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Seppo Pyykkönen
Puheenjohtaja

Kirkonpalvelijat ry

Uudet tuulet

TURUN ALAOSASTON

VUOSIKOKOUS pidetään tiistaina
9.3. 2004 klo 18.00 Sinisessä Tuvas-
sa, Uudenmaankatu 45, Turku.
Mukana floristi Sai Salo.  Iltapala.
Ilmoittaudu 2.3.2004 mennessä An-
nikille puh. 02-2580 448 tai Ainolle
puh. 02-2353 526. Tervetuloa!

Toimikunta

SVTL:n, nyt viimeiseksi jäänyt liit-
tokokous valitsi yhdistyksemme
ehdokkaan Matti Löppösen liiton
uudeksi puheenjohtajaksi. Ylivoi-
mainen edustajien enemmistö oli
kannattamassa Mattia. Tämä yhte-
näisyys antaa Matille hyvät eväät
aloittaa puheenjohtajana nyt vuo-
den alusta. Kaikki yhdistyksen jä-
senet toivotamme Matille parasta
onnea ja Jumalan siunausta uudes-
sa luottamustehtävässä.

Liittokokouksessa hyväksyttiin
käyttöön otettavaksi SVTL:n uudet
säännöt, suurin muutos on, että
nykyinen liittokokous sekä liittoval-
tuusto jäävät pois. Nämä korvataan
uudella edustajistolla, joka kokoon-
tuu kaksi kertaa vuodessa. Suurim-
pana jäsenyhdistyksenä meillä on
siinä kahdeksan edustajaa. Sääntö-
muutoksella otetaan kantaa kirkon
työelämään, joka on voimakkaassa
muutoksessa sekä edistämään hy-
viä hallinnollisia käytäntöjä. Kirkon-
palveluskuntaa koskeva suuri muu-
tos on suurten ikäluokkien jäämi-
nen eläkkeelle, toisaalta uusien
työntekijöiden rekrytoinnit seura-
kunnan työhön. Me kirkonpalvelijat

kiinnitämme huolta kirkon arvoihin,
yhteistyöhön ja vastuuseen.

Tulevaisuuden tärkeitä tehtäviä on
sopeuttaa liiton ja jäsenyhdistysten
tehtäviä suhteessa jäsenmaksuihin.
Suuri asia on jäsenmaksukertymän
kasvun turvaaminen liitossa ja sitä
kautta jäsenyhdistyksessä. Jäsen-
maksumme on prosenttiperustei-
nen. Joka on tällä hetkellä liitossa
kohdallaan. Sehän sisältää myös
työttömyyskassan jäsenmaksun.
Liittokokouksessa puhuttanut jäsen-
maksukatto, joka on 27 € kuukau-
dessa on otettava tarkastelun alle
ja sitä tulee tulevaisuudessa nos-
taa. Liiton vapaajäsenyys heiken-
tää myös omalta osaltaan jäsen-
maksukertymää. Meidän tulee
omalta osaltamme turvata liiton re-
surssit, jotka tulee kohdentaa etu-
päässä jäsenistön etujen vahven-
tamiseen ja parantamiseen.

 Kirkonpalvelijoilla on suunnitteil-
la pääkaupunkiseudulle jäsenhan-
kintaprojekti yhdessä paikallisen
alueyhdistyksen ja liiton kanssa.

Haluan kiittää teitä kirkonpalveli-
jat ja kaikki yhteistyötahot sekä kir-
konhallinnossa että koulutusmaail-
massa hyvästä yhteistyöstä kulu-
vana vuotena. Toivon yhteistyön
jatkuvan vähintään yhtä vilkkaana
kuin kuluvana vuotena.

Toivotan teille kaikille näin leh-
temme välityksellä Rauhallista Jou-
lua ja Hyvää Uutta Vuotta

Seppo Pyykkönen

Etukannen kuva: Credo Image-
bank: Jorma Pesonen.
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SVTL:n liittokokouksen avajaisis-
sa 27.11.2003 palkittiin seuraavat
Kirkonpalvelijat ry:n jäsenet: SVTL:n
ansiomerkin saivat Irma Liimatta,
Erkki Mäkinen, Eero Polsa, Kalervo
Pääkkö, Terttu Siljanto, Sakari Ta-
kalo-Eskola, Anna-Liisa Tikkala.
SVTL:n erityisansiomerkin saivat
Kari Hartikainen, Hilkka Heliö-Virta-
nen, Pentti Perttula, Seppo Pyyk-
könen. SVTL:n kultainen solmioneu-
la n:o 1 luovutettiin SVTL:n kunnia-
puheenjohtajaksi valitulle Heikki
Alaselle.

Vuoden 2003 Kirkon työntekijä –
palkinto luovutettiin nuorisotyönoh-
jaajapariskunnalle Jaana ja Jyrki
Kiukkoselle Pielavedeltä. Palkinto
jaetaan joka vuosi kirkon työssä an-
sioituneelle työntekijälle ja sen arvo
on tänä vuonna 500 euroa.

