yhteisöllisyyttä voidaan tuoda
seurakunnassa näkyväksi myös vaatteiden ja tekstiilien, esimerkiksi huppareiden, t-paitojen, lippalakkien ja
kangaskassien avulla.
Sipoon suomalaisessa seurakunnassa nuoret ovat rakentaneet yhteisöllisyyttä huppareilla. Kymmenkunta vuotta sitten lanseeratun hupparin logon suunnitteli paikallinen seurakuntanuori. ”Minä olen ihme-Sipoon seurakuntakuntanuoret” -tekstillä varustettua hupparia on saatavilla eri värivaihtoehdoilla vetoketjulla
tai ilman.
”Noin sata nuorta on hankkinut tämän hupparin vuosien mittaan. Isoset tapaavat pitää hupparia
rippileireillä ja isoskoulutuksen aikana monet nuoret tilaavat sellaisen itselleen. Kun hupparit saapuvat, varsinkin ensi alkuun monet pitävät sitä isoskokoontumisissa harva se kerta,
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ja monilla on huppari päällä esimerkiksi nuorten illoissa ja leireillä”, nuorisotyönohjaaja Sanna ”Sansku” Rauhala kertoo.
Sipoossa monet työntekijät tapaavat käyttää hupparia hieman eri versiona; ”Sipoon seurakuntanuoret” on
korvattu ”Sipoon suomalaisella seurakunnalla.”
”Itse käytän tuota hupparia monesti esimerkiksi varkkaleireillä tai
kouluvierailuilla. Monet alakoululaiset tapaavat sanoa, että haluavat tällaisen hupparin. Siihen voin sitten sanoa, että ’muutaman vuoden päästä
voit tällaisen hankkia’.”
Seurakunta-huppari on työntekijällekin paitsi informatiivinen myös
mukava työasu.
”Huppari on pantapaitaa rennompi asu, ja sopii hyvin käytettäväksi
myös tuon nuorisotyön virkapaidan
kanssa.”
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Topias Orvasto

KO L UM N I
Nuori seurakunta tarvitsee sohvia
VANHOINA AIKOINA kirkon yhteiskunnallinen arvo nähtiin ennen muuta siinä, että yleinen moraali säilyi. Sen avulla kirkko kävi kauppaa maailman kanssa ja sai oikeutuksensa myös niiden ihmisten silmissä, jotka eivät sisimmässään luottaneet sen sanomaan.
Nämä ajat ovat menneet. Uudeksi kauppatavaraksi kelpaa yhteisöllisyys. Kun Raamatusta
lukee ensimmäisten kristittyjen elämästä, voi huomata, että juuri yhteenkuuluvuus houkutteli irrallisuudesta kärsiviä ihmisiä mukaan.
Nykyisetkin kirkon työntekijät ovat hämmästyttävän taitavia luomaan yhteisöllisyyttä
sellaisten ihmisten välille, joilla ei pitäisi olla mitään tekemistä toistensa kanssa. Seurakuntien perusrippikoulut ovat tästä erinomaisia esimerkkejä. Kirkon ehtoollispöytä lienee ainoa pöytä tässä maailmassa, jossa iso herra ja hänen tallirenkinsä voivat olla luonnollisesti vierekkäin.

Nuorten hengellisyyden tulee
rakentua osana yhteisöä
erkosto on pääkaupunkiseudulla toimiva seurakuntayhteisö, jonka keskiössä ovat erilaiset pienryhmät ja
jumalanpalvelukset. Jumalanpalveluksia
järjestetään ei-korona-aikana sunnuntaisin Pihlajamäessä, Munkkiniemessä
ja Espoonlahdessa. Pienryhmätoimintaa on lähinnä kodeissa eri puolilla pääkaupunkiseutua.
Toiminnassa on mukana runsaasti lapsiperheitä ja nuoria aikuisia, mutta myös alle 20-vuotiaita nuoria niin jumalanpalveluksissa kuin pienryhmissä.
Verkoston pappina ja toiminnanjohtajana työskentelevän Marko Huhtalan
mukaan yhteisön elämässä on tärkeää,
että nuoret eivät lokeroidu omaksi saarekkeekseen.
”Nuorten hengellisyyden tulee rakentua osana yhteisöä. On tärkeää, että he saavat olla palvelemassa sekä yhteisessä jumalanpalveluksessa että pien8

ryhmätoiminnassa. Nuorten pitää saada myös muokata toimintakulttuuria
omannäköisekseen ja rakentaa seurakuntaa kodikseen, jossa he kokevat tulevansa kuulluiksi ja nähdyiksi. Pyrimme
itsekin kieleen ja sisältöihin, jotka myös
nuoret voivat kokea omakseen.”

Milja Peuramäki

V

Monenlaisia
vastuutehtäviä
Marko Huhtala kertoo, että nuoret
ovatkin olleet monissa vastuutehtävissä.
”Messuissa nuoret ovat vastanneet
erityisesti bänditoiminnasta. Muuten
he ovat olleet aktiivisia varsinkin meidän mediatoiminnassamme.”
Moni nuori jatkaa Verkostossa myös
nuoreksi aikuiseksi vartuttuaan.
”Kysymys on luontaisesta siirtymästä. Meillä asiaa helpottaa tietysti myös
se, että moni nuori jää pääkaupunkiseuVILLI
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dulle asumaan.”
Verkostossa on nuorille aikuisille
omia pienryhmiä.
”Lisäksi meillä on juuri aloittanut
osa-aikainen nuorisotyöntekijä, joka pitää muun muassa nuorisoalfoja.”

TÄMÄN AJAN ratkaiseva kysymys on siinä, voidaanko yhteyttä rakentaa digitaalisten välineiden varaan. Työtoverini tekemän opinnäytetyön perusteella on selvää, että nuorten
tietokonepelaaminen voi olla peräti ensisijaisesti sosiaalista toimintaa eikä suinkaan yksinäistä koneelle hautautumista. Ajatus pelien syrjäyttävästä vaikutuksesta on vaikeasti perusteltavissa.
Pitää kuitenkin varoa vääriä johtopäätöksiä. Kööpenhaminan pudonnut syntyvyys ei
johdu kattohaikaroiden vähentymisestä. Tietokonepelien sosiaalisuus ei välttämättä tarkoita sitä, että seurakuntayhteyttä voisi rakentaa ennen muuta digitaalisten välineiden
varaan.
Nuorten maailmassa olen havainnut, että seurakunnallinen digimaailma ei ihmeemmin houkuttele. Netti ja sen erilaiset sovellukset ovat itsestäänselviä tiedotuskanavia, mutta seurakunnalta nuoret eivät odota näyttöruutua. Sen sijaan he tarvitsevat aikuista ihmistä. Hän ei ole avatar vaan aito ihminen, joka istuutuu viereen ja kysyy kuulumiset.
Muiden nuorten kohtaamiseen seurakunnalta ei odoteta näyttöruutua, heillä on se jo.
Toivotaan sohvia, joissa voi istua vierekkäin ja vähän päällekkäin.
JOS UUSI TEKNIIKKA voisi avata kirkolle suurenmoisen tulevaisuuden, radio, puhelin,
TV ja www olisivat tehneet sen jo. Niitä kaikkia on opittu hyödyntämään. Nykyaikaista seurakuntaa on mahdotonta kuvitella ilman nettisivuja tai Instagramia, mutta taivasten valtakunta ei niistä avaudu. Jos avautuisi, Jeesus ei varmaankaan olisi valinnut ilmestymiselleen ajankohtaa ja -paikkaa, jossa useimmat ihmiset eivät hyödyntäneet edes pyörän
keksimistä. Laitteet ovat apuvälineitä, eivät sen enempää; ja sohva on parempi.
Arto Köykkä

Juhana Unkuri

VILLI

IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ

numero 3 / 2021

9

Ikaalisten seurakunta

TÄYNNÄ ELÄMYKSIÄ
POWERPARK.FI

Pyhäparkki kokoaa
eri ikäisiä yhteen
I

kaalisten seurakunnassa toimii Pyhäparkki-messuyhteisö. Noin kerran
kuussa pidetään Pyhäparkki-iltapäivämessu, ja lisäksi tarjolla on pienryhmiä
ja erilaisia tempauksia.
Niin messujen kuin muun toiminnan toteuttamisessa vapaaehtoisilla on
iso rooli. Toimintaan osallistuu paljon
lapsiperheitä ja nuoria aikuisia. Myös
nuoria on jonkin verran mukana
Ikaalisten seurakunnan rippikoululaiset ovat käyneet tutustumassa Pyhäparkkiin. Nuoria on ollut mukana yhteisön bänditoiminnassa. Pastori Johanna Säynäjäkankaan mukaan Pyhäparkissa aiotaan satsata jatkossa nuoriin entistä enemmän. Heille on suunnitteilla
10

muun muassa omia pienryhmiä.
”Toiveemme on, että jatkossa entistä useampi nuori löytäisi Pyhäparkista
itselleen messuyhteisön, ja se voisi olla
luonteva jatke rippikoululle ja isoskoulutukselle. Toivomme, että se voi olla
paikka, jossa nuori voi löytää oman palvelutehtävän, käyttää lahjojaan ja kasvaa
kristittynä. Myös nuoret itse ovat toivoneet seurakunnan nuorisotyön ja Pyhäparkin välisen yhteistyön vahvistumista.”
Muutto vie ja tuo nuoria
Säynäjäkangas toteaa, että moni nuori aikuinen muuttaa Ikaalisista muualVILLI
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le opiskelemaan, mikä tuo jatkuvuudelle omat haasteensa.
”Monet heistä ovat kuitenkin Pyhäparkki-toiminnassa mukana loma-aikoina. Lisäksi myös Ikaalisiin muuttaa
niin nuoria kuin nuoria aikuisia opiskelemaan. Pyhäparkki voi tarjota heille
hyvän hengellisen yhteisön.”
”Olemme jatkossa satsaamassa myös
paikallisten koulujen kanssa tehtävään
yhteistyöhön.”

CAMPINGALUEET HUVIPUISTON LÄHEISYYDESSÄ
Rio Grande ja Green Field -camping sijaitsevat Huvivaltio PowerParkin
läheisyydessä. Kaikki camping-paikat sähköllisiä. Ei erillisiä henkilömaksuja.
Camping key card ja SF-caravan -korteilla 5€ alennus camping-paikasta.
Varaa paikkasi kätevästi verkkokaupastamme powerpark.fi

Juhana Unkuri

Huvipuisto | Ulko- ja sisäkartingradat | 5D-elokuvateatteri | Minigolf | Road House ostos- ja ruokamaailma
Ravirata ja hevoskeskus | Hotelleja | Mökkejä | Camping-alueita | Ravintoloita | Kokouksia ja yleisötapahtumia
VILLI
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POWERPARK | Puistotie 3 | 62300 Härmä | +358 10 3477 600 | info@powerpark.fi | powerpark.fi

Jussi Vierimaa

Pyhiinvaeltamalla
yhteisiin tiloihin
”Pyhiinvaelluksissa
tärkeää on erilaisten
ihmisten liittyminen
mukaan”, sanoo
Annastiina Papinaho.

