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Pääsiäisenä kirkon töissä
T

ähän aikaan vuodesta keskustellaan ja päätetään tulevista lomista
– on ehkä jo päätettykin. Periaatteessa tämän pitäisi olla helppoa: 65 prosenttia eli neljä tai viisi viikkoa lomaoikeuden määrästä riippuen varsinaisella lomakaudella toukokuun alusta
syyskuun loppuun ja loput sitten myöhemmin. Mieluummin loma pitäisi antaa yhtenä jaksona. Ei vain tunnu olevan näin helppoa. Yksijaksoisuudesta
tinkimisen jotenkin ymmärrän, mutta
65 prosentin säännöstä lipsumista en
ollenkaan.
Vuosi sitten kun sovittiin kilpailukykysopimuksen mukaisesti KirVesTessin jatkamisesta, ’pitkät’ lomamme olivat ainakin jonkin verran tapetilla ja pelättävissä on, että kun tulevana syksynä uudesta sopimuksesta neuvotellaan, työnantajapuoli haluaa keskustella lomien lyhentämisestä. Halutkoon.
Kun palkkojamme on alennettu lomarahaleikkurilla, työaikaa pidennetty ja
kuukausipalkkoja korotettu hyvin vähän tai ei ollenkaan, taidamme olla sitä mieltä, että lomamme ovat sopivan
mittaisia.

Lähellä Jumaloo
Onnee on olla lähellä Jumaloo
ee immeenen pärjeekkää muuten.
Kun ihteesä immöö Pyhhee sanomoo
suap evväetä elämee varten.
Rakkaavella hyvvee paljo tehhä voes
meestä pittää pahhuus ajjoo poes.

Liittomme toimisto ja hallitus siis
valmistautuvat tulevan syksyn neuvotteluihin. Jäsenyhdistyksiltä toivotaan ehdotuksia neuvottelutavoitteiksi toukokuun loppuun mennessä.
Yhdistyksemme hallituksen seuraava kokous on huhtikuun 26. päivänä.
Tuolloin keskustelemme tavoitteista.
Kuka tahansa yhdistyksen jäsen voi
niitä toki esittää. Yksikään idea ei mene hukkaan: puhelinsoitto tai sähköposti minulle tai Karille tai hallituksen
jäsenille riittää ja voi niitä tosiaan hyvin kertoa vielä toukokuun aikanakin.

Kevät on etelässä hyvällä alulla ja päivät valoisia. Pääsiäinen on kuitenkin
vielä edessä, kun se on näin myöhään
tänä vuonna. Kohta pääsiäinen kuitenkin on, työmme koko perusta. Monille suomalaisille pääsiäinen on myös loma-aikaa, hyvä niin. Useimmat kirkonpalvelijat ovat pääsiäisenä töissä, parempi niin. Pääsiäisenä on hienoa olla
kirkon töissä.
Hyvää pääsiäistä,
Antti Ruuskanen

Rauhallista Pääsiäistä!

Kirkonpalwelija-lehti toivottaa kaikille lukijoilleen
Rauhallista Pääsiäisen aikaa.
Ootko aatellu semmosta kertookaan
minkä taatta Luoja niin rakas.
Sillon silimät alakaa aakiimaan
Hän ystävä kaekista paras.
On onnee olla lähellä Jumaloo
Luojan luomoo enkel suojeloo.

Roota sullaa ja vesjpurot solisoo
kun luonto herree taakan alta.
Lintuparvet pesäpuuta kahteloo
ehtii tarpeeta kaekkijalta.
Se on Luojan luomoo illoo ihanoo
on onnee lähellä Jumaloo.
Kevvään lintuset puissa jo visertää
ossoo aarinko kommee paestoo.
Luonnon helemat kaaniisti vihertää
lämpöö suahaan makkeeta maestoo.
Hän immeesille antanna parraan muan
siitä Luojoo kiittee usseen suan.
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Muhun saari, Viro. Kuvaaja: Jorma Ikonen.
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”Minne hänet on pantu”
(Joh. 20: 1-10)

P

ääsiäiseen liittyy monenlaisia mielikuvia. Sen tapahtumat maalaavat eteemme pahuuden ja hyvyyden. Kaikki huipentuu tyhjän haudan
mysteeriin. Mitä todella tapahtui Jeesukselle ristinkuoleman jälkeen? Onko Kristuksen ylösnousemus totta vai
ei? Varastivatko Jeesuksen opetuslapset haudasta hänen ruumiinsa? Ovatko pääsiäiskertomukset vain fiktiota?
Näinhän saattavat monet ihmiset nykyään ajatella noista hiljaisen viikon tutuista kertomuksista.
Totta on se, että kaikki evankelistat kertovat hieman eri asioita korostaen varsin tarkkaan siitä, mitä oikeasti pääsiäisenä tapahtui. Evankelista Johannes kertoo Magdalan Marian menneen yksin haudalle aamuhämärissä
sunnuntaiaamuna. Teksti ei kerro tarkemmin syytä siihen, miksi Maria lähti haudalle.
Saavuttuaan haudalle hän näki, että
kivi oli otettu pois haudan suulta. Katsomatta pimeään hautaan hän päätteli, että Jeesuksen ruumis oli poistettu
paikaltaan ja hän riensi ilmoittamaan
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siitä Pietarille ja toiselle opetuslapselle sanoen: ”Ovat vieneet Herran pois
haudasta, emmekä me tiedä, minne
hänet on pantu.”(Joh.20:2)

ja opetuslasten lailla saamme seisahtua Vapahtajan tyhjälle haudalle ja kiittää Herraa hänen rakkaudestaan meitä kohtaan.

