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Kansikuva:
Ylösnousemus -ikoni. Hilkka Blå-
field 1999. Pyhittäjä Arseni Ko-
nevitsalaisen kirkko, Keitele.
Kuvaaja: Topi Ikäläinen.

PITKÄPERJANTAI

Vapahtajamme, sinä suostuit ristille, ryövärien viereen. Sinä
et etsinyt omaasi. Sinä et odottanut itsellesi Jumalan Pojan
kohtaloa. Näin alas sinä tulit, näin matalalle, että pieninkin
voisi sinuun koskea, että alhaisinkin uskaltaisi nostaa kat-
seensa kohti sinua. Herra, emme ymmärrä tämänkaltaista
rakkautta. Se ei ole tästä maailmasta. Katselemme sinun
ristiäsi. Kiitos, että sinä olet kärsinyt, jotta me saisimme
rauhan ja vapauden.

Anna-Mari Kaskinen

Pääsiäisen odotus alkaa ortodok-
sisessa kirkossa laskiaissunnuntain
iltana. Silloin seurakuntalaiset pai-
menensa johdolla pyytävät toinen
toisiltaan anteeksi. Sovinnon teh-
neinä voidaan lähteä kohti sovituk-
sen ja sovinnon lahjaa, jota Jumala
tarjoaa kaikille.

Paasto on hiljentymistä ja val-
mistautumista, ”kirkkaan surumie-
lisyyden” aikaa. Silloin pitäisi rau-
hoittaa elämäntyyliä, syödä taval-
lista kevyemmin, vähentää riento-
ja, tutkia omaa sisintä, lisätä kir-
kossakäyntiä ja rukousta sekä muis-
taa lähimmäistä. Paaston aikana
tulisi myös hillitä liiallista työnte-
koa.

Seurakunnan työntekijälle paas-
to on kuitenkin vuoden kiireisintä
aikaa. Kaikissa kirkoissa toimitetaan
tavallista enemmän jumalanpalve-
luksia, varsinkin arki-iltoina. Kant-
tori keskittyy paastopalvelusten
erikoisiin kaavoihin ja veisuihin ja
harjoittaa kuoroa suurta viikkoa ja
pääsiäistä varten. Pappi ottaa vas-
taan ihmisiä katumuksen sakra-
menttiin eli synnintunnustukselle.
Kirkon järjestö- tai nuorisotyönte-
kijä organisoi paastokeräyksen ja
järjestää hengellisen elämän aiheis-
ta tapahtumia. Vahtimestari pukee
kirkon paastotekstiileihin ja hiljal-
leen tarkistaa ja kohentaa temppe-
lin juhla-asua pääsiäistä varten. Hän
perehtyy myös jumalanpalvelusteh-
täviin, jotka poikkeavat tavanomai-

Pääsiäisen  odotus –
seurakuntien kiireisintä aikaa

sista. Paasto voi siis olla seurakun-
nan työntekijöille kiireen ja jopa
stressin aikaa. Sanotaan myös, että
silloin paha erityisesti yrittää kyl-
vää turhautumisen ja riidan siemen-
tä.

Kymmenviikkoisen odotuksen ja
työntäyteisen suuren viikon jälkeen
pääsiäinen lopulta koittaa, kirkon-
palvelijallekin. Koti on siivottu ja
käspaikat asetettu ikonien ympä-
rille. Pääsiäismunia on maalattu ja
kallisarvoiset posliini- tai puumu-
nat on asetettu kotialttariin. Liha
on marinoitumassa ja pasha valu-
massa. Kenties lapsille on vanhan
perinteen mukaisesti kummi tai
mummi ostanut uudet vaatteet
pääsiäiseksi. Koko perhe, teini-ikäi-
siä itsenäistyjiä myöten, lähtee pää-
siäisyöpalvelukseen. Useimmilla
kirkoilla on nyyttikestit seurakun-
tasalilla aamuun asti, mutta jotkut
suvut kokoontuvat juhla-aterialle
vielä samana yönä. Iltapäivällä ja
toisena pääsiäispäivänä pistäydy-
tään ystävien luona pääsiäisterveh-
dyksiä vaihtamassa ja herkkuja
maistamassa.

Seurakunnan työntekijäkin ehtii
kohottaa samppanjalasin ja istuutua
juhlapöytään, vaikka pääsiäisen kii-
reet jatkuvat vielä muutaman päi-
vän koululaisjumalanpalvelusten
muodossa. On ilo olla osa juhlaa.
Se, että saa palvella asiaa, joka on
suurempi kuin me tässä, antaa voi-
mia. Kirkonpalvelija on mukana sii-
nä, että ilo ja toivo tulee kirkossa-
kävijöiden ja kaikkien etsijöiden ulot-
tuville, sydämeen, katseeseen ja
sanoihin.

”Kristus nousi kuolleista! – Toti-
sesti nousi!”

Totisesti on pyhä ja juhlaisa tämä
pelastavainen ja valoa koittava yö,
tämä ylösnousemuksen valoisan
päivän edelläkävijä, tämä yö, jona
haudasta kaikille koitti lihaksi tullut
iankaikkinen Valkeus.

Pääsiäisen kanonin 7. veisusta

Heikki Huttunen
seurakuntapappi, Espoo
SVTL:n ja Ortodoksisen Kirkon
Työntekijät ry:n jäsen
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Seppo Pyykkönen
Puheenjohtaja

Kirkonpalvelijat ry

Mitä tulevaisuudessa?
Vuoden vaihteessa on otettu

käyttöön uudet suntion ammatti-
tutkinnon perusteet. Ammattitut-
kinto muodostuu kolmesta pakolli-
sesta ja yhdestä valinnaisesta tut-
kinnon osasta. Valinnaisista valitaan
vähintään yksi. Pakollisia ovat ju-
malanpalvelukset ja muut kirkolli-
set tilaisuudet, hautatoimi ja viher-
alueiden hoito, kiinteistöjen hoito.
Valinnaisista valitaan vähintään yksi
joko esimiestehtävät tai ruokapal-
velut. Uutta tässä on hautausosi-
on eriyttäminen omakseen ja esi-
miestehtävät. Nämä osiot ovat
nousseet työelämän tarpeiden mu-
kaan. Tutkinnon perusteissa ei oteta
kantaa kirkkokuntaan vaan tutkin-
non voivat suorittaa molempien
kirkkokuntien työntekijät. Koulutus
on vakiintunut oppisopimuskoulu-
tuksena toteutettavaksi.

Juuri ilmestynyt lähivuosina kol-
mas kirkon työolobarometri purkaa
kirkon työntekijöiden tuntoja. Edel-
listen ko. tutkimusten mukaan kir-
konpalveluskunta ja etenkin hau-
tausmaan työntekijät kokivat työn-
teon monella tavoin huonontuneek-
si. Ilta- ja viikonlopputyö koetaan

kirkonpalveluskunnan osalta häirit-
sevänä. Vakavat työuupumukset
ovat pelkona. Henkinen työn kuor-
mittavuus on kasvamassa. Tätä
kohtaa olemme pitäneet paljon
esillä. Kirkossa on pitkät perinteet
työnohjauksella. Sitä on sovellettu
työntekijöiden ammatilliseen kou-
lutukseen ja työn erääksi tukimuo-
doksi. Työnohjauksen tarve on suuri
myös kirkonpalveluskunnan kes-
kuudessa. Odotan mielenkiinnolla
tuloksia nyt Kuopiossa meneillään
olevasta työnohjaajakoulutuksesta,
jossa ohjaajalla on kirkonpalvelijois-
ta koostuva ryhmä ryhmätyönoh-
jauksessa. Työolobarometrin totea-
miin palaan myöhemmin.

Yhdistyksen jäsenistön keski-ikä
on aika korkea. Jäsenistöstämme
jää vuosittain eläkkeelle yli sata
henkeä. Samaan aikaan saamme
kuitenkin uusia jäseniä jatkuvasti.
Tästä huolimatta kehotankin kaik-
kia jälleen jäsenten hankintaan.
Jäsenenhankkija ja uusi jäsen saa-
vat liitolta 30 €:n lahjakortin.

