Kehityksen mukana
Joulukuun alusta aloitti opetushallituksen opetussuunnitelmatyöryhmä suntion ammattitutkinnon
perusteiden uudistamista varten
työskentelynsä. Perusteiden uudistaminen tulisi olla valmiina syyskuussa 2005. Uudet näyttötutkinnon perusteet tulisivat käyttöön
vuoden 2006 alusta. Edelliset perusteet tulivat voimaan vuoden
2000 alussa.
Opetushallituksen puolesta on
nykyisten perusteiden todettu olevan jo todella hyvät ja hyvin kirjoitetut. Tulemme painottamaan eri
tutkinnon osioitten eriyttämistä
enemmän toisistaan, samoja asioita siis mahdollisimman vähän eri
tutkinnon osissa. Tulemme painottamaan käytännöntyönläheisyyttä,
välttämään liian syvällistä tutkintoa.
Pyydänkin teiltä kommentteja jo
olemassa olevista ammattitutkinnon perusteista ja mitä muutoksia
olisi tarpeen tehdä esim. ammattitaitovaatimuksiin, sitä kautta muo-

Joulun
odotusta
Me kaikki odotamme joulua.
Meillä on myös erilaisia odotuksia
ja toiveita tulevasta joulusta. Lapsilla yleensä on aikuisten odotuksista poikkeavia toiveita. Lapsilla
voi myös olla sellaisia toiveita ja
odotuksia, joita vanhemmat eivät
pysty toteuttamaan. Tämä voi aiheuttaa vanhemmissa monenlaisia
paineita. Joulun aikaan myös moEtu- ja takakannen kuvat:
Topi Ikäläinen, Kuopio.
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toutuvat arvioinnin kohteet ja kriteerit. Tällä hetkellä ei olla suunnittelemassa erityisammattitutkintoa
meidän alalle. Ortodoksisen kirkon
työntekijät ovat nyt myös mukana
tässä ammattitutkinnossa.
Marraskuun lopussa hyväksyi
SVTL:n liittovaltuusto liiton uusiksi
jäsenmaksuiksi kaikille 1,45 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Vapaajäsenyys poistuu vuoden
alusta. Ennen ollut kattojäsenmaksu poistuu myös nyt. Tässä tilanteessa on myös kirkonpalveluskunnassa sellaisia joiden jäsenmaksu
voi joko nousta tai laskea, useammilla se laskee. Nyt olemme kaikki
SVTL:n jäsenet prosentuaalisesti
samalla viivalla.
Kirjoittaessani tätä on valtakuntaan hyväksytty TUPO-sopimus,
jonka myös keskusjärjestömme ja
SVTL ovat osaltaan hyväksyneet.
Nyt ovat liiton neuvottelijat KiSV:n
kanssa sovittamassa sopimusta kirkon piiriin. Lehtemme ilmestyes-

nien perheiden sisällä olevilla ristiriidoilla on taipumus kärjistyä. Jospa oppisimme odottamaan joulua
ilman suuria odotuksia ja vaatimuksia, rauhallisin mielin.
Kirkon työntekijöiden jouluun
valmistuminen alkaa jo marraskuussa. Erilaiset joulujuhlat, konsertit
ym. pitävät työntekijät kiireisinä ja
jouluun valmistautuminen omassa
mielessä jää yleensä melko huomaamattomaksi tämän työn ja touhun keskellä.
Joulun odotusta kaikille lukijoillemme seuraavin joululaulun sanoin:

Seppo Pyykkönen
Puheenjohtaja
Kirkonpalvelijat ry

sä tiedämme tarkemmin miten kirkon palveluskuntaa on onnistanut
ja mitkä korotukset saamme ajatellen liittoerää ja nais- ja matalapalkkaerää.
Onnittelut vielä Matti Pesoselle
Vaasaan kaikilta Kirkonpalvelijat
ry:n jäseniltä hänen tultua valituksi
SVTL:n vuoden työntekijäksi.
Hyvää Joulua ja Uutta Vuotta kaikille lehtemme lukijoille ja jaksamista työssä.
Seppo Pyykkönen

”Luo köyhän niin kuin rikkahan saa,
joulu ihana !
Pimeytehen maailman
tuo taivaan valoa !
Sua halajan, sua odotan,
sä Herra maan ja taivahan.
Nyt köyhän niin kuin rikkahan luo
suloinen joulus tuo !
Kari Hartikainen

Jumalan todellisuus
on enemmän
Maailma monimuotoisuudessaan ja alati muuttuvassa ilmiasussaan tarjoaa mahdollisuuden upota arjen todellisuuteen.
Tahtoessamme saavuttaa jalansijan muutoksesta häilyvässä
maailmassa tartumme helposti
kiinni askeltemme ja ajatustemme tuttuun polkuun. Toimimme, olemme ja elämme niiden viittojen mukaisesti, jotka
olemme itse asettaneet. Näin
saatamme itsemme aina niille
porteille asti, joilla tapahtuu
unohdus muun todellisuuden
olemassaolosta. Vaistonvaraisesti pelkäämme ja vierastamme, kun tulee hetki, jolloin oma
todellisuutemme paljastuu pieneksi ja keinotekoiseksi – kun
Herran kirkkaus ympäröi meidät ja paljastaa olemassaolon
ja elämän.
On olemassa toinen valo kuin
ihmisyyteen ja kaikkeen sen
viisauteen kätkeytyvä. On olemassa valo, jossa arki ja ihmismitoin käsitettävä saa sijansa,
mutta iankaikkisuudessa jo sanoitetun näkökulmasta. Tässä
ei pelon tarvitse olla läsnä vaan
ilon. Kristuksen rakastava totuus yllättää, mutta koituu hoitaen osaksemme. Maailman ih-

