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ALUKSI

Milleniaalit ovat nuortemme vanhempia
Viime vuoden lokakuussa ilmestynyt Kirkon nelivuotiskertomus nosti millenniaalit kirkon puheenaiheeksi. “Kasarilla” syntyneet suomalaiset ovat eriytyneet kirkosta kaikista ikäluokista etäimmälle. Alkoi
suuri kauhistelu, voivottelu, ehkä vähän syyllistäminenkin. Miksei meidän hyvä sanomamme, saati toimintamme, kiinnosta nuoria aikuisia?
Nuorten aikuisten ja kirkon välinen juopa ei kuitenkaan pitäisi olla mikään yllätys. Samaa on taivasteltu ainakin 1980-luvun lopulta asti kirkossa, siis koko milenniaalien eliniän. Kylmän sodan päättymisen nuoret aikuiset ovat nyt jo eläkeiässä ja vanhimmat millenniaalitkin alkavat kolkutella neljääkymppiä.
Ainakin parikymmentä vuotta on ollut nähtävillä, että rippikoulumaailman ja oman perheen toimitusten väliin jäävä aika on liian pitkä kannatellakseen mielekästä kirkkosuhdetta. Puhetta on välissä ollut paljon, mutta koko kirkkoa koskevia tekoja 20-30-vuotiaiden seurakuntalaisten tavoittamiseen melko maltillisesti. Yksittäisissä seurakunnissa tehdään hyviä asioita, mutta koko kirkkoa ajatellen nuoria aikuisia kiinnostava toiminta loistaa poissaolollaan.
Tähän lehteen on koottu laaja kattaus milleniaalien sielunelämästä niin tutkimuksen kuin kirkon näkökulmasta. Haastateltavista löytyy niin nuoria kirkon ammattilaisia kuin yhteiskunnallisia vaikuttajia.
Mukana on myös milleniaaleista seuraavia eli z-sukupolven edustajia, sillä oikeastaan hehän niitä tämän
hetken nuoria aikuisia ovat. Milleniaaleja kun kohdataan nuorten illoissa nykyisin enemmänkin meidän
nuortemme vanhempina.
Katri Korolainen
LNK
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Henkilökohtain
uskottava ja va
Millainen kirkko olisi, jos
sen saisivat muotoilla nuoret
aikuiset? Parikymppiset
eivät ole sen ateistisempia
kuin edellisetkään
sukupolvet. Tuonpuoleisuus,
näkymätön todellisuus
kiinnostaa kovastikin. Mutta
kirkko ei. Millaista kirkkoa
nuoriso voisi kaivata?
Teksti: Salla Ranta
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”Henkistä todellisuutta
ei erityisesti haluta
kieltää. Kysymyksiin
otetaan vastaamaan
kuitenkin muuta
materiaalia kuin
Raamattu tai
kristillinen rukous.”

K

irkko kirkko epäonnistuu, koska
on liian arkinen”, parikymppinen
opiskelija Kaisa Jouste sanoo.
“Ikäisteni mielenkiinto suuntautuu
jännempiin juttuihin ja etenkin henkilökohtaiseen itsensä löytämiseen. Kirkossa painotetaan ihmisen, kirkossa painotetaan ihmisen ulkopuolisia asioita
kuten Jeesusta Jumalaa ja Raamattua ja
kirkko tarjoaa sääntöjä, joita pitää noudattaa. Se ei ole omaehtoista, eikä sisäistä, vaan ulkoista. Riparilla kyllä pohditaan omaa persoonaa ja henkistä kasvua,
mutta kaiken pohja on jo olemassa, joka
pitää hyväksyä”, hän kuvailee.
Humanistiopiskelijapiireissä, joissa
Jouste liikkuu, arvostetaan henkisiä asioita, kuten energiaa ja sisäisiä voimia.
“Tämä henkisyys on todella iso buumi nyt, esimerkiksi astrologia kiinnostaa mun ikäisiä. Energioita halutaan
puhdistaa. Lukiossa oli vielä coolia olla uskomatta mihinkään, mutta nyt on
cool tietää henkisistä asioista. Tiktokissa
on megatrendinä manifestointi, voimakivet ja chakrat”, hän kuvaa.
Jouste oli seurakunnassa aktiivinen
nuorempana. Häntä kiinnosti se, miten
paljon leirit vaikuttivat monen nuoren
elämään myönteisesti.
“Siinä oli silloin ja on yhä ristiriita,
että monet kirkosta ulospäin tulevat viralliset mielipiteet ovat isossa ristiriidassa mun ja kaltaisieni arvojeni kanssa.
Monet kaverit eroavat kirkosta yksi kerrallaan, vaikka omat kokemukset ripariikäisenä olivat tosi hyviä. Itse olen ajatellut, että on parempi, jos meitä vapaamielisempiäkin jää, koska kirkko olisi
paljon huonompi.”

6

Jousteen ystäväpiirissä keskustelu aiheesta etenee yleensä niin, että todetaan, ettei haluta seistä kirkon virallisten kantojen takana.
“Esiin nousee tasa-arvoinen avioliittolaki, saako mennä homot naimisiin kirkossa. Se on ollut kynnyskysymys, koska ei halua pistää sellaisen laitoksen kirjoihin nimeä, joka on epätasa-arvoinen.”
Jouste uskoo, että nuoret aikuiset eivät tiedä voivansa vaikuttaa kirkkoon.
Arvoristiriidat koetaan ylivoimaisiksi.
“Se vaatii ihmiseltä itseltään liikaa.
Uskokin voi puuttua, mutta nämä jutut
tulee mediassa aika isosti esiin, eikä niitä
haluta olla tukemassa. Monet tietää liian vähän, mutta tämän ne tietävät aina.
Niille, jotka on olleet enemmän aktiivisina nuorina, asialla on tietenkin laajempi merkitys. Viralliset kannat joita
nyt kuulee, ovat ristiriidassa sen tunnelman kanssa, jossa itse sai nuorena leireillä olla.”
Milleniaalien kirkossa
pääsisi helpommin
kummiksi ja naimisiin
Helposti vaikuttaa siltä, että kirkko ei
kiinnosta nuoria aikuisia. Monien mielestä oikea kysymys on kuitenkin se, mitä he tietävät kirkosta ja miten kirkko
heitä kohtaa tai pyrkii palvelemaan.
Kolmekymppinen pastori Marjut
Mulari uskoo, että häntä nuorempien
mielikuvat kirkosta ovat yksinkertaisesti vähäiset pikemminkin kuin kovin
kielteiset.
“En tiedä, onko z-sukupolvella miVILLI
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tään mielikuvaa tai mielipidettä kirkosta. Omalla sukupolvellani vielä on, koska meidän kouluaikana uskonto vielä näkyi enemmän”, hän pohtii. Z-sukupolveksi kutsutaan joko 1990-luvun
puolivälin jälkeen tai 2000-luvun alussa syntyneitä.
Mularin omanikäisten kaverien mielestä hänellä on kiinnostava ammatti.
Papit pääsevät usein kosketuksiin ihmisten kirkkosuhteen kanssa, koska siitä koetaan tarvetta kertoa satunnaisissakin kohtaamisissa.
“Kun käy ilmi, että olen pappi, ihmisille tulee usein mieleen ensimmäisenä kuvata oma suhteensa kirkkoon”,
hän toteaa.
Konservatiiviset arvot nousevat usein
kirkosta eroamisen syynä esiin näissä
keskusteluissa.
“Moni sanoo tässä tilanteessa, että
erosin, kun kirkko ei vihi homopareja.”
Silti kolmekymppisillä on muistoissaan esimerkiksi kristillisiin juhlapyhiin
liittyviä muistoja. “Töölön keskiketterän tiellä ken vaeltaa” -meemi oli kirkosta etääntyneiden humanistien lemppari.
Kolmekymppiset kasvoivat
somen kanssa yhdessä
Kolmekymppiset kasvoivat yhdessä sosiaalisen median kanssa.
“Siinä missä nuoremmat jo syntyivät
maailmaan, joka oli jo digitaalinen, me
kasvoimme sen kanssa. Aloitimme ircgalleriasta ja myspacesta ja aikuistuttiin,
kun somesta tuli iso. Lapsuuteen kuului lama ja nuoruuteen nokiahuuma,
ja yleisesti meitä värittää tietty epävar-

muus, pätkätyöt ja huoli tulevasta”, Mulari pohtii.
”Olimme teinejä, kun ilmastonmuutoksesta alettiin puhua. Se vaikuttaa hengellisyyteen, että yhteiskunnassa
vallitsee epävarmuus, eläkkeitä ei ehkä
tule ja hyvinvointivaltio horjuu. Se saa
omalta osaltaan etsimään hengellisyyttä muualta kuin instituutioista, kuten
evankelisluterilaisesta kirkosta.”
Henkisyys kiehtoo hänen sukupolveaan ja nuorempia. Henkistä todellisuutta ei erityisesti haluta kieltää. Kysymyksiin otetaan vastaamaan kuitenkin muuta materiaalia kuin Raamattu tai kristillinen rukous.
Mulari uskoo, että kirkolla on vaikeuksia olla hengellisesti kiinnostava myös
siksi, että se mielletään virastoksi tai laitokseksi.
“Valta-asema autettavien ja auttajien
välillä esimerkiksi karkottaa tehokkaasti
mun ikäisiä”, hän sanoo.
Mulari uskoo, että kirkolla olisi
enemmänkin käyttöä nuorille aikuisille,
mutta sen pitäisi muuttua. Kun kolmekymppinen somevaikuttaja Joonas Pesonen nosti esiin sen, saako kirkkoon
kuulumaton nimensä kummitodistukseen, oli se osoitus tilanteesta, jossa kirkolla on merkitystä.
“Jos milleniaalit saisivat päättää,
kirkko kyllä olisi olemassa, mutta se
olisi avarampi, vähemmän byrokraattinen, avarakatseisempi”, hän uskoo.
“Kun kummitodistuksista nousi somessa kalabaliikki, minusta se oli hyvä
asia. On todella luotaantyöntävää, kun
ihmisiä halutaan kontrolloida. Milleniaalien kirkossa ei ainakaan jaettais kum-

mitodistuksia vain kirkkoon kuuluville”, Mulari sanoo.
Milleniaalien kirkossa vihittäisiin
avioliittoon myös parit, joista vain toinen kuuluu kirkkoon.
Mularin mielestä hengellisyyteen
kannattaisi keskittyä.
“Nekin voimat, jotka nyt tuntuvat
menevän kirkolla erilaisen kelpoisuuden tutkimiseen, ja kontrolloimiseen,
voisi suunnata ihmisten tukemiseen.
Miksi esimerkiksi avioliittoja ei tueta,
mutta kovasti kontrolloidaan sitä, ketkä
saavat mennä naimisiin ja ketkä eivät.
Kirkon tärkein kysymys nuorten aikuisten kanssa on se, ollaanko me hengellisyyden tyyssija vai hallinnon ja valvonnan keskus”, hän sanoo.
Kirkko on valinta, ei tapa
Kansankirkolliseen ajattelutapaan on
kuulunut se, että luterilaisen kirkon
jäsenyys kuuluu kulttuuriin ja sen jäsenyys peritään kotoa. Pastori Anne
Heikkinen uskoo, että tästä oletuksesta on päästävä.
“Joskus kuulee sanottavan, että riittää
kun ihmiset käyvät kerran vuodessa kirkossa tavan vuoksi. Mutta jos kirkkoon
tuleminen on tapa, sitä ei pian enää ole.
Siinä missä kirkkoon kuuluminen kuului ennen asiaan ja oli neutraalia, nyt on
neutraalia olla kuulumatta. Pitää siis olla joku syy kuulua kirkkoon, syytä olla
kuulumatta ei tarvita. Jos kirkolla ei ole
tarjottavaa, nuoret aikuiset eivät halua
olla kirkossa”, hän sanoo.
“Tapa ei riitä kannattelemaan kirkkosuhdetta, vaan ainoastaan se, jos jäVILLI
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senyys liittyy johonkin itselle merkitykselliseen. Jos rippikoulussa tapahtuu jotain merkityksellistä, se voi vaikuttaa.
Ajattelen, että rippijoulu on vielä kulttuurinen tapa, jolla me tavoittaa ihmisiä, mutta se ei riitä siihen, että ihminen
loisi luontevan suhteen kirkkoon. Tarvitaan aktiivisempi ote. Jos en olisi kristitty ja kasvanut kirkkoon kiinni ja minulla ei olisi omistussuhdetta siihen, en
varmasti kastaisi lapsiani tavan vuoksi.
Haluan kastaa heidät siksi, että uskon,
että siinä on joku sisältö.”
Heikkinen näkee muutoksen parempaan hengellisenä kysymyksenä, joka ei
tyhjene toiminnan suunnitteluun tai
määrärahojen käyttöön.
“Uskon, että hengellisen kiinnostuksen heräämisen mahdollistamiseksi voidaan tehdä monia asioita, mutta se itsessään on Jumalan työtä.”
Jälkikristillisessä ajassa kirkolle nousee kuitenkin hänen mielestään uusia
mahdollisuuksia.
“Kristinusko ei vielä meillä näyttäydy radikaalina tai vaihtoehtona. Sellaisena se voisi vastata myös ihmisten sosiaalieettisiin kysymyksiin ja tarpeisiin.
Esimerkiksi Napalissa, jossa kristinusko
on pieni vähemmistöuskonto, se näyttäytyy vastakulttuurina. Me kristityt
emme osaa sanoittaa asioita, esittää kristinuskoa varteenotettavana vaihtoehtona, jonka varaan voisi rakentaa omaa
hengellisyyttään tai valintojaan.”
Millenniaalit etsivät aitoutta
“Sukupolveni ajattelee yksilöllisyyttä
paljon. Korkein arvo on aitous ja rehel7
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lisyys itselleen”, kuvaa alle kolmekymppinen pastori Lasse Lindberg omaa ikäluokkaansa.
“Autenttisuus on ollut sellainen iskusana, joka sopii moneen. Sukupolveani värittää arvotietoisuus. Ihmisarvo
ja ympäristötietoisuus ovat tosi kiihkeitä asioita, mutta myös jakavat voimakkaasti”, hän arvioi.
Alle kolmekymppiset eivät halua perustella tekemisiään ja valintojaan perinteillä.
“Kokoava kansankirkko ei millenniaalien näkökulmasta ole kiehtova. Se
pyrkii olemaan kaikille vähän jotakin,
ja siksi tuntuu hajuttomalta ja mauttomalta. Se ei ehkä ole kunnolla mitään,
jos se on vähän kaikkea vähän kaikille.”
Jos nuoret aikuiset saisivat päättää,
kirkko olisi Lindbergin mukaan pienempien erilaistuvien seurakuntien löyhä yhdistävä rakenne.
“Ennen kaikkea se ei olisi julkinen
instituutio, vaan kysymys olisi siitä, keitä siellä on, mitä siellä tapahtuu, mitä
tehdään ja myös mitä opetetaan. Lähtökohtaisesti minun sukupolvelleni kirkko on yhdentekevä, mutta uutta kiinnostusta varmaan herää, kun kirkosta
tulee tarpeeksi etäinen, riittävän eksoottinen. Vanhoille kirkoille on jo käymässä juuri näin.”
Lindberg uskoo, että alle kolme8

