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Valmistelin juuri hartautta 17-vuotiaan opiskelijan kanssa. Kysyin, mikä luo hänelle toivoa tulevaisuu-
teen ja miten me tämän hetken aikuiset voisimme auttaa nuoria. Hän kertoi opiskelevansa nuorisotyö-
tä,  koska sitä kautta hän voi vaikuttaa tulevaisuuden nuorten hyvinvointiin. 

Samalla hän totesi, että nuoria voi auttaa parhaiten heitä kuuntelemalla ja toimimalla nuorten toivei-
den mukaan. Kuinka viisaasti sanottu!

Tämä numero keskittyy aktivismiin ja vaikuttamiseen erityisesti ilmastokysymyksissä. Nuorten oma 
ääni on pääosassa. Tämän hetken nuoret edustavat z-sukupolvea, joille vaikuttamismahdollisuudet ovat 
edellytys yhteisöön kiinnittymiselle. 

Omalle tekemiselle ja osaamiselle täytyy olla tilaa. Siksi esimerkiksi Elokapina ja muut selkeät yhteis-
kunnalliset liikkeet menestyvät: nuoret löytävät sitä kautta paikkansa vaikuttaa. Samalla myös ahdistus 
hälvenee, kun pääsee toimimaan itselle tärkeän asian puolesta. 

Oma toimijuus lisää toivoa tulevaisuuteen ja siihen, että jonain päivänä hyvä kuitenkin voittaa. 
Näin aikuisen näkökulmasta nuorten terveiset ovat myös lohdullisia: toiveikkuus syntyy kuulemalla 

ja yhdessä tekemällä. Ja tämän jos jonkun kirkon nuorisotyön ammattilaiset osaavat.

Katri Korolainen 
Lasten ja nuorten keskus

ALUKSI

Jonakin päivänä hyvä voittaa

”Pelkät ’Sammuta valot kun poistut huo-
neesta’ -tyyppiset energiansäästövinkit ei-
vät näytä nuorista uskottavilta. Sen sijaan 
kannattaa pohtia kansalaisaktivismin tai 
poliittisen vaikuttamisen kautta tapahtu-
vaa systemaattisen muutoksen mahdolli-
suutta”, pohtii Arttu Lindroth, s. 4-8. 
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Kapina ”Kirkon nuorisotyöllä on ekologisissa kysymyksissä paljon annettavaa.”
Teksti: Juhana Unkuri 
Kuvat: Elokapina / Extinction Rebellion Finland
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Elokapina-liikkeessä aktiivises-
ti toiminut teologian maisteri 
Arttu Lindroth toivoo kirkon 
nostavan julistuksessaan eko-

logisia näkökulmia vahvemmin esiin. 
Lindrothin mielestä kirkon nuoriso-
työssä pitäisi kannustaa nuoria osallistu-
maan ympäristöaktivismiin.

Arttu Lindrothin, 28, mukaan Suo-
men evankelis-luterilainen kirkko on ol-
lut ilmasto- ja ympäristökysymyksissä 
organisaationa suhteellisen aktiivinen. 
Tähän liittyy muun muassa ympäristö-
diplomien jakaminen seurakunnille ja 
kirkon eläkevarojen vastuullinen sijoit-
taminen.

”Tämän tyyppinen lähestymistapa 
on kuitenkin vain osatotuus. Kirkol-
la on maailmassa vahva profeetallinen 
tehtävä, joten sen on luontevaa ja vält-
tämätöntäkin ottaa julistuksessaan vah-
vasti kantaa ilmasto- ja ympäristökysy-
myksiin.”

Kohti moraalista johtajuutta  
ja profeetallista sanomaa

Lindrothin havaintojen mukaan kirkko 
on keskittynyt ilmasto- ja ympäristöky-
symyksissä enimmäkseen juuri organisa-
torisiin näkökulmiin.

”En ole tutkinut asiaa systemaatti-
sesti, mutta se käsitys minulle on tullut 
seurakuntalaisen, kesäteologin ja kirkol-
lisen luottamushenkilön rooleista käsin. 
Kaipaan kirkolta ympäristöasioissa vah-
vempaa moraalista johtajuutta ja profee-

tallisen sanoman levittämistä.”
Lisäksi vastaan tulleet kirkolliset pu-

heenvuorot ovat olleet Lindrothin mie-
lestä turhan valjuja. Hänen mukaansa 
ympäristökriisin syvyyttä ei olla tiedos-
tettu niissä riittävästi tai ei olla kerrot-
tu, minkä tyyppisiä toimenpiteitä kriisin 
ratkaisemiseksi täytyy tehdä.

”Monet puheenvuorot ovat olleet 
teknologiaan nojautuvia. Jatkuvan kas-
vun ongelmaan ei olla puututtu ja on 
ajateltu, että riittävä muutos voisi to-
teutua nykyisen uusliberaalin talousjär-
jestelmän puitteissa. Kaipaan kirkolli-
sia puheenvuoroja, joihin sisältyy syväl-
le menevää analyysiä siitä, mitä ongel-
mien taustalla on.”

Lindroth toteaa, ettei ole yksiselitteis-
tä määritellä mitä yksittäisen kristityn 
pitäisi tehdä ympäristöteeman suhteen.

”Tämän tyyppisissä kysymyksissä 
mennään helposti aika vaaralliselle alu-
eelle. Siitä huolimatta kirkossa ja seu-
rakunnissa pitäisi käydä ekokatastrofiin 
kytkeytyvien kysymysten äärellä tällais-
takin keskustelua aktiivisesti. Kirkon on 
käsiteltävä myös sitä, kuinka yksittäi-
sen kristityn tulee toimia ja elää kestä-
västi täällä Jumalan luomassa maailmas-
sa niin, että muukin elämä pystyy ku-
koistamaan.”

Pohdintaa ja toimintaa

Lindroth toteaa, että kaikkeen kirkon 
elämään liittyvä kasvatuksellinen jaope-
tuksellinen luonne tulee vahvimmin 

esiin nuorisotyössä. Hän muistuttaa, 
että luomisteologisia ja ekologisia nä-
kökulmia on kätevää pitää esillä perus-
nuorisotyössä: esimerkiksi nuortenilto-
jen hartauksissa ja teemoissa sekä rippi-
kouluissa ja muilla leireillä.

”Luulen, että tällaista myös tapahtuu 
jonkin verran. Toivoisin kuitenkin lisää 
aktiivisuutta ja rohkeampaa otetta.”

Lindrothin mielestä kirkon nuoriso-
työssä pitäisi kannustaa nuoria osallistu-
maan ympäristöaktivismiin.

”Elokapinan lisäksi tarjolla on monia 
muitakin hyviä väyliä, esimerkiksi kou-
lulakkoja järjestänyt Fridays For Futu-
re. Näihin tai johonkin muuhun ilmas-
tomiekkariin voitaisiin mennä nuoriso-
työntekijän johdolla. Nuorten kanssa 
voitaisiin tehdä myös mielenosoituskylt-
tejä, joissa pohdittaisiin kristinuskon ja 
ympäristökysymysten leikkauspintaa.”

”Näin toiminta olisi hyvin konkreet-
tista, mutta samalla siihen liittyisi opilli-
nen ulottuvuus ja sen yhteistä pohtimis-
ta. Nuorilla olisi tilaa sanoa omat ajatuk-
sensa, ja nostaa esille omat erityiset huo-
lenaiheensa ja kysymyksensä. Valmiita 
vastauksia nuorisotyöntekijällä tai ke-
nelläkään muullakaan ei tarvitse olla.”

Ei säästövinkkejä vaan 
reittejä vaikuttamiseen

Lindrothin kokemuksen mukaan mo-
net nuoret ovat kiinnostuneita ympäris-
töasioista ja heidän kysymyksensä ovat 
usein samantyyppisiä kuin aikuisillakin. 

Esimerkiksi ekologisesti kestävä elintaso 
herättää nuorissa pohdintaa. 

Lindrothin mukaan on tärkeää, että 
ympäristöteemaa käsiteltäessä ei liiku-
ta niinkään mikrotasolla vaan riittäväs-
ti makrotason kysymyksissä.

”Pelkät ’Sammuta valot kun poistut 
huoneesta’ -tyyppiset energiansäästövin-
kit eivät näytä nuorista uskottavilta. Sen 
sijaan kannattaa pohtia kansalaisaktivis-
min tai poliittisen vaikuttamisen kaut-
ta tapahtuvaa systemaattisen muutoksen 
mahdollisuutta”, Lindroth sanoo. 

”Nuorten kanssa voitaisiin käsitel-
lä esimerkiksi sitä, millaisia muutoksia 
niillä on saatu aikaan historian saatos-
sa. Kokonaisuudessaan uskon, että kir-
kon nuorisotyöllä on ekologisissa kysy-
myksissä paljon annettavaa.”

Toivon näkökulma

Lindrothin oma ekologinen herääminen 
tapahtui vähitellen. Ilmastonmuutok-
sesta on puhuttu koko hänen ikänsä, ja 
viimeistään lukioiässä 2010-luvun alku-
puoliskolla ekologiset asiat alkoivat huo-
lestuttaa häntä.

”Henkilökohtainen huoleni ja ilmas-
toahdistukseni alkoi kasvaa joskus vuo-
den 2019 tienoilla. Hankin lisää tietoa 
ja viimeistään silloin ymmärsin, miten 
vakavassa tilanteessa olemme. Tämä sai 
minut menemään mukaan Elokapina-
liikkeen toimintaan ja käynnistämään 
Kristittyjen Elokapinan toimintaa.”

Tutkimusten mukaan ilmastokysy-

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

”Kirkon on käsiteltävä 
myös sitä, kuinka 

yksittäisen kristityn tulee 
toimia ja elää kestävästi 
täällä Jumalan luomassa 

maailmassa”

Hautajaissaattueessa Fortumin pääkonttorilla Espoossa.

El
o

ka
p

in
a

 /
 E

xt
in

c
tio

n
 R

e
b

e
lli

o
n

 F
in

la
n

d



V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  3 / 2022 98 V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  3 / 2022

Nuoret tarvitsevat lupauksen huomisesta

Monen nuoren usko ja toivo tulevaisuutta kohtaan on viimeisen kahden vuoden aikana järkkynyt. 
Ensin tuli pandemia ja sen jälkeen sota, jota voi seurata livestriimien ja erilaisten sosiaalisten medioi-
den kautta reaaliaikaisesti. Nuoret ovat pandemian aikana joutuneet ottamaan ikäänsä nähden suur-
ta vastuuta huolehtiessaan omista vanhemmista ja läheisistä.

Monen nuoren kasvurauhaa on tahattomasti rikottu, ja nuoret ovat aikuistuneet aiemmin, kuin 
olisi ollut tarve. 

Nuorten kasvurauhan rikkominen ja katoaminen näkyy muun muassa niin, että nuoria huoles-
tuttaa ja pelottaa oma jaksaminen niin koulussa kuin kotona, tulevat kriisit, elämässä vastuun otta-
minen sekä aikuistuminen. Moni nuori on havahtunut viimeisen kahden vuoden aikana siihen, et-
tei elämä olekaan vanhetessa yhtä hohdokasta, mitä luuli sen pienempänä olevan. Moni on saatta-
nut myös herätä siihen, että maailmassa tapahtuu paljon kamalia asioita, joista ei ole tarvinnut nuo-
rempana olla huolissaan, mutta nyt pitäisikin olla kaikesta perillä ja se saattaa ahdistaa.