A

nnastiina Papinaho toimii Turussa käynnistetyn pyhiinvaellustoiminnan projektipäällikkönä. Hanketta rahoittavat Suomen evankelis-luterilainen kirkko sekä Turun kaupunki. Vuoden 2022 loppuun saakka
kestävän hankkeen tavoitteena on paitsi
vahvistaa pyhiinvaellustoimintaa, myös
avata pyhiinvaelluskeskus Turkuun.
Turku on luonteva paikka tällaiselle
hankkeelle, koska pyhiinvaellukset ovat
liittyneet kaupunkiin aina. Santiago de
Compostelaan johtava Jaakontiekin vie
Unikankareen ja sen katedraalin kautta.
”Mutta eivät ainoastaan pitkän matkan vaellukset ja kävelyt ole pyhiinvaelluksia. Jo keskiajallakin oli lyhyempiä
versioita, muutamien tuntien mittaisia
esimerkiksi”, Papinaho sanoo.
”Tärkeää on mahdollisimman laajaalainen saavutettavuus. Koska pyhiinvaellus on muodoltaan niin joustavaa ja
muokkautuvaa, siinä on valtavasti mahdollisuuksia erilaisille ja eri ikäisille ihmisille.”
Missä kulkisi nuorten
pyhiinvaellus?
Voisiko pyhiinvaellus toimia nuoria kokoavana ja yhdistävänä tapahtumana?
Millaiselta sellainen pyhiinvaellus näyttäisi?
”Sitähän täytyy kysyä nuorilta itseltään”, Papinaho toteaa.
”Millaiset tilat kiinnostavat nuoria?
Pyhiinvaellus kulkee monesti luonnossa: metsässä, puistossa, vesistön rannalla. Yhtä hyvin se voi kulkea kaupungissa: skeittiramppien ja graffitiseinien luona, missä tahansa sellaisissa tiloissa, joissa
nuoret ovat muutenkin läsnä.”
Pyhiinvaellusta voi tehdä sisätilassa, kirkossa esimerkiksi, tai vaikka taideteoksen ääressä. Sitä voi tehdä jopa ulkoisesti liikkumatta, hyödyntäen aisteja,
materiaalien tunnustelua tai kuvia katsellen.
Kuten sanottua, mahdollisuudet ovat
monet.
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Joka tapauksessa, aivan kuten muussakin toiminnassa, nuorten kiinnittäminen pyhiinvaellukselle on heidän oman
ajattelunsa kuulemista.
”Moniin luonnonympäristöihin linkittyy nuorilla ekokriisin ajatus. Pyhiinvaelluksella näiden ympäristötunteiden
käsittelyä voi auttaa esimerkiksi rituaalien kautta”, Papinoja miettii.
Yhteinen matka
synnyttää yhteisön
Tavalla tai toisella pyhiinvaelluksella kuljetaan matkaa, jonkinlaista ja monenlaista matkaa. Yhdessä kulkeminen ja vaeltaminen, yhdessä oleminen kävellen on
luontevaa. Liikkuessa tulee juteltua asioista, joita ehkä kaihdettaisiin kasvokkain muuten. Ehkä kävelyn rytmillä ja
siirtymisen tunteella on sellainen vaikutus.
”Pyhiinvaeltaminen voi olla hyvin
matalan kynnyksen toimintaa, sitä ei
tarvitse raamittaa eikä siitä tarvitse tehdä yhtään suorittavaa. Kun ollaan liikkeellä, elämän pohdiskelu saa nousta
vapaasti ja omia aikojaan.”
”Pyhiinvaellukseen liittyy yksinkertaistaminen, oman itsen kuuntelu, mutta myös liittyminen toisiin. Voi ajatella Pauliina Kainulaisen ajatuksia lainaten, että pyhiinvaellus on sisään- ja uloshengittämistä. Sisään hengitettäessä oma
rauha vahvistuu. Uloshengitys on sen
kysymistä, miten voisi toimia toisten ja
luonnon puolesta. Tässä mielessä pyhiinvaellus on aina sekä henkilökohtaista että yhteisöllistä.”
Ryhmä syntyy yhdessä tekemisestä ja
yhdessä tapahtumisesta. Yksi malli, joka
yhdistää molempia ulottuvuuksia, liittyy
labyrintteihin ja jatulintarhoihin.
”Voi ajatella, että se olisi nuorten
kanssa hyvinkin toimivaa. Labyrintit
ovat yksi symbolisen matkan tekeminen muodoista, ensin niiden suunnittelu ja rakentaminen yhdessä ja sitten niiden kulkeminen yhdessä. Tiettävästi esimerkiksi Irlannissa ripareilla labyrinttien
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Matka,
joka yllättää
”Pyhiinvaellusta voi lähestyä ajattelutapana”, sanoo Annastiina Papinaho.
”Enemmän kuin matka jollekin
pyhälle paikalle, pyhiinvaellus on
mielentila, pysähtymistä, joka tapahtuu liikkeen kautta. Pyhiinvaellus on hiljentymistä arjen kohinan
keskellä, irti päästämistä ja hellittämistä hetkeksi. Se voi tapahtua ihan
tavallisella työmatkalla, koulumatkalla tai mennessä muihin harrastuksiin. Joskus pyhiinvaellus yllättää: sen hoksaa alkaneen vasta sitten kun se jo tapahtui.”

rakentamista hyödynnetäänkin”, Annastiina Papinaho sanoo.
Nuorisotyö vasta astumassa
pyhiinvaellusten reiteille
Suomalaiseen nuorisotyöhön pyhiinvaellukset ovat laajemmassa mittakaavassa
vasta tulossa, vaikka erilaisia kokeiluja ja
perinteitäkin eri puolilla jo on.
”Säkylän-Köyliön seurakunta on yli
viisitoista vuotta järjestänyt Tour de
Henrik -fillarivaellusta, joka on 140 kilometrin mittainen. Olin siellä mukana
parilla etapilla ja se oli tosi hieno kokemus. Ja sitten oma lukunsa on vaellusriparit, joilla tietysti on pitkä historia –
mutta sanoisin silti, että kaikkia mahdollisuuksia ollaan vasta keksimässä ja hyödyntämässä laajemmalti”, Papinaho toteaa.
”Ehkä juuri luontoon liittyvät näkökulmat sekä ympäristötunteet ja toisaalta
erilaisten tilojen kekseliäs hyödyntäminen ovat nuorisotyön puolella suurimpia mahdollisuuksia tuoda ihmisiä yhteen pyhiinvaellusten ympärille.”
Jaakko Kaartinen
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Gospel oli tullessaan skandaali, mutta sai nuoret messuun
Afrikkalainen
gospelmessu-niminen
jumalanpalvelus
oli syntyessään
valtakunnallinen
skandaali, jota kirkon
johto paheksui.

T

ekijöittensä muistoissa Afrikkalainen gospel-messu oli käänteentekevä uudistus, jonka myötä kirkko oppi puhumaan uuden sukupolven
kieltä. Joka vuosikymmenellä uudistuksia on tarvittu, että uusi musiikki on
päässyt kirkkoon.
Neljäkymmentä vuotta sitten Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ei
voinut kuvitellakaan kitaraa tai tanssia.
Oulun tuomiokapituli kielsi Afrikkalaisen gospelmessun viettämisen Kirkon
nuorisopäivillä 1983.
Messu kiinnosti valtakunnallisesti,
ylitti uutiskynnyksen iltapäivälehdissä
ja se oltiin valmisteltu näyttämään suorana lähetyksenä televisiossa, mutta tuomiokapituli esti.
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Pekka Simojoen säveltämä ja AnnaMari Kaskisen sanoittama uusi messu
oli syntyessään skandaali.
Simojoen muistoissa messun syntyyn
liittyy kokemus sopeutumattomuudesta. 15-vuotiaana Suomeen Namibiasta tulleen lähetyslapsen oli vaikea tottua suomalaiseen jumalanpalveluskulttuuriin, josta tuntui puuttuvan yhteisöllisyys.
“Täällä tulemme kirkossa yhteen,
jotta saisimme olla yksin. Se tuntui silloin minusta käsittämättömältä. Olin
tottunut afrikkalaiseen köyhään kirkkoon, jonka jumalanpalvelus toteutuu vain siksi, että on aktiivisia ihmisiä.
Meillä Suomessa on jokaiseen tehtävään
palkattu ihminen”, hän kuvailee.
“Kirkko on Suomessa kuin tammipöytä, jolle on katettu liina ja hopealusikat ja posliinit. Odotamme hiljaa paikoillamme, mitä henkilökunta meille tarjoilee. Afrikassa on hyvä, jos pöytä pysyy pystyssä. Siihen jokainen tuo
omat eväänsä ja yhdessä olemmer rikkaita”, hän kuvailee kokemustaan.
Afrikkalainen gospelmessu oli Simojoen mielestä aikanaan merkittävä tien
raivaaja, kun kirkossa alettiin etsiä uutta
yhteisöllisyyttä.
“Jos puhutaan kieltä, jota ihmiset eiVILLI
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vät ymmärrä, se on kuin keskiajan jumalanpalvelus, jossa pappi puhui latinaa.
Myös tunnelma ja musiikki ovat kieliä,
joilla kirkko puhuu ihmisille. Kirkossa perinteinen tyyli on lähellä klassisen
musiikin konserttia, jossa ollaan yleisössä, hiljaa ja kunnioitetaan. Kaikki kunnia tälle perinteelle, mutta kun se nykyisin tarjoillaan melkein tyhjille kirkoille,
eikö se kerro siitä, että olemme kadottaneet jälleen kielen, jota ihmiset ymmärtävät ja puhuvat?”
Uusi musiikki on
kansankieltä kirkossa
Simojoki uskoo, että lauletussa musiikissa oli 40 vuotta sitten kirkon jumalanpalveluselämän yhteisölliset avaimet
ja musiikilla on siinä tärkeä osa myös
tulevaisuudessa. Sitä varten tarvitaan
kuitenkin seurakuntalaisia.
“Tarkoitus oli alunperin tehdä Anna-Mari Kaskisen kanssa Kotkan Lähetysjuhlille yksi erilainen iltahartaus, joka palvelisi yhteisöllisyyttä. Otimme
vaikutteita afrikkalaisesta perinteestä ja
tutkimme myös, mitä Raamatussa sanotaan yhteen tulemisesta.”
Anna-Mari Kaskinen teki Afrikkalaisen gospelmessun sanat.

”Jokainen sukupolvi
ansaitsee omat laulunsa,
oman äänensä,
oman musiikkinsa
kirkkoon.”

“Meillä oli hyllyssä kirkkokäsikirja.
Tutkin sitä ja mietin, miten sanoisin ne
asiat, miten kääntäisin ne sille kielelle, jota itse puhun ja ymmärrän. Oli käynnissä
uusien laulujen buumi. Emme me ajatelleet, että uudistamme jumalanpalvelusta,
vaan sanoimme vain sen osat uudella tavalla. Se lähti vain uutena avauksena.”
Kun Kaskinen ja Simojoki tapasivat, molemmat olivat asuneet pitkään
muualla. Kaskinen oli asunut Kanadassa moniuskontoisessa koulussa, jossa runosuoni oli alkanut pulputa.
“Koin eri puolilta maailmaa tulleiden kristittyjen nuorten kanssa uudenlaista yhteisöllisyyttä. Kun tulin Helsinkiin, etsiydyin kansainväliseen seura-

kuntaan myös täällä. Lopulta pääsin töihin kirkkoon laulamaan. Se oli ihmeellinen hetki, kun vuonna 1979 kuulin,
että Simojoki oli alkanut säveltää tekstejäni. Hän oli mieheni kanssa samalla
vuosikurssilla teologisessa ja laulut lähtivät lentoon.”
Ytimessä yhteisöllisyys
Afrikkalaisessa gospelmessussa afrikkalaisinta oli ajatus yhdessä olemisesta.
“Afrikkalaista siinä oli yhteisöllisyys,
joka ei ollut perinteisessä jumalanpalveluksessa ollut tapana. Ei se ollut puhdasverisen afrikkalainen, mutta namibialaista rekvisiittaa käytettiin Lähetysjuhlilla. Lähinnä kyse oli rytmiaihioista ja iloisuudesta ja vapautuneisuudesta. Ei ollut sellainen olo, että nyt tehdään suurta mullistusta, vaan ajateltiin
vain, että miten muulla tavalla sen kaiken voisi sanoa. Ajattelin, että minulla
on oikeus sanoa myös toisella tavalla”,
Kaskinen sanoo.
“Jumalanpalvelukksen yhteisöllinen
osa on musiikki. Sanat ja sävelet painuvat alitajuntaan ja rohkaisevat ja kannustavat ajattelemaan, että olemme pitkässä jatkumossa. Virsikirjassa on viisautta ja kokemusta vuosisatojen takaa,
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mutta vanhatkin virret voidaan sovittaa
uudelleen”, Kaskinen pohtii.
“Nyt olemme jämähtäneet vanhaan
kulttuurikieleen. Jokainen sukupolvi
ansaitsee omat laulunsa, oman äänensä, oman musiikkinsa kirkkoon”, hän
sanoo.
Musiikki muutti myös hänen oman
elämänsä. Opettajan työstä haaveilleesta teologian opiskelijasta tuli keikkaileva muusikko, kun Lähetysseuran Pertti
Poutanen pyysi säveltävältä parikymppiseltä uuden messun.
Messun tarkoitus oli saada ihmiset
mukaan. Siksi siinä toistuu 4-5 yksinkertaista musiikillista teemaa. Tunnetuin messun lauluista on nykyisin luultavasti Onneni on olla Herraa lähellä.
“Afrikkalainen messu muutti elämäni. Emme arvanneet etukäteen, miten suuri tarve sille oli. Kohumessusta puhuttiin paljon. Otsikoissa luki, että
nuoriso seisoo penkeillä. Tämän häirikkömessun halusivat nähdä kaikki. Messu oli iso tienavaaja, sen jälkeen aika pian tuli tuomasmessu ja muitakin messuja. Se oli vedenjakaja, oli kirkko ennen
ja jälkeen afrikkalaisen messun.”
Salla Ranta
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1980

