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”Nuorten osallisuuden tukemisessa meil-
lä tosiaan on hyviä käytäntöjä jo ja nii-
tä voidaan edelleen lisätä. Mutta sen jäl-
keen, kun rakenteet on saatu pystyyn, ky-
se on halusta ja tahdosta: miten nuorten 
tekemiä aloitteita ja nuorilta kyseltyjä nä-
kemyksiä ja toiveita todellisuudessa vie-
dään käytäntöön. Ulottuvatko ne todella 
päätöksentekoon ja käytäntöön saakka?” 
Allianssin nuorten osallisuuden asiantun-
tija Silja Uusikangas kyselee. Ss. 14-16.

VILLI1-2022.indd   2VILLI1-2022.indd   2 16.2.2022   10.43.4216.2.2022   10.43.42



3V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  1 / 2022

Alkuvuodesta #mitenmenee -kampanja levisi somessa upeasti: Jenni Haukiosta alkaen sadat suomalaiset 
vaikuttajat, valmentajat, nuorisotyön ammattilaiset ja ihan vain turvalliset aikuiset lupasivat kysyä lähi-
piirin nuorilta kuulumisia. Yksinkertainen haaste osui selkeästi kohdilleen keskellä haastavaa pandemia-
aikaa ja pitkiä koronasulkuja. Nuorten yksinäisyydestä ollaan huolissaan ja tämä oli toimiva tapa tehdä 
edes jotain konkreettista omalta osalta. 

Tämä Villi keskittyy vaikuttamiseen ja nuorten äänen kuulumiseen niin kirkossa kuin yhteiskunnassa. 
Syksyn seurakuntavaalit ovat jo kulman takana ja on paljolti nuorisotyön ammattilaisten varassa, saam-
meko kannustettua nuoria ehdolle ja äänestämään. On meidän käsissämme, uudistuuko kirkko ja mi-
hin suuntaan. 

Pelkkä vaalivaikuttaminen ei kuitenkaan riitä. Nuorille vaikuttamisen paikat ovat myös seurakunnan jo-
kapäiväisessä toiminnassa: millaisia asioita viikonloppuleirillä käsitellään, mitä pelejä nuorisotilaan han-
kitaan, mihin vapaaehtois- ja vastuutehtäviin pääsee mukaan. Moni nykyisistä ammattilaisista on alun 
perin innostunut seurakunnan toiminnasta saatuaan vastuuta ja uskoa omiin kykyihinsä omassa nuo-
ruudessaan. 

Meidän ammattilaisten vaikuttamismahdollisuudet ovatkin kauaksikantoisimmat, kun varustamme uu-
det sukupolvet vaikuttamaan, niin valtuustoissa kuin lähimmäisinä seurakunnan jokapäiväisessä työssä. 

Katri Korolainen

LNK

ALUKSI

Vaikuta vahvistamalla
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Nuoret vaikuttavat
Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio
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T
ornion seurakunnan nuorisotii-
miin kuuluva Valtteri Lahti,17, 
on tyytyväinen nuorten vaikut-
tamismahdollisuuksiin.

”Minusta täällä otetaan nuorten mie-
lipiteet hyvin huomioon. Jokainen saa 
olla oma itsensä ja uskaltaa sanoa ää-
neen, mitä ajattelee. Nuorisotyönteki-
jät kuuntelevat ja kysyvät, mitä mieltä 
olemme asioista.”

Myös toinen nuorisotiimiläinen Oli-
via Flygare,18, kokee, että nuorten ään-
tä kuullaan hyvin.

”Tunnen, että meidän mielipiteil-
lämme ja ajatuksillamme on arvoa. 
Olemme saaneet olla vaikuttamassa ja 
ideoimassa esimerkiksi isoskoulutuk-
sia.”

Molemmat ovat tyytyväisiä siihen, 
että nuoret saivat olla vaikuttamassa 
seurakunnan uuden nuorisotilan suun-
nitteluun.

”Saimme olla alusta asti suunnitte-
lemassa tilaa materiaaleista aina huone-
ratkaisuihin asti, Flygare kertoo.

Vastaavan nuorisotyönohjaajan Kat-
ja Konttajärven mukaan Tornion seu-
rakunnassa toimii ”aktiivinen, hereil-
lä oleva, ja osallistuva nuorten vaikut-
tajaryhmä”. Vakituisemmin nuorisotii-
mi on toiminut vuodesta 2018, sitä en-
nen nuorten vaikuttajaryhmiä oli satun-
naisesti. Nuorisotiimiin kuuluvat nuo-
ret ovat käyneet isoskoulutuksen. Vaa-
leja ei järjestetä ja mukaan voi tulla va-
paamuotoisesti.

Konttajärven mukaan nuorisotiimis-
sä käsitellään nuoren seurakunnan asi-

oita, ja tiimiltä kysytään ylipäätään mie-
lipidettä torniolaisnuoria koskeviin asi-
oihin.

”Nuorisotiimiläiset ideoivat, toteut-
tavat, nauttivat, päättävät, tekevät ja 
vaikuttavat. Mielestäni he ovat saaneet 
hyvin äänensä kuuluville. Me nuoriso-
työntekijät välitämme nuorten ääntä 
myös seurakuntamme päättäjille eri työ-
alojen työntekijöiden kautta. Niin me 
nuorisotyöntekijät kuin nuoret toivom-
me, että tulevaisuudessa voimme raken-
taa nuorisotiimin ja valtuutettujen välil-
le vahvempaa siltaa.”

Nuorten kanssa,  
nuorten näköisesti  
ja nuorten parhaaksi

Vihdin seurakunnassa nuorten vaikut-
tajaryhmän toimintaa käynnisteltiin 
viitisen vuotta sitten. Johtava nuoriso-
työnohjaaja Jari-Pekka Järvinen kertoo, 

että aluksi vaikuttajaryhmän, Sankar-
lan (Vihdin seurakunnan nuorisotyön) 
Kapteeniston toiminta oli avointa kai-
kille siitä kiinnostuneille.

”Moni tulikin mukaan. Parin en-
simmäisen vuoden aikana Kapteeniston 
toiminnan tavoitteet alkoivat kirkastua 
ja ryhmän kokoonpano vakiintua”, hän 
luonnehtii.

Tällä hetkellä Kapteenistoon kuuluu 
seitsemän jäsentä. Sen toimintaan voi 
hakeutua avoimen haun kautta kuka ta-
hansa alle 29-vuotias seurakunnan toi-
minnasta ja vastuunkantamisesta kiin-
nostunut, konfirmoitu nuori. Jos haki-
joita on enemmän kuin paikkoja, jär-
jestetään vaalit. Toimikausi kestää kak-
si vuotta ja puolet jäsenistä vaihtuu ker-
ran vuodessa.

Järvisen mukaan Kapteeniston pe-
rustavoite on ollut kaiken aikaa sama: 
vahvistaa nuorten osallisuutta ja omis-
tajuutta nuorisotyössä.

”Alussa Kapteeniston toiminta kes-
kittyi vahvasti nuorten viikkotoimin-
nan, leirien ja retkien sekä Sankarlan 
brändin ympärille. Nämä ovat edelleen 
toiminnan ytimessä. Matkan varrella 
Kapteeniston toimintaa on kuitenkin 
tietoisesti ja pitkäjänteisesti haluttu vie-
dä siihen suuntaan, että nuorten ääni ja 
mielipiteet tulisivat kuulluksi seurakun-
nan toiminnassa ja päätöksenteossa laa-
jemminkin.”

Viime vuoden loppupuolella Kap-
teeniston edustajat osallistuivat ensim-
mäistä kertaa Vihdin kirkkoneuvoston 
ja kirkkovaltuuston kokouksiin.

”Täällä otetaan nuorten 

mielipiteet hyvin 

huomioon. Jokainen 

saa olla oma itsensä ja 

uskaltaa sanoa ääneen, 

mitä ajattelee.”

Torniossa on hyvä meninki: Olivia 
Flygare ja Valtteri Lahti ja nuoriso-
työnohjaajat Katja Konttajärvi ja 
Karoliina Juntti.

Jari-Pekka Järvinen, Vihdin srk.
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”Kysymys oli yksittäisestä vierailus-
ta ja tutustumiskäynnistä luottamus-
elimissä. Jatkossa Kapteeniston joukos-
taan valitsemat kaksi edustajaa ovat mu-
kana päätöksenteossa säännöllisesti. Yh-
teyksiä on luotu myös Espoon hiippa-
kunnan ja kokonaiskirkon tasolla.”

Järvisen mukaan nuoret eivät saa jää-
dä kasvottomaksi massaksi tai tulevai-
suuden resurssiksi.

”He haluavat olla mukana aidosti, 
tuoden mukanaan ajatuksensa, kysy-
myksensä ja tuoreet ideansa. Annetaan 
nuorten äänen kuulua ja vahvistetaan si-
tä. Sillä on merkitystä tänään ja tulevai-
suudessa, kun rakennamme omaa seu-
rakuntaamme ja yhteistä kirkkoamme. 
Työtä on tehtävä nuorten kanssa, nuor-

ten näköisesti ja nuorten parhaaksi.”
Sankarlan Kapteenistoon kuuluvan 

Rasmun Teperinkin,18, mielestä nuor-
ten vaikuttamismahdollisuudet ovat 
menneet selkeästi parempaan suuntaan.

”Kun aloitin muutama vuosi sitten 
vaikuttajaryhmässä, ei nuorilla ollut 
konkreettisesti sananvaltaa oikeastaan 
muuhun kuin heille järjestettävien ta-
pahtumien ja nuorteniltojen sisältöihin. 
Nyt tästä ryhmästä on tullut toimija, 
jonka nuori puheenjohtajisto voi osal-
listua niin kirkkovaltuuston kuin kirk-
koneuvostonkin kokouksiin aktiivises-
ti ja puheoikeudella varustettuna. Kir-
kolliskokous käytti meitä esimerkkinä 
ehdottaessaan, että jokaiseen seurakun-
taan tulee perustaa nuorten vaikuttaja-
ryhmä, ja sittemminhän ehdotus myös 
hyväksyttiin.”

Teperi kertoo kuulleensa, että joissa-
kin seurakunnissa luottamushenkilös-
tön tai ylimmän johdon asenteissa on 
paljon parantamisen varaa.

”Olen itsekin törmännyt lukuisia 
kertoja ´ei nuoria kiinnosta´ tai ´ei teillä 
ole tietämystä ´ sekä ´kyllä me tiedäm-
me paremmin´ -tyyppiseen asenteeseen, 
kun olen ollut eri seurakunnissa. Yleen-
sä kysymys on yksittäisistä henkilöistä.”

Teperin mielestä luottamushenkilöi-
den ja seurakuntien päättäjien on hy-
vä tiedostaa, etteivät he välttämättä tie-
dä nuoria paremmin, mikä näille on pa-
rasta tai millainen maailma on vaikkapa 
20 vuoden päästä.

”Myös heidän panoksensa on epäile-
mättä elintärkeä. Mutta ilman nuorten 

kuulemista seurakuntien jo vuosisato-
ja kestänyt kehitys katkeaa. Sen ensim-
mäisiä merkkejä on jo nähtävissä, kun 
nuori väestö irtaantuu kirkosta.”

Piilevä potentiaali paremmin 
esiin

Cecilia Paldanius,18, toimii Uuden-
kaupungin seurakunnan nuorten hal-
lituksen eli NuHa:n jäsenenä. Hänen 
mielestään varsinkin työntekijät kuun-
televat nuorten näkemyksiä.

”Olemme saaneet vaikuttaa esimer-
kiksi nuorten tapahtumiin ja muu-
hun toimintaan. Viime keväänä saim-
me osallistua myös uuden nuortentilan 
suunnitteluun, muun muassa sen sisus-
tukseen. Lisäksi meiltä kysytään mieli-
pidettä ja palautetta seurakunnan työs-
tä. Joten tulemme kuulluiksi, jos niin 
haluamme.”

Viime joulukuussa nuorten hallitus 
vieraili seurakunnan kirkkoneuvoston 
kokouksessa. Tuossa vuorovaikutukses-
sa on Paldaniuksen mielestä vielä selväs-
ti parantamisen varaa.

”Tuntui, että osaa heistä meidän 
asiamme kiinnosti ja osa näytti siltä, et-
tei heitä kiinnosta pätkääkään. Luotta-
mushenkilöt voisivat muutenkin olla 
kiinnostuneempia meidän asioistamme 
ja he voisivat olla asiassa itsekin aktiivi-
sia. Nyt nuorisotyöntekijät vievät ajatuk-
siamme eteenpäin, mutta ilman heidän 
panostaan seurakuntamme päättäjät ei-
vät luultavasti huomioisi kokouksissaan 
meidän näkemyksiämme lainkaan.”

”Olen itsekin törmännyt 

lukuisia kertoja  

´ei nuoria kiinnosta´ tai 

´ei teillä ole tietämystä ´ 

sekä ´kyllä me  

tiedämme paremmin´ 

-tyyppiseen asenteeseen.”

Rasmus Teperi kuuluu Sankarlan 
kapteenistoon.

Nuorten 
vaikuttajaryhmät 
ovat päässeet monissa 
seurakunnissa hyvin 
esiin. Nuorten ja 
päättäjien yhteistyössä 
on kuitenkin 
kehittämisen varaa. 
Villi kyseli kokemuksia 
Torniosta, Vihdistä ja 
Uudestakaupungista.
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Villin uusi kolumnisti on Jenna Valto-
nen, oululainen nuorisotyönohjaaja. 

