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Oikein tai väärin
Muutaman kuukauden olemme eläneet uuden virka- 
ja työehtosopimuksen aikaa. Ihan hyvä sopimus se on-
kin. Palkankorotukset ovat pieniä - korotuksia kuitenkin. 
Mutta varsinkin ensi vuoden kesäkuun ’lomarahaleikka-
usta korvaava’ kertaerä oli ainakin jonkin verran positii-
vinen yllätys. Sopimuksen iso asia on, että ensi vuoden 
lopussa hiukan huonomaineiseksi jäänyt harkinnanvarai-
nen palkanosa haudataan ja tilalle tulee suorituslisä. Hy-
vä että tulee, koska toisin kuin Hava kaikkien seurakun-
tien on pakko ottaa suorituslisä käyttöön. Hyvä asia on 
sekin, että suorituslisä on euromääräinen. Se kai tarkoit-
taa sitä, että esimerkiksi pienipalkkainen kirkonpalvelija 
voi saman suorituslisän kuin suuripalkkaisempi, mikä on 
minusta aivan oikein. 

Ison meren tuolla puolen on sanonta WWJD eli What 
would Jesus do? Tarkoittaa siis sitä, että ihminen voi 
omia ratkaisuja tehdessään pohtia, mitä Vapahtajamme 
tekisi siinä tilanteessa. Tämä on varmaan aika hölmöä, 

koska kukapa voisi väittää tietävänsä vastauksen tuohon 
kysymykseen. Minusta kuitenkin tuntuu, että jos Jeesus 
eläisi keskellämme, hän olisi sitä mieltä, että kyllä Suo-
men kirkoissa voidaan vihkiä samaa sukupuolta olevia. 
Toukokuun kirkolliskokous ei halunnut laajentaa avioliit-
tokäsitystä, mikä on minusta aivan väärin.

Toukokuun kolmena viimeisenä viikkona olemme saa-
neet nauttia aivan upeasta kesäsäästä. Monesta tun-
tuu syystäkin, että kesä on ollut jo nyt parempi kuin vii-
me vuonna. Kohta kokoonnumme kesäpäivillemme Tam-
pereelle pohtimaan seurakuntatyön turvallisuutta. Ei ke-
sä siihen lopu, on alkukesä – tai loppukevät - ollut säiden 
puolesta kuinka hieno tahansa. Tampereelta kesämme 
vasta alkaa – onhan edessä todella helteinen heinäkuu, 
mikä on minusta todellakin oikein.

Nähdään Tampereella,
Antti Ruuskanen

Oikea tie
Juhannusta on totuttu vuodesta toi-
seen viettämään keskikesän ja Suo-
men lipun juhlana. Kristillinen kirkko 
puolestaan viettää juhannusta Johan-
nes Kastajan, tien raivaajan muistoksi.

 Tuohon valon ja yöttömän yön juh-
laan yleensä ladataan monenlaisia 
odotuksia ja toiveita. Valo ja lämmin 
sää saavat aika usein ihmiset rie-
haantumaan niin hyvässä kuin pa-
hassa mielessä. Osalle heistä juhan-
nus tuo surua ja murhetta eli odotuk-
set eivät mene niin kuin oli ajateltu. 
Pahimmassa tapauksessa juhannus 
vie joiltakin hengen ja elämän. Jäl-
jelle jää vain tyhjyys ja useita kysy-
myksiä. Ehkäpä jotkut katsovat las-
kevaa keskiyön aurinkoa ja huokaile-
vat katsoen taivaanrantaan: ”Käänny 
puoleeni, Herra, ja ole minulle armol-
linen, sillä minä olen yksin ja avuton.” 
(Ps. 25:16)

Toisaalta juhannus sisältää monel-
le ihmiselle iloa, läheisyyttä ja rak-
kautta. Tuohon ajankohtaan on mo-
nissa seurakunnissa sijoitettu nuor-
ten konfirmaatiomessuja ja rakastu-

neiden parien avioliittoon vihkimisiä. 
Tässä keskikesän juhlassa on läsnä 
samanaikaisesti molemmat ääripäät: 
valot ja varjot, ilo ja suru. Juhannus 
on ikään kuin leikkaus koko ihmiselä-
män kaaren janan molemmista päis-
tä. Elämä ja kuolema aiheina nouse-
vat lehtien otsikoiksi näin keskikesän 
juhlan aikoihin.