-luku oli gospelin kulta-aikaa. Tutkija Jussi Sohlberg muistaa messun tulon hyvin. Saksasta oli rantautunut laululiike,
jossa kristillisiä lauluja vedettiin modernimmalla otteella. Kitara oli tullut hiljattain kirkkoon.
“80-luku oli gospelin kukoistusaikaa. Nykyisin gospelia kuunteleva joukko on kutistunut pieneksi, mutta myös
musiikkikenttä on pirstoutunut. Suoratoistopalvelut ovat muuttaneet musiikin kuuntelua paljon. 1980-luvulla levyjä ja kasetteja tehtiin ja Finngospel-liike myi niitä Helsingissä. Musiikkitapahtumia ja seurakuntatilaisuuksissa keikkailevia bändejä oli paljon. Seurakuntanuoriakaan ei ole siinä määrin
kuin tuohon aikaan”, Sohlberg kuvaa.
Vaikka tiettyä nuorison musiikkityyliä onkin nykyisin vaikea osoittaa, teinien ominta musiikkia taitaa hänen uskoakseen olla laajassa mielessä pop, rap
ja hiphop.
Eletään odottavaa aikaa
Kohuttu gospelmessu oli parikymppisten tekemä. Mistä seuraava uusi aalto
voisi tulla?
Afrikkalainen gospelmessu levytettiin kuulematta. Suomessa oli siihen aikaan gospelmusiikkiin erikoistunut levy-yhtiö, jossa oli halua edistää jumalanpalveluksen kehittämistä ja nuorten musiikin tulemista kirkkoon. Vaikka esimerkiksi taizelaulut, tuomaslaulut, punainen veisukirja ja virsikaraoke
elävät omaa elämäänsä, vähään aikaan
ei ole nähty jumalanpalvelusmusiikissa uutta.
Pekka Simojoen mukaan viime vuodet on eletty odottavaa aikaa, koska
nuoret muusikot eivät enää löydä kanavia seurakunnista. 80-luvulla maa oli
täynnä pieniä musiikkitapahtumia ja
seurakunnilla oli paljon resursseja käyttää musiikkiin. Häneltä ja Kaskiselta tilattiin lauluja, musikaali ja messuja ja
häntä huolestuttaa, mistä uudet polvet
saavat tilaisuutensa luovaan toimintaan.
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Anna-Mari Kaskisen mukaan koko vedenjakajana pidetystä muutoksesta ansaitsevat pisteet myös ne aikuiset,
jotka levy-yhtiössä ja Lähetysseurassa
antoivat mahdollisuuksia aivan nuorille
musiikintekijöille, joilla ei ollut mitään
aiempaa kokemusta. Ilman tätä annettua mahdollisuutta aivan valtava määrä
lauluja olisi jäänyt tekemättä.
“Afrikkalaisen gospelmessun jälkeen tilattiin esimerkiksi Meidän messu ja Liekit-musikkaali. Ne osoittivat aikuisilta uskomatonta ennakkoluulottomuutta”, hän sanoo.
Onko musiikista
tullut yksityistä?
Jo 1970-luvun lopussa kirkossa oli nuorisomusiikkia ja nuorisomessu, josta ei
tullut kohu-otsikoita eikä valtakunnallista hittiä. Jaakko Löytty oli 22-vuotias jyväskyläläisen seurakunnan nuorisomuusikko, kun hän teki runoilijavaimonsa Kaija Pispan kanssa Kimppamessun paikallisten nuorten torstaiiltoihin. Siinä laulettiin ensimmäiseksi
lauluksi kappale nimeltään Nuoren seurakunnan veisu, jonka Löytty muistaa
yhä ulkoa: “Niin nuori seurakunta taas
yhteen kokoontuu”, hän laulaa karheasti puhelimeen.
“Silloin oli sellainen ajatus, että nuori seurakunta on joku oma joukkonsa,
joka kokoontuu kirkkoon. Sille tehtiin
oma messu ja omat laulut”, hän sanoo.
Löytty seuraa sivusta Harjun seurakunnan nuorisotyötä ja kutsuu nuorisotyönohjaajia ihmeelliseksi joukoksi.
“He kuuntelevat nuoria. Nuorisotyötä tekevät ihmiset onnistuvat elämään aikuisina, ja olemaan silti nuorten kanssa samalla tasalla. Se on ihmeellistä”, hän sanoo.
Mutta onko musiikki muuttunut kokonaan yksityiseksi luurien ja soittolistojen maailmaksi, onko nykyisin enää
nuotiomeininkiä, hän joskus pohtii.
Löytty muistaa itse rakastaneensa
nuorena Tulkaa kaikki katsokaatte piinaa rakkaan Jeesuksen -virttä. 15-vuotiVILLI
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Mistä uusi kohumessu voisi nousta?

aana alkoi Dylanin kuunteleminen.
“Jokainen ikäpolvi tekee omat juttunsa. Se olisikin temppu, jos joku keksisi nuorisoa tällä hetkellä ryhmäyttävän
jutun kirkossa. Ja jotakin sellaista, ettei
nuorten tarvitsisi erota kirkosta. Eihän
jumalanpalveluksissa meidän kirkossa
kuulla hip hopia eikä räppiä, mikä olisi
nuorison tämänhetkinen tyyli.”
Ei helppoa, hauskaa
tai kevyttä
Löytty uskoo, ettei nuoriso kaipaa välttämättä helppoa, hauskaa eikä kevyttä.
Hän on nähnyt myös esimerkiksi herännäisyyden piirissä, miten teini-ikäiset ottavat omakseen synkkiä hautajaisvirsiä.
Hänen omasta tuotannostaan nuorten suosikiksi on muun muassa noussut
Kahden maan kansalainen, jossa katsellaan elämää myös kokeneen ihmisen
imperfektissä.
“Ei nuorison musiikin tarvitse välttämättä olla tanssimeininkiä. Jumalanpalvelukseen voisi sopia meditatiivisuus
myös nuorille. Jos joltain nyt tilattaisiin
afrikkalainen messu, se todella voisi olla
myös aivan erilainen”, hän pohtii.
“Afrikkalaisessa messussa itseäni ärsytti se, ettei se ollut afrikkalaista musiikkia ollenkaan, vaan länsimaista. Miten voi nimetä afrikkalaiseksi myöskään
sellaista, jota tekemässä ei ole ollut yhtään afrikkalaista”, hän pohtii.
Nuorisomusiikkia tekemäänkin tarvitaan nimenomaan lisää nuorisoa.

N UO RTEN KO L UM N I
To Church or not to Church riparilaisesta kirkon nuoreksi
NUORTEN TULEVAISUUSSEMINAARI JÄRJESTETTIIN 27.3.2021 ja oli aivan menestys likemmäs 200 osallistujaa ja aivan huikeita puheenvuoroja, ajatuksia ja Jumalan sanan levittämistä! Nuorten tulevaisuusseminaari on siis tapahtuma, jossa nimenomaan nuoret pääsevät kertomaan
ajatuksiaan erilaisten pajojen, paneelien ja kyselyhetkien kautta – seminaarissa pohditaan myös, että miten nuorten ääni saataisiin paremmin kuuluviin seurakunnissa ja kirkossa.
Tämän vuoden seminaari avasi silmiä ja herätti paljon pohdintaa koko työskentelytiimissä sekä
sen ulkopuolella - semmasta mukaan jäi uusia ystäviä, eväitä omaan uskoon ja mahdollisuuksia tarttua tilaisuuksiin, joita Taivaan iskä eteen tuo.
YKSI NELJÄSTÄ NUORTEN tulevaisuusseminaarin pajoista käsitteli aihetta ‘’Onko noloa olla
kirkon nuori?’’ ja ‘’Mitä rippikoulun jälkeen?’’ Paja herätti paljon keskustelua puolesta ja vastaan.
Nuorten mielestä seurakunnissa on pääasiassa tarpeeksi monipuolista tekemistä kaiken ikäisille
ihmisille ja koko ajan etsitään uusia tapoja lisätä toimintaa kirkossa. Luotettava nuorisotyönohjaaja on tärkeä tukipilari monelle nuorelle ja olenkin onnellinen kuullessani, että lähes jokaisella seurakunnalla on nuorisotyöntekijä, joka on aidosti läsnä ja jota kiinnostaa nuorten elämässä tapahtuvat asiat.
RIPPIKOULUUN LIITTYEN NUORET KOKIVAT yhteenkuuluvuuden tunnetta – rippikoulusta on ollut helppo jäädä mukaan seurakuntatoimintaan ja esimerkiksi isoskoulutus on kasvattanut suosiotaan todella paljon. Ystäväpiiri myös vaikuttaa todella paljon siihen, että jääkö mukaan
toimintaan.
Stigma kirkon nuorena olemisesta ja pelko Raamatulla päähän lyömisestä ovat asiat, jonka vuoksi monet saattavat jäädä pois seurakunnan toiminnasta – seurakunta ei kumminkaan ole vain pelkkää hihhulointia. Seurakunta on olemassa oman itsensä löytämistä varten, se on olemassa oman uskon vahvistumisen tukena – seurakunta on olemassa nuoria, vanhuksia, lapsia, aikuisia - siis ihan
kaikkia varten.
Kirkossa on asioita, joita pitäisi muuttaa – kysymys kuuluukin, miten sinä voisit olla mukana niitä muuttamassa?

Oona Kallio, Pia Kärki ja Rasmus Teperi

Salla Ranta
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ta yhteisöllisyyttä. Maine yhdistää asukkaita, ja syntyy halua taistella huonoa
mainetta vastaan.
”Toisaalta asukkaat saattavat sisäistää ulkoisen leiman ja hävetä aluetta.
Leimalla on selkeitä negatiivisia vaikutuksia, jollaisia ei hyvämaineisilla alueilla näy.”

Kuntiin pitäisi luoda sellaisia osallistavan demokratian muotoja, joihin
mahdollisimman moni nuori pääsisi
mukaan. Tätä mieltä on nuorisovaltuustojen toimintaa tutkinut sosiologi Georg Boldt.
”Osallistava demokratia ja nuorten osallisuus menevät helposti sekaisin. Nuorisovaltuustoissa ei ole osallistavaa demokratiaa, ja tarvitaan sellaisia malleja, joihin ei tarvitse sitoutua moneksi vuodeksi.”
Boldt tutki nuorten osallisuushankkeita pääkaupunkiseudulla vuosina 2015–18. Hänen mukaansa
nuorten vaikuttamismahdollisuudet
ovat valtuustossa hyvin rajalliset.
Hän ottaa esimerkin kokouksesta,
jossa nuorisovaltuuston olisi pitänyt
muodostaa kantansa hallituksen soteuudistukseen. Nuorten olisi tullut viikossa antaa palaute monisatasivuiseen
esitykseen.
”Nuoret eivät edes tiedä, miten sitä palautetta tullaan käsittelemään,
mutta ministeriössä saadaan rasti ruutuun, että nyt on nuoria kuultu. Ei tämä ole mitään nuorten kuulemista.”

Virtuaaliyhteisöt auttavat

Neljänlaista vaikutusta

Ulospääsyn paikkaan liittyvistä ristiriidoista voivat tarjota virtuaaliyhteisöt.
Junnilaisen mukaan monet huono-osaisilla alueilla asuvat nuoret ovat löytäneet
netistä harrastusryhmiä. Jotkut ovat löytäneet yhteisön vaikkapa K-popista tai
tietyn tubettajan seuraajista.
”Globaalit verkostot tarjoavat ystäviä
ympäri maailmaa. Niiden kautta pidetään yhteyttä, ja niistä seuraa myös suhteita, jotka tapahtuvat reaalimaailmassa. ”
Junnilaisen mukaan virtuaaliyhteisöt
ovatkin kohde, jota pitäisi ehdottomasti tutkia lisää.
”Tutkimus laahaa näiden uusien yhteisöjen osalta perässä, koska tutkijat itse ovat vielä edellistä sukupolvea.”