”Työskentelen tällä hetkellä Kii-
mingin seurakunnassa viransijaise-
na toukokuun loppuun asti. Valmis-
tuin Centria Ammattikorkeakoulusta 
vuonna 2015 nimikkeellä yhteisöpe-
dagogi AMK, kirkon nuorisotyö. Olen 
sen jälkeen työskennellyt eri seurakun-
nilla, kaupungin nuorisotyössä, lasten-
suojelussa sekä tehnyt kauppakeskus-
nuorisotyötä ja jalkautuvaa nuoriso-
työtä Rovaniemellä.” 

”Perheeseeni kuuluu samalla alal-
la toimiva aviomies, kolmevuotias lap-
si sekä kaksi kissaa ja koira. Olen loput-
toman kiinnostunut ihmisistä ja ihmi-
syydestä. Harrastan ulkoilua, liikuntaa, 
takapihan lintujen ja oravien tarkkailua 
sekä lukemista.” 

”Parasta työssäni on yhteisöllisyys, 
yhteistyö sekä avuksi ja hyödyksi ole-
minen. Minusta on mahtavaa, että saan 
käyttää hengellisyyttä ja evankeliumia 
työni moottorina. Puhun paljon ja mo-
nista asioista mutta osaan myös kuun-
nella ja pidän sitä puhumista tärkeäm-
pänä.” 

”Lasten ja nuorten lisäksi sydäntä-
ni lähellä on hengellisen työn tekijöi-
den hyvinvointi ja jaksaminen ja sen tu-
keminen omalta osaltani. Voimavarani 
työssä ja elämässä on ehdottomasti huu-
mori.”

Uudenkaupungin seurakunnassa on 
ollut nuorten vaikuttajaryhmiä vuo-
desta 2016. Vastaava nuorisotyönoh-
jaaja Rose-Marie Virolainen toteaa ole-
vansa jo kolmas nuorisotyöntekijä, joka 
luotsaa nuorten vaikuttamistoimintaa. 
Toiminnassa on satsattu viime vuosina 
osallisuuden vahvistamiseen. Aiemmin 
yläikärajana oli 18-vuotta, mutta nyky-
ään NuHa:n toimintaan saa osallistua 
alle 29-vuotias konfirmoitu, seurakun-
nan toiminnan kehittämisestä kiinnos-
tunut nuori.

”Erillisiä vaaleja ei enää ole, vaan 
ryhmä on aiempaa vapaamuotoisempi 
kollektiivi. Siihen saa kutsua kavereita 
ja mukaan voi tulla läpi vuoden. Osal-
lisuus ajaa virallisuuden ohi.”

Virolainen kertoo WhatsApp-ryh-
män olevan ryhmän toiminnan tukena. 
Kokouksia on pidetty hybridimuotoisi-
na, jotta mahdollisimman moni pääsi-
si mukaan.

”Ryhmän instagram-tilin kautta saa 
myös kertoa toiveita ja ideoita eteenpäin 
työstettäväksi. Kokousten muistiot ovat 
olleet julkisia reilun vuoden ja ne löyty-
vät seurakunnan kotisivuilta.”

Virolaisen mukaan nuorilla on varsin 
hyviä mahdollisuuksia ideoida ja vai-
kuttaa asioihin, mutta parantamisen va-
raakin löytyy.

”Työntekijänä myös kannustan hei-
tä aktiivisuuteen. Osallisuus hallinnolli-
sen puolen vaikuttamiseen vaatii meillä 
vielä tarkastelua ja vahvistamista. Luot-
tamushenkilöt ja kirkkoherra suhtautu-
vat NuHaan myönteisesti, mutta ryh-
män ja päättäjien yhteistyö etsii vielä 
muotoaan.”

Virolainen uskoo, että kun NuHan toi-
minta kehittyy entistä paremmaksi, siinä 
piilevä potentiaali voidaan tunnistaa pa-
remmin seurakunnan päättäjien kes-
kuudessa.

”Toiminnassa keskeisintä olisikin 
kiinnittää entistä enemmän huomio-
ta seurakunnan päättäjien ja nuorten 
yhteiseen osallistavaan prosessiin, jossa 
nuorten omat ajatukset ja toiveet huo-
mioitaisiin. Tämä vaatii riittävästi aktii-
visuutta myös nuorisotyönohjaajalta.”

Juhana Unkuri

Cecilia Paldanius Uudestakaupungista toivoo seurkaunnan luottamshenkilöil-
tä selvempää kiinnostusta nuorten ajatuksiin. Nuorisotyönohjaaja Rose-Marie 
Virolainen sanoo, että nuorten vaikuttajaryhmän yhteistyö päättäjien kanssa 
hakee vielä muotoaan.
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Nuorison vaalit

TAAS NELJÄN VUODEN jälkeen on seurakuntavaalien aika. 
Meille seurakunnan työntekijöille seurakuntavaalien merkitys voi olla itsestään selvä: 

vaaleissa valitaan uudet luottamushenkilöt, jotka päättävät seurakunnan tulevaisuudesta. 
Kuitenkin monille nuorille, kuten myös aikuisille seurakuntalaisille vaalien merkitys voi 
olla epäselvä, jopa mystinen. Jos seurakunnan toiminta ei miellytä tai koetaan, ettei sillä 
ole mitään tarjottavaa, helpoin ja selkein vaihtoehto tuntuu nykyään olevan jaloillaan ää-
nestäminen. Kirkosta eroaminen on kuitenkin selkeästi helpompaa kuin oman seurakun-
nan asioiden muuttaminen.

Tosiasiassahan muutos kuitenkin lähtee aina sisältä käsin. On itse oltava se muutos, 
minkä toivoisi tapahtuvan. Tämä ei tarkoita yksin tuulimyllyjä vastaan taistelemista, vaan 
omien tärkeiden asioiden ja arvojen esillä pitämistä, niistä puhumista ja niiden mukaan 
toimimisesta. Mitä enemmän puhut, kuuntelet ja keskustelet, sitä enemmän vaikutat ih-
misiin. Jokaisesta ei ole asettumaan ehdolle seurakuntavaaleihin, mutta äänestämällä mie-
leistään ehdokasta pääsee demokratian keinoin muokkaamaan kotiseurakuntaansa.

SEURAKUNTAVAALIEN KYKY LIIKUTTAA nuoria äänestäjiä on kuitenkin surul-
lisen matala – viime vaaleissa valtakunnallisesti vain 8,9 prosenttia äänioikeutetuista 
16-17-vuotiaista nuorista selvisi uurnille asti. Vaikka kyseessä on ainoat vaalit, jossa al-
le 18-vuotias voi äänestää.

Yksi osa nuorisotyötä on välittää nuorille tietoa heitä koskettavista toiminnoista ja asi-
oista. Tämän vuoksi kuuluu myös meidän ammatilliseen velvoitteeseen pitää keskustelua 
yllä vaikuttamisen ja osallisuuden mahdollisuuksista.

MITEN SITTEN LÄHTEÄ täyttämään tätä velvoitetta? Kuinka saada nuoret kiinnostu-
maan vaaleista, joiden merkitys voi olla monelle hämärä?

Ensin, perustele osallisuuden mahdollisuudet itsellesi. Miksi seurakuntavaalit ovat tär-
keät sinulle? Seuraavaksi, harjoittele kirkkovaltuuston merkityksen selittämistä mahdolli-
simman yksinkertaisesti ja selkokielisesti. Mistä asioista he päättävät? Harjoittele selittä-
mään sellaiselle ihmiselle, joka ei tiedä seurakunnan toiminnasta mitään eikä välttämät-
tä esimerkiksi puhu suomea ensimmäisenä kielenä. Kun perusteellinen pohjatyö on teh-
ty, on hyvä lähteä siitä eteenpäin. 

Siis vaikuta, osallistu ja osallista!

Jenna Valtonen

KOLUMNI
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Kasvatustyötä tekevät 

eivät saisi vallata nuorten 

tulevaisuutta heidän 

puolestaan, muistuttaa 

Tulevaisuuskoulun 

perustaja Otto Tähkäpää.

Nykynuorten elämä tulee olemaan eri-
laista verrattuna aiempiin sukupol-
viin. Ilmastokriisi, väestön ikään-
tyminen ja työkulttuurin muu-
tos ovat jo näkyviä esimerkkejä sii-
tä, että nuoret tulevat tarvitsemaan 
myös erilaisia taitoja kuin ennen.  
Näitä tulevaisuuden taitoja tulisi miet-
tiä enemmän myös koulutuksessa. 

Tulevaisuuskoulun perustajan Otto 
Tähkäpään mukaan koulutuksessa on 
nyt vallalla ennaltamäärätty kuva tule-
vaisuudesta; ajatellaan, että on tietty tu-
levaisuus, jota kohti vain mennään ja 
koulujen tehtävänä on varautua siihen. 
Näin tulevaisuudesta keskustelukin ra-
joittuu mitä- ja miten-kysymyksiin.

”Se kaikkein oleellisin näkökulma 

puuttuu, eli ei puhuta siitä, miksi tietty-
jä taitoja opitaan, millaista tulevaisuutta 
koulu rakentaa ja millainen on toivotta-
va tulevaisuus ja mitä siihen tarvitaan”, 
Tähkäpää kiteyttää.

Tähkäpään mukaan OECD:n kou-
lutuksen ja oppimisen taitojen johtaja 
Andreas Schleicherkin on tuonut esiin, 
miten koulujen pitää muuttua. Ennen 
riitti, että koulu tarjosi valmiin kartan 
ja päämäärän. Nyt koulu on enemmän-
kin kompassi. Sen pitää auttaa vaihta-
maan suuntaa, kun maailma ympärillä 
muuttuu. Kun maailma muuttuu, me-
kin muutumme, eikä ole yhtä selkeää 
polkua tai päämäärää.

”Yksi tärkeistä tarvittavista taidoista 
on tulevaisuuslukutaito. Nykyisin pää-
tökset rakentuvat aika paljon historia-
tiedon pohjalle, mikä on toki tärkeää, 
mutta vaaditaan myös tulevaisuuteen 
suuntautuvia päätöksiä. Lähimennei-
syys ei välttämättä tarjoa malleja siitä, 
millainen tulevaisuus tulee olemaan.”

Nuoria rohkaistava 
vaikuttamiseen

Tähkäpään mukaan koulujen ope-

tussuunnitelma tunnistaa kohtalai-
sen hyvin sen, että nuoret tarvitse-
vat uteliaisuuden ja mielikuvituk-
sen lisäksi laaja-alaisia osaamisen, vai-
kuttamisen ja demokratian taitoja. 
Eri asia sitten on, miten taitovaatimuk-
set näkyvät kouluissa.

”Nuorilta kuulee, että koulussa ei 
saa riittävästi tietoa ja tukea siihen, mi-
ten voi itse vaikuttaa yhteiskunnassa ja 
miten saadaan omaa ääntä kuuluviin.  
Nuorten kohtalona on nyt se, että hei-
dät jätetään usein pois tulevaisuuskes-
kusteluista”. 

Tähkäpään mukaan nykynyuoret 
ovat kyllä hyvin fiksuja. He ovat tie-
toisia vaikuttamisen keinosta, ja heil-
tä löytyy kriittisyyttä niin perintei-
seen kuin sosiaaliseenkin mediaan.  
Nuorilla on kuitenkin pohdittavanaan 
isoja kysymyksiä, kuten ilmastonmuu-
tos, yhdenvertaisuus  ja tasa-arvo. Heil-
lä ei välttämättä ole riittävästi tietoa ja 
taitoja näiden ratkaisemiseen.

”Suomalaisten nuorten yhteiskun-
nallinen vaikuttaminen on vähäisem-
pää kuin muissa Pohjoismaissa. Meil-
lä osallistuminen ja vaikuttaminen ka-
penee äänestämiseen. On muitakin kei-

Nuoret tarvitsevat  
tulevaisuuslukutaitoa 
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noja. Niihin ei vain vielä rohkaista nuo-
ria tarpeeksi.”

Koulu ylläpitää  
valtasuhteita ja hierarkiaa

Koulun tehtävänä on ollut siirtää edel-
lisen sukupolven tietoa ja kulttuuria. 
Näin ollen se on myös ylläpitänyt valta-
suhteita ja hierarkiaa, minkä tulosta on 
myös esimerkiksi ekologinen kriisi.

”Koulu on edelleen valjastettu tähän 
tehtävään, mikä luo jännitettä. Ope-
tussuunnitelmissa on hienot tavoitteet, 
mutta opettajat, kasvattajat ja nuoret 
elävät skitsofreenisessä tilanteessa. Heil-
tä odotetaan jotain mutta vaaditaan 
päinvastaista.”

Tähkäpään mukaan vika ei ole kui-
tenkaan opettajissa vaan koulutusjär-
jestelmässä. Hänen mukaansa muut 
kasvatusalan ammattilaisetkin ovatkin 
vapaampia toimimaan, kun opetus-
suunnitelma ei kahlitse toiminnan va-
pautta.

Otto Tähkäpään mukaan Tulevai-
suuskoulussa on tehty paljon työtä sen 
eteen, että nuoret pääsevät itse osallis-
tumaan.

Tärkein työkalu on tulevaisuusluku-
taidon vahvistaminen. Tulevaisuusluku-
taito tarkoittaa kykyä ymmärtää, mi-
ten tulevaisuus vaikuttaa nykyhetkeen 
ja toisin päin ‒ miten nykyhetken pää-
tökset ja teot vaikuttavat tulevaisuuteen.