Tämä suven suloinen aika antaa 
meille mahdollisuuden pohdiskel-
la elämän perusasioita. Mitä tietä 
kuljen elämässäni? Miten vietän tai 
käytän sen ajan, joka minulla on vie-
lä jäljellä? Mikä minulle on tärkeää? 
Mihin elämäni perustuu? Onko elä-
mässäni sijaa kristilliselle ajattelul-
le? Näenkö laskevan auringon takana 
elämää? Huokailenko minä kuin psal-
minkirjoittaja: ”Minä olen kuin eksy-
nyt lammas. Etsi minut! Sinun sää-
döstesi mukaan minä tahdon elää.” 
(Ps. 119:176, 94) 

Kun katselee ympärilleen tai lukee 
lehtien uutisia, niin ei voi todeta muu-
ta kuin, että monilla ihmisillä riippu-
matta iästä on elämä täysin väärillä 

urilla. Oikea tie on pahasti rämetty-
nyt tai se on täysin hukassa. On teh-
ty vääriä valintoja. Sydämessä ei ole 
tilaa kristilliselle pohdinnalle. Lohdu-
tusta haetaan sieltä, mistä sitä ei löy-
dy. Nautinnoista on tullut monelle ai-
kamme ”jumala”. Eksynyt ihminen 
elää pimeyden verkkojen kahleissa, 
jonne edes keskikesän aurinko ei pys-
ty paistamaan. On vain jäljellä kipua, 
pimeyttä ja tuskaa, johon nautinnot 
tuovat vain hetken helpotuksen.

Pimeyden keskellä Jumala on läs-
nä, vaikka ihminen ajattelee, että 
Luoja ei kuule häntä. Omien syntien-
sä tunnustaminen avaa mahdollisuu-
den oikean tien löytymiselle. Aina on 
oikea hetki suunnata elämänsä oike-
alle uralle. Yhdenkään ihmisen ei tar-
vitse olla avuton ja yksin, sillä Herra 
on sanassaan luvannut osoittaa juu-
ri sinulle oikean tien. ”Minä neuvon 
sinua, katseeni seuraa askeleitasi:” 
(Ps. 32:8)

Keijo Toivanen
Rovasti

Kunniasuntio
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Tervetuloa Tampereella
Kirkonpalvelijat kokoontuvat jälleen 
Tampereelle. Kaupunki on muuttunut 
paljon edellisistä opinto- ja koulutus-
päivistä. Jatkuvaa rakentamista nä-
kyy sekä maanpinnalla että korkeal-
la nosturien keskellä. Erittäin hyvän 
kuvan Tampereesta saa Torni hotel-
lin Sky-barista ylimmästä kerrokses-
ta. Sieltä näkyy Tampereen uusin ja 
suurin ostoskeskus Ratina sekä arkki-
tehtonisesti merkittävimmät Tuomio- 
ja Kalevan kirkko. 

Tampereelle asuville ja käyvillä ylä-
kerran baarin näkymä on lupaus sii-
tä, mitä kaikkea he voivat saada. Lin-

tuperspektiivistä kaikki näyttää ole-
van tarjolla kun vain sen ottaa. Me 
kirkon käytännön työn tekijät tiedäm-
me että kyseessä on vain lupaus ja 
houkutus. Pikemminkin teemme työ-
tä keskellä teiden remontteja. Suun-
nan me tiedämme muutostenkin kes-
kellä. Kirkot näkyvät yhä muualtakin 
kuin ylhäältä katsottuna. 

Kapean kaupungin kannaksen li-
säksi rakennetussa keskustassa nä-
kyy myös Kalevankankaan hautaus-
maan vihreä keidas. Se ei ole meil-
le lopullinen päämäärä. Pikemmin-
kin hautausmaa voi kasvallisuuten-

sa kautta kuvata päiviemme teemaa 
turvallisuutta. Kalevankankaalta löy-
tyy paria poikkeusta lukuunottamat-
ta kaikki Suomessa kasvavat puulajit. 
Samoin mielestäni kirkon tulisi olla 
kaikkien kirkko. Meillä olisi mahdol-
lisuus kasvaa ihmisinä kirkon sisällä. 
Erilaisten ihmisten tulisi lähtökohdis-
taan huolimatta tuntea kirkossa yh-
teenkuuluvuutta ja osallisuutta. Kirk-
ko voisi olla paikka jossa niin sanot-
tuja kuplia rikottaisiin. Paras turval-
lisuuden tae on yhteenkuuluvuuden 
tunne.

Timo Lehto

Tervetuloa Tampereelle siipien suojaan
Viime vuonna kaupunkimme ylpeys, 
Tuomiokirkko, entinen Johanneksen 
kirkko täytti 110 vuotta. Kirkon har-
maagraniittinen ulkomuoto on vaikut-
tava ja kertoo lujasta peruskalliosta 
jolla kirkko lepää. Kirkon paksut kivi-
muurit ovat antaneet turvaa kaupun-
kilaisille monen sukupolven ajan. Ih-
miset ovat hakeneet kirkosta lohdu-
tusta ja Jumalan läsnäoloa. Kirkon 
suojiin on paettu myös pommeja ja 
luoteja kriisien aikana.

Kun avaamme kirkon oven, tulem-
me hyvän ja ihmisiä rakastavan Ju-
malan eteen. Hän kääntyy puoleem-
me. Hänen siipiensä suojaan voimme 
jättää itsemme. Hänen suojassaan 
olemme vaikka kuinka kävisi.

