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Lapset ja nuoret ovat kasvaneet maailmaan, jossa digitaalisuudessa ei ole koskaan ollut mitään ihmeel-
listä. Digitaalisuus kattaa sisälleen kaiken roolipeleistä reseptivideoihin, läheisten yhteydenpidosta uutis-
ten kuluttamiseen, opiskelusta loputtomaan scrollailuun. 

Tämä Villi keskittyy digitaaliseen kohtaamiseen. Miten seurakunta kohtaaa nuoria ja on läsnä digi-
taalisesti? Kuka saa olla esillä, entä ketä ei näy?

Digitaalisista yhteisöistä voi jäädä myös ulkopuolelle. Sosiaalinen media on perusidealtaan helppoa 
globaalia yhteydenpitoa ihmisiin, mutta samalla tiedämme sen passivoivan voiman. Vahva informaatio-
vaikuttaminen vaikuttaa jokaiseen – harjoitti sitä kuka tahansa, kaupallinen ostopäätösvaikuttaja, akti-
visti tai valtio.

Näennäisesti eri ihmisryhmillä on digitaalisesti hyvät mahdollisuudet saada äänensä kuuluviin. Todel-
lisuudessa rajoitteita kuitenkin on, oli kyse globaalien megayritysten suodattimista tai ihan vaikka lait-
teista. Ulkopuolelle voi jäädä myös henkisesti. Minkälaiset rakenteet taustalla ovat? Kuitenkin esimer-
kiksi tekoälyä kehittää loppujen lopuksi hyvin kapean representaation joukko piilaaksossa.

Digitalisaation haasteisiin on vastattava. Digitaalisuus ei ole mikään irrallinen osa ihmisten elämää, se 
on osa arkea. Niin sen tulee olla myös kirkossa. Nuorisotyön voima on läsnäolemisessa. Kuuntelemassa, 
seuraamassa, kannustamassa. Vaikka kohtaamisen kanavat ja keinot muuttuvat, lähtökohdan ei tarvitse 
muuttua. Kaiken keskiössä on toisesta välittäminen.

Nelli Jäntti-Tuominen 
Lasten ja nuorten keskus ry.

ALUKSI

Digitaalinen kohtaaminen ja kohtaamattomuus
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Digityön 
järjestämisessä 
on vielä
tehtävää
Digiä on nuoriso- ja kouluikäisten työssä käytetty nyt 
vuosien ajan. Mihin saakka on päästy? Villi kyseli menneinä 
vuosina digiteemaisissa numeroissa haastatelluilta, miltä 
maisema näyttää tällä hetkellä.

Teksti ja kuva: Jaakko Kaartinen
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”Oikeastaan kyse ei ole sen kummem-
masta kuin että kirkon pitää men-
nä rohkeasti osaksi sitä kontekstia, jo-
ka kulloinkin on olemassa. Näin on ol-
lut Paavalin ajoista saakka. Mitä nuo-
remmista ihmisistä on kyse, sitä vä-
hemmän heille on olemassa mitään 
erillistä somea – sosiaalisen median 
kanavat ja arkioleminen ovat kietou-
tuneet ja limittyneet yhteen erilaisin 
tavoin.”

 
Vilppu Huomo, 2015

Seitsemän vuoden aikana sitten tuon 
haastattelun tekemisen, verkkotyö on 

ainakin pääkaupunkiseudulla vakiintu-
nut osaksi arkea. Someen on menty, siitä 
on tullut jatkuvaa läsnäoloa, joka tapah-
tuu nykyään sekä työntekijöiden omien 
profiilien ja seurakuntien profiilien kaut-
ta. Erityisesti on kehittynyt se, miten yk-
sityisviestien kautta rakennetaan henki-
lökohtaista yhteyttä nuoriin”, Huomo 
sanoo.

Seitsemän vuotta on valtavan pitkä 
aika sosiaalisen median kanavalle. Sen 
käyttö ehtii muuntua ja liikkua moneen 
suuntaan teknisten muutosten ja käyt-
tötottumusten mukana. Instaan esimer-
kiksi on tuona aikana ilmaantunut kuva-
karusellit, livehuoneet ja Reels-toiminto 
kilpailemaan TikTokin kanssa, jota ei en-
nen vuonna 2018 ollut saatavillakaan.

”Instagramissa voi nähdä sellaisen 
käytön kehityksen, että aiempaa selvem-
min rakentuu erilaisia yhteisöjä erilais-
ten vaikuttajien ympärille. Ja kun siitä on 
tullut selkeämmin tällainen vaikuttami-

sen kanava, se antaa myös työntekijöille 
mahdollisuuksia toimia solmukohtana. 
Työntekijät voivat rakentaa persoonas-
taan näkyvämpää sometoimijaa.”

Työ muuttuu, rakenteet tulevat 
perässä

Instagram on vuosien mittaan kasvanut 
myös aikuisten käyttöön. Sitä mukaan 
siitä on tullut näkyvämpi koko seurakun-
nan viestinnässä, ei vain nuorisotyön pii-
rissä.

Nämä muutokset näkyvät esimerkik-
si pappien työssä osin nopeammin kuin 
niihin on ehditty reagoida työn suunnit-
telussa.

”Tuntuu, että some kyllä hahmot-
tuu selkeästi työajaksi, mutta että toisaal-
ta seurakunnissa tätä ei kuitenkaan vielä 
osata tarpeeksi resursoida. Erityisesti sitä 
ei osata resursoida, että esimerkiksi Insta-
gramissa tehdyn työn kautta tulee suoria 
yhteydenottoja ja pyyntöjä tehdä asioita, 
esimerkiksi toimituspyyntöjä. Sehän on 
aivan luonteva jatko somessa tehtävälle 
työlle, mutta jos pyynnöt koskevat oman 
seurakunnan ulkopuolella olevaa aluetta, 
nykyinen työn johtaminen ja resursointi 
ei joustakaan.”

Samalla kun työ digitalisoituu, se al-
kaa ylittää seurakuntien rajoja. 

”Kenelle työtä tehdään, keitä huomi-
oidaan? Toivon ainakin, ettei seurakun-
nissa edes ajateltaisi sellaista vaihtoeh-
toa, että seurakunnan digityö pitäisi raja-
ta vain oman seurakunnan nuorille. Seu-
raavaksi meidän pitää pystyä miettimään 
sometyön tekemistä sekä paikallisessa et-
tä laajemmassa kontekstissa.”

Tälläkin hetkellä Huomon mielestä 
työntekijä joutuu loppujen lopuksi digi-
työssä venymään. Seitsemässä vuodessa ei 
olla päästy siitä mihinkään.

”Seurakunnissa pitää luonnollises-
ti hoitaa niitä kunkin omia tehtäviä, ja 
toisaalta sitten koko somen kautta tule-
va puoli työtä tulee siihen päälle”, Huo-
mo sanoo.

”Näen kaksi mahdollista suuntaa, jo-
hon työn järjestäminen voi edetä. Joko 
seurakunnat yhteisesti hyväksyvät sen, 
että niistä käsin palvellaan ihmisiä myös 
valtakunnallisesti ja että aikaa käytetään 
joustavasti muuhunkin kuin sen oman 
paikallisseurakunnan työhön. Tai sitten 
yritetään valtakunnallisesti kartoittaa ja 
koordinoida niitä työntekijöitä, joilla jo 
tällä hetkellä on kehittynyt selvästi laa-
jempi näkyvyys somessa ja mahdolliste-
taan heille lisäresursseja sen työn tekemi-
seen. ”

”Työn rakenteiden pitää tukea työn 
tekemistä.”

”Muun muassa Suhdeklinikkaa alet-
tiin tehdä, koska kirkko haluaa näkyä 
nuorten aikuisten ja kaupunkilaisten 
arjessa. Kysymys on siitä, miten saada 
esille kirkon työtä ympäristöön, mis-
sä ihmiset viettävät aikaansa. Samal-
la työntekijäresursseja käytetään te-
hokkaasti ja voidaan palvella samalla 
suurempaa ihmisjoukkoa.”

 
Henna Ahlfors, 2017

Korona-aikana oli koko kirkossa pak-
ko siirtyä täysimittaiseen verkko-
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työhön. Jouduttiin kerralla miettimään, 
mitä kaikkea voidaankaan siirtää verk-
koon. Samalla moni työntekijä oppi pal-
jon”, sanoo kirkkohallituksen asiantunti-
jana työskentelevä Henna Ahlfors.

”Mutta sitä, miten työtä tehtäisiin ni-
menomaan verkkoympäristön ehdoilla, 
ei ehditty niinkään pohtia. Oli niin kii-
re välittää ja jatkaa aiempia juttuja mut-
ta digitaalisissa kanavissa. Nyt olisi syytä 
päästä miettimään, miten seurakuntien 
ja kirkon työtä voitaisiin parhaiten tehdä 
toimintaympäristön ehdoilla.”

Ahlforsin mielestä seuraavat askeleet 
merkitsevät entistä enemmän personoi-
tua somea, työn tekemistä eri kanavissa 
henkilöt ja persoonat edellä.

”Korona-aikaan tehtiin paljon hyviä 
kokeiluja ja innovaatioita. Niiden myötä 
löytyi kivoja tapoja olla esimerkiksi Insta-
gramissa itsennäköisten profiilien kautta, 
puhua ihmisten kielellä ja murtaa perin-
teisiä mielikuvia siitä, mitä seurakunta 
on. Näiden keinojen kautta on päästy lä-
hemmän ihmisiä.”

”Toisaalta useamman vuoden kehi-
tyksessä voi nähdä sen, että seurakuntien 
työssä on siirrytty yhä enemmän avoi-
mista ympäristöistä suljetummille fooru-
meille, henkilökohtaisiin kontakteihin ja 
kohtaamisiin.”

Tässä mielessä verkosta on kypsynyt 
paikka kokonaisvaltaisen seurakuntatyön 
tekemiselle.

Digityön jatkuvuus edellyttää 
organisoitumista

”Toisaalta koronavuosien jälkeen tuntuu 
olevan myös väsymystä ja vastareaktio-

ta koetulle pakolle olla verkossa, ja halua 
palata taas livekohtaamisiin. Mietin itse, 
miten koronavuosien väistyessä huoleh-
ditaan siitä, että löytyy edelleen resurssia 
niiden uudenlaisten kohtaamisten jatka-
miseen ja uusien kohderyhmien tavoitta-
miseen, joita verkossa onnistuttiin paris-
sa vuodessa löytämään”, Ahlfors miettii.

”Seurakunnissa on varmastikin lu-
pa tehdä verkkotyötä, mutta onko aikaa 
tehdä sitä? Merkittävääkin näkyvyyttä so-
messa itselleen rakentaneilta työntekijöil-
tä kuuluu, ettei työaika riitä verkkotyön 
tekemiseen.”

Sitten Hengellinen elämä verkossa 
-hankkeen jälkeen kirkossa ja seurakun-
nissa on ehditty pitkälle tekemisen kei-
nojen ja muotojen suhteen. Verkkoym-
päristössä työn organisoiminen paikalli-
sesti ei aina ole mielekkäin ratkaisu. Tar-
vittaisiin uudenlaista yhteistyötä ja val-
takunnallista tekemistä. Työn strategista 
johtamista ja ohjaamista ei ole vielä eh-
ditty ratkaista.

”Pienessä määrin on kirkkohallituk-
sesta ollut seurakuntien kanssa sopimuk-
sia, joilla joku työntekijä on voinut teh-
dä kaksikymmentä prosenttia työajas-
taan valtakunnallista verkkotyötä. Mutta 
me emme ole vielä järjestäytyneet taval-
la, jota työn eteenpäin vieminen tarvit-
see. Muutokset vaativat uudenlaista orga-
nisoitumista.”

Somesta tuli 
kommunikaation valtavirtaa

Puolen vuosikymmenen aikana, sitten 
Villin haastattelun 2017, koko verkkotyö 
on kehittynyt eteenpäin. Ahlfors näkee 

myös koulutuksen tarpeiden muuttu-
neen samassa ajassa. Nuoremmilla teki-
jöillä on omat luontevat intressinsä, joi-
den kautta osaaminen somessa ja digissä 
kertyy. Tekniikka ei välttämättä vaadi eri-
tyistä kouluttautumista.

”Teknisesti kaikki verkkoympäristöt 
ovat myös koko ajan käyttäjäystävälli-
sempiä. Kirkkohallituksen koulutukset 
onkin nykyään suunniteltu nimenomaan 
vuorovaikutuskoulutuksiksi: mitä eri-
laiset ympäristöt mahdollistavat, miten 
missäkin kannattaa olla.”

”Somesta on tullut muutamissa vuo-
sissa valtaväylä kommunikaatiolle. Sellai-
sessa työssä, missä viestintä ja vuorovai-
kutus on keskiössä, myös työaikaa pitää 
siihen reilusti varata”, Henna Ahlfors sa-
noo.

”Jos ajattelee sitä, millaisista edellytyk-
sistä on kyse, jotta työtä verkossa voi teh-
dä, kyse on lähinnä ajasta ja kiinnostuk-
sesta. Tarvetta on nykyään ennen kaikkea 
yhteiselle jakamiselle ja työajalle.”

Lisää tilaa kokeilukulttuurille

”Kun kirkossa nyt ollaan Z- ja Y-suku-
polvea tutkailtu, on alleviivautunut, mi-
ten tärkeää vapaa, avoin ja toista kunni-
oittava keskustelu oman identiteetin ja 
maailmankatsomuksen kautta on. Tarvi-
taan turvallisia tiloja siihen, että voi ja-
kaa elämänarvojen ja pohdiskelun maise-
maa”, Ahlfors sanoo.

”Hidasta elämää -sivuston kanssa teh-
tävä yhteistyö on hyvä esimerkki siitä, 
miten kirkko ja työntekijät ovat menneet 
mukaan sinne, missä henkisestä hyvin-
voinnista ja elämän merkityksistä kiin-

”Somesta on 
muutamissa 

vuosissa tullut 
valtaväylä 

kommunikaatiolle”
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nostuneita ihmisiä tavoitetaan. Siitä saa-
tujen hyvien kokemusten soisi rohkaise-
van yhteistyöhön. Itse alusta alkaen te-
keminen ei useimmiten ole tehokkain-
ta eikä lopulta taloudellisesti edullisinta-
kaan.”