meet varjoonsa jättävästä ylivoimaisuudesta ja luonnollisen
ajattelun ylittävästä viisaudesta ei tule tappiomme vaan pelastuksemme. Jumala täyttää
lupauksensa meille. Hän antoi
itsensä alttiiksi.
Meitä kehotetaan katsomaan
Kristuksen syntymän evankeliumia kuin auringon kuvajaista tyynen veden pinnalta. Kuin
valo, joka puhkeaa kaamoksesta hämärtyneen maan ylle, on
joulun sana selittämättömän
kirkas. Sen hehku tunkeutuu
syvälle sen ääreen pysähtyvän
sisimpään ja lämmittää häntä
uudeksi maailman monenlaisen kylmyyden keskellä kuin
äiti sylissään vastasyntynyttä.
Hiljaisuudessa ja rauhassa luokse tulevan näyn äärellä mieli ja
sydän tyyntyy ottamaan vastaan sen täyden ihmeen joka
osaksemme on tullut. Tähän
meitä kutsutaan.
Jumalan pyhä tahto muovautuu ihmishahmon ylleen ottavaksi rakkaudeksi. Tämä rakkaus on varustettu jokaista varten aina ajan rikki murtumiseen
asti, ja ylikin. Usko siis lujasti,
että Poika on juuri sinua varten – että «tänään on sinulle

Kuvaaja: Jukka-Pekka Moilanen

syntynyt Vapahtaja». Silloin olet
Kristuksen sisar ja veli. Se sanoma, joka järkyttää kirkkaudellaan koko maanpiirin, on sanoma jokaiselle meille. Se on
suuri ilomme ja toivomme.
Tämä on se lohtu ja sulan hyvyyden jumalinen merkki, jonka aarteekseen ottava voi riemuiten seimen äärellä itsekin
kerskua «Maria on äitini, Kristus veljeni ja itse Jumala Isäni».
Herran kirkkaus tulkoon osaksesi tänä jouluna.
Samuel Salmi
Oulun hiippakunnan
piispa
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Jouluevankeliumi
Oulun murteella
Siihen aikaan anto keisari Aukustus ooterin, että koko maasa hääty kerätä verot. Se oli
ensimänen kerta ja tapahtu sillon, ku Kuirinius oli Syyrian viskaalina. Kaikki meni laittaan nimesä verolujettelloon, jokkainen ommaan kaupunkiisa.
Niin se Joosehviki lähti Kalileasta, Nasaretin kaupungista
ja meni veronkerruuta varten
Juuteaan, Taavetin kaupunkiin
Peetlehemmiin, sillä se kuulu
Taavetin sukkuun. Se meni sinne kihilatun hellusa Marian kansa, joka oli siunatusa tilasa.
Ku ne oli siellä, niin eiköhän
tämä Maria alakanu synnyttään,
ja se synnytti pojan, esikoisesa. Se kapaloitti sen sikiön ja
pani sen pilttuuseen, ku niille
ei ollu kortteeria majatalosa.
Niillä seuvun oli paimenia
yöllä ulukona vahtaamasa laumaasa. Yhtäkkiä niijen eesä

seiso Herran enkeli, ja Herran
kirkkaus rävötti joka puolella.
Pelottammaahan se rupesi
paimenia, mutta se enkeli sano
niille: “Elekää peläkkö! Minulla on ilosia uutisia teille ja koko
sakille. “Tännään on teille Taavetin kaupungisa syntyny Vappauttaja. Se on Ristus, Herra.
Pankaapa tämä korvan taka: te
löyvättä lapsen, joka makkaa
kapaloisasa pilttuusa.”
Ja siinä siunaamasa oli enkelin ympärillä iso taivaan sotajoukko, joka kehu Jumalaa
näinikäsesti: “Jumalan kunnia
korkeuksisa, maan päällä rauha ihimisillä, joista se tykkääpi.”
Ku ne enkelit oli menny takasin taivaaseen, niin ne paimenet sano toisillesa: “Nytte
Peetlehemmiin! Siellä me nähhään mitä on tapahtunu, sen
minkä Herra ilimotti meille.”

Joulun valot
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Tänä jouluna toivon sinulle
kynttilän valoa, lyhdyn lämpöä
tähtien tuiketta.

Toivon joulun tuoksua,
parhaita muistoja,
leikkimieltä ja
syttyviä säveliä.

Toivon valoa tulevaan,
iloa sydämeen,
rauhaa mieleen,
levollisuutta ja hyvää oloa.

Toivon unelmia todeksi,
tähtikaaria,
oikeita polkuja,
tunnistaa omaksi.