Molemmat opetuslapset juoksivat
innoissaan haudalle katsomaan, mitä siellä oli oikein tapahtunut. Toinen
opetuslapsi kurkisti ensimmäisenä
hautaan ja näki siellä Jeesuksen käärinliinat. Simon Pietari meni siekailematta hautakammioon sisälle ja totesi, että käärinliinat ja hikiliina olivat mitä parhaimmassa järjestyksessä. Toinenkin opetuslapsi tuli sisälle ja näki
saman kuin Pietarikin. Kaksi todistajaa
todisti näin pääsiäisen mysteerin: Jeesus oli noussut kuolleista. Hänen ruumistaan ei ollut viety haudasta varkain.
Jos Kristuksen ruumis olisi varastettu,
olisivat varkaat varmasti vieneet mukanaan myös käärinliinat ja hikiliinan.

Ylösnousemus ei avaudu ymmärrykselle eikä taivu selityksiin. Mutta
salatulla tavalla sen voi uskossa nähdä. Ylösnoussut Kristus on siirtänyt
meidät pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perillisiksi. Ihmiskunta on saanut tulevaisuuden ja toivon.
Näin koko kristinusko syntyi ylösnousemususkona.

Pääsiäisen salaisuutta emme voi
koskaan täysin ymmärtää. Varhainen
usko syntyi näkemisestä. Paradoksaalisesti usko syntyi ”ei minkään” näkemisestä, tyhjän haudan ja tyhjien käärinliinojen äärellä. Magdalan Marian

”Rientäkää siis Herran haudan suulle, kiiruhtakaa kaikki riemuissanne. Ihmetelkää tyhjää lepopaikkaa: Kristus
on ylösnoussut!” (Virsi 91:2)
Keijo Toivanen
Kunniasuntio

Ristiinnaulittu
Vapahtajamme
Jeesus Kristus.
Kiitos, että otit
kannettavaksesi koko
maailman synnin.
Kiitos, että annoit
henkesi, jotta me
saamme elämän.
Kiitos, että kuolemasi
tähden me saamme
syntimme ja
rikkomuksemme
anteeksi. Sinä olit
yksinäinen ja hylätty,
jotta me saisimme
ikuisesti elää
yhteydessä Jumalaan
ja toisiimme. (AMK)
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Saapua yhteiseen pöytään
S

aapua yhteiseen pöytään – Suntiokoulutus 5.-7.4.2017 Kuopio-Helsinki-Tukholma, järjestäjinä Helsingin
ja Kuopion hiippakunnat
Koulutukseen osallistui yhteensä 68
seurakuntien työntekijää.
Ohjelma alkoi viikkomessulla Helsingin tuomiokirkossa ja emerituspiispa Wille Riekkisen raamattutunnilla. Tuomiokirkosta siirryimme Silja
Symphonylle ja matkalle Tukholmaan.
Matkanjohtajana toimi Petri Oittinen.
Laivalla kouluttajina toimivat asiantuntija Terhi Paananen Kirkkohallituksesta, hiippakuntasihteeri Kati Jansa Kuopion tuomiokapitulista, Ruotsin kirkon
palveluksesta eläkkeelle jäänyt pasto-

Seurakuntamestarit Kari Jalkanen, Matti
Leppänen ja Sami Kokkonen matkalla Silja Symphonylle.

Katariinan kirkko Tukholmassa.

teena oli Katariinan seurakunta Tukholman keskustassa. Kirkko on valmistunut v. 1695, lisätietoa löytyy osoitteesta www.katarinaforsamling.se. Kirkko
on kohtauspaikka kaikille, vuoden ympäri ja useimpina viikon päivinä. Kirkos-

sa järjestetään mm. jumalanpalveluksia, rukous- ja ylistyslaulutapahtumia,
meditointi-iltoja, viikkomessuja, lastenjumalanpalveluksia, musiikkijumalanpalveluksia ja urkumusiikkia.

Katariinan kirkon sisältä.

Maisemakuva Katariinan kirkon pihalta.