”Verkkotyö rakentuu vastakin kokei-
luille. Ja kun perinteisesti toimintamuo-
dot eivät tavoita nuoria ja nuoria aikuisia, 
on tilaa oltavakin uudelle ja kokeilevalle.”

”Tulevaisuutta ajatellen seurakunnis-
sa täytyy pystyä lopettamaan vanhaa ja 
aloittamaan uutta.”

”Esittelen itseni sanomalla reilusti, et-
tä olen Kirsi-pappi, ja minulla on oma 
Youtube-kanava. Kun sanon sen, nou-
see välitön häly.” 

Kirsi Kniivilä, 2017

Kirsi Kniivilän Youtube-kanava käyn-
nistyi osana koulupapin työtä Hä-

meenlinna-Vanajassa. Omasta innostuk-
sesta aloitettu tubettaminen osoittautui 
erinomaiseksi työvälineeksi alakoululais-
ten kanssa. 

”Kun siirryin Tampereelle uuteen vir-

kaan, koulutyö väheni, ja uuden materi-
aalin tuottaminen Youtube-kanavalle jäi 
– mutta itse kanava on siellä yhä. Tällä 
hetkellä minulla on vastuullani yksi kou-
lu, ja se aiemmin tehty materiaali toimii 
edelleen erinomaisesti”, Kniivilä sanoo.

”Etenkin yksi Minecraft-video, jonka 
tein, on vieläkin tosi suosittu, ja toivei-
ta uusista videoistakin kuuluu silloin täl-
löin. Itse asiassa minulla on useampiakin 
ideoita, mutta niiden toteuttaminen vie-
lä odottaa.”

Videoiden kestävyys perustuu sii-
hen, ettei niitä ole sidottu tiukasti tiet-
tyyn paikkaan ja aikaan. Sen sijaan niis-
sä tuodaan hauskalla tavalla seurakuntaa 
ja papin työtä lähemmäs lapsia. Kniivi-
lä loi kanavalleen muun muassa hahmon 
nimeltä etsivä Khikero – sen seikkailuja 
hän jatkaisi mielelläänkin.  

”Se on minusta itsestäni kiva idea – 
kun ehtisi keskittyä hiukan, sitä voisi hy-
vinkin viedä eteenpäin.”

Kokeilusta osaamiseksi

Parin viime vuoden aikana Kniivilän 
Youtube-kanavalla hankkimat taidot 
osoittautuivat laajemmin hyödyllisiksi.

”Pidän erityisen paljon videoiden edi-

toinnista ja leikkaamisesta. Teen sitä ihan 
puhelimella käyttämällä erilaisia ohjel-
mia. Tälle osaamiselle tuli paljon käyttöä 
koronan myötä, kun videoita piti ryh-
tyä hyödyntämään seurakunnissa paljon 
enemmän.”

Vuonna 2017 Kniivilä totesi Villissä 
tubetuksesta, että ”tähän täytyy liittyä va-
pautta tehdä silloin kun tuntuu ja on ins-
piraatiota. Se vapauttaa luovuuden. Luo-
vuudesta syntyy ideoita, ja niihin täytyy 
sitten vain luottaa.” Samaa iloa luovuu-
den toteuttamisesta hän tuntee edelleen.

”Videoiden editoiminen on luovaa te-
kemistä, tarinoiden kertomista. Jos siitä 
ei itse pitäisi, ei sitä kyllä jaksaisi kaiken 
muun työn lisäksi.”

Viimeistään koronan myötä digika-
navat ja videot niiden osana ovat muo-
dostuneet osaksi seurakuntien viestintää, 
Kniivilä sanoo. 

”Niitä osataan käyttää kyllä. Uskal-
taisin sanoa, että niistä on tullut viestin-
nän arkea. Mutta työn järjestämisessä ja 
resurssien takaamisessa ei varmastikaan 
olla vielä yhtä pitkällä. Edelleen on niin, 
että jos tällaisesta kiinnostuu, siihen jou-
tuu käyttämään ihan omaa vapaa-aikaan-
sa. Tekeminen edelleenkin lopulta riip-
puu omasta innostuksesta.”

Missä menee työn johtamisen dataistuminen?
u Digitalisaatioon liittyy myös toi-
minnan suunnittelun dataistuminen: 
Työtä ohjataan toiminnasta saatavi-
en lukijen valossa. Datalla osoitetaan ja 
kehitetään toiminnan tavoittavuutta ja 
vaikuttavuutta. 

Villin tekemän pienen kyselyn pe-
rusteella datan käyttö työn johtamises-
sa etenee hyvää vauhtia, vaikka selviä 
yhteneviä käytäntöjä ei vielä seurakun-
tien välillä perustilastointia lukuuotta-
matta ole.

Seurakunnan tilastointi ja kaupun-
kien ja kuntien tuottama data nuorten 

voinnista ohjaa jo ainakin jossain mää-
rin seurakuntien toiminnan suunnitte-
lua.

Valtakunnallinen rippikoulukysely 
ohjaa jossain määrin rippikoulujen re-
surssointia ja suunnittelua. 

Kouluissa tehtävien kouluterveysky-
selyjen tuloksia tarkastellaan myös yh-
teistyöpalavereissa kaupungin nuori-
sotyön ja koulujen kanssa - ne autta-
vat suuntaamaan sekä koulussa tehtävää 
työtä, että esimerkiksi Saappaan vapaa-
ehtoisten jalkautumisia. 

Kerättyä palautedataa käytetään 

myös mittarimaisesti: Rippikoululais-
ten ja isosten antamia kouluarvosanoja 
ja esimerkiksi etsivään työhön liittyvis-
sä tyytyväisyyskyselyissä saatuja lukuja 
seurataan toimintakertomustasolla.

Alueellisessa verkostoyhteistyös-
sä kertyvä tieto ohjaa reagointia ilmen-
neisiin tarpeisiin. Kirkon järjestöjen 
tuottama tietoa käytetään yleisempään 
suunnitteluun. 

Jokapäiväisen työn kautta käytössä 
ovat myös satunnaisemmat lähteet ku-
ten media, somepinnat ja suoraan nuo-
rilta kerättävä tieto.
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Some – hyvä renki, huono isäntä
Viime kesänä innostuin TikTokista. Päätin yhdistää TikTok-videoiden tekemisen kesätyöhöni lastenlei-
rien ohjaajana. Jokaiselta leiriltä pyrin julkaisemaan yhden alle 30 sekunnin klipin, jossa kiteytyi kysei-
sen leirin tunnelma, ohjelma ja kristinuskon ydinsanoma jollakin tavalla. Leiriläisiä en tietenkään ku-
vannut – yksityisyydensuojasta oli pidettävä huolta! Sen sijaan kuvasin pehmoleluapinaa, jonka olin ni-
mennyt Anteroksi. Antero-leiriapinasta ja hänen TikTokeistaan tuli välittömästi kesän hitti. Lapset tah-
toivat osallistua apinan liikutteluun ja vaikuttaa videoiden sisältöihin.

Menestys ei kuitenkaan kestänyt pitkään. Hyvä ajatus ala-asteikäisille sopivasta seurakunta-sisällöstä 
pysähtyi kuin seinään. Huomasin, että TikTokin suositusikäraja on 13. Tämä tarkoitti sitä, että leireil-
lä olleiden ala-astelaisten ikä ei riittänyt kyseiseen sovellukseen. Sisältö ei tavoittanut kohderyhmäänsä. 
Seuraajia Antero-apinan tilille tuli vain muutamia, joista kaikki eivät olleet edes leireille osallistuneita. 
Osalla leiriläisistä oli kuitenkin tili ikärajasuosituksista huolimatta – he antoivat tykkäyksiään Anterolle 
ja esittelivät videoita ylpeinä kavereilleen.

Tilanne oli ristiriitainen: videoiden kuvaaminen oli mukavaa yhteistä luovaa tekemistä, toisaalta olisi 
ollut hyvä toimia ikärajojen puitteissa ja käyttää julkaisualustana sovellusta, jonne jokaisella leiriläisellä 
on yhtäläinen pääsy. Leirillä tapahtuvaan tekemiseen toki jokaisella oli yhtäläiset mahdollisuudet osallis-
tua, mutta somessa sisällön seuraaminen oli mahdollista vain rajatulle joukolle. Mahdollistinko epähuo-
miossa julkaisutoiminnallani leiriläisten välistä eriarvoistumista? Tämä ei ollut tarkoitukseni.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kirkon verkkoon siirtyminen koronapandemian aikana on aiheut-
tanut monenlaisia yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen ja seurakuntalaisten tavoittamiseen liittyviä ongel-
mia. Nämä haasteet eivät ole poistuneet vieläkään, vaikka koronarajoitusten suhteen tilanne on helpot-
tanut. Perheiden heikko taloudellinen tilanne heijastuu lapsiin ja nuoriin, kun laitteita ja liittymiä ei ole 
aina mahdollista päivittää uusimpiin. Vanhojen mallien käyttö voi aiheuttaa häpeää ja hankaluuksia, kun 
akku ei kestä, tila loppuu kesken tai sovellus ei toimi. Nuoret eivät välttämättä käytä samoja somekana-
via kuin seurakunta, jonka sometoiminta keskittyy satunnaisten jumalanpalvelusten striimaukseen Face-
bookissa. Lapsilla on puhelinaikaa rajoittavia sovelluksia ja ikärajat tulevat vastaan, kuten TikTokin koh-
dalla. Seurakuntien on tärkeää huomioida somea tehdessään, kenelle he tuottavat sisältöään ja miten he 
sen tekevät. Mutta näitäkin kysymyksiä tärkeämpää on kysyä, miksi somessa ollaan.

Nimensä mukaisesti sosiaalinen media ei ole aina sosiaalinen, vaan päinvastoin yksinäisyyttä, ahdis-
tusta ja muita negatiivisia tunteita aiheuttava monella tapaa. On kunnioitettava ja ymmärrettävä hei-
tä, jotka eivät somessa halua olla, eikä sinne ketään tulisi painostaa. Seurakunta voi olla vastaääni digi-
talisoituvassa maailmassa muistuttaessaan, että ihmisarvo tai Jumalan rakkaus eivät ole kiinni siitä, mi-
ten digissä on vai onko.

Susanna Leppälä 
teologian maisteriopiskelija

NUORTEN KOLUMNI
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Digikehittäjä Toni Majolan 
mukaan digitaalisen 
harrastamisen tehokas 
valtakunnallinen toiminta 
vaatii kunta-, alue- ja 
organisaatiorajat ylittävää 
yhteistyötä. Seurakunnilla 
voi olla tässä tärkeä rooli.

Vuonna 2020 julkaistun lasten ja 
nuorten vapaa-aikatutkimuksen 
mukaan perusasteella opiskele-

vista pojista 98 prosenttia ja tytöistä 80 
prosenttia pelaa tietokone-, konsoli- ja/
tai kännykkäpelejä. Päivittäisestä tai lä-
hes päivittäisestä pelaamisesta kertoi 83 
prosenttia pojista ja 61 prosenttia tytöis-
tä.

”Näin ollen harrastajavolyymi on val-
tava, mutta ohjattu digitaalinen harrasta-
minen on yhä harvinaista. Tällä hetkellä 
sen taustalla ei ole riittävän isoa ja uskot-
tavaa toimijaa, jolla olisi kykyä koordi-

noida valtakunnallista toimintaa. Tämä 
on kirkolle huikea mahdollisuus”, Las-
ten ja nuorten keskuksen digikehittäjä 
Toni Majola pohtii.

Majolan mukaan digitaalisen harras-
tamisen tehokas valtakunnallinen toi-
minta vaatii kunta-, alue- ja organisaa-
tiorajat ylittävää yhteistyötä.

”Paikallisella tasolla kunnat ja seura-
kunnat ovat jo avanneet yhteisiä pelitilo-
ja nuorisotiloille, ja toteuttaneet yhteis-
työssä niin turnauksia kuin monenlaista 
muuta digitaalista toimintaa. Toistaisek-
si hyvää yhteistyötä on tehty muun mu-
assa Espoossa, Lohjalla, Hämeenlinnassa 
ja Lahdessa.”

Digitaalinen pelaaminen mielletään 
monesti nuorten harrastukseksi.

”Se onkin yleisintä 10-24-vuotiaiden 
keskuudessa, mutta vielä 45-64-vuotiais-
ta miehistä ja naisista yli 40 prosenttia 
on pelannut digipelejä viimeisen vuoden 
aikana. Eli vaikka asiaan liittyykin suku-
polvinäkökulmaa, niin tilastollisesti yhä 
vanhemmat ihmiset harrastavat digipe-
laamista.”

Majolan mukaan nuorisotyössä on 
valtava määrä osaamista, joka täytyy val-

jastaa nuorten käyttöön.
”Jo tilastollisesti niin seurakunnil-

la kuin kunnilla täytyy olla nuorisotyön 
ammattilaisia, jotka harrastavat digipe-
laamista.”

Lasten ja nuorten keskuksen Pelitilaa!-
hankkeessa etsitään osaltaan ratkaisuja 
valtakunnallisen toiminnan käynnistä-
miseen ja toteuttamiseen.

”Hankkeessamme työntekijöille tar-
jotaan välineitä, jotta he voivat koota en-
sin yhteen oman paikkakunnan digihar-
rastajia ja osallistua yhdessä heidän kans-
saan myös valtakunnalliseen toimin-
taan.”

Omaa osaamista esiin

Majola toteaa, että digitaalisessa harras-
tamisessa on lukuisia osallistumisen ja 
osallisuuden tasoja. Hänen mukaansa 
valtaosalle nuorista riittää järjestetty toi-
minta, kuten turnaukset ja liigat.

