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Vuonna 1923 astui voimaan uskonnonvapauslaki ja samana vuonna kansakoululle annettiin laissa teh-
täväksi tarjota oppilaiden enemmistön mukaista uskonnonopetusta. Enemmistöön kuulumaton oppilas 
sai vapautuksen opetuksesta ja mikäli toiseen uskontoon kuuluvia oppilaita on paljon, heille piti järjes-
tää oman uskontonsa opetusta.

Suomen ensimmäisen uskonnonvapauslain voimaan astumisesta tulee tammikuussa 2023 kuluneeksi 
sata vuotta ja uusi uskonnonvapauslaki on ollut voimassa 20 vuotta elokuussa 2023. Villi viettää uskon-
nonvapauslain juhlavuotta kuljettaen teemaa mukana kaikissa ensi vuoden numeroissa. Tässä Villin nu-
merossa käsitellään niin uskonnonvapautta ja uskonnonopetusta kuin seurakunnan läsnäoloa kouluissa, 
uskontodialogia ja seurakuntanuorena olemista.

Tällä hetkellä Suomessa on paikoin käytössä osittain integroidun tai kokonaan yhteisen katsomusai-
neen malli. Keskustelu siitä, pitäisikö uskonnonopetus muuttaa kaikille yhteiseksi katsomusaineeksi vai 
palveleeko oppilaiden uskontokunnan mukainen opetus tarkoitustaan myös tulevaisuudessa ei ole uut-
ta. Opetushallitus päivitti äskettäin ohjeensa katsomuskasvatuksesta, katsomusaineiden opetuksesta, us-
konnollisista tilaisuuksista ja yhteisistä juhlista. Ohjeet on annettu erikseen esi- ja perusopetukselle, lu-
kiokoulutukselle ja ammatillisille oppilaitoksille. Varhaiskasvatuksen osalta ohjeistusta vielä odotetaan. 
Yhteiset sopimukset vahvistavat luottamusta ja läpinäkyvyyttä.

Vapaus on mahdollisuutta valita – sekä olla jotakin tai olla olematta. Me saimme koko kansakunta-
na juhlia vapautta viime viikolla, kun vietimme Suomen 105. itsenäisyyspäivää. Omia mietteitäni päi-
vänä varjosti sota, jota naapurimaamme käy itsenäistä valtiota vastaan pyrkien tuhoamaan ihmisten oi-
keuden elämään ja vapauteen.

Vapautta tulee vaalia. Vapaus vaatii kykyä taistella sekä omien, että kaikkien muiden vapauden puo-
lesta. Oli kyse sitten itsenäisyydestä, uskonnosta, itsemääräämisoikeudesta tai mistä tahansa perusoikeu-
desta. Onneksi vapaus synnyttää rohkeutta – puolustaa heikompiaan, auttaa ja olla läsnä. Sitä meidän 
ajassamme tarvitaan.

Nelli Jäntti-Tuominen 
Lasten ja nuorten keskus ry.

ALUKSI

Jokaisella on oikeus päättää omasta uskonnostaan
“Me usein sanomme nuorille, että saat-
te ajatella, miten haluatte, mutta onko se 
todella niin? Uskonnonvapauden kannal-
ta kysymys on siitä, onko viestini se, että 
pitää osata tämän kirkon kieli, joka usein 
opitaan kotikasvatuksen myötä, jos opi-
taan”, pohtii Ville Kämäräinen. Monien 
uskontojen ja vakaumusten kohtaami-
sesta, sivut .4-8
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Agendana  
läsnäolo

Monien vakaumusten yhteiskunnassa kaikenlaisten nuorten 
kohtaaminen vaatii joustavuutta, sitkeyttä, halua tutustua ja 
henkilökohtaista mukaan kutsumista. 

Teksti: Salla Ranta 
Kuva: Jaakko Kaartinen
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Seurakunnan kansainvälisen per-
heleirin päätteeksi vietettiin 
messua, jonka aiheena oli aar-
re. Pieni kurdipoika kysyi äidil-

tään luvan osallistua siihen ja tuli kes-
ken palvelusta istumaan takariviin. Lo-
pussa kaikki lapset saivat hakea alttaril-
ta pienen puisen aarrearkun, jonka kan-
nen sisäpuolelle oli kiinnitetty peili ja 
pohjaan kirjoitettu psalmin teksti: “Mi-
nä olen ihme, suuri ihme ja kiitän si-
nua siitä.” Myöhemmin Minna Njum-
be Njikang näki, kun lapsi näytti arkun 
tekstiä äidilleen sanoen: “Äiti, katso mi-
tä se kristittyjen Jumala ajattelee minus-
ta!” 

Njumbe Njikang työskentelee Hel-
singin seurakuntien erityisnuorisotyön 
keskus Snellussa projektityössä, jos-
sa hän järjestää kohtaamispaikkoja eri 
kulttuureista tuleville nuorille ja per-
heille. Heitä ei kuitenkaan ole help-
po tavoittaa perinteisiä tiedotuskana-
via pitkin. 

“Kutsumme ihmisiä henkilökohtai-
sesti. Olen kutsunut esimerkiksi naapu-
rini mukaan”, Njumbe Njikang kuvaa.

“Olen nähnyt, miten rankoistakin 
taustoista tulevat perheet vahvistuvat. 
Äidit opiskelevat, lapset ovat iloisem-
pia. Isät ovat usein näissä kuvioissa ai-
ka taustalla. Kansainvälisen perhelei-
rin kautta on syntynyt ystävyyssuhtei-
ta eri-ikäisten välille. Monille maahan-
muuttajille sukuyhteyden katkeaminen 
on raskasta ja on vaikeaa pärjätä ilman 
sukulaisia.”

Kirkolta tukea 
maahanmuuttajaperheille

Työssään Tiina Njumbe Njikang halu-
aa tukea nuorten vanhempia, jotka ovat 
vaikeassa tilanteessa myös kurin ja auk-
toriteettien suhteen. 

“Perheenyhdistämisen kautta tu-
lee myös teini-ikäisiä nuoria Suomeen, 
ja kotimaassa vallinnut järjestys ja tie-
tynlainen selkeä kuri ei seuraa muka-
na, koska järjestelmä ja roolit ovat eri-
laiset. Meillä esimerkiksi opettajia kut-
sutaan etunimillä ja sen voi joku kokea 
hämmentävänä opettajan auktoritee-
tin kannalta. Vanhemmatkin voivat ko-
kea, että suomalainen kulttuuri vie heil-
tä auktoriteetin, nuoret taas puolestaan 
huumaantuvat vapaudesta eivätkä osaa 
käyttää vastuuta, joka siihen liittyy.”

Koko perheen läksykerho peruskou-
lulla hälventää ennakkoluuloja puolin 
ja toisin ja auttaa perheitä. 

“Vanhemmat tarvitsevat kokemuk-
sia, että he saavat vanhemmuuden ta-
kaisin itselleen”, Minna Njumbe Nji-
kang kuvaa. 

“Vanhemmat voivat olla myös vain 
hyvin väsyneitä, eivätkä osaa tai jaksa 
paneutua nuorten asioihin ja saattavat 
tarvita nuoria omassa arjessaan vaikka-
pa tulkeiksi.” 

Tutustumiseen kuuluu 
varovainen kurkistaminen 
toisen uskontoon

Nykyisin Njumbe Njikang pitää 
monikulttuurisia nuorten ryhmiä. 

“Korona-aikana ehdotimme nuorille 
läksykerhoa, mutta kävi ilmi, että kou-
lutehtäviä isompi ongelma oli sulku, 
kun ei saanut tavata ketään”, hän kertoo.

Siihen tarpeeseen vastaamisesta 
muodostui tyttöryhmä eri puolilta maa-
ilmaa, joukossa myös kantasuomalaisia.

Välillä nuorilla on paljon kysymyk-
siä käytännön asioista ja ryhmät ovat-
kin oikeita voimaantumisen paikkoja. 
Itse toiminta on hyvin arkista ja taval-
lista yhdessä olemista, joskus retkiä.

Muista taustoista tulevien ryhmiin 
tulee hänen mukaansa helpommin tyt-
töjä kuin poikia.

“Monet tytöt tulevat Suomeen hyvin 
patriarkalistisista kulttuureista ja siihen 
liittyvät asiat mietityttävät heitä kovas-
ti. Myös työntekijän sukupuolella voi 
olla tässä iso merkitys”, hän pohtii.

Vaikka koolle kutsuja on seurakun-
ta, uskonnot eivät ole hallitseva aihe. 

“On hyvä muistaa, että suurin osa 
maahanmuuttajista on kristittyjä. Jos 
nuorille annetaan sellainen kokemus, 
että kaikesta voi puhua, he haluavat pu-
hua myös uskonnoistaan ja uskonnol-
lisista asioista. Mutta eivät he tee siitä 
mitään numeroa, että kokoontuminen 
on yhden uskonnon eli meidän kirkon 
tiloissa. Olemme varovaisesti tutustu-
neet toisiimme pikkuisen kurkistamal-
la myös toistemme uskontoihin, mutta 
se ei ole ydinasia”, hän sanoo.

Njumbe Njikang uskoo, ettei nuor-

ten puolesta pidä päättää, miten he 
suhtautuvat kirkkoon järjestäjänä, kris-
tinuskoon tai uskontoihin yleisesti. 

“Olen avoimesti kristitty enkä pei-
tä ristiä, jos sellainen jossain on, mutta 
tapaamiset ovat kirkkorakennuksessa, 
eivät kirkkosalissa. Tämän suhteen on 
hyvä olla avoin ja myös korostaa, että 
kaikki ovat tervetulleita.”

Njumbe Njikangin mielestä työssä 
tärkeintä on joustavuus, sitkeys ja kut-
suminen. 

“Joskus käy niin, että osallistujia on 
vain yksi tai kaksi, silloinkin tapaami-
nen on voinut olla tosi tärkeä. Kerran 
nuorten ryhmään tuli yksi nuori mies. 
Teimme muistaakseni kortteja ja joim-
me teetä ja kun pakkasimme tavaroita 
pois lähteäksemme kotiin, hän avautui 
ja kävi ilmi, että hänellä oli paljon ah-
distavia asioita. Silloin tarvitaan jous-
toa”, hän sanoo.

Maahanmuuttajien ja kantasuoma-
laisten on Njumbe Njikangen mukaan 
joskus vaikea löytää paikkaa tai tapaa ta-
vata. Monet kokevat, että suomalaisiin 
on vaikea tutustua. Hänen kokemuk-
sensa mukaan käsillä tekeminen on ta-
pa saada ihmiset rentoutumaan ja avau-
tumaan. Siksi ruoka, runsas iltapala tai 
leikekirja voi olla paras tapa kokoontua.

Luterilaista kotitaustaa ei voi 
olettaa keneltäkään

Kaupungeissa kaikki nuoret ovat yhä 
enemmän moniuskontoisista tai moni-

”Somesta on 
muutamissa 

vuosissa tullut 
valtaväylä 

kommunikaatiolle”
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katsomuksisista perheistä. Kirkkohalli-
tuksen asiantuntija Ville Kämäräinen 
katsoo asiaa osallisuuden ja ulkopuolel-
le jäämisen ehkäisyn näkökulmasta. 

“Nykyajan nuorisotyöntekijät ole-
ta kristillistä kotikasvatusta kaikkien 
taustaksi. Lähtökohta on tukea kaikkia 
nuoria. Silti muutos haastaa”, Kämäräi-
nen sanoo.

“Täytyy tunnustaa, että itsellekin on 
käynyt niin, että kuvitelmani perheis-
tä ovat stereotyyppisiä ja jostain keski-
ajalta.” 

Ville Kämäräinen työskenteli pit-
kään Mikkelin tuomiokirkkoseurakun-
nassa kasvatuksen työalajohtajana. 

“Pitäisi tunnistaa perheiden moni-
naisuus myös katsomusten kannalta ja 
olla siinä työntekijänä skarppina.”

Kämäräisen mielestä varhaiskasva-
tuksen puolella on otettu sellaisia aske-
lia, joista nuorisotyö voisi ottaa mallia.

“Yhteistyökuviot ja uskontojen 
yleissivistävä puoli on varhaiskasva-
tuksessa lähtökohtia. Varhaiskasvatuk-
sessa ollaan hereillä, vaikka vielä hae-
taan linjaa. Samalla lailla nuorisotyö 
voisi olla sellainen arvojen areena, jo-
hon tuodaan osallistujien erilaisia kat-
somuksia ja ollaan niistä kiinnostunei-
ta”, hän miettii.

“Nuorisotyön lähtökohta on, että 
mukana olevia nuoria ei arvoteta. Mi-
ten tässä onnistutaan, on tietenkin toi-
nen kysymys, koska työntekijät joutu-
vat pois omalta mukavuusalueeltaan. 
Pitkään iso kuva on ollut se, että ripa-
rilla esimerkiksi voidaan olettaa jonkin-
lainen kristillinen tausta.”

