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LASTEN JA NUORTEN KESKUS RY

Millaisella katseella katsot ihmistä lähellä ja kaukana? Millainen ihminen mielestäsi pohjimmiltaan on? 
Onko niin, kuin sanotaan, että ihminen on susi toiselle ihmiselle? (Miksi muuten susi on se pahis täs-
sä sanonnassa?) Tuskin mikään vaikuttaa kasvatuksen arkeen yhtä paljon kuin vastaukset näihin kysy-
myksiin.

Jos uskomme siihen, että ihmiset yleensä ovat pahantahtoisia ja itsekkäitä, me myös kohtelemme hei-
tä uskomme mukaisesti. Tällöin näemme päällimmäisenä heidän huonoimmat puolensa. Tämän seu-
rauksena saamme toisistamme esiin sen, mitä oletamme. On tavattoman tärkeää, että (kirkon) kasvatuk-
sessa luotamme myönteisen ihmiskäsityksen voimaan ja merkitykseen.

Tässä Villissä pohditaan kristillistä kuvaa ja käsitystä ihmisestä. Jokaisella meistä on käsitys siitä, mi-
kä ja millainen ihminen pohjimmiltaan on. Joko tiedostettu käsitys, tai tiedostamaton. Nuori, joka poh-
tii sitä, kuka hän oikeastaan on ja millaiseksi haluaa tulla, ansaitsee aikuisen, joka on sinut oman ihmis-
käsityksensä kanssa.

Nuorten kolumnissa Rasmus Teperi kirjoittaa hyvin, kuinka jokainen meistä on täydellinen juuri sel-
laisena kuin olemme. Rasmus tiivistää: ”Meillä jokaisella on täysi oikeus siihen, keitä me olemme ja mil-
tä näytämme.”  

Kaikissa meissä on hyvää ja huonoa – oleellista on se, kumpaa puolta ihmisyydessä nostamme esiin, 
kumpaako puolta tietoisesti haluamme vahvistaa. Millainen olisikaan kirkkomme ja yhteiskuntamme, 
jos päättäväisesti nostaisimme esiin toistemme parhaita puolia?

Jos etsit joululahjaa itsellesi tai kaverille, suosittelen tutustumaan kirjaan Ruther Bregman: Hyvän his-
toria. Ihmiskunta uudessa valossa (Atena 2019). Kirjan sanoma on siinä, että ihminen ei olekaan susi toi-
selle ihmiselle. Yllättävän moni on tarkistanut käsitystään ihmisestä yhden kirjan perusteella. Minäkin. 

Jarmo Kokkonen

KKP

ALUKSI

Mikä ja millainen on ihminen?
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Kristillinen ihmiskuva  
muuttuvassa maailmassa
Onko kristillinen ihmiskuva 
vanhentunut, kun elämme 
ilmastokriisin ja ekologisen 
uudelleenarvioinnin 
aikakautta? Millaisia reittejä 
kaikkien lajien kannalta 
kestävämpään tulevaisuuteen 
kuljetaan? 

Teksti: Jaakko Kaartinen
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Kristillinen ihmiskuva  
muuttuvassa maailmassa
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Idea, joka kristinuskoon tavataan liit-
tää, on ihmisen asettaminen erityi-
seen asemaan. Ihmisen sanotaan luo-
dun Jumalan kuvaksi, erilleen muista 

lajeista ja luonnosta. Luterilaisuuteen ni-
veltyy vielä erityisen yksilökeskeinen idea 
Raamatun tekstejä lukevan ihmisen ja Ju-
malan välisestä suhteesta.

Ilmasto- ja ekokriisi sekä yhteiskun-
nallisen tasa-arvon kysymykset näyttä-

vät vaativan yksilökeskeisyy-
den sijaan pikemmin-

kin yhteisöihin nojaa-
via ratkaisuja ja ideaa 
ihmisestä erottamat-
tomana osana luon-
non ja lajien koko-
naisuutta.

Mitä Åbo Aka-
demin professo-

ri Björn Vik-
ström ja 

Lasten ja Nuorten keskuksen asiantunti-
ja ja kouluttaja Suvielise Nurmi ajattele-
vat kristillisen ihmiskuvan kysymyksistä 
ilmastonmuutoksen aikakaudella?

Ihmiselle pitää  
jättää vastuunsa

Ilmasto- ja ympäristötietoisuuden kas-
vuun liittyy ajatus siitä, ettei ihminen 
ole luonnosta erillinen ja muiden lajien 
hyväksi käyttämiseen oikeutettu olento. 
Muille lajeille halutaan taata moraalinen 
oikeus elämään ja koskemattomuuteen 
siinä missä ihmisellekin.

Samalla viimeisin tieteellinen tutki-
mus tuo esille koko ajan todistusaineis-
toa siitä, että ihminen on laji siinä mis-
sä muutkin, ja että meidän mielialoihim-
me, järjenkäyttöömme ja harkintaamme 
vaikuttavat toisaalta ulkoiset ryhmän pai-
neet ja satunnaiset virikkeet, mutta myös 
esimerkiksi oman suolistomme mikrobit.

”Todellakin, raja ihmisen ja muiden 
elävien olioiden välillä tosiaan on tieteel-
lisesti kyseenalaistettu, samoin myös ra-
ja ihmisen ja koneen välillä. Tässä uudes-
sa ihmiskäsityksessä on paljon kiehtovaa, 
mutta minua huolestuttaa, että se saattaa 
johtaa jossain tapauksessa ihmisen eetti-
sen vastuun ohenemiseen. Ei missään ta-
pauksessa pidä puolustaa ihmisen yli-
mielisyttä suhteessa muuhun luontoon, 
mutta minusta me ihmisinä emme voi 
hälventää moraalista toimijuuttam-
me”, Björn Vikström pohtii.

”Onko ihminen jotenkin erityis-
asemassa luomakunnassa? Riippumat-

ta, mitä me tästä ajattelemme, ihmi-
nen on ottanut itselleen liian suuren roo-

lin. Käytämme muuta luomakuntaa hy-
väksemme. Mitä tälle pitäisi tehdä? Katse 
väistämättä kääntyy juuri meihin itseem-
me: meidän pitää omilla ratkaisuillamme 
vaikuttaa tähän kehitykseen. Ei muun 
luonnon.”

”On myös illuusio, että voisimme jo-
tenkin palata elämään, jossa emme vaiku-
ta mitenkään muuhun elävään. Meidät 
on tähän heitetty ja meidän täytyy ottaa 
vastuu tästä todellisuudesta, vaikka tie-
dämme, ettemme koskaan pääse pistee-
seen, jossa voisimme sanoa, että okei, nyt 
olen tehnyt riittävästi.”

Jumalan kuva,  
mutta millaisen?

Kristinuskoon liittyy vahva näkemys sii-
tä, että ihminen on asetettu maailmaan 
Jumalan kuvaksi. 

”Ihminen on Jumalan edustajana 
maan päällä. Mutta tähän Imago Dei 
-ajatukseen liittyvä toinen pointti luo-
miskertomuksessa on vastuu, joka ih-
miselle annetaan. Meidän mandaattim-
me ei tarkoita lupaa tehdä mitä tahan-
sa”, Vikström toteaa. 

Ihminen on siis maailmassa vastuulli-
sena. Uhkaako tämä vastuu sitten hävi-
tä, jos ihmisen erityisyyttä ei nähdä yksi-
löiden irrallisuutena toisistaan ja muusta 
luomakunnasta, Suvielise Nurmi kysyy. 
Hänen mielestään ei.

”Mikä Jumalan kuvana olemisessa on 
erityistä? Jos ajattelee käsitystä Jumalasta, 
kristologia nousee tärkeänä esiin: Jumala 
tulee lihaksi, osaksi ihmisyhteisöä, eläin-
yhteisöä, biologista todellisuutta. Toisin 
sanoen Jumalakaan ei ole erillinen, kun 

”Meidän vallitseva 
ajatuksemme ihmisestä, 

joka on luonnosta 
erillinen, on harhainen 
suhteessa siihen, mitä 

Jumala itsestään 
ilmoittaa.”
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Raamatunkertomuksiakin miettii. Mei-
dän vallitseva ajatuksemme ihmisestä, jo-
ka on luonnosta erillinen, on harhainen 
suhteessa siihen, mitä Jumala itsestään il-
moittaa.”

”Jos siis ajattelee, mikä meissä oike-
astaan on uniikkia Jumalan kaltaisuut-
ta, se ei olekaan yksilöllisyys ja erillisyys, 
vaan uskallus olla läsnä, mennä jouk-
koon ja materialisoitua”, Nurmi miettii.

”Ja tulla samalla haavoittuvaksi!”, Vik-
ström lisää.

”Tuo on tärkeää. Kun ajatellaan ih-
miskuvan muutosta suuntaan, jossa mei-
tä ei nähdä vain ihmisten välisessä vaan 
monilajisessa moraalisessa yhteisöllisyy-
dessä, haavoittuvuus on keskeinen käsi-
te. Meitä kaikkia lajeja yhdistää se, että 
olemme haavoittuvia”, Nurmi jatkaa.

Ihminen toteutuu yhteisöissä

Nurmi on sitä mieltä, ettei kristillisyys 
ole yhteensovittamaton sellaisen ajatte-
lun kanssa, jossa ihmisen nähdään ole-
van syvemmin suhteessa kaikkeen ympä-
röivään.

”Jos miellämme ihmisen suhteissa elä-
väksi ja niiden kautta toteutuvaksi olen-
noksi, ei se vie myöskään meidän vastuu-
tamme pois. Vastuullisuus on asettumis-
ta vastuuseen suhteessa toisiin ihmisiin 
ja koko muuhun maailmaan: onko meil-
lä herkkyyttä kuulla ja ymmärtää kaik-
kia muita olentoja ja vastata niiden tar-
peisiin? Tuottaako suhteemme toisiin hy-
vää?” Nurmi pohtii. 

”Kun muutamme ihmisnäkemystäm-
me yksilöstä yhteisön suuntaan, syntyy 
tilaa yhteiselle vastuulle ja uudenlaiselle 

toivolle. Me emme voi tulla yli-ihmisik-
si ja voittaa kaikkea pahaa, mutta voim-
me tulla yhteen ja tehdä yhdessä asioita. 
Olemme osa yhteisöä.”

”Minusta tämä on positiivinen ja hy-
vin kristillinen sanoma yksilöllisyyden 
murtumisesta. Emme enää usko siihen, 
että olisimme jotenkin merkillisen erilli-
siä ihmisiä.”