Tuosta turvasta kertovat Tuomio-
kirkon katon siivet. Ne sulkevat kirk-
koon tulijat suojaansa. Käärme on 
kyllä katossa, pahan ja kiusauksen 
symboli. Pahalla ei ole kuitenkaan vii-
meinen sana. Käärme pysyy aloillaan 
kun Jumalan siivet ympäröivät sitä.  
Voimme turvallisesti luottaa psalmin-
kirjoittajan sanaan  (Ps. 91): 

Se, joka asuu Korkeimman suo-
jassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan var-

jossa, sanoo näin: ”Sinä, Herra, 
olet linnani ja turvapaikkani. Ju-
malani, sinuun minä turvaan.” 
Herra pelastaa sinut linnustajan 
ansasta ja pahan sanan vallasta. 
Hän levittää siipensä yllesi, ja si-
nä olet turvassa niiden alla. Hä-
nen uskollisuutensa on sinulle 
muuri ja kilpi. 
Et pelkää yön kauhuja etkä päiväl-
lä lentävää nuolta, 
Sinun turvanasi on Herra, sinun 
kotisi on Korkeimman suojassa.

Kirkko tarjoaa paikan jakaa elämän 
iloja ja murheita yhdessä. Kirkko tar-
joaa apua, tukea ja turvaa. Kun ihmi-
nen avaa kirkon oven, vastassa ovat 
usein suntion tai vahtimestarin ystä-
välliset kasvot. Ne viestittävät: ”Olet 
tervetullut.” 

Kirkon toimintaympäristö on muu-
toksessa. Sillä on kuitenkin edelleen 
paikkansa ihmisten ja maailman kes-
kellä. Kirkko välittää sanoin ja teoin 
Jumalan hyvyyttä ihmisiä ja kaik-
kia luotuja kohtaan. Tässä yhteises-
sä työssä teillä kirkonpalvelijoilla on 
tärkeä paikkanne.

Tampereen seurakuntien puoles-

ta toivotan teidät, hyvät Kirkonpal-
velijat ry:n opinto- ja koulutuspäiville 
osallistuvat tervetulleiksi Tampereel-
le ja Tuomiokirkkoon.

Olli Hallikainen
Tampereen tuomiorovasti
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Kohtaava, liikkuva ja näkymätön suntio 
Minulle muodostui teologian opiske-
lijana aikanaan tärkeäksi se, että te-
kisin pro gradu-tutkielmani suntion 
työstä. Ratkaiseva tekijä aihevalin-
nalleni oli, kun sain selville ettei vuo-
den 1987 jälkeen ole yksinomaan sun-
tioista julkaistu yhtäkään varteen-
otettavaa tutkimusta. Koin, että ko-
konainen ammattikunta on syystä tai 
toisesta jäänyt huomioimatta ja tar-
tuin toimeen. 

Olin ennen kaikkea kiinnostunut 
suntion ammattiroolista ja suntion 
asemasta omassa työyhteisössään. 
Tähän otin tueksi kanadalaisen sosio-

login Erving Goffmanin (1922-1982) 
kehittämän dramaturgisen lähesty-
mistavan, joka teoriana tarjosi työ-
kaluja sosiaalisen maailman tarkas-
teluun. Tutkielmani aihe rajautui lo-
pulta nimenomaan suntion työssä ta-
pahtuvaan vuorovaikutukseen ja sun-
tion luomiin vaikutelmiin omasta am-
mattiroolistaan.

Haastattelin tutkielmaani varten 
kevään 2016 aikana yhteensä yhdek-
sää suntiota, joiden työkokemus vaih-
teli 3-20 vuoden välillä. Haastattelu-
aineiston pohjalta tyypittelin erilaisia 
vuorovaikutuksen muotoja, joita sun-

tio työssään tarvitsee, ja näiden poh-
jalta keskeisin havaintoni oli se, et-
tä suntion on oltava kohtaava, liikku-
va ja näkymätön. Tulen puheenvuoro-
ni aikana avaamaan näitä käsitteitä 
enemmän ja kerron myös muista te-
kemistäni havainnoista liittyen sun-
tion työssä tapahtuvaan vuorovaiku-
tukseen. 

On suuri kunnia tulla puhujaksi Kir-
konpalvelijat ry:n opinto- ja koulutus-
päiville. Nähdään Tampereella!

Hanna Merikanto
teologian maisteri

Väkivallan uhka ja terrorismi
 

Terrorismilla ei ole olemassa yh-
tä kansainvälisesti sovittua määri-
telmää. Useimmiten terrorismiin liit-
tyy väkivaltaa tai sillä uhkaamista ta-
voitteiden saavuttamiseksi ja levot-
tomuuden tai pelon aiheuttamiseksi.

 Terrorismintorjunnan painopiste on 
ennaltaehkäisevissä toimissa, joiden 
onnistuminen riippuu laajasta ja kiin-
teästä yhteistyöstä eri toimijoiden 
välillä. Viranomaisyhteistyön lisäksi 

tarvitaan kolmannen sektorin osal-
listumista.