Viikkomessu Helsingin tuomiokirkossa.

ri Tuomo Valjus, pääsuntio Petri Oittinen Helsingin tuomiokirkkoseurakunnasta, pääsuntio Arto Kuronen Kallion seurakunnasta sekä hiippakuntasihteeri Hanna Remes Helsingin tuomiokapitulista.
Koulutuksen pääasiallisina aiheena olivat ehtoollinen, ehtoollisteologia, osallisuus ja suntion työn käytännön arki. Tukholmassa tutustumiskoh-
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Lyhyellä vapaa-ajalla tutustuimme
Tukholman keskustaan. Liikuimme samoilla paikoilla, joissa noin vuorokauden kuluttua tapahtui terrori-isku, joka
pysäytti suomalaiset matkailijat ruotsalaisten ohessa.
Laivalla jatkui ehtoolliskoulutus ehtoollispöydän kattamisella ja teemamessulla ”arkipäivän messu” tangorytmiin. Ryhmätyönä työstimme mm.
seuraavaa: Messu seurakunnan rakennusaineena; Ehtoollisen merkitys minulle; Katariinan seurakunnan toiminta; Lasten ehtoollinen.’
Koulutusmatka oli antoisa ja tutustuminen Katariinan seurakuntaan ja kirkkoon jäi erityisesti mieleen. Lämpimät
kiitokset kaikille kouluttajille ja mukana olleille.
Teksti ja kuvat: Kari Hartikainen
Kesäisen aurinkoinen Tukholma.

Iltamaisema merellä.

Kevättä ilmassa – juhlia luvassa
K

evään raikkaat tuulet puhaltelevat
jo ilmassa ja kesän voi jo aavistaa
sielussaan. Synkkä talvi on takana ja
sielu halajaa jo kesän riemuihin. Meille kirkon työntekijöillehän ne riemut
ovat vihkimisiä, hautajaisia, rippikoulua, konfirmaatioita, turistilaumoja kirkoissa, ja jossain vaiheessa mahdollinen ihana ja pitkä kesäloma.
Alkanut vuosi on täynnä juhlaa juhlan
perään. On monta aihetta juhlimiseen.
Tänä vuonna on reformaation juhlavuosi. Juhlimme suuren ”herätysliikkeemme” oppi-isän Lutherin protestia eli
teesien naulaamista Wittenbergin kirkon oveen 31. lokakuuta. Koko vuosi
juhlitaan myös valtiomme 100-vuotista itsenäistä taivalta.
Oman ammattiliittomme kannalta
yksi suurimmista ja kauneimmista juhlista on liittomme 60-vuotisjuhla, jota
vietetään ihmisläheisin menoin Helsingissä 27.4.2017.
Juhlapäivä alkaa edustajiston kokouksella. Aloitamme toisin sanoen juhlinnan päättämällä yhteisistä asioista.
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Iltapäivällä siirrymme juhlimaan koko
jäsenistön voimin liittoamme ja sen
pitkää taivalta. Aloitamme juhlan Uspenskin katedraalissa klo 14.00, jossa
katedraalikuoro laulaa meille. Uspenskin katedraalista siirrymme ristikulkueessa pienen matkan päässä sijaitsevaan Helsingin tuomiokirkkoon. Tuomiokirkossa on puolestaan ekumeeninen hartaushetki, johon kaikki liittomme yhdistykset osallistuvat omalla panoksellaan. Hartaushetken jälkeen on
vuorossa kahvittelua ja yhdessäoloa
Tuomiokirkon kryptassa. Palanpainikkeeksi meille esiintyy tuossa tilaisuudessa stand up koomikko Mikko Vaismaa. Tähän iltapäivään toivomme
mahdollisimman runsasta osanottoa
liittomme jäsenistöltä. Olisi ilo nähdä
teitä kaikkia.
Liittomme pitkä taival on sisältänyt
monenlaisia jännittäviä vaiheita. Voitte näistä vaiheista lukea tarkemmin
liittomme juhlalehdestä joka ilmestyi
maaliskuun alkupuolella. Liittomme on
kasvanut vuosikymmenten aikana yhden sopimusalan liitosta kolmen sopi-

musalan liitoksi. Jäsenistömme koostuu kolmen suuren kirkkokunnan työntekijöistä ja olemme Suomen suurin
ekumeeninen järjestö. Olemme tästä
syystä myös Suomen ekumeenisen
neuvoston kumppanuusjäsen.
Ammattiliitossamme arvostetaan
jokaisen jäsenen ääntä. Kuuntelemme
jäsenistöämme ja pyrimme tekemään
parhaamme, että jokainen jäsenemme jaksaa työssään eläkeikään asti. Itse olen ylpeä liittomme moniammatillisuudesta, sillä teemmehän työmmekin seurakunnassa moniammatillisesti. Hyvin tehty työ on monien hyvien
ammattilaisten yhteistyössä tekemä
ja rakentama. Jokaista meitä tarvitaan
siinä omalla paikallamme.
Toivotan kaikille oikein antoisaa ja
juhlavaa vuotta 2017 ja riemullista Vapahtajamme ylösnousemusjuhlaa, jahka sinne asti pääsemme kevään kuluessa.
Ystävällisesti,
Tiina Heino, Kirkon alat ry:n
hallituksen puheenjohtaja
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Pääsiäissesonki
K