Vikström muistuttaa, että kristinus-
kon perussanoma armosta ja Jumalan 
rakkaudesta on sekä lahja että tehtävä.

”Näitä ei voi mitenkään erottaa toisis-
taan ja se jo tekeekin kaiken hyvin yksi-
lökeskeisen teologian mahdottomaksi.”

Ollaan tässä 
jamassa yhdessä 

”Palaisin kysymykseen siitä, missä mää-
rin yleensäkään voimme elää niin, ettem-
me vaikuta toisiin eläviin olentoihin. Ra-
dikaalille biologiselle käsitykselle ihmi-
sestä on perusteita. Mutta mielestäni ei 
siinä muodossa, että voisimme sulautua 
ilman jännitteitä tähän elävään biologi-
seen todellisuuteen, josta olemme osa”, 
Björn Vikström sanoo.

”Ja tiedän, että kun sanon tämän, se 
voi olla vain tekosyy sille, etten halua ot-
taa sitä radikaalia askelta, jonka Elokapi-
nassa toimivat vaikkapa ovat ottaneet, ja 
näin päädyn johonkin välimuotoon, jos-
sa koetan olla osa-aikainen kasvissyöjä. 
Ehkä se ei ole good enough, vaikka näin 
toivoisinkin.”

”Mutta esimerkiksi juuri Elokapinan 
kohdalla on tärkeää puhua siitä, että hei-
dän tapansa hahmottaa ihmisten vastuu 
uhkaa johtaa hyvin korkeisiin vaati-

muksiin, joihin kukaan ei koskaan yl-
lä. Kun ihmisten harteille kasataan liian 
suuri taakka, se aiheuttaa lähinnä ahdis-
tusta ja vihaa sellaista yhteiskuntaa koh-
taan, jossa muut eivät ymmärrä miten 
vakava tilanne on.”

”Olen sitä mieltä, että he ovat oikeas-
sa – yhteiskunta ja me aikuiset emme tee 
tarpeeksi, ja meidän tulisi todella havah-
tua tälle ekologiselle kriisille. Mutta täs-
tä pitäisi päästä jotenkin eteenpäin sii-
hen, etteivät vaatimukset tulisi niin ah-
distaviksi.”

”En aivan tiedä, miten tä-
hän pitäisi reagoida vä-
heksymättä itse on-
gelmaa. Mutta mie-
tin, että kristillisel-
lä traditiolla voi-
si olla jokin lääke 
tämän suuntaisiin 
kysymyksiin: me 
tunnustamme ole-
vamme osa tätä ih-
miskuntaa, joka elää 
yli varojensa tavalla, jo-
ka rikkoo suhteet toi-
siin ih-
misiin, 
luo-
ma-
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kuntaa ja Jumalaan. Me tunnustamme, 
että vain yhdessä voimme tätä muuttaa.”

Enemmän meiksi,  
vähemmän minuksi

Ympäristöahdistuksesta on muodostunut 
jo uusi sukupolvikokemus, joka ei vain 
vauhdita nuorten ilmastoliikettä, vaan 
myös tukahduttaa koko elämän perspek-
tiivin.

”Miten nuoria tulisi kuunnella ja tu-
kea nuorisotyössä? He ovat tosi erilaisia, 
heidänkin joukkonsa polarisoitunut. Kir-
kossakin olisi tärkeää, että haastamme 
pohtimaan yhteisen vastuun asioita ne, 
jotka ovat sitä mieltä, että ovat jo vuo-
sikaudet kuulleet ihan liikaakin aihees-
ta. Kaiken uskottavuuden perusta on, et-
tä puhutaan asioista niin kuin ne ovat”, 
Björn Vikström toteaa.

”Mutta jos sitten miettii nuoria, jotka 
jo kokevat kovaa ahdistusta, kirkon olisi 
syytä muistuttaa toivosta ja armosta. Ar-
mo on perusta, jolle kristillisen elämän 
pitäisi rakentua: puutteellisuudestamme 
huolimatta meidän on hyväksytty. Olem-
me Jumalan rakastamia. Ja tämä on pe-
rusta, jolta ponnistamme, kun yritämme 
edesauttaa Jumalan valtakunnan toteutu-
mista tässä maailmassa.”

Suvielise Nurmi toivoisi, että nuoria 
kutsuttaisiin tekemään yhdessä hyvää.

”Kiinnittäisin huomiota siihen, mi-
ten seurakunnissamme yhteistä elämää 
eletään. Ihmiskuvan muutos yksilölli-
syydestä yhteisöllisyyteen ja relationaali-
suuteen, vaatii meilläkin palaamista kä-
sitykseen ’meistä’ kirkkona, ’meistä’ seu-
rakuntana. Sekin on armoa, että ympä-
rillä on porukka, joka kannattelee us-
koa ja kannattelee elämäntapaa ja hyvän 
tekemistä, ja antaa toivoa, että yhdessä 
olemme enemmän.”

”Kirkkohan olisi loistava kanava ja 
alusta sen kaltaiselle arvomaailmalle ja 
elämälle, jossa ei nosteta yksilöiden arvoa 
ja kilpailua toinen toista vastaan, vaan si-
tä, että saamme yhdessä aikaan ja yhdes-
sä Jumalan kanssa olemme yhteisö vielä 
suuremmin”, Nurmi sanoo.

”Kun ajattelen tätä ympäristökeskus-
telua, olen niin monta vuotta odottanut, 
että seurakuntien nuorisotyössä sanottai-
siin, että ’tulkaa tänne tekemään hyvää, 
mitä hyvää te tahdotte tehdä? Haluatte-
ko ajaa ihmisoikeuskysymyksiä vai ilmas-
tokysymyksiä vai ruokatuotannon uudis-
tamista – tulkaa tänne, niin tehdään si-
tä yhdessä!”

”Tosi tärkeää, mitä sanoit”, Vikström 
täydentää.

”Aktivismiin suuntautuneet nuoret 
haluavat vaikuttaa asioihin, ja jos voidaan 
vain mitenkään antaa kuvaa, että tätä voi-
daan tehdä myös kirkossa, se olisi tosi ar-
vokasta.”

Ihminen muuttuu,  
entä Jumala?

Ihmisen pitäisi olla Jumalan kuva, mutta 
käsitys ihmisestä liukuu. Onko niin, et-
tä kun kuva ihmisestä muuttuu, muuttuu 
kuva Jumalastakin?

Vikströmiä kiehtoo narratiivinen nä-
kökulma: ihmisen minuus muuttuu ja 
kehittyy koko ajan, kun maailma muut-
tuu ja kertomuksemme itsestämme ke-
hittyy.

”Mehän voimme ajatella Jumalaa vain 
niissä rajoissa, joissa ajattelemme itseäm-
me. Yleensäkin ihmisille on mahdotonta 
ymmärtää mitään vertaamatta sitä sellai-
seen, mitä jo tunnemme”, Vikström sa-
noo.

”Tämä liittyy myös siihen, kuinka Ju-
mala muuttuu, kun maailma muuttuu. 
Jumalallakin on narratiivinen identiteet-
ti. Maailmaa ja itseämme koskevien kä-
sitysten muuttuminen muuttaa siten Ju-
malaakin.”

”Siksihän kertomukset ovat aina ol-
leet tärkeitä meille: Raamatussakin Ju-
mala kuvataan kertomusten kautta, Isra-
elin kansan vaiheiden kautta tai Jeesuk-
sen vertausten kautta. Me olemme tämän 
kokemusmaailmamme vankeja, vain si-
tä käyttämällä voimme jotain Jumalasta 
sanoa, vaikkakin Jumala jää aina lopulta 
tutkimattomaksi.”

Vikström sanoo, että tällainen teologi-

sen ajattelun suunta vaatii irtiottoa helle-
nistisestä käsityksestä muuttumattomasta 
ja erillisestä Jumaluudesta, jolta ei puu-
tu mitään. 

”Raamatun Jumala on sellainen, joka 
rakastaa, joka kaipaa ja jolta siksi puut-
tuu jotain, ja joka on tässä mielessä elä-
vä. Tämä edustaa tiettyä ihmislähtöisyyt-
tä Jumalasta puhuttaessa, mutta minus-
ta kristilliseen Jumalakäsitykseen yhteen-
sopiva ajatus.”

Teologiaa, joka inspiroisi 
yhteiseen työhön?

Vikström ja Nurmi kannattavat ajatusta 
siitä, että kristinuskon tarjoama narratiivi 
ihmisestä ja Jumalasta kykenee muodos-
tamaan merkityksiä tähän aikaan ja sen 
kysymyksiin. 

Mutta millä tavalla teologiasta pitäisi 
puhua nuorten kanssa, jotta kirkko säi-
lyisi relevanttina kaikissa niissä asetelmis-
sa, joissa suuria kysymyksiä olemassaolos-
ta ja elämän moninaisuudesta käydään?

”Onnistuminen riippuu paljolti siitä, 
miten kristillistä narratiivia tulkitaan ih-
misille”, Suvielise Nurmi miettii.

”Niin, miten teologisen kielen pitäisi 
muuttua?” Vikström kysyy.

”Ehkä eskatologisen puolen tulisi tulla 
selvemmin esille: tämän dramaattisen nä-
kemyksen maailmasta, jossa elämää suo-
jelevat ja tuhoavat voimat todella ovat 
toistensa kimpussa.”

”Luterilaisessa kirkossa olemme olleet 
niin varovaisia puhumaan eskatologias-
ta, koska me tunnemme nämä hihhulii-
tit, jotka ovat vieneet sen kentän, emme-
kä halua samaistua heihin. Mutta tässä 
on yhtymäkohtia tähän aikaan; maapal-
lon tulevaisuus on uhattuna. Ja riippu-
matta ilmastonmuutoksestakin maapal-
lo ja maailmankaikkeus joskus tulevat il-
meisesti häviämään. Me tulemme joskus 
kuolemaan. Tämän toteaminen, mut-
ta tavalla, joka ei herätä toivottomuut-
ta, vaan inspiroi yhteiseen työhön yhtei-
sen tulevaisuutemme puolesta, se kai on 
se tavoite.”
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Heille vai meille?

