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LASTEN JA NUORTEN KESKUS RY

Nuorten kanssa työskentelevät ovat jo pitkään puhuneet nuorten paineistetusta arjesta ja mielenterveys-
palvelujen parantamisen tarpeesta. Liian moni nuori jää vaille tarvitsemaansa apua. Liian monet joutu-
vat odottamaan kohtuuttoman kauan. Kaikki opiskelijat eivät ole vieläkään päässeet takaisin lähiopetuk-
seen. Sodan synkkä laahus luo pelon ja ahdistuksen ilmapiiriä kaikkialle. Kyse on paitsi nuorista ja hei-
dän tulevaisuudestaan myös yhteiskunnan turvallisuudesta ja sisäisestä kestävyydestä.

Nyt on oikea hetki elää todeksi paljon esillä ollut ihmislähtöinen kirkko ja yhteiskunta. Selvää on, 
että päättäjiltä tulee vaatia toimivampia palveluja ja riittäviä resursseja. Yhtä selvää on, että jokainen ai-
kuinen voi olla lapselle ja nuorelle mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukipilari. Nyt on aika jokaisen ai-
kuisen varmistaa, että kaikki lapset ja nuoret saavat tuntea olevansa arvokas osa myönteistä ja armollis-
ta yhteyttä ja yhteisöä.

Kirkon nuorisotyöllä on valtavan suuri ennaltaehkäisevä merkitys nuorten hyvinvoinnille. Jokainen 
turvallinen kohtaaminen, iloinen tapaaminen, yhteinen illanvietto viikonloppuleiristä puhumattakaan 
rakentaa nuoren mielen hyvinvointia ja jaksamista eteenpäin. Nuorisotyö on yksinkertaisesti nuorten tu-
kena olemista ja elämistä kokonaisvaltaisella ja nuorilähtöisellä tavalla. 

Traumapsykoterapeutti Minna Salmi rohkaisee tässä Villissä nuorisotyötä toimintaan, retkiin, leiri-
nuotiolle ja luontoon. Siis juuri niihin asioihin, joita kirkon nuorisotyössä on perinteisesti vaalittu. Jos 
perinne on katkennut, se voidaan aina herättää henkiin. 

Walk in -terapia on lyhyessä ajassa löytänyt paikkansa monessa seurakunnassa. Toiminta ei koskaan 
korvaa pitkää terapiaa, mutta usein yksi tai kaksi kohtaamista on alku sille, että pitkää terapiaa ei kos-
kaan tarvita. Onko Walk in -terapian järjestämisestä keskusteltu sinun seurakunnassasi? Tai voisitko an-
taa tunnin tai kaksi aikaasi kuunnellen ja tukien nuoria Sekasin chat -palvelussa? Voisitko ehkä kutsua 
nuoria luontoretkelle tai ihan vaan kävelylle puistoon teemalla ”Mikä auttaa jaksamaan?” Entä jos koko 
seurakunnan työtä katsottaisiin kukaan ei jää yksin -periaatteen kautta? 

Ja muistathan antaa rohkaisevaa palautetta työtoverille, ja kysyä nuorilta ympärilläsi yhä uudelleen 
”Mitä sinulle kuuluu, kuinka jakselet”?

Jarmo Kokkonen 
Kirkon jumalanpalvelus ja kasvatus -yksikön johtaja

ALUKSI

Nuorten hyvinvointi on jokaisen aikuisen asia
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Nuori tarvitsee tukea pelkoihin
Teksti Salla Ranta
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Tunnesäätelyä, 
vakauttamista ja 
turvallisuudentunteen 
ylläpitämistä saa 
traumaterapeutin 
mukaan muustakin kuin 
puhumisesta. Esimerkiksi 
luonnosta, toiminnasta ja 
kehollisista harjoituksista.

Läheltä kuuluvat ja näkyvät sotauu-
tiset herättävät ahdistusta nuorissa, 
joista jokaisella on yksilöllinen ky-

kynsä hallita pelkoja. Traumapsykotera-
peutti Minna Salmen mukaan aikuisen 
tehtävä on nuorten turvallisuudentun-
teen vahvistaminen.

“Nuoret tarvitsevat apua tunnesää-
telyyn aikuisilta pitkään. Etuotsalohko, 
joka suojaa tunneaivoja ja matelija-aivo-
ja, kehittyy kolmekymppiseksi saakka. 
Teini-ikäiset tarvitsevat vielä valtavas-
ti apua tunnesäätelynsä kehittymiseen. 
Nuoruus on aivojen kannalta suuren ke-
hityksen aikaa”, Salmi kuvailee.

Korona-ajan nuorilta puuttuu 
yhteisiä kokemuksia

Korona-ajan nuoret ovat viettäneet his-
toriallisen paljon aikaansa yksin tietoko-

neidensa takana. Kontakti omaan suku-
polveenkin voi olla erilainen kuin aiem-
min.

“Nuorten aikuisten sukupolven kuu-
luisi olla lähdössä yhdessä valloittamaan 
maailmaa, pois omasta kodista, mutta 
osalla koronanuorista ei ole ehkä edes 
kokemusta siitä, miltä tuntuu tehdä asi-
oita yhdessä muiden kanssa.”

Salmen mukaan nuoria ja nuoria ai-
kuisia tuetaan parhaiten sillä, että aikui-
set kestävät rauhallisesti heidän tunteen-
sa. Aikuisten havainnoilla ja niiden sa-
noiksi pukemisella on merkitystä.

“Nuoren tukeminen on sitä, että ai-
kuiset kestävät ja kannattelevat kaikkea 
sitä, mitä he kokevat. Aikuiset voivat 
kertoa nuorille omista havainnoistaan 
ja sanoittaa myös sitä, mitä itse näkevät 
nuorissa”, Salmi sanoo. Hän neuvoo ar-
vuuttelemaan ja kyselemään myös. Sil-
lä tavoin annetaan sanoja, luodaan ilma-
piiriä, jossa koetut tunteet ovat sallittu-
ja ja tunnistettuja asioita, jotka kuulu-
vat elämään.

“Nuoren tukeminen on myös kyse-
lemistä ja hänen puolestaan sanottamis-
ta.”

Traumatisoitunut mieli  
ei pysy tässä hetkessä

Jotkut nuoret katsovat paljon uutisia ja 
seuraavat tilannetta aktiivisesti. Nuorilla 
on omat elämäntuskansa, mutta sotauu-
tiset vaikuttavat enemmän niihin, jotka 
ovat jo nähneet väkivaltaa tai kokeneet 

turvattomuutta. Suomessa asuu myös 
nuoria, jotka ovat nähneet sodan.

“Aikuisen tehtävänä on sanoa, että 
sota ei nyt ole täällä ja olemme turvassa. 
Sotauutisten äärellä aikuinenkin voi pa-
nikoitua ja rauhallisena pysyminen vie 
paljon voimavaroja”.

Erityisen paljon turvallisuudentun-
teen vahvistamista kaipaavat nuoret, 
jotka ovat tulleet sota-alueilta tai ko-
keneet perheväkivaltaa. Traumatisoitu-
neella nuorella on usein ristiriitoja it-
sensä kanssa. Traumaattisen kokemuk-
sen aikana ihminen sopeutuu tai puo-
lustautuu usein kytkemällä osan itses-
tään pois päältä tai sulkea osan itses-
tään ulkopuolelle.

“Hän on kuin palapeli, josta puuttuu 
paloja tai pirstaleinen kokonaisuus, jos-
sa joku osa voi olla kätkössä. Hänen on 
täytynyt laittaa osia itsestään pois voi-
dakseen jatkaa.”

“Väkivallan todistaminen, kohteena 
oleminen ja erityisesti varhaisten vuoro-
vaikutussuhteiden turvattomuus jättää 
jäljen nykyhetkeen. 

“Trauma on tapahtuma tai tilanne, 
jossa ihminen on kokenut sietämättö-
miä, esimerkiksi kaltoinkohtelua, jo-
ka on ollut ylivoimaista kestää. Trau-
mat ovat syvimmältään kehoperäisiä. 
Ne tuottavat alivireys- ja ylivireystiloja, 
taistele tai pakene-reaktioita tai lamaan-
tumista tai jäätymistä. Traumatisoitu-
nut ihminen saattaa elää paljon mennei-
syydessä tai hänellä voi olla pelkotiloja. 
Hän ei pysty olemaan täysin läsnä tässä 

”Sielunhoidossa pitää 
muistuttaa siitä, 

että menneisyyden 
traumaattinen kokemus 

on ohi.”
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hetkessä”, Salmi kuvailee. “Silloin nuo-
ren kohdalla turvallisuudesta tulee haas-
te aikuiselle: miten itse voidaan olla tyy-
niä ja rauhassa ja nähdä hyvää siinä, mi-
kä on hyvin.”

Nykyhetken vakauttaminen 
nuoren kanssa on tärkeää

Salmi on työskennellyt myös nuoriso-
työnohjaajana ja pappina. “Niissä töis-
sä muistan antaneeni ihmisten paljon 
puhua vaikeista asioista. Helpottaahan 
se, kun saa puhua. Mutta traumatisoi-
tuneelle on tärkeä myös muistuttaa, et-
tä se on nyt ohi. Se on mennyttä. Sielun-

hoidossa pitää muistuttaa nykyhetkestä, 
vaikka puhe olisi traumaattisesta evak-
komatkasta menneisyydessä.

Nykyisin hän hoitaa traumoja muun 
muassa EMDR:n eli  silmänliiketerapia-
menetelmän avulla. Sitä käytetään trau-
maattisten tapahtumien aiheuttamien 
muistojen sekä traumaperäisen stressi-
häiriön hoidossa esimerkiksi, jos trau-
maattisen tapahtuman seurauksena il-
menee mieleen tunkeutuvia takautumia. 
Ne voivat olla mielikuvien sijaan myös 
esimerkiksi paniikkioireita, väsymystä 
tai muita fyysisiä oireita. 

Salmen mukaan traumat aiheuttavat 
kehoon jännitystiloja ja kyvyttömyyt-
tä pitää omia rajoja, sanoa ei ja puolus-
tautua.

“Silmänliiketerapia on tehokas ta-
pa työstää nykyisyyttä hallitsevia koke-
muksia. Mutta aina sitä ei voida käyttää. 
Hoidossa trauma eletään uudelleen läpi. 
Joskus on syytä jättää tapahtuma men-
neisyyteen ja vakauttaa vain nykyhet-
keä. Joskus trauman purkaminen on lii-
an raastavaa”, hän kertoo. 

Nykyhetken vakauttaminen on kaik-
kien nuorten kanssa tärkeää. Maailman-
tilanne pelottaa nuoria, jotka ovat kiin-
nostuneita yhteiskunnasta ja joiden teh-
tävänä on ottaa tulevaisuus omiin kä-
siinsä. 

“Nuorilta voi kysyä, ovatko sotauuti-
set pyörineet mielesssä ja haluavatko he 
puhua siitä. Huomiota kannattaa kiin-
nittää oman elämän ja arjen rytmiin. 
Pysyykö unirytmi esimerkiksi huolista 

huolimatta. Nuoret aikuiset pohtivat it-
se myös sitä, mitä heille käy konkreetti-
sesti, jos sota tulee. Vakavan asian edes-
sähän he ovat.”

Luonto vakauttaa joskus 
sanoja paremmin

Salmi rohkaisee nuorisotyössä toimin-
taan, retkiin, leirinuotiolle ja luontoon.

“On hyvä, jos nuori voi luottamuk-
sellisesti puhua ja purkaa asioita, jos on 
siihen itse valmis. Mutta vielä enemmän 
nykyhetkeä vakauttaa se, että siihen ny-
kyisyyteen tuodaan jotakin hyvää. Ym-
päristö, elämykset ja kehon liike vaikut-
tavat mieleen. Metsässä kävely on hyvä 
rauhoittava harjoitus pelottavana maail-
manaikana”, hän sanoo. 

“Nuorisotyössä on paljon mahdolli-
suuksia kaikkeen sellaiseen kehollisuu-
teen, rauhoittumiseen ja luonnossa ole-
miseen, josta voi saada voimavaroja ar-
keen. Toivon, että kesän tullen ollaan 
taas mahdollisimman paljon viemässä 
nuoria luontoon ja leireille ja toistensa 
seuraan. Liikuntaan ja luontoon suun-
tautuva nuorisotyö antaa itsesään hyvää 
mieltä”, hän sanoo. 

Salmen mukaan on hienoa, että kirk-
ko antaa lyhytterapiaa ja tarjoaa mata-
lan kynnyksen keskusteluapua, mutta 
hän näkee suuria mahdollisuuksia toi-
minnassa ja yhteisöllisissä kokemuksissa.

“Sellaisessa kirkko on omimmillaan, 
kun viedään nuoret juttelemaan nuoti-
on ääreen.” 

Maailmantilanne pelottaa nuoria, 
jotka ovat kiinnostuneita yhteiskun-
nasta, Minna Salmi  sanoo.
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TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS 
 
 

 
Yhteisvastuukeräys on jo vuosikymmenien ajan kannustanut suomalaisia pitämään huolta 
toinen toisistaan - erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevista, niin lähellä kuin 
kaukana.  
 
Välittämistä tarvitaan tänäänkin. Elämme poikkeuksellista aikaa, jonka vaikutukset 
heijastuvat lapsiin ja nuoriin kasvavana ahdistuksena, jopa toivottomuutena. Nyt, 
epävarmuuden keskellä, nuoret tarvitsevat tukea, apua ja välittäviä aikuisia vierelleen.  
Kirkko ja seurakunnat tekevät arvokasta nuorisotyötä. 
 