 Merkittävimmän terrorismin uhkan 
Suomessa muodostavat edelleen yk-
sittäiset toimijat tai pienryhmät, jot-
ka saavat motivaatiota radikaali-isla-
mistisesta propagandasta tai terrori-
järjestöjen kehotuksista.

 Euroopassa tapahtuneet iskut toi-
mivat meillä hyvinä herättäjinä. To-
ki saattoi ajatella, että on vain ajan 

kysymys, koska myös Suomessa jou-
dutaan kokemaan jotakin vastaavaa. 
Ja näin sitten valitettavasti elokuus-
sa Turussa tapahtuikin. Miten mei-
dän tulee varautua kirkoissakin mah-
dollisiin erilaisiin uhkatilanteisiin? Si-
tä meidän on syytä yhdessä pohtia 
myös Tampereella kesäkuussa.

 
Matti Waitinen

Erilaisuuden kohtaaminen
Jokainen kohtaaminen on yhtä ar-
vokas. Kohtaamisesta tulisi välittyä 
rakkautta, hyväksyntää ja huolenpi-
toa. Jokainen meistä on omalla taval-
laan ainutkertainen ja siitäkin huoli-
matta, että näytämme erilaisilta ja 
teemme elämämme asioita eri taval-
la, tulisi meidän hyväksyä toinen toi-

semme. Me kaikki olemme toinen toi-
sistamme riippuvaisia ja vain sillä, et-
tä kunnioitamme ja huomioimme toi-
nen toisemme pystymme turvalli-
sesti kohtaamaan myös erilaisuutta. 
Tärkeintä kohtaamisessa on läsnä-
olo, kohtaaminen ja vuorovaikutus. 
Minut on kutsuttu palvelustyöhön ja 

jotain tästä näkökulmasta haluan ja-
kaa teidän kanssanne aiheesta; Eri-
laisuuden kohtaaminen – turvallisuus 
ja turvattomuus, Opinto- ja koulutus-
päivillä 26.–27.6.2018.

Pia Ojalahti-Diallo
diakoni
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Maailmanhistorian näyttämöllä
ja Lutherin jäljillä
Minulla oli vaimoni kanssa huhtikuussa mahdollisuus vie-
railla Saksassa. Poikamme vaimoineen toimi oppaana. 
Miniämme vanhemmat täydensivät ryhmämme.

Tutustuimme kahteen aivan erilaiseen kaupunkiin, Ber-
liiniin ja Wittenbergiin. Berliini on valtava, eurooppalai-
nen suurkaupunki.

Kaupunki kärsi sotien aikana pommituksissa joiden jäl-
kiä on edelleen näkyvissä. Siellä on tehty uudelleen ra-
kentamista ja arvokkaita kohteita restauroitu. Berliinin 
tuomiokirkko yhtenä esimerkkinä. Ulkoasultaan aika ka-
ru ja rosoinenkin, mutta sisätilat lähes loisteliaat. Kau-
pungissa on paljon vaikuttavia museoita, kuten Pergamon 
museo. Sinne on pala palalta koottu aivan uskomaton ko-
konaisuus Lähi-Idästä tuoduista esineistä.

Berliinissä minua kosketti kuitenkin eniten muistoalue 
joka on syntynyt alueelle missä alkuperäistä muuria on 
jäljellä. Se veti ryhmämme hiljaiseksi ja aiheutti voimak-
kaita tunteita. Ei koskaan enää...

Berliinistä jatkoimme junalla Wittenbergiin, aivan eri-
laiseen kaupunkiin ja ympäristöön. Siellä liikuimme ja tu-
tustuimme lähinnä vanhaan kaupunkiin. Voisi sanoa että 
Wittenbergissä ollaan luterilaisen uskomme aamunkoi-
tossa! Martti Lutherilta siellä ei todellakaan voi välttyä!

Mutta se olikin siellä käyntimme pointti. Juhlavuosi oli 
jo ohi, mutta paikat säilyy ja ruuhkista ei ollut tietoa. Lin-
nankirkko teesiovineen oli vaikuttava ja mielenkiintoinen. 

Kirkossa on Lutherin ja Melanctonin haudat. Tutustuim-
me myös Marian- eli kaupunginkirkkoon.Luther-talo oli 
oma lukunsa. Talo joka toimi luostarina ja myöhemmin 
Lutherin asuntona.

Wittenberg kaupunkina on hyvin viehättävä ja rauhal-
linen. Se tuntuu vetävän edelleen suomalaisia. Tapasim-
me lentokoneessa kuopiolaisen ryhmän, joukossa tuttu-
ja kirkonpalvelijoita!

Matkaamme suosi lämmin kesäinen sää, olimme oi-
keassa paikassa oikeaan aikaan.

Osmo Nissi

Berliinin tuomiokirkko. Kuva: Jyrki Nissi.Wittenbergin linnankirkon teesiovi. Kuva: Sanna Niskanen.