SVTL:n liittokokous valitsi SVTL:n
uudeksi puheenjohtajaksi seurakun-
tamestari Matti Löppösen (54) Asik-
kalasta. Puheenjohtajuus alkaa vuo-
den vaihteessa ja kestää vuodet
2004 - 2006. Äänestyksessä Matti
Löppönen voitti istuvan puheenjoh-
tajan Sirpa Salmisen numeroin 59-
22.  Matti Löppönen on ollut SVTL:n
liittohallituksen jäsen vuodesta 1995

Liittokokous valitsi Kirkonpalvelijat ry:n edustajiksi edustajistoon

Varsinainen jäsen Varajäsen
Osmo Nissi; Hämeenlinna Pekka Jormanainen; Riihimäki
Kari Hartikainen; Kuopio Hannu Korhonen; Kuopio
Hilkka Heliö-Virtanen; Ahlainen Maija Haukkaniemi; Kullaa
Jaakko Lampinen; Saarijärvi Anna-Liisa Tikkala; Vihtavuori
Jouni Honkanen; Tervakoski Markku Lappalainen; Espoo
Eija Jaakola; Oikarainen Mirja Kaaretkoski; Sodankylä
Heidi Koivikko; Tampere Tuomas Leminen; Ikaalinen
Irma Liimatta; Eno Harri Kosola; Seinäjoki

SVTL:n liittohallitukseen Kirkonpalvelijat ry:n edustajiksi valittiin
Varsinainen jäsen Varajäsen
Seppo Pyykkönen; Kajaani Heidi Koivikko; Tampere
Kaarina Yli-Somero; Kihniö Jouni Honkanen; Tervakoski

Kari Hartikainen

SVTL:n liittokokous
Hämeenlinnassa 27.-28.11.2003

Kirkonpalvelijat ry:n hallitus kiittää jäseniään

ja tämän lehden lukijoita

kuluneesta vuodesta ja toivottaa

Rauhallista Joulua ja

Taivaan Isän siunaamaa Uutta Vuotta 2004

sekä SVTL:n suurimman jäsenyh-
distyksen, Kirkonpalvelijat ry:n hal-
lituksen ja työvaliokunnan jäsen
vuodesta 1987. Matti Löppönen on
tällä hetkellä myös SVTL:n työttö-
myyskassan hallituksen puheenjoh-
taja.

Nyt pidetty liittokokous jää histo-
riansa viimeiseksi. Liittokokoukses-
sa hyväksyttyjen SVTL:n sääntöjen
mukaisesti liittokokouksen tilalle va-
littu edustajisto kokoontuu kaksi ker-
taa vuodessa.
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Sillä seudulla oli paimenia
yöllä vartioimassa laumaansa
Joulu, lomaa työstä tai koulusta,

lepoa ja juhlaa, hiljentymistä ja yh-
dessäoloa läheisten kanssa. Näin
useimmilla, mutta kaikilla edes jou-
lu ei merkitse täydellistä irtautumista
arjesta ja työstä. Sairaanhoitaja läh-
tee työhönsä joulunakin. Kaupassa
työskentelevä saa hengähtää vain
hetken juhlapyhinä. Karja vaatii hoi-
tajansa on juhla tai arki. Myös moni
yrittäjä, kuten osa meistä seurakun-
nan viranhaltijoistakin on työssä.
Näinhän se oikeastaan oli silloin-
kin, ensimmäisenä jouluna. Meidän
mielissämme ensimmäinen joulu on
kiiltokuvankaunis, todellisuudessa
sen päähenkilöt elivät kuitenkin ar-
kisinta arkea. Oli Joosef verohuoli-
neen, Maria synnytyskipuineen ja
paimenet tavanomaisessa yöllises-
sä työssä.

Jouluaatto
Ajaessani aamuhämärässä työ-

hön katuvalot kajastavat matalalla
roikkuvista pilvistä, jotka kylvävät
hienoista lumisadetta maisemaan.
Runsas kymmenen asteen pakka-
nen nipistelee sormia. Ajan matkal-
lani hautausmaan kautta ja sytytän
kynttilät rakkaitteni haudoille. Aa-
mun valju valo sammuttaa katuva-
laisimet, mutta kynttilöiden lepat-
tavat liekit hautojen lyhdyissä luo-
vat ympärilleen valokehän, joka voit-
taa vielä päivänvalon. Vaihdan hy-
vänjoulun toivotukset vastaantule-
vien kanssa ja jatkan matkaani. Lun-
ta on satanut vajaa kymmenen sent-
tiä. Kolan ja harjan kanssa puhdis-
tan kirkon raput ja seurakuntatalon
oventaustat. Aamun ensimmäinen
tiaisparvikin kiiruhtaa yli kirkkopihan
etsien jouluateriaansa. “Luovan”
työn tehtyäni astun kirkkoon, istun

ensimmäiseen penkkiin ja ristin kä-
teni, pyydän joulunlasta kulkemaan
vierelläni ja siunaamaan kätteni työn.
Tuoreen kuusen tuoksu täyttää kirk-
kosalin ja eilen sisälle tuotu kuusi
pyytää lisää vettä. Mielelläni sen
sille suon, sekä muutaman sokeri-
palan lisäravinteeksi.

Seuraava kohde on äänentoiston
testaus, – kaikki kunnossa –. On
aika pukea alttari juhlaa varten. Li-
turginen väri on valkoinen, juhlan
väri. Neljä kynttilää ja kukka-asetel-
mat paikalleen, oikeat virrennume-
rot taululle. Kellon lähestyessä puol-
tapäivää kiipeän “urani huipulle”.
Luukut auki, kuulosuojaimet korvil-
le, vilkaisu kelloon, joka näyttää kah-
tatoista. Tiukka ote narusta ja na-
pakka veto. Joulurauha alkaa. En-
simmäisten lyöntien kiiriessä yli
maiseman vilkaisen tornista ulos.
Lumisade on loppunut ja läntisellä
taivaanrannalla näkyy pilvetön sini-
nen vyöhyke, joka hitaasti kasvaa.
Muutama harakka pyrähtelee vie-
reisen pellon päällä, pari autoa nä-
kyy vielä liikkeellä, kylä on hiljenty-
mässä joulunviettoon. Nyt on hetki
aikaa keittää kahvit ja vaihtaa haala-
ri virkapukuun.