Ei jätetä nuoria yksin, ei Suomessa eikä maailman katastrofialueilla. 
 
 
 
 
 

 
 

Sauli Niinistö 
Tasavallan presidentti 
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Koronan jäljet nuorten mielissä

Koronapandemian alku oli monelle vaikeaa aikaa. Nuorille se oli vaikeaa aikaa erityisesti siksi, että 
he joutuivat kantamaan huolta esimerkiksi perheen taloudellisesta tilanteesta, kun vanhemmalta tai 
vanhemmilta lähti työt alta. 

Moni oli huolissaan myös riskiryhmään kuuluvista läheisistään ja siitä, että mitä jos heistä pitäisi 
luopua ennenaikaisesti. Piti pitää huolta siitä, ettei vahingossakaan olisi tartuttaja, koska esimerkiksi 
kouluissa koronan saaneita, mutta oireettomia nuoria saatettiin pitää tahallaan tartuttajina, jolloin 
he saivat paljon vihaa niskaansa sosiaalisessa mediassa ja koulussa selän takana puhumisen tavoin.

Nuoria syytettiin myös pitkään lehdissä koronan levittäjiksi, jolloin kohtasin aikuisilta epäasial-
lista käytöstä ja minut kierrettiin kauempaa. 

Etäilyn aikana nuorten yksinäisyys lisääntyi siksi, että monella oli ystäviä vain koulussa, harrastuk-
sissa tai vapaaehtoistoiminnan kautta. Koulun tai muun toiminnan aikana harvoin vaihdetaan yhte-
ystietoja, jolloin moni saattoi jäädä kokonaan yksin. Monella nuorella hyppy itsenäiseen opiskeluun 
ja yksin olemiseen tuli varsin nopeasti, koska poikkeusolot julistettiin niin äkkiä. 

Korona-aikana jonot nuorten mielenterveyspalveluihin kasvoivat räjähdysmäisesti. Räjähdysmäi-
seen kasvuun vaikutti niin lisääntynyt nuorten ahdistus ja masennus kuin myös kannustaminen ha-
kemaan matalalla kynnyksellä apua eri paikoista jos tuntuu pahalta. Suuret kampanjat avun hake-
miselle olivat kannattavia, koska moni noudatti niissä annettuja ohjeita. 

Aiempien kriisien keskellä on ollut tapana hiljentyä ja vaieta omista tai toisten ongelmista, mutta 
koronapandemian aikana toimittiin tietoisesti toisin. Mielenterveyden ongelmista tehtiin näkyviä, 
stigmaa saatiin vähennettyä ja avun hakemisen/pyytämisen kynnystä madallettiin huomattavasti. 

Koronapandemia alkaa olla lopuillaan ja kirkolla on iso tehtävä edessä. Kirkolta ja seurakunnalta 
tarvitaan apua ihmisten sosiaalisen elämän tukemiseen, vapaa-ajan harrastusten löytämiseen ja ma-
talalla kynnyksellä tarjottavan keskusteluavun tarjoamiseen. 

Mitä jos seurakunnassa olisikin hetkiä tai pajoja, joissa huolehditaan mielenterveydestä; tehdään 
yhdessä ruokaa, maalataan, väritetään värityskuvia, muotoillaan, ulkoillaan, kudotaan tai vain kes-
kustellaan mieltä painavista asioista. Olisiko yhteiset rentoutumiseen tarkoitetut hetket kivoja tai 
kaivattuja juttuja kiireiseen ja monesti ahdistusta täynnä olevaan arkeen? Edellä mainitut jutut on 
helppoja toteuttaa, mutta niiden tuottama ilo ja hyöty ihmisen omaan arkeen ja jaksamiseen on 
suurta ja merkityksellistä. 

Rennot tapaamiset ja yhdessä tekeminen on helpompaa, kuin suora keskusteluavun hakeminen 
seurakunnan työntekijältä tai papilta, koska usein silloin tilanne tuntuu kovin viralliselta ja saate-
taan unohtaa, että kirkon työntekijätkin ovat vain ihmisiä. 

Muistetaanhan kysyä toisiltamme kuulumisia ja olla läsnä.
Pia Kärki 

NUORTEN KOLUMNI
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Oulujoen seurakunnassa 
syksyllä 2021 käynnistetty 
Sohvan nurkka -toiminta 
tarjoaa nuorille 
luottamuksellisen 
ja yhteisen 
keskustelupaikan, jossa 
voi käsitellä elämän 
huolia, murheita ja iloja.

Sohvan nurkka on osa oululaisen 
Oulujoen seurakunnan isostoi-
mintaa, jonka suunnittelemises-

ta ja toteuttamisesta vastaa ryhmä toi-
sen vuoden isosia yhdessä nuorisotyön-
ohjaajan kanssa.

Nuorisotyönohjaaja Sari Meriläisen 
mukaan esillä ovat olleet erilaiset mie-
lenterveyteen liittyvät teemat sekä ar-
jen murheet ja haasteet.

”Sohvan nurkassa on käsitelty esi-
merkiksi ahdistusta, masennusta ja it-
setuhoisia ajatuksia,”Meriläinen ker-
too.

”Esillä ovat olleet myös vaikeat ko-
tiolot, vanhemman yksinhuoltajuus, 
köyhyys ja toimeentulo sekä kaverit. 
Lisäksi nuoria askarruttavat kouluun 
liittyvät paineet ja vaatimukset. Koro-
na on tuonut oman lisähaasteensa esi-
merkiksi koulunkäyntiin.”

Nuorten ilonaiheita tapaavat puo-
lestaan olla perhe, lemmikit, harras-

tukset ja ystävät, joiden kanssa voi ja-
kaa asioita.

Aiheet valikoituvat  
tarpeiden mukaan

Sohvan nurkka -kokoontumisia on ol-
lut nuorten kellarissa noin kerran kuus-
sa sunnuntai-iltapäivisin. Aiheet vali-
koituvat nuorten kulloistenkin tarpei-
den mukaisesti, ja keskustelu saa rön-
syillä vapaasti.

”Isoset ovat pitäneet tärkeänä, että 
nuorten kellarissa on viihtyisää. Tilassa 
on sohvia, peittoja ja tyynyjä. On hyvä, 
että nuoret saavat halutessaan konk-
reettisesti käpertyä sohvan nurkkaan.”

Tunnelmaa on luotu kynttilöillä ja 
tarjolla on ollut suklaata.

”Suklaa on nuorten mielestä silloin 
paikallaan, kun puhutaan vaikeista asi-
oista. Ja on kokoontumisiin varattu 
myös nenäliinoja.”

Toistaiseksi Sohvan nurkassa on 
käynyt noin viisi nuorta.

”Olemme huomanneet, ettei ole 
välttämättä helppoa tulla juttelemaan 
vaikeista asioista. Nuorilta on kuiten-
kin tullut palautetta, että asioista on 
hyvä puhua ja tällaista toimintaa tar-
vitaan.,” Sari Meriläinen miettii.

”Nuorille on ollut myös tärkeää 
huomata, etteivät he ole ainoita, joilla 
kaikki asiat eivät ole aina hyvin.”

Lisää keskustelun 
mahdollisuuksia

Meriläinen toteaa, että isoissa ryhmissä 

huolia on vaikeampaa ottaa puheeksi.
”Perusnuorisotyössä pyöritellään 

usein joukkoja. Itse olen joskus havah-
tunut siihen, että luontevia tilanteita 
vaikeista asioista puhumiseen syntyy 
harvakseltaan.”

Oulujoen seurakunnassa nuorille 
ollaan järjestetty myös retriittejä, joita 
Meriläinen on ollut ohjaamassa kolle-
gansa Jouni Heikinheimon kanssa.

”Retriiteissä nuorille on ollut tarjol-
la henkilökohtaisia keskusteluja ohjaa-
jien kanssa. Joissain retriiteissä kaikki 
keskusteluajat ovat olleet varattuja.”

Meriläinen muistuttaa, että kaikella 
nuorisotyöllä on tärkeä rooli. Oulujo-
en seurakunta on tehnyt laajasti yhteis-
työtä erityisesti Oulun kaupungin nuo-
risopalveluiden kanssa.

”Molemmilla tahoilla on yhteinen 
näky siitä, miten nuoret voivat tänä 

Sohvan nurkka 
on matalan kynnyksen 
keskustelupaikka
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päivänä. Valitettavasti nuorten mielen-
terveyden ongelmat ovat lisääntyneet.”

Nuoret osaavat puhua, 
mutta jonot ovat pitkiä

Meriläisen mukaan myönteistä on se, 
että nuoret uskaltavat puhua ongelmis-
taan aiempaa avoimemmin.

”Nuoret ovat kuitenkin kokeneet, 
että mielenterveyden ongelmiin on vai-
kea saada apua, jonot ovat usein pitkiä. 
Ja kun on saamassa apua, esimerkiksi 
henkilökemiat eivät välttämättä sovi-
kaan yhteen auttajan kanssa.” 

”Yritämme olla osaltamme vastaa-
massa nuorten tarpeisiin sillä ammat-
titaidolla ja kokemuksella, mitä meillä 
nuorisotyöntekijöinä on.”

Oulun seurakunnissa ollaan aloitta-
massa myös Walk in -talk- ja Walk in 
-terapiatoimintaa. Meriläinen itse alkoi 
opiskella tämän vuoden alussa ratkai-
sukeskeiseksi nuorisoterapeutiksi/val-
mentajaksi.

”Ajattelen niin, että työntekijän 
kannattaa jatkuvasti kehittää itseään, ja 
hankkia koulutuksen kautta työhönsä 
uusia työkaluja ja taitoja.”

Juhana Unkuri

u Nuoria tukeva toimintamalli on 
käynnistynyt useilla paikkakunnilla ja 
on herättänyt muuallakin kiinnostusta

Keravalla nuorille on ollut helmi-
kuun alusta tarjolla seurakunnan tarjo-
amaa Walk in -terapiaa. Keravan kes-
kustassa sijaitsevan Kauppakaaren Ka-
tupappilassa päivystää torstaisin klo 14–
18 ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa sekä 
pari- ja perheterapiaa opiskelevia aikui-
sia.

Vapaaehtoispohjalta toimiva tera-
piatyö on suunnattu 16–30-vuotiaille. 
Walk in -terapiassa voi puhua mistä ta-
hansa mieltä askarruttavasta asiasta. Ta-
paamisiin on varattu aikaa tunti.

Keravan seurakunnan kappalainen 
Tuomas Niskanen toteaa, että Walk in 
-terapia on matalan kynnyksen toimin-
taa. Lähetteitä tai diagnooseja ei tarvita, 
tuki on ilmaista ja paikalle voi tulla il-
man ajanvarausta.

”Haluamme tällä toiminnalla tu-
kea nuorten mielen hyvinvointia. Ker-
takeskustelukin saattaa jo riittää ja tar-
vittaessa terapeutit osaavat ohjata nuor-
ta eteenpäin.”

Seurakuntien Walk in -terapiaa jär-
jestettiin ensimmäisen kerran syksy-
nä Tampereen Vanhalla kirkolla. Ajatus 
kirkon Walk in -terapian kehittämiseen 
syntyi, kun Kirkkohallituksen kasvatuk-
sen asiantuntija Mikko Mäkelä kuuli, 
että menetelmästä oli saatu hyviä koke-
muksia Kanadassa. Keravan kirkon nuo-
risotyössä vapaaehtoisena toimiva Mä-
kelä toi idean seurakunnan työntekijöi-
den tietoon, jotka innostuivat asiasta.

”Vaikka tässä tapauksessa Mikko 

Mäkelä onkin töissä Kirkkohallitukses-
sa, niin joka tapauksessa idea tuli meille 
seurakuntalaiselta. On ylipäätään tärke-
ää, että seurakunnasta nousee esiin niin 
tarpeita kuin tekijöitä, ja työntekijäve-
toisuus alkaa pikku hiljaa vähentyä mei-
dän kirkossamme”, Niskanen pohtii.

Lähimmäisen palvelemista
Niskanen nostaa esiin myös Walk in 

-terapian teologisen ulottuvuuden.
”Toiminta lähtee diakonisesta, lä-

himmäisenrakkauden näystä. Tämä toi-
mintamuoto on yksi hyvä esimerkki sii-
tä, miten voimme olla palvelemassa lä-
himmäistä tässä ajassa.”

Haastatteluhetkellä Keravalla on jär-
jestetty Walk in -terapiaa noin kuukau-
den ajan. Niskasen mukaan toiminta oli 
tavoittanut toistaiseksi vasta vähän nuo-
ria.

”Uskomme tämän alkavan vielä ve-
tämään paremmin, kun tieto tavoittaa 
nuoret kunnolla. Ja mielestäni on yli-
päätään tärkeää kokeilla erilaisia toimin-
tamuotoja rohkeasti. Jos jollekin toi-
minnalle ei ole siinä kohtaa kysyntää, 
sitten voi siirtyä eteenpäin.”

Toimintamallin taustalla on kirkon 
kasvatuksen ”Että kukaan ei jää yksin.” 
- Ulkopuolisuuden ehkäisyn suuntavii-
vat. Keravan ohella seurakuntien Walk 
in -terapia on alkamassa tai juuri alka-
nut myös Helsingissä, Vantaalla, Es-
poossa ja Imatralla.

”Haluamme Kirkon ovet auki -stra-
tegian mukaisesti kokeilla ja toimia avoi-
mella lähdekoodilla. Walk in -terapiaan 
on ollut kiinnostusta monilla muillakin 
paikkakunnilla”, Mikko Mäkelä kertoo.