Tähkäpään mukaan meillä on ollut 
tapana antaa kuva tulevaisuudesta. Tä-
mä kuva sitten tuupataan seuraavalle su-
kupolvelle. Kasvattajilla ja kouluttajilla 
onkin itsereflektion paikka.

”Olisi tärkeää, että me, jotka kasva-
tustyötä teemme, emme valloita tulevai-
suutta nuorten puolesta. Enemmän pi-
täisi olla niin, että nuoret saadaan mu-
kaan keskusteluun kertomaan, millaista 
tulevaisuutta he toivovat.”

Uusia vaikuttamisen kanavia

Tähkäpään mukaan perinteisten demo-
kraattisten ja uusien vaikuttamisen kei-
nojen välillä on jännite.

On hyvä asia, että vaikuttamisen kei-
nojen kirjo on monipuolistunut, mut-
ta heikko äänestysprosentti kertoo, 
että nuoret eivät koe omaksi vaaleilla 
vaikuttamista tai puoluepolitiikkaa.  
Tämä on Tähkäpään mukaan huoles-
tuttavaa, koska sitä kautta edelleen teh-
dään meihin kaikkiin vaikuttavat pää-
tökset. 

”Meillä on kasvava vanhempi vä-
estö, mutta nuoret jättäytyvät kotiin. 
Jos nuoret eivät äänestä, keskustelus-
sa painottuvat eri teemat. Tämä näkyy 
politiikan sisällöissä etenkin liittyen 
tulevaisuuteen. Ilmastonmuutos on täs-
tä konkreettinen esimerkki.”

”Nuoret eivät myöskään kuluta pe-
rinteistä mediaa aiempien sukupolvien 

malliin, ja heidän saamansa tieto voi ol-
la hyvin kyseenalaista ja rajoittunutta. 
Algoritmit määrittelevät osaltaan, min-
kälainen tieto nuorille leviää ja heidät 
saavuttaa.”

Tästä aiheesta on Tähkäpään mu-
kaan tulevaisuudentutkimuksen piiris-
sä puhuttu jo vuosia.

Asiantuntijat ja auktoriteetit me-
nettävät asemaansa, mutta muuttunut 
mediaympäristö mahdollistaa nuorille 
aivan uudenlaiset vaikuttamisen 
kanavat. He puolestaan voivat tavoittaa 
sellaisia yleisöjä ja yleisömääriä, jota 
perinteinen media ei mahdollistaisi.

Laajempien asiakokonaisuuksien si-
jaan sisällöt voivat keskittyä tietyn asian 
tai kysymyksen ympärille. Ne taas voi-
vat herättää nuorissa paljonkin liikeh-
dintää.

Tähkäpää uskookin, että nuorilla 
on itseasiassa hyvät edellytykset käsitel-
lä tietoa ja myös vanhempia sukupolvia 
enemmän mediakriittisyyttä.

”Sitä aina kritisoidaan, että Faceboo-
kissa peukutellaan, mutta tapahtuuko 
mitään tosielämässä. On kuitenkin pal-
jon esimerkkejä, miten asia on noussut 
sosiaalisen median kautta laajempaan 
julkisuuteen, kuten esimerkiksi ilmasto-
liikehdintä”, Tähkäpää muistuttaa.

Tomi Kangasniemi

Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuus-
koulussa nuoret oppivat taitoja ja tieto-
ja, jotka auttavat kohtaamaan nopeasti 
muuttuvan ja epävarman tulevaisuuden 
sekä vaikuttamaan sen muotoutumiseen. 

Opettajille ja kasvattajille Tulevai-
suuskoulu tarjoaa tukea ja työvälinei-
tä, joiden avulla tulevaisuuden voi ot-
taa osaksi omaa opetusta ja työtä: tule-

vaisuusaiheisia koulutuksia, luentoja ja 
työpajoja. 

Ne tarjoavat osallistujille tietoa tu-
levaisuudentutkimuksesta, tulevaisuus-
kasvatuksesta ja tulevaisuuteen liittyvis-
tä ajankohtaisista ilmiöistä ja kehitysku-
luista sekä työkaluja, joiden avulla tule-
vaisuuden voi ottaa osaksi omaa opetus-
ta ja työtä.

Mikä Tulevaisuuskoulu?
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Usko, vaikuta ja rakasta

Ylläolevaa otsikkoa voi pitää jonkin sortin mottona elämässä – usko siihen että Jumala pitää huo-
len, vaikuta asioihin joihin voit ja rakasta lähimmäistäsi ja itseäsi. Elämä ei kuitenkaan aina taida 
mennä ihan suunnitelmien mukaan ja toisaalta se on hyvä.

Seurakuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia, vaikkakin loppuvuodesta ovatkin. Jo 16-vuotias voi 
äänestää näissä vaaleissa ja tämä jos mikä on loistava juttu! On hyvä, että luottamushenkilöt ovat 
eri ikäisiä ja näin ollen saadaan erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä päätettäviin ajatuksiin.

Me tehdään koko ajan valintoja perheenjäsenenä, ystävänä, ja seurakuntalaisena. Meillä itselläm-
me on aina vastuu ja vaikutus sekä omaan arkielämäämme että yhteisiin asioihin - meillä on vas-
tuu siitä, mitä teemme tai emme tee. Ennen kaikkea, meillä nuorilla on myös oikeus vaikuttaa 
asioihin.

Kirkko ja seurakunta ovat loistava ”välikäsi” vaikuttamiseen – esimerkiksi Nuorten tulevai-
suusseminaari eli tutummin Semma-ryhmä pyrkii vaikuttamaan nimenomaan nuoria koskeviin 
asioihin isolla mittakaavalla, jotta tulevaisuudessa huomioitaisiin vielä paremmin nuoria koske-
vat asiat. Myöskin lähes jokaisessa seurakunnassa on tällä hetkellä nuorten vaikuttajaryhmä, jota 
kuunnellaan ja otetaan huomioon varsinkin nuoria koskevissa asioissa. 

Mitä siis sinä voit tehdä? Yksinkertaisesti voit uskoa, vaikuttaa ja rakastaa – jos sinä et vaikuta asi-
oihin jotka liittyvät sinuun, niin kuka sitten? Vaikuttamalla saat muutosta aikaan ja olet osana jo-
tain suurempaa suunnitelmaa – silloin kun ihmisen käsi on liian lyhyt, niin Jumalan käsi on tar-
peeksi pitkä auttamaan.

Aurinkoisin terveisin,  
Oona Kallio

NUORTEN KOLUMNI
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Puhuttaessa nuorten 

osallisuudesta 

tulisi keskittyä 

mahdollisuuksiin ja 

onnistumisiin, eikä 

mitätöidä ja hiljentää 

nuoria nostamalla esiin 

yksinomaan ongelmia, 

sanoo Silja Uusikangas 

Suomen nuorisoalan 

kattojärjestö Allianssista.

Aluevaalien alla nuorten osalli-
suuden asiantuntijana Allians-
sissa Silja Uusikangas kirjoit-

ti kriittisesti nuorten ehdokkaiden niu-
kasta määrästä. Alle kahdeksan prosent-
tia ehdokkaista uusien hyvinvointialuei-
den päättäjiksi oli alle 30-vuotiaita.

Nuorten ehdokkaiden määrä toistui 
myös vaalien tuloksissa. Valituista val-
tuutetuista alle 30-vuotiaita oli 5%. Vai-
kuttaa siltä, että myös nuorten äänestys-
prosentti jäi tavallista matalammaksi, ja 
puolueet, joita nuoret yleensä suosivat, 
menestyivät tavallista kehnommin. 

Uusikankaan mielestä se on erityi-
sen harmillista siksi, että aluevaaleissa 
käsiteltiin monia nuorille tärkeitä asioi-
ta, esimerkiksi kouluterveyden ja opis-
kelijahuollon asioita ja mielenterveysky-
symysten asioita – mutta niitä nostettu 

kattavasti julkisuuteen.
”Minusta yksi ongelma on tavassa, 

jolla vaaleihin liittyvistä asioista puhut-
tiin. Mediassa toisteltiin jatkuvasti sitä, 
että nämä vaalit ovat vaikeat, eikä ku-
kaan oikein tiedä, mistä niissä ääneste-
tään – sen sijaan että olisi järjestelmäl-
lisesti kirjoitettu ja puhuttu siitä, mit-
kä kaikki asiat hyvinvointialueiden toi-
minnassa ovat pöydällä. Nuorten äänes-
tämisen kannalta olisi ollut tärkeää nos-
taa esiin niitä asioita, jotka ovat tärkei-
tä nuorille ja sitä, miten niihin äänestä-
mällä nyt voi vaikuttaa.”

Osallisuus kaipaa 
kannustusta, ei huolta

Myös suunnattaessa seurakuntavaalei-
hin nuorten osallistuminen ja osallisuus 
ovat tarkastelun alla. Kirkossakin nuor-
ten ehdokkaiden määrästä ja nuorten 
innosta äänestää keskustellaan ainakin 
toisinaan huolen kautta. 

Huolipuheella on hyvä tarkoitus, 
mutta Uusikangas kehottaa mietti-
mään, millainen vaikutus sillä on nuo-
riin itseensä.

”Tiedetään esimerkiksi, että tausta 
vaikuttaa äänestämisaktiivisuuteen. Tä-
mä näkyy myös nuorten kohdalla. Vai-
kuttamisen eriarvoistumiseen täytyykin 
siksi puuttua hyvinvointipolitiikan kei-
noin. Mutta Jos jäädään jumiin tähän 
eriytymisen ongelmaan, ja sen päivit-
telemiseen, miten vain valikoidut nuo-
ret äänestävät ja asettuvat ehdolle esi-
merkiksi nuorisovaltuustoihin, päädy-

tään itse asiassa hiljentämään nuoria. 
Huoliin keskittyminen kohdistuu ikä-
västi niihin, jotka ovat osallistumassa – 
ikään kuin olisi heidän vastuullaan vas-
tata kaikkien muidenkin osallistumises-
ta. Se on kuitenkin aikuisten ja päättä-
villä paikoilla olevien tehtävä.”

Osin huolet perustuvat myös en-
nakkoluuloille. Uusikangas toteaa, että 
nuorisovaltuustot esimerkiksi edustavat 
paljon moninaisempaa joukkoa nuoria 
kuin julkisissa keskusteluissa tuodaan 
esiin. 

”Julkisessa keskustelussa monenlaiset 
taustat kuitenkin häivytetään joskus nä-
kyvistä ja nuorisovaltuustossa vaikutta-
vat nuoret esitetään jonkinlaisena eliit-
tinä”, Uusikangas sanoo. 

”Pitäisi muistaa, että demokraattinen 
järjestelmä on yhdessä luotu ja sen mer-
kitys muodostuu sen kautta, miten sii-
tä yhdessä puhutaan. Puhumalla ongel-
malähtöisesti nuorten saamista paikois-
ta, nuorista edustajista ja keinoista, joi-
ta nuorilla vaikuttaa, hiljennetään nuor-
ten osallisuutta.”

Inkluusiota ei voi kasvattaa väheksy-
mällä nuorten osallistumista. Nuorten 
osallisuutta voi kasvattaa vain ottamalla 
nuoret ja nuorten asiat tosissaan. 

Mekanismit toimivat,  
asenteet eivät

Nuorten osallisuus on Suomessa kyl-
lä otettu eri tasoilla vakavasti ja sen tur-
vaamiseksi on tehty uutta lainsäädäntöä 
ja perustettu osallisuutta turvaavia me-

u Silja Uusikankaan vinkit nuorten 
osallisuuden tukemisesta seurakunta-
vaaleihin valmistauduttaessa: 

Nuorisotyössä tärkeintä on vaalien 
esillä pitäminen: puhutaan aiheesta, 
keskustellaan yhdessä siitä, millaisista 
nuorten kannalta tärkeistä kysymyksis-

tä vaaleissa on kyse. Pidetään esillä sitä, 
miten niihin päästään vaikuttamaan.

Vaalit ja nuorten vaikuttaminen ei 
saa rajautua vain nuorisotyön roolik-
si. Koko kirkon piirissä tulee keskittyä 
kysymykseen siitä, miten asioita, jotka 
nuorilta nousevat esille, otetaan vaka-

vasti päätöksenteossa. 
Kun vaaleissa sitten saadaan tulok-

sia, ja nuorille kertyy paljon ääniä, seu-
rakunnissa täytyy pitää tiukasti huolta 
siitä, että paikkaneuvotteluissa nuoril-
le annetaan vähintään vastaavasti val-
taa luottamustehtäviä jaettaessa.

Pidä vaikuttamista esillä!
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Nuorten osallisuuden 
tukemiseen tarvitaan  
mahdollisuuksien viljelyä
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kanismeja päätösprosesseihin. 16-vuoti-
aiden äänioikeus seurakuntavaaleissa on 
yksi esimerkki, samoin erilaiset nuor-
ten ja lasten kuulemisvelvoitteet ja kun-
ta- ja aluelakiin tullut velvoite nuoriso-
valtuustoista. Kirkon puolella viimeisin 
muutos on vaikuttajaryhmien perusta-
minen.

”Nuorten osallisuuden tukemises-
sa meillä tosiaan on hyviä käytäntöjä jo 
ja niitä voidaan edelleen lisätä. Raken-
teet ovat edellytys sille, että nuoret pää-
sevät vaikuttamaan asioihin virallisia 
reittejä. Mutta sen jälkeen, kun raken-
teet on saatu pystyyn, kyse on halusta ja 
tahdosta: miten nuorten tekemiä aloit-
teita ja nuorilta kyseltyjä näkemyksiä ja 
toiveita todellisuudessa viedään käytän-
töön. Ulottuvatko ne todella päätöksen-
tekoon ja käytäntöön saakka?” Silja Uu-
sikangas sanoo.

