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Kotiseurakunnassani keräämme parhaillaan listaa marraskuun seurakuntavaaleja varten. Tilanne lienee 
samankaltainen kuin muuallakin: tarvitsemme uusia ehdokkaita, ja erityisen kipeästi nuoria ehdokkai-
ta. Haluamme 16-vuotiaiden kiinnostuvan vaaleista. Tämä edellyttää, että ehdokkaina on heidän tun-
temiaan nuoria aikuisia.

Mielestäni jokaisen seurakunnan työntekijän – erityisesti nuorisotyössä – mahdollisuus ja velvollisuus 
on kannustaa nuoria aikuisia asettumaan vaaleissa ehdolle ja 16 vuotta täyttäneitä äänestämään. Jos seu-
rakunnan alueella on lukio tai ammatillinen oppilaitos, seurakunnan tulisi järjestää sinne äänestysmah-
dollisuus. 

Seurakuntavaaleissa pätee sama logiikka kuin vapaaehtoistoiminnassa yleensäkin: todella moni – tut-
kimusten mukaan noin 38 % kansalaisista – haluaisi osallistua vapaaehtoistoimintaan, jos heitä pyydet-
täisiin mukaan. Nuorista jopa 61 % osallistuisi pyydettäessä. Jokainen meistä voi muistella omaa nuo-
ruuttaan ja sen valintoja: eikö usein ratkaisevaa ollut se, että meihin luotettiin ja meitä kutsuttiin mu-
kaan?

Ihmisten kirkko on mukaan kutsuttujen joukko. Parastakin markkinointikampanjaa parempaa ja tu-
loksellisempaa on se, jos kukin meistä kutsuu kirkon ja seurakunnan yhteyteen yhden uuden ihmisen 
vaikkapa vain kerran vuodessa. Mukaan kutsumisessa on alati läsnä myös se kysymys, mihin oikeasti us-
kon ja mitä pidän tärkeänä. Sellaiseen en voi kutsua mukaan, johon itsekään en luota. Turhan ankara ei 
kannata olla itselleen eikä yhteisölleen. Aitous ja armollisuus kannattelevat kaikkia meitä.

Listamme on tähän mennessä saanut 11 ehdokasta. Heistä kaksi on parikymppisiä. Vielä muutamaa 
sielua haluamme kutsua mukaan.

Jarmo Kokkonen 
KKP

ALUKSI

Mukaan kutsumisen viisaus

”Sitä mietin, että miten saamme luotua 
yhteisön, jossa kaikki nuoret voivat kas-
vaa itsekseen mutta silti kuulua ryhmään 
ja vaikuttaa siihen. Nyt nuoret laitetaan lii-
an aikaisin pärjäämään itsekseen”, poh-
tii nuorisotyöntekijä ja tutkija Merja Vilja-
nen. Sivut 20-24.  
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Ihmislähtöinen kirkko on kohtaava kirkko
Ihmislähtöinen kirkko pystyy 
kompromisseihin eikä jää jumiin 
kenenkään omien totuuksien 
raameihin, sanovat oululaiset nuoret 
Ilona Piekkola ja Valtteri IsoHätälä. 
Ihmislähtöisyys voisi merkitä sovinnon 
kautta rakentuvaa osallisuutta: että 
jokainen ihminen kelpaisi kirkkoon ja 
seurakuntaan sellaisena kuin on.

Teksti ja kuva: Jaakko Kaartinen
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Oulun Kirkkopäivillä pidet-
tiin pari nuorten ideoimaa 
ja toteuttamaa ohjelmaa, 
joita yhdisti sovinnon tee-

ma. Yksi näistä oli järjestetty dialogitilai-
suus, jossa Ilona Piekkola oli vetämässä 
keskustelua ja Valtteri Isohätälä panelisti-
na pohtimassa sitä, mitä kaikkea sovinto 
tarkoittaa ja mitä se edellyttää.

#Sovintoa on parin vuoden ajan kä-
sitelty Lähetysseuran tukemana erilai-
sissa yhteyksissä kansainvälisesti ja koti-
maassa, tavoitteena kehittää kuulemisen 
ja keskustelun kautta konfliktien purkua, 
ehkäisemistä ja kohtaavampia sekä toimi-
vampia yhteisöjä.

”Se on monitulkintainen sana. Mut-
ta sovinto edellyttää yhteystyötä, omi-
en tunteiden ja mielipiteiden tunnista-
mista ja valmiutta hyväksyä toisten tun-
teet ja mielipiteet. Sovintoa tarvitaan eri-
laisten ihmisten välille, eri lähtökohdis-
ta tulevien ihmisten välille”, Ilona Piek-
kola sanoo.

Yksi tila, missä sovintoa tarvitaan 
myös, on nuorten ja aikuisten välillä.

”Todellakin tarvitaan! Me tarvitsem-
me kompromisseja aikuisten ja nuorten 
välillä, että pääsemme yhdessä eteenpäin 
tässä maailmassa, emmekä jää ongelmiin 
jumiin.”

”Meillä nuorilla ja aikuisilla on eri-
laiset maailmat. 30-50-vuotiaat elävät 
työmaailmassa ja perhemaailmassa. Me 
nuoret vasta opettelemme elämäämme 
täällä yhteiskunnassa. Kaikki alkaa no-
peasti ahdistaa; me tajuamme, ettemme 
me emme elä vain täällä Suomessa, vaan 
itse asiassa tällä yhteisellä maapallolla”, 
Ilona toteaa.

”Nuorilla ajatukset liikkuvat laajem-

malla skaalalla kuin vanhemmilla. Asiat, 
joita haemme kirkolta, ovat nekin ehkä 
monella tapaa erilaisia ja laajempia kuin 
vanhemmilla sukupolvilla.”

Rakkauden kaksoiskäskyä 
toteuttamassa

Kohtaamisen, kuulemisen ja sovittelemi-
sen tavoitteena on luoda tilaa erilaisille 
ihmisille ja lähtökohdille. Sen voi ajatella 
luovan tilaa ihmislähtöisyydelle. 

Miten ihmislähtöisyys sopii seurakun-
taan ja kirkkoon?

”Kirkko ja seurakuntahan on nimen-
omaan ihmisiä varten”, Valtteri Isohätä-
lä sanoo.

”Itse ajattelen, että kristinuskossa tär-
keintä on rakkauden kaksoiskäsky. Mi-
nun ajatteluni mukaan jokainen on ar-
vokas. Minun, sinun ja hänen arvomaail-
maa ja erilaisuutta pitää kunnioittaa.”

Kirkossa arvonäkemysten erilaisuus 
on synnyttänyt viiltäviä konflikteja juu-

ri ihmisten erilaisuuden hyväksymisen 
suhteen erityisesti sukupuoli- ja seksuaa-
likysymysten suhteen. Suvaitsemisen raja 
kulkee Valtterin mielestä siinä kohdassa, 
missä ihmisiä aletaan tuomita ja kiusata.

”Eri mieltä saa olla pitääkin olla, mut-
ta se ei saa vaikuttaa ihmisten välisiin 
suhteisiin. Monilla voi olla jäykkiä mie-
lipiteitä, mutta kumpi on lopulta tär-
keämpi, mielipide vai ihmisarvo?”, Valt-
teri miettii.

”Kirkossa on toimittu niin pitkään sa-

malla tavalla, että se on osin jämähtänyt 
vanhaan aikaan. Mutta tänä päivänä kai-
killa on tieto asioista jatkuvasti saatavil-
la. Nykyään ihmiset hyväksytään sellai-
senaan. Kirkonkin on muututtava maa-
ilman mukana.”

Nuorisotyö toimii 
ihmislähtöisenä

Yhdessä paikassa maailman muutos tun-
tuu ja vaikuttaa jatkuvasti, nimittäin 

nuorisotyössä. 
Sekä Ilona että Valtteri kokevat, et-

tä kirkon nuorisotyössä ihmislähtöisyys 
jo toteutuu parhaimmillaan – juuri sii-
nä mielessä, että kaikenlaiset nuoret ovat 
tervetulleita omana itsenään ja saavat olla 
ja toteutua omana itsenään.

Miksi nuorisotyössä ihmislähtöisyys 
toimii niin hyvin?

”Seurakunta on nuorisotyössä tehty 
niin matalan kynnyksen paikaksi. Rippi-
koulustahan se lähtee. Siellä kuullaan iso-
silta toiminnasta, jossa saa olla just oma-
na itsenään. Nuoret näkee, että ne isoset 
ovat yhä enemmän ihan itsensä kaltaisia, 
siellä on vaikka muunsukupuolisia mu-
kana, ja sellainen tietysti laskee kynnys-
tä tulla itsekin mukaan”, Valtteri sanoo.

”On kiva huomata, että nuorisotyös-
sä jokainen on tervetullut. Ketään ei hyl-
jitä, jokaista tervehditään, jokainen ote-
taan mukaan. Se, että tulee huomioiduk-
si ja saa vaikuttaa, on ehkä syy, miksi siel-
lä nuorisotyössä niin hyvin viihtyykin.”

”Ihmislähtöinen kirkko tuo ihmiset 
lähemmäs, osallisiksi ja osallistumaan. 
Kutsumisen merkitys on siinä tosi suuri. 
Ellei minua olisi riparilla kutsuttu mu-
kaan, en varmaan olisi osannut lähteä.”

Kaikkien kirkko ja seurakunta
”Meillä nuorisotyö vetää niin hyvin, 

että sinne tulevat nekin, joille usko on 
ihan etäinen asia. Jos nuorisotyössä val-
litsisi sellainen henki, että vain kristityt 
ovat tervetulleita, en minäkään sinne var-
masti menisi”, Valtteri miettii.

Toimiva ihmislähtöisyys on Valtterin 
mielestä työntekijöiden ansiota sikäli, et-
tä he mahdollistavat, järjestävät tilat ja re-
surssit. 

”Kirkko ja 
seurakuntahan 

on 
nimenomaan 

ihmisiä varten”
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Nuoret aikuiset ja katoava seurakunta
Yhä useampi nuori aikuinen vieraantuu seurakunnasta. Se saa minut surulliseksi. Huomaan ympäriltäni ka-
toavan tuttuja kasvoja, koska omasta seurakunnasta ei enää löydy omaan ikään sopivaa tai mielenkiintoista 
toimintaa. Monissa seurakunnissa on muutaman vuoden ajan aktiivinen nuorten yhteisö, joka aina hiljal-
leen kuihtuu kasaan, kun seurakunnan toiminta alkaa kyllästyttämään. Millä tavoin seurakuntiin saataisiin 
enemmän aktiivisia nuoria aikuisia? Kuinka estää nuorten aikuisten vieraantuminen omasta seurakunnasta?

Kirkosta ja seurakunnasta vieraantumiseen on monia syitä, joista osa on helposti korjattavissa, kun taas 
loput ovat sellaisia, jotka vaativat paljon seurakuntien välistä yhteistyötä. Helposti korjattavissa oleva asia 
on esimerkiksi se, etteivät kaikki nuoret aikuiset tiedä omaa seurakuntaansa tai sitä, mitä kotiseurakunnassa 
tapahtuu tai onko siellä nuorille aikuisille omaa toimintaa ja jos on niin minkälaista. Nuorille ja nuorille ai-
kuisille kohdennettua viestintää pitäisi parantaa ja sitä voisi tehdä sosiaalisen median lisäksi paperisena. Seu-
rakunta voisi tehdä yhteistyötä myös kirkkomyönteisten opiskelija-asuntojen kanssa siten, että vapaaehtois-
voimin tehtäisiin erilaisia mainosiskuja kerran tai kaksi vuodessa, jolloin säästyttäisiin postikuluilta. Mai-
noksissa voitaisiin kertoa nuorten aikuisten toiminnasta ja siitä, miten siihen pääsee mukaan. 

Pitkällä aikavälillä korjattavissa olevia asioita ovat kirkon toimintaan liittyvät stereotypiat ja vanhoilliset 
ajatukset sekä nuorten aikuisten toiminnan ja tekemisen puute. Seurakuntien olisi tärkeää tehdä yhteistyötä 
vähentääkseen kirkon toimintaan liittyvää stigmaa sekä stereotypioita. Moni nuori saattaa ajatella, että kir-
kon toiminta on jatkuvaa rukoilua, Raamatusta puhumista tai messuja, vaikka asia ei ole niin. On hassua 
ajatella, että itsekin nuorempana ennen rippikoulua suhtauduin epäilevästi kirkon toimintaan, mutta kun 
uskalsin hypätä uuteen, yllätyinkin iloisesti. Stigmaa olisi mahdollista vähentää ainakin hieman sillä, että 
kukin kertoo avoimesti siitä, mitä nuortenilloissa tai muissa nuorille suunnatuissa jutuissa tapahtuu, jotta 
nuorten toiminta ei vaikuttaisi niin mystiseltä.

Toinen korjattavissa oleva asia on nuorten aikuisten illat tai muu vastaava tekeminen, joka olisi viikot-
taista. Nuorten aikuisten illat voisivat olla vapaata ja rentoa hengailua, joissa syötäisiin hyvin. Viikoittai-
nen yhteisruokailu pitäisi huolta opiskelijan kukkarosta ja siinä samalla olisi mahdollista saada uusia ystä-
viä. Ennen toiminnan aloittamista olisi kuitenkin hyvä kysyä nuorilta, jotka ovat mukana aktiivisesti seura-
kunnan toiminnassa, mikä saa heidät pysymään vuodesta toiseen, jotta samoja asioita voitaisiin sisällyttää 
myös nuorten aikuisten toimintaan.