Walk in -terapiatoiminta alkoi Keravalla
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Tunnetaidot uhkaavat 
jäädä nuorten elämässä 
suorituspaineiden alle

Nuorten uupumus on lisääntynyt 
viime vuosina ja moni nuori 
kokee suorituspaineita. MIELI 

ry:n asiantuntijalääkäri Meri Larivaara 
uskoo, että yhteiskunnallinen keskuste-
lu luo nuorille liikaa paineita.

”Nuorille viestitetään, että pitää 
puurtaa ensimmäisestä koulupäivästä 
lähtien. Tämän  tavoiteorientoituneen 
puheen rinnalle tarvittaisiin puhetta 
mahdollisuuksista kokeilla asioita, har-
rastaa, hankkia elämyksiä ja ajautua si-
vupoluille.”

Larivaaran mukaan nuorille on kou-
luissa tarjolla osaava moniammatillinen 
tiimi, joka tunnistaa koulurauhan mer-
kityksen. Toisen asteen uudistukset yk-
silöllisine opintopolkuineen ja pääsy-
koeuudistus ovat kuitenkin tuoneet on-
gelmia.

”Näkökulma ja tarkoitus uudistus-
ten takana voi olla hyvä, mutta uudis-
tuksissa opiskelijakaveriyhteisön tärkeys 
eli luokan kanssa oleminen on jäänyt si-

vuraiteelle. Se olisi nuoren kasvun kan-
nalta hyvin arvokasta.”

Nuorille annettava toivoa

Larivaara muistuttaa, että yhteiskunnal-
linen viestiminen aiheesta on tärkeää, 
sillä niin päättäjät, poliitikot kuin työ-
elämän edustajatkin muovaavat mieli-
kuvia.

Nuorille ei saisi syntyä kuvaa, että ih-
misarvo on kiinni suorittamisesta. Sen 
sijaan olisi tärkeää painottaa tunnetaito-
ja, tunne-elämän tasapainon kehitystä, 
vuorovaikutussuhteita, sosiaalisuutta ja 
arjen tasapainon rakenteita.

Pitäisikö siis korostaa myös enem-
män hetkessä elämistä? Larivaaran vas-
taus on kyllä.

”Nuorille on tyypillisempää osata ot-
taa hetkestä kiinni. On huolestuttavaa, 
jos sellainen katoaa. Mielenterveyttä 
vahvistaa kyky olla tässä ja nyt – löytää 
hyvä ja merkityksellinen ympäriltään.”

”Nuorten lähipiirin aikuisilla on 
iso vastuu antaa hetkessä elämiselle ti-
laa, sillä nuorten elämässä on muuten-
kin isoja huolenaiheita, kuten Ilmaston-
muutos, korona ja maan turvallisuus-

poliittisen ympäristön muutos. Olisi-
kin tärkeää, että aikuiset kykenevät an-
tamaan nuorille toivoa.”

Hyvinvoinnin polarisoituminen 
huolestuttaa

Nuorten kokema yksinäisyys on koro-
na-aikana lisääntynyt. Larivaaran mu-
kaan koettuun yksinäisyyteen vaikut-
taa osaltaan varmasti myös suorituskes-
keisyys. 

Suorituskeskeisyys ruokkii kokemus-
ta, että jokainen on oman onnensa sep-
pä. 

Myös mielenterveyspuheeseen tulee 
helposti yksilön vastuuta korostava sävy.

”Olisi tärkeää luoda ymmärrystä, 
että hyvinvointi rakentuu myös vuoro-
vaikutussuhteista. Meidän tulisi raken-
taa joustavuutta ja väljyyttä nauttia ny-
kyhetkestä.”

Larivaaran mukaan huolestuttavaa 
on myös nuorten hyvinvoinnin pola-
risoituminen. Valtaosa nuorista voi hy-
vin, mutta erityisen huonosti voivien 
nuorten ongelmat ovat monimutkais-
tuneet.

Nuorten harrastusmahdollisuudet 

Tilaa hetkessä elämiseen
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ovat säilyneet melko hyvin ennallaan. 
Nuorisotyötä tehdään edelleen, ja nuoril-
la on tiloja, joissa he voivat viettää aikaa. 
Nuorten kaikki verkostot eivät siis ole 
kadonneet.

Vanhempien ja kasvatuksen ammat-
tilaisten jaksaminen on kuitenkin var-
masti ollut koetuksilla.

Nuorten mielenterveyden ongelmi-
en nousua voi selittää osin myös tietoi-
suuden kasvulla. Ongelmista puhumi-
sen häpeäleima on hälventynyt.

THL:n kouluterveyskyselyssä nä-
kyi, että haasteita joka tapauksessa riit-
tää nuorten kokeminen paineiden ja yk-
sinäisyyden vähentämisessä.

”Nuoret ottavat herkästi sisäänsä 
muuttuvan tilanteen. Ilmastonmuutos 
oli iso ongelma jo ennen koronaa. Nyt 
maailman tapahtumat lisäävät varmasti 
pessimismiä,” Larivaara muistuttaa

Tomi Kangasniemi

Jos nuorilta kysytään, he 
kokevat suorituspaineet 
kovina ja vaativina, 
sanoo Naantalin 
kaupungin johtava 
koulupsykologi Cecilia 
Forsman.

Asia ei ole kuitenkaan yksioikoi-
nen. 

Forsman korostaa joustavuutta. Elä-
mässä pitää olla sekä tavoitteellisuut-
ta ja suorittamista että hetkessä elä-
mistä.

”On myös ihanaa oppia uusia asi-
oita. Tärkeää onkin, miten ja ketä var-
ten opintopolkuja tehdään.”

Forsmanin mukaan koulunkäynti 
saa tuntua myös ahdistavalta. Toisaal-
ta ei pidä olla vain vaativuutta ilman 
myötätuntoa ja palkintoja. Ylioppilas-
kirjoituksia voi murehtia jo peruskou-
lussa, mutta oppimiseen pitäisi mah-
tua myös leikkisyyttä ja iloa löytää asi-
oita.

Mieltä haastavia tekijöitä 
entistä enemmän

Suorituskeskeisyys kiusaa monia nuo-
ria. Joissain tapauksissa se voi myös li-
sätä nuoren yksinäisyyttä. Kavereiden 
tapaaminen voi jäädä, jos suorittami-
seen jää jumiin ja siitä tulee minän hy-
vyyden mitta.

Kun nuori saa kiitettäviä arvosa-
noja, se voi suojata ahdistukselta ei-
kä tarvitse miettiä omaa identiteettiä 
ja elämän suuntaa.

Suorituspaineita ei tule vain kou-

lumenestyksestä. Forsman muistuttaa 
kasvattajia siitä, että nykyisin nuoren 
mieltä haastavia tekijöitä on enem-
män kuin ennen. Sosiaalisessa medi-
assa suhteeton vertailu muihin on ai-
empaa helpompaa. Kaikki vanhem-
mat eivät myöskään ymmärrä, miten 
sosiaalinen media aiheuttaa tarkkaa-
mattomuutta.

”Vanhempien tehtävä on seurata, 
että nuori tulee nähdyksi. Aikuisten 
on pakko olla myös reiluja mutta ikä-
viä – on osattava rajata, milloin teh-
dään läksyjä ja laitetaan puhelin pois. 
Toisaalta vanhemmilla pitää olla myös 
itsemyötätuntoa. He eivät voi aina ol-
la nuoria auttamassa.”

Suru kuuluu elämään

Korona-aikana moni nuori on voi-
nut aiempaa huonommin. Forsmanin 
mukaan se on ymmärrettävää, mutta 
diagnoosien kanssa ei pitäisi intoilla 
liikaa.Hän muistuttaa, että suru kuu-
luu elämään ja jos nuorta sattuu, hä-
nellä on oikeus itkeä. 

Nuoresta pitäisi huolestua vasta, 
jos alakuloa on jatkunut pitkään ei-
kä sillä tunnu olevan asiayhteyttä. 
– Ihmismieleen kuuluvat monenlaiset 
tunteet, ja surullisten tilanteiden kuu-
luu olla surullisia.

Tärkeää on, että nuoren ongelmil-
la on kuuntelija.

”Meillä on yhä paljon nuoria, jot-
ka eivät uskalla puhua asioista, koska 
he pelkäävät, että asiat eivät pysy sa-
lassa. Nuorille olisikin tärkeää tarjota 
keinoja ja taitoja tunteiden säätelyyn 
ja normalisoida tunnetaitojen opette-
lua”, Forsman kiteyttää.

Iloa ja leikkisyyttä 
myös oppimiseen
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Milloin luottonuorella oli viimeksi vapaapäivä?

MINULLE ERITYISEN RAKKAITA nuoria ovat he, jotka paiskovat esineitä ja ilmoitta-
vat tappavansa kaikki. Ihmisen näkeminen tuon kaiken takaa. Tänään en kuitenkaan kir-
joita heistä. Tahdon kirjoittaa heistä, jotka tulevat auttamaan, kun siivoamme viskottuja 
tavaroita takaisin paikoilleen. Heistä, joihin voimme aina luottaa ja, joihin luottavat var-
masti monet muutkin.

”Meillä on yksi nuori, jota voin kysyä siihen.”
Tahdon kirjoittaa heistä, joilla ei ole ollut vapaapäivää pitkään aikaan. Heistä, joiden 

emme muista koskaan kieltäytyneen pyynnöistämme - paitsi silloin, kun heillä on jo jo-
kin vastuu tismalleen samaan aikaan.

Emme me tarkoita pahaa. Emme tietenkään. Päinvastoin. He vaan ovat niin ihania, 
taitavia ja tunnollisia. Emmekä me mitään suurta vaadi, tai oikeastaan vaadi ollenkaan. 
Aina saisi kieltäytyä. Sitäpaitsi olisivathan he siellä kuitenkin. Ainahan he ovat.

Niinpä.

MEILLÄ ON VASTUU HEISTÄKIN, jotka tekevät työstämme helpompaa. Heistä, joi-
den kanssa voimme hieman hengähtää. Sillä toisinaan se tapahtuu heidän kustannuksel-
laan. Meidän tietämättäkin he saattavat kantaa pieniä paloja aikuisten vastuista kaikkial-
la missä kulkevat. Eivätkä he aina tahdo tunnistaa tai myöntää sen haittoja; mikä ongel-
ma siinä on, ettei todellisia vapaapäiviä ole ollut kuukausiin. Ahkeruudesta ja tunnolli-
suudestahan ei toruta tai varoiteta, siitä kiitetään - vaikka liian harvoin sitäkään ja silloin-
kin usein uusilla vastuilla.

Vastuumme ei ole helppo. Kuinka tietää milloin nuori tekee liikaa? Kuinka tietää mikä 
hänelle todella on mieluisaa? Kuka niitä hommia sitten tekee?

OLEN USEAMMAN KERRAN ilmoittanut turhan täydellisille nuorille, etten tahdo 
nähdä häntä tulevien viikkojen toiminnassa. Se aika kalenterissa olisi nyt levolle tai hei-
dän omalle ajalleen. Tai pyytänyt, että jokaista myöntävää vastausta kohden kieltäytyisivät 
jatkossa kahdesta pyynnöstämme. Samalla kuitenkin yhdessä nauroimme, että tässä taas 
yksi aikuinen antaa heille uuden tehtävän hoidettavaksi.

Vastuumme tunnollisistakaan nuorista ei ole helppo, enkä täysin tiedä kuinka se tulisi 
kantaa. Meidän se on kuitenkin kannettava. Jokaiselle luottonuorelle, kun riittää vastuita 
jo nyt enemmän kuin olisi kohtuullista kantaa.

Mio Kivelä

KOLUMNI
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Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI 
toimii vahvistaakseen nuorten ja nuorten aikuisten 
osallisuutta Suomen ev. lut. kirkon päätöksenteossa.

JOTTA NUORTEN ÄÄNI 
TULISI KUULLUKSI JA 
HUOMIOIDUKSI seurakuntien 
päätöksenteossa, on tärkeää, 
että luottamushenkilöiden 
joukossa on myös nuoria. 
Ehdolle voi asettua 18-vuotta 
täyttänyt, konfirmoitu kirkon jäsen. 
Äänestää saavat kaikki 
16 vuotta täyttäneet 
kirkon jäsenet. 

SEURAKUNTAVAALIT JÄRJESTETÄÄN marraskuussa 2022. 
Vaaleissa valitaan luottamushenkilöt seurakuntiin vuosille 
2023–2026. Luottamushenkilöt päättävät mm. seurakuntien 
rahankäytöstä, henkilöstövalinnoista ja kiinteistöihin 
liittyvistä kysymyksistä, ja ohjaavat päätöksillään 
myös seurakuntien käytännön toimintaa. 
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Huttunen nousi vuoden 
2018 seurakuntavaa-
leissa ensikertalaisena 
oman seurakuntansa 

ääniharavaksi ja sen myötä silloin 
24-vuotiaalle Huttuselle aukesi 
paitsi paikka kirkkovaltuustossa, 
myös valtuuston puheenjohtajuus. 
 ”Lähdin rippikoulun jälkeen 
isoseksi ja siitä edelleen isoisok-
si ja apulaisohjaajaksi, ja olen ollut 
kesäteologinakin”, Huttunen kertoo 
taustastaan kotiseurakuntansa toi-
minnassa. Sittemmin hän on toi-
minut myös muissa vapaaehtois-
tehtävissä erityisesti seurakunnan 
nuorisotyössä. 