”Digitaaliseen harrastamiseen liittyy 
kuitenkin valtavasti lisäpotentiaalia. Pe-
liliigan ympärille on mahdollista raken-
taa erilaisia pienryhmätoimintoja, jotka 
tukevat yhteisöllisyyttä ja tarjoavat nuo-

”Digitaalinen 
harrastaminen  
on kirkolle huikea
mahdollisuus”
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rille mahdollisuuden tuoda omaa osaa-
mistaan esiin.”

Nuorten kanssa toteutetut työpajat 
ovat sisältäneet muun muassa videoedi-
tointia, suoratoistolähetysten tuottamis-
ta ja sosiaalisen median sisällöntuotan-
toa. Työpajat ovat valmistaneet nuoria 
esimerkiksi mediatuottajan, kameraope-
raattorin ja toimitsijan tehtäviin.

Digitaalinen harrastaminen tarjo-
aa laajasti mahdollisuuksia niin nuor-
ten kuin vanhempienkin vapaaehtoisten 
hyödyntämiseen.

”Jotta vastuutehtäviin perehtyminen 
ja kouluttautuminen onnistuu, esimer-
kiksi seurakuntien tulee hyödyntää siinä 
kasvatus- ja media-alan osaajiaan. Peliti-
laa! -hankkeessa halutaan kehittää myös 
tätä osa-aluetta.”

Jyväskylän kaupungilla oli 2021 syk-
syllä työkokeilupilotti, jossa tutkittiin 
”mahdollisuuksia työelämäpolkujen luo-
miselle ja osaamisen tunnistamiselle.” 
Majola toteaa, että pilotista saatiin erin-
omaisia tuloksia ja osallistujilta saatu pa-
laute oli kannustavaa.

”Pilottiin osallistuminen koettiin voi-
maannuttavaksi. Se kehitti jo olemassa 
olevaa omaa osaamista ja osallistujat sai-
vat myös osaamistodistuksen työkokei-
lun jälkeen. Pilotti osoitti, että digitaali-
sen harrastamisen ympärille on mahdol-
lista rakentaa myös työelämäpolkuja.”

Majolan mukaan yksi digitaalisen 
harrastamisen vahvuuksista on se, et-
tä jokaisella on oikeus määritellä itsen-
sä vapaavalintaisesti esimerkiksi nimi-
merkillä.

”Digitaalinen harrastaminen on ollut 
yleistyessään hälventämässä jäykkiä su-
kupuoleen liittyvät rooleja ja normeja. 
Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus 
harrastaa pelaamista omana itsenään.”

Yhteistyötä kaupungin kanssa

Lohja on yksi niistä paikkakunnista, jois-
sa seurakunta ja kaupunki/kunta ovat 
tehneet yhteistyötä pelaamisen puitteis-
sa. Seurakunnalla ja kaupungilla oli syys-
kaudella 2021 alakouluikäisille suunnat-
tu Minecraft-kerho. Nyt tapetilla on yh-
teinen digipelaamisen/pöytäpelaamisen 
hanke, joka on suunnattu yläkouluikäi-

sille ja nuorille aikuisille.
”Ajatuksena oli käynnistää toimin-

ta, johon sisältyy niin digipelaamista, 
esportsia ja muuta monipuolista digihar-
rastamista kuin roolipelejä ja perinteisiä 
lautapelejä. Tällä erää kaupungin ano-
ma hankerahoitus jäi toivottua pienem-
mäksi, joten ensi alkuun keskitymme lä-
hinnä pöytäpelaamiseen. Roolipelaamis-
ta toteutetaan kuitenkin myös striiminä 
ja nuoret pääsevät tekemään tässä media-
tuotantoa”, Lohjan seurakunnan nuori-
sotyönohjaaja Teemu Kuivalainen ker-
too.

Lohjan kaupungin nuorisotyö koh-
densi Aluehallintovirastolta saatua rahoi-
tusta seurakunnalle.

”Oli tosi iso juttu, että kaupunki nä-
ki yhteistyömme näin tärkeänä, ja antoi 
lisäresursseja käyttöömme. Tulevina vuo-
sina haemme yhdessä lisärahoitusta var-
sinaiseen digiharrastustoimintaan”, Kui-
valainen kertoo ja toteaa, että kaupun-
gin kanssa tehtävä yhteistyö helpottaa 
myös toiminnan mainostamista esimer-
kiksi kouluissa.

Digipelaamisen ja 
pöytäpelaamisen voi yhdistää

Kuivalainen käyttää jatkossa 50 prosent-
tia työajastaan digi- ja peliharrastamisen 

yhteistyöhankkeeseen, jonka tarkempaa 
brändi-nimeä ei ole vielä päätetty. 

Hankkeen avulla yläkouluikäisiä voi-
daan ryhmäyttää tehokkaasti, ja seura-
kunta voi tarjota heille yhteistyössä ra-
kentavan sosiaalisen harrastuksen. Sa-
malla toiminta tarjoaa nuorille aikuisille 
oivan väylän vapaaehtoistyöhön.

”Yleensä lapsille ja nuorille on ol-
lut tosi vaikea löytää vapaaehtoisia nuo-
ria aikuisia ohjaajiksi. Nyt heitä on löy-
tymässä useita paikallisen roolipeliyhdis-
tyksen kautta.”

Roolipelaajat ovat usein 30+ ikäisiä.
”Juuri tämän ikäiset eroavat usein kir-

kosta. Pelitoiminta on tehokas sauma is-
keä ja osoittaa, että seurakuntakin voi 
tarjota mielekästä toimintaa. Ja nuorem-
mille kerholaisille on eduksi, kun toi-
minnassa on varsinaisten työntekijöiden 
lisäksi muitakin turvallisia aikuisia.”

Korona-aika siirsi pöytäpelaamista ai-
empaa enemmän etäalustoille.

”Uskon, että jatkossa digipelaaminen 
ja perinteisempi pöytäpelaaminen yhdis-
tyvät aiempaa enemmän. Niiden ei tar-
vitse sulkea toisiaan pois, ja digitaalisuus 
voi myös täydentää läsnäolevaa toimin-
taa.”

 
Juhana Unkuri
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Hyvinvointivaje 
pandemian jälkeen on 
valtava, ja nuoren tarve 
tulla kuulluksi on akuutti. 

Nuorisotyö digitaalisilla alustoilla 
on nykypäivää. Nuoret keskus-
televat mielellään niin toistensa 

kuin luotettavien aikuisten kanssa.  
Nuoret viettävät paljon aikaa verkos-

sa. Vastauksena keskustelun kaipuulle 
verkossa on kohtaamiseen keskittyvää 
nuorisotyön toimintaa. 

Etsivää nuorisotyötä 
vapaaehtoisten voimin

Verkkoalustoilla NettiSaapas toteuttaa 
etsivää nuorisotyötä seurakuntien, jär-
jestöjen ja kuntien toimesta. NettiSaa-
pas perustuu koulutettujen vapaaehtois-
ten ja nuorten väliselle kohtaamiselle. 

Keskusteluaiheet vaihtelevat ruoasta 
ja leipomisesta Ukrainan sotaan ja ko-
ronaan. Eniten keskusteluita NettiSaap-
paassa käydään mielenterveydestä, ih-
missuhteista ja koulusta. Jaksaminen ar-
jessa mietityttää keskustelijoita. Netti-
Saappaassa juttelevat nuoret ovat nuo-
risolain piirissä olevia alle 29-vuotiaita. 

”Suuri osa keskustelua kaipaavista on 
yli 18-vuotiaita, kuitenkaan ikää ei kes-
kustelutilanteissa kysellä”, toteaa Kaisa 
Kahra Lasten ja nuorten keskuksesta. 

Hitaassa kohtaamisessa vapaaehtoi-
set kohtaavat nuoria sosiaalisen medi-

an kommentointikentillä Instagramis-
sa ja TikTokissa. NettiSaappaan nopea 
kohtaaminen tarjoaa nuorelle keskuste-
luseuraa chatin kautta. 

”Toiminta on lisääntynyt. Pilo-
toimme tällä hetkellä vertaispäivystys-
tä, jossa NettiSaappaan päivystäjät ovat 
16–18-vuotiaita kanssanuoria. Toivon, 
että saamme Nettisaappaan perinteisen 
keskustelupäivystyksen vierelle juurru-
tettua vertaispäivystystä.” 

Vertaisuutta ja kaveruutta

Frendie on alusta, jossa 13–17-vuotiaat 
nuoret voivat tutustua toisiin nuoriin ja 
kohdata nuorisotyöntekijöitä. Yli 1200 
nuorta ympäri Suomen on kohtaamas-
sa toisiaan sovelluksen kautta. Nuori voi 
halutessaan etsiä hengailuseuraa ehdot-
tamaansa aktiviteettiin tai juttuseuraksi. 

Pilottivaihe sovellukselle on käyn-
nissä vuoden 2022, ja mahdollisuudet 
kohtaamisfoorumin jatkamiseksi ovat 
työn alla. Startup-yritys Superlaiffi etsii 
lisää yhteistyökumppaneita tulevaisuut-
ta varten. 

”Digitaalisen nuorisotyön voisi luo-
kitella neljään lokeroon. On pelimaa-
ilma, jossa ollaan läsnä. Chatti-alustat 
puolestaan ovat yksilön ja turvallisen ai-
kuisen välistä kohtaamista varten”, ana-
lysoi Frendien kehittäjä Ville Kämäräi-
nen.

”Yhteisöllistä ulottuvuutta tarjoavat 
nuorisotyön Discord-kanavat. Frendie 
on uusi aluevaltaus digitaalisessa nuo-
risotyössä, koska se edustaa vertaisuutta 

ja kaveruutta. Frendie vastaa tarpeeseen, 
miten nuorisotyö palvelee nuoria löytä-
mään toisiaan.”

Nuoret tarvitsevat arkeensa turval-
lisia aikuisia, joita nuorten asiat kiin-
nostavat. Frendiessä nuorisotyöntekijät 
ovat valmiina keskustelemaan nuoren 
kanssa eri asioista, jos nuori itse näin 
tahtoo. Nuorisotyöntekijöiden lisäksi 
NettiSaappaan vapaaehtoiset aikuiset 
päivystävät Frendiessä. 

”Aikuisten läsnäolo ei ole Frendien 
kärki, mutta läsnäolo kulkee nuorten 
kaveruuden rinnalla. Aikuisten läsnäolo 
ennaltaehkäisee negatiivisia lieveilmiöi-
tä alustalla”, summaa Kämäräinen. 

Vahva tunnistautuminen mahdollis-
taa turvallisen keskustelun ja luo luo-
tettavan ilmapiirin. Tunnistautumisen 
avulla voidaan varmistaa, että nuoren 
tilin takana on oikeasti nuori keskuste-
lua ja kaveruutta etsivä yksilö. 

”Vahva tunnistautuminen vähen-
tää sovelluksen käyttäjien määrää, mut-
ta emme halua tinkiä turvallisuudesta 
nuorten kohtaamisalustalla.”

Nuorisotyön tehtävänä tukea 
nuoria myös verkossa

Kaveruuden vahvistaminen ja vertai-
suuden lisääminen ovat osa nuorisotyö-
tä Frendien myötä. Tässä vaiheessa pi-
lotointia voidaan jo sanoa, että nuoret 
kaipaavat keskusteluseuraa vapaa-ajal-
la ja kavereita koulun jälkeen. Kirkon 
nuorisotyön tehtävänä on tukea kave-
ruutta myös verkossa. 

Aitoa kaveruutta,  
keskustelua ja  
kohtaamista
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”Digimaailman ystävät ja kaverit 
ovat oikeita ystäviä. Kohtaaminen ver-
kossa on oikeaa kohtaamista. Perintei-
sesti ajatellaan, että verkossa oleminen 
on “huonosta”. Kuitenkin nuoret ovat 
netissä ja erilaisilla alustoilla, joten siel-
lä meidänkin täytyy olla. Ei ole olemas-
sa tilannetta, jossa nuorisotyö on joko 
livenä tai verkossa. Nuorisotyön täytyy 
olla sekä kasvokkain että digialustoilla”, 
Kämäräinen puntaroi.

Aikuinen pystyy oppimaan sovelluk-
sen kautta nuorten vuorovaikutuksesta, 
kielestä sekä ajatuksista tässä ajassa. 

Korona-aikana nuorisotyössä koh-
dattiin paljon haasteita, kun nuoriso-
tiloja täytyi pitää kiinni, ja kohtaamis-
paikkoja ei ollut. Pandemia-aikana ke-
hitettiin erilaisia verkkokohtaamisen 
muotoja, joita tulee hyödyntää ja yllä-
pitää nuorisotilojen ovien auki pitämi-
sen rinnalla. 

Tulevaisuudessa Kämäräinen ja Kah-
ra ennustavat digikohtaamisen tarpeen 
kasvamista.  Kasvokkain kohtaaminen 
on arvokasta, mutta se ei poissulje ver-

kossa tapahtuvia sosiaalisia alustoja ja 
niiden kysyntää. 

Kahra ennustaa, että verkkokohtaa-
minen tulee ajan myötä luontevam-
maksi. Tasapaino verkossa ja kasvok-
kain kohtaamisille helpottuu osittain 
myös nuorten työntekijöiden myötä, 
koska heille verkossa toimiminen on iso 
osa arkea. Nuorisotyön parissa työsken-
televille on olemassa koulutuksia digi-
taalisten ympäristöjen mahdollisuuksis-
ta kasvatus- ja nuorisotyössä. 

”Kirkon on hyvä lähteä tällaiseen 
toimintaan mukaan. Verkkosovelluksia 
käyttävät kaikenikäiset, joten on mei-
dän täytyy olla verkossa läsnä”, Kahra ja 
Kämäräinen toteavat. 

Jodlauksia ja juttuseuraa 

Oppilaitospapit Helsingissä keskuste-
levat opiskelijoiden kanssa sosiaalisen 
median Jodel-alustalla. Jodel sosiaalisen 
median alustana toimii kanavien kaut-
ta. Oppilaitospapit ovat luoneet avoi-
men kanavan Kirkko ja Kampus. 

”Kanava on luotu, koska opiskeli-
jat ovat Jodelissa, joten siellä meidänkin 
täytyy olla”, kertoo oppilaitospappi Li-
sa Enckell. 

