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Tarjoaako seurakunta maailmanparan-
tamisesta kiinnostuneille opiskelijoille ve-
tovoimaisia työpaikkoja? On pitkälti seu-
rakuntien käsissä, millaisia strategioita 
työalojen kehittämisessä valitaan ja mi-
ten mahdollista työntekijöiden on kehit-
tää omaa työtä, arvioivat Diakin rehtori 
Elina Juntunen ja yliopettaja Minna Val-
tonen, sivut 4-8.
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LASTEN JA NUORTEN KESKUS RY

Nuorisotyönohjaajat kokevat tekevänsä arvokasta työtä. Heidän työkuvansa on monipuolinen, ja he ovat 
innostuneita oppimaan uutta ja halukkaita kouluttautumaan. Kirkon kasvatuksen työntekijät ovat ylei-
sesti osaavia, yhteistyökykyisiä ja ammattitaidostaan ylpeitä. Useimmille työ on kutsumus, ja he haluavat 
tehdä työtä nimenomaan kirkossa. Tällaisia tietoja välittää Kirkon kasvatuksen barometri 2020.

Missä Sinä näet itsesi töissä viiden vuoden kuluttua? Millaisia muutoksia toivot omalle työpaikalle-
si, ja kirkkoon laajemmin? Mitä mielestäsi tulisi tapahtua, että kymmenen vuoden kuluttua barometrit 
kertoisivat yhtä hyviä uutisia, ja kirkko saisi edelleen hyviä työntekijöitä?  

Sitoutuneet työntekijät ovat kirkon aarteita. Tiedämme kuitenkin, että kirkko ja seurakunnat joutu-
vat tulevaisuudessa tiukasti kilpailemaan osaajista nuorisotyön ja kasvatuksen monipuolisessa kentässä. 
Uralla etenemisen mahdollisuudet nuorisotyössä ovat vaatimattomia. Meidän on löydettävä hyvin kou-
lutetuille osaajille parempia etenemismahdollisuuksia kirkon työssä. Yhtälö on haastava, mutta sitä voi-
si ratkaista seurakuntien, hiippakuntien ja kokonaiskirkon yhteistyönä. 

Palkan suuruudella kirkko ei pysty kilpailemaan. Ilta- ja viikonlopputyöt eivät kaikkia houkuttele. 
Huomio kannattaa kiinnittää siihen, että työelämältä odotetaan ennen muuta merkityksellisyyttä. Yhä 
useampi nuori aikuinen haluaa muuttaa maailmaa työnsä kautta, yhdessä toisten kanssa, joilla on sa-
mankaltainen motiivi. Onko kirkon nuorisotyö se alusta, jolla rakennetaan parempaa maailmaa? Onko 
seurakunta sellainen paikka, jonka kasvava nuori tunnistaa maailmanparantajien yhteisöksi, jossa olisi 
hienoa olla joskus aikuisena töissä? Jokainen työntekijä on lapsille ja nuorille elävä käyntikortti kirkkoon 
työnantajana. Kannattaa siis avoimesti, rehellisesti ja monipuolisesti keskustella nuorten kanssa kirkos-
ta mahdollisena työpaikkana.

Johtaminen on kirkossa kehittynyt hyvään suuntaan, ja tämän suunnan soisi vielä vahvistuvan. Työ-
yhteisöjä kehitetään, ilmapiiriin halutaan tietoisesti vaikuttaa. Luottamus työntekijöiden välillä on tär-
keintä pääomaa, ja sen kartuttamiseen voimme jokainen osallistua omissa yhteisöissämme. Itselleni on 
ollut erityisen merkittävää kokemus siitä, kuinka työyhteisö muistaa, tukee, ja kannustaa esihenkilöään. 
Yksin ei kukaan meistä onnistu loistamaan.

Jormo Kokkonen 
KKP

ALUKSI

Kirkko tulevaisuuden työpaikkana
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Katse kirkon työn tulevaisuuteen
Kirkon alan työpaikkoja ovat 
kohtaamassa monenlaiset 
muutokset. Nuorisotyön 
osalta muutoksia seurataan 
erityisen kiinnostuneina 
myös Diakonia-
ammattikorkeakoulussa. 
Diakin rehtori Elina 
Juntunen (oik.) ja Diakonia 
ja kasvatuksen yliopettajan 
Minna Valtosen (vas.) silmin 
kirkolla ja seurakunnilla on 
edessään paljon tehtävää, 
jotta ne muutosten keskellä 
säilyttävät asemansa 
vetovoimaisena  
työpaikkana.

Teksti: Jaakko Kaartinen
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Monenlaisten muutosten 
äärellä kirkon kasvatus-
työssä tosiaan ollaan. 
Toimintaympäristöt ovat 

aina muutoksessa, mutta tämänhetkiset 
tulevaisuuden näkymät ovat ehkä kir-
kolle ja seurakunnille uudenlaisia”, sa-
noo Diakonia-ammattikorkeakoulun 
rehtori Elina Juntunen.

”Suurimmat työtä koskevat muutok-
set liittyvät mielestäni isoon yhteiskun-
nalliseen kuvaan, erityisesti Sote-muu-
tokseen ja uusien hyvinvointialueiden 
syntyyn. Miten seurakunnat tulevaisuu-
dessa tulevat asemoitumaan kaupunkien 
ja kuntien ja toisaalta uusien sotealuei-
den palveluverkkokokonaisuudessa? Se 
on iso vyyhti. Ja toivon, että seurakun-
nat ovat aktiivisesti miettimässä, mitä se 
tarkoittaa tulevaisuuden myös osaami-
sen tarpeen suhteen.”

Verkostoitumista ja monialaista yh-
teistyötä on seurakunnissa saatu teh-
dä aina, mutta sote-muutos mullistaa 
kokonaan yhteistyökentän rakenteen. 
Muutosten myötä niissäkin seurakun-
nissa, joissa verkostoituminen on ollut 
vähäisempää, on pakko lähteä aktiivises-
ti mukaan. Omaan piiriin eristäytymi-
nen ei ole enää missään vaihtoehto, Jun-
tunen arvioi.

Kuka saa Soten osaajat?

Sote siis tuo mukanaan mullistuksen. 
Nuorisotyössä ja kasvatuksen saralla se 
on jatkoa liukumiselle monialaisen yh-
teystyön suuntaan perustehtävien hoi-
tamisen rinnalla. Nyt tapahtuvat muu-
tokset ovat kuitenkin tavallista suurem-

pi loikka.
”Lasten ja nuorten osalta koulujen 

hyvinvointipalvelut siirtyvät nimen-
omaan osaksi hyvinvointialueita. Se on 
tavattoman tärkeä linkki seurakuntayh-
teistyön tekemiselle, oppilaitostyön ja 
nuorisotyön suuntaan. Yhteistyön muo-
dot täytyy löytää hyvinvointialueiden ja 
seurakuntien välillä tässä uudessa tilan-
teessa.”

Diakonian ja kasvatuksen yliopetta-
ja Minna Valtonen toteaa, että Diakis-
ta ammattiin valmistuvat on jo opiske-
luvaiheessa kastettu verkosto- ja projek-
timaisen työn tekemiseen.

”Kaksoistutkinto on todella hyvä läh-
tökohta tähän uuteen tilanteeseen. Seu-
rakuntien käyttöön valmistuu uusia 
työntekijöitä, joilla on jo valmiiksi sote-
alan tuntemus ja uusin tieto koulutuk-
sen. Tämä on ammattikorkeakoulutuk-
sen valtti verrattuna esimerkiksi pappien 
koulutukseen: opintojen myötä syntyy 
laaja osaaminen koulutuksen aikana.”

”Opiskelijat meillä myös suorittavat 
opintoja työelämälähtöisissä hankkeissa. 
Se on kiinteästi osa opintoja.”

Opiskelijoiden osaaminen ei kuiten-
kaan automaattisesti tule seurakuntien 
käyttöön. Osaajista kilpailevat kaikki.

Diakista valmistuvat voivat työsken-
nellä uudessa sotemaastossa sekä seura-
kuntien että kuntien ja järjestöjen puo-
lella. Tilanteessa, missä töitä on enem-
män kuin tekijöitä, ammattiin valmistu-
va miettii kyllä tarkasti, minne kannat-
taa suunnata.

Seurakuntien kannalta kysymys on 
myös siitä, millainen tulevaisuuden työ-
paikka se on: millaiset mahdollisuudet 

yhteistyön kehittämiselle on järjestetty, 
miten työntekijöitä siinä tuetaan, miten 
se on resursoitu? Tarjoaako seurakun-
ta nuorelle työntekijälle mielenkiintoi-
sia hankkeita vai löytyvätkö ne muualta?

Seurakuntaharjoittelun 
merkitys korostuu

”Ei nyt ehkä kriisissä vielä kirkon työn 
suhteen olla, opiskelemaan tulevissa on 
paljon seurakuntaan suuntautuneita. 
Monilla tänne hakevilla se on yhä yk-
kösjuttu”, Minna Valtonen toteaa.

Kirkkotyönantajan näkökulmasta ti-
lanne on kuitenkin jo mennyt epäedul-
liseen suuntaan.

”Meillä ei valitettavasti ole tarkkaa 
pitkän linjan tutkimustietoa siitä, mi-
ten seurakuntatyön vetovoima on kehit-
tynyt. Mutta kymmenen vuotta sitten 
opiskelujaan aloittaville, keskivaiheen 
ja loppuvaiheen opiskelijoille tehdyssä 
kyselyssä, jossa noin puolet kirkollisen 
puolen koulutukseen hakevista opiske-
lijoista halusi töihin seurakuntaan. Pari 
vuotta sitten tehdyn toisen kyselyn ohes-
sa kertyneessä aineistossa enää kolman-
nes haluaa sillä hetkellä suuntautua seu-
rakuntaan. Tulos on viitteellinen, mut-
ta antaa ehkä suuntaa”, Valtonen kertoo.

Tuleva seurakuntatyö mielessään 
Diakissa aloittaneista opiskelijoista osa 
vaihtaa mielipidettään opintojen aikana. 
Yksi syy liittyy harjoittelujaksoon.

”Näppituntuma on, että opiskeluai-
kana kaksoistutkintoa suorittavat opis-
kelijat pääsevät tekemään todella innos-
tavia sosiaalialan harjoittelujaksoja ja 
moni innostuu niiden kautta sillä puo-

”Miten seurakunnat 
tulevaisuudessa 

tulevat asemoitumaan 
kaupunkien ja 

kuntien ja toisaalta 
uusien sotealueiden 

palveluverkko- 
kokonaisuudessa?”
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lella tarjoutuvista työmahdollisuuksista. 
Seurakuntaharjoittelustakin kokemuk-
set ovat enimmäkseen hyviä, mutta seu-
rakunnat joutuvat kyllä tiukasti kilpai-
lemaan tässä varsin monipuolisessa ken-
tässä. Aika iso merkitys on sillä, miten 
opiskelijat seurakunnissa otetaan vas-
taan”, Minna Valtonen miettii.

”Puskaradio toimii hyvin opiskelijoi-
den välillä. Hyvät ja huonot kokemuk-
set kiertävät. Sillä, miten seurakunnat si-
tä hommaansa hoitaa, on kyllä iso mer-
kitys.”

Kirkkotyönantajan 
vetovoimassa kehitettävää

Viileästi tarkasteltuna seurakunnat jou-
tuvat arvioimaan, kuinka hyviä työpaik-
koja pystytään maallisin mittarein uu-
delle työntekijöiden sukupolvelle tarjo-
amaan. On selvää, että paljon on kor-
jaamisen varaa.