Kun Juuan seurakunnan istuvat 
luottamushenkilöt kyselivät Hut-
tusta mukaan ehdolle, päätti hän 
lähteä. ”En tehnyt oikeastaan ollen-
kaan vaalityötä. Juuassa on pienet 
piirit ja olin monille tuttu vapaaeh-
toistyön kautta. Ajattelin että minut 
valitaan, jos minut halutaan val-
tuustoon”, kertoo Huttunen. 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja-
na Huttusella on läsnäolo- ja puhe-
oikeus myös kirkkoneuvoston ko-
kouksissa.  ”Tuon mielelläni omia 
mielipiteitäni esille juuri neuvoston 
kokouksissa. Siellä on laajemmalle 
keskustelulle enemmän aikaa. Val-
tuustossa moni asia vain paukute-
taan läpi”, Huttunen sanoo. 
 Puheenjohtajuudesta Huttunen 
kertoo olleensa valintansa jälkeen 
innoissaan, mutta myös jännittä-
neensä hieman tehtävää. ”Olin luki-
ossa opiskelijakunnan hallitukses-
sa, niin kokouskäytännöt oli sieltä 
tuttuja. Kävin myös ennen valtuus-
tokauden alkua seuraamassa edel-
lisen valtuuston kokouksen”, Hut-
tunen kuvailee valmistautumistaan 
luottamustehtäväänsä.

Huttuselle on tärkeää saada olla eri-
tyisesti nuorten äänenä seurakun-
tansa kirkkovaltuustossa. Hän ko-
kee, että nuorten näkökulmat jäävät 
helposti kuulematta, jollei luotta-
mushenkilöiden joukossa ole muka-
na nuorta edustajaa. 
 Valtuustonsa puheenjohtajana 
Huttunen on osallistunut esimerkik-
si erilaisille puheenjohtajien kou-
lutuspäiville. ”Oikeastaan aina olen 
ollut nuorin osallistuja”, hän toteaa. 
Huttunen ei kuitenkaan ajattele, että 
tarvitsisikaan välttämättä erityises-

NUORTEN 
ÄÄNENÄ 
VALTUUSTOSSA
Juuan seurakunnassa Pohjois-Karjalassa 
kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii valtuuston 
nuorin jäsen, opiskelija Jussi Huttunen. 
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KEVÄT JA KESÄ 2022
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Huttunen ei kuitenkaan ajattele, että 
tarvitsisikaan välttämättä erityises-

NUORTEN 
ÄÄNENÄ 
VALTUUSTOSSA
Juuan seurakunnassa Pohjois-Karjalassa 
kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii valtuuston 
nuorin jäsen, opiskelija Jussi Huttunen. 
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KEVÄT JA KESÄ 2022
Ehdokasasettelu käynnissä 
    

15.9.2022
Ehdokasasettelu päättyy

Nuorten 
kannustaminen 
ei ole jonkun 
tehtävä, vaan 
minun ja sinun 
tehtävä
 

Viime aikoina Yhteisvastuun 
ystävät ovat jakaneet Insta-
gramissa muistojaan oman 
elämänsä turvallisista aikui-

sista. Kokemukset nähdyksi tulemises-
ta, kannustuksesta ja hyvän huomaami-
sesta ovat jääneet mieleen ja kantaneet 
monessa tilanteessa.
  Kunpa voisin itsekin olla kannusta-
va ja turvallinen aikuinen, moni tuuma-
si, minä muiden mukana.
  Kannustus on tärkeää nuoren hy-
vinvoinnille, mutta nuorten kannus-
tamisella on laajempiakin seurauksia. 
Tarvitsemme tämän maailman ja kirk-
komme rakentamiseen nuorten näke-
myksiä, kokemuksia ja panosta. Seu-
rakuntavaalien lähestyessä yhteinen 
tehtävämme on rohkaista nuoria aset-
tumaan ehdolle ja äänestämään.
 
Työ ei kuitenkaan lopu vaaleihin. Nuo-
ret päättäjät tarvitsevat apua ja tu-
kea kasvaessaan vastuunottoon ja 
vaikuttamiseen. He ansaitsevat kes-
kustelukumppaneita ja vertaistukea 
niin paikallisseurakunnassa kuin val-
takunnallisestikin.
  On haitallista nähdä nuoret vain tu-
levaisuuden päätöksentekijöinä. Nuo-
ria tarvitaan nyt. Heissä on paitsi tule-
vaisuus myös nykyisyys.
 

Mari Leppänen
piispa

ti toisia nuoria jakamaan kokemuk-
siaan luottamustehtävään liittyen. 
 Sen sijaan hän kehottaa nuoria 
edustajia kehittämään hyvän tove-
rillisen keskusteluyhteyden jonkun 
esimerkiksi samalta valitsijalistalta 
läpi päässeen valtuustokollegansa 
kanssa. Kyseessä ei tarvitse olla toi-
sen samaan ikäluokkaan kuuluvan, 
eikä mielipiteidenkään tarvitse olla 
yhteneviä. ”Kun on joku, jonka kans-
sa voi etukäteen keskustella asiois-
ta, auttaa se omaakin mielipidettä 
kypsymään. Jos tuo mielipiteensä 
ensimmäistä kertaa julki vasta val-
tuuston kokouksessa, saattaa tur-
haan jännittää, että se torpataan”, 
Huttunen pohtii.
 Huttunen näkee ratkaisevan tär-
keäksi onnistuneessa valtuustotyös-
kentelyssä juuri keskustelun ja kriit-
tisen ajattelun taidot. ”Yritän, etten 
liikaa lukittaudu omaan mielipitee-
seen. Keskustelun myötä meillä on 
myös saatu muutettua päätöksiä, joi-
ta ollaan oltu jo nuijimassa sellaise-
naan läpi”, Huttunen sanoo.

Huttunen kertoo oman valtuusto-
kautensa alkua osaltaan haastaneen 
sen, ettei Juuassa ollut tuolloin vaki-
tuista kirkkoherraa, vaan vaihtuvia 
sijaisia. ”Valtuuston sihteerinä toi-
miva talouspäällikkö on ollut minul-
le iso apu ja tuki”, Huttunen kuiten-
kin kiittelee. Ehdolle asettumiseen 
liittyvissä käytännön asioissa puo-
lestaan Huttusta auttoi seurakun-
nan kasvatuksen ohjaaja nuoriso-
työn puolelta.
 Huttunen kehottaakin seura-
kuntien työntekijöitä kannusta-
maan ja tukemaan nuoria ehdolle 
asettumisessa ja äänestämisessä. 
”Esimerkiksi nuorten vaikuttajaryh-
mien kautta voi kysellä löytyisikö 
nuoria, jotka voisivat lähteä ehdolle 
vaaleissa”, Huttunen vinkkaa. ”Ke-
tään ei tietenkään voi alkaa suosi-
maan”, hän pohtii. 
 ”On tärkeää, että on nuoria eh-
dolla”, Huttunen kommentoi sitä, 
kuinka nuoret saataisiin aktiivisesti 
äänestämään seurakuntavaaleissa. 

”Tuttua nuorta on motivoivampaa ja 
helpompaa äänestää”. 
 Huttunen näkee tärkeäksi myös 
yhteistyön seurakuntien ja oppilai-
tosten välillä. Juuassa esimerkiksi 
lukiolta tehtiin oppituntien aikana 
vierailuita äänestyspaikalle osana 
yhteiskunnallista kasvatusta. Seu-
rakunta tarjosi oppilaille välipalan, 
ja äänioikeutetuilla oli mahdollisuus 
äänestää vaaleissa. Huttunen kan-
nustaakin kouluja rohkeasti järjes-
tämään vastaavanlaisia tempauksia 
esimerkiksi uskonnon tai yhteis-
kuntaopin opetuksen yhteydessä. 

Omalta osaltaan Huttunen ei vielä ole 
varmaksi päättänyt, lähteekö uudel-
leen ehdolle. Juuassa on ollut puhet-
ta perustaa nuorille oma valitsijalis-
ta, ja Huttunen harkitsee lähtevänsä 
listalle mukaan toivoen, että voisi ke-
rätä ääniä myös muiden nuorten hy-
väksi. “Kun nuoria on läsnä päätöksiä 
tekemässä, tulee nuorten näkökul-
mat myös otettua huomioon”, Hut-
tunen muistuttaa, ja lisää, että “ei se 
valtuustotyöskentely niin virallista 
ole kuin etukäteen ehkä ajattelisi!”
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NAVI:N 
VAALITAVOITTEET

Tietoisuus vaaleista 
nuorten keskuudessa 
kasvaa ja nuorten 
äänestysprosentti nousee

Kaikista ehdokkaista ja 
valituiksi tulleista 
luottamushenkilöistä 
vähintään 10 % on nuoria

Jokaiseen seurakuntaan 
tulee valituksi vähintään 
yksi nuori luottamushenkilö

Nuoret ja nuorten asiat 
ovat esillä vaali-
keskustelussa

1

2

3

4

8.–12.11.2022
Ennakkoäänestys

20.11.2022 
Vaalipäivä

TAMMIKUU 2023
Uudet valtuutetut aloittavat tehtävissään
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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

Järjestä Erätauko-seurakuntavaalikeskustelu

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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Mielenterveyden kriisiin 
puuttuminen edellyttää 
monialaista toimintaa ja 
nuorten arjen tukea.

Mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä ja 
nuoruudessa. Eri tutkimusten 

mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista 
kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. 
Ne ovat selvästi koululaisten ja nuorten 
aikuisten tavallisimpia terveysongelmia.

Yleisimpiä ovat ahdistuneisuus- ja 
masennushäiriöt, ADHD, käytöshäiriö 
sekä nuoruusiässä yleistyvät päihdehäi-
riöt ja syömishäiriöt. Usein nuorella on 
erilaisia häiriöitä yhtä aikaa.

Lasten ja nuorten varsinaisten vakavi-
en psyykkisten häiriöiden ei ole todettu 
oleellisesti lisääntyneen viime vuosikym-
meninä. Sen sijaan lasten ja nuorten eri 
tutkimuksissa itse raportoima mielenter-
veysoireilu on lisääntynyt voimakkaasti 
2000-luvulla, etenkin tytöillä.

Mielenterveyden häiriöt ovat nuoruu-
sikäisillä selvästi yleisempiä kuin lapsil-
la. Eroon ei ole yhtä selitystä vaan siihen 
vaikuttavat monet biologiset, psykologi-
set ja sosiaaliset tekijät.

Kasvu näkyy palveluissa

MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa 
ja nettipalveluissa mielenterveysongel-
mat ovat 2010-luvun mittaan nousseet 
kaikkein eniten keskustelluksi aiheek-
si. Nuorille huolta aiheuttavat erityisesti 
masentunut mieliala ja ahdistuneisuus, 
itsemurha- tai kuolema-ajatukset sekä 
syömiseen liittyvät ongelmat. 

Sekasin Chatin suurimmat yhteyden-
oton syyt liittyvät selittämättömään pa-
haan oloon, ihmissuhdeongelmiin, it-
setuhoisuuteen sekä arjessa selviämisen 
ongelmiin; arjessa selviämisen ongelmat 
puolestaan liittyvät useimmiten opiske-
luun ja uupumiseen. Korona-ajan rajoi-
tukset ovat lisänneet selvästi mielenterve-
yden aiheista puhumisen tarvetta.

Itsetuhoisuudesta Sekaisin Chatissa 
puhuttiin vuonna 2020 kymmenen nuo-
ren kanssa joka päivä. THL arvioi, että 
vakavia ja toistuvia itsemurha-ajatuksia 
on 10–15 prosentilla nuorista. Itsemur-
hakuolleisuus on Suomessa vähentynyt 

yli kolmanneksen vuodesta 1990, mut-
ta kuitenkin itsemurha on yksi yleisim-
piä 15–19-vuotiaiden kuolinsyitä. Nuo-
rista 3-5 prosenttia on yrittänyt itsemur-
haa. Itsemurhayritykset ovat yleisempiä 
tytöillä, mutta pojilla itsemurhakuollei-
suus on yleisempää. 

Viiltely on osa itsetuhoista käyttäyty-
mistä. Joka viides nuori viiltelee itseään 
ilman itsemurhatarkoitusta.

Tuki tulee jäljessä

Nuorten mielenterveyspalveluja on li-
sätty 2000-luvulla vaikka uutisoinnista 
saa ehkä toisenlaisen kuvan. Lisäksi en-
naltaehkäisevää työtä on kehitetty jat-
kuvasti.

Arjessa saatavilla oleva tuki on lasten ja 
nuorten oman kokemuksen mukaan kui-
tenkin riittämätöntä: Kouluterveyskyse-
lyssä 2019 yli 40% mielialastaan huolis-
saan olleista peruskoulun 8.–9.-luokka-
laisista koki, ettei ollut saanut tarvitse-
maansa tukea koulun aikuisilta tai muis-
ta palveluista. Peruskoulun 4.–5.-luokka-
laisista vain joka toinen koki, että oli voi-
nut keskustella koulun aikuisen kanssa 
mieltään painavista asioista. 

Samanaikaisesti erikoissairaanhoidon 
palveluihin ohjautuminen ja niiden avo-
hoidon käyntimäärät ovat lisääntyneet 
huomattavasti ja nuorten mielentervey-
dellisen hoidon kysyntä ylittää resurs-
sit. Nuorten mielenterveyspalveluiden 
kysyntä on koko 2000-luvun kasvanut. 
2000-luvun alusta esimerkiksi Taysin 
nuorisopsykiatrian vastuualueella vuosit-
tain asioivien eri nuorten määrä on kol-
minkertaistunut.