ERÄS LUENNOITSIJANI KUVASI, kuinka kirkko saattaa sukupuolen osalta näyttäy-
tyä esimerkiksi naisvaltaisena kirkkona, jota miehet johtavat. Osuvaa kuvauksessa on se-
kin, että kirkon kipuilu sukupuolen moninaisuudesta vaikuttaa usein siltä kuin me su-
kupuolivähemmistöön kuuluvat olisimme kirkon ulkopuolinen asia. Jotain, johon kirk-
ko muodostaa kantaa, emmekä osa kirkkoa, joka näin ollen muodostaa kantaa omista jä-
senistään, itsestään.

Saatamme myös suunnitella toimintaa, joka olisi esteetöntä ja saavutettavaa. Vaan 
kuinka usein se on erillistä omaa toimintaansa, samalla kun ”seurakunnan yhteinen” toi-
minta jää esteelliseksi sekä osan saavuttamattomiin? 

Silloin, kun kirkko ottaa kantaa tai tekee päätöksiä jostain ihmisryhmästä, tai suun-
nittelee ja toteuttaa toimintaansa, on paljon puhuvaa, tehdäänkö se ”heistä ja heille” vai 
”meistä ja meille”.  Sanoilla ja teoilla luomme rajaa siitä, ketkä ovat kirkko, ja ketkä jäävät 
sen kohteiksi tai ulkopuolelle. 

VIRALLISESTI PUHUMME KIRKOSTA kristittyjen yhteisönä, monimuotoisena Kris-
tuksen ruumina, meistä jokaisena. Käytännössä vallan jakautuminen luo kuitenkin toi-
senlaista todellisuutta. On heitä, joita kuulemme, kun kirkko puhuu, jotka päättävät, kun 
kirkko päättää ja suunnittelevat sekä toteuttavat kirkon toimintaa. Sitten on heitä, jotka 
jäävät tuon kaiken, tai osan, ulkopuolelle. Heitä, jotka ovat lähinnä tai ainoastaan kirkon 
kuuntelijoita, seuraajia, kohteita tai ulkopuolisia. 

Ketkä ovat heitä, jotka istuvat siihen muottiin, jota seurakuntalaisista kuvittelemme ja 
jonka pohjalta toimintamme toteutuu? Jossain isoskoulutus vetää toimintaan vain ”kilt-
tejä ja tunnollisia”. Toisaalla kipuillaan, etteivät ”kiltit ja tunnolliset” saavu paikalle, kun 
mukaan on saatu ”kiroavia ja kiukkuisia”. Jossain mukana on monenlaista persoonaa, 
mutta monen hissittömän rappusen takana. 

MILLAISEEN IHMISKUVAAN TOIMINTAMME ja tekomme perustuvat? Entä mil-
laista kuvaa toimintamme ja tekomme siitä rakentavat Ihmisille, jotka eivät kuule kaunii-
ta sanoja ja hyvää tahtoa suunnittelupöydissä, vaan ainoastaan näkevät ja kokevat sen, mi-
tä lopulta tapahtuu?

Mio Kivelä

KOLUMNI
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Somen kuvavirta ruokkii 
ulkonäkökeskeisyyttä 
mutta haastaa 
toisaalta vallitsevien 
kauneusihanteiden valta-
aseman.

Maailma tuntuu pyörivän ul-
konäön ympärillä, ja sosiaali-
nen media lisää ulkonäköpai-

neita. Toimittajat Katri Norrlin ja Nel-
li Kenttä tuovat kirjassaan Vitun ruma 
(Into, 2021) esiin kauneusihanteiden 
epäreiluuden ja myös kulttuurisen epä-
tasa-arvon.

”Olemme kaikki yleisen kauneusi-
hanteen uhreja. Opimme jo lastenoh-
jelmissa kauneuden käsitteen. Medias-
sa nähdään ja nostetaan esiin tietynlai-
sia ihmisiä, Meille opetetaan salakava-
lasti, mikä on kaunista ja haluttavaa”, 
Kenttä tiivistää.

Norrlin jatkaa, että parasta mitä voi 
tehdä on kapinoida epäreiluja ihanteita 
vastaan. Helppoa se ei kuitenkaan ole.

”Minäkin mietin kuvia postatessani, 
miltä haluan näyttää ja millaisen kuvan 
haluan antaa. Haluan näyttää tietynlai-
selta, ja se on ärsyttävää.”

Laaja muttei uusi ilmiö

Kirjassa nostetaan esiin, miten laajas-
ti ulkonäköpaineet koskettavat ja miten 
voimakkaita ne ovat. Ääneen pääsevät 
yhtä lailla Kentän ja Norrlinin someseu-
raajat, asiantuntijat kuin julkkiksetkin. 
Tuliko kaksikolle yllätyksenä, miten laa-
jasti ulkonäköpaineita koetaan?

”Joo ja ei. Epätasa-arvo on kaiken ta-
kana. Kaikkeen ulkonäköön liittyvään 
löytyi omakohtaisia tarinoita, ja se vah-
visti omiakin käsityksiä aiheesta”, Norr-
lin vastaa.

Kentän mukaan, kun aihe on niin in-
tensiivisesti läsnä omassa elämässä, sen 
laajuus ei yllätä – jotkin piirteet kyllä-
kin.

”En esimerkiksi ollut osannut ajatel-
la, miten ulkonäkökeskeinen incel-liike-
kin on.”

Ulkonäköpaineilla on monenlaisia 
vaikutuksia kehonkuvan häiriöistä ul-
konäön äärimmäisyyksiin menevään pa-
ranteluun. Kenttä ja Norrlin eivät kui-
tenkaan näe ilmiöitä uusina.

”Esimerkiksi laihuuden ihannointia 
on ollut vanhempiemmekin sukupol-
vella. Ei nuoriso ole pilalla, vaikka so-
me luokin ulkonäköpaineita”, Kenttä 
sanoo.

Hän muistuttaa, että somen kautta 
nuoret näkevät paljon monipuolisem-

paa kuvastoa kuin edeltävä sukupolvi. 
Somessa on siis myös paljon hyvää.

”Nykyisin on saatavilla ennätysmäärä 
informaatiota ja vaikeista asioista, kuten 
mielenterveysongelmista puhuminen on 
sallivampaa.”

Norrlin lisää, että nimenomaan so-
messa erinäköiset ja erilaiset tyypit saa-
vat äänensä kuuluviin. Siellä näkyvät 
myös marginalisoidut kehot, jotka ei-
vät muuten pääse esiin mediassa.

Somessa et ole yksin

Kirjoittajien mukaan onkin hyvä muis-
taa, että nykyaikana somen kautta on 
helppo löytää samanhenkisiä ihmi-
siä ja luoda yhteisöjä. Kenttä on kotoi-
sin Raumalta. Pikkukaupungissa punk-
henkinen teini mustine luomivärineen 
ei edustanut valtavirtaa.

”Löysin samantyylisiä ihmisiä IRC-
galleriasta ja sain kokea yhteenkuulu-
vuuden tunnetta. Se on yksi somen hie-
noimpia puolia. Et ole yksin tietyn asian 
kanssa, vaan jossain on joku, joka näyt-
tää samalta ja kokee saman.”

Ajat ovat muuttuneet, ja muutos nä-
kyy jo esimerkiksi teineille suunnatuis-
sa tv-sarjoissa. Kaksikko ottaa esimer-
kin Gossip Girl -sarjan uusintaversios-
ta. Sarjan päähenkilöt ovat edelleen ku-
vankauniita, mutta myös erilaisilla vä-

Ulkonäköpaineilta  
on vaikea välttyä
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hemmistöillä on edustus. Tätä kirjoitta-
jat soisivat näkevänsä laajemminkin me-
diassa.

Norrlin ja Kenttä muistuttavat myös 
sosiaalisen median roolista aktivismin 
mahdollistajana. Laajat kampanjat nos-
tavat tärkeitä asioita esiin.

”Aktivismi on noussut parin viime 
vuoden aikana, ja some on sille luonteva 
alusta”, Norrlin sanoo.

Kenttä muistuttaa, että some on mo-
nille ihmisille ainoa tapa osallistua. Siksi 
se on yhteiskunnallisesti niin mullistava. 
Valta hajautuu.

”On tärkeää, että erilaiset ihmiset 

saavat äänensä kuuluviin. He voivat ke-
rätä kansalaisaloitteeseen nimiä ja levit-
tää tietoa. Esimerkiksi MeToo levisi so-
men avulla parissa päivässä ympäri maa-
ilmaa. Some on demokratian kannalta 
aika hyvä homma.”

Huorittelua tulee eri-ikäisiltä

Se, mihin Kenttä ja Norrlin haluaisivat 
somessa muutosta, on kommentointi-
kulttuuri. Kentän mukaan keskustelu-
kulttuuri on korona-aikana polarisoitu-
nut. Huorittelu on kirjoittajillekin tut-
tua.

”Naisviha kumpuaa pahoinvoinnista. 
Kun nähdään vanhempia ihmisiä huo-
rittelemassa omalla nimellään, se hämär-
tää rajaa, mitä voi kommentoida ja mitä 
ei”, Kenttä sanoo.

Myös Norrlin ihmettelee, että on 
alustoja, joilla suodatus ja moderointi 
on heikkoa.

”On Ylilautaa ja TikTokia, joista löy-
tyy lapsiakin huorittelemassa. Näitä jut-
tuja pitää nostaa esiin ja keskustelua jat-
kaa. Se on meidän kirjammekin pointti.”

Some on some hyvässä ja pahassa, 
ja kirjottajienkin suhde siihen on risti-
riitainen. Kenttä muistuttaa, että some 
ollut olemassa koko hänen nuoruuten-
sa. Siihen on kasvanut kiinni.

”Se ei ole vain paha asia, vaikka si-
tä helposti ylhäältä alas kritisoidaan. So-
messa on hirveästi ihania juttuja. Välillä 
tietysti hämärtyy raja, milloin se on kivaa 
vapaa-ajan selaamista ja milloin työtä.”

Norrlin kertoo ladanneensa puheli-
meensa paljon pelejä, jotta kaikki ei olisi 
vain somea vaan puhelin tarjoaisi myös 
rentoa ajanvietettä.

”Se on tosi ihanaa ja rentouttavaa, 
koska roikun paljon Instagramissa ja 
TikTokissa. Suurin osa näkemästäni si-
sällöstä on kuitenkin fiksua sisältöä, jos-
ta opin jotain. Some on tosi tärkeä työ-
väline ja esilläolo työlleni olennaista.”

Miltä kaksikon mielestä sitten näyt-
tää somen tulevaisuus? Norrlinin mu-
kaan some on tuonut monille valtaa, ra-
haa ja julkisuutta. Onkin vaikea nähdä, 
että tällaiset vaikuttajat lähtisivät siel-
tä pois. 