Muutettavaa on paljon, resursseja vähän. Nuorten aikuisten toimintaa voisivat olla alussa rakentamas-
sa nuorten vaikuttajaryhmät, jotka antaisivat ideoita seurakunnan nuorisotyöntekijälle, jolla on kokemusta 
nuorteniltojen toteuttamisesta. Nuorisotyöntekijän avulla nuorten aikuisten illat lähtisivät käyntiin ja sen 
jälkeen katsottaisiinm millaiseksi toiminta kehittyy. Tärkeintä on, että toiminta on nuorten aikuisten nä-
köistä. 

Nuorten aikuisten vieraantuminen seurakunnasta tuntuu myös henkilökohtaiselta, koska olen itse nuo-
ri aikuinen ja seurakunta on tarjonnut minulle paljon hyvää sekä uuden alun. Tuntuu kurjalta, että mo-
nen nuoren aikuisen käsitykseen kirkosta vaikuttavat stereotypiat ja tietämättömyys, eivätkä he koe saavan-
sa seurakunnan toiminnasta irti sellaista, jota hyödyntää omassa elämässä. Olisiko meidän aika suunnitella 
seurakunnan tapahtumia, leirejä ja iltoja myös nuorille aikuisille, jotta uskonto ei enää jakaisi ihmisiä kah-
tia tai jotta kirkko ei enää olisi luotaantyöntävä vaan saattaisi ihmisiä yhteen ja loisi turvallisen ilmapiirin?

Pia Kärki 

NUORTEN KOLUMNI”Tuirassa nuorisotyöntekijät ovat su-
permukavia. Mutta kyllä se kaikista suu-
rin tekijä on se, että nuoret itse ovat siellä 
ja luovat sitä yhteistunnelmaa. Nuorten 
oma yhteisöllisyys sen toimivuuden var-
sinaisesti synnyttää.”

Ilona näkee asian samalla tavalla.
”Yksilökeskeisyyshän on meidän ny-

kynuorten vallitseva teema: oma etu, 
oma elämä, maailman napana oleminen. 
Mutta seurakunta on sellainen paikka, 
missä se egoistisuus jätetään naulakkoon 
ja kohdataan sekä huomioidaan toiset ih-
miset”, Ilona sanoo.

”Seurakunnan nuorisotyössä on tilaa 
kohtaamiselle ja aikaa oppimiselle. On 
hyväksyvä ilmapiiri, epätäydellisyys hy-
väksytään.”

”Meillä on Oulussa keskiviikkoisin 
sellainen avoimien ovien kahvitteluilta, 
minne tulee kaikenikäisiä nuoria, seitse-
mäsluokkalaisista jo työssä käyviin saak-
ka. Siellä ollessa havaitsee kaikki isot erot 
nuorten välillä. Se erilaisuus antaa mah-
dollisuuden oppia toisilta. Ja kun sitten 
tajuaa, että on kokenut ihan samoja asi-
oita kuin toiset, tulee ajatelleeksi, että eh-
kä kaiken erilaisuuden keskellä ollaankin 
enemmän samankaltaisia.”

Keskustelu on paras keino 
eteenpäin

Valtteri toimii nuorisotyön lisäksi aktii-
visesti myös partiossa. Siellä asioita hoi-

detaan yhdessä nuorten kesken. Päätök-
siä tehdään keskustellen.

”Keskustelu on aina paras keino saada 
mitään aikaan ja yhteisen sävelen löytä-
miseen. Kaikki saavat esittää, mitä miel-
tä ovat ja demokratia määrää, mikä kan-
ta voittaa.”

”Päätös on oikea, jos kaikki ovat tul-
leet kuulluiksi ja on yhdessä päätös teh-
ty – jos ei ole tullut kuulluksi, ei voi olla 
tekemässä kompromissejakaan. Sellaiset 
ovat muiden tekemiä päätöksiä silloin.”

Kompromissien saavuttamiseksi pitää 
olla valmis luopumaan omista egoistisista 
ajatusmalleistaan ja maailmoistaan, Ilo-
na toteaa.

”Nuorille tulee helposti olo, että on 
ohitettu ja laiminlyöty, ja sellainen tun-
ne on vahva.”

”Nuorten ja vanhempien ikäpolvi-
en välillä kompromissin vaatimus kui-
tenkin koskee molempia. Mutta minus-
ta tuntuu, että juuri vanhempien suku-
polvien on vaikeampaa myöntää olleensa 
väärässä. Jossain mielessä heillä on enem-
män menetettävää kuin meillä nuorilla.”

Eletään murrosaikaa

”Nuorisotyö on tosi ihmiskeskeistä. Mut-
ta miten paljon muut ikäpolvet saavat 
kokea sellaista kirkossa?”, Valtteri pohtii.

”Itse uskon, että me elämme murros-
vaihetta, ja että lopulta tämä ’kaikki mu-
kaan, kaikki kelpaavat omana itsenään’ 

-suunta voittaa. Omiin karmeihinsa kiin-
ni jäävät ja toisia tuomitsevat ihmiset vä-
hitellen häviävät.”

Ilona on samaa mieltä.
”Vuosien mittaan kirkossa vaihtuvat 

ihmiset, työntekijät ja ilmapiirit.”
”Mutta kirkossa pitäisi myös luoda li-

sää dialogisia tiloja, joissa nuoret ja aikui-
set kohtaisivat”, Ilona sanoo.

”Jos seurakunta olisi enemmän nuori-
sotyön kaltainen, se olisi paljon hyväksy-
vämpi”, Ilona sanoo.

”Ja eikös kirkon tehtävä ole juuri hy-
väksyä ihmisiä? Vaikka koko kirkko ei 
heti olisi kaikkien puolella, sen ainakin 
pitäisi pyrkiä ymmärtämään heitä.”

Ilona on toiveikas, että erojen sijaan 
kirkko kasvaa tulevaisuudessa kohti pa-
rempaa yhteyttä. 

”Jos ei ole toivoa, ei ole mitään.”
Valtteri on lähdössä ehdolle syksyn 

seurakuntavaaleihin, koska haluaa ol-
la vaikuttamassa siihen, mihin suuntaan 
kirkko liikkuu.

”Minä haluan olla optimistinen ja 
iloinen. Jos alkaa murehtia, että kaik-
ki menee huonoon suuntaan, ei itsekään 
jaksa vaikuttaa ja huolehtia.”

”Kirkossa on nyt vain keksittävä, mi-
ten vakuuttaa erilaiset mukaan kutsutut 
ihmiset siitä, että tämä seurakuntaelämä 
ei ole pelkkää tylsää istumista, vaan elävä 
seurakunta: me ihmiset ja meidän itsem-
me näköinen toiminta.”

On paljon asioita, joihin monet nuo-
ret suhtautuvat intohimoisesti, kuten 
ilmastonmuutos ja sen torjumisen toi-
met tai vähemmistö- ja tasa-arvoky-
symykset, joiden suhteen vanhemmat 
sukupolvet eivät vaikuta kykenevän 
nopeisiin päätöksiin.

”Näiden tavoitteiden suhteen pi-
tää olla kärsivällinen. Oman tilan luo-
minen on tärkeää, mutta ei tallomal-
la toisia omiin jalkoihin. Vaikka olisi 

kärsimätön, ei pidä lähteä aggressiivi-
seen keskusteluun, vaan olla kiltti ja 
kuunteleva. Pitää olla se isompi ihmi-
nen”, Ilona Piekkola miettii.

”Itseäni joudun muistuttelemaan 
usein tästä. Oman itsen ja kielen hil-
litseminen ei tosiaan ole tullut helpon 
kautta. Minulle oppi siihen tulee fi-
losofian opiskelusta, missä olen aika 
paljon lukenut stoalaisuudesta: ihmi-
nen ei voi vaikuttaa siihen, mitä kaik-

kea tulevaisuudessa tapahtuu, mutta 
voi vaikuttaa, miten siihen itse reagoi. 
Tunteita saa olla, mutta on eri asia, 
miten niitä näyttää.”

”Lukeminen muutenkin avartaa 
ihmisen maailmaa ja hoksauttaa nä-
kemään toisten näkökulmia. Muu-
kin taide auttaa samalla tavalla: teatte-
ri, musiikki, kuvataide. Taide pakottaa 
kohtaamaan omia pelkoja, ajatuksia ja 
sitä, mikä itseä mietityttää.” 

Kärsivällisyyden hyvettä on syytä opetella
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Mikään ei voita 
henkilökohtaista kutsua
Hyvän toiminnan 
tunnistaa siitä, että nuori 
työntekijä voi kutsua 
sinne omia ystäviään.

Laitosmainen, jäykkä ja kalpea ku-
va luterilaisesta kirkosta on ta-
vallinen, mutta miten sitä voi-

si muuttaa? Esimerkiksi päästämällä irti 
ennakkokäsityksestä, että ketään ei kui-
tenkaan kiinnosta. Näin arvelee Messu-
kylän seurakuntapastori Jussi Holma. 

“Helpoin tie usein unohdetaan. Se 
lähtee siitä läheltä, omien ystävien kut-
sumisesta”, hän uskoo. “Se voi tuntua 
isoimmalta kynnykseltä, mutta voisi 

toimia juuri nyt, kun käsitykset seura-
kunnasta ovat mitä ovat.” 

Mutta jos ystäviään pitää alkaa kut-
sua, tarjolla pitää olla sen mukaista toi-
mintaa, että uskoo ystäviensä viihtyvän.

Ihmisiä ihmisille,  
enemmän kuin työntekijöitä

“Matalan kynnyksen jutuille naureskel-
laan helposti. Mutta itse uskaltaisin kut-
sua ystäviäni juuri esimerkiksi johonkin 
sellaiseen iltaan, jossa on artisti- tai pu-
hujavieras ja keskustelua. Sellaisia tarvi-
taan”, hän sanoo. Holman ajatuksissa il-
ta voisi olla sellainen, joita Tampereen 
Keskustorin kupeen Vanhassa kirkossa 
on viime aikoina järjestetty. 

“Meidän pitäisi olla vielä enemmän 
ihmisiä ihmisille, enemmän kuin vain 
työntekijöitä”, hän sanoo. “Liian hel-
posti luullaan, ettei ketään kuitenkaan 
kiinnosta.”

Messukylässä nuorille on avoin ilta-
kahvila, jonka lomassa vietetään mes-
sua. Se kestää vain puoli tuntia ja nuo-
ret tekevät sen itse.

“Pappi on siinä lähinnä asettamassa 
ehtoollisen”, Holma sanoo. 

“Nuoret näkevät sen luontevana osa-
na iltaa, koska vanhemmat nuoret sen 
toteuttavat ja huolehtivat muun muas-
sa musiikista”, hän sanoo. 

Messu on puolivälissä iltaa ja Hol-
masta vaikuttaa siltä, ettei  se tunnu 
nuorista pakolliselta pahalta. 

 
Sosiaalinen imu ja turvallinen 
tila saavat liikkeelle

Holma kävi rippukoululeirin kymme-
nen vuotta sitten Päiväkummussa. Hän 
muistaa leiriltä lähinnä ihmiset, joiden 
kaltaiseksi halusi tulla.

“Tärkeintä olivat silloin toiset nuo-
ret, erityisesti ne vähän itseä vanhem-
mat. Oli helppo nähdä, että noilla on 
ollut keskenään hauskaa ja halusin näh-
dä itseni heidän asemassaan tulevaisuu-
dessa”, hän muistelee. 

“Nuorille ihmiset ovat ensisijainen 
tekijä, lähinnä toiset nuoret”, hän muis-
tuttaa. 

Holma kokee, että häntä kutsuttiin 
mukaan henkilökohtaisesti. 

“Henkilökohtainen kutsu riparin jäl-
keiseen toimintaan on tosi tärkeä juttu”, 
hän toteaa. 

Sitä ei voida millään viestinnällä tai 
markkinoinnilla voittaa. Tunne siitä, et-
tä nämä ihmiset haluavat minut mu-
kaan, on niin tärkeä.

“Nuoret menevät sinne, missä muut-
kin ovat. Nuoret saa liikkeelle sellainen 
tapahtuma, jossa he tietävät, että toiset-
kin ovat.”

Sosiaalinen imu on tärkeä tekijä ja 
toinen on turvallisuus.

“Nuoret kaipaavat paikkaa, jossa on 
turvallista olla. Kaikilla nuorilla sellaista 
ei ole missään, ei edes kotonaan. Paik-
ka tai tilanne, josta tiedetään, että siellä 
saa hengailla rauhassa omana itsenään, 
on todella tärkeä rakentaa”, hän arvelee.

Holma pitää henkisesti ja fyysises-
ti turvallista tilaa seurakunnan valttina. 
“Ja kun yleisesti tiedetään, että jossain 
käy paljon väkeä, se vetää”, hän toteaa. 

Kytkeytyminen jatkumoon

Toinen asia, jonka Holma muistaa in-
nostaneen häntä seurakunnassa jo rippi-
kouluikäisenä, oli tunne pidempään jat-
kumoon liittymisestä.

“Hengellisyys, laulut ja rukoukset 
tuntuivat puoleensavetäviltä, niissä pää-
si mukaan pitkään perinteeseen muiden 
nuorten kanssa”, hän kuvaa. 

Kolmas asia oli kansainvälisyys, joka 

Lähetysseuran riparilla näyttäytyi konk-
reettisina mahdollisuuksina päästä ul-
komaille.