Boldt löysi tutkimuksessaan neljä eri
tyyppiä osallisuusrakenteiden vaikutuksesta. Osalla toteutui ideaalitilanne, eli osallistuminen johti syvään
muutokseen omassa elämässä.
”Osallistumisesta tuli käänteentekevä kokemus. Nuoret saivat taitoja
ja itsevarmuutta toimia yhteiskunnallisesti, ja osallistuminen vaikutti heidän elämänvalintoihinsa. Joku lähti
esimerkiksi lukion yhteiskunnalliselle
linjalle, jotkut taas liittyivät puolueisiin ja asettuivat ehdolle vaaleihin.”
Osa nuorista oli jo entuudestaan
aktiivisia oppilas- tai kansalaisjärjestöissä. Heillä osallistuminen taas vahvisti heidän sosiaalista asemaansa ja
poliittista pääomaansa.
Kolmannelle ryhmälle kävi niin,

Asuinpaikka voi tuottaa
yhteisöllistä ristiriitaa
Pienituloisilla alueilla
asuvilla nuorilla on
vaikeampaa kiinnittyä
asuinpaikkaansa.

ongelmia. Nuoret joutuvatkin tekemisiin asioiden kanssa, joita esimerkiksi
opettajat tai nuoristotyöntekijät pitävät
nuorille vahingollisina.

P

Junnilainen tutki vuonna 2019 julkaistuun väitöskirjaansa lähiönuoria kahdessa suomalaisessa suuressa kaupungissa. Lähiöt on rakennettu 1960-70-luvuilla, ja niillä on paljon kaupungin
vuokrataloja. Alueet ovat poikkeuksellisen pienituloisia.
Junnilainen tutki alueita etnografian keinoin. Hän vietti alueilla paljon aikaa ja osallistui jokapäiväiseen elämään.
Hän istui asukkaiden kanssa kahvilla
ja pihalla porukoissa. Hän vietti aikaa
myös kouluissa ja nuorisotaloilla. Toisella alueista hän veti kerhotoimintaa.
”Minua kiinnosti, missä kaikessa eriarvoinen asema nuorilla näkyy. Se ei ole
vain taloudellista eriarvoisuutta vaan
kytkeytyy myös esimerkiksi harrastusmahdollisuuksiin.”
Junnilaisen mukaan monilla pienituloisten alueilla järjestetään paljon erilaista toimintaa. Niillä koetaan myös
alueellista yhteisöllisyyttä.
”Alueilla tapahtuu paljon hyvää. Yh-

ienituloisten lähiöalueiden nuoret kokevat asuinpaikkaansa liittyvän yhteisöllisyyden ristiriitaisena. Hyvätuloisten asuinalueilla kasvaneilla nuorilla ei näy vastaavaa ilmiötä.
Sosiologi Lotta Junnilaisen mukaan
nuoret ovatkin asuinpaikasta riippuen
eriarvoisessa asemassa.
”Pienituloisten alueella ajatellaan, että alueella on huono vaikutus nuoreen.
Nuoria kehotetaan lähtemään muualla opiskelemaan ja todetaan että alueella on piirteitä, jotka eivät ole heille hyväksi.”
Toisaalta nuorille taas sanotaan, että
kiinnittykää alueelle, arvostakaa sitä ja
olkaa yhteisöllisiä.
Nuorten saamat ristiriitaiset viestit
johtuvat pienituloisten alueiden huonosta maineesta. Maine on seurausta
esimerkiksi siitä, että alueilla on usein
keskivertoa enemmän päihdeongelmia
ja muita pienituloisuuteen kytkeytyviä
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teisöllisyys on mielettömän tärkeää, ja
siitä puhutaan paljon. Alueen elämä on
paikkaan ja paikallisuuteen kytkeytyvää”, Junnilainen kuvaa.
Toisaalta alueisiin liittyy taas stigmaa. Junnilaisen mukaan alueen eriytyminen tekeekin nuorista olosuhteiden
uhreja.
”Opettajat saattavat sanoa nuorille, että miten kukaan voi arvostaa tätä
aluetta, jos tekään ette arvosta. Teidän
pitää puhua tästä hyvää. Samalla nuorille sanotaan, että teidän elämänne on
omissa käsissänne ja että lähtekää täältä.”
Nuoret jäävät yksin
Ristiriitaisten viestien seurauksena nuoret ajattelevat, että paikasta on päästävä
pois heti kun mahdollista. Toisella hetkellä he taas saattavat olla alueesta ylpeitä. Junnilaisen mukaan molemmat kokemukset ovat yhtä aitoja.
”Kun suhtautuminen aikuisilla on
niin ristiriitainen, näkyy se nuortenkin
puheessa. Tämän seurauksena nuoret
jäävät nurinkurisella tavalla yksin sen
kanssa, miten pitäisi toimia.”
Huonoksi stigmatisoitunut alue
tuottaakin nuorille toisaalta voimakas-

Osallistavan demokratian
muotoja tarvitaan lisää
että osallistuminen ei tukenut heidän
tavoitteitaan. He eivät välttämättä
kyynistyneet, mutta he löysivät jonkin muun paikan, jossa vaikuttaminen on luontevampaa.
Neljännelle ryhmälle osallistuminen taas vahvisti ulkopuolisuuden tunnetta. Tämä oli luonnollisesti
huonoin seuraus osallistumisesta.
”Jos nuori kokee, ettei pysty vaikuttamaan, se vahvistaa tietynlaista
poteroitumista. Mitä syvemmälle siihen uppoaa, sitä vaikeampaa siitä on
päästä pois”, Boldt muistuttaa.
Ei aina toivottuja tuloksia
Boldtin mukaan tutkimuksella ei ole
tarkoitus osoittaa, että jokin osallisuusrakenne olisi parempi kuin toinen. Ne vain tuottavat erilaisia tuloksia.
Nuorisovaltuustoissa nuorten vaikutusvalta on pientä, ja se rajoittuu
viestimiseen poliitikoille ja viranhaltijoille. Osa oppii siellä politiikan tekemisen taitoa ja luo verkostoja.
Helsingin kaupunki toteuttaa osallistuvaa budjetointia RuutiBudjetin
kautta. Se taas on Boldtin mukaan
hyvä tapa voimaannuutta nuoria, joita vaikuttaminen ei ole aiemmin kiinnostanut.
Osallistuvassa budjetoinnissa yläkoululaiset saavat ehdottaa aloitteita,
jotka ovat toteutettavissa nuorisotalolla. Seurauksena on, että nuorisotaloilla käyvät hyötyvät osallistumisesta, mutta muista asioista kiinnostuneet nuoret jäävät ulkopuolelle.
Osallistuvassa budjetoinnissa pitäisikin huomioida, että kaikki tulokset eivät aina ole toivottuja.
”Osallistuvassa budjetoinnissa on
paljon hyviä puolia, mutta yksi tyyli ei sovi kaikille”, Boldt muistuttaa.
TK

Tomi Kangasniemi
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Kohti omia unelmia

Kun yhteisöstä tulee
epäterveellinen tai
tuhoava, sieltä täytyy
lähteä pois. ”Annalle”
irtaantuminen
vanhoillislestadiolaisesta
liikkeestä tuli eteen, kun
oman itsen tila kutistui
niin pieneksi, että se kävi
mahdottomaksi.
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Jaakko Kaartinen

K

esään 2019 kesään saakka Anna oli
mukana vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä, mutta sen kesän Suviseurojen jälkeen hän lähti pois. Syy lähtöön oli lopulta yksinkertainen.
”En enää halunnut olla liikkeessä mukana. En ole lähdettyäni ollut liikkeen
kanssa missään tekemisissä”, Anna sanoo.
”Irtautuminen alkoi siitä, että olin yhä
useammin tullut miettineeksi, onko tämä minulle oikea juttu. 2016 menin lukioon ja siellä minulle aukesi koko ajan
uusia näkökulmia elämään. Pohdin, että
mitä järkeä tässä minun liikkeessäni on.
Se elämäntapa ei enää tuottanut minulle
iloa, enkä saanut siitä mitään irti.”
”Lukion kolmannella luokalla aloin
sitten käydä terapiassa, ja siellä nousivat esiin tunteenvapaus ja ajatuksen vapaus, joita minulle ei kotona haluttu taata. Ymmärsin vähitellen, että siitä oli minulle seurauksena rappeutuva mielenterveys.”

Irtaantuminen ei ole helppoa
Anna ei ollut sisaruksistaan ensimmäinen, joka lähti ulos vanhoillislestadiolaisesta yhteisöstä. Neljä vanhempaa siskoa
olivat vuorollaan päätyneet samaan ratkaisuun.
”Kyllä se, että siskot olivat aikaisemmin päätyneet lähtemään, vaikutti minuun. He toimivat tienraivaajina. Ilman
heitä en olisi sitä päätöstä tehnyt.”
Annan perheessä on isä, äiti ja viisitoista lasta. Uskonnollisesta yhteisöstä irtaantuminen on vaikuttanut perhesuhteisiinkin.
”Muut sisarukset pääasiassa hyväksyy
minut kyllä. Minusta tuntuu, että isä vetää kulissia, hän on periaatteellinen ihminen. Ja äidin tunteet ovat ristiriitaiset.”
Vanhoillislestadiolaisuudesta irtaantuminen ei ole helppoa, vaikka perheen piirissä olisi esimerkkejä ja vaikka itse olisi
tullut siihen tulokseen, että on tekemässä
oikean ratkaisun.
”Ei se ole yksinkertaista. Kolme sekuntia lähdön jälkeen tajusin, miksi liikkeessä pysytään: se on niin tiivis. Kun
lähdin, minulla ei ollut mitään yhteisöä, johon olisin liittynyt. Eikä sellaista ole vielä sen jälkeen tullut. Yksinäisyyden edessä on välillä joutunut uudelleen miettimään, onko tehnyt järkevästi?
Mutta samaan lopputulokseen kuitenkin
olen päätynyt.”
Siskojensa kanssa Anna on jutellut sekä liikkeeseen että siitä eroamiseen liittyvistä asioista paljon. ”Vanhemmat kokee
niistä keskusteluista kyttyrää. Isosiskoa
varsinkin kritisoidaan.”
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“Kolme sekuntia
lähdön jälkeen tajusin,
miksi liikkeessä
pysytään:
se on niin tiivis.”

Yhteisö antoi ja vei
Vanhoillislestadiolaisuus on tiivis uskonnollinen yhteisö.
”Sehän on hirveän iso sosiaalinen verkosto. Siellä saa valtavan helposti kavereita. Koska vanhoillislestadiolaisuus kattaa
koko elämän, kaikki jakavat samat tavat
ja uskonnolliset opit, jokaiseen uuteen
ihmiseen on helppo tutustua ja heihin
tutustuukin”, Anna miettii.
”Sellainen kohtaaminen ja uusien ihmisten tapaaminen on aika paljon vaikeampaa nyt. Minun keinoni siihen ovat
vähäisiä. Lähinnä harrastukset ovat tärkeitä reittejä saada kontakteja.”
Yhteisön tiiviys kuitenkin välittyi kaverisuhteisiin ja Anna koki, että niistä tuli myös taakka.
”Kaverisuhteet alkoivat rajoittaa minun tekemisiäni. Yhden ystävän kohdalla erityisesti kävi niin, että hän alkoi ottaa
kantaa siihen, miten minun pitäisi käyttäytyä ja painosti seuroihin. Hän ei osan21
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nut jättää henkilökohtaisia asioitani rauhaan.”
Kun Anna jätti liikkeen, myös ystävyys jäi taakse.
”Isä sitten sanoi minun hylänneen kaverini. Se jäi mieleen.”
Nähdyksi tuleminen
jäi kokematta
Enää Anna ei halua asua kotipaikkakunnallaan.
”Olen ajatellut muuttoa Helsinkiin
tai Keski-Suomeen. Täällä näkyy lestadiolaisia usein, ja siitä herää kaikenlaisia
tunteita.”
”Uskon kyllä, että on hyviäkin yhteisöjä. Niissä saa tulla ja lähteä kun haluaa.
Samat arvot ja samat kiinnostuksen kohteet yhdistävät, mutta on vapaaehtoista
tulla. Uskonnolliseen liikkeeseen kuulumisenhan pitäisi olla henkilökohtainen
asia. Mutta lestadiolaisuudesta lähtevät
saavat osakseen paljon keskusteluja, joissa pyritään puuttumaan asioihin.”
”Itse toivon, ettei minun tarvitse kertoa enempää kuin haluan. On tärkeää,
että saa näyttää itsestä juuri niin paljon
asioita kuin haluaa. Koin, että omiin asioihini tunkeiltiin liikaa, eikä niitä osattu
jättää rauhaan.”
Se, ettei ole tullut riittävällä tavalla
nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, on
se nimenomainen kokemus, joka Annan
työnsi vanhoillislestadiolaisesta yhteisöstä pois. Hänelle on piirtynyt siitä tarkempi kuva terapian kautta.
”En oikeastaan kokenut olevani kovinkaan arvokas ihminen, ja se aiheutti
suurta hallaa mielenterveydelleni ja jaksamiselleni.”
”Minä masennuin ja se liittyi oman
tulevaisuuden pimeyteen. Haaveilin toisten elämästä. Suhtautuminen omaan itseeni oli nöyryyden ja itsen pienentämisen värittämää. Kärsin alemmuuskompleksista, ajattelin, että olen toisia
huonompi, alempana kuin muut, enkä
ansaitse hyviä ihmisiä ympärilleni. Kyllä
se kaikki vaikuttaa minussa edelleen. On
monta asiaa, joita en osaa sallia itselleni.
Vaikka meikkausta”, Anna kertoo.
”Lukiossa Vanhojen tanssit oli tietysti
22