”Joskus tulee olo, että nuorten osal-
listuminen on vanhemmille sukupolvil-
le vain päälle liimattu asia. Jos aidosti 
halutaan kuulla nuoria, se merkitsee oi-
keasti vallan jakamista.”

Tässä kohdassa huolipuhe juuri 
usein alkaa: edustaako nuorisovaltuusto 
vain aktiivisimpia nuoria, onko nuorten 
kuulemisella mitään vaikutusta, ohite-
taankohan nuorten toiveet joka tapauk-
sessa.

”Julkisuuteen tarvitaan enemmän 
onnistuneita  esimerkkejä siitä, miten 
nuorten osallistuminen on onnistunut 
ja mitä on saatu aikaan. Mitä voidaan 
saada aikaan!”

Myös päätösten kuvaamisessa ja pe-
rustelemisessa nuorille on kehittämisen 
mahdollisuuksia. Kun nuorten kuule-
misia järjestetään, eikä tehty päätös vas-
taa nuorten näkemystä, pitää proses-
si muistaa hoitaa loppuun asti: nuorten 
kanssa pitää jaksaa myös käydä läpi, mi-
ten nuorten näkökulmia päätöksenteos-
sa lopulta huomioitiin ja miten päätös 
lopulta meni.

Nuoret haluavat vaikuttaa 
monin tavoin

Huolimatta kaikesta aikuisten huoles-
ta nuoret pitävät äänestämistä tärkeä-

nä vaikuttamisen tapana, toteaa Uusi-
kangas.

”Kun tutkitaan nuorten omia nä-
kemyksiä vaikuttamisesta, esiin nouse-
vat kulutusvalinnat ja yhteiskunnallis-
ten liikkeiden kautta toimiminen, mut-
ta myös äänestäminen. Se onkin erityi-
sen tärkeää siksi, ettei nuorten huomioi-
minen jäisi vain heidän mielipiteidensä 
kuulemiseksi.”

Mielipiteet muuttuvat päätöksiksi 
virallisessa päätöksenteossa.

Ikärajojen laskeminen on tärkeällä 
sijalla nuorten vaikutusmahdollisuuksi-
en turvaamisessa. Äänestysikärajan las-
keminen on yksi asia, ehdokasikärajan 
alentaminen toinen. Uusikangas mai-
nitsee myös kansalaisaloitteiden ikära-
jan laskun.

”Nuorten kansalaisaktivismin puo-
lella esiin nostamat teemat ovat todel-
lakin tärkeitä. On huolehdittava nuor-
ten luottamuksen säilymisestä siihen, 
että heitä kuullaan.”

Nuorten ajamat muutokset 
horjuttavat rakenteita

Nuorten oma halu osallisuuteen ja vai-
kuttamiseen ei ole epäselvää, kun asiaan 
perehtyy.

”On hyvin paljon tutkimukseen 
pohjautuvaa tietoa siitä, mihin asioihin 
nuoret haluavat vaikuttaa ja miten he 
haluavat vaikuttaa. Jos päättäjät halu-
avat olla perillä nuorten vaikuttamisen 
tavoista ja suunnista, tietoa kyllä on saa-
tavilla ja käytettävissä.”

Nuoret myös haluavat vaikuttaa. 
Suurin kysymys onkin se, halutaanko 
nuoria oikeasti kuunnella ja kuulla. 

”Elokapina nosti esille sen, miten se-
kä aiheet että vaikuttamisen tavat, jot-
ka nuorille ovat erityisen tärkeitä, jou-
tuvat kriittisen tarkastelun ja vähättelyn 
kohteeksi. Esimerkiksi isojen medioi-
den pääkirjoituksissa nuorten ääntä, ta-
poja ja teemoja on hiljennetty.”

Kun nuorten kapina ja toiminta or-
ganisoituu alhaalta käsin, nuorista itses-
tään, eikä ole aikuisten ohjaamaa ja ra-
joittamaa, se tuntuukin yhtäkkiä uhkaa-
valta osallistumiselta.

”Sellainen haastaa vakiintunutta val-
taa ja yhteiskunnallista järjestystä. Mut-
ta Ilman sitä yhteiskunta ei uudistu. Yh-
teiskunnalliset muutokset lähtevät nuo-
rista.”

Nuorisotyö on avainroolissa 
osallisuuden tukemisessa

”Kun kaupunkitilasta poistetaan penk-
kejä, etteivät nuoret kuluttaisi aikaa esi-
merkiksi kauppakeskuksissa, nuorisoti-
lat ja vastaavat muodostuvat myös hen-
kisiksi kuulemisen tiloiksi, nuoria var-
ten. Ja kohtaaminen on itsessään koke-
musta siitä, että pääsee vaikuttamaan, 
kun tulee kuulluksi”, Silja Uusikangas 
sanoo.

”Minun oma kokemukseni siitä, mi-
ten osallisuutta ja vaikuttamista tuet-
tiin, on Helsingin kaupungin Nuor-
ten ääni -toimituksesta. Siellä oli nuo-
rena tilaa tulla kuulluksi, ja siellä yhdes-
sä luotiin tilaa vaikuttaa yhteiskunnalli-
silla areenoilla. Se on yksi hyvä esimerk-
ki siitä, miten paljon on erilaisia mah-
dollisuuksia rakentaa nuorille hyvää yh-
teiskuntaa.”

Luottamuksen heikentyminen de-
mokraattiseen prosessiin on suuri vaa-
ra yhteiskunnalle. Tarvitaan paljon po-
sitiivista puhetta osoittamaan ja tuke-
maan vaikuttamisen eri tapoja ja kana-
via, myös ehdolle asettumista ja äänes-
tämistä.

”Nuorisotyössä kohdataan nuoria 
oikeassa todellisuudessa. Monenlainen 
kannattelu on mahdollista. Nuoriso-
työn kohtaamisten piirissä on mahdolli-
suus laajentaa nuoren mahdollisuuksien 
horisonttia. Sitä voidaan laajentaa myös 
osallisuuden ja vaikuttamisen suhteen. 
Nuoria voidaan nuorisotyössä tukea vai-
kuttajiksi.”

Jaakko Kaartinen
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PIPL IA

Varhaisten kristillisten yhteisöjen vastuunkantajat olivat 
moninainen joukko. Samoin moninaisia olivat kysymyk-
set, joihin he joutuivat ottamaan kantaa. Mikä on tär-
keintä juuri nyt? Suunnataanko vahvasti ulospäin maail-
maan vai yritetäänkö ensin saada omat rivit järjestykseen?

Kristukseen uskovien yhteisöille ei ollut valmista 
muottia, vaan paikallinen vaihtelu järjestäytymisessä oli 
suurta. Jossain päin saatettiin ottaa mallia antiikin vireäs-
tä yhdistyskulttuurista virkailijoineen. Toisaalla taas muo-
dostettiin seurakunnalle vanhimmisto. Evankeliumin ju-
listamiseen keskittyvät apostolit nauttivat yleisesti arvos-
tusta tehtävänsä vuoksi, mutta kunkin yksilön arvoval-
ta riippui hänen suhteestaan paikalliseen seurakuntaan.

Toisinaan epävirallista mutta merkittävää valtaa käytti 
emäntä tai isäntä, joka tarjosi kotinsa kokoontumistilak-
si. Varakkaat naiset saattoivat olla keskeisiä paikallisia vai-
kuttajia. Esimerkiksi Roomalaiskirjeen toimitti Roomaan 
nainen nimeltä Foibe, jota Paavali kutsuu ”patronaksi”, 
siis vaikutusvaltaiseksi suojelijaksi. Vuosikymmenten vie-
riessä seurakuntiin alkoi muodostua pysyvämpiä raken-
teita ja tietyt virat, kuten vaikka piispan eli ”päällekatso-
jan” tehtävä, alkoivat vakiintua. Kun seurakunnat siirtyi-
vät yksityiskotien piiristä ulos miesten maailmaan, nais-
ten valta väheni ja he syrjäytyivät seurakuntien vastuun-
kantajien joukosta.

Ensimmäisten vuosikymmenten kristityt vaikutta-
jat tasapainoilivat radikaalin muutoksen ja tyynen jatku-
vuuden välillä. Sanoma Kristuksesta oli vallankumouk-
sellinen. Se muutti ihmisen ja yhteisöt. Sillä oli merkitys-
tä koko ihmiskunnan ja peräti koko luomakunnan kan-

Varhaisten seurakuntien vastuunkantajat

nalta. Sanoma Ylösnousseesta täytyisi toimittaa kaikille 
kansoille, ja esimerkiksi Paavali oli vakuuttunut siitä, että 
Kristus tulisi takaisin tuota pikaa. Oli aika toimia ja lait-
taa kaikki peliin.

Krisitittynä elämisen arkeen liittyi kuitenkin kipe-
riä käytännön kysymyksiä. Evankeliumi kaikkeen maa-
ilmaan oli toki hieno visio, mutta apostolien varustami-
nen matkaan edellytti organisaatiokykyä. Piti suunnitel-
la rahankeruuta ja laatia suosituskirjeitä, luoda verkosto-
ja ja valita luotettavat ihmiset huolehtimaan tästä kaikes-
ta. Yhteisöissä oli riitoja ratkottavaksi ja käytännön kysy-
myksiä käsiteltäväksi. Miten elämme yhdessä? Kuka tääl-
lä saa käyttää valtaa? Mihin satsata rajalliset voimavarat?

Myös suhde valtakulttuuriin oli tärkeä teema. Kannat-
tiko pikkuriikkisen vähemmistön kaikin voimin välttää 
pahennusta ja elää hiljaisesti ja rauhallisesti? Vai sitten-
kin päinvastoin edustaa vastakulttuuria ylpeästi, äänek-
käästi ja näkyvästi? Pitäisikö ristin hulluudesta (1. Kor. 
1:21–25) pitää meteliä silläkin uhalla, että ajatus koettiin 
loukkaavaksi ja kummalliseksi? Vai ennemminkin koros-
taa Kristus-uskon yhtymäkohtia valtakulttuuriin, kuten 
Apostolien tekojen Paavali tekee Ateenassa (Ap. t. 17:23–
28)?

Näihin kysymyksiin etsi vastauksia kirjava joukko vas-
tuunkantajia, kukin ymmärryksensä mukaan. Efesolais-
kirjeen kirjoittaja tiedostaa ristiriidat ja hahmottelee yk-
seyden perustaa: ”Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toi-
meen keskenänne. – – On vain yksi ruumis ja yksi Hen-
ki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on 
yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste!” (Ef. 4:2–5)

Katja Kujanpää
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Jos kirkko osallistuisi 

ihmisten elämään, se voisi 

lakata pyytämästä, että 

ihmiset osallistuvat sen 

elämään

On vaikea saada ihmisiä osallistu-
maan kirkon toimintaan, mut-
ta onko kirkon mahdollista 

osallistua ihmisten toimintaan? Professo-
ri Jaana Hallamaan mukaan olisi luteri-
laista nähdä ihmisten kutsumuksen arvo 
ja tukea sitä.

Kirkon toiminnalla tarkoitetaan 
yleensä työntekijöiden työtä. Sen lisäksi 
puhutaan yhä painokkaammin tarpees-
ta saada mukaan vapaaehtoisia, joille on 
vaikea keksiä muuta nimeä. Usein tarjol-
la on apulaisen tehtäviä, jotka asiantunti-
ja on määritellyt. Luottamus ja vastavuo-
roinen kunnioitus ovat aidosti yhteisen 
toiminnan edellytyksiä.

Kirkossa mietitään paljon sitä, mi-
ten ihmiset saataisiin mukaan tai osal-
listumaan toimintaan. Se voi olla vaike-
aa. Toinen näkökulma on miettiä, miten 
kirkko osallistuisi ihmisten toimintaan.

Sosiaalietiikan professori Jaana Halla-
maa näkee taustalla työntekijäkeskeisyyt-
tä ja hierarkkista ajattelua. Hän on kir-
joittanut yhteistoiminnan eettisistä edel-
lytyksistä. 

“Kirkossa on ollut valtavasti rahaa pal-
kata ammattilaisia ja kaikkeen on totut-
tu kysymään asiantuntijaa ja instituuti-
on edustajaa. Sellainenhan näkyy muual-
lakin yhteiskunnassa, että on oltava eri-
koistunut, sopiva koulutus, hygieniapassi 
ja instuítuuton hyväksyntä”, hän toteaa. 

Kirkossa jokaisen tehtäväpaletti on 
kaventunut, kun on erikoistuttu. Mut-
ta ihmisten aito osallisuus vaatisi hänen 
mukaansa toisenlaista tapaa ajatella. 

“Kirkon toiminta ei ole se, mitä työn-
tekijät tekevät seurakunnassa, vaan se, 
mitä kristityt arjessaan tekevät. Ihmiset 

toteuttavat kutsumustaan toimiessaan eri 
tavoin. Sen tukeminen ja korostaminen 
olisi hyvin luterilaista, sitä työntekijöiden 
pitäisi tukea”, hän sanoo.

“Työntekijät eivät saisi omia sitä, mi-
tä kirkko on. Seurakuntien alueilla asuu 
koulutettuja ihmisiä, joiden osaamisen 
laajamittainen soveltaminen toisi valta-
vasti esimerkiksi diakoniaan ja auttami-
seen.” 