Osallistuin tämän vuoden Kirkko 2030- Nuorten tulevaisuusseminaariin niin semmatiimiläise-
nä kuin myös nuorena osallistujana. Seminaarin yhteiskeskustelussa ja etämielenterveyspajassa tu-
li esille se, että lyhyet ja ratkaisukeskeiset walk in- terapiat ovat merkityksellisiä, toimivia ja tärkeitä, 
mutta niiden lisäksi kaivataan myös pidempiaikaisempaa walk in- terapiaa, johon on matala kynnys 
ja sinne ei tarvitse lähetettä. Nuorilta tuli myös pyyntö, ettei lyhytkestoista terapiamuotoa saa unoh-
taa, vaikka pidempiaikaista alettaisiinkin edistää suunnitelman tasolta konkreettiseksi.

Nuorilla on paljon huolenaiheita, joita he saattavat jakaa keskenään, mutta niistä nuorisotyönte-
kijälle tai muulle auttavalle henkilölle kertominen saattaa tuntua ainakin alussa vaikealta siksi, että 
jos aiemmin asiat ovat menneet hyvin ja nyt voikin huonosti, niin voi pelottaa, että auttavan henki-
lön / tahon käsitys nuoresta muuttuu. Avunannon yhteydessä olisikin tärkeää muistuttaa nuorta sii-
tä, että sinä riität, vaikka sulla onkin nyt vaikeaa. 

Nuoret ovat joutuneet luopumaan tärkeistä opiskeluajan tapahtumista ja mahdollisista uusista 
ystävistä pitkien etäilyjaksojen vuoksi. Olisikin tärkeää, että seurakunnat loisi toivoa ja järjestäisi-
vät nuorille mahdollisuuksia aitoihin kohtaamisiin esimerkiksi erilaisten pientapahtumien muodos-
sa. Seurakunnat voisivat pitää oman alueensa nuorille muutaman kerran kuussa mielenterveysiltoja, 
joissa pidettäisiin huolta itsestä ja kaverista, käytäisiin läpi auttavia tahoja ja samalla voisi olla mah-
dollisuus matalan kynnyksen keskusteluapuun. 

Seurakuntien pitäisi myös tarjota nuorten tulevaisuudesta huolta pitäville vaikuttajaryhmille 
koulutuksia, jotta heillä on osaamista ja tietoa tarttua epäkohtiin sekä mahdollisuus saada nuorten 
ääni kuuluviin omassa seurakunnassa. Kirkon olisi tärkeää luoda toivoa tulevasta ja antaa lupaus sii-
tä, että vielä jonain päivänä hyvä voittaa.

Pia Kärki 

NUORTEN KOLUMNI

mykset aiheuttavat nuorissa ahdistus-
ta. Lindroth korostaa, että ekokatastro-
fista ja ylipäätään ympäristöasioista pu-
huttaessa tulee pitää riittävästi esillä toi-
von näkökulmaa.

”Ekokatastrofia käsiteltäessä pitää 
pystyä tuomaan esiin myös realistisia 
ratkaisuvaihtoehtoja, muuten asian kä-
sittely kääntyy itseään vastaan. Ja esi-
merkiksi oma ilmastoahdistukseni vä-
heni huomattavasti, kun ryhdyin asias-
sa aktiiviseksi toimijaksi.”

Kristinuskon sanoma antaa toivoa 
myös ekologisen kriisin keskellä.

”Jumala on sekä Luoja että elämän 
ylläpitäjä. Tämä on minulle itsellenikin 
toivoa antava näkökulma.”

Omavaraisempaa elämää

Teologian maisteriksi kesällä 2021 val-
mistunut Lindroth on pyrkinyt huomi-
oimaan ekologiset näkökulmat omassa 

elämässään monella sektorilla. Hän esi-
merkiksi syö kasvispainotteisesti, pitää 
huoneilman lämpötilan matalana, eikä 
omista henkilöautoa. 

Aiemmin Lindroth asui Helsingin 
Töölössä, josta hän muutti pari vuot-
ta sitten Espooseen Nuuksion kansallis-
puiston laidalle. Sieltä matka jatkui noin 
vuosi sitten Pohjois-Karjalaan, jossa hän 
osallistui Kainuun opiston ja Omavara-
opiston yhteistyössä järjestämälle oma-
varaisuuskurssille.

”Opettelimme kurssilla täyttämään 
perustarpeet ilman jatkuvaa fossiilista 
energiavirtaa. Opimme viljelemään ja 
keräilemään ravintomme, korjaamaan 
työkaluja ja vaatteita sekä erilaisia mui-
ta kädentaitoja. Puolivuotisella kurssil-
la heränneet ajatukset ovat jääneet elä-
mään.”

Kurssin päätyttyä Lindroth jäi asu-
maan yhteen opiston kiinteistöistä yh-
dessä kolmen kurssikaverinsa kanssa. 

Talven aikana hirsirakenteinen rintama-
miestalo on lämmennyt puulla ja sähköä 
on käytetty vain valaistukseen ja puheli-
mien lataamiseen.

”Kellari on ollut täynnä juureksia ja 
perunoita, joiden kanssa olemme syö-
neet palkokasveja. Julkisten liikenneyh-
teyksien ollessa heikot olen taittanut 
matkat lähikaupunkeihin pääasiassa lif-
taamalla.”

Lindroth toteaa, että omavaraisuus-
kurssille osallistuminen on voimistanut 
hänen sitoutumistaan kestävämpään elä-
mäntapaan.

”Haluan oppia lisää, tulla taitavam-
maksi sekä kasvattaa riippumattomuut-
tani teollisesta yhteiskunnasta ja fossiili-
sesta energiasta.”
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”Ekokatastrofia käsiteltäessä pitää pystyä tuomaan esiin myös realistisia ratkaisuvaihtoehtoja, muuten asian käsittely 
kääntyy itseään vastaan,” Arttu Lindroth miettii.
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Moni nuori kokee 
riittämättömyyttä 
omasta ilmasto- 
käyttäytymisestään. 
Kestävät valinnat tuovat 
kuitenkin hyvää oloa.

Nuorten kokemasta ilmastoah-
distuksesta on puhuttu paljon, 
mutta tuoreen Nuorisobaro-

metrin 2021 mukaan ilmaston tila aihe-
uttaa nuorissa myös surua.

”Nuoret voivat kokea surua luonnon 
monimuotoisuuden vähenemisestä tai 
lähiympäristönsä tilasta, vaikkeivät he 
kokisikaan ilmastoahdistusta”, Nuoriso-
tutkimusverkoston vastaava tutkija To-
mi Kiilakoski kiteyttää.

Ilmiö on Kiilakosken mukaan mie-
lenkiintoinen, sillä vastaavaa ei ole ha-
vaittu kansainvälisissä tutkimuksissa. 

Suomalaisnuorista kolme neljästä 
tuntee surua luonnon monimuotoisuu-
den heikentymisestä ja lajien sukupuu-
tosta. Vajaa 40 prosenttia kokee puoles-
taan haikeutta oman elinympäristön tai 
paikkakunnan muutoksista, joihin ym-
päristökriisi on vaikuttanut.

Tulokset ovat Kiilakosken mukaan 
painavia viestejä, jotka on otettava huo-
mioon, kun mietitään toimia nuorten 

hyvinvoinnin kehittämiseksi.
”Ilmastoahdistus saa paljon huomi-

ota julkisuudessa, mutta useinkaan ei 
mietitä sen aiheuttajaa eli elämänta-
paamme ja sen seurauksia.”

Tulos auttaakin kiinnittämään huo-
miota surun lähteeseen ja miettimään, 
miten siihen voidaan vaikuttaa.

Hyvää oloa valinnoista

Ilmasto-ongelmaa on käsitelty aiem-
missakin Nuorisobarometreissa. Jo nel-
jä vuotta sitten ihmisistä johtuva ilmas-
tonmuutos oli nuorilla eniten huolta tai 
epävarmuutta herättänyt asia. 

Uusimmassa barometrissa haluttiin 
tutkia laajemmin ympäristöön liittyviä 
tunteita.

Esimerkiksi riittämättömyyttä omas-
ta ilmastokäyttäytymisestään koki kol-
mannes vastaajista. Reilu puolet nuoris-
ta kertoi jutelleensa ilmastohuolesta ka-
vereidensa kanssa.

”Toisaalta kolme neljästä nuoresta 
koki myös hyvää oloa kestävistä valin-
noistaan”, Kiilakoski muistuttaa.

Tämä puoli onkin hyvä tuoda esiin, 
sillä ilmastokysymystä lähestytään usein 
luopumisen kautta. Kestävien valinto-
jen tekeminen muuttaa luontosuhdetta, 
mikä on tärkeää.

”Asian kääntöpuoli on, että jos ei tun-
tuisi ikävältä, ei koettaisi myöskään hy-
vää oloa siitä, että voidaan tehdä asioita.”

Eläinten oikeuksista ei tingitä

Nuorilta kysyttiin myös ilmasto-ongel-
mien ratkaisuista. Peräti yhdeksän kym-
menestä uskoi, että tuotantotapojen 
muuttaminen, tieto ja valistus sekä uu-
det teknologiset ratkaisut ovat tärkeitä.
Lähes yhtä tärkeänä nähtiin kulutus-
käyttäytyminen – 85 prosenttia nosti 
sen ratkaisuksi ongelmiin.

Nuorilta kysyttiin myös, ovatko he 
ympäristösyistä luopuneet jostain itsel-
leen tärkeästä asiasta. Asiaa ei määritel-
ty, mutta 39 prosenttia kertoi näin teh-
neensä. Kiilakosken mukaan tämä ker-
tookin siitä, että merkittävä osa nuoris-
ta on valmis tekemään ilmaston puoles-
ta muutoksia.

”Näihin muutoksiin lukeutuvat 
myös kevyemmät kulutusvalinnat, ku-
ten kierrättäminen, käytetyn tuotteen 
ostaminen ja korjaaminen. Jos ihmi-
nen uskoo, että omilla valinnoilla mer-
kitystä, tulee myös enemmän tällaisia 
tekoja.”

Ympäristöasioissa vaikuttavimmiksi 
keinoiksi nuoret kokevat ostopäätökset 
ja äänestämisen. Kokonaiskuva baro-
metrista osoittaa, että nuoret edustavat 
sukupolvea, jolle ilmastoasiat ovat hy-
vin tärkeitä. Valtaosa kokee, että luon-
nonarvot tulisi huomioida päätöksente-
ossa. Sanktiot, kuten ilmastoverot, jaka-
vat vastaajia jo enemmän.

”Selkeä enemmistö nuorista joka ta-

pauksessa ajattelee, että ympäristöasi-
at ovat merkityksellisiä ja on tehtävä jo-
tain. Eläinten oikeudet ovat myös sel-
lainen asia, joista nuoret eivät mistään 
hinnasta luopuisi.”

Vasen ja oikea erottuvat

Teot ilmaston hyväksi ovat naisilla mie-
hiä yleisempiä. Tulos on ollut sama jo 
pitkään. Poliittisella janalla vasemmis-
toon sijoittuvat taas tekevät ympäristöä 
tukevia valintoja oikeistoon sijoittuvia 
enemmän.

Kiilakosken mukaan tulos on kiin-
nostava, sillä yhteiskunnallisessa keskus-
telussa on noussut esiin myös ajatuksia, 
ettei perinteisellä jaottelulla vasemmis-
toon ja oikeistoon olisi enää merkitystä.

Vastaavaa jakautumista näkyi ba-
rometrissa myös suhteessa esimerkiksi 
mielenosoituksiin, lakkoihin ja talous-
asioihin.

Koulutus näkyi Nuorisobarometris-
sa ympäristömyönteisyydessä niin, et-
tä lukiolaisilla ja yliopisto-opiskelijoilla 
oli ammattikoululaisia ja ammattikor-
keassa opiskelevia myönteisempiä mie-
lipiteitä.

Tulevaisuudennäkymät  
ovat optimistiset

Valtakunnan julkisuudessa on nostet-
tu esiin huoli nuorten hyvinvoinnista, 

mutta nuorten odotukset tulevaisuudel-
ta ovat myönteiset. Yleinen tyytyväisyys 
on korona-ajasta huolimatta samalla ta-
solla kuin esimerkiksi vuosina 2016 ja 
2017. 