minulta kielletty. Ei sanottu, miksi näin
on, niin vain määrättiin. Liikkeessä on
sääntöjä paljon, ja sosiaalinen paine pitää
niitä yllä: ei tanssia, ei meikkausta, ei seksiä, ei kilpailua, ei mitään omien unelmien rakentelua. Hyvin vähän jää viime kädessä jäljelle.”
Usko ei ole peruste
ohittaa ihmistä
Liikkeessä ja uskonnossa alkoi painaa
myös se, ettei asioita saanut ajatella järkiperustaisesti. Ne pitää ottaa annettuina ja uskoa. Sitä Anna pitää nyt manipulointina.
”Yksi ongelma liittyy naisten asemaan: naiset ovat hiljaa ja miehet puhuvat. Seuroissa vain miehet puhuvat. Naiskuva, jonka olen itselleni saanut, on mitätön ja nuutunut ja kapea”, Anna pohtii.
”Äiti on itseään vähättelevä. Nainen ei
saa olla rönsyilevä ja hyvinvoiva, eikä naiselle ei anneta valinnanvapautta, eikä tilaa. Heidän toiveilleen ei ole tilaa. Miehille puolestaan suuret perheet ovat jatkuva taakka, kun perheen elättämiseen
on kauhea paine. Lapselle se kaikki nostattaa tarvetta liialliseen vastuunottoon,
ja aiheuttaa perheensisäisiin suhteisiin
liittyviä ongelmia.”
Yhteisössä, jossa on tiukat annetut
roolit, nuoren omat tarpeet jäävät helposti kuulematta.
”Minun omia unelmiani ja toiveitani
ei ole pidetty missään arvossa. Ihan perustarpeet jäivät huolehtimatta. Kun katselin muita perheitä, ja näin, miten kahden lapsen perheessä huolehditaan lasten
hyvinvoinnista, tuntui pahalta.”
Rippileirillä Annalle tuli hiusmurtuma ja hänen piti mennä lääkärille.
”Lääkäri kysyi minulta, että ’Mitä sinulle kuuluu?’ Häkellyin aivan, että täh?
Ei kukaan ole koskaan kysynyt minulta
tuota.”
”Vaille jääminen on ollut niin suurta.”
Suvun piirissä on monia vanhoillislestadiolaisuudesta lähteneitä. Yksi sellaisista sukulaisperheistä on Annalle vähän
kuin sijaisperhe.
”Saan mennä sinne, milloin haluan.
Sukulaiset kysyivät, mitä haluan ja mitä
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en voi syödä, sellaisia perusasioita, joita ei
meidän perheessämme kukaan kysy. He
ovat luvanneet, että voin soittaa milloin
vain ja jos tarvitset jotain, voin pyytää.”
”Jos tarkastelee vanhoillislestadiolaisuuden ja Raamatun välisiä eroja, vanhoillislestadiolaisuus on ankarampi. Nyt
se on minusta ahdistava ja mielenterveyttä tuhoava. Sellaisen jättäminen ei tunnu pahalta.”
Lupa unelmoida
omaa elämää

Perintönsä juhlineiden pyhien yhteisö

Tärkeintä on, että omille unelmille ja
omalle äänelle ylipäätään on tilaa ja vapautta.
”Kun meitä on kotona 15 sisarusta, pelkästään melun määrä on kauhea.
Omassa kodissani minulla on oma rauha
ja oma tila. Nautin siitä hurjasti.”
”Sellainen omien toiveiden validointi
on ollut tärkeää: on varmistunut siitä, että voi vapaasti unelmoida omaa elämäänsä. Vanhoillislestadiolaisuudessa naiseksi
kasvamiseen liittyy vahva kuva siitä, että edessä on valmis polku tulla kotiäidiksi. Seitsemännellä luokalla minä jo tiesin,
että se ei ole minun elämääni, mutta jouduin tuntemaan huonoa oloa siitä, että
en halua lapsia itse.”
”Minä en saanut itse unelmoida, vaan
joku on keksinyt minulle valmiin elämän.”
Omassa tilassa on aikaa antaa unelmienkin kasvaa.
”Tässä olen ajatellut monenlaista. Hevosunelmia on paljon, ratsastuskilpailuja.
Tanssiminen. On oikeastaan jo aika paljon unelmia! Esteratsastusvalmentajaksi
kouluttautuminen houkuttaa, ja toisaalta
psykologian, englannin tai saksan opiskelu kiinnostaisi”, Anna sanoo.
”Nyt, kun olen muuttanut asumaan
yksin, tajuan, että minä todella olen vapaa ihminen ja saan tehdä mitä haluan.
Ihan kuin olisin ottanut painavan repun
pois selästä. Ei sitä tajunnutkaan, kuinka
painava se onkaan.”

”Siveettömyydestä, kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta ei teidän keskuudessanne saa olla puhettakaan,
eihän mikään sellainen sovi pyhille.” (Ef. 5:3)
”Monia publikaaneja ja muita syntisiä aterioi Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa, sillä heitä oli paljon
hänen seuraajiensa joukossa.” (Mark. 2:15)
Pääsiäisen alla sosiaalisessa mediassa levisi kulovalkean
tavoin video ”Syntisten pöytä on katettu”, neljän papin
huulisynkattu uudelleentulkinta Erika Vikmanin kappaleesta Syntisten pöytä. Ehtoollispöytään kutsuttiin ”jätettyjä, petettyjä, eronneita, karanneita, langenneita, ratkenneita, sisimpänsä salanneita, … kiusattuja, tuomittuja,
perintönsä juhlineita, kivipohjaan pudonneita, kirottuja tuhlareita”: ”Mä lupaan että on hauskempaa meil jotka löytää syntisten pöytään.” Säteilevät kirkon työntekijät
välittivät viestiä epäonnistuneiden ja haavoittuneiden
yhteisöstä, jossa on tarjolla armoa ja iloa.
Jokainen yhteisö luo omanlaisensa tarinan siitä, keitä ”me” olemme. Mikä yhdistää meitä? Mitkä asiat määrittävät meitä? Usein se, mihin yhteisön sisällä samaistutaan, poikkeaa siitä kuvasta, joka halutaan antaa ulkopuolisille. Jeesuksen seuraajien itseymmärrykseen vaikutti heidän syntisten kanssa seurustelevan Mestarinsa epäilyttävä maine. Opetuslapsijoukkoon mahtuivat vallanhimoinen veljespari, kavaltaja, kieltäjä, joukko pelkureita ja
vannoutunut epäilijä.
Osa varhaisista kristityistä halusi kuitenkin kertoa toisenlaista tarinaa. Ulkopuolisille ei haluttu esiintyä kelvottomana joukkona vaan nuhteettomina kansalaisina.

Myöhemmin syntyi tarve kertoa oman yhteisön alkuvaiheista kauniisti. Apostolien teoissa kohtaamme harmonisen ensimmäisten kristittyjen ihanneyhteisön, jolle omaisuuskin on yhteistä (Ap.t. 2:42–46). Paavali viittaa kirjeissään raadollisiin riitoihin apostolien välillä (Gal. 2, 2.
Kor. 11), mutta Apostolien teoissa erimielisyydet silottuvat Hengen johdatuksessa.
Uuden testamentin kirjeissä ei tervehditä Rooman tai
Filipin langenneita tuhlareita vaan siellä asuvia ”pyhiä”
(Room. 1:1; Fil. 1:1). Varhaiset kristityt ottivat jo varhain tämän nimityksen käyttöön. Taustalla on Vanhan
testamentin ajatus Jumalan itselleen pyhittämästä kansasta. ”Pyhistä” puhuttaessa näkökulma muuttuu. Ei kysytä
niinkään, ketä Kristus kutsuu seuraansa tai kenelle armo
kuuluu, vaan miten kalliisti lunastetun ja Jumalan lapseuteen kastetun tulisi elää: ”Niin kuin hän, joka teidät
on kutsunut, on pyhä, niin tulkaa tekin pyhiksi kaikessa
mitä teette” (1. Piet. 1:15).
Mitä kertoisi itsestään yhteisö, joka haluaisi olla kannatteleva ja merkityksellinen paikka, jossa kasvaa? Onko se kiusattujen ja sisimpänsä salanneiden turvapaikka vai reippaiden ja suosittujen klubi? Miten puhua syntisten pöydästä, johon ei kuitenkaan jäädä viettämään
bakkanaaleja, vaan josta noustaan uuteen yritykseen, kilvoitteluun ja kasvuun?

Katja Kujanpää

Jaakko Kaartinen
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nakoitava ja hallittu näiden nuorten kannalta. Koronapandemian aikana myös
riskiryhmiin kuuluvien nuorten oli turvallista osallistua rippikouluun.
Pitkien etäisyyksien päässä asuvien oli
helppoa osallistua etätapaamisiin, kun
välimatka ei muodostunut esteeksi. Erityisesti ulkosuomalaisten nuorten osallistuminen rippikouluryhmien tapaamisiin
mahdollistui etäyhteyksien avulla.
Nuorille merkityksellinen etäohjattu rippikoulu syntyy yhteyden ja vuorovaikutuksen rakentamisen kautta. Seurakunnille tehdyssä kyselyssä ohjaajat kuitenkin kokivat etäohjattujen rippikoulujen haasteeksi sen, että kontakti nuoriin
jäi liian ohueksi. Esimerkiksi ilmapiirin,
sanattoman viestinnän tai nuorten erityistarpeiden huomioiminen oli haastavaa. Lisäksi yhteys ja osallisuus eivät toteutuneet riittävästi.
Nuori tarvitsee aktiivisemman
rooli etärippikouluun

Onko rippikoulu myös suuri etäihme?
Yksi kristinuskon, ja ennen
kaikkea luterilaisuuden,
suuria mullistuksia
oli kirjapainojen
kehittäminen.