Mutta tulevaisuudessa yhä enem-
män kysymys on mukaan kutsumisesta, 
niiden tavoittamisesta ja saavutettavuu-
desta, joilla sitä ei ole. 

Saako ajatella miten haluaa?

“Me usein sanomme nuorille, että saat-
te ajatella, miten haluatte, mutta on-
ko se todella niin? Uskonnonvapauden 
kannalta kysymys on siitä, onko viesti-

ni se, että pitää osata tämän kirkon kie-
li, joka usein opitaan kotikasvatuksen 
myötä, jos opitaan”, Kämäräinen tote-
aa.

Keskeisintä on, onko aikuinen kiin-
nostunut nuoresta, joka elää erilaista ai-
kaa ja erilaisessa ympäristössä kuin hän 
itse aikoinaan. Kämäräisen mukaan 
nuorisotyön luterilainen ihanne olisi, 
että subjekti, tekijä ja toimija, on nuo-
ri itse.

“Syvemmältään kysymys on sii-
tä, haluanko minä tietää ja ymmär-
tää, miten nuori itse hahmottaa us-
konnollisuuden ja siihen kuuluvia asi-
oita. Kiinnostaako minua tutustua sii-
hen, miten hän ajattelee, mitä hän on 
oppinut. Työntekijänä meillä on tarve 
määritellä, onko joku toiminta tai ajat-
telutapa tarpeeksi luterilaista. Mut-
ta minusta kiinnostus toisen ajatuk-
sia kohtaan voisi itsessään olla luteri-
lainen asenne”, hän sanoo. 

“Rippikoulussa esimerkiksi voisi sa-
noa, että tuon teille tässä nyt sen, mi-
ten kirkossa on ollut tapana ajatella, 
mutta toivon, että kerrotte, mitä te sii-
tä ajattelette. Riparillahan voi sanoa 
ääneen, että nyt eletään viikko tällais-
ta luterilaisuutta ilman, että oletetaan 
kaikkien omaksuvan niitä heti. Tässä 
tulisi esiin yleissivistävä ote asiaan eikä 
keneltäkään oletettaisi, että asiat ovat 
tuttuja.”

Kämäräisen mukaan nuoren vapaus 
ajatella ja aikuisen kiinnostus ajatuksia 
kohtaan tukevat positiivista uskonnon-
vapautta. Olemalla kiinnostunut nuo-
ren ajatuksista aikuinen myös vahvis-
taa hänen täysivaltaisen seurakuntalai-
suutensa. 

Esteiden purkaminen on 
työtä

“Avoimen toiminnan ja isostoiminnan 
välillä on ero. On ajateltu, että nuori 
valitsee seurakunnan toiminnasta itsel-
leen sopivan, ja isosen tai ohjaajan teh-
tävät ovat niitä vastuullisimpia ja vaa-

tivat eniten motivaatiota. Mutta näki-
sin sen ennemminkin niin päin, että 
ohjaustehtävät on menneet niille, jot-
ka kokevat olevansa osallisia tästä ko-
konaisuudesta. Sen osallisuuden mah-
dollistaminen monenlaisille nuorille on 
kyllä aikuisten tehtävä”, Ville Kämäräi-
nen kuvaa. 

“On se isosen rooli kyllä muuttunut 
vuosien varrella paljon laveammaksi ja 
inhimillisemmäksi”, hän toteaa.

“En tiedä, edellyttävätkö kaikki seu-
rakunnat isosilta kirkon jäsenyyttä. On 
tietenkin luontevaa, että ne nuoret, jot-
ka elävät meidän työtovereina sitä kirk-
koa, haluaisivat siihen kuulua. Toisaalta 
yksittäinen nuori, joka ei kuulu meidän 
kirkkoomme ja kokee kuitenkin isosen 
roolin itselleen tärkeäksi, on hyvin pu-
hutteleva hahmo.”

“Uskon, että me kirkossa haluam-
me, että toimintamme olisi mahdolli-
simman monenlaisille ihmisille, mutta 
vielä kompuroimme siinä. Ensin pitää 
nähdä esteet, että niitä voidaan purkaa. 
Usein käsitys kohderyhmästä on kapea. 
Pitäisi tutustua, selvittää ja kuunnella 
enemmän ihmisiä ympärillä.”

Kämäräiseltä tekee mieli myös ky-
syä, kohdistuuko nuorisotyöhön pai-
neita kantaa vastuuta kirkon tulevai-
suuden jäsenpohjasta. 

“Työtä voi tehdä vain siltä pohjalta, 
mitä nuori tarvitsee ja mikä on hänelle 
hyvää siinä hetkessä. Sille pitää alistua, 
että nuori kaikkineen siinä hetkessä on 
pääasia”, hän sanoo. 

“Kasvatus ylipäänsä on vähän han-
kala käsite. Kasvatuksen sijaan idea-
na pitäisi olla turvallisen aikuisen läs-
näolo. Koko ajan meidän täytyy myös 
kysyä, onko meillä jokin agenda ja mi-
kä se on, koska onhan meillä sellai-
nen. Voisiko se olla tämä läsnäolemi-
nen nuorelle?”

Astua välillä sivuun, jotta Jeesuskin saa astua esiin

MITÄ TULEE USKONNOLLISEEN kenttään Suomessa, olemme äärimmäisen etuoi-
keutetussa asemassa. Läsnäoloamme pidetään yhä monessa tilanteessa itsestäänselvyytenä. 
Moni perinteemme nähdään osana Suomalaista kulttuuriperintöä. Moni muu uskonnol-
linen yhteisö ei voisi kuvitellakaan sanovansa samaa omasta tilanteestaan.

Joudumme toki mekin perustelemaan läsnäoloamme enemmän kuin ennen. Jeesus ja 
muut kristilliset elementit tahdotaan jättää yhä useammassa koulussa seurakunnan kans-
sa tehdyn yhteistyön ulkopuolelle, ja näin huomioida heitä, jotka eivät ole kristittyjä. Seu-
rakuntien suunnalta puolestaan tuodaan esiin uskonnonvapauden positiivinen puoli. Us-
konnonvapauden ei tulisi vaatia pitämään Jeesusta aina piilossa. Ihmisillä on oikeus har-
joittaa uskontoaan. Uskonnoillakin tulee olla tilaa.

Olen täysin samaa mieltä. Samaan aikaan olemme kuitenkin etuoikeutettuja. Olemme 
jo saaneet olla esillä. Varsin yksinoikeudella, jos totta puhutaan. Nyt yhteiskunnassa tun-
nistetaan, ettei se ole oikein. Eikä olekaan. Haluaisin kuitenkin uskoa, ettei ratkaisu ole 
piilottaa meidätkin vaan ennemmin tarjota tilaa kaikille.

ON MIELESTÄNI OIKEIN, että pyrimme toimimaan positiivisen uskonnonvapauden 
äänitorvina siellä, missä se meinaa unohtua. Mutta jos todella tahdomme positiivisen us-
konnonvapauden aidosti toteutuvan, emme voi taistella vain omien oikeuksiemme puo-
lesta. Meidän tulee taistella jokaisen, niin uskonnottomien, toisten kirkkokuntien kuin 
muiden uskontojenkin puolesta.

OLEN NÄHNYT, KUINKA seurakunnan työntekijöiden pitämän tunnustuksettoman 
oheisohjelman tarjoaminen on mahdollistanut hienon kristillisyyteen liittyvän yhteistyön 
jatkumisen kouluilla. Jos siis todella tahdomme näyttää positiivisen uskonnonvapauden 
olevan varteenotettava vaihtoehto täydelle tunnutuksettomuudelle, tulee meidän uskaltaa 
päästää irti etuoikeuksistamme. Jakaa valtaa ja tilaa muillekin. Astua välillä sivuun. Sillä 
kyse ei ole vaan meistä, vaan kaikista.

Mio Kivelä

KOLUMNI
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Kirkon asema Suomessa 
on muuttunut 
merkittävästi 
uskonnonvapauslain 
aikana, sanoo 
kirkkohistorian professori 
Ilkka Huhta Itä-Suomen 
yliopistosta.

Kun uskonnonvapaudesta viime 
vuosisadan alussa kirjoitettiin la-
kia itsenäistyneeseen Suomeen, 

kirkossa siihen suhtauduttiin peläten. 
Aiemmin kaikki suomalaiset olivat kuu-
luneet johonkin seurakuntaan, lähinnä 
evankelis-luterilaiseen. Kun uskonnon-
vapaudesta tuli laki, kirkosta saattoi ero-
ta. Suomalaiset saivat itselleen negatiivi-
sen uskonnonvapauden.

Kirkolle, jolla oli ollut maassa ja ih-
misten elämässä yksiselitteinen valta-
asema, vapaus uskonnosta oli ennen-

kokematon uhka. Evankelis-luterilai-
sen kirkon asema kuitenkin käytännös-
sä osoittautui säilyvän lain voimaantu-
lon jälkeenkin erityisenä ja Suomi pit-
kään varsin yhtenäisenä luterilaisena 
kansana.

Laki uskonnonvapaudesta ei merkin-
nyt pelkästään mahdollisuutta erota kir-
kosta, vaan tarkoitti myös täysi-ikäisil-
le mahdollisuutta liittyä haluamaansa 
kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskun-
taan. 1900-luvun aikana tämä positii-
visen uskonnonvapauden ulottuvuus ei 

kuitenkaan ollut evankelis-luterilaisen 
kirkon kannalta erityisen tärkeä. 

Koska kirkossa olivat jäseninä käy-
tännössä kaikki, jotka järkevästi ajatel-
len saattoivat siellä olla, ja evankelis-lu-
terilaisen kirkon asema suhteessa yh-
teiskuntaan ja sen toimintaan heijaste-
li edelleen aiempien aikojen tapoja, oi-
keutta uskontoon ja sen harjoittamiseen 
ei tarvinnut erityisesti korostaa.

Uskonnonvapautta 
pienenevälle kirkolle

Kun aikajanalla rullataan pidemmäl-
le, aina 2000-luvulle, päädytään jo var-
sin erilaiseen tilanteeseen. Kirkon asema 
ja merkitys yhteiskunnassa on muuttu-
nut perinpohjaisesti ja muuttuu edel-
leen ohuemmaksi. Lain suojaamasta oi-
keudesta uskontoon alkaa tulla merki-
tyksellinen.

”Kirkolle, jonka asema heikkenee, 
uskonnonvapaudesta positiivisena oi-
keutena harjoittaa uskontoa alkaa tulla 
yhä merkityksellisempi”, sanoo profes-
sori Ilkka Huhta.

”Aiemmin evankelis-luterilainen 
kirkko on pyrkinyt säilyttämään eri-
tyisasemansa ja on onnistunutkin siinä 
myös uskonnonvapauslainsäädännön 
muotoilun suhteen. Mutta viime vuo-
sikymmenten nopean yhteiskunnallisen 
kehityksen takia on nähtävissä, että kir-
kolle alkavatkin olla tärkeämpiä positii-
visen uskonnonvapauden argumentit.”

Kirkko todella on äärimmäisen no-
peassa muutoksessa. Ennen uskonnon-
vapauslakia kaikki ovat kirkkojen jäse-
niä. Vielä vuonna 1990 evankelis-lute-
rilaisen kirkon jäseninä oli 88% suo-

malaisista. Tänä vuonna jäseninä on 
66,5%. Helsingin hiippakunnassa ol-
laan jo konkreettisella vedenjakajal-
la sen suhteen, ovatko kirkkoon kuulu-
vat vähemmistönä väestössä. Sama on 
suunta kaikkialla.

Uskonnon opetuksesta tuli 
oikeus

Pienenevä kirkko ja asenteiltaan ja nä-
kemyksiltään muuttuva yhteiskunta on 
johtanut siihen, että ”aiempien aiko-
jen tapojen” noudattaminen on kyseen-
alaistunut. Selkeästi tämä näkyy esimer-
kiksi seurakuntien ja koulun sekä var-
haiskasvatuksen välisessä yhteistyössä: 
järjestetäänkö seurakunnan ja koulun 
väliset asiat perustuen oikeuteen olla 
osallistumatta vai oikeuteen osallistua? 

”Kun uskonnonvapauslaki uudis-
tettiin vuonna 2003, entistä tiiviim-
min uskonnonvapaus ja uskonnonope-
tus liitettiin yhteen. Se koskee kaikkia 
nuoria. Aikaisemmassa uskonnonva-
paudessa ei ollut tällaista oikeutta mää-
riteltynä. Sen mukaan ottaminen oli lu-
terilaisen kirkon vaikutustyön tulosta.”

”2000-luvun alussa yhteiskunnalli-
nen eetos oli sellainen, että kun Neu-
vostoliiton myötä ateistiset järjestelmät 
ovat luhistuneet, uskonnolla oli posi-
tiivinen hetkensä. ja niinpä meillä tul-
kittiin, että uskonnonopetus, edes vir-
silaulu, ei ole uskonnon harjoittamista. 
Siinäkin taustalla oli aika voimakas kir-
kollinen lobbaus, jotta saatiin perustus-
lakivaliokunta tekemään tällainen linja-
us. Sen jälkeinen aika onkin ollut jatku-
va negatiivisten ja positiivisten vapaus-
oikeuksien neuvottelutilanne.”