He lähtivät kiireesti ja löysivät
Marian, Joosefin ja lapsen
He menivät ja löysivät. Kunpa

mekin arkisten töidemme ja joulu-
valmistelujemme keskellä voisim-
me mennä tämän tärkeimmän jou-
lulahjan luo ja löytää joulun todelli-
nen sisältö siitä samasta sanomas-
ta, jonka paimenet saivat kuulla ja
nähdä. Huomaisimme, että joulu ei
sittenkään riipu meidän valmiste-
luistamme. Joulu ei tule tekemällä.
Joulu on rauhan, rakkauden ja hil-
jentymisen juhla. Joulu on koska
Jumala on sen tehnyt lähettämällä

poikansa, joulunlapsen maailmaan.
Oikea ja todellinen joulu on silloin,
kun löydämme hänet juhlamme
päähenkilöksi.

Kirkkokansa saapuu

Kello on noin yksi kun palaan kirk-
kosaliin. Sytytän valot, kuusen- ja
alttarikynttilät. Eteisestä kuuluu
ensimmäisten tulijoiden askelten
töminä. Ohjelman suorittajat ko-
koontuvat. Alkaa kiireinen hälinä kun
tehdään viimehetken varmistukset
esitysvuoroista ja mikrofonien pai-
koista. Ensimmäiset kirkkovieraat-
kin saapuvat. Pian jouluasussa ole-
va kirkko on täyttynyt ääriään myö-
ten. Aaton ensimmäinen hartaus
alkaa kellonsoitolla. Laskeutuessa-
ni tornista alas kuulen urkujen soi-
van ja ensimmäiseen virteen yhty-
vän seurakunnan äänen. Pysähdys
lehterille ja kirkkovieraitten lukumää-
rän laskeminen. Ohjaan viimeiset
tulijat vapaille istumapaikoille. Oh-
jelma etenee suunnitelman mu-
kaan.Tilaisuuden päätyttyä kirkko-
salin siivous ja tuuletus, virsikiriat
paikoilleen, uudet numerot taulul-
le.

Aaton toinen tilaisuus on alka-
massa, kirkkosali täyttyy jälleen jou-
lun sanomaa etsivistä seurakunta-
laisista. Vilkaisu kelloon kertoo, että
torni kutsuu “kirkon ylimmän viran
haltijaa”. Alastullessa lasken nyt-
kin kirkkovieraat, joita on enemmän
kun ensimmäisellä kerralla, yhteen-
sä lukumäärä lähentelee tuhatta.
Etsin viimeisille tulijoille paikat ja
hiljennyn itsekin joulun sanoman
äärelle. Tilaisuuden päätyttyä vaih-
dan lähtijöiden kanssa hyvän jou-
lun toivotukset. Kun viimeinenkin
kirkkovieras on poistunut sammu-
tan kynttilät, järjestän virsikirjat ja
siivoan kirkon odottamaan jouluaa-

Joulu - juhla arjen keskellä
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mun jumalanpalvelukseen saapu-
via. Lähtiessä ovelta viimeinen vil-
kaisu yli kirkkosalin alttaritaulun Kris-
tukseen, sydämestä nousee hiljai-
nen kiitos. Suljen oven ja käännän
hälytykset päälle.

Paimenet palasivat kiittäen
ja ylistäen Jumalaa
Paimenet palasivat takaisin enti-

sille paikoilleen. Työ jatkui, arjen
tehtävät olivat odottamassa. Jota-

kin uutta oli heidän elämäänsä kui-
tenkin tullut. Pimeän maailman kes-
kelle oli tullut valo. He olivat Juma-
lan suuren suunnitelman ensimmäi-
siä todistajia. He olivat löytäneet
uuden tarkoituksen elämäänsä tuos-
sa pienessä lapsessa. Siinä heidän
aiheensa kiitokseen. Juhla on koh-
ta ohi meidänkin kohdallamme, on
palattava tavanomaiseen arkeen.
Jos joulumme on juhla, jossa sei-
menlapsella on hänelle kuuluva paik-

ka, silloin joulumme ei tarvitse päät-
tyä juhlahumun päättymiseen. Meil-
lä on joulu, joka pysyy ja jota voim-
me elää joka päivä. Ja juuri arjen
keskellä me eniten tarvitsemme
häntä, joka jouluna tuli maailmaan
meitä varten. Hän tuli, että meillä
olisi tämä elämä ja olisi tuleva. Sii-
nä meidän aiheemme kiitokseen.

Siunausrikasta joulujuhlaa
KaarinaYli-Somero

Monissa luterilaisissakin kodeis-
sa väkerretään parhaillaan kodin
paraatipaikalle koristeellista joulu-
seimeä. Yhtä ja ainoaa oikeaa sei-
meä ei ole, vaan jokainen voi ra-
kentaa aivan omannäköisensä jou-
lun tapahtumien paikan.

Mutta yksi on varmaa: kaikissa
rakennelmissa on pyhä perhe: isä,
äiti ja Poika. Rekvisiitta sen sijaan
vaihtelee ja ympärillä hääräileekin
erilukuinen määrä enkeleitä, tietä-
jiä, paimenia ja eläimiä. Usein kai-
ken kruunaa vielä yläpuolella kimal-
televa tähti.

Hahmot voi valmistaa mitä erilai-
simmista materiaaleista: puusta,
savesta, paperista, muovista. Tär-
keätä on, että ne on väritetty kau-
niisti. Myös tapahtuman ympäristö
vaihtelee sen mukaan, missä maas-
sa ollaan. Etelän seimessä hohkaa
kuumuus, kun meillä täällä Pohjo-
lassa saattavat “puhaltaa” tuimat
tuulet ja leijua lumihiutaleet.