K

irjapainon myötä kirjoista tuli paljon halvempia ja saavutettavampia kuin aiempina vuosisatoina.
Oli mahdollista, että tavallisessa kodissa
oli kirjoja, kun aikaisemmin sama mahdollisuus oli vain rikkailla. Voi sanoa, että
kirjat ovat ensimmäinen teknologia, joka
mahdollisti etäoppimisen.
Seuraavina vuosisatoina evankeliumia
levitettiin etänä esimerkiksi radiolähetyksen kautta, ja nyt tuoreimpana tapana
24

Teamsin, Discordin ja Zoomin kaltaisten
sovellusten avulla.
Jeesus ei syntynyt kirjapainoon, mutta ei Piilaaksonkaan. Osa hänen seuraajistaan kuitenkin on syntynyt kirjojen ja
älylaitteiden aikakaudella. Nuorisotyön
suuri vahvuus on aina ollut sen valmius
ottaa käyttöön uusia työvälineitä viedäkseen eteenpäin sanomaa Jeesuksesta.
Koronapandemia synnytti tarpeen
järjestää etänä rippikoulutapaamisia ja
myös kokonaisia rippikouluja. Samalla
syntyi kysymys siitä, miten rippikoulujen
etätoteutuksia olisi parasta järjestää ja ketä ne palvelevat, jos palvelevat.
Voivatko rippikoulut olla laadukkaita
myös etänä? Mikä tukee mielekästä oppimista ja olemista etärippikoulussa. Onko
rippikoulun suuri ihme myös suuri etäihme?
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Millaisia nuoria
etärippikoulu palvelee?
Teimme seurakuntien työntekijöille
rippikoulujen etäohjaamisesta syksyllä 2020.
Useimmille nuorille rippikoulu on
myönteisempi kokemus kasvokkain
kuin etänä. Etätapaamisten myötä kuitenkin huomattiin, että etätapaamiset
voivat vastata joidenkin nuorten tarpeisiin paremmin kuin lähitapaamiset.
Heille etätapaamiset ovat mahdollistaneet aiempaa tasaveroisemman osallistumismahdollisuuden rippikouluun.
Sosiaalisten ja terveydellisten haasteiden kanssa elävien nuorten rippikoulu
eteni sujuvasti etätoteutetussa rippikoulussa. Etätapaamisissa yhteys ohjaajiin ja
toisiin nuoriin voi olla hyvällä tavalla en-

Kontaktia ja yhteyttä nuoriin voi tarkastella käytettyjen sovellusten kautta. Kyselyssä tuli näkyviin, että suurin osa vastaajista käytti reaaliaikaisen vuorovaikutuksen mahdollistavia sovelluksia, kuten videotapaamispalveluja ja viestipalveluja.
Rippikoulun etätoteutukset näyttävät kuitenkin vielä usein nojaavan siihen,
että nuorille annetaan tehtäviä, joita he
suorittavat itsenäisesti. Tähän viittaa se,
että kyselyssä vain hyvin pieni osa vastaajista käytti hyödyksi esimerkiksi jaettuja
dokumentteja tai alustoja, jotka mahdollistavat jaetun työskentelyn yhdessä ryhmän kanssa. Samoin sähköpostin yleinen
käyttö viittaa itsenäisten tehtävien lähettämiseen nuorille.
Mielekästä oppimista rippikoulussa
heikentää se, jos nuorilla ei ole mahdollista ottaa aktiivista roolia suhteessa oppimiseen ja heidän roolikseen jää vastaanottajana toimiminen.
Näyttää siltä, että rippikoulujen etätoteutuksessa olisi tarpeen löytää nykyistä
enemmän ryhmätyöskentelyn tapoja. Sisällöllisen ja pedagogisen osaamisen rinnalle tarvitaan teknisiä välineitä ja osaamista, jotka mahdollistavat jaetun työskentelyn sekä nuoren aktiivisen roolin.

Digitaalisten sovellusten monipuolinen ja tarkoituksenmukainen käyttö voi
tukea yhteyttä ja osallisuutta rippikoulun
etätoteutuksessa.
Mihin kannattaa panostaa
etätoteutuksessa?
Yksi avain onnistuneeseen rippikoulun
etätoteutukseen näyttää olevan panostaminen henkilökohtaiseen kontaktiin
nuoriin sekä vanhempiin.
Etätoteutuksissa kontaktia nuoriin
täytyy tietoisesti rakentaa. Yksinkertaisimmillaan se voi tarkoittaa esimerkiksi
sitä, että ohjaaja kysyy henkilökohtaisella viestillä nuorelta kuulumisia.
Etätoteutuksissa, samoin kuin lähirippikoulussakin, kokemusta nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta voi vahvistaa
kiinnittämällä huomiota omaan tapaan
olla vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa.
Nuoren kokemus kontaktista voi syventyä esimerkiksi hyödyntämällä videokuvaa etätapaamisissa ja viesteissä nuorille.
Rippikoulun etätoteutuksissa on
myös tärkeää kiinnittää huomiota turvallisuuteen. Kun työntekijät suunnittelevat
etätapaamisia, on syytä miettiä, etteivät
tapaamiset vahingossa mahdollista nettikiusaamista tapaamisten ulkopuolella.
Millaisia asioita nuoria esimerkiksi pyydetään kirjoittamaan chattiin? Entä miten etätapaamisissa sanoitetaan ja käsitellään turvallisuuteen liittyviä teemoja yhdessä nuorten kanssa?
Miten eteenpäin?
Koronapandemian kuluessa rippikoulujen etätoteutuksista on opittu paljon ja
saatu kokemuksia siitä, että rippikoulujen toteuttaminen myös etänä on mahdollista. Nyt on hyvä hetki arvioida,
ovatko aiemmin käytössä olleet alustat
tarkoituksenmukaisia tulevia etätapaamisia ajatellen sekä varmistaa, että alustoja ja sovelluksia osataan käyttää.
Seuraava askel voisi olla kehittää
edelleen mielekästä oppimista etätoteutuksissa sekä diginuorisotyön osaamista. Avaimia tähän voi löytää esimerkiksi Lasten ja nuorten keskuksen sekä digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
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Verken koulutuksista. Vielä pidemmälle pääsee, jos innostuu verkkopedagogiikan opinnoista.
Rippikoulun etätoteutukset haastavat toimimaan ympäristössä, jossa teknologia mahdollistaa joitain uusia asioita ja
tekee toisia haastavammiksi. Vaikka rippikoulun ohjaamisen taitoja täytyy soveltaa uuteen ympäristöön, keskeiset sisällöt
ja tavoitteet esimerkiksi nuorilähtöisyyteen liittyen ovat ennallaan.
Rippikoulun etätoteutusten erityisen
haastava osa-alue liittyy spiritualiteettiin.
Rippikoulun hengellinen elämä rakentuu
kokonaisvaltaisen yhdessäolon ympärille,
jonka elementtejä ovat yhteisöllisyys, autenttisuus, kehollisuus ja aistillisuus. Kokoonnutaan esimerkiksi isosen pitämään
hartauteen, jossa on muutama kynttilä,
lauletaan ja tehdään lopuksi sisaruspiiri.
Yksi mahdollisuus voisivat olla erilaiset toiminnalliset ja liikunnalliset hartaudet, joita on mahdollista toteuttaa myös
etänä. Hartauden pitäjä voi näyttää esimerkkiä liikkeistä ja kutsua mukaan yhteisöllisyyteen sovellusten kautta.
Rippikoulujen kehittämisessä ja nuorisotyössä on aina tartuttu oman aikansa
mahdollisuuksiin. Rippikoulujen erityinen löytö on isostoiminta ja nuorten iso
rooli rippikoulujen toteutuksessa. Etätoteutusten kehittäminen voi ehkä parhaiten löytää uomansa, kun kehittämistä tehdään yhdessä nuorten kanssa. Kuitenkin myös isoset tarvitsevat koulutusta
ja tukea etärippikouluissa toimimiseen.
Hyppy rippikoulun etätoteutuksiin
oli haaste myös isosille. Seuraavan etätapaamisen suunnittelun voisikin ehkä aloittaa sillä, että keskustelee isosten
kanssa siitä, minkä he kokevat hyväksi ja
minkä haastavaksi, ja millaista tukea he
kaipaisivat. Isosten ja nuorten kanssa keskustellen voisivat myös ehkä ajan myötä
löytyä tavat rippikoulun etätoteutusten
kehittämiseen.
Vilppu Huomo, vs. asiantuntija, Kirkon
kasvatus ja perheasiat
Sanna Jattu, lehtori, Diakoniaammattikorkeakoulu
Sami Ritokoski, lehtori, Diakoniaammattikorkeakoulu
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Nuorten kirkko2030 -tapahtumassa

osallistujaennätys

N

uorten
tulevaisuusseminaari
kirkko 2030 toteutettiin poikkeusolosuhteiden vuoksi verkossa 27.3.2021. Tapahtumaan osallistui lähes 200 osallistujaa, joista yli 160
oli nuoria ja nuoria aikuisia eri puolilta suomea. Nuoria kuulemassa ja heidän kanssaan keskustelemassa olivat
kirkon tulevaisuusvaliokunta puheenjohtaja Katri Korolaisen johdolla, kirkon ja seurakuntien luottamushenkilöitä, työntekijöitä ja päättäjiä. Myös piispat Mari Leppänen ja Teemu Laajasalo
tervehtivät seminaariväkeä.
Seminaarin ohjelmasta vastasi eri
hiippakunnista koostuva nuorten työryhmä, jonka puheenjohtajaparina toimivat Saara Alamäki ja Ville ”Lexa” Lehonmaa NAVI:sta. Koronavuosi toi
monenlaisia haasteita seminaarin suunnittelulle ja toteutukselle. Työskentelyn
ensimäistä suunnitteluleiriä lukuun ottamatta koko suunnittelu- ja valmistelutyö toteutettiin verkossa. Vuoden
vaihteeseen asti toivottiin, että voitaisiin tuottaa seminaari viikonloppuleirinä Tampereella. Pettymyksen tunteen hälvettyä työryhmä päätti tuottaa ”huippusemman” verkossa. Semma olikin varsin onnistunut, sillä nuorilta tulleen osallistujapalauteen keskiarvo oli 4,03/5, työpajoista tykättiin kaikista eniten ja reilusti yli puolet vastaajista ilmoitti haluavansa osallistua ensi
vuonnakin.
Seminaarissa käsiteltävät teemat ja
ohjelma olivat nuorten valitsemia ja valmistelemia. Päivän ohjelmaan sisältyi
neljä eri sisältöistä pajaa, joihin nuoret
osallistuivat. Pajoissa pohdittiin ja visioitiin kristityn identiteettiä ja toimintaa riparilaisesta kirkon nuoreksi, seurakuntien erilaisia todellisuuksia, toimintamalleja ja resursseja, nuorten tulevaisuusodotuksia yhteiskunnan ja kirkon
jäsenenä sekä mitä apua seurakunta ja
kirkko voivat tarjota kun nuoren mieli on rikki ja elämä pirstaleina. Pajojen
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“Ettei kukaan jää yksin”
u
Ensi vuoden Kirkon kasvatuksen
päivät pyritään toteuttamaan hybriditapahtumana Jyväskylän messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa sekä verkossa
11-13.1.2022.
Suuri osa ohjelmista tuotetaan myös
verkossa. Tapahtuman Päätyöryhmän jäseniä ovat Saija Kronqvist, Hannele Heinonen ja Sakari Salo Oulun hippakunnasta, Ville Viljakainen ja Nelli JänttiTuominen Lasten ja nuorten keskuksesta, Annamari Tuomela Suomen lähetysseurasta sekä Raija Ojell, Mikko Mäkelä, Juno Niemeä, Minna Oksanen ja Sirpa Syrjä kirkkohallituksesta.

Nuorten työryhmä: ylärivi vasemmalta Ilona Alme`n Kokkolasta, Vilja Lietzen Heinolasta, Pia Kärki Helsingistä. Keskirivi vas.: Mikko Salo Vaasasta,
Miika Toivonen Tampereelta, Rasmus Teperi Vihdistä. Alarivi vas: Aino-Sofia
Juurijärvi Ikaalisista, Oona Kallio Kannuksesta, Johanna Lehtonen ja Jenna
Johansson Turusta
teemoihin pääsee tutustumaan instagramissa #kirkko2030. Pajoista tuotettiin
tärkeitä ja kiperiäkin kysymyksiä, joista keskusteltiin yhdessä kirkon ja seurakuntien työntekijöiden, päättäjien ja
luottamushenkilöiden kanssa. Eniten
keskusteltiin nuorten esiin nostamasta huolesta, joka koski seurakuntasuhteen muuttumista asuinpaikkakunnan
muuttumisen myötä. Pajakeskusteluista jäi varmasti pohdittavaa niin kirkon
tulevaisuusvaliokunnalle, työntekijöille
kuin päättäjillekin. Työntekijöiden pajassa keskusteltiin nuorten vaikuttajaryhmistä sekä yleisesti nuorten osalliVILLI
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suuden ja vaikuttamisen vahvistamisesta paikallisseurakunnassa ja kirkossa.
Seminaaripäivän päätteeksi osallistuttiin No tune Brothers -bändin uusista nuorten veisuista koottuun konserttiin ja upeaan TOTO-jumalanpalvelukseen, jonka toimittivat Heli Pruuki, Anne Heikkinen ja Aapo Tähkäpään kokoama bändi.
Ensi vuonna Seminaari toteutuu 2527. maaliskuuta Pieksämäellä Partaharjun toimintakeskuksessa (hybridi)