Kouluarvosana-asteikolla neljästä 
kymmeneen keskiarvo on 8,2.

Neljä viidestä nuoresta suhtautuu tu-
levaisuuteensa optimistisesti tai erittäin 
optimistisesti.

”Osaa nuorista korona-aika on kol-
hinut pahasti, mutta kokonaistyytyväi-
syydessä on tapahtunut vain pieni not-
kahdus”, Kiilakoski tiivistää.

Tulokset ovat Kiilakosken mukaan 
jopa yllättäviä, sillä esimerkiksi erittäin 
optimistisesti tulevaisuuteensa suhtau-
tuvien nuorten määrä on ennätystasolla.

Tutkimus toteutettiin vuoden 2021 

maaliskuussa, jolloin elettiin koronara-
joitusten aikaa. Vastaajien ikäryhmissä 
ei ollut esimerkiksi toteutettu vielä laa-
jamittaisia koronarokotuksia.

”Tulos on siinä mielessä fantastinen 
ja osoittaa, että jos yhteiskunta on ko-
vaa tekoa, ei se niin vain rapaudu.” 

 
Nuorisobarometri on vuodesta 1994 läh-
tien vuosittain toteutettu 15–29-vuotiai-
den Suomessa asuvien nuorten arvoja ja 
asenteita tutkiva kyselytutkimus. Vuoden 
2021 Nuorisobarometrin teemana oli kes-
tävä kehitys ja ilmasto. Tutkimus perustui 
1835 puhelinhaastatteluun.

Teksti: Tomi Kangasniemi

Ilmaston tila herättää 
nuorissa surua 
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”Ilmastonmuutos näkyy 
Saamenmaalla esimerkiksi 
siinä, että perinteen 
mukana meiltä katoaa 
sanoja. Lumelle on 
saamenkielissä kymmeniä 
eri ilmauksia. Ystäväni 
kuvasi hyvin, että nyt 
on huhtikuu, jonka 
saamenkielinen nimi 
tarkoittaa hankikuuta, 
sellaista hankea, joka 
kannattaa kulkijan. Mutta 
kun katson ikkunastani 
ulos, pihalta lumet ovat jo 
miltei sulaneet”, miettii 
Anni-Sofia Niittyvuopio.

Anni-Sofia Niittyvuopio aloitti 
toisen kaksivuotiskautensa saa-
melaiskäräjien nuorisoneuvos-

ton puheenjohtajana. Vaikuttamisura 
lähti liikkeelle jo kolmentoistavuotiaa-
na Suomen saamelaisnuoret -yhdistyk-
sen toiminnassa.

”Vaikuttamistyöhön ajaa huoli omas-
ta ja muiden tulevaisuudesta ja halu saa-
da saamelaisnuorten ääni kuuluville”, 
Niittyvuopio sanoo.

Suomalaisille nuorille ilmastonmuu-
toksesta on tullut merkittävin tulevai-
suutta varjostava ulkoinen uhka. Tuo-
reen nuorisobarometrin mukaan 86% 
arvioi tulevien sukupolvien joutuvan 
kärsimään, mikäli nykyinen ympäristön 
tuhoaminen jatkuu.

Saamelaisnuorten elämässä ilmas-
tonmuutoksesta on tullut jo nykyisyyt-
tä. Globaalisti keskilämpötila on nous-
sut teollistumista edeltävältä aikakaudel-
ta 1,1 astetta, mutta pohjoisessa lämpö-
tilan nousu on ollut häkellyttävästi suu-
rempaa ja nopeampaa. Se näkyy jo voi-
makkaina muutoksina kasvillisuudessa. 
Kuuset kulkevat kohti pohjoista, tun-
turien kyljillä vaivaiskoivikot kiipeävät 
ylöspäin.  

”Emme me täällä enää voi puhua vain 
ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä. Me 

puhumme nyt siihen sopeutumisesta.”

Muutokset uhkaavat  
omaa kulttuuria

”Ilmastonmuutos on ensimmäisessä vai-
heessa erityisesti alkuperäiskansojen uh-
ka”, Anni-Sofia Niittyvuopio toteaa.

Lumi, sen rakenne ja poroelinkei-
no ovat kytköksissä toisiinsa. Saame-
lainen kulttuuri perustuu luontoyhtey-
teen ja elinkeinoon sen ympärillä. Näi-
den häiriytyminen uhkaa koko kulttuu-
risen identiteetin pohjaa. Omaan kult-
tuuriin liittyvä hiljainen perinnetieto 
siirtyy nuorille eteenpäin vain elämänta-
van ja elinkeinojen kautta. 

”Poronhoidossa kaksi viimeistä tal-
vea ovat olleet kriittisiä monessa palis-
kunnassa. Nuoret joutuvat miettimään, 
onko perinteinen elinkeino sellainen, jo-
hon kannattaa enää lähteä?” 

”Saamelaiset ovat vuosikymmen-
ten ajan pitäneet esillä, että ilmaston-
muutos vaikuttaa jo elämän edellytyk-
siin. Suomessa on vähitellen havahdut-
tu yleisemminkin siihen, että asia on 
vakava ja siihen pitää puuttua. Mutta 
suomalaiset ei vielä näe, miten riippu-
vaisia meidän kielemme ja kulttuurim-
me on luonnosta.”

Ilmastonmuutos ei ole ainoa ympä-
ristöön kohdistuva tekijä, joka uhkaa 
saamelaisten nuorten elämää.

”Esimerkiksi Tenon loheen liittyy ka-
lastusrajoituksia, joiden syy ei ole saa-
melaisissa. Mutta pariin vuoteen isovan-
hemmat ja lapset eivät ole päässeet siir-
tämään perinteitä.”

”Pohjoisen suuret kaivoshankkeet 
puolestaan uhkaavat sekä vesistöjä että 
muuta ympäristöä. Tammikuussa jouk-
ko Enontekijön kunnan lapsia laadi 
YK:n lasten oikeuksien komitealla vali-
tuksen Lätäsenenon malminetsintäluvas-
ta – minusta on hyvin surullista, että las-
ten täytyy ajaa oikeuksiaan tällä tavalla.”

Sopeutumiseen  
tarvitaan tukea

Suomessa saamelaisten kulttuuristen ja 
kielellisten oikeuksien edistäminen on 
ollut pitkä ja hankala taival.

”Monessa asiassa on nähty edistys-
tä. Paljon on vielä kesken”, Niittyvuo-
pio sanoo.

”Saamelaisten parissa on paljon ak-
tivismia oman kulttuurin, kielen ja oi-
keuksien turvaamiseksi. Meillä on pal-
jon taiteilijoita, jotka tekevät erittäin 
kantaaottavaa työtä, herättelevät valta-

väestöä ja lääkitsevät saamelaisten tunte-
muksia”, Niittyvuopio sanoo.

”On paljon kansalaisjärjestötyötä ja 
poliittista aktivismia, mutta se on oman-
näköistään. Se ei välttämättä ole suoraa 
toimintaa. Jos saamelainen esimerkksi 
pääsee eduskuntaan töihin, se on akti-
vismia ja kaikkien voitto.”

Ilmastonmuutoksen vaikutusten kes-
kellä sopeutumiseen pitää löytää keino-
ja. Nuorten näkökulmasta resurssit sii-
hen ovat tällä hetkellä liian pienet.

”Nuoret täällä haluavat kehittää elä-
mää ja rakentaa tulevaa omilla kotiseu-
duilla, elvyttää kalakantoja ja löytää ta-
poja poroelinkeinon jatkamiseen. So-
peutumista pitää turvata niin, että Saa-
menmaa säilyy meille elinvoimaisena. 
Tärkeintä nuorille olisi, että voisi jäädä 
omalle seudulle opiskelemaan ja töihin. 
Nuorisoneuvoston julkaisemalla yhden-
toista tavoitteen listalla ehkä tärkein on-
kin se, että nuorille luodaan tänne työ-
paikkoja, jos vanhoista elinkeinoista ei 
kaikille enää riitä”, Anni-Sofia Niitty-
vuopio sanoo.

Ilmaston ja porotalouden rinnal-
la muuttuu moni muukin asia: koneis-
tuminen, digitalisaatio, etätyöt. Oman 
kulttuurin ylläpitäminen muutosten 
keskellä vaatii paljon toimia.

 
Nuorisotyötä tarvitaan 
omalla kielellä

Yksi keskeinen puute saamelaisnuorten 
kannalta liittyy nuorisotyöhön ja kie-
leen.

Saamen kielet ovat saaneet lisää elin-
voimaa viime vuosina nuorista puhujis-
ta. Oikeus omaan äidinkieleen on kirjat-
tu lasten oikeuksien sopimukseen. Saa-
melaisten osalta sitä vahvistaa perustus-
lakiin kirjattu oikeus käyttää omaa kiel-
tään viranomaisasioinnissa sekä kieltä ja 
kulttuuria koskeva itsehallinto saame-
laisten kotiseutualueella.

”Laki velvoittaa saamelaisalueiden 
kunnat tarjoamaan saamenkielistä nuo-
risotyötä, mutta siihen ei ole päästy. 
Myöskään erilaisen avun ja tuen tarjoa-
minen nuorille ei tällä hetkellä toteudu 
omalla kielellä. Nuorisovaltuuston unel-
mana on saada palkattua oma saamen-
kielinen nuorisotyöntekijä, joka sitten 
organisoisi tätä työtä kokonaisuutena.”

Seurakuntien nuorisotyön suhteen 
on sama ongelma kuin kunnallisessakin 
– saamenkielisiä työntekijöitä ei ole.

”Lisäksi saamelaisten nuorten suh-
detta kirkkoon ja sen nuorisotyöhönkin 
kuormittaa koko kolonialismin perintö. 
Eipä ole kovin montaa vuotta siitä, kun 

Saamelaisnuorille 
ilmaston muuttuminen  
on jo todellisuutta
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Muutos lähtee pienistä teoista

ITÄMEREN AJATTELEMINEN saa minut hyvin surulliseksi. Laajan, kauniin merimie-
likuvan sijaan muistan siitä vain roskalautat. 

Kiusaus on ymmärrettävä. Kun olet laivalla, veneellä tai vesistön äärellä ja sinulla on kä-
dessäsi roska, eikä roskakoreja näy lähimaillakaan, voi kiusaus olla suuri. Olisi helppoa an-
taa roskan vain lipsahtaa kädestä, ja antaa meren viedä ongelma pois mukanaan. Merihän 
on niin puhtaan näköinen, ja ennen kaikkea suuri ja syvä. Kyllä se roska joskus maatuu.

Mutta entä kun näitä yhden kerran lipsahtajia on tuhatkunta?

MIKSI ME TEEMME NÄIN? Maailma on annettu meidän kodiksemme, josta meidän 
tulisi pitää vastuullisesti huolta. Ihmiselle on annettu tieto, taito ja vastuu viljellä ja varjel-
la.  Meillä on taito kehittää alati eri keinoja ja tekniikkaa, joiden avulla suojella luontoa se-
kä tietoa siitä, kuinka elää ekologisesti. Miksi meille on siis arjessa niin vaikeaa joskus vie-
dä karkkipaperi roskikseen tai lajitella biojätteet erikseen?

Luonnosta huolen pitäminen on meidän kaikkien velvollisuutemme. Vaikka olisikin 
helppo vertailla, kuinka ”ei se naapurikaan kierrätä” tai ”mitä haittaa on, jos tämän yh-
den patterin heitän roskiin, kun jotkut eivät lajittele ollenkaan”, voimme lopulta hallita 
vain omaa käytöstämme. 