irkkovuoden suurin juhla, pääsiäinen muodosti kirkonpalvelijoille
sesonkikauden. Hiljainen viikko iltatilaisuuksineen, varhaisaamun palvelus
oli tulluttavaksi suntio Piiparisen seurakunnassa. Onneksi Piiparinen oli hyväuninen ja heräsi aina muutama minuutti ennen vanhan kellonsa räminään.
Niinpä hän nytkin, emäntänsä kääntäessä kylkeään nousi, suoritti pukeutumisrituaalinsa ja lähti temppeliinsä.
Sää oli suotuisa, joten portaat olivat
puhtaat. Vanha Kasurinen, ahkera kirkossakävijä oli kiirastorstaina unohtanut keppinsä ulko-oven vierustaan. Piiparinen haki sen eteiskätköstä ja siirsi paikalleen keskiportaan vierustaan.
Rippikoulupojat olivat ottaneet tavakseen tehdä sille kepposensa, mutta
nyt ei siitä ollut pelkoa. Nukkuivat kouluvapaata untaan puolille päiville, heräten päästökellojen soiton aikoihin.
Kasuriselle, miltei kahdeksankymppiselle juurakosta kaluttu keppi oli kirk-

komatkan tuki ja turva silloinkin, kun
vaimo oli mukana. Vaimo valitsi oman
läsnäolonsa saarnamiehen mukaan.
Varsinkin naiset saarnasivat kesymmin ja tavallisen ihmisen tasolle joustavammin. Ukko Kasurinen piti jyrisevistä saarnoista, joissa syntiset saivat
kuulla kunniattomuutensa.
Saarnan aikana Kasurinen teki tarkastuskierroksen kirkon ympäri. Kanttori oli vapaalla ja vt veteli Saimaata
paloportaiden ala-askelmalla. Kanttori tarkasteli parvensa reunalta, olivatko
vakiokävijät paikalla. Ennen perheet olivat lapsineen omilla paikoillaan. Tuo aika oli jäänyt taakse jo viisikymmentäluvulla. Lapsilla oli itsenäisyys hartaushetkien suhteen.
Vakinainen kanttori Sebastian Putiainen teki tarkastellessaan huomioita
kirkkoväen perinteisestä istumajärjestyksestä. Se oli jo muuttunut uskollisten veisaajien siirtyessä taivaan kuoroon. Jos joskus juhlien tai viereilujen

takia penkit olivat istujista täydemmät
oli oli päätössoittona Bachin Toccata dmolli. Juhlapyhinä fuugan kanssa.
Putiainen kontrolloi taitojensa tasoa
kotona Säkkijärven polkalla ja kerran
tuli kertoneeksi sen sakastissa. Seurauksena oli tavallista pitempi saarna ja
syntien erittely, josta perinteinen kirkkovieras onnellisena saattoi huokaista
helpotuksesta päästessään hurskaampien hyllylle taivaan odotuksessa.
Putiaiselle perinteinen kirkkokaava oli ajan myötä aina tarpeellisempi.
Kauhulla hän luki popparimeteleistä ja
rääkkymenoista. Saattoipa liikutus vallata Putiaisen perinteistä virsistöä laulettaessa. Tietty vanhanaikaisuus oli
hänen musiikillinen ilmaisunsa ydin.
Siitä hän sai myös ansaitsemansa arvostuksen. Näissä asioissa hän usein
tunsi veljeyttä kirkonpalvelija-suntion
kanssa kättä lyödessään.
Snap

Savon Sanomat 27.2.2017
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Kirkon alat 60 vuotta –
Kirkonpalveluskunta järjestäytymisen
edelläkävijänä
H

yvät Kirkonpalvelijat, teitä saamme kiittää siitä, että kirkon aloilla on oma ammattiliittonsa. Kirkonpalvelijoiden ammattiyhdistyksen perustaminen vuonna 1934 oli alkusysäys seurakunnissa työskentelevien järjestäytymiselle. Seurakuntien Viran- ja
Toimenhaltijain Liiton (nykyinen Kirkon alat ry) perustamispäätös tehtiin
27.4.1957.
60-vuotias Kirkon alat on nähnyt
Suomen nousut ja laskut, kohdannut
matkansa varrella monia muutoksia.
Jäsenistön eri ammattiryhmien laaja kirjo sekä niiden tasa-arvoinen huomioiminen on ollut sekä siunaus että
haaste kautta liiton historian. Kun työmarkkinaneuvotteluissa vain yhtä ammattiryhmää edustavat järjestöt voivat
panostaa voimakkaasti omiensa asiaan, Kirkon alojen on kyettävä katsomaan tilannetta kaikkien jäsenkuntansa eri ammattien ja työyhteisöjen kokonaisuuden kannalta. Monitahoinen
asetelma tuo liiton toimintaan laajaalaista kirkollisen työelämän ymmärrystä ja näkemystä.
Kirkon piirissä tehtävä työ on kutsumuksellista ja sitouttavaa, mutta myös
haasteellista, sillä työn sijoittuminen iltoihin ja viikonloppuihin sekä työpäivien rikkonaisuus voivat vaikeuttaa työmäärän rajoittamista, kuin myös työn
ja vapaa-ajan erottamista. Tämän kal-