Lakia uskonnonvapaudesta onkin 
kirkossa juuri kouluyhteistyön ja var-
haiskasvatuksen piirissä opittu käyttä-
mään vähitellen turvaamaan toimintaa. 
Kirkon kasvatustyön piirissä on vahvis-
tunut puhe lasten ja nuorten oikeudes-
ta uskontoon.

Maahanmuutto muuttaa 
uskonnon maisemaa 

Satavuotias laki uskonnonvapaudes-
ta muodostaa poikkeuksellisen mielen-
kiintoisen aika-akselin, jolla muutokset 
uskonnon ja yhteiskunnan osalta nouse-
vat limittäin vertailtaviksi. 

Suomi monikulttuuristuu. Tä-
mä vauhti on nopeampaa kuin useim-
mat tulevat ajatelleeksikaan. Helsingis-
sä asuu tällä hetkellä yli 110 000 muuta 
kuin suomea, ruotsia tai saamea äidin-
kielenään puhuvaa. Kymmenen vuo-
den päästä vieraskielisen väestön osuu-
den ennustetaan olevan vähintään nel-
jännes.

Kyse ei ole vain helsinkiläisestä kehi-
tyksestä, vaikka se pääkaupunkiseudul-
la onkin syvintä. Esimerkiksi Hämeen-
linnassa asuvista vieraskielisiä oli vuon-
na 1994 alle prosentti – tänä vuonna 
5,3 prosenttia. Hämeenlinnan väestön-
kehityksestä yli puolet on vieraskielisten 
muuton varassa. 

Monikulttuuristuminen on maahan-
muuton kuva kirkon kannalta, on sitten 
kyse eri uskontoihin kuuluvista, uskon-
nottomista tai kristityistä tulijoista.

”Liberaalin ja sekularisoituneen suo-
malaisen uskonnollisuuden kannalta 
kristillinen maahanmuutto ei ole help-
poa. Usein maahanmuuttajat, jotka tu-

Oikeus uskoa 
ja olla uskomatta

u Lain tarkoituksena on turvata pe-
rustuslaissa säädetyn uskonnonvapau-
den käyttämistä. 

Ensimmäinen uskonnonvapaut-
ta koskeva laki säädettiin Suomeen 
1889. Se mahdollisti esimerkiksi me-
todistien ja babtistien toiminnan Suo-
messa, mutta Tsaarin hallitsemalla ve-
näjällä laki ei ulottunut ortodoksei-

hin. Itsenäistyneessä Suomessa varsi-
naisen uskonnonvapauslain säätämi-
nen tuli välttämättömäksi, ja vuonna 
1923 voimaan astunut laki sääti pait-
si uskonnollisiin yhteisöihin kuulu-
misesta, myös niistä eroamisesta. Lain 
myötä tuli mahdolliseksi olla kuulu-
matta mihinkään kirkkoon tai uskon-
nolliseen yhdyskuntaan.

Uskonnonvapauslaki uudistettiin 
vuonna 2003. Uudistetussa laissa on 
muutamia merkittäviä muutoksia ai-
empaan. Lasten ei enää tarvitse seurata 
vanhempia näiden kirkkoon kuulumi-
sessa, 12-vuotiaan tahtoa täytyy kuun-
nella hänen jäsenyydestään päätettäes-
sä ja lisäksi uudistettu laki mainitsee 
oikeuden saada uskonnon opetusta.

Uskonnonvapauslaki
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Luonnollisesti kristitty
Uskaltaako olla rohkeasti kristitty vai pitääkö omaa hengellisyyttään piilotella joissakin tilanteissa?

Helppo vastaus olisi, että ei tietenkään pidä piilotella. Uskonnonvapaus tarkoittaa paitsi vapautta ol-
la uskomatta, myös vapautta uskoa. Kristittynä olemisessa ei ole eikä pidäkään olla mitään hävettävää.

Mutta eipä se käytännössä tietenkään näin helppoa ole. Jos kertoo käyneensä vaikkapa viikonloppu-
na messussa, saa helposti hihhulin tai jotenkin muuten oudon tyypin leiman. ”Uskikset” kun vain edel-
leen uskovat niihin tuhansia vuosia vanhoihin satuihin. Mielikuvat lentelevät ja elävät edelleen edusta-
en ”Jeesus tulee pian, oletko valmis?” –julisteita lyhtypylväissä sekä traktaattien jakelua kadunkulmas-
sa. Varmasti niistäkin joku vakuuttuu ihan tosissaan, mutta monille näin jyrkkä ehdottomuus on vain 
puhdas törmäytys.

Ettemme me suomalaiset vain olisi liian mustavalkoisia monissa identiteettiin, katsomukseen ja mui-
hin henkilökohtaisuuksiin liittyvissä asioissa? Kun olet yhtä, olet vain sitä, etkä voi olla tätä, vaikka oli-
sitkin myös toista. Maallistuvassa yhteiskunnassa uskontojen tuntemus ohenee jatkuvasti samalla, kun 
rajaamme uskontoa yhä tiukemmin omaan henkilökohtaiseen elämään kuuluvaksi. Helposti tässä tilas-
sa tekeekin mieli pitää oma hengellisyytensä piilossa, koska se saattaa tulla ymmärretyksi väärin. Mutta 
asiantilan ei todellakaan tarvitsisi olla näin.

Pohjoismaisessa laskevien käyrien kontekstissa unohtuu helposti se, että maailmanlaajuisesti kirkko 
ja kristinusko kasvavat hurjaa vauhtia. Kasvu on nopeinta juuri siellä, missä kristittynä olemista nimen-
omaan kannattaisi järjellisestä näkökulmasta piilotella, esimerkiksi Kiinassa. Toki yhteiskunnalliset ja 
kulttuuriset erot tekevät vertailusta hankalaa, mutta ainakaan rohkeuden puutteesta ei kristittyjä kiina-
laisia voi syyttää. Uskonnon vapaus on lopulta suhteellinen käsite.

Tätä kirjoittaessa olen juuri kotiutunut Maata Näkyvissä –festareilta, joita vietettiin jälleen koro-
natauon jälkeen täysimittaisina. Tällaiset hetkelliset kuplat ovat takuuvarmasti helppoja paikkoja olla 
rohkeasti kristitty, ja niistä saa aivan omanlaistaan energiaa jatkaa olemista arjessakin. Näistä keitaista ei 
saisi kuitenkaan tulla itsetarkoitusta, sillä ainakin kristillisestä näkökulmasta usko on sama sekä eilen, tä-
nään että huomenna. Sille ei siis pitäisi rajata omaa erillistä karsinaansa.

Ehkä parasta kristinuskon läsnäoloa onkin se, että antaa sen vain olla läsnä, ei tee numeroa, muttei 
mitenkään piilottelekaan? Että kun nuori kysyy toiselta nuorelta, mitä teit viikonloppuna, vastaus ”kä-
vin Maatiksella” tai ”kävin messussa” olisi ihan yhtä luonteva ja mutkaton kuin ”kävin salilla” tai ”kä-
vin bileissä”. Onko desibeleillä ja meiningillä lopulta kovinkaan paljon eroa riippumatta siitä, ollaanko 
NNS:n vai Gettomasan keikalla? Mitä vähemmän eristämme uskoa muusta elämästä irralliseksi saarek-
keeksi, sitä luontevammaksi ja vähemmän piiloteltavaksi se muuttuu.

Entä jos tällöin meistä alkaisi välittyä se ”Kristuksen tuoksu”, josta Paavalikin kirjoittaa? Entä jos kirk-
ko ja seurakunta alkaisivat näyttää Suomessakin ihan uudella tavalla houkuttelevilta? Entä jos tämä olisi-
kin yhdenlaista lähetystyötä?

Aapo Tähkäpää

NUORTEN KOLUMNI
levat kristillisestä taustasta, ovat monin 
verroin konservatiivisempia yhteiskun-
nallisilta asenteiltaan. Voi olla, että us-
kontodialogin rakentaminen toisiin us-
kontokuntiin päin muodostuu itse asi-
assa helpommaksi kuin neuvottelu kris-
tinuskon sisällä.”

Uskonnottomuuden 
vakaumus ja vapaus

Toinen, ja maahanmuuttoakin laajempi 
väestöllinen kehityskulku liittyy uskon-
nottomuuden laajenemiseen. 

”Teemu Tairan tutkimuksen mu-
kaan 1980-90-luvuilla syntyneistä 73% 
mieltää itsensä uskonnottomiksi. Ja us-
konnottomuus on koko eurooppalaisen 
maailman suurin meneillään oleva tren-
di”, Huhta toteaa.

”Vaikka tästä on valtavasti tutkimus-
ta ja lisää tulee, tähän ei kirkossa ole 
osattu tarttua. Meillä on päin vastoin 
ollut vahva trendi ajatella, etteivät us-
konnot ja uskonnollisuus ole katoamas-
sa. Mutta nyt on yhä selvempää, että 
vanhojen valtiokirkkoinstituutioiden 
piiri ei kasva enää missään.”

”Meneillään olevassa Kati Tervo-
Niemelän johtamassa kansainvälisessä 
tutkimuksessa seurataan uskonnollisen 
perinteen siirtoa sukupolvien yli. Sen-
kin tuloksissa uskonnottomuuden il-
maantumisen trendi on vahvana näky-
vissä.”

Luterilaisella kirkolla oli suomalai-
sessa yhteiskunnassa perustava merkitys 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämi-
sessä. Sittemmin nämä tehtävät on on-
nistuneesti siirretty kuntien, valtion ja 
nyt hyvinvointialueiden vastuulle.

”Voidaan siis sanoa, että nyt kirkko 
voisi keskittyä omaan tehtäväänsä. Mut-
ta mikä se kirkon perustehtävä sekulaa-
rissa yhteiskunnassa sitten on, jos ihmi-
set laajenevassa määrin mieltävät, että 
he eivät ole ateisteja, mutta ei heillä ole 
uskonnollisia tuntemuksiakaan?” Ilkka 
Huhta kysyy.

Kirkko ja seurakunnat yhä vahvas-
ti erilaisien työmuotojen kautta yhteis-

kunnallisessa palveluntuotannossa – us-
konnon roolin muuttuessa on ehkä hel-
pompaa olla tarpeellinen yhteiskunnal-
lisena kuin hengellisenä resurssina.

”Kaikkialla Euroopassa suuret van-
hat kirkot ovat hämillään tämän tilan-
teen kanssa. Mutta monelle tämä on po-
sitiivinen asia: esimerkiksi niille, jotka 
kokevat elävän hengellisyyden löytyvät 
vähemmistökirkkojen piiristä.”

Vapaus uskontoon on 
neuvottelukysymys

1990-luvulla voitiin vielä perustellusti 
keskustella kansankirkosta. 2020-luvul-
la on selvää, ettei käsite enää toimi kir-
kon ja Suomessa asuvien välisessä suh-
teessa. Vapaa mahdollisuus uskontoon 
ja vakaumuksiin on välttämätön maas-
sa, jossa elää monenlaisia ihmisiä.

Uskonnonvapaus turvaa 2020-luvul-
la meidän ja muiden kirkkojen toimin-
nan edellytykset: ihmiset saavat liittyä 
vapaasti uskonnollisiin yhdyskuntiin ja 
ilmaista uskoaan ja vakaumuksiaan. Us-
konnon paikasta julkisessa tilassa jou-
dutaan kuitenkin neuvottelemaan sekä 
nyt että tulevaisuudessa.

Esimerkiksi kouluyhteistyön mah-
dollisuuksista neuvottelu tulee olemaan 
jatkuvaa: suvivirren veisaaminen ja eh-
dottoman uskonnottomat koulun juh-
lat tai seurakunnan näkyvyys koulun 
käytävillä ja niin edelleen.

”Negatiivinen ja positiivinen us-
konnonvapaus eivät voi toteutua kaik-
kina aikoina yhtä vahvoina. Aina jo-
ku joutuu vähän pettymään. Historia 
osoittaa, että ellei enemmistö tue va-
pauksia, ne kehittyvät hitaammin.”

Keskustelun ilmapiiri ei välttämättä 
ole kulkemassa sopuisemmaksi.

”Kirkon ydinpiiri alkaa olla aika pie-
ni yhteiskunnallisessa keskustelussa ja 
minusta vaikuttaa siltä, että tietynlai-
nen vähemmistöidentiteetti ja sen mu-
kainen omien oikeuksien perääminen 
alkaa uida myös enemmistökirkon pii-
riin. Kulttuurikristittyjenkin joukossa 
alkaa nousta puhetta siitä, että ’onhan 

se kummallista, ettei omia tapoja saa 
noudattaa’”, Ilkka Huhta miettii.