Vuodesta 2015 nuorisopsykiatrisen 
erikoissairaanhoidon lähetteet ovat li-
sääntyneet 40%. Nuorisopsykiatristen 
osastohoitojaksojen määrä on kaksin-
kertaistunut ja osastohoitoon tulleiden 
eri nuorten määrä kasvanut 70%. Eräis-
sä sairaanhoitopiireissä jopa lähes 10% 
nuoruusikäisistä on nuorisopsykiatrien 
erikoissairaanhoidon hoitokontaktissa.

Samaan aikaan, kun mielenterveydel-
lisen hoidon piiriin terveydenhuollon eri 
tasoille on tullut yhä enemmän nuoria, 
ovat jatkuvasti lisääntyneet myös nuor-
ten lastensuojeluasiakkuudet ja koulussa 
erityisen ja tehostetun tuen piiriin kuu-
luvien peruskouluikäisten määrä, ja kai-

kenlaiset perustason palvelut ovat täytty-
neet mielenterveydellistä apua tarvitse-
vista nuorista.

Miksi ongelmat kasvavat?

Nuorten mielenterveydellisen hoidon ja 
mielenterveyden oireilun lisääntyminen 
ei ole vain suomalainen ilmiö.

Selitystä sille on haettu muun muas-
sa kouluun ja opiskeluun liittyvistä muu-
toksista, sosiaalisen median vaikutuk-
sista, kilpailuyhteiskunnan vaikutuksis-
ta, ilmasto- ja ympäristökriisiin liittyväs-
tä ahdistuksesta. Tärkeämpää kuin yh-
den juurisyyn etsintä saattaa olla väli-
tön puuttuminen niihin ongelmiin, jot-
ka ovat nähtävillä.

Lasten ja nuorten puhelimen aineis-
ton perusteella osalla nuorista on pit-
käaikaisia ulkopuolisuuden kokemuk-
sia ja puute hyvistä kaverisuhteista. TAT 
nuoret ja työelämä -tutkimuksen lä-
hes 15 000 vastaajan aineistossa nuoris-
ta 27% kertoo kärsivänsä yksinäisyydes-
tä usein. Moni kaipaisi arkeensa kuunte-
levaa aikuista. 

Tampereen yliopiston nuorisopsykiat-
rian professori Riittakerttu Kalliala kir-
joittaa artikkelissa nuorten mielenter-
veysoireista ja niiden taustoista, että hy-
vinvoinnin perusasioiden tulee toteutua 
nuorten arkisessa elämässä, ei hoitopo-
luilla: nuoret tarvitsevat ”sosiaalisia taito-
ja voidakseen liittyä rakentavasti ikätove-
reihin, onnistumisen kokemuksia jossa-
kin suotavassa toiminnassa, ettei tarvitse 
onnistua tuhoavassa, fyysistä ja emotio-
naalista turvaa ja pysyvyyttä ja kokemuk-
sen siitä, että hän kelpaa.”

Jaakko Kaartinen

 
Lähteet: 

• thl.fi/fi/web/mielenterveys/mielenterveyshairiot/
nuorten-mielenterveyshairiot

• Aalto-Setälä et.al.:Kouluikäisten mielenterveys-
ongelmien tuki ja hoito perustason palveluissa , 
THL, 2020

• Riittakerttu Kaltiala: Miksi yhä useammat nuo-
ret tarvitsevat psykiatrista hoitoa? Alusta, 2020

• Sekasin vuosiraportti 2020
• Lasten ja nuorten puhelimen ja chatin vuosira-

portti 2021

Nuorten mielenterveysoireilu kasvanut nopeasti
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”Ei jokainen lukiolainen 
voi huonosti – mutta 
valitettavan suurella osalla 
on ongelmia, ja siksi on 
hyvä, että niistä puhutaan 
ja niiden ratkaisemiseen 
keskitytään”, sanoo Lukas 
Virtala.

Nuorten jaksamisen kysymyksiä 
ei vielä ole otettu niin vakavas-
ti kuin olisi pitänyt, sanoo Suo-

men lukiolaisten liiton puheenjohtaja 
Lukas Virtala.

”Koronaa ennenkin jo huomattiin, 
että hyvinvointi on laskenut. Mutta ko-
ronan läpi huolet näkyvät vahvemmin”.

Virtalan näkemys on, että nuorten 
jaksamiseen liittyvät ongelmat ovat pa-
rin koronavuoden aikana lisääntyneet, 

mutta lisäksi ongelmat ovat kasautuneet 
entistä enemmän. Pahoinvointia on 
kertynyt erityisesti niille, joille etäope-
tuksen jaksot olivat kuormittavimpia.

”Etäkoulu on todella kuormittavaa, 
mutta toisille enemmän ja toisille vä-
hemmän. Minulle itsekseen tekeminen 
ja kotona opiskelu sopii. Mutta jos opis-
kelutapa oli toisenlainen ja olisi kaivan-
nut vuorovaikutusta opettajan kanssa 
luokkaopetuksessa, on jäänyt hankalaan 

Kasvurauhaa opiskelun rinnalle
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tilanteeseen. Omien tuttujen piirissäkin 
olen nähnyt, miten tärkeää lähiopetus 
olisi monelle ollut.”

Tukea turvallisista 
ympäristöistä

Etäkouluun liittyvät pulmat ovat mo-
nen suuntaisia. Nuoruutta mitataan 
vuosissa, joten korona-ajan kesto on 
massiivinen niille ikäluokille, jotka ovat 
jääneet sen jalkoihin.

Osalle toisen asteen opiskelijoista 
etäkoulujaksot ovat johtaneet siihen, et-
tä suurin osa koko opiskeluajasta on ku-
lunut poikkeusoloissa. Pitkän ajan ku-
luessa syntyneiden ongelmien purkau-
tumiseen tarvitaan riittävästi aikaa sii-
henkin.

”Olemme liittona koettaneet viestiä, 
että etäopetuksen synnyttämiin ongel-
miin on vielä pitkään puututtava.”

”Erityisesti niille, jotka aloittivat lu-
kion puolitoista vuotta sitten, opiske-
lu on ollut tosi rikkonaista. Samalla se 
tarkoittaa tietysti sitä, että koulun kaut-
ta syntyvien kaveripiirien muodostumi-
nen on vaikeutunut.”

Lukas Virtala näkee erilaisten harras-
tuspiirien ja nuorisotyön merkityksen 
suurena nuorten hyvinvoinnin tukemi-
sessa. Seurakunnan perusnuorisotyöllä 
on paljon tarjottavana.

”Itsekin pyörin riparin jälkeen seura-
kunnassa. Tajusin siellä, miten tärkeää 
se oli, että saattoi vaan hengata turval-
lisessa ympäristössä. Lukiolaisen näkö-
kulmasta nuorisotyön kuviot ovat kyl-
läkin orientoituneet vähän nuoremmille 
– pitäisi ehkä kannustaa avaamaan toi-
mintaa toisen asteen opiskelijoille.”

Ongelmiin puututtava  
kun ne ovat pieniä

”Ei lukio kaiken kaikkiaan ole mikään 
järkyttävä paikka suurimmalle osalle 
siellä opiskelevista. Mutta apua ja tu-
kea pitää pystyä järjestämään riittäväs-
ti niille, ketkä sitä tarvitsevat. Olisi vaik-
ka enemmän koulupsykologeja ja jonot 
pienenisivät. Mitoitukset eivät monella 
paikkakunnalla vielä toteudu.

”Jonojen ongelma on se, että jos ka-
verilla on pienempää päänvaivaa, jos-
ta voisi olla hyvä jutella ammattilaisen 
kanssa, niin mielikuva siitä, ettei aikoja 
kuitenkaan saa, voi estää hakeutumasta 
sen koulupsykologin puheille.”

”Jos asioita ei käsittele, kun ne ovat 

pienempiä, mahdollista on, että ne al-
kavat kasvaa. Joten todella helposti saa-
tavilla olevaa matalan kynnyksen kes-
kusteluapua kyllä tarvitaan. Tosi monel-
le nuorelle riittää sekin, että on ylipää-
tään ihmisiä, joille jutella. Hyvä juttu, 
jos heillä on koulutus siihen, mutta oma 
opettaja tai seurakunnan työntekijä voi 
hyvin olla se aikuinen, joka on saata-
villa. Joskus nuoret vaan haluavat tulla 
kuulluksi ja sillä pääsee jo aika pitkälle.”

Lukiolaisten liiton näkökulmasta op-
pilaskuntien toiminta on erittäin tärkeä. 
Tutorkoulutuksia ja muita kurssituksia 
järjestetään, mutta tärkeintä on se sosi-
aalinen liima, jota tapahtumien ja eri-
laisten yhteen tulemisten kautta raken-
netaan. Hyvä yhteishenki parantaa yh-
teistä fiilistä ja hyvinvointia.

”Nuoret tukevat toisiaan myös, 
mutta valmiudet tietysti vaihtelevat. 
Varmaan riippuu paljon omasta taus-
tasta ja kaveriporukasta, onko sellainen 
ilmapiiri ja jakaminen tullut tavaksi. 
Eivät kaikki mene pintaa syvemmälle 
tunnetasolla kavereiden kesken.”

Uudistuksia vai hyvinvointia?

Viime syksyllä Ressun lukiosta ylioppi-
laaksi kirjoittanut Lukas Virtala pohtii 
parhaillaan, minne hakisi jatko-opiske-
lemaan. Teknillinen korkeakoulu kiin-
nostaa, mutta Aaltoko vai Tampere vai 
Lappeenranta?

”Pitää miettiä vielä. Ja ennen opiske-
luja tulisi vielä eteen intti.”

Yksi nuorten jaksamiseen liittyvistä 
ajatuksenkuluista on, että kilpailu jat-
ko-opintopaikoista on muuttunut lii-
an kuormittavaksi. Lukas ei jaa ajatusta. 

”On itse asiassa parempi, että nyt si-
sään pääsee sekä papereilla että pääsyko-
keiden kautta. Mahdollisuudet ovat li-
sääntyneet. Ongelmia kylläkin on kurs-
simääriin perustuvassa pisteytysmallissa, 
joka korostaa laajan matematiikan mer-
kitystä sellaisiinkin jatko-opintoihin py-
rittäessä, joissa muut aineet olisivat ehkä 
mielekkäämpiä. Oikista varten olisi var-
masti mielekkäämpää opiskella yhteis-
kuntaoppia kuin fysiikkaa. Jos pistey-
tysmallia saataisiin korjattua, se korjai-
si paljon niistä ongelmista, joita osa lu-
kiolaisista nyt kokee.”

Kaikki uudistukset eivät tuota hy-
vinvointia. Virtalan mielestä sellainen 
on uusin kirjoituksiin liittyvä uudistus, 
joka tekee ylioppilaskirjoituksissa ruot-
sin ja sitä myötä viiden aineen kirjoitta-

minen on tulossa uudestaan pakollisek-
si. Lukiolaisten liiton kanta on, että ny-
kyinen neljän aineen kirjoittaminen pi-
täisi riittää ylioppilaaksi pääsemiseksi: 
matematiikan, äidinkielen, reaaliaineen 
ja pitkän kielen.

”Tämä muutos koskettaa ehkä pie-
nempää osaa, koska useimmat kirjoitta-
vat ruotsin joka tapauksessa. Mutta sil-
ti on niitä, joille nämä muutokset ovat 
raskaita ja saattavat muodostua kynnyk-
seksi saada kirjoituksia läpi”, Lukas sa-
noo.

Tulevaisuuspainetta 
syytä hellittää

Erilaisten helposti saatavilla olevien tu-
kiverkostojen leventämisen lisäksi Lu-
kiolaisten liiton puheenjohtaja haluaisi 
lisää rauhaa lukioajan ympärille.

”Lukiossa ollaan opiskelemassa tule-
vaisuutta varten ja se opiskelu on var-
masti ykkösprioriteetti. Mutta sen ohel-
la pitäisi saada kasvaa ihan rauhassa. Pi-
täisi painottaa, että riittää kun tekee 
oman parhaansa, oman jaksamisensa ra-
joissa.”

Virtala korostaisi myös sitä, ettei 
opintopaikan välittömän saamisen ym-
pärille kannata rakentaa liian suurta 
painetta.

”Tämän päivän kiireisessä kulttuuris-
sa välivuoden pitäminen on saatu kuu-
lostamaan katastrofaaliselta. Eihän se 
niin ole. Useimmat huomaavat, että vä-
livuosi onkin avartava mahdollisuus ko-
kea, pohtia ja löytää omaa reittiä.”

”Nuoruutta yritetään minun mieles-
täni nopeuttaa ja tiivistää, jokainen pi-
täisi saada putkesta nopeasti tuottavaan 
työhön. Mutta mihin tässä valmiis-
sa maailmassa on kiire? Minä jouduin 
pohtimaan sitä asiaa esimerkiksi silloin, 
kun hain tähän pestiin – tiesin, että val-
mistuminen viivästyy sitten vuodella. 
Mutta aika nopeasti tulin siihen tulok-
seen, että mitä väliä. Täytin pari viikkoa 
sitten kaksikymmentä, eikä tässä ole mi-
kään hätä vielä mihinkään.”

Jaakko Kaartinen
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”Nuorten 
mielenterveyskriisi oli 
aluevaaleissa paljon 
esillä siksi, että se on niin 
olennainen koko maan 
tulevaisuuden kannalta. 
Yhteiskunnan kannalta 
on välttämätöntä, että 
pystytään toimimaan. 
Se on kaiken ehto”, 
aluevaltuutettu Aleksi 
Kurki sanoo.