Kirkonpalwelija

taiset tekijät asettavat meille sopimusneuvottelijoillekin erityisiä vaatimuksia. Vaikka kirkon työ tuntuu taivaalliselta, työyhteisönä seurakunta on ihmisten eikä enkelien yhteisö.
Tulevaisuuden haasteena meillä ammattiliitossa on tuottaa palveluja, joilla
autetaan liiton jäseniä menestymään
alati muuttuvilla työmarkkinoilla. Yhä
useampi palkansaaja tekee työtä, jossa työajat ovat veteen piirretty viiva ja
organisaatio pilveen luotu kaavio. Tuttu ja turvallinen työympäristö on parhaimmillaankin enää vain mielikuva.
Ammattiliitossa voimme olla mahdollistaja, joka auttaa uuden ajan ammattilaista toimimaan juuri ammattilaisena,
niin henkisesti kuin fyysisesti. Työelämän muuttuessa jäsenemme tarvitsevat ammattiliittoa, joka ymmärtää digitaalista työtä, asiakaspalvelutyötä, työtä, jota eivät sido rakennusten seinät
eivätkä konttorin työajat. Jäsenemme
tarvitsevat toimijan, joka auttaa löytämään työn ja tienaamisen uudet muodot. Kirkon työntekijöillä tulee olemaan
keskeinen rooli tulevaisuuden työelämän rakentajina yhteiskunnan ja ihmisen elämänkaaren asiantuntijana.
Te, hyvät Kirkonpalvelijat, muodostatte liittomme suurimman ammattiryhmän. Olette vuosien saatossa olleet peruspilari, jonka varassa liitto on
kehittynyt ja samalla pysynyt kiinni siinä arjessa, mitä seurakunnissa tehdään. On arvokasta, että teillä on edelleen tahtoa saatella myös uudet työntekijät ammattiliiton piiriin. Kuten sanotaan, yksinään voi pyytää, mutta
joukolla voi vaatia. Liitossa uskomme
vahvasti yhdessä tekemisen voimaan.
Liitto on yhdistys, jäsentensä summa.
Välitetään jatkossakin toisistamme ja
edistetään hyvinvointia suuntana tulevaisuus, yhdessä.

Liiton 60 vuotista taivalta juhlistamme satavuotiaassa Suomessa siellä,
missä tekin olette, hyvät jäsenet. Kun
tiedämme, missä kokoonnutte, liitymme mielellämme seuraanne ja järjestetään yhdessä jotakin mukavaa.
Liiton juhlapäivänä, torstaina
27.04.2017, olette kaikki lämpimästi tervetulleita viettämään iltapäivää
kanssamme. Kokoonnumme Helsingin Katajanokalle Uspenskin katedraaliin kuuntelemaan ortodoksista musiikkia klo 14.00. Musiikkitilaisuuden
jälkeen kuljemme ristisaatossa Helsingin tuomiokirkkoon hiljentymään
ekumeeniseen hartauteen. Hartaushetken jälkeen juomme juhlavat kirkkokahvit tuomiokirkon kryptassa. Pientä
ohjelmaakin on luvassa. Tilaisuuteen
voi ilmoittautua Kirkon alojen nettisivuilla (www.kirkonalat.fi) klikkaamalla etusivulta löytyvää kalenteria ja valitsemalla juhlapäivämme 27.04.2017. Ilmoittautuminen on toivottavaa, mutta
ei välttämätöntä.
Iloa ja valoa kevääseen sekä rauhallista pääsiäisen aikaa teille kaikille!
Paula Aaltonen
toiminnanjohtaja
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OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT
Espoossa 27.–28.6.2017
– Arkipäivän turvallisuus seurakuntatyössä –
TIISTAI 27.6.2017

KESKIVIIKKO 28.6.2017

8.00

Tulokahvit ja ilmoittautuminen
* Tapiolan kirkko,
Kirkkopolku 6, Espoo

8.00

9.00

Kesäpäivien avaus
* Seurakuntasali, Tapiolan kirkko
* Puheenjohtaja Antti Ruuskanen
* Toiminnanjohtaja Paula Aaltonen
Kirkon alat ry
* Kirkkoherra Päivi Linnoinen
* Kunniasuntio, rovasti Keijo Toivanen
Uusien Eettisten ohjeiden julkaisu

10.00

Turvallisuus ihmisen toimintana –
Turvallisuuskulttuurin kehittäminen
* Rehtori Matti Waitinen
Pelastuslaitoksen Osaamiskeskus

11.30

Lounas
* Grill It!
Sokos Hotel Tapiola Garden
Tapionaukio 3, Espoo

12.00

Konsertti
* Kirkkosali, Tapiolan kirkko

13.00

Keittiöhygienia
* Srk-sali, Tapiolan kirkko
* Ismo Korhonen
Hausjärven kunta
ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö

14.30

Kahvit
* Grill It!