”Työvoimapula on jo nyt suuri useil-
la aloilla ja tulee olemaan yhä suurempi. 
Jonkin verran olemme isoja sote-työn-
antajia kohdanneet työnantajina, mu-
kaan luettuna kirkkohallitus. Olemme 
keskustelleet yhteisestä kokonaisuudes-
ta: miten koulutuksen vetovoima saa-
daan hyväksi, mutta yhtä lailla siitä, mi-
ten saadaan hyviä työelämäkokemuk-
sia opiskelijoille, miten alat olisivat ve-
tovoimaisia ja miten työelämän pitovoi-
maa voidaan kehittää. Tästä oppilaitos-
ten pitää työnantajien kanssa olla vast-
edes tiiviisti puhumassa yhteisessä pöy-
dässä”, Elina Juntunen sanoo.

”Kun ajattelee työelämää, olennais-
ta on, että työ koetaan mielekkääksi: 

että johtaminen on hyvää, että työpai-
kalla kiinnitetään huomiota työelämän 
laatuun. Se tarkoittaa muun muassa, et-
tä työntekijöillä on mahdollisuus vai-
kuttaa omaan työhönsä, saa muotoil-
tua omaa työtä, saa oman potentiaalin-
sa käyttöön. Muun muassa näihin asioi-
hin kirkon ja seurakuntien on työnan-
tajina tärkeää panostaa ainakin näihin 
asioihin. Moni jo varmasti tekeekin tie-
toista ja tavoitteellista kehittämistä näi-
den suhteen.”

Minna Valtonen patistaa kirkkoa 
miettimään mahdollisia urapolkuja 
opiskelijoiden näkökulmasta.

”Sehän on se asia, joka kirkossa ei ole 
ollenkaan vetovoimaista. Nuorisotyön-
ohjaajaksi valmistunut ja seurakunnas-
ta paikan vastaanottanut on uransa hui-
pulla sillä hetkellä, kun ensi kerran saa 
työn. Kirkkoon täytyisi luoda sellaisia 
mahdollisuuksia, että ammattikorkea-
koulusta valmistunut voi toimia esimer-
kiksi esimiestehtävissä ja ylemmän am-
mattikorkeakoulututkinnon suoritta-
minen toisi lisäpotentiaalia, joka myös 
huomioitaisiin esimerkiksi palkkaukses-
sa järkevällä tavalla. Näiltä osin kirkko 
ei ole hoitanut tonttiaan nätisti.”

Juntunen toteaa, että Diakilla on tar-
jolla erilaisia koulutuspolkuja nuoriso-
työn ja kasvatuksen alalla työskentele-
ville. 

”On erikoistumisopintoja ja ylem-
pi AMK, joka on erinomaisen hyvä ko-
konaisuus. Aktiivisesti pohditaan myös 
tohtoriopintojen väyliä yliopistolle. 
Mutta tällaisen koulutuksen tuoma lisä-
arvo pitäisi näkyä myös siellä työelämäs-
sä, kirkossakin.”

Ennakoivaa tietoa kirkon 
töistä vaikea saada

Kirkkoon työntekijöitä kouluttaval-
le oppilaitokselle on haasteena se, että 
kirkon työpaikkojen tulevaisuus tuntuu 
olevan osin hämärän peitossa.

”Meidän pitää kouluttajina pitäi-
si osata ajatella vuosikymmenen, vii-
dentoista vuoden päähän. Mutta tämän 
muutos on nyt niin nopeaa, on vaikeaa 
arvioida, mitä on tulossa”, rehtori Elina 
Juntunen sanoo.

”Viime keväänä teimme paljon työtä 
saadaksemme tietoa tulevaisuuden työn-
tekijätarpeesta aloilla, joihin Diak kou-
luttaa. Huomasin, että heikosti saadaan 
ennakoivaa tietoa kirkon puolelta sii-
tä, miten työmarkkinat tulevat kehitty-
mään koskien diakoniaa ja nuorisotyö-
tä. ”

”Kyselimme hiippakunnilta ja työ-
markkinaosastolta mutta aika vähän si-
tä tietoa on ylipäätään olemassa. Sosio-
nomikoulutuksen osalta tiedetään tar-
kemmin, mikä ovat esimerkiksi lasten-
suojelun, vammaistyön ja vanhustyön 
voimakkaat työvoimapulan alueet. Olisi 
tärkeää nyt tehdä tässä yhteistyötä, jot-
ta meillä olisi oikeaa dataa siitä, mikä ti-
lanne kirkossa on nyt ja miltä se näyttää 
sillä kymmenen-viidentoista vuoden sä-
teellä.”

Kirkon työn roikkuu tummia pilviä 
ja epätietoisuus tulevaisuudesta on voi-
makkaasti esillä. Se ei voi olla vaikutta-
matta opiskelijoiden tunnelmiin tulevaa 
työuraansa hahmottaessaan.

”Kun lisäksi ajattelee työolosuhteita, 
palkkaa ja työaikaa, niin jos valmistues-

Kirkon työn uudet muutostarpeet 
tiivistyvät Elina Juntusen mukaan eri-
tyisesti niiden tehtävien ympärille, jot-
ka sote-uudistuksen myötä jäävät kun-
nille ja kaupungeille.

”Monialainen yhteistyö on sen teh-
täväkentän äärellä aivan olennainen. 
Ajatellaan vaikka nuorten palvelupol-
kuja kunnassa. Niiden pitää olla mah-
dollisimman selkeitä ja eri toimijoiden 
täytyy tehdä yhteistyöltä, lapsi ja nuo-
ri keskiössä. Seurakuntien täytyy läh-

teä siihen mukaan virallisesti, tavoit-
teellisesti, päämäärätietoisesti ja hyvin 
johdetusti.”

”Toinen laaja muutos liittyy siihen, 
että kun sote-palvelut sitten siirtyvät 
hyvinvointialueille. Yhteyden sosiaa-
li- ja terveyspalveluihin täytyy vahva, 
jotta yhteistyötä pystytään siellä teke-
mään. Yhteistyötä on totuttu kyllä jo 
tekemäänkin, mutta verkoston ja ra-
kenteiden muuttuessa ja laajentues-
sa tarvitaan huomattavan paljon lisää 

työtä ja vaiva, jotta seurakunnat ovat 
myös uudessa tilanteessa tunnistettuja 
ja tunnustettuja toimijoita.”

”On näyttänyt siltä, että yhteiskun-
nan puolelta seurakuntia kyllä toivo-
taankin kovasti mukaan yhteistyö-
kumppaneiksi. On enemmän seura-
kuntien omissa käsissä sitten ollut, mi-
ten näihin toiveisiin on tartuttu.”

Nuorisotyö kehittyy yhä verkostomaisemmaksi
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sa on perhettä ja velkaa, houkuttaa kyllä 
se, että voi tehdä kahdeksan tunnin työ-
päiviä säännöllisellä työajalla ja saada pa-
rempaa palkkaa”, Minna Valtonen lisää.

Valtonen ja Juntunen näkevät asias-
sa myönteisenkin puolen. On sinällään 
arvokasta, että kirkollisen koulutuksen 
tehneitä on töissä myös lastensuojelus-
sa ja kunnallisen nuorisotyön kentällä. 
Mahdollisesti heistä tulee myös luonte-
via linkkejä seurakunnille niissä yhteis-
työkuvioissa, joita toimijoiden välillä tu-
levaisuudessa yhä enemmän tarvitaan.

Puhe kirkosta on jännitteistä

Diakin avarista ikkunoista katsellessa ei 
voi olla miettimättä sitäkään, miten kir-
kon ympärillä oleva ilmapiiri ja sisäinen 
käytävä keskustelu vaikuttaa sen työnan-
tajakuvaan.

”Puhe, jota kirkosta käydään, vaikut-
taa kyllä opiskelijoiden ajatteluun työn 
houkuttelevuudesta. Kirkon kasvatuk-
sen kenttä on toivon sävyttämää tule-
vaisuustyötä, jota tässä ajassa juuri tar-
vitaan. Olisi kaikki eväät luoda sellais-
ta merkityksellistä tehtäväkenttää, joka 
vaikuttaa laajemminkin tässä yhteiskun-
nassa. Mutta tuntuu, että se puhe kir-
kosta jännitteistä ja ristiriitaista ja kes-
kittyy epäolennaisiin asioihin”, Minna 
Valtonen sanoo.

”On mahdollinen näkymä, että kir-
kon ja kristillisyyden vetovoima madal-
tuu sukupolvien vaihtuessa. Mutta ajat-
telisin myös, että jos mietitään, miksi 
kristillisyys ei houkuttele, niin se pu-
he, jota viime vuosina on käyty ja mi-
kä eniten lööppeihin nousee, se ei ole 
houkuttelevaa.”

”Meidän kirkossa täytyy mennä it-
seemme ja miettiä, miten kristillisyyt-
tä sanoitetaan. Kristillinen kasvatus on 
toivon työtä ja kun se karsitaan joutavis-
ta kuohuista, sehän on ihan mahtavaa, 
sellaista, joka tuo epävarman tulevaisuu-
den edessä olevalle epävarmalle nuorelle 
paljon toivoa. Mutta kirkkoa koskevan 
puheen ja kirkon työn välillä on hanka-
la jännite. Miten se ratkaistaan? Ainakin 

peräänkuulutan kirkon jokaisen työnte-
kijän vastuuta siitä, miten puhuu omas-
ta työstään ja työnantajastaan yleisesti. 
Aika paljon on omissa käsissä, minkä-
laista tulevaisuutta tehdään.”

”Lopulta jokainen seurakunnan 
työntekijä, joka on nuorten kanssa teke-
misessä, voi olla rekrytoimassa kirkkoon 
työntekijöitä jo itse nuorisotyössä. Jos 
vaikka rippikoululeirillä pitää esillä kirk-
koa myös yhtenä mahdollisena työpaik-
kana, silläkin on merkitystä.”

Onko maailmanparantajille 
kirkossa töitä tarjolla?

Ihmiset haluavat kyselyjen mukaan teh-
dä arvojaan vastaavia töitä. Se näkyy 
myös Diakiin opiskelijoiksi hakeutuvi-
en nuorten ja ammattiaan vaihtavien ai-
kuisopiskelijoiden ajattelussa.

”Diakissa kokemus opiskelijoiden 
motivaatiosta on, että auttamisen ja 
maailman parantamisen halussa on se 
syy, miksi tänne tullaan. Talo täynnä 
maailmanparantajia.”

Tarjoaako seurakunta näistä maa-
ilmanparantamisesta kiinnostuneille 
opiskelijoille vetovoimaisia työpaikkoja?

”On pitkälti seurakuntien käsissä, 
millaisia strategioita työalojen kehittä-
misessä valitaan ja miten mahdollista 
työntekijöiden on kehittää omaa työtä.”

Juntunen ja Valtonen muistuttavat, 
että tarve sellaiselle työlle, jota kirkossa 
osataan tehdä hyvin, on jatkuvasti suuri.

”Segregaatio lasten ja nuorten välillä 
tulee olemaan entistä voimakkaampaa. 
Siihen liittyvät teemat ovat yhä tärkeäm-
piä – miten saadaan syrjäytymässä ole-
vat nuoret takaisin yhteiskuntaan. Ulko-
puolisuuden ehkäisyn näkökulmat ovat 
sosionomikoulutuksessakin syvällä”, Eli-
na Juntunen sanoo.