Holma on matkustanut Virossa, 
Tansaniassa ja Kambodžassa tutustu-
massa lähetystyöhön. Hän on kokenut, 
että nuorten kanssa on hyvä tehdä asi-
oita, joita nuoret muutenkin tekisivät. 
Musiikki on hänen mielestään monissa 
seurakunnissa hyvin käytössä, mutta ur-
heilua voisi olla enemmänkin.

Hänessä me liikumme

Kambodžassa se tarkoitti jalkapalloa. 
Holma koulutti jalkapallotyöhön pie-
nen kaakkoisaasialaisen seurakunnan 
työntekijöitä ja lainasi usein Apostoli-
en tekojen Paavalin sanoja Areiopagil-
la: “Hänessä me elämme, liikumme ja 
olemme.”

“Kaikki, mitä teemme, tapahtuu Ju-
malan kunniaksi”, hän sanoo. 

“Usko ja urheilu sopivat hyvin yh-
teen ja sitä hydöynnetään liian vähän.” 

Holman mukaan seurakuntien pitäi-
si vastata siihen tarpeeseen, jonka kilpai-
lulliseksi ja totiseksi mennyt liikunta-
harrastuskenttä on kehittynyt. 

“Seurakunta voisi hyvin tarjota 
enemmän matalan kynnyksen harras-
tustoimintaa, kun yhteiskunnassa pal-
jon kaivataan sellaista harrastamista, 
joka ei olisi niin kilpailuhenkistä”, hän 
arvelee. 

Kirkolla olisi sen kautta hyvä mah-
dollisuus saada yhteys nuoriin.

“Seurakuntien olisi hyvä bongata ra-
koja, sellaista, mitä muut eivät tarjoa”, 
hän uskoo. 

“Nuorten kanssa on kuunnelta-
va heidän toivomuksiaan, mutta seu-
rakunta voi myös tehdä ensimmäisen 
aloitteen.” 

Holma haluaisi samalla myös painot-
taa kristinuskon ydinsanomaa, kristitty-
nä kasvamista ja hengellisyyttä luonte-
vana osana muuta tekemistä.

“Kristittynä kasvamisen kannalta 
olennaista on se, että ei pakoteta vastuu-
seen, mutta tarjotaan vastuuta. Ehdote-
taan vastuutehtäviä, koulutetaan ohjaa-
jiksi ja vetäjiksi ja ehdotetaan nuorten 

vaikuttamisryhmää niille, jotka halua-
vat enemmän vaikuttaa. Olisi tärkeää, 
että nuorten ei tarvitsisi seurakunnassa 
kysyä lupaa tehdä asioita, vaan näitä te-
kemisen ja vastuun kantamisen paikko-
ja olisi tarjolla kaikille jotka haluavat”, 
Holma sanoo.

Opiskelija-asuntolasta 
yhteisöllisyyttä ja 
vastuunjaon henkeä

Kambodžan pääkaupungissa Phnom 
Penhissä Holma asui opiskelija-asunto-
lassa, josta nuoret aikuiset tekivät retkiä 
pieniin seurakuntiin soittamaan mu-
siikkia ja järjestämään jumalanpalveluk-
sia. Hän jäi miettimään, toimisiko Suo-
messa kirkon opiskelija-asuntola. 

“Kambodzassa asuttiin yhteisönä ja 
kannettiin vastuuta. Minulle lähetys-
työstä kiinnostuneena ihmisenä se oli 
hyvin vaikuttavaa, että opisikelijat mat-
kustivat viikonloppuina toisille paikka-
kunnille retkille pitämään pyhäkoulua 
tai musisoimaan messussa.”

”Miten saisi meilläkin nuorten mu-
siikkiryhmän vierailulle toiseen seu-
rakuntaan pitämään nuorteniltaa tai 
muuta. Seurakuntarajojen ylittäminen 
olisi meilläkin hyvä suunta”, hän sanoo. 

Meilläkin moni seurakunta tar-
vitsisi tukea nuorten tavoittamises-
sa, vaikka resursseja on eri tavalla kuin 
Kambodžassa. 

Jussi Holma lähti seurakuntaan, kun 
kutsuttiin henkilökohtaisesti.
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Maija Ruusukallio kannustaa 
rikkaaseen musiikin käyttöön

Musiikki on loistava 
väline nuorten 
osallistamisessa, Maija 
Ruusukallio sanoo. 

Seurakuntamuusikkona työs-
kentelevän Maija Ruusukalli-
on mielestä niin musiikkia kuin 
muuta taidetta voitaisiin käyt-

tää kirkon nuorisotyössä - ja kirkossa 
muutenkin – nykyistä monipuolisem-
min ja rohkeammin. 

Maija Ruusukallio muistuttaa, että 
kirkko kantaa perinteitä vuosisatojen-
kin takaa.

”Ihmisillä – niin kirkon työntekijöil-
lä kuin seurakuntalaisilla – voi olla vah-
voja mielipiteitä siitä, millainen musa ja 
ylipäätään taide kirkkoon sopii.” 

”Kirkon työntekijöiltä saattaa myös 
puuttua rohkeutta toteuttaa esimerkik-
si uudenlaista taidepläjäystä kirkossa. 
Työntekijä voi ajatella, että ’näin ei ol-
la ennenkään tehty’ tai ’tuleekohan täs-
tä sanomista’.”

Tampereen Messukylän seurakun-
nassa muusikkona työskentelevä Ruu-
sukallio sanoo varovansa joskus itsekin 
räväkkyyttä soittamisessaan ja sovituk-
sissaan.

”Tämä johtuu siitä, että kuvitte-
len väen pahoittavan mielensä. Niin 
voi käydä, mutta yhtä hyvin rohkeam-
pi musavalinta voi olla jonkun mielestä 
ihan parasta ja mahdollisesti synnyttää 
halun käydä kirkossa jatkossakin”, Ruu-
sukallio miettii.

”Lisäksi taiteilija saattaa rajoittaa 
luovuuttaan, jos hän keskittyy ensisi-
jaisesti perinteiden kunnioittamiseen ja 
siihen, ettei kukaan vaan loukkaannu.”

Musiikkia laaja-alaisesti

Ruusukallio uskoo, että niin musiikkiin 
kuin moniin muihin taidemuotoihin 
liittyykin kirkossa alikäytettyjä mahdol-

lisuuksia.
Ruusukallion omaan musiikilliseen 

toimenkuvaan kuuluu laaja-alaisesti 
niin kirkollisia toimituksia kuin eri työ-
alojen tilaisuuksia. Hän soittaa niin pia-
noa, urkuja ja kitaraa kuin useita mui-
ta bändisoittimia sekä laulaa. Esimer-
kiksi messuissa hän pyrkii monesti käyt-
tämään useampaa soitinta musiikkia ri-
kastaakseen. Ruusukallio haluaa soittaa 
myös mahdollisimman monipuolisesti 
perinteisempää ja uudempaa musiikkia, 
”jokaiselle jotakin” -periaatteella.

”Seurakuntaan mahtuu monenikäis-
tä väkeä varmasti monenlaisine musiik-
kimakuineen. Ajattelen niin, että moni-
puolinen musiikki palvelee heitä parhai-
ten.”

Ruusukalliolla on bändi- ja pop/jazz-
musiikkitausta. Koulutukseltaan hän on 
musiikin kandidaatti Sibelius-Akatemi-
asta, pääaineena oli musiikkikasvatus.

”Haluan käyttää tätä kevyemmän 
musiikin osaamistani rohkeasti, rikasta-
en kanttorikollegoideni monesti perin-
teisempää osaamista. Toki tilaisuuden 
luonne tulee ottaa huomioon. Esimer-
kiksi toimituksissa tärkeintä on kuun-
nella vihkiparin tai omaisten kappale-
toiveita sekä kunnioittaa myös heidän 
toivettaan musiikkityylistä ja tilaisuu-
den tunnelmasta.”

Matalan kynnyksen 
osallisuutta

Ruusukallio toteaa, että musiikki on 
loistava väline nuorten osallistamises-
sa. Musiikki kuuluu suunnilleen jokai-
sen nuoren elämään ainakin kuunneltu-
na, ja monille se on tärkeä osa elämää ja 
identiteettiä.

”Musiikki on lähtökohtaisesti kivaa, 
iloista ja kaunista, ja välittää hyviä ja po-
sitiivisia fiiliksiä. Ripareilla yhteislaulu 
on isossa roolissa, siihen on helppo läh-
teä mukaan, ja se osallistaa ja yhdistää 
porukkaa. On luontevaa, että sama jat-
kuu nuoren tullessa seurakuntaan, Ruu-
sukallio pohtii ja toteaa, että yhteislaulu 

on jo itsessään myös uskonnon harjoit-
tamista ja yhteistä rukousta.”

Messukylän seurakunnassa järjeste-
tään keskiviikkoiltaisin nuortenmessu, 
jonka bändi kootaan illan aikana teh-
tävään halukkaista nuorista työntekijän 
johdolla. Ruusukallio toteaa, että rento 
bändi luo messuun tunnelmaa ja nuoril-
le fiilistä siitä, että he ovat tervetulleita.

”Nuoret valitsevat itse messun biisit 
Nuoren seurakunnan veisukirjasta ja 
soittavat omilla ehdoillaan. Näin mes-
susta tulee nuorten näköinen. Musisoi-
vien nuorten osallisuus toteutuu mes-
subändin kautta matalalla kynnyksellä. 
Monelle bändisoitto on syy käydä mes-
sussa joka viikko.”

Ruusukallio uskoo, että musiikki on 
hyvin olennainen osa nuorten näköisen 
kirkon rakentamista kaikkialla Suomes-
sa.

”Musa on tosi tärkeä osa uusien, 
nuorta väkeä vetävien messuyhteisöjen 
– kuten Suhen ja Verkoston – brändiä 
ja se luo niihinkin tunnelmaa vahvas-
ti. On ylipäätään niin, että kirkon mu-
siikkikäsitystä laajentamalla kutsutaan 
kirjavampi porukka tervetulleeksi kirk-
koon.”

Resurssit laajemmin käyttöön

Ruusukallio kertoo pyrkivänsä työssään 
musisoimaan  vapaaehtoisten kanssa ai-
na kun mahdollista. Hänen mukaansa 
seurakunnan tilaisuudet tarjoavat mo-
nentasoisille muusikoille armollisia ma-
talan kynnyksen mahdollisuuksia.

”Ainakin omalla matkallani muusik-
kouteen niin messubändeihin hakeu-
tumisella kuin muilla kirkollisilla mus-
akuvioilla oli suuri merkitys. Sain op-
pia turvallisessa ympäristössä ihmisten 
edessä soittamista”, hän sanoo.

”Messuissa ja muissa ei ole samal-
la tavalla kysymys esiintymisestä kuin 
vaikka konsertissa, jossa muusikon suo-
ritus asetetaan arvostelulle alttiiksi, vaan 
seurakuntaa palvellaan sen hetkisellä 
musiikillisella osaamisella.”
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Vuoropuhelua maailman kanssa

”IHMINEN VOI AAVISTELLA jotain Jumalasta ja Hänen tahdostaan luonnon, histo-
rian ja ihmiskohtaloiden perusteella.” näin kuvataan yleistä ilmoitusta evl.fi -sivuston sa-
nastossa. Kokemus on myös yksi teologian tekemisen lähteistä. Meitä kutsutaan siis kat-
somaan myös ihmisiin ja heidän kokemuksiinsa, luontoon sekä koko maailmaan. Anta-
maan niiden käydä kanssamme keskustelua uskostamme ja siihen liittyvistä käsityksistäm-
me. Kuinka usein uskallamme tai muistamme käydä tuohon vuoropuheluun?

JOSKUS MINUSTA TUNTUU, että pelkäämme maailmaa liikaa. Pelkäämme ottaa si-
tä vuoropuheluun kanssamme, sillä uskomme sen vievän meitä kauemmas Jumalasta. Tar-
tumme kiinni, johonkin minkä itse näemme maailman vaikutuksista irrallisina, esimer-
kiksi Raamattuun tai oppeihin. Rakennamme niillä näkökulman, josta katsoa maailmaa. 
Sen ulkopuolelle jääneen sivuutamme tai tulkitsemme tämän maailman viettelyiksi. 

”JOS JUMALA ON HYVÄ, niin miksi maailmassa on niin paljon pahaa?” miettii mo-
ni rippikoululainen, ja kenties jokainen meistä, aina hetkittäin. Kärsimys ja pahuus, nii-
den äärellä kohtaamamme maailma pitää tiukasti kiinni oikeudestaan tulla huomatuksi 
ja osallistua keskusteluun. Silti joskus kärsimyksenkin äärellä saatamme sivuuttaa kutsun 
kuunnella maailmaa, jotta saisimme pitää kiinni omista käsityksistämme. Annamme kä-
sitystemme määritellä, mitä Jumala voisi meille maailmassa ja muissa ihmisissä opettaa. 

VOIMME AAVISTELLA JOTAIN JUMALASTA ja Hänen tahdostaan luonnon, his-
torian ja ihmiskohtaloiden perusteella. Kokemus on yksi teologian lähteistä. Kirjoitin ne 
vielä kerran, jotta muistaisimme, että meillä on eväät sekä kutsu kohdata ja kuunnella 
myös ympäröivää maailmaa. Se ei vie vain turmioon. Jumala ilmoittaa siinä myös itsensä. 
Jotain siis jää kuulematta, jos emme uskalla käydä keskusteluun ihmiskohtaloiden ja maa-
ilman kanssa, tai jos määrittelemme jo valmiiksi, mitä olemme valmiit kuulemaan. Miten 
sinä uskaltaisit tänään käydä keskusteluun, kuunnella?