15.00

Haastavat asiakastilanteet srk-työssä
turvallisuuden kannalta
* Palomestari Hannu Willman
Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos

16.30

Vuosikokous
* Srk-sali, Tapiolan kirkko
Kirkkopolku 6
* Vuoden Kirkonpalvelijan julkaisu

18.30

Päivällinen
* Grill It!

Viikkomessu
* Tapiolan kirkko
* Kirkkoherra Päivi Linnoinen
Kirkkoesittely
* Tapiolan kirkko,
Kirkkopolku 6, Espoo
* Antti Ruuskanen
Valokuvaus
* Tapiolan kirkko

10.00

Kirkonpalvelijan tehtävät kirkoissa
* Kirkkosali, Tapiolan kirkko
* Pastori Helena Turja
Seinäjoen seurakunta

11.30

Lounas
* Grill It! Sokos Hotel Tapiola Garden
Tapionaukio 3, Espoo

12.30

Motivaatio jaksamisen lääkkeenä
* Seurakuntasali, Tapiolan kirkko
* Raimo Vakkuri, kouluttaja

14.00

Kesäpäivien päätös
* Seurakuntasali, Tapiolan kirkko
* Puheenjohtaja Antti Ruuskanen
* Seuraavat opinto- ja koulutuspäivät
26.–27.6.2018, Tampere
Solo Sokos Hotelli Torni Tampere,
Ratapihankatu 43, Tampere

14.30

Lähtökahvit
* Grill It!
Sokos Hotel Tapiola Garden
Tapionaukio 3, Espoo

Majoitus:
Sokos Hotel Tapiola Garden, Tapionaukio 3, Espoo
• Kaksi yötä, täyshoito ja osallistumismaksu, tulo hotelliin 26.6.
(350,-)
• Yksi yö, täysihoito ja osallistumismaksu, tulo hotelliin 27.6.
(290,-)
• Ei majoitusta, ruokailut ja osallistumismaksu, tulo hotelliin 27.6.
(200,-)
Ilmoittaudu www.kirkonpalvelijat.fi tai Kari Hartikainen p. 050 520 7003 – 16.6.2017 mennessä.
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”Hoosianna” vai ”Ristiinnaulitse”?
ääsiäisen kertomuksessa on eräs piirre, joka on aina askarruttanut. Kuinka on mahdollista, että kansa ottaa ensin
P
iloiten vastaan aasilla nöyrästi ratsastavan Jeesuksen ja pian se jo vaatii hänen päätään vadille? Miksi iloinen Hoosianna! vaihtuu niin nopeasti murhanhimoiseen Ristiinnaulitse! -huutoon? Kuka kansanjoukkojen mielialoja oikein oh-

jasi? Ja ketkä niitä ohjailevat tänään?
Kuluvan vuoden aikana on pohdittu paljon sananvapautta ja sananvastuuta. Molemmat kuuluvat yhteen. Sananvapaus palvelee hyvää yhteiselämää. Sitä tarvitaan, jotta jokainen voisi tulla kuulluksi ja nähdyksi.
Sananvastuuta tarvitaan, jotta vapautta ei käytettäisi väärin salaiseen juonitteluun tai julkiseen lynkkaukseen. Vääristelevä ja pahantahtoinen julkisuus tuhoaa ihmisiä, työuria ja yrityksiä , totesi eräs Yleisradiossa esimiestehtävissä toimiva.
Kirkon hengellisessä elämässä ei tunneta murhanhimoista Ristiinnaulitse -huutoa. Eikä sellaisen pitäisi kuulua kenenkään arkielämään tai näyttöpäätteelle. Tutkinta kuuluu poliisille, tuomiovalta tuomarille.
Sen sijaan jumalanpalveluksessa tunnetaan iloinen Hoosianna -toivotus. Eikä vain pääsiäisenä. Jokaisessa ehtoollisjumalanpalveluksessa me toivotamme ristiinnaulitun ja ylösnousseen Kristuksen tervetulleeksi samoilla sanoilla, joilla
kansanjoukko tervehti häntä Itäportin luona Jerusalemissa: Siunattu hän, joka tulee Herran nimessä, Hoosianna korkeuksissa! Tämä Pyhä-hymni antaa ilon sävellajin sekä arkeen että juhlaan.
Paastonaika kutsuu sinua ja minua seuraamaan Kristusta ristin tietä. Silloin valmistaudutaan pääsiäiseen paastoten,
katuen, Jumalan sanaa mietiskellen ja köyhille myötätuntoa osoittaen.

Risti ei silti ole viimeinen sana.