19-vuotias Aleksi Kurki on 
Suomen toiseksi nuorin 
aluevaaleissa valituksi tullut 

hyvinvointialueen päättäjä. Kokoomuk-
sen listalta läpi menneen Kurjen vaali-
kampanjassa nuorten mielenterveyden 
kysymykset olivat keskeisellä sijalla.

”Olisin puhunut niistä joka tapauk-
sessa, mutta korona on tietysti vielä kär-

jistänyt ongelmia. Nyt kun vaalit on pi-
detty, ja valtuutettujen työ alkaa, toivon 
vilpittömästi, että pidetään kiinni lupa-
uksista, joita moni vaalien alla oli valmis 
antamaan. Esimerkiksi mielenterveysta-
kuusta, hoitoon pääsyn nopeudesta ja 
opiskelijahuollon resursseista.”

Monelta osin hyvinvointialueiden 
palvelujen järjestäminen on niiden päät-
täjien käsissä – esimerkiksi juuri opiske-
lijahuollon järjestämisen osalta.

”Toimenpiteitä pystytään kyllä teke-
mään, vaikka toki rahaa tarvitaan lopul-
ta eduskunnaltakin lisää, jos palveluja 
halutaan parantaa.”

Vuoropuhelua  
nuorten hyväksi

Kurki puhuu nuorten mielenterveyden 
kriisistä. Koronalla on siinä osuuten-
sa, mutta painavampiakin syitä löytyy 
muualta.

”Uskon, että somella on aika suuri-
kin vaikutus. Nuorilta odotetaan tässä 
yhteiskunnassa muutenkin tosi paljon. 
Some koventaa ja kärjistää niitä luotu-
ja paineitta entisestään.”

Kurjen mielestä on väärä ajatus, että 

korona olisi yhtäkkiä synnyttänyt poik-
keuksellisia palvelutarpeita, ja että nor-
maalitilanteessa palvelut kyllä riittäisi-
vät. 

”Nuorten palvelut ovat vain ylipää-
tään jääneet jälkeen. Erityisesti ennalta-
ehkäisevään ja matalan kynnyksen toi-
mintaan täytyy erityisesti panostaa. Jäl-
kikäteen laastarointi on paljon vaikeam-
paa ja kalliimpaakin.”

Järjestöillä ja esimerkiksi seurakun-
nalla on paljon mahdollisuuksia juu-
ri ennaltaehkäisevän työn piirissä. Kur-
ki toivoo, että yhteistyöhön hyvinvoin-
tialueiden kanssa hakeuduttaisiin aktii-
visesti. 

”Koko kolmas sektori on todella tär-
keä. Riparilla näki esimerkiksi sen, että 
yksinäisemmätkin nuoret löytävät sieltä 
itselleen omaa porukkaa, se on turvalli-
nen paikka.”

Tasa-arvoiset edellytykset  
ja rauhaa kasvamiseen

Kurjen ylioppilaskirjoitukset ovat tänä 
keväänä. Kirjoitusten jälkeen tavoittee-
na ovat opinnot oikeustieteellisessä tie-
dekunnassa. 

Nuorten mielenterveyden kriisi
Aluevaltuutetut: Puheiden jälkeen on toimien aika
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”Sinne otetaan 40% papereilla ja 
60% pääsykokeen kautta. Voi siis valita, 
mihin panostaa. Valinnanvapauden laa-
jentaminen on minusta ollut hyvä asia. 
Aiemmin ylioppilaskirjoitusten jälkeen 
alkoi kaikilla vielä pääsykokeisiin pänt-
tääminen ja se on kyllä kuormittavaa. 
On hyvä, että nyt on joustoa.”

Kurki sanoo, että yhteiskunnan teh-
tävänä on taata joka nuorelle tasa-arvoi-
set edellytykset edetä omassa elämässään 
sekä rauhaa kasvaa.

”Kaikki puolueet, jos niiltä kysytään, 
haluavat nuorille hyvää. Mutta kun nyt 
on käsissä suuri mielenterveyden krii-
si, uskoisin, että siihen on halua myös 
puuttua. Nyt ei kannata säästää! Tilan-
teen korjaamiseen menee useita vuosia.” 

Miksi yhteiskunta  
tuottaa pahoinvointia?

Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuus-
toon valittu Julia Sangervo, 28 vuot-
ta, sai vaaleissa yhden suurimmista Vih-
reiden äänimääristä. Myös Sangervol-
le nuorten mielenterveyden kysymykset 
olivat keskeinen vaalikampanjan teema.

”Se nousee siitä, että huomaan am-
matillisesti työssäni psykologiliiton opis-
kelijasihteerinä sekä omassa elämässäni, 
miten paljon on pahoinvointia ja mi-
ten vaikeaa avun saaminen on. Nykyi-
set palvelut ovat yksinkertaisesti riittä-

mättömiä. Esimerkiksi opiskelijoista jo-
ka kolmas tuntee ahdistus- ja masennus-
oireita.”

”Minua turhauttaa, että yhteiskun-
ta tuottaa lisääntyvää pahoinvointia. Sa-
maa aikaan rakenteellisista ongelmista 
on tehty yksilöiden ongelmia. Meidän 
pitäisi luoda hyvinvointia tukeva ympä-
ristö, ja siihen tarvitaan mielentervey-
den asiantuntemuksen kuukemista.”

Sangervo sanoo, että kuntien terve-
ydenhuollon käyttömenoista käytetään 
viisi prosenttia on kohdistettu mielen-
terveyteen. Hyvinvointialueilla ei ole 
käytössään rajattomia resursseja. Jää po-
litiikan varaan, miten paljon mielenter-
veyden kysymyksiin kyetään todellisuu-
dessa siirtämään lisää painopistettä.

Kohtuuttomat vaatimukset 
kyykyttävät

”Jatkuvat tuottavuuden ja menestymi-
sen vaatimukset ovat juurisyy nuorten 
ongelmiin. Kahdeksasluokkalainen voi 
sanoa, ettei hänestä tule mitään, koska 
arvosanat ovat liian huonoja”, Sangervo 
miettii.

”Tekee mieli halata sitä kahdeksas-
luokkalaista ja sanoa, että hän on sellai-
senaan juuri tarpeeksi ja että hän riittää. 
Mutta yhteiskunta antaa päinvastais-
ta viestiä. Yhdellä tunnin terapialla jou-
dutaan kamppailemaan muun elämän 

kanssa.”
Työelämän todetaan mitatusti ole-

van intensiivisempää ja kuormittavam-
paa kuin aiemmin. Sama koskee nuor-
ten elämänpiiriä.

”Nuorille vaatimukset tulevat oike-
astaan kaikilta elämän suunnilta. Pitää 
pärjätä koulussa, pitää olla hyvä kunto, 
pitää olla hyvä elämä ja suoriutua kai-
kessa. Itse asiassa hyvinvoinnistakin on 
tullut osittain suoriutumiskysymys; ’ai 
jaa, etkö ole muistanut tehdä hengitys-
harjoituksiasi, kun tuntuu raskaalta?’”

”Some ja älypuhelin altistavat kaikel-
le tälle. Algoritmit koukuttavat nuoria 
pahoinvointiin.”

Lisäksi nuoret ovat kuormittuneita 
globaaleilla ongelmilla. Ilmastokriisi uh-
kaa tulevaisuususkoa, korona oli kova is-
ku ja nyt Ukrainan sota on heittänyt vie-
lä uuden, synkän varjon.”

Koulut hyvinvoinnin tueksi

Mielenterveyspalveluita, ja toisaalta yli-
päätään sellaisia ympäristöjä, jotka tuke-
vat ja kannattelevat nuoria, siis todella 
tarvitaan.

”Esimerkiksi koulu ja oppiminen 
ovat ihmiselle elintärkeitä hyvinvoinnin 
lähteitä, mutta valitettavasti ne voivat 
myös syödä hyvinvointia. Kouluissa on 
tehty paljon uudistuksia työelämän tar-
peista, ei nuorten hyvinvoinnin näkö-
kulmasta. Mitä paineistavammiksi op-
pimisympäristöt tehdään, sitä huonom-
min nuoret voivat”, Sangervo sanoo.

Korona-ajan etäopetus on vain yk-
si ongelmia tuottaneista ja syventäneis-
tä asioista.

”Viime aikojen itseohjautuvuutta ja 
omatoimisuutta korostavat uudistukset 
ovat osuneet erityisen kipeästi oppilai-
siin, joilla on heikommat resurssit, eikä 
saatavilla tukea omasta perheestä. Op-
pivelvollisuuden pidentäminen puoles-
taan ei auta ketään, ellei vastaavasti tar-
jota riittävää tukea opintojen suoritta-
miseksi.”

Sangervo näkee oppilashuollon eri-
tyisen merkityksen. Lakiin tullut mi-
toitus koulupsykologipalveluista on ol-
lut erinomainen askel lasten ja nuorten 
hyvinvoinnin tukemiseen, vaikka mitoi-
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tusta tulisi tiukentaa viiteensataan oppi-
laaseen koulupsykologia kohti. Hyvin-
vointialueuudistuksen myötä koulupsy-
kologit kuitenkin siirrettiin hallinnolli-
sesti etäämmälle kouluista.

”Koulupsykologien ensisijaisena roo-
lina on tehdä ennaltaehkäisevää työtä ja 
asiantuntijaroolissa kehittää kouluym-
päristöä yhteistyössä tukemaan nuorten 
hyvinvointia. Tällä hetkellä tämä tarkoi-
tus ei oikein toteudu ja työ nähdään lä-
hinnä vastaanottojen kautta. Lasten ja 
nuorten pahoinvointi on niin suurta, et-
tä koulupsykologin työ jää usein tulipa-
lojen sammuttamiseen.”

Tuen tarve on pitkäkestoinen

Nuorten mielenterveyspalvelujen kehit-
täminen vaatii niiden priorisoimista riit-
tävien rahojen ja voimavarojen turvaa-
miseksi. Se edellyttää käytännössä. että 
asioiden laajuus ja merkitys todella ym-
märretään.

”Tutkimustietoa ja asiantuntijuutta 

on yllin kyllin, mutta se jätetään kuiten-
kin usein huomiotta. Miksi?” Sangervo 
kysyy.

”Ehkä nyt vallitsee yksimielisyys siitä, 
että jotain pitäisi tehdä. Sitä ei kuiten-
kaan ymmärretä yhtä laajasti, miten sy-
vää ja pitkäkestoista apua tarvitaan. Täy-
tyisi samaan aikaan luoda toimivia ly-
hythoidon malleja sekä’ resursoida pi-
dempää ja intensiivisempää tukea, ku-
ten kuntoutuspsykoterapiaa ja psykiat-
rista erikoissairaanhoitoa.”

Lyhyillä terapioilla on paikkansa, 
mutta ne ratkaisevat vain osan nykyises-
tä tarpeesta. Erityisen tärkeää olisi, että  
palvelut kohdistuisivat oikein, ja niille, 
jotka tarvitsevat pidempikestoista apua, 
sitä myös järjestyy.

”Lisäksi tarvittaisiin matalan kynnyk-
sen palveluja, joissa ei tule vastaan käyn-
timäärien ja hoidon keston rajoja. Kun 
ihmiselle muodostuu ajatus siitä, että on 
paikka, jonne voi mennä, kun tarvitsee, 
se tieto sinällään voi olla se kannattele-
va asia.”

Nuorisotyöllä keskeinen 
ennaltaehkäisevä rooli

Nuorisotyön rooli on Sangervon mie-
lestä valtavan tärkeä: Nuorella pitää olla 
ympärillään mahdollisimman paljon ai-
kuisia, jotka kertovat, että ”sinä riität, ei 
ole kiire, eikä ole pakko kiiruhtaa.” 

”Nuorisotyö on nuorten tukena ole-
mista. Etsivä nuorisotyö on aivan eri-
tyisen tärkeää, koska se etsii niitäkin 
nuoria, jotka eivät itse pysty hakeutu-
maan mukaan. Se, että hankalasta taus-
tasta tuleville nuorille kyetään järjes-
tämään lempeitä, rauhallisia paikkoja, 
jossa voi turvallisesti vain olla, saattaa 
muodostua koko elämän kannata mul-
listavan tärkeäksi.”

”Mielenterveystyö on keskusteluve-
toista – olisi hyvä, jos olisi enemmän sel-
laista, että voi yksinkertaisesti ensi sijas-
sa olla ja tehdä jotain, ja sen yhteydessä 
sitten tarpeen tullen puhuakin vähän.”

Tavallaan nuorisotyön mahdollisuus 
nuorten mielenterveyden palveluketjun 
osana rakentuu näistä ”hyvien paikkojen 
ja mahdollisuuksien” tarjoamisista.

”Me elämme tavalla, joka ei ole meil-
le hyväksi. Mehän esimerkiksi elämme 
koko ajan yksinäisemmin ja some ko-
rostaa sitä yksinäisyyttä entisestään. Se 
yksinäisyys ei ole vain psyykkistä vaan 
myös fysiologista ja kehollista: on val-
tava tarve koskettamiselle ja toisten rau-
halliselle läsnäololle. Hyvinvointi ei ole 
vain mielen sisäinen asia.”

Sangervo nostaa esiin myös luonnon 
merkityksen. Jo pelkkä luonnossa liik-
kuminen voi vähentää ihmisen yksinäi-
syyden tunnetta.

”Luonnonympäristöllä ja viheralu-
eilla on valtavia hyvinvointivaikutuk-
sia. Meillä on tarve olla luonnossa. En-
tisinä aikoina tajusimme sen intuitiivi-
semmin.”