Berliinin muuri. Kuva: Jyrki Nissi.

 Wittenbergin kaupungin kirkko. Kuva: Jyrki Nissi.
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Kirkonpalvelijat ry:n 
OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT

Tampereella 26.–27.6.2018
– Turvallisuus seurakuntatyössä –

TIISTAI 26.6.2018

8.00 Tulokahvit ja ilmoittautuminen
 * Solo Sokos Hotel Torni Tampere
  Paja Kongressin kokoustila
  Ratapihankatu 43, Tampere

9.00 Kesäpäivien avaus  571: 1–4 
 * Paja Kongressin kokoustila
 * Puheenjohtaja Antti Ruuskanen
 * Juhlatoimikunta, Timo Lehto
 * Toiminnanjohtaja Paula Aaltonen
  Kirkon alat ry
 * Tuomiorovasti Olli Hallikainen

10.00 Muutos seurakuntatyössä – jaksaminen 954
 * Paja Kongressin kokoustila
  Jussi Holopainen, hengellisen ohjauksen
  pastori
  Pia Korri, koulutusasiantuntija

11.30 Lounas 472: 1
 * Grill It!
  Solo Sokos Hotel Torni Tampere   

13.00 Erilaisuuden kohtaaminen – 443
 turvallisuus ja turvattomuus
 palvelutyön näkökulmasta 
 * Paja Kongressin kokoustila
  Pia Ojalahti-Diallo, diakoni

14.30 Kahvit
 * Kahvitori

15.00 Väkivallan uhka ja terrorismi
 Suomen kirkoissa
 * Paja Kongressin kokoustila
  Matti Waitinen, rehtori
  Helsingin Pelastuskoulu

16.30 Vuosikokous
 * Paja Kongressin kokoustila
  Solo Sokos Hotel Torni Tampere,
  Ratapihankatu 43, Tampere

18.00 Päivällinen
 * Paja Kongressin juhlatila

KESKIVIIKKO 27.6.2018

9.00 Viikkomessu
 * Tampereen tuomiokirkko
 * Tuomiorovasti Olli Hallikainen

 Kirkkoesittely
 * Tampereen tuomiokirkko,
  Tuomiokirkonkatu 3b, Tampere
 * Suntio Timo Lehto

 Valokuvaus
 * Tampereen tuomiokirkon edusta

10.30 Kohtaava, näkymätön ja liikkuva suntio 509
 * Paja Kongressin kokoustila
 * Teol. maisteri Hanna Merikanto

11.30 Lounas 472: 1
 * Grill It! 
 * Solo Sokos Hotel Torni Tampere

12.30 Voimaantuminen
 * Paja Kongressin kokoustila
 * Laura Jurkka, näyttelijä

14.00 Kesäpäivien päätös 
 * Paja Kongressin kokoustila
 * Puheenjohtaja Antti Ruuskanen
 * Seuraavat opinto- ja koulutuspäivät 
  25.–26.6.2019, Lahti
  Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone,
  Aleksanterinkatu 14, Lahti 332: b

14.30 Lähtökahvit
 * Kahvitori
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Taivaallinen Isä, mestaroin mielelläni toisten tekemisiä.
Usein niissä on näkevinään jotain vikaa.

Tekee mieli olla toisia parempi.
Sinunkin tekemisiäsi minä arvostelen kuin paraskin kaikkitietävä.
Auta minua näkemään, mitä minä itse osaan, ja arvostamaan sitä.

Opeta minua antamaan arvoa myös toisten taidoille.
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 Juhannuskokko
Tirehtööri Sulo Efraim Putiainen ke-
sävarusteutui lähteakseen seurakun-
nan perinteiselle juhannuskokolle lei-
riniemen kalliolle. Rippikoululaiset 
olivat suntion johdolla koonneet mah-
tavan kokon, jonka koristeeksi isäntä 
Juutilainen oli lahjoittanut edesmen-
nee soutuveneensä keulaosan.

Aluksi laulettiin suvivirsi ja nuoriso-
nohjaaja sai tehtäväkseen sytyttämi-
sen. Hän otti tuohenkäppyrän ja antoi 
liekin tupakansytyttimestään. (hän 
muisti kirkkoneuvoston varaoituksen 
tupakanpoltosta tärkeässä tehtäväs-
sään). Olipahan sillä nyt seremonia-
lista käyttöä. Kuivuneet havut ja ri-
sut loimahtivat iloisesti ja joku van-

hemmista huusi hallelujansa.
Rovasti Köyrylä aloitti puheensa 

ja osa kansasta hiljentyi kuulemaan. 
Osalla oli toki kuulumisia lähinnä istu-
ville, mutta tiukka katse evankeliumin 
lomasta hiljensi.Kun tuli siunauksen 
aika, kokosta kimmahti pieni kekäle, 
joka poltti reiän rovastin albaan. Lä-
hinnä istuja huomasi ja sammutti pa-
lon. Rovasti tajusi kuitenkin symbo-
liikan ja jatkoi puhettaan. Noin sala-
kavalasti iskee paholainenkin kristit-
tyyn ja yrittää polttaa uskon helvetin 
tulella. Laukut napsahtivat herkisty-
neiden mummelien sylissä ja nenälii-
nat kuivasivat uskon kyyneleitä.