Mio Kivelä

KOLUMNI
Ruusukallio uskoo, että lähes kaikki 

muusikot painivat esiintymispaineiden 
ja itsekritiikin kanssa.

”Tuota palvelemisen ajatusta muis-
tutan aina itselleni ja kanssamuusikoil-
le, jos messu jännittää. Se helpottaa ai-
nakin minua ja messusoitoista jääkin 
yleensä positiivinen mieli.”

Treenitiloja bändeille

Ruusukallion mukaan kirkolla on ai-
nakin vielä runsaasti musiikkiin liitty-
viä resursseja, niin tiloja, soittimia kuin 
musiikillisesti taitavia työntekijöitä. 

Hänen mielestään niitä voitaisiinkin 
hyödyntää nuorisotyössä vielä nykyistä 
laajemmin.

”On tärkeää, että nuorten bändit 
voivat treenata seurakunnan tiloissa, lai-
nata soitto- ja musatekniikkakamoja se-
kä saada vaikkapa biisintekovinkkejä tai 
matalan kynnyksen soitonopetusta seu-
rakunnan musaa taitavilta työntekijöil-
tä. Kaikkea tätä seurakunniassa jo ta-
pahtuukin, mutta enemmänkin voisim-
me niitä tarjota.”

Juhana Unkuri

u Seminaarin tapahtumapaikka on 
Tampereen seurakuntien toimintakes-
kus AitO. Seminaari järjestetään viikon-
loppuleirinä.  

Seminaari kokoaa yhteen seurakun-
tien nuoria, jotka ovat kiinnostuneita ja 
motivoituneita vaikuttamaan niin ko-
tiseurakunnassa kuin ja koko kirkossa. 
Seminaarissa nuoret visioivat kirkon tu-
levaisuutta sekä saavat uusia virikkeitä, 
näkökulmia ja kavereita eri seurakun-
nista. Seminaari tukee myös paikallis-
seurakuntien nuorten vaikuttajaryhmi-
en toimintaa.

Kutsumme seminaariin kaksi nuorta 
edustajaa kaikista seurakunnista. Nuor-

ten tulee olla konfirmoituja ja toivom-
me, että ainakin toinen heistä olisi alle 
18-vuotias. Pidäthän huolta, että myös 
teidän seurakunnastanne on nuoret 
edustajat mukana seminaarissa.

Kirkon tulevaisuusvaliokunnan jäse-
niä, kirkolliskokousedustajia, Kirkko-
hallituksen ja Lasten ja nuorten keskuk-
sen johtajia sekä piispa Teemu Laajasalo 
ovat keskustelemassa ja visioimassa yh-
dessä nuorten kanssa.

Viikonloppuleiri täysihoidolla 70€/
nuori.  Hienoa olisi, jos seurakuntanne 
neuvosto tai valtuusto lähettäisi nuoret 
ja vastaisi heidän osallistumiskuluistaan. 
Myös seurakunnan työntekijät ja luot-

tamushenkilöt ovat tervetulleita tapah-
tumaan koko viikonlopuksi tai vaikka 
yhdeksi päiväksi, myös heille on omaa 
ohjelmaa. Osallistumismaksu 155€ /vlo 
tai 50€/pv. Ilmoittautuminen seminaa-
riin avautuu tammikuussa 2023. 

Seuraa tiedotusta #kirkko2030 sekä 
LNK:n ja KH:n jumalanpalvelus ja kas-
vatus yksikön sivuilta.

Nuorten tulevaisuusseminaari kirkko 2030 24-26.3.2023

u Ensimmäinen Nuoren seurakun-
nan veisukirja (NSV), niin sanottu Pu-
nainen laulukirja julkaistiin vuonna 
1970. Uusia painoksia on julkaistu vii-
den vuoden välein. Nyt aletaan työstää 
NSV2025-kirjaa. Laulukirjan toimitus-
kunta – johon myös Ruusukallio kuu-
luu – toivoo siihen uusia kappaleita niin 
uusilta kuin kokeneemmilta biisinteki-
jöiltä. Erityisesti siihen toivotaan kap-
paleita nuorilta biisinikkareilta.

Toimituskunta perkaa läpi nykyisen 
painoksen ja tutkailee myös aiempien 
painosten antia.

”Oman pohdiskelun ohella toimitus-
kuntaa kiinnostaa luonnollisesti käyttä-
jien näkemykset. Nykyisen painoksen 
käyttökokemuksista on tulossa kysely 
kevättalvella 2023. Toivomme vastauk-
sia laajasti niin nuorilta kuin työnteki-
jöiltä”, toimituskunnan puheenjohtaja 
Piia Laasonen kertoo.

Laasonen arvioi, että ennakolta on 
hyvä, jos noin puolet kirjan kappaleis-
ta on uutta, edellisessä painoksessa jul-
kaisematonta materiaalia. Hänen mu-
kaansa kirjassa pyritään musiikilliseen 
rikkauteen.

”Koen, että veisukirjassa on mah-
dollisuus kokeilla myös musiikillisesti 
erityylisiä kappaleita. Samalla on syytä 
muistaa, että niiden tulee olla toteutet-
tavissa ensisijaisesti yhteislauluna.”

Laasonen toteaa, että veisukirjaa käy-
tetään monissa erilaisissa tilanteissa.

”Rippikoulu on tietysti ensisijainen 
käyttöympäristö, mutta sen lisäksi sitä 
käytetään muun muassa isoskoulutuk-
sessa, nuorten messuissa ja hartauksissa 
sekä nuorten illoissa. Ja jotkut tarttuvat 
ensimmäistä kertaa kitaraan tai johon-
kin muuhun soittimeen opetellakseen 
NSV-kirjan biisejä.”

Vanhempien NSV-kirjojen lauluja 
laulaneet ovat nyt niin kutsuttuja enti-
siä seurakuntanuoria.

”Tämä kirja voi yhdistää ihmisiä yli 
ikärajojen. Vanhemmat tai isovanhem-
mat huomaavat lasten laulavan rippi-
koulussa osittain samoja lauluja kuin 
he itse aikoinaan. NSV:n laulujen myö-
tä he voivat elää taas ainakin hetken sa-
massa rytmissä ja sävelessä.”

lastenjanuortenkeskus.fi/oisko-sulla-biisii/

Uusia lauluja etsinnässä



V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  4 / 2022 1716 V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  4 / 2022

Tammikuisena sunnuntaina, 
kun Mwang’halangan kyläs-
sä seurakunnan nuoria pyy-
detään jäämään kirkolle ju-

malanpalveluksen jälkeen, pihalla par-
veilee yli kolmenkymmenen hengen 
seurue. Osalla heistä on jo lapsia, mut-
ta kaikki osallistuvat nuorisotyön toi-
mintaan.

”Eikä tässä ole kaikki”, evankelista 
Elikana Mtalasi kertoo.

Kristittyjä on kylässä jo yli kolmesa-
taa, ja nuoria heistä on yli sata. Työ al-
koi peleillä. Elikana huomasi, että kyläs-
sä pelattiin mielellään korttia. Hän pela-
si itsekin, jotta pääsi lähemmäs ihmisiä 
ja mukaan yhteisöön. Ihmisiin tutustu-
misen jälkeen Elikana aloitti opetustuo-
kiot nuorille.

Niissä hän kertoi elämästä kristitty-
nä, hyvän ja pahan erottamisesta toisis-
taan, Raamatusta ja Jeesuksesta. Kortti-
pelit vaihtuivat jalkapalloon ja verkko-
palloon.

”Sain houkuteltua nuoret pelaamaan, 
koska moni ajattelee, että jalkapalloili-
jana voi rikastua. Ainakin helpommin 
kuin korttipeleillä”, Elikana kertoo.

Pikkuhiljaa nuoria alkoi löytää ope-
tuksen pariin, mutta se oli pitkäjän-
teisen työn tulosta. Yksi esimerkki on 
Musa Medadi, 23.

”Lopetin koulun vuonna 2015. Sen 
jälkeen en tehnyt oikein mitään. Kul-
jin kylillä, kunnes Elikana löysi minut”, 
Musa kertoo. Evankelista Elikana pyy-
si Musaa kirkkoon säännöllisesti, mon-
ta vuotta. Lopulta poika suostui eikä ole 
katunut.

”Kuljen Jeesus sydämessäni”

Joka lauantai nuoret kokoontuvat kir-
kolle. He kuuntelevat Elikanan opetus-
ta, pelaavat jalkapalloa ja verkkopalloa 
ja viettävät aikaa yhdessä. Jo se on mer-

kittävää, että tytöt ja pojat kokoontuvat 
yhteen, Elikana kertoo.

”Normaalisti vanhemmat kyselevät 
perään heti, jos tyttö ja poika puhuvat 
keskenään. Siinä olemme jo hiukan pys-
tyneet muuttamaan asenteita”, Elikana 
sanoo.

Asenne muuttui myös Musa Meda-
dilla. Nyt hän haluaisi opiskella lisää, ja 
hänen haaveammattinsa on evankelista. 
”Ennen olin hukassa. Nyt kuljen Jeesus 
sydämessäni”, Musa tiivistää.

Tuohon lauseeseen tiivistyy myös Lä-
hetysseuran työntekijä Hanna Oja-Ni-
sulan suurin ilo siitä, miten merkittävät 
asiat ovat pienestä kiinni. Suomessakin 
nuorisotyötä tehnyt Hanna on Tansa-
niassa huomannut, että työssä nuorten 
kanssa ei välttämättä tarvita sen kum-
mempia kommervenkkejä. 

”Tarvitaan vain se suurin ihme: että 
ihminen ottaa vastaan Jeesuksen ja al-
kaa tehdä tällaista työtä, mitä Elikana 
nyt tekee.”

”Jouduin karkaamaan kotoa 
kirkkoon”

Monen nuoren kodeissa uskotaan henki-
valtoihin ja käydään perinteisillä paranta-
jilla, ja siksi Jeesuksen löytäminen voi ol-
la käänteentekevää. 18-vuotias Elisabeth 
Lukandikija kuvailee uskon tuoneen hä-
nelle vapauden. Enää ei tarvitse pelätä.

”Kun minulla on Jeesus, Saatanal-
la ei ole mahdollisuuksia”, Elisabeth sa-
noo. Hän kiittelee myös opetustuokioita. 
Siellä Elikana kertoo, mitä kaikkea kristi-
tyn elämään kuuluu. Elisabeth mainitsee, 
että oikean ja väärän erottaminen toisis-
taan on tärkeää, ja kertoo raadollisen esi-
merkin.

”Nuori voi tulla hyväksikäytetyksi ei-
kä edes tajua, että sellainen on väärin.”

Kaikki haastatellut nuoret kehuvat 
kilpaa evankelista Elikanaa ja sitä, miten 

hän ymmärtää nuoria ja kuuntelee heitä. 
Elikana itse selittää ymmärtävänsä nuoria 
oman taustansa takia.

”Vanhempani olivat perinteisiä paran-
tajia. Jouduin karkaamaan kotoa kirk-
koon”, Elikana kertoo.

Jotkut hänen kaitsemistaan nuoris-
ta kokevat nyt samaa – kaikkien van-
hemmat eivät katso hyvällä sitä, että lap-
si kääntyy kristityksi. Tarvittaessa Elikana 
etsii nuorelle turvapaikan, jossa tämä voi 
asua, kunnes vanhempien kanssa on saa-
tu asiat sovittua.

”Kaikki tulee Jumalalta”

Victorianjärven itäisen hiippakunnan 
nuorisotyötä tehdään yhteensä 20 seu-
rakuntapiirissä, ja kaikissa niissä nuo-
rilla on hurjia tarinoita. Heitä yhdistää 
kokemus vapautumisesta. Nuorisoevan-
kelistat toimivat kirkkoon kutsujina ja 
opettajina, mutta myös jumalanpalve-
lusten toimittajina ja turvallisina aikui-
sina nuorille.

Evankelista Elikana sanoo haluavan-
sa muuttaa nuortensa elämän parem-
maksi kuin mitä se on ollut. ”Mutta en 
minä mitään muuta. Kaikki se tulee Ju-
malalta.”

 
Teksti Virve Rissanen  

Kuvat Emmanuel Mtika

Juttu on julkaistu  
Lähetyssanomissa 3/2021

Me olemme
     seurakunta

Kolmisen vuotta sitten 
Mwang’halan kylässä 
oli kuusi kristittyä. Siitä 
alkoi evankelista Elikana 
Mtalasin nuorisotyö.
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”Kivut ja haasteet nuorten kanssa 
työskentelyssä ovat erilaiset Tan-

saniassa ja Suomessa. Molemmissa mais-
sa nuorille on kuitenkin tärkeää, että jo-
ku ottaa hänen tilanteensa vakavasti ja on 
valmis kulkemaan rinnalla”, sanoo lähe-
tystyöntekijä, pastori Hanna Oja-Nisula. 
Pallopelit vetävät uusia nuoria seurakun-
taan.

Hanna kehittää kirkon nuorisotyötä 
Tansaniassa, työparinaan tansanialainen 
pastori Nalogwa Ibrahimu. Hän työsken-
telee lisäksi Nyakaton raamattuopistossa, 
jossa koulutetaan kirkolle uusia työnteki-
jöitä.

Pyysimme Hannaa vertaamaan luteri-
laisen kirkon nuorisotyötä Tansaniassa ja 
Suomessa.