Ne lähti hääsäsä ja koppeutti
Marian ja Joosehvin ja pikkuraukan, joka makasi ölövinä pilttuusa. Ku ne näki sen, niin ne
kerto, mitä niille oli sanottu siitä herrallahajasta. Kaikki jokka
kuuli mitä ne paimenet sano,
alakovat lointelemmaan, että
jo on ihime.
Vaan se Maria pani takitilleen
muistiisa kaikki, mitä oli sattunu ja vunteerasi sitä. Paimenet lähti takasi ja kiitteli ja kehu
Jumalaa päntiönnään siitä, mitä
ne oli kuullu ja nähäny. Kaikki
oli justiisa niinku niille oli sanottu.

Toivon aikaa pysähtyä,
kuulla hijaisuus,
sisimpäsi voima,
löytää joulu sydämestä.
Satu Pusa

Joulunalustervehdys
kirkonpalvelijoille
Kiitävi aika, vierähtävät vuodet.
Vuosi alkaa taas olla lopuillaan ja
nuo lauluntekijän sanat tulevat väistämättä mieleen. Takanapäin on kiireinen ja työntäyteinen vuosi myös
ammattiyhdistysrintamalla. Tänä
vuonna liitossa on liittokokouksen
velvoittamana uusittu jäsenliittojen
ja alueyhdistysten säännöt ja tehty
tarkistuksia liiton toimintaa ohjaaviin muihin sääntöihin ja ohjeisiin.
Tämä, myöskin Kirkonpalvelijoita
koskeva sääntöpaketti hyväksyttiin
SVTL:n edustajiston syyskokouksessa.
SVTL:a toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti eri ammattiryhmiin vuorotteluperiaatteella kohdistuva projekti. Tänä vuonna projekti toteutettiin nuorisotyön alalla
ja sillä pyrittiin luomaan keinoja vastata nuorisotyön alan erityiskysymyksiin. Ensi vuodelle on varattu
rahaa kahta vastaavaa projektia varten ja toteuttajina ovat Kirkon Toimistohenkilöstö ry ja Kirkon Lastenohjaajat ry, molemmat omilla
aiheillaan. Myös Kirkonpalvelijoilla
on mahdollisuus hakea rahoitusta
mahdollista omaa projektia varten.
Jäsenhankintakampanja on ollut
meneillään koko vuoden. Olemme
saaneet paljon uusia jäseniä ja ennakkotietojen mukaan Kirkonpalvelijat ovat kunnostautuneet erityisen
hyvin uusien jäsenten hankinnassa. Tämä on ilolla todettava, mutta
tässä asiassa emme saa jäädä lepäämään laakereillamme. Liittomme jäsenistä huomattava osa jää
eläkkeelle lähivuosina ja tilalle tulevien uusien työntekijöiden saaminen jäseneksi kirkon ammattiliittoon on koko SVTL:n tulevaisuu-

den ehkä yksi suurimmista haasteista. Jäsenhankintakampanja aikaa on vielä jäljellä ja 30 euroa odottaa palkintona niin hankittua jäsentä kuin jäsenhankkijaakin.
Meneillään oleva vuosi on myös
sopimusneuvotteluvuosi. Tällä hetkellä tiedämme että tupo tuli vaikka ennakkoasetelmat olivat tavallista vaikeammat. Neuvotteluja ei
yhtään auttanut AKT:n lakko kesken Tupo neuvottelujen. Sopimusneuvotteluihin kuuluu tietysti myös
tavoiteasetanta. Myös SVTL oli
asettanut sopimusneuvotteluihin
omat tavoitteensa jotka olivat ns.
yleistavoitteita ja eri jäsenliittojen
asettamia omia alakohtaisia tavoitteita jotka kerättiin liitoista vuoden
aikana. Näistä tavoitteista neuvotellaan kirkon omassa pöydässä.
Tiedän että Kirkonpalvelijoiden
ammattikunnasta on jouluna iso osa
töissä. Kuka missäkin tehtävässä.
Tämä kuuluu ammattikuntamme

Matti Löppönen
Puheenjohtaja
SVTL ry

erityispiirteisiin ja olemme tietäneet
tämän jo töihin tullessa.
Toivotan kaikille Kirkonpalvelijoille
oikein hyvää ja rauhallista joulua ja
hyvää uutta vuotta. Töissä oleville
haluan lisäksi toivottaa jaksamista
joulun ajan työpaineessa ja toivon
että voitte edes hetkeksi hengähtää perheen ja ystävien seurassa
ja voisitte muiden tavoin rauhoittua kuuntelemaan joulun sanomaa.