Lähiluonto on nuorisotyönkin mah-
dollisuus. Samoin erilaiset luovat hank-
keet, joissa nuoret saavat olla yhdessä te-
kemässä ja jakamassa. Väylien tarjoami-
nen niihin on arkista ennaltaehkäise-
vää mielenterveystyötä. Ja tällä puolella 
kaikki ratkaisut eivät tule kalliiksi.

Jaakko Kaartinen



21V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  2 / 2022

P IPLIA

”Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.” 
(Room. 12:15)

Myötätunto on juuri nyt kovassa nosteessa. Jopa yri-
tysmaailmassa on havahduttu myötätunnon voimaan. 
On osoitettu, että myötätuntoiset työyhteisöt ovat vah-
vempia ja luovempia. Kun kouluissa puhutaan tunnetai-
doista, käsitellään usein myös myötätuntoa ja sen osoitta-
mista kaverille. Myötätunnolle riittää kysyntää pandemi-
an sekoittaman maailman jälleenrakennuksessa.

Myötätunto ei ole työyhteisökonsulttien innovaatio. 
Myötätunnolla on vahva asema Raamatussa, vaikka suo-
mennoksissa käytetäänkin useita sanoja samasta ilmiöstä.

Vanhassa testamentissa Jumala itse nostaa myötätun-
non omaksi ydinominaisuudekseen. Kun hän kuvailee it-
seään Moosekselle ja kiteyttää tärkeimmät piirteensä, hän 
aloittaa näin: ”Herra on myötätuntoinen ja armahtava 
Jumala” (2. Moos. 34:6, oma käännökseni). Samanlainen 
luonnehdinta toistuu lukuisia kertoja (katso esimerkik-
si Neh. 9:17 ja Ps. 103:8). Vuoden 1992 raamatunkään-
nöksessä heprean sana suomennetaan sanalla laupias. Tä-
mä vanhahtava sana on useille nykylukijoille raamattu-
jargonia, ja sen merkitys tunnetaan ainoastaan laupiaan 
samarialaisen ansiosta. Myötätunto on sen sijaan monel-
le tuttu ja merkityksellinen käsite, ja ajatus syvästi myö-
tätuntoisesta Jumalasta on puhutteleva ja ajankohtainen. 

Useissa Uuden testamentin teksteissä myötätunnon 
osoittaminen on kristityn tehtävä. Kun Paavali antaa 
Roomalaiskirjeessä seurakunnalle ohjeita yhdessä elämi-
seen (Room. 12), myötätunto on mukana monesta eri 
näkökulmasta. Kehotus ”Älkää pitäkö itseänne muita pa-
rempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle” (12:16) 
kiteyttää oikean asenteen. Osa ihmisistä vieroksuu myö-

Myötätuntoisen Jumalan seuraajat

tätunnon kohteeksi joutumista, koska sekoittaa sen alen-
tuvaan sääliin. Myötätunto on rinnalle asettumista ja vie-
rellä kulkemista, ei ylhäältä päin suuntautuvaa omahy-
väistä sääliä.

Englanninkielisissä raamatunkäännöksissä Jeesus tun-
tee usein myötätuntoa (compassion) erilaisia ihmisiä 
kohtaan (esim. Matt. 20:34; Mark. 6:34; 8:2). Vuoden 
1992 käännöksessä Jeesuksen ”käy ihmisiä sääliksi”, mi-
kä on moitteeton käännös, mutta sävyltään hieman eri-
lainen. Kreikassa käytetty sana viittaa ihmisen sisimpään, 
sanatarkasti sisäelimiin, joiden ajateltiin olevan ihmisen 
”tunnekeskus”. Myötätunto koskettaa siis ihmisen sisim-
piä tuntoja.

”Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa” 
(Room. 12:15) nostaa esiin tunteet. Myötätuntoinen ih-
minen pitää silmänsä auki, havaitsee toisen tunteet, antaa 
niille tilaa ja soinnuttaa oman vastauksensa niiden mu-
kaan. 

Myötätunto ei tyhjene empatian kokemiseen, vaan 
siihen kuuluu toiminnan taso. Paavalin napakat ohjeet 
”Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraan-
varaisuutta” (12:13) ovat käytännön esimerkkejä siitä, 
kuinka myötätunto johtaa konkreettisiin toimiin. Laupi-
as samarialainen ei ole sankari vuosisadasta toiseen vain 
empaattisuutensa vaan empatian herättämien auttamis-
toimien vuoksi.

Ajankohtaista suomalaista tutkimustietoa myötätun-
nosta löytyy esimerkiksi kirjasta ”Myötätunnon mullis-
tava voima” (toim. Pessi & Martela & Paakkanen, 2017).

Katja Kujanpää
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Jarmo Kokkonen Jumalanpalvelus 
ja kasvatus -yksikön johtajaksi

Kirkkohallituksen virastokollegio va-
litsi 24.2.2022 kokouksessaan  Jar-

mo Kokkosen  Kirkkohallituksen toi-
minnallisen osaston Jumalanpalvelus ja 
kasvatus -yksikön johtajan virkaan. Vir-
kaa haki määräaikaan mennessä 11 ha-
kijaa. 

Jarmo Kokkonen on teologian tohto-
ri ja valtiotieteen maisteri. Hän on työs-
kennellyt aiemmin Kirkkohallituksessa 

Kasvatus ja perheasiat -yksikön johtaja-
na sekä asiantuntijana. Hänellä on myös 
pitkä kokemus seurakuntatyöstä.

Tehtävä on Kirkkohallituksessa uusi. 
Toiminnallisen osaston organisaatiouu-
distus astuu voimaan 1.4.2022. Uudes-
sa organisaatiossa toiminnallisen osas-
ton toinen yksikkö on Diakonia ja yh-
teiskunta, jota johtaa Kalle Kuusimäki.

Toiminnallisen osaston johtaja, kirk-

koneuvos Petri Määttä kertoo, että Ju-
malanpalvelus ja kasvatus -yksikön joh-
tajan tehtävää kohtaan osoitettiin laajaa 
kiinnostusta.

”Jarmo Kokkonen tuli valituksi mo-
nen erinomaisen hakijoiden joukos-
ta. Saimme yksikön johtajaksi kirkon 
kasvatuksen monipuolisen osaajan, jo-
ka tuntee hyvin Kirkkohallituksen toi-
minnan sekä sen tehtävän kirkon koko-
naisuudessa. Jarmo Kokkonen on hoita-
nut jo menestyksellä määräaikaisia joh-
tajan tehtäviä. Hänellä on laajat verkos-
tot niin kirkossa kuin yhteiskunnassa-
kin, ja hyvä suhteet järjestöihin ja mui-
hin sidosryhmiin.”

”Minulle tämä on monella tapaa 
unelmatyö”, kertoo Jarmo Kokkonen. 
”Haluan olla rakentamassa ihmisläh-
töistä, avointa ja ennakoivaa kirkkoa, 
jossa kristillisyys on arjen voimavara ja 
toivon lähde. Kirkon tärkein tehtävä tä-
nään on toivon ylläpitäminen. Siihen 
haluan sitoutua.”

(teksti ja kuva: kirkon tiedotearkisto)

u Walk in talk on pikkuserkku 
walk in -terapialle, keskustelupalvelu 
13–20-vuotiaille. 

Walk in talk on maksuton, eikä 
erillistä ajanvarausta tarvita. Nuo-
ri voi tulla tapaamiseen anonyymisti, 
kertomatta omaa nimeään tai asuin-
paikkaansa. 

Keskustelut ovat luottamuksellisia. 
Walk in talk on keskusteluapua rat-
kaisukeskeisellä työotteella. 

Walk in talk ei ole 
terapiaa. Työnteki-
jät ovat kirkon am-
mattilaisia, nuoriso-
työnohjaajia, pappe-
ja, diakoneja. 

Jos haluat, voit lähteä avoimel-
la lähdekoodilla kokeilemaan. Voit 
myös tutustua Malmin srk:n aloitta-
maan toimintaan www.helsinginseu-
rakunnat.fi/malminseurakunta

Lisätietoja: 
mikko.makela@evl.fi

Walk in TALK  
– keskusteluapua tarjolla
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Ympäristökasvatukseen liittyvät ky-
symykset ovat monin tavoin pin-

nalla seurakuntien kasvatustyössä. Kes-
tävään elämäntapaan, ilmastonmuu-
tokseen, ympäristötunteisiin ja moniin 
muihin aihepiirin teemoihin tarvitaan 
erilaisia välineitä ja menetelmiä. 

Juuri ennen korona-ajan alkua yh-
teistyössä kirkkohallituksen ja WWF:n 
kanssa kehitettiin ympäristökasvatuk-
sen tueksi Vihreän timantin metsästys 
– ulkopeli. Pelin viimeistely jäi koronan 
jalkoihin, mutta vihdoin peli on saatu 
valmiiksi käyttöä varten. 

Vihreän timantin metsästyksen ide-
ana on kannustaa osallistujia kestävään 
elämäntapaan omassa arjessaan. Kysees-
sä on liikunnallinen, leikkimielinen ul-
kopeli, jossa kisataan kestävän arjen tie-
doilla ja taidoilla ja etsitään salaperäistä 

vihreää timanttia. Peli sopii 
hyvin vaikkapa ripareille, 
nuortenleireille sekä yh-
teistyöhön koulujen kans-
sa. Pelin jälkeen ympäris-
tökasvatuksen teemojen 
käsittelyä on hyvä jatkaa 
materiaaleista löytyvien 
linkkien kautta. 

Kaikki peliin tarvit-
tavat materiaalit löyty-
vät evl.fi/plus Vihreät 
riparit osiosta. Samai-
selta sivulta löytyvät 
myös Vihreät riparit – 
toimintaperiaatteet ja 
kriteerit. Toivottavasti 
pelistä on iloa ja hyö-
tyä seurakuntien ym-
päristökasvatuksessa.   

Vihreän timantin metsästys

u NUORI2022 – valtakunnalliset 
nuorisotyön päivät järjestetään Jyväsky-
lässä 26.-27.4.2022. 

Tapahtuma tarjoaa jopa 2000 nuo-
risoalan ammattilaiselle, vaikuttajalle ja 
toimijalle paikan verkostoitua, innostua 
ja kehittää osaamistaan. 

Tapahtuman tavoite on kehittää alan 
osaamista sekä mahdollistaa hyväksi to-
dettujen toimintamallien leviäminen 
valtakunnallisesti. 

NUORI2022-tapahtumassa noste-
taan alan arvostusta ja näkyvyyttä sekä 
tuodaan nuorisoalalle keskeiset kysymyk-
sen yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tapahtuman paikallisena yhteistyö-
kumppani toimivat  Jyväskylän kau-
punki  ja  Jyväskylän nuorisopalvelut. 
NUORI2022 järjestetään ilmastovas-
tuullisesti.

Tarkempi ohjelma 
ja ilmoittautuminen 

alli.fi/palvelut/koulutuksetjata-
pahtumat/nuori-tapahtumat/nuo-
ri2022/

NUORI2022 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät
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Hyppää kyytiin historial-
liselle Yhteisvastuulen-
nolle halki Suomen!
Lentoa voi seurata striimistä itsek-
seen, tulla mukaan lentoon omalla 
koneella tai kokoontua yhteen seuraa-
maan lentoa. Nousu Malmin lentoken-
tältä lauantaina 23.4. klo 10.00. 

Lennon aikana tavataan eri puolilta 
Suomea ihmisiä Yhteisvastuun mer-
keissä ja jaetaan ideoita. Tapahtuman 
sivuille tulee vinkkejä yhteiseen teke-
miseen, mm. paperilennokkikilpailuun 
materiaalia ja lentobingo!

Seuraa lähtöselvitystä ja tule mu-
kaan! 
www.ristiohjain.fi/yv-lento/
whatsapp-numero 044 547 3556

Räppäri Ironface teki tunnusmusiikin Saappaalle 
Ironface on kirjoittanut kappaleen 
omakohtaisista kokemuksistaan elä-
mänsä varrelta.

– Pyrin siihen, että biisi puhutte-
lee kaikkia heitä, jotka ovat kokeneet 
haastavia aikoja omassa elämässään, 
Ironface kertoo.

Perheensä – etenkin pienen Lila-tyt-
tärensä – ja seuraajiensa ansiosta 
Ironface on selvinnyt omista koettele-
muksistaan. Hänen tarkoituksenaan 
on jakaa tuntemuksiaan musiikin kaut-
ta niin syväluotaavasti, että siihen on 
helppo samaistua.

– Toivon musiikkini valavan uskoa 
kanssaihmisten sydämiin ja siihen, 
että huolimatta pimeistä ajoista, kos-
kaan ei pidä luovuttaa tai lakata unel-
moimasta, Ironface sanoo.

Biisi sai alkunsa, kun Saappaaseen 
kuuluva Ironfacen seuraaja pyysi hän-
tä tekemään Saappaan työntekijöille 
sekä vapaaehtoisille suunnatun lyhyen 
räpin kaksi vuotta sitten. Ironfacelle se 
oli mahdollisuus käyttää musiikillisia 
lahjojaan hyvään tarkoitukseen ja olla 
mukana tukemassa Saapasta, lapsia 
ja nuoria sekä kaikkia, joihin hänen 

musiikkinsa resonoi.
Kuten Saapas, vaalii Ironface itse-

kin pyyteetöntä hyväntekoa ja aitout-
ta. Hän arvostaa myös sitä, että vaik-
ka Saapas onkin liitoksissa kirkkoon, 
Saappaassa ei lähestytä nuoria uskon-
to edellä nuoria – eikä edellytetä apua 
tarvitsevilta vakaumusta suuntaan tai 
toiseen.

