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Tervetuloa Tapiolaan

JUHANNUSPÄIVÄ
Johannes Kastajan päivä

Kiitämme Johannes Kastajasta, järkähtämättömästä 
ja nöyrästä Jumalan miehestä. Kiitämme hänen 

uskollisuudestaan tehtävässä, jonka hänelle annoit. 
Hän valmisti tietä Toiselle eikä halunnut itse 

paistatella suosion loisteessa. Hän antoi kaiken 
kunnian Hänelle, jonka Jumala oli lähettänyt. 

Herra, anna meillekin uskollisuutta noudattaa sinun 
tahtoasi ja saattaa päätökseen ne tehtävät, joita 

varten olet meidät lähettänyt. 

Anna-Mari Kaskinen

Arvoisat Kirkonpalvelijat, 
vietämme vuoden 2017 
Opinto- ja neuvottelupäiviä 
Espoossa 27.6.-28.6.2017 
Tapiolan kirkolla.
Tapiolan kirkko on yksi Tapiolan kes-
kustan 1900-luvun modernia arkkiteh-
tuuria edustavista  asemakaavalla suo-
jelluista  rakennuksista. Kirkko valmis-
tui  1965 ja sitä laajennettiin 1992. Ark-
kitehtinä oli professori Aarno  Ruusu-
vuori. 

Tapiola on taiteen, kulttuurin, liikunnan 
ja palvelujen elävä keskus. Länsimet-
ron  valmistuttua Tapiolasta pääsee 14 
minuutissa Helsinkiin.

Tervetuloa.

Uudenmaan alaosaston 
juhlatoimikunta 

Toini Tissari        Anita Nurttila   
Heikki Autio        Suvi-Sanna  Larjo

Tapiolan kirkko on keskellä kylää. 
Kirkkomme ulko-ovissa lukee kol-

mella kielelle ”Tervetuloa, Välkom-
men, Welcome”.  Kirkon ovet ovat auki 
aamusta iltaan, tavallisimmin klo 7-21. 
Kun tulen töihin tai messuun, käyn sy-
tyttämässä kynttilän kirkkosalin ovel-
la olevaan lähetyskynttelikköön. Siinä 
samalla on hyvä huokaista  ja kiittää. 

Sytyttäessäni kynttilää tapaan usein 
jonkun kirkkomme vahtimestareista. 
Minulle kirkonpalvelijan eli suntion työ 
on aina ollut lähellä sydäntä.  Väitän tie-
täväni myös jotain kirkonpalveluskun-
nan työn arjesta. Siitä, että pyyntöjä tu-
lee viime tipassa ja joskus vielä myö-
hemminkin.  Ja silti asiat järjestyvät. 

Meitä kaikkia kirkon työntekijöitä yh-
distää, että olemme Suuremman pal-
veluksessa ja seurakuntalaisia varten. 
Tapiolan seurakuntaan kuuluu reilut 
22 500 jäsentä. Viime vuoden aikana 
seurakunnan jäsenmäärä vähän nou-
si, koska meidän alueellemme muute-
taan paljon. Itse asiassa koko Tapiolan 

keskusta on iso rakennustyömaa. Kir-
kon peruskorjausta on odotettu vuo-
sikausia.  Tämän hetkisen tiedon mu-
kaan sen pitäisi alkaa vuonna 2019. 

Tervetuloa on se ajatus, jolla haluam-
me suhtautua kaikkiin alueen asukkai-
siin ja kaikkiin ihmisiin. Kirkossamme 
on paljon erilaisten kuorojen järjestä-
miä konsertteja. Kesäkuun alussa kir-
kossamme toteutettiin reformaation 

merkkivuoden kunniaksi Kari Tikan sä-
veltämä Luther-ooppera.  Joka vuosi 
kouluikäiset tytöt ja pojat sekä vähän 
vanhemmat nuoret viettävät kirkko-
yön. He pitävät leirin kirkossa. Tämä 
ei syntyisi ilman kirkonpalveluskuntaa. 

Tervetuloa viettämään Kirkonpalveli-
jat ry:n opinto- ja koulutuspäiviä Tapio-
lan kirkolle. Olkaa kuin kotonanne. 

” Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa. 
Puut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa. 
Se meille muistuttaapi
hyvyyttäs, Jumala. 
Ihmeitäs julistaapi
se vuosi vuodelta. ”
       Virsi 571:2.