Kentän mukaan joitain vastareaktioi-
ta varmasti tapahtuu.

”Niitä on jo tullutkin, mutta ei lin-
kolamaisuus varmasti enää tule muotiin. 
Somesta jättäytyminen voi tuoda valta-
van ulkopuolisuuden tunteen. Kun on 
joskus katkoksia, minäkin mietin, että 
miten minä nyt voin laittaa viestin vaik-
ka äidille. Someen on niin tottunut, että 
tuntuisi tosi oudolta luopua siitä”, Kent-
tä tuumii.

Tomi Kangasniemi
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Täydellinen, paitsi jos...
Ihmisen keho on nykyisin mielen ohella oikeastaan ainoita asioita, jonka jokainen omistaa täysin it-
se ja johon jollakulla muulla ei ole suoraa vaikutusvaltaa. Tai ainakaan siihen ei pitäisi olla. 

Ihmisten, ja eritoten nuorten, bodyimage eli suomalaiseen suuhun paremmin sopiva kehonkuva, 
on usein uhattuna nykykulttuurissamme. Sosiaalisen median ja ihmisyhteisöjen välille sekä niiden 
vaikutuksesta muodostuu usein tietynlaisia “raameja” tai oletuksia kauneudelle ja komeudelle, vaik-
kei kukaan niitä tietoisesti asettaisikaan. Tällaiset raamit ovat kuitenkin usein ihmisille vahingolli-
sen turhauttavia ja niiden vaikutus eritoten nuoriin on usein valtaisa.

Nuoruutta voi huoletta kutsua jokaisen ihmisen kohdalla sellaiseksi ajaksi, kun ihmiset eritoten 
pyrkivät etsimään sekä luomaan omaa paikkaansa tai tarkoitustaan maailmassa. Se on sitä aikaa, jo-
na tutkiskellaan omaa sisintä, mietitään ja haetaan niitä suuntaviittoja joiden avulla kuljetaan tie-
tä kohti itsenäistä aikuisuutta. Tähän tutkiskeluun liittyy olennaisesti oman kehon ja luonteen se-
kä niiden suhteen pohtiminen. 

“Kuka minä olen?” lienee yleisin kysymys, jonka jokainen nuori herättää itsessään valitessaan 
omaa pukeutumistyyliään tai vastausta somessa saatuun vihakommenttiin. 

Varsinkin pukeutumisesta sekä kehon koosta ja mallista saatujen kommenttien määrä vaikuttaa 
valtavasti omien raamien tulkintaan, kun sellaiset on kerran jo luotu. Yhteisöjen luomat kehykset ke-
holle ovat usein tasoa: sulavalinjaiseksi treenattu takapuoli tai tikkiin pumpatut vatsalihakset. Pukeu-
tumisessa puolestaan muun hupparin tai tiukan topin pukeminen voidaan nähdä nolona tai muo-
titiedottomuutena. Ei ole tilaa itselle. Tai siis on, jokainen on tärkeä, mutta vain tietyissä rajoissa.

Jo Raamatun ensimmäisessä kirjassa sanotaan, kuinka Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. 
Hän loi ihmisen kuvastamaan itseään ja hänen kaltaisekseen, siis täydelliseksi. Loistokas ja kaikkia 
arvottava ajatus on siis koetettu iskostaa puisiin päihimme siis jo tuhansia vuosia sitten, mutta silti 
emme osaa toimia sen mukaisesti. 

Väitänkin, että jokainen tätä kolumnia lukeva, myös allekirjoittanut, on joskus elämänsä aika-
na katsonut jotakuta ja pelkän näkemänsä ulkokuoren pohjalta tehnyt oletuksia sekä ennakointeja 
kyseisestä ihmisestä. Totta kai, tätä ei kukaan selväjärkinen lähtisi kieltämään puhtain sydämin. Se 
kuuluu ihmisluontoomme, mutta vain jos teemme sen muita ihmisiä loukkaamatta sekä niin, ett-
emme muuta tietoisesti käytöstämme poikkeavaksi jonkin yksilön ominaisuuden vuoksi, varsinkaan 
jos se liittyy vain pukeutumiseen tai kehon koostumukseen.

Jokainen ihminen, pieni tai suuri, uskova tai ei, pitkä tai lyhyt, nuori tai vanha, sinä tai minä, on 
juuri sellaisenaan täydellinen kuin on. Se tapa, jolla joku tuo itseään vaatetuksellisesti esille ei ole 
syy muuttaa käytöstään tai suhtautumistaan. Se, minkä kokoinen joku on, ei ole oikeutus käyttää 
halventavaa kieltä tai tehdä ennakko-oletuksia hänestä. Meillä jokaisella on täysi oikeus siihen, kei-
tä me olemme ja miltä näytämme. 

Jokainen nuori ja aikuinen painii välillä itsensä kanssa, ei siis sotketa omalta osaltamme muiden 
kamppailuja jo mahdollisen taistelun lisäksi. Juuri sinut on luotu itsesi ja Jumalan toimesta tuollai-
seksi, täydelliseksi, kuin olet. Anna siis muiden olla heidän yhtä täydellinen itsensä.

Rasmus Teperi

NUORTEN KOLUMNI
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Vallitsevat ihanteet 
vaikuttavat siihen, miten 
nuoret hahmottavat omaa 
kehoaan. Ulkonäkö- ja 
kehopaineet vaikuttavat 
nuorten hyvinvointiin 
sukupuolesta 
riippumatta. Sosiaalinen 
media on vaikuttanut 
osaltaan asiaan.  
Nuorisotyöntekijöillä on 
hyviä mahdollisuuksia 
auttaa ja tukea nuorta.

Syömishäiriöliiton asiantuntija Kat-
ri Mikkilä kertoo nuorten kehon-
kuvaan liittyvien häiriöiden ja 

hankaluuksien olevan hyvin yleisiä.
”Kehosuhteen kanssa kipuilu kuu-

luu varmasti jossain määrin jokaisen elä-
mään. Nuorten kohdalla asia kuitenkin 
korostuu, kun keho aikuistuu ja muut-
tuu.”

Mikkilä toteaa, että ulkonäkö- ja ke-
hopaineita on totuttu pitämään vain tyt-
töjen ongelmana, mutta käytännössä ne 
vaikuttavat nuorten hyvinvointiin su-
kupuolesta riippumatta. Sukupuoli vai-
kuttaa kuitenkin monesti niiden ilmene-
mismuotoihin. Tytöt tavoittelevat usein 
hoikkuutta, kun taas poikien tavoittee-
na on yleensä isompi ja lihaksikkaampi 
keho.

”Poikien oireilu saattaa jäädä kuiten-
kin tunnistamatta, koska syömishäiriöi-
den diagnoosikriteerit on tavattu laatia 
tyttö- ja hoikkuusnäkökulmasta. Suku-
puolivähemmistöillä ongelmia on vielä 
keskimääräistä enemmän.”

Ongelmia kehittyy monesti kehon 
kokoon, ja ylipäänsä ulkoiseen olemuk-
seen liittyvien ihanteiden ja sosiaalisesti 

hyväksyttyjen normien takia.
”Sosiaalisessa mediassa kuvien merki-

tys korostuu, ja oma keho on siellä esil-
lä ja arvosteltavana. Lisäksi mediassa ja 
nuorten elämään vaikuttavien aikuisten 
keskuudessa syömisestä ja liikkumisesta 
puhutaan usein lihomispelkoisesti ja ke-
honmuokkauskeskeisesti.”

Median vaikutus 
hahmotetaan vaihtelevasti

Helsingin Tyttöjen Talossa ohjaajana toi-
miva Janina Kokkonen kertoo, että siel-

lä kohdataan paljon puhetta ruuasta se-
kä siitä, mitä saa ja mitä ei saa syödä. Li-
säksi rankkaa treenaamista ihannoidaan 
tai vaihtoehtoisesti omaa kehoa laimin-
lyödään.

”Talolla on kiinnitetty huomiota sii-
hen, että paastoamista, ahmimista, ko-
vaa treenaamista ihannoivaa ajattelua ja 
laihdutuspuhetta esiintyy paljon. Moni 
nuori myös ajattelee, että tietyt ruuat tai 
herkut täytyy ”ansaita”. Tämä on osa si-
säistettyä laihdutuskulttuuria, johon voi 
liittyä tietoista tai tiedostamatonta itse-
tuhoista käytöstä tai itsensä rankaisemis-

Nuorten kehonkuvaan liittyvät 
hankaluudet ovat hyvin yleisiä

Katri Mikkilä, Syömishäiriöliiton asiantuntija.
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ta. Puutumme tällaiseen ja tuomme toi-
sia tapoja ajatella.” Tyttöjen talo on laih-
dutuspuheista vapaa vyöhyke.

Kokkosen mukaan nuoret hahmot-
tavat vaihtelevasti, miten paljon media 
- erityisesti sosiaalinen media - vaikuttaa 
ajatteluun.

”Mediassa näkee paljon laihuuden 
ihannointia, läskifobiaa sekä ajattelu-
mallia, jossa lihava on yhtä kuin epäter-
ve ja laihuus automaattisesti terveellistä. 
Trendit muuttuvat, mutta kauneusihan-
teet ovat edelleen aika rajattuja ja haital-
linen käytös näiden ihanteiden ympäril-
lä on läsnä.”

Kokkosen mukaan aiemmin on ihan-
noitu paljon hyvin laihoja naisia, mut-
ta nykyään ihanteet ovat osin siirtyneet 
esimerkiksi lihaksikkaiden tai treenaavi-
en ihmisten seuraamiseen.

”Edelleen kuitenkin naisilla ihantei-
na ovat esimerkiksi luonnottoman kape-
at vyötäröt tai toisiaan koskemattomat 
reidet.”

Nuorta tulee kuunnella

Katri Mikkilän mukaan nuorisotyönte-
kijöiden on tärkeää tiedostaa, mikä kaik-
ki oireilu saattaa olla haitallista.

”Esimerkiksi laihduttaminen tai run-
sas liikkuminen ovat kulttuurissamme 
varsin kiiteltyjä asioita ja siksi niihin liit-
tyvä syömishäiriöoireilu jää usein tunnis-
tamatta.”