Keskustelua on kanavalla Ask me 
anything -päivystystunteina ja vapaas-
ti niin opiskelijoiden kuin pappien-
kin aloitteista. Juttuaiheet vaihtelevat 
maan ja taivaan välillä. Keskustelua he-
rää opiskelusta, identiteetistä, seksuaali-
suudesta ja uskonnoista. Keskusteluista 
loistaa opiskelijoiden, arjen sekä elämän 
moninaisuus. Työntekijän täytyy olla 
aktiivinen ja hereillä, koska riski häirin-
tään ja trolleihin on olemassa. 

Anonyymi alusta helpottaa aroista ja 
vaikeista aiheista puhumista. Vuorovai-
kutuksen pohjana on turvallisemman 
tilan periaatteet. 

”Sosiaalisen median alustoilla käy-
dään jo nyt paljon sielunhoidollisia kes-
kusteluita. Arvioin, että tulevaisuudes-
sakin digikohtaamiselle on tarvetta ja 
paikka kaiken muun kohtaamisen jou-
kossa”, pohtii Enckell. 

u Viimeisin kouluterveyskysely ker-
too, että yhä useammalla nuorella havai-
taan masennusta ja ahdistuneisuutta. Jo-
pa joka neljännellä nuorella on todetta-
vissa mielenterveyden häiriö. 

Nuorten ahdistus- ja masennusoirei-
lu on lisääntynyt huomattavasti sekä ty-
töillä että pojilla.  Miltei kolmannes ty-
töistä oli kokenut kohtalaista tai vaikeaa 
ahdistuneisuutta – nousua nousua edelli-
seen kyselyyn verrattuna oli noin 10 pro-
senttiyksikköä. Noin kolmannes tytöistä 
raportoi yli kaksi viikkoa kestäneitä ma-
sennusoireita. Poikien keskuudessa ma-
sennusoireilu oli yleisintä lukiota käy-
villä nuorilla (15%). Myös nuorten yk-
sinäisyys on lisääntynyt – noin joka nel-
jäs tyttö ja joka kymmenes poika rapor-
toi kokevansa yksinäisyyttä melko usein 

tai jatkuvasti. 
Nuorisopsykiatrian potilasmäärät 

kasvavat mutta kasvaneeseen hoidon tar-
peeseen ei pystytä vastaamaan. Hoitojo-
nojen kasvua ei voida ratkaista vain lisää-
mällä hoitoresurssia. Nuorisopsykiatri-
an ammattilaiset arvioivat, että perheis-
sä, kouluissa ja yhteiskunnassa on tapah-
tunut asioita, jotka uhkaavat nuorten tu-
levaisuutta ratkaisevalla tavalla.

Sinua tarvitaan – tule päivystäjäksi 
Sekasin Chattiin

Kirkkohallitus ja Sekaisin-kollektiivin 
kesken on toiminut reilun vuoden ver-
ran yhteistyössä päivystäjien kouluttami-
sessa.  Seurakuntien työntekijöille tarjo-
taan ilmaista koulutusta, jossa huomioi-
daan olemassa oleva osaaminen. Koulu-
tus koostuu pääasiassa itseopiskeluma-

teriaalista ja keskustelutuokiosta kirkko 
Sekasin koordinaattoreiden kanssa. Päi-
vystämisajankohdista ja tiheydestä pää-
tät itse. Ilmoittautu koulutukseen alla 
olevan QR-koodin avulla.

Lisätietoja koulutuksesta:  
sanna.l.parkkinen@evl.fi 
terhi.raty@evl.fi 
sirpa.syrja@evl.fi

Että kukaan ei jää yksin



17V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  5 / 2022

Digitaalisuus meidät yhteen liittää

KORONA ON TEHNYT yhteiskunnassamme paljon vahinkoa. Lasten ja nuorten mie-
lenterveysongelmat, terveysalan kriisit, pelko turvattomaksi muuttuneesta maailmasta. Ää-
rimmäisen haastavaan tilanteeseen sopeutuminen kuitenkin jätti jotain hyvääkin. Ilman 
koronan tuomaa eristystä digiloikka tuskin olisi tapahtunut niin vauhdikkaasti kuin nyt.

Otetaan esimerkiksi virtuaalikirkot ja asennemuutos sitä kohtaan. Virtuaalikirkon myö-
tä yhteys Jumalaan ja toisiin kristittyihin on tuotu jokaisen saavutettavaksi. Vaikkei koto-
aan pääsisi poistumaan, hengellisyyttä voi hoitaa digitaalisesti yhdessä muiden kanssa. 

YMMÄRRETTÄVÄ PELKO ON, ettei kukaan saapuisi paikan päälle, jos kaikki viedään 
verkkoon. Kokoava toiminta on kuitenkin seurakunnan vahvuus. Kuitenkin pelko tilo-
jen, tapahtumien ja kirkkojen tyhjenemisestä ei ole mielestäni realistinen. Verkkovuoro-
vaikutus on tutkitusti osalle ihmisistä aivan yhtä tärkeä ja todellinen kuin läsnä tapahtu-
va vuorovaikutus. Lisäksi tänä päivänä suurin osa ihmisistä on tavalla tai toisella joko sosi-
aalisessa mediassa tai käyttää internettiä. Seurakunta on tehtävä eläväksi myös netissä, an-
taa ihmisten olla osallisena kaukaa tai kutsua heitä paikan päälle. Verkon kautta voi myös 
oikaista mahdollisia ennakkoluuloja seurakunnan toimintaa kohtaan. Toinen ei ole toi-
selta pois.

DIGILOIKKA ON SIIS TUONUT paljon hyvää, mutta myös haasteita. Olemme saa-
neet seurakunnalle valtavasti uusia työkaluja. Samaan aikaan, kun uusia järjestelmiä kehi-
tetään ja tuodaan käytettäväksi, koronan ja inflaation tuomat ongelmat pitävät ammatti-
laiset kiireisinä. Työt lisääntyvät joka kentällä, sillä lapset ja nuoret tarvitsevat meitä aiem-
paakin enemmän. Seurakuntalaisten vaatiessa huomiotamme ja osaamistamme, ei uusien 
järjestelmien ja työn tekemisen muotojen opetteluun ole välttämättä aikaa tai jaksamista. 
Verkkovuorovaikutus ei ole myöskään helppo laji, sillä siinä on opeteltava kokonaan uusi 
vuorovaikutuksen tapa. Järjestelmien toimiessa ne sujuvoittavat töitä, mutta tökkiessään 
ne tekevät pahimmillaan yksinkertaisestakin asiasta hankalaa.

Digitaalisuus tuo meidät kaikki yhteen entistä paremmin, mutta sen toteuttaminen ei 
ole aina helppoa. 

Jenna Valtonen

KOLUMNI
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Kännykät ja somen 
käyttö eivät tuhoa 
nuorisoa. Nuorten 
itsesäätelytaitoja on 
kuitenkin syytä parantaa. 

Some ei ole niin turmiollinen kuin 
julkisuudessa usein annetaan ym-
märtää. #Agentit - nuorten toimi-

juus somessa -hankkeessa on jo useam-
man vuoden ajan tutkittu nuorten toi-

mijuutta somessa. Tulokset ovat monel-
ta osin lohdullisia.

”Nuoret löytävät somesta vaikutus-
kanavia. He osaavat olla aktiivisia, tie-
toisia ja osaavat myös seuloa ja suodat-
taa somesisältöjä. Monet eivät kuiten-
kaan ymmärrä, että heihin vaikutetaan 
kaupallisesti”, sosiologian professori 
Terhi-Anna Wilska Jyväskylän yliopis-
tosta summaa.

Joissain tutkimuksissa on arvel-
tu kännyköiden yleistymisen selittävän 
nuorten hyvinvoinnin heikkenemistä. 
Helsingin yliopiston kasvatustieteiden 

akatemiaprofessorin Katariina Salmela-
Aron mukaan #Agentit-hankkeen tut-
kimustulokset kertovat toista.

”Ilmiöstä ei voi syyttää somea tai di-
gilaitteiden käyttöä. Kyse on siitä, että 
ne nuoret, jotka ovat yksinäisiä ja ma-
sentuneita, käyttävät enemmän somea 
ja heillä on myös taipumusta esimerkik-
si digiaddiktioon.”

Kaupallinen vaikuttaminen 
on salakavalaa

#Agentit -hankkeessa on tutkittu so-

Nuorten somehallinta
on vaihtelevaa
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men vaikutuksia 13–19-vuotiailla nuo-
rilla eri näkökulmista. On selvitetty 
muun muassa, miten nuoret vaikutta-
vat ja ovat vaikuttamisen kohteena so-
messa. Yksi lähestymistapa on käsitel-
lyt nuoria kaupallisina toimijoina ja si-
tä, miten some vaikuttaa nuorten mate-
riaalisiin asenteisiin.

Tutkimuksessa mukana olleella 
Maanpuolustuskorkeakoululla fokus 
on puolestaan ollut informaatiovaikut-
tamisen ja turvallisuuden kysymyksissä.

Wilskan mukaan tuloksissa näkyy 
kaksijakoisuus. Nuoret esimerkiksi ym-
märtävät hyvin somen turvallisuusris-
kit, ja huoli niistä on heillä myös kasva-
nut. Alttius kaupallisille vaikutteille on 
taas mutkikkaampi ilmiö.

Influenssereilla eli somevaikuttajilla 
on somessa valtaa. He ovat 15–19-vuo-
tiaille nuorille huomattavasti tehok-
kaampia kaupallisia vaikuttajia kuin pe-
rinteinen mainonta.

”Kaupallinen vaikuttaminen tapah-
tuu myös salakavalasti. Nuoret eivät 
ymmärrä, miten heihin vaikutetaan kun 
influensseri juo juuri tietystä mukista 
tai kertoilee arjestaan”, Wilska toteaa.

Kaupallisen vaikuttamisen erottami-
nen ei ole aina helppoa aikuisellekaan. 
Monilla journalistiset sisällöt sekoittu-
vat advertoriaaleihin. Wilska muistut-
taa, että myös informaatiovaikuttami-
nen on somessa vahvaa.

”Mitä enemmän nuori on somes-
sa, sitä enemmän häneen myös vaikute-
taan. Nuoret eivät ole tästä välttämättä 
tietoisia ja he itsekin levittävät esimer-
kiksi valeuutisia.”

Hyväosaiset käyttävät somea 
hyödyllisemmin

Tutkimustuloksissa näkyy nuorten vä-
listä digitaalista jakautumista. Tämä nä-
kyy etenkin somen vaikutuksessa hyvin-
vointiin.

Hyödylliset ja rakentavat tavat käyt-
tää somea lisäävät nuorten hyvinvoin-
tia. Vastaavasti vääränlaisessa someym-
päristössä  viihtyminen heikentää hy-
vinvointia

Käytössä näkyy perhetaustan vaiku-

tus. Hyväosaiset nuoret ohjautuvat hel-
pommin hyödylliseen käyttöön. Nuo-
ret, joilla on entuudestaan ongelmia, 
löytävät taas helpommin haitallisiin so-
meympäristöihin tai esimerkiksi pime-
än verkon sivustoille. Algoritmit vahvis-
tavat edelleen ongelmallista ilmiötä.

”Somessa syntyy kuplia, ja nuoret 
näkevät viestejä vain sellaisista aiheista, 
joista he jo keskustelevat. Syntyy kai-
kukammioita, joissa ei näe toisenlaisia 
mielipiteitä ja juttuja. Se on vaarallista”, 
Wilska sanoo.

Wilska muistuttaa, että pelkkä per-
hetausta ei toki selitä somekäyttäyty-
mistä vaan ilmiö on monimutkaisem-
pi. Somen vaikutusvalta tulisi kuitenkin 
tunnustaa. Siellä nuoret viettävät valta-
osan vapaa-ajastaan. 

”Nuorille kännykät ja some ovat hei-
dän sosiaalinen ympäristönsä. Niin he 
tavoittavat koko kaveripiirinsä. Some 
voi olla heille turvasatama. Jo tietoisuus 
siitä, että sitä kauttaa tavoittaa kaverin-
sa voi lohduttaa nuoria”, Salmela-Aro li-
sää.

Salmela-Aron mukaan olisikin hy-
vä purkaa myytit esimerkiksi sopivasta 
ruutuajasta. Oleellisempaa on se, mitä 
ruutuajalla tehdään.

”Passiivinen seuraaminen ja märehti-
minen somessa on ongelma, mutta yh-
dessä rakentaminen on hyvinkin kehit-
tävää. Somessa voi tehdä molempia.”

Nuorten välillä isoja eroja

Somen myötä nuoret ovat saaneet uu-
denlaisia instituutioita vanhojen rinnal-
le. Wilskan mukaan se ei tarkoita, että 
vanhempiin instituutioihin ei enää luo-
tettaisi. Keskimäärin niihin luotetaan 
hyvin, vaikka osa nuorista päätyykin so-
messa erilaisia totuuksia viljeleviin vaih-
toehtoryhmiin.

”On havaittu, että osattomuuden 
tunne altistaa menemään mukaan täl-
laisiin ryhmiin, mutta tästä ei ole vielä 
paljon tutkimusta.”

Wilska muistuttaa, että nuoret ovat 
myös keskenään erilaisia. Kaikki eivät 
käytä somea yhtä paljon, ja uutisten 
kuluttamisessakin näkyy hajontaa: osa 

seuraa uutisia tosi paljon, osa on niiden 
suhteen hyvinkin välinpitämättömiä.

Digiajokortilla  
tunnistamaan vaaroja

#Agentit-hanke kestää tämän vuoden 
loppuun, ja sen tuloksena pitäisi ol-
la käytössä työkaluja nuorten sosiaa-
lisen median taitojen vahvistamiseksi. 
Terhi-Anna Wilskan mukaan haastee-
na on myös aikuisten mukana pysymi-
nen. Uusia someyhteisöjä syntyy koko 
ajan. Osa vanhemmista ja ammattikas-
vattajista saattaa luulla hallitsevansa nii-
tä, mutta näin ei välttämättä ole.