Matti Löppönen
Puheenjohtaja
SVTL

Puheenjohtajan joulukahveilla vasemmalta Sakari Timonen, Carita Kärkinen, Ritva Rasila ja Matti Löppönen.
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Jouluvalmisteluja
Iisakki Kääriäinen oli toiminut suntiona lähes kauemmin, kuin jaksoi
muistaakaan. Hän oli instituutio, jolle piispakin käydessään ojensi ensin kätensä. Papit ja kanttorit olivat
vaihtuneet, mutta Iisakki oli isältään perimässä tehtävässä arvonsa tuntien ja temppelin ylöspanosta huolehtien.
Tuomiosunnuntain jälkeen hänellä alkoivat tutut valmistelut Hoosianna-palvelusta varten. Jo kevätkesällä hän oli kävelyllään katsastanut kuusen, joka muodoltaan ja
arvokkuudeltaan sopisi kirkkoon,
jossa se palvelisi pakanallista alkuperäänsä aina loppiaiseen saakka.
Ja niinpä tapahtuisi jälleen osa
joulun ihmeestä. Kuusi sakrifisioituisi ja julistaisi kristillistä ydinsanomaa. Iisakki puheli kuuselleen ja
oli kuulevinaan sen kuiskeesta vastauksia mietteilleen. Eihän puuraukalle voinut tapahtua mitään ylevämpää, kuin päästä temppelin koristukseksi ja kirkkokansan iloksi.
Seurakuntatalon emäntä Siiri
Tuovinen tuli avuksi koristelussa.
Lamput sijoitettiin spiraalinmuotoon. Iisakki Kääriäinen tunsi joulun punan kihoavan poskilleen, kun
Siiri kipusi portaille sijoittamaan tähden kuusen latvaan. Iisakilla kun
tuo tasapaino ei ollut enää, niin
kuin nuorena ennen, mutta muuten ikävuodet olivat muuttuneet arvokkuudeksi, jota musta virka-asu
pikantisti korosti.
Sitten oiottiin liinat ja sijoitettiin
paikoilleen millimetrin tarkkuudella. Kynttilät jalkoihinsa ja adventin
värit lukupulpettiin, alttarille ja saarnatuoliin.
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Siiri imuroi penkkien välit ja Iisakki keräsi virsikirjoja. Kun auringon valo yllättäen matalalta pilkahti valulasien läpi temppelin hämyyn,
ei idyllille voinut enää vertaa olla.
Körttisävelmää hyräillen Iisakki kipusi saarnatuoliin ja kuvitteli, miten hän saarnaisi joulusta, enkeleistä ja paimenista. Tehostaisi puhettaan kädenheilautuksin ja karaisisi kurkkuaan välillä luoden tuimia
silmäyksiä torkkuviin kuulijoihin.
Niin, kyllähän papin toimet olisi
helppo hoitaa. Kun pitäisi lyhyet
saarnat, säilyisi hyvissä kirjoissa,
vaikkei sisältö suuria viisauksia sisältäisikään. Tärkeää olisi pitää päätä kallellaan ja välillä hiljentää ääni
kuiskaukseksi ja sitten taas korottaa mahtipontisuuden tasolle. Kääriäistä harmitti, kun nuoret papit
lukivat koneellisesti viikolla kirjoittamansa tekstin, tuskin seurakuntaansa vilkaisten. Tunnetta, tunnetta olla piti ja täryä !
Siiri oli tuonut kahvia ja sitä nautittiin sakastissa. Seurakuntatalolla oli talkoilla leivottu torttuja koko
aamupäivän yhdessä Marttayhdistyksen kanssa ja Siiri oli tuonut
maistiaisia. Ne loppuivat juuri, kun
nuorisotyöntekijä epävireisine kitaroineen saapui harjoittelemaan nuorisoryhmän kera adventin lauluja.
Siiri ja Iisakki kävivät yksimielisen,
mutta tiukan keskustelun nuorten
huuli-, nenä- ja kulmaraudoista ja
rinkuloista. Nuoret taas olivat oppineet suntio Kääriäisen asiallisuudesta sen verran, että myssyt lähtivät päästä jo ulko-ovella.
Siiri palasi puuhiinsa ja Iisakki jäi
kitaraharjoitusten jälkeen vielä ko-

toiseen temppeliinsä. Katseen kiertäessä Herran huoneen tuttuja yksityiskohtia hän ajatteli edessä olevaa joulusesonkia. Kolehtia kannettaisiin taas niin, että haavien tangot notkuisivat. Löytötavaraa kertyisi silmälaseista rukkasiin. Virsikirjoista revittäisiin lehtiä muistoksi ja muutama kaiverrus ilmestyisi
kirjalaudalle. Iisakki tarkisti vielä,
että kanttorin tuhkakuppi urkujen
takana oli tyhjä ja kiiltävä eikä koskettimistolla ollut pölyä.
Kuusi jäi juhlallisen äänettömänä kuoriin. Kynttilänjalat kiilsivät.
Kirkossa vallitsi pyhä rauha ja hiljaisuus, jonka vertaista suntio Iisakki
Kääriäinen ei tiennyt muualla olevankaan. Tulkoon nyt sitten joulu,
hän puheli itsekseen laittaessaan
hälytykset paikalleen ja oven kahteen lukkoon.

Pentti Tynkkynen

Yhdistys on täyttänyt 70 vuotta
KIRKONPALVELIJAT RY:N
PERUSTAMINEN
Pöytäkirja tehty Suomen seurakuntain kirkonpalvelijain kokouksessa Helsingissä pohjoisen suomalaisen seurakunnan seurakuntasalissa Bulevardinkatu N:o 16 20.
päivänä marraskuuta 1934. Läsnä
oli noin 50 seurakuntain kirkon palvelijaa. Kuusankosken suntio Armas Värrälä aukaisi kokouksen ja
kehotti läsnä olijoita valitsemaan
kokoukselle puheenjohtajan ja kirjurin. Puheenjohtajaksi valittiin Armas Värrälä ja kirjuriksi K.J. Wikström Helsingistä.
1§
Puheenjohtaja esitti kokoukselle ehdotuksen kirkonpalvelija yhdistyksen perustamisesta yhteistoiminnan aikaansaamiseksi eri
paikkakunnilla maassamme. Kokous päätti yksimielisesti, että yhdistys perustetaan.