Ihmisyydessä pysyvää on halu 
hyvään ja tarve kuulua

Eetikkona Hallamaa on usein myös jul-
kisesti puhunut siitä, että vaikka maail-
ma tuntuu olevan muutoksessa, hyvän 
elämän tavoittelu pysyy. Moraalin piiri 
on historiassa laajentunut ja yhdenvertai-
suuden halutaan nyt koskevan sellaisia-
kin ihmisryhmiä, joita se ei ennen kos-
kenut. 

Muutospyrkimykset horjuttavat pe-
rinteisiä valtarakenteita. Hän näkee uus-

Kirkon pitää tarjota 
tarttumapintaa 
maailmasta
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konservatiivisessa aallossa halun palata 
menneiden aikojen kuviteltuun selkey-
teen ja oikaista vinoon mennyt maailma 
takaisin suoraksi.

“Ei taaksepäin voida mennä. Ajatus 
entisaikojen yhtenäisyydestä on nostal-
giaa. Monella tavalla yhtenäisyys on ol-
lut pakotettua, eivätkä ihmiset enää ha-
lua sellaista.” 

Halutaan yksilöllisiä valintoja. 
“Suuret aatteet ovat poissa muodista”, 

Hallamaa sanoo. 
“Niiden sijaan jokaisen pitää tehdä 

oma elämänsä mielekkääksi”. 
Hallamaan mukaan taustalla on myös 

pettymystä suuriin liikkeisiin ja ihmi-
seen. 

Identiteetti ratkaisee

Hallamaa pitää identiteettipolitiikkaa 
keskeisenä sosiaalisena ihmisiä ohjaava-
na ilmiönä. 

“Identiteettien kautta kiinnitytään 
merkityksiin. Se menee vähän niin, että 
kerro, mitä kahvia juot, niin kerron mitä 
puoluetta äänestät tai kerro suhteesi viik-
komessuun, niin kerron mihin liikkee-
seen kuulut kirkossa.”

Hallamaan mukaan kirkko on yk-

si ajan identiteettipolitiikan areenois-
ta. Vaikka erilaiset ryhmät taistelevat oi-
keuksistaan ja toiset tulevat leimatuiksi, 
kaikki olemme identiteettipelin pelaajia. 
Ihminen haluaa kuulua ihmisyhteisöön.

“Kaikki haluavat kuulua erinomai-
seen, puhtaaseen joukkoon, ja siirtää pa-
haa pois itsestä. Sosialisessa mediassa käy-
ty keskustelu on usein suunnattu omille 
joukoille.” 

Sitä hän kutsuu pahimmillaan “provo-
soinnin ja pöyristelyn ja perverssiksi dia-
logiksi”. 

Hyvää keskustelua Hallamaan mu-
kaan sen sijaan on sellainen, jossa tutki-
taan yhdessä erilaisia näkökulmia. 

“Yhdistämällä erilaisia ajatuksia voi-
daan löytää uusia resursseja”, hän kuvaa.

“Kriisin keskellä ihminen kaipaa sel-
keyttä. On helpompi ajatella, että tais-
tellaan ihmisiä vastaan kuin vaikeita olo-
suhteita vastaan. Pahimmillaan selkey-
den tavoittelu on sitä, että valitaan datan 
merestä asiat jotka sopivat omaan käsi-
tykseen maailmasta. Syntyy erilaisia syy-
töksiä, kuten että vaalit on varastettu, tai 
meneillään on uusmarxilaisten salaliitto, 
tai uusnatsit ottavat homman haltuun, 
tai vaikka kaikki se, mitä rokottamatto-
mien piikkiin on laitettu.” 

Hallamaa uskoo, että ihmiset yleises-
ti haluavat toimia oikeudenmukaisuuden 
ja rakkauden toteutumisen puolesta. 

“Olemme riippuvaisia toisistamme. 
Meillä on tarve liittyä antajien ketjuun”, 
hän kuvaa. 

Kirkon kautta ei vain löydy helposti 
kanavaa tälle. Kirkko ei näyttäydy yhteis-
kunnassa radikaalina sosiaalisena muu-
tosvoimana vaan pikemminkin päinvas-
toin. Kirkko tunnetaan muista asioista.

Kirkko peittyy syrjivän 
maineensa alle

“Kirkko mieltyy ihmisille pappiskeskei-
senä yhteisönä, jossa korostuvat hierar-
kia ja etäänyttävät teologiset kysymykset. 
Keihäänkärki on kysymys seksuaalisuu-
desta ja sukupuolesta, josta on tullut kir-
kollisen identiteettipolitiikan kulmakivi. 
Rakkaudellisuutena markkinoitu kieltei-
nen, torjuva asenne tekee kirkosta luo-

taantyöntävän. Kirkon leima vähemmis-
töjen syrjijänä ja sortajana on niin voi-
makas, että kaikki muu tahtoo nykyisin 
peittyä sen alle”, Hallamaa sanoo. 

Hänestä kynnys sanoa olevansa kris-
titty on kohonnut todella korkeaksi. Ih-
misten olisi ehkä helpompi sanoa, että 
olen ihminen joka osallistuu sellaiseen 
ja tällaiseen toimintaan. Kirkkoa insti-
tuutiona leimaa kielteinen julkisuus, ei-
vät hyvän tai olennaisen etsimisen mah-
dollisuudet.

Hallamaa uskoo, että  kirkon tunne-
tuimpia ja vieraannuttavia piirteitä ovat 
piispan vallan korostaminen, messun 
keskeisyys ja opillisuus, joka ei vastaa ih-
misten kysymyksiin. 

“Siitä todellisuudesta, jossa seurakun-
nan työntekijät punoutuvat osaksi ihmis-
ten arkea ja elämäntapahtumia, ei tehdä 
isoa numeroa, vaan niiden sijaan kirkon 
sisäistä ristiriidoista on tullut tunnettu-
ja.” 

1960-luvulla kirkossa vaikuttanees-
ta yhteiskunnallisuuden ja kansainväli-
sen vastuuntunnon aallosta tuli valtavir-
taa. Hallamaa uskoo, että seuraava yh-
teiskunnallisesti merkittävä oikeuden-
mukaisuutta tavoitteleva aalto on nuor-
ten ympäristöliikkeessä, ekologisuudes-
sa ja eläinten oikeuksissa. Siinä olisi kir-
kolla runsaasti tarttumapintaa.

“Elämäntapamuutoksen tarve koskee 
meitä kaikkia. Kysymys on siitä, kuinka 
sitoudumme ei-aineellisiin arvoihin ja to-
teutamme sitä elämässä. Voisi esimerkik-
si kysyä, miksi kilpailullisuus yhä kohdis-
tuu omaisuuteen ja rahaan. Miksi ei hy-
vyyteen tai henkiseen kehitykseen?”, hän 
kysyy.

Kirkko ei profiloidu ponnekkaasti 
näiden kysymysten esittäjänä. Hallamaan 
mukaan se on myös koronakriisissä ollut 
aivan “käsittämättömän näkymätön”. 

“Kirkon tehtäviin kuuluisi miettiä, 
miten ihmisiä autetaan löytämään uudel-
leen yhteyksiä ja selviämään tästä ajasta.”

Salla Ranta

On ongelmallista, että kirkkoa insti-
tuutiona leimaa kielteinen julkisuus, 
eivät hyvän tai olennaisen etsimi-
sen mahdollisuudet, professori Jaana 
Hallamaa toteaa. 
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NAVIRYHMA.FI
LISÄTIETOJA
Kysy rohkeasti 

nuorisotyönohjaajalta

tai ota yhteyttä NAVIin!

MIKSI
ÄÄNESTÄN
SEURA-
KUNTA-
VAALEISSA

Voin 
vaikuttaa 

oman yhteisöni 
 asioihin!

Käytän 
äänioikeuttani,

  ja saan ääneni  
kuuluviin!

Pääsen 
ottamaan 

kantaa tärkeisiin
 arvokysymyksiin!

Vahvistan 
demokratiaa 

äänestämällä!

ÄÄNESTÄ SÄKIN!
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A
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Kolmekymppinen 

luottamushenkilökonkari: 

Kirkon pitäisi valita 

taistelunsa paremmin

Kolmekymppinen oikeusnotaa-
ri Wiking Vuori on ollut koko 
aikuisikänsä kirkon luottamus-

tehtävissä. Seurakuntaneuvostosta hän 
on päässyt yhtymän päättäviin elimiin, 
hiippakuntavaltuustoon ja aina huipul-
le asti, kirkolliskokoukseen.

Kirkon eduskuntaan Itä-Helsingissä 
asuva Vuori osallistuu “ottamalla toisen-
laisen asenteen”. Paljon parjattu parla-
mentti on hänestä mainettaan parempi 
keskusteluyhteisö. Siellä esimerkiksi is-
tutaan lounailla myös väittelykumppa-
nien kanssa tutustumassa. Vuoren asen-
ne on, että luottamuselimissä kannattaa 
keskittyä niihin asoihin, joihin voi vai-
kuttaa. Sillä tavoin säilyy oma motivaa-
tio ja säästyy voimaa. 

“Toimin siellä niin, että vältän omas-
sa puheessani tarpeettomia loukkauksia 
ja toivon sitä myös muilta”, hän linjaa. 
Kirkolliskokouksessa hän on myös op-
pinut ymmärtämään erilaisia seurakun-
tia.

Arvokeskustelut ovat 
raskaimpia, koska  
arvoista ei voi tinkiä

“Suomen ja kirkon sisäiset erot iskevät 
siellä vastaan. Maakuntakirkon todelli-
suus on erilainen kuin helsinkiläisen”, 
Vuori kuvailee. “Arvokysymyksissä erot 
ovat isoja ja ne ovat myös raskaimpia, 
koska erilaisia arvoja ei voi sovittaa yh-
teen, niiden suhteen ei voi tehdä komp-
romisseja”, hän luonnehtii. Kirkollisko-
kouksessa vastassa häntä ovat myös käy-

tännön ongelmien erot, jotka ovat olleet 
hänelle silmiä avaava kokemus.

“Maaseutuseurakunnassa toiminta-
edellytykset ovat uhattuna siksi että vä-
ki muuttaa ylipäätään pois. Meillä on 
seurakuntia, joissa voidaan pohtia, on-
ko varaa maksaa palkkoja henkilöstöl-
le”, hän sanoo. Hänestä kirkon tämän 
hetken suurin huolenaihe ei kuitenkaan 
tunnu olevan vain talous, vaan laajempi 
yhteiskunnallisen roolin muutos.

Laitoksesta ei haeta vastauksia henki-
seen etsintään.

Nuoren on vaikeaa  
samaistua virastoon

Wiking Vuori on nuori luottamushenkilökonkari.
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“Kirkossa vallitsee kokonaiskirkon ta-
solla pelko valtion ja kirkon erosta. Ol-
laan hyvin huolissaan, entä jos sotilasva-
lassa ei enää ole uskoa mukana. Tähän 
pelkoon mun on vaikea liittyä. Kuu-
lun sukupolveen, jossa uskonto ei kuu-
lu maallisen yhteiskunnan rakenteisiin. 
”Pelko leimaa keskustelua muutenkin,” 
Vuori sanoo.

”Kirkon aseman muutos nähdään 
uhkana ja pidetään kiinni tiukasti van-
hoista virkamiesrooleista, vaikka oikeas-
ti voitaisiin keskustella siitä, onko vä-
estökirjanpidon tehtävät enää mielekäs 
uskonnollisen yhteisön tehtävä. Yleinen 
asenne on se, että suhtaudutaan huoles-
tuneesti tulevaisuuteen ja nyt jo tapah-
tuviin muutoksiin. Muutosta pelätään, 
pyritään hidastamaan ja estämään. Jos 
keskitymme sanomaan väistämättömil-
le muutosvirroille vain koko ajan ei, se-
kään ei ole erityisen hedelmällistä.”

Vuoren mielestä kirkon perinteinen 
rooli valtion viraston tehtäviä hoitava-
na laitoksena sopii huonosti yhteen sen 
kanssa, että se voisi vastata nuorten hen-
kiseen etsintään, jota on paljon.

“Kun pohtii uskonnollisia kysymyk-
siä, on ehkä vähän vaikea samastua vi-
rastoon”, hän toteaa. 

“Jos puolustamme kirkkoa virastona, 
saatamme menettää kirkon hengellise-
nä yhteisönä. Painopiste saisi olla enem-
män siinä, että rakennetaisiin hengellis-
tä yhteisöä ja keskityttäisiin vähemmän 
siihen, mikä on kirkon asema yhteis-
kunnassa.”

Viraston roolin voisi jättää?

Vuoren mielestä luopuminen roolista 
valtion virastona voisi tehdä kirkolle hy-
vää. Ainakaan muutoksen vastustami-
nen ei ole fiksua. 

“Onko kirkossa valittu taistelut oi-
kein?” hän pohtii. 

Yhtenä esimerkkinä Vuori pitää suo-
sittua kysymystä Suvivirren tai Enke-

li taivaan- virren laulamisesta koulussa.
“En vastusta virren laulamista kou-

lussa, mutta jos meidän ainoa kiinnik-
keemme lapsiin on se, että yritämme 
saada väkisin koulujen juhlaan yhden 
laulun, onko se pikemminkin vieraan-
nuttava elementti.”