MITÄ SIIS TEHDÄ, jos haluaa elää ekologisemmin? Vastaus muutoksen tekemiseen on 
sama, kuin minkä tahansa elämäntapamuutoksen aloittamisessa. Pieni askelin kohti uusia 
rutiineja. Jos yrität mullistaa kertaheitolla koko elämäsi ekologisempaan suuntaan, hyvin 
todennäköisesti epäonnistut. Kun harjoittelet yhden rutiinin kerrallaan ja teet parhaasi, se 
riittää ja auttaa kohti parempaan. 

Mikä tärkeintä, älä anna laiskuudelle periksi. Meri tai vaatekeräyskontti saattaa viedä 
ongelmamme pois silmistä, mutta kyse on vain ongelman siirtämisestä muualle. Ei se ko-
tonakaan onnistu, että yksi sotkee minkä ehtii ja toiset siivoavat tai roskia tungetaan kaap-
peihin saatikka jonkun toisen huoneeseen piiloon.

SAATAT MYÖS TUNTEA olosi välillä voimattomaksi. Mitä väliä sillä omalla yhden ros-
kan politiikalla on, kun suuret yritykset ja uusiutumaton energia saastuttavat minkä ehti-
vät? Kyse on muutoksessa asenteessa. Kun hoidat oman tonttisi huolellisesti, asennemuu-
tos leviää. Yhä laajempi osa ihmisistä alkaa jakaa arvosi, ja sitten meitä onkin suuri enem-
mistö vaatimassa samaa asennemuutosta päättäjiltä.

Jenna Valtonen

KOLUMNI

viimein saatiin saamenkielinen Raamat-
tu. Minä itse taisin kuulua ensimmäi-
seen ikäluokkaan, joka kävi saamenkie-
lisellä riparilla. Siihen saakka kaikki oli 
tapahtunut suomeksi.”

”Se, ettei jossain yhteydessä saa käyt-
tää omaa kieltään, pakottaa ajattele-
maan, että onko tämä sitten minua var-
ten? Tai onko minun kulttuurini ja kie-
leni vähemmän tärkeä?”

”Saamelaisia on vuosisadat sovitettu 

kristinuskoon. Minä toivoisin, että tu-
levaisuudessa saamelaiset nuoret pääsi-
sivät itse luomaan omaa hengellistä to-
dellisuuttaan. Silloin kristillisyydestäkin 
voi tulla saamelaisille nuorille osa oman-
näköistä tulevaisuutta.”

Oppia saamelaisten  
nuorten kuulemisesta

Pohjoismaisten saamelaisnuorten kon-

ferenssi viime elokuussa teki julkilausu-
man ilmastonmuutokseen liittyen. Jul-
kilausuma kirjaa ilmastonmuutoksen 
monitasoisia tunnistettuja vaikutuksia ja 
esittää vaatimuksia niiden kohtaamisek-
si. Viimeisessä kappaleessa kirjataan, et-
tä saamelaisnuorilla ”…on oikeus tule-
vaisuuteen ja sen tulee olla meidän nä-
köisemme.”   

Lasten ja nuorten rooli kielellisessä 
ja kulttuurisessa vähemmistössä on eri-
tyisen arvokas. Niittyvuopion mieles-
tä myös saamelaisten kohdalla se näkyy 
käytännössäkin. 

”Saamelaisilla kuten alkuperäiskan-
soilla muuallakin, on vahva käsitys sii-
tä, että nuorten tulee olla mukana puhu-
massa tulevaisuudesta ja tekemässä pää-
töksiä. Niin minusta onkin virallisillakin 
tasoilla. Esimerkiksi saamelaiskäräjien 
nuorisovaltuustolla on hyvin vahva it-
senäinen asema. Me seuraamme Saame-
laiskäräjien antoja, mutta yleisesti meil-
lä on hyvin vapaat kädet toimintaan ja 
oma palkattu työntekijä.”

Anni-Sofia Niittyvuopion mieles-
tä saamelaisten nuorten kuuleminen eri 
tasoilla on erinomainen esimerkki siitä, 
miten nuorten pitäisi saada muutenkin 
vaikuttaa ilmastonmuutoksen aikakau-
della. 

”Me nuoret olemme hyvin tiiviis-
ti keskustelemassa ja tekemässä asioi-
ta yhdessä aikuisten kanssa. Koen, et-
tä saamelaisilla nuorilla on vahva koke-
mus siitä, että meitä kuullaan ja että hy-
vin erilaisille äänille on tilaa. Toki tässä-
kin on aina mahdollisuus parantaa – esi-
merkiksi saamelaisten sateenkaarinuor-
ten ja vammaisten nuorten todellisuuk-
sien kuulemisessa.”

”Mutta nuorten asema osana yhtei-
söä ja kuulluksi tuleminen on yksi niis-
tä monista asioista, joista valtaväestö voi 
täältä ottaa oppia.”

Jaakko Kaartinen

”Saamelaisilla kuten alkuperäiskansoilla muuallakin, on vahva käsitys siitä, 
että nuorten tulee olla mukana puhumassa tulevaisuudesta ja tekemässä pää-
töksiä,” Anni-Sofia Niittyvuopio sanoo.



V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  3 / 2022 1716 V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  3 / 2022

taa rakenteellisesti enemmän kuin yksi-
löihin, tempauksilla yritetään vaikuttaa 
päättäjiin esimerkiksi addressein.”

Joitakin nuoria pelottaa,  
ettei tulevaisuus tule

Saukkokoski sanoo olevansa sopeutu-
nut tietoon ilmastonmuutoksen uhista. 
Se aiheuttaa huolta, mutta huoli kään-
tyy toiminnaksi ja vaikuttamisen haluk-
si. Uusimman nuorisobarometrin mu-
kaan suomalaisnuoret näyttävät olevan 
lisääntyvästi optimistisia tulevaisuut-
ta kohtaan ja erottuvat kansainvälises-
sä vertailussa vähemmän huolissaan ole-
vina. 

Nuoret pitävät ilmastonmuutosta 
tosiasiana ja luottavat vahvasti tietee-
seen ilmastoasioissa: ilmastonmuutok-
sen kiistävien nuorten määrä on vain 
muutamia prosentteja. Saukkokoski ei 
ole koskaan tavannut ikäistään ilmasto-
denialistia. 

Tutkimuksen mukaan suomalais-
nuoret uskovat, että ympäristöongel-
miin löydetään maailmanlaajuisesti kes-
täviä ratkaisuja. Luottamus tulevaan on 
kasvanut niin oman, lähiympäristön, 
Suomen kuin maailman tulevaisuu-
den suhteen. Saukkokoski uskoo, et-
tä nuoret ovat kiinnostuneita ympäris-
töaktivismista, koska heillä on tulevai-
suus edessään ja elinympäristö kiinnos-
taa sen vuoksi.

“Nuoret tulee täällä pidempään ole-
maan. Siksi kiinnostaa, millainen maa-
ilma on, ja että ylipäänsä on tulevai-
suus”, hän pohtii. 

“Joitakin nuoria pelottaa, ettei tule-
vaisuutta tule. Olen tavannut erityises-
ti itseäni nuoremmissa tätä pelkoa”, hän 
kertoo.

“Itse olen päättänyt tehdä kaiken 
mahdollisen. Ahdistuminen ja pelko ei-
vät auta.”

Aktivistin korkeat kriteerit 
voivat estää toimimasta

Saukkokosken mukaan monia estää toi-
mimasta myös korkealle viritetyt ympä-
ristönsuojelijan kriteerit.

“Moni ei uskalla lähteä toimimaan, 

koska pelottaa liikaa, ettei omat kyvyt 
riitä tai ettei pysty luopumaan kaikesta, 
mistä pitäisi. Ympäristönsuojelujärjes-
töt luovat helposti mielikuvaa, että pi-
täisi luopua aivan kaikesta ja siitä syntyy 
kuva, että kriteerit voivat olla liian ko-
vat. Kynnys kasvaa korkeaksi, kun sii-
hen yhdistyy paljon asioita ja valintoja”, 
hän kertoo. Omassa elämässään hän pi-
tää tärkeänä sitä, että luopuu niistä ym-
päristöä kuluttavista asioista, joista voi 
ja pitää kiinni positiivisuudesta.

“Yritän löytää tasapainon toimimi-
sen ja hetkessä elämisen väliltä. Jokai-
nen voi tehdä oman kykynsä mukaan”, 
hän sanoo.

Vaikuttaminen on elämän 
kunnioittamista

Saukkokoski löysi nuorten vaikuttamis-
verkoston riparilla, jossa isoset kertoivat 
kokemuksistaan siinä toimimisesta. 

“Isoset osasivat kertoa siitä innos-
tavasti. Olen jäänyt pidemmäksi aikaa 
mukaan ja olen nyt tiimissä, missä on 
selkeä roolijako. Olen aina ollut kiin-
nostunut maailman parantamisesta, en-
kä oikeastaan tiedä, miksi. Voi olla, että 
vanhemmat ovat puhuneet niistä asiois-
ta, koska jo ihan pienenä halusin pelas-
taa maailman. Haluan tehdä asioille jo-
tain”, hän kuvaa. 

Saukkokoski on hakenut opiskele-
maan esittäviä taiteita ja toivoo raken-
tavansa niistä toisen reitin, jolla voi vai-
kuttaa.

”Järjestötoiminnan lisäksi minulla 
on haave siitä, että kulttuuririntamal-
la voisin saada näkyvyyttä näille asioille 
ja puhua taiteen avulla niiden puolesta”, 
hän sanoo. Saukkokoski onkin perusta-
massa globaaleihin aiheisiin vaikuttavaa 
musiikkiteatteri Limusiinia.

Vaikuttamisen halu syntyy 
vuorovaikutuksessa

Changemaker-verkoston koulutuksis-
sa käy suureksi osaksi jo valmiiksi kiin-
nostuneita, mutta esimerkiksi viime vii-
konloppuun tuli käymään ryhmä nuo-
ria paikallisseurakunnasta. Saukkokoski 
oli iltahartausvuorossa.

“Järjestössä ollaan uskonnollisesti 
neutraaleja. Kun kerron uusille Ihmisil-
le siitä, sanon aina, että on mahdollista 
osallistua hartauksiin ja toteuttaa kris-
tinuskoa, mutta ei tarvitse. Iltaisin osa 
menee iltahartauteen ja osa menee ilta-
rentoutukseen. Vedin itse hartautta. Pu-
huin aiheista, jotka liittyy vaikuttami-
seen, rakastamiseen ja elämän kunnioit-
tamiseen”, hän kertoo. 

Koulussa hän osallistuu mielellään 
kirkkoa ja kristinuskoa koskevaan kriit-
tiseen keskusteluun kertomalla omasta 
tavastaan olla jäsen. 

Saukkokoski kuvaa itseään vaikutta-
ja- ja taiteilijasieluksi. Kun hän oli ala-
asteella, opettaja kirjoitti hänelle muis-
toksi tekstin, jossa hänet nähtiin lintu-
na puun latvassa puhumassa maailman 
ongelmista. 

Toiveikkuus on Saukkokosken mu-
kaan monen tekijän summa. Usko sii-
hen, että voi tehdä jotain asioille, syntyy 
yhteydessä toisiin.

“Haluaisin sanoa, että ei auta työntää 
päätä pensaaseen”, Saukkokoski sanoo.

Hän uskoo, että vaikuttamisen ha-
lu on syntynyt vuorovaikutuksessa mui-
den muutokseen uskovien kanssa.

“Olen sattunut tulemaan tekemisiin 
ihmisten kanssa, jotka ovat myös kiin-
nostuneita. Tunnen niin toiveikkaita ih-
misiä.”

Salla Ranta

Vaikuttajan sielu on toiveikas

”Usko siihen, 
että voi tehdä 
jotain asioille, 

syntyy 
yhteydessä toisiin”

Kaikki eivät voi olla 
Greta Thunbergeja, 
mutta ei pidä antaa sen 
lannistaa. Abiturientti 
Aino Saukkokosken 
ilmastonmuutos saa 
toimimaan.