Päivämme Naantalissa lähesty-
vät kyselyjä on huomattavan run-

saasti. Päivillämme käsittelemme
mm. tiedonkulkua, seurakuntien
yhdistymisasioita ja sen tuomia
uhkia kirkonpalveluskunnalle. Nyt
jatkoajan saanut palkkausuudistus
toteutuneeko se vai ei. Käsittelem-
me myös kristinuskon historiaa
Suomessa. Päivämme kruunaavat
retki kultarantaan, tasavallan presi-
dentin kesäasunnolle. Olette kaik-
ki ympäri Suomen lämpimästi ter-
vetulleita opinto- ja koulutuspäivil-
lemme Naantaliin.

Hyvää kevättä Teille kaikille ja
lämmintä kesän odotusta.

Camilla Reinboth:

Tunnista ja torju
työpaikkakiusaaminen
Tutkimusten mukaan joka viides

työntekijä kokee jossakin työuran-
sa vaiheessa joutuvansa kiusatuk-
si. Sen uhriksi voi joutua kuka hy-
vänsä ja sitä voi esiintyä millä työ-
paikalla tahansa.

Tunnista ja torju työpaikkakiu-
saaminen tarkastelee työpaikkakiu-
saamista eri näkökulmista ja tuo
konkreettisia ratkaisutapoja työn-
antajille, esimiehille, kiusatuille, luot-

tamusmiehille sekä työterveyshuol-
toon.

Painopiste on ennaltaehkäisys-
sä ja varhaisessa puuttumisessa.
Työpaikkakiusaaminen on ongelma,
johon on vaikea puuttua, jos siihen
ei saada mukaan koko organisaati-
ooita ylimmästä johdosta lähtien.
Kirja esittelee syitä siihen, miksi
johdon ja työnantajan kannattaa kiin-
nostua työpaikkakiusaamisesta.
Lisäksi kirjassa käydään läpi asiaan
liittyvä lainsäädäntö ja organisaati-
on ulkopuolisten tahojen rooli kiu-
saamisen ratkaisussa.
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Opetushallituksen johtokunta on
päättänyt uudistetuista suntion
ammattitutkinnon perusteista, jot-
ka otetaan käyttöön 1.1.2006 alka-
en. Suntion ammattitutkinto on ai-
kuisten ammatillinen näyttötutkin-
to, joka on osaamisen hankkimis-
tavasta riippumaton ja se suorite-
taan näytöin.

Uudistustyön tarkoitus

Suntion työnkuva on muotoutu-
nut pitkän historian aikana ajan ja
työn haasteiden mukaiseksi. Sun-
tion tehtävät ovat kehittyneet si-
vutoimisesta kirkon ja hautausmaan
hoidosta sekä diakoniatyön varo-
jen hoitajasta monialaiseksi palve-
lutyön ammattilaiseksi. Seurakun-
tien tehtävien laajentumisen ja mo-
nipuolistumisen myötä myös sun-
tion toimenkuva on jatkuvassa
muutoksessa.

Uudistustyön tarkoituksena oli
saattaa suntion ammattitutkinnon
perusteet vastaamaan entistä pa-
remmin muuttuneita työelämän
tarpeita. Lisäksi uudistuksessa
mahdollistettiin tutkinnon perustei-
den soveltuminen myös ortodok-
sisen kirkon palvelutehtävissä toi-
miville tai niihin aikoville tutkinnon
suorittajille. Uudet tutkinnon perus-
teet lisäävät kiinnostusta tutkinnon
suorittamiseen ja kehittävät kirkon-
palveluskunnan ammattialaa.

Kohderyhmä

Tutkinto on tarkoitettu ensisijai-
sesti henkilöille, jotka toimivat kir-
konpalvelutehtävissä joko ortodok-
sisessa tai luterilaisessa kirkossa.
Suntion ammattitutkinnon suorit-
taneella henkilöllä on ammatilliset

valmiudet toimia kirkkonsa perin-
teen mukaisesti jumalanpalveluk-
sissa ja kirkollisissa toimituksissa.
Hänellä on myös valmiudet seura-
kunnan kiinteistöjen hoitoon sekä
pienimuotoisten tarjoilujen järjes-
tämiseen. Lisäksi hänellä on val-
miudet hoitaa viheralueita ja hau-
taamiseen liittyvät työtehtävät.
Suntion työ on palveluammatti, jos-
sa tarvitaan vuorovaikutus-, ohja-
us- ja arviointitaitoja sekä yhteis-
työkykyä.

Tutkinnon perusteet on laatinut
Opetushallituksen vetämä työryh-
mä, johon on kuulunut kirkonpal-
velutyön asiantuntijoita työelämästä
sekä kirkollisen ja ammatillisen kou-
lutuksen taholta molemmista kirk-
kokunnista.

Suntion ammattitutkinnon näyt-
töihin voivat osallistua kaikki riittä-
vän ammattitaidon omaavat hen-
kilöt. Tutkinnon suorittamistapa
kuvataan henkilökohtaisessa näyt-
tösuunnitelmassa. Ennen näyttöi-
hin osallistumista varmistetaan tut-
kinnon suorittajan osaamisen taso.
Tutkintoon valmistavan koulutuk-
sen avulla varmistetaan tutkinnon
suorittajalle riittävä osaamisen taso
tutkinnon suorittamista varten.

Ammattitaitovaatimukset

Suntion ammattitutkinto muo-
dostuu kolmesta pakollisesta ja
yhdestä valinnaisesta suoritetuis-
ta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:

Jumalanpalvelukset ja muut kirkol-
liset tilaisuudet
Hautaustoimi ja viheralueiden hoi-
to

Kiinteistöjen huolto
Valinnaiset tutkinnot osat:
Esimiestehtävät
Ruokapalvelut

Lisäksi tutkinnon suorittaja voi
laajentaa tutkintoaan vapaaehtoi-
sella yrittäjyyden tutkinnon osalla.

Lisätiedot

Lisätietoja tutkinnon järjestäjistä
sekä tutkinnon perusteista saa
osoitteesta www.oph.fi/nayttotut-
kinnot (näyttötutkintotietojen haku
ja näyttötutkintojen perusteet) sekä
Opetushallituksesta ylitarkastaja
Pertti Pitkäseltä, puh. 09 7747
7073.

Suntioille uudet ammattitutkinnon
perusteet

Onko jäsenyytesi
kunnossa ?

Jos olet vaihtanut työnantajaa,
olethan muistanut tehdä uuden
jäsenmaksunperintäsopimuksen?
Maksetut jäsenmaksut ovat ehto-
na mm. ansiosidonnaisen päivä-
rahan saamiselle.

Ilmoitathan myös äitiys-, ja van-
hempainlomasta, hoitovapaasta,
pitkäaikaisesta sairaudesta, opis-
kelusta, asevelvollisuudesta tai
muista palkattomista kausista lii-
ton jäsenpalveluun. Näissä em. ta-
pauksissa on myös hoidettava pie-
nimuotoinen jäsenmaksu jäse-
nyystilille. Jos epäröit, että jäse-
nyytesi ei ole ajantasalla, ota yh-
teys jäsenrekisterinhoitajaan Tiina
Pertilään, puh. (09) 2290 0410.

Muistathan ilmoittaa hänelle
myös osoitteen- ja nimenmuutok-
set !
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Ensimmäiset valtakunnalliset In-
toa arkeen -seurakuntahallinnon
ammattipäivät Tampere-talossa 22.-
23.11.2005 kokosivat yhteen yli 300
työntekijää seurakuntien talouden,
hallinnon, kiinteistönhoidon ja hau-
tatoimen parista. Tapahtuman jär-
jestäjinä toimivat Kirkkopalvelut ry
ja Kirkkohallitus.