Päivi Linnoinen
Tapiolan seurakunnan kirkkoherra

Kansikuva; Tapiolan kirkko; kuvaaja: Kari Hartikainen.2
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Tien raivaaja    (Luuk.1: 57-66)

Suomen suvi on pääsääntöises-
ti kauneimmillaan juhannuksen ai-

kaan. Silloin valon määrä on suurim-
millaan ja pimeyden vaikutus pienim-
millään. Tällöin ihmiset haluavat naut-
tia auringosta, lämmöstä ja lämpimäs-
tä säästä. 

Toisaalta tuohon ajanjaksoon mah-
tuu aika usein monenlaista surua ja 
murhetta. Valo ikään kuin sokaisee ih-
misten aatokset ja mielen. Se saa ihmi-
set tekemään vääränlaisia valintoja. Täl-
löin ei aina mietitä, mikä on järkevää ja 
mikä ei. Juhannukseen liittyy hukkumi-
sia, väkivallantekoja, rattijuopumuksia 
ja pienten lasten huostaanottoja. Päih-
teillä on oma osuutensa näissä teois-
sa. Kaikki ei mene aina ihan putkeen.

Kaikki ei mennyt ihan putkeen Elisa-
betin synnyttämän pojan nimen suh-
teen. Tuon ajan perinteen mukaan lap-
selle olisi pitänyt antaa isän mukaan ni-
meksi Sakarias. Mutta lapsen äiti sa-
noi: ”Ei, hänen nimekseen tulee Jo-
hannes.” Paikalla olleet ihmiset sanoi-
vat: ”Eihän sinun suvussasi ole ketään 

sen nimistä.” Tämän jälkeen asiaa ky-
syttiin lapsen isältä, joka kirjoitti kirjoi-
tustauluun: ”Hänen nimensä on Jo-
hannes.” Pojan isä, Sakarias, sai sa-
malla hetkellä puhekykynsä takaisin ja 
puhkesi ylistämään Jumalaa.

Sukulaisten järkytykseksi Johan-
neksesta tuli Johannes. Mutta mik-
si Johannes? Onko nimellä merkitys-
tä? Raamatun aikana nimellä oli vah-
va merkitys. Se kertoi ihmisen olemuk-
sesta ja elämän tarkoituksesta. Niinpä 
tekstimme toteaa: ”Mikähän tästä lap-
sesta tulee?”

Nimi Johannes tarkoittaa ”Jumala 
on armollinen, Jumala armahtaa”. Hä-
nelle Jumala oli varannut selkeän elä-
män tarkoituksen ja tehtävän. Hänen 
missionsa oli kulkea Jeesuksen edellä 
ja raivata tietä maailman Vapahtajalle. 
Hän saarnasi vahvoin sanoin parannuk-
sen tekoa ja kääntymystä. Hän kastoi 
Jordan virrassa ihmisiä parannuksen 
kasteella. Hän oli tien raivaaja, joka ju-
listi Kristuksen tulemista.

Jumalan suunnitelmista kiinni pitä-

minen ei ole aina helppoa. Oma tahto 
ja Jumalan tahto eivät käy aina yksiin. 
Tämän oppivat Sakarias ja Elisabet. 
Kun enkeli ilmoitti heille Johanneksen 
syntymästä, heidän oli mahdotonta 
uskoa siihen. He saivat muistutuksen: 
Sakarias menetti puhekykynsä.

Johannes Kastaja oli aikansa tien rai-
vaaja, julistaja ja muistuttaja siitä, mikä 
elämässä on merkittävää ja tärkeintä. 
Hän oli Jumalan armon ja rakkauden 
avaaja. Mistähän nyt löytyisi heitä, jot-
ka pitäisivät riittävästi meteliä sen puo-
lesta, mikä on ihmiselämän päämäärä 
ja tarkoitus: oma tahto vai Jumalan 
tahto. Juhannus saattaa osalle meis-
tä antaa ikävän muistutuksen siitä, ke-
nen hallussa on lopulta elämän hallin-
ta ja tarkoitus. Jokaisen ihmisen elä-
mällä on oma tarkoituksensa Jumalan 
suunnitelmissa, vaikka se ei aina siltä 
tuntuisi.

”Taas niityt vihannoivat ja laiho laak-
sossa. Puut metsän huminoivat taas 
lehtiverhossa. Se meille muistuttaapi 
hyvyyttäs, Jumala, ihmeitäs julistaapi 
se vuosi vuodelta.” (Virsi 571:2)

Keijo Toivanen
Kunniasuntio

Tukholma, Manchester, Lontoo, Te-
heran: eurooppalaisten ja muiden 

suurkaupunkien aivan tavalliset asuk-
kaat ovat järjettömän väkivallan koh-
teena yhä kiihtyvällä tahdilla � siltä tun-
tuu. Suomessa ei kuitenkaan pidä ol-
la peloissaan eikä suomalaisten pi-
dä käpertyä oman maamme suojaan, 
vaan matkustella ympäri Eurooppaa ja 
muuta maailmaa siinä kuin ennenkin. 
Olemme niin turvassa kuin se suinkin 
on tänä päivänä mahdollista.