Kaikkien palkitsevinta on raken-
taa seimi lasten kanssa ja katsella
heidän intoaan ja luovuuttaan. Sa-
malla joulun sanomaa voi kuin ohi-

mennen tehdä kouraantuntuvaksi
jälkikasvulle ja itselleenkin.

Jouluseimi jatkaa
Franciscus
Assisilaisen
perinnettä

Jouluseimiperinteen isänä pide-
tään fransiskaaniveljestön perusta-
jaa Franciscus Assisilaista (1181–
1226), jonka kerrotaan rakentaneen
ensimmäisen seimen vuonna 1223.

Franciscuksen seimi ei sijainnut
kirkossa, vaan metsässä italialaisen
Greccion luostarin lähellä. Siellä hän,
ulkoilmassa, piti jouluyön messun
ja sen kohokohtana oli “elävä” jou-
luseimi. Franciscus oli hankkinut
paikalle elävän aasin ja härän, nii-
den ja seurakuntalaisten joukossa
hän saarnasi Ihmisen Pojan synty-
mästä.

Alun alkujaan seimiä rakennet-
tiin kirkkoihin. Varhaisin tieto kirk-
koseimestä on vuodelta 1291 Roo-
man Santa Maria Maggioren kir-
kosta. Samassa paikassa säilyte-
tään edelleen pyhäinjäännöksenä

pientä puupalasta, jonka uskotaan
olevan osanen Jeesus-lapsen en-
simmäistä vuodetta.

Kotiseimet yleistyivät katolilaisis-
sa perheissä 1500-luvulla ja tätä
edesauttoivat nimenomaan jesuii-
tat. Italiasta seimet levisivät nope-
asti muualle Etelä- ja Keski-Euroop-
paan ja Latinalaiseen Amerikkaan.

Vähitellen seimi alkoi muistuttaa
enemmänkin suurta nukketaloa,
eikä sitä välttämättä enää sijoitettu
Palestiinan maisemiin, vaan tuttui-
hin lähimaisemiin. Seimen “perus-
joukon” lisäksi siihen alettiin sijoit-
taa myös kylän väkeä: leipureita,
nokikolareita, sanomalehdenjakajia
jne.

Lähteenä Logos 2003 Vuosikirja (Edita 2002).

Jouluseimi havainnollistaa
joulun sanoman
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Viime aikoina on tiedotusvälineis-
sä käsitelty työkiusaamista, häirin-
tää ja muuta epäasiallista kohtelua
työssä, työsyrjintää sekä myös nii-
hin liittyvää työsuojeluviranomais-
ten toimintaa. On ilmennyt, että ih-
misillä on ristiriitaisia ja osin myös
virheellisiä odotuksia työsuojeluvi-
ranomaisten toimintaa kohtaan.

Mitä
työkiusaaminen on?

Työturvallisuuslaki ei tunne ter-
miä työkiusaaminen. Samaa asiaa
tarkoittaa laissa turvallisuutta tai
terveyttä vaarantava häirintä ja muu
epäasiallinen kohtelu. Se on kiellet-
ty kaikilta osapuolilta.

Lain tarkoittamaa häirintää ja
muuta epäasiallista kohtelua on jat-
kuva tai toistuva palvelussuhtees-
sa noudatettavan yleisen hyvän ta-
van, työvelvollisuuksien ja lain vas-
tainen käyttäytyminen toista koh-
taan työssä. Sitä on esim. ikään,
sukupuoleen, ihonväriin, mielipitei-
siin tai vakaumukseen liittyvät tois-
tuvat vihjailut, epäasiallinen, nöy-
ryyttävä, väheksyvä tai alistava kie-
lenkäyttö, jatkuva tai toistuva pe-
rusteeton arvostelu sekä eristämi-
nen työyhteisöstä. Myös sukupuo-
linen häirintä tai ahdistelu sekä työ-
syrjintä on kielletty.

Sen sijaan työnantajan työnjoh-
tovallan puitteissa tapahtuva asial-
lisesti toteutettu työtä ja sen laatua
koskeva käskyjen antaminen ei ole
laissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa
aiheuttavaa häirintää tai muuta epä-
asiallista kohtelua. Sitä eivät myös-
kään ole yksittäiset työntekijöiden

ja työnantajan edustajien väliset ei-
vätkä työntekijöiden keskinäiset ris-
tiriitatilanteet.

Häirintätapausten ennaltaehkäi-
syn ja lopettamisen kannalta on tär-
keää määritellä työpaikoille pelisään-
nöt työkäyttäytymiselle. Niissä mää-
ritellään, mikä on sopivaa työkäyt-
täytymistä, miten ristiriitatilanteet
puretaan, miten työntekijä menet-
telee, kun kokee joutuneensa häi-
rinnän kohteeksi ja miten työnanta-
ja menettelee asiasta tiedon saatu-
aan.

Työnantajan tulee jatkuvasti tark-
kailla työyhteisön tilaa häirintätilan-
teiden havaitsemiseksi mahdollisim-
man varhaisessa vaiheessa. Työn-
antajan asiallinen ja mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa tapahtu-
nut puuttuminen asiaan estää tilan-
teen pahenemisen ja ristiriitojen
leviämisen vaikeuttamaan koko työ-
yhteisön toimintaa.

Työnantajan on, saatuaan tiedon
asiasta, ryhdyttävä riittäviin toimiin
asian selvittämiseksi ja häirinnän ja
muun epäasiallisen kohtelun lopet-
tamiseksi ja ehkäisemiseksi.