“Uskon, että muutoksen teke-
mistä ei pidä laittaa yksilöi-
den vastuulle, vaan pitää en-

nen kaikkea vaikuttaa rakenteisiin. Ra-
kenteelliset muutokset ovat tärkeimpiä. 
Silti uskon, että yksilöiden vaikuttamis-
mahdollisuuksia aliarvioidaan”, Aino 
Saukkokoski sanoo.

Saukkokoski toimii Kirkon Ulko-
maanavun perustamassa Changemaker-
nuorisoverkostossa ja on tällä hetkellä 

koulutusvastaava. 
“Otin ylioppilaskirjoitusten takia 

pienemmän roolin tänä vuonna. Es-
poon paikallisryhmällä on joka toi-
nen viikko myös tapaamisia ja sitten on 
koulutusviikonloppuja, joissa käsitel-
lään kunkin vuoden kampanjaa. Tänä 
vuonna se on ylikulutus. Sen ympäril-
le asettuu meidän aiheet, kuten talous ja 
ilmasto”, hän sanoo. 

“Changemakerissa yritämme vaikut-
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jen suuntaan kritiikkiä siitä, että me tyy-
dyimme silloin liian vähään, se on toi-
saalta ansaittua, mutta toisaalta osoittaa, 
miten erilaiselta maailma näyttää nyt.”

Ilmastonmuutokseen kohdistuvas-
ta huolesta on tullut valtavirtaa, vaik-
ka kelkkaa ei olekaan vielä saatu kään-
tymään oikeaan suuntaan.

”Aiemmin meistä nuorista aktivis-
teista tuntui siltä, että olemme täysin 
marginaalissa ja ojennamme käsiä pi-
meään. Uskon, että sama kokemus on 
varmasti nuorilla aktivisteilla nytkin, 
mutta verrattuna meihin siihen liittyy 
lisäksi omaan olemassaoloon kohdistu-
va uhka.”

Vielä parikymmentä vuotta sitten 
nuorten ympäristöaktivismiin sytty-
neiden huolet liittyivät sukupuuttoaal-
toon, globaalin etelän kysymyksiin ja 
tulevien sukupolvien oikeuksiin. Nyt 
huolet liittyvät omaan itseen.

”Minä arvelen, että tämä välitön 
koettu itseen kohdistuva uhka vaikut-
taa myös oman toiminnan oikeuttami-
seen.”

”Meidän piti psyykata itseämme sii-
hen, että on oikein pysäyttää metsäko-
ne, ja sittenkin se koetettiin tehdä niin, 
että siitä aiheutuu mahdollisimman vä-
hän haittaa muille ihmisille. Nyt nuo-
rilla on oikeus pysäyttää Mannerhei-
mintien liikenne, on siitä sitten haittaa 
muille tai ei – koska koettu uhka on nyt 
niin suuri.”

Painia huolen  
ja pelkojen kanssa

Ympäristöjärjestön kampanjavastaava-
na Harkki joutuu miettimään paljon si-
tä, millä tarvittavia muutoksia voidaan 
parhaiten vauhdittaa. Vauhdittaa niitä 
joka tapauksessa täytyy: ilmasto on nyt 
lämmennyt 1,1 astetta esiteolliseen ai-
kaan verrattuna. Olemme vasta matkal-
la kohti kriittisenä pidettyä puolentoista 
asteen rajaa, ja silti globaalit vaikutukset 
näkyvät jo rajummin kuin on osattu en-
nakoidakaan.

”Tilanteen vakavuutta ei voi liioitel-
la. Meillä kaikilla on edessä merkittävi-
en muutosten aika”, Harkki miettii.

”Ilmastoviestinnän ratkaisematon 
kysymys on, tarvitaanko enemmän pe-
lottelua vai innostamista. Tosiasia kui-
tenkin on, että esimerkiksi skenaariois-
ta, joissa ilmasto lämpenee kolmella as-
teella, ei käytännössä puhuta missään – 
koska ne kuvaavat niin kauheita asioita. 
Jos ne otettaisiin viestinnän keskiöön, 
riskinä on, että se johtaisi lähinnä la-
maantumiseen, oman lähipiirin etujen 
turvaamiseen ja muurien rakentamiseen 
niille alueille, joilla elämän edellytykset 
pisimpään säilyisivät.”

”Toisaalta jokin hyvin henkilökoh-
tainen kokemus tarvitaan, jotta käyttäy-
tyminen muuttuu. Lähes kaikilla tun-
temillani ympäristötoimijoilla on ollut 
nuorena jonkinlainen herätys. Arvope-
rustainen muutos edellyttää aina tunne-
peräistä kokemusta. Siksi ajattelen, et-
tä tarvitaan paljon sellaista, minkä kaut-
ta voi syntyä tällaisia muokkaavia koke-
muksia. Taide erityisesti on tässä mieles-
sä tärkeä väylä.”

Tunteet käyvät silti myös raskaik-
si. Harkin on täytynyt työssä jaksami-
sen takia kasvattaa itselleen monimut-
kainen etäännyttämisen ja turruttami-
sen mekanismi. Silti lukiessa uusia tut-
kimustuloksia toivoton olo toisinaan 
nousee läpi.

”Olen kuitenkin löytänyt tavan elää, 
jossa koetan joka päivä tehdä parhaani 
näiden asioiden eteen, jotta voin antaa 
itselleni luvan myös elää muidenkin asi-
oiden kanssa. Toki silti kyselen, päästän-
kö itseni kuitenkin liian helpolla.”

Aktivistit liikuttavat 
mahdollisuuksien ikkunaa

Elokapinan nuoret esittävät yhteiskun-
nalle jyrkkiä muutosvaatimuksia. Tur-
hautuminen ilmastotoimien hitauteen 
raivostuttaa.

Sini Harkki ei usko, että niin suuria 
muutoksia kuin ilmastonmuutos vaatii, 
saadaan aikaan käskemällä.

”Ollaan niin isojen yhteiskunnallis-
ten vaatimusten äärellä, ettei kenellä-
kään ole natsoja käskeä. Ratkaisut, joi-
ta tehdään, vaativat kaikkien päätöstä.”

Ongelmaksi siis muodostuu, miten 

saada kaikki mukaan.
Aikanaan ympäristöliikkeessä nuoret 

joutuivat kokemaan, että vain he tietä-
vät, miten asiat ovat. Nyt ilmastonmuu-
toksesta on tullut useimpien huoli.

Toimet muutoksen hillitsemiseksi ja 
muutoksiin sopeutumiseksi eivät kui-
tenkaan edelleenkään etene riittävää 
vauhtia. 

Elokapinan vaatimukset tuovat aina-
kin esille keinoja, joita saatetaan joutua 
ottamaan käyttöön. Vaatimuksia tarvi-
taan; vaatimalla jyrkästi venytetään vä-
hitellen mahdollisuuksien ikkunaa niin, 
että osa siitä, mitä aiemmin pidettiin 
mahdottomana alkaa vähitellen tuntua 
mahdolliselta.

”Tätä muutosta valmiuksissa alkaa 
toimiin, voidaan osittain pitää ympäris-
töliikkeen vaikutuksena. Mutta samalla 
on totta, että olisimme voineet voittaa 
ehkä kymmenen vuotta tässä yhteisessä 
matkassa, jos ilmastonmuutosta ei oli-
si aikanaan eristetty vain ympäristöliik-
keen ja Vihreiden asiaksi.”

Vastakkainasettelun ja 
turhautumisen riski

Nuorisobarometrin mukaan seitse-
mänkymmentä prosenttia nuorista us-
koo, että ympäristöongelmiin löydetään 
maailmanlaajuisesti kestäviä vastauksia. 
Toisin sanoen liki kolmannes nuorista 
ei jaa toiveikasta käsitystä.

Koko väestössä ilmastonmuutos ja 
etenkin sen hillitsemiseksi tarvittavat 
toimet jakavat ihmisiä vielä jyrkästi. On 
riski, että muutosten edetessä vastak-
kainasettelu syvenee entisestään.

”Olen huolissani polarisaatiosta. Pi-
täisi löytää tapoja, joilla keskustella tu-
levista muutoksista niin, että ne koettai-
siin yhteiseksi projektiksi. Kaikkia pitäi-
si periaatteessa kyllä yhdistää se halu, et-
tä meillä tulevaisuudessakin olisi yhtei-
nen elinkelpoinen maapallo. Myös vas-
tuu asioista kuuluu kaikille meille, jotka 
elämme rikkaissa maissa. Jokaisen elämä 
on vaikuttanut kehitykseen yhtä lailla – 
myös ympäristöaktivistien.”

Nuorten suhteen Harkki kantaa eri-
tyistä huolta radikalisoitumisen uhasta.

Nuorten mielenterveyden kriisi

Ilmastonmuutos pitää 
kohdata yhdessä
Ilmastonmuutoksen 
äärellä 1990-luvulla 
nuoret ympäristöaktivistit 
olivat huolissaan tulevien 
sukupolvien tilanteesta. 
Nykynuoret joutuvat 
olemaan huolissaan 
siitä, mitä heidän 
omalle tulevaisuudelleen 
tapahtuu, sanoo 
Greenpeace Nordenin 
ohjelmajohtaja Sini 
Harkki. 

Ympäristöjärjestön johtaja tekee 
töitä lähellä nuorten suurimpia 
huolia. Kolme neljästä nuoresta 

kokee surua luonnon monimuotoisuu-
den heikentymisestä ja lajien sukupuu-
tosta. Kuusikymmentä prosenttia nuo-
rista on joskus puhunut ilmastoahdis-
tuksesta muiden kanssa.

Sini Harkki aloitti itsekin oman ak-
tivistiuransa nuorena vapaaehtoisena 
Luonto-Liitossa 1990-luvulla. Pitkä ak-
tivistin ura johti töihin ympäristöjärjes-
tössä. Nyt Harkin vastuulla on ympäris-
tökampanjointi Pohjoismaissa sekä kan-
sainvälinen yhteistyö muiden Green-
peacen toimistojen kanssa.

”Aloitin tosiaan itse näiden asioiden 
parissa nuorena. Mutta se ei tarkoita, et-
tä minulla olisi erityinen yhteys nykyis-

ten nuorten kokemuksiin. 1990-lop-
puun verrattuna on tapahtunut ai-
ka suuri käänne. Siksi pitää oikeastaan 
nähdä paljonkin vaivaa ymmärtääkseen 
nuoria nyt”, Harkki sanoo.

Tulevaisuuden uhkista  
on tullut nykyisyyttä

Harkki muistuttaa, että 1990-luvul-
la ympäristöliikkeen piti pehmentää il-
mastotieteen sanomaa, jotta viestit olisi-
vat voineet kuulostaa edes jossain mää-
rin uskottavilta. Kuilu tutkimustiedon 
ja julkisen mielipiteen välillä oli silloin 
niin valtava, että maltillisetkin viestit 
koettiin mahdottomina.