Ainakin ajatuksen tasolla meidän, 
joiden tehtävään tilojen ja asiakkaiden 
turvallisuus kuuluu, kannattaa varau-
tua myös niihin asioihin, joita ei toden-
näköisesti koskaan tapahdu. Eihän va-
ra venettä kaada.

Arkipäivän turvallisuus on kuitenkin 
se asia, johon emme koskaan voi pa-

nostaa liikaa. Pidetään huolta, että kul-
kuväylät ja varauloskäynnit pysyvät va-
paana esteistä. Tehdään paloilmoitti-
men kuukausikokeilut ja vaihdetaan 
palaneet lamput. Huolehditaan keitti-
öiden ja vessojen hygieniasta. Nämä 
ovat yksinkertaisia asioita, mutta ihan 
joka päivä niihin pitää kiinnittää huomi-
ota.

Arkipäivän turvallisuus on osuvana 
aiheena koulutuspäivillämme Espoos-
sa juhannuksen jälkeen: juhannuk-
seen ei tosiaan ole pitkä aika, vaikka 
eipä ole kesää juuri näkynyt täällä päin 
Suomeakaan. Onpa kuitenkin valoi-
saa, luonto näyttää vihreämmältä kuin 
koskaan ja linnut pitävät konserttiaan 
ympäri vuorokauden. Kyllä kesän läm-
pökin vielä saapuu, juhannuksena vii-
meistään!

Hyvää kesää, toivottavasti nähdään 
Espoossa!

Antti Ruuskanen

Arkipäivän turvallisuus huolenamme

3



Kirkonpalwelija

Jos työyhteisön ilmapiiri on tulehtu-
nut ja jos ihmissuhteet ovat pääs-

seet lukkiutumaan, työpaikalle ei ole 
enää hauska mennä ja työviihtyvyys 
alenee huomattavasti.

Tuossa tilanteessa kesäloma on tu-
lossa todella kreivin aikaan. Ja sitten 
kun ansaittu ja virkistävä loma on ohi, 
niin toivottavasti työpaikkasi säilyi. Pel-
ko työn menettämisestä on koko ajan 
vaanimassa. Toivon myös, että kevääl-
lä väsymystä tuottanut ilmapiiri olisi ta-
saantunut. Työn loppuminen ei milloin-
kaan ole ainut uhka. Todellinen jaksa-
mista syövä ilmapiiri voi sairastuttaa 
koko yhteisön. Yksittäisen työntekijän 
kohdalla paha olo vaikuttaa jopa taus-
taelämään.

Nyt kun elämme aikaa, jossa ihmis-
ten arki muuttuu rajusti. Sen seurauk-
sena ainakin mielikuvissamme jakau-
dumme voittajiin ja häviäjiin, väliinpu-
toajiin ja jo pudonneisiin.  Muutokset 
ovat tulleet työyhteisössäkin jäädäk-
seen. Häviäjä useimmiten siirtää omat 
pelkonsa muiden kontolle. Syyllinen 
on löydettävä aina oman kehon ulko-
puolelta. Parhaiten osaamme itsellem-
me valehtelemisen taidon. Kokoamme 
naamioita, joiden taakse on helppo pii-

loutua. Silloin häviäjän ei tarvitse tun-
nistaa itseään häviäjäksi.

Yksi työyhteisön pahimpia rooleja on 
kyynisyys. Rooli, jonka taakse voi pii-
loutua ja saada aina muut näkymään 
ongelmina. Jos työyhteisössä on kyy-
nikkojen leiri, niin sen vetäjänä on ai-
na pääkyynikko ja jäseninä siipeilijöitä. 
Tuo leiri polttaa koko ilmapiirin karrel-
le. Pääkyynikko on täysin mustavalkoi-
nen, joko olet puolellani tai sitten mi-
nua vastaan. Hänen käyttäytymisensä 
on erittäin hyökkäävää ja salakavalaa. 
Hän on tahtoessaan täysin kyvytön 
yhteistyöhön ja yhteisöllisyyden luo-
miseen. Hänen työajastaan suurin osa 
kuluu muiden seuraamiseen ja oman 
aseman vahvistamiseen. Pääkyynikko 
on aina erittäin kateellinen, eikä siedä 
toisten hyviä keskinäisiä suhteita.