Työsuojeluviranomaisten tehtävä-
nä on valvoa, että työsuojelua kos-
kevia säännöksiä noudatetaan. Häi-
rinnän ja muun epäasiallisen kohte-
lun ehkäisemiseksi työpaikoille an-
netaan neuvoja ja ohjeita edellä
mainittujen pelisääntöjen laadinnas-
ta ja työyhteisön tilan jatkuvasta
tarkkailusta.

Jos joku häirintää tai muuta epä-
asiallista kohtelua kokenut pyytää
työsuojelupiirin apua, annetaan hä-
nelle ensin ohjeita siitä, miten hän

voi hoitaa asiaansa itse. Työnteki-
jän tulee ensin keskustella asiasta
sen henkilön kanssa, jonka toimin-
nan kokee tässä tarkoitetuksi häi-
rinnäksi tai muuten epäasialliseksi.
Mikäli tämä ei auta, pitää asia ottaa
esille esimiehen kanssa. Tilantees-
ta voi keskustella myös työsuojelu-
ja työterveyshuoltohenkilöstön
kanssa.

Mikäli asian hoitaminen ei onnis-
tu työpaikalla, ryhtyy työsuojelupii-
ri selvittämään, onko tapahtunut
työhön kuuluvien velvollisuuksien
vastaisia tekoja tai laiminlyöntejä.
Selvitetään onko työnantaja ylittä-
nyt työnjohtovaltaansa, laiminlyö-
nyt työturvallisuutta tai häirinnän
jatkumisen estämisen, tahi syyllis-
tynyt työsyrjintään. Työntekijän osal-
ta selvitetään, onko tapahtunut pal-
velussuhteeseen liittyvien velvolli-
suuksien laiminlyöntejä tai asema-
valtuuksien ylittämistä. Työsuojelu-
piiri ei selvitä henkilöiden välisiä ris-
tiriitoja.   Työsuojelupiiri antaa työn-
antajalle ohjeita asian hoitamiseksi
ja valvoo annettujen ohjeiden nou-
dattamista. Äärimmäisenä keinona
on selvissä työsyrjintä- ja myös oh-
jeista huolimatta jatkuvissa häirin-
tätapauksissa tehdä ilmoitus viralli-
selle syyttäjälle.

Seppo Tarnanen

Piiripäällikkö
Kuopion työsuojelupiiri

Työkiusaaminen ja
työsuojeluviranomaiset
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Sitovat ilmoittautumiset pyydetään tekemään 30.4.2004 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään laskulomake
osallistumismaksujen suorittamista varten kesäkuun alussa. Lisätietoja saa sihteeri Kari Hartikaiselta, puh.
(017) 281 1697 tai GSM 050 520 7003.
Rastita seuraavasta vaihtoehdot:

1. kaksi yötä, täysihoito, osallistumismaksu, tulo hotelliin ma 28.6.2004 260 eur.
2. yksi yö, täysihoito, osallistumismaksu 200 eur.
3. ruokailut, osallistumismaksu 110 eur.
4. seurakunta maksaa osallistumiskulut
5. osanottaja maksaa osallistumiskulut

Yöpyminen: Hotelli Aulanko, Aulangontie 93, Hämeenlinna

Osallistujan nimi:

Osallistujan osoite:

Osallistujan puh:

Maksajan nimi:

Maksajan osoite:

Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova!

Lomake palautetaan os. KIRKONPALVELIJAT RY, PL 421, 70101 KUOPIO
tai faxaa (017) 281 1697.  E-mail: kirkonpalvelijat@kolumbus.fi

HUOM!  Ota kopio lomakkeesta, niin lehtesi säilyy ehjänä !  TAI: Käy Kirkonpalvelijat ry:n kotisivulla
www.kirkonpalvelijat.fi  tämä lomake löytyy myös sieltä ja voit lähettää sen sähköpostitse.

Kirkonpalvelijat ry:n
VUOSIKOKOUS
pidetään 29.6.2004 klo 18.00
Hotelli Aulangossa, Aulangon-
tie 93, 13210 Hämeenlinna.

Esillä sääntömääräiset asiat.

Hämeenlinna 26.11.2003

Kirkonpalvelijat ry:n hallitus

Seppo Pyykkönen puh.joht.

Kari Hartikainen sihteeri

Opinto- ja koulutuspäivät
Hämeenlinnassa 29.-30.6.2004

Yhdistyksen 70-vuotisjuhlat
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Illan tummuessa kokoonnuimme
Noormarkun Rudenmaassa, kuulaa-
na, kirkkaana, syysiltana. Luonto
ympärillämme kohosi kivikkoisen
karuna, suuret kivenjärkäleet, jyke-
vät männyt ikäänkuin kuvasivat Ju-
malan voimaa ja suuruutta. Alhaal-
la rannassa lepäsi järvi, tumma pin-
ta peilityynenä, kertoen meille Ju-
malan rauhasta ja hyvyydestä. Erä-

maan synkkyys olisi kenties pelot-
tanutkin, mutta rannassa oli mökki,
sauna lämpöä hehkuen. Mökissä
sisällä ruuat ja kahvi odottivat läm-
pimänä. Saavuimme sinne kuin tur-
vaan, ystävien seuraan.

Kokouksessa suunnittelimme
seuraavan vuoden toimintaa, poh-
dimme yhteisiä asioita. Kertoen

myös kuulumiset, lomat on pidetty
ja työt taas uusin voimin aloitettu.
Meillä kaikilla on turvanamme koti-
kirkko, sinne saamme kokoontua
kuin turvaan elämän erämaassa,
virkistymään tai rauhoittumaan.
Suuren ja pelottavankin maailman
keskellä, tietäen että meistä pide-
tään huolta, asiamme tunnetaan ja
hoidetaan, uskoen että tulevaisuu-
temme on Korkeimman käsissä.