Vuori työskentelee valtion virkamie-
henä. Hän on nähnyt, miten lainsää-
dännön asettamat vaatimukset julkis-
hallinnolliselle kirkolle myös ovat kak-
sitoista vuotta kasvaneet kasvamistaan. 
Virkamiesten ja luottamushenkilöiden 
taidot eivät ole kasvaneet samassa suh-
teessa. Päätösten valmistelu on joskus 
puutteellista, koska ei ole osaamista. 
Vuoren resepti on luopuminen valtion 
viraston asemasta.

“Kirkossa näkee sellaisia valmistel-
tuja päätöksiä, jotka eivät menisi kos-
kaan muualla julkishallinnossa läpi”, 
hän sanoo. 

Hän muistuttaa, että hyvä hallinto 
voi olla myös yksityistä, mutta sille ei 
tarvitse asettaa samoja laatuvaatimuksia 
samalla tavoin kuin julkishallinnossa.

“Esittelijän on helppo järjestää niin, 
että luottamushenkilöillä ei ole vaihto-
ehtoja. Esimerkiksi jätetään selvittämät-
tä vaihtoehtoja, jolloin päätös on tehty 
niukalla taustatiedolla ja rajallisilla nä-
kökulmilla. Kirkkoherran työ voi myös 
olla hyvin yksinäinen”, hän pohtii. 

Liian monta kerrosta hallintoa

Vuori on nähnyt vaikuttajana viisi ker-
rosta hallintoa, paikallistasosta kirkol-
liskokoukseen. Hiippakuntavaltuustol-
la on valtaa henkilövalintoihin ja yhty-
mässä päätetään seurakuntien rahoituk-
sesta. Hän näkee, että hallintoa on tule-
vaisuudessa karsittava viidestä kolmeen.

“Käytännnössä viisitasoinen hallin-
to tulee siitä, että on seurakunta, rovas-
tikunta, yhtymä,  hiippakunta, kirkko-
hallitus ja kirkolliskokous. Malli ei toi-
mi, se on liian moniportainen.” Hän 
uskoo, että tultaisiin toimeen seurakun-
nan ja kokonaiskirkon tasoilla, mut-
ta muutos tulee viemään vuosikymme-
niä, ennen kuin väliportaat jäävät his-
toriaan.

Nuorten aikuisten toiminnan 
puute on pullonkaula

Vuori uskoo, että nuorten aktiivisuu-
den lisäämiseksi tarvittaisiin selvä muu-
tos siinä, miten seurakunnat tavoittavat 
alueelleen muuttavat opiskelijat.

“Nuoria halutaan eri elimiin mu-
kaan, koska se nähdään tulevaisuuden 
toivon merkkinä. Nuoret ovat merk-
ki siitä, että tulevat sukupolvet ottavat 
vastuuta kirkosta. Nuoria on ihan mel-
ko helppoa saada ehdokkaiksi ja läpi-
kin, mutta kun tulee toisen asteen opin-
not ja muutto, emme saa koppia toiselle 
paikkakunnalle muuttavista, ja muutos-
sa vaalikelpoisuus menee”, hän kuvaa. 

“Nuorten luottamushenkilöiden ky-
symys ratkeaa siinä kun ratkaisemme 
kysymyksen siitä, miten saadaan muu-
tenkin nuoret aikuiset kiinnostumaan 
seurakunnan toiminnasta”, hän sanoo. 
Pitäisi vain ensin seurakunnan kiinnos-
tua nuorista aikuisista.

Salla Ranta

”Kirkon ja valtion 

eron pelko 

vaivaa kirkkoa, 

muttei 

kolmekymppistä.”
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ehdokkaita	     

”Ihminen sietää lähes mitä tahan-
sa, ellei joudu tekemään sitä yk-
sin.”

Näihin Niina Junttilan sanoihin voi-
si kiteyttää Kirkon kasvatuksen päivät 
2022. 

Hyvällä yhteistyöllä tapahtuman 
päätyöryhmän, Prospectumin, Paviljon-
gin ja ravintola Ala’ Cerran henkilökun-
nan, Gospel Covertajien sekä ohjelmien 
tuottajien, esiintyjien, asiantuntijoiden 
ja Kasvatus ja perheasiat yksikön oman 
väen kanssa saimme tuotettua liveta-
pahtuman verkkotapahtumaksi. Läm-
min kiitos kaikille tuotannosta vastaa-
ville tahoille ja henkilöille.

700 henkeä etänä

Kirkon kasvatuksen päivät kokosi ruu-
dun ääreen yli 700 osallistujaa. Tapah-
tuman teema ”Että kukaan ei jää yksin” 
korostui erityisesti Kasvatuspsykologi-
an professori, yksinäisyystutkija Niina 
Junttilan ja filosofi Esa Saarisen luen-
noilla. Tapahtumassa tehtiin myös uu-
sia hienoja avauksia yksinäisyyden ja ul-
kopuolisuuden ehkäisemiseksi. Tapah-
tumassa julkaistiin nuorille suunnattu 
kaverisovellus Frendie ja matalan kyn-
nyksen walk-in terapia -malli. Myös yh-
teisvastuukeräys2022 toteuttaa ”kukaan 
ei jää yksin” -teemaa, sillä tuotto koh-
dennetaan koronpandemiasta kärsinei-
den nuorten hyväksi kotimaassa ja ul-
komailla.

Koronan vaikutukset näkyivät, ta-
pahtumatuotannon haasteiden lisäk-
si, myös monissa ohjelmateemoissa. 
Tiistai-iltapäivän paneelikeskustelussa 
pohdittiin koronan vaikutuksia lasten 
ja nuorten elämään. Sami Ritokoski ja 
Jouko Porkka esittelivät kirkon nuoriso-
työnohjaajille kohdistuneen tutkimuk-
sen tuloksia, jolla kartoitettiin koronas-
ta johtuvien poikkeusolojen vaikutuksia 
kirkon kasvatus- ja nuorisotyöhön. Sil-
ta yli koronan – ohjelmassa keskustel-

tiin miten korona on vaikuttanut lapsi-
perheiden arkeen sekä seurakunnan var-
haiskasvatus ja perhetoimintaan.

Monipuolinen verkko-ohjelma 
kuudella kanavalla

Ensimmäinen tapahtumapäivä huipen-
tui ”Kukaan ei jää  yksin” -iltajuhlaan. 
Ohjelmassa juhlistettiin 50 vuotta täyt-
tävää Palveluoperaatio Saapasta. Juhlas-
sa esiintyivät Mikko Kuustonen ja Jou-
ko Mäki-Lohiluoma. Ohjelmaan sisäl-
tyi myös Yhteisvastuukeräys 2022 start-
ti. Juhla päättyi upean artisti Iltan kon-
serttiin. 

Tapahtuman toisena päivänä pereh-
dyttiin tuleviin seurakuntavaaleihin, 
Polku-hankkeen sisältöihin ja toimin-
tamalleihin seurakunnissa, uskontodia-
logiaan, monikulttuurisuuteen, nuor-
ten uupumisen syihin, vanhempien tu-
kemiseen, ympäristöteemoihin sekä las-
ten, nuorten ja perheiden osallisuuden 
vahvistamiseen.

Ministerit Antti Kurvinen ja Krista 
Mikkonen lähettivät videotervehdykset 
tapahtumaan. Avajaisissa kuultiin kirk-
koneuvos Petri Määtän tervehdys. Ou-
lun hiippakunnan työntekijät vastasivat 
tapahtuman hartausohjelmista. 

Tapahtuman pirteinä juontajina toi-
mivat Katja Konttinen Tornion seura-
kunnasta ja Samuel Koivunen Raahen 
seurakunnasta. 

Kirkon kasvatuksen päivien ohjelma 
tuotettiin viiden ohjelmakanavan kautta. 
Kuudes ohjelmakanava koostui ohjelma-
tuottajien valmiiksi tehdyistä tallenteis-
ta. Tallenteista löytyy hartauspaketti, jo-
ka koostettiin seurakunnista ja järjestöis-
tä lähetetyistä hartausohjelmista. 

Lämmin kiitos kaikille osallistu-
neille. Ensi vuonna tapaamme NUO-
RI2023 – valtakunnallinen kasvatus- ja 
nuorisotyöalan kohtaaminen -tapahtu-
massa 18-20.4.2022 Jyväskylän Pavil-
jongissa. 

Liikuttajapalkinto  
Ulla Hautamäelle

u Vuoden 2021 Kirkon John Vik-
ström -liikuttajapalkinto myönnet-
tiin Kasvatuksen päivillä Jyväsky-
län ja Keltinmäen alueseurakunnan 
diakoni Ulla Hautamäelle. Palkin-
toperusteissa todetaan, että Hau-
tamäen toiminta on erityisesti ko-
rona-aikana ehkäissyt yksinäisyyttä 
ja lisännyt kehon ja mielen hyvin-
vointia. Hän on liikuttanut ikäih-
misiä ja muuta seurakuntaväkeä 
menestyksekkäästi ja pitänyt liik-
kuvia hartauksia kaikessa toimin-
nassaan.

Digiloikka puhutti

u Sami Ritokoski ja Jouko Porkka 
esittelivät Kasvatuksen päivillä kir-
kon nuorisotyönohjaajiin kohdis-
tuneen tutkimuksen tuloksia. Tut-
kimusaineisto kerättiin touko-kesä-
kuussa 2021. Tutkimuksessa kartoi-
tettiin poikkeusolojen vaikutuksia 
kirkon kasvatus- ja nuorisotyöhön 
ja sitä, mitkä asiat vastaajat näkivät 
tärkeiksi työssään.

Digiloikkaa on otettu kasvatuk-
sen piirissä, yksinä esimerkkeinä 
koulu- ja päiväkotiyhteistyöhön di-
gitaaliset materiaalit, ulkopuolisuu-
den ehkäisyssä valtakunnallisesti 
NettiSaapas. Toisaalta: moni työn-
tekijä ei ole saanut riittävästi koulu-
tusta digivälineiden käyttöönotos-
sa, digivastuu kasautuu osaaville. 

Mikä on nuorten osallisuus digi-
työssä – näemmekö nuoret kohde-
ryhmänä vai sittenkin osallisina te-
kijöinä? 

Kirkon kasvatuksen päivät 
vietettiin 11.-12.1. verkossa
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Kirkon työntekijänä sinun velvollisuutenasi on

tukea nuoria seurakuntalaisia seurakuntavaaleissa. 

Nuorilla on oikeus saada tietoa vaaleista. Vaikka 

viranhaltijana et saa kehottaa äänestämään ketään 

tiettyä ehdokasta, voit silti tukea nuoria monin 

tavoin. Voit esimerkiksi rohkaista asettumaan ehdolle 

ja äänestämään vaaleissa sekä neuvoa käytännön 

asioissa. Tätä vastaan ei ole laki!

TYÖNTEKIJÄN 
MUISTILISTA

LAITA TÄMÄ 

muistilista vaikka 

työpisteesi ääreen 

ja ruksi sitä mukaa, 

kun homma on 

tehty!

KEVÄÄLLÄ JA KESÄLLÄ

Rohkaise nuoria asettumaan ehdolle

Auta nuoria ehdokkaita löytämään itselleen 

sopiva lista tai perustamaan oma

Tsemppaa nuoria ehdokkaita vaalimarkkinoinnissa

SYKSYLLÄ

Jatka vaalimarkkinointitsemppiä

Kerro nuorille vaalien merkityksestä

Kerro nuorille miten voi löytää itselleen  

sopivimman ehdokkaan

Kerro nuorille missä ja milloin voi äänestää

Kannusta nuoria äänestämään 

Keväällä ja kesällä 2022

Valitsijalistat 

keräävät 

ehdokkaita	     

MATERIAALEJA
ja tietoa nuorten vaalikampanjasta: 

www.naviryhma.fi

LAITA 

KALENTERIIN: 

15.9.2022

Valitsijalistat 

viimeistään 

perustettava   

8.–12.11.2022

Ennakko-

äänestys

20.11.2022 

Vaalipäivä
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Seppo.io -sovellus kirkon  
kasvatustyön käyttöön

u Kirkkohallitus on ostanut Seppo.io–
sovelluksen lisenssin kirkon kasvatus-
työn käyttöön vuodeksi 2022. 

Jokainen kirkon kasvatustyön parissa 
työskentelevä saa halutessaan ilmaiseksi 
käyttöoikeuden Seppo.io sovellukseen. 
Kyseessä on pelillinen mobiilisovellus, 
jonka kautta voi helposti tehdä erilaisia 
pelejä esimerkiksi rippikoulun työsken-
telyihin ja laajasti myös muuhun kasva-
tustyöhön. 

Seppo.io lisenssi hankittiin ensim-
mäistä kertaa laajasti koko kirkon kas-
vatustyön käyttöön keväällä 2020 ja so-

vellukselle on selvästi ollut tarvetta. 
Käyttäjiä on jo useampi sata, tehtyjä 

pelejä lähes 1300 ja pelaajia yli 11 000. 
Jos et siis vielä ole tutustunut Seppo.io-
sovellukseen, kannattaa kevään mittaan 
perehtyä tähän helppokäyttöiseen sovel-
lukseen.  

Tunnukset saat laittamalla pyynnön 
jari.pulkkinen@evl.fi. Tunnuspyynnön 
jälkeen saat ohjeet palvelun kirjautumi-

seen ja käyttöön. 
Palvelun käyttöön on helppo tutus-

tua itsenäisesti, mutta tarvittaessa tou-
kokuussa järjestetään webinaarin sovel-
luksen käytöstä. 

Mikäli sinulla on jo tunnukset, niin 
samat tunnukset säilyvät vuonna 2022. 
Mukavia pelihetkiä Seppo.io-sovelluk-
sen parissa.