Hän on erittäin altis työpaikkakiu-
saajaksi. Hän useinkin mielistelee esi-
miestään, mutta saman tien voi pu-
hua hänestä selän takana paljon pa-
haa. Alemmuuden tunne on yleistä 
henkilöllä, jonka ammatti-identiteet-
ti on heikko. Alemmuutta kokiessaan 
hän on helposti ärtyvä ja suvaitsema-
ton toisenlaisia ihmisiä kohtaan. Työyh-
teisössä ärtymys kohdistuu työtoverei-
hin ja mikä pahinta myös asiakkaisiin. 

Jokainen meistä 
haluaa kuulua työtä 
tehdessään luovaan 
työyhteisöön

Tuollainen ilmapiiri on katkaistava 
välittömästi, koska kaikkien panos työ-
hön alkaa heikentyä. Hetken kuluttua 
kukaan ei pysty, eikä uskallakaan tehdä 
työtään täydellä teholla. Työkaverit al-
kavat saada erilaisia, yllättäviäkin psy-
kosomaattisia oireita. Kyynikkojen lei-
ri porskuttaa erittäin terveenä. Hehän 
kokevat olevansa täysin oikeassa. He 
saavat voimansa väärästä lähteestä.

Työnohjauksen tarve on jo yleisesti 
todettu ja tunnustettu. Sen toteuttami-
sessa on ilmennyt melko paljon ontu-
mista. Liian helposti ajatellaan, että on-
gelma on helposti ratkaistavissa. Niin 
onkin, mutta todellisen ongelman löy-
täminen ei olekaan niin helppoa. Oi-
kealla työnohjauksella on työtyytyväi-
syyttä ja työviihtyvyyttä lisäävä vaiku-
tus. Työnohjaus on oppimista ja har-
jaantumista yhteistyöhön. Ongelman 
hautaaminen on kuin ansiomerkki kyy-
nikon rintaan. Kahdenkeskinen työn-
ohjaus olisi joskus pakollista, koska 
joillekin omien virheiden tunnustami-
nen ryhmässä voi olla liian iso kynnys. 

Luova taso työyhteisössä edellyttää, 
että kaikki kantavat vastuun. Tullak-
seen luovaksi työryhmä tarvitsee ky-
vykkään johdon ja jatkuvan tuen. Yksi 
tuen muoto on työnohjaus.

Raimo Vakkuri
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Kirkonpalvelijoiden keskeisiä am-
mattitaitovaatimuksia ovat mm. 

asiakaslähtöisyys, vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaidot, vastuullisuus, palve-
lualttius ja kuuntelemisen taito. Kaikki 
nuo ovat vaatimuksia, jotka eivät ajan 
saatossa himmene.

Lähivuodet tulevat kuitenkin muut-
tamaan kirkon työtä ja toimintaa mo-
nin tavoin. Eri työalojen ja ammattikun-
tien väliset raja-aidat tulevat mataloitu-
maan. Kirkossa tulee oppia tekemään 
entistä enemmän yhteistä työtä ja yh-
teistyötä. On rehellisesti mietittävä, 
miten kirkon perustehtävän mukaista 
toimintaa voidaan edistää. 

Perustehtävän ohella on pohdittava 
myös työntekijöiden osaamista. Osaa-
mista, joka ei ole vain tietoja ja taito-
ja, vaan viisautta, joka on sovelletta-
vissa tilanteesta tai olosuhteista riip-
pumatta. 

Toinen asia on hyvät vuorovaikutus-
taidot. Kirkon työntekijöiden on kyettä-
vä kohtaamaan erilaisia ihmisiä, nuoria 
ja vanhoja, hyvinvoivia ja syrjäytyneitä, 
terveitä ja vammaisia sekä ihmisiä eri-
laisista kulttuureista. 

Kolmas tärkeä taito on toimintaym-
päristön tunteminen ja tilannetaju. Kir-
kon työntekijän on ymmärrettävä, mil-
laisessa kontekstissa hän toimii ja mil-
laista toimintaa kulloinenkin konteksti 
edellyttää.

On ilmeistä, että tulevaisuuden työ-
elämä edellyttää entistä enemmän 
monitaitoisuutta ja valmiutta toimia 
monenlaisissa toimintaympäristöissä. 
Tulevaisuuden kirkossa työntekijät toi-
mivat monilla nykyisillä työaloilla, mut-
ta tekevät tehtäviä, jotka ennen kuului-
vat vain yhdelle ammattiryhmälle. 