Millaisia nuorisotyöntekijöitä  
Tansaniassa on?
”Tansaniassa ei varsinaisesti tunneta kä-
sitettä nuorisotyöntekijä. Nuorisotyö-
tä johtaa seurakunnissa nuorisotyön ko-
mitea, joka koostuu nuorista aikuisis-
ta vapaaehtoisista. Lähtiessämme kehit-
tämään nuorisotyötä huomasimme, et-
tä meidän pitää kouluttaa ihmisiä, jotka 
pystyvät sitoutumaan työhön ja kohtaa-
maan nuoria. 

Hiippakunnassamme on kolme työn-
tekijäryhmää: papit, evankelistat ja seu-
rakuntatyöntekijät. Ne seurakuntapii-
rit, joissa on nuorisotyöstä innostu-

nut evankelista, ovat päätyneet meidän 
nuorisotyömme pilottiseurakunniksi.” 

Käyvätkö nuoret rippikoulun?
”Rippikoulu kestää kaksi vuotta, ja sii-
nä kokoonnutaan kirkkoon vähintään 
kerran viikossa muutaman tunnin ajan. 
Lapset käyvät rippikoulun yleensä en-
nen peruskoulun viimeistä luokkaa. Syy-
nä on se, että lasten halutaan antaa kes-
kittyä päättökokeisiin. Osa lapsista myös 
menee alakoulun viimeiseksi vuodeksi si-
säoppilaitokseen. 

Monet siis aloittavat rippikoulun 
10-vuotiaana, ja heidät konfirmoidaan 
12-vuotiaina. Rippikoulun käynyt saa 
seurakunnasta oman jäsennumeron, ja 
kirkkoon oman kirjekuoren, johon lai-
tetaan kolehtirahat sunnuntaisin. Se on 
osoitus siitä, että olet seurakunnan täy-
sivaltainen jäsen. Aikuisrippikoulujakin 
järjestetään.”

Mitä kaikkea nuorisotoimintaa  
kirkolla on?
”Kuorot vetävät nuoria kirkkoon, se on 
ollut niin aina. Nuorisotyön komite-
at pyrkivät järjestämään kerran tai kak-
si vuodessa nuorten seminaareja. Joissa-
kin seurakunnissa nuorilla aikuisilla on 
säännöllisempää toimintaa, joka keskit-
tyy yhteisen rukouksen, ylistyksen ja ju-
listuksen ympärille. 

Teini-ikäisten nuorten toiminta ei ole 

seurakunnissa päässyt kehittymään, sillä 
varsinkin kaupungissa monet sen ikäiset 
nuoret ovat sisäoppilaitoksissa. Kouluissa 
hengellinen elämä on järjestäytynyt pit-
kälti nuorten omaehtoisuuden kautta. 

Nuorisotyön pilottiseurakunnissa on 
kerran viikossa nuorten kokoontuminen, 
jossa on opetusta, keskustelua, leikkiä, 
laulua ja rukousta. Nuoret myös kokoon-
tuvat kerran tai useammin pelaamaan: 
pojat jalkapalloa, tytöt verkkopalloa. 

Ennen pelejä tai niiden jälkeen on 
yleensä pieni hartaus ja yhteistä ruko-
usta. Monet nuoret ovat mukana ensin 

u Tansaniassa on tapana ajatella, 
että 18–45-vuotias on nuori. 
Ajatus perustuu ikäkausien kol-
mijakoon: ihminen on joko lapsi, 
nuori tai vanhus. Nuori on se, joka 
jaksaa tehdä asioita. 

Nykyään Mwanzan hiippakunta 
määrittelee, että nuoruus alkaa rip-
pikoulun jälkeen ja kestää 35 ikä-
vuoteen asti.

Tansanian väestöstä noin 20 
prosenttia on 15–24-vuotiaita. Yli 
55-vuotiaita on vain kuusi prosent-
tia. Suomalaisista vuonna 2019 yli 
65-vuotiaita oli 20 prosenttia.

Nuori tulee pallon 
perässä seurakuntaan

vain pelaamassa, mutta kiinnostuvat sit-
ten pikkuhiljaa myös muusta seurakun-
nan toiminnasta.”

Voiko nuori tehdä vapaaehtoistöitä  
seurakunnassa?
”Tansanialaisessa seurakunnassa mikään 
ei toimi ilman vapaaehtoisia. Nuoriso-
työn lisäksi nuoria aikuisia on eri työalo-
jen komiteoiden jäseninä. Heitä on myös 
seurakuntien ja seurakuntapiirien van-
hemmistossa. 

Nuoria on silti näkyvimmissä tehtä-
vissä vähän verrattuna siihen, miten suu-
ren osan seurakuntalaisista he muodosta-
vat. Ikärakenne on nimittäin tansanialai-
sissa seurakunnissa huomattavasti nuo-
rempi kuin suomalaisissa.

Seurakunnissa kokoontuu viikoittain 
alueellisia pienryhmiä, jotka vuorollaan 
vastaavat esimerkiksi kirkon siisteydestä, 
suntion tehtävistä ja monista muista käy-
tännön asioista kirkossa ja jumalanpal-
veluksissa. Näihin tehtäviin kaikilla on 
omat vuoronsa.  

Mitä muissa kuin luterilaisessa  
kirkossa tehdään?
”Meidän nuorisotyömme piiriin on tul-
lut paljon myös muiden kirkkokunti-
en nuoria, kun ei ole ollut varsinaisesti 
nuorisotyötä tarjolla. Katolilaisilla on hy-
vää materiaalia, jota myös me käytämme. 
Siinä on otettu eri ikäryhmät huomioon. 
Mwanzan alueella myös helluntailaisilla 
on ollut nuorisotyötä teini-ikäisille.”

Voiko nuori aikuinen erota kirkosta?
”Valtio ei pidä kirjaa kirkon jäsenistä, 
mutta kirkossa voi vaan jättää käymättä. 
Eroaminen tapahtuu käytännössä myös 
silloin, jos muuttaa, eikä ilmoittaudu uu-
teen kotikirkkoonsa. Yleensä jos ihmi-
nen muuttaa, hän hakee omalta papil-
taan kirjeen, jossa pappi esittelee muut-
tajan ja kertoo tämän olevan kastettu ja 
konfirmoitu. 

Kirje viedään uuteen seurakuntaan. 
Siellä muuttaja rekisteröidään ja hänelle 
annetaan kirjekuori omalla numerollaan. 
Varsinkin pienemmissä paikoissa pappi 
tai evankelista kyselee ja seuraa, jos seu-
rakuntalaista ei näy jumalanpalveluksissa 
pitkään aikaan. 

Kristittynä elämisessä merkittävä osa 
on jumalanpalveluksissa käyminen. Mo-
ni sanoo olevansa kristitty, vaikkei kir-
kossa olisi hetkeen käynytkään.”

”Synnyin perinteisen parantajan 
perheeseen. Minut ajettiin pois ko-
toa, kun aloin käydä kirkossa. Nuo-
risotoiminnassa minua kiinnos-
ti erityisesti verkkopallo ja nuoril-
le suunnatut opetukset. Itseluotta-
mukseni on vahvistunut. 

Ymmärrän, että vaikka olen 
nuori, ja minulla on oikeus tul-
la kuulluksi. Pystyn sanomaan vas-
taan, jos minua houkutellaan nai-
misiin. Olen löytänyt motivaati-
on jatkaa opiskelua. Nuorisotyön 
kautta sain myös koulutarvikkeita.”

 
Naomi, 16  

”Vanhempani sanoivat, että minun 
pitäisi mennä naimisiin. Karkasin 
kotoa ja menin erääseen perhee-
seen tekemään kotiapulaisen töitä. 
Myöhemmin palasin kotikylälle, 
ja silloin tulin seurakunnan nuor-
ten toimintaan. Vanhemmilleni oli 
jo maksettu morsiusmaksu, mutta 
sanoin, että en aio kadottaa nuo-
ruuttani menemällä naimisiin vain 
rahan takia.”  

Jesca, 17 

”Vanhempani jättivät minut, kun 
olin pieni. Kasvoin isoäitini kans-
sa. Hän eli sellaista elämää, että 
olin joutua jättämään koulun kes-
ken. Kirkon nuorisotyö auttoi mi-
nua kouluvaatteiden ja -tarvikkei-
den kanssa. Pelit ja Jumalan sanan 
opetus vetivät puoleensa.

Nyt olen voinut toteuttaa unel-
mani ja päättää peruskoulun - il-
man nuorisotyötä se olisi ollut vai-
keaa. Koen olevani arvokas. Minua 
kuunnellaan, minusta välitetään, ja 
olen oppinut, mitä on olla nuori.”

Monica, 21
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Peruskouluaan päättävät suo-
malaisnuoret ovat tutkimuk-
sen mukaan varsin päämäärä-
tietoisia. 

Nuoret tietävät mitä haluavat, ja tässä 
mielessä he toteuttavat opetussuunni-
telman tavoitteita.

”Siitä puhutaan paljon, että nuoret 
olisivat hukassa eivätkä välittäisi mis-
tään. Suomalaiset nuoret ovat kansain-
välisiin tutkimuksiin verrattuna kuiten-
kin poikkeuksellisen päämäärätietoisia”, 

toteaa aiheesta väitöskirjaa valmisteleva 
Vesilahden seurakunnan nuorisotyönte-
kijä Merja Viljanen.

Vaikka päämäärätietoisuutta voi pi-
tänä hyvänä asiana, vain joka kymme-
nennellä nuorella se on ulospäinsuun-
tautuvaa. Viljasen tutkimuksessa erottui 
iso joukko nuoria, jotka ovat päämäärä-
tietoisia, mutta joiden päämäärä on it-
sekeskeinen.

”Tähän ryhmään kuuluvilla esimer-
kiksi ihmissuhteet tulevat tärkeysjärjes-

tyksessä vasta uran ja itsensä toteuttami-
sen jälkeen.”

Vain harvalla  
päämääränä vakaumus

Merja Viljasen ja Elina Kuusiston Tam-
pereen yliopiston Civic Purpose -pro-
jektiin kuuluva tutkimus julkaistiin 
Kasvatus & Aika -lehdessä. 

Kyselytutkimukseen vastasi kevääl-
lä 2020 kaikkiaan 843 yhdeksäsluok-

Nuoret ovat 
päämäärätietoisia,
mutta itsekeskeisiä
Haasteena on, 
miten nuorten 
elämänpäämäärät 
kohdistettaisiin itsen 
ulkopuolelle, sanoo 
nuorisotyöntekijä ja 
tutkija Merja Viljanen.
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kalaista Tampereen ympäristökunnista. 
Tutkimuksella haluttiin selvittää perus-
koulunsa päättävien nuorten päämää-
räprofiileja sekä elämänpäämääriä.

Nuoret saivat myös vastata sanallises-
ti kysymykseen, mikä on mielestäsi elä-
män päämäärä. Tärkeimmäksi päämää-
räksi nousi itsensä toteuttaminen. Sen 
mainitsi 29 prosenttia vastaajista.On-
nellisuuden ja hyvän elämän mainit-
si nuorista yli neljännes, ja kolmannel-
le sijalle ylsi ura (26 %). 

Ihmissuhteet ja perhe olivat nuor-
ten arvoasteikossa vasta sijalla nel-
jä. Vakaumuksen tai eksistentiaalisen 
pohdinnan mainitsi päämääränään 
vain kaksi prosenttia nuorista.

Kolmasosa nuorten sanallisista vasta-
uksista ei sisältänyt lainkaan elämänpää-
määrää, ja viisi  prosenttia nuorista mai-
nitsi päämääräkseen kuoleman.

Itsensä toteuttaminen  
ja ura tärkeitä

Tutkimuksessa nuoret voitiin tilastollis-
ten analyysien perusteella jaotella nel-
jään eri päämääräprofiilin. 

Kolmannes vastaajista sijoittui ka-

tegoriaan päämäärätietoiset. Korkean 
päämäärätietoisuuden lisäksi heillä oli 
sitoutuneisuus sen saavuttamiseen ja 
päämäärä suuntautui itsen ulkopuolel-
le. Näille nuorille tärkeintä oli toteuttaa 
itseään ja saavuttaa tavoitteitaan.

Toinen kolmannes nuorista luokitel-
tiin ryhmään, joka on myös päämäärä-
tietoinen mutta vastaajien päämäärä on 
itsekeskeinen. Ryhmän päämäärissä ko-
rostuivat ura eli työ, opiskelu tai am-
matti. Toisena oli itsensä toteuttaminen. 
Tässä ryhmässä vain neljä prosenttia 
päämääristä oli ulospäinsuuntautuvia.

Poikien ja tyttöjen  
välillä on eroja

Kolmanneksi suurimman päämääräp-
rofiiliryhmän muodostivat haaveilijat. 
Heitä oli 22 prosenttia nuorista. Haa-
veilijoiksi luettiin nuoret, joilla oli vah-
va toive, että he voisivat tehdä jotakin 
hyvää toisille. He eivät vain vielä olleet 
jäsentäneet, mitä se on ja tämän vuok-
si sen suhteen ei ole myöskään pitkäjän-
teistä pyrkimystä.

Neljänneksi ja selkeästi pienimmäk-
si ryhmäksi muodostui sitoutumatto-

mat, joilla ei ole tavoitetta eikä näin ol-
len myöskään sitoutumista siihen. Hei-
tä oli nuorista yhdeksän prosenttia.

Sitoutumattomien ryhmässä yli puo-
let nuorista ei maininnut mitään pää-
määrää eikä ulospäinsuuntautuvia pää-
määriä löytynyt lainkaan. Niissä vasta-
uksissa, joissa ilmaistiin päämäärä, tär-
keimmiksi osoittautuivat rikkaus ja ra-
ha, hauskan pitäminen ja työ.