ETTÄ KUKAAN EI JÄÄ YKSIN

              2022
 

KIERTUE  

8.2. klo 15–17  KUOPION HIIPPAKUNTA
  Webinaari

24.3. klo 16–18 LAPUAN HIIPPAKUNTA
  Webinaari

28.4. klo 9–12  MIKKELIN HIIPPAKUNTA
  Webinaari

3.5. klo 16–18  OULUN HIIPPAKUNTA
  Webinaari 
  (Ulkopuolisuuden 
  ehkäisyn verkosto-
  tapaamisen yhteydessä.)

 
LISÄTIETOJA: www.ettakukaaneijaayksin.f i

HIIPPAKUNNAT

KIERTUEEN AIKATAULU YHTEISTYÖSSÄ

u Neljä askelta yhteistyösopimukseen on 
julkaistu. Siinä kuvaillaan vaihe vaiheel-
ta kunnan sivistystoimen ja seurakun-
nan välinen sopimusprosessi (esimer-
kiksi kouluyhteistyöstä) ja vastataan ky-
symyksiin: Miksi, mitä ja milloin?  

Painotuotteeksi taitettua korttia voi 
tilata Kirkkohallituksesta. Se mahtuu 
kätevästi koriesitteen väliin. Sähköises-
sä muodossa kortin löytää esimerkiksi 
Koulu ja kirkko –sivustolta.   

Kysy lisätietoa  tuula.vinko@evl.fi

Sopimuskortti   
oppilaitos-
yhteistyöhön
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Seurakuntavaalit ovat seurakunta-
laisille merkittävä mahdollisuus 
vaikuttaa oman seurakunnan ja 

koko kirkon tulevaisuuteen.  Vaaleissa 
äänestetään  seurakuntien ja seurakun-
tayhtymien korkeinta valtaa käyttävät 
päättäjät seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Seurakuntavaaleissa valituilla luot-
tamushenkilöillä on äänioikeus hiippa-
kuntavaltuustojen ja kirkolliskokous-
edustajien vaaleissa. He edustavat sinua 
myös näissä vaaleissa.

Seurakuntavaalien  
tärkeitä ajankohtia:

Kevät 2022, jolloin seurakuntiin perus-
tetaan vaalilautakunnat. Vaalilautakun-
nissa päätetään mm. ennakkoäänestys-

paikoista. Nuorten ääni on hyvä kuulua 
jo vaalilautakunnassa.

Ehdokasasettelu alkaa keväällä 2022 
ja päättyy 15.9.2022 klo 16. Työnte-
kijä saa ja hänen pitääkin kannustaa ja 
tukea nuoria asettumaan ehdolle joko 
olemassa oleviin vaaliryhmiin tai pe-
rustamaan oma vaaliryhmä.

Ennakkoäänestys on 8.–12.11.2022 
Seurakuntavaalit ovat 20.11.2022.

Pidä huolta, että …

sinun seurakunnassasi nuori saa riit-
tävästi tietoa ja tukea osallistua seu-
rakuntavaaleihin. Kerro heille, että 

• seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaal-
la on äänioikeus.

• kirkon jäsenyys riittää. Rippikou-
lua tai konfirmaatiota ei edellytetä 
äänestämiseen.

• seurakuntavaaliehdokkaaksi aset-
tumisen edellytyksenä on 18 vuo-
den ikä ja konfirmaatio

  

 Kaikki on valmista!

Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä 
eli NAVI ry. on valmistanut materiaalia 
seurakunnan työntekijöiden vaalityön 
tukemiseksi. 

Valmista materiaalia löytyy sivul-
ta www.naviryhma.fi/seurakuntavaa-
lit-2022

Edelliseltä sivulta voit napata Villistä 
seinälle nuorisotyöntekijän muistilistan 
seurakuntavaaleihin!

Seurakuntavaalit 2022

u Tampereelta alkanutta, Helsinkiin ja 
Keravalle laajentunutta Walk in -terapi-
aa pyritään levittämään uudeksi toimin-
tamalliksi, jonka tavoitteena on tarjota 
matalalla kynnyksellä 16-30-vuotialle 
apua mielen hyvinvoinnin tueksi ratkai-
sukeskeisen lyhytterapian menetelmillä. 

Toiminta on maksutonta, anonyy-
miä ja ilman ajanvarausta toteutuvaa 
ammatillista keskusteluapua. Keskus-
teluapu on lähtökohtaisesti kertaluon-
teista. Terapeutti sitoutuu ajatukseen, 
että kertakin ammatillista keskustelu-
apua voi riittää. Asiakas voi halutessaan 
käydä keskustelemassa myös useamman 
kerran, mutta ei välttämättä saman tera-
peutin kanssa.

Toimintaa organisoiva seurakun-
ta tai yhtymä vastaa organisoinnista. Se 
myös sitoutuu järjestämään terapeuteil-
le työnohjausta, esim. yhteistyössä pai-
kallisen perheasiain neuvottelukeskuk-
sen kanssa.

Lisätietoja evl.fi/kukaaneijaayksin/
kirkon-walk-in-terapia
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”Olen käyttänyt digitaalista pelaa-
mista ja harrastamista työvälineenä 
nuorisotyössä yli kymmenen vuo-
den ajan. Olen ohjannut pienryhmiä, 
järjestänyt pelitapahtumia, ja nyt 
viimeisen vuoden toimin vastaavana 
tuottajana isossa tuotantoryhmässä, 
jossa lähetettiin nuorten peliliigan 
suoratoistolähetyksiä”, kertoo digi-
kehittäjänä järjestössämme aloitta-
nut Toni Majola taustastaan. 

”Tämä pitkä matka tuntuu nyt  huipen-
tuvan työssäni Lasten ja nuorten kes-
kuksessa.” 

Majola on taustaltaan kirkon nuo-
risotyönohjaaja, joka on työskennellyt 
mm. erityisnuorisotyönohjaajana, vas-
taavana tuottajana, tehnyt monipuo-
lisesti e-urheilu- ja mediatuotantoja 
sekä toiminut ammattiselostajana. 
Hän on nuorisotyöntekijänä harras-
tusmaisen pelitoiminnan uranuurtajia 
Suomessa.

”Olen harrastanut digitaalista pe-
laamista 7-vuotiaasta asti saatuani 
ensimmäisen Nintendo-konsolini. Siitä 
lähtien pelaaminen on kulkenut muka-
na tärkeänä harrastuksena.”

Merkityksellinen muisto lapsuuden 
peliharrastuksista sijoittuu ala-asteelle.  

”Opettajani Tomi Aalto asensi kou-
lun ATK-luokkaan pelit, joita yhdessä  
luokkakavereiden ja hänen kanssaan 
pelasimme. Tästä jäi minulle tärkeä 
ajatus, että aikuisten kanssa pelaami-
sella on tosi suuri merkitys.”

Lukion jälkeen Majola kertoo jär-
jestäneensä useita pelitapahtumia 
ystäväporukkansa kanssa. Silloin ta-
pahtumia järjestettiin täysin ilman ul-
kopuolista rahoitusta ja kaikki tehtiin 
talkoovoimin. 

”Ne olivat hienoja tapahtumia, ja täl-
tä ajalta on jäänyt minulle elinikäisiä 
ystäviä. Moni järjestäjäporukasta on 
työllistynyt peli- ja tuotantoalalle. Minä 
taisin olla meistä ainoa, joka lähti opis-
kelemaan nuorisotyötä.” 

Yhteisöllisyys kukoistaa

”Kokemukseni mukaan digitaalisessa 
harrastamisessa mahtavinta on nuor-
ten yhteisöt, heidän intonsa kehittyä 
esimerkiksi pelaajina tai vaikkapa vi-
deotuottajina. Peliliiga tarjoaa tilaa 
nuorille loistaa, toimia vastuutehtä-
vissä ja oppia uutta toinen toisiltaan”, 
sanoo Majola.

”Nyt on viimein aika meidän aikuis-
ten sanoa ääneen se, että digitaalinen 

pelaaminen ja harrastaminen on erin-
omainen harrastus, jossa tapaa uusia 
ihmisiä, oppii uutta ja löytää oman 
paikkansa yhteisössä.”

Yhteisöissä toimivat aktiivisesti 
nuorisotyön ammattilaiset, mediatuo-
tannon ammattilaiset sekä tavalliset 
pelaamista harrastavat aikuiset ja van-
hemmat. 

Toni Majola haluaa digikehittäjä-
nä luoda Suomeen toiminnan, johon 
kaikenikäiset voivat tulla mukaan, pe-
lata omalla taitotasollaan, toteuttaa 
itseään ja löytää turvallisen paikan olla 
juuri se arvokas tähti.

”Keväällä tehdään suuria juttuja 
ja olen ylpeä, että Lasten ja nuorten 
keskus haluaa muuttaa pelaamiseen 
liittyvää narratiivia – seistä keskeisenä 
toimijana peliharrastajien tukena!”

Majola sijaistaa tehtävässä verkkoke-
hittäjä Vlada Laukkosta hänen perhe-
vapaansa ajan vuoden 2022 loppuun. 
 
Lasten ja nuorten keskus etsii aktii-
visesti yhteistyökumppaneita pelitoi-
mintaan. 

”Minut tavoittaa sähköpostilla toni.
majola@lastenjanuortenkeskus.fi. Ol-
laan yhteyksissä!”

Aikaa ja tilaa digitaaliselle 
pelaamiselle ja harrastamiselle 

Toni Majola (vas.) on tehnyt 
monipuolisesti mm. e-urheilu- ja 
mediatuotantoja sekä toiminut 
ammattiselostajana. Kuva: Jussi 
Jääskeläinen ja Telia Esports 
Series.

keskus.fi/jedi2022

lastenjanuortenkeskus.fi, 

Oman elämäsi jedi -ohjaajakoulutus 

kirjoihin Oman elämäsi jedi – itsenäis
tyjän kirja sekä Oman elämäsi jedi – 
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majola@lastenjanuortenkeskus.fi. Ol

 

Yhteisvastuun virikemateriaali on tar-
koitettu seurakuntien työntekijöille 
moninaisiin tilanteisiin: ryhmiä varten, 
hartaushetkiin, rippikouluun – mihin 
vain! Materiaalia on tehty LNK:ssa, 
KUA:ssa ja Kirkkopalveluissa. Mate-
riaalit kohdentuvat erityisesti tämän 
vuoden YV-teemaan; ne syntyivät 
asioista, jotka voivat tukea mielen 
hyvinvointia ja sitä, miten itse kukin 
voimme toimia toistemme hyvinvoin-
nin eteen. 

”Materiaalin on sovellettavissa ja 
sitä kannattaa käyttää parhaakseen 
näkemällään tavalla. Minä ihastuin 
erityisesti Jäntin Riikan säveltämään 
ja sanoittamaan ruokarukous-lauluun 
ja värityskuviin”, kertoo hankepäällik-
kö Kaisa Kahra LNK:sta. Hän vastaa 
järjestössämme Tulevaisuus takaisin 
-hankkeesta ja Yhteisvastuu-yhteis-
työstä.

”Huomatkaa myös Lastenkirkon 
materiaalit ja YV-messumateriaalit, 
jotka osaltaan rakentavat Yhteisvas-
tuuta, kun olemme tämän vuoden ko-
timaan kumppaneita.”

LNK haluaa tarjota materiaalia Yh-
teisvastuun monipuoliseen käsittelyyn 
seurakuntalaisten kanssa. 

Osoite www.yhteisvas-

tuu.fi/seurakunnille/ma-

teriaalit-2022/ 

Salasana materiaali-

pankkiin on 2022. 

Sivulla aivan alimpana 

ovat  edellä kuvaillut viri-

kemateriaalit.

Virity Yhteisvastuulle – materiaalia tarjolla!

Auta omilleen muuttavaa nuorta kas-
vamaan itsenäiseksi ja rohkeaksi – ot-
tamaan vastaan aikuisuuden vapau-
det ja vastuut. Ohjaajakoulutuksen 
myötä voit ohjata itsenäistymisikäis-
ten (17–25 v.) nuorten ryhmiä ja kut-
sua verkostoa yhteistyöhön.

Osaamistavoitteet Osallistuja tunnis-
taa itsenäistymisikäisten haasteita ja 
kysymyksiä erityisesti tässä ajassa ja 
omalla paikkakunnallaan. Hän osaa 
ohjata Oman elämäsi jedi -kursseja 
soveltaen kurssin sisältöjä paikallisten 
nuorten tarpeisiin.

Laajuus 1 op
Ilmoittautuminen 11.4.2022 mennes-
sä, os. ilmoittaudu.lastenjanuorten-
keskus.fi/jedi2022
Kustannukset Osallistumismaksu 250 
€. Osallistumismaksu sisältää Oman 
elämäsi jedi -kirjat sekä koulutuspäi-
vien lounas- ja kahvitarjoilut.
Osallistuja vastaa itse mahdollisesti 
tarvitsemansa majoituksen varaami-
sesta ja kustannuksista.
Tiedustelut Heli Pruuki, heli.pruuki@
lastenjanuortenkeskus.fi, 

044 580 1600
Yhteistyökumppanit Agricola-opinto-
keskus

Oman elämäsi jedi -ohjaajakoulutus 
perustuu vuonna 2021 julkaistuihin 
kirjoihin Oman elämäsi jedi – itsenäis-
tyjän kirja sekä Oman elämäsi jedi – 
itsenäistyjän kurssin ohjaajan opas. 
Koulutus sisältää etukäteistehtävän, 
johon liittyy kirjallisuutta. Kouluttajina 
toimivat menetelmän luonut pastori 
Laura Huovinen ja  Heli Pruuki.