”On hyvä muistaa, että vapausoikeu-
det ovat aina neuvoteltavaa asiaa. Huo-
noin neuvottelutapa on oikeustupa. Pi-
kemminkin neuvottelut pitää käydä yh-
teisen yhteiskunnallisen keskustelun 
piirissä”, Huhta sanoo.

”Meillä uskonnonvapaus toteutuu 
niin hyvin, että enemmistöllä, jonka 
evankelis-luterilaisella kirkko edelleen 
muodostaa, on kyllä edelleen varaa ajaa 
oikeiden vähemmistöjen oikeuksia us-
konnonvapauden osalta.”

Nuorisotyö kohtaa 
tulevaisuuden 

Nuorisotyö joutuu eturintamassa neu-
vottelemaan uuden sukupolven kanssa 
uskosta ja vakaumuksista, millä tavalla 
ja mihin uskotaan. 

”Kansainvälistyminen on ollut todel-
la nuori asia meidän maassamme. Var-
sinaisesti vasta milleniaalien sukupolvi 
on varsinaisesti kansainvälistynyt. Ja täl-
le sukupolvelle perinteinen kansankirk-
ko ei ole kovin puhutteleva, ei käsittee-
nä eikä ideologiana”, Huhta sanoo.

”Uskonnottomuus on nuorten val-
litsevin orientaatio suhteessa uskonnon-
vapauteen. Nuorten ikäluokille on yhä 
tärkeämpää arvioida suhdettaan uskon-
toihin oman yksilöllisen vakaumuksen 
näkökulmasta, ei instituution kautta. 
Neuvottelutilanne positiivisen ja nega-
tiivisen uskonnonvapauden välillä käy-
dään persoonan sisällä, ei uskontojen ja 
ihmisten välillä. Yksilön vapausoikeus 
ratkoa asiat itse on vahvistunut.”

Kuunteleminen ja keskusteleminen 
ovat välttämättömiä nuorisotyössä sekä 
nuorilähtöisyyden että uskonnonvapau-
den nimissä. Niiden kautta neuvotel-
laan siitä, mikä muodostuu merkityk-
selliseksi uusille sukupolville uskonnon-
vapauslain seuraavalle vuosisadalle kul-
jettaessa.

Jaakko Kaartinen
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”Hyvät henkilösuhteet 
ja avoin vuorovaikutus 
yhteistyökumppaneiden 
välillä on 
kouluyhteistyössä kaiken 
A ja O.”

Kirkkohallituksen kouluyhteistyön 
asiantuntijan Tuula Vinkon mu-
kaan kouluyhteistyön sopimus-

prosesseissa asioista on keskusteltava 
niin paljon, että löydetään yhteinen tah-
totila ja sama ymmärrys. Vinko muis-
tuttaa, että uskonnonvapaus on myös 
vapautta uskontoon.

Opetushallitus päivitti äskettäin oh-
jeensa katsomuskasvatuksesta, katso-
musaineiden opetuksesta, uskonnolli-
sista tilaisuuksista ja yhteisistä juhlista. 
Ohjeet on annettu erikseen esi- ja pe-
rusopetukselle, lukiokoulutukselle ja 

ammatillisille oppilaitoksille.
Vinko toteaa, että Opetushallituksen 

ohjeet jättävät monessa kohtaa harkin-
nanvaraa opetuksen järjestäjälle.

”Kunnat ovat asiassa tunnetusti au-
tonomisia. Siellä missä yhteistyö kun-
nan ja seurakunnan välillä ei ole suju-
nut, saatetaan uusiin ohjeisiin vedoten 
tehdä karsintaa. Tästäkin on jo nähty 
viitteitä.

Vinkon mukaan hyvät henkilösuh-
teet ja avoin vuorovaikutus yhteistyö-
kumppaneiden välillä on kaiken A ja O. 
Sopimusprosessit tarjoavat tähän yhden 
väylän.

”Tärkeintä ei ole saada nimet pape-
riin mahdollisimman pian, vaan on kes-
kusteltava niin paljon, että löydetään 
yhteinen tahtotila ja sama ymmärrys 
asioista. Kun sopimus vielä muistetaan 
avata kaikille seurakunnan ja koulun 
työntekijöille - huoltajia unohtamatta - 
ollaan jo pitkällä hyvän yhteistyön tiel-
lä. Lisäksi sopimusta on tietysti syytä ar-
vioida aika ajoin yhdessä.”

Muutokset pakottavat uusin 
toimintatapoihin

Vinkon mukaan oleellista on myös 
selvittää mahdolliset ylilyönnit ja oppia 
niistä. Henkilöstökoulutuksessa on tär-
keää pitää esillä yhteisötyön ja kouluyh-
teistyön kysymyksiä.

”Valtakunnallisesti voitaisiin kehit-
tää myös eräänlainen koulupassi, jonka 
kouluyhteistyötä tekevät suorittaisivat. 
Tämä voisi olla heille hyvä tuki.”

Suomalainen katsomusympäristö on 
muuttunut muun muassa maahanmuu-
ton, moniarvoistumisen ja mediakult-
tuurin myötä.

”On hyvä, että meneillään ole-
va murros pakottaa kehittämään uu-
sia toimintatapoja. Yhteistyön kannal-
ta on hienoa, että kirkon ammattilaisilla 
on monipuolista osaamista sekä koulu-
tusta, esimerkiksi hyvinvointiyhteistyö-
hön. Monet koulut ovat tätä hyödyn-
täneet, mutta jotkut näkevät seurakun-
nan työntekijät pelkästään uskonnon 

ammattilaisina. Toivottavasti positiivi-
sessa mielessä.”

Vinko toteaa, että pienemmillä paik-
kakunnilla on enemmän paikallisia pe-
rinteitä, joihin ollaan totuttu. Avain-
henkilöiden vaihtuessa tai muuttoaal-
lon myötä nekin saattavat muuttua.

”Perinteet säilyvät paremmin, jos ne 
on kirjattu koulun opetus- ja lukuvuo-
sisuunnitelmiin tai yhteistyösopimuk-
seen. Toki kirjausten pitää olla säädös-
ten mukaisia.”

Koulun globaalikasvatus 
tarjoaa hyviä 
mahdollisuuksia

Vinko toteaa, että lapsilla ja nuorilla on 
kohtaavan aikuisen nälkä. Tämä tulee 
vastaan esimerkiksi koulupäivystyksissä.

”Eräs säädöksiin liittyvä näkökulma 
on se, että yhteistyökumppanina emme 
voi hoitaa koulun virkavastuulle kuulu-
via asioita. Esimerkiksi välituntivalvon-
taa ei voi ulkoistaa seurakunnan työn-
tekijälle. Oppituntivierailuissakin tulee 
olla opettaja mukana, niin pedagogisis-
ta kuin turvallisuussyistä. Opettajan si-
jaistaminen on asia erikseen.”

Vinko muistuttaa, että ns. vaativat 
tai pahoinvoivat vanhemmat sekä ko-
tien moninaiset ongelmat kuormitta-
vat koulun opettajia, joiden pitäisi voi-
da keskittyä oppimisen kysymyksiin.

”Ehkä seurakunta voisi tukea van-
hempia järjestämällä heille toimintaa 
kasvatusasioissa sekä parisuhdeneuvon-
taa ja vertaistukiryhmiä.”

Virsien rooli on osaltaan herättänyt 
keskustelua. Vinko toteaa, että niiden 
rooli vaihtelee. Oppitunnilla voidaan 
käsitellä virsiä yleissivistävästi opetus-
suunnitelman mukaisilla vuosiluokil-
la. Juhlissa tietty virsi voi olla juhlatra-
ditiota.

”Uskonnollisissa tilaisuuksissa virsi 
on uskonnon harjoittamista eli laulet-
tua rukousta. Konteksti ja intentio siis 
ratkaisevat.”

Vinkon mukaan koulun globaali-
kasvatus tarjoaa hyviä mahdollisuuk-
sia. Seurakunta voi käydä esittelemässä 
omien nimikkolähettiensä työtä ja toi-
mintaympäristöä tai vaikkapa Kirkon 
ulkomaanavun kehitysyhteistyötä.

”Näihin saattaa ylipäätään löytyä 
omalla paikkakunnilla toimivia järjestö-
jä. Yhteistyö on rautaa.”

Vinkon mukaan monessa kunnas-
sa on viime vuosina panostettu nimen-
omaan koulunuorisotyöhön. Koulus-
sa seurakunnan työntekijällä saattaa ol-
la työparina kunnan nuorisotyöntekijä.

”Tämä voi esimerkiksi järjestää us-
konnollisen tilaisuuden rinnalle vaihto-
ehtoisen tilaisuuden. Ryhmäytyksetkin 
on helpompi organisoida yhdessä, Vin-
ko pohtii ja toteaa, että kunnan nuori-
sopalvelujen kanssa on ylipäätään mah-
dollista tehdä ennaltaehkäisevää opiske-
luhuoltoa.”

Vinko muistuttaa, että kantelutapa-
uksissa negatiivinen uskonnonvapaus 
helposti painottuu.

”Mutta yhtä lailla myös positiivis-
ta uskonnonvapautta loukkaavasta toi-
minnasta voi kannella. Uskonnonvapa-
us on myös vapautta uskontoon.”

”Selkeät pelisäännöt ovat 
kaikkien etu”

Lahden seurakuntayhtymässä nuoriso-
työn asiantuntijana työskentelevän Tuo-
mas Tulenheimon mielestä uudet ohjeet 
ovat olleet lähtökohtaisesti myönteinen 
asia. Ne ovat selkeyttäneet entisestään 
seurakuntien koulussa tekemää työtä.

”Meillä Lahdessa seurakunnan yh-
teistyösopimus kaupungin sivistystoi-
men kanssa on juuri katkolla. Kaupun-
ki on perustanut uusien ohjeiden poh-
jalta oman työryhmän, joka pohtii yh-
teistyön käytänteitä ja perustaa uuden 
sopimuksen tekemiseen.”

Tulenheimon mukaan seurakun-
tayhtymän tavoitteena on, että koulu-
yhteistyö olisi mahdollisimman helppoa 
ja saavutettavaa koulun näkökulmasta.

”Niin kouluissa kuin seurakunnissa 
yleinen ilmapiiri tuntuu olevan se, et-
tä monessa kohtaa ollaan hyvin varpail-
laan yhteistyön tavasta. Halutaan var-
mistaa, ettei kukaan saa aihetta valitta-
miselle. Esimerkiksi neljän korin malli 
on monelle tuttu. Silti monella tuntuu 
olevan epäselvyyttä ja hämmennystä sii-
tä, mistä yhteistyössä on kyse.”

Tulenheimo kertoo, että heidänkin 
alueellaan koulun työntekijät ovat saa-

neet vanhemmilta hyvin tunnepitoista 
palautetta.

”Oma toiveeni on, että uusien oh-
jeistusten myötä jatkossa myös kouluis-
sa ja kodeissa olisi lisää ymmärrystä sii-
hen, mitä seurakunnan kouluissa teke-
mä työ on.”

Tulenheimo toteaa, että uusissa oh-
jeissa korostetaan viestinnän tärkeyttä. 
Hänen mielestään se onkin laadukkaan 
ja pitkäjänteisen yhteistyön avaintekijä.

”Selkeät pelisäännöt ovat kaikkien 
etu. Seurakunta on yhä edelleen halut-
tu ja toivottu yhteistyökumppani. Seu-
rakunnissakin pitää kuitenkin havahtua 
entistä paremmin koulujen arkitodelli-
suuteen. Hengellisiä tilaisuuksia saa yhä 
edelleen olla, mutta vaihtoehtoinen oh-
jelma tuottaa usein kouluilla päänvai-
vaa.”

Tulenheimon mielestä seurakunnil-
la onkin mainio mahdollisuus kehittää 
omaa palvelumuotoiluaan. Vaihtoeh-
toista ohjelmaa on tarjottava niin, ettei 
se tuota kouluille lisätyötä.

”Viestinnässä ja toiminnassa on hyvä 
muistaa aidon uskonnonvapauden peri-
aatteet ja tietysti myös se, että tilaisuus 
ei saa olla jäsenhankintaa.”

Tulenheimon mukaan samalla on 
hyvä muistaa, että myös oppilas joka ei 
ole uskonnonopetuksessa saa halutes-
saan osallistua hengelliseen tilaisuuteen.

”Lahdenkin alueella on koulu, jossa 

Tuomas Tulenheimo

Koulutyö on neuvottelua

K
irkon kuvapankki/ Sanna K

rook
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perinteiseen uskonnonopetukseen osal-
listuu alle puolet koulun oppilasta. Täs-
sä seurakunnilla on valtava mahdolli-
suus kehittää hyvää kumppanuutta ja 
tuoda esiin seurakunnan tekemää hyvää 
työtä. Monillahan seurakunnan koulu-
työ on ainut liittymäkohta seurakun-
taan.”

”Yhteistyötä on jopa peruttu 
vanhemmilta saadun kritiikin 
vuoksi.”