Poikien ja tyttöjen erot olivat tilas-
tollisesti merkitseviä kaikissa profiileis-
sa. Ulospäinsuuntautuva, toisia auttava, 
elämänpäämäärä oli tärkeä erityisesti ty-
töille. Heitä oli paljon haaveilijoiden ja 
päämäärätietoisten ryhmässä.

Sen sijaan poikia oli suhteessa eniten 
sitoutumattomien ja itsekeskeisten ryh-
mässä. Samansuuntainen ero sukupuol-
ten välillä on havaittu myös amerikka-
laistutkimuksissa.

Missä kadonnut talkoohenki?

Viljasen mukaan tutkimustulokset hei-
jastavat yhteiskuntamme individualis-
tista, itsensä kehittämisen ja itsepärjää-
misen eetosta. 

Nykyisessä peruskoulussa pyritään 

Tutkimuksen perusteella yhdeksäsluokkalaisilla nuorilla 74 prosentilla elä-
mänpäämäärissä on itsekeskeistä tavoitetta. Merja Viljanen tekee nyt jat-
kotutkimusta siitä, miten nuorten päämäärät ovat muuttuneet, kun he ovat 
toista vuotta toisen asteen opinnoissa.

Päämäärätietoiset
“nauttia ja olla äiti ja saavuttaa jotain elämässä, 

vaikuttaa asioihin” (ID-96)

itsekeskeiset
“Saada hyvätyö ja perhe” (ID-300) 

 

Haaveilijat
“en tiedä, varmaan olla onnellinen ja toteuttaa 

unelmia ja saada lapsia” (ID-807)

Sitoutumattomat
“En tiedä yhtään vielä tällä hetkellä ja tuntuu 
että olen hieman hukassa sen kanssa” (ID-830)

Millaisia päämääräprofiileja voitiin tunnistaa 
peruskoulunsa päättävien nuorten keskuudesta?

kriittisen demokraattiseen kansalaisuu-
teen. Tutkimuksen perusteella näyttää 
kuitenkin siltä, että peruskoulunsa päät-
tävät nuoret korostavat näkemyksissään 
yksilöllistä kansalaisuutta. Siinä koros-
tuu vastuunkantamisen sijaan vapaus.

Itsensä toteuttaminen, onnellisuu-
den tavoittelu ja työ ovat nuorille elä-
män tärkeimpiä päämääriä.

Merja Viljasen mukaan tutkimustu-
lokset asettavat haasteita nuorisotyöl-
le. Miten koulut ja vapaa-ajan toimijat, 
kuten seurakunnat, voivat tukea nuo-
ria löytämään elämänpäämäärän, josta 
huokuu oman elämän merkitys jollekin 
itsen ulkopuolelle? Sellaisen, jossa nä-
kyisi halu auttaa, halu osallistua tai ha-
lu vaikuttaa ympärillä oleviin asioihin?

Viljanen muistuttaa, että kun itsellä 
on jokin muita hyödyttävä päämäärä, se 
korreloi onnellisuuden kanssa.

”Jos päämäärä kohdistuu vain itseen, 
sitä viime kädessä pettyy. Jos se taas 
suuntautuu itsen ulkopuolelle, se voi-
maannuttaa ja parantaa mielenterveyt-
tä, kun etenee kohti tavoitettaan.”

Viljanen haikaileekin hävinneen tal-
koohengen perään. Nykynuorilla on 
paljon ahdistusta ja levottomuutta. Yh-
dessätekemisellä sitä voisi vähentää.

”Sitä mietin, että miten saamme luo-
tua yhteisön, jossa kaikki nuoret voi-
vat kasvaa itsekseen mutta silti kuulua 

ryhmään ja vaikuttaa siihen. Nyt nuo-
ret laitetaan liian aikaisin pärjäämään it-
sekseen.”

Muutos kiinnostaa

Viljanen  tekee paraikaa aiheesta jatko-
tutkimusta. Hän selvittää seurantatut-
kimuksessa samojen nuorten tilanteen 
nyt, kun he ovat toista vuotta toisella 
asteella.

Onko nuorten päämäärä pysynyt tai 

löytynyt? Ja mikä selittää sen, että pää-
määrä on kadonnut tai kirkastunut? 

Lisäksi Viljanen koettaa pohtia, mi-
ten nuoria voisi tukea prososiaalisen 
päämäärän löytämisessä.

”Koulussa nuoria yritetään ohjata 
itseohjautuvammiksi, mutta sitä em-
me tiedä, mikä esimerkiksi päämäärien 
osalta on tästä syytä tai seurausta”, Vil-
janen pohtii.

 
Tomi Kangasniemi

”Itsensä 
toteuttaminen, 
onnellisuuden 

tavoittelu 
ja työ 

ovat nuorille 
elämän 

tärkeimpiä 
päämääriä.”
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P IPLIA

Jeesus olisi seurakunnan työntekijänä kirkkoherran pai-
najanen. Häneltä puuttuu sensitiivisyyttä hyviä tapoja 
vaalivien kunnon kansalaisten herkille tunnoille. Hän ei 
kunnioita auktoriteetteja eikä yhteisiä normeja. Hänel-
lä on kiusallinen tapa pitää äänekkäästi pienen ihmisen 
puolta silloinkin, kun tuo ihminen loukkaa hyvää järjes-
tystä.

Evankeliumeissa toistuu esimerkiksi sapattiin liitty-
vä konflikti: milloin Jeesus parantaa ihmisiä sapattina 
(Matt. 12:9-14; Luuk. 13:10-13; Joh. 7:23), milloin taas 
hänen nälkäiset opetuslapsensa katkovat viljapellosta täh-
kiä pyhäpäivästä huolimatta (Matt. 12:1-7). Kun muut 
esittävät huolensa Jumalan itsensä antaman sapattikäskyn 
loukkaamisesta, Jeesus vastaa kärkevästi.

Kun synagogan esimies näki, että Jeesus paransi sai-
raan sapattina, hän suutuksissaan sanoi paikalla olevil-
le: »Viikossa on kuusi päivää työtä varten, tulkaa silloin 
parannettaviksi älkääkä sapattina.» Herra vastasi: Te te-
kopyhät! Jokainen teistä kyllä päästää sapattina härkänsä 
tai aasinsa kytkyestä ja vie sen juomaan. Tätä Abrahamin 
tytärtä on Saatana pitänyt siteissään jo kahdeksantoista 
vuotta. Eikö häntä olisi saanut päästää vapaaksi sapatin-
päivänä?» (Luuk. 13:14-16)

Ja Jeesus sanoi heille: »Sapatti on ihmistä varten eikä 
ihminen sapattia varten. (Mark. 2:27)

Jos te ymmärtäisitte, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahta-
vaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja’, te ette tuomitsisi 
syyttömiä. (Matt. 12:7-8)

Jeesuksen vastauksissa tunnollinen sapattiuskollisuus 
näyttäytyykin pikkumaisuutena ja tekopyhyytenä, jos 
se estää näkemästä ihmistä ja tämän hätää. Jumala antaa 

Ihmisen puolella

Vanhassa testamentissa sapatille kaksi eri perustelua. Toi-
nen liittyy hänen omaan toimintaansa, lepoon luomisen 
jälkeen. Toinen on käytännöllinen: ihmisen ja hänen or-
jiensa täytyy saada levätä (5. Moos. 5:14). Jeesus tarttuu 
tähän käytännölliseen perusteeseen ja sen taustalla ole-
vaan ajatukseen ihmisen arvosta ja tarpeista. 

Ihmisen puolelle asettuminen näkyy hyvin konkreet-
tisesti myös Jeesuksen tavassa seurustella moraaliltaan ar-
veluttavan väen kanssa. Tämän ilmiön kohdalla evanke-
liumeissa on hieman eroja. Luukkaan evankeliumin eri-
tyispiirre on korostaa Jeesusta syntisten ystävänä. Esi-
merkiksi tuhlaajapoikavertaus esiintyy vain Luukkaal-
la. Evankeliumissa on useita kertomuksia, joissa elämän-
sä väärän suunnan tiedostava ihminen hakeutuu Jeesuk-
sen luo ja tulee nähdyksi. Juuri Luukkaan evankeliumis-
sa Jeesuksen katse löytää puuhun kavunneen Sakkeuksen, 
joka on väärinkäyttänyt asemaansa publikaanien esimie-
henä kerätäkseen omaisuuden (Luuk. 19:1-10). Jeesuk-
sen katse kohtaa prostituoidun, joka on hävyttömän roh-
keasti keplotellut itsensä fariseuksen kotiin miesten ko-
koontumiseen päästäkseen Jeesuksen luo (Luuk. 7:36-
50). Ristin rikollinen turvaa Jeesukseen vain Luukkaal-
la (Luuk. 23:42).

Kertomukset Jeesuksesta syntisten ystävänä ovat niin 
tuttuja, että on helppoa unohtaa, miten epäilyttävässä va-
lossa Mestari näyttäytyy niissä. Moni varhainen kristitty 
korostikin mieluummin Kristuksesta aivan muita puolia.

Katja Kujanpää

Kasvatus- ja nuorisoalalla eläm-
me hyvin haasteellista aikaa. Co-
vid-19 tuomat rajoitteet ja di-

giosaamisen kasvanut tarve ovat haasta-
neet työtämme, osaamistamme ja jaksa-
mistamme jo kohta kolmen vuoden ajan. 

Kun viheliäisen viruksen luultiin ro-
kotusten ja laumaimmuniteetin myö-
tä laantuneen, aloitti Venäjä sodan Uk-
rainaa vastaan, mikä toi lisää uudenlaisia 
haasteita kasvatus- ja nuorisoalalle. 

Lasten, nuorten ja perheiden hyvin-
vointi on järkkynyt monin eri tavoin. 
Tällä kaikella on ollut myös taloudelli-
sia seuraamuksia, jotka ovat vaikuttaneet 
niin yksittäisten ihmisten kuin kokonais-
ten perheiden hyvinvointiin. 

Lasten, nuorten ja nuorten aikuisten 
mielenterveyden haasteet ovat lisäänty-
neet valtavasti. Yhteiskunnan palvelujär-
jestelmät ovat riittämättömät.

Monialainen yhteistyö  
on voimavara

Kasvatus- ja nuorisoalan yhteinen tavoi-
te on lasten, nuorten ja perheiden koko-
naisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. 

Kunnissa, seurakunnissa, järjestöissä 
ja kouluissa on tartuttu ripeästi haastei-
siin ja kehitetty erilaisia kohtaamisen ta-
poja ja menetelmiä sekä tehty valtava di-
giloikka kehittämällä digitaalista kasvu- 
ja toimintaympäristöä. 

Toiminnoissa on myös pyritty monin 
tavoin osallistamaan lapsia ja nuoria yh-
teiseen kehittämistyöhön.

On myös aiempaa enemmän hakeu-
duttu verkostoyhteistyöhön eri toimijoi-
den kanssa. On ymmärretty, että lapset ja 
nuoret ovat yhteisiä. He ovat usein sekä 
kuntalaisia, seurakuntalaisia että jonkin 
järjestön, seuran tai yhdistyksen jäseniä.

Kasvatuksen ja nuorisotyön aloilla 
toimiva ja tuloksellinen monialainen yh-
teistyö on valtava voimavara, sillä hyvin 
toteutettuna ja kaikkia mukana olevia 
osapuolia hyödyttävänä yhteistyö luo hy-
vät edellytykset entistä laadukkaammalle 
ja monipuolisemmalle varhaiskasvatus-, 
nuoriso- ja perhetyölle.

Kunnissa, seurakunnissa, kouluissa ja 

järjestöissä tehdään jo paljon yhteistyötä 
monilla eri tasoilla ja yli toimialarajojen. 
Teemmekö sitä riittävästi ja olisiko meil-
lä varaa tehdä vielä enemmän?

Vuonna 2019 toteutetusta laajasta ky-
selytutkimuksesta selviää, että toimija-
sektorista riippumatta useimmat toimi-
jat toivovat yhteistyön tekemisen lisään-
tyvän tulevaisuudessa. Uusien yhteistyö-
verkostojen toivotaan selkeyttävän alan 
sisäistä työnjakoa, karsivan päällekkäistä 
toimintaa ja tuovan käytännön toimin-
taan uusia ideoita ja sisältöjä.  Verkosto-
työskentely nähdään myös hyvänä tapana 
tutustua muihin toimijoihin, vaihtaa aja-
tuksia ja oppia uutta.

Sisältöä koko alalle

NUORI2023 -valtakunnallisessa kasva-
tus- ja nuorisoalan kohtaamisessa 18.-
20.4.2023 meille avautuu mahdollisuus 
kurkistaa kasvatus- ja nuorisoalan valta-
kunnalliseen, alueelliseen ja paikalliseen 
monialaisuuteen ja työskentelytapojen 
erilaisiin variaatioihin sekä onnistunei-
siin yhteistyömuotoihin. 

NUORI2023-tapahtumassa ohjel-
makokonaisuuden rakentamisesta vastaa 
alan toimijoista koostuva ohjelmatyöryh-
mä. Ohjelmatyöryhmä on koottu avoi-
mella haulla, ja se pyrkii edustamaan ko-
ko kasvatus- ja nuorisoalaa. 