Tirehtööri Putiainen oli selannut 

valmiiksi päätösvirren, ”Sen suven 
suloisuutta”, jossa rippikoululaiset 
lauloivat joka toisen säkeistön. Ta-
vallista vireämmin omiinsa yhtyi koko 
kirkkokansa. Näin kokkojuhla sai ar-
voisensa päätöksen ja makkaranpais-
tajat pääsivät jatkamaan. Diakonissa 
oli tuonut rovastille kahvia, jota juo-
dessaan hänen silmänsä seurasivat 
taivasta kohti ulottuvia liekkejä ja sa-
vua, joka näkyi kirkonkylään asti. Al-
kanut kesä toi kokkojuhlan säestyk-
sellä mieliin iloa ja samalla kaunaa ai-
na vaanivaa syntiä kohtaan. Kesä oli 
toki sillekin etsikonaikaa.

Snap
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Työehtosopimus on työntekijän
turvallinen ystävä
Ihminen on töissä elämänsä par-
haat tunnit. Venäläinen kirjaili-
ja Maksim Gorki lausui aikanaan: 
”Kun työ on nautinto, elämä on ilo. 
Kun työ on velvollisuus, elämä on or-
juutta.” Työelämän kokeminen vai-
kuttaa ratkaisevasti koko elämäm-
me tarkoituksellisuuteen.

Työehtosopimus on sopimus, jo-
ka turvaa työntekijöiden työehto-
jen vähimmäistason. Työehtosopi-
muksessa sovitaan työsuhteen eh-
doista työalan erityispiirteet huo-
mioiden ja yleistä työlainsäädän-
töä yksityiskohtaisemmin. Työehto-
sopimus on myös työntekijän turva: 
jos työntekijän työsopimus on joil-
takin osiltaan ristiriidassa alan työ-
ehtosopimuksen kanssa, on työso-
pimus näiltä osiltaan mitätön. Nou-
datettaviksi tulevat työsopimuksen 
sijaan työehtosopimuksen vastaa-
vat määräykset. Työehtosopimus-
ten noudattamisen valvonta kuuluu 
työehtosopimuksen tehneille osa-
puolille, eli ammattiliitoille. 

Kilpailukykysopimuksen myö-
tä seurakuntiin tuli mahdolliseksi 
myös paikallinen sopiminen. Paikal-
linen sopiminen tarkoittaa esimer-
kiksi sitä, että työnantaja ja työn-
tekijät voivat tehdä molempia osa-
puolia sitovan sopimuksen joista-
kin työsuhteen ehdoista. Paikalli-
nen sopiminen on mahdollista kir-
kon virka- ja työehtosopimuksessa 
mainituin ehdoin. 

Paikallista sopimista haluttaisiin 
kovasti yhteiskunnassamme laa-

jentaa. Jopa niin paljon, että työ-
ehtosopimusten olemassa oloa on 
alettu kyseenalaistaa. Paikallisen 
sopimisen puolestapuhujat haluai-
sivat yhä enemmän siirtää työehto-
jen sopimista työnantajan ja työn-
tekijän väliseksi. Tässä kohtaa tulee 
mieleen vanha suomalainen sanan-
parsi: ” Jos työ herkkua olis, herrat 
sen tekis.” 

Vaikka monet työnantajat tahkoa-
vat historiallisen kovaa tulosta, use-
alla työpaikalla eletään yt-kierros-
ten ja irtisanomisten kautta. Tässä 
tilanteessa ei pädekään se logiikka, 
että kun työnantajalla menee hyvin, 
voidaan paikallisesti sopia parem-
mista palkoista. Kun henkilöstöä ir-
tisanotaan hyvästä tuloksesta huo-
limatta ja ihmisillä on huoli työpaik-
kansa puolesta, on turha odottaa, 
että paikallinen sopiminen toisi pal-
kansaajille työehtosopimuksen raa-
meja parempaa palkkaa tai työn te-
kemisen ehtoja.

Epävarmuuden ja pelon ilmapii-
rissä ammatillinen edunvalvonta on 
tuloksellista vain ryhmänä ja työeh-
tosopimukseen kirjattujen pelisään-
töjen perusteella. Voidaankin tode-
ta, että työehtosopimus on työnte-
kijän paras ystävä, koska se on var-
min tapa turvata tasa-arvoiset ja in-
himilliset työehdot. Niin kuin sanon-
ta kuuluu, yksin voi pyytää, mutta 
joukolla voi vaatia.