Jyväskylän seurakunnan nuoriso- ja rip-
pikoulutyön vs. asiantuntija Satu Har-
jula kertoo, että yleisesti ottaen Jyväs-
kylässä koulujen opettajat tekevät mie-
lellään seurakunnan kanssa yhteistyötä.

”Seurakunnan nuorisotyönohjaa-
jan ammattitaitoa on osattu hyödyn-
tää myös neloskorin eli kasvun ja hyvin-
voinnin korin puitteissa.”

Harjulan mukaan tilanne on kuiten-
kin syksyn 2022 aikana muuttunut Jy-
väskylässä huolestuttavampaan suun-
taan. Opettajat ja rehtorit ovat uupu-
neita vanhemmilta tuleviin yhteyden-
ottoihin.

”Nämä vanhemmat toivovat yleen-
sä, että koululla ja seurakunnalla ei olisi 
mitään yhteistyötä. Heidän määränsä ei 
ole iso, mutta kuormitusta syntyy run-
saasti. Yhteistyötä on jopa peruttu van-
hemmilta saadun kritiikin vuoksi.”

”Onneksi meillä on kuitenkin hy-
vä ja avoin keskusteluyhteys Jyväskylän 
kaupungin kanssa. Kaupunki arvostaa 

yhteistyötä seurakunnan kanssa ja ha-
luaa osaltaan kehittää sitä. Kaupungin 
tavoin mekin haluamme, että yhteis-
työ on läpinäkyvää ja sopimusten mu-
kaista.”

Harjula on ollut 16 vuoden ajan 
nuorisotyönohjaajana Vaajakosken 
alueseurakunnassa. Vaajakosken alu-
eella on seitsemän koulua, joista kaksi 
on yhtenäiskouluja ja loput eri kokoisia 
alakouluja. Harjulan mukaan yhteistyö 
koulujen kanssa on muuttunut vuosien 
varrella paljon.

”Takavuosina aamunavauksia pidet-
tiin joka koululla kerran kuukaudessa. 
Joulu- ja pääsiäishartaudet olivat tärkeä 
osa yhteistyötä. Nykyään aloitan syksyt 
kysymällä kouluilta, minkälaista yhteis-
työtä he seurakunnalta kaipaavat tai toi-
vovat.”

Harjula toteaa, että kouluilla on eri-
laisia toiveita.

”Pienillä kouluilla käyn kerran kuu-
kaudessa pitämässä uskontotunnin. 
Kahdella alakoululla olen vetänyt tun-
ne- ja kaveritaitoihin liittyviä pienryh-
miä 1.-4. -luokkalaisille  koulukuraatto-
rin kanssa. Koulukuraattoreita on Vaa-
jakosken alueella useita, mutta työmää-
rä on valtava.”

Lisäksi Vaajakoskella on otettu käyt-
töön Salatut elämäntaidot -kurssi, jossa 
harjoitellaan tunne- ja ryhmätyöskente-
lytaitoja. Kahdeksan oppitunnin pitui-
nen kurssi pidetään kaikille alueen vii-
desluokkalaisille yhden lukuvuoden ku-
luessa. Yhteistyö sai alkunsa, kun Harju-
la esitteli kurssia perhekeskusverkoston 
palaverissa. Seurakunta järjestää kurssin 
yhdessä kaupungin nuorisopalveluiden 
ja koulujen henkilökunnan kanssa.

”Tämä kurssi on upea esimerkki yh-
teistyöstä, jossa joukko ammattilaisia 
työskentelee yhdessä alueen koululais-
ten tunnetaitojen parantamiseksi.”

Harjulan mukaan kokonaisuudes-
saan Vaajakoskella seurakunnan ja kou-
lujen välinen yhteistyö toimii erittäin 
hyvin.

”Minä olen nuorisotyönohjaajana 
opettajille ja rehtoreille tuttu ja samalla 
työskentelytapani ovat tulleet heille tu-
tuksi. Olen seurakunnan työntekijä kai-
kissa työtilanteissa, vaikka en aina Raa-
mattua kaivakaan esille.

”Alakoulujen 
aamunavauksissa saa puhua 
myös Jumalasta”

Oulaisten seurakunnan nuorisotyönoh-
jaaja Tuomas Saarela kertoo, että heillä 
yhteistyö toimii hyvin erityisesti alakou-
lujen kanssa.

”Käymme pitämässä aamunavauksia 
kaikilla alakouluilla kerran kuussa. Niis-
sä saa puhua myös Jumalasta. Rukousta 
ei ole, mutta virsi lauletaan aina.”

Lisäksi seurakunta on pitänyt syksyi-
sin kuudesluokkalaisille päihteisiin liit-
tyviä oppitunteja; se on osa toimintaa, 
jossa seurakunta sitouttaa yhdessä kau-
pungin nuorisopalvelujen kanssa tuon 
ikäisiä päihteettömyyteen.

Yläkoululla seurakunnan työnteki-
jä käy pitämässä aamunavauksen kerran 
kuukaudessa. Tuossa yhteistyössä on ta-
pahtunut muutosta.

”Eräs oppilas esitti taannoin toiveen, 
että uskonnonvapauslain myötä aamun-
avauksen sisältö ei olisi uskonnollista. 
Tämä toive sai koulun miettimään omaa 
linjaustaan ja nyt aamunavaustemme on 
toivottu olevan ei-uskonnollista.”

Lisäksi seurakunnan lähetyskohtei-
den työntekijät vierailevat yläkoululla.

”Tämä yhteistyö on toiminut enti-
seen tapaan, Saarela kertoo ja toteaa, et-
tä Oulaisissa kaupungin ja seurakunnan 
välistä yhteistyösopimusta ollaan pian 
päivittämässä.”

Juhana UnkuriSatu Harjula

Tuomas Saarela
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Moni meistä on tehnyt vapaaehtois-
toimintaa seurakunnissa ja järjes-

töissä nuoresta asti ja jäänyt sille tielle. 
Alallamme työpaikka ei ole vain taho, jo-
ka laittaa kuukausittain rahaa tilille, tai 
paikka, jonne mennään hampaat irves-
sä, vaan meille työ tarjoaa elämään sisäl-
töä ja merkityksellisyyden tunnetta. Me 
nuorisoalan toimijat olemme luonteel-
tamme usein hyvin sosiaalisia ihmisiä, ja 
vaadimme työltämme paitsi merkityksel-
lisyyttä myös yhteenkuuluvuuden tun-
netta. Uskallankin väittää, että juuri täl-
lä alalla kohtaamisen tarve omassa työssä 
on muita aloja tärkeämpää.

Maaliskuu 2020 on yhä kirkkaana 
mielissämme. Yhtäkkiä ovet lukittiin, 
työpaikalle ei saanut mennä ja toisten 
ihmisten kohtaaminen siirtyi täysin tie-
totekniikan varaan. Etäaikaan siirtymi-
sessä tarvittiin taitoja ja resursseja, joita 
harvalla meistä vielä siinä vaiheessa oli. 
Työnteon ohella erityisesti tunteiden ja 
reaktioiden välittyminen tietokoneen 
ruudulta vaati uuden opettelua. Yllättä-
vän usein kipuilemme samojen haastei-
den äärellä vielä kolme vuotta myöhem-
minkin. Etäaika muistutti meitä tuntu-
vasti siitä, kuinka vaativa työ ja kriisiy-
tynyt maailmantilanne vaativat ympäril-
leen vahvan yhteisön johon tukeutua. 

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Hon-
konen totesi tänä vuonna Nuorisotyön 
viikon avajaisten terveyhdyksessään, että 
nuorisoala reagoi pandemian haasteisiin 
etujoukoissa. Voimme olla tästä ylpeitä, 
ja toivonkin että jokainen nuorisoalal-
la työskennellyt taputtaa itseään ja työ-
kaveriaan olkapäälle. Otimme yhteisesti 
haltuun tilanteen, joka oli kaikille uusi. 
Osa yrityksistä meni metsään, osa elää ja 
vahvistuu jatkuvasti. Kukaan ei missään 
vaiheessa luovuttanut, sillä yhteinen ha-
lu toimia nuorten hyvinvoinnin puolesta 
kriisin aikana, oli vahva.

Yhteisistä ponnisteluista huolimatta, 
viimeiset vuodet ovat pistäneet päät pyö-

rälle ja vetäneet maton jalkojen alta kerta 
toisensa jälkeen. Pandemian jokseenkin 
taltuttua ilmastokriisi pelottelee edelleen, 
yksinäisyys ja mielenterveysongelmat jat-
kavat kasvuaan, ihmisoikeuksia poljetaan 
kotimaassa ja maailmalla ja vain tuhan-
nen kilometrin päässä meistä soditaan, 
vaikkei kukaan olisi uskonut niin tapah-
tuvan. Olemme niin suurten asioiden ää-
rellä, että niiden käsittäminen on vaike-
aa. Oma olo saattaa olla muutenkin yksi-
näinen ja ajatus siitä, että yksittäinen ih-
minen voisi saada jotain aikaan, tuntuu 
lähestulkoon mahdottomalta. 

Koska toivottomuus vie välillä myös 
meidät aikuiset mukanaan, on sydäntä-
särkevää tietää, että myös nuoret kamp-
pailevat samojen tunteiden ja pel-
kojen kanssa. Vaikka monessa asias-
sa nuoret ovatkin meitä aikuisia edel-
lä, on isojen kriisien käsittely sellai-
nen tilanne, jossa nuoret usein tarvitse-
vat kokemuksen ääntä, tietoa ja tukea. 
Myös nuoret ovat kaivanneet viime ai-
koina kohtaamista kipeämmin kuin 
koskaan, ja sen toteutumisessa tarvi-
taan meitä nuorisoalan toimijoita. Teh-
tävä ei ole helppo tai yksinkertainen. 
 
Tilanteessa, jossa pelkää oman tai läheis-
ten turvallisuuden puolesta, on todel-
la vaikea olla luomassa lapsille ja nuoril-
le turvallista oloa tai kannustaa heitä toi-
mijuuteen. Kasvattajina ja ammattilaisi-
na meillä on kuitenkin paitsi osavastuu 
myös vahva halu auttaa nuoria. Kollego-
jen tuki ja luotto omiin ammatillisiin ky-
kyihin on vähintä, mitä jokainen meistä 
näinä aikoina tarvitsee.

Kevään valtakunnallinen kasvatus- 
ja nuorisoalan kohtaaminen tulee todel-
la tarpeelliseen väliin. Olemme ansain-
neet yhteisen hetken! Mahdollisuuden ol-
la yhdessä ja paneutua siihen, minkä me 
näemme merkityksellisenä ja missä me 
olemme Valtioneuvostonkin toteamana 
jäätävän hyviä. Ensi huhtikuussa meillä 
on siihen mahdollisuus Jyväskylässä jär-

jestettävässä NUORI2023-tapahtumassa. 
Tapahtuman perimmäinen tarkoitus 

on nuorten hyvinvoinnin edistäminen, 
mutta ennen sitä tavoite on tarjota meil-
le kasvatus- ja nuorisotyön ammattilaisil-
le paikka kohdata kollegoita vaihtaa aja-
tuksia, halata vanhoja tuttuja ja jakaa ko-
kemuksia. Olemme työstäneet tapahtu-
man ohjelmaa suurella innolla koko syk-
syn ja toivomme, että meistä alan toimi-
joista on paikalla mahdollisimman moni! 

Sara Sipilä

Kirjoittaja on Suomen nuorisoalan 
kattojärjestö Allianssin 

tapahtumatuottaja.

NUORI2023 – valtakunnallinen kasva-
tus- ja nuorisoalan kohtaaminen järjeste-
tään Jyväskylässä 18.–20.4. Tapahtuma 
on tarkoitettu kasvatus- ja nuorisoalan 
ammattilaisille, opiskelijoille ja vapaa-
ehtoisille. Kolmipäiväisessä tapahtumassa 
alan toimijoiden on mahdollista kehittää 
osaamistaan ja verkostoitua. Luvassa mie-
lenkiintoisia luentoja, hyödyllisiä työpajo-
ja, paneeleita, elämyksiä ja uusia tutta-
vuuksia. Liput tapahtumaan ovat myyn-
nissä. Lue lisää: nuorisoala.fi/nuori2023

Tarve kohtaamiselle on 
suurempi kuin koskaan 

PIPLIA

Monet Uuden testamentin tekstit välittävät kokemus-
ta marginaalissa olemisesta. Kirjoittajat kokevat olevan-
sa valtakulttuurin ylenkatsomia, torjuttuja ja jopa vainot-
tuja. Vainottuna oleminen näyttää välillä jopa muodostu-
van keskeiseksi osaksi Kristuksen omana elämistä.