Mikkilän mukaan nuorisotyötä teke-
vän tulee tunnistaa ja tarvittaessa työs-
tää omia ruoka-, keho- ja liikkumissuh-
teen kipukohtiaan, ettei tule itse norma-
lisoineeksi vahingollista käyttäytymistä. 
Mikkilän mielestä työntekijän ei kannata 
lähteä määrittelemään millainen kehon 
tulisi olla. Sen sijaan tulee olla valmius 
ottaa vastaan kaikki ne kipeät asiat, mi-
tä nuoren keho-oireilun takana voi olla.

”Ei pidä vähätellä tai mitätöidä, vaan 
kuunnella ja ymmärtää. Ongelmaa ei 
tarvitse ottaa toiselta pois, vaan nuor-
ten kanssa voi pohtia yhdessä, miksi 
oma keho aiheuttaa huolta ja tarvitsee-

ko näin olla. Monesti silloin on eniten 
avuksi, kun itsestä tuntuu, ettei tee juu-
ri mitään.”

Janina Kokkonen muistuttaa, että 
kaikkien kehoista tulee puhua kunnioit-
tavasti. Jos nuorilla on häiriöitä syömi-
seen tai kehonkuvaan liittyen, niihin tu-
lee puuttua ajoissa. Kritiikin välttämi-
sen lisäksi on tärkeää tuoda esiin posi-
tiivisia ajatuksia eri näköisistä ja eri ta-
voin toimivista kehoista.

”Työntekijöiden on myös hyvä kiin-
nittää huomiota siihen, miten he puhu-
vat mediassa esillä olevista henkilöistä, 

ja tiedostaa ympäröivän kulttuurin vai-
kutus. Nuoret on saatava riittävästi pois 
omista kuplistaan esimerkiksi sosiaali-
seen mediaan liittyen, ettei heille jää vää-
ristynyttä kuvaa siitä, millainen tavalli-
nen keho on.”

Kokkosen mielestä on tärkeää, ettei 
ruokia jaeta hyviin ja huonoihin. Kan-
nattaa myös miettiä milloin nuoren ruo-
kailun kommentointi on tarkoituksen-
mukaista.

”Nuorten valitsemien välipalojen ter-
veellisyyttä tai ravintoarvoa ei tule kom-
mentoida toistuvasti. Esimerkiksi nuo-

Janina Kokkonen, Helsingin Tyttöjen Talo.
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ren syödessä sipsejä ruuan asemasta ei 
kannata sanoa ”syö mieluummin kun-
non ruokaa”, vaan ohjeistaa syömään 
herkut vasta jälkiruuaksi.”

Nuorta kannattaa tukea myös oman 
kehon kuuntelussa.

”Nuoren on hyvä tiedostaa, onko esi-
merkiksi herkuttelun rajaaminen tervet-
tä itsesäätelyä, jossa nuori ymmärtää lii-
allisen herkuttelun seuraukset. Vai on-
ko kysymys itsensä rajoittamisesta, kos-
ka nuori tuntee syyllisyyttä herkkujen 
syömisestä. Tai tunnistaako nuori nälän 
tunteen, tai syyt herkkuhimoihin.”

Kokkonen toteaa, että nykyään ke-
hopositiivisuudesta ja mielenterveydestä 
puhutaan paljon.

”Onneksi tällaista vastavoimaa on 
runsaasti. Mediassa näkyy esimerkiksi ai-
empaa paljon laajemmin erilaisia ja eri 
tavoin toimintakykyisiä kehoja.”

Seurakunta  
turvallisena paikkana

Sanna Tervo on toiminut yli kolmen-
kymmenen vuoden ajan nuorisotyönoh-
jaajana oululaisessa Tuiran seurakunnas-
sa. Tervo toteaa, että aikuiset eivät näe ja 
kuule kaikkea, mitä nuorten keskuudes-
sa tapahtuu ja puhutaan.

”Eikä se ole tarpeenkaan. Meidän kir-
kon työntekijöiden tehtävä on tukea ter-
vettä ihmiskuvaa ja olla käytettävissä sil-

loin, kun siihen on tarvetta. Me voim-
me toimia aikuisina rinnalla kulkijoina 
ja saattaa nuorta tarvittaessa myös muun 
avun äärelle.”

Tervo sanoo oululaisnuorten kerto-
neen, että oman kehon ja elämän vertaa-
minen muihin on yleistä; jotkut muut 
voivat tuntua kauniimmilta, fiksummil-
ta, treenatummilta ja onnellisemmilta.

”Sosiaalisen median suunnitel-
lun kauniit kuvat ja niistä saadut ke-
hut voivat saada nuoret miettimään itse-
ään kriittisesti. Joillekin nuorille somen 
seuraaminen on tuottanut niin huonoa 
oloa, että he ovat jättäneet sen koko-
naan. Joillain sinänsä hyvä urheiluhar-
rastus on voinut tuottaa ongelmallista 
painon tarkkailua.”

Tervo tutustui vuosia sitten erääs-
sä koulutuksessa HUPU-lomakkeeseen 
(huolen puheeksi ottaminen).

”Huolen herättyä miettii usein, onko 
huolestunut turhasta ja näkeekö tilan-
teen oikein.”

”HUPU-lomake neuvoo kysymään 
itseltä: mitä tapahtuu, jos en ota asiaa 
puheeksi? Miten tilanne jatkuu, mihin se 
voi johtaa? Jos otan asian puheeksi, mi-
tä seurauksia sillä on? Tämä on ollut hy-
vä ja yksinkertainen tapa selventää omaa 
tapaa toimia.”

Tervo muistuttaa, että netistä löytyy 
paljon hyvää ammattilaisille suunnattua 
tietoa esimerkiksi syömishäiriöistä.

”Senkin avulla on hyvä punnita aja-
tuksiaan silloin, kun huoli on herännyt.”

Tervo toteaa, että toisten kunnioit-
tamiselle ja erilaisuudelle on annettava 
tilaa. Seurakunta voi tarjota turvallisen 
paikan, jossa nuorta ei arvioida.

”Seurakunnassa nuori saa kasvaa ai-
kuiseksi yhdessä muiden nuorten kans-
sa. Sosiaalisissa suhteissa ja koulussa pär-
jääminen, jatko-opintopaikan saaminen 
ja harrastuksessa edistyminen aiheutta-
vat nuorissa paineita. Meidän viestim-
me on: sinä riität, sinä olet arvokas oma-
na itsenäsi.”
 
Lisätietoa:
syomishairioliitto.fi/tietoa/esitteet-ja-oppaat

 
Juhana  Unkuri

Nuorisotyönohjaaja Sanna Tervo, Tuiran seurakunta.
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P IPLIA

“Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hä-
net loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” (1. Moos. 1:27) 

Kun puhutaan kristillisestä ihmiskäsityksestä, liikkeel-
le lähdetään yleensä luomiskertomuksesta. Ilmaus “Juma-
lan kuva” on aina askarruttanut tulkitsijoiden mieltä. Ny-
kyään Jumalan kuvaksi luomisen ajatellaan usein perus-
televan jokaisen ihmisen luovuttamaton itseisarvo. Näin 
tätä luomiskertomuksen kohtaa ei suinkaan aina ole ym-
märretty. Esimerkiksi orjien ja naisten ihmisyys on men-
neisyydessä usein mielletty vajavaiseksi, ja Jumalan kuvia 
ovat olleet ennen kaikkea vapaat kristityt miehet.

Jälkimmäinen Raamatun alkusivujen kahdesta luo-
miskertomuksesta (1. Moos. 2:4–25) kertoo kauniil-
la tavalla perustavanlaatuisesta tarpeesta yhteyteen tois-
ten ihmisten kanssa. Jumala oivaltaa ihmisen tarvitsevan 
kumppania ja marssittaa eläimen toisensa jälkeen miehen 
eteen. Kuitenkin vasta toinen ihminen herättää tunteen 
yhteenkuuluvuudesta. 

Suuresti rakastetussa psalmissa 139 on monta lohdul-
lista näkökulmaa ihmisyyteen. Jumala tuntee rukoilijan 
läpikotaisin (Ps. 139:1–4, 6), mikä on psalmissa ilon ja 
ihmetyksen aihe. Rukoilija ei koe olevansa suurennusla-
sin vaan Jumalan rakastavan katseen alla. Kun rukoili-
ja kysyy, “Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvil-
ta, minne voisin paeta sinun edestäsi?” (139:7), hän ei 
kartoita pakoreittejä vaan iloitsee Jumalan läheisyydestä 
(139:7–10). Rippikouluteologia on ammentanut erityi-
sesti jakeista 13–16, joissa rukoilija kokee itsensä ja ole-
massaolonsa suurena ihmeenä, Jumalan salaperäisen luo-
mistyön tuloksena.

Ihmisen arvo

Näiden inspiroivien kohtien jälkeen moni lukija on 
hätkähtänyt psalmin jatkoa: “Kunpa surmaisit, Juma-
la, väärintekijät!” (139:19). Yhtäkkiä ihmishenki on hal-
pa, eikä rukoilija epäröi ilmaista vihan tunteita toisia ih-
misiä kohtaan ja liittoutua Jumalan kanssa heitä vastaan. 
Omasta ihmeellisyydestään iloitseva psalmirukoilija ei 
näe väärintekijöitä ja “Jumalan vihollisia” harhapoluille 
joutuneina ihmeinä. Psalmi havainnollistaakin Raamat-
tuun päätyneiden kirjoitusten monikerroksisuutta ja nii-
den sisältämien ajatusten ja tunteiden kirjoa.

Ihmisen arvosta kertoo myös Raamatun lunastus-kie-
li, jolle on keskeistä vapaaksi ostaminen. Ihmisen kallis 
hinta, jonka Jumala hänestä maksaa, heijastaa hänen ar-
voaan Lunastajan silmissä. 

1. Korinttolaiskirjeessä Paavali yhdistää lunastus-kie-
len ajatukseen ruumiista Hengen asuinsijana: ”Ettekö 
tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppe-
li? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te 
ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät 
täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle 
kunniaa!” (1. Kor. 6:19–20) Kalliisti lunastetulla ihmi-
sellä on velvollisuus kunnioittaa Lunastajaansa koko ruu-
miillaan. Samalla lunastettu saa Paavalin mukaan iloita 
omistussuhteen muutoksen tuomasta vapaudesta. Oman 
lunastushinnan muistaminen auttaa ihmistä näkemään 
itsensä uudessa valossa:”Jumala on ostanut teidät täydestä 
hinnasta. Älkää ruvetko ihmisten orjiksi”! (1. Kor. 7:23)

Katja Kujanpää
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Arto Köykällä 
on takanaan 
vuosikymmenten 
ajan kohtaamisia 
nuorisotyössä. 