”Nuoret ovat ankarien odotusten ja 
paineiden ristiaallokossa. Tätäkin taus-
taa vasten kristillisyyden viesti ja armol-
lisuus on äärimmäisen tärkeää. Tarvi-
taan kohtaamista, jossa viestinä on et-
tä ”sinä riität”. Ja näillä työntekijöillä 
on suuri merkitys ja näille työntekijöil-
le on suuri tarve. Sitä merkitystä täytyy 
vain selvemmin avata ja sanoittaa ja tuo-
da esille.”

Kun kirkon talouden kehityskuvan 
edessä mietitään, mitä pidetään ja mi-
kä jätetään, kasvatuksen ja nuorisotyön 
osalta ollaan vedenjakajalla. 

”Rohkenisin arvioida, että kirkos-
sa ollaan kyllä kohtalonkysymyksen ää-
rellä juuri siinä, miten kirkon kasvatus-
työtä arvostetaan seurakunnissa ja miten 
paljon siihen satsataan paukkuja. Sehän 
on kirkon tulevaisuuden kysymys”, tote-
aa Minna Valtonen.

”Noihin ajatuksiin on helppo yhtyä. 
Kun ajattelee koronan jälkeistä aikaa, 
toivoisin kovasti, ettei kasvatuksen ken-
tälle kohdisteta leikkauksia, vaan päin-
vastoin tuotaisiin vahvasti esiin sen työn 
merkitystä lapsille, nuorille ja perheil-
le. Se on varmasti sellainen yhteiskun-
nallinen kysymys, jossa kirkon toivoi-
si olevan vahvasti myös mukana ja to-
teuttamassa tehtäväänsä yhdessä kunti-
en ja järjestöjen kanssa”, Elina Juntunen 
miettii. 

”Heikosti saadaan 
ennakoivaa tietoa kirkon 

puolelta siitä, miten 
työmarkkinat tulevat 
kehittymään koskien 

diakoniaa ja 
nuorisotyötä.”
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Saako kirkon töissä olla töissä?

OPISKELUKAVERIN OHJAAJA TOTESI aikoinaan harjoittelussa, ettei oikea seura-
kunnan työntekijä katso kelloa tai kalenteria, vaan viis veisaa vapaapäivistä ja muista höm-
pötyksistä, sillä sydämestähän tätä työtä tehdään. Monet ystävät ja perheet ovat varmas-
ti oppineet, ettei seurakunnassa työskentelevää usein perinteisinä vapaina ja pyhinä näe. 
Eräs kollega myös viisaasti pohti, kuinka pitää huolta, ettei oma usko muuttuisi vain työ-
välineeksi. 

TYÖ- JA VAPAA-AJAN EROTTELEMISESTA puhutaan paljon. Seurakunnan työssä 
ne kietoutuvat mielestäni monimutkaisemmaksi vyyhdiksi kuin usein muistammekaan. 
Selkeää työaikaa ei ole, työn tekeminen sidotaan kutsumukseen ja kutsumus taas linki-
tetään vakaumukseemme. Työtoverit ovat myös sisaruksiamme Kristuksessa, saman ruu-
miin jäseniä. Emmekä työntekijöinä laita itsestämme likoon ainoastaan omasta jakaes-
samme tai heittäytyessämme, vaan teemme koko ajan töitä oman maailmankuvamme, ih-
miskäsityksemme ja vakaumuksemme äärellä. 

EMME SIIS KOHTAA TÖISSÄ ainoastaan työelämän haasteita vaan myös ”perhe-elä-
mään”, vakaumuksiin sekä maailmankuviin liittyviä haasteita. Emme ole töissä vain työn-
tekijöinä, vaan käytössä on myös esimerkiksi kristityn identiteettimme. Osalle tämä kaik-
ki on pitkään tarkoittanut sitä, ettei rajaa työn ja muun elämän väliin siis voi tai kuulu 
piirtää. Itse ajattelen kuitenkin yhä useammin toisin. Ajattelen, että juuri siksi on tärke-
ää yrittää kerta toisensa jälkeen muistuttaa, että kirkon työ saisi olla myös työtä sen ny-
kyisessä merkityksessä.

KUTSUMUKSEN EI TARVITSE TARKOITTAA luopumista omista rajoistaan. Vakau-
musta tai motivaatiota tehdä työtä Jumalalle ei tarvitse mitata työn määrässä tai valmiu-
dessa antaa aina kaikkensa. Työyhteisön haasteita voi tarkastella kristillisen yhteisön ja 
teologisten kysymyksen rinnalla myös ihan vain työyhteisön haasteena. Kirkon työnteki-
jänäkin saa olla elämää töiden ulkopuolella, ja siitä on lupa pitää kiinni, vaikka työn luon-
ne edellyttääkin monia töitä joustavampaa työaikaa. Kirkossa tehtävä työ on meille usein 
enemmän kuin vain työtä, mutta silti se saa olla myös työtä, eikä se ole vakaumuksestam-
me pois.

Mio Kivelä

KOLUMNI
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Korona muutti työelämää, 
mutta vielä ei tiedetä, 
mitkä muutoksista ovat 
pysyviä. Poikkeusaika 
korosti myös monia 
ongelmia, joiden juuret 
ovat olleet olemassa jo 
aiemmin. Nuorisotyössä 
poikkeusaika myös teki 
entistä näkyvämmäksi 
kysymyksen työn 
tulevaisuudesta.

Suomalaiset ovat viihtyneet etä-
työssä kuulemma hyvin. Näin ju-
listi eräs tutkimus hiljattain. Toi-

sen tutkimuksen mukaan etätyön ter-
veysvaikutukset ovat olleet sekä myön-
teisiä että kielteisiä, mitään selvää suun-
taa ei voida vielä sanoa. Nuorisotoimi-
alalla tehdyn kyselyn mukaan ala on 
yleisesti reagoinut  poikkeusolosuhtei-
siin nopeasti ja toimintaa on sopeutet-
tu siihen tehokkaasti. Pääperiaattee-
na poikkeusajan työssä on selvityksen 
mukaaan ollut ajatus, että palveltaisiin 
nuoria mahdollisimman normaalisti. 

Kuitenkin tosiasia on, että vuorovai-
kutustyön perinteinen menetelmä, toi-
sen ihmisen kohtaaminen, on muuttu-
nut. Etäyhteyksissä on erilaista havain-
noida toisen läsnäolon intensiivisyyttä, 
lukea toisen kehonkieltä, tulkita tun-
teita ja välittää tunnelmia. 

Alalla on harpattu iso digiloikka. 
Valtion nuorisoneuvoston tilaaman sel-
vityksen mukaan peräti kolme neljästä 
ammattilaisesta on löytänyt uusia tiloja 
toiminnalleen. Yleisesti on tullut tavak-
si puhua siitä, ettemme palaa vanhaan, 
vaan “uuteen normaaliin”. Sitä kutsu-
taan vanhan ja uuden välimuodoksi, 
hybridiksi. 

Korona lisäsi  
kognitiivista uupumista
 
Itä-Suomen yliopiston tutkija kertoi hil-
jan kyselystä, jonka perusteella näyttää 
siltä, että kirkossa työntekijät ovat koke-
neet poikkeusoloissa työajan ja työpäi-
vien sekoittuneen ja liudentuneen sirpa-
lemaisiksi ja ylipitkiksi ja kokousten li-
sääntyneen. 

Kirkossa korona nosti esille johta-
juuden ongelmia. Työntekijäryhmistä 
erityisesti nuorisotyöntekijöiden koke-
muksissa näkyi teknologian kysymysten 
korostuminen ja toissijaisten työtehtävi-
en lisääntyminen. Nuorisotyöntekijöil-
lä korona on lisännyt kognitiivista uu-

pumusta. Tällä tarkoitetaan sitä, että on 
pitänyt oppia ja osata uuvuttavan pal-
jon uutta.

Poikkeusajan vaikutuksista nuoriso-
työhön on ilmestymässä tutkimusra-
portti loppuvuodesta 2021. Siinä on 
kartoitettu uusien toimintatapojen 
käyttöön ottamista, työntekijöiden ko-
kemuksia poikkeusoloissa tehdyistä rat-
kaisuista, muutoksista työn tekemisessä 
ja sen suunnittelussa ja siitä, mikä työssä 
on koettu poikkeusoloissa merkityksel-
liseksi, lasten ja nuorten tuen tarpeista, 
poikkeusolojen arvioiduista pitkäkestoi-
semmista vaikutuksista lasten ja nuorten 
elämään sekä sitä, millaisia ajatuksia vas-
taajilla oli työn tulevaisuudesta.

Poikkeusoloissa kirkastuivat 
työn haasteet ja merkitys

Poikkeusolot ja niiden mukana tulleet muutokset ovat alleviivanneet ja kir-
kastaneet työntekijöiden ajattelussa kohtaamisen ja läsnäolon merkitystä. 
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“Lyhyesti voi tässä vaiheessa tode-
ta, että poikkeusolot ja niiden muka-
na tulleet muutokset ovat alleviivanneet 
ja kirkastaneet työntekijöiden ajattelus-
sa kohtaamisen ja läsnäolon merkitystä. 
Nyt, kun se ei ole ollut mahdollista sa-
malla tavalla kuin ennen”, Sami Rito-
koski Diakonia-ammattikorkeakoulus-
ta kuvailee.

 “Vaikka joissakin asioissa toivotta-
vasti päästään palaamaan vanhaan nor-
maaliin, joistakin muutoksista uskotaan 
tulleen pysyviä. Selvityksen on tarkoitus 
tuoda esille, miten nuorisotyöntekijät it-
se ovat kokeneet työnsä poikkeusoloissa.”

Ritokosken mukaan työntekijät ovat 
havahtuneet uudella tavalla arvosta-
maan live-kohtaamisia, kun ne on “vie-
ty pois”. 

“Digi on totta ja se on tullut nyt 
nuorisotyön alalla selväksi. Tähän saak-
ka on ajateltu, että livekohtaamiset ovat 
lähtökohtaisesti sitä nuorisotyön ydintä. 
Nyt on mietittävä, mikä digiyhteydessä 
on tärkeää. On myös kiinnostavaa seu-
rata sitä, mitä nuoret ja heidän perheen-
sä odottavat kohtaamista, suhteessa sii-
hen, mitä työntekijät odottavat.”

Poikkeusaika on tehnyt näkyväk-
si sen, että etäyhteyksistä hyötyvät mo-
net olosuhteiden tai persoonallisuuten-
sa vuoksi. Etärippikoulun ohjaajat ovat 
kertoneet, että digitaalisesti solmittavat 
yhteydet helpottavat syrjäkylillä ja niitä, 
joille sosiaaliset tilanteet ovat epämuka-
via. Etänä yhteydessä oleminen voi so-
pia myös hyvin esimerkiksi kilpaurhei-
levalle nuorelle. Mutta silloin haasteet 

ovat suuria tunnneilmapiirin, tunteiden 
ja sanattoman viestinnän välittymisessä. 

Nuorisotyön ammattilaisesta 
tuli seurakunnan digimentori

Myös Kasvatuksen ja nuorisotyön asian-
tuntijat ry on selvitellyt alan kuulumi-
sia poikkeusoloissa. Yksi merkittävä asia, 
joka on tullut esiin kyselyissä on se, et-
tä kun kaikki siirtyi verkkoon, monien 
nuorisotyön ammattilaisten työpäiviin 
alkoi sisältyä muiden kouluttamista. 