2§
Sääntöehdotusta laatimaan valittiin toimikunta, johon tulivat vahtimestari Erkki Murto Turusta, suntio Armas Värrälä Kuusankoskelta,
Nestori Saarinen Hyvinkäältä, ylivahtimestari J. P. Mustonen ja ylivahtimestari Waltasaari Helsingistä sekä varalle K. J. Wikström ja
vahtimestari Karl Boström Helsingistä.
3§
Toimikunta kokoontuu Helsingissä helmikuun 5. päivänä 1935 kello 14 Johanneksentie 2, a. 4.
Vakuudeksi
K. J. Wikström
_______
19.3.1935 pidetyssä kokouksessa päätettiin ottaa yhdistyksen nimeksi Suomen evankelis-luterilainen kirkonpalvelijain yhdistys. Johtokuntaan kuuluivat vahtimestari

Erkki Murto Turusta, suntio Armas
Värrälä Kuusankoskelta, Nestori
Saarinen Hyvinkäältä, ylivahtimestari J. P. Mustonen ja ylivahtimestari M. Waltasaari Helsingistä sekä
varalle K. J. Wikström ja vahtimestari Karl Boström Helsingistä.
Yhdistyksen merkintä rekisteriin
siirtyi 19.1.1937 asti ja ensimmäinen vuosikokous pidettiin 8.9.6.1937. Vuosikokouksessa valittiin johtokunta: J. Palmisto, Tampere, J. Mustonen, Helsinki, A.
Värrälä, Kuusankoski ja Y. Ahola,
Pori. Johtokunta nimesi puheenjohtajakseen J. Palmiston, varapuheenjohtajaksi J. Mustosen, sihteeri-rahastonhoitajaksi A. Värrälän
ja hänen varamiehekseen Y. Aholan.

Hallituksen päätöksiä
Kirkonpalvelijat ry:n hallituksen
kokous pidettiin 29.11.2004. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistykseen 26 uutta jäsentä. Koko vuoden aikana uusia jäseniä on hyväksytty yhteensä 128.

Todettiin, että opetushallitus on
perustanut projektiryhmän, jonka
tehtävänä on suntion ammattitutkinnon perusteiden uudistaminen.
Projektiryhmään kuuluu mm. puheenjohtaja Seppo Pyykkönen.

Kokouksessa keskusteltiin valmisteilla olevista kirkonpalvelijoiden
eettisistä ohjeista. Eettiset ohjeet
julkaistaan kirkonpalvelijoiden opinto- ja koulutuspäivillä kesällä 2005
Oulussa.

Yhdistyksen työvaliokunta kokoontuu seuraavan kerran
15.2.2005 ja hallitus 16.2. 2005
Tampereella. Kokouksissa käsitellään mm. kuluvan vuoden toimintakertomusta ja vuoden 2004 tilinpäätöstä.

tajiston kokous pidetään Helsingissä 29.4.2005.

SVTL:n edustajiston kokous pidettiin 29.11.2004. Seuraava edus-

Kari Hartikainen
Sihteeri

Hyväksyttiin Oulussa 28.-29.6.
2005 pidettävien opinto- ja koulutuspäivien ohjelma.
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Kirje kirkkoherralle ?
ALUKSI
Työssäjaksamisesta jauhetaan
kahvitaukokeskusteluissa ja toriparlamenteissa päivittäin. Olen yksi
näistä suureen ääneen toitottajista ja vielä sellainen, etten ole asialle mitään tehnyt, vaan vaadin tekemistä esimiehiltäni tai työnantajaltani. Mutta kuinka ollakaan, jokin aika sitten mitta tuli täyteen.
Jäin lomalle ja aloitin sen istumalla
kirjoittimeni ääreen. Raapustin jonkinmoisen muistion tai suomeksi
sanottuna kirjoitin kirjeen esimiehelleni, myös itselleni, jossa kerroin suoraan omat käsitykseni työstäni ja sen ongelmista, kauhuskenaarion tulevasta katastrofista. Löysin jotain positiivistakin, lienee itsesuojeluvaisto ollut tämän takana.

ONGELMIA
Seurakunnassamme on tapahtunut lähiaikoina monen moista myllerrystä ja kaikkien vieterit siistijästä suurimpaan tappiin ovat saaneet
maistaa epävarmuuden ahdistusta ja tietämättömyyden tuskaa. Sapiskaa ovat saaneet pomot ja luottamushenkilöt, me suorittajatasolla olemme sukkuloineet kuka kenenkin tontilla ja onnistuneet olemaan välillä väärässä paikassa oikeaan aikaan ja sitten taas oikeassa paikassa väärään aikaan ja tietenkin arvostelleet sekä moittineet
jokaisen, joka on selkänsä kääntänyt. Sellainen se on seurakuntaliitos, uskokaa tai älkää. Jokainen on
tehnyt parhaansa, omasta mielestään.