Ohjelmatyöryhmä on olemassa siksi, 
että paras asiantuntijuus ja näkemys siitä, 
mitä kasvatus- ja nuorisoalalla juuri nyt 
tarvitaan, on ehdottomasti alan toimi-
joilla itsellään. Ohjelmatyöryhmä vastaa 

tapahtumaan valittavista ohjelmista sekä 
avajaisten ja päättäjäisten teemoista.

Koska ohjelmatyöryhmässä on edus-
tettuna kunta-, seurakunta-, oppilaitos- 
ja järjestösektori, pystymme vahvista-
maan sitä, että NUORI2023-ohjelma-
kokonaisuus palvelee koko alaa niin var-
haiskasvatuksesta nuoriso- ja perhetyö-
hön. Ohjelmatyöryhmän työskentelyssä 
yhteistyö on pääroolissa, ja uskomme, et-
tä laadukas, ajankohtainen ja alan toimi-
joiden tarpeet parhaalla mahdollisella ta-
valla huomioiva ohjelma syntyy yhdessä 
jokaisen omaa asiantuntijuutta hyödyn-
täen.

Ohjelmahaku on käynnissä!

Ohjelmatyöryhmä valitsee tapahtu-
man ohjelman syksyllä 2022, ja NUO-
RI2023-ohjelmahaku onkin parhaillaan 
käynnissä! 

Toivomme hakemuksia laaja-alaisesti 
koko kasvatus- ja nuorisoalalta, jotta jo-
kaisen alan toimijan ääni tulisi kuuluviin 
ohjelmakokonaisuudessa. Tänä vuonna 
toivomme erityisesti myös, että lasten ja 
nuorten oma ääni näkyy mukana ohjel-
massa. 

NUORI2023-tapahtuman ohjelma 
tuotetaan yhdessä kasvatus- ja nuoriso-
alan kanssa, koska kaikilla meillä on sa-
ma tavoite – rakentaa hyvää ja turvallista 
tulevaisuutta, jossa jokainen lapsi ja nuo-
ri voi voida hyvin ja kasvaa omaksi itsek-
seen.

Sirpa Syrjä & Minna Jauho

Polkuja hyvään tulevaisuuteen
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Seurakuntien osallisuustyöntekijöiden verkosto
u Vertaistuki on usein paras tuki-
muoto, niin toiminnan aikana kuin si-
tä käynnistettäessä. Seurakuntien osalli-
suustyöntekijöiden verkosto on perus-
tettu, jotta voimme jakaa toimivia mal-
leja ja ihmetellä käytäntöjä ja kysyä ky-
symyksiä toisiltamme.

Verkoston ajankohtaisia asioita ovat 
muun muassa nuorten vaikuttajaryh-
mät, lapsivaikutukset (LAVA) seura-
kunnassa, lasten ja nuorten osallisuus, 
osallisuuden menetelmät, lasten ja 
nuorten kuuleminen ja vaikuttaminen 
seurakunnassa. Syksyn kokoontumisissa 

keskustelemme luonnollisesti teemasta 
nuoret ja seurakuntavaalit

Verkostotapaamiset toteutuvat pää-
sääntöisesti teams:ssa. Ryhmään voit 

liittyä Lasten ja nuorten keskus ry:n si-
vujen kautta. 

www.lastenjanuortenkeskus.fi/nuorte-
naanikirkossa/verkosto/ 

Mitä kuuluu milleniaalien kirkko -hankkeelle?

Millenniaalien kirkko – hanke on 
osa kirkolliskokouksen vuosil-

le 2021-2022 rahoittamia Ovet au-
ki – strategian toimeenpanohankkeita. 
Hankkeen laajana yleistavoitteena ta-
voitteena on mahdollistaa y- ja z-suku-
polville elää kristittynä itselleen merki-
tyksellisellä tavalla.

Reilun puolentoista vuoden aikana 
on järjestetty useita webinaareja, tehty 
tutkimusta, kirjoitettu blogeja, aloitettu 
Aikuisten polut – asiakirjan kirjoittami-
nen sekä tutkimusjulkaisun valmistelu, 
vierailtu seurakunnissa suunnittelemas-
sa tulevaa ja hahmoteltu erilaisia malle-
ja vahvistaa millenniaalien seurakunta-
yhteyttä. 

Millenniaalien kirkko – hankkeen 
viimeinen syksy on lähtenyt käyntiin 
ja tekemistä vielä riittää. Tällä hetkel-
lä katseet suuntautuvat erityisesti seu-
rakuntien kanssa tehtäviin jatkotoimen-
piteisiin y- ja z-sukupolvien tavoittami-
seksi sekä Aikuisten polut – asiakirjan 
viimeistelyyn.

Taloustutkimuksen kanssa toteutet-
tu tutkimus millenniaalien asenteista ja 
arvoista on tarjonnut tärkeää ja täsmäl-
listä tietoa eri puolilla Suomea asuvien 
millenniaalien asenne- ja arvomaailmas-
ta. Datan perusteella on ollut mahdol-
lista luoda millenniaaleista neljä eri pro-

fiilityyppiä ja tarkastella yhdessä seura-
kuntien kanssa kunkin alueen tyypil-
lisimpiä millenniaaliprofiileja. Nämä 
profiloinnit ovat toki yleistyksiä, mut-
ta ne antavat hyvän peilin seurakunnil-
le miettiä millä tavoin yhteyttä kannat-
taa rakentaa ja millaista toimintaa kan-
nattaisi järjestää. 

Mielenkiintoinen löytö on myös ol-
lut se, että datan perusteella perintei-
nen alueellinen yhteistyö ei kenties ole 
se kaikkein toimivin toimintapa seura-
kuntien välillä. Mitä jos tulevaisuudes-
sa seurakunnat tekisivätkin yhteistyötä 
niiden seurakuntien kanssa, joiden alu-

eella asuu profiililtaan samanlaista väes-
töä? Hankkeen puitteissa olemme hah-
motelleet eräänlaisia ”venekuntia” mil-
lenniaaliprofiilien mukaan ja kutsun sa-
man venekuntien seurakuntia yhteis-
työhön keskenään. Syksy näyttää mihin 
suuntaan tämä yhteistyö kehittyy.

Paljon on tapahtunut ja paljon on 
vielä tehtävää. Toiveena on, että millen-
niaalien kirkko -hanke voisi jatkua ta-
valla tai toisella myös tulevina vuosina. 

 
Katso lisää:
evl.fi/plus/hankkeet/millenniaalien-kirkko 

u Tapahtuma on tarkoitettu kasvatus- 
ja nuorisoalan ammattilaisille, opiskeli-
joille ja vapaaehtoisille. Jopa 3000 alan 
toimijaa saapuvat tapahtumaan ympäri 
Suomea eri kunnista, järjestöistä, seura-
kunnista ja alan oppilaitoksista. NUO-
RI2023 on koko kasvatus- ja nuoriso-
alan suurtapahtuma, jossa alan toimi-
joiden on mahdollista kehittää osaamis-
taan ja verkostoitua.

Tapahtuman järjestävät Allianssi ja 
Kirkkohallitus. Tapahtuma järjestetään 
ilmastovastuullisesti.

Tapahtuman ohjelmahaku on vielä 
avoinna. Ohjelma julkaistaan loka-mar-
raskuussa.

Tapahtuman osallistumismaksu vaih-
telee ilmoittautumisen ajankohdasta 
riippuen: mitä aiemmin ilmoittaudut, 
sitä edullisempi osallistumismaksu on. 

Tapahtumaan ilmoittaudutaan säh-
köisesti Lyyti-järjestelmässä. Voit il-

moittaa järjestelmässä tapahtumaan se-
kä yksittäisiä henkilöitä että suurempia 
ryhmiä. Osallistumismaksu sisältää kah-
den tai kolmen päivän osallistumisen ta-
pahtumaan ja kahvitarjoilun. Osallistu-
mismaksu ei sisällä matkoja, majoituk-
sia tai ruokia. 

Lipputyypit:
On time bird 170€ (3 päivää) /  
150€ (2 päivää).  
Lipunmyynti alkaa syyskuussa 2022

Late bird 200€ (3 päivää) /  
185€ (2 päivää)
Lipunmyynti alkaa tammikuussa 2023

Opiskelijat 50€ (3 päivää) /  
40€ (2 päivää).  
Opiskelijat ilmoittautuvat  
oppilaitoksensa kautta.

  

NUORI2023 – valtakunnallinen 
kasvatus- ja nuorisoalan kohtaaminen 
Jyväskylän Paviljongissa 18.–20.4.2023

Hae ohjelmantuottajaksi 
nuori2023 -tapahtumaan

u NUORI2023 – valtakunnallinen 
kasvatus- ja nuorisoalan kohtaaminen 
järjestetään Jyväskylässä 18.–20.4.2023. 
Nyt juuri teidän organisaatiolla on mah-
dollisuus hakea tapahtuman ohjelman 
tuottajaksi!

Ohjelmatuottajat pääsevät jakamaan 
oman asiantuntijuutensa koko kasvatus- 
ja nuorisoalan hyväksi. Mitä sellaista tie-
totaitoa juuri sinun työpöydällä asuu, mi-
kä olisi tärkeää valjastaa koko alan käyt-
töön? Entä mitä juuri teillä tehdään pa-
remmin kuin missään muualla ja muiden 
alalla toimivien tulisi ehdottomasti kuul-
la? Tai mitkä ilmiöt ovat juuri nyt sellai-
sia, joista koko alan tulisi tietää ja juu-
ri teiltä löytyy oikeanlaista osaamista nii-
hin? 

Ohjelmatuottajana toimiminen tarjo-
aa organisaatiollenne aitiopaikan NUO-
RI2023-tapahtumaan!

Ilmoittautuminen ja lisää tietoa: 
https://nuorisoala.fi/palvelut/koulutuk-
setjatapahtumat/nuori-tapahtumat/nuo-
ri2023/

u Kesän rippikoulut ovat takanapäin 
ja on se aika vuodesta, kun katsotaan 
mennyttä rippikoulukautta ja suunna-
taan katseet seuraavaan vuoteen. Val-
takunnalliseen itsearviointikyselyyn tu-
li jälleen tänä vuonna hieno määrä vas-
tauksia, yhteensä yli 20 000 rippikou-
lulaista ja isosta antoi oman näkemyk-
sensä rippikoulusta. Vielä tätä kirjoitta-
essa en ole ennättänyt analysoida vasta-
uksia, mutta syyskuussa teen laajempaa 
yhteenvetoa. Hienoa, että rippikoulu-
kysely on saavuttanut näin suuren suo-
sion ja oman paikkansa osana rippikou-
lujen kehittämistä.

Tänä syksynä on tarkoitus aloittaa 
uudenlainen Ajankohtaista rippikou-
luista – webinaarit. Idea on yksinker-

taisuudessaan siinä, että kokoonnutaan 
TEAMSin äärellä yhteen keskustele-
maan rippikoulujen ajankohtaisista asi-
oista yhdessä kollegoiden kanssa. Syk-
syllä järjestetään kaksi webinaaria ja ke-
väällä kaksi. Arvioidaan keväällä yhdes-
sä tilannetta webinaarien tarpeellisuu-
desta ja jatkotoimenpiteistä.

Webinaarit on tarkoitus järjestää hy-
vin matalalla kynnyksellä ja kyseessä on 
ennen kaikkea ajankohtaisten kuulu-
misten ohella tarkoitus vaihtaa ideoita, 
jakaa hyviä käytänteitä ja toivottavasti 
myös suunnata katseita tulevaisuuteen. 
Mitä rippikoulu tarvitsee juuri nyt? Mi-
hin teemaan tai teemoihin meidän olisi 
syytä yhdessä paneutua?

Syksyn webinaarit järjestetään ke 

28.9. klo 11.30-13.00 ja 24.11. klo 12-
13.30 Linkit webinaareihin löytyvät evl.
fi/plus rippikouluosiosta. Jos sinulla tu-
lee mieleen ideoita ja teemoja, joista 
meidän olisi hyvä puhua, laita minulle 
sähköpostia jari.pulkkinen@evl.fi 

Syksyn rippikouluwebinaarit 
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Koulutukset siirtyivät Kirkkopalveluille –
työmme seurakuntien palvelujärjestönä jatkuu  
Lasten ja nuorten keskuksen koulu-
tus- ja konsultointipalvelut siirtyivät 
osaksi Kirkkopalveluita ja STEP-kou-
lutusta 1.8.2022 alkaen. Yhteistyö 
niin organisaatioiden kuin kouluttajien 
kesken on ollut hyvin tiivistä jo vuosi-
kymmenien ajan. Muutoksella Kirkko-
palvelut ja LNK haluavat yhdessä vah-
vistaa kirkon kasvatuksen henkilöstön 
osaamista ja tarjota entistäkin laaduk-
kaampia henkilöstön täydennyskou-
lutuspalveluita kirkon kasvatuksen 
kentällä. 

Järjestömme strategia korostaa 
osallisuutta ja ulkopuolisuuden eh-
käisyä 
Nykyisen strategian mukaisesti LNK 
keskittyy lasten ja nuorten ulkopuoli-
suuden ehkäisyyn, osallisuuden edis-
tämiseen ja seurakuntien erinomaisen 
kasvatustyön esiintuomiseen yhteis-
kunnassa. Toiminnan ytimessä on 
lasten ja nuorten hyvän elämän edis-
täminen yhdessä seurakuntien kans-
sa. Kaikessa toiminnassa otetaan 
huomioon seurakuntien erilaisuus ja 
erilaiset toimintaympäristöt. 