”On vaikeaa pysyä kartalla siitä, mis-
sä nuoret liikkuvat. Kouluissakin tör-
mää kirjaviin käytäntöihin ja epämää-
räiseen asenteeseen suhteessa someen. 
Joissain kouluissa se on oppiväline ja 
joissain taas ei.”

Wilskan mukaan digitaalista jakau-
tumista on joka tapauksessa edellytyksiä 
kaventaa. Tärkeää tulee olemaan nuor-
ten kyky itsesäätelyyn ja -kontrolliin. 
Katariina Salmela-Aro muistuttaa, että 
ei pitäisi enää puhua diginatiiveista. It-
sesäätelytaidot pitää ottaa vakavasti ja 
niitä pitää kehittää.

”Pitää oppia ymmärtämään ja tun-
nistamaan, mitkä ovat verkon vaarat. 
Ne, jotka käyttävät somea enemmän, 
kohtaavat myös enemmän haasteita ja 
vaaroja. Täytyy olla siis itsesäätelykei-
noja.”

Salmela-Aron mukaan hankkeen tu-
losten perusteella on tarkoitus kehittää 
nuorille digiajokortti. Sen avulla nuoret 
oppivat tietämään ja tunnistamaan vaa-
roja.

Hän muistuttaa, että suomalaisten 
nuorten digitaidot ovat joka tapauksessa 
hyvällä tolalla. Tuoreessa vertailussa kar-
toitettiin taitoja 12 –17-vuotiailla nuo-
rilla Saksassa, Puolassa, Eestissä, Portu-
galissa ja Italiassa. Suomalaisnuoret oli-
vat vertailussa selkeästi parhaita.

Tomi Kangasniemi
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Vuosittainen Somecamp, 
jonka Verke järjestää 
nuorisotyössä 
toimiville, on paikka 
kokemusten ja keinojen 
jakamiseen. Jatkuvasti 
muokkautuvassa digissä 
jokainen voi oppia toisilta.

Somecamp on eräänlainen digitaa-
lisen nuorisotyön päivät kunnan, 
järjestöjen ja seurakuntien työnte-

kijöille”, selittää Joensuun seurakunnan 
nuorisotyönohjaaja Delila Myyry. 

”Parasta siellä on ajatusten vaihta-
minen toisten kanssa ja voimaantumi-
nen toisista – mahdollisuus peilata oman 
työn näkökulmia muiden kokemuksiin.”

Myyry on ollut aiemmin itsekin 
suunnittelemassa Somecampia. Tänä 
vuonna hän oli paikalla osallistujana ja 
osallistui paneelikeskusteluun digitali-
saatiosta yhdenvertaisuuden edistäjänä 
nuorisotyössä.

Kaikki tekevät,  
kaikki voivat jakaa
”Kaikki työntekijät tekevät nykyään di-
gitaalista nuorisotyötä tai ainakin hei-
dän seurakuntansa nuoret ovat somessa”, 
Myyry toteaa. Tässä mielessä Somecamp 
ei ole erityistä työtä tekevien erityisosaaji-
en kokoontuminen, vaan tarkoitettu kai-
kille.

”Tietysti eri työntekijät ovat eri tasol-
la sen tekemisen, taitojen ja resurssien 
suhteen, mutta Somecamp onkin suun-
niteltu niin, että kaikki saavat sieltä an-
tia omaan työhönsä. Siinä mielessä toi-
voisin, että seurakunnista useampi lähti-
si mukaan. Tänä vuonna meidän puolel-
tamme oli paikalla vain viisi osallistujaa.”

Työntekijöiltä syvenevä some ei työn 
arjessa välttämättä edellytä yhä kovem-
pia taitoja. 

”Työntekijän ei tarvitse osata kaikkea, 
eikä kaikkea voikaan osata. Tärkein rooli 
on olla mahdollistaja”, Myyry sanoo.

”Silloin kun törmää asioihin, joita ei 
itse vielä osaa, pitää kysellä toisten ko-
kemuksia. Siihen, mitä ei osaa, voi pyy-
tää apua. Parhaassa tapauksessa voi pyy-
tää apua nuorilta: miten tämä homma 
hoituu? Se, että he pääsevät tekemään ja 

opettamaan työntekijää on nuorille voi-
mauttavaa.”

Eri seurakunnissa tehdään asioita 
omiksi sovelletuilla tavoilla - oppia voi 
siksi kaikkialta.

”Minä kannattaisinkin rohkeampaa 
työntekijävaihtoa Suomen Siionissa. Itse 
kunkin kannattaisi mennä säännöllises-
ti katsomaan, miten toisissa seurakunnis-
sa toimitaan ja oppimaan vierestä seuraa-
malla, miten monella tavalla asioita voi 
tehdä.”

Seurakuntien digityö  
kaipaa strategiaa

Somecampilla pääsee vertailemaan digi-
taalisen nuorisotyön todellisuuksia myös 
kuntien ja seurakuntien välillä. Monessa 
mielessä ollaan rinnakkain, mutta eroja-
kin löytyy. 

”Pääpiirteissään kunnallisella puolel-
la ja seurakunnassa tehdään digitaalises-
sa nuorisotyössä samantyyppisiä asioita, 
mutta kunnan puolella talotyö on se, mi-
hin satsataan. Siellä on sitten myös kaikki 
välineet ja vehkeet, joita ainakaan useim-
missa seurakunnissa ei ole saatavilla.”

Myyry sanoo itse miettineensä pit-

Jakamisen kulttuurista 
tukea digityöhön
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kään VR-lasien hankkimista seurakun-
nan käyttöön, mutta jääneensä aprikoi-
maan, onko niillä tarpeeksi käyttöä. Sa-
ma vaikka Switchin kanssa – onko se jär-
kevä, jos on käytössä kerran viikossa? 

”Kunnallisella puolella talotyö on niin 
paljon vilkkaampaa, että he ovat näissä 
asioissa meitä edellä ja voivat keskittyä 
siihen. Meillä seurakunnan puolella teh-
dään paljon erilaista työtä siellä ja täällä.”

Resurssien lisäksi merkittävä ero löy-
tyy työn kokonaisuuden ohjaamisesta. 
Kunnallisella puolella digitaalisen nuori-
sotyön ohjaamiseksi on jo kirjoitettu ko-
konaan omia strategioita, Myyry sanoo.

”Minulla lukee omassa työkirjassani 
”LANit”. Se on aika paljon vähemmän.”

”Seurakunnissakin olisi hyvä, että di-
gitaalinen työ olisi nykyistä selvemmin 
osana koko nuorisotyön strategiaa ja 
suunnittelua. Digitaalista ja kasvokkaista 
työtä ei enää voi pitää toisistaan erillään, 
vaan ne limittyvät ihan niin kuin nuor-
tenkin elämässä. Samalla sitten resursoin-
nissakin voisi paremmin huomioida sen, 
että tämä todella on osa työtä.”

Nuoret tarvitsevat  
työntekijän aikaa

Lopulta seurakunnan digitaalisen nuori-
sotyön tekemisessä kyse on siitä, mihin 
työtunnit venyvät.

”Itse olen saanut Joensuussa kiitet-
tävästi tehdä digi- ja sometyötä osana 
omaa työtä ihan normaalin työn puitteis-
sa. Mutta itseasiassa juuri työaika hieman 
haasteita tuokin: pitää tarkkaan harkita, 
mitä kaikkea voi järjestää niin, että työ-
ajan moduulit riittävät. Erilaiset spessut 
pelitapahtumat tulevat kuitenkin kaiken 
normaalin työn päälle: koulu-, ripari- ja 
isoskoulutusten jälkeen.”

Yhtenä ratkaisuna on pyytää vapaaeh-
toisia aikuisia ja nuoria mukaan pyörit-
tämään sitä toimintaa, johon työntekijän 
työaika ei veny. Myyry pitää ajatusta hy-
vänä, vaan siinä piilee myös mutta.

”Me kysyimme taannoin, miten seu-
rakunnan lani-isoset haluaisivat peli-ilto-
ja järjestettävän: itse, yhdessä työntekijän 
kanssa vai niin että työntekijät hoitavat 
kaiken. Yhtään ääntä ei tullut sille itse te-
kemiselle. Nuoret halusivat, että työnte-
kijäkin on paikalla”, Myyry kertoo.

”Nuoret haluavat myös vain osallis-
tua, sen sijaan että ovat tekemässä ja tuot-
tamassa. Ymmärtäisin sen johtuvan aina-
kin osittain siitä, että koulu on tullut ko-
ko ajan vaativammaksi.”

”Toivoisin, että nuoria aikuisia tuli-
si jostain ottamaan tällaisesta nakin – ai-
kuisia nuoret kaipaavat mukaan. Ehkä 
se tuo jotain turvallisuutta. Mutta nämä 
ovat näitä uusia asioita, joiden äärellä si-
tä painitaan.”

Eräs uusista kysymyksistä, joita digi-
taaliset kanavat tuovat mukanaan, on ky-
symys siitä, kenen nuoria somessa ja di-
gissä oikeastaan on? Jokaisen seurakun-
nan digipalvelut palvelevat kaikkia nuo-
ria vähän kuin vahingossa seurakuntara-
joista piittaamatta. Joensuussa voidaan 
tavoittaa kemijärveläisiä.

Yhdenvertaisuuden  
suhteen oltava tarkkana

Erityisenä teemana Somecampilla oli tä-
nä vuonna osallisuus ja yhdenvertaisuus. 
Uudet välineet synnyttävät osallisuutta 
mutta samalla yhdenvertaisuuden ongel-
mia. Molempiin suuntiin pitää osata kat-
soa.

”Eriarvoisessa asemassa ollaan eri puo-
lilla maata myös jo ihan nettiyhteyksien 
laadun suhteen”, Myyry toteaa.

Myös toimintatapojen vaihtelu tuot-
taa mahdollisuuksien eriarvoisuutta.

”Meillä esimerkiksi nuoret ohjaavat 
LAN-tapahtuman sisältöä pitkälle itse, 
vaikka työntekijä onkin paikalla. Tällai-
nen toiminta onnistuu, koska olemme 
olleet onnekkaita tämän oman IT-alueen 
suhteen. Siellä järjestetään meille jousta-
vasti edellytykset. Kaikkialla ei ole ollen-
kaan samanlainen tilanne”, Myyry sanoo.

”Sellaista pohdintaakin on, onko tä-
mä hyvä asia, vai pitäisikö meidän seu-
rakuntamme työllä palvella nimenomaan 
meidän seurakuntamme nuoria?”

Kirkossa ollaan vasta alussa sen pohti-
misessa, mihin ja miten resursoidaan sil-
loin, kun ei enää olla tekemisissä käsin 
kosketeltavan todellisuuden kanssa.

Nuorten omatkin edellytykset osal-
listua vaihtelevat. Osalla ei ole saatavilla 
koneita tai mahdollisesti sellaisia taitoja, 
jotka ovat edellytyksenä osallistumiselle. 

”On tosi tärkeää olla valppaana, et-

tei järjestämällä osallistumisen mahdol-
lisuuksia itse asiassa syvennetä kuilu-
ja, joita nuorten välillä on. Olen joskus 
ajatellut, että pitäisi järjestää ”Älä oleta!” 
-kursseja. Ei saa esimerkiksi olettaa, että 
kaikki nuoret ovat syntyjään taitavia so-
men ja erilaisten ohjelmistojen käyttäjiä.” 

”Kaikkia nuoria ei kaikessa toimin-
nassa voi ottaa yhtaikaa huomioon, 
mutta ratkaisujen ja rajausten tulisi ol-
la tiedostettuja ja valintojen harkittuja”, 
Myyry sanoo.

”Meillä on esimerkiksi seurakunnalla 
yksi pelikone. Mietin usein, että olisi eh-
kä tarpeellista antaa se pelitapahtumassa 
jollekin nuorelle, mutta silloin työntekijä 
ei itse pääsisi sinne pelimaailmaan, min-
ne nuoret ovat menneet ja missä pitäisi 
olla mukana.”

 Digiä tehdään nuorten takia

Kaiken kaikkiaan Delila Myyryn mie-
lestä digi on seurakunnissakin kypsyneet 
osaksi kokonaisvaltaista nuorisotyötä sa-
malla kun digistä on tullut osa nuorten 
kokonaisvaltaista elämää.

Työntekijän tehtävänä on olla läsnä 
siellä, missä nuoret ovat sekä fyysisesti et-
tä digisti. Tämä on sisäistetty sekä kun-
nissa että seurakunnissa ja sen mukaan 
koetetaan parhaan mukaan toimia.

”Ainakin tässä minun kuplassani!”
”Että työntekijä tunnetaan kasvoista, 

on tärkeää. Mutta yhtä tärkeää on, että 
nuoret tietävät, mistä työntekijän sitten 
tavoittaa. Se tapahtuu merkityksellisesi 
yhä useammin digissä. Koulussa käytä-
vällä ohimennen kysellessä, mitä kuuluu, 
vastaukseksi voi saada, että tässä men-
nään englannintunnille kokeeseen. Mut-
ta puhelimella voidaan sitten puolestaan 
kirjoittaa pitkät pätkät siitä, miten tule-
vat kokeet jännittävät.”

Tärkeää onkin se, mitä tapahtuu, ei 
väline ja kanava itsessään.

”Puhelin on se, missä pölpötetään. 
Siellä syntyy siksi useammin diipimpiä 
kohtaamisia ja ajatuksenvaihtoja nuorten 
kanssa. Tapahtuu se sitten Discordissa tai 
Whatsupissa tai Instassa.”

Jaakko Kaartinen
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Millaisia kouluikäisiä ja nuoria 
näet, kun katsot teidän seu-
rakuntanne toiminnan osal-

listujia? Millainen ihonväri leirienne ja 
kerhojenne osallistujilla on? Käyvätkö 
nuorten vaikuttajaryhmienne jäsenet 

koulua tai ovatko he opiskelijoita? Mo-
nellako avoimessa toiminnassa käyvis-
tä nuorista on fyysisiä vammoja tai toi-
minnan esteitä? 