Ensimmäiset Kristuksen seuraajat olivat juutalaisia, ja 
heidän kokemuksensa torjutuksi tulemisesta liittyy sii-
hen, että muut juutalaiset eivät pitäneet Jeesusta kirjoi-
tusten lupaamana Messiaana. Kun tilanteet paikoitellen 
kärjistyivät, kristityt kokivat olevansa kovinkin ahtaalla. 
On tutkijoillekin epäselvää, miten hankaliksi suhteet ke-
hittyivät milloinkin. Esimerkiksi Paavali kertoo tulleen-
sa useamman kerran rangaistuksi synagogassa fyysisesti 
(2. Kor. 11:24). Tämä kertoo oikeastaan siitä, että hän-
tä pidettiin huonosti käyttäytyvänä juutalaisena, jota piti 
ojentaa. Synagogalla ei sen sijaan ollut valtaa niihin, jot-
ka eivät olleet juutalaisen yhteisön jäseniä.

Rooman valtaapitävien näkökulmasta Kristukseen us-
kovien joukko oli pitkään juutalaisten sisäinen ongelma, 
joka tuotti välillä levottomuutta. Kun kristittyjen joukos-
sa alkoi olla yhä enemmän ei-juutalaisia, tilanne muuttui. 
Juutalaisilla oli Rooman valtakunnassa erivapauksia kei-
sarikulttiin osallistumiseen liittyen, mutta kun kristityt 
kieltäytyivät osallistumasta kunnon kansalaisten tavoin, 
vihamielisyys heitä kohtaan leimahteli ajoittain.

Siinä missä juutalaiset nauttivat eräänlaista vastentah-
toistakin arvostusta vuosituhantisen perinteensä tähden, 
kristityt palvoivat jumalana muutama vuosikymmen sit-
ten teloitettua rikollista. Roomalaisten näkökulmas-
ta he edustivat uutta ja epäilyttävää ”taikauskoa”. Antii-

Uuden taikauskon tähden vainotut

kin Kreikassa ja Roomassa arvostettiin kaikkea muinaista 
ja perinteistä. Kirjailijat ja filosofit näkivät oman aikan-
sa rappion kautena, kun taas myyttisessä menneisyydessä 
ihmiset elivät lähempänä maailman alkua ja siten totuut-
ta. Juutalaiset kirjailijat korostivatkin mielellään pyhien 
kirjoitustensa ja elämäntapansa juuria. Heidän väitteen-
sä, että Platon lainasi viisautensa Moosekselta, oli kristi-
tyistä niin oivallinen, että he alkoivat viljellä sitä itsekin. 

Valitettavasti kokemus marginaalissa olemisesta ja vai-
nosta ei näytä tehneen kristityistä erityisen empaattisia. 
100-luvulta alkaen kristityt kirjoittajat kehittivät harha-
opin käsitettä ja löivät sitten innokkaasti leimoja toisiin 
kristittyihin, jotka ajattelivat eri tavalla esimerkiksi Jee-
suksen jumaluudesta. Myöhemmin ”harhaoppeja” tu-
kahdutettiin myös väkivaltaisesti.

Vaikka moni Uuden testamentin tekstien kirjoitta-
ja viittaa kokemukseen vainosta, osa heistä suuntaa sil-
ti ulospäin, vuorovaikutukseen ulkomaailman kanssa. He 
etsivät yhteistä maaperää ja kieltä, kuten Paavali Ateenas-
sa Apostolien tekojen mukaan (Ap.t. 17:16–31). Myös 
kirjeiden Paavali kuvaa omaa muuntautumiskykyään (1. 
Kor. 9:20–23). Hän ymmärsi, että jos jokin hänessä ko-
ettiin heti luotaantyöntäväksi, ymmärretyksi tulemisen 
mahdollisuus oli saman tien menetetty. Joidenkin kristit-
tyjen erityinen kutsumus näyttää olleen vastata valtakult-
tuurin erilaisten arvojen ja vihamielisyyden haasteeseen.

Katja Kujanpää
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Yhteisvastuukeräyksen 
2022 tuotoista viidennes 
käytetään Lasten ja 
nuorten keskuksen 
työhön. 

Ulkopuolisuuden ehkäisyyn liitty-
vät hankkeet ja työmuodot ovat 
pandemiavuosien jälkeen tar-

peellisia, koska nuorten hyvinvointivaje 
on valtava ja hyvinvointi eriytyy. Nuor-
ten syrjäytyminen kasvaa. 

Yhteisvastuukeräyksen slogan, “lah-
joita mulle huominen”, nojaa nuorten 
hyvinvoinnin parantamiseen. Muuten 
tulevaisuus niin yksilöiden kuin koko 
yhteiskunnankin osalta näyttää synkältä.

Saapas – keskiössä 
kohtaaminen

Saapas-toiminta on ulkopuolisuuden eh-
käisyn työmuoto, joka kohtaa vapaaeh-
toisvoimin alle 30-vuotiaita nuoria. Ai-
emmin Saapas on pyrkinyt tavoittamaan 
vain alle 18-vuotiaita, mutta nykyään ky-
synnän ja tarpeen takia on yläikärajaa 
löyhennetty nuorisolain suuntaiseksi. 

Saappaan kohderyhmä on eri työ-
muodoissa sama, mutta toimintaympä-
ristöt ovat erilaisia. Apua, tukea ja koh-
taamista kaipaavat nuoret ovat keskiössä. 

Vapaaehtoiseksi on 18 vuoden ikäraja, 
ja vapaaehtoiskoulutukseen voi hakeutua 
sinä vuonna, kun täysi-ikäistyy. Nettisaa-
paassa on laskettu vapaaehtoisten alaikä-
rajaa 16 vuoteen. Yläikärajaa vapaaehtoi-
suudelle ei ole. Kasvokkain tapahtuvissa 
Saappaan työmuodoissa ja nettisaappaas-
sa on myös yli 70-vuotiaita vapaaehtoisia.

Osallistuminen toimintaan on vapaa-
ehtoisesta kiinni. Ennen pandemia-ai-
kaa vapaaehtoisia oli noin 500-600, ko-
rona-aikana määrä laski 400 ja koronan 
jälkeen vapaaehtoisten määrää on yritet-
ty nostaa takaisin. Tällä hetkellä vapaaeh-
toisten joukko on kasvanut. Määrä elää 
koko ajan, osa on tauolla, osa jää pois, 

mutta uusia hakeutuu tehtäviin jatkuvas-
ti. Aktiiviseksi vapaaehtoiseksi lasketaan 
kerran vuodessa päivystysvuoron tekevä.

Lasten ja nuorten keskuksessa aloi-
tettiin Saappaan uusien koulutusmateri-
aalien tekeminen hieman ennen pande-
mian alkua. Työ jatkui etänä koronasul-
kujen aikana. Ulkopuolisuuden ehkäisyn 
suunnittelija, Saappaan vastaava työnte-
kijä, Ville Viljakainen kertoo, että uudis-
tuksessa sloganiksi muodostui “keskiössä 
kohtaaminen”. Slogan tarkoittaa aktiivis-
ta kohtaamista ja nuorten luo menemis-
tä. Aikaisemmin Saappaan vapaaehtoiset 
ovat näyttäytyneet enemmän auttajina.

”Turvallisuuden tarjoaminen ja ai-
to kohtaaminen on enemmän Saappaan 
työssä läsnä. Tervehditään ja mennään 
nuoren luo. Nuorelle tärkeä kysymys on, 
mitä sulle kuuluu. Vapaaehtoisen aikui-
sen vastuulla on kuulla ja kuunnella nuo-
ren vastaus kysymykseen, summaa Vilja-
kainen.

Saappaan merkitystä nuorelle voi ol-
la haastavaa mitata. Raportointijärjestel-
mään merkitään tilanteet, joissa vuoro-
vaikutusta on syntynyt. Pelkät tervehti-
miset eivät tilastoihin päädy.

Kuulluksi tulemisen merkitys

Nuoren kevytkohtaaminen tarkoittaa 

muutaman minuutin kestävää kohtaa-
mista, jolla kuitenkin voi olla valtava 
merkitys nuoren jaksamiseen.

Nuoria kiinnostaa keskustella turval-
lisen ja luotettavan aikuisen kanssa tu-
levaisuudesta, lemmikeistä, murheista, 
synkistä ajatuksista, arkikuulumisista se-
kä hengellisistä asioista. Aiheet vaihtele-
vat. Keskustelutilanteissa nuori määritte-
lee keskustelun syvyyden ja keston.

Normaaleina vuosina ennen koronaa 
Saappaan toiminta tavoitti noin 10000-
14000 nuorta katusaappaassa. Festari-
saapas tavoitti ennen koronaa noin 3000 
nuorta, ja tänä vuonna festareilla on koh-
dattu yli 7000 nuorta. Seitsemässä Saa-
pas-kahvilassa kävijöitä on ollut arviolta 
vajaa 2000. Verkossa ennen pandemiaa 
nettisaapas tavoitti 600-700 nuorta.

Korona-aikana nettisaappaan palve-
lua hyödynsi yli 2000 nuorta, ja määrä ei 
ole pandemian jälkeen laskenut. Koulu-
saappaasta ei ole olemassa vielä tilastoitu-
ja tietoja nuorten määristä.

Lukujen kasvaminen kertoo kohtaa-
misen janosta. Tarve palvelulle on todella 
suuri. Kysyntä turvallisen aikuisen koh-
taamiselle on kovempaa kuin pitkään ai-
kaan tai jopa koskaan.

Koronan tuoma epämääräisyys ja 
kuorma ei ole kadonnut elämästä, vaik-
ka koronan ja nuorten hyvinvoinnin yh-

teys on kadonnut mediasta. Saapasryh-
mät lisääntyvät tarpeen takia. Normaali-
na vuonna uusia ryhmiä aloittaa 1-2. Tä-
nä vuonna pandemian jälkipyykkinä on 
aloittanut 10 uutta ryhmää. Lisäksi kun-
nat ovat tulossa yhteistyöhön. Erilaisia ja 
uusia työmuotoja tarvitaan vanhojen rin-
nalle.

Eri toimintaympäristöt ja 
toimintatavat tarkastelussa

Saappaalla on erilaisia toiminnan muoto-
ja. Kriisisaapas kohtaa kriisin kohdannei-
ta nuorten yhteisöjä. Kriisisaappaan ko-
keilu alkoi viime vuonna tehostetun nuo-
risotyön tueksi.

Esimerkiksi onnettomuustilanteis-
sa nuorille tarjotaan luotettavaa aikuista 
keskustelua varten. Kriisisaapas on erityi-
sesti niille nuorille, jotka eivät välttämät-
tä löydä olemassa olevan tehostetun nuo-
risotyön tuen piiriin.

Festarisaapas auttaa, neuvoo, ohjaa ja 
tukee nuoria festariympäristöissä. Festa-
risaappaan työmuoto on lähimpänäaiem-
paa Saappaan työnkuvaa. Usein festareil-
la nuorilla tilanteeseen liittyy liiallinen 
päihteiden käyttö.

Nettisaapas toimii verkossa kohda-
ten nuoria eri alustoilla. Vapaaehtoisia on 
Youtubessa, TikTokissa, Instagramissa se-
kä chatissa. Yleisesti saappaassa aikuiset 
menevät nuorten luo. Sosiaalisessa me-
diassa tämä pitää paikkansa, mutta chat-
alusta toimii siten, että nuori tulee aikui-
sen luokse.

”Aikuinen ei ohjaa keskustelua halua-
maansa suuntaan tai pakota keskustelua 
tiettyyn muottiin. Keskustelua käydään 
nuorten ehdoilla sensitiivisesti. Nuori va-
litsee keskusteltavat aiheet ja sen, kuinka 
syvälle keskustelussa mennään. Onnistu-
misen mittari ei ole se, että mennään to-
della syvällisiksi, pohtii Viljakainen.

Saappaan vahvuus on vapaaehtoisten 
kirjo. Moninaisuus aikuisissa ja heidän 
taustoissaan on laaja. Tämä on erilais-
ta verrattuna ammattilaisten tarjoamaan 
keskusteluapuun.

Vapaaehtoisten kirjo vaatii koulutus-
vaiheessa erityishuomiota, mutta loppu-
tulos on sen arvoista.

Koulusaapas valmiina  
nuorta varten

Koulusaapas-pilotointi on alkanut tänä 
vuonna noin seitsemällä paikkakunnalla. 

Saappaan vapaaehtoiset ovat kohtaamas-
sa nuoria alakouluissa, yläkouluissa sekä 
toisen asteen oppilaitoksissa, lukioissa ja 
ammattikouluissa.

Nuoret kaipaavat kouluun aapasta. 
Toive palvelun laajenemisesta oppilai-
toksiin on tullut nuorilta, iloitsee Vilja-
kainen.

Koulut ovat ottaneet ilolla vastaan 
Saappaan vapaaehtoiset. Tarve turvalli-
selle matalan kynnyksen palveluille tun-
nistetaan kouluarjessakin. Koulusaap-
paassa toimintatilana on koulu ja sen 
ympäristö. Vapaaehtoiset menevät kou-
lun tiloihin, koulun pihalle tai lähistöille.

Koulusaapas ei välttämättä toimi kou-
lupäivän aikana, vaan koulumatkoilla ja 
koulun jälkeen tarve turvalliselle aikuisel-
le korostuu.