Monipuolisessa ohjelmassa kä-
siteltiin esimerkiksi työyhteisön jä-
senenä ja kirkon työntekijänä toi-
mimiseen liittyviä erityiskysymyk-
siä, työhyvinvointia sekä asiakas-
palvelun haasteita. Kaikille osallis-
tujille yhteisiä luentoja olivat pitä-
mässä mm. arkkipiispa Jukka Paar-
ma, jääkiekkovalmentaja Sakke Pie-
tilä sekä Keskusrahaston johtaja
Leena Rantanen.

Päivien aikana oli tarjolla myös
runsaasti valinnaisohjelmia, joista
jokaisella oli mahdollista valita omaa
työalaa koskevia kokonaisuuksia.
Valinnaisohjelmissa käsiteltiin mm.
kulttuuriperintöön, talousasioihin,
ympäristödiplomiin sekä surevan
kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä.
Lisäksi ammattipäivien aikana oli
mahdollista käydä tutustumassa
Aitolahden uuteen kirkkoon ja Ka-
levankankaan hautausmaalle. Va-
linnaisissa ohjelmissa asiantuntijoi-
na olivat mm. matkailuopas Aiju
von Schöneman, hallintopäällikkö
Mikko Tähkänen Kirkkohallituksesta
sekä kiinteistöjohtaja Markku Kan-
gasniemi Oulun seurakuntayhty-
mästä.

Intoa arkeen -seurakuntahallin-
non ammattipäivien yhtenä osana
oli näyttely, jossa 20 näytteilleaset-
tajaa esitteli markkinoilla olevia sekä
tulevia tuotteita ja palveluja niitä

käyttäville ja hankintoja tekeville
seurakuntien työntekijöille. Näyt-
teilleasettajat edustivat laajasti
ammattipäivien kohderyhmän käyt-
tämiä tuotteita ja palveluita. Muka-
na oli muun muassa sijoitusyhtiöi-
den, ammattiyhdistysten, oppilai-
tosten, kiviliikkeiden ja toimistotar-
vikeliikkeiden edustajia. Suurin osa
näytteilleasettajista koki saaneen-
sa päivien aikana hyviä kontakteja
ja oli kiinnostuneita osallistumaan
vastaavanlaiseen tapahtumaan jat-
kossakin. Järjestelyt ja yhteistyö
toimivat hyvin mutta kehittämistä
palautteen mukaan on vielä semi-
naarien ja näyttelyn aikataulujen
yhteensovittamisessa.

Ammattipäiville osallistuneet pi-
tivät tapahtuman järjestelyjä onnis-
tuneina ja pääosa luennoista koet-
tiin antoisiksi. Ohjelman monipuo-
lisuuteen ja valinnan mahdollisuu-
teen oltiin myös hyvin tyytyväisiä.
Monet osallistuneista olivat ilahtu-

neita juuri tälle kohderyhmälle jär-
jestetyistä omista ammattipäivis-
tä, sillä kirkon muille työntekijöille
on jo vuosia järjestetty omia neu-
vottelupäiviään. Osa päiville osal-
listuneista toivoi enemmän virkis-
tystä ja iloa esityksiin.

Kokonaisuudessaan Intoa arkeen
-seurakuntahallinnon ammattipäivät
onnistuivat hyvin. Kolme neljästä
toivoi vastaavia tapahtumia järjes-
tettäväksi uudelleen, joko vuosit-
tain tai muutaman vuoden välein.
Järjestäjät pohtivat parhaillaan am-
mattipäivien muotoa ja järjestämis-
aikataulua. Se voidaan jo sanoa,
etteivät Intoa arkeen -seurakunta-
hallinnon ammattipäivät jää ainut-
kertaiseksi tapahtumaksi. Seuraa-
vaa tapahtumaa suunnitellaan lo-
kakuulle 2007.

Heli Heikkilä-Saarinen
Kirkkopalvelut ry,
Oulun aluetoimisto

Seurakuntahallinnon ammattilaiset
tankkasivat intoa arkeen Tampereella

Tampereen Aitolahden kirkon alttari.
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Puolen vuoden työssäoppimis-
jakso, kolme lähiopetusviikkoa Sa-
von ”muassa” ja useita oppimis-
tehtäviä takana. Ensimmäinen näyt-
tötutkinto edessä. Olenko siihen
valmis?

Mä tunnen hänen äänensä
ja seuraan kutsuansa

Suntion ammattitutkinto on näyt-
tötutkinto, jossa suoritetaan työn
arviointia sekä opinnolliselta että
käytännölliseltä kannalta. Tutkinto
muodostuu kolmesta pakollisesta
ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon
osasta. Pakollisina osina ovat   ju-
malanpalvelukset ja muut kirkolli-
set tilaisuudet, hautaustoimi ja vi-
heralueiden hoito sekä kiinteistö-
jen hoito. Valinnaisia tutkinnon osia
ovat esimiestehtävät tai ruokapal-
velut. Yrittäjyys on vapaaehtoinen
tutkinnon osa. Oppisopimustoimis-
tot tekevät teoriaopetuksesta so-
pimuksen koulutusta antavan op-
pilaitoksen kanssa; oppilaitosten
tavat toteuttaa koulutus kuitenkin
poikkeavat jonkin verran toisistaan.
Pääpaino on kuitenkin seurakunta-
työn tehtävien kautta oppiminen
työpaikkakouluttajan toimiessa oh-
jaajana. Koulutukseen kuluva aika
on noin kaksi vuotta.

Suuren seurakunnan työntekijä-
nä on usein vaikeampi hahmottaa
suntion perinteistä monialaista
työnkuvaa, koska lähes jokaiseen
työtehtävään on ammattihenkilö.
Suntion ammattitutkinto antaa
mahdollisuuden avartaa näkökul-
maa myös seurakunnan kiinteistö-
, hautausmaa- ja keittiötyöntekijöille
eli tutkinto soveltuu siis paitsi sun-
tioille myös muille kirkonpalvelijoil-
le. Meidän on hyvä ymmärtää, että

kaikki seurakunnassa tehtävä työ
palvelee kirkon perustehtävää.
Tämä ymmärrys saattaa puuttua
usein jopa seurakuntien päättäjil-
tä. Ei osata nähdä mahdollisuutta,
joka antaisi työntekijöille enemmän
kokonaisammatillista näkemystä ja
osaamista sekä siten nostaisi myös
seurakuntalaisen saamaa palvelu-
tasoa. Kentällä työtä tekevät tietä-
vät, kuinka tärkeää sielunhoitotyö-
tä esimerkiksi hautausmaiden usein
monivuotiset kausityöntekijät ,”ke-
sätytöt”, tekevät oman työnsä ohel-
la.

Hän tuntee kaikki nimeltä,
jokaisen laumassansa

Aloitin seurakuntatyöni useita
vuosia sitten hautausmaanhoitaja-
na. Sieltä seurakuntatalon keittiö-
ja siivoustyön kautta siirryin niihin
”ihan oikeisiin suntion töihin” kirk-
koon, kuitenkaan näitä muita töitä
jättämättä. Tätä kautta kiinnostuk-
seni työtäni kohtaan lisääntyi ja
haluni oppia ymmärtämään laajem-
min sekä kristillisyyttä että työni
monialaisuutta sai minut hakeutu-
maan oppisopimuksella suntiokou-
lutukseen. Alkuhankaluuksien jäl-
keen seurakuntani päättäjät salli-
vatkin tämän. Niinpä viime syksys-
tä lähtien olen saanut työn kautta
käsittää ja käsitellä monia sekä kris-
tillisiä että käytännön työhön liitty-
viä suntion ammattitutkinnon en-
simmäiseen osaan  kuuluvia juma-
lanpalveluselämän laajan alueen
oppeja. Tämä työ asettaa jokaisel-
le kirkonpalvelijalle suuntaviivat ja
haasteen kehittää itseään.