Etuoikeuskehä on piirakkakuvio, 
jonka kautta voi tarkastella ominaisuuk-

sia ja olosuhteita, jotka vaikuttavat ih-
misen asemaan suomalaisessa yhteis-
kunnassa. 

Kehän keskelle on keskittynyt valtaa 
ja etuoikeuksia. Mitä kauempana kes-
kustasta on, sitä vähemmän mahdol-

Etuoikeutettu 
osallistumaan?

Työskentelypohja etuoikeuksien äärellä. Sanna Jattu. Lähteinä hyödynnetty Arnold, R., et al. (1991). Educating for a 
Change. Doris Marshall Institute for Education and Action, s. 86-88; Ng, W-I. (i.a.) A Tool for Everyone. Revelations 
from the ”Power Flower” ja Etuoikeuskehä. (2021). Käännös Michaela Moua.

Osallisuuden ja 
osattomuuden kysymysten 
pohtimiseen nuorisotyössä 
on sekä perusteita että 
välineitä. 
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lisuuksia on käytettävissä. Esimerkik-
si sukupuoli, fyysinen toimintakyky, äi-
dinkieli, mielenterveys ja perhemuoto 
voivat olla tekijöitä, jotka lisäävät tai ka-
ventavat mahdollisuuksia osallistua.

Etuoikeuskehä tai sen kanadalainen 
esikuva, Power flower, ovat hyviä työ-
kaluja, kun pohditaan kouluikäisten ja 
nuorten erilaisia todellisuuksia. Nämä 
välineet auttavat tunnistamaan etuoike-
uksia omassa elämässään ja toisten to-
dellisuuksissa. 

Olen kehittänyt näiden välineiden 
hyödyntämistä Diakonia-ammattikor-
keakoulun kirkon alan opetuksessa se-
kä kirkon työntekijöiden koulutukses-
sa yhdessä Lasten ja nuorten keskuksen 
osallisuussuunnittelija Tarja Liljendah-
lin kanssa.

Näkymättömyyden voima

Kun itse kuuluu etuoikeutettujen jouk-
koon, etuoikeudet voivat näyttäytyä 
luonnollisena ja normaalina tapana olla. 
Monet etuoikeuksista, esimerkiksi fyy-
sinen toimintakyky, perhetausta ja äi-
dinkieli, ovat tulleet ilman, että niitä on 
tarvinnut erikseen ansaita. 

On vaikea huomata, että minä ym-
märrän oikeastaan kaiken, mitä täs-
sä yhteiskunnassa puhutaan. En joudu 
miettimään, pääsenkö tiettyyn tilaa si-
sään. Kukaan ei nostele hämmästyneenä 
kulmakarvojaan, kun kerron perheestä-
ni. Seksuaalinen suuntautumiseni on 
juuri se, mitä oletetaan.

Lasten ja nuorten osallisuuden ja 
vaikuttamismahdollisuuksien kehittäjä 
Tarja Liljendahl on pohtinut kysymys-
tä etuoikeuksien voimasta. 

”Etuoikeudet ovat niin piilossa. Me 
ollaan totuttu omiin etuoikeuksiimme 
niin kovasti, että me pidetään niitä läh-
tökohtaoletuksina. Me ei edes kyseen-
alaisteta niitä.”

Etuoikeuksien voima onkin juu-
ri niiden näkymättömyydessä. Niitä 
on vaikea tunnistaa. Kun omia vaiku-
tusmahdollisuuksia ja elämää helpotta-
via tekijöitä ei tunnisteta, saatetaan ta-
hattomasti sortaa niitä, joilla mahdolli-

suuksia on vähemmän.

Syrjintäkokemukset 
vaikuttavat myös suhteessa 
seurakuntaan

Seurakunnan sisäpuolella usein ajatel-
laan, että toiminta on avointa ja mah-
dollista kaikille.  Vaikka työntekijöiden 
näkökulmasta oltaisiin avarakatseisia ja 
korostettaisiin turvallisempaa tilaa, lap-
set ja nuoret tulevat seurakuntaan omi-
en elämänkokemustensa kanssa. Monet 
lapset ja nuoret kantavat mukanaan ko-
kemuksia siitä, että heitä on kohdeltu 
toisia huonommin jonkin heidän hen-
kilökohtaisen ominaisuutensa perus-
teella. 

Nuorten kokemuksista yhdenver-
taisen kohtelun haasteista kertoo myös 
Nuorisobarometri 2021, jossa kartoitet-
tiin nuorten syrjintäkokemuksia viimei-
sen 12 kuukauden ajalta. 

Kaikista vastaajista joka kymmenes 
oli joutunut syrjityksi. Jos vastaaja ei 
kokenut kuuluvansa mihinkään vähem-
mistöön, syrjintäkokemuksia oli vain 
joka 25. vastaajalla. Yhteen vähemmis-
töön kuuluvista syrjintäkokemuksia oli 
jo 12 prosentilla vastaajista. Niistä vas-
taajista, jotka kokemuksensa mukaan 
kuuluivat useampaan kuin yhteen vä-
hemmistöön, syrjintäkokemuksia oli 23 
prosentilla – siis lähes joka neljännellä.

Jos elämä koulussa, kavereiden kes-
kellä, harrastuksissa ja yhteiskunnassa 
on opettanut, että ei ole tasavertainen 
toisten kanssa, lapset ja nuoret tulevat 
näiden kokemusten kanssa myös seura-
kuntaan. 

Nuori voi pohtia, onko seurakunnan 
toimintaan turvallista tulla, jos pukeu-
dun sukupuolinormeista poikkeavalla 
tavalla tai meidän perheessä on kaksi äi-
tiä. Lapsen mielessä voi olla kysymys sii-
tä, voinko tulla, kun meidän perheessä 
ei ole rahaa siihen, mihin muilla näyt-
tää olevan. 

”Työntekijänä olisi erityisen tärke-
ää pysähtyä kysymään, tunnistanko toi-
mintaan osallistuvien erilaiset taustat ja 
niiden aiheuttamat osallistumisrajoit-

teet. Joskus osallistumista voi rajoit-
taa konkreettiset asiat, kuten portaat ja 
kynnykset. Toisinaan osallistumista ra-
joittaa muualla tai aiemmin seurakun-
nassa koettu turvattomuus ja huoli sii-
tä, miten minuun suhtaudutaan”, poh-
tii Liljendahl. 

Etuoikeuksien äärelle 
kannattaa pysähtyä

Kun etuoikeuskehä nousi Twitterissä 
esiin, havahduin etuoikeuksien näky-
mättömyyteen ja työskentelyvälineen 
kiinnostavuuteen. 

Perehdyin taustalla oleviin materiaa-
leihin ja kehitin Diakonia-ammattikor-
keakoulun opiskelijoille työskentelyn, 
jonka tarkoituksena on syventää ym-
märrystä ulkopuolisuuden ehkäisystä. 
Kun opiskelijamme työskentelivät etu-
oikeuskukan äärellä, he pohtivat, mil-
laiset tiettyyn teemaan liittyvät omi-
naisuudet tai asiat tuovat nuorelle seu-
rakunnassa enemmän etuoikeuksia tai 
vievät niitä vähemmäksi.

Työskentelyn kuluessa keskustelus-
sa kuului: ”Tää on hyvä, mutta tän te-
keminen on ihan perseestä.” Sitaatti tii-
vistää hyvin sitä, miten inhottavalta-
kin tuntuu tarkastella etuoikeuksia seu-
rakunnassa lasten ja nuorten näkökul-
masta. 

Yhdenvertaiseksi ja turvalliseksi tar-
koitettu toiminta saattaakin jostain nä-
kökulmasta näyttää siltä, että se vahvis-
taa etuoikeuksia. Jos isoskoulutukseen 
on varattu yhdeksi teemaksi ylioppi-
laskirjoituksissa jaksaminen, millaisen 
viestin kuulevat ammatillisessa koulu-
tuksessa opiskelevat? 

Jos salibandy-toimintaan osallistu-
vista lapsista kaikkien muiden äidinkieli 
on suomi, miltä tuntuu olla ainoa, jon-
ka äidinkieli on somali? 

Tarja Liljendahl tunnistaa sen, miten 
haastavasta aiheesta puhutaan. 

”Asia ei ole miltään kantilta helppo. 
Etuoikeuksien kanssa ei voi tuudittau-
tua siihen, että tämä homma on hoidos-
sa. Miten voisi olla valmis havahtumaan 
siihen, että taas olen olettamuksieni 
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kanssa ja nyt mua ravistellaan niissä?”
Liljendahlin mukaan omat ennakko-

oletukset kannattaa tunnistaa ja samal-
la hyväksyä se, että jatkuvasti on opitta-
vaa. Aina löytyy sellaisia ryhmiä, joiden 
kanssa voi toimia paremmin. 

”Kun silmät ja korvat pitää auki, tä-
mä prosessi ei pääty koskaan. Tämän 
kanssa ei kuulukaan tulla valmiiksi”, sa-
noo Liljendahl.  

Itse asiassa vaarallisinta ulkopuolel-
le jätettyjen nuorten kannalta on se, 
jos työntekijät ja toiset nuoret ajattele-
vat, että kaikki on kunnossa, kun ker-
taalleen on puhuttu. On tärkeää pitää 
etuoikeuksien ja syrjimättömyyden asi-
aa esillä yhdessä lasten ja nuorten kans-
sa sekä työyhteisössä toistuvasti. 

Seurakunnan  
toiminnan voima

Seurakunta voi olla se paikka, jossa tulee 
nähdyksi ja vastaanotetuksi omana itse-
nään. Silloin lapsi ja nuori voi vahvis-
tua olemaan oma itsensä myös muualla.

Tarja Liljendahl nostaa esiin esi-
merkin Nuorten Tulevaisuusseminaa-
rista, jossa EU-hankeavustukseen liit-
tyvien raportointivelvoitteiden vuoksi 
oli kysyttävä myös nuorten sukupuol-
ta. Muutama osallistuneista nuorista ei 
pukeutunut oletetun sukupuolensa mu-
kaan.

”Näitä nuoria ei ihmetelty, vaan heil-
lä oli tilaa olla omana itsenään. Ajat-
telen, että tässä on kiitos seurakunnan 
toiminnan suuntaan. Seurakunnassa on 
saanut olla omalla tavallaan oma itsen-
sä. Vaikuttamisen mahdollisuudet seu-
rakunnassa voivat vahvistaa nuoria vai-
kuttamaan myös yhteiskunnassa siihen, 
että kaikilla olisi mahdollisuudet osallis-
tua ja toimia.” 

Seurakunnassa ei kyse ole vain siitä, 
miten työntekijät toimivat ja miten he 
purkavat osallistumisen esteitä. Vähin-
tään yhtä olennaista on se, miten lasten 
ja nuorten kanssa keskustellaan näiden 
teemojen äärellä. 

Miten lapset ja nuoret itse kokevat 
etuoikeudet yhteiskunnassa ja seura-
kunnassa? Millaisia ominaisuuksia he 

laittaisivat sisä- ja ulkokehälle? Myös 
lapsilta ja nuorilta voi kehän tekemisen 
jälkeen kysyä, millaisia osallistujia meil-
lä täällä on. 

Seurakunnan toiminnan osalta on 
tärkeä nostaa esiin kysymys oman seu-
rakunnan osallistujajoukon avoimuu-
desta.

”Nuorten kanssa voi hyvin puhua sii-
tä, missä vaiheessa meidän ihana poruk-
ka on niin ihana, että tähän ei oikeas-
taan tarvittaisi enää muita – eikä aina-
kaan erilaisia – nuoria häiritsemään?” 
pohdiskelee Liljendahl.

Kenelle evankeliumi kuuluu?

Onko seurakunnassakin eniten tarjolla 
niille, joilla on jo valmiiksi paljon? 

Mitä vähemmän etuoikeutetuille 
lapsille ja nuorille voisi merkitä se, et-
tä seurakunnassa heillä olisi vahvemmat 
osallistumisen, viihtymisen ja vaikutta-
misen mahdollisuudet? 

Entä mitä seurakunnalle merkitsisi 
se, jos vaikuttamassa olisi entistä moni-
naisempi joukko nuoria?

Osallisuussuunnittelija Tarja Liljen-

dahl tunnistaa monia kysymyksiä, jot-
ka kannustavat ponnistelemaan yhden-
vertaisuuden ja etuoikeuksien äärellä. 
Hänen mukaansa näissä asioissa ollaan 
myös evankeliumin ytimen äärellä.

”Niin pitkään kuin meidän toimin-
nassamme on tietynlaisia ihmisiä enem-
män kuin toisia, voi ajatella, että evan-
keliumi esitetään etuoikeutettuja ihmi-
siä puhuttelevassa muodossa.”

Liljendahlin mukaan meidän kysy-
myksemme pitäisi kuitenkin olla se, 
miten evankeliumi voisi olla kaikkien 
asia. Joskus seurakunnan toiminnassa, 
eri tavoin toteutuvassa julistuksessa ja 
palvelussa, etuoikeutettujen kysymyk-
set näyttävät olevan relevantimpia kuin 
toisten.

”Meidän pitää olla huolissamme sii-
tä, jos evankeliumi ei puhuttele tietyn-
laisia ihmisiä. Meidän tehtävämme ei 
ole julistaa etuoikeutettujen evankeliu-
mia, vaan kaikkien evankeliumia”, päät-
tää Liljendahl. 

Sanna Jattu 
lehtori 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 

Diakin kirkon alan opiskelijoiden työskentelyä etuoikeuksien äärellä. 
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P IPLIA

Raamatun tekstit ovat syntyneet hyvin erilaisessa kirjalli-
sessa kulttuurissa kuin omamme. Jeesuksen aikaan kirja 
tarkoitti kääröä, jossa teksti kulki kapeilla palstoilla. Yh-
teen kääröön mahtui tyypillisesti vain yksi kirja, esimer-
kiksi 1. Mooseksen kirja, koska kovin pitkää kääröä oli 
kömpelöä käsitellä. 