”Nyt kun Elokapinan suunnasta saa-
daan vakiintuneiden ympäristöjärjestö-
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P IPLIA

Kun koululaiset lakkoilevat ilmastotekoja vaatien ja il-
mastoaktivistit sulkevat Mannerheimintien liikenteeltä, 
millaisia ääniä Raamatusta voisi kutsua kuuluville maa-
ilman menoa kommentoimaan? Pitäisikö antaa Paavalin 
jyrähtää: ”Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. 
Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin, hänel-
tä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa.” (Room. 13:1) 
Tai ehkä sittenkin ihailla nuorten tarmoa ja myhäillä Paa-
valin Galatalaiskirjeen sanoin: ”Into on hyvä, jos asia on 
hyvä.” (Gal. 4:18) 

Kumpikin lainaus on irrotettu asiayhteydestään. Täl-
lainen yksittäisten jakeiden lainaaminen harvoin edustaa 
kovin syvällistä raamatunkäyttöä. Raamatun teksteistä 
löytyy kuitenkin laajempia kokonaisuuksia, joissa suhde 
poliittiseen järjestelmään on keskiössä. On mahdollista 
nostaa esiin niin konservatiivisia, rauhaisaa eloa korosta-
via äänenpainoja kuin myös rankkaa poliittisen järjestel-
män kritiikkiä ja muutosvaatimuksia. Jälkimmäisiä löy-
tyy ennen kaikkea Vanhan testamentin profeettakirjoista. 
Kun poliittinen johto on hakoteillä, profeetallinen kri-
tiikki on viiltävää ja vaatimus suunnanmuutoksesta pe-
riksiantamaton. Esimerkiksi Aamoksen kirjassa ryöpyte-
tään eliittiä, joka on tyytyväinen asioiden nykytilaan ei-
kä muutoksia kaipaa:

”Voi teitä, Siionin huolettomat ja Samarian vuoren it-
sevarmat asukkaat, te valitun kansan kärkijoukko! Ja teitä 
koko Israel seuraa! – – Te torjutte mielestänne pahan päi-
vän ja hyväksytte väkivallan keskuudessanne. Te makaat-
te norsunluuvuoteillanne ja loikoilette leposohvillanne. 
Te syötte karitsoita laumasta ja juottovasikoita karsinas-
ta. Te näppäilette harpun kieliä ja sepitätte lauluja kuin 
paraskin Daavid! (Aamos 6:1–5).” Tässä kritiikki kohdis-

Profeetallisia muutosvaatimuksia

tuu sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden hyväksymiseen 
ja yläluokan velttouteen tavoitella oikeudenmukaista yh-
teiskuntaa (Aamos 5:7–12). 

Kun profeetat ravistelivat kuulijoitaan hereille ja her-
mostuttivat poliittisen ja uskonnollisen eliitin, osa kuuli-
joista pyrki profeetallisten äänten vähättelyyn: ”Ei meitä 
kohtaa mikään onnettomuus, ei uhkaa miekka eikä näl-
kä. Profeetat ovat pelkkää ilmaa, ei heidän puheissaan ole 
mitään Jumalan voimaa.” (Jer. 5:12–13). Aamosta taas 
pidettiin riskinä, josta kanneltiin kuninkaalle asti: ”Maa 
ei kestä hänen puheitaan!” (Aamos 7:10).

Vanhan testamentin profeettakirjallisuus on moniker-
roksista. Se sisältää eri aikoina ja erilaisissa tilanteissa syn-
tynyttä traditiota. Samankin kirjan sisällä on usein eri-
ikäistä ainesta, joka on alunperin liittynyt eri asiayhte-
yksiin. Yleisimpiä kritiikin kohteita ovat Herrasta luopu-
minen ja epäjumalanpalvelus sekä tähän kiinteästi liitetty 
sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus. Syytös Herrasta luo-
pumisesta liittyy myös usein näkemykseen väärästä po-
liittisesta suunnasta. Johto hakee turvaa vääristä liittolai-
sista sen sijaan, että laittaisi toivonsa Jumalaa. Esimerkik-
si Jesajan kirjassa toistuu kysymys siitä, kehen tai mihin 
voi luottaa ja mistä turvaa kannattaa hakea.

Läpi vuosisatojen profeettakirjojen lukijat ovat tul-
kinneet tekstejä omasta tilanteestaan käsin. Tänä päivä-
nä profeettojen muutosvaatimukset ovat avoimia uudel-
leentulkinnalle, jossa niistä haetaan pontta kestävän yh-
teiskunnan rakentamiseen.

Katja Kujanpää

”Minusta se näyttää tällä hetkellä va-
litettavasti vain ajan kysymykseltä. Se 
johtuu siitä, miten syvää turhautumis-
ta moni nuori kokee siitä, että oma elä-
mä on suoran uhan alla, eivätkä tarvit-
tavat toimet etene. Voi sanoa, että vuo-
den 2018 IPCC:n raportti aloitti tässä 
mielessä lähtölaskennan. Nykyisen yh-
teiskuntamallin on osoitettava nuorille 
pikapuoliin, että me saamme homman 

hoitoon. Muussa tapauksessa uhkaa ta-
pahtua irtaantumista, jolla on vakavia, 
ennakoimattomia vaikutuksia”, Hark-
ki toteaa.

Toivon ylläpito  
on aikuisten tehtävä

Keino hajoamista vastaan on rakentaa 
yhteyttä. Harkki muistuttaa, että polii-

tikkojen ja yritysjohtajien näkemykset 
ovat parissa vuosikymmenessä muuttu-
neet nopeasti ja muutokseen on vaikut-
tanut pitkälti nuorten näkemysten kuu-
leminen, alkaen omista lapsista.

”Nuorten kuuleminen siis vaikuttaa 
muutoksen etenemiseen jo nyt. Mutta 
nuorten kokemusta tästä täytyy vahvis-
taa.”

”Erityisesti nuorisotyössä on ääret-
tömän tärkeää, ettei lasten ja nuorten 
huolta ilmastonmuutoksesta ja ympä-
ristökriisistä vähätellä tai yrittää selittää 
tilannetta paremmaksi kuin se on. Ai-
kuisten tulee olla valmiita yhdessä las-
ten ja nuorten kanssa kohtaamaan nä-
mä asiat rehellisesti.”

”Lisäksi aikuisten tehtävänä on pi-
tää toivon horisonttia esillä. Ehkä siinä 
kaikkein tärkeintä on yhdessä tekemi-
nen. Nuorten täytyisi saada kokea, et-
tä me olemme tässä tilanteessa yhdes-
sä heidän kanssaan ja haluamme yhdes-
sä hoitaa asioita paremmaksi. Suurten-
kin muutosten kohtaamisesta tulee hel-
pompaa, jos mahdollisimman monella 
on kokemus siitä, että olemme samal-
la puolella.”

Mistä tullaan sen ääreen, minkä ny-
kyiset nuoret ympäristöaktivistit na-
hoissaan tuntevat: ei riitä, että vain ol-
laan samalla puolella. Ilmastonmuu-
tos edellyttää myös todellista toimintaa 
jokaiselta, emmekä vielä kykene aavis-
tamaan, kuinka perustavia muutokset 
mahdollisesti ovat.

”Kun on tietoa, motivaatiota ja ky-
kyä toimia, uskon, että voidaan vielä 
löytää keinoja päästä eteenpäin”, Sini 
Harkki sanoo.

”Mutta tosi nopeasti se toisenlainen 
tekeminen pitää saada päälle. Ja ihmei-
täkin pitää tapahtua. Ja silti meillä tulee 
olemaan vaikeaa.”

Jaakko Kaartinen
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”Erityisesti nuorisotyössä on äärettömän tärkeää, ettei lasten ja nuorten huol-
ta ilmastonmuutoksesta ja ympäristökriisistä vähätellä tai yrittää selittää ti-
lannetta paremmaksi kuin se on,” Sini Harkki sanoo.
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Meillä on liikkuva seurakunta! Miten viestin siitä?
u Muista, että jokainen seurakunta 
saa olla Liikkuva seurakunta ja voit käy-
dä www.liikkuvaseurakunta.fi -sivulla 
käydä tekemässä oman Liikkuva seura-
kunta logon. 

Varkauden seurakunnassa viestitään 
näin:

Liikkuva seurakunta on toiminta-
malli, jonka avulla liikettä voidaan seu-
rakunnissa lisätä sekä tehdä näkyväksi.

Liikkuva seurakunta perustuu kris-
tillisen ihmiskäsityksen kokonaisvaltai-
suuteen. Ihminen on henkinen, hen-
gellinen ja fyysinen kokonaisuus, jossa 
kaikki ulottuvuudet ovat yhtä tärkeitä.

Ihminen voi hyvin, jos nämä osa-alu-
eet ovat tasapainossa.

Liikkuva seurakunta -toimin-
tamallissa kenestäkään ei tarvit-
se tulla iki-liikkujaa ja lepokin 
on yhtä tärkeää, mutta arjen va-
linnoilla – käytänkö hissiä vai kä-
velenkö portaita – on näkyviä vai-
kutuksia kokonaisvaltaiseen hyvinvoin-
tiimme.

Tarkoituksena on edistää työnteki-
jöiden ja seurakuntalaisten liikkuvam-
paa elämäntapaa sekä tuoda näkyväk-
si seurakuntien jo nyt tekemää liikutta-
mistyötä.

Liikkuva seurakunta -toimintamal-
lin myötä seurakunnan erilaisiin koko-
uksissa on tullut tavaksi tehdä yhdessä 
pientä taukojumppaa. 

Oletko jo tutustunut  Godfulness-
konseptiin? Kaikille avoin sivusto 

joka tarjoaa erilaisia keho- ja luontohen-
gellisyysharjoituksia sekä raamattuhil-
jentymisen menetelmiä tukemaan koko-
naisvaltaista rauhoittumista Jumalan läs-
näolossa. 

Konseptin on ideoinut ja kehittä-
nyt ympäristöasiantuntija MMM, FM 
Hannele Siltala. Siltala on Suomessa yk-
si harvoja seurakunnan palveluksessa ole-
via ympäristöasiantuntijoita ja hänelle on 
myönnetty kirkon ympäristökasvatuspal-
kinto vuonna 2015.

Mitä Godfulness on? 

 Godfulness-sivuston perustana on kris-
tillinen jumala- ja ihmiskäsitys. God-
fulness-harjoituksissa kohtaat kolmiyh-
teisen Jumalan, joka tuntee sinut. Har-
joitukset pohjautuvat kirkon hengelli-
seen traditioon. Jumala ilmoittaa itses-
tään luomakunnassa sekä Kristukses-
sa ja Raamatussa. Useissa harjoituksissa 
yhdistetäänkin luontovideoon tai -ku-
vaan raamatunteksti tai rukous.

Sivustoa on ollut tekemässä Siltalan 
kanssa moniammatillinen osaajajouk-
ko, mm. kirjailija Anna-Mari Kaski-
nen, psykologit Titta Hassila ja Orvok-
ki Julkunen sekä audiovisuaalisiin pal-

veluihin erikoistuneet yrittäjät Jenni ja 
Riku Kankaro. 

Godfulness.fi -verkkosivustolle on 
laadittu monipuolista ja inspiroivaa ma-
teriaalia, jonka tavoitteena on auttaa ih-
mistä elämään tasapainossa itsensä, kans-
saihmistensä, luonnon ja Jumalan kanssa. 

Godfulness-harjoitusten avulla on 
mahdollista keskittyä Jumalan hoivaan 
ja läsnäoloon esimerkiksi kehollisten ru-
kousten, virtuaalisten luontopolkujen se-
kä luontohiljentymisten kautta. Näis-
sä hiljentymishetkissä voi parhaimmil-
laan vahvistua luottamus tulevaan ja Ju-
malaan. 

Harjoitusten tavoitteena on välittää 
myös luonnon rentouttavaa ja rukouksen 
rauhoittavaa vaikutusta. 

Kaiken materiaalituotannon perusta-
na on kirkon hengellinen traditio sekä 
kristillinen ihmis- ja Jumalakäsitys, joi-
den mukaan Jumala ilmoittaa itsensä en-
sisijaisesti kolmessa asiassa: luomakun-
nassa, Jeesuksessa Kristuksessa ja Raama-
tussa. 

Godfulness  
kaikkien saatavilla

Konseptin kehittäjää Hannele Siltalaa 
onkin innoittanut se, miten luonnon 
kautta voi luontevan raikkaasti sanoit-

taa ja lähestyä syvällisiäkin hengellisiä 
teemoja. Lisäksi sivustolta löytyy vink-
kejä ekoaskeleiden ottamiseen ja siihen, 
miten luomakunnasta voi pitää huolta. 