Tämän Villin vuosikerran myö-
tä päättyy eräs pala nuorisotyön 
lähihistoriaa, kun Arto Köykkä 
jää eläkkeelle ja lopettaa samalla 

Villin kolumnistina. Pirkkalassa Köyk-
kä ehti toimia nuorisotyön pappina sen 
verran pitkään, että oli vastikään kasta-
malla lapsen, jonka isovanhemmat oli-
vat hänen rippikoululaisiaan. 

Merkittävimmän jäljen Köykkä on 
varmasti jättänyt niihin nuoriin, joi-
ta on työssään kohdannut, mutta teks-
tiensä kautta hän on ollut vaikuttamas-
sa myös siihen keskusteluun, joka on 
muokannut kirkon nuorisotyötä viime 
vuosikymmeninä.

Miltä nuorisotyön maisemat eläk-
keen portilta näyttävät ja mitä hän teke-
misistään ajattelee? Villi kyseli ja Köyk-
kä vastaili.

Pirkkalan mies

Miten näin pitkä ja sitoutunut ura sai 
alkusysäyksen?

”Tein aikanaan graduni sosiaalietii-
kasta. Globaalit kysymykset mietityt-

tivät minua. Sitten lähdin kolmen ja 
puolen kuukauden reppumatkalle Ete-
lä-Amerikkaan, ei ollut puhelinyhteyk-
siä ja lähettelin silloin tällöin postikort-
teja kotiin.”

Matkallaan Köykkä vietti päivän Li-
man slummeissa. Loputon harmaus jär-
kytti siellä ja muuallakin sillä matkan 
varrella.

”Mietin, että minä en tätä pysty 
muuttamaan. Sen tajuaminen vaikutti 
minuun.”

”Kun tulin takaisin Suomeen, ajatte-
lin, että minulla on tämä maa ja tämä 
kansa ja tämä kieli. Autan Limaa lah-
joittamalla sen minkä voin, mutta teen 
työni täällä. Pirkkalaan päädyin sattu-
malta, eikä sieltä ole ollut kovaa tarvet-
ta lähteä pois.”

”Itse olen saanut nuorisotyön kaut-
ta hyvin laajan kosketuksen eri-ikäisiin 
ihmisiin. Nuorethan eivät ole koko ai-
kaa nuoria, vaan ajan mittaan heistä tu-
lee aikuisia. Sanotaan, että pappi ja kun-
nanlääkäri kohtaavat kaikkein laajim-
min ihmisiä, ja varmasti siinä on perää, 
kun asuu ja työskentelee pitkään samal-
la paikkakunnalla.”

Peruskysymysten äärellä

Mitkä asiat vuosikymmenten aikana 
ovat muuttuneet? 

”Voi olla, että menneeseen verrattu-
na nuoret ja heidän vanhempansa tule-
vat paremmin toimeen. He mahtuvat 

samaan seuraan, eikä omia vanhempia 
enää hävetä kuten ennen. Arvelen, että 
urheiluseurat ovat olleet tämän aikaan-
saamiseksi erityisen tärkeitä toimijoita.”

Urheiluseuroissa vanhemmat toimi-
vat aktiivisesti mukana, mutta seura-
kunnassa puolestaan vanhempien roo-
li saa edelleen olla nuorille tilaa anta-
va. Nuorisotyö on syytä säilyttää nuor-
ten omana. 

”Nuoruuteen kuuluu sekin, että ol-
laan nimenomaan toisten nuorten kans-
sa ja mennään sinne, missä aikuiset eivät 
ole”, Köykkä toteaa.

”Nuorisotyöntekijä voi olla aikuisuu-
desta huolimatta hyväksytty tässä nuor-
ten maailmassa. Mutta siinä tapauksessa 
ei saa mestaroida vähääkään. Nuoret ei-
vät halua keskuuteensa päsmääjää.”

Nuoret itse tai heidän kysymyksen-
sä eivät ole muutamassa vuosikymme-
nessä muuttuneet. Työn kautta näkee, 
että ihmiselämän peruskysymykset ne 
nousevat esille aina vähän eri tavoin.

”Mutta yksi suuri asia työurani aika-
na nuorten elämässä kyllä on muuttu-
nut, ja se koskee viestintäteknologiaa. 
Ihminen ei enää ole kaukana. Tekniikan 
avulla on vapauduttu fyysisestä paikalla-
olosta. Nuorten ei nykyään enää tarvitse 
lähteä etsimään toisia, kun laitteesta saa 
kiinni jokaisen, joka hetki. Tai on esi-
merkiksi tosi helppoa soittaa seurustelu-
mielessä ajatusten kohteelle, kun ei tar-
vitse pelätä, että lankapuhelimesta vas-
taa perheen isä.”

Nuoria varten
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”Toisaalta kasvokkaista kohtaamista 
ei voi millään korvata. Elämän tärkeim-
mät asiat tapahtuvat kasvokkain. Mut-
ta tekniikan tulo saa unohtamaan sen. 
Siksi kasvokkaisen kohtaamisen puoles-
ta pitää nuorisotyössä taistella. Muuten 
voidaan päätyä harhaluuloon, että kai-
ken voisi digissä järjestää.” 

Nuorisotyössä tosissaan

Onko työhön meneminen säilynyt in-
nostavana läpi vuosien?

”En sanoisi, että olisin koskaan eri-
tyisesti innoissani mennessäni kohtaa-
maan nuoria. Tosissani olen kyllä aina 
ollut. Enhän minä ole itseäni varten tä-
hän työhän mennyt, vaan lähinnä nii-
tä ihmisiä varten. Innokkuus on oloti-
la, joka helposti voi sokaista”, Köykkä 
toteaa.

Kohtaamisen varaan työtä kannattaa 
rakentaa, koska sillä on merkitystä. 

”Nuorisotyö voi olla nuorelle hirvit-
tävän merkittävä kokemus. Joistain ylä-
asteella näennäisesti toivottomista tapa-
uksista, joiden kanssa on vain jaksettu 
ja jaksettu, on tullutkin vastuunkanta-

jia nuorisotyössä ja yhteiskunnassa. Nä-
mä voivat olla niin täysin dramaattisia 
käännöksiä. Sellaisia nuoria on, joista 
olen itsekin ajatellut, että ei kyllä tule 
mitään – mutta ainakaan minä en vii-
meisenä sammuta valoja.   

Köykkä sanoo uskovansa inkluusi-
oon nuorisotyössä, vaikka näkeekin eri-
tyisnuorisotyön roolin tarpeellisuuden.

”Tietysti jossain vaiheessa ihmisten 
taidot ja muiden nuorten sietokyky lop-
puvat jonkun nuoren ongelmien koh-
dalla. Mutta erityisnuorisotyön piiriin 
siirtymistä täytyy silti pitää epäonnistu-
misena. Ihmisen täytyisi seurakunnassa 
löytää kumppaneita elämäänsä, ei tulla 
ohjatuksi ulos.”

Kirkon pitää puhua 
Jumalasta

Jäsenyyden kysymykset ovat Köykän 
työuran aikana muuttuneet yhä akuu-
timmiksi. Kirkon asema koko yhteis-
kunnassa on huteroitunut. Samaan ai-
kaan Jumalapuheen osaaminen on 
ohentunut nuorten keskuudessa.

Köykkä on 1980-luvulta saakka en-

nen rippikoulua teettänyt nuorilla kir-
joitustehtävän otsikolla ”minun Juma-
lani”. 

”Nämä kirjoitukset ovat vuosien 
mittaan heikentyneet. Iso osa ei osaa sa-
noa mitään. Ateisteja ei ole paljon, mut-
ta sekin on kyllä lisääntynyt. Minusta 
tässä näkyy erityisesti uskonnonopetuk-
sen oheneminen ja aamunavauksien hu-
peneminen.”

”Keskustelut, joita rippikoulussa 
syntyy nuorten kanssa ovat kyllä samoja 
kuin ennenkin, mutta lähtökohdat ovat 
madaltuneet.”

Köykän mielestä puhe Jumalasta on 
heikentynyt myös kirkossa.

”Jumalapuheen vähäisyys kirkos-
sa on minusta jotenkin surullista. Mi-
nusta tuntuu, että olen välillä vähän yk-
sin, kun korostan tämän tärkeyttä. Tai 
se seura, joka nuorisotyössä siitä innos-
tuu, ei välttämättä ole sellaista, johon it-
se liittyisin.”

”Puhe Jumalasta on kuin mehua. Sen 
pitää olla sopivaa. Ei saa kaataa sitä vää-
rään kurkkuun. Se ei saa olla änkyröin-
tiä tai sivuuttaa arjen tärkeitä kysymyk-
siä; kraanasta tulevan veden pitää olla 

Tervehtiminen ja nimen muistaminen on nuorisotyössäkin kertakaikkisen tärkeä perusasia, Köykkä ajattelee. Niiden 
kautta tarjotaan nuorelle kokemukset siitä, että ”minut huomataan” ja että ”minä olen joku, en massaa”.
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puhdasta, että lapsi voidaan kastaa.”
”Mutta ensi sijassa kirkon tulee vas-

tata kysymykseen Jumalasta. Muuhun 
toimintaan on aina joku parempi toimi-
ja: jos haluaa auttaa köyhiä, se on SPR. 
Elokapina on kirkkoa parempi ilmasto-
muutoksen vastaisessa taistelussa. Sen 
sijaan mikään muu kuin kirkko ei pu-
hu Jumalasta.”

Köykän ajatus kirkon tehtävästä hei-
jastuu esimerkiksi siihen, miten hän 
hahmottaa rippikoulun tehtävän.

”Rippikoululla ei minusta saa olla 
mitään muuta tavoitetta kuin rippikou-
lu itsessään. Siinä ei ole kyse ilmaston-
muutoksesta, ympäristöstä, tasa-arvosta 
tai mistään muustakaan hyvästä teemas-
ta. Rippikoulussa pitää auttaa nuoria 
löytämään itsensä ja Jumala, jotta heistä 
tulisi ihmisiä, jotka sitten kantavat vas-
tuunsa siitä ilmastosta, ympäristöstä ja 
tasa-arvosta.”

Osallisuuden jatkuva haaste

Kirkossa myös nuorten osallisuuden 
suhteen on haluttu pitää ääntä. Mutta 
mitä nuorten osallisuudelle seurakun-
nassa on vuosikymmenissä tapahtunut?