Vuoden 2022 aikana järjestö on 
tavoitellut radikaalisti lapsilähtöistä 
yhteiskuntaa ja kirkkoa, joissa jokai-
nen lapsi ja nuori voi vaikuttaa itseään 
koskeviin asioihin, kukoistaa ja tulla 
kohdatuksi yksilönä ja osana yhteisöä. 
Lapset ja nuoret ovat toimijoita, ja he 
ovat entistä painokkaammin mukana 
suunnittelu-, valmistelu- ja päätöksen-
tekoprosesseissa. Tätä varten kehite-
tään  ja perustetaan lasten ja nuorten 
vaikuttamisen rakenteita ja toiminta-
malleja. Niiden avulla he saavat sijaa 
kirkon ja yhteiskunnan julkisessa kes-
kustelussa. 

LNK kehittää ja levittää mm.  Saa-
pas-, Moottoripaja- ja Perheystävä 
-toimintamalleja yhteistyössä Yhteis-
vastuukeräyksen kanssa. Nuorten 
liikkumiseen ja yhdessä tekemiseen 
panostetaan esimerkiksi lasten ja 

Luotu liikkumaan- ja Pelitilaa! -hankkei-
den avulla. Järjestämme myös leirejä 
ja retkiä kuten aiemminkin. Pyrimme 
näillä toimilla olemaan lasten ja nuor-
ten tukena, mutta myös lisäämään 
järjestön ja seurakuntien kasvatustyön 
tunnettuutta yhteiskunnassa.

Jari Pulkkinen 
johtamaan aluetyötä ja 
vahvistamaan 
osallisuustoimintaa
LNK:n hallituksen jäsen, asiantunti-
ja Jari Pulkkinen siirtyy järjestön toi-
seksi kehitysjohtajaksi 1.10. alkaen 
vastaamaan aluetyöstä ja  osallisuus-
toiminnasta. Jari tulee järjestöön Kirk-
kohallituksen kasvatus- ja jumalanpal-
velusyksiköstä, jossa hän on toiminut 
rippikoulutyön asiantuntijana.

Tuomas Perkiöstä 
Perheystävän ja Walk in 
-terapian koordinoija
Tampereen seurakuntien erityisnuo-
risotyön koordinaattori Tuomas Perkiö 
tulee vastaamaan järjestön Perheys-
tävä-hankkeesta ja Walk in -terapian 
koordinoinnista 1.10. alkaen. Tehtävä 
jatkuu vuoden 2023 loppuun.

Pastori Mikko Mäkelä on 
aloittanut toiminnan-
johtajana
Mikko Mäkelä siirtyi Lasten ja nuorten 
keskukseen Kirkkohallituksesta asian-
tuntijan tehtävästä. Aiemmin hän on 
toiminut mm. Helsingin NMKY:n nuo-
risotyönjohtajana, Helsingin seurakun-
tayhtymän kasvatus- ja seurakuntapal-
veluiden päällikkönä sekä Pornaisten 
vs. kirkkoherrana. Mäkelä on toiminut 
myös aktiivisesti luottamustehtävissä. 
Kirkollisen taustansa lisäksi Mäkelä 
on toiminut opettajana, konsulttina, 
työnohjaajana ja ratkaisukeskeisenä 
terapeuttina. Hän on kehittänyt mm.
Liikkuva seurakunta -toimintamallin ja 
ideoinut kirkon Walk in -terapian.

– Järjestöllämme on merkittävä 
paikka lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistäjänä, ulkopuolisuuden ehkäisi-
jänä ja osallisuuden mahdollistajana. 
On ilo päästä työskentelemään osaa-
vien asiantuntijoiden kanssa lasten ja 
nuorten puolesta yhdessä seurakun-
tien kanssa. Olen innostunut ja haluan 
tuoda verkostoni yhteiseen hyvään, 
lasten, kouluikäisten, nuorten ja per-
heiden puolesta, sanoo Mikko Mäkelä.

 

Uusi strategia on nyt tekeillä – 
vastaa kyselyyn ja vaikuta!
Uusi strategia toteutetaan vahvas-
sa yhteistyössä seurakuntien kans-
sa.  Haluamme, että strategiassa 
näkyy sekä perheiden, lasten, nuor-
ten että seurakuntien kasvatustyön 
ammattilaisten kädenjälki. Linkki 
kyselyyn löytyy LNK:n uutiskirjees-
tä, kotisivuilta ja someviesteistä.

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö 
-koulutuksessa opiskelevat Aleksi 
Kähönen, Otto Lindqvist ja Toni Dans-
ka tekivät Luotu liikkumaan -oppaan, 
joka toteutui yhteistyössä Luotu liikku-
maan -hankkeen kanssa. Opas on osa 
heidän opinnäytetyötään.

Luotu liikkumaan -hanke ja sosiono-
miopiskelijoiden idea liikunnallisesta 
opinnäytetyöstä olivat kuin luotuja toi-
silleen.

– Halusimme tehdä opinnäytetyön 
matalan kynnyksen liikunnasta. Läh-
dimme etsimään yhteistyökumppania, 
ja meille ehdotettiin Luotu liikkumaan 
-hanketta, Aleksi kertoo.

Päätös liikunta-aiheisesta opinnäy-
tetyöstä syntyi yhteisten kiinnostuk-
sen kohteiden pohjalta.

– Liikunta harrastuksena ja liikun-
nan ohjaaminen ovat meitä yhdistäviä 
tekijöitä. Meillä kaikilla on ollut liikunta 
aina vahvasti mukana työkaluna nuo-
risotyössä, Toni sanoo.

Heillä on taustaa erilaisista urhei-
lulajeista sekä pelaajan että ohjaajan 
roolissa. Erityisen tärkeitä lajeja ovat 
olleet jalkapallo, salibandy, jenkkifutis 

ja frisbeegolf.
Luotu liikkumaan -opas syntyi Dia-

konia-ammattikorkeakoulussa opis-
kelevien Aleksin, Oton ja Tonin halusta 
luoda konkreettisia toimintaideoita, joi-
ta on helppo toteuttaa ja jotka innosta-
vat nuoria kokeilemaan erilaisia liikku-
misen muotoja ilman kilpailullisuutta.

– Kokosimme oppaaseen matalan 
kynnyksen liikuntalajeja ja -muotoja, 
joita voi hyvin soveltaa, Otto sanoo.

– Opas sopii niin kunnan, seurakun-
nan kuin harrastustoiminnan materi-
aaliksi. Materiaalia voi käyttää kaiken-
laisissa tilanteissa, joissa pohditaan, 
mitä aktiviteetteja voisi tehdä esimer-
kiksi ripareilla ja isoskoulutuksessa, 
Aleksi sanoo.

Luotu liikkumaan -opas on vapaasti 
ladattavissa LNK:n nettisivuilta. Pai-
nettu materiaali on lähetetty seurakun-
tiin kesällä.

LATAA OPAS VERKOSTA:
www.lastenjanuortenkeskus.fi/
luotu-liikkumaan-haastattelu/

Polulla nuorten ja 
nuorten aikuisten 
kanssa 
2.11.2022 - 4.11.2022, 
STEP-koulutus, 
Järvenpää
Miten aikuistuva nuori kokee polun 
kristittynä? Tässä koulutukses-
sa rakennamme omaan seura-
kuntaan soveltuvaa Polku-mallia. 
Luomme edellytyksiä sille, että 
15–22-vuotiaat nuoret ja nuoret 
aikuiset voivat luontevasti liittyä 
Polun rakentajiksi seurakunnassa.

Osaamistavoitteet
Osallistuja tuntee Polku-toimin-
tamallin ja osaa hyödyntää sitä 
omassa työssään. Osallistuja 
tunnistaa seurakuntalaisuutta ja 
kristillistä identiteettiä vahvistavia 
toimintatapoja ja osaa rakentaa 
vuorovaikutteista toimintaa nuor-
ten ja nuorten aikuisten kanssa.

Laajuus: 1,5 op
Ilmoittautuminen: 5.10.2022 men-
nessä.
Kustannukset: osallistumismaksu 
250 €. Täysihoito 2 hengen huo-
neessa 157 €. Pelkkä ateriapaketti 
35 €, täysihoito 1 hh 187 €. 

Tiedustelut:
Jaakko Niiles, 
jaakko.niiles@step.fi,
0400 105072

Luotu liikkumaan -oppaasta apua ja iloa liikuntaan – 
Diakin opiskelijoiden opinnäytetyö syntyi 
yhteistyössä Luotu liikkumaan -hankkeen kanssa

Aleksi (vas.), Toni ja Otto 
jalostivat opinnäytetyöstään  
oppaan matalan kynnyksen 

liikuntaan.
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Pieksämäen Partaharjulla vuosittain 
järjestettävien kansainvälisten rippilei-
rien suosio on kasvussa. Ne kiinnos-
tavat etenkin ulkosuomalaisia nuoria. 
Kesällä 2022 Partaharjun rippileireille 
saapui nuoria yhteensä 25 eri maas-
ta. Kymmenen päivän pituisia leirejä 
järjestettiin kaksi, ja niihin osallistui yh-
teensä runsaat 140 nuorta. Leirejä on 
järjestetty jo yli 30 vuoden ajan.

Leirillä nuoret osallistuivat monen-
laiseen toimintaan. Ajankohtaiset 
kysymykset, erityisesti sota ja ympä-
ristökysymykset pohdituttivat nuo-
ria. viime kesän leireillä. Leirin aikana 
nuoret kirjasivat toivonsanoja lohduk-
si konflikteista kärsiville. Puhuttelevia 
olivat myös nuorten laatimat ohjeet 
aikuisille. 

Osallistu seurakunta-
vaalien webinaareihin
NAVI:n & LNK:n toteuttamasta webi-
naarisarjasta tulossa seuraavat jaksot: 
Miten kampanjoida ja tulla valituk-
si? (nuorille ehdokkaille), ke 5.10. klo 
18–19.30
Miten valittuna vaikuttaa? (nuorille 
ehdokkaille) ke 30.11. klo 17.30–19.30
Miten tukea nuoria valittuja? (kirkko-
herroille) to 1.12. klo 15–16.30

NAVI:n sivuilla runsaasti 
materiaalia seurakunta-
vaaleihin:
naviryhma.fi/
seurakuntavaalit-2022/

• julisteita 3 kielellä
• ehdokkaan opas -vihkonen
• nuorteniltamateriaali
• rppikoulumateriaali
• työntekijän muistilista 
• somepohjat

Partaharju vetää ulkosuomalaisia nuoria kv-rippikouluun

Seurakuntavaalit 2022 – 
demokratiakasvatusta 
2. asteelle

Kansainvälisestä leiristä saatiin maistiainen myös Ylen aamulähetyksessä. Toimittajan kysymyksiin 
vastasivat  Lasten ja nuorten keskuksesta koordinaattori Elise Kyttä ja Arabiemiraateista asti leirille 
saapunut Teemu Saurama. (Kuvakaappaus YLE:n aamulähetyksestä 2.8.2022.) 

LNK:n kv-riparit 
Koordinaattori Elise Kyttä, p. 040 731 8578, 
elise.kytta@lastenjanuortenkeskus.fi

Lataa opas osoitteesta: 
www.lastenjanuortenkeskus.fi/mate-
riaali/seurakuntavaalit-2-aste/

l www.lastenjanuortenkeskus.fi
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www.seurakuntakauppa.fi

facebook.com/kirjapaja seurakunnille

TOMMY HELLSTEN

Elää, uskaltaa
52 korttia rohkeampaan elämään

TOMMY HELLSTEN

Olemisen voima
Kirja rohkeasta ja levollisesta vaikuttamisesta

Meidän tulee singota elämämme haaveidemme 
suuntaan, sinne missä ovat syvimmät toiveemme.

Ei tarvitse odottaa suuria katastrofeja, voi luoda pieniä 
itse. Alkuun pääsee tekemällä rohkeita valintoja, pelosta 
huolimatta.

Kirjailija Tommy Hellstenin ajatuksiin perustuvat kortit 
johdattavat tunnistamaan sisäisen voimamme ja 
mahdollisuuden muutokseen. Uskallus kohdata vaikeat 
asiat kuljettaa meitä eteenpäin. Elämä kantaa sitä, joka 
suostuu elämään.

Hellstenin voimauttavat ajatukset kannustavat ja luovat 
luottamusta. Niiden äärelle on hyvä pysähtyä, antaa 
niiden ravita omaa mieltä ja kuunnella, mitä ne itselle 
juuri nyt kertovat.

Elämme suhteessa muihin ihmisiin. Muut lukevat meitä 
sellaisina kuin olemme, eivät sellaisina kuin yritämme olla. 
Levollisen, aidon itsen tavoittaminen edellyttää meiltä 
paljon, mutta se kannattaa. Se on perusta kestävälle, 
hedelmälliselle vuorovaikutukselle suhteessa muihin.

On rohkeutta kohdata haavansa, kukistaa egonsa ja olla 
ihminen elämän kaikilla areenoilla - yksityisen lisäksi 
yhteisöllisillä. Aito ihminen tunnistetaan, ja hänen läsnä-
olonsa ja rohkeutensa kutsuu mukaan muita. Silloin 
avautuu väylä todelliseen muutokseen.

ISBN 6418132002054
Seurakuntahinta 21,51 (ovh. 23,90)

ISBN 9789523546714
Seurakuntahinta 29,61 (ovh. 32,90)

Perusteos 
kouluikäisten 
toimintaan

UUTUUS!

29,61 €

Aito ihminen 
tunnistetaan

UUTUUS!

Omaa 
elämäänsä 
pohtiville

21,51€