”Jos nuoret aikuiset
saisivat päättää,
kirkko olisi Lindbergin
mukaan pienempien
erilaistuvien
seurakuntien löyhä
yhdistävä rakenne.”

kymppisille hyvinvoiva valtionkirkko edustaa osaa julkishallintoa ja keskiluokkaa.
“Kirkko ei näytä autenttiselta esimerkiksi Jeesuksen viestiin nähden –
tässä tulee taas mieleen kysymys autenttisuudesta. Kirkko ei ole uskottava.
Pienemmät hengelliset yhteisöt kiinnostavat niitä harvoja, joille nämä asiat
eivät ole yhdentekeviä.”
Lindberg tapaa työssään jonkin verran
lapsia saaneita nuoria aikuisia. Hänellä
on tuntu, että näitä kiinnostaisi kristillinen sisältö. Esimerkiksi Raamatun kertomus lapsille kerrottuna perhekahvilassa
olisi kirkon autenttista sisältöä.
“Autenttisuuden hengessä seurakunnan pitäisi antaa sisältöä. Jos seurakunta ei näytä seurakunnalta, voidaan samantien luovuttaa. Ainoa realistinen
tapa kohdata milleniaaleja on rakentaa
yhteyttä Jumalaan. Myös kirkon tila itsessään voi puhutella. Nuorilta aikuisilta voisi myös kysyä, miten seurakunta
heitä palvelisi. Heistä on oltava kiinnostunut. Ne, jotka voisivat olla kiinnostuneita, haluavat olla toimijoita, eivätkä
passiivista yleisöä.”
Kiinnostuneille ei-oota
Jos nuori aikuinen kysyy, mitä hän voisi seurakunnassa tehdä, aina ei ole hyVILLI
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viä vastauksia.
Raahessa nuorisotyönohjaaja Sakari Salo on huomannut, että kyselijöitä
on vähän, mutta heillekään ei osata antaa roolia.
“Ei välttämättä ole polkua heille.
Vaikka jotain toimintaa olisikin, ne ovat
helposti vanhoja kaveriporukoita, joihin on vaikea päästä mukaan. Uusien
ryhmien luominen taas on vaikeaa. Voisi kuvitella, että isommilla paikkakunnilla olisi resursseja luoda avointa toimintaa, joka ei sitoisi tiettyyn aikaan
viikottain. Olohuone-kahvila-tyyppinen tila kannattaisi olla, ostoskeskuksella voisi olla auki oleva paikka tai aula. Sellainen, jossa pistäytyä vapaamuotoisemmin, kuntosalitkin ovat nykyisin
auki myös yöllä. Ihmisillä on hyvin erilaisia rytmejä, joissa eletään ja liikutaan,
eivätkä kaikki suunnittele elämäänsä
niin pitkälle, että heitä voisi edes kiinnostaa viikkotoiminta.”
Nuoret katoavat nuorisotyön tutkasta kun koulu päättyy. Salo pitää hyvänä
ajatusta, että jumalanpalvelukseen voi
löytää myöhemminkin elämässä. Hän
uskoo, että mahdollisuus osallistua sen
rakentamiseen voisi olla yksi siltä.
Mutta nuorten aikuisten kohtaaminen on vaikeaa myös siksi, että elämäntilanteet ja asuinpaikkakunnat vaihtelevat.
“Sosiaalisen median kanavat löytää
kyllä monet seurakunnan vanhat aktiivinuoret, jotka saattavat Youtubesta katsoa vaikka jumalanpalveluksia. Nuoriin
aikuisiin pitäisi olla aktiivisesti yhteydessä, uudelta opiskelupaikkakunnalta seurakunnan pitäisi osata heitä huomioida ja tarjota pienryhmätoimintaa”,
Sakari Salo sanoo.
”Onhan kaupunkikin yleensä yhteydessä uusiin asukkaisiinsa, samalla tavalla seurakunnankin pitäisi aina olla.”

KO L UM N I
Julistuksessa tarvitaan tuoremehua
OLISI HARMITTANUT tosi lujaa, jos olisin havahtunut tilanteeseen puoli vuotta liian myöhään, mutta ehdin juuri ja juuri ajoissa. Olin viimeistelemässä kirjaani Nuorisotyön alkeet ja jatko, kunnes aivan julkaisemisen edellä alkoi näyttää siltä, että rippikoululaisten ja vähän vanhempien nuorten ikäluokat pakenivat Facebookista. Nuoret halusivat
olla jossain muualla kuin heidän vanhempansa ja mummonsa. Viimetipassa etsin käsikirjoituksesta kaikki kohdat, joissa mainittiin Facebook, ja korjasin ne sanoiksi ”sosiaalinen
media”. Vältyin siltä, että kirja olisi ollut jo ilmestyessään vanha.
Näin äkkinäisiä ja arvaamattomia muutokset voivat olla. Vielä vuotta aiemmin kukaan
ei olisi osannut ennustaa Facebookin nuorisokuolemaa, niin kuin tammikuussa 2020 kukaan ei tiennyt, että pian Uusimaa laitettaisiin sulkuun.
HISTORIAA EI VOI ennustaa tasaisen vauhdin taulukoilla. Se koostuu varsin ikävystyttävistä jaksoista, joiden välissä on katastrofaalisia vaiheita. Niissä muutos on niin nopeaa,
että kukaan ei hallitse tapahtumia, ja juuri ne määräävät historian kulkua. Eilistä toistamalla elämä ei käänny. Kenties korona oli yksi tuollainen käännekohta, niin kuin oli aikanaan Internetin esiinnousu. Marianne Alopaeuksen sanoin: ”Se minkä kaikki näkevät, on
tavallisesti jo ohi. Mikä tapahtuu nyt, sitä emme vielä huomaa.”
KIRKON JÄSENMÄÄRÄSTÄ ja rippikoulujen osallistumisprosenteista piirretään käyriä. Piirrokset toteutuvat tai eivät toteudu. On syytä varautua pahimpaan, mutta mahdollista on sekin, että kaikki kääntyy kirkon kannalta hyväksi. Esimerkiksi ilmastonmuutos
voi nostaa esiin ilmiöitä, joita kukaan ei ota tällä hetkellä lukuun. Voi käydä jopa niin, että Jumala tulee uudella tavalla ihmisten mieliin.
Kirkon tulee olla ajankohtainen ja sen on mukauduttava muuttuvaan elämään. Se ei
voi valita ympärillä olevaa todellisuutta. Tulevaan se voi valmistautua vain säilyttämällä sisäisen identiteettinsä. Niinpä toivon kovasti, että kirkossa puhuttaisiin vähemmän siitä,
mistä kaikki muutkin puhuvat, ja sen sijaan opeteltaisiin sellaista Jumala-puhetta, jossa
olisi tuoremehun maku. Sitä joisi ja maistelisi mielellään, mutta se ei menisi väärään kurkkuun. Sitä olen yrittänyt tarjoilla, ja juuri tässä tärkeimmässä olen epäonnistunut.

Arto Köykkä
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Kun puhutaan
milleniaaleista,
puhutaan sukupolvesta.
Täsmällisesti ottaen
milleniaaleista puhutaan,
koska sukupolvien välille
vaikuttaa syntyneen kuilu,
jota on vaikeaa ylittää
kumpaankaan suuntaan.
Se on kirkolle ongelma.

Y

ksinkertaisimmillaan sanottuna
”milleniaali” on termi, jolla kuvataan vuosien 1981-1996 välillä syntynyttä sukupolvea. Toinen samaa
joukkoa kuvaava termi, on Y-sukupolvi.
Sana ”milleniaali” juontuu vuosituhannen vaihteesta, jolloin suurin osa Y-sukupolveen kuuluvista ehti nuoruusikään:
uuden vuosituhannen nuoret.
Kirjainjärjestyksessä
Y-sukupolvea
seuraa Z-sukupolvi, johon lasketaan kuuluvaksi vuosien 1997-2012 välillä syntyneet. Tietyssä mielessä myös tätä nuorempaa ikäpolvea voidaan tarkastella milleniaali-ilmiön puitteissa, sillä sekä Y- ja
Z-sukupolvet erottuvat monella tavalla aikaisemmista ikäluokista ja sukupolvista.
Sukupolvien eroista
syntyvä kuilu
Ensimmäinen kirjainsukupolvista oli X,
vuosien 1965-1980 välillä syntyneet. He
ovat sodan jälkeen syntyneiden (”Suurten ikäluokkien”) lapsia, jotka jo kasvoivat tyystin erilaisessa maailmassa kuin
vanhempansa ja tekivät niin erilaisia valintoja, että yhteiskunnallisen tutkimuksen kentällä koko sukupolvesta koettiin
perustelluksi alkaa käyttää omaa isoa kirjainta: X niin kuin mysteeri.
Sukupolvista puhuttaessa vuosiluvut
ovat liukuvia, mutta ilmiöt kyetään eri10

”Milleniaalilinja”

Mikä milleniaali?

Uskonnon merkitys elämän keskeisenä kompassina on milleniaalien ja Z-sukupolveen kuuluvien osalta matalimmillaan. (Lähde: Arvot360Kirkko)
laisin tutkimuksin hyvin tavoittamaan.
Sukupolvien muutos on myös tunnistettu arkisessa elämässä siinä, etteivät totutut toimintatavat enää puhuttele uusia
tulijoita: kirkolle ja muille suomalaisille
instituutioille, kuten puolueille, ammattiyhdistysliikkeelle, perinteisille järjestöille tuli haasteita X-sukupolven kanssa
ja haasteet kasvoivat kertaluokan verran
milleniaalien myötä.
Perusongelmana on, että kirkko ja
muut instituutiot ovat sidoksissa aiempiin sukupolviin; milleniaalit puolestaan ovat sukupolvikuilun päässä sekä
aiemmista sukupolvista että heidän instituutioistaan.
Kirkon kohdalla etäisyys näkyy erityisesti jäsenyyden ohenemisena ja katoamisena, ja yleisemmällä tasolla vaikeutena säilyttää merkityksellisyyttä uusien sukupolvien arjessa ja juhlassa.
Sukupolvikokemukset
yhdistävät
Milleniaalit olivat ensimmäinen internetsukupolvi. He ottivat ensimmäisessä aallossa käyttöön myös sosiaalisen median.
Näiden vaikutus sukupolven kokemuksien muokkaamisessa on suuri.
Digitalisaatio on merkinnyt, että sukupolvi on hyvin arkisesti ylittänyt aiemmat paikan rajat ja kasvanut välittömässä kontaktissa toiseen kulttuurilliseen piiVILLI
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riin. Netti ja sosiaalinen media muuttivat
peruuttamattomasti tiedon välittymisen
reittejä pois perinteisistä lehdistä ja koko
kansan televisiosta.
Vanhemmuuden ja koulujen muutos
on yksi tekijöistä, joka on tukenut yksilökeskeisyyden vahvistumista. On syiden
summa muodostunut tavalla tai toisella,
milleniaalit näyttävät punnitsevan asioita
aiempia sukupolvia luontevammin omista tarpeistaan käsin. Sen nähdään erityisen hyvin heijastuvan työelämässä, missä työltä odotetaan enemmän mutta toisaalta sitoudutaan vähemmän. Paitsi ylhäältäpäin johtamiseen, milleniaalit suhtautuvat kaikenlaisiin muihinkin perinteisiin hierarkioihin varautuneemmin
kuin mihin vanhemmat ihmiset ovat tottuneet.
Suomessa
milleniaalisukupolveen
kuuluvista suuri osa syntyi laman rusikoimiin perheisiin. 2007 alkanut finanssikriisi ja sitä seurannut uusi lama osui
sekin juuri milleniaaleihin. He ovatkin
pitkään aikaan ensimmäinen sukupolvi,
joka todennäköisesti ei tule ylittämään
omien vanhempiensa elintasoa. Oman
talouden ja tulevaisuuden epävarmuudet
sekä toisaalta globaalien ilmasto- ja ympäristöhuolten jatkuva läsnäolo värittävät
milleniaalien sukupolvikokemusta.
Tunnistettua on myös se, että milleniaalien piirissä erilaiset jaksamisen ja mielenterveyden haasteet ovat koholla. Jois-

sain teorioissa on arvioitu korostuneen
yksilökeskeisyyden ja koulutukseen sekä
uraan liittyvän jatkuvan kilpailullisuuden
selittävän tätä.

55t.

Milleniaalien Suomi
on urbaani

45t.