Työpaikkakouluttajani opastuksel-
la olen päässyt sisälle tähän työ-
hön, joka vaatii valtavan määrän

tietoa ja taitoa. Kouluttajan rooli ja
tuki onkin opiskelijalle kaikkein tär-
kein asia opiskelun onnistumisen
kannalta. Todellinen onnenpotku
sattui kohdalleni saatuani koulutta-
jakseni henkilön, joka on suntiotut-
kinnon suorittanut, työhönsä moti-
voitunut, jumalanpalveluselämään
erikoistunut ja jo vuosia rakkaudel-
la kyseistä työtä tehnyt. Näen myös
muiden työtoverien kannustuksen
suurena voimavarana. Koko työyh-
teisön kannalta on tärkeää, että
voimme jakaa koulutuskokemuk-
set ja siten löytää yhteisen työ-
näyn, minkä kautta voimme antaa
”asiakkaillemme” enemmän.

On hyvä muistaa, että seurakun-
ta on Kristuksen perhe, jonka jä-
senet auttavat ja palvelevat toisi-
aan. Me kirkonpalvelijat saamme
olla etuoikeutetussa asemassa,
koska olemme, paitsi seurakuntam-
me palvelijoita, myös Jumalan pal-
velijoiden palvelijoita.

Hän palauttaa eksyneen
ja syliin ottaa uupuneen

Työn päätarkoitus, eli Jumalan
kirkastaminen, on työn arvoista tär-
kein. Muihin työnarvoihin voi sisäl-
lyttää tärkeimpinä lähimmäisenrak-
kauden, ihmisen kunnioittamisen,
tasa-arvon, elämän kunnioittami-
sen, yhteiskuntavastuun sekä kris-
tillisen arvoperustan, jossa koros-
tuvat usko,toivo ja rakkaus. Kasva-
tuksellinen vaikuttaminen, perintei-
den ja työtaidon säilyttäminen ovat
vastuullisia tehtäviä. Niihin lukeu-
tuvat myös oman hengellisen elä-
män huolehtiminen, ammatillinen
kehittyminen ja työosaamisen yl-
läpito.

Oppisopimuksella suntiokoulutuksessa
– ajatuksia ja oivalluksia
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Kolme viiden päivän mittaista
opetusjaksoa ovat antaneet laajan
käsityksen siitä, kuinka Herraa pal-
vellaan iloiten. Se perusteellisuus
on antanut uusia ulottuvuuksia
myös käytännön työn tekemiseen.
Johdatus Raamatun eettiseen maa-
ilmaan on auttanut ymmärtämään
omaan työhön liittyvää eettisyyttä.
Vastaukset kysymyksiin elämän
oikeasta ja väärästä ovat löytyneet
arkielämästä usein arvaamattoman
läheltä.

Suntion työn arvoperustat ovat
vakaasti kristillisellä pohjalla. Arvois-
ta noussee useimmin kultaisen
säännön esiin tuoma lähimmäisen
rakkaus ja samalla vastuu toisesta
ihmisestä. Elämän tien käskynä
rakkauden kaksoiskäsky on kaik-
kein tärkein: ”Elämän tie on tämä:
ensimmäiseksi rakasta Jumalaa,
joka on sinut luonut, toiseksi lä-
himmäistä niinkuin itseäsi; ja mi-
tään, mitä et tahdo itsellesi tehtä-
vän, älä sinäkään toiselle tee”(Did:
1 .2 ). Näillä ajatuksilla on vaikeaa
ymmärtää, miksi näinä aikoina ää-
nestetään ulos ”heikoin lenkki” yhä
useammassa yhteydessä. Tällainen
toiminta on, paitsi kristillisyyttä,
myös ihmisyyttä vastaan.

Lähiopetusviikot antavat koulu-
tuksen moniin eri tilanteisiin. Vuo-
rovaikutustaitojen oppiminen on
avartanut kykyä kohdata erityiset
tilanteet viestinnän saralla. Sunti-
on työssä ovat perinteiset viestin-
täkeinot puhuminen ja kuuntele-
minen parhaita tapoja keskinäisen
ymmärryksen saavuttamiseksi. Ope-
tuksen osana on ollut myös moni-
puolinen perehtyminen kristilliseen
symboliikkaan ja estetiikkaan. Tämä
on avannut uusia näkymiä, joita ei
olisi osannut löytää ilman opasta.
Lisäksi on perehdytty asiakastur-
vallisuuden kannalta tärkeisiin asi-
oihin, kuten ensiavun antamiseen
hätä- ja onnettomuustilanteissa.

Muiden opiskelijoiden kanssa
vaihdetut kokemukset antavat ym-
märtää, etten ole yksin pohdintoje-
ni kanssa. Samaa työtä tekevät koh-
taavat juuri sen kaltaisia ajatuksia,
jotka ovat auttaneet minua hakeu-
tumaan yhä syvemmälle ja laajem-
malle alueelle suntion ammatin kris-
tillisessä kokonaisuudessa.

On hyvä paimen turvani,
hän kaitsee vartioiden

Suntion ammattitutkinnon perus-
teisiin tutustuessa lähemmin ym-
märtää työn olevan niin monialai-
nen, ettei sen koko sisältöä pysty
hahmottamaan näin lyhyen ajan
sisällä. Siksi on vaikeaa vastata alus-
sa esittämääni kysymykseen. Us-
kallan kuitenkin olla vahvasti sillä
mielellä, että sekä työpaikalla an-
nettu käytännön oppi yhdistettynä
sitä tukevaan lähiopetusviikkojen
teoriaopetuksen antiin luo niin tu-
kevan paketin asiaa, etten voi epä-
onnistua.

Kirkonpalvelijan työ osana laajem-
paa yhteisöllisyyttä on kirkastanut
vision, jonka avulla voin poistaa ir-
rallisuuden aiheuttamaa pelkoa,
vahvistaa itseluottamusta ja uskoa
sekä kokea suurta lähimmäisen-
rakkautta. Näillä voimilla uskon saa-
vuttavani koulutuksen ensimmäi-
sen  tutkinnon. Kirkon tehtäväken-
tällä ja Jumalan sanan äärellä mie-
len valtaa pyhä nöyryys. Siksi työn-
tekijän oman etiikan kannalta on
tärkeää, että oma sisin on sitoutu-
nut yhteiseen päämäärään.

Myöhemmin keväällä alkaa tut-
kinnon seuraava osa, joka käsitte-
lee seurakunnan kiinteistöjä ja nii-
den hoitoa. Nähtäväksi jää, minkä-
laisia uusia haasteita kiinteistöosa
tuo mukanaan.

Maija Inkinen
Suntio-opiskelija
Lohjan seurakunta

Lohjan Pyhän Laurin kirkko. Pyhä tie – Via Sacra.



8

Saara Simpanen hoiti arvokasta
virkaansa hautakappelin suntiona.
Suntioksi hän itsensä nimitti, vaik-
ka virka oli varsinaisesti vahtimes-
tarin nimikkeellä. Parin kymmenen
vuoden työrupeama oli antanut ai-
nutlaatuisen näkökulman ihmisen
saattamisesta viimeiselle taipaleel-
leen. Siihen mahtui paljon ja en-
nen kaikkea runsaasti odottama-
tonta ja inhimillistä.

      Papit ja lukkarit piti kouluttaa
kellotietoisiksi. Jotkut heistä piti-
vät tapanaan tulla aina viime tipas-
sa ja jopa myöhässä. Rovasti Ruta-
nen oli vaikein tapaus. Kanttorin
avulla hänet saatiin kuitenkin vähi-
tellen ruotuun. Kanttori Juntunen
aloitti alkusoiton ja virren aina ta-
san sovitulla kellonlyömällä ja kun
Rutanen tuli muutaman kerran vir-
ren jo loputtua, hän katsoi tulleen-
sa valistetuksi, kannettuaan kristil-
listä kaunaa moisesta täsmällisyy-
destä oman aikansa ja asettui viral-
liseen aikatauluun. Useimmat oli-
vat jo puoli tuntia ennen tehtäviin-
sä hiljentymässä. Saara Simpanen
saattoi monesti antaa viime käden
vihjeitä siunauspuheen henkilökoh-
taisen sisällön rikkaudeksi. Monta
kaunista ajatusta hän sai ujutetuk-
si saatepuheen mausteeksi.