HELEPOTTI VÄHÄN
Palatessani ”hyvin ansaitulta lomaltani” - lainaus esimieheni säh8

köpostipalautteesta - ja luettuani
lyhyen kommentin kirjoittamaani
vuodatukseen, tuli hyvä mieli! Sehän oli luettu! Lupaus keskustelusta lomalta palattuani ja tunne
siitä, että tulin kuulluksi (luetuksi),
tuntui huisin hyvältä! Pitääkö näin
tehdä useamminkin?

heistani, minulta voi sentään vielä
kysyä selvennystä, eikö niin? Kokeilepa tätä!

terveisin
PIÄKIRKON PIÄSUNTIO

Jäsennän asiat ensin ”paperille” itselleni, pohdiskelen niitä, senjälkeen lähetän ehdotukseni esimiehelle sähköpostilla tai paperilla. Päättäköön itse ajankohdan koska paneutuu tuotokseeni ja vielä
kuinka siihen suhtautuu? Tietty
velvollisuudentunto pakottaa esimiehen jotenkin reagoimaan ”postiini”. Aina ei voi vedota kiireeseen.
Kirje rakkalleen on jäänyt monelta nykynuorelta kokeilematta, mutta
tekstiviestit ja sähköpostit ovat jonkinmoinen korvike tuolle muinaismuistolle, mutta on kai kuitenkin
niin, että nenäkkäin istuttaessa
monesti jää sanomatta juuri se tärkein ja vaikein asia, sama lienee
suhteessa esimieheen, miksei alaiseen.
Tunteen ”näyttäminen” kirjoittaen on minulle helpompaa. Noin on
sanonut entinen tyttöystävä yli kolmenkymmenen vuoden takaa.
-Voisitko sinä kirjoittaa mulle kirjeen joskus vieläkin, oli niitä niin
kiva silloin ennen lukea, sanoi vaimo männä viikolla.

POHDISKELEN
Kiireistä, kovin kiireistä on tämä
aika täällä elossa. Kirjoitetussa sanassa on voimaa. Synodaalikokouksessaan papistomme mietti Raamatun Sanan ymmärtämisen ja tulkitsemisen vaikeutta. Kun minä kirjoitan kirkkoherralle omista työmur-

Pyhäkoulun opettaja kyselee lapsilta:
– Minkähän takia lapsia tuotiin Jeesuksen luokse?
– Varmaankin sen taatta, että äet
piäsöö käämään kaapassa.

Turun alaosaston
Vuosikokous keskiviikkona 16.3.
2005 klo 18.00 Halisten srk-kodissa.
Ilmoittaudu 11.3.2005 mennessä
Ninalle puh. 040 511 7455. Tervetuloa.
Hallitus

Isäntärengin mietteitä
Kulunut vuosi on ollut meillä kirkonpalvelijoilla hyvin työntäyteinen.
Monissa seurakunnissa toiminta on
lisääntynyt huomattavasti ja kuitenkin kirkonpalvelijoiden määrä on pysynyt ennallaan ellei jopa hieman
vähentynyt. Lisäksi tehtävämme on
tullut yhä haasteellisemmaksi, koska tilaisuudet ovat muuttuneet vaativammiksi. Monilla kirkonpalvelijoilla on kymmenien vuosien kokemus työstään ja näiden vuosien
aikana on tullut paljon uusia asioita. On tullut uutta tekniikkaa kuten
ATK, äänentoisto, valaistuslaitteet
sekä muuta automatiikkaa. Kaikissa seurakunnissa kirkonpalvelijat
eivät edes saa tarvittavaa koulutusta kyseisten laitteiden käyttöön.
Näenkin, että meidän on itse pidettävä huolta siitä, että saamme
tarvittavan koulutuksen. Ensi vuoden koulutussuunnitelmat ja päätökset siitä, ketkä koulutusta saavat, on jo tehty.
Myös emäntien vastuu on kasvanut, sillä erilaisten ruokavalioiden
määrä kasvaa koko ajan. Tämä asettaa uusia vaatimuksia ruuanlaitolle. Myös monikansallisuuden lisääntyminen tuo haasteita ruuanvalmistukseen.
Me kirkonpalvelijat saamme olla
oikealla tavalla ylpeitä arvokkaasta
työstämme. Useimmissa paikoissa olemme ensimmäisinä kohtaamassa asiakkaita ja meidän kauttamme välittyy kuva seurakunnasta tapaamillemme ihmisille. Olemme ikään kuin seurakunnan käyntikortteja.
Jos arvostamme työtämme ja
työnantajaamme, niin tämä kuva
välittyy kauttamme muille ihmisille.
Arvostan sitä koulutusta, mitä
SVTL ja Kirkonpalvelijat ry. yhdes-

sä ja erikseen järjestävät meille.
Myös kirkonpalvelijoiden yhteiset
tapaamiset esim. alueyhdistyksien
puitteissa, vuotuisilla kirkonpalvelijoiden opinto- ja koulutuspäivillä
sekä ihan oman seurakunnan työntekijöiden kesken, ovat tärkeitä.
Vetoankin teihin hyvät kollegat, että
tulevaisuudessa osallistuisimme
näihin yhteisiin tapaamisiin huomattavasti ahkerammin.
Joulu on jo aivan oven edessä.
Monissa seurakunnissa kirkonpalvelijat ovat jo olleet hyvin kiireisiä
järjestellessään erilaisia jouluun liittyviä tilaisuuksia. Mitä lähemmäksi joulu tulee, sitä kiireisemmiksi
työpäivät käyvät osalle meistä.
Toivon ja rukoilenkin voimia teille näiden joulun tilaisuuksien läpiviemiseksi. Kaiken kiireen ja touhun keskellä toivon, että osaatte
ottaa aikaa myös itsellenne ja perheellenne ja hiljentyä joulun ilosanoman äärelle, mikä se hiljaisuuden paikka sitten itse kullakin on.