“Näyttää siltä, että nuorisotyöntekijät 
ovat siirtyneet kouluttamaan muita, oh-
jaamaan jaaa tuutoroimaan muita seura-
kunnissa esimerkiksi sähköisten alusto-
jen käyttämisessä. Ei seurakunnissa ol-
lut paljoa kokemusta niistä. Yhtäkkiä tu-
livat striimaukset ja verkko-alustat, joilla 
voi kokoontua. Toisaalta on paljon nuo-
risotyöntekijöitä, joiden on pitänyt itse 
opiskella näitä taitoja”, kertoo Tero Fle-
minch KNT ry:stä.

Työntekijöistä osa on nauttinut etä-
työstä ja jopa kokenut esimerkiksi työ-
yhteisöön liittyvien ongelmien vähen-
tyneen. 

“Kesällä 2020 osa seurakunnista pi-
ti rippileirit perinteisesti. Se osoittautui 
taktisesti hyväksi ratkaisuksi. Syksy näyt-
ti kurjalta ja hyvät olivat neuvot kalliit. 
Mutta monet myös kokivat, että työyh-
teisön tai muuten työn mukanaan tuo-
mat sosiaaliset vaikeudet vähenivät etä-
työn myötä ja esimerkiksi työpaikkakiu-
saaminen loppui”, Fleminch kertoo.

 
Nuorisotyöntekijä on kuin 
kuukausipalkkainen yrittäjä

Diakonit ja nuorisotyön ammattilai-
set ovat kokeneet ennen pandemiaa am-
matillisen arvostuksen puutetta kirkossa. 
Puolitoista koronavuotta on saanut var-
maan jokaisen miettimään oman työnsä 
arvoa uudella tavalla.

Pandemiaa on sävyttänyt epätietoisuus 
ja työn opitut rutiinit ovat rikkoutuneet. 
Fleminchin mukaan uusien työmenetel-
mien käyttöön ottaminen ja poikkeusajan 
vaatimat uudistukset ovat paljastaneet 
myös epäselvyyttä siinä, kuka päättää. 

“On ollut vaikea tietää, kuka päättää, 
mitä aletaan tehdä. Ne, jotka ovat olleet 
valmiiksi osaavia, ovat joutuneet opetta-
maan muita, ja muut ovat joutuneet ot-
tamaan digiloikan isoja askeleita.” 

Nuorisotyön alalla kirkossa vallitsee 
Fleminchin mukaan itsenäisen asiantun-
tijuuden ja autonomian paradoksi. 

“Nuoristotyön tekijät tietävät itse mi-
tä pitää tehdä, he ovat vähän kuin kuu-
kausipalkkaisia yrittäjiä seurakunnissa. 
Kriisitilanteessa tilanne voi muotoutua 
sellaiseksi, että jokainen tekee mitä par-
haaksi näkee. Aika tyypillistä on koke-
mus, ettei työtä ohjaa kovin paljoa neu-
vosto eikä valtuusto tai kirkkoherra, jot-
ka virallisesti kuitenkin johtavat. Eli pää-
tökset ja linjaukset tehdään omalla pöy-
dällä. Kriisitilanteessa se voi merkitä, et-
tä vaikka esimieheltä ei tulisi mitään käs-
kyä, se ei tarkoita, että mitään ei tarvit-
sisi tehdä.” 

Salla Ranta
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Kirkon nuorisotyössä 
on orastavia 
rekrytointiongelmia. 
Neljä nuorisotyönohjaajaa 
kertoo, mitkä ovat työn 
haasteet ja mitkä taas 
vetovoimatekijät. 

Seurakuntien nuorisotyöntekijöiltä 
kyseltäessa kirkon työn vetovoi-
matekijöistä esille nousevat työn 

monipuolisuus ja luovuus.
Niina Hautala, 44, Kajaanin seura-

kunnasta muistuttaa, että kirkon nuori-
sotyössä pääsee haastamaan itsensä mo-
nella tavalla.

”On mahdollisuus koko ajan oppia, 
tehdä uusia juttuja ja katsoa asioita uu-
desta näkökulmasta.”

Samaa mieltä on Vantaan Tikkurilan 
seurakunnan Lauri Wirtanen, 37.

”Pääsee tekemään hurjan paljon eri-
laisia asioita. Välillä naureskelemme, et-
tä olemme myös opettajia, terapeutteja, 
roudareita ja kokkeja.

Tärkeää on myös se, että työtä pääsee 
suunnittelemaan omien mielenkiinnon 
kohteiden mukaan.

”En tiedä missä muussa ammatis-
sa voi näin paljon hyödyntää omia vah-
vuuksia ja suunnitella itse”, Kirsi Ku-
piainen, 53, Hyvinkään seurakunnas-
ta toteaa.

Leireistä halutaan pitää kiinni

Ehdottomiksi vetovoimatekijöiksi noste-
taan myös ihmisten kohtaaminen, rippi-
koulu ja leirityö. Kupiaisen mukaan lei-
rit edustavat hienoa yhdessäoloa. Leireillä 
nousevat esiin kaikki elämän osa-alueet. 
Leirityö on hänen mukaansa viimeinen 
asia, josta nuorisotyössä tulisi luopua.

”Leirit ovat ihmisen kohtaamista ko-
konaisena. Siellä ihmettelemme yhdessä 
maailman tärkeimmän asian edessä.”

Myös Wirtanen puhuu ihmisten koh-
taamisen tärkeydestä.

”Kun pystyy auttamaan nuorta saa-

vuttamaan jotain, oivaltamaan ja oppi-
maan uutta. Se on työssä kaikkein pal-
kitsevinta. ”

Imatran seurakunnan Tomi Hämä-
läinen, 32, muistuttaa rippikoulun ole-
van valtakunnallinen lippulaiva, jonka 
merkitystä ei pitäisi väheksyä. Imatralla 
rippikoulut pyörivät ympärivuotisesti ja 
ikäluokkien osallistumisprosentti on lä-
hellä sataa.

”Ei ole tulevaisuutta ilman jatkuvas-
ti kehittyvää mutta sanoman säilyttävää 
rippikoulua. Siellä nuori saa olla oma it-
sensä ja aikuiset hyväksyvät hänen aja-
tuksensa. Siellä saa sellaista vinkkeliä elä-
mään, mitä muualta ei välttämättä saa.”

Hämäläisen mukaan rippikoulun vai-
kutus näkyy nuorten elämässä ja seura-
kuntatyössä jatkuvuutena.Rippikoulus-
sa pääsee seuraamaan isosten kasvua ja 
kehittymistä. Monet nuoret jäävät myös 
toimintaan mukaan.

”Kun nuori tulee nuorisotilaan kuin 
kotiinsa, moikkaa ja kertoo kuulumiset, 
tulee itsellekin sellainen kokemus, että 
on tärkeää olla paikalla”, hän muistuttaa.

Lisääntyvälle yhteistyölle 
kannatus

Kirsi Kupiainen nostaa työn voimava-
raksi myös kutsumuksen. Hän kokee 
tulleensa kutsutuksi työhön, ja työn sa-
nomalla ja sisällöllä on merkitystä. Nuo-
risotyötä voisi tehdä myös kuntien tai 
järjestöjen alaisuudessa, mutta silloin ei 
saisi puhua vakaumuksesta.

Yhteistyön merkitys korostuu kaik-
kien puheissa. Niina Hautala korostaa 

Hupenevat resurssit 
ja sekavat linjaukset 
huolettavat tekijöitä

Niina Hautalan mielestä kirkon se-
kava kanta esimerkiksi tasa-arvoi-
seen avioliittoon ja sukupuoliasioihin 
tuovat ongelmia työnantajakuvaan.
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kouluyhteistyön vahvuutta.
”Teen tätä työtä kansainvälisen kasva-

tuksen näkökulmasta, ja se tuo työhön 
paljon mahdollisuuksia. Kansainvälisestä 
näkökulmasta perinteisestä lähetystyöstä 
irrottautuminen on toinen hyvä juttu.”

Myös Lauri Wirtanen puhuu oppilai-
tosyhteistyön erityisyydestä ja yhteisö-
työn tärkeydestä.

”Sille oma sydämeni palaa. Nykyisin 
uskalletaan tehdä enemmän yhteistyötä 
ja olla avoimia eri yhteistyökumppani-
en suuntaan.”

Työajattomuudessa 
hyvää ja huonoa

Mutta mitkä sitten ovat ongelmia, jotka 
vähentävät työn vetovoimaa? 

Pulmia paikallistuu useampia, joista 
työaikakysymys on eräänlainen veden-
jakaja. Se nousee esiin sekä voimavarana 
että ongelmana.

”Tiedän, että tästä ollaan montaa 
mieltä. Minä pidän sitä vetovoimateki-
jänä, ettei ole työaikaa, Kirsi Kupiainen 
kiteyttää.

Kupiainen tosin korostaa, että työ-
ajattomuus edellyttää työntekijältä ky-
kyä oppia hallitsemaan omaa ajankäyt-
töä ja rajaamaan työtä.

Myös Tomi Hämäläinen näkee työ-
ajattomuuden vetovoimatekijänä. Hä-
nen mukaansa nuorisotyötä ei voi tehdä 
kahdeksasta neljään ilman, että se veisi 
tekemisestä persoonallisuuden pois.

Niina Hautala muistuttaa puolestaan 
työajattomuuden varjopuolesta.

”Työajattomuus ei tänä päivänä ole 
ehkä enää sellainen tekijä, jota voi mark-
kinoida. Opiskelijat ajattelevat eri taval-
la siitä, onko tämä elämäntapa vai pelk-
kä työ.”

Resurssit ja palkkataso 
huolettavat

Niukkenevat resurssit ja tiukka talous 
nousevat myös esiin työn ongelmina.

Wirtasta ihmetyttää, että vaikka toi-
mintamäärärahat ja henkilöresurssit vä-
henevät, yritetään silti ylläpitää kaikkea.

”Työn tasapuolinen jakaminen on 
vaikeaa. Innokkaat ja nuoret haalivat 
vastuuta, ja sitä myös annetaan. Ihmiset 
venyvät, ja siitä seuraa väsymystä ja työ-

uupumusta.”
Kupiainen ihmettelee, miksi vähiä ra-

hoja käytetään asioihin, jotka eivät kuu-
lu kirkon perustehtäviin. Sekä Wirtanen 
että Kupiainen nostavat esiin myös sen, 
että työn palkkataso ei vastaa tehtävien 
vaativuutta.

”Niukka palkka suhteessa siihen, et-
tä ollaan iltaisin ja viikonloppuisin töis-
sä on ongelma. Toimintaympäristö on 
muuttunut, ja pitää hallita yhä enem-
män asioita. Seurakunnassa maksetaan 
huomattavasti isompaa palkkaa niille, 
jotka tekevät töitä rakennusten eikä ih-
misten kanssa”, Kupiainen sanoo.

Myös nuorisotyön tulevaisuus huo-
lettaa. Hämäläinen muistuttaa, miten 
Imatrallakin ikäluokat pienenevät. Se 
tietää, että tekijöitä ei välttämättä tarvi-
ta entiseen tapaan. Nuorisotyö nähdään 
tarpeellisena työmuotona, mutta tarvi-
taanko tulevaisuudessa omaa nuoriso-
työntekijää onkin eri kysymys.