Sellaisilla paikkakunnilla kuin Alavus,
Rantasalmi, Heinola, Rusko, Somero ja
Mäntyharju on 25-34-vuotiaita suhteessa
kaksi-kolme kertaa vähemmän kuin Turussa, Tampereella, Jyväskylässä ja pääkaupunkiseudulla – yliopistopaikkakunnilla.
Muutettuaan opiskelukaupunkeihin
milleniaalit myös pysyvät niissä. Vaikka
milleniaalisukupolveen kuuluvia asuu jokaisessa Suomen kunnassa, painopiste on
keikahtanut keskuksiin. Alueelliset erot
suurentuvat koko ajan. Koronan vaikutus ei riittänyt kääntämään suuntaa.
Yhä useammat sen sijaan tähyävät ulkomaille. Milleniaalisukupolvi on kansainvälisempi kuin aiemmat. 15-29-vuotiaista 54% ajattelee, että voisi muuttaa
töihin Suomen ulkopuolelle.
Suuri osa milleniaaleista elää sinkkuna tai dinkkuna. Kaikkialla länsimaissa, myös Suomessa milleniaalien sukupolvi lykkää perheen perustamista aiempaa paljon myöhemmäksi. Suomessa
on havahduttu syntyvyyslukujen syvään
notkahdukseen viime vuosina. Se liittyy
nimenomaan milleniaaleihin, jotka ovat
nyt vuorostaan lapsiperheiässä, mutta
saavat selvästi vähemmän lapsia kuin aiemmat sukupolvet. Lapsikysymystä lykätään opintojen ja työelämän tieltä myöhempään ikään, mikä luonnollisesti leikkaa lasten saamisen mahdollisuutta. Lisäksi vapaaehtoinen lapsettomuus on
paljon yleisempää kuin aiemmilla sukupolvilla.
Lapset, jotka syntyvät, syntyvät kuitenkin yhä useammin kaupunkeihin.
Milleniaalit ovat aiempaa urbaanimpi
sukupolvi, joka synnyttää vielä urbaanimman, mutta kapeamman uuden polven.
Yksi poikkeus lapsilukumäärässä liittyy maahanmuuttajataustaisiin milleniaaleihin, joiden keskuudessa lasten määrä
on keskimäärin selvästi suurempi. Maahanmuuton ennakoitavasti jatkuessa tällä kehityksellä on vaikutusta väestölliseen kuvaan alueellisesti voimakkaastikin. Lontoossa lapsista 80% syntyy maahanmuuttajataustaisiin perheisiin.
Suomessa luvut ovat vielä toisenlaisia,

Z Y X
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Graafissa oranssi viiva kuvaa kirkkoon kuulumisen asetetta ikävuosittain ja
siniset palkit jäsenten määrää. X-, Y- ja Z-sukupolvet näkyvat syvänä kuiluna.
(Lähde: Kirkkohallitus)
mutta kehityksen suunta vaikuttaa olevan samanlainen.
Arvot erottavat
Vuosituhannen vaihteessa nuoriksi kasvaneet ja heitä nuoremmat ikäluokat vaikuttavat sekä arkikokemuksen että tutkimustiedon valossa pitkälti olevan erilaisia
kuin vanhempiensa ja heitä edeltäneiden
polvien ihmiset. Ero näkyy erityisesti arvoissa, elämän valinnoissa ja tärkeinä pidetyissä asioissa.
Kaikki milleniaaleiksi luettavat eivät tietenkään jaa samoja arvoja, ajatuksia ja elämäntapoja. Sukupolvien välisissä eroissa on kyse siitä, millaiset asiat
esiintyvät uuden sukupolven keskuudessa enemmän kuin aikaisempien ja millaiset näkemykset ja valinnat koskettavat
useimpia. Tässä ”suuressa kuvassa” milleniaalit tosiaan ovat erilaisia kuin vanhempansa.
Yksi merkittävimmistä milleniaalien
eroista aiempiin sukupolviin on, että uskonnon merkitys on heikompi kuin aiemmilla sukupolvilla. Sama ilmiö esiintyy kaikissa länsimaissa. Uskonnon ja
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kirkkojen merkitys on heikentynyt jo sodanjälkeisistä suurista ikäluokista lähtien,
mutta milleniaalien kohdalla kehitys on
vauhdittunut.
Uskonnon merkityksen väheneminen ei tarkoita henkisyyden heikkenemistä, vaan erityisesti kirkkojen merkityksen muuttumista. Siellä, missä milleniaaleja on eniten, kirkon jäsenyyskehitys on heikoin.
Miksi kirkkojen rooli heikkenee? Yksi
syy liittynee arvojen muutokseen.
Erilaisissa kyselytutkimuksissa voidaan havaita, että milleniaalit ovat aiempia sukupolvia liberaalimpia. Se näkyy
avoimempana suhtautumisena sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin, toisiin
kulttuureihin ja maahanmuuttajiin. Erilaiset universaalit huolet ovat keskeisellä
sijalla: ilmastonmuutos, globaalin oikeudenmukaisuuden kysymykset.
Milleniaalien mukanaan tuomaa arvojen muutosta voi tarkastella esimerkiksi puolueiden kannatuksella. Suomessa alle 40-vuotiaiden keskuudessa Vihreät ja Vasemmistoliitto ovat selvästi suositumpia kuin muissa ikäryhmissä. Vihreät
ja vasemmistopuolueet ovat milleniaali11

kattuna on milleniaalisukupolvelle henkilökohtaisesti vähäisesti merkitystä. Kysymys milleniaaleista ja kirkosta on kirkon
kysymys, ei niinkään milleniaalien oma.
Silti rippikoulu on edelleen hämmästyttävän suosittu läpi ikäluokkien ja sen
vaikutus nuorten kirkkosuhteeseen näkyy tutkimusaineistossa kantavan parin
vuoden ajan. Mutta kun päästään kahdeksaantoista ikävuoteen, kirkon merkitys on laskenut tasolle, jolla se sitten mataa pari-kolmekymppistenkin joukossa.

”Milleniaalilinja”

Kirkon on pakko tarttua
mahdollisuuksiin

Rippikouluikä kannattelee kirkon merkitystä muutamia vuosia, mutta parikymppisillä merkitys laskee milleniaalitasolle (Lähde: Arvot360Kirkko)
en suosituimpia puolueita myös muualla
Euroopassa. Keskiarvot kätkevät toisaalta
taakseen voimakkaan jakolinjan: viidennes milleniaaleista niin meillä kuin muualla Euroopassa kannattaa ja osin äänestää Perussuomalaisia ja toisia oikeistopopulistisia puolueita.
Tällä jakolinjalla on yhteys suhtautumiseen kirkkoon: suomalaisista
15-29-vuotiaista Perussuomalaisia houkuttelevana pitävistä kaksi kertaa useampi on sitä mieltä, että luterilaisella kirkolla on suuri merkitys heidän elämässään
kuin Vihreitä houkuttelevana pitävistä.
Kirkkoa pitävät itselleen tärkeämpänä
nuoret, jotka pitävät myös perinteitä tärkeämpänä kuin muut. He ovat kuitenkin
vähemmistössä. Milleniaalien sukupolvessa yleisesti juuri perinteiden merkitys
on horjunut. 15-29-vuotiaista neljännes
pitää tärkeänä pitää kiinni perinteistä tavoista ja käsityksistä.
Perinne-kirkko
vai elävä kirkko?
Kirkko näyttää milleniaalien osalta joutuvan perinnemappiin.
Jos kirkkoa tarkastelee avoimin silmin
suhteessa milleniaalisukupolveen, se on
nähtävissä vanhojen ihmisten hallitsema12

na, perinteiseen elämänmuotoon ja asenteisiin kiinnittyneenä ja hierarkkisena laitoksena, joka on kiinni agraarikulttuurissa. Kirkossa käytävät kiistat tasa-arvosta
ja oikeuksista vähemmistöille nousevat
normeista, jotka ovat vieraita ja osin vastakkaisia milleniaalien tärkeille opinkappaleille oikeudenmukaisuudesta, vähemmistöjen oikeuksista ja yksilöllisen toteutumisen vapaudesta.
Myös milleniaalien sukupolven kotona saama uskonnollinen kasvatus on
paljon vähäisempää kuin ennen. Milleniaaleista alle viidennes on mielestään saanut uskonnollisen kasvatuksen,
kun 45-54-vuotiaista kolmannes ja yli
65-vuotiaista lähes puolet. Kristinuskon
dogma ja uskonnollinen kieli on tuttua
yhä harvemmalle.
Näin nähtynä ei ole kovin suuri ihme, että milleniaalien matka ei juuri kulje kirkon suuntaan. Sukupolvien arvoja
ja asenteita selvittävä tutkimus viittaa siihen, että kerran omaksutut arvot muuttuvat hyvin hitaasti, jos ollenkaan. Vanhetessaan milleniaaleista ei tule isovanhempiensa kaltaisia.
Toisaalta kirkon merkityksen väheneminen ei tarkoita, että ateismi vastaavasti kasvaisi. Pikemminkin koko kysymyksenasettelulla uskonnosta kirkkoon paVILLI
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Se, ettei kirkolla ole niin paljon merkitystä, ei tarkoita, että kirkkoon suhtauduttaisiin negatiivisesti: päinvastoin, puolet
15-29-vuotiaista sanoo, että heillä on hyviä kokemuksia seurakunnasta, huonoja
kokemuksiensa sanoo olevan neljännes.
Ja jos seurakunta tarjoaisi jotain itseä
kiinnostavaa toimintaa, 42% arvelee, että
voisi osallistua. Lisäksi 43% 15-29-vuotiaista suomalaisista on sitä mieltä, että kirkolla on tärkeä rooli ihmisten auttamisessa. Osuudet ovat huomattavasti korkeammalla kuin kirkkoa itselleen tärkeänä pitävien osuus, 11%.
Kirkolla näyttäisi olevan runsaasti
mahdollisuuksia tehdä asioita, jotka sopivat milleniaaleillekin. Samalla kirkko
uskonnollisena yhteisönä on useimmille
heistä etäinen ja merkitykseltään köyhä.
Olennainen kysymys kirkon tulevaisuuden kannalta on, voisiko siitä tulla milleniaaleille, Z-sukupolvelle ja uudelle syntyvälle Alfa-sukupolvelle merkityksellinen?
Strateginen kysymys on, tapahtuuko
se tekemällä enemmän asioita, joita nuoriin sukupolviin kuuluvat pitävät tärkeinä ja asettumalla heidän puolelleen arvokeskusteluissa? Vai onko kirkon hengellinen ydin sanoitettavissa uudelleen ja sovitettavissa milleniaalien uudelle kielelle
niin, että se vastaisi etsintään, jota milleniaalisukupolvi kokee?
Näiden kysymysten käsittelyllä on kiire. Vuonna 2030 jo puolet kaikista suomalaisista on milleniaaleja tai heidän lapsiaan. Vuonna 2050 muita on enää yli
seitsemänkymmentävuotiaissa.
Ennen pitkää kirkko pitää uskaltaa
luovuttaa milleniaalien käsiin.
Jaakko Kaartinen

N UO RTEN KO L UM N I
Milleniaalien kirkko ei ole vielä valmis
Nuorten aikuisten puuttuminen seurakunnasta on puhuttanut jo monen vuoden ajan. Tässä kolumnissa pohditaan siihen johtaneita syitä sekä tulevaisuuden kirkkoa, johon milleniaalit ja z-sukupolvi haluaisi kuulua.
Kirkon merkitys on monelle nuorelle suuri. Evankelisluterilaiset nuoret aloittavat kirkkoon tutustumisen ensimmäisen luokan aikana erilaisten vierailujen ja tapahtumien avulla. Oppilaat käyvät
kirkossa kahdesti vuoden aikana, joista toinen kerta on keväällä ja toinen joulun alla. Kahdeksannen
luokan aikana kirkko tulee tutummaksi rippikoulun avulla. Rippikoulun jälkeen useammalle nuorelle tulee ajankohtaiseksi isostoimintaan liittyminen. Siellä nuori saa olla läsnä tuleville rippikoululaisille ja samalla löytää mahdollisesti samanhenkisiä ihmisiä, joista saattaa saada ystäviä loppuiäksi.
Useimmat nuoret pysyvät seurakunnan isostoiminnassa n. 3-5 vuotta, jonka jälkeen he putoavat pois. Putoamisen syitä on monia, joista yleisimpiä on samojen aiheiden toisto vuodesta toiseen
sekä se, ettei nuorille aikuisille ole oman ikäistä toimintaa. Nuorena oma elämäntilanne etenee nopeasti ja moni kaipaa ikäistään seuraa, jotta saisi tukea. Minua turhauttaa se, ettei nuorille aikuisille ole sopivasti oman ikäistä toimintaa ja heidät ajetaan pois. Tämä ei ole se tapa, jolla voimme rakentaa jokaiselle hyvän seurakunnan.
Kirkko, johon milleniaalit ja z-sukupolven edustajat haluaisivat kuulua ei ole vielä valmis. Sosiaalisesta mediasta näkee kuukausittain isompia postauksia, jotka käsittelevät omaa suhdetta kirkkoon. Monen milleniaalin pohdituin aihe on se, ettei kirkko tunnu olevan avoin paikka oman uskon pohtimiseen. On vaikeaa miettiä, että mihin uskoo vai uskooko ollenkaan. Aihetta on vaikeaa
pohtia kirkossa siksi, että siellä on valmiit välineet uskon harjoittamiseen, mutta ei sen miettimiseen.
Toinen asia, joka milleniaaleja mietityttää on kirkon arvot. Kirkon yksi tunnetuimmista arvoista on se, että jokainen on auttamisen ja nähdyksi tulemisen arvoinen. Olen kuitenkin muutaman
vuoden aikana kuullut kokemuksia siitä, kuinka oma hätä on jätetty huomiotta ja kaikille ei ole tullut huomioitu olo. Se saa minut ajattelemaan, että kirkossa on paljon tekopyhyyttä, jota en ymmärrä. On helppoa sanoa, että sinut nähdään ja kuullaan, mutta miksi sanat eivät vastaa tekoja? Siinä
on kirkolla vielä tehtävää.
Kirkolla on paljon tehtävää sen eteen, että pystytään rakentamaan nykyaikainen kirkko, johon
halutaan kuulua. Kirkko kaipaa modernia muutosta, joka on tapahtumassa, mutta hyvin hitaasti. Tulevaisuuden kirkolta toivotaan myös tekoja, jotka vastaavat puheita. Niiden lisäksi olisi tärkeää, että jokainen tulisi konkreettisesti nähdyksi ja kuulluksi. Kirkossa on jo hyvää se, että ongelmat
pystytään rehellisesti myöntämään ja niiden eteen koitetaan keksiä ratkaisuja. Tulevaisuuden kirkon
onnistuminen on osaksi kiinni seurakuntien nuorten vaikuttajaryhmistä, jotka tekevät parhaimmillaan työtä seurakuntaneuvostojen ja eri seurakuntien kanssa.
Pia Kärki
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Milleniaalit pakottavat
kirkon pohtimaan
ydintään
Milleniaalien
tavoittaminen kirkossa
ei onnistu takertumalla
vastakkainasetteluihin.
Sen sijaan kirkon
pitäisi kyetä avaamaan
keskusteluja niistä asioista,
jotka yhdistävät, sanoo
strategisen viestinnän
ja vaikuttamisen
ammattilainen Olli-Pekka
Koljonen.