SVTL:n vuoden työntekijä.

Itse olin siinä pyörityksessä kahdeksan vuotta. Nyt saan jo kolmannen joulun aikana hiljentyä pois työkiireiden keskeltä, sillä leirikeskuksemme hiljenee kokonaan jo jouluviikolla ja silloin minulla alkaa kahden viikon talviloma.
Toivotan teille hyvät kirkonpalvelijakollegat siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa. Saakoon Hän
tänäkin jouluna syntyä uudestaan
meidän jokaisen sydämeen.

Matti Pesonen

KIRKONPALVELIJAT RY:N
OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT
28.-29.6.2005 OULUSSA
aiheina mm.
- kirkonpalvelijoiden eettiset
ohjeet
- jumalanpalveluselämä ekumeenisesta näkökulmasta
- kirkon palkkausjärjestelmän
kehittäminen
- tyyli ja kehonkieli
Tarkempaan ohjelmaan voi tutustua www-sivuillamme www.kirkonpalvelijat.fi vuodenvaihteen jälkeen. Ohjelma julkaistaan myös

seuraavassa Kirkonpalvelija –lehdessä, joka ilmestyy viikolla 12
ennen pääsiäistä.
Osallistumismaksut:
- osallistumismaksu sis. ruokailut: 110,00 €
- osallistumismaksu sis. täysihoidon ajalta 28.-29.6.
2005: 200,00 €
- osallistumismaksu sis. täysihoidon ajalta 27.-29.6.
2005: 260,00 €
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Olen tulossa vanhaksi...
Herra, Sinä tiedät paremmin kuin
minä, että olen tulossa vanhaksi.
Suojele minua tulemasta liian puheliaaksi ja ajattelemasta, että minun
on sanottava painava sanani joka
asiassa ja joka tilaisuudessa.
Vapauta minut halustani järjestellä kaikkien muiden asioita. Tee
minusta ajatteleva ihminen – ei ärtyisä, eikä ylemmyydentuntoinen.
Ottaen huomioon viisauteni laajan
varaston, on tosin sääli olla sitä
kaikkea käyttämättä, mutta tiedät
hän Herra, että haluan kuitenkin
säilyttää muutaman ystävän itselläni loppuun saakka.
Pidä mieleni vapaana loputtomien yksityiskohtien kertaamisesta

Kirkonpalvelijat ry:n

ja anna minulle siivet, joilla voin
lentää suoraan asian ytimeen. Sinetöi huuleni vaikenemaan kaikista kivuistani ja vaivoistani, jotka ovat
lisääntymässä ja joista puhuminen
on sitä miellyttävämpää mitä pidemmälle vuodet vierivät.

VUOSIKOKOUS

Pyydän sen sijaan itselleni tarpeeksi voimaa kuunnella muiden
vaivoja ja kestävyyttä ymmärtää
heitä kärsivällisin mielin.

Kirkonpalvelijat ry:n hallitus
Seppo Pyykkönen puh.joht.
Kari Hartikainen sihteeri

Pidä minut suhteellisen lempeänä. En halua olla mikaan pyhimys,
sillä muutamien sellaisten kanssa
on hyvin vaikea elää. Mutta hapan
vanha ihminen on paholaisen suurimpia töitä.

pidetään 28.6.2005 klo 18.30
Ramada Hotellissa, Kirkkokatu
3, Oulu.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Helsinki 29.11.2004

Auta minua saamaan elämästäni irti kaikki mahdollinen hauskuus.
Ympärillämme on paljon hauskoja
asioita, enkä haluaisi menettää ainoatakaan niistä.

Jumalanpalvelustilastot vuodelta 2004
Jumalanpalvelustilastojen laatiminen kuluvalta vuodelta alkaa olla
pian käsillä. Tietojen tulisi olla kirkkohallituksessa tammikuun loppuun 2005 mennessä.

luksiin) osallistujamäärät on merkitty. Tarkistusta vaativia ovat erityisesti seuraavat pääjumalanpalveluksiksi tilastoitavat jumalanpalvelukset:

Jumalanpalvelusten tilastointitapa uudistui muutama vuosi sitten
uuden Jumalanpalvelusten kirjan
tultua voimaan. Pyydämme arvoisia kirkonpalvelijoita kiinnittämään
ystävällisesti huomiota siihen, että
tilastot kootaan A3-lomakkeessa
olevan ohjeen mukaisesti. Sekaannusta saattaa aiheuttaa se, että sakaristoissa olevassa Kirkon päiväkirjassa on edelleen vanhan tilastointikäytännön mukainen ohje. Voi
siis olla tarpeen tarkistaa joidenkin
jumalanpalvelusten kohdalta, kumpaan sarakkeeseen (pääjumalanpalveluksiin vai muihin jumalanpalve-