Kirkon kasvatuksen päivien teema on
”Että kukaan ei jää yksin”. Teemaa käsitellään seuraavista näkökulmasta:
• teemme työtä yhteistyössä alan yhteistyöverkoston kanssa lasten, nuorten
ja perheiden osallisuuden ja vaikuttamisen vahvistamiseksi yhteiskunnassa ja kirkossa
• tuemme lasten, nuorten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, saavutettavuutta sekä kristillistä identiteettiä
ja seurakuntalaisuutta. Liitymme Polkutoimintamallin tavoitteisiin: evl.fi/plus/
seurakuntaelama/polku-toimintamalli
• kehitämme toimintatapoja, joilla
mahdollistamme lasten, nuorten ja perheiden selviytymistä korona-ajan haasteista ja sen jälkeisestä ajasta yhdessä tekemisen, harrastamisen, liikunnan, erilaisten tukitoimien ja työhyvinvoinnin
lisäämisellä
• mahdollistamme lasten, nuorten ja
perheiden luontosuhteen vahvistumista
ja ilmastotoivon ylläpitämistä
• vahvistamme digitalisaatiota tuottamaan palveluja ja sisältöjä, joiden avulla kohtaamme ja tavoitamme entistä laajemmin yksilöitä ja osallistujaryhmiä

Ammattilaistapahtuman tavoitteena on,
että jokainen osallistuja löytäisi ohjelmatarjonnasta omaa osaamistaan vahvistavaa ja jotakin uutta omaan työhönsä, sen
kohderyhmille ja verkostoyhteistyöhön.
Paviljonkiin tulee myös laaja materiaalinäyttely.
Tapahtuman avoin ohjelmahaku on
käynnissä
Haemme tapahtumaan mielenkiintoisia teemoihin liittyviä workshopohjelmia. Ohjelmahaku on avoinna
24.5.2021 saakka kaikille organisaatioille, verkostoille ja vapaamuotoisille ryhmille.
Workshopin voi toteuttaa monella eri
tavalla. Workshopissa voi lanseerata uuden toimintamallin tai vaikkapa materiaalin.
Määräaikaan lähetetyt ohjelmaehdotukset käsitellään tapahtuman päätyöryhmässä, joka tekee myös lopulliset valinnat.
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Ohjelmahaku tapahtuu verkossa:
www.lyyti.in/Kirkon_kasvatuksen_paivien_2022_avoin_ohjelmahaku_9926
Lisätietoja tapahtumasta
ja ohjelmahausta antavat:
Sirpa Syrjä, sirpa.syrja@evl.fi,
050 413 2867
Mikko Mäkelä, mikko.makela@evl.fi,
050 439 1968
Raija Ojell, raija.ojell@evl.fi,
050 344 8613
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rakenteilla oleva Drifting-kilpa-auto
sekä moottoripajojen välisiin kisoihin
tuleva auto. Kävimme myös jääradalla
ajamassa nuorten kanssa. Haaveissa
meillä olisi rakentaa kilpavene, koska
vesistö on meidän pajamme lähellä.

#BENSANHAJUISTA
NUORISOTYÖTÄ

Funkkis Esson Moottoripaja tarjoaa oppia
elämään ja koneisiin. Elämän todellisuutta
konepellin alta katseltuna pähkäilevät Nico,
Veikka, Oskari, Tuomo ja Jooa.

Moottoripaja-toiminnan ydin on nuorten tukemisessa toiminnallisin keinoin.
Pajalle ei ole kynnystä, ja ovi on iso. Pajoille tullaan kaverien innoittamina,
kouluyhteistyön, työvoimahallinnon, seurakuntadiakonian tai sosiaalitoimen
yhteistyön kautta. Erilaisia pajoja on tällä hetkellä 34 eri puolilla maata ja lisää on tulossa.
Moottoripajojen taustaorganisaatioina on nykyään seurakuntien lisäksi kuntia/
kaupunkeja, oppilaitoksia ja yhdistyksiä sekä näiden yhdistelmiä. Vahvan tuen
toiminnan ja pienryhmien rinnalle on muodostunut lukuisia avoimen toiminnan
pajoja, nuorisotilan periaatteella toimivia paikkoja. Myös kävijöiden ikähaarukka
on laajentunut paljon – moottoripajojen merkitys mm. 10–13-vuotiaiden tavoittamiseen on oivallettu. Toisaalta toiminta on laajentunut myös nuoriin aikuisiin,
ja monilla autopajoilla onkin parikymppisten harrastajien porukoita. He myös
toimivat vertaisohjaajina nuoremmille. Vaikka toiminta mielletään usein sukupuolittuneeksi ja pojille suunnatuksi, on toiminta avointa ihan kaikille.
Menopelejä on mopojen ja autojen rinnalle tullut polkupyörästä moottorikelkkaan ja mönkijästä mikroauton kautta e-menopeleihin sekä sähkömopoihin. Tilat ovat myös hyvin erilaisia eri paikkakunnilla. Jossain on autokorjaamotasoiset
puitteet, toisaalla pieni autotallin nurkka. Tärkeintä näissä kaikissa on kuitenkin
läsnäoleva aikuinen sekä paikka, johon voi tulla, vaikka ei juuri tänään jaksaisi
mitään vekottimia rakentaa tai korjata. Olennaisimmat työkalut ovat kahvinkeitin
ja sohvan nurkka.
Valtakunnallisesti pajojen toimintaa koordinoi Lasten ja nuorten keskus ry,
LNK:n kautta saa apua ja tukea pajatoiminnan käynnistämiseen ja koulutusta
ohjaajille sekä nuorille. Vuosittain järjestetään ohjaajapäiviä ja 2–3 valtakunnallista ajoharjoitustapahtumaa. Lsäksi LNK on mielellään mukana pienempien paikallisten tapahtumien ja esimerkiksi mopomiittien järjestämisessä tarvittaessa.
Lisätietoja:
Tapu Sirkka, koordinaattori, p. 044 773 2058
tapu.sirkka@lastenjanuortenkeskus.fi,
Veijo Kiviluoma, suunnittelija, p. 044 743 7000
veijo.kiviluoma@lastenjanuortenkeskus.fi,
www.moottoripaja.fi

Käydään kurkistamassa, miltä moottoripajatoiminta näyttää Lempäälässä. Vapaaehtoisohjaaja Jokke Suomela kertoo pajan toiminnasta.
Moottoripajan toiminnasta vastaa
Lempäälän Werstas-Lembois Werkstad ry. Yhdistys tuki toimintaa erilaisilla hankinnoilla jo silloin, kun se oli vielä
kunnan toimintaa. Kunnan luopuessa
toiminnastaan Funkkis-Essolla yhdistykselle avautui mahdollisuus miettiä
oman moottoripajan käynnistämistä.
Paja käynnistettiin nuorten tarpeesta
askaroida ja harrastaa erilaisten ajoneuvojen ja moottoreiden huoltamista, rakentamista ja korjaamista. Samalla mahdollistetaan aikuisten läsnä
oleminen nuorten tukena ja apuna.
Kivan harrastuksen parissa voidaan
esille ottaa monia asioita, joita nuoret
miettivät. Pajalla käy keskimäärin 20
nuorta illassa. Ikähaarukka on 10–17
vuotta. Paja on auki tiistaisin ja torstaisin klo 17:30–21:00
.
Mitä Lempäälän pajalla sitten tehdään ja millaisten kulkupelien kanssa toimitaan?
Meillä on kaksi kisamopoa, joita rakennellaan ja lahjoituksena saatuja mopoja kunnostetaan. Nuoret korjaavat
toki omia mopojaan ja skoottereitaan.
Työn alla on myös kartingauto Rakett
120. Autojen puolella työn alla ovat

Mikä moottoripajatoiminnassa on
merkittävintä?
Merkittävyyttä voi pohtia useammasta näkökulmasta. Nuorille merkittävintä on, että on turvallinen paikka, johon
voi tulla vaikka ilman omaa pyörää
tai mopoa rassaamaan kulkuneuvoja
toisten kanssa ja on mielekästä tekemistä. Aikuisille merkittävintä on se,
että voimme mahdollistaa tämän nuorille. Koko pajatoiminnalle merkittävintä on se, miten sitoutuneita yritykset
ovat olleet sponsoroimaan nuorten
tekemistä ja harrastamista. Se on
avannut myös uusia mahdollisuuksia
– esim. pääsimme vierailemaan Latelan pajassa.
Miten nuoret ovat kommentoineet
pajan toimintaa?
Nuoret ovat olleet alkuun vähän hämillään, koska vastaavaa toimintaa
ei ole ennen ollut Lempäälässä tarjolla. Nuoret haluaisivat, että paja olisi
useammin auki. Ajoharjoittelu paikkaa
toivotaan paljon. Pajojen väliset tapahtumat ovat tärkeitä.
Pajatoimintamme on avointa kaikille
nuorille, vaikka tytöt eivät ole vielä tätä
oikein löytäneet. Korona-aika on valitettavasti koetellut harrastusta, ja ovien avautumista odotetaan nyt innolla.
Toiminnassa tarvitaan vapaaehtoisia
naisia ja miehiä.
Kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan tai sihteeriin sekä pajatoiminnan vetäjään.
Pj. Tuula Petäkoski-Hult, 044 9843448,
siht. Päivi Härkönen 044 2395778 ja
ohjaaja/vapari Jokke Suomela
050 3947361.

Teksti Tapu Sirkka

Nuoren seurakunnan veisut karaokeen
Nuoren seurakunnan veisukirja eli Punainen laulukirja on kulunut useiden
rippikoulusukupolvien käsissä jo yli viidenkymmenen vuoden ajan. Veisukirjaa on uudistettu aina viiden vuoden välein. Tuorein, 11. painos, julkaistiin
viime vuonna. Nyt kirjan suosituimpia veisuja voi laulaa myös karaokena.
”Nykyinen rippikoulusukupolvi laulaa osittain samoja lauluja kuin jo heidän isovanhempansa aikoinaan. Nuoren seurakunnan veisut herättävät monenlaisia
tunteita ja muistoja monenikäisten mielissä. Niiden ympärille voisi rakentaa
yhteislaulutilaisuuksia samaan tapaan kuin joululaulujenkin ympärille”, toteaa
Lähetysseuran varatoiminnanjohtaja Satu Kantola, jonka idea veisukaraoke oli.
Mukana ikivihreitä ja uusia suosikkeja.
”Musiikki ja yhteislaulu, kuten virret, ovat aina olleet keskeinen yhdessä olemisen tapa seurakunnissa. Musiikilla on iso merkitys uskon sanoittamisessa.
Nuoren seurakunnan veisut on sanoitettu sellaisella kielellä, joka puhuttelee
nuoria. Teemme aina laajan kyselyn seurakunnissa, kun Nuoren seurakunnan
veisukirjan uutta painosta aletaan suunnitella”, kertoo Lasten ja nuorten keskuksen viestintäjohtaja Katri Korolainen.
”Suomen Lähetysseuralla oli suuri rooli hengellisen nuorisomusiikin kehittämisessä samaan aikaan, kun Nuoren seurakunnan veisut syntyivät ja vakiinnuttivat asemansa. Nämä kaksi juonnetta ruokkivat toisiaan. Siinä mielessä
on Lähetysseuralle hyvin luonteva ja iloinen asia, että olemme nyt yhteistyössä
Lasten ja nuorten keskuksen kanssa tuottamassa Nuoren seurakunnan veisukaraokea”, lisää Satu Kantola.
•

•

•

Suomen Lähetysseura, Lasten ja nuorten keskus sekä MaestroPro ovat yhteistyössä tuottaneet karaoketaustat kahteenkymmeneen suosituimpaan
veisuun. Kuten Kauneimmat Joululaulut -karaokessa, myös Nuoren seurakunnan veisukaraokessa on mukana ohjeet tekstiviestilahjoituksen tekemistä varten. Varat käytetään lasten ja nuorten hyvinvointiin niin Suomessa
kuin ulkomailla.
Nuoren seurakunnan veisukaraoken voi tilata julkistamistilaisuudesta alkaen touko-elokuuksi (4 kk) hintaan 200 euroa (sis. alv). Tarjolla on myös
Nuoren seurakunnan veisukaraoke ja Kauneimmat Joululaulut -karaoke
vuodeksi yhteishintaan 500 euroa (sis. alv).
Tilaukset sähköpostitse osoitteeseen myynti@maestropro.fi tai puhelimitse numeroon 029 1234 121.
Kuva Shutterstock
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Aivomme tarvitsevat uusia tapoja
pandemiasta toipumiseen