Kirkonpalvelijoiden eettisissä ohjeis-
sa sanotaan, että työssä jaksamisen ja 
ammatillisen itsetunnon lähtökohtana 
on se, että työntekijä tietää tekevänsä 
ammatillisesti oikein, työyhteisön kan-
nalta tarkoituksenmukaisesti ja ihmi-
senä rehellisesti. Edelleen eettisissä 

ohjeissa edellytetään, että kirkonpal-
velija on tietoinen ammatillisesta vas-
tuustaan kirkon työntekijänä. Osana 
ammattitaidon ylläpitämistä kirkonpal-
velijalla on oikeus ja velvollisuus huo-
lehtia omasta hyvinvoinnistaan ja hen-
gellisestä elämästään. Oman ammatil-
lisen osaamisen kehittäminen aktiivi-
sesti on koko työuran kestävä tehtävä.  

On totta, että parhaimmillaan työ on 
väline itsensä kehittämiseen ja toteut-
tamiseen. Totta on myös se, ettei työn 
pitäisi viedä ihmisen kaikkia voimia.

Vuonna 2016 suntion koulutuksen 
aloitti 117 henkilöä. Se kertoo siitä, että 
kirkon palvelustyötä halutaan tehdä ja 
siihen halutaan ammatillisesti koulut-
tautua. Ammatillisen koulutuksen tut-
kintorakenteen uudistuksessa suntion 
ammattitutkinnon osaaminen siirtyy 
osaksi seurakunta- ja hautauspalvelu-
alan ammattitutkintoa.  Tulevaisuuden 
kannalta keskeisinä osaamisen alueita 
ovat toiminta seurakuntalaisten kans-
sa, kiinteistöhoito, kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaan omaisuuden hoito ja 

huolto, uskonnon tunteminen ja dialo-
gi, ihmisten kohtaaminen kriiseissä se-
kä erilaisten vakaumusten huomioon-
ottaminen. 

Hyvät kirkonpalvelijat, eettisissä oh-
jeissanne olette viisaasti rakentaneet 
polkua myös tulevaisuuden kirkonpal-
velustyölle. Osaamisenne on sellaista, 
mitä seurakunnat tarvitsevat nyt ja tu-
levaisuudessa. Työ ja koko elinympä-
ristömme muuttuu koko ajan, halusim-
me tai emme. Elämme osana laajem-
paa kokonaisuutta, jossa digitalisaa-
tio – mitä kaikkea se sitten tarkoittaa-
kaan – on jo täällä. Paljon uutta on vielä 
edessä. Edesmenneen presidenttim-
me Mauno Koiviston sanoja lainaten 
”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka 
tulee käymään, olettakaamme, että 
kaikki käy hyvin.”

Hyvää kesää teille toivottaen
Paula Aaltonen
toiminnanjohtaja

Kirkonpalvelustyö kohti tulevaisuutta

Olen Ismo Korhonen, puhtaus-, 
ruoka- ja pesula-alojen ammat-

tilainen. Espoon seurakuntayhty-
mässä ennätin työskennellä 14 vuo-
den ajan ja sitä ennen Helsingin kau-
pungilla. Nyt johdattelen Hausjär-
ven kunnan Ruoka- ja siivouspalve-
lujen väkeä uuteen toimintamalliin.

Koulutusaiheesta: Hygieeninen 
työskentely keittiössä on tosi tärkeä 
juttu: Hysteeriseksi ei saa heittäy-
tyä mutta tarkkana pitää olla, jotta 
me keittiöammattilaiset emme huo-
maamattamme siirrä mikrobeja asi-
akkaan lautaselle.

Ismo Korhonen
Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö
Hausjärven kunta
Keskustie 2 – 4, 12100 OITTI
www.hausjarvi.fi
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TIISTAI 27.6.2017

8.00 Tulokahvit ja ilmoittautuminen
 * Tapiolan kirkko,
  Kirkkopolku 6, Espoo

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
 * Turvallisuuskouluttaja Hannu Willman
 
16.30 Vuosikokous
 * Srk-sali, Tapiolan kirkko
  Kirkkopolku 6
 * Vuoden Kirkonpalvelijan julkaisu

18.30 Päivällinen
 * Grill It!

KESKIVIIKKO 28.6.2017

8.00 Viikkomessu
 * Tapiolan kirkko
 * Kappalainen Ossi Tervonen

 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

Kirkonpalvelijat ry:n 
OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT

Espoossa 27.–28.6.2017
– Arkipäivän turvallisuus seurakuntatyössä –

571: 1–4

472: 1
472: 1

170: 1,4

332 b

932

600: 1,2,5
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Tervetuloa kielikurssille, tervetuloa 
oppimaan taivaallista kieltä. 