- tuhkakeskiviikon
jumalanpalvelus
- kiirastorstai-illan messu
- jouluaaton sanajumalanpalvelukset (hartaudet)
- jouluyön jumalanpalvelus
- itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
- pääsiäisyön messu.
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Näitä palveluksia ei siis merkitä
muihin jumalanpalveluksiin, vaikka
niiden viettämisajankohta saattaa
olla iltapäivä, ilta tai yö.
Tilastointilomakkeen ohje (täyttöohje kohtaan 11) on pääjumalan-

palvelusten osalta kokonaisuudessaan seuraava: ”Tähän kohtaan
merkitään kaikki seurakunnan pääjumalanpalvelukset, jotka vietetään
sunnuntaina, muuna pyhäpäivänä
tai kirkkovuoden juhlina.
Tällaiseksi luetaan myös jouluaaton sanajumalanpalvelus, jouluyön messu, tuhkakeskiviikon messu, kiirastorstai-illan messu ja pääsiäisyön messu. Seurakunnan
muissa kirkoissa kuin pääkirkossa
vietettävät jumalanpalvelukset ilmoitetaan myös kohdassa 11, jos
ne täyttävät tämän ohjeen kriteerit.”

Yhteistyöterveisin
Kai Vahtola ja Osmo Vatanen
kirkkohallitus

Seurakuntien Viran- ja
Toimenhaltijain Liitto
SVTL ry
www.svtl.fi
Toimisto:
Asemamiehenkatu 2
00520 HELSINKI
puhelin (09) 2290 0410
faksi (09) 141 362
työttömyyskassa
puh. (09) 2290 0420
Liiton toimisto sekä sen työttömyyskassa ovat avoinna maanantaista perjantaihin klo 9-16, kesäaikana klo 9.15.
Työttömyyskassan puhelut toivotaan keskitettäväksi klo 9-11 väliseksi ajaksi.

Hallinto
Ritva Rasila
toiminnanjohtaja
puh. (09) 2290 0450
040 8280 656
ritva.rasila@svtl.fi
Carita Kärkinen
toiminnanjohtajan sihteeri
puh. (09) 2290 0411
carita.karkinen@svtl.fi

Palvelussuhde- ja työsuojeluneuvonta, luottamusmiesasiat
Sakari Timonen
työmarkkina-asiamies
puh. (09) 2290 0451
sakari.timonen@svtl.fi
Lainopillinen neuvonta
Anna-Maria Numminen
lakimies
puh. (09) 2290 0440
anna-maria.numminen@svtl.fi
Hanna Lehtimäki
lakimies
puh. (09) 2290 0430
hanna.lehtimaki@svtl.fi
Koulutus-, jäsen- ja alueyhdistyssekä opiskelija-asiat
Vuokko Laaksonen
järjestösihteeri
puh. (09) 2290 0431

vuokko.laaksonen@svtl.fi
Jäsenpalvelu
Tiina Pertilä
jäsenpalvelusihteeri
puh. (09) 2290 0410
tiina.pertila@svtl.fi

Suntio

Aate Jooseppi
Leinonen
s. 24.3.1928 Kuhmossa
k. 5.12.2004 Sotkamossa
Entinen Kirkonpalvelijat ry:n hallituksen jäsen Aate Leinonen toimi
yhdistyksen hallituksessa vuosina
1987–1990.
Hän kirjoitti KP-lehdessä 1/1987
“Jumalan johdatuksessa aika ei
usein merkitse mitään. Elämän rikkauden kokeminen ei siinä ole verrattavissa siihen, mitä ihminen itse
on – tai mitä hän saa aikaan.
Kaikkivaltiaan Jumalan kokeminen on riemullista, kun tietää, ettei
pieni ihminen voi asioiden kulkua
noin vain muuttaa. Se antaa turvallisuuden arkipäivään kun saa ottaa
kaiken hänen kädestään, oli se sitten hyvää tai pahaa.”
Aate Leinosen iäisyysmatkaa siunaten Kirkonpalvelijat ry:n hallitus.
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Kirkonpalvelijat ry:n hallitus kiittää jäseniään
ja tämän lehden lukijoita
kuluneesta vuodesta ja toivottaa
Rauhallista Joulua ja
Taivaan Isän siunaamaa Uutta Vuotta 2005
Lehden toimitus:
PL 421, 70101 KUOPIO
Toimitussihteeri Kari Hartikainen
N:o 4/2004 – 51. vuosikerta
Julkaisija/Tilaukset:
Kirkonpalvelijat r.y. - Kyrkotjänare r.f.
Puh./Fax: (017) 281 1697
GSM 050 520 7003
E-mail: kirkonpalvelijat@kolumbus.fi
http://www.kirkonpalvelijat.fi

Toimituskunta:
Yhdistyksen hallitus
Ilmoitushinnat:
Kokosivu
200 €
1/2 sivua
110 €
1/3 sivua
70 €

Pankit:
Nordea 202718-136346
Sampo Pankki 800015-252706
OP 560005-293207
Paino:
Suomen Graafiset Palvelut Oy
E-mail: kuopion.painotuote@co.inet.fi
Seuraava lehti ilmestyy maaliskuussa
2005.
ISSN 0 355-8258