Godfulness.fi -sivuston rentouttavia 
mietiskely-, rauhoittumis- ja rukoushar-
joituksia voi tehdä kuka tahansa ajasta ja 
paikasta riippumatta. Niillä on mahdol-
lista tauottaa vaikkapa työpäivää, ne voi 
ottaa mukaan omalle luontokävelylle tai 
niiden avulla voi saatella itsensä iltaisin 
uneen. 

Materiaalia tuotettaessa sisällöstä on 
pyritty tekemään visuaalisesti kaunis, 
inspiroiva ja esteetön, jotta se on jokaisen 
kuulijan ja kokijan saavutettavissa.

https://www.godfulness.fi/

Godfulness – inspiraatioksi

u Toiminnallisella osastolla on vuoden 
2012 uudistuksen jälkeen ollut neljä yk-
sikköä ja osastonjohtajan toimisto. 

Toiminnallinen osasto muodos-
tuu 1.4.2022 alkaen kahdesta yksikös-
tä sekä osastonjohtajan toimistosta. Uu-
det yksiköt ovat Diakonia ja yhteiskun-
ta (DY) sekä Jumalanpalvelus ja kasva-
tus (JK). Yksiköiden johtajina toimivat 
Kalle Kuusimäki ja Jarmo Kokkonen.  

Uudistaminen liittyy Kirkkohalli-
tuksen Suunta-hankkeeseen, jossa ta-
voitteena oli mm. rakentaa entistä toi-
mintakykyisempi toiminnallinen osasto 
vahvistamalla osaston sisäistä yhteistyö-
tä ja välttämällä työhön liittyviä päällek-
käisyyksiä. 

Organisaatiouudistuksella varaudu-
taan myös Kirkkohallituksen työhön 
kohdistuviin tuleviin haasteisiin.   

Lisätietoja:    

Kirkkoneuvos Petri Määttä
petri.maatta@evl.fi  
 
Johtaja Kalle Kuusimäki
kalle.kuusimaki@evl.fi    

Johtaja Jarmo Kokkonen
jarmo.kokkonen@evl.fi

Kirkkohallituksen toiminnallinen osasto otti käyttöön  
uuden organisaatiomallin 1.4. alkaen 

Liikunta-agentilla on lupa liikuttaa

Kiinostaisiko alkaa Liikunta-agentik-
si? Liikuva seurakunta -hankkeen 

tavoitteena on, että jokaisessa seurakun-
nassa olisi oma Liikunta-agentti.

Tehtäväkuva on armollinen: 
Tehdä näkyväksi seurakunnissa ta-

pahtuvaa liikettä ja liikuntaa sekä in-
nostaa lisäämään liikettä seurakunnan 
toimintaan.

Luoda verkostoja paikallisiin yrityk-
siin, kouluihin ja urheiluseuroihin.

Välittää omalta osaltaan tietoa koko-
naisvaltaisen liikkumisen hyödyistä.

Edistää kokonaisvaltaista kristillis-
tä ihmiskäsitystä, johon liikunta oleel-
lisesti liittyy. 

Tehdä tunnetuksi Liikkuva seura-
kunta -ajattelua

Liikuttamiseen ja liikkumiseen ei 
kuitenkaan tarvita titteliä. Liikuttaa voi 
kuka vaan!

”Olen aivan tavallinen arkiliikku-
ja. Hiihtämässä yritän talvisin käydä 
perheeni kanssa ja pidän rauhallises-
ta uimisesta, mutta siihen varsinainen 
liikunnan harrastaminen omalta osalta-
ni jääkin,” kertoo Karoliina Mustonen, 

joka on Varkauden seurakunnan Lii-
kunta-agentti.

”Kesken tavallisen päivän taa-
sen pyrin kävelemään tai edes nou-
semaan seisomaan kesken vaikkapa 
saarnankirjoituksen. Jokainen meis-
tä on Luojan luoma liikkuva ihminen!” 

Minustako Liikunta-agentti webinaari/
kyselytunti 25.5. klo 10-11. 

Liikunta-agenteille on kuukausittain 
omat tunnin TEAMS-palaverit. 

Lisätietoja: mikko.makela@evl.fi

Karoliina Mustonen on Varkauden seurakunnan Liikunta-agentti.

Kuvassa mallia kynttilänpäivän tau-
kojumpasta näyttävät Varkauden pa-
pit ja kanttorit.
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Nuoret eivät ole vain kirkon tulevaisuus – he ovat kirkon 
tämä hetki!

Nuorten tulevaisuusseminaari toteu-
tui Partaharjulla ja verkossa 25.3.–
27.3. Osallistujia oli paikan päällä 
reilu 80 ja verkossa noin 40. Osallis-
tujista noin 80 % on nuoria. Osallistu-
jia oli jokaisesta hiippakunnasta ym-
päri Suomen, aina Iistä Roihuvuoreen 
ja Turusta Kiteelle. 

Keskustelut tapahtuivat pääasiassa 
työpajatyöskentelyissä sekä yhteis-
keskustelussa lauantaina. Suunnit-
telutiimiin kuuluvat nuoret ohjasivat 
työpajatyöskentelyjä, ja niihin sai osal-
listua ainoastaan nuoria sekä päättäjiä 
– tällä kertaa työntekijät eivät saaneet 
edes seurata pajoissa käytävää kes-
kustelua. Näin vamistettiin, että jokai-
nen nuori sai äänensä kuuluville.

Nuorten suunnittelutiimi valitsi 
keskusteluissa päällimmäisinä olleet 
aiheet. Työpajojen teemat olivat tänä 
vuonna: Joukossa on voimaa – idea-
pankki yhteistyöhön, Digiajan seu-
rakunta, Raamattu – parasta ennen 
XX.XX.XXXX sekä Matkalla mielen-
terveyteen. Työpajojen teemat olivat 
myös yhteiskeskustelun aiheita.

Hybridinä tapahtunutta yhteiskes-
kustelua moderoi kaksi suunnittelu-
tiimin nuorta,  ja keskustelun aikana 
lavalla oli ainoastaan nuoria. Jokai-
nen päättäjä ja nuori niin verkossa 
kuin salissa sai pyytää puheenvuoroa, 
kommentoida ja kysyä. Yhteiskeskus-
telussa puheenvuoroja jaettiin kaikille 
halukkaille – tosin ajan loppuessa kes-
kustelu jouduttiin päättämään, vaikka 

puheenvuoroja olisi vielä ollut. Tämä 
onkin hyvä merkki siitä, kuinka tarpeel-
lista tällainen valtakunnallinen dialogi 
kirkon tilasta on. 

Seurakuntien työntekijät pääsivät 
seuraamaan yhteiskeskustelua, mutta 
heillä ei ollut puheoikeutta. Näin mak-
simoitiin  nuorten puheenvuorot. 

Ideoita pajoissa
Joukossa on voimaa – ideapankki 
yhteistyöhön  -paja toi yhteiskeskus-
teluun haasteita muuttajista. Nuoret 
lähtevät opiskelemaan toisille paikka-
kunnille, ja yhteys seurakuntaan kat-
keaa helposti. Yhteiskeskustelussa 
ideoitiin muun muassa työntekijöille 
verkkoalustaa, jonka kautta he voivat 
kontaktoida vastaanottavan seurakun-

Kuvat Mika Savolainen

nan työntekijöitä. Myös valtakunnalli-
set vaikuttajaryhmien foorumit puhut-
tivat: nuoret haluavat kuulla toisiaan ja 
olla tukena toisille nuorille vaikuttajille. 

Digiajan seurakunta -pajasta tuo-
tiin yhteiskeskusteluun mm. ajatuksia 
seurakuntien sometileistä. Pajassa 
sekä yhteiskeskustelussa nousi esil-
le useita kertoja se, että seurakuntien 
tulisi hyödyntää nuorten osaaminen 
digi- ja someasioissa. Seurakuntien 
someen liittyen nuoret kertoivat, että 
he tykkäävät sisällöistä, joissa työnte-
kijät avaavat työnsä kulisseja. Lisäksi 
nuoret pitävät nuorten itse tuottamas-
ta sisällöstä. 

Raamattu – parasta ennen XX.XX.
XXXX -pajan keskustelu oli tuloksel-
laan yksimielistä. Nuoria kiinnostaa 
Raamattu, ja se on  vaihtelevasti mu-
kana heidän elämässään. Seurakun-
nat voisivat heidän mielestään pitää 
Raamattua nykyistä enemmän esillä 
ja tuoda sitä arkeen. Moni nuori vetosi 
seurakunnan työntekijöihin – nuoret 
haluavat oppia käyttämään Raamat-
tua ja tulkitsemaan sitä. Päättäjät 
puolestaan halusivat rohkaista nuoria 
lukemaan ja kysymään. Vinkiksi annet-
tiin myös erilaiset Raamattu-applikaa-
tiot.

”Oisko sulla biisii?” 
Nuoren seurakunnan veisukirja 2025 
etsii uusia biisejä!

Viiden vuoden välein uusiutuvan Nuoren seurakunnan veisukirjan työstämi-
nen on alkanut jälleen. Jos tunnet nuoren lauluntekijän tai omassa pöytälaa-
tikossasi on punaiseen laulukirjaan sopiva, yhteislauluna toimiva laulu, nyt on 
aika vinkata siitä. 
Lähetä yhteislauluksi soveltuvasta laulustasi nuotti (esim. pdf) ja/tai demo 
(esim. mp3) sähköpostiin nsv2025@lastenjanuortenkeskus.fi. 

Työryhmän TOP 5-vinkit biisintekijälle, mieti näitä luodessasi:

Kirjan käyttäjät: rippikoulut, nuorisotyö, jumalanpalvelus – laulut ovat rakkaita 
myös monelle “entiselle nuorelle” 
Yhteislaulullisuus: lauluja lauletaan ja soitetaan yhdessä, jopa opetellaan soit-
tamaan näiden laulujen kanssa leireillä, messuissa, nuorten illoissa, bändeissä, 
kuoroissa, ukulelella, kitaralla, pianolla…
Sanoitus: teksti on hyvää kirja- ja/tai puhekieltä, sisällössä on tilaa iloita, epäröi-
dä, ihmetellä ja kasvaa Jumalan luomassa maailmassa
Melodia: helposti korvaan tarttuva ja selkeä – musiikin tyylilaji on vapaa
Rakenne: yksinkertainen rakenne toimii, säkeistöjen sanarytmiikka on yhteneväi-
nen 
NSV2025-laulukirjan toimittaa Piia Laasonen, joka työskentelee Jyväskylässä 
kanttorina. Laasonen on koulutukseltaan sekä musiikinopettaja että kanttori. 
Työryhmään kuuluvat myös Kirkkohallituksessa työskentelevä pappi ja rippikou-
luasiantuntija Jari Pulkkinen, musiikkikouluttaja Riikka Jäntti Lasten ja nuorten 
keskuksesta, nuorisotyönohjaaja Santeri Luomaniemi Vantaan Hämeenkylän 
seurakunnasta, muusikko ja musiikinopettaja Tuomo Komonen Riihimäeltä, 
muusikko ja toimittaja Ariel Neulaniemi Radio Deistä, seurakunnan muusikko 
Maija Ruusukallio Tampereen Messukylän seurakunnasta ja kustannuspäällikkö 
Eeva Johansson Kirjapajasta.