Tämän illan meille tarjosi seura-
kuntamestari Veli-Pekka Huhtanen
Noormarkusta. Ajatuksensa ja tun-
nelmansa paperille laittoi suntio
Maija Haukkaniemi Kullaalta.

Satakunnan Kirkonpalvelijat
alaosaston toimikunnan
kokous 19.9.2003

SVTL:n liittokokous pidettiin 27.-
28.11.2003. Liittokokouksessa va-
littiin SVTL:n puheenjohtaja kaudek-
si 2004-2006. Kirkonpalvelijat yh-
distys asetti minut ehdokkaaksi
puheenjohtajavaaliin. Vastaehdok-
kaana vaalissa oli nykyinen puheen-
johtaja Sirpa Salminen. Suoritetun
vaalin tuloksena minut valittiin
SVTL:n uudeksi puheenjohtajaksi.

Valintani on sikäli historiallinen että
olen ensimmäinen kirkonpalvelija
joka on SVTL:n lähes 50 vuotisen
historian aikana valittu tähän vaati-
vaan tehtävään.

Olen 54-vuotias seurakuntames-
tari Asikkalasta. Kirkon töissä olen
ollut yli 25 vuotta. Työpaikkani luot-
tamusmiehenä olen ollut yli 20 vuot-
ta. Kirkonpalvelijat yhdistyksen hal-
lituksessa olen ollut vuodesta 1987
alkaen ja SVTL:n liittohallituksessa
vuodesta 1995 alkaen. SVTL:n työt-

tömyyskassan hallituksessa olen
ollut kassan perustamisesta lähti-
en. Tällä hetkellä olen kassan halli-
tuksen puheenjohtaja. OTO-koulut-
tajana olen toiminut liitossa yli 10
vuotta.

Antaessani suostumukseni pu-
heenjohtajaehdokkuuteen, tiesin
että mahdollinen tuleva tehtävä ei
ole helppo. Kymmenen jäsenyhdis-
tyksen muodostaman liiton luotsaa-
minen on rinnastettavissa palape-
lin kokoamiseen. Aina ei palat mei-
naa millään mennä paikoilleen.

Uskon kuitenkin, että tulevaisuu-
dessakin kirkon eri työntekijäryh-
mät pystyvät yhdessä hoitamaan
jäsentemme edunvalvonnan ja hy-
vinvoinnin työpaikoilla. Yhteinen
asioiden hoito on ainut mahdolli-
suus pärjätä tulevissa työelämän
haasteissa, joita aivan varmasti riit-
tää.

Tultuani valituksi SVTL:n puheen-
johtajaksi, luovun Kirkonpalvelijat
ry:n hallituksen jäsenyydestä. Täs-
tä huolimatta toivon, että hyvä yh-
teistyö kirkonpalvelijoiden ja SVTL:n
puheenjohtajan välillä jatkuu.

Toivotan kaikille kirkonpalvelijoil-
le ja teidän perheille siunattua jou-
lunalusaikaa ja rauhaisaa vapahta-
jamme syntymäjuhlaa.

Matti Löppönen

Matti Löppönen
Puheenjohtaja

1.1.2004 alkaen
SVTL ry

Vahva mies johtamaan liittoa

Matti Löppönen uudeksi
SVTL:n puheenjohtajaksi



9

SVTL:n säännöistä vakava neuvottelu menossa puheenjohtajiston kanssa.

Heikki Alanen kutsuttiin SVTL:n kunniapuheenjohtajaksi. Kuvassa mukana
toiminnanjohtaja Ritva Rasila.

Matti Löppönen juuri onniteltuna uutena SVTL:n puheenjohtajana.

Seurakuntien Viran- ja
Toimenhaltijain Liitto
SVTL ry

www.svtl.fi

Asemamiehenkatu 2
00520 HELSINKI
puhelin (09) 2290 0410
faksi (09) 141 362
työttömyyskassa puh. (09) 2290 0420

Liiton toimisto sekä sen työttömyys-
kassa ovat avoinna maanantaista per-
jantaihin klo 9-16. Työttömyyskassan
puhelut toivotaan keskitettäväksi klo
9-11 väliseksi ajaksi.

Hallinto
Ritva Rasila
toiminnanjohtaja, työttömyyskassan
johtaja
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 työsuojelu-
neuvonta, luottamusmiesasiat
Sakari Timonen
työmarkkina-asiamies
puh. (09) 2290 0451
sakari.timonen@svtl.fi

Lainopillinen neuvonta
Anna-Mari Numminen
lakimies
puh. (09) 2290 0430
anna-mari.numminen@svtl.fi

Koulutus-, jäsen- ja alueyhdistys-
sekä opiskelija-asiat
Vuokko Laaksonen
järjestösihteeri
puh. (09) 2290 0431
vuokko.laaksonen@svtl.fi

Jäsenpalvelu
Anna Vilpponen
toimistosihteeri
puh. (09) 2290 0410
anna.vilpponen@svtl.fi
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Jäädessäni eläkkeelle 30.9.03
haluan kiittää Teitä kaikkia kuluneista
vuosista. Aika on mennyt kuin sii-
villä, vaikka olin seurakunnassa töis-
sä kokonaiset 32 vuotta. Liian kau-
an sanoo moni, mutta itselle sopi-
va työpaikka on kuin pitkä avioliitto.
Hyvin opittu ja opetettu, niin mitä-
pä sitä vaihtelemaan.