Kirkonpalvelijat ry:n
vuosikokous
pidetään tiistaina 27.6.2017 klo
16.30 seurakuntasali, Tapiolan
kirkko, Kirkkopolku 6, Espoo.
Hallituksen kokouksessa 17.11.2016
Helsinki
Antti Ruuskanen Kari Hartikainen
puheenjohtaja
sihteeri

Kirkonpalvelijat ry:n

Vuoden Kirkonpalvelija

Pääsiäinen on ristin ja ylösnousemuksen pääsiäinen. Kristuksen risti sovittaa syntimme, lunastaa meidät vapaaksi ja paljastaa Jumalan armahtavan rakkauden meitä kohtaan. Kristuksen ylösnousemus kukistaa kuoleman ja avaa
meille taivaan portit sepposen selälleen.
Sen johdosta toivon ja rukoilen, että antaisit pääsiäisen sanoman lohduttaa,
ilahduttaa ja rohkaista sydäntäsi. Älä anna omien erehdysten, epävarman uskon tai toisten ihmisten ”ristiinnaulitse” -huutojen tulla sinun ja Vapahtajasi välille. Kristuksen voitto on myös sinun voittosi. Pääsiäisen ilo kuuluu myös sinulle. Siksi sinulla on lupa liittyä kristittyjen yhteiseen kiitosvirteen: ”Siunattu
olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Hoosianna korkeuksissa!”
Hyvää ristin ja ylösnousemuksen pääsiäistä!
Jari Jolkkonen
Kuopion hiippakunnan piispa

Kirkonpalvelijat ry:n hallitus on
päättänyt valita vuonna 2017
Vuoden kirkonpalvelijan.
Ehdotukset sopivista kirkonpalvelijoista perusteluineen pyydetään lähettämään 21.4.2017 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen kirkonpalvelijat@kolumbus.fi
Vuoden kirkonpalvelija valitaan yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 27.6.2017 Espoossa.

Kirkonpalvelijat ry
Kirkonpalwelija

Espoon kirkko
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Kutsu
Olette lämpimästi
tervetullut juhlimaan
60-vuotista
ammattiliittoamme sen
perustamispäivänä

27.4.2017
Ohjelmassa mm:

Reformaation
tarina
Jari Jolkkonen

V

uonna 2017 tulee kuluneeksi viisisataa vuotta siitä, kun eräs augustinolaismunkki naulasi 95 teesiä pienen
Wittenbergin kylän kirkon oveen. Tuo
munkki oli Martti Luther, ja hetkestä alkoi uusi aikakausi paitsi kirkon historiassa, myös monissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Reformaation merkkivuotta vietetään kaikissa luterilaisissa kirkoissa ympäri maailmaa, mutta
mistä kaikki alkoi ja mitä sitten tapahtui?
Reformaation tarina kertoo 56 kuvitetulla sivulla mistä uskonpuhdistuksessa oli kyse, miten reformaatio otettiin vastaan, miten luterilainen identiteetti syntyi ja mihin luterilaiset uskovat. Kirja syventää lukijan tietoisuutta
luterilaisuuden ytimestä.

Klo 14.00
Musiikkitilaisuus
Uspenskin katedraalissa
(Kanavakatu 1, 00160
Helsinki),
Uspenskin
katedraalikuoro esintyy.
Konsertin jälkeen
siirrymme tuomiokirkkoon.
Klo 15.00
Ekumeeninen
hartaushetki Helsingin
tuomiokirkossa
(Unioninkatu 29, 00170
Helsinki).
Klo 16.00
Kahvitilaisuus
tuomiokirkon kryptassa,
Stand up -koomikko
Mikko Vaismaa esiintyy.

Herra Jeesus Kristus, sinä olet minun
vanhurskauteni ja minä olen sinun syntisi:
Sinä olet ottanut kantaaksesi sen mikä on minun ja
antanut minulle sen mikä on sinun.
Sinä otit kantaaksesi sen mitä sinä itse et ollut
ja olet antanut minulle mitä minä en ollut.
(M. Luther)
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V

uosituhansien ja -satojen aikana
kirkkomme on ollut monenlaisten
muutosten näyttämönä. Jos ovilla on
tuuli käynyt, yhteys taivaalliseen auttajaamme on säilynyt. Inhimilliseen tapaan uskovien joukko on jakautunut oikein uskoviin ja lahkoutunut vielä paremmin uskoviin. Raamatun keskeisin
ANTTIrakasta
RUUSKANEN
totuus:
Jumalaa yli kaiken ja läpuheenjohtaja
himmäistäsi
niinkuin itseäsi on pirstoupuh. 050
4400kuitenkin
221
tunut,
säilyen
tulkinnoiltaan
antti.ruuskanen@kirkonpalvelijat.fi
säröytyneenä.
Aiemmin seurakunta oli nykyisen
MAARIT ILONEN
kunnan kaltainen hallinnoltaan ja kirkvarapuheenjohtaja
koherra (rovasti) oli samalla ikäänkuin
puh. 050 339 2903
kunnan
johtaja nykyisen systeemin aimaarit.ilonen@evl.fi
kana. Johdon merkitys on korostunut
erityisesti
katastrofien, kuten sotien aiOSMO NISSI
kana.
Suomessa
muistetaan huutolaispuh. 040 804 9415
lasten
ajat
ja
nykyisen
osmo.nissi@evl.fi diakonian alkutaipaleet.
KARI HARTIKAINEN
sihteeri
PL 421, 70101 KUOPIO
puh. 050 520 7003
kirkonpalvelijat@kolumbus.fi
kari.hartikainen@evl.fi