Tämä kieli ei tunne sanoja, joten si-
nunkaan ei tarvitse opetella sanoja. 
Me emme kuule tätä kieltä korvin vaan 
silmin! Se on sanatonta kieltä, mutta 
se on monesti tärkeämpi ja ilmaisuvoi-
maisempi kieli. Sitä ymmärtävät kaikki 
maailman kristityt, koska sitä eivät ra-
joita sanat eivätkä maiden ja valtakun-
tien rajat.

Kirkon tehtävä on aina ollut tuoda il-
mi se, mitä ei voi ilmaista. Sen vuoksi 
kirkon ja uskon kieli ei rajoitu vain sa-
noihin, vaan kirkko käyttää myös tois-
ta kieltä, symbolikieltä. Symbolikieli on 
hengellinen kieli. Sen sisältö on ylös-
nousemus.

Symbolit ovat äänetöntä puhetta ja 
tätä kieltä kirkon työntekijän tulee ym-
märtää. Kirkonpalvelija on tämän kie-
len opettaja ja kielenhuoltaja. 

Symbolit alttarilla

Kirkon keskeisin paikka on alttari. Alt-
tarilla onkin tärkeä asema symbolikie-
lessä. Kirkon arkkitehtuuri tai esteetti-
set arvot eivät saa syrjäyttää symbo-
leja. Työkiireiden tai seurakuntalaisten 
toivomusten mukaan ei tässä asiassa 
myöskään saisi tehdä kompromisseja. 

Symbolikieli on satoja tai jopa tuhan-
sia vuosia vanha. Yhä tänään se on 
elävä kieli. Siksi kertauskurssi on aika 
ajoin paikallaan.  

Helena Turja
Pastori, Seinäjoen seurakunta

Kirkonpalvelijan tehtävät kirkossa

On kulunut 12 vuotta siitä, kun en-
simmäisen kerran julkaistiin kir-

konpalvelijan eettiset ohjeet Kirkonpal-
velijat ry:n järjestämillä opinto- ja kou-
lutuspäivillä kesäkuussa 2005 Oulus-
sa. 

Näiden kuluneiden vuosien aikana 
maailma on muuttunut monella taval-
la. Eurooppa on joutunut pakolaisvir-
ran näyttämöksi. Osa tuosta virrasta 
on kulkeutunut maahamme saakka. 
Samanaikaisesti terrorismi on tullut lä-
hemmäksi meitä. Pelon ilmapiiri on li-
sääntynyt. Elämme monella tavalla 
epävarmoja aikoja. Rauha on järkkynyt.

Kirkonpalvelijan toimintaympäristö 
on moniarvoistunut. Eettiset kysymyk-
set ovat hallinneet mediaa. Tasa-arvoi-
nen avioliittolaki on Suomessa tullut 
voimaan. Luterilaisesta kirkosta eroa-
minen jatkuu. Olemme kohta lähellä 
70 %. Tämä merkitsee sitä, että mei-
tä luterilaisia ei ole enää kuin hieman 
alle 4 miljoonaa. Muiden uskontojen tai 

kulttuurien edustajia on maassamme 
reilut 1,5 miljoonaa. Tämä kaikki aset-
taa kirkonpalvelijan työlle ihan uudet 
haasteet.

Kirkonpalvelijan uudet 
eettiset ohjeet

On hyvin perusteltua saattaa voi-
maan uudet eettiset ohjeet. Näiden 
ohjeiden tarkoituksena on olla kirkon-
palvelijan työn tukena ja turvana. Nuo 
ohjeet antavat eettisen selkärangan sil-
le työlle, mihin kirkko on kutsunut kir-
konpalvelijan omalla työnkuvallaan ja 
toiminnallaan tuomaan julki sen, mikä 
on kirkon perustehtävä missä tahan-
sa yhteiskunnallisessa tilanteessa mil-
loinkin. Kirkonpalvelijan perustehtävä 
on ”kirkastaa Jumalaa ja olla hyödyk-
si yhteiskunnalle ja kirkolle.”

Nämä uudet kirkonpalvelijan eetti-
set ohjeet julkaistaan Kirkonpalvelijat 
ry:n opinto- ja koulutuspäivillä Espoos-
sa 27.6.2017.

Keijo Toivanen
Kunniasuntio
Rovasti
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Helsingin tuomiokirkko Ristikulkue

Entinen STVL:n kuumaryhmä; vas. 
Matti Löppönen, Aino Sandström, 

Heikki Alanen ja Jouko Lahti.