Sain olla yhdistyksemme luotta-
mustoimissa v. 1990 asti. Monet
ovet ovat auenneet niitten tehtävi-
en myötä. Monia muutoksia ay-rin-
tamalla on tänä aikana tapahtunut.
Ei vähiten työsarkamme tunnetuk-
si tekeminen kirkon monien am-
mattien joukossa. Sitkeällä työllä
työmme arvostus lisääntyy myös
työnantajapiireissä. Työtämme ar-
vostaen reippaasti eteenpäin.

Joukkomme eläköityy melkoisin
joukoin lähivuosien aikana. Etsikää
itsellenne mielekäs harrastus elä-
kevuosillenne. Mikään ei ole kulut-
tavampaa kuin menneitten mureh-
timinen ja itsesääli.

Kohdallani syksy on ollut yhtä
pyöritystä. Pellot ja metsä antoivat
loistavan sadon. Olen nyt kuin hiiri-
emo, laarit täynnä syötäviä talven
varalle.

Tilalleni hallintoon valittiin kesällä
Irma Liimatta Enosta. Toivon Hä-
nelle ja Teille kaikille jaksamista.

Muistakaamme “Yhdessä olem-
me enemmän”. Hallitustamme

Maija-Liisa Jeskanen
eläkepäiville

Irma Liimatta
uusi hallituksen jäsen
Olen Irma Liimatta Enosta. Tulin

valituksi Kirkonpalvelijoiden hallituk-
seen hyvän ystäväni Maija-Liisa
Jeskasen siirtyessä hyvin ansaituil-
le eläkepäiville. Toivottelenkin Mai-
ja-Liisalle oikein hyviä eläkepäiviä
sinne Veitsisyrjään.

Olen iältäni 50 vuotias ja työs-
kennellyt Enon seurakunnassa jo
27 vuotta. Tulin ensin lomittajaksi.
Työaika oli 2 päivää viikossa ja vuo-
silomat ym. Tein myös pitoemän-
nän töitä paikalliselle pitopalvelul-

le. Kesäisin olin metsähommissa,
eli istuttamassa taimia ja niittämäs-
sä heiniä taimien ympäriltä. Työ oli
raskasta mutta palkitsevaa. Sen
työn jälki näkyy vuosikymmeniä.
Vuodesta 1981 lähtien olen ollut
täysiaikainen työntekijä seurakun-
nassa, ammattinimikkeeni on vah-
timestari.

Teen emännän, vahtimestarin ja
siivoojan työt. Parasta työssäni on
ihmisten kohtaaminen niin ilossa
kuin surussa.

Kuvassa
Maija-Liisa

Jeskanen ja
Irma Liimatta.

Vapaa-aikanani tykkään liikkua
luonnossa. Kesällä mökkeily, sou-
teleminen tyynellä järvellä tai vain
istuksia rannalla tai nuotiolla, olla
vain ja ihmetellä, rauhoittua ja levä-
tä luonnonrauhassa.

Koulutuksena minulla on kahvila-
kokin, kuivaleipojan ja laitoshuolta-
jan koulutus sekä erinäinen joukko
kursseja. Työpaikkani SVTL-luotta-
musmiehenä olen ollut 1988-2002.
Pohjois-Karjalan Kirkonpalvelijoiden
sihteerinä ja loppuajasta puheen-
johtajana olin vuodesta 1986 vuo-
teen 2002.

Toivottelen kaikille oikein hyvää
joulunalusaikaa.

Irma Liimatta

odottavat suuret tehtävät, uskallusta
ja voimia teille. Kentän tuki on taka-
nanne. Lämmintä joulua ja onnel-
lista vuotta 2004. Tapaamisiin ke-
sällä Hämeenlinnassa.

Maija-Liisa

Niin kuin aalto kuljettaa aallon yli
valtameren, niin mekin selviydym-
me toinen toistamme tukien.
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Minulla on tapanani etsiä vanhaa
kristillistä kirjallisuutta antikvariaa-
teista ja käytetyn tavaran myymä-
löistä. Taannoin löysin kirjan joka
on suunnattu juuri suntion työtä
tekeville, eli kirkonpalvelijoille. Kir-
jan nimi on “Jumalan huoneen var-
tijana” ja sen on kirjoittanut Eino
Sormunen, Kuopion uudelleen pe-
rustetun hiippakunnan ensimmäi-
nen piispa ja teologian tohtori, vuon-
na 1955.

Saman aikakauden muita kirkon-
palveluskunnalle suunnattuja teok-
sia on “Kirkonpalvelijan käsikirja”
ja  “Jumalan puistot kauniiksi” joka
käsittelee kirkkotarhan ja hautaus-
maan hoitoa. Uskallan väittää että
nämä edellämainitut teokset ajavat
asiansa paremmin ja enemmän
hengellisessä merkityksessä kuin
uudemmat suntion työtä koskevat
kirjat ja oppaat. Johan siitä kertoo
jo teoksien nimetkin joissa on sel-
västi nostettu esiin se ettei kirkko
ole mikä tahansa palveluspaikka
vaan että kaikella toiminnalla ja työllä
jota seurakunnassa tehdään, on ole-
massa hengellinen luonteensa
myös.