Omaisten ja muiden saattajien
suhteen tarvittiin hienotunteista
neuvontaa. Kukat alkoivat karista
monesti jo kappelin ovella. Niiden
sijoittaminen helposti saatavaksi
onnistui hyvin sen jälkeen, kun saa-
tiin niille takorautaiset telineet. Kuk-
kien ja seppeleiden laskemisjärjes-
tys oli monesti ongelmallista. Jot-
kut pitivät tapanaan jäädä odotte-
lemaan vuoroaan ja taukoihin tuli
kiusallista aikaviivettä. Simpanen
sai lopulta seurakunnan tekemään
monisteen saattotilaisuuden kom-

mervenkeistä ja tilanne kohentui
huomattavasti. Kiireetön juhlalli-
suus oli Simpasen päämäärä ja sii-
hen ei kuulunut pälyily ja viivyttely.
Seuraavan seremonian väki liikeh-
ti jo hermostuneena eteisessä, kun
Albinonin Adagion soidessa vaina-
ja siirrettiin lepopaikkaansa.

      Saara Simpanen tunsi virsi-
kirjan jo lapsuudesta, pyhäkoulus-
ta ja rippikoulusta saakka. Hän kuu-
lui myös siihen vähemmistöön
työntekijöistä, joka osallistui Her-
ran palveluksiin pyhäisin. Niinpä
keskustelun aiheena kappelin sa-
kastissa oli usein virsien valinta.
Vaikka omaiset eivät omia ehdo-
tuksiaan tehneetkään, papit valitsi-
vat hyvin pienellä otannalla virsikir-
jan rikkaudesta ne kaikkein tavan-
omaisimmat. Näin musiikillinen anti
kapeutui ja vaikka kanttori joskus
soitti muutakin, kuin Albinonia, ti-
laisuudet olivat kipsautuneet ah-
taaseen kaavamaisuuteen. Virkis-
tystä toi nuori kesäkanttori Sipinen,
joka käytti alku- ja loppusoittoinaan
urkukoraaleja ja usein juuri Bachia.
Saara Simpanen ei jättänyt kiitos-
palautettaan antamatta.

Siunaustilaisuus ja saatto on var-
sin tiivistunnelmainen. Siinä saat-
toi hyvin aistia perinnönjaon riite-
lyn ensioireet. Joskus lähiomainen
osoitti mieltään puuttumalla saat-
tojoukosta. Kantajien suhteen Sim-
panen varmisti, että jokainen tuli
tietoiseksi paikastaan ja kantohih-
nan asettelusta, ei niskan, vaan

selän taakse. Arkku on aina paina-
va ja kärryihin on matkaa. Hautaan-
laskussakin on oma taktiikkansa.
Simpanen kulki edellä papin kans-
sa ja ohjaili taitavasti saaton kulkua
ja asettumista paikoilleen.

Kiusallista oli se, että osa saatta-
jista ei osannut pitää suutaan kiinni
saatossa. Pahimmillaan pulina oli
melkoista ja tarvittiin tiukkaa kat-
setta sen lopettamiseksi, eikä se-
kään aina auttanut. Juhlakulttuu-
rissa oli tässä suhteessa häiriköi-
minen lisääntynyt. Ja mistä ihmees-
tä saattosanoiksi löydettiin aina
samat latteudet ? ”Astui aurinko-
laivaan valkeaan”, ” kaukaa korpi-
en yöstä kuuluu laulu ihmisen työs-
tä” . Kukkakaupat pitäisi saada ku-
riin ja tarjoamaan kristillisiä vaihto-
ehtoja virsikirjasta ja Raamatusta.
Saara Simpanen oli ottanut monta
kertaa paikallisen hautaustoimiston
infonsa kohteeksi, mutta mikään
ei tuntunut auttavan.

Saara Simpanen oli tietoinen
ammattitaidostaan ja se näkyi hä-
nen toimessaan. Ja kansa oli oppi-
nut arvostamaan häntä. Tuntui sil-
tä, että myös kappelin kattoa ko-
tinaan pitävät naakat kunnioittivat
suntiota lopettamalla äänekkään
seurustelunsa, kun Simpanen park-
keerasi vanhan Aino-merkkisen
polkupyöränsä seinusta telinee-
seen.

SNAP

Kevättä kynttelistä



9

Kun taas kerran juteltiin ” Rosu’s-
sa” (=rovastikunnan suntiot) muus-
takin kuin säästä ja jääkiekosta, niin
taas jälleen kerran, tuli mieleen
monta asiaa Kirkonpalvelijoiden työ-
hön liittyvistä epäkohdista, joita
usein kuulen tai koen.

Yhtenä keskustelun aihepiirinä
oli, että tarvitseeko, vai onko perä-
ti melkein pakko lähteä avaamaan
kirkon tai srk.talon ulko-ovea 10
km päästä kotoa, klo 19,30 ”kita-
risti-kanttori Kuoroperälle” kun hän
oli unohtanut ilmoittaa soittohar-
joituksista?!

Tämän tyylisiä soittoja varmaan
meidän ammattikunta saa usein,
myös vapaapäivänä. Teillä on mel-
ko varmasti käsipuhelin, jota kän-
nykäksi kutsutaan, sieltähän löy-
tyy tarpeelliset säädöt puhelimen
sulkemiseksi, tai äänettömäksi lait-
tamisesta, ettei tälläiset ”asiatto-
mat” häiritse rauhallista koti-iltaa
vaimon tai lasten kanssa, ja varsin-
kin jos olet ”rättiväsynyt” kovan
työpäivän jälkeen

On toki täysin eri asia, jos olet
sopinut työnantajan kanssa, että
olet aina tavoitettavissa, oli vapaa-
päivä, ilta tai yö, mutta älä unohda
tehdä erillistä sopimusta korvauk-
sesta kyseisestä varallaolosta, jos
seurakunta varallaoloa vaatii !

Edellä mainittu asia tuntui ole-
van yhdistykselle kuuma peruna,
asia tiedostetaan. Asia on yhdis-
tyksen tavoitteena saada työ- ja
virkaehtosopimukseen.

Saman tien tuli toinenkin asia
mieleen, jota ei ole k-y-v-t-ehtoso-
pimuksessa, on omien työvälinei-
den käyttö, ja korvaus niiden käy-
töstä.

Itselläni on kokemusta asiasta,
ja tiedän että ko.asia ei mene aina

välttämättä oikeudenmukaisesti
Kirkonpalvelijan näkökulmasta kat-
sottuna.

Minulle asia tuli ensi kertaa esil-
le oltuani vain muutaman vuoden
Kirkonpalvelijan työssä. Edellisen
suntion työkalupakkiin ei paljon
muuta kuulunut kuin pari meisse-
liä, iso jakoavain, lapio ja rautakan-
ki, hieman liioiteltuna, hienosti vih-
jattiin ruohonleikkureiden korjauk-
sesta, sekä kylläkait sen verran t-
kaluja löytyy sinultakin että välineet
saa korjattua.

Muutaman kerran meni näin,
mutta sitten tajusin karmean to-
tuuden että työkalut ovat minun.
Tiedustelin asiasta Kirkonpalvelija-
yhdistykseltä, siellä nähdään asia
epäkohtana pienissä seurakunnis-
sa ja siitä tulisi olla maininta myös
sopimuksissa.

Myöhemmin tuli vastaava asia
raivaussahan käytöstä. Molemmat
asiat kuitenkin ratkesivat neuvot-
teluissa talouspäällikön kanssa erit-
täin hyvin.

Eräs asia pohdituttaa tässä palk-
kauudistuksessa että minkälainen
rooli on meidän ikiaikaisilla viran
johtosäännöillä kun lähdetään neu-
vottelemaan lopullista palkkaa it-
sekunkin työpaikoilla.