”En oikeastaan näe positiivista kehi-
tystä tässä. Nuoret pääsevät edelleenkin 
puhumaan vain nuorisotilan seinistä 
ja verhoista, mutta kun seurakunnassa 
varsinaisesti ryhdytään päättämään var-
sinaisesta rakentamisesta ja viroista, sii-
hen nuoret eivät enää kelpaakaan.”

”Sama koskee yhteiskunnan puolta. 
Puhuin yhden nuoren kanssa, joka ker-
toi, miten heiltä oli kysytty mielipitei-
tä kouluverkon kehittämiseen. Nuorten 
yksiselitteinen viesti oli ollut, että mikä 
tahansa käy paitsi ei yhtenäiskoulu. Yh-
tenäiskoulu tuli.”

Nuoret muuttuvat yllättävän pelot-
taviksi, Köykkä sanoo, kun oikeat rahat 
tulevat kysymykseen.

Osallisuutta ei oikeastaan olisi varaa 
tarjota vain osittain.

Myös nuorten aikuisten tavoittami-
seen ja osallisuuteen seurakunnasta on 
vähitellen havahduttu, erityisesti ehkä 
siksi, että kasteen asema näyttää olevan 
vaakalaudalla.

”Nuorista aikuisistahan kirkossa ei 
tosissaan ole puhuttu koskaan. On kyl-

lä puhuttu siitä, että olisi puhuttu. Mi-
tään oikeaa keskustelua ei valitettavas-
ti ole vuosien mittaan syntynyt. Jos oli-
si, meillä olisi seurakunnissa nyt mer-
kittävä määrä nuorisotyöntekijöitä, jot-
ka olisivat keskittyneet tähän työhön.”

Ratkaisematon nuorten aikuisten työ 
näkyy kirkon kehityksessä nyt ja tulevi-
na vuosina: pystytäänkö yhteyttä raken-
tamaan sinne, missä se on kovasti ohen-
tunut?

”Nykynuorten vanhemmat alkavat 
olla näitä millenniaaleja itse. Elämässä 
ei ole pakkia – kirkko ei voi enää mennä 
takaisin menneeseen. On pakko mennä 
kohti uutta ja koettaa siellä tehdä par-
haansa. En osaa ollenkaan sanoa, mitä 
se uusi on. Mutta uutta syntyy vain ha-
keutumalla mukaan ihmisten elämään 
ja kohtaamalla.”

Kaikkein tärkeintä on 
kohtaaminen

Tärkeintä ihmiselämässä on kohtaa-
minen. Myös nuorisotyön tekemises-
sä. Köykkä pitää sitä täysin perustava-
na asiana.

”Jugoslavian sisällissodasta sanotaan, 
että sen syitä olivat vallanpitäjien epä-
rehellisyys ja se, että ihmiset lakkasi-
vat tervehtimästä toisiaan. Jalkapalloi-
lija Shefki Kuqi on kertonut, että hä-
nen isänsä, joka oli rakennusmies, ajoi 
aina kylän läpi yhdellä kädellä ja terveh-

ti toisella kädellä avoimesta ikkunasta 
koko ajan. Yhdessä vaiheessa hän lopet-
ti ja ajoi molemmat kädet ratissa, ikku-
na kiinni. Silloin oltiin jo lähellä sotaa.”

”Tervehtiminen ja nimen muistami-
nen on nuorisotyössäkin kertakaikkisen 
tärkeä perusasia. Jos ei nuorta moikkaa 
rippikoulun jälkeen, kaikki sen aikana 
rakennettu yhteys on pyyhitty pois.”

”Muistan keskustelun, missä nuo-
ret muistelivat, että heillä oli aikanaan 
mahtava pappi. Miksi hän oli niin eri-
tyinen, siihen oli vaikea sanoittaa syytä, 
kunnes yksi totesi, että hän ainakin tun-
si meidät nimeltä.”

”Näihin kahteen asiaan ei koskaan 
voi liikaa panostaa. Niiden kautta tar-
jotaan kokemukset siitä, että ”minut 
huomataan” ja että ”minä olen joku, en 
massaa”.

”Eivätkä nämä asiat vaadi mitään 
mahdotonta ponnistusta. Pitää vain sen 
verran olla kiinnostunut.”

Köykkä sanoo, että aikoo visusti ol-
la puuttumatta seuraajiensa ratkaisuihin 
ja toimintatapoihin. Kukin tekee työtä 
omalla tavallaan. Mutta jos jotain, ter-
vehtimisen ja nimien osaamisen perin-
teen hän soisi jälkeensäkin jatkuvan.

Jaakko Kaartinen

Aikuinen voi olla hyväksytty nuorten maailmassa. ”Mutta siinä tapauksessa ei 
saa mestaroida vähääkään. Nuoret eivät halua keskuuteensa päsmääjää.”
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u Pitkän pohdinnan ja monien laskel-
mien jälkeen olemme tehneet päätöksen 
Kirkon kasvatuksen päivien toteuttami-
sesta ainoastaan live-tapahtumana. 

Tapahtuman hybriditapahtumaan 
on tähän mennessä ilmoittutunut al-
le 20 osallistujaa. Livetapahtumaan on 
sen sijaan ilmoittunut jo yli 600 osal-
listujaa.

Näyttää selvästi siltä, että ”koronaku-
rimusten” jälkeen osallistujilla on vahva 
tarve tulla yhteen, kohtaamaan kollee-
goita, kokemaan yhteisöllisyyttä ja ilta-

juhlien tarjoamia elämyksiä ihan livenä.
Sopimus- ja kustannusteknisistä syis-

tä olemme poistaneet ilmoittautumis-
vaihtoehdoista hybridimahdollisuuden. 
Olemme henkilökohtaisesti yhteydessä 
jokaiseen  hybridivaihtoehtoon ilmoit-
tautuneeseen henkilöön.

Hybridinä tuotetuksi tarkoitetut oh-
jelmat tallennetaan, ja ne ovat tapahtu-
maan osallistuneille katsottavissa - vaik-
ka yhdessä työtovereiden ja vapaaehtois-
ten kanssa - vielä kahden viikon ajan ta-
pahtuman jälkeen.

Nuorten tulevaisuuskuvat
Millainen on nuoren maailma,  
Suomi ja evankelis-luterilainen  
kirkko vuonna 2040?

Tulevaisuuden ennakointi ja visio-
inti on seikkailu kohti tuntem-
atonta. Tulevaisuuskuvat kurkot-

tavat aina kohti tulevaa, niiden avulla 
katsotaan, miltä elämä nuoren näkökul-
masta näyttää vuonna 2040. Tulevai-
suuskuvien avulla rakennamme myös 
kirkkoa yhä ihmisläheisemmäksi. 

Haastamme sinut ja nuoresi mu-
kaan tulevaisuustyöskentelyyn. Kokoa 
nuorten porukka ja toteuttakaa 
työskentely, jossa luodaan nuorten tule-
vaisuuskuvia vuoteen 2040. Työskente-
lyn voi toteuttaa nuorten vaikuttaja-
ryhmän, isosryhmän, kerhonohjaajien 
tai vaikkapa nuorteniltaporukan kanssa. 

Työskentely on kolmivaiheinen ja 
kesto 60-90 minuuttia. Työskentelyyn 

tarvitaan oma puhelin, jonka avulla 
vastataan sähköiseen kyselyyn. Ohjeet 
työskentelyyn löytyvät sivulta www.las-
tenjanuortenkeskus.fi/nuortentulevaisuus-
seminaari/tulevaisuuskuvat-2040 

Työskentelyä on aikaa toteuttaa 
15.2.2022 asti. 

Nuorten tekemät 
tulevaisuuskuvat ovat osa 
isompaa kokonaisuutta

Työskentely tulevaisuuskuvien paris-
sa jatkuu tämän harjoituksen pohjalta 
kootun materiaalin parissa Nuorten tu-
levaisuusseminaarissa Partaharjulla 25-
27.3.2022.

Ne julkaistaan myös toukokuussa 
Kirkolliskokous kohtaa lapset ja nuo-
ret -tapahtumassa 5.5.2022 Turussa. 
Tämän jälkeen tulevaisuuskuvista tuo-
tetaan toimintamateriaali seurakuntien 
ja kirkon käyttöön erilaisissa tulevai-
suustyöskentelyissä.

Kiitos kun olette mukana rakenta-
massa tulevaisuuden kirkkoa!

Muutos kirkon kasvatuksen päivien toteutukseen
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Mediakasvatusseuran “Mediataidot 
hyvinvoinnin tukena” -materiaalipaket-
ti tarjoaa konkreettisia materiaali- ja 
työskentelyvinkkejä opiskelijoiden hy-
vinvointiosaamisen sekä monipuolis-
ten mediataitojen kehittymisen tuek-
si. Materiaalipaketti sisältöineen on 
suunnattu ensisijaisesti toisen asteen 

opettajien työn tueksi, mutta materi-
aalit soveltuvat myös yläkouluikäisten 
kanssa hyödynnettäviksi.

Tutustu materiaaliin: 
https://mediakasvatus.fi/materiaali/
materiaalipaketti-mediataidot-hyvin-
voinnin-tukena/ 

Tee testi: 
Digihyvinvoinnin tilannetta voi myös 
kartoittaa tekemällä MLL:n digihyvin-
vointi -testin. https://www.nuortennet-
ti.fi/netti-ja-media/digihyvinvointi/digi-
hyvinvointi-testi/ 

Mediakasvatusseuralta materiaaleja digihyvinvoinnin lisäämiseen

Pandemia on koetellut lapsia ja nuoria 
Suomessa ja maailman katastrofialu-
eilla. Yhteisvastuukeräyksellä 2022 lisä-
tään turvallisia aikuisia korona-ajasta 
kärsineiden lasten ja nuorten arkeen. 

Yhteisvastuukeräyksen teema on 
koronapandemian seurauksista kärsi-
vien lasten ja nuorten auttaminen niin 
Suomessa kuin maailmallakin. 20 % 
keräystuotosta jää keräävälle seura-
kunnalle ahdingossa olevien nuorten 
tukemiseksi tehtävään työhön sekä 
diakonia-avustuksiin. 

Mihin teidän seurakunnalle jäävä 20 % 
keräystuotosta on kohdistettu? Voisiko se 
olla “siemenraha”, jolla käynnistetään 
jotain uutta tai kehitetään olemassa 
olevaa lasten, nuorten ja perheiden pa-
rissa tehtävää työtä? 