Kirkonpalvelijan olisi syvällä sisim-
mässään tiedostettava se, että hän
on kristillisen seurakunnan palve-
luksessa, ja seurakunta on taas Kris-
tuksen palveluksessa. Joten jokai-
sen kirkossa toimivan työntekijän
ylin pääesimies on siis lopulta Kris-
tus itse. Arvostan näiden vanhojen
kirjojen tuomaa hengellistä antia.
Toki käytännön työssä on tapahtu-
nut paljon muutoksia menneiden
vuosikymmenien aikana joiden
vuoksi kirkonpalvelijoille suunnat-
tua kirjallisuutta on täytynyt ajan-
mukaistaa. Mutta itse työn vakau-
mus ja luonne tulee aina olemaan
sama ja tässä pakinassani esille
nostamani asiat aina ajankohtaisia.

Kirjassaan Sormunen tuo painok-
kaasti esille suntion työn hengellis-
tä ulottuvuutta, kuitenkaan käytän-
nöllisyyttä unohtamatta. Tämä kirja
sekä omassa työssäni hankitut ko-
kemukset saivat minut syviin mie-
tintöihin siitä mikä on kirkonpalveli-
jan työn syvin ja olennaisin olemus,
minkälaisien tuntemuksien ja aja-
tuksien varaan ammatti-identiteet-
ti tulisi rakentaa, sekä mikä on sun-
tion työn suhde kirkon uskon, hen-
gellisen elämän ja hyvin käytäntö-
painoitteisen työnkuvan välillä.

Kuinka valveutunut kirkonpalveli-
jain olisi oltava hengellisessä elä-
mässään jotta hän toisi kirkkora-
kennuksen välittömästi aistittavaan
ilmapiiriin oikeanlaista arvokuutta ja
sitä kokemusta että nyt ollaan te-
kemisissä pyhien asioiden kanssa?

Kirkonpalvelijan työ on tietämät-
tömän kirkkokansan keskuudessa
saanut tietynlaisen leiman otsaan-
sa. Jumalanpalveluksiin ja kirkolli-
siin toimituksiin harvoin osallistu-
vat luulevat että suntio on vain kir-
kon vahtimestari. Onhan hän toki
sitäkin, mutta suurin osa työstä on
kuitenkin sellaista, mikä jää tavalli-
selta kirkkokansalta näkymättömiin.

Myös kirkonpalvelijat itse harhau-
tuneesti uskottelevat itselleen että
heidän kuuluu olla hiljaa joka tilan-
teessa ja että heille ei kuulu elävä
kristillisyys. Toki jumalanpalveluk-
sessa ja toimituksessa suntion on
käyttäydyttävä hiljaa ja arvokkaasti,
osoittaen samalla muille kuulijan
paikalla oleville miten kirkossa tu-
lee käyttäytyä jumalanpalveluksien
ja toimitusten aikana. Mutta toivot-
tavaa olisi ettei suntion hengelli-
nen kutsumus jäisi pelkkien traditi-
oiden varaan vaan voisi siitä laajen-
tua ja spontaanisti kasvaa ja olla
kaiken aikaa Jumalan Pyhän Hen-

gen inspiroimana. Samoin on jokai-
sen kristityn laita.

Osallistuessaan vapaa-aikanaan
seurakunnan aktiviteetteihin ja ru-
kouselämään, suntio rohkaisee
myös seurakuntalaisia näin toimi-
maan.

Ja lopuksi tahdon vielä sanoa
erään asian; älä pidä itseäsi erin-
omaisena kristittynä sen tähden,
että teet työtä seurakunnalle, ettet
sen tähden tuudittautuisi väärään
sielunrauhaan, vaan ole jatkuvasti
valveilla, tarkastele omaa tilaasi ja
elä Herran sanan pelossa.

Sami Liimola

“Sillä sen armon kautta, mikä
minulle on annettu, minä sanon teil-
le jokaiselle, ettei tule ajatella itses-
tänsä enempää, kuin ajatella sopii,
vaan ajatella kohtuullisesti, sen us-
konmäärän mukaan, minkä Jumala
on kullekin suonut.”

(Kirje Roomalaisille 12: 3)

Kirkonpalvelijan hengellisestä elämästä

Pyhä Jumala Kiitos lupaus-
ten täyttymisestä. Kiitos
rakkaudestasi joka ulottuu
yli aikojen ja sukupolvien.
Kiitos, että lupauksesi koko
maailman Vapahtajasta ja
Messiaasta on tullut toteen
pienessä Jeesus-lapsessa
Betlehemin seimellä.
Herra, olemme täynnä
ihmetystä ja iloa ja rukoilem-
me: anna sanoman Rauhan
ruhtinaasta levitä kaikille
kansoille. Täytä kotimme
ilolla ja rakkaudella.

Anna-Mari Kaskinen
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apsena ja nuorena joulurauhan julistusta kuunneltiin radiosta. Oli vain yksi
kanava, joka tavoitti suurimman osan kansasta. Joulurauhan julistus on
radioitu vuodesta 1935 lähtien.

Joulun piti olla valmiina joka torpassa ja kerrostalossa, kun Turun tuomiokirkon
kellot kumahtivat aattona puolelta päivin. Joulurauhan julistuksesta alkoi pyhä.
Sytytettiin kynttilä, juotiin kahvit. Joulurauhan jälkeen kuunneltiin radiosta äänile-
vykonsertti "Kuusta koristellessa". Vasta silloin soivat radiosta ensimmäiset joululaulut.

Joulurauhan julistus kuuluu perinteisesti aatto-ohjelmaan. Vuodesta 1983 seremoniaa
on katsottu televisiosta. Radio on armollinen väline, siinä kansanpaljouden läsnäolo
tuntuu vain etäisenä huminana.

Televisio näyttää turkulaisten vakavuuden. Varsinais-Suomessa ei turhaan hymyillä
edes jouluna. Ulkomaille välitetty juhlahetki antaa käsityksen, että täällä muka asuu
maailman synkin kansa.

Joulurauha

L