Ote kirjasta PYHÄSTÄ PYHÄÄN – Kirkkovuoden sanoma; Veijo Koivula

Kuvia Kirkon Alat ry:n 60-vuotisjuhlista 27.4.2017
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Kirkonpalwelija

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-elo-
kuu) klo 9.00-14.00.

- palveleva ammattiliitto

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

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

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

Pekka Pietinen
Lakimies
Evl ja kr.järjestöjen sopimus-
neuvonta ja -neuvottelut,
lainopillinen neuvonta, luottamus-
mieskoulutus
040 775 3889

Galina Voloshina
Toimistopalvelusihteeri,
Jäsenrekisteri, osoitteenmuutok-
set, 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

Elämme kesäkuun alkua ja ulko-
na on selvästi suomalainen kesä: 

näyttäisi tulevan kolme kuukautta hiu-
kan huonompaa kelkkakeliä. Lunta tup-
ruttaa ulkosalla tai ainakin rakeita. Aja-
tus ei tällä hetkellä hakeudu vahingos-
sakaan uimarannoille ja lomaa kohden. 
Ainoa asia, joka muistuttaa loman tar-
peellisuudesta on ehkä hieman väsy-
nyt mieli pitkän talven jäljiltä.

Huhtikuun lopulla saimme viettää 
liittomme 60-vuotissyntymäpäivää 
Helsingissä ekumeenisessa henges-
sä. Oli ilo nähdä juhlissa ystäviä, jotka 
olivat saapuneet paikalle ympäri Suo-

menmaan. Tunnelma oli juhlan edetes-
sä välillä harras, välillä liikuttunut ja vä-
lillä ilmassa kaikui iloinen nauru. Kah-
vitilaisuudessa tutut tapasivat toisiaan 
ja puheensorina kävi innokkaana. Kaik-
ki tuon päivän toiminta ja ohjelma ker-
toi hyvästä tunnelmasta ja yhteisölli-
syydestä. Liittomme ja sen tapahtu-
mat ovat kaikille sen jäsenille turvasa-
tama ja paikka, jossa voi ladata akku-
aan ja saada innoitusta omaan työhön.

Seuraavan kerran tapaamme, arvoi-
sat Kirkonpalwelijat, yhdistyksenne 
kesäpäivillä Espoossa. Tutustuin ohjel-
maanne ja se vaikuttaa varsin mielen-

Tervehdys Kirkonpalwelijat!
kiintoiselta. Toivottavasti jokainen saa 
siitä itselle jotain uutta ja voimia työ-
hönsä. Tällä hetkellä merkittäviä asioi-
ta työelämässä ovat turvallisuus ja jak-
saminen. Työelämässä on monenlaisia 
uhkia ja varsinkin silloin, kun teemme 
erilaisten ihmisten kanssa töitä. Ei ole 
aina niin itsestään selvää, että ihmiset 
kohtelevat toisiaan asiallisesti tai kunni-
oittavasti. Asiatonta kohtelua näkee lii-
ankin usein. Silloin on hyvä tietää, mi-
ten itse toimii ja suhtautuu tällaisessa 
tilanteessa.

Toinen tämän päivän haaste työ-
elämässä on jaksaminen. Jo aiem-
min työpaikoilla on vähennetty työvoi-
maa ja eläkkeelle jääneiden tilalle ei ole 
otettu uusia työntekijöitä. Työt on jaet-
tu uudelleen ja kuormittavuutta on tul-
lut itse kullekin lisää. Tämän lisäksi työ-
paikoille on tullut KiKy, jonka nimissä 
jokaiselle on tullut lisää työtunteja. Asia 
puhututtaa edelleen. Väsymystä tulee 
ja ihmiset joutuvat hakeutumaan työ-
terveyden pakeille. Ihminen ei ole ko-
ne, vaan psykofyysinen kokonaisuus, 
joka kuluu ja rasittuu paineen alla. Pa-
himmassa tapauksessa edessä on äk-
kipysäys. Se laittaa aina miettimään, 
että onko tällaisessa menossa mitään 
järkeä.Kesäpäivillä saamme toivotta-
vasti ohjeita itsestä huolenpitämiseen 
ja myös sen huomaamiseen, kun lajito-
veri vieressä uupuu. 

Ilmatieteenlaitoksen ennustuksista 
huolimatta rohkenen toivottaa kaikil-
le lämmintä ja aurinkoista kesää. Toi-
votaan, että aurinkoisia päiviä sattuu 
jokaisen lomalle edes muutama. Tär-
keintä on silti lepo ja mukavien asioi-
den tekeminen, jahka lomillesi pääset.