K

irkossa koetetaan päästä selville siitä, miten milleniaalien kanssa pitäisi tehdä.
Aluksi puhuttiin nuorista aikuisista,
jotka putoavat toiminnan ulkopuolelle.
Sitten havahduttiin siihen, että kirkon
kannanotot tai niiden puute saivat monet tästä sukupolvesta eroamaan kirkosta. Nyttemmin on havahduttu siihen, että milleniaaleista yllättävän monet eivät
kasta lapsiaan.
Jotain pitäisi keksiä, että kirkko
pysyisi kuvioissa mukana.
Ellun kanat -viestintätoimistossa johtavana asiantuntijana työskentelevä OlliPekka Koljonen on muun muassa toiminut ministerien erityisavustajana, kuntapoliitikkona, Allianssin varapuheenjoh14

tajana. Hän on itse milleniaali. Millaisia
neuvoja hän antaisi kirkolle kohtaamiseen oman sukupolvensa kanssa?
Milleniaalit haastavat
arvoista käsin
”Ainahan on olemassa luontainen ristiriita nuorten ja kulloinkin organisaatioita hallitsevien välillä. Niin kuuluukin olla. Nuoret haastavat vallassa olevaa väkeä,
niin kuin Elonkapina nyt haastaa vallanpitäjiä”, Olli-Pekka Koljonen toteaa.
”Milleniaaleissa on monenlaisia näkemyksiä, arvoja ja ryhmiä. Osa saa yhteiskunnallisessa keskustelussa äänensä paremmin kuuluviin kuin toiset. Yhdistävä
teema on polarisaatio: on hyvin erilaisiksi hajonneita ryhmiä. Siitä tulee haasteita
etenkin viestintään. Jos tässä mediamaailmassa yrittää puhutella, tulee aina loukanneeksi jonkun ja joku suuttuu ja sitten nousee kohu. Jos puolestaan koetetaan puhua kieli keskellä suuta, ei sanotakaan yhtään mitään.”
”Tämän sukupolven kohdalla on nähtävissä, että luottamus korporaatioihin ja
instituutioihin järkkyy kautta linjan. Aiemmin kuuluttiin luontevasti moniin yhdistyksiin ja ammattiliittoon – nyt kaikkea tätä haastetaan. Siihen kai liittyy tietty yksilöllistymisen ja arvomuutos”, Koljonen miettii.
”En tosin ole vakuuttunut, että tämä
arvojen liberaalistumisen muutos kulkisi läpi koko sukupolven. Nuorissa kasvaa
myös konservatiivisuutta, joka saa omanlaisiaan muotoja. Helsingin Kallio on
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ehkä esimerkki yhdestä ääripäästä, jossa asuvia yhdistää tietynlainen elämäntapa, koulutus ja liberaalit arvot, ja sitten
toisessa ääripäässä on maaseudun paikkakuntia, joilla kasvaa hyvinkin konservatiivista nuorisoa.”
Vastakkainasettelun
sijalle kuuntelemista
”Arvojen korostuminen kuuluu tähän
aikaan ja se on hyvä asia. Uskon, että arvoihin liittyvät kysymykset on mahdollista yhteensovittaa, kunhan ei loukata
toista eikä toisen näkemystä. Mutta arvokeskustelu on vaikea pitää mittasuhteissa,
joissa ei tuohduta ja eskaloiduta.”
Koljonen huomauttaa, että arvoasioissa toisia voidaan loukata myös sillä,
että ollaan liian hitaita reagoimaan.
”Esimerkiksi kirkolliskokous on nopeassa maailmassa niin hidas toimija, että se alkaa jo loukata niitä, jotka odottavat kirkolta muutoksia itselleen tärkeissä
asioissa. Olen itse aikanaan eronnut kirkosta siksi, että se ei vaikuttanut millään
muuttuvan. Sitten liityin takaisin, mutta yhä ne samat muuttumattomuudet ärsyttävät.”
”Kaikki yhteiskuntaa leikkaavat instituutiot, perinteiset puolueet, ammattiyhdistysliike ja kirkko, ovat suurissa haasteissa näiden asioiden kanssa. Silti ne
kaikki edelleen sinnittelevät tässä ja yrittävät hakea paikkaansa.”
”Kannustaisin kirkkoa käymään vaikeaksi koettuja keskusteluja ja purkamaan jännitettä eri arvolähtökohdista tu-

MIKA
NUOJUA
KE 12.1. KLO 19

ELINA
PEKKARINEN
KE 12.1. KLO 13

ESA
SAARINEN
TI 11.1. KLO 13.30

KIRKON KASVATUKSEN PÄIVÄT
11.–13.1.2022
JYVÄSKYLÄSSÄ
#kirkonkasvatuksenpaivat #KKP2022

ILTA

TI 11.1. KLO 19.30

LÖYDÄT TARKEMMAT OHJELMASISÄLLÖT JA ILMOITTAUTUMISTIEDOT
https://evl.fi/kirkonkasvatuksenpaivat

TIISTAI 11.1.
12.30

AVAJAISSANAT
& AVAJAISHARTAUS

Pielpajärven erämaakirkosta,
Wilhelm (hybridi)

13.30

”ETTÄ KUKAAN EI JÄÄ YKSIN”

Esa Saarisen luento Wilhelm (hybridi)

15

”ETTÄ KUKAAN EI JÄÄ YKSIN”

Paneelikeskustelu Wilhelm (hybridi)

16.10

KIRKON KASVATUKSEN
ANSIOMERKIT

Wilhelm (hybridi)

17.30–18.15

TÄHTIHETKIÄ -TARINAILTA

Reijo Takamaa, Pertti Frisk sekä DIAK;
Sami Ritokoski Kabinetti
JULKISTAMISTILAISUUS Alvar
”SIITÄ SE SITTEN LÄHTI”
– IDEAT JA INNOVAATIOT TYÖN
KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

Elsi Step-koulutus; Maara Kosonen
LEMPEÄÄ KEHON KUUNTELUA Anton

Snellu; Taina Repo & Sirpa Zotow
YMPÄRISTÖKASVATUSTA
SEIKKAILLEN Felix

Suomen nuorisokeskusyhdistys
& Marttinen; Siina Leinikka
”TOIVOA ILMASSA”
MUSIIKKINÄYTELMÄ

Verkko Suomen Lähetysseura

19.30

SAAPASJUHLA

Juontajana Mikko Kuustonen
Esiintyjinä Jouko Mäki-Lohiluoma
& Ilta Wilhelm

KESKIVIIKKO 12.1.
9–16

ULKONA KUIN LUMIUKKO MITEN RAKENNAN LUMIUKON
PAKKASLUMESTA

Paviljongin piha-alueella Suomen Latu;
Saija Suominen

9–10.15

KATSOMUKSET TOIVON
YLLÄPITÄJINÄ: VINKKEJÄ JA
HAASTEITA SEURAKUNNAN
YMPÄRISTÖKASVATUSTYÖHÖN

Wivi (hybridi) Kirkkohallitus;
Timo-Matti Haapiainen & FOKUS ry;
Marja Laine
KOHTI TURVALLISEMPAA
JA ROHKEAMPAA TILAA Wolmar

VIRTUAALINEN PAKOHUONE
PÄIHDE- JA ASENNEKASVATUSVÄLINEENÄ Pähee-hanke/Ylä-Savon

srkyhtymä; Kari Surma-aho & Jouni
Vuorijärvi Gustaf klo 9.00-13.00
SOPIMUKSIA TULEVAISUUDEN
KANSSA Videoteos. Opetushallitus

nonstoppina Minna klo 9-18

10.45–12

TOTEUTETAAN KATSOMUSKASVATUSTA YHDESSÄ! Wilhelm (hybridi)

Helsingin Yliopisto; Silja LamminmäkiVartia, Step-koulutus; Päivi Aumala ja
Kirkkohallitus; Ilkka Tahvanainen
KORONAN TUOMIEN
POIKKEUS-OLOJEN VAIKUTUKSET
KIRKON KASVATUS- JA
NUORISOTYÖHÖN

(hybridi) Seta ry; Teija Ryhtä & Helsingin
srkyhtymä; Laura Late Mäntylä

Wivi (hybridi) DIAK; Sami Ritokoski
& Jouko Porkka

KIINNOSTAAKO RIPARI NUORIA?
– MITEN RIPPIKOULUA KEHITETÄÄN
YHDESSÄ NUORTEN KANSSA

HARRASTUSTOIMINTA
ROMANINUORTEN KASVUN
TUKIJANA

Kabinetti (hybridi)
Malmin srk; Mika Savolainen & Minna
Karas, Kirkkohallitus; Jari Pulkkinen,
Espoon tuomiokirkkosrk; Vilppu Huomo

Wolmar (hybridi) Jyväskylän Romaninuoret ry; Aila Palmroos, Suomen
Romanifoorumi ry; Mertsi Tamminen,
Avartti-säätiö; Ariela Tuikkanen

MITEN TUKEA VANHEMMUUTTA?
TIETOA JA TUKEA LAPSIPERHEIDEN
ARKEEN Alvar

ROHKEUS KYMPPITOIMINNAN
KEHITTÄMISESSÄ (Polku-malli)

Step-koulutus; Kaisa Aitlahti, Yhdessä
vanhemmuuden tueksi -hanke/Kirkkopalvelut; Minna Laitinen, LNK ry;
Hanna Rajalin, MLL; Liisa Kilpiäinen &
Pelastakaa Lapset ry; Piia Toroskainen

Kabinetti (hybridi) Lasten ja nuorten
keskus; Aino-Elina Kilpeläinen ja
Anna Kärri
PELIEN JA SOMEN RAKENTAVA
JA KOUKUTTAVA
SOSIAALISUUS Alvar

PIKATREFFAA EU:N
NUORISO-OHJELMAT
– JA LÖYDÄ OMA MATCHISI!

Kuopion kriisikeskus; Saara Kultamaa
& SOVATEK; Jarkko Järvelin

Elsi Opetushallitus;
Jutta Kivimäki & Laura Lehto

EUROOPAN TÄHTI -MENETELMÄLLÄ
TIMANTTISIA NUORISOVAIHTOJA

Elsi Opetushallitus; Paavo Pyykkönen ja
nuorisokeskus Marttinen; Sami Sorjonen
MISSION POSSIBLE - NUORET
GLOBAALIKASVATTAJINA Anton

Step-koulutus / Kirkkopalvelut;
Anna-Leena Klemetti-Falenius
& Kathy Metsälä

Suomen Lähetysseura; Kirsi Erkama

ZEKKI NUORTEN HYVINVOINNIN
TUKENA Felix

SINUSTAKO VALMENTAVA
JOHTAJA? Felix

DIAK; Reija Paananen

TI 11.1. KLO 19.30

Verkko Suomen Sydänliitto;
Kati Kuisma & Anne Kuusisto.

MITÄ TIETOA TARVITSEMME?

Wilhelm (hybridi) LNK ry; Anita
Ahtiainen, Turun Yliopisto; Anu-Leena
Kimanen, Itä-Suomen yliopisto; Kati
Tervo-Niemelä ja DIAK; Jouko Porkka

ÄRSYTTÄÄKÖ? ANTIRASISTISTA
TYÖOTETTA ETSIMÄSSÄ Anton

JOUKO
MÄKI-LOHILUOMA

LASTEN HYVINVOINTIOPPIMINEN
JA YHTEISTYÖ PERHEIDEN KANSSA

Pia Korri &Tarja Sovijärvi

#kirkonkasvatuksenpaivat
#KKP2022

/kirkonkasvatuksenpaivat

MUN RIPARI -SOVELLUS HYVINVOINTIA RIPPIKOULUUN TEKOÄLYN
AVULLA Verkko

Kirkkohallitus; Jari Pulkkinen &
Sari-Annika Pettinen, Siili Solutions;
Aleksi Kopponen & DigiFinland
VIRTUAALINEN PAKOHUONE
PÄIHDE- JA ASENNEKASVATUSVÄLINEENÄ Pähee-hanke/Ylä-Savon

srkyhtymä; Kari Surma-aho & Jouni
Vuorijärvi Gustaf klo 9.00-13.00
SOPIMUKSIA TULEVAISUUDEN
KANSSA Videoteos. Opetushallitus

Minna klo 9-18 nonstoppina

13–14.15

KUULE MINUN ÄÄNENI
- SEURAKUNTAVAALIT Wilhelm

Keskustelemassa nuoria luottamushenkilöitä, kirkon työntekijöitä sekä
lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.
Valtakunnallisen vaalikampanjan esittelee kampanjaviestinnän projektipäällikkö Liisa Toivonen Kirkkopalveluista ja
nuorten vaalikampanjasta kertoo NAVIryhmän puheenjohtaja Ville Lehonmaa
YHTEISVASTUU-PAKOPELI

@kirkonkasvatuksenpaivat

YHTEISVASTUU-PAKOPELI

Kirkkopalvelut ry/Yhteisvastuukeräys/
Tiina Putkinen, nonstoppina Gustaf klo
14-18
SOPIMUKSIA TULEVAISUUDEN
KANSSA Videoteos. Opetushallitus

Minna nonstoppina klo 9-18

17–18.15

KODIN USKONNOLLISUUS JA RIPPIKOULUKOKEMUS Wivi (hybridi)

Kanavasta vastaa Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura UKKT
Mukana TT Jouko Porkka, rippikoulutyön asiantuntija Jari Pulkkinen,
professori Kati Tervo-Niemelä
HAAVELEIRI NUORTEN TUKENA

Wolmar (hybridi) Snellu; Tiina Kinnunen
PIILOTETTU YHTEISÖLLISYYS

Kabinetti (hybridi) Verke;
Marcus Lundqvist & LNK; Anna Kärri
TEHOSTETTU NUORISOTYÖ
KRIISITILANTEISSA Alvar

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus
Kanuuna; Reetta Möller

@kirkonkasvatus

TORSTAI 13.1.
9–10.15

POLUN EDISTÄMINEN OMASSA
SEURAKUNNASSA Wilhelm (hybridi)

Toteuttajina ovat Kirkkohallitus; Katri
Vappula ja Lasten ja nuorten keskus; Timo
Tulisalo sekä Lapuan hpk; Mirca MäensivuPuukko, Espoon srkyhtymä; Tiina Hänninen ja Kokkolan srk: Sirpa Karjalainen.
HYVÄ, PAHA PERHE JA
USKONTO - USKONTO PERHEISSÄ JA
SUKUPOLVIEN VÄLILLÄ Kabinetti

Kanavasta vastaa Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura UKKT.
Mukana prof. Kati Tervo-Niemelä,
TT Laura Kallatsa, TT Jenni Spännäri ja
dos. Anuleena Kimanen
ETUOIKEUTETTU OSALLISTUMAAN?
NUORTEN OSALLISUUTTA Alvar

DIAK; Sanna Jattu & LNK; Tarja Liljendahl
RAAMATUN JA KIRKKOVUODEN
AARTEET PIENTEN POLULLA Elsi

Step-koulutus / Kirkkopalvelut;
Satu Reinikainen & Kaisa Aitlahti
DIGIHYVINVOINTIA TUKEMASSA

LASTEN JA NUORTEN LIIKKUVA
ARKI - LUOTU LIIKKUMAAN! Elsi

Anton LNK; Anna Kärri & Anita Ahtiainen

Nuorten yrittäjyystalo Innola; Niina Koivuniemi & Sari Kämäräinen & Tarja Selkäinaho

15–16.30

YKSINÄISYYDEN ANTIBIOOTIT Anton
Helsingin srkyhtymä; Sanna Uusitalo
sekä Helsingin NMKY; Joni Liikala &
Niklas Hjort & Ville Turkka

Wilhelm (hybridi) Kirkkohallitus; Stiven
Naa-tus,Tuula Vinko & Helena Salenius

KIRKKOSEIKKAILU Felix
Haapajärven seurakunta; Kaija Tiirola

KANAVA 2. Silta yli koronan
– Seurakunnan varhaiskasvatus- ja
perhetoiminta lapsiperheiden arjessa

RAAMATTU, OSALLISUUS JA
ERÄTAUKO RIPPIKOULUSSA Verkko

Kirkkopalvelut ry/ Yhteisvastuukeräys/
Tiina Putkinen, nonstoppina Gustaf klo
14-18
SOPIMUKSIA TULEVAISUUDEN
KANSSA Videoteos. Opetushallitus

nonstoppina klo Minna 9-18
KANAVA 1. Miksi nuoret uupuvat?