Kirkonpalvelijat ry:n
hallitus 2017

KRISTIINA SANAKSENAHO
puh. 040 515 7538
kristiina.sanaksenaho@evl.fi
ARJA AURANEN
puh. 040 541 9123
arja.auranen@evl.fi
TAITO AHO
puh. 044 720 3710
taito.aho@evl.fi
HARRI KOSOLA
puh. 050 362 0059
harri.kosola@evl.fi
ARVO KATAJAMÄKI
puh. 044 530 3974
arvo.katajamaki@evl.fi
AMI HAAPANIEMI
puh. 044 270 3550
ami.haapaniemi@evl.fi

Kirkonpalwelija

- palveleva ammattiliitto
Asemamiehenkatu 2, 6. krs.
00520 HELSINKI
puh. 0207 912 530
fax 0207 912 531
www.kirkonalat.fi
etunimi.sukunimi@kirkonalat.fi
Toimisto on avoinna ma-pe klo
9.00-15.00. Kesäaika (kesä-elokuu) klo 9.00-14.00.

Anna-Maria Numminen
Lakimies
Evl ja ort. sopimusneuvonta ja -neuvottelut, lainopillinen neuvonta,
sosiaaliturva-asiat, liittojuristi
040 504 0770

Paula Aaltonen
Toiminnanjohtaja
Toimiston johtaminen, hallinto-ja
neuvotteluasiat
00400 236 881

Pekka Pietinen
Lakimies
Evl ja kr.järjestöjen sopimusneuvonta ja -neuvottelut,
lainopillinen neuvonta, luottamusmieskoulutus
040 775 3889

Sok Sann Heng (Äitiyslomasijainen)
Toiminnanjohtajan assistentti
Viestintäpalvelut, toimistoapulainen
040 520 1015

Hannele Halinen
Jäsenpalvelusihteeri
Jäsenpalvelu, jäsenmaksuasiat,
kuntoremonttilomat
0400 882 011

Innostu

Galina Voloshina
Toimistopalvelusihteeri,
Jäsenrekisteri, osoitteenmuutokset, kurssi-ilmoittautumiset
0400 882 012
Paula Antell
Järjestöasiantuntija.
Alue- ja opiskelijatoiminta,
liiton kurssit, yhteydet järjestöihin,
kouluttaviin laitoksiin ja
opintomatkat
050 370 3683
Jaana Kovanen
Kirjanpitäjä. Talous, laskutus
0400 214 437

TKO?

– www.turunkristillinenopisto.fi –

Opiskele suntioksi työn ohessa
Monimuotoisena toteutettava koulutus sisältää lähiopetuksen, itsenäistä työskentelyä sekä työpaikalla
tapahtuvan oppimisen.
Tavoitteena on suorittaa suntion ammattitutkinto
n. 1,5 vuodessa. Se edellyttää työ- tai oppisopimuspaikkaa tai työssäoppimispaikkaa seurakunnassa
koko koulutuksen ajaksi.
Haku päättyy 15.5.2017. Lähiopetus alkaa 28.8.2017.
Lisätiedot:
• opintotoimisto, p. 0400 597 742, opintotoimisto@tk-opisto.fi
• Matti Ijäs, p. 050 4060 837, matti.ijas@tk-opisto.fi
Turun kristillinen opisto
Lustokatu 7, 20380 Turku
p. 02 4123 500 • info@tk-opisto.fi

Kirkonpalwelija
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Huopanankoski, Viitasaari. Kuvaaja: Jorma Ikonen.

Kristus, sinun elämäsi kulki kärsimyksen kautta, sinä kannoit omaa ristiäsi.
Niin kuin Simon Kyreneläinen auttoi sinua kantamaan ristiäsi, auta sinä meitä.
Kulje rinnallamme, kun me kuljemme oman elämämme kärsimyksen tietä.
Kristus, kun sinun on pakko kärsiä, sinä et kapinoinut etkä katkeroitunut.
Muuta myös meidän vastahakoisuutemme ja katkeruutemme suostumukseksi.
Sinä tunnet meidän tuskamme ja pelkomme.
Auta meitä säilyttämään toivo pahimmankin keskellä.
Kristus, kiitos siitä, että meidän elämämme on kätkettynä sinun kanssasi
Jumalaan.
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