”Seurakunnassa toimivia pakollisia 
työntekijöitä kun ovat vain pappi ja dia-
koni. Ongelma on varmasti jo nyt ajan-
kohtainen pienemmissä seurakunnissa.”

Haasteena kirkon linjaukset

Vetovoimaongelmia aiheuttavat myös 
kirkon linjaukset. Haastateltavat nos-

tavat esiin kysymykset tasa-arvoisesta 
avioliittolaista ja ylipäänsä suhtautumi-
sesta seksuaalivähemmistöihin.

”Ihmiset loitontuvat kirkosta. Samaa 
sukupuolta olevien vihkiminen ja erilai-
set näkemykset siitä ovat haaste ja vai-
kuttavat jäsenkehitykseen”, Kupiainen 
huomauttaa.

Myös Hautalan mukaan kirkon se-
kava kanta tasa-arvoiseen avioliittoon ja 
sukupuoliasioihin tuovat ongelmia.

”Nämä ovat aika tärkeitä asioita pa-
rikymppisille nuorille. Jos on hakemas-
sa töihin seurakuntaan, eikä tiedä mikä 
sen kanta näihin asioihin on, se on on-
gelmallista. ”

Hautala muistuttaa myös, että Jee-
sus ei ole nuorille enää samanlainen 
vetovoimatekijä kuin vielä 1980- ja 
1990-luvuilla. Seurakunta joutuu muu-
tenkin kilpailemaan nuorten ajankäy-
töstä.

”Mahdollisuuksia on niin paljon. 
Kirkon nuorisotyö on vain yksi kilpai-
lija muiden rinnalla.”

Tomi Kangasniemi

Nuorisotyöntekijä hiihtoloman nettileirillä. Kirsi Kupiainen pitää yhtenä seu-
rakuntatyön vetovoimatekijänä sisäistä kutsumusta.
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Ajatuksia seurakuntatyöstä

SEURAKUNNALLA ON ISO ROOLI monen nuoren elämässä. Usein aktiivinen seurakuntaelä-
mä alkaa rippikoulusta ja kestää muutamien vuosien ajan. Muutamien vuosien aikana nuorelle on 
tärkeinä roolimalleina nuorisotyöntekijät, papit ja diakoniatyöntekijät. Nuorelle on todella tärkeää 
saada jakaa ajatuksiaan tutun ja turvallisen aikuisen kanssa.

Monelle nuorelle tulevaisuus on täysin avoin, eikä välttämättä ole helppoa löytää sellaista ammat-
tia, joka kiinnostaa. Ammatteja on paljon ja nuorilla on yleisesti muutamia kriteerejä työtä kohtaan. 
Nuoret arvostavat sellaista työtä, josta saa palkkaa, joka riittää elämiseen. Palkan lisäksi tärkeitä asi-
oita ammatinvalinnassa on se, että onko työ arvostettu ja viihtyykö siinä. 

Nuori kohtaa seurakunnan toiminnassa monia eri työntekijöitä, mutta houkuttaako niistä am-
mateista jokin nuoria erityisesti ja jos houkuttaa, niin miksi?

Nuorisotyöntekijän työ kuulostaa hyvältä. Saa työskennellä nuorten kanssa, olla läsnä, osallistua 
erilaisiin tapahtumiin ja juoda niin paljon kahvia kuin haluaa, mutta onko se työ oikeasti sellais-
ta? Nuorisotyöntekijän työnkuvaan kuuluu myös paljon muuta. On erilaisten tapahtumien ja nuor-
ten iltojen järjestämistä, jatkuvasti läsnä olemista, kuuntelemista, auttamista ja usein myös vaikei-
den tilanteiden kohtaamista. Nuorten vaikeat tilanteet saattavat olla välillä myös nuorisotyönteki-
jälle kuormittavia ja välillä voi olla vaikeaa jättää työt työpaikalle. 

Toinen päätään nostava ammatti on diakoniatyöntekijä, koska se on monipuolista työtä ja siinä 
tehdään niin paljon hyvää niin monelle ihmiselle vauvasta vaariin. Diakoni tukee perheitä erilaisis-
sa ja monissa haastavissa tilanteissa eli halu auttaa ihmisiä vetää nuorten mielenkiintoa alaa kohtaan.

Papin ammatti on kutsumustyö. Se vaatii paljon vastuuta, rohkeutta olla avoin ja kohdata jokai-
nen yksilönä. Papin työ on arvostettua ja tärkeää, mutta monesta nuoresta se työ ei tunnu omalta. 
Monelle seurakunnassa mukana olevalle nuorelle hengellisyys ei välttämättä ole se tärkein asia, vaan 
se, että saa olla yhdessä ystävien kanssa. Papin työssä kohtaa monia raskaita aiheita, joita voi olla esi-
merkiksi kuoleman käsitteleminen ja kohtaaminen sekä hautaan siunaaminen.

Tutkimukset osoittavat, että ammattikorkeakoulut ovat joutuneet järjestämään lisähakuja, kos-
ka hakijoita ei vain ole riittävästi. Tämän huomioiden seurakunnat ja ammattikorkeakoulut voisivat 
järjestää nuorille yhdessä erilaisia tapahtumia ja iltamia, joissa on eri vuosiluokkien opiskelijoita ja 
opettajia kertomassa koulutuksesta ja opiskeluvuosista.

Kirkkoon tarvitaan tulevaisuudessa lisää työntekijöitä, koska ilman heitä ei toimivaa seurakuntaa 
ole. Uusien työntekijöiden saamista estää kirkon stigma ja joskus pelko siitä, että pitäisi itsekin us-
koa Jumalaan, jotta voi työskennellä seurakunnalla. Kirkolla on vielä paljon parannettavaa erilaisis-
sa tasa-arvokysymyksissä ja siinä, että vähemmistöt tulevat huomioiduksi samalla tavalla kuin muut-
kin. Jos sitä arvokasta työtä ei jatketa, niin se hiipuu hiljalleen kuin sammuva nuotio. Jos me kui-
tenkin yhdessä puhallamme yhteen hiileen ja nostatamme ne upeat liekit takaisin, niin silloin seu-
rakuntakin on parhaimmillaan ja jatkamme yhdessä arvokasta ja tärkeää työtä sukupolvesta toiseen.

”Sillä, missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.”

Oona Kallio, Kannus  
Pia Kärki, Helsinki

NUORTEN KOLUMNI
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Tiedossa on, että 
välillä kirkon 
nuorisontyönohjaajien 
pesteihin on haastavaa 
löytää ainakaan alalle 
koulutettuja työntekijöitä. 
Villi kysyi kolmen 
kirkkoherran näkemystä. 
Miltä tilanne vaikuttaa, 
mikä lisää ja mikä 
vähentää seurakunnan 
vetovoimaa? Esiin 
nousi muun muassa 
koulutuksen luonne.

Mikko Alava
Helsingin Agricolan 
suomalainen seurakunta

Mikko Alava on toiminut nykyisessä 
kirkkoherran tehtävässään runsaan vuo-
den. Sinä aikana seurakuntaan on pal-
kattu yksi nuorisotyöntekijä eli nuoriso-
työnohjaajan sijainen 50 prosentin työ-
ajalla.

”Tehtävään haki yksi nuorisotyönoh-
jaajan pätevyyden omannut henkilö, jo-
ka myös valittiin, sekä kolme-neljä hen-

kilöä, joilla muodollista pätevyyttä ei ol-
lut. Joten ei hakijoita ollut liikkeellä ai-
nakaan liikaa”, Alava pohtii ja toteaa, et-
tä hakijamäärään saattoi vaikuttaa myös 
työn osa-aikaisuus.

Alava toimi aiemmin nuorisopap-
pina Helsingissä ja Kauniaisissa, jonka 
myötä hänellä on tuntumaa rekrytoin-
teihin runsaan kymmenen vuoden ajal-
ta.

”Pappeja Helsingissä on helppo löy-
tää, hakijoita on paljon. Kun nuoriso-
työn paikkoja on täytetty, tunkua ei ole 
yleensäkään ollut”, hän luonnehtii.

Alava kertoo kuulleensa, että palkka 
on osaltaan vaikuttamassa nuorisotyön 
tehtäviin hakevien ratkaisuihin.

”On ymmärrettävää, että tällä on 
merkitystä. Esimerkiksi kunnat maksa-
vat sosionomeille paremmin kuin kirk-
ko nuorisotyöntekijöille.”

Alava uskoo, että epäsäännölliset 
työajat vähentävät osaltaan kirkon nuo-
risotyön vetovoimaa.

”Toisaalta asian voi nähdä myös niin, 
että työ on samalla hyvin joustavaa. Li-
säksi kirkon palveluksessa on mahdolli-
suus osallistua työnantajan tarjoamaan 
monipuoliseen ja ihan laadukkaaseen 
koulutukseen.”

Alava aprikoi, että koulutuksen 
luonne saattaa vaikuttaa myöhempiin 
ratkaisuihin. Nuorisotyönohjaajan 
koulutus antaa pätevyyden monenlai-
siin töihin, mutta hengellisyys ei kou-
lutuksessa erityisesti korostu.

”Nykyinen koulutus ei välttämättä 
tue tarpeeksi hengellistä kasvua ja kut-

sumusta. Toisaalta se ei välttämättä ole 
yhteiskunnan tarjoaman koulutuksen 
tehtäväkään. Mutta ehkä kirkko laimin-
lyö tässä vähän velvollisuuksiaan.”

Parhaimmillaan juuri kirkon työn 
hengellisyys voi olla keskeinen vetovoi-
matekijä.

”Jos ihmisellä on kutsumus tehdä Ju-
malan valtakunnan työtä, sitä kirkossa 
saa tehdä vieläpä niin, että siitä makse-
taan”, Alava toteaa ja pohtii että myös 
kirkon maine työnantajana saattaa vai-
kuttaa hakijoiden ratkaisuihin, kuten 
myös kokemukset seurakunnissa teh-
dyistä työharjoitteluista.

Nuorisotyöntekijää 
etsimässä
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Jarkko Piippo
Varkauden seurakunta

Kirkkoherra Jarkko Piipon havaintojen 
mukaan nuorisotyöntekijöiden hakija-
määrät ovat kirkossa kohtuutasolla.

”Isoissa seurakunnissa tilanne on tie-
tääkseni ihan hyvä, pienissä seurakunnis-
sa tilanne on usein haasteellisempi.”

”Ovat jotkut maallisella puolella työs-
kentelevät tuttavat naureskelleet kirkon 
virkojen pienille hakijamäärille, heil-
lä yhteen paikkaan saattaa olla vaikkapa 
150 hakijaa. Mutta toisaalta on niin, että 
kun yksi paikka on haussa niin jo yksikin 
hyvä hakija riittää.”

Piippo toteaa, että monet taustateki-
jät vaikuttavat työpaikkaa hakevien rat-
kaisuihin: löytyykö puolisolle työpaikka, 
minkä hintaista asuminen on, millaisia 
harrastusmahdollisuuksia itselle ja mah-
dolliselle perheelle on tarjolla, mikä on 
etäisyys kotiseudulle tai entiselle asuin-
paikkakunnalle ja niin edelleen.

”Usein niin kirkon töitä kuin sekulaa-
reja töitä etsitään nimenomaan kasvukes-
kuksista.”

Takavuosikymmeninä monet etsivät 
työpaikkaa, jossa saattoi olla eläkeikään 
asti. Nuoremmat sukupolvet eivät vält-
tämättä halua sitoutua työpaikkaan pit-
käksi aikaa.