Wivi (hybridi) Keskustelua fasilitoi
Laura Arikka Erätauko-säätiöstä. Keskustelijoina Tuomas Kurttila, Laura Furu,
Minna Tuominen sekä kokemusasiantuntija eli pienen lapsen vanhempi.
KANAVA 3. Ympäristökasvatuksen tori

Wolmar (hybridi) Kirkkohallitus;
Ilkka Sipiläinen & Jari Pulkkinen
KANAVA 4 Polku tulevaisuuteen –
nuorten sukupolvien kirkko Kabinetti

(hybridi) Kirkkohallitus; Jussi Laine ja
Katri Vappula sekä Lasten ja nuorten
keskus; Aino-Elina Kilpeläinen

LNK; Satu Rathgeber ja Liikkuva koulu
-ohjelma/OPH; Kirsi Naukkarinen

TEHDÄÄN TEKIJÖITÄ - NUORTEN
UNELMILLE SIIVET YRITTÄJYYSPEDAGOGIIKAN KEINOIN Felix

LUONTO TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ

Verkko Suomen Latu; Mari Parikka-Nihti

10.30–12

”ETTÄ KUKAAN EI JÄÄ YKSIN”

Wilhelm (hybridi) Yhteinen luento

Pipliaseura; Antti Siukonen
& Ulla Oinonen sekä Kirkon
Koulutuskeskus; Mika Aspinen

12–12.15

YHTEISVASTUU-PAKOPELI

12.15–13.15

Kirkkopalvelut ry/Yhteisvastuukeräys/
Tiina Putkinen Gustaf
nonstoppina klo 14-18
SOPIMUKSIA TULEVAISUUDEN
KANSSA Videoteos. Opetushallitus

Minna nonstoppina klo 9-18

PÄÄTÖSSANAT & NUORI2023

Wilhelm Jarmo Kokkonen
PÄÄTÖSMESSU Wilhelm
Messun tuottaa Oulun hiippakunta

PÄIVIEN JUONTAJAT

19–21.30

TEATTERIESITYS ”KAHDEKSAN
KÄRJESSÄ – ELÄMÄNI LEVYT”

Wilhelm Väliaikatarjoilun tarjoaa
Opetushallitus

Katja
Konttajärvi

Samuel
Koivunen

Pääsihteeri Sirpa Syrjä, asiantuntija, Kirkkohallitus/Kirkon kasvatus ja perheasiat
Sihteeri Minna Oksanen, sihteeri, Kirkkohallitus/Kirkon kasvatus ja perheasiat
Jäsenet:
Saija Kronqvist, hiippakuntasihteeri, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli
Mikko Mäkelä, asiantuntija, Kirkkohallitus/Kirkon kasvatus ja perheasiat
Raija Ojell, asiantuntija, Kirkkohallitus/Kirkon kasvatus ja perheasiat
Hannele Heinonen, diakonian viranhaltija, Oulunsalon seurakunta
Sakari Salo, nuorisotyönohjaaja, Raahen seurakunta
Annamari Tuomela, koulu- ja oppilaitostyön asiantuntija, Suomen Lähetysseura
Juho Niemelä, asiantuntija, Kirkkohallitus/Kirkon viestintä
Ville Viljakainen, suunnittelija, Lasten ja nuorten keskus ry
Nelli Jäntti-Tuominen, viestintäsuunnittelija, Lasten ja nuorten keskus ry

ILMOITTAUTUMINEN
Voit ilmoittautua Kirkon kasvatuksen päiville
evl.fi/kirkonkasvatuksenpaivat -nettisivujen kautta.
Niiden kautta pääset ilmoittautumaan sekä osallistujaksi että näytteilleasettajaksi.
Kummankin linkin takana on liitteenä päivien tarkempi ohjelma sisältöineen.
Sen voi halutessaan tallentaa ja/tai tulostaa itselleen.

OSALLISTUMISHINNAT

Osallistumismaksu on paikan päällä osallistuvalle 170 €,
mikäli ilmoittautuminen tapahtuu 14.11.2021 mennessä.
Sen jälkeen osallistumismaksu on 190 €.
Osallistumismaksu on verkon kautta osallistuvalle 140 €.
Osallistumismaksu on eläkeläisille, seurakunnan luottamushenkilöille
ja opiskelijoille 40 €.
Ilmoittautuminen päättyy 3.1.2022 (klo 23:59)
Kirkon kasvatuksen päivien
ilmoittautumislinkki osallistujille
https://www.lyyti.in/Kirkon_kasvatuksen_paivat_2022

KIRKKOTORI
Kirkkotori sijaitsee materiaalinäyttelytilassa. Se on verhoilla eristetty lava, jossa
esitellään mm. erilaisia toimintamalleja.

KESKIVIIKKONA 12.1.2022
KLO 9–13
OHJELMA-AIKA N. 20 MIN
(MUUTOKSET MAHDOLLISIA)
9.00

Sovintotaidoilla hyvinvointia nuorten
yhteisöihin #sovinto-ohjelma ja
Suomen Sovittelufoorumi

9.30

Lapsen ja nuoren osallisuus vanhempienerossa. Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta
Ry ja Yhden Vanhemman Perheiden
Liiton VeNyvä -toiminta

10.00

Uusia ideoita: ”Parisuhteen kuntokartoitus,
rakkaustalkkarit ja perhepolku. Liisa Välilä,
Kirkkohallitus/Kasvatus ja perheasiat

10.30

Partio uudella vuosikymmenellä Aino-Elina
Kilpeläinen, Kirkkohallitus ja Lasten ja nuorten
keskus sekä Suomen Partiolaiset

11.00

Miten tästä selvitään? Parisuhteen
kantokyky kriisissä Riina Nissinen ja Laura
Huuskonen, Parisuhdekeskus Kataja

11.30

Vammainen lapsi kirkossa Katri Suhonen,
Kirkkohallitus/Jumalanpalvelus ja yhteiskunta

12.00

MATERIAALINÄYTTELY
Materiaalinäyttely toteutetaan A-hallissa
tiistaina 11.1. ja keskiviikkona 12.1.
Ohjelmassa on taukoja näyttelyosastoon tutustumista varten.
Lisäksi samaan tilaan rakennetaan verhoilla eristetty esiintymislava
nimeltään ”Kirkkotori” lyhyitä tietoiskuja varten.
Ilmoittautuminen päättyy 30.11.2021 (klo 23:59)
Kirkon kasvatuksen päivien
ilmoittautumislinkki näytteilleasettajille
https://www.lyyti.in/Kirkon_kasvatuksen_paivien_materiaalinayttely_2022_1049

Isos- ja kerhonohjaakoulutuksista opintopisteitä! – Osaaminen näkyviin digitaalisen
Osaamiskiekon ja osaamismerkkien avulla
@kentauri:fi, #kirkko, #nuoret, #seurakunta,
#jatkuvaoppiminen, #osaamiskiekko Toni
Vehmassalo, Riihimäen seurakunta ja Timo
Sinivuori, Nuorisoalan osaamiskeskus
Kentauri.

12.30

10 kysymystä globaalikasvatuksesta Helmi
Saksholm, Kirkon Ulkomaanapu/Changemaker

KUVAT (Mika Nuojua) Kahdeksan kärjessä promo, (Esa Saarinen) Aki Rask, (Elina Pekkarinen) Wikipedia commons , (Isä-lapsi -parkki) Kirkon kuvapankki/Sanna Krook, (Ilta) Osku Jalkanen ja (Jouko Mäki-Lohiluoma) Jouko Mäki-Lohiluoman kotisivut.

KIRKON KASVATUKSEN PÄIVIEN
TYÖRYHMÄ 2022

Päätepiste voi olla kirkon jakaantuminen
u ”Jos katsoo kirkkoon kuuluvien
määrää, siinä on mittavia eroja. Olen
itse Viitasaarelta kotoisin. Siellä ylioppilaat menevät yhä kirkon pihaan ja
otetaan heistä kuvat. Täällä Helsingissä on toinen tilanne. Ettei haluta suvivirttä laulaa, ei se ole loukkaavaa,
vaan se vaan on niin. Helsingin piispan kenttä on ihan eri kuin Lapuan
piispan”, Olli-Pekka Koljonen miettii.
Tällaisten alueellisen eron syvenemisen voi pelätä kirkossa johtavan ra-

juunkin alueelliseen eriytymiseen. Tällä hetkellä on vaikeuksia löytää keinoja rakentaa yhteyksiä näiden erojen yli.
”Kehityskulkuna voi tietysti olla,
että kirkko hajoaa erilaisiksi pienemmiksi kirkoiksi. Se ei ole mahdoton,
eikä välttämättä huonokaan vaihtoehto. Historiallisestihan näin on tapahtunutkin. Mutta itse uskon, että nykyinen kirkko pystyy löytämään erilaisia kokoavia teemoja armon käsityksen ympäriltä, jotka puhuttelevat libe-

raalia ihmistä, joka näkee ihmisoikeuskysymykset ja inhimilliset arvot tärkeinä.”
”Vahingollisinta on jäädä jumiin
keskusteluihin, jotka jakavat ja polarisoivat entisestään. Vaikka itsekin pidän esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia koskevia keskusteluja
erittäin tärkeinä, kirkon pitäisi päästä
ihmisiä jakavista riidoista niiden arvojen äärelle, jotka mahdollisesti yhdistävät.”

levien välillä, vaikka sitä jännitettä välillä tuntuu vain tulevan lisää. Keskustelua
pitää käydä, jotta kyetään ymmärtämään
erilaista ajattelua, jotta kaikki voisivat
kuulua kirkkoon: milleniaalit, konservatiivit, liberaalit ja erilaiset maallistuneet.”
Kirkko sanoo olevansa kiinnostunut
ihmisistä ja heidän elämästään. Koljosen
mielestä sen pitäisi näkyä asenteessa.
”Jos ihmisten elämän asiat ovat tärkeitä, ei ehkä kannata taistella niitä vastaan,
vaan niiden puolesta?”

ihmistä. Häntä painaa se, että kirkko alkaa keskittyä liikaa maallisiin kysymyksiin, kun sen pitäisi puhua opetustehtävästään. Ymmärrän häntä kyllä hyvin ja
ehkä tämä kuvaa sitä ongelmaa, joka reagointiin ja myötäilyyn liittyy.”
”Ja kyllä minusta kirkon piiriin pitäisi löytää sanoman kautta. Kirkko on sidoksissa Raamattuun ja omaan oppiinsa. Niistä sen pitäisi puhua, mutta löytää ajankohtaiset teemat. Tässä läpeensä
kilpaillussa yhteiskunnassa, missä on paljon mielen pahoinvointia, löytyisi paljon
inhimillisen arvon ympäriltä kristillisestä sanomasta.”

täisi kaikessa pyrkiä siihen, että silta näiden välillä rakentuisi. Kaltaistensa kanssa
kokoontuminen on tietysti luonnollista,
mutta päivittäisriitojen ohi pitäisi silti uskaltaa koettaa kulkea”, Koljonen sanoo.
Suomessa tunnetaan vahvaa arvostusta sitä kohtaan, mitä kirkko tekee ja
on tehnyt. Asettumalla oikeiden asioiden puolelle voidaan löytää kohtia, joissa liberaali-konservatiiviakseleiltakaan
ei tule vastakkainasettelua.
”Mitäpä, jos haettaisiin sellaisia kohtia ”mitä niille ihmisille kuuluu” -näkökulmasta? On paljon tyhjiötä. Miten me
voimme tässä maailmassa, joka on nopea,
kilpailtu ja kova? Tähän tyhjiöön kirkko
ei nyt oikein uskalla puhua.”
Koljosta askarruttaa, miten paljon kirkossa puhutaan lähinnä toisille kirkon sisällä.
”Pitäisikö meidän puhua ihmisille?
Kirkon täytyy pitäytyä opeissaan, mutta on hassua puhua niitä tyhjille seinille.”
”Kirkon piirissä kyllä käydään todella
hyvää keskustelua, mutta kun jotain
pitäisi tehdä, se halvaantuu. Sitten käydään hienosäätökeskustelua, kun koko
maisema muuttuu. Tarvitaan tuoreempia
näkökulmia ja rohkeutta.”
”Eihän se helppoa ole. Jos nämä erot
olisivat helposti yhteensovitettavissa, ne
olisi toki jo sovitettu.”