Niillä on kuitenkin mielestäni tie-
tyiltä osin virka-ja” työoikeudelli-
sesti” selvä merkitys meidän teh-
täviin. Kun tiedustelin asiaa laajem-
minkin, niin vastaukset oli melko
masentavia sen suhteen, millä ta-
voin johtosääntö vastaa nykyistä
työtä, eräskin sanoi ettei taida olla
kuin seurakunnan nimi oikein.

Myös tähän asiaan toivoisin mei-
dän SVTL:lta kannanottoa, sillä mi-
nulle on väistämättä tullut monta
kertaa se tunne 20 vuotisen Kp:n

työjakson aikana että jos jotakin
asiaa ei ole riittävän selkeästi sopi-
muksessa, niin jos kannanotto sii-
hen on vaikeaa, tuen ja ohjeen saa-
minen vielä vaikeampaa.

Liitto on saanut paljon hyviä asi-
oita aikaan, ja toivottavasti onnis-
tuu palkkauudistuksessakin, vaik-
ka ylämäki tuntuu siellä jatkuvan,
ja lisänä on kuntauudistuksien mu-
kana seuraavat seurakuntien yh-
distymiset, jotka varmaankin tuo-
vat lisämaustetta niin työhön kuin
palkkapoliitiikkaan .

Taidanpa jättää asiaa seuraavaan
lehteenkin ja siteeraan Saarnaajan
tekstiä; kaikella on määrähetken-
sä, aikansa joka asialla taivaan alla...

Asioita pohdiskeli omastakin kir-
kollisesta suunnasta

”Suntio Sulo”

Juttua piisaa !!

Malmin hautausmaalla lasket-
tiin takavuosikymmeninä viimei-
seen lepoon muuan Roope-nimi-
nen mustalaismies. Saattojoukko
oli runsas. Eräässä seppeleessä
oli ikimuistoinen värssy:

Aisa katkes, kärri kaatui, kutsu
kuului, Herra saapui. Siihen Roo-
pe nukahti. Loppui hevoskaupat
sulta, toivoo Vihtori ja Hulta.

Seurakunnassa pidettiin työnte-
kijäkokous. Kirkkoherra kertoi, että
seuraavana lauantaina olisi kol-
met hautajaiset.

– Yksi on arkkuhautaus, toinen
tuhkaus ja kolmas kompostointi.

– Kompostointi? ihmetteli hau-
dankaivaja.

– Niin, nyt ovat ensimmäiset vih-
reät alkaneet kuolla, valisti kirkko-
herra.
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KIRKONPALVELIJAT RY:n
OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT

Naantalissa 27.–28.6. 2006
Naantali Spa Hotel, Matkailijantie 2, Naantali

TIISTAI 27.6.2006

8.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvit
* Naantali Spa Hotel, Cafe Roma

9.30 Kesäpäivien avaus
* Kokoustila
* Puheenjohtaja Seppo Pyykkönen
* Päivi Kylä-Heiko, juhlatoimik. puh.joht.
* Kirkkoherra Jyrki Rautiainen
* Kaupungin edustaja

10.30 Luterilaiset sisaret Marian tyttäret
esittelevät yhteisönsä toimintaa
* Sisaret Elisabeth ja Janina

11.30 Lounas
* Paviljonki Ravintola

13.00 Tiedottaminen / Sisäinen viestintä
* Jyrki Lumiainen

Viestinnän lehtori
Turun kristillinen opisto

14.00 Kahvit
* Cafe Roma

15.00 Onnistuuko uusi palkkausjärjestelmä?
* Ritva Rasila, toiminnanjohtaja
* Risto Voipio, kirkkoneuvos

16.00 Seurakunnat yhdistyvät,
väheneekö kirkonpalveluskunta?
* Sami Lahtiluoma

Kouluttaja
Kirkon koulutuskeskus

17.00 Vuosikokous
* Naantali Spa Hotel, kokoustila

Mahdollisuus käyttää
Kylpylän palveluja

20.00 Illallinen
* Vanha Kaivohuone

Nunnakatu 7

KESKIVIIKKO 28.6.2006

8.30 Messu
* Naantalin kirkko
* Saarnaa arkkipiispa Jukka Paarma
* Liturgina khra Jyrki Rautiainen
* Avustaa rovasti Ensio Ruskovuo

Naantalin kirkon esittely
* Ritva Mannelin
* Rovasti Ensio Ruskovuo

10.00 Valokuvaus
* Seppele Sankarihautausmaalle

Kirkkokahvit
* Seurakuntakeskus

Piispantie 2

11.00 Suomen kirkon historia
Kristinuskon tulo Suomeen
* Seurakuntakeskus

Piispantie 2
* Emeritusprofessori

Reijo E. Heinonen

12.00 Lounas
* Paviljonki Ravintola

13.15 Retki Kultarantaan
* Puistoalue
* Kasvihuoneet

15.00 Kesäpäivien päätös
* Naantali Spa Hotel, kokoustila
* Seuraavat opinto- ja koulutuspäivät

Savonlinnassa 26.–27.6.2007
* Savonlinnan juhlatoimikunnan

puheenjohtaja Arvo Katajamäki
* Puheenjohtaja Seppo Pyykkönen

Lähtökahvit
* Cafe Roma



11

Sitovat ilmoittautumiset pyydetään tekemään 26.5.2006 mennessä, myöhemmin ilmoittautuneille ei voida
taata hotellimajoitusta. 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 26.6.2006 260 eur.
2. yksi yö, täysihoito, osallistumismaksu 200 eur.
3. ruokailut, osallistumismaksu 110 eur.
4. seurakunta maksaa osallistumiskulut
5. osanottaja maksaa osallistumiskulut

Yöpyminen: Naantali Spa Hotel, Matkailijantie 2, Naantali.

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 27.6.2006 klo 17.00
Naantali Spa Hotellissa, Mat-
kailijantie 2, Naantali.

Esillä hyväksyttäväksi yhdistyk-
sen uudet säännöt ja sääntö-
määräiset asiat.

Ikaalisissa 7.2.2006

Kirkonpalvelijat ry:n hallitus

Seppo Pyykkönen puh.johtaja

Kari Hartikainen sihteeri

Opinto- ja koulutuspäivät
Naantalissa 27.–28.6.2006

Naantali Spa Hotel
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Tulevan pääsiäisen ja hiljaisen
viikon ajaksi muuttuu Olavinlinnan
oopperaympäristö uuden pääsiäis-
draaman näyttämöksi. Isolla linnan-
pihalla eletään Jerusalemin pääsi-
äisvalmisteluissa, kuljetaan Via Do-
lorosaa ja seurataan Golgatan ris-
tiinnaulitsemista. Välillä pistäydy-
tään Suvorovin kanavalla, joka
muuttuu Getsemanen puutarhak-
si. Lopulta yksi Olavinlinnan suu-
rista muurinaukoista palvelee ylös-
nousseen hautakammiota.

Savonlinna-Säämingin seurakun-
ta tuottaa Olavinlinnan pääsiäisdraa-

man nyt jo viidettä kertaa. Tällä
kerralla draama tehdään täysin uu-
den käsikirjoituksen pohjalta. Sen
on kirjoittanut Kari Hakala, joka esi-
tyksen myös ohjaa. Rooleissa on
vapaaehtoisia seurakuntalaisia noin
40 henkeä. Esityksiä tulee olemaan
kymmenkunta palmusunnuntaista
pääsiäiseen.

Savonlinnan pääsiäisdraamaa
tullaan markkinoimaan niin Itä-Sa-
von, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan
kuin myös Pohjois-Karjalan alueil-
le. Tavoitteena on että Olavinlin-
nan pääsiäistapahtumasta tulisi

Olavinlinnan pääsiäisdraama
merkittävä matkailukauden ulko-
puolinen tapahtuma. Siihen Olavin-
linnan ainutlaatuinen miljöö antaa
parhaat mahdolliset puitteet.