”Rekrytointeja tehdessämme kerrom-
me arvostavamme pitempiaikaista sitou-
tumista. Mutta on täysin ymmärrettävää, 
että nykynuorilla on uudenlaisia odo-
tusarvoja. Muutama vuosikymmen sitten 
saattoi olla niinkin, että työpaikkaan jää-
tiin pysyvästi riippumatta siitä viihdyt-
tiinkö siinä vai ei. Nyt nuorilla on enem-
män uskallusta pitää vaikka välivuosia tai 
lähteä ulkomaille.”

Piippo uskoo, että kirkon ja seurakun-
nan maineella on merkitystä työpaikkaa 
haettaessa, kuten myös työn luonteel-
la. Jotkut haluavat isompaan seurakun-
taan, jossa työtä voi tehdä myös ryhmäs-
sä. Itsenäisempää työtä arvostavat suosi-
vat pienempää, yhden viranhaltijan seu-
rakuntaa.

”Nykyään ympäristöarvoilla voi ol-
la merkitystä ja olen tavannut sanoa, että 
hyvässä työyhteisössä on vaikka heinäsei-
pään tappina. Samalla on syytä muistaa, 
että kysymys on vain työpaikoista. Para-
tiisi on toisaalla.”

Tuija Nuutinen
Luumäen seurakunta

Mikkelin hiippakunnassa sijaitsevassa 
Luumäen seurakunnassa on haastattelu-
ajankohtana haettavana nuorisontyönoh-

jaajan sijaisuus. Kirkkoherra Tuija Nuu-
tinen kertoo, että rekrytointi on ollut 
haastavaa ja että prosessin aikana vaati-
muksia ja toiveita on lievennetty.

”Alun perin etsimme valmistunut-
ta nuorisontyönohjaajaa tai teologia tai 
näille aloille kouluttautuvaa, ja jokin 
muukin soveltava koulutus kävi. Tältä 
pohjalta tuli muutama ilmoittautumi-
nen, mutta yksikään niistä ei ollut var-
teenotettava vaihtoehto, esimerkiksi hen-
gellinen orientaatio saattoi puuttua ko-
konaan. Uudessa ilmoituksessa joustim-
mekin lisää muodollisesta pätevyydestä, 
mutta rekrytointi on edelleen vaiheessa.”

Nuutinen kertoo kuulleensa, että mo-
nissa muissakin seurakunnissa on ollut 
haastavaa löytää päteviä nuorisotyönteki-
jöitä. Hän uskoo, että tällä on monenlai-
sia taustatekijöitä.

”Esimerkiksi työajoilla on varmas-
ti merkitystä, nuorisotyössähän on pal-
jon ilta- ja viikonlopputöitä. Usein huu-
detaan myös paremman palkan perään, 
mutta ei kukaan kirkossa voi hurrata pal-
koilla. Tuskin kirkolla on myöskään varaa 
alkaa maksaa parempia palkkoja.”

Nuutinen epäilee, että palkka ei ole 
lopulta myöskään erityisen merkityksel-
linen asia.

”Oleellisempaa on se, miten merki-
tykselliseksi ihminen kokee työnsä, ja mi-
ten hyvin työelämän ja muun elämän saa 
sovitettua yhteen.

Tuija Nuutinen uskoo, että koulutuk-
sellisilla asioilla on merkitystä.

”Aikanaan seurakunnan nuoriso-
työhön oli koulutus, joka tähtäsi nimen-
omaan kirkon työhön. Nyt tällaista ei 
enää ole, eikä kutsumustietoisuus pää-
se kasvamaan samalla tavalla kuin ennen 
vanhaan.”

Tällä hetkellä tilanteeseen voi saada 
muutosta kahdella tavalla.

”Voimme rukoilla, että Jumala tekee 
asiassa työtään. Toiseksi meidän on tehtä-
vä älyttömän hyvää työtä kaikin puolin. 
Näin meille voi kasvaa jatkossa entistä 
enemmän nuoria, jotka kokevat hengel-
lisen työn tekemisen merkityksellisenä.”

 
Juhana Unkuri
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P IPLIA

Mooseksella oli selkeä ja vakituinen työ appensa lam-
maspaimenena, kunnes Jumala sekaantui asiaan. Palavan 
pensaan ilmestys keskeyttää tavanomaisen työpäivän, ja 
Jumala rekrytoi pyytämättä Mooseksen toisenlaiseen teh-
tävään. 

Mooseksella on vahvoja epäilyksiä soveltuvuudestaan 
kansan johtajaksi. Vastaväite seuraa toista: ”Mutta, Her-
ra, minä en ole koskaan ollut hyvä puhuja enkä ole nyt-
kään, vaikka sinä olet puhunut minulle. Minulla on hidas 
puhe ja kankea kieli (2. Moos. 4:10).”

Jumala on kertomuksessa kohtuuton työnantaja, jo-
ka määrää vastahakoisen Mooseksen vaikeaan ja vaaralli-
seen tehtävään. Kutsuun, josta ei käy kieltäytyminen, liit-
tyy kuitenkin väkevä lupaus: ”Mene nyt, minä olen si-
nun kanssasi, kun puhut, ja neuvon sinulle, mitä sinun 
tulee sanoa (2. Moos. 4:12).” Tässä on työnantaja, joka 
antaa voiman ja valmiudet työhön, ja lupaa olla saatavil-
la työn arjessa.

Mooseksen ohella moni muukin saa Raamatussa kut-
sun työhön, jota leimaa epävarmuus, vaativuus ja työn ra-
jattomuus. Ihmisen lahjat ja kyvyt kietoutuvat Jumalal-
ta saatuun voimaan ja rohkeuteen. Kristus valjastaa Paa-
valin sanataituruuden omaan käyttöönsä. Tavallinen työ-
väki päätyy paikkoihin ja tehtäviin, joihin heillä ei oli-
si ollut mitään asiaa. Karjankasvattaja Aamos hermostut-
taa tuomion profetiallaan kuninkaallisen hovin, ja Gali-
lean kalastaja Pietari löytää tiensä Rooman valtakunnan 
pääkaupunkiin.

Jumalan kutsu ja lupaus olla läsnä eivät poista maa-
laisjärjen ja organisointikyvyn tarvetta. Mooses on vähäl-
lä sairastua työuupumukseen heti alkuunsa, kun israeli-

Mooses työelämässä

laiset pyytävät häntä toimimaan tuomarina välillään ole-
vissa riitatilanteissa. Ratkaistavien tapausten määrä on ai-
van liian suuri yhdelle ihmiselle, minkä Mooseksen ap-
pi Jetro huomaa heti: ”Sinä et menettele ... viisaasti. Si-
nä vain uuvutat itsesi ja kansan, joka on ympärilläsi, sil-
lä tämä työ on sinulle liian raskas. Et pysty tekemään si-
tä yksin (2. Moos. 18:17–18).” Jetro kehottaa Moosesta 
jakamaan vastuuta ja delegoimaan vähäisempiä tuomarin 
tehtäviä eteenpäin, jotta tämä voi keskittyä omaan ydin-
työhönsä. Tässä tapauksessa ydintehtävän kirkastaminen 
ja vastuun jakaminen ratkaisevat tilanteen.

Mooseksen sai uransa aikana toimia myös vaikutuk-
seltaan merkittävän työlainsäädännön välittäjänä. Kym-
menen käskyn sapattimääräys näyttäytyy Raamatussa se-
kä suurena lahjana että jatkuvana vänkäämisen aiheena. 
Sapattikäskylle annetaan eri kohdissa kaksi eri perustelua. 
Yhtäältä sapatti on tarpeen, jotta ihmiset ja työjuhdat sai-
sivat levätä (5. Moos. 5:12–14). Toisaalla lepopäivää pe-
rustellaan Jumalan omalla levolla maailman luomisen jäl-
keen (2. Moos. 8–20:11).

Voisi luulla, että jos Jumala ehtii ja katsoo tarpeelli-
seksi pitää lepopäivän, ihmisen kannattaisi tehdä samoin. 
Profeettakirjoissa sapatin kiertäminen on kuitenkin ylei-
nen moitteiden aihe. Kauppa kärsii välipäivistä, eikä sa-
patti sovi yhteen maksimaalisen voitontavoittelun kanssa. 

Uudessa testamentissa taas Mestari itse päätyy rikku-
reiden joukkoon. Puolustaessaan parannustoimintaansa 
sapattina Jeesus vetoaa käskyn alkuperäiseen tarkoituk-
seen, joksi hän määrittää ihmisen suojelemiseen: ”Sapat-
ti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten” (Mark. 
2:27)

Katja Kujanpää
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TETissä oppii työelämätaitoja 
- ja vähän muutakin
 Työelämään 
tutustumisjaksolle eli 
TETtiin osallistuvat 
yläkoululaiset 8. tai 
9.luokalla. Tettiin voi 
osallistua haluessaan 
myös lukiossa. 

Seurakunnassa nuorella on mah-
dollisuus tutustua hyvin monen-
laisiin työtehtäviin seurakun-

nan tilaisuuksissa sekä esimerkiksi vies-
tinnän, hallinnon ja kiinteistönhuol-
lon tehtävissä. Jaksot sijoittuvat syksyl-
le tai keväälle ja ovat pituudeltaan 1–2 
viikkoa. Työelämään tutustuminen on 
mahdollista suorittaa myös etänä. 

Monen TET-paikan kahvihuonees-
sa oppii vähintään yhtä paljon kuin it-
se työtehtävissä. 

Muistan omasta työelämääntutustu-
misisesta oululaisen päiväkodin tauko-
huoneessa työntekijän kanssa käymäni 

rohkaisevan keskustelun. Kasvot ja yk-
sityiskohdat ovat unohtuneet,  mutta 
myönteinen tunnemuisto on voimakas. 
Muistan myös kiinnittäneeni huomio-
ta työntekijöiden hyvään yhteishenkeen 
ja naurunremakkaan tauoilla. Oppilaani 
yläkoulussa puolestaan raportoivat muun 
muassa TET-paikkojensa hienoista kah-
vikoneista, saamistaan läksiäislahjoista 
ja työpaikkojen kivoista aikuisista. TET-
harjoittelun aikana voi oppia työtehtävi-
en lisäksi paljon työpaikkojen ilmapiiris-
tä, keskustelukulttuurista - tai sitten vaik-
ka sen, miten kahvikonetta käytetään.

Yläkoulussa TET-paikan hankintaan 
liittyy silmiinpistävää jännitystä. En-
tä jos kaikki muut saavat paikan pait-
si minä? Mistä uskaltaisin mennä kysy-
mään paikkaa? Vaikka yksi tavoite on 
myös TET-paikan hankkimisen harjoit-
teleminen, ei liene haittaa siitä, jos nuo-
ri olisi saanut esimerkiksi rippikoulus-
sa vinkin että omasta paikallisseurakun-
nasta olisi mahdollista saada TET-har-
joittelupaikka. 

Onnistunut TET-jakso edellyttää 
ohjaajan, jolla on käytettävissä aikaa oh-
jaamiseen sekä työyhteisön, joka haluaa 

yhdessä ohjata tettiläistä. Hyvä suunnit-
telu nuoren toiveita kuunnellen mah-
dollistaa sen, että nuori voi valita itse-
ään kiinnostavia työtehtäviä. TETn lo-
pussa nuori saa arvioinnin työskentelys-
tä ja mahdollisuuden antaa palautetta. 