Koulusaappaassa toimitaan ison yksi-
kön sisällä heidän ehdoillaan ja toiminta-
tapa rakennetaan yhdessä koulun kanssa, 
Viljakainen kertoo.

Kajaanissa on kokeiltu toisella asteel-
la kahvilatoimintaa koulupäivien aikana, 
Joensuussa päivystetään pitkillä välitun-
neilla. Aikuisen tuoma turva koulumat-
koille on pohdinnassa.

Toimintaa on Koulusaappaassa mo-
nennäköistä monen ikäisten kanssa. Tä-
mä vuosi ja ensi vuosi jatketaan kokeilu-
ja, minkä jälkeen toimintatavat ja -ympä-
ristö vakiintuvat.

Turussa muiden kuin suomen- ja 
ruotsinkielisten määrä on jo kymmen-
kunta prosenttia. Koulusaapas pyrkii 
kohtaamaan kaikki ihmiset kielimuu-
reista huolimatta. Sipoossa kaksikielinen 
Saappaan ryhmä on toiminnassa muka-
na ruotsinkielisen seurakunnan diako-
nin kautta. Kohtaamisissa myös vapaaeh-
toisten päivystäjien kielitaito on otettava 
huomioon.

Eri kieliä äidinkielenään puhuvie 
nuorten kohtaaminen on selvityksen al-
la. Tekemistä on paljon vielä jäljellä. Eng-
lanninkielistä materiaalia on aiemmin ol-
lut, mutta nykyään se on vanhentunut-
ta. Koulusaappaan pilotoinneissa pyri-
tään selvittämään mahdollisuuksia eri 
kieliryhmien kohtaamiseen, toteaa Vil-
jakainen.

Uskonnot Saappaan 
toiminnassa

Nuoret keskustelevat luotettavan aikui-
sen kanssa hengellisistä ja uskonnollisis-
ta aiheista siinä kuin muistakin aiheis-

ta keskustellaan. Nuoret haluavat puhua 
kaikesta maan ja taivaan välillä. Saap-
paan päivystäjät ovat herkkiä uskon asi-
oista. Jos nuori haluaa puhua, vapaaeh-
toinen puhuu myös omasta taustastaan. 
Oleellista on, että aikuinen ei ohjaa kes-
kustelua, vaan on neutraali ja avoin nuo-
ren ajatuksille.

Uskonasiat ovat tapetilla ja pinnalla 
niin kuin muutkin aiheet. Kohtaamisen 
tavoitteena ei ole puhua uskosta, mutta 
nuoren tahtoessa hengellisistä aiheista ol-
laan valmiita keskustelemaan, Viljakai-
nen linjaa.

Kaikki nuoret riippumatta uskonnol-
lisista taustoista kohdataan samalla ta-
valla. Niin nuoret kuin vapaaehtoisetkin 
voivat olla eri uskonnoista tai uskonnot-
tomia. Evankelis-luterilaisuus ei ole kri-
teerinä, eivätkä uskontokysymykset ole 
kynnyskysymyksiä. Kaikki ovat tervetul-
leita!

Saapas on neutraali kirkon työmuoto. 
Sanaa ei olla levittämässä suoraan, vaan 
uskotaan, että teoilla on vaikutusta. Saa-
pasperustuu käsien ja jalkojen evanke-
liumiin, jolla saadaan hyvä leviämään. 
Saappaalla on hartauselämää, mutta har-
taudet ovat vapaaehtoisia.

Koulutussisällöillä valmiutta 
tehtävään

Koska vapaaehtoisia tulee eri taustois-
ta ja erilaisista elämäntilanteista, on tär-
keää, että tehtävään on riittävä koulutus. 
Vapaaehtoisten koulutuksesta vastaa Las-
ten ja nuorten keskus. Lasten- ja nuorten 
keskus kokoaa materiaaleja seurakuntien 
käyttöön Saappaan vapaaehtoisille.

Lasten ja nuorten keskus kouluttaa 
seurakuntien työntekijöitä Saapas-toi-
minnan ohjaajiksi. Ohjaajat vastaavat 
paikallisesti vapaaehtoisten kouluttami-
sesta valmiin materiaalin pohjalta. Va-
paaehtoisten tavallinen koulutuskoko-
naisuus on 25 tuntia opiskelua. Lisäksi 
eri toimintamuodoissa on omia erityis-
piirteitään, joita koulutuksissa voidaan 
korostaa. Koulutus on maksutonta, kos-
ka toimintaa tuetaan stea-avustuksilla.

Koulutukseen halutaan panostaa, ja se 
nähdään toimintaa mahdollistavana yti-
menä. Jotta toiminta ja kohtaaminen py-
syvät luotettavana, turvallisena ja tunnis-
tettavana, koulutus täytyy olla laadukas-
ta ja riittävää.

Ilona Rantala

Nuoren ehdoilla 
turvallista keskustelua
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Sata vuotta uskonnonvapautta
Kun Suomessa uskonnonvapauslaki 

täyttää ensi vuonna 100 vuotta, si-
tä on syytä juhlia!  

Miten se tapahtuu? Ainakin kutsu-
malla ja kokoontumalla yhteen sekä 
harjoittamalla reilusti omaa uskontoa, 
yksityisesti ja julkisesti. Keskustelemal-
la avoimesti toisella tavalla uskovien se-
kä uskonnottomien kanssa. 

Uskonnonvapauslain tarkoitukse-
na ei ole rajoittaa kenenkään positiivis-
ta uskonnonvapautta, vaan suojella jo-
kaista kansalaista itselleen vieraalta us-
konnonharjoitukselta sekä hengelliseltä 
väkivallalta. 

Sama laki turvaa vapauden uskon-
toon (positiivinen uskonnonvapaus) ja 
vapauden uskonnosta (negatiivinen us-
konnonvapaus). Jälkimmäinen on vii-
me vuosina korostunut erilaisten kante-
lutapausten myötä, mutta tärkeintä olisi 
säilyttää molemmat vapaudet balanssis-
sa keskenään, ei toista ilman toista.   

Mitä uskonnonvapaus 
tarkoittaa teidän 
paikkakunnallanne?

Juhlavuotta vietetään monien toimijoi-
den yhteistyönä. Kirkkohallitus on ol-
lut koollekutsujana joidenkin tapahtu-
mien osalta, ja mukaan on saatu edus-
kunnan uskonnon- ja omantunnonva-
pausryhmä, Suomen ekumeeninen neu-
vosto, USKOT-foorumi sekä Fokus ry. 

Jokaisella paikkakunnalla kannattaa 

eri katsomusyhteisöjen lyöttäytyä yh-
teen pohtimaan, mitä uskonnonvapaus 
käytännössä merkitsee ja miten sitä voi-
taisiin yhdessä edistää. Samalla syntyy 
pysyviä verkostoja, joiden myötä tut-
tuus lisääntyy ja väärinymmärrykset vä-
henevät. 

 
Uskonnonvapauden juhlakalenterissa 
tiedossa tammikuulle: 
 
26.1. klo 12     Juhlavuoden avaus edus-
kunnan Kansalaisinfossa 

28.1. klo 14:45-15:30  Miten lasten ja 
nuorten uskonnonvapaus toteutuu Suo-
messa? Kansanedustajapaneeli Educas-
sa, Helsingin Messukeskus (sali 101D) 

28.1. klo 15:45-16:15   Maailmanpyö-
rässä - lastenrunoja katsomuksista ja us-
konnoista, Educa (sali 101D)                    
 
Myöhemmin keväällä luvassa blogisar-
jaa, podcasteja, seminaareja ynnä muuta. 

“Maapallo on vain yksi maa 
ja ihmiskunta sen kansalaiset”

Juhlavuoden leijalogo kuvastaa sitä vapautta, josta meidän kannattaa yhdessä 
iloita ja pitää huolta! 

u Kirkkohallitus tuottaa yhdessä seu-
rakuntien kanssa materiaaleja 0-22 vuo-
tiaita laajemmin tavoittaville toiminta-
muodoille. Tuotamme visuaalisia ja toi-
minnallisia materiaaleja Polku-mallin 
eri ikävaiheisiin ja kokoamme vinkke-
jä tapahtumajärjestelyjä, viestintää ja 
markkinointia ajatellen.

Materiaalit tulevat kirkon uuteen 
kuvapankkiin ja evl.fi/plus -sivuille. Alla 
esimerkit ensimmäisistä sisällöistä.

Lisätietoja: Henna Ahlfors, henna.
ahlfors@evl.fi, p. 050 3269012 ja Kat-
ri Vappula, katri.vappula@evl.fi, p. 050 
5298061

Oot kymppi! -materiaaleja 

Kymppisynttäreitä, leirejä ja muuta 
kymmenvuotiaille ja heidän perheilleen 
suunnattua toimintaa  varten on luotu 
visuaalinen ilme sekä viestintämateriaa-
leja seurakuntien käyttöön.

Polun Rohkeus-ikäkauteen  (9-11-
v.) rakennetun Oot kymppi! -kokonai-
suuden vsuaalisesta ilmeestä on kerät-
ty  palautetta kohderyhmältä sekä hei-
dän parissaan työskenteleviltä. Viestin-
tä- ja toiminnallisia materiaaleja työste-
tään yhdessä seurakuntien kanssa. llme 
kytkeytyy osaksi Polku-kokonaisuutta.

Ota materiaalit vapaasti käyttöön  ja 
sovella niitä oman seurakuntasi tarpei-
siin!

Löydät viestintämaterialit graafisis-
ta materiaaleista  uudesta kirkon kuva-
pankista. Materiaaleihin pääsee kirjau-
tumatta.

Lisätietoja: henna.ahlfors@evl.fi

Tulossa: Kohti koulua suuremman 
suojassa

Koulun aloittavia lapsia kutsutaan juh-
listamaan tärkeää vaihetta ja pyydetään 
siunausta  koulutielle. Kotiseurakunta 
voi muistaa lasta ja hänen perhettään 
postilla tai viesteillä, jotka tukevat lap-
sen siirtymistä pikku koululaiseksi.

Polun Seikkailu-ikäkauteen  (6-8-v) 
sisältyvään tapahtumaan tuotetaan vies-
tinnällisiä ja toiminnallisia materiaaleja. 

Materiaalit tulevat kirkon uuteen 
kuvapankkiin.

Lisätietoja: henna.ahlfors@evl.fi

Materiaaleja Polun eri ikävaiheisiin

u Kirkkohallitus ja Uskonnonopetus.fi yh-
dessä eri katsomusyhteisön edustajien 
kanssa on tuottamassa Viisastutaan-ma-
teriaalia osaksi katsomuskasvatusta ja 
-opetusta. 

Pedagogisen materiaalin myötä lap-
set, nuoret, varhaiskasvatuksen ja pe-
rusopetuksen henkilöstö sekä huoltajat 
voivat hyödyntää toiminnassaan van-
hoista traditioista peräisin olevia viisa-
uksia. 

Pedagoginen toimintatapa mahdol-
listaa oppijalle omien ajatusten ja kat-
somuksen peilaamista valittuihin viisa-
uksiin. 

Työskentely sopii eri kasvuympäris-

töissä tapahtuvaan arvokeskusteluun ja 
sen fasilitointiin.

On selvää, ettei materiaali ole katta-
va otos Suomessa, saati maailmassa vai-
kuttavista viisausperinteistä. Tähän ma-
teriaaliin on valittu viisauksia painotta-
en lapsen näkökulmaa, pedagogista käy-
tettävyyttä sekä moninaista suomalaista 
kontekstia. 

Monissa traditioissa on myös säädel-
ty sitä, kuka saa lukea tai tulkita pyhiä 
kirjoituksia ja opettaa niistä toisille. Toi-
saalta tradition ovat moninaisia, myös 
sisäisesti.

Viisastutaan-materiaalissa eri perin-
teet asettuvat ”samalle viivalle”, rinnak-

kain, vaikka niihin liittyisi edellä kuvat-
tuja eroja.  Viisastutaan-materiaalin ku-
vittaa Kiira Sirola. Yleisön ja opettajien 
käyttökokemuksia kerrytetään tammi-
kuun lopussa pidettävien Educa-messu-
jen yhteydessä. 

Materiaaliin ja pedagogiikkaan voi 
tutustua myös Jyväskylässä pidettäväs-
sä Nuori 2023 -tapahtumassa järjestet-
tävässä työpajassa.

 Tiesitkö muuten mistä viisausperin-
teestä otsikossa oleva viisaus on peräisin? 
Se on peräisin  Bahá’u’lláhista,  Poimin-
toja Bahá’u’lláhin kirjoituksista.

u Suomen ev.lut. kirkko ja USKOT-
foorumi ovat yhteisellä osastolla  6 n 
71 teemana Uskonnonvapaus.