Olavinlinnan varmasti yksi tällai-
selle tapahtumalle aidoimmista ym-
päristöistä on jo sinänsä pääsiäi-
sen ajan asussaan elämys. Sitä li-
sää aivan uudenlainen esitys his-
toriallisesta Kristuksen kärsimys-
tiestä.

Niilo Niskanen
Tiedotussihteeri

Tietoa
kevään
toiminnasta
Tämän vuoden ensimmäinen

hallituksen kokous pidettiin 7.2.
Ikaalisissa. Oulun vuosikokoukses-
sa 28.6.2005 valitut uudet hallituk-
sen jäsenet Marjatta Lalli ja Tuo-
mas Leminen aloittivat toimintan-
sa hallituksessa. Kokouksessa yh-
distykseen hyväksyttiin 48 uutta
jäsentä ja 2 opiskelijajäsentä.

Varapuheenjohtajaksi valittiin
Kaarina Yli-Somero, työvaliokuntaan
kuuluvat pj. Seppo Pyykkönen, vpj.
Kaarina Yli-Somero, Jaakko Lam-
pinen ja sihteeri Kari Hartikainen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus
vuodelta 2005 hyväksyttiin ja pää-
tettiin esittää vuosikokoukselle hy-
väksyttäväksi.

SVTL:n jäsenyhdistyksen Kirkon-
palvelijat ry:n uudet mallisäännöt
päätettiin esittää vuosikokouksel-

le 27.6. hyväksyttäväksi.
SVTL:n edustajiston kokoukses-

sa; päätettiin esittää vuosikokouk-
selle, että yhdistyksen edustajat
esittävät uudelleen valittavaksi pu-
heenjohtaja Matti Löppösen SVTL:n
hallituksen puheenjohtajaksi 2007-
2009.

Muita asioita; SVTL:n luottamus-
miespäivät 24.–25.4. Vierumäen

urheiluopistolla. Seuraava työvalio-
kunnan ja hallituksen kokous on
torstaina 20.4. Helsingissä SVTL:n
toimistolla Asemamiehenkatu 2.
SVTL:n edustajiston sääntömääräi-
nen kevätkokous 2006 on perjan-
taina 21.4. Asemamiehenkatu 2,
Helsinki.

Kari Hartikainen, sihteeri

Naantalin kirkko. Kuva: Kari Hartikainen.

Opinto- ja koulutuspäivät Savonlinnassa 26.–27.6.2007
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Arkkipiispa Leo on myöntänyt
Pyhän Karitsan ritarikunnan I luo-
kan ritarimerkin kuopiolaiselle va-
lokuvaajalle Topi Ikäläiselle hänen
tärkeästä työstään ortodoksisen
kirkon hyväksi. Topi Ikäläinen on
tallentanut ortodoksista perinnet-
tä ja elämäntapaa 40 vuoden ajan.
Hänen valokuviaan on ollut esillä
lukuisissa näyttelyissä, kuvateok-
sissa ja sanoma- ja aikakausileh-
dissä.

Topi Ikäläinen aloitti lehtikuvaa-
jana vuonna 1964 ja vuonna 1980
hän siirtyi päätoimiseksi freelance-
kuvaajaksi. Vaikka hän on tehnyt
töitä Savosta valtakunnallisiin aika-
kauslehtiin yli 35 vuotta, yhä hänet
muistetaan Savon Sanomien ku-
vaajana. Ikäläinen on työskennel-
lyt valokuvataiteen läänintaiteilija-
na Kuopion läänissä, sekä taiteilija-
professorina.

 Syntymän ekumeniaa

Keiteleen Hiekassa sijainnut Ko-
nevitsan luostari tuli tutuksi Topi
Ikäläiselle hänen Iapsuusvuosinaan.
Luostarin kellot kuuluivat hyvin vii-
den kilometrin päähän, Ikäläinen
muisteli lapsuuttaan.

– Meillä oli oli myös yhteinen
venelaituri luostarin kanssa. Ajoim-
me poikien kanssa kesällä ongelle
luostarin lahdelle ja näimme, kun
veljet istuivat ilta-auringon kultaa-
mina pihalla ja seurasivat meidän
villiä menoamme. Isä Rafael, jolla
oli aina paksu ryhmysauva kädes-
sään, työnsi monesti sauvan mei-
dän pyöriemme pinnojen väliin.

– Joskus on puhuttu ortodoksi-
sesta tartunnasta. Minä olen saa-
nut sen syntyessäni savusaunas-
sa Keiteleen Jauhialan kylässä vii-
den kilometrin päässä luostarista.
Metso-Myllärin mamma oli mi-
nun lapsenpäästäjäni ja viime vuo-
den loppupuolella edesmennyt 92-

vuotias Veera EevaIa oli kylvettä-
jäni. Se oli ekumeniaa siellä Kouta-
järven ja Nilakan välisen Koutajoen
seuduilla. Siellä asui Salmin karja-
laisia ja heidän kanssaan oli paljon
kanssakäymistä. Kun jonkun sau-
na valmistui uudistilalla, sitä juhlit-
tiin. Heitä myös autettiin peltotöis-
sä ja puintitehtävissä.

– Olin myös mörönsyöttinä Vee-
ran luona. Hän pelkäsi asua yksin
silloin, kun hänen miehensä ja poi-
kansa olivat savottatöissä. Se oli
mieluisaa, koska palkkioksi sain
syödä sultsinoita, keitinpiiraita, vat-
ruskoita ja karjalanpiirakoita, Topi
Ikäläinen muistelee.

– Karjalais-ortodoksilasten kans-
sa kasvoin ja kävin koulua. Heitä
olen kohdannut myös maailmalla
ja käydessäni kotiseudulla.

Ortodoksit kuvassa
vuodesta 1966

Työksi ortodoksien kuvaaminen
muuttui vuonna 1966, kun Ikäläi-
nen aloitti Savon Sanomissa. 1970-
luvulla hän jäi vapaaksi kuvaajaksi
ja tutustui erityisesti toimittaja Eli-
na Karjalaisen työparina hyvin or-
todoksisen kirkon silloiseen pää-

mieheen arkkipiispa Paavaliin.

– Olen ollut iloinen, että orto-
doksien ovet ovat avautuneet mi-
nulle niin täällä Kuopiossa, Vala-
mossa ja kaikkialla muuallakin. Olen
päässyt tutustumaan kirkkoon
myös Suomen rajojen ulkopuolella
Karjalassa ja Baltiassa. Huipentu-
ma oli tietenkin vierailu pyhällä At-
hos-vuorella 1990-luvulla.

Ikäläisen tuorein urakka ortodok-
seille on juuri valmistunut: kuvitus
Oulun hiippakunnan historiaan.

Arkkipiispa Leo totesi kuvan ole-
van olennainen osa ortodoksista
jumalanpalvelusta.

– Temppelissä on aina kuvia ja
ne tekevät sananjulistuksen paljon
helpommaksi. Pelkkä sana ei aina
välttämättä avaudu ihmisille.

Ikäläisen ortodoksiaiheista kuvis-
ta hän sanoi, että ne ovat aitoja
sekä arvokkaasti ja kauniisti kuvat-
tuja.

Kuvaajan mielestä esimerkiksi
ristisaaton kuvaaminen onnistuu,
“kun siinä ei turhaa liehuta”.

Kari Hartikainen / SS / AK.

Ekumeniaa kameralla jo 40 vuotta

Arkkipiispa Leo ja Topi Ikäläinen; vuodesta 1994 KP-lehden kuvaajana.
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Olen uusi kirkonpalvelijoiden hal-
lituksen jäsen Tuomas Leminen,
53 vuotias seurakuntamestari
Ikaalisista.Perheeseeni kuuluu vai-
mo, 22 vuotias poika ja 18 vuotias
tyttö.

Olen muuttanut Ikaalisiin vuon-
na 1970 eteläpohjanmaalta Evijär-
veltä. Olin ensin töissä Nokialla
Valmetilla noin 10 vuotta hiojana,

Olen Marjatta Lalli, hallituksen
uusi jäsen tämän vuoden alusta.
Olen 37-vuotias, koulutukseltani
suurtalousesimies.