Seurakuntatetin mainostamisen apu-
na on Oletko sinä seuraava TETtiläinen 
seurakunnassa? -video, joka löytyy You-
tubesta sekä kunkoululoppuu.fi sivus-
ton videoista.  Tietoa tet-paikasta voi 
välittää myös esimerkiksi opinto-ohjaa-
jien kautta. Laittakaa kahvikoneet kuu-
menemaan ja kutsukaa nuoria TETiläi-
siksi seurakuntaanne. 

u Kolmipäiväisen hybriditapahtuman 
teemana on ”että kukaan ei jää yksin”. 
Teeman äärellä kuullaan kirkossa ja yh-
teiskunnassa tunnettuja asiantuntijoi-
ta, keskustellaan, pohditaan ja ideoi-
daan yhdessä teema voisi toteutua niin 
varhaiskasvatuksessa, perhetyössä, kou-
luikäisten, nuorten ja nuorten aikuis-
ten toiminnassa.  Pidetään toivoa yllä ja 
hiljennytään verkkohartauksissa ja Ou-
lun hiippakunnan tuottamassa messus-

sa. Tiistai-iltana juhlistamme 50 -vuoti-
asta Saapastoimintaa. Keskiviikkoiltana 
nautimme Kahdeksan kärjessä – elämä-
ni biisit -teatteriesityksestä. 

Julkaisemme Kasvatuksen päivien 
ohjelman ja avaamme ilmoittautumisen 
sekä tapahtumaan että materiaalinäytte-
lyyn syyskuussa viikolla 38. Osallistu-
mismaksu livetapahtumaan 170€/osal-
listuja,  osallistuminen verkossa 140€/
osallistuja

Kirkon kasvatuksen päivät järjestetään 11-13.1.2022 
messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa Jyväskylässä 

”Uusien yhteisöjen 
muodostuminen 

kertoo kirkon kyvystä 
uudistua ja löytää 

uusia tapoja kohdata 
ihmisten tarpeita.”
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u Nuorisotyön viikko Järjestetään 11-
17.10.2021 (vko 41). Viikolla noste-
taan valtakunnallisesti esiin nuoriso-
työntekijöiden, järjestöjen, kuntien ja 
seurakuntien tekemää työtä nuorten 
kanssa ja hyväksi. Viikolla kiinnitetään 
erityistä huomiota hyvinvointiin nuori-
sotyön alalla.

Toivottavasti kaikissa seurakunnis-
sa huomioidaan nuorisotyön viikkoa 
ja järjestetään kivoja paikallisia tapah-
tumia nuorisotyötä ja nuorisotyönteki-
jöitä juhlistamaan.  Sunnuntaina 17.10 
kirkkovuoden teemana on ”Jeesuksen 
lähettiläät”, erinomainen teema. 

Nuorisotyön kattojärjestö Allians-
si kokoaa nuorisotyön viikon tapahtu-
mia ja markkinoi niitä. Allianssin sivul-
ta löytyy linkki, jossa paikallisen ohjel-
man voi ilmoittaa. 

alli.fi/vaikuttaminen/nuorisotyo-ja-nuor-
ten-hyvinvointi/nuorisotyon-viikko

 
Valtakunnallisella  
nuorisotyön viikolla 

Eettinen kuormittuminen 
nuorisotyössä – webinaari 
14.10.2021 klo 14-15

Nuorisotyön viikolla haluamme kiin-
nittää huomiota nuorisotyöntekijän hy-
vinvointiin vaikuttavaan merkittävään 
tekijään, eettiseen kuormittumiseen. 

Eettinen kuormitus on yksi psyko-
sosiaalisen kuormituksen muoto, jon-
ka nuorisotyöntekijä voi tunnistaa työs-
sään. Se voi tuntua riittämättömyy-
den tunteena moniongelmaisen nuo-
ren kanssa ja paineena löytää riittäväs-
ti aikaa tai sopivia ratkaisuja ongelmien 
purkamiseen.  

Yksilön tietosuoja tai omien tuntei-
den hallinta voi haastaa jaksamista. Eet-
tistä kuormaa voivat lisätä myös työ-
yhteisön toimintatavat, jos ne eivät ota 

huomioon mahdollisuuksia tehdä työtä 
eettisesti kestävällä tavalla. 

Jatkuva kiire, liian vähäiset resurssit, 
epäeettinen johtaminen ja arvoristirii-
dat ovat riskitekijöitä eettiselle kuormi-
tukselle.

Kuorman keventämiseen on keino-
ja, mutta pelkkä puhe ei riitä. Tarvi-
taan konkreettisia tekoja. Yliopistoleh-
tori Mari Huhtala Jyväskylästä on tut-
kinut eettistä kuormitusta. Hän toimii 
webinaarin alustajana ja keskustelun vi-
rittäjänä. 

Webinaarin tuottaa Kirkkohallituk-
sen Kasvatus ja perheasiat ja Kasvatuk-
sen ja nuorisotyön alat ry. 

Nuorisotyön viikko
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NettiSaapas on Palveluoperaatio 
Saappaan toimintamuoto, jossa 
Saappaan vapaaehtoiset toimivat 
etsivän nuorisotyön periaattein ver-
kossa ja sosiaalisessa mediassa. 
Nyt NettiSaappaan vapaaehtoiset 
ovat saaneet työnsä tueksi tekoäly-
toiminnon, SaapasBotin.

– Saappaan koordinoinnista ja kehit-
tämisestä LNK:ssa vastaava suun-
nittelija Ville Viljakainen kiinnostui 
bottien käytöstä eri toiminnoissa. Kiin-
nostus poiki ajatuksen boteista myös 
NettiSaappaan toiminnan tukemises-
sa. Ja kuinkas muuten, botti nimettiin 
SaapasBotiksi, kertoo kouluttaja Anna 
Kärri LNK:sta.

SaapasBotti on työkalu ja apuväline 
NettiSaappaan päivystäjille. Se vas-
taa päivystäjän kysymyksiin tietonsa 
mukaan ja auttaa näin päivystäjää 
kertomalla varmasti faktatietoa. Tällä 
hetkellä se pystyy vastaamaan par-
haiten päihteisiin ja mielenterveyteen 
liittyviin kysymyksiin. 

– Mitä enemmän SaapasBotilta ky-
sytään, sitä enemmän se yhdistää te-
koälynsä avulla tietoa, jolla voi auttaa 

päivystäjää, Kärri tarkentaa.
– SaapasBottia varten muodostet-

tiin NettiSaappaan ohjaajista työryh-
mä selvittämään, mitkä kysymykset 
pohdituttavat eniten vapaaehtoisia 
päivystäjiä sekä mistä asioista on 
hyvä saada helposti ja nopeasti tur-
vallista ja luotettavaa tietoa.  Työryh-
mässä oli mukana myös VERKE:sta 
Marcus Lundqvist.

Työryhmä ehti tavata vain kerran 
ennen poikkeusolojen alkamista, mikä 
vaikutti suuresti botin rakentamiseen. 
Projektin edetessä huomattiin, että 
etäyhteyksin botin rakentaminen on 
haastavampaa kuin lähityöskentelynä. 

– NettiSaappaan saatua STEAn 
poikkeusajan lisähaussa hankera-
hoitusta, siirtyi botin rakentaminen 
vastuulleni. Etätyöskentelyn lisäksi 
oman haasteensa toi se, että hyppä-
sin mukaan kesken projektin. Onneksi 
YouTube ja siellä IBM Watsonin hyvin 
tehdyt opasvideot johdattuvat minut 
bottien maailmaan.

Kärri sanookin, että pienen opette-
lun jälkeen bottien rakentaminen on 
ollut suhteellisen helppoa. 

– Merkittävin apu on kuitenkin tullut 

työryhmän ammattilaisilta, jotka ovat 
tuottaneet suuren määrän hyvää ja 
ajantasaista tietoa botin opeteltavaksi.

– Bottien maailma on kiehtova. 
Näen, että niistä on tulevaisuudessa 
apua niin heille, jotka tekevät työtä 
nuorten kanssa kuin nuorille, joita 
kohdataan. Botit eivät vie pois inhi-
millisen kohtaamisten tärkeyttä, mut-
ta monessa tilanteessa ne tukevat ja 
auttavat auttajaa tai apua tarvitsevaa, 
sanoo Anna Kärri.

Anna Kärri, kouluttaja LNK:sta

Yhdessä eri ryhmien kanssa olen mu-
kana kehittämässä NettiSaappaan 
toimintaa ja koulutuksia. NettiSaap-
paan ohjaajakoulutuksia järjestämme 
tilauksesta. 

Työhöni kuuluu myös muita koulu-
tuksia sekä Mikkelin ja Kuopion hiip-
pakuntien aluepalvelut. 

Olethan huomannut, että vuoden 
2022 koulutuskalenteri on julkaistu. 
Sieltä kannattaa tutustua esim. So-
mepolulla 12–14-vuotiaiden kanssa 
-koulutukseen ja muihin Polku-toimin-
tamallin koulutuksiin.

Ota yhteyttä, niin 
jutellaan lisää! 
P. 044 7922 389,  
anna.karri@
lastenjanuorten-
keskus.fi

Botista tukea Saappaan vapaaehtoisille
Teksti Anna Kärri
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Koulutustarjonnassa vuodelle 2022 – 
työyhteisökohtaisia tilauskoulutuksia 
ja ajankohtaisia teemoja
Tutustu ja ilmoittaudu ensi vuoden koulutuksiimme! Lu-
vassa on muun muassa runsaasti koulutuksia seurakun-
nan toiminnan kehittämiseen Polun näkökulmista käsin. 

Lisäksi koulutuksia on esimerkiksi nuorten mielen hyvin-
voinnin tukemisen, ympäristökasvatuksen ja nuorten osal-
lisuuden edistämisen teemoista. Koulutuksiamme voi tilata 
joustavasti tiimeille tai työyhteisöille, ja kollegoita pääsee 
kohtaamaan vaikkapa ajankohtaispäivillä.

Tiimissämme on vuoden mittaan aloittanut uusia kouluttajia! 
Kouluttajinamme työsken-
televät tällä hetkellä Tiina 
Haapsalo, Marjukka Luo-
ma, Riikka Jäntti, Anna 
Kärri, Aino-Elina Kilpe-
läinen, Suvielise Nurmi ja 
Jaakko Niiles sekä tiimin 
vetäjänä Timo Tulisalo. 
Koulutuksissa on mukana 
myös muita asiantuntijoita 
järjestöstämme sekä yh-
teIstyöverkostoistamme.

Lue lisää: 
koulutukset.
lastenjanuortenkeskus.
fi

Kansainväliset rippikoulut vuonna 
2022 Partaharjulla ja Tievalla

Järjestömme kansainväliset rippikoulut ovat koonneet 
nuoria ympäri maailman yhteen jo yli 30 vuoden ajan! Kan-
sainvälinen rippikoulu on pitkälti samanlainen kuin paikal-
listen seurakuntien rippikoulut. Poikkeuksena on 10 päivän 
kesto, konfirmointi leirijakson viimeisenä päivänä ja eng-
lannin kieli suomen rinnalla. 

Rippikoulu järjestetään Partaharjun toimintakeskuksessa 
Pieksämäellä. Vuonna 2022 järjestetään hiljaisella viikolla 
rippikoulu Tievatuvalla Saariselällä. Tämän rippikoulun leiri-
jakso on 8 päivän mittainen, ja osallistujilla on muutamana 
lauantaina zoom-tapaaminen rippikoulun merkeissä.