Yhteiskunnan kannalta kollektii-
viset työehtosopimukset ylläpitä-
vät yhteiskuntarauhaa ja hillitsevät 

työvoimakilpailua. Työehtosopimus 
vapauttaa työnantajan neuvottelu-
taakalta ja hallinnollisilta kustan-
nuksilta, kun ammattilaiset hoitavat 
työehtojen neuvottelemisen keski-
tetysti. Työehtosopimuksin kehite-
tään lisäksi työtä ja työoloja jatku-
vasti muuttuvassa toimintaympä-
ristössä. Työehtosopimukset eivät 
siis palvele ainoastaan työntekijää, 
vaan myös työnantajaa ja koko yh-
teiskuntaa monin tavoin. Työnanta-
jien toivoisi ymmärtävän tämän. 

Teille hyvät kirkonpalvelijat onnel-
lisia kesäpäiviä toivottaen

Paula Aaltonen
toiminnanjohtaja
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Tervehdys Kirkonpalwelijat!
Voi sinua onnellista, joka valitsit lomabingossa loma-
kuukaudeksi toukokuun. Kuinka kesä onkaan sinua hel-
linyt. Suomessa on tehty lämpöennätyksiä ja ihmetel-
lään, että miten täällä voi olla lämpimämpi kuin Krei-
kassa. Kastekodeissa ja hautajaisissa suurena pu-
heenaiheena on ollut nyt elettävä sää ja kaikki ar-
vailevat, että kyllä se räntä- ja raesade vielä yllät-
tää meidät viimeistään juhannuksena. No pessimisti 
ei koskaan pety.

Viime aikoina minua on mietityttänyt meidän ihmis-
ten tarve olla jotain mieltä ihan joka asiasta. Olem-
me jotain mieltä kaikesta, vaikka sitä ei meiltä kukaan 
edes kysyisi. Nykyään on helppoa luikauttaa ilmoille 
kommentti jos toinenkin, oli se sitten hyvää, huonoa, 
rakentavaa tai murskaavaa. Emme paljoakaan mieti, 
kun kommentti tulee ulos näppäimistöstämme ja livah-
taa sosiaalisen median tai lehtien mielipidepalstojen 
kautta ulos avaruuteen. Siellä se mielipide sitten sin-
gahtelee ajasta aikaan ja eteenpäin. Ikuisuuteen.

Annamme myös innokkaasti tietojamme ja mielipi-
teitämme julki erilaisten kyselyjen ja kampanjoiden 
myötä. Vastaamme hauskoihin kyselyihin ja samalla 
annamme tietoa itsestämme eteenpäin. Olemme yl-
lättävänkin helppoa riistaa markkinamiehille. Ja sitten 
ihmettelemme kuinka meille tulvii mainospostia meitä 
kiinnostavista aiheista.

Nyt toukokuun lopulla tuli Suomeenkin sovelletta-
vaksi yleinen tietosuoja-asetus, GDPR (General Da-
ta Protection Regulation).  Asetuksen tarkoituksena 
on yhdenmukaistaa EU:n tietosuojakäytäntöjä ja pa-
rantaa EU:n kansalaisten yksityisyyden suojaa. Seu-
rakunnissakin laadimme kiivaamman kaupalla rekiste-
riselosteita eri työmuodoille. Käsittelemme yllättävän 
paljon seurakunnissa ihmisten arkaluontoisia tietoja 
ja asioita, joita ei toivoisi, että vuodetaan eteenpäin. 
Tässäkin asiassa on hyvä miettiä tätä asiaa omasta 
näkökulmasta. Mitä toivoisin omien tietojeni kohdalla 
tehtävän? Tässäkin asiassa huomio kiinnittyy väkisin-
kin siihen, että ihmiset eivät itse välttämättä hoksaa 
suojata itseänsä kaikelta tietovuodolta ja viranomais-
ten on puututtava asiaan ja suojattava kansalaisiaan 
parhaan mahdollisen osaamisen mukaan. Hyvä niin. 
Onneksi meillä on verkosto, joka toimii ja pitää huolen 
meistä. Suomessa varmaan tämäkin laki huomioidaan 
tarkemmin kuin missään muussa EU-maassa. 

Turvallisuus ja turvattomuus herättävät paljon kes-

kustelua. Meillä Suomessa ovat asiat vielä suhteelli-
sen hyvin ja toivottavasti asiat pysyvätkin tällä tolal-
la vielä pitkään. Tätä voimme edistää ennaltaehkäise-
mällä, huomioimalla mahdolliset vaarat ja valmistau-
tumalla uhkatilanteisiin. Ole siis ”streetwise” eli käytä 
maalais- tai kaupunkilaisjärkeäsi.

Kaunista ja siunattua kesää Suvivirsien myötä. Ta-
paamisiin Tampereella Kirkonpalvelijoiden opinto ja 
koulutuspäivillä Tampereella. 

Aurinkoisin terveisin
Tiina Heino

hallituksen puheenjohtaja,
Kirkon alat ry.