Ylärivissä 
vasemmalta 
Jari, Piia, 
Eeva, Riikka
ja Ariel,
alarivissä 
Santeri, 
Maija ja
Tuomo
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Tuore tutkimus 
paljastaa: tukea 
kirkon nuorille 
luottamushenki-
löille lisättävä

 
Kirkon tutkimuskeskus toteutti syk-
syllä 2021 seurakuntien nuorille luot-
tamushenkilöille suunnatun kyselyn 
heidän kokemuksistaan nyt päättyväs-
tä vaalikaudesta. Kyselyyn vastasi 78 
luottamushenkilöä 62 seurakunnasta. 
Heistä lähes kaikki olivat tulleet vali-
tuksi luottamustehtävään alle 30-vuo-
tiaina. Kysely kertoo, että perehdytys 
ja muu tuki niin ennen vaaleja kuin 
vaalien jälkeen ovat jääneet usein va-
litettavan heikolle tasolle.

 Nuorten luottamushenkilöiden 
kohtelu on kyselyn perusteella ollut 
voimakkaan kaksijakoista. Yhtäältä 
monien kyselyyn vastanneiden mie-
lestä heidän kohtelunsa päätöksen-
tekoelimissä on ollut vähättelevää ja 
aliarvioivaa, eikä heitä tunnuta aina 
otettavan vakavasti. Toisaalta monien 
vastanneiden mielestä ilmapiiri on ol-
lut kannustavaa ja huomioon ottavaa, 
ja he ovat kokeneet asemansa tärkeä-
nä ja merkityksellisenä.

 Nuoret ovat sitoutuneita kirkkoon: 
melkein 87 % vastaajista kertoi tär-
keimmäksi motivaattoriksi halun vai-
kuttaa seurakunnan asioihin. Nuorilta 
löytyy intoa päätöksentekokulttuurin 
muuttamiseen avoimempaan suun-
taan; esimerkiksi tiedonkulussa ja 
informaation selkeydessä nähdään 
kehitystarpeita. Seurakuntalaisten 
osallistaminen ja yhdessä ideointi ovat 
nuorten luottamushenkilöiden mieles-
tä tärkeitä. Päätöksenteko nähdään 
ennen kaikkea yhteispelinä, johon tar-
vitaan jokaista seurakuntalaista.

 ”On erittäin tärkeää, että seurakun-
nissa nuorikin luottamushenkilö näh-
dään muiden kanssa vertaisena, täy-
sivaltaisena päättäjänä”, muistuttaa 
nuorten aikuisten vaikuttajaryhmä NA-
VIn varapuheenjohtaja Ilona Rantala.

Viittomakielisiä biisivideoita 
opinnäytetyönä LNK:lle 
Diakonia-ammattikorkeakoulun viittomakielentulkkiopiskelijat Varpu Ranta, Emi-
lia Seppälä ja Salla Santapukki tekivät opinnäytetyönään biisivideoita viittoma-
kielellä Nuoren seurakunnan veisukirjasta. Päätös kääntää lauluja juuri veisu-
kirjasta vaikutti siihen, että opiskelijat ottivat yhteyttä veisukirjaa julkaisevaan 
Lasten ja nuorten keskukseen.

– Halusimme opinnäytetyössämme kääntää hengellisiä lauluja viittomakielel-
le ja ehdotin Nuoren seurakunnan veisukirjaa, koska se on itselleni entuudestaan 
tuttu seurakunnan nuorten toiminnasta, kommentoi Varpu Ranta.

Opinnäytetyölle oli tärkeää saada jo varhaisessa vaiheessa työelämätilaaja. 
Opiskelijat Varpu, Emilia ja Salla ajattelevat, että Lasten ja nuorten keskuksen 
mukanaolo auttaa saavuttamaan 
opinnäytetyölle asetetut tavoitteet. 
Yhteistyö lisää opinnäytetyön vakuut-
tavuutta ja tuo videoille ja yleisesti viit-
tomakielelle näkyvyyttä.

Opiskelijat toivovat, että videoita 
katsottaisiin esimerkiksi seurakuntien 
nuorten toiminnassa. Vaikkei viitto-
makieltä osaisikaan, voi videon visu-
aalisuus tuoda kuulevallekin uuden 
lähestymistavan entuudestaan tutun 
laulun lyriikoihin.

– Toiveemme on myös innostaa 
ihmisiä, joille viittomakieli ei ole en-
tuudestaan tuttu, opettelemaan vaikka vähän perusviittomia ja olemaan rohkea 
kuuron tavatessaan, kertoo Varpu.

Valmiita viittomakielisiä biisivideoita Youtubessa on kolme. Opiskelijat iloitse-
vat onnistuneesta yhteistyöstä Lasten ja nuorten keskuksen kanssa.

Valtakunnallinen Kummipäivä 
5.6.2022 – liity verkostoon!
Kummipäivä on matalan kynnyksen tapahtuma, jonka tehtävänä on vahvistaa 
kummisuhdetta. Ideana on, että seurakunnat tarjoavat monipuolista tekemistä 
kummeille kummilapsen kanssa. Kummipäivän toteuttamisessa voi olla muka-
na mm. yrityskumppaneita, järjestöjä ja urheiluseuro-
ja. 
Kirkko kannustaa kaikkia kummeja osallistumaan 
Kummipäivään kummilastensa kanssa. Kummin teh-
tävää voi toteuttaa monella tavalla, ja tärkeintä kristil-
listä kasvatusta on kummilapsen kanssa vietetty aika! 
Liity myös Kummipäivän verkostoon (ilmoittaudu os. 
jukka.jylhä@lastenjanuortenkeskus.fi.) Näin saat run-
saat  Kummipäivän materiaalit käyttöösi.

Kummipäivän sivut: kumminkaa.fi/ Kummipäivä koordinoi Lasten 
ja nuorten keskus sekä Kirkon kasvatus- ja perheasiat. Koordi-
naattorina toimii Jukka Jylhä jukka.jylha@lastenjanuortenkeskus.fi, puh. 0400 508 241

Suomen seuratuin nettipoliisi 
Konstaapeli Daniel neuvoo nyt myös kirjassa
Suosittu nettipoliisi Daniel Kalejaiye, Konstaapeli Daniel, kertoo uutuuskirjassaan 
nuorille rikoksista ja rangaistuksista ja antaa ajattelemisen aihetta erilaisiin 
nuorten elämässä ajankohtaisiin tilanteisiin.

Vanhempi konstaapeli Daniel Kalejaiye 
kertoo nuorille rikoksista ja rangais-
tuksista Tiktokissa, jossa hänellä on 
jo liki 150 000 seuraajaa. Nyt hän avaa 
rikoslakia ymmärrettävästi ja helppo-
tajuisesti myös uudessa kirjassaan. 

Monikaan nuori ei tiedä, että pun-
nitessaan tahallaan irtokarkkia väärin, 
syyllistyy lievään petokseen. Tai että 
somessa voi syyllistyä tietämättään 
kunnianloukkaukseen. Ja että pelkkä 
rikokseen yllyttäminen on rangaista-
vaa! Daniel myös opastaa, miten teh-
dään rikosilmoitus  ja kertoo, mitä sen 
jälkeen tapahtuu.

Konstaapeli Daniel tässä, moro! -kir-
ja syntyi, koska Kalejaiye uskoo, että 
tieto on avainasemassa hölmöilyjen 
välttämisessä ja omien oikeuksien 
puolustamisessa. Kaikkea ei tarvitse 
oppia kantapään kautta.

”Olen lukemattomat kerrat päätynyt 
keskustelemaan nuoren kanssa, mik-
si hänen tekemänsä asia on väärin ja 
millä tavalla se on rikos. Monen rikos-
nimikkeen tunnusmerkistö voi täyttyä 
huomaamatta, minkä vuoksi moni 
nuori loukkaa toista tahattomasti. 
Nuoren on syytä tietää, mitä tehdä sil-
loin, kun epäilee joutuneensa rikoksen 
uhriksi ja mikä parempi, tietää milloin 
on joutunut rikoksen uhriksi. Tämän 
kirjan avulla lukija saa mahdollisuuden 
tutustua rikoslakiin tavalla, jollaista ei 
ole ollut tarjolla koskaan aikaisemmin”, 
Kalejaiye sanoo.

Konstaapeli Daniel tässä, moro! 
-kirjassa on esimerkkitarinoita nuoril-
le tutuista ympyröistä: kaveriporukoi-
den päähänpistoja, bileillan kämmejä, 
suhdekriisejä. Kalejaiye kertoo kirjassa 

muun muassa nettikäyttäytymisestä, 
mopon virittämisestä, groomingista, 
rasismista ja onnettomuuspaikalla ku-
vaamisesta.

Uutuuskirja sopii kaikille tiedonha-
luisille ikään katsomatta: sille, joka ha-
luaa ajattelun aihetta, ja sille, joka on jo 
ehtinyt hölmöillä, tai sille, joka haavei-
lee työstä poliisina tai lain parissa.

Daniel Kalejaiye on Itä-Suomen po-
liisilaitoksen nettipoliisi ja osa Kuopion 
Ankkuri-ryhmää. Konstaapeli Danielis-
ta on muodostunut lyhyessä ajassa 
sosiaalisen median ilmiö ja Suomen 
seuratuin nettipoliisi. Työssään Daniel 
keskittyy rikosten ennaltaestämiseen 
ja työntekoon nuorten sekä heidän 
perheidensä kanssa. Vapaa-ajalla hä-
net löytää kuntosalilta levytanko kou-
rassaan, tien päältä moottoripyörän 
kaasukahva kädessään tai kotoa pul-
lataikina hyppysissään.

 
Daniel Kalejaiye: 
Konstaapeli Daniel tässä, moro!
Lasten Keskus 2022
ISBN 978-952-354-541-0
177 s. 
www.lastenkeskus.fi

Konstaapeli Daniel tässä, moro! -kirja 
syntyi, koska Kalejaiye uskoo, että 
tieto on avainasemassa hölmöilyjen 
välttämisessä ja omien oikeuksien 
puolustamisessa.
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www.seurakuntakauppa.fi

facebook.com/kirjapaja seurakunnille

LAURA SUOMELA, LOTTA KAUPPI (KUV.)

Siunausta koulutielle

SUDVIK, SUNDVIK, JYLHÄ

Kerhonohjaajan 
käsikirja 2022–2023

Uudessa Siunausta koulutielle -tarinassa lähtevät 
koulutielle Rantalan kaksoset Maiju ja Masi. Koulun 
aloitukseen mahtuu touhua ja tohinaa, mutta myös 
tärkeä hetki kirkossa, jossa lapset saavat mukaansa 
siunauksen.

Siunausta koulutielle kertoo koulun aloittamiseen 
liittyvistä tunnelmista ja siitä, miten koulussa voidaan 
olla enkeleinä myös toinen toiselle.

Lotta Kaupin iloisesti kuvittama tarina sopii kouluun 
lähtevälle ja muistoksi kouluun siunaamisesta.

Kerhonohjaajan käsikirja on perusteos kouluikäisten 
kerhotoimintaa seurakunnissa ohjaaville. Kirjassa on 
tietopaketti kerhon pitämisestä ja runsas kattaus erilaista 
ohjelmaa.
Valmiin hartausmateriaalin teemana on tunnetaidot, joita 
pohditaan yhdessä kerholaisten kanssa. Mukana on myös 
ohjeet, kuinka suunnitella ja toteuttaa aivan oma hartaus 
alusta asti.

Kerhokerrat on jaoteltu teemoittain, ja niistä voi raken-
taa omannäköisensä kerhovuoden. Tarjolla on esimerkiksi 
helmiaskartelua, visailua ja omiin vahvuuksiin tutustu-
mista. Tai ehkä kerhossa halutaankin matkustaa maail-
man ympäri tai perehtyä kierrätykseen? Kirjan lopussa on 
ideapankki, josta voi napata ohjelmaa erilaisiin tilanteisiin.

I S B N  9789523545953
Seurakuntahinta 6,39 (ovh. 7,10)

I S B N  9789523545816
Seurakuntahinta 26,10 (ovh. 29,00)

UUTUUS!

Uusi 
Siunausta 
koulutielle!

6,39€

UUTUUS!

Perusteos 
kouluikäisten 
toimintaan

26,10 €