Nuoria osallistuu ripareille vuosittain 140 kahdessa 
70 hengen ryhmässä. Opetusryhmiä on kolme, joista vä-
hintään yksi on englanninkielinen ja yksi suomenkielinen. 
Kolmas ryhmä käyttää yleensä finglishiä. Tievatuvan rippi-
kouluun otetaan maksimissaan 25 nuorta, ja kielinä ovat 
Suomi ja Englanti tai finglish.

Koulutus nuorten mielen hyvinvoinnin 
tukemiseen ripareilla 8.–10.11.2021, 
Seurakuntaopisto, Järvenpää
Suosittu Nuorten mielen hyvinvoinnin tukeminen rippi-
koulussa -koulutus järjestetään vielä kerran tänä syksy-
nä Järvenpään Seurakuntaopistolla.

Koulutuksessa tarkastelet kokonaisvaltaisesti mielen hy-
vinvoinnin tukemista rippikoulussa. Lisäksi perehdyt taitoi-
hin, joiden avulla voit toimia vaativissa tilanteissa viisaasti: 
kohdata mielenterveyden häiriöitä sekä kriisitilanteita. Näi-
tä kaikkia katsotaan seurakunnan työntekijän ja rippikoulun 
näkökulmista jäsentäen, millaisia tekoja ja valintoja omas-
sa työssä ja seurakunnassa voi tehdä nuorten hyvinvoinnin 
vahvistamiseksi.

Ilmoittautuminen: 30.9.2021 mennessä.
Kustannukset: osallistumismaksu 250 €.
Täysihoito 2hh 157 €. Täysihoito 1hh 187 €. Pelkkä ateria-
paketti 35 €. Erityisruokavalioiden lisähinnasta tiedustelut 
koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi. (Lisähinta ei koske 
gluteiinitonta, laktoositonta, eikä kasvisruokavalioita.)
Tiedustelut: Jaakko Niiles, jaakko.niiles@lastenjanuorten-
keskus.fi, 0400 105072
Yhteistyökumppani: Agricola-opintokeskus

Lisätiedot: koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi

Kansainvälinen rippikoulu alkaa lokakuussa sähköpos-
titse toimitettavalla kirjeellä rippikoululaiselle ja hänen per-
heelleen. Nuori osallistuu paikallisen seurakunnan toimin-
toihin (kyseisen seurakunnan ohjeiden mukaisesti) ja toimii 
Moodle-alustalla tutustuen omaan rippikouluryhmäänsä ja 
vastaamalla muutamiin tehtäviin. Varsinaiseen leirijaksoon 
mahtuu opetusta, vapaa-aikaa, yhteistä laulua, leikkiä jne.

Ole yhteydessä kurssisihteeri Elise Kyttään (elise.kytta@
lastenjanuortenkeskus.fi) ja toimistoassistentti Henna Al-
tomaahan (henna.altomaa@lastenjanuortenkeskus.fi).

Ilmoittaudu ensi vuoden ripareille:
• Kansainvälinen rippikoulu KV76 Lapissa Tievalla: Leirijakso 
10.–17.4.2022. Konfirmaatio sunnuntaina 17.4.2022 Tieval-
la klo 14. 
• Kansainvälinen rippikoulu KV77: Leirijakso 17.– 26.7.2022. 
Konfirmaatio tiistaina 26.7.2022 Pieksämäellä klo 14. 
• Kansainvälinen rippikoulu KV78: Leirijakso 28.7.–6.8.2022. 
Konfirmaatio lauantaina 6.8.2021 Pieksämäellä klo 14. 
Lisätiedot ja ilmoittatumiset: 
www.lastenjanuortenkeskus.fi
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VUODEN 2022 YHTEISVASTUUKERÄYS 
tarjoaa nuorisotyölle ratkaisijan tehtävää  

Nuorisotyölle avautuu iso mahdol-
lisuus näkyä valtakunnallisesti, kun 
Lasten ja nuorten keskus on Yhteis-
vastuukeräyksen kumppani vuonna 
2022. Keräyksen tavoitteena on tuo-
da lisää turvallisia aikuisia korona-
pandemiasta kärsineiden nuorten 
arkeen.

Lasten ja nuorten keskus tarjoaa nuo-
risotyölle kampanjassa isoa roolia. 
Nuorten avulla mielenterveysongel-
miin liittyvää leimaa voidaan vähentää 
ja tehdä mielen hyvinvoinnista puhu-
misesta arkinen ja toiveikas asia.

– Nuoret ovat kärsineet pandemias-
ta paljon. Me haluamme tuoda nuor-
ten kanssa tulevaisuuden ja toivon 
takaisin. Nuoret puhuvat mielen hyvin-
voinnin haasteista avoimemmin kuin 
aiemmat sukupolvet. Tavoitteena on 
antaa tälle optimismille kasvot ja ääni, 
sanoo LNK:n jäsen- ja kehittämispal-
velujen johtaja Heli Pruuki.

Yhteisvastuukeräyksellä on kunnia-
kas historia ja tunnettu brändi. Siinä 
mukanaolo on etuoikeus.

Mutta keräyksen tuotto on ollut 
laskemaan päin. Nuorisotyöllä on nyt 
kymppipaikka olla avaamassa lahjoit-
tajien kukkaronnyörejä.

– Olen tosi innostunut ajatuksesta, 
että nuoret lähtisivät mukaan kerääjik-
si seurakuntien nuorisotyön kautta ai-
empaa isommin joukoin. Nuorelle voi 
olla hyvin merkityksellinen kokemus 
olla mukana keräämässä varoja hy-
vään tarkoitukseen. Ja lahjoittajia pu-
huttelee varmasti, että nuoret keräävät 
rahaa toistensa hyvinvoinnille, sanoo 
Pruuki.

Lasten ja nuorten keskuksen kautta 
varat tulevat nuorisotyön vahvistami-
sen ja kehittämisen käyttöön. LNK:s-
sa on kaavailtu, että nuoret pääsisivät 

myös päättämään itse keräämiensä 
rahojen käytöstä.

– Vielä on aikaista sanoa mitä tällai-
nen osallistava budjetointi tarkoittaisi 
käytännössä. Siitä täytyy keskustella 
nuorten kanssa. Mutta olen varma, 
että pystymme yhdessä nuorten ja 
seurakuntien kanssa rakentamaan ke-
räyksen ympärille jotain yllättävää ja 
kiinnostavaa, Pruuki sanoo.

Lasten ja nuorten keskuksen palve-
luita nuorisotyön alueella ovat esimer-
kiksi ensi vuonna 50 vuotta täyttävä 
Palveluoperaatio Saapas ja Moottori-
pajatoiminta. Uudet työmuodot – Per-
heystävä, NettiSaapas ja KouluSaapas 
–  näkyvät kampanjassa vahvasti, sillä 
keräystuotolla tuetaan niiden kehit-
tämistä ja levittämistä seurakuntiin. 
Tavoitteena on tuoda lisää turvallisia 
aikuisia lasten ja nuorten arkeen. En-
naltaehkäisevien palveluiden avulla 
voidaan vähentää inhimillistä kärsi-
mystä ja ehkäistä suuria taloudellisia 
kustannuksia tulevaisuudessa.

Työ näkyy valtakunnallisessa jul-
kisuudessa ensi vuonna. Yleisradio 
tekee keräykseen liittyen kaksi pienois-
dokumenttia, joissa esiintyy Moottori-
pajan ja Saappaan nuoria ja vapaaeh-
toisia.

– Viestimme nuorelle on, että myös 
matalapaine kuuluu elämään. Nuo-
ressa ei ole vikaa, vaikka välillä voisi 
psyykkisesti huonosti. Et ole yksin. 
Olet oikeutettu etsimään apua ja tukea 
aikuisilta, Heli Pruuki sanoo.

Lasten ja nuorten keskus järjestää 
Kirkkopalveluiden kanssa hiippakun-
nalliset kampanjastartit marraskuus-
sa. Niihin toivotaan myös nuorisotyötä 
tekevien runsasta läsnäoloa. Pastori 
Kaisa Kahra on palkattu vetämään yh-
teisvastuukeräykseen liittyvää yhteis-
työtä LNK:ssa vuoden 2022 loppuun.

Y H T E I SVAS T U U  2 0 2 2 
kerää lasten ja nuorten 

auttamiseen

• Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyk-
sen teema on koronapandemian 
seurauksista kärsivien lasten ja 
nuorten auttaminen.

• Kansainvälisen diakonian avun vie 
perille Kirkon Ulkomaanapu, joka 
saa 60 prosenttia tuotosta.

• Kotimaisena kumppanina on Las-
ten ja nuorten keskus, jolle tulee 
20 prosenttia tuotosta.

• Loppu 20 prosenttia keräystuotos-
ta käytetään keräävän seurakun-
nan alueella teeman mukaiseen 
lasten ja nuorten auttamiseen tai 
diakoniaan.

”Nuoret kerääjät 

voivat muuttaa 

julkista keskustelua 

ja kääntää tuoton 

nousuun.”

Teksti Taneli Heikka
Kuva Yhteisvastuukeräys
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www.seurakuntakauppa.fi

facebook.com/kirjapaja seurakunnille

JOHANNA SANDBERG

Yhteisönä verkossa - Miten 
rakennat digiseurakuntaa

KAISA AITLAHTI, SATU REINIKAINEN

Uusia polkuja 
rauhoittumiseen

Kirkko teki kaikkien aikojen digiloikan maaliskuussa 
2020, kun pienimpienkin seurakuntien jumalanpalve-
luselämä siirtyi verkkoon. Mutta mitä muuta digiseura-
kunta on kuin yhdensuuntaisia jumalanpalveluslähetyk-
siä ja tekniikkaa? Miten seurakuntayhteys voi toteutua 
verkossa?

Tämä käytännönläheinen opas pureutuu seurakuntayh-
teisön olemukseen ja sen mahdollisuuksiin verkkoym-
päristössä. Se johdattaa lukijansa kädestä pitäen tar-
jolla olevan tekniikan täysipainoiseen hyödyntämiseen 
ja herättelee pohtimaan, mihin ja miten verkkoa kannat-
taa seurakuntaelämässä käyttää.

Suosittu Polkuja rauhoittumiseen -kirja saa jatkoa! Kun 
elämän keskellä on tarve vetää henkeä, rauhoittumishar-
joitukset auttavat näkemään hyvän ja vahvistamaan läs-
näolon taitoja. Ne auttavat ryhmää asettumaan hetkeen 
ja suuntaamaan ajatuksia.

Kirjan harjoitukset avaavat monenlaisia polkuja tähän 
hetkeen, valoon, lähteille, minuuteen, mielenmaisemiin ja 
voimavaroihin. Luonto ja luonnossa viipyminen ovat tär-
keässä osassa. Kirjan kuvat ja niissä olevat lisätyn todel-
lisuuden elementit syventävät osaa harjoituksista uusiin 
kerroksiin.

I S B N  9789523545151
Seurakuntahinta 17,01 (ovh.18,90)

I S B N  9789523543928
Seurakuntahinta 26,91 (ovh. 29,90)

UUTUUS!

Verkko on yksi 
tila kohdata 

seurakuntalaisia

17,01€

UUTUUS!

Vahvista 
läsnäolon 

taitoja

26,91 €