Siunauksen toivotuksin,

Tiina Heino, 
Kirkon alat 
hallituksen puheenjohtaja

10



Kirkonpalwelija

Kymenlaakson
alaosaston kesäretki
Ma 7.8. Hirvensalmelle ja Mäntyhar-
julle. Hirvensalmella tutustumme Kar-
tanohotelli Satulinnaan ja Mäntyharjul-
la Taidekeskus Salmelaan sekä Mänty-
harjun kirkkoon.
Lähtö Kotkasta klo 8 ja Kouvolasta/
Kuusankoskelta klo 9. Paluu illalla. 
Omakustanteinen lounas päivän aika-
na. Kimppakyydit, jaetaan polttoaine-
kustannukset lähtijöiden kesken. Ala-
osasto kustantaa kahvitarjoilun Satulin-
nassa sekä sisäänpääsyliput Taidekes-
kus Salmelaan. 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 
6.7. Jouni Honkanen puh. 050 404 
7194, s-posti jouni.honkanen@evl.fi 
Tervetuloa!            Toimikunta

TIENRAIVAAJA

Tietä eteenpäin raivaan
Jumalan Pojan, taivaan
Ettemme joutuisi vaivaan.
Annan pantiksi pääni
Erämaan huutava ääni
Heinäsirkan, hunajan lääni.

J.S.

Seurakunta järjesti traditionsa mu-
kaan Juhannuskokon. Kirkkoher-

ran mukaan se oli perintöä Lutherilta 
asti. Jukaraisen vanhan isännän mie-
leen se toi edelleen pappilan palon, so-
tavuosien aikana. Tirehtööri Putiainen 
toi sytykkeiksi käytössä kuluneita py-
häkoulun laulukirjoja. Itse koulu oli ol-
lut lomalla jo lähes kymmenen vuotta 
lasten valinnanvapauden seurauksena. 
Liekkien kohotessa taivaalle veisattiin 
suvivirsi. Kaikki osasivat sen ja yhtyi-
vät Putiaisen baritoniin. Kirkkoherran 
ehdotus vasta ilmestyneestä lisävih-
kosta jäi odottamaan uuden vuositu-
hannen vaihdosta, sillä kukaan ei ehti-
nyt oppia siitä kuin Onpa taivaassa tar-
jona lapsillekin. 

Nuorisokuoro esitti omana osuute-
naan uuden versionsa Joutukaa sielut-
virrestä uudessa kieli- ja sointiasussa. 
Teksti korostui parin pikkurummun te-
hostuksesta: Tulkaa jo sielut, on aika jo 
veke, mullassa kivet on painona vain. 
Vanhempi väki ihmetteli tulkintaa, mut-
ta ikuisuudesta kertovat liekit palautti-

vat entiset rippikouluajat ja nykypolvi-
en metelöivä hartaus kaikkosi häiritse-
mästä perinteisiä tunteita.

Putiainen istui suntio Jakaraisen vie-
ressä ja keskusteli dynaamisesti har-
taus-käsitteen vesittymisestä ja pyhää 
oloa tukevan hiljaisuuden kaikkoami-
sesta tunnelmasta rukoustenkin aika-
na. Onneksi rovasti Jauhiainen piti oh-
jat käsissään ja lopetti liperien täristes-
sä huuliharpun soittoyritykset ja rippi-
kouluväen tanssi-improvisaatiot.

Väki sai sielunrauhansa kun kirkko-
kuoro lauloi tirehtööri Putiaisen jänte-
vässä johdossa pari perinteistä laulua. 
Kokon alkaessa hiiltyä nuorisokin osasi 
hiljentyä siunaukseen. Perinteinen har-
ras tunnelma saattoi vanhemman vä-
en kotimatkalle. Jotain oli kadonnut, 
mutta jotain olennaista myös koettu 
iäisen valon vertauksena liekkien ju-
hannusvalkeassa.

Snap

Juhannustulilla

Kuvasatoa Kirkkopäiviltä

Lokomo-sali Turun tori Esittelypöydän sankarit
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Avaa sydämesi Jumalan siunaukselle !
Lepää vihreillä niityillä ja virvoittavien vesien rannoilla, 

juo elävän veden lähteestä. 
Jumalan hyvyys ja rakkaus ympäröiköön sinua kaikkina päivinä, 

niin aurinkoisina kuin sateisinakin.
Pirjo Kantala

Muistolehto, Tapiolan kirkko.  Kuvaaja: Arto Kuorikoski.