Omaa ydintä ei voi vaihtaa
”Lähtökohtaisesti organisaatioiden ja instituutioiden pitäisi oppia kuuntelemaan
ja ymmärtämään ihmisiä paremmin, sitä
että on erilaista ajattelua. Ja oman ydintehtävän ympäriltä pitäisi löytää sellainen
nuotiotuli, jonka äärelle erilaiset ihmiset
sitten voisivat kokoontua. Mutta usein
reaktio on se, että myötäillään liikaa ja
lähdetään sinkoilemaan sinne ja tänne.”
Koljosen mielestä kirkon kannalta on
hankalaa, että kun suhtautumista milleniaaleihin ja kaikkiin muihin erilaisiin
ryhmiin pohditaan, kirkossa päädytään
reagoimaan ulkoa tuleviin paineisiin, sen
sijaan että kirkko etsisi ja löytäisi vahvemmin oman paikkansa, jossa seisoa.
”Aina, kun kirkko reagoi, se häviää”,
Koljonen sanoo.
”Appiukkoni on rovasti, ja kuuluu kirkon konservatiiviseen kulmaan. Olemme
puhuneet paljon siitä, miltä hänen korvissaan kuulostaa se keskustelu kirkossa,
joka miellyttää itseni kaltaista liberaalia

Ohi päivittäisriitojen,
kohti yhdistäviä asioita
”Jos nykyiset kehityskulut etenevät, edessä on kirkolle karu polku. Mitäs jos sitä
kirkkoa lopulta vaan ei enää kohta tarvita? Jos kirkolla ei ole ihmisille merkitystä,
sille ei mahda mitään. Sekin on vaihtoehto. Itse en toivo, että niin käy.”
Käynnissä olevat kehityssuunnat otetaan helposti annettuna. Koljonen pitää
sitä fatalistisena, kohtalonuskoisena ajatteluna. Historian tarkastelu osoittaa, että
erilaiset vaiheet seuraavat toisiaan. Jokin
iso tapahtuma voi taas kääntää asioiden
kulun kirkon suhteen.
Mutta paljon enemmälti on kirkon
omissa käsissä nyt ja tässä, miten itse
muuttaa omaa tilannettaan.
”Vierastan ajatusta siitä, että meillä
on yksi ”minunmielisten” kirkkoporukka
tuolla ja toinen täällä. Itse näen, että piVILLI
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Jaakko Kaartinen
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Skeittitapuli

luo hyvää
yhteisöllisyyttä

Tampereella
Vanhan kirkon papin
Olli Viljakaisen mukaan
nuoria ja nuoria aikuisia
tavoittava Skeittitapulissa
evankeliumi on ennen
kaikkea käytännön
tekoja.

T

ampereen Keskustorin ja Kirjastonpuiston kupeessa sijaitseva
Vanha kirkko jäi noin kymmenen
vuotta sitten tapahtuneen seurakuntauudistuksen jälkeen vähälle käytölle.
Olli Viljakainen aloitti Vanhan kirkon
pappina tammikuussa 2020.
”Mietimme, että Tampereella on
jo monenlaista messuyhteisötoimintaa, esimerkiksi Tuomasmessua ja Uutta Versoa, ja vapailla suunnilla on omaa
toimintaa. Päätimme alkaa kehitellä jotain uutta ja erilaista.”
Ensi alkuun 200-vuotias puukirkko remontoitiin avoimemmaksi kohtaamispaikaksi. Penkkirivejä purkamalla
kirkkotilaan saatiin 50-paikkainen kahvio, joka valmistui keväällä 2021.
Viime kesänä seurakunta aloitti yh-

teistyön skeittaukseen erikoistuneen
Pirkanmaan Kaarikoirat ry:n kanssa.
Näin Vanhan kirkon tapuli muuttui
Skeittitapuliksi, joka toimi kesä-heinäkuun ajan. Sieltä oli mahdollista vuokrata skeittilauta ja suojat panttia vastaan
ja lisäksi Kaarikoirat piti skeittikoulua
kahdesti viikossa.
”Skeittaus oli luonteva valinta, koska
puisto on ollut jo pitkään alan harrastajien suosima paikka. Kaiken kaikkiaan
Tampereella on noin tuhat skeittauksen
harrastajaa. Kaarikoirat rakennutti tänne myös uuden, entistä paremman rampin”, Viljakainen kertoo.
Vanhalla kirkolla oli kesän mittaan
monipuolista toimintaa ja tarjontaa.
”Arkisin kahvilassa ja sen terassilla oli
mahdollisuus nauttia kahvia, teetä, limsaa ja pientä purtavaa. Maanantaisin ja
keskiviikkoisin tapulilla jaettiin lämpimiä aterioita, jotka valmistettiin Kiertohankkeen keittiössä seurakuntien Ruokapankin hävikkiruuasta. Lisäksi meillä
oli kesän mittaan kolme livekonserttia.”
Tapulin toimintaa pyöritettiin varsin laajalla yhteistyöllä. Menossa olivat
mukana Vanhan kirkon, Kaarikoirien
ja Kierto-hankkeen lisäksi Tampereen
seurakuntien Diakonia ja yhteiskuntaVILLI
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vastuu, maahanmuuttajien ja pakolaisten parissa toimiva Marhaban-yhteisö,
Youth Against Drugs - nuorten ehkäisevän huumetyön yhdistys, Tampereen
kaupungin Etsivä työ sekä Liikkuva seurakunta.
Myönteisiä kokemuksia
Viljakainen toteaa, että Kirjastonpuistossa on tavannut olla varsin paljon
päihdeongelmaisia, minkä myötä monet ovat kokeneet sen pelottavaksikin
paikaksi. Skeittitapulitoiminnan yksi
tavoite oli, että puistosta tulisi viihtyisämpi paikka ja turvallisuuden tunne lisääntyisi.
”Saadun palautteen perusteella olemme onnistuneet tavoitteessa hyvin. Monien mielestä on ollut hauskaa istuskella
kahvilla ja katsella nuorten skeittailua.
Tunnelma on ollut positiivinen ja meininki on ollut iloista.”
Myös nuorilta on tullut myönteistä
palautetta ja tilastoluvut puhuvat puolestaan. Skeittitapulin kahvilassa kävi
kahden kuukauden aikana yli 2000 asiakasta ja ruoka-annoksia jaettiin kesän
aikana noin 1400. Skeittikoululaisia ja
skeittilaudan lainaajia oli yhteensä 269.
17

”Aurinkoisella säällä skeittaajia oli
parhaimmillaan paikalla arviolta noin
sata. Noin puolet skeittaajista oli alle 12-vuotiaita ja selvä enemmistö alle
18-vuotiaita, mutta mukana oli myös
monia varttuneita nuoria aikuisia.
Enemmistö oli poikia, mutta on skeittaus nykyään varsin suosittua myös tyttöjen keskuudessa. Kahvilassa ja ruokailuissa kävi monenikäisiä ihmisiä.”
Skeittitapulin toimintaa on tarkoitus jatkaa ensi vuonna, jos rahoitus järjestyy.
Tänä vuonna seurakunta ja Kaarikoirat saivat Tampereen kaupungilta
yhteensä vajaan 40 000 euron avustuksen. Lisäksi toiminta sai sponsorirahaa
Liikkuvalta seurakunnalta. Tämän turvin Skeittitapuliin palkattiin ohjaajia ja
muita kesätyöntekijöitä sekä maksettiin
tilaisuuksissa esiintyneiden keikkapalkkioita.
”Jos maksu olisi mennyt seurakunnan omasta pussista, se olisi vienyt minulta neljän vuoden toimintabudjetin.
Jatkossa tämänkaltaiset yhteistyökuviot ovat kirkolle entistä tärkeämpiä, jos
ja kun kirkon omat resurssit alkavat vähentyä”, Viljakainen pohtii.
Toimintaan osallistuneiden palaut18

teissa on toivottu, että ensi vuonna
Skeittitapuli olisi auki pitempään kuin
kaksi kuukautta. Myös yhteisötapahtumia on toivottu lisää.
Viime kesänä Youth Against Drugs
ry:n työntekijä oli paikalla yhtenä päivänä viikossa.
”Jatkossa päihdetyötekijän olisi hyvä
olla paikalla päivittäin. Tämä loisi lisää
tukea ja turvaa, ja hän voisi ohjata myös
päihteidenkäyttäjää tarvittavien palveluiden pariin, jos tämä haluaa eroon ongelmastaan.”
Kokonaisuudessaan
päihdeongelmaisten kanssa oli kuitenkin sopuisaa
kohtaamista.
”Ruuanjakotilanteissa kerroimme,
että safkaa saa hakea, mutta alkoholia ei
saa silloin juoda, varsinkin kun paikalla
on lapsia ja nuoria. Jos juoda halusi, silloin tuli mennä ruokansa kanssa puiston toiselle puolelle. Kuvaavaa on, että
yleensä he tapasivat jäädä syömään yhdessä meidän kanssamme ilman alkoholia.”

Juhana Unkuri
Kuvat: Tampereen seurakntyhtymä

Ihmisten parissa
Viljakainen toteaa Vanhan kirkon toimivan ikään kuin paikallisseurakunnan
VILLI
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tavoin.
”Haluamme koota yhteen tällä alueella aikaansa viettäviä tamperelaisia.
En tiedä kuinka suuri osa toimintaamme osallistuneista kuului kirkkoon, voi
olla että valtaosalle kirkko on kaukainen asia. Mielestäni onnistuimme kohtaamaan nuoret kuitenkin tosi hyvin.”
Viljakainen korostaa nuoriin syntyvän yhteyden tärkeyttä.
”Heidän on hyvä tietää, että jos vuosien varrella elämässä tulee vaikka jotain isompia haasteita, seurakunta ei ole
kaukana vaan meihin voi ottaa yhteyttä.”
Vanhalla kirkolla on järjestetty nuorille aikuisille myös terapiailtoja, joihin
voi tulla ilman ajanvarausta keskustelemaan asioistaan.
”Monet Skeittitapulin toimintaan
osallistuneet ovat olleet aktiivisia meidän somekanavillamme. En tiedä ovatko he olleet terapiailloissa, kun en tuota toimintaa vedä. Mutta ainakin monet ovat saaneet tiedon, että tällaistakin apua on saatavilla.”
Viljakainen toteaa, että Skeittitapulissa evankeliumi on ennen kaikkea käytännön tekoja, josta ruuanjakelu on ehkä konkreettisin esimerkki.
”Emme ole käännyttämässä ketään.
Kyllä ihmiset kuitenkin tietävät, että
me olemme porukassa ne Jeesus-tyypit.
Olen tietysti aina valmis vastaamaan ja
keskustelemaan, jos jotakuta uskonasiat
kiinnostavat.”
Viljakainen haluaa tehdä työtä ennen kaikkea ihmisten kanssa ja ihmisten parissa.
”Ajattelen niin, että varsinainen suora julistaminen vie asioita monesti väärään suuntaan. Teoillaan ja olemisellaankin voi olla välittämässä ajatusta
siitä, että Jumala on hyvä ja rakastava.
Mielestäni metodisteilla on hyvä slogan:
sydän auki, mieli auki ja ovet auki.”
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Raamatullinen arvomaailma?
Nuoret aikuiset ovat tutkimusten mukaan kiinnostuneita arvoista. Kirkkoon kuuluminen tuntuu mielekkäältä
vain, jos kirkon arvomaailma näyttäytyy riittävän yhteensopivana omien arvojen kanssa.
Kenellä sitten on valta määritellä, mitä kristilliset arvot ovat? Jo yksinomaan Raamattu tarjoaa kirjavan valikoiman asenteita ja arvostelmia, jotka voi kiteyttää arvoiksi.
”Turhuuksien turhuus, sanoi Saarnaaja, turhuuksien
turhuus, kaikki on turhuutta! Mitä hyötyä on ihmiselle kaikesta vaivannäöstä, jolla hän itseään rasittaa auringon alla?” (Saarn. 1:2–3) Saarnaajan ahdistus elämän väliaikaisuuden ja merkityksettömyyden äärellä hätkähdyttää mutta myös puhuttelee monia lukijoita. Elämän mielen ja merkityksen perään kyselevä Saarnaaja kokeilee erilaisia vastauksia. ”Vaivannäkönsä keskellä ihmisellä ei ole
muuta onnea kuin syödä ja juoda ja nauttia elämän iloista. Minä huomasin, että myös tämä tulee Jumalan kädestä.” (Saarn. 2:24) Tämä on yksi kirjan valoisimmista ja
teologisesti rakentavimmista vastauksista merkityksellisyyden ongelmaan. Harva kuitenkaan poimisi tätä oivallusta kristillisen arvomaailman kuvaukseen.
Monissa Vanhan testamentin profeettakirjoissa jylistään sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta: ”Toisenlaista paastoa minä odotan: että vapautat syyttömät
kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että
murskaat kaikki ikeet, murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi.” (Jes. 58:6–7) Profeettojen terävä kritiikki eliittiä kohtaan heijastelee tilannetta, jossa yhteiskuntien eriarvoistuminen ja omaisuu-

VILLI

den keskittyminen kurjistavat maatyöläisten asemaa: ”He
himoitsevat peltoja ja anastavat niitä, ottavat haltuunsa
toisten taloja. He ajavat ihmiset perikatoon, vievät maat
keneltä tahtovat.” (Miika 2:2) Tällaiset profeettatekstit
ovat tärkeitä esimerkiksi vapautuksen teologiassa. Välillä myös Suomessa kysellään kirkon ”profeetallisen äänen”
perään, kun kirkon toivotaan ottavan vahvemmin kantaa
yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja toimivan vähäosaisten
äänenkannattajana.
Jeesuksen peräänkuuluttama lähimmäisenrakkaus
kuuluu epäilemättä kristillisten arvojen ydinjoukkoon.
Rakkaus näyttäytyy kuitenkin hieman eri tavoin eri evankeliumeissa. Matteuksen ja Luukkaan evankeliumeissa Jeesus saarnaa äärimmäistä lähimmäisenrakkautta, joka kattaa vihollisetkin. Luukkaan laupias samarialainen
ylittää etniset ja kulttuuriset rajamuurit kohdatessaan hädänalaisen. Johanneksen evankeliumissa ja samaan koulukuntaan kuuluvassa 1. Johanneksen kirjeessä puhutaan
niissäkin paljon rakkaudesta. Johanneslainen rakkaus on
kuitenkin sisäänpäin lämpiävää. Jeesuksen käsky rakastaa
toteutuu ennen kaikkea oman yhteisön sisällä. Ulkopuoliset näyttäytyvät usein vihamielisenä ”maailmana”, joka
vainoaa Jeesuksen omia.
Raamatullinen arvomaailma on sillisalaatti eri aikoina ja eri tilanteissa syntyneiden tekstien viestejä. Nostamme joitain tekstikatkelmia johtotähdiksi, joilla perustella
kristillisiä arvoja. Raamatullisten äänten moninaisuuden
ottaminen todesta auttaa kysymään, mitä kukin on valinnut kristillisiksi arvoiksi ja millä perusteella.
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Apua koronasta kärsineille
lapsille ja nuorille
Yhteisvastuukeräys
auttaa Lasten ja nuorten
keskusta tuomaan
toimintamallejaan uusille
paikkakunnille.
Tänä vuonna Yhteisvastuu kerää rahaa
vähävaraisille vanhuksille, mutta ensi
vuosi on varattu lasten ja nuorten hyvinvointiin. Lasten ja nuorten keskus
valittiin keräyksen kotimaiseksi yhteistyökumppaniksi.
”Kumppanuus on meille uusi ja hieno mahdollisuus. Kotimaan kumppani
saa keräystuloista 20, paikallinen keräävä seurakunta 20 ja Kirkon Ulkomaanapu 60 prosenttia. Keräysvarat käyte20

tään koronapandemiasta kärsineiden
lasten ja nuorten auttamiseen niin kotimaassa kuin ulkomailla”, kertoo Lasten
ja nuorten keskuksen projektityöntekijäksi Yhteisvastuu-yhteistyöhön palkattu Kaisa Kahra.
Rahankeräyslain muutoksen myötä Yhteisvastuukeräyksessä rahaa voidaan nykyisin kerätä koko kalenterivuoden ajan. Yhteisvastuukeräyksen
kampanjassa nostetaan esiin erityisesti 15–19-vuotiaita etäopiskelun ja eristäytymisen haasteista kärsineitä sekä yksinäisyyttä, ahdistusta ja toivottomuutta
kokeneita nuoria.
Hyvät ideat kiertoon
Miten keräyksen anti sitten tulee näkyVILLI
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mään nuorisotyössä? Kahran mukaan
konkreettisesti vasta vuonna 2023, kun
keräysvarat saadaan ja rahat kohdistetaan varsinaiseen toimintaan. Nyt käynnissä on kampanjan valmistelu.
”Ajatuksia ja ideanpäitä on syntynyt. Tarkoituksena on joka tapauksessa olla kasvatuksen ammattilaisten tukena; keksiä heidän kanssaan työkaluja, miten lapsia ja nuoria saadaan mukaan.”
Kahran mukaan tärkeää on, että
seurakunnat jakavat hyviä ideoita
toisilleen. Lipaskeräys on perinteinen
tapa, ja se voi olla edelleen aikuisten tapa
osallistua keräykseen. Lasten ja nuorten
osalta mietinnässä on esimerkiksi
sosiaalisen median hyödyntämisen
mahdollisuudet.