Itsenäistyjän kurssin 

ohjaajakoulutus 

11.–12.5.2022, 

Helsinki

Oman elämäsi jedi! 
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Heimon kutsun kuuli Marjutkin! Hän 
on yksi palveluoperaatio Saappaan 
elämäntyöpalkinnolla palkituista toi-
mijoista, jotka saivat tunnustuksen 
Kirkon kasvatuksen päivillä tammi-
kuussa. 

”Saappaan elämäntyöpalkinto lisää 
tunnetta Saapas-heimoon kuulumi-
sesta, muistuttaa heimon kannusta-
vasta tuesta ja tietysti innostaa jatka-
maan edelleen. Palkinto kuuluu ennen 
kaikkea Nurmijärven Saappaan va-
paaehtoisille ja juhlimme sitä yhdessä 
myöhemmin.”

”Saapas-toiminnan perusti meille 
edeltäjäni Leena Selin-Kantola vuonna 
2000. Toiminnan alkamisen yksityis-
kohtia en tarkalleen tiedä, mutta uskoi-
sin, että huoli nuorten hyvinvoinnista 
on silloinkin ollut esillä.”

Alusta alkaen toimintaa on rakennettu 
vapaaehtoistoimijoiden varaan. Vasta-

lahjaksi he ovat saaneet oman yhteisön.
”Heimoon kuuluminen on ihmisen 

perustarve. Se on tunnetta siitä, että 
olen tärkeä ja minulla on oma paikka 
ja tehtävä ja että joku huomaa, jos 
olen poissa. Tässä Saapas-heimossa 
koetaan suurta yhteyttä toisten yökyö-
peleiden kanssa, jotka myös hiippaile-
vat yön pimeydessä ihme mestoissa ja 
ilahtuvat ventovieraiden tapaamisesta 
ja auttamisesta”, Timonen luonnehtii.

Hän kertoo uusia vapaaehtoisia tu-
levan monin eri tavoin. 

”Auttamisen halu on se yhteinen 
kutsuva tekijä. Myös toiminnan ajoit-
tuminen ilta-aikaan ja erityisiin paikkoi-
hin ovat elementtejä, jotka kutsuvat.”

Hän sanoo toiminnan sopivan erityi-
sesti niille, jotka nauttivat yllätyksistä 
ja muuttuvista tilanteista – ihmisten 
lisäksi. 

”Koskaan ei voi tietää, mitä tapah-
tuu. Aina ollaan uuden edessä, valmii-

na lähes kaikkeen. Päivystysten aikana 
ollaan kohdattu iloa, surua, raivoa ja 
rakkautta. Ollaan myös saatu nuorilta 
valtavaa luottamusta ja kiitosta osak-
semme”, Timonen sanoo.

”Sekin on hyvä pitää mielessä, että 
Saapas on monelle ainoa ja luonnikas 
tapa olla yhteydessä seurakuntaan ja 
myös olla osa Jumalan kansaa.”

Ikimuistoinen Saapas-päivystys

”Moni, erityisesti muistoihin jäänyt päi-
vystys on valitettavasti ollut hyvin su-
rullinen”, Marjut Timonen sanoo.

”Ehkä nostan esiin kerran, jolloin 
nuoret viettivät koulujen päättäjäisiä 
paikallisella uimarannalla. Siellä eräs 
nuori oli juonut heti alkuillasta itsen-
sä aivan jalattomaksi. Puhe sentään 
sujui, ja hän kertoi viettävänsä 15-vuo-
tissynttäreitään. Kaverit naureskelivat 
myötätuntoisina vieressä, kun nuoren 

Saapas-päivystäjät yhteiskuvassa Klaukkalan monitoimitalon pihalla 
(kuva on ajalta ennen koronaa). Vasemmalta Silja Rapo, Sari Laakkonen, 
Marjut Timonen ja Lauri Koivisto.

Elämäntyöpalkittu Marjut Timonen:

”Kun astuu mukaan Saapas-heimoon, siihen tykästyy – ja jää!”
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isä tuli hakemaan päivänsankarin kotiin ennen kuin juhlat 
olivat kunnolla alkaneetkaan. Saattoon tarvittiin kaksi raa-
vasta vapaaehtoista.” 

”Useana vuonna tämä sama nuori tuli moikkaamaan 
meitä ja kysyi, muistammeko hänet. Ja aina hän kertoi, että 
joi silloin 15-vuotiaana itsensä ihan sekaisin, mutta enää 
hän ei tee niin. Tämä toistui neljä-viisi kertaa, ja kohtaami-
nen oli aina mukava ja lämmin. Sitten hän kasvoi pois kylil-
tä. Mutta me jäimme!”

Mitä nuorille kuuluu?

Timonen kertoo havainneensa, että nuorten alkoholin käyt-
tö on vähentynyt vuosien varrella, mutta tilalle ovat tulleet 
huumeet. Kynnys kokeilla on madaltunut huomattavasti.

”Päivystyksissämme keskustellaan nuorten kanssa en-
tistä enemmän. Aiheina ovat usein ihmissuhteet, perhe, 
opinnot, työ, masennus, ahdistus jne. Mitä parempia ko-
kemuksia turvallisen aikuisen kanssa juttelemisesta nuori 
saa, sitä helpompi hänen on jatkossa hakea itselleen apua.”

”Tuntuukin, että nuorilla on suuri tarve kuulluksi ja näh-
dyksi. He ovat kiitollisia siitä, että olemme kadulla heitä 
varten. Monenlaista pahoinvointia syntyy ohitetuksi tule-
misen tunteesta. Jos se tunne kertautuu vaikkapa kotona 
ja koulussa tai kaveriporukassa, jälki on usein pahaa. Moni 
nuori kantaa yksinäisyyden tai ahdistuksen taakkaa yksin 
löytämättä apua. Jokainen nuori on kuitenkin Jumalan sil-
mäterä, joka ansaitsee tulla nähdyksi. Tekemistä siis riittää 
meille kaikille.”

Saapas pysyy ajan hermolla

”Uskon, että Saapas, jos mikä, pysyy ajan hermolla ja et-
sii toimivat auttamisen keinot, kuten etsivän työn pitääkin. 
Toimintaa kannattelee vapaaehtoisten lisäksi osaavien ja 
innostuneiden työntekijöiden porukka ympäri maan ja sitä 
tukee Lasten ja nuorten keskuksen kautta Saappaan neu-
vottelukunta ja Ville Viljakainen. On iloa kuulua myös työn-
tekijäheimoon!” 

Sieltä Timonen kertoo saavansa  apua, kiitosta ja kan-
nustusta. Tärkeitä ovat myös toimintaa helpottavat materi-
aalit ja menetelmät– kaikkea ei tarvitse keksiä yksin.

”Tapa kohdata nuoria tietysti muuttuu, mutta kohtaami-
sen merkitys pysyy yhtä tärkeänä, näin uskon. Saatan jat-
kaa Saappaassa tavalla tai toisella jopa eläkeikään saakka, 
jos kroppa vain kestää!”

NettiSaapas tavoittelee nuoria 

päivystäjiksi
NettiSaapas on yksi Saappaan toimintamuodoista. Toimin-
ta on ollut käynnissä jo 10 vuoden ajan, ja se on uraauurta-
va toimija verkossa tapahtuvassa etsivässä nuorisotyössä. 
NettiSaappassa koulutetut vapaaehtoiset menevät nuorten 
luo sosiaalisen median alustoille ja kohtaavat nuoria, nuor-
ten omilla ehdoilla kuunnellen, keskustellen ja kohdaten. 

Aiemmin NettiSaappaan vapaaehtoiset ovat olleet yli 
18-vuotiaita, mutta syksyllä 2021 on aloitettu pilotoimaan 
toimintaa 16–18-vuotiaiden kanssa. Ensimmäiset vapaa-
ehtoiset koulutettiin Jyväskylän seurakunnassa ja toimintaa 
on aloitettu pikkuhiljaa. Tarkoitus on saada toiminta vakiin-
nutettua vuoden 2022 aikana ja saada lisää 16–18-vuotiai-
ta päivystäjiä NettiSaappaan toimintaan.  

Tähän mennessä pilottiryhmästä saadut kokemukset 
ovat positiivisia. Nuorten maailmaa ymmärtää parhaiten 
toinen nuori. Sen vuoksi on tärkeää, että NettiSaappaan 
vapaaehtoisissa on myös nuoria päivystäjiä. Aikuiset päi-
vystäjät ovat tukena niin nuorille päivystäjille kuin verkossa 
kohtaamilleen nuorille.

NettiSaapas toiminta soveltuu erinomaisesti seura-
kunnan nuorten toimintaan. Se voi olla vaihtoehtona van-
hemmille isosille, jotka eivät välttämättä halua enää toimia 
isostehtävissä, mutta haluavat kuitenkin olla seurakunnan 
nuorten toiminnassa mukana. Tai se voi olla väylä seura-
kunnan toimintaan niille nuorille, jotka eivät halua toimia 
isosena. 

Faktoja NettiSaappaasta vuodelta 2021
ryhmiä 15 l päivystyksiä 157 l kohdattuja nuoria 2245

Lasten ja nuorten keskus ry on mukana ihan alusta asti Net-
tiSaapas-toiminnan käynnistämisessä: koulutamme työn-
tekijät ja tuemme myös vapaaehtoisten kouluttamisessa. 
Yksin ei näitä asioita tarvitse pohtia. Ota yhteyttä ja lähde-
tään juttelemaan! 

Kouluttaja  Anna Kärri
p. 044 7922 389
anna.karri@lastenjanuortenkeskus.fi

Saappaan täyttäessä 50 vuotta oli oikea hetki nostaa pitkän elämäntyön palveluoperaarion hyväksi tehneitä työn-
tekijöitä ja vapaaehtoisia!

Elämäntyöpalkinnon saivat Kainuussa vaikuttaneet Tarja Vehkaoja, Kari-Pekka Vehkaoja, Paavo Kuvaja ja 
Pasi Nieminen, Helsingissä vaikuttaneet Henna-Mari Kettusaari, Jukka Rakemaa, Jukka Laaksonen ja Juha 
Kasari, Nurmijärven Saappaan perustanut Marjut Timonen, pitkään erityisnuorisotyötä ja Saapas-toimintaa 
Raumalla tehnyt Tapani Julkunen ja entisen Nuorten keskus ry:n erityisnuorisotyön sihteeri Juhani Virta-
nen. Myös Lasten ja nuorten keskuksen ulkopuolisuuden ehkäisyn suunnittelija Ville Viljakainen yllätettiin 
tilaisuudessa palkinnolla.

Vuoden Saapasteko 2021 -palkinto myönnettiin Roosa Kaivoluodolle ja Susannah Nummiselle, 
jotka ovat haastavassa tilanteessa ottaneet vapaaehtoisina Vanajan Saappaan toiminnan vastuulleen.
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www.seurakuntakauppa.fi

facebook.com/kirjapaja seurakunnille

JOHANNA POHJANTAIVAL

Jäsenymmärrys muuttaa kaiken 

Palvelumuotoilu seurakunnassa

TIINA HAAPSALO

Läsnäolon lahja
Harjoituksia hetkessä olemiseen

Palvelumuotoilu on avain seurakunnan toiminnan 

kehittämiseen. Jos halutaan tietää, mitä seurakuntalai-

set kaipaavat ja mistä he innostuvat, on kysyttävä heiltä 

itseltään. 

Palvelumuotoilussa seurakuntalaiset otetaan prosessiin 

mukaan alusta lähtien. Tutustutaan heidän ajatuksiinsa, 

arvoihinsa ja toimintaansa. Ideat kumpuavat suoraan 

seurakuntalaisten tarpeista, ja niitä testataan heti käy-

tännössä. Lähes kaikkea voi palvelumuotoilla: opasteita, 

esineitä, tapahtumia, tiloja, verkkosivuja, kieltä.

Tämä teos avaa palvelumuotoiluprosessin vaiheet seu-

rakunnan näkökulmasta ja tarjoaa käytännön esimerk-

kejä toteutetuista projekteista. Tämän kirjan avulla sääs-

tää tuhansia euroja kehittämistyön konsulttikuluissa!

Läsnäolotaidot ovat osa niitä hyvinvointitaitoja, joita 

jokainen tarvitsee elääkseen hyvää ja tasapainoista 

elämää. Tämän kirjan harjoitukset kutsuvat läsnäoloon, 

kuuntelemaan omia tunteita ja tarpeita.

Läsnäoloharjoitukset on koottu eri teemojen alle, joita 

ovat muun muassa kasvu, kaipaus, kiitollisuus, juuret ja 

rohkeus. Mielikuvaharjoitusten lisäksi mukana on toimin-

nallisia osioita, joissa läsnäoloa lähestytään kehon liikkeen 

sekä kirjoittamisen ja maalaamisen kautta. Harjoitukset 

tasapainottavat oloa ja auttavat löytämään uusia 

merkityksiä ja oivalluksia.

Harjoituksia voi tehdä yksin tai yhdessä toisten kanssa. 

Ne sopivat myös opettajan ja kasvattajan materiaaliksi 

I S B N  9789523542716

Seurakuntahinta 34,11 (ovh. 37,90)

I S B N  9789523545946

Seurakuntahinta 29,25 (ovh. 32,50)

UUTUUS!

Avain 
seurakunnan 

toiminnan 
kehittämiseen

34,11€

UUTUUS!

Läsnä-

olotaitoja

29,25 €
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