Siellä Viisastutaan ja lainataan Elä-

viä kirjoja. Voit jutella juutalaisen kans-
sa, kysellä katolilaiselta, oppia ortodok-
silta tai ihmetellä islamia. Tervetuloa tu-
tustumaan pe 27.1. klo 10-18 ja la 28.1. 

klo 10-17.
Koko tapahtuman ohjelma:  https://

educa.messukeskus.com/
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LNK:n Itä-Suomen piiri palkitsi  nuorisotyössä 
ansioituneita
Järjestömme Itä-Suomen piirin tun-
nustuspalkinto jaettiin tänä vuonna 
poikkeuksellisesti kahdelle nuoriso-
työn ammattilaiselle alueellisilla kas-
vatuksen kehittämispäivillä 26.10. 
Rautavaaran Metsäkartanossa. Tun-
nustuksen saivat Marko Kähkönen 
Joensuun Rantakylän seurakunnasta 
ja Hannu Keränen Sonkajärveltä.  

– Näen, että tämä on kaunis ja mer-
kityksellinen tunnustus työntekijöille, 
jotka tekevät työtään pitkäjänteisesti 
alueen lasten ja perheiden hyväksi. 
Henkilökohtaisesti toivoisin, että tämä 
perinne jatkuu tällaisena alueellisena 

tunnustuksena tulevaisuudessakin, 
sanoo Itä-Suomen piirin puheenjohta-
ja Urpo Häkkinen. Juhlatilaisuudessa 
hän kertoi palkinnonsaajien peruste-
luista seuraavasti: 

– Hannun, ’Hanten’ kohdalla pe-
rusteluissa korostetaan hänen pitkää 
uraansa varhaisnuorten, nuorten ja 
partiolaisten parissa. Hante valmistui 
1981 Luther-opistosta ja on siitä al-
kaen toiminut sekä opetustehtävissä, 
freelance-toimittajana että eri seura-
kunnissa, pisimpään Sonkajärvellä, 
josta hän on juuri jäänyt eläkkeelle. 
Hänen vaikutuksensa Iisalmen rovasti-

kunnassa on ollut näkyvää ja toime-
liasta. Hante on aina korostanut lasten 
ja nuorten kohtaamista – se on yksi 
hänen vahvuutensa.  

– Markon valintaan vaikuttaneessa 
perusteluissa kerrotaan hänen toimi-
neen yli 20 vuotta varhaisnuorisotyös-
sä toteuttaen pitkään alueen kerhojen 
sählytapahtumia ja kehittäen kerhoihin 
verkkopelitoimintaa. Hänen vahvuute-
naan ovat koululaisten kohtaaminen 
retki- ja ryhmäytyspäivissä sekä ideoi-
jana ja vahvana vastuunkantajana las-
tenoikeuksien Kato Mua -tapahtumas-
sa, jota on toteutettu vuodesta 2013. 

Hante on aina korostanut kohtaamista, peruste-
luissa todetaan. Kuva Tommi Korpihalla.

Marko on toiminut ideoijana ja vahvana vastuunkantajana lastenoikeuksien 
Kato Mua -tapahtumassa.

Keräämme palautetta Yhteisvastuukeräyksestä
Vuoden 2022 Yhteisvastuun keräyskausi päättyy 31.12.2022. Keräyksen teemana on ollut koro-
napandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen. Tämän vuoden kotimaisena 
kumppanina Lasten ja nuorten keskus kiittää kaikkia mukana olleita seurakuntia keräyksen 
toteuttamisesta. 

Tuotimme tänä vuonna erilaista materiaalia työn tueksi ja postasimme keräyksestä aktiivisesti 
sosiaalisessa mediassa. Järjestöön myös palkattiin hankepäällikkö Kaisa Kahra seurakuntien 
tueksi ja vastaamaan kysymyksiin.

Pyydämme teiltä keräyksen toteuttajilta palautetta järjestöllemme Yhteisvastuu-kumppanuu-
desta tältä vuodelta. Pääset palautekyselyyn oikealla olevasta QR-koodista.

Olemme avanneet avoimen verkkokaupan, josta voit ostaa 
Saappaan ja Moottoripajan logoilla varustettuja tuotteita. 
Tuotevalikoimaan kuuluvat niin erilaiset paidat, kangaskas-
sit, mukit kuin muutkin käytännölliset tuotteet. Ostamalla 
tuotteita tuet Palveluoperaatio Saappaan ja Moottoripajan 
valtakunnallista toimintaa; myyntituloista 15 % menee Saa-
pas- ja Moottoripajatoiminnan hyväksi. 

Saappaan  ja Moottoripajan tuotteet ovat  tulleet 
verkkokaupppaan

Saappaan tuotteet: saappaan-tuotekauppa.
myspreadshop.fi/

Moottoripajan tuotteet: moottoripajakauppa.
myspreadshop.fi/

Esimerkkejä myynnissä olevista tuotteista:

Ilmoittaudu nyt ensi kesän
Polku23-telttaleirille!
Valtakunnalliselle telttaleirille voivat osallistua niin perheet, 
varhaisnuoret kuin nuoretkin. Leiri järjestetään 4.–9.7.2023 
Keuruun Isossa Kirjassa. Alue mahdollistaa myös esteettö-
män osallistumisen.
Leirille ovat tervetulleita niin ensikertalaiset kuin leirikon-
karit.Leiri on täynnä hyvää ohjelmaa, ja siellä tapaa paljon 
uusia ystäviä ympäri Suomen.

Leirin hinnat 31.3.2023 asti: 
k  10-vuotiaat ja vanhemmat: 130 €/osallistuja
k  3–9-vuotiaat: 100 €/osallistuja
k  Alle 3-vuotiaat: maksuton
Perheleirillä neljän hengen ja sitä suurempien perheiden 

yhteishinnasta –10 % alennus. Ilmoittautumiset 31.3.2023 
asti tällä hinnalla. 

Jotkut ev. lut. seurakunnat voivat kompensoida osallis-
tujille osan leirin hinnasta. Ilmoittautumismahdollisuutta 
kannattaakin kysyä ensin omasta seurakunnasta.

Ilmoittautuminen:
www.polkuleiri.fi/ilmoittautuminen/

Lisätietoa leirin käytännön asioista ja laskutuksesta:
info@polkuleiri.fi 

Leirin suunnittelu: 
Veijo Kiviluoma 
veijo.kiviluoma@lastenjanuortenkeskus.fi, p. 044 743 7000
Satu Rathgeber
satu.rathgeber@lastenjanuortenkeskus.fi, p. 044 491 6933

Yhteistyökumppanit:
Kirkkohallitus, Suomen Lähetysseura ja 
Kirkon Ulkomaanapu.
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Vuoden 2023 ohjaajapäivät 
tulevat jälleen! 

Ohjaajapäivät ovat hiippakunnissa 
järjestettäviä koulutuksellisia tapahtumia, 
jossa nuoret pääsevät kehittämään 
ohjaamistaitojaan, tutustumaan uusiin 
ideoihin sekä kohtaamaan nuoria muualta 
hiippakunnan alueelta.

Mukaan voivat osallistua kaikki 
seurakuntien nuoret ohjaajat, esim. 
kerhonohjaajat, vaikuttajaryhmien nuoret, 
isoset ja muissa ohjaajatehtävissä toimivat 
nuoret.

Tervetuloa mukaan hauskaan ja 
yhteisölliseen tapahtumaan!

IIllmmooiittttaauuttuummiisseett::
www.lastenjanuortenkeskus.fi/ilmoittautumiset/

Tule mukaan 
Tule mukaan 

vuoden 2023 
vuoden 2023 

ohjaajapäiville! 
ohjaajapäiville! 

KEVÄÄN OHJAAJAPÄIVÄT

21.1.
 Turun arkkihiippakunta, 

Naantali 

28.1. 
Oulun hiippakunta, 

Ylitornio 

4.2.
 Espoon ja Helsingin hiippakunta, 

Leppävaara 

11.2. 
Tampereen hiippakunta, 

Ylöjärvi 

18.2. 
Lapuan hiippakunta, 

Laihia 

Palkinnon suuruus on tuhat euroa, ja 
se myönnetään tammikuussa. Esi-
tyksiä palkinnon saajaksi voi jättää 
15.1.2023 saakka lomakkeella, joka 
löytyy osoitteessa www.lastenja-
nuortenkeskus.fi/nuortenaanikirkos-
sa/vuoden-vaikuttajaryhma-palkin-
to/ 

Kriteeristöt palkinnon 
myöntämiseen 

Ryhmään itseensä liittyvät kriteerit
Ryhmän edustavuus: Vaikuttajaryh-
mä edustaa kattavasti seurakunnan 
nuorten joukkoa. Mukana on eri-ikäisiä 
nuoria eri sukupuolista ja taustoista.
Ryhmän kokoaminen / valitseminen: 
Vaikuttajaryhmä valitaan demokraatti-
sesti; kaikilla nuorilla on mahdollisuus 
hakea ja tulla valituksi ryhmään. 
Nuorilähtöisyys: Ryhmän toiminta on 
nuorilähtöistä, ja ryhmän mahdolli-
sena puheenjohtajana toimii nuori. 
Seurakunnan työntekijä toimii ryhmän 
toiminnan mahdollistajana ja tukijana.

Ryhmän toiminta
Ryhmän aktiivisuus: Vaikuttajaryhmä 
kokoontuu säännöllisesti sekä lyhy-
empiin että pidempiin tapaamisiin. 
Ryhmän innovatiivisuus/luovuus: Vai-
kuttajaryhmä käyttää luovasti erilaisia 
keinoja toimiessaan nuorten parhaak-
si seurakunnassa. 
Muiden nuorten huomioiminen: Vaikut-
tajaryhmä osallistaa aktiivisesti ryh-
män ulkopuolisia nuoria toimintaansa 
ja kuulee nuorilta nousevia ajatuksia. 
Ryhmä edistää ja tukee myös ryhmän 
ulkopuolisten nuorten vaikuttamis- ja 
osallistumismahdollisuuksia. 

Ryhmän vaikuttavuus 
Ryhmän viestintä: Vaikuttajaryhmä 
viestii toiminnastaan aktiivisesti esi-
merkiksi sosiaalisen median kautta tai 
seurakunnan nuorten tapaamisissa ja 
edistää sitä kautta työnsä ja sen tulos-
ten näkyvyyttä. Viestinnällään ryhmä 
kutsuu ja haastaa myös muita nuoria 
toimimaan. 
Yhteydenpito muihin luottamuselimiin: 
Vaikuttajaryhmä on yhteydessä oman 
seurakuntansa kirkkovaltuustoon tai 

seurakuntaneuvostoon ja tuo esille 
nuorten ääntä seurakunnan päätök-
senteossa. 
Ryhmän toiminnan tulokset: Ryhmällä 
on osoittaa konkreettisia esimerkkejä 
vaikuttamistyönsä tuloksista, olipa ky-
seessä uusi avaus seurakuntaneuvos-
ton esityslistalle, nuorisotilaan uuden 
pingispöydän hankkiminen tai uuden-
lainen tapahtumakonsepti seurakun-
nan nuorisotyöhön.

Järjestömme palkitsee vuoden nuorten 
vaikuttajaryhmän – tee esitys palkinnon saajasta! 

Lisätietoja hakemisesta:
Tuomas Kauppinen

osallisuuskoordinaattori
tuomas.kauppinen@lastenja-

nuortenkeskus.fi, p. 044 4914 326

Liity mukaan digitaalisen varhaiskasvatuksen ja 
nuorisotyön verkostoon!

Digitaalisuus on muuttanut lasten ja nuorten tapaa kohdata ja toimia. He havainnoivat ympäris-
töään, pitävät yhteyttä kavereihinsa, pelaavat, opiskelevat jne. digitaalisissa ympäristöissä.

Digitaaliset ympäristöt ovat  myös seurakunnallisen varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön toimin-
taympäristöjä. Digitaalisuus ei ole vain sosiaalista mediaa tai digitaalisia pelejä. Se on myös lasten 
ja nuorten kohtaamista heille tutuissa ympäristöissä. 

Digitaalinen varhaiskasvatus ja nuorisotyö tukevat ja kulkevat rinnan reaalimaailman kanssa. Toi-
mintaympäristö muuttuu nopeasti. Seurakuntien varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä ei tarvitse 
olla digiguru tai sometähti, mutta ilmiöt jotka koskevat kohderyhmäämme ja työtämme on hyvä 
tuntea ja olla valmis muuttamaan työtapoja muuttuvan toimintaympäristön mukaisiksi.

Kutsumme sinua mukaan seurakuntien digityön verkostoon. Se ei velvoita sinua osallistumaan, 
vain vastaanottamaan informaatiota ilmiöistä ja uusista työtavoista. Kutsumme verkostoa ai-
ka-ajoin webinaareihin ja kokoontumisiin aiheen ympärillä. Autamme mielellämme myös lasten ja 
nuorten kanssa toimimisessa.

Pääset mukaan verkostoon jättämällä yhteystietosi digityön verkoston osoiterekisteriin. Oikeal-
la oleva QR-koodi vie yhteystietolomakkeeseen.
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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€