”Nuorten välille voisi kehittää esimerkiksi jotain somekilpailua. Pidämme keräyksen järjestäjän Kirkkopalveluiden kanssa toisiamme ajan tasalla ja viemme hyviä käytännön kokeiluja eteenpäin.”
Lisää turvallisuutta
nuorten arkeen
Nuorten arkeen kaivataan lisää turvallisuutta, ja Yhteisvastuukeräys mahdollistaa Lasten ja nuorten keskuksen hyviksi
havaittujen mallien levittämisen aiempaa laajemmalle. Yhteisvastuuvarat kohdennetaan etsivää nuorisotyötä tekevälle Saappaalle, Moottoripaja-toimintaan
sekä pilottivaiheessa olevaan Perheystävä-toimintaan.
Lasten ja nuorten oireet voivat lievittyä hyvin arkisilla tavoilla, kun on
kuuntelija. Tarvitaan lisää kodin ulkopuolisia luotettavia aikuisia. Vaikka olisi hyväkin koti, nuori ei voi aina kotona
puhua omista vaikeuksistaan, Lasten ja
nuorten keskuksen kehittämis- ja jäsenpalveluiden johtaja Heli Pruuki muistuttaa.
Keräyksen avulla saatavalla rahalla
keskus voi kouluttaa lisää Saapas-avustajia ja järjestää Moottoripajaa yhä useammalla paikkakunnalla. Nyt Saapas
toimii yli 20 paikkakunnalla ja Moottoripajat noin 35 paikkakunnalla.
”Kun tarvitaan järeämpää apua, vapaaehtoiset avustajat osaavat myös ohjata sen piiriin.”
KouluSaapasta kehitetään
Saapas on viime aikoina laajentunut.
NettiSaapas on jo kyennyt vastaamaan
hienosti nuorten kasvavaan avuntarpeeseen verkossa.
Uusimpana toimintamuotona kehitetään KouluSaapasta. KouluSaappaalla ei ole muuta agendaa kuin olla nuoria
varten kuuntelemassa. Koulujen työntekijöillä ei välttämättä riitä aikaa olla kuulolla ja saatavilla, kun nuori haluaa jutella.
Perheystävä-toimintamalli puolestaan tähtää perhetoiminnan kehittä-

miseen ja vanhemmuuden tukemiseen. Sen kautta torjutaan lapsiperheiden vanhempien yksinäisyyttä, tarjotaan apua arkeen ja lisätään yhteisöllisyyttä. Vanhempien vointi vaikuttaa
suoraan perheen lasten ja nuorten hyvinvointiin.
Ajatuksena on, että eri tukimuodoilla päästään auttamaan lapsia, nuoria ja
perheitä heidän arjessaan.
”Ensi vuoden keräysvaroilla voimme
kehittää näitä edelleen ja mennä sinne,
missä nuoret ovat”, Kaisa Kahra kiteyttää.
Korona on kurittanut perheitä
Useat tutkimukset kertovat, että lapsille ja nuorille on aiheutunut korona-aikana paljon kärsimystä. Allianssin alkuvuonna toteuttamassa kyselyssä jopa 75
prosenttia nuorista koki vointinsa korona-aikana heikentyneen.
”Huoli lapsista ja nuorista on kyllä
aika suuri. Sosiaalinen eristäytyminen
kuormittaa ja heikentää hyvinvointia, ja
monissa perheissä tilanne on pahentunut”, Kahra sanoo.
Perheille ei ole korona-aikana ollut
tarjolla tukea normaalin tapaan, kun
monet palvelut ovat peruuntuneet tai
niitä on järjestetty etänä. Nuorilla masennus ja ahdistus onkin korona-aikana
selvästi lisääntynyt, ja etenkin tyttöjen
oireilu on kasvanut huomattavasti.
VILLI
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Heli Pruukin mukaan perheiden välinen kuilu on iso.
”Jotkin perheet ovat voineet koronaaikana hyvin, kun heillä on ollut enemmän aikaa olla yhdessä. Niissä perheissä,
joissa taas on ollut vaikeuksia ja avuntarvetta, ongelmat ovat saattaneet aiempaa enemmän jäädä kodin seinien sisälle ja eskaloitua.”
Eri toimijat yhteistyöhön
Kahran mukaan Lasten ja nuorten keskus ottaa nyt keräyksen myötä sen kokoisen vastuun, minkä järjestön resurssit mahdollistavat.
”Haluamme tuoda lasten ja nuorten
elämään lisää turvallisia aikuisia, tukea
seurakuntia ja löytää niitä, jotka eivät
vielä toiminnan piirissä. Elämme toivossa, että rokotusten edetessä voimme
päästä auttamaan nuoria entistä enemmän.”
Pruuki muistuttaa puolestaan vielä
yhteistyön tärkeydestä.
”Yhteisvastuukeräys on yhteinen
ponnistus nuortemme hyväksi. Seurakuntien lisäksi myös kunnat ja järjestöt
voivat ottaa näitä palveluita käyttöön.
Kaikkea tätä eri toimijat voivat tehdä
myös yhteistyössä.”
Tomi Kangasniemi
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Kasvatuksen päivät 11.-13.1.
K

irkon kasvatuksen päivät järjestetään 11-13.1.2022 messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa Jyväskylässä.
Kolmipäiväisen hybriditapahtuman
teemana on ”että kukaan ei jää yksin”.
Teeman äärellä kuullaan kirkossa ja
yhteiskunnassa tunnettuja asiantuntijoita, keskustellaan, pohditaan ja ideoidaan yhdessä teema voisi toteutua niin
varhaiskasvatuksessa, perhetyössä, kouluikäisten, nuorten ja nuorten aikuisten
toiminnassa. Pidetään toivoa yllä ja hiljennytään verkkohartauksissa ja Oulun
hiippakunnan tuottamassa messussa.
Tiistai-iltana juhlistamme 50 -vuotiasta Saapastoimintaa.
Keskiviikkoiltana nautimme Kahdeksan kärjessä – elämäni biisit -teatteriesityksestä.
Osallistumismaksu livetapahtumaan
170€/osallistuja 14.11.2021 saakka,

jonka jälkeen 190€/hlö osallistuminen
verkossa 140€/osallistuja. Opiskelijat ja
eläkeläiset 40€/hlö

Ilmoittautuminen ja Kasvatuksen päivien ohjelma (ohjelma päivittyy syksyn
aikana) evl.fi/kirkonkasvatuksenpaivat

Kampanjauutisia
vuodesta 2022 keskitytään
koulumaailmaan. Kohderyhmänä on silloin koulutusalan ammattilaiset sekä
nuoret.
Tarkoitus ei ole vain puhua
ja informoida vaan toimia itse antirasistisesti arjessa. Tähän kampanjan nimikin viittaa.
Mikä voisi olla teidän työyhteisönne tai nuorten porukan antirasistinen
teko?
Vauhtia voi hakea kampanjasivuilta,
jossa on myös videomateriaalia.
u Olen Antirasisti: Syyskuussa startanneen kampanjan järjestäjinä on oikeusministeriö ja yhdenvertaisuusvaltuutettu. Kirkkohallitus on mukana yhtenä
noin sadasta toimijasta. Haastamme mukaan seurakuntia ja paikallisia yhteisöjä.
Kampanjan toisessa vaiheessa alku22

olenantirasisti.fi
u
Dialogitaitajat: Dialogitaitajat
-kampanja auttaa kasvattajia tukemaan
lasten ja nuorten dialogitaitoja. Dialogi
kulttuurisista ja katsomuksellisista kysyVILLI
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myksistä on välttämätöntä osallisuuden ja yhdenvertaisuuden rakentamiseksi sekä vastakkainasettelun ehkäisemiseksi.
Kyseessä on pilotti, joka huipentuu
helmikuun alussa pidettävällä Yhteisymmärrysviikolla. Tässäkin kampanjassa peräänkuulutetaan tekoja, joita mallinnetaan ja parhaat palkitaan.
Haastakaa alueenne päiväkodit ja
koulut tekemään #yhteisymmärrysteko!
dialogitaitajat.fi

ETTÄ KUKAAN EI JÄÄ YKSIN

KIERTUE

2021–2022

ETTÄ KUKAAN EI JÄÄ
YKSIN -KIERTUE

KIERTUEEN AIKATAULU

15.11. klo 16.30–18
TURUN ARKKIHIIPPAKUNTA

Millaisia syitä ja taustatekijöitä on
yksinäisyyden, syrjäytymisen, väkivallan
ja ulkopuolisuuden kokemuksen taustalla?
Miten voimme yhdessä ehkäistä ja torjua
ulkopuolisuutta?

18.11. klo 13–15
TAMPEREEN HIIPPAKUNTA
30.11. klo 16–18
HELSINGIN JA ESPOON
HIIPPAKUNTA

Näihin kysymyksiin vastataan Että kukaan ei jää -yksin kiertueella.
Päivän teemat ja puheenvuorot räätälöidään kuhunkin tapahtumaan
erikseen. Jokaisesta tapahtumasta julkaistaan tarkempi ohjelma.
Ohjelmassa mukana mm.: Tasavallan presidentti Sauli Niinistön
kirjallinen tervehdys kiertueelle, tiede- ja kulttuuriministeri Antti
Kurvisen videotervehdys, ”Että kukaan ei jää yksin 2021 -kuuluu
kaikille. Ulkopuolisuuden ehkäisyn suuntaviivat” Kirkkohallituksesta
asiantuntijat Mikko Mäkelä ja Sirpa Syrjä sekä Lasten ja nuorten
keskuksesta suunnittelija Ville Viljakainen, ”Yhteisvastuukeräys 2022
tukee ulkopuolisuuden ehkäisyä ja mielen hyvinvointia” Ville Viljakainen. Webinaarin juontavat Mikko Mäkelä ja Ville Viljakainen.
MAKSUTON TAPAHTUMA

Tapahtuma on osallistujille maksuton. Webinaareihin ei ennakkoilmoittautumista. Linkki webinaareihin löytyy jokaisen tapahtuman
erillisestä mainoksesta.

11.–13.1.
KIRKON KASVATUKSEN
PÄIVÄT, “ETTÄ KUKAAN
EI JÄÄ YKSIN”
22.–23.1.
PORVOON HIIPPAKUNTA
UNGDOMENS KYRKODAGAR
“ATT INGEN BLIR ENSAM”
8.2. klo 15–17
KUOPION HIIPPAKUNTA
24.3. klo 16–18
LAPUAN HIIPPAKUNTA
28.4. klo 9–12
MIKKELIN HIIPPAKUNTA
3.5. klo 16–18
OULUN HIIPPAKUNTA
= WEBINAARI