Uusi kerhonohjaajan käsikirja
tarjoaa raamit ja ideat
toteutuksiin
Kerhonohjaajan käsikirjalla on pitkät
perinteet. Mitä uutta tarjoaa toukokuussa ilmestyvä käsikirja? Pohdimme vastauksia yhdessä uuden kirjan
toimittajien,
nuorisotyönohjaajien
Noora Huotarin ja Jonna Kutilaisen
kanssa.
Mistä teemat uuteen käsikirjaan
nousivat?
Jonna: Ihan ensimmäisessä käsikirjan palaverissa LNK:n kouluttaja Anna
Kärri sanoi meille, että “teette sellaisen kirjan mitä itse haluaisitte käyttää”. Tästä ajatuksesta syntyivät ideat
kerhokertoihin. Hartauksien teemat
tulivat Suvi Pulkkiselta, joka on tehnyt
hartaudet tosi rohkeasti kerhomaailmaan. Hän oli kaavaillut Polku-toimintamallia taustaksi ja se nivoutuu siinä
hienosti minä ja rohkeus -teemoihin.
Noora kyseli myös omalta työpaikaltaan nuorilta ideoita, jotta saataisiin
mahdollisimman käytännönläheistä
sisältöä. Ajatuksena kirjassa on se, että
kerhonohjaaja saa tehdä sellaista kerhoa kuin itse haluaa ja kirja tukee sitä
työtä. Me tarjoamme raamit, mutta ohjaaja itse tekee kerhot.
Mitkä ovat omia suosikkejanne kerhokerroista?
Noora: Salapoliisikerho on meidän
oma suosikki! Siinä pääsee esimerkiksi rakentamaan itselleen salapoliisinimen, tutustumaan salapoliisin
tekemisiin, miten tuotetaan erilaisia
ääniä, käytetään äänisovelluksia, opetetaan vakoilemaan, vaklataan vaikka
mitä nuorisotyönohjaaja tekee. Saatiin
myös saamelaispappi Mari Valjakka kirjoittamaan saamelaisuudesta
yhden kerhokerran, jossa tutustutaan
saamelaisuuteen.
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Voisiko kirjaa käyttää myös nuorempien ja vanhempien kanssa?
Jonna: Ihan hyvin voisin käyttää nuorten kanssa tämän kirjan juttuja. Meillä on esimerkiksi iso takatasku, jossa
on pelejä ja leikkejä. Itse aion ainakin
käyttää tulevalla rippileireillä niitä. Kuitenkin hauskat leikit ovat aina hauskoja leikkejä, eivät ne katso ikää. Ja hartauksissa isompien nuorten kanssa
voi käyttää samoja teemoja kuin varkkareiden kanssa: yhtä lailla voidaan
miettiä arkisia asioita – kuka olen, keitä me ollaan, milloin ollaan rohkeita.
Mikä kirjassa on salapoliisikerhon lisäksi parasta?
Jonna: Yksi tärkeä syy, miksi tätä kirjaa hankitaan, on sen teoriaosuus. Se
on napakka muistilista ohjaajille niihin
hetkiin, kun sattuu se erityistilanne.
Nyt korona-aikaan laitettiin myös vinkkejä etäkerhoihin, kun ei tiedetä, miten
pitkään tämä tilanne jatkuu.
Noora: Yksi erikoisuus on myös
kokkikerhon oheisohjelma – tekemistä niihin hetkiin, kun on vaikka pikkuleivät uunissa. Itse ainakin muistan ajatelleeni näinä hetkinä, että “apua mitä
me nyt tehdään”.
Jonna: Tämä kirja on varsinkin ensimmäisen ja toisen vuoden ohjaajille
tukipaketti. Kun näitä kirjoja tulee vuosittain, haluttaisiin myös muistuttaa,
että älä unohda niitä vanhoja kirjoja!
Kauden alussa voi antaa tämän kirjan
ja joulun jälkeen vaikka edellisen, että
“hei, tässä uusia ideoita kevätkaudelle”. Kaikissa kirjoissa on ollut loistavaa
materiaalia.
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Poikkeusolot ovat kestäneet maassamme jo yli vuoden. LNK:n Itä- ja
Kaakkois-Suomen alueellisilla etäkehittämispäivillä aivotutkija Minna
Huotilainen muistutti tilanteen heijastuvan myös aivojemme toimintaan.

Kerhonohjaajan käsikirjan toimittivat nuorisotyönohjaajat Noora Huotari ja Jonna Kutilainen.

Käsikirjaa on julkaistu jo yli 50 vuotta. Mikä on sen tulevaisuus?
Noora: Kirjalla on hieno, pitkä perinne
ja itsellänikin on eka käsikirjani tallessa. Haluaisin että perinne jatkuu jollain
lailla. Tulevaisuutta ajatellen olisi varmasti hyvä saada materiaalia enemmän digitaaliseksi.
Jonna: Digitaaliseksi kehittäminen olisi tärkeää, kun nykyisin ideoita
haetaan ensimmäisenä Googlesta.
Fyysinen kirja on kuitenkin tosi tärkeä
varsinkin reuna-alueilla, joilla nettiyhteydet ovat huonot. Onhan se hienoa,
että edelleen kirjaa halutaan, varsinkin
ideoita hartauksiin. Kerhoissa on kuitenkin niitä konkareita, jotka tulevat eskari-ikäisenä ja jatkavat vuosia, niin on
tylsää, jos samat hartaudet toistuvat
aina. On ihanaa, että on hienoja luovia
ihmisiä tekemässä hienoja sisältöjä.

lkkp.kauppakv.fi

Teksti
Nelli-JänttiTuominen

Koronan jälkeen osaamme kenties
arvostaa toistemme kohtaamista paremmin, mutta pandemian jälkeisessä
ajassa ei voi aivojaan jatkuvasti pitää.
Esimerkiksi aistijärjestelmämme ovat
eläneet puutostilassa jo vuoden verran, pahimmassa kriisissä tuntojärjestelmämme. Se on tottunut kosketukseen ja nyt halaukset, yläfemmat
ja kättelyt ovat poissa. Korona-aika on
myös lisännyt myös kiireen tuntua.
”Vuosi sitten varhaiskasvatus ja
nuorisotyö muuttivat toimintaansa nopeasti vastaamaan koronatilannetta.
Oli etätoimintaa, Whatsapp-kerhoja,
ulkona pidettyjä rastipolkuja; lapsia ja
nuoria kohdattiin verkossa ja rajoitusten mukaisesti. Kuitenkin koen, että
työstä kasvatuksen kentällä on jäänyt
uupumaan Huotilaisen muistuttama
kosketus”, pohtii Lasten ja nuorten
keskuksen kouluttaja Anna Kärri.
Aivotoiminta ”selviytymismoodissa”
Olemme olleet poikkeustilassa jo vuoden ja työ on jatkuvasti muutoksessa.
Suunniteltu leiri joudutaan lennosta
muuttamaan etätoteutukseksi ja pahimmassa tapauksessa joudutaan
jokainen suunnitelma tekemään muutamaan kertaan uusiksi.
Kun työssä on kiireen tuntua ja tunnetta, eivät luovat ideat tule edes mieleen. Selviytymismoodissa suoritamme asioita läpi harmaan kiven. Silloin
ei pääse tuomaan omaa persoonaansa esille, eikä voi saada työstään parasta mahdollista palkkiota: sitä, että

oma kädenjälki näkyy.
“Jos haluamme työntekijöiden kukoistavan, heidät täytyy saada luopumaan uhan tunteesta ja antaa heille
hallinnan tunne: työni on merkityksellistä, minä olen tärkeä, saan aikaan
tässä työssä ja aikaansaannos on itseni näköistä. Se on palkitsevaa”, tiivisti
Minna Huotilainen.
“Kasvatustyössä ei aina pysty etenemään suunnitellusti, vaan pitää vain
reagoida. Tämän vuoksi on tärkeää
muistaa Huotilaisen opit aivojen hyvinvoinnista. Tarvitsemme taukoja ja hetkiä jolloin ei suoriteta, vaan annetaan
ideoiden ja ajatusten virrata. Tekee hyvää vain istuskella ja heitellä ideoita työkavereiden kanssa”, Anna muistuttaa.
“Sit ku” -elämästä nykyhetkeen
Minna Huotilainen painottaa, että
emme voi elää “sit ku” -elämää ja ajatella pelkkää tulevaisuutta koronan

jälkeen. Palautuminen pitää saada
tasapainoon ja omat aktiiviset harrastukset kuntoon.
Palautumiseen auttaa mm. työn
tauotus. Tauolla on olennaista tehdä
jotain, joka kaappaa tarkkaavaisuuden
hetkeksi meneillään olevasta työtehtävästä pois. Usein fyysinen toiminta
auttaa, mutta myös musiikki voi vaikuttaa yllättävänkin nopeasti ja voimakkaasti fysiologiseen tilaan.
Aivojen hyvinvointiin vaikuttavat
myös hyvä ravinto, riittävä uni ja liikunta. Kaikki näistä ovat yksityisasioita,
mutta tarvitsemme niiden ylläpitoon
usein tukea. Sitä olemme saattaneet
saada esimerkiksi työpaikoilla yhteisen lounaan merkeissä.
Nyt on kehitettävä uusia tapoja tukea toisiamme. Pandemia on muistuttanut meille, kuinka arvokasta on toistemme vilpitön kohtaaminen, arkinen
juttelu ja kuulumisten kysely.

Kehittämispäivät koko kasvun kaarelle
Mikkelin ja Kuopion hiippakuntien yhteisillä alueellisilla kehittämispäivillä oli
väkeä Kotkasta Pielavedelle. Kehittämispäivät avattiin ensimmäistä kertaa
koko kasvun kaarelle.
“Oli mahtavaa, kun porukassa oli niin varhaiskasvatuksen kuin varhaisnuoriso- ja nuorisotyön väkeä. Yhteinen keskustelu kirkon kasvatuksen aiheista
on tärkeää. Kehittämispäivillä keskustelimme myös seurakuntien ja koulujen
yhteistyöstä, OPSista. Tutustuimme myös Polku-toimintamalliin ja pohdimme
omaa hengellisen elämämme hoitamista”, Anna Kärri kertoo.
Kehittämispäivien teemat ovat syntyneet edellisten päivien palautteiden pohjalta. Tule ensi vuonna mukaan kohtaamaan ammatin merkeissä – sekä ihan
vain kohtaamisen vuoksi!

Lisätietoja: koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi
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UUTUUS!

UUTUUS!

38,61€
25,20 €

Mysteerit ja
seikkailut
kutsuvat!

Mahtava
tietopaketti
kerhonohjaajille

KINISJÄRVI, KOSKELA, LAAKKONEN, VALKEAPÄÄ

Mitä ihmettä! - Arvoituksellista
ryhmätoimintaa
Mitä ihmettä! on runsas paketti erilaista ryhmätoimintaa - pakohuonehenkisiä mysteerejä, QR-koodiseikkailuja ja uusia versioita lautapeleistä. Tehtävät kannustavat yhteiseen oivaltamiseen ja tekemisen riemuun.
Seikkailut soveltuvat sekä lapsille että nuorille ja niitä
voi toteuttaa kerhoissa, leireillä, rippikoulussa.
Virittäisittekö sovelluksen tutusta lautapelistä maastoon? Ratkoisitteko mysteeriä valaan vatsassa tai muinaisessa Egyptissä? Mysteeri voi viedä keskelle raamatunkertomusta, miettimään ilmastokysymyksiä tai
selvittämään QR-koodien avulla leirinjohdon sieppausta. Seikkailut ovat valmiita sellaisenaan, mutta niistä
voi poimia vinkkejä myös omien mysteerien luomiseen.
I S B N 9789523543713
Seurakuntahinta 38,61 (ovh.42,90)

JONNA KUTILAINEN, NOORA HUOTARI

Kerhonohjaajan käsikirja
Kerhonohjaajan käsikirja on perusteos kouluikäisten kerhotoimintaa seurakunnissa ohjaaville. Mukana on tietopaketti kerhon pitämisestä ja runsas kattaus erilaista ohjelmaa.
Teemana kulkee minä ja sinä: toistemme ja myös ympäristömme kunnioittaminen ja huomioiminen. Hartausmateriaalin aiheina ovat kerholaisen elämänvaiheet, kuten
kaste ja kasvaminen. Kerhokerrat on jaoteltu teemoittain,
ja niiden pohjalta voi rakentaa omannäköisensä kerhovuoden. Toiminnaksi voi valita esimerkiksi ilmaisutaitoa,
kirkkovuoden juhliin sopivaa ohjelmaa, salapoliisihommia
- tai pelikerhon, jossa peli tehdäänkin itse! Kirjan lopussa
on kisailuja ja leikkejä, joita voi napata erilaisiin tilanteisiin.
I S B N 9789523543720
Seurakuntahinta 25,20 (ovh. 28,00)

www.seurakuntakauppa.fi
facebook.com/kirjapaja seurakunnille
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