Koska kaikkia pyhiä kirjoituksia ei voinut koota yksi-
en kansien väliin, ei ollut tarpeen määritellä, mitkä kaikki 
kirjoitukset ovat arvovaltaisia. Kääröt olivat kalliita ylelli-
syystuotteita, joita ei edes yritetty tehdä mahdollisimman 
helppolukuiseksi. Tapana oli kirjoittaa kreikankieliset sa-
nat yhteenilmanvälimerkkejäsanavälejätaiväliotsikoitakää-
rönlukeminensujuvastivaatinäinollenharjaannusta. Käärö 
kirjan pääasiallisena muotona vaikutti lukemisen käytän-
töihin ja arkeen. Kääröä on kömpelöä selailla ja silmäillä: 
se on kuin pitkän väliotsikottoman pdf-tiedoston vierit-
tämistä edestakaisin, mutta vaatii kaksi kättä.

Jeesuksen aikaan tunnettiin kyllä myös kansien välissä 
oleva kirja, mutta sellaisia käytettiin lähinnä muistikirjoi-
na tai vähäisiin tehtäviin. Tärkeät tekstit olivat kääröissä. 
100-luvulla kristityt alkoivat kuitenkin käyttää kannel-
lista kirjaa eli koodeksia evankeliumien ja Paavalin kir-
jeiden kokoelmien kopioimiseen. Koodeksi ei ollut lain-
kaan tyypillinen tapa säilyttää pyhää tekstiä, mutta kätevä 
se on. Koodeksia voi selata nopeasti, ja sen avulla on hel-
pompaa verrata kahta kohtaa. Kristityt suhtautuivat siis 
sangen ennakkoluulottomasti uusien kirjallisten medioi-
den käyttöönottoon.

Antiikissa myös ymmärrys tekijänoikeuksista oli var-
sin erilainen kuin nykyään. Kirjoittajan oppilaat tai myö-
hemmät tekstin kopioijat saattoivat tehdä tarpeelliseksi 

Pyhä teksti uudessa muodossa

katsomiaan lisäyksiä, poistoja tai muita muutoksia. Esi-
merkiksi Markuksen evankeliumilla on kolme erilaista 
lopetusta. Evankeliumi loppui todennäköisesti sanoihin 
”He (=haudalta palanneet naiset) eivät kertoneet kenelle-
kään mitään, sillä he pelkäsivät.” (Mark. 16:8) Tämä oli 
ilmeisesti joidenkin varhaisten kristittyjen näkökulmasta 
melkoinen antikliimaksi, ja evankeliumille laadittiin kak-
sikin erilaista lopetusta. Niistä pidempi löytyy Kirkko-
raamatuista hakasulkeissa (Mark. 16:9-20), ja Uusi testa-
mentti 2020 sisältää myös lyhyemmän.

Johanneksen ilmestyksen kirjoittaja on tietoinen siitä, 
että hänenkin tekstinsä on vaarassa joutua muokkauksen 
kohteeksi. Hän yrittää estää tämän uhkaamalla muokkaa-
jaa hirvittävällä rangaistuksella: ”Jokaiselle, joka kuulee 
tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan: Jos joku pa-
nee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittävik-
seen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. Jos jo-
ku ottaa pois jotakin tämän ennustusten kirjan sanoista, 
ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun 
ja pyhään kaupunkiin” (Ilm. 22:18-19). Kirjoittaja käyt-
ti esikuvanaan todennäköisesti 5. Mooseksen kirjan jakei-
ta 4:12 ja 13:1, joissa samaan tapaan kielletään lisäykset 
ja poistot. Käytännössä tekstit elivät kuitenkin omaa elä-
määnsä, ja esimerkiksi evankeliumien tekstiin tehtiin vie-
lä 100-luvulla muutoksia. Niitä ei pidetty ongelmallisi-
na, vaan tekstien ”parantelu” oli osa ajan kirjallista kult-
tuuria.

Katja Kujanpää
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u Polun edistäjien verkostotapaa-
minen järjestetään Helsingissä 11.-
12.1.2023. 

Tapaamisessa esitellään Polku-kehit-
tämisryhmien tulokset ja ideoidaan yh-
dessä, miten kansallisen kehittämisvai-
heen jälkeen voidaan edistää toiminta-
mallin käyttöönottoa seurakunnissa. 

Tapaaminen on tarkoitettu kaikille 
Polku-toimintamallista kiinnostuneille, 

jotka haluavat kehittää oman seurakun-
tansa Polkua.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen 
9.12.2022 mennessä:

seurakunnille.step.fi/course/polun-edista-
jat-verkostotapaaminen/

Rippikoulu tukee nuorten henkistä hyvinvointia

Vuoden 2022 rippikoulukyselyn 
tulokset osoittavat jälleen monia 

myönteisiä asioita nuorten rippikoulu-
kokemuksesta. 

Rippikoulun yleisarvosana muodos-
tuu 9- reilun 22 000 rippikoululaisen ja 
isosen arvioimana. 

Turvallisuuteen, viihtyvyyteen, yh-
teishenkeen ja ilmapiiriin liittyvät väit-
tämät saavat nuorilta parhaimmat ar-
viot valtakunnallisessa kyselyssä. Ju-
malaan ja ylösnousemuksen teemoihin 
nuoret suhtautuvat kriittisimmin.

Nuorten osallisuuteen liittyvät väit-
tämät kuten ”Pääsin vaikuttamaan rip-
pikoulun sisältöihin tai Olin/Olen mu-
kana suunnittelemassa tai toteuttamassa 
konfirmaatiojumalanpalvelusta” haastaa 
miettimään keinoja lisätä osallisuuttaa. 
Molempiin edellä mainittuihin väittä-
miin vain noin puolet nuoresta vastasi-
vat kyllä. Mitä voisi tehdä tulevina toi-
sina, jotta nuorten osallisuus mahdollis-
tuisi rippikoulussa nykyistä kokonais-
valtaisemmin?

Rippikoulu ja nuorten 
henkinen hyvinvointi  

Vuosikohtaisena teemana oli nuorten 
henkiseen hyvinvointiin liittyvät ky-
symykset. Korona-aika on sekä lisän-
nyt että tuonut esiin nuorten pahoin-
vointia. Sama arkinen havainto on ol-
lut monella rippikoulun työntekijällä. 

Tästä syystä aihepiiriä haluttiin tarkas-
tella myös osana valtakunnallista rippi-
koulukyselyä.

Kyselyn mukaan valtaosa nuorista 
kokee henkisen hyvinvointinsa erittäin 
hyväksi tai melko hyväksi, 77% rippi-
koululaisista ja 70,2% isosista. Melko 
huonoksi tai erittäin huonoksi oman 
henkisen hyvinvointinsa arvioi 6,1% 
rippikoululaisista ja 7,8% isosista. 

Lähes 65% rippikoululaisista ja yli 
75% isosista vastasi, että rippikoululla 
on ollut paljon tai jonkin verran myön-
teistä vaikutusta omaan henkiseen hy-
vinvointiin. Rippikoululaisista 43% ja 

isosista 61% vastasi hengellisyyden har-
joittamisen tukeneen henkistä hyvin-
vointia. 

Vuoden 2022 rippikoulukyselyn 
pohjalta voi todeta, että nuorten ko-
kemus rippikoulusta on erittäin posi-
tiivinen ja rippikoululla on myönteis-
tä vaikutusta henkiseen hyvinvointiin. 
Samalla tulokset nostavat esille kehit-
tämiskohteita kuten vaikkapa nuorten 
osallisuuden. 

Tarkemmin pääset tutustumaan tu-
loksiin oman seurakuntasi kohdalta Sa-
kastin rippikouluosiosta ja evl.fi/plussas-
ta löytyy kooste vuoden 2022 tuloksista.

Polun edistäjät -verkostotapaaminen
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Kirkkohallitukseen uusia asiantuntijoita

u Nuorten tulevaisuusseminaari työ-
ryhmä kokoontui syys-lokakuun vaih-
teessa suunnitteluleirille ensi kevään 
Semman suunnittelun merkeissä. Vii-
konlopun aikana tutustuttiin tämän 
vuoden semman palautteissa annettui-
hin kehittämisehdotuksiin ja nuorten 
toiveisiin pajateemoista. 

Pajateemoista koostuikin pitkä lis-
ta, joista valikoitui teemat, joissa tul-
laan keskustelemaan nuorten aikuisten 
tavoittamisesta seurakunnissa ja kirkos-
sa, seurakunnan rooli ja mahdollisuudet 
nuorten vapaa-ajassa, luonto ja seura-
kunta sekä ekumenia ja kristittyjen yh-
teys nuoren seurakunnan toiminnassa. 

Pajojen otsikot jalostuvat jatkosuunnit-
telussa. 

Semmatyöryhmä koostuu hiippa-
kuntia edustavista nuorista ja nuoris-
ta aikuisista. Jenni Ahonen Malmin 
srk:sta, Valo Hento Uudenkaupungin  
srk:sta, Oona Jukkola Pyhäjoen srk:sta, 
Sanni Kemppainen Vihdin srk:sta. Sar-
lotta Laakkonen Vantaan srky:stä, Kas-
per Meinander Seinäjoen srk:sta, Sa-
muel Oliveros De Nordenflicht  Tur-
ku-Kaarinan srky:stä, Samu Ojala Hol-
lolan srk:sta, Inari Savasmaa Mikke-
lin srk:sta ja Sasha Uski Kotka-Kymin 
srk:sta. NAVI:n edustajina ovat Jus-
si-Aleksi Huttunen Juuan srk:sta, Jus-

si Luoma ja Ilona Ranta. ”Juuan Jus-
si” toimii työryhmän puheenjohtajan 
ja toimii myös Kuopion hiippakunnan 
edustajana. Nuorten työryhmän tukena 
ja hyvinvoinnista huolehtivat Ulla Kes-
kinen ja Maria Pusa Tampereen srky:stä, 
Merja Viljanen Vesilahden srk:sta sekä 
Tuomas Kauppinen Lasten ja nuorten 
keskuksesta ja Sirpa Syrjä kirkkohalli-
tuksesta. 

Semman suunnittelua kannattaa 
seurata #kirkko2030 ja fb:n kirkon 
nuorisotyönohjaajat sivustolta. Nuor-
ten tulevaisuusseminaari pidetään 24-
26.3.2023 toimintakeskus AitO:ssa 
Tampereella.

u Mikko Mäkelä ja Jari Pulkkinen 
ovat siirtyneet Lasten ja nuorten keskus 
ry:n palvelukseen. Marraskuun alussa 
Kirkkohallituksen Jumalanpalvelus ja 
kasvatus -yksikössä aloittaa kaksi uutta 
työntekijää. Ville Kämäräinen on valit-
tu ulkopuolisuuden ehkäisyn ja liikun-
ta- ja urheiluyhteistyön asiantuntijak-
si. Janne Kippola toimii rippikoulun ja 
seurakuntakasvatuksen asiantuntijan si-
jaisena 1.11.2022-31.3.2023.

u Olen Ville. Tykkään ihmisistä ja 
heidän seurastaan. Haluan olla mukana 
rakentamassa ihmislähtöistä ja toisista 

huolta pitävää kirkkoa ja yhteiskuntaa. 
Koulutukseltani olen kir-

kon nuorisotyönohjaaja, diakoni, 
yhteisöpedagogi(amk) ja sosionomi 
(yamk). Työelämäni on kestänyt tämän 
vuosituhannen. Olen työskennellyt Mik-
kelin tuomiokirkkoseurakunnan kasva-
tuksen työalajohtajana ja nuorisotyössä, 
Lasten ja nuorten keskuksen Mukaan-
hankeessa ja lastensuojelussa ohjaajana. 

Minulla on vahva halu jatkaa hyvää 
valtakunnallista ulkopuolisuuden eh-
käisyn ja liikuntayhteistyön kehittämis-
työtä, jotta me palvelisimme mahdolli-
simman hyvin perheitä, lapsia ja nuoria. 

Tärkeä kysymys millä itseni yritän 
haastaa työn arjessa on: Millä tavalla 
toimeni tukee hyväksytyksi tulemisen 
kokemusta ja sitä, että lapset ja nuorten 
pysyvät yhteiskunnan mukana?

u Nimeni on Janne. Twitter-profii-
lini mukaan olen aviomies, isä, nuori-
sotyön asiantuntija ja futiksen juniori-
valmentaja, jonka kunnianhimo on tul-
la toimeen erilaisten ihmisten ja itsen-
sä kanssa. Kaikkien näiden määritelmi-
en takana olen valmis seisomaan.

Olen koulutukseltani sosionomi 

(amk) ja olen työskennellyt kirkon nuo-
risotyössä reilut 20 vuotta, viimeksi Jy-
väskylän seurakunnan nuoriso- ja rippi-
koulutyön asiantuntijana.

Rippikoulu on minulle tuttua eri 
rooleista noin 30 vuoden ajalta ja rip-
pikouluissa työskentelyn lisäksi olen 
hankkinut aiheesta osaamista toimimal-
la rippikoulukonsulttina ja rippikoulun 
kehittäjäkoulutuksen kautta.

Matkan varrella mukaan tarttunut-
ta asiantuntemusta haluan tämän sijai-
suuden kautta tuoda kirkkohallituksen 
ja sitä kautta koko kirkon käyttöön.

A
n
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Tästä se lähtee…
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Frendie-kaverisovellukseen on rekis-
teröitynyt jo noin 1 200 13–18-vuo-
tiasta eri puolilta Suomea. Sovelluk-
sen avulla nuoret ovat löytäneet mm. 
juttu-, leffa- ja hengailukavereita. 

Sovelluksen takana ovat startup-yritys 
Superlaiffi Oy ja LNK. Lähtökohtana on 
ollut sovellus, joka auttaa uusien ka-
vereiden löytämisessä nuorten omal-
la tyylillä. Nuoret ovatkin vaikuttaneet 
sovelluksen sanavalintoihin ja ulko-
asuun.

 Nuorten yksinäisyyden kokemus on 
kyselyjen mukaan viime vuosina yleis-
tynyt, ja Frendie on tähän yksi vastaus. 