– Myös tässä biisissä on Jumalaan 
liittyvää tematiikkaa ilman minkään-
laista tyrkyttämistä, Ironface lisää.

Korona-aika on ollut raskasta nuo-
rille. Ironface haluaa rohkaista ja kan-
nustaa nuoria, jotka ovat kärsineet ko-
ronapandemian seurauksista.

Hän kannustaa pyrkimään siihen, 
että mitä tahansa tapahtuukaan, niin 
ihmiset välttäisivät nappaamasta sy-
liinsä vain huonoja puolia. 

– Juuri sinä voit olla osaltasi se, 
joka tekee pimeimmänkin yön päiväk-
si. Ole sinä valoa tarvitseville, kuten 
Saapaskin, toivonkipinä pimeydessä, 
Ironface toteaa.

Kuuntele Ironfacen biisi Youtubesta, 
QR-koodista pääset suoraan biisiin.

Ironface kertoo selvinneensä omista koettele-
muksista perheensä ja seuraajiensa ansiosta. 
Kuva Ironfacen kotialbumi.



25V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  2 / 2022

Somepolulla 12–14-vuotiaiden kanssa 
10.–11.5.2022 & 2.11.2022, Helsinki
Miten voin käyttää some- ja verkko-
ympäristöjä 12–14-vuotiaiden kans-
sa? Miten digitaalisuus voisi liittyä 
Polkuun? Tule pohtimaan ja kokeile-
maan, mitä kaikkea somepolulta voit 
löytää omaan työhösi!

Somepolulla 12–14-vuotiaiden 
kanssa -koulutuksessa opit käyttä-
mään some- ja verkkoympäristöjä 
omassa työssäsi. Pohdimme,  kuin-
ka tukea nuoria kulkemaan verkossa 
turvallisesti ja miten voin itse toimia 
turvallisena aikuisena digitaalisissa 
ympäristöissä. Koulutuksessa tutus-
tutaan myös 12–14-vuotiaille suun-
nattuihin verkkopalveluihin.

Koulutuksen ensimmäinen osa to-
teutuu lähiopetuksena ja toinen osa 
verkossa. Kontaktiopetuspäivien vä-

lissä osallistuja tekee omassa seura-
kunnassaan digitaalisuuteen liittyvän 
tehtävän.

Laajuus 2 op
Ilmoittautuminen 12.4.2022 mennes-
sä os. ilmoittaudu.lastenjanuortenkes-
kus.fi/somepolulla2022
Kustannukset Osallistumismaksu 
250 €. Osallistujat vastaavat itse ruo-
kailuista sekä mahdollisesti tarvitse-
mansa majoituksen varaamisesta ja 
kustannuksista.
Tiedustelut Anna Kärri, 
anna.karri@lastenjanuortenkeskus.fi, 
p. 044 792 2389
Anita Ahtianen, anita.ahtiainen@las-
tenjanuortenkeskus.fi, p. 050 596 6039

Nuoret vaikuttavat –koulutus Partaharju-
keskuksessa Pieksämäellä 19.–20.9.2022 
Miten nuoret pääsevät vaikuttamaan päätöksentekoon ja kokemaan yhteen-
kuuluvuutta seurakunnassa? Millaisin työskentelyin voin edistää nuorten osalli-
suutta? Koulutuksessa saat välineitä nuorten osallisuuden vahvistamiseen sekä 
vaikuttajaryhmien toiminnan tukemiseen.  

Mikkelin ja Kuopion hiippakunnan työntekijöille hiippakuntien tukema kurss-
maksu on 60 €, muille 160 €.  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulu-
tukset/nuoret-vaikuttavat-kuopio2022/  

Save the date: Vuosi-
kokous Oulussa 20.5.2022
Lasten ja nuorten keskuksen vuosiko-
kous järjestetään Oulussa perjantai-
na 20.5.2022 klo 13.00 Kirkkopäivien 
yhteydessä. Tilaisuudessa äänivaltaa 
voi käyttää ainoastaan paikan päällä. 
Tarkempi kutsu ja esityslista lähete-
tään seurakuntiin huhtikuussa. Päivän 
voi nyt kuitenkin jo merkitä kalenteriin! 
Päivitämme kokousmateriaalit verkko-
sivuillemme kevään aikana.

Tervetuloa kaikille avoimeen LAVA-webinaariin 
tiistaina 26.4.2022 klo 17–18
Askarruttaako lapsivaikutusten arviointi? Minkälaisia apuvälineitä siihen löytyy?
Webinaarissa tarkastellaan lapsivaikutusten arvioinnin perusteita, käytännön 
työvälineitä sekä usein kysyttyjä kysymyksiä. 

Webinaariin ei tarvitse ilmoittautua, linkki siihen löytyy lapsivaikutukset.fi 
-sivustolta tapahtumapäivänä.

300 dialogia – 
Erätauko-ohjaa-
jakoulutus
Tule mukaan koko Suomen laajui-
seen dialogin liikkeeseen ja anna 
seurakuntalaisille mahdollisuus 
kertoa marraskuun seurakunta-
vaalien alla, mitä heille oikeasti 
kuuluu. Tavoitteena on, että jokai-
sessa seurakunnassa ympäri Suo-
men järjestettäisiin syksyllä 2022 
ennen seurakuntavaaleja Erätau-
ko-keskustelu. Keskustelutapah-
tuman järjestämisen tueksi LNK 
ja Erätauko-säätiö tarjoavat kaksi 
maksutonta, etämuotoista Erätau-
ko-ohjaajakoulutusta. 

Lue lisää ilmoittaudu.lastenja-
nuortenkeskus.fi/300dialogia 
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Järjestämme kesällä 2023 valtakunnallisen lasten, nuorten 
ja perheiden telttaleirin ja kutsumme seurakuntia mukaan 
sen toteutukseen. Leiri pidetään 4.–9.7.2023 Keuruun Isos-
sa Kirjassa ja sinne voi osallistua ensisijaisesti oman seu-
rakunnan leiriporukan kanssa. Telttaleiri jatkaa Partaharjun 
suurleirien yli 60-vuotista perinnettä.

“Haluamme tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuden 
luonnossa liikkumiseen ja leiritaitojen opetteluun. Iso, val-
takunnallinen leiri tuo yhteen seurakuntien lapsia ja nuoria 
tarjoten ison leirin tunnelman. Iso Kirja tarjoaa suurtapah-
tuman puitteet vaivattomasti ja madaltaa entisestään kyn-
nystä myös ekakertalaisille lähteä mukaan”, kommentoi 
Lasten ja nuorten keskuksen suunnittelija Veijo Kiviluoma.

Leirille ovat tervetulleita lapset ja nuoret niin omina lei-
riporukoinaan kuin vastuunkantajiksi eri tehtäviin. “Leiriä 
suunnitellaan lasten ja nuorten vahva osallisuus edellä. 
Tavoitteenamme on tarjota myös harjoittelupaikkoja ja työ-
kokemusta nuorille aikuisille ja opiskelijoille leirin suunnitte-
lussa ja toteutuksessa”, jatkaa Kiviluoma.

Lisätietoa leirijärjestelyistä julkaistaan huhtikuussa 2022, 
jotta seurakunnat pystyvät varautumaan mahdollisimman 

hyvissä ajoin leiriin myös vuoden 2023 toimintasuunnitel-
missaan. Seurakuntien työntekijät ja leiristä kiinnostuneet 
vapaaehtoiset voivat jo nyt ilmoittautua mukaan suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan leiriä lomakkeella (QR-koodi alla). 
Alustava kiinnostuksenilmaus ei vielä sido mihinkään, vaan 
ilmoittautuneita pyydetään erikseen mahdollisiin työryhmä- 
ja suunnitteluvastuisiin.

“Toivomme voivamme rakentaa ikimuistoisen leirin lap-
sille ja nuorille yhdessä seurakuntien ammattilaisten kans-
sa. Nyt on hyvä aika ilmoittaa kiinnostuksestaan leirisuun-
nitteluun, tarvitsemme siinä teidän kaikkien osaamista”, 
kannustaa Lasten ja nuorten keskuksen toiminnanjohtaja 
Sami Ojala.

Lasten ja nuorten keskus järjesti tammi-helmikuun 2022 
taitteessa Etelä-Suomen alueella sekä Lapuan ja Oulun 
hiippakunnan alueella viisi verkkototeutettua ohjaajapäivää, 
jotka kokosivat yhteensä noin 500 nuorta ohjaajaa.
   Ohjaajapäivät ovat hiippakunnissa järjestettäviä koulu-
tuksellisia tapahtumia. Päivät on tarkoitettu kaikille seu-
rakuntien ohjaajatehtävissä toimiville nuorille, kuten ker-
honohjaajille ja nuorten vaikuttajaryhmille sekä leirien ja 
rippikoulujen isosille. Ohjaajapäivillä nuoret pääsevät kehit-
tämään ohjaamistaitojaan ja kohtaamaan nuoria muualta 
hiippakunnan alueelta. 

Ohjaajapäivien mottona oli ”yhdessä olemme enem-
män”. Monipuolinen ohjelma kattoi niin kokemusten jaka-
mista, vinkkejä kerhonohjaukseen kuin suositut ohjaajatai-
tokisat pakohuonepelitoteutuksena. Suuri osa ohjelmasta 
oli nuorten itsensä toteuttamaa ja suunnittelemaa.  Päivät 
päättyivät hartauteen, jota siivittivät bändien ja muusikoi-
den esiintymiset. Onnistuneet päivät osoittivat yhteisölli-
syyden merkityksen ja mahdollisuudet myös verkossa.

”Ohjaajapäiviltä odotin uusia näkökulmia ja ohjaajan työ-
hön leikki-ideoita. Parasta antia olivatkin erilaiset kanavat”, 
kertoo Kristiina Myllyniemi Sastamalan seurakunnasta. 
Hän on toiminut nelisen vuotta isosena, ja yhden vuoden 

verran hän ohjasi varhaisnuorten kerhoa.
”Opin myös kuuntelemaan muiden ehdotuksia ja samalla 

myös tuomaan omia mielipiteitäni esille. Molemmat ovat 
tärkeitä taitoja ohjaamisessa sekä ylipäätään muiden kans-
sa toimimisessa. Jos vain mahdollista, osallistun mielelläni 
myös ensi vuoden ohjaajapäiville!”

Ohjaajapäivät kokosivat verkossa 500 nuorta

Kesän 2023 valtakunnallinen telttaleiri Keuruulla – 
tule mukaan suunnittelemaan leiriä!

Tule mukaan ideoimaan ke-
sän 2023 telttaleiriä.  Ilmoit-
tautumislomakkeeseen pää-
set viereisestä QR-koodista. 

T E R V E T U L O A  E N S I  K E S Ä N  L E I R E I L L E !

Mikkelin ja Kuopion hiippakuntaleiri 
Polku 29.6.–4.7.2022 Pieksämäen 
Partaharjulla

Tampereen ja Lapuan 
hiippakuntaleirit Portailla sekä 
Tarmo21 11.–14.7.2022 Hollolan 
Upilassa

Turun arkkihiippakunnan telttaleiri 
Loiskis 26.–29.7.2022 Loimaan 
Kalikassa

Lasten ja nuorten keskus järjestää 
leirejä eri-ikäisille lapsille ja perheille 
yhdessä piirien, seurakuntien ja 
muiden yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Seuraavat hiippakunnalliset 
leirit kokoavat lapsia, kouluikäisiä, 
perheitä ja nuoria telttailemaan 
yhdessä kesällä 2022. Tule jaka-
maan kesäisen telttaleirin riemu 
lasten ja nuorten kanssa!

Lisätietoa leireistä osoitteessa
lastenjanuortenkeskus.fi

Tiku ja Taku tervehtivät osallistujia Turun arkkihiip-
pakunnan ohjaajapäivillä.
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www.seurakuntakauppa.fi

facebook.com/kirjapaja seurakunnille

JOHANNA POHJANTAIVAL

Jäsenymmärrys muuttaa kaiken 
Palvelumuotoilu seurakunnassa

KATI PIRTTIMAA

Rukoilemme 
toistemme puolesta

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!

Tämä on kirja esirukouksesta. Siitä rukouksesta, joka 
pusertuu huulilta, kun elämä on myllerryksessä tai kun 
rakas ihminen sairastuu. Esirukous huokaistaan hiljaa ja 
yksin, ja se rukoillaan jumalanpalveluksissa yhdessä. 
Esirukousta pyydetään ystäviltä ja seurakunnasta: 
voisitteko rukoilla puolestani? Esirukouksen huokaisee 
tiukassa tilanteessa hänkin, joka harvoin rukoilee.
Rukous on mysteeri. Jos ja kun Jumala on kaikkivaltias, 
miksi meidän pitäisi kertoa hänelle huolemme? Miksi silti 
kehotetaan rukoilemaan, anomaan ja pyytämään? Entä 
kun rukouksiin ei vastata?

Teoksessa pohditaan rukousta, kristityn ja seurakunnan 
tärkeää tehtävää. Se antaa malleja ja esimerkkejä siitä, 
miten rukousta voi rakentaa ja sanoittaa.

I S B N  9789523542716
Seurakuntahinta 34,11 (ovh. 37,90)

I S B N  9789523545946
Seurakuntahinta 26,91 (ovh. 29,90)

UUTUUS!

Avain 
seurakunnan 

toiminnan 
kehittämiseen

34,11€

UUTUUS!

Miten rukousta 
voi rakentaa 
ja sanoittaa

26,91 €