Suomalaiset lahjoittavat hyvänteke-
väisyyteen mielellään, kun heitä pyy-
detään. Vielä mieluisampaa lahjoitta-

minen on, kun apu kohdistuu omalle 
paikkakunnalle. Millaiseen toimintaan 
lasten ja nuorten hyväksi seurakun-
tanne oma keräystuotto voisi mennä 
ja miten sitä voisi pitää lahjoittajille 
esillä? 

 Jos päätös vuoden 2022 keräystuo-
ton käyttämisestä seurakunnassanne 
on vielä pohdinnassa, niin osallistu ja 
lähde mukaan miettimään miten seu-
rakunnassanne voitte antaa kasvaval-
le ikäpolvelle valoisamman tulevaisuu-
den omalta osaltanne. 

Lisää ideoita seurakunnan keräys-
tuoton käyttöön ja koko keräykseen 
Facebookista:
Yhteisvastuun keräyspäälliköt 
www. facebook .com/  
groups/293302621557219. 
Ryhmään voi nimestä huolimatta liittyä 
kuka tahansa! 

Lahjoita mulle huominen!

Kuva: Pexels/ cottonbro
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NAVI-ryhmä valmistautuu jo vauhdil-
la syksyn 2022 seurakuntavaaleihin. 
Seurakuntien työntekijöille suunnatut 
vaalimateriaalit julkistetaan Kirkon 
kasvatuksen päivillä tammikuussa. 
Tänä vuonna NAVI julkaisee mm. kat-
tavan oppaan ehdolle asettumisen ja 
luottamushenkilönä toimimisen tuek-
si, nuorteniltamateriaalipaketin sekä 
erilaisia flyereita ja julisteita havainnol-
listamaan sitä, mistä vaaleissa oikein 
on kyse.

Kaikki materiaalit ovat saatavilla 
myös sähköisinä versioina. Tule NA-
VI:n ständille kuulemaan ja kysymään 
lisää!

Nuorten vaalikampanjaa esitellään 
Kasvatuksen päivillä myös keskiviik-
kona 12.1.22 NAVI:n ja Kirkkopalve-
luiden yhteisessä ohjelmassa ”Kuule 
minun ääneni – seurakuntavaalit” 
Wilhelm-salissa klo 13. Ohjelmassa 
nuorten osallisuuden merkityksestä 
vaaleissa ovat keskustelemassa lap-
siasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, 

NAVI käynnistää 
nuorten vaalikampan-
jan Kasvatuksen
päivillä tammikuussa 

Muutoksia yhteistyössä Gordonin toimivat 
ihmissuhteet ry:n kanssa

Yli kaksikymmentä vuotta kestänyt 
yhteistyö Lasten ja nuorten keskus 
ry:n (ent. Nuorten keskus ry / Nuori 
kirkko ry) ja Gordonin toimivat ihmis-
suhteet ry:n kanssa on päättymässä 
vuodenvaihteessa. Kyseessä eivät ole 
keskinäiseen yhteistyöhömme liittyvät 
seikat. GTI ry tulee rakentamaan oh-
jaajakoulutusten järjestelyt ja materi-
aalivälityksen uudella tavalla. 

Vuoden 2022 alusta Gordon-ohjaa-
jakurssien järjestäjänä toimii GTI ry ja 
ainakin osa kursseista järjestetään yh-
teistyössä jonkun muun tahon kanssa. 

Ohjaajakurssien tarjonta tulee näky-
mään GTI ry:n nettisivulla (www.gtiry.
net). 

Ainakin helmikuun loppuun asti 
(mahdollisesti pidempäänkin) voit ti-
lata tarvitsemasi materiaalit tuttuun 
tapaan Lasten ja nuorten keskuksesta: 
www.lastenjanuortenkeskus.fi/materi-
aali/gordon-materiaalit/. Tiedotamme 
tilausosoitteen muutoksesta hei, kun 
se on ajankohtaista. 

Myös äXäri-koulutukset jatkuvat 
edelleen LNK:ssa.

NAVI on mukana Kirkon Kasvatuksen päivillä. 
Ständillä voit tutustua mm. vaalimateriaaleihin. 
”Tervetuloa kuulemaan ja kysymään lisää!” ke-
hottaa perhevapailta töihin palannut NAVI-koor-
dinaattori Katri Riikonen.

kirkon luottamushenkilöt Eelis Mäki-
pää Hämeenkyröstä ja Siiri Muhonen 
Jyväskylästä sekä kirkon nuorisotyön-
ohjaaja Mika Tunturi Naantalin seura-
kunnasta.

Katri Riikonen
NAVI-koordinaattori
Lasten ja nuorten keskus ry

Salatut elämäntaidot -toimin-
tamalli kouluyhteistyöhön
8.–9.2.2022, Hvittorpin 
kurssikeskus, Espoo

Salatut elämäntaidot -toimintamal-
lin avulla vahvistetaan erityisesti 
alakouluikäisten tunne- ja ryhmä-
työskentelytaitoja.Toimintamallissa 
kouluyhteistyötä toteutetaan yhdes-
sä alueen muiden toimijoiden kans-
sa. Tavoitteena tuoda koululaisten 
elämään lisää turvallisia, lasten ja 
nuorten hyvinvointia mahdollistavia 
aikuisia.

Osallistumismaksu 220 €. Majoitus 
Täysihoito 120 €. Pelkkä ateriapaket-
ti 69,50 €. Lisäveloitus 1hh 15 €.
ILMOITTAUDU 7.1.2022 mennessä, 
ilmoittaudu.lastenjanuortenkeskus.
fi/salatut-elamantaidot2022
Tiedustelut Suvielise Nurmi, 
suvielise.nurmi@lastenjanuorten-
keskus.fi, p.0400 357030

Ilmiöpedagogiikkaa 
rippikouluun
3.–4.2.2022 & 31.10.2022
Step-opisto, Järvenpää

Tule ottamaan selvää, miten voit 
vahvistaa rippikoululaisten osalli-
suutta ja merkityksellistä oppimis-
ta! Koulutuksessa opit ohjaamaan 
ilmiötyöskentelyjä ja hahmotat työs-
kentelytavan pedagogista taustaa.

Osallistumismaksu 250 €. Majoitus 
Täysihoito 2 hengen huoneessa 93 €. 
Täysihoito 1 hh 113 €. Pelkkä ateria-
paketti 32 €. 
ILMOITTAUDU 31.12.2021 mennessä
ilmoittaudu.lastenjanuortenkeskus.
fi/ilmiopedagogiikkaa2022
Tiedustelut: Jaakko Niiles, 
jaakko.niiles@lastenjanuortenkes-
kus.fi, p. 0400 105072
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Yhdessä 
olemme
enemmän

2022
PÄIVÄMÄÄRÄT

TULOSSA

2022

OHJAAJA-
PÄIVÄ

Ohjaajapäivät ovat hiippakunnissa
järjestettäviä koulutuksellisia tapahtumia. 

Päivät ovat tarkoitettuja kaikille seura-
kuntien ohjaajatehtävissä oleville nuorille 
(Esim. kerhonohjaajille, nuorten vaikuttaja-
ryhmille, leirien ja rippikoulujen isosille). Oh-
jaajapäivillä nuoret pääsevät kehittämään 
ohjaamistaitojaan, tutustumaan uusiin 
ideoihin sekä kohtaamaan nuoria muualta 
hiippakunnan alueelta.

2021

22.1. 
Turun arkkihiippakunta, Parainen

29.1. 
Oulun hiippakunta, Raahe

5.2. 
Mikkelin hiippakunta, Imatra

5.2. 
Espoon- ja Helsingin hiippakunnat, 

Mäntsälä

12.2. 
Tampereen hiippakunta, Lempäälä

19.2. 
Lapuan hiippakunta, Ähtäri

1.10. 
Tehdään hyvää! -nuorisotapahtuma, 

Kuopion hiippakunta, Iisalmi

Järjestää Lasten ja nuorten keskus, 
yhteistyössä mukana STEP-opintokeskus, 
Suomen Lähetysseura, hiippakunnat 
sekä paikalliset seurakunnat.

Tervetuloa

         mukaan!Tanskan suurleiri 
”Rohkeus”, 6.–15.7.2022
Sletten, Tanska
Leirin teemat:
• rohkeus olla läsnä • rohkeus olla oma itsensä • rohkeus 
olla muiden kanssa • uskallus yrittää ja ylittää omia rajo-
ja • uskallus epäonnistua tulematta kiusatuksi • uskallus 
kertoa omia ajatuksiaan ja tunteitaan • uskallus kuunnel-
la toisia ja olla läsnä

Leirin hinta on 210 euroa (sisältäen telttapaikan, ohjel-
man ja ruokailut) + matkat Suomesta. Leiri on tarkoitettu 
lapsille ja nuorille 9 vuodesta ylöspäin aikuisiin asti. Vii-
meisin ilmoittautumisaika on maaliskuu 2022.

Lähde mukaan yli 10 000 muun kanssa unohtumat-
tomalle telttaleirille. Leirillä on toimintaa ja tapahtumia 
koko ajan käynnissä; hartauksia, musiikkia, lauluja ja tari-
noita sekä suuri yhteinen jumalanpalvelus.

https://landslejr.fdf.dk/international-camp
Elise Kyttä, elise.kytta@lastenjanuortenkeskus.fi
040 7318 578

Tievan ilmoitus

Merkitse kalenteriin!
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www.seurakuntakauppa.fi

facebook.com/kirjapaja seurakunnille

EERO HIETALA, HEIKKI RUSAMA

Kirkon ihmeellisimmät tarinat - 
Parhaat jutut kristinuskon 20 vuosisadalta

KAISA AITLAHTI, SATU REINIKAINEN

Uusia polkuja 
rauhoittumiseen

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.

Suosittu Polkuja rauhoittumiseen -kirja saa jatkoa! Kun 
elämän keskellä on tarve vetää henkeä, rauhoittumishar-
joitukset auttavat näkemään hyvän ja vahvistamaan 
läsnäolon 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 
tärkeässä osassa. Kirjan kuvat ja niissä olevat lisätyn 
todellisuuden elementit syventävät osaa harjoituksista 
uusiin kerroksiin.

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

I S B N  9789523542358
Seurakuntahinta 26,91 (ovh. 29,90)

UUTUUS!

Kiehtovia ja 
hauskoja 
tarinoita

25,11€

UUTUUS!

Polkuja 
tähän 

hetkeen

26,91 €