YHTEISTYÖSSÄ
HIIPPAKUNNAT

VILLI

2022

IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ

numero 5 / 2021

LISÄTIETOJA:
www.ettakukaaneijaayksin.f i
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Satu innostaa liikkumaan!
Järjestömme liikuntakoordinaattorina on aloittanut Satu Rathgeber.
Sadun työnkuvaan kuuluu Luotu liikkumaan -hankkeen luotsaaminen,
kouluttaminen seurakunnissa, ulkopuolisuuden ehkäiseminen liikunnan
avulla sekä liikuntakasvatuksen yhteistyö eri toimijoiden kanssa.
1. Miten päädyit liikuntakasvattajaksi kirkon töihin?
Polkuni seurakuntatyöhön alkoi miltei
10 vuotta sitten alanvaihtajana. Ennen
seurakuntatyötä ja kolmen lapsemme
syntymää työskentelin liikunta-alalla,
kuntosali- ja ryhmäliikuntaohjaajana.
Liikunta on aina kuulunut elämääni.
Olen harrastanut monia eri lajeja: jalkapalloa, uintia, yleisurheilua, kuntosalia, sup-melontaa...
Hoitovapaiden jälkeen opiskelin varhaiskasvatus- ja perhetyöntekijäksi.
Työssäni lähdin lisäämään rohkeasti
ryhmätoimintoihin liikuntaa, ja sain
myös kollegani sekä esimieheni innostumaan asiasta. Myöhemmin tulin
valituksi Espoon ja Helsingin hiippakuntien liikunta-agentiksi. Siinä tehtävässä pääsin kiertämään seurakunnissa: kartoitin liikunnallista toimintaa
ja innostin eri tavoin lisäämään liikettä jo olemassa oleviin toimintoihin. Liikkuva perhekerho-, Syvällistä
sup-melontaa- ja Liikkuvat päiväkerhot -konseptit ovat suunnittelemiani,
matalan kynnyksen liikunnallisia ryhmiä. Joku voi tuntea minut valtakunnallisesti ensimmäisenä Sup-retkiä
ohjaavana seurakunnan työntekijänä.
2. Ja nyt olet aloittanut LNK:ssa.
Järjestö tarvitsi Luotu liikkumaan
-hankkeeseen työntekijää ja he pyysivät minua pestiin. Ei tarvinnut kahta
kertaa miettiä! Tartuin heti haasteeseen ja tässä ollaan, edistämässä
seurakuntien rippikoulujen ja nuoriso-
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työn liikunnallista toimintaa. Toimin
täällä liikuntakoordinaattorina, kuten
alussa kerroin. Yhteistyötä teen mm.
Liikkuvan koulun, Kirkkopalvelujen,
Liikkuvan seurakunnan, Opetushallituksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Lisäksi suunnittelen
tulevia liikuntahankkeita ja etsin niille
rahoituksia.
3. Mikä on Luotu liikkumaan -hanke?
Luotu liikkumaan on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke, jonka
tavoitteena on vähentää ulkopuolisuutta mahdollistamalla monipuolista liikunnallista toimintaa rippikouluikäisille ja heitä vanhemmille nuorille.
Seurakuntiin koulutetaan nuoria liikuntainnostajia, jotka toimivat vertaisohjaajina seurakuntien erilaisissa höntsäliikuntaryhmissä. Pyrkimyksenä on
mahdollistaa säännöllinen liikunta erityisesti vähän liikkuville nuorille. Höntsäliikunta on leikkimielistä, ei kilpailullista ja vertaisohjaajan organisoimaa,
kaikille avointa liikuntaa.
4. Mikä on tärkein asia, jota haluat
tehtävässäsi edistää?
Tärkeintä on, ettei kukaan jää ulkopuolelle, vaan kaikki nuoret voisivat kokea
kuuluvansa porukkaan, osallistua liikunnalliseen toimintaan ilman paineita osaamisestaan ja samalla voida hyvin, niin fyysisesti kuin henkisestikin.
Jokainen meistä on luotu liikkumaan,
ja on ihan mahtavaa, jos yksikin nuori
löytää liikunnan ilon ja porukan itselleen hankkeen myötä.
5. Onko mielessäsi jokin haaste tai
huoli, johon haluat erityisesti vaikuttaa työssäsi?
Huolestuttavaa on se, että useiden
tutkimusten mukaan moni nuori ei
harrasta liikuntaa lainkaan tai aina-
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kaan terveyden kannalta riittävästi.
Vain puolet alakouluikäisistä pojista ja
kolmasosa tytöistä liikkuu terveytensä kannalta riittävästi, ja murrosiässä
liikunnan määrä vähenee entisestään.
Lisäksi joka viides suomalainen nuori
kertoo olevansa yksinäinen. Yksinäisyys taas on merkittävimpiä syitä ulkopuolelle jäämiseen. Juuri julkaistiin
myös uusi, THL:n keväällä 2021 teettämän kouluterveyskysely, jonka mukaan yksinäisyys on lisääntynyt vielä
entisestään. Tähän meidän aikuisten
tulisi tarttua yhteiskunnassa eri toimijoiden kanssa yhteistyössä ja pitää
huolta, että nuorille löytyy liikunnallista
ja yhteisöllistä tekemistä.
6. Mikä on yllättänyt tai ilahduttanut
työssäsi?
Aloittelin jo toukokuussa tutustumalla
hankkeeseen, ja silloin monet liikun-

tainnostaja -koulutukset toteutuivat
vielä etänä. Kun pääsin ensimmäisen
kerran kohtaamaan nuoria livenä, se
oli ihan mahtavaa. Nuorten liikunnan
ilon lisääminen ja yhdessä hassuttelu on ihan parasta, mitä voi koulutuksissa tehdä. Ilahduttavaa on myös
se, että nuoret ovat ihan superfiksuja
ja osaavat suunnitella itse mahtavia
höntsäliikuntatuokioita.
7. Mikä on itsellesi mieluisin liike ja
liikuntamuoto?
Minulle mieluisin liike on alaselän venytys kyykyssä – siitä on hyvä aloittaa
aamu ja ponnistaa venytellen kohti
taivasta. Harrastan paljon erilaista liikuntaa, kuten pitkiä kävelyjä, pyöräilyä,
omalla terassilla kuntosaliharjoituksia,
spinningiä, kahvakuulailua, porrasjuoksua ja sup-melontaa järvellä. Olen koronan myötä vapauttanut itseni kaikista liikuntaan liittyvistä aikatauluista ja
saleista sekä todennut, että omaehtoinen, yksin, puolison, lasten tai ystävien
kanssa kuntoileminen on ihan parasta.
8. Mistä sinut tavoittaa?
Minut tavoittaa joko kotoa Tuusulan
etätyöpisteeltä tai Lauttasaaren toimistolta sekä numerosta 044 491 6933.
S-posti: satu.rathgeber@
lastenjanuortenkeskus.fi

Moottoripajat lahjoittivat skootterin
sitä tarvitsevalle nuorelle
Moottoripajojen ohjaajat ympäri Suomen ehdottivat nuorta, joka skootteria eniten tarvitsisi. Menopeli luovutettiin karkkilalaiselle nuorelle 23.9.
Moottoripajatoiminta sai keväällä 2021 lahjoituksena skootterin, joka päätettiin
yhteistyössä Lempäälän moottoripajan kanssa lahjoittaa sitä tarvitsevalle, haastavassa elämäntilanteessa olevalle nuorelle. Vesilahden pyörä ja mopo huolsi
pyörän täysin kuntoon kesän 2021 aikana.
Pajaohjaajia pyydettiin korjauksen jälkeen esittämään, kenelle pajalaiselle skootteri tulisi lahjoittaa. Mopo päätettiin antaa karkkilalaiselle nuorelle, joka tarvitsee
kulkuneuvoa koulumatkoihin ja vapaa-ajan harrastuksiin. Nykyisessä elämäntilanteessa hänellä ei tätä mahdollisuutta ollut, joten pajat katsoivat, että tällä
tavoin voidaan parhaiten tukea aktiivista moottoripajanuorta.
“Tämä on hieno juttu. Lempäälän moottoripajan avustuksella ja ammattilaisen
mopokorjaamon tukemana voitiin auttaa yhtä nuorta haaveen toteutumisessa.
Samalla helpotettiin ja mahdollistettiin asioita, joihin muuten olisi nuoren ollut
hankala osallistua”, sanoo Veijo Kiviluoma, Moottoripajatoiminnan vastaava
työntekijä Lasten ja nuorten keskuksesta.
Lisätietoja:
Veijo Kiviluoma
Suunnittelija, ulkopuolisuuden ehkäisy, Moottoripajatoiminta (vastaava työntekijä), Perheystävä-hanke
veijo.kiviluoma@lastenjanuortenkeskus.fi,
p. 044 743 7000

Luotu liikkumaan -hankkeen liikuntainnostajilla on omat somekanavat
TikTokissa ja Instagramissa. Seuraa
meitä ja höntsäliikunnan kuulumisia @
liikuntainnostaja -nimellä näissä kanavissa.
Jos haluat varata liikuntainnostaja
-koulutuksen, lisätiedot löytyvät Lasten ja nuorten keskuksen koulutussivustolta:
koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi
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Ville Kämäräinen on aloittanut järjestömme hankesuunnittelijana nuorten
yksinäisyyttä torjuvassa Mukaan!-hankkeessa. Hankkeessa testataan uusia
keinoja ja poimitaan hyväksi todettuja
tapoja nuorten yksinäisyyden taklaamiseen kouluyhteistyön ja nuorisotyön
kautta.
Hankkeessa rakennetaan tukea
myös yksinäisyydestä kärsivien nuorten vanhemmille etenkin vertaisuuden
kautta ja hyödynnetään digitaalisuutta
uusilla tavoilla. Hankkeen aikana kehitetään muun muassa sovellusta, joka
auttaa 13–18-vuotiaita nuoria löytämään kavereita. Idea on sama kuin
Kaverisovelluksessa, jossa Lasten ja
nuorten keskus on mukana Perheystävä-hankkeensa kautta. Appia kehitetään ja levitetään laajassa yhteistyös-

sä kirkon eri toimijoiden kanssa.
”Tärkeää on saada kaikki digitaalisetkin keinot käyttöön, jotta nuoret
löytäisivät turvallisesti toisensa. Frendiappi on nuorisotyölle raikas ja huippu mahdollisuus luontevalla tavalla
olla mukana nuorten arjessa sitä tukien,” Ville Kämäräinen painottaa.
Työuransa Ville on tehnyt yläkouluikäisten kanssa tehtävässä kirkon
nuorisotyössä, lastensuojelussa ja
viimeiset vuodet kasvatuksen työalajohtajana Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa. Myös hanketyö on hänelle
tuttua.
“Nuorten yksinäisyyden kokemus
on lisääntynyt ja syventynyt koronavuosien aikana. Olen hyvin iloinen siitä,
että saimme osaavan ja kokeneen Ville Kämäräisen hanketta luotsaamaan!”

Kuva: Antti Rintala

Ville Kämäräinen suunnittelijaksi Mukaan!-hankkeeseen

toteaa LNK:n kehittämis- ja jäsenpalvelujen johtaja Heli Pruuki.
Mukaan!-hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja kestää
lokakuun puolivälistä kesäkuulle 2022.

Tervetuloa syksyn Yhteisvastuustartteihin!

Ilmoittaudu nyt hiippakuntasi
kasvatuksen aamubrunssille!

Ensi vuonna Yhteisvastuukeräyksessä kerätään varoja koronan seurauksista
kärsivien lasten ja nuorten
hyvinvoinnin tukemiseen, ja
siksi vetoamme: Tule mukaan!
Lasten ja nuorten keskus
on vuoden 2022 keräyksen
kotimaisena kumppanina.
Kehitämme kerätyillä varoilla Saapas-, Moottoripaja-,
ja Perheystävätoimintaa. Hyvä tapa päästä kärryille keräyksestä on osallistua marraskuun Yhteisvastuustartteihin.
Hiippakunnittain järjestetyt Yhteisvastuustartit ovat avoimia kaikille ja niissä olisi kiva tavata vielä enemmän kasvatuksen kentän porukkaa.
Osa starteista on livenä ja osa verkossa. Niissä käydään läpi
seuraavan vuoden keräyskohteet. Jokaisessa startissa on
tänä vuonna mukana LNK:n porukkaa. Paikalla on myös järjestäjinä toimivien seurakuntien työntekijöitä, hiippakunnan,
Kirkon Ulkomaanavun ja Kirkkopalvelujen väkeä. Tule moikkaamaan meitä ja tutustumaan ensi vuoden keräykseen!

Aamubrunssit ovat alueellinen koulutuspäivä kaikille, jotka
tekevät kasvatustyötä. Tarjolla iloa, yhdessäoloa ja ajankohtaista asiaa. Brunssi on osallistujille maksuton. Tarpeen
mukaan tapahtumaan voi osallistua myös Teamsin kautta.

Tsekkaa kaikkien starttien ajat, paikat, ohjelmat ja ilmoittautumiset www.yhteisvastuu.fi/seurakunnille/
Lisätietoja: Kaisa Kahra, Lasten ja nuorten keskus,
kaisa.kahra@lastenjanuortenkeskus.fi, p. 044 056 7595.
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Lapuan hiippakunta, valitse yksi parhaiten sopiva ajankohta:
9.11. Lapua
ilmoittaudu.lastenjanuortenkeskus.fi/brunssi_lapua
10.11. Kauhajoki
ilmoittaudu.lastenjanuortenkeskus.fi/brunssi_kauhajoki
11.11. Saarijärvi
ilmoittaudu.lastenjanuortenkeskus.fi/brunssi_saarijarvi
17.11. Turun arkkihiippakunta, Salo
ilmoittaudu.lastenjanuortenkeskus.fi/kasvatuksenbrunssi_salo
18.11. Tampereen hiippakunta, Tampere
ilmoittaudu.lastenjanuortenkeskus.fi/brunssi_tampere
17.11. Mikkelin hiippakunta, Lappeenranta
ilmoittaudu.lastenjanuortenkeskus.fi/kasvatuksenbrunssi_lappeenranta21
25.11. Espoon- ja Helsingin hiippakunta, Helsinki-Vuosaari
ilmoittaudu.lastenjanuortenkeskus.fi/brunssi_helsinkijaespoo
Lisätietoja: Jukka Jylhä, p. 040 0508241
jukka.jylha@lastenjanuortenkeskus.fi,
Anna Kärri, p. 044 7922 389
anna.karri@lastenjanuortenkeskus.fi
Pirjo Lehtonen-Inkinen, p. 040 9022 821
pirjo.lehtonen-inkinen@suomenlahetysseura.fi
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UUTUUS!

UUTUUS!

25,11€
Aarrearkku,
josta löytyy
ammennettavaa
monenlaisiin
tilanteisiin.

Kiehtovia ja
hauskoja
tarinoita.
EERO HIETALA, HEIKKI RUSAMA

Kirkon ihmeellisimmät tarinat Parhaat jutut kristinuskon 20 vuosisadalta
Kirkon ihmeellisimmät tarinat vie kiehtovalle matkalle
kirkon 2000-vuotiseen historiaan. Kirkon tarinaa keritään auki 20 henkilön kautta, joista kukin eli eri vuosisadalla ja jätti pysyvän merkin historiaan. Tomera eläkeläistäti Helena kaivoi esiin Jeesuksen haudan, paavi
Urbanus puhui Euroopan ristiretkille ja Martti Lutherin
joutuminen ukkosmyrskyyn on vaikuttanut nyky-Suomeen saakka.
Hietala ja Rusama puhaltavat eloon tarinoita, joihin on
vuosien saatossa sekoittunut faktaa ja legendaa. He
heittäytyvät lukijan kanssa löytöretkelle, jota värittää
aito ihmettely. Käy ilmi, että kirkko ei ole koskaan elänyt
parasta aikaansa, mutta sen keskiössä ovat aina olleet
tavalliset ihmiset, jotka tekevät ihmeellisiä asioita.

KANTALA, KARIRANTA, HINTSALA

Alkuja ja loppuja Rukousten kirja

29,52 €

Alkuja ja loppuja sanoittaa rukouksin ja lyhyin asia- ja
mietiskelytekstein erilaisten elämänvaiheiden alkuja, keskikohtia ja loppuja. Aiheita ovat esimerkiksi syntymä, uusi
työ, matkalle lähtö, rakastuminen, lapsen muutto kotoa,
valmistuminen, yhteinen elämä, ero, suru, lemmikin tulo
kotiin, lemmikin menetys, työn päättyminen, ystävyyden
loppuminen.
Kirjan runsas aineisto on aarrearkku, josta löytyy
ammennettavaa monenlaisiin tilanteisiin ja tunnelmiin.
I S B N 9789523542358
Seurakuntahinta 29,52 (ovh. 32,80)

I S B N 9789523544598
Seurakuntahinta 25,11 (ovh.27,90)

www.seurakuntakauppa.fi
facebook.com/kirjapaja seurakunnille
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