Frendie on konsepti, jonka avulla 
halutaan saada aikaan muutosta niin 
nuorten kuin aikuisten vuorovaikutus-
taitoihin. Pelkällä tekniikalla ei vielä 
ratkaista yksinäisyyden ongelmaa, 
vaan on tehtävä hartiavoimin työtä 
sen eteen, että digitaalinen kanssakäy-
minen on kivaa ja luotettavaa, ja että 
vanhemmat ymmärtävät, miksi ja mi-
ten nuori käyttää digitaalisia alustoja.

Turvallisuus edellä
Palveluun luodaan profiili omalla ni-
mellä, ja sen jälkeen siellä voi luoda 
kaverikutsun ja selata toisten kutsuja. 
Kutsussa saa määrittää, millaista ka-
veria kaipaa ja milloin. Frendiessä voi 
myös vain chattailla toisten kanssa.

Frendien kautta saa aina yhteyden 
nuorisotyöntekijään. Frendiessä nuo-
risotyöntekijät tunnistaa profiilin erivä-
risestä taustasta, ja käyttäjiä kannus-
tetaan ottamaan heihin yhteyttä, jos 
mitä tahansa kiusaamista tai muuta 
ongelmaa ilmenee.

Palvelussa on käytössä vahva tun-
nistautuminen, eli mukaan pääsee vain 
pankkitunnusten tai mobiilivarmen-
teen avulla. Silloin tiedetään melko 
varmasti, että henkilö on se, joka hän 
kertoo olevansa. Mukaan ei pääse, jos 
ei osu 13–18 vuoden ikähaarukkaan.

Kaikilla nuorilla ei ole tunnuksia. 
Silloin voi tunnistautua manuaalisesti 
nuorisotyöntekijöiden kautta.

Tule mukaan vuoden 2023 kumppaniksi 
helpottamaan nuorten yksinäisyyttä
Frendie-sovelluksen tiimi kutsuu kaikkia nuorten yksinäisyydestä huolestuneita 
tahoja ilmoittautumaan mukaan tekemään vaikuttavaa työtä. 

Lue lisää: www.frendiesovellus.fi

Frendie-sovelluksella juttu- ja hengailukavereita

”Me Frendien tekijät uskomme, että netti tuo uhkien lisäksi muka-
naan paljon hyvää ja hyödynnettävää kaveruuden kentällä. Nuoret 
voivat tavata sovelluksen kautta entistä enemmän omantyylisiään 
kavereita, löytää uusia ihmisiä, joita ei omasta elinympäristöstä 
löytyisi ja halutessaan säilyttää kaveruuden vain digitaalisena.”



29V I L L I IHMISILLE NUORISOTYÖSSÄ   numero  5 / 2022

Saapas palkitsi

Saappaan elämäntyö-
palkinnot luovutettiin 
Helsingissä 30.5.2022

Palkinnot myönnettiin toiminnassa eri-
tyisesti ansioituneille henkilöille.

Palkinnon saivat Kainuussa vaikut-

pani Julkunen, entisen Nuorten keskus 
ry:n erityisnuorisotyön sihteeri Juhani 
Virtanen ja Lasten ja nuorten keskuk-
sen ulkopuolisuuden ehkäisyn suun-
nittelija Ville Viljakainen.

– Tämä tunnustus merkitsee itselle-
ni todella paljon, sillä tämä ei tule "vuo-
sirenkaista" vaan tehdystä työstä. Olen 
todella otettu, ylpeä ja liikuttunut tästä 
huomionosoituksesta, Pasi Nieminen 
sanoo.

– On hienoa, että ruohonjuuritason 
työ huomataan. Toivon, että palkitse-
minen nostaisi omalta osaltaan mo-
nien työntekijöiden ja ennen kaikkea 
vapaaehtoisten työn valoon usein pi-
meiltä kaduilta, kujilta, festarialueilta ja 
mielenmaisemista, joissa työ monesti 
tehdään, Kari-Pekka Vehkaoja toteaa 
palkinnosta.

Saimme kesän aikana suru-uutisia. 
Saappaan elämäntyöpalkinnot saa-
neet Juhani "Jussi" Virtanen ja Jukka 
Rakemaa menehtyivät kesällä 2022. 

.

Piispalan nuorisokeskuk-
sessa Kannonkoskella. 
Vuoden Saapasteko -pal-
kinnolla halutaan tuoda 
vuosittain esille merkittäviä 
tekoja Saapas-toiminnan ja 
nuorten parhaaksi.

Saappaan 
erityistunnustus-
palkinnot kolmelle

Saapas-päivillä jaettiin 
myös Saappaan 50-vuotis-

juhlavuoden ainutlaatuiset ja ainutker-
taiset erityistunnustuspalkinnot kol-
melle henkilölle: Katja Oittiselle, Matti 
Nevalaiselle ja Petri Grönholmille.

Katja Oittinen on koulutettu 2013 
Saappaan historian ensimmäiseksi 
vapaaehtoiseksi ohjaajaksi, ja hän on 
siitä lähtien toiminut Kainuussa Sotka-
mon ja Kajaanin ryhmien ohjaajana ja 
kouluttajana. Viime vuodesta lähtien 

Oittinen on keskittynyt kouluttajan 
rooliin. Hän aloitti Youtube- ja Insta-
gram-päivystykset verkossa sekä kon-
sultoi, koulutti ja ohjasi muita siihen 
laajasti.

Matti Nevalainen on toteuttanut yli 
30 vuotta Saapas-toimintaa. Hän on 
perustanut Kiuruvedelle pitkäaikaisen 
ryhmän, käynnistänyt Joensuun Saap-
paan uudelleen ja ollut aina etulinjassa 
kehittämässä uutta. Nevalainen on toi-
minut pitkään NettiSaappaan ohjaaja-
na ja kouluttajana sekä ollut monin ta-
voin NettiSaapas-toiminnan pilotoija, 
kokeilija ja innovaattori.

Petri ”Pete” Grönholm käynnisti Jy-
väskylän Saapas-toiminnan uudelleen, 
ja hän on saanut sen toimimaan hyvin 
laajasti. Grönholmilla on vahva oma 
vapaaehtoistausta ja hän on pitkän lin-
jan erityisnuorisotyöntekijä. Grönholm 
on myös osaava verkostoyhteistyön 
ammattilainen.

taneet Tarja Vehkaoja, Kari-Pekka Veh-
kaoja, Paavo Kuvaja ja Pasi Nieminen, 
Helsingissä vaikuttaneet Henna-Mari 
Kettusaari, Jukka Rakemaa, Jukka 
Laaksonen ja Juha Kasari, Nurmijär-
ven Saappaan perustanut Marjut Ti-
monen, pitkään erityisnuorisotyötä ja 
Saapas-toimintaa Raumalla tehnyt Ta-

Vuoden Saapasteko 
2022 -palkinto 
Tomi Sirviölle
Palveluoperaatio Saapas palkitsi Vuo-
den Saapasteko 2022 -palkinnolla 
Tomi ”Fanttomi” Sirviön Kajaanista. 
Palkinto ojennettiin Sirviölle valtakun-
nallisilla Saapas-päivillä (23.–25.9.) 

Kuvassa Vuoden Saapasteko 2022 -palkinnon saanut 
Tomi Sirviö (vas.) sekä erityistunnustuspalkinnon 
saaneet Petri Grönholm, Matti Nevalainen ja Katja 
Oittinen.

Vasemmalla edessä Juha Kasari, sitten Kari-Pekka Vehka-
oja, Jussi Virtanen, Tapani Julkunen ja Pasi Nieminen. 
Oikealla edessä Jukka Rakemaa,  sitten Tarja Vehkaoja, 
Marjut Timonen, Paavo Kuvaja ja  Hensku Kettusaari.
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Yksinäisyyttä, somekiusaamista ja kuormitusta. 

Miten menee -podcastissa nuoret 
puhuvat mielen hyvinvoinnista
Lasten ja nuorten keskuksen Miten menee -podcastissa nuoret puhuvat mielen 
hyvinvoinnista ja tunteista. Kuusiosaisen podcastin aiheita ovat kuormitus ja 
jaksaminen, kiusaaminen, netin vihapuhe, yksinäisyys, tunne- ja tarvetaidot sekä 
viha. Podcast on suunnattu ensisijaisesti 14–19-vuotiaille nuorille vertaistuelli-
seksi kuunneltavaksi, mutta siitä hyötyvät myös vanhemmat ja nuorten kanssa 
työtä tekevät ammattilaiset.

Miten menee -podcast julkaistiin maailman mielenterveyspäivänä 10. loka-
kuuta. Keskusteluja juontaa psykoterapeutti, Lasten ja nuorten keskuksen kehit-
tämisjohtaja Heli Pruuki.

– Nuorten äärimmäisen suuri kuormitus on noussut esiin useissa tutkimuk-
sissa. Pandemiarajoitukset, Venäjän sota Ukrainassa ja ilmastokriisi kuuluivat 
jaksossa nuorten puheessa, mutta myös pysyvämmät sosiaaliset ilmiöt, kuten 
kiusaaminen ja yksinäisyys. Haluamme tarjota nuorille kanavan kertoa ajatuk-
sistaan, kokemuksistaan ja selviytymisen keinoistaan. Nuoret myös vinkkaavat 
aikuisille, miten heitä voisi tukea, Heli Pruuki kertoo.

– Saimme paljon hakemuksia, mikä kertoo nuorten suuresta kiinnostuksesta 
päästä puhumaan. Nuoret pääsevät liian harvoin sanoittamaan itseensä liittyviä 
asioita julkisesti. Olemme suunnitelleet toteuttavamme Miten menee -podcastin 
toisen kauden ensi keväänä, Heli Pruuki paljastaa.

Podcastin on tuottanut Lasten ja nuorten keskus. Tuotantoa ovat tukeneet 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko. 
Podcastin tunnusmusiikki on nuoren suomalaisartisti Nohannan kappaleesta 
Äidinäidin raivolla.

”Nuoret pääsevät liian 
harvoin sanoittamaan 
itseensä liittyviä asioita 
julkisesti”, sanoo Miten 
menee -keskusteluja 
juontava psykoterapeutti, 
Lasten ja nuorten keskuk-
sen kehittämisjohtaja Heli 
Pruuki.

Ennakkoilmoittautumi-
nen Polku23-leirille on 
alkanut

Järjestämme 4.–9.7.2023 valtakun-
nallisen Polku-telttaleirin. Leirille ovat 
tervetulleita niin perheet, varhaisnuoret 
kuin nuoretkin. Leiri pidetään Keuruun 
Isossa Kirjassa. Ennakkoilmoittautu-
minen leirille on nyt alkanut. Kyselyl-
lämme kartoitamme alustavia osallis-
tujamääriä Polku23-leirille lähtijöistä. 
Ennakkoilmoittautuminen ei ole sitova, 
vaan voit arvioida oman seurakuntasi 
leirille mukaan lähtevän porukan mää-
rän. Toivomme ennakkoilmoittautumi-
sia 10.11.2022 mennessä.

Varsinainen ilmoittautumislinkki 
avautuu Polku23-leirin nettisivuille 
14.11.2022. Varsinaisessa ilmoittautu-
mislomakkeessa ilmoittaudutaan joko 
perheleirille, varhaisnuorten leirille tai 
nuorten leirille. Saat sähköpostiisi il-
moituksen varsinaisen ilmoittautumis-
lomakkeen avauduttua.

Leirin nettisivut täydentyvät leirin 
tarkemmista yksityiskohdista suunnit-
teluryhmien työskentelyjen edetessä.

Lisätietoja: 
satu.rathgeber@lastenjanuortenkes-
kus.fi
veijo.kiviluoma@lastenjanuortenkes-
kus.fi

Ennakkoilmoittautuminen (ei sitova):

2323
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www.seurakuntakauppa.fi

facebook.com/kirjapaja seurakunnille

KAISA AITLAHTI, MARGIT PELTOVIRTA

Seurakunnan luottamushenkilön 

kirja 2023-2026

TIINA LAANINEN

Hyvän mielen joulukalenteri
Joulunodotusta tunnettujen suomalaisten kanssa

Kirja on tiivis ja ajantasainen tietopaketti seurakuntien 
luottamushenkilöille. Kirjan artikkelit avaavat 
päätöksenteon kannalta olennaisia asioita, kuten 
seurakunnan hallintoa, taloutta, johtamista sekä 
luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyötä.
Katsaus luodaan myös tärkeisiin ajankohtaisiin 
teemoihin. Mikä on kirkon rooli kestävän tulevaisuu-
den rakentamisessa? Miten luottamushenkilö voi luoda 
oikeudenmukaista kirkkoa? Kuinka dialogia ja avointa 
viestintää voidaan vahvistaa?
Kirjoittajina on joukko alansa asiantuntijoita: Sari 
Anetjärvi, Laura Arikka, Elina Hienonen, Anna-Tiina 
Järvinen, Pasi Perander, Juha Rauhala, Minna Rikkinen, 
Vilma Niemi, Juha Tuohimäki ja Jari Visto. Johdannon 
on kirjoittanut Tampereen hiippakunnan piispa Matti 
Repo.

Hyvän mielen joulukalenteri lahjoittaa lukijalle 24 
luukkua levolliseen jouluun. Omia jouluun valmistautumi-
sen ja hyvän olon vinkkejään jakavat tunnetut 
suomalaiset. Mistä syntyy joulun tunnelma, mitäkoeteltuja 
keinoja hyvään mieleen voin ottaa itselleni tähän jouluun?
Tämä pieni joulukalenterikirja puhaltaa joulun tunnelman 
koko joulukuulle.

Tiina Laaninen on Sastamalassa asuva viestinnän 
opettaja ja toimittaja, joka on julkaissut useita teoksia. 
Tämä on hänen toinen joulukalenterikirjansa.

ISBN 9789523545458
Seurakuntahinta 21,51 (ovh. 23,90)

ISBN 9789523546929
Seurakuntahinta 19,71 (ovh. 21,90)

UUTUUS!

Tiivis ja
ajantasainen
tietopaketti

21,51€

UUTUUS!

19,71 €

Levolliseen 
jouluun