Kirkon alat ry:n hallitus on myöntänyt Tiina Heinolle lii-
ton kultaisen ansiomerkin. Kultainen ansiomerkki luovu-
tettiin yllätyksenä Tiinalle kevään edustajiston kokoukses-
sa 27.4.2018 Helsingissä. Kuva: Kari Hartikainen.
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Kirkonpalvelijat ry:n
hallitus  2018
ANTTI RUUSKANEN
puheenjohtaja
puh. 050 4400 221
antti.ruuskanen@kirkonpalvelijat.fi
 
MAARIT ILONEN
varapuheenjohtaja
puh. 050 339 2903
maarit.ilonen@evl.fi

ARJA AURANEN
puh. 040 541 9123
arja.auranen@evl.fi
 
KARI HARTIKAINEN
sihteeri
PL 421, 70101 KUOPIO
puh. 050 520 7003
kirkonpalvelijat@kolumbus.fi
kari.hartikainen@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

KIRSI ROMO
puh. 040 049 9300
kirsi.romo@evl.fi

ARTO TAMPIO
puh. 0400 296 239
arto.tampio@evl.fi

TOINI TISSARI
puh. 050 432 4530
toini.tissari@evl.fi

Kymenlaakson alaosasto järjestää jäsenilleen

KESÄRETKEN
tiistaina 28.8. klo 9 alkaen.

Käymme ensin 2–3 kirkossa Anjalankosken alueella ja sitten  
siirrymme Myllykoskelle frisbee-golfin pariin.  

Omat kyydit/kimppakyydit.
Jokainen maksaa ruokailun itse.

Tiedustelut Jouni Honkanen, gsm 0504047194,
s-posti jouni.honkanen@evl.fi . Tervetuloa! Toimikunta

Kirkonpalvelijat  ry:n   vuosikokous
pidetään tiistaina 26.6.2018 klo 16.30

Paja Kongressin kokoustilassa
Solo Sokos Hotel Torni, Tampere Ratapihankatu 43, Tampere

Antti Ruuskanen, puheenjohtaja  Kari Hartikainen, sihteeri

Kirkonpalvelijat ry
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- palveleva ammattiliitto

Asemamiehenkatu 2, 6. krs., 00520 HELSINKI
Puh. 0207 912 530
www.kirkonalat.fi
etunimi.sukunimi@kirkonalat.fi
Toimisto on avoinna ma-pe klo 9.00–15.00. 

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

Chanthy Nybergh 
Toiminnanjohtajan assistentti
Digipalvelut ja visuaalinen viestintä
Puh. 040 508 6606

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

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

Paula Antell
Järjestöasiantuntija
Alue- ja opiskelijatoiminta, liiton kurssit, yhteydet järjes-
töihin, kouluttaviin laitoksiin ja julkaisujen päätoimittaja
Puh. 0400 157 992 

Galina Voloshina
Toimistosihteeri
Jäsenrekisteri, jäsenpalvelu, osoitteenmuutokset, 
 kurssi-ilmoittautumiset
Puh. 0400 882 012

Jaana Kovanen  
Kirjanpitäjä. Talous, laskutus, jäsenrekisteri.
Puh. 0400 214 437

TaskuTurva –
vakuutusturva
aina mukanasi

Kun lähdet matkalle, pakkaa Turva mukaan.
Ammattiliittosi tarjoama vakuutusturva ja reissujasi 

turvaava matkavakuutuskortti kulkevat mukanasi  
uuden TaskuTurva-sovelluksen avulla.

Hyvää matkaa!

Lataa ilmainen TaskuTurva-sovellus  
Google Play Kaupasta tai App Storesta.

Lue lisää osoitteesta turva.fi/taskuturva

Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Turva
www.turva.fi
Puh. 01019 5110
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N:o 2/2018 – 65. vuosikerta

Julkaisija/Tilaukset:
Kirkonpalvelijat r.y. - Kyrkotjänare r.f.
Puh.  050 520 7003
E-mail: kirkonpalvelijat@kolumbus.fi
http://www.kirkonpalvelijat.fi

Toimitus:
PL 421
70101 KUOPIO
Toimitussihteeri Kari Hartikainen

Lehden taitto:
Grano Oy / Anne Räisänen
offset.aineisto@grano.fi

Etukannen kuva:
Aki Rask/Akifoto Oy

Kirkonpalwelija

JUMALA, herättäköön kesäaurinko,
yhä uudelleen kukkaan puhkeava luonto

minussa toivon ja luottamuksen sinun uutta luovaan voimaasi.
Sulattakoon Pyhä Henkesi sydämeni näkemään

sinut jokaisessa ihmisessä, kuulemaan,
kun puhut minulle ja kutsut matkalle kohti sinun valtakuntaasi.

Pirjo Kantala

Seuraava lehti:
ilmestyy ennen joulua

Toimituskunta:
Yhdistyksen hallitus

Ilmoitushinnat:
Kokosivu 350,-
1/2 sivua 200,-
1/3 sivua 150,- 

ISSN-L 0355-8258
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