Toimin emäntänä Haukiputaan
srk:n leirikeskuksessa ja teen myös
siivooja-vahtimestarin töitä silloin
tällöin.

Toimin myös Oulun alueyhdis-
tyksen puheenjohtajana ja luotta-
musmiehenä työpaikallani. Olen ot-
tanut innostuneena vastaan tämän
uuden luottamustehtävän ja toivon,
että olen luottamuksenne arvoinen.
Tavataan Naantalissa kesäpäivillä !

kunnes siirryin Ikaalisten seurakun-
nalle vuonna 1984.

Vapaa-aika kuluu suuriltaosin seu-
rakunnan työntekijöiden yhteisten
asioiden hoidossa. Toimin luotta-
musmiehenä, kirkonpalvelijoiden
alaosaston puheenjohtajana,
SVTL:n alueyhdistyksen hallitukses-
sa, STTK:n aluetoimikunnan vara-
jäsenenä ja nyt kirkonpalvelijat ry:n
hallituksessa.

Kesäisin vapaa-aika kuluu heinän-
viljelyssä ja mökkeillessä. Omako-
titalossa riittää myös puuhastelua.

Uudet hallituksen
jäsenet
esittäytyvät

Marjatta Lalli ja Tuomas Leminen ovat aloittaneet luottamustoimensa Kir-
konpalvelijat ry:n hallituksen jäseninä.

Turun alaosaston puheenjohtajaksi
valittiin Katja Warppenius (vas.) ja sih-
teeriksi Nina Pystö.

Turun
alaosastoon
uudet
puuhanaiset
Turun alaosaston vuosikokous

pidettiin 14.3. Turussa.
Pitkään alaosaston toimintaa ke-

hittäneet puheenjohtaja Annikki
Kallio ja sihteeri Aino Koivukangas
luopuivat tehtävistään haikein mie-
lin.

Heidän tilalleen valittiin nuoret
puuhanaiset, jotka vapauttavat per-
soonallisuutensa uusilla ideoilla.

Alaosaston jäseniä kannustaisin
ottamaan osaa yhteisten asioiden
hoitamiseen, olemaan mukana
osastojen ja yhdistysten toiminnas-
sa, jotta saataisiin uusia ajatuksia
ja ideoita toiminnan järjestämiseen.
Pirkanmaan alaosastoon kuuluu
pääsääntöisesti Tampereen ympä-
ristökaupungit ja kunnat. Pitkät
matkat aiheuttaa omat ongelman-
sa.

Hyvää pääsiäisen aikaa ja kesän-
odotusta kaikille kirkonpalvelijoille
toivottaa Tuomas.
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Me kirkonpalvelijat saamme teh-
dä työtämme lähellä alttaria ja alt-
taritaulujen alla. Vain harvasta kir-
kosta alttaritaulu puuttuu. Alttari-
tauluissa, kuin myös muussa kirk-
kotaiteessa on pyritty kuvaamaan
Raamatun keskeisimpiä tapahtu-
mia. Vanhoissa niin sanotuissa ku-
vakirkoissa seinämaalauksilla oli
suuri merkitys aikana, jolloin saar-
nat pidettiin kielellä, jota rahvas ei
ymmärtänyt, latinaksi tai ruotsiksi.
Kirkonpalvelijan esitellessään kirk-
koansa saa kertoa myös alttaritau-
lusta.

Itse teen työtä napapiirillä Ylitor-
nion seurakunnan Meltosjärven
kyläkirkossa osa-aikaisena suntio-
na. Meillä alttariseinällä on vain
pelkkä iso puinen risti ja alttarilla

krusifiksi. Kirkon sivuseinällä on
kuitenkin 1700-luvulla ristiinnaulit-
tua esittävä kuvataulu. Taulu olete-
taan ruotsalaisen taidemaalari
Holmbergin tekemäksi ja sen si-
sartaulu löytyy Hetan kirkosta.

Taivaalle on kuvattu musta pi-
mentynyt aurinko ja ristin juurelle
iso pääkallo. Paikalla ovat Maria
Jeesuksen äiti ja opetuslapsi Jo-
hannes. On pitkäperjantain kolmas
hetki. Jeesus on antanut henken-
sä. Katso Jumalan karitsa, joka pois
ottaa maailman synnin. Taulussa
tiivistyy kristinuskon keskeisin sa-
noma.

Katekismuksesta saamme lukea:
“Minä uskon, että Jeesus Kristus,
on minun Herrani, joka on lunasta-

Alttaritaulujen sanoma
nut minut, kadotetun ja tuomitun
ihmisen ja ostanut minut vapaaksi
synneistä, kuolemasta ja perkeleen
vallasta, ei kullalla eikä hopealla,
vaan pyhällä kalliilla verellään ja vi-
attomalla kärsimisellään ja kuole-
mallaan; että minä olisin hänen
omansa ja eläisin hänen valtakun-
nassaan”.

Ylitornion seurakunnan pääkir-
kossa alttaritaulu erittää pääsiäis-
aamun riemullista hetkeä. Vartio-
sotilaat ovat käyneet ikään kuin
kuolleiksi. Kirkastettu Kristus jät-
tää taakseen tyhjän haudan. Usko
saa ylösnousemusulottuvuuden.

Hyvää ja siunattua pääsiäisaikaa
sekä valoisaa kevättä teille kaikille.

Kalervo Pääkkö



16

Ahtikirkosta pääsiäisriemuun
Kovin moni meistä ei paastoa

ennen pääsiäistä ei ainakaan nel-
jääkymmentä päivää. Meille paas-
toaminen onkin enempi hengellis-
tä hiljentymistä ja rauhoittumista.

Usein suuren juhlan viettoon läh-
detään kiireellä suoraan töistä, mat-
kaan pitäisi ehtiä ensimmäisenä
ennen toisia kiireisiä. Niinpä kiiras-
torstain ahti ja ehtoollisjumalanpal-
velus muodostaakin hiljaisen vii-
kon vietossa taitekohdan.

Tämä kiirastorstain iltakirkko voi
olla äkkipysähdys, täysin toinen
maailma. Ahtikirkossa Jeesuksen
kärsimysnäytelmä huipentuu, se on
äärimmäisen tuskan ja toivottomuu-
den paikka.

Kiirastorstain ehtoolliskirkko on
aina suuri elämys, joka alkaa eh-
toollisen asettamisesta ja päättyy
täyteen hiljaisuuteen. Kun seura-
kunta on nauttinut ehtoollisen al-
kaa alttarin riisuminen.

Ehtoollisvälineet viedään pois,
kynttilät sammutetaan, kärsimys-
tä symboloivat violetit alttarivaat-
teet vaihdetaan mustiin. Kukkien
tilalle tuodaan orjantappurakruunu
sekä viisi punaista ruusua kuvaa-
maan Kristuksen haavoja. Viimei-
senä lauletaan virsi 77; “Käy yrtti-
tarhasta polku...” Viiden säkeistön
mittaisen virren päätyttyä seuraa
täydellinen hiljaisuus. Kestää monta
tovia ennen kuin ihmiset tohtivat
nousta, napitella hiljakseen takkin-
sa ja varovaisin askelin hiipiä kir-
kosta ulos.

Tuntuu, että näin lähelle kuole-
man tunnelmaa ei aina pääse edes
hautajaisissa. Jeesuksen uhritien
seuraaminen paastonaikana, sekä
hiljaisenviikon kärsimystapahtumat
ovat sitten ahdistavimmillaan pit-

käperjantaina. Kirkko on puettu
mustiin, kuoleman ja surun väriin.
Urkusäestykset jäävät pois, kyntti-
löitä ei ole myöskään, kelloja ei
soiteta. Kellojen soitto jätetään pois
myös hiljaisena lauantaina symbo-
lina siitä, että emme riko Jeesuk-
sen hautarauhaa. Pääsiäinen on-
kin äärimmäisten tunteiden aikaa.
Muutamassa päivässä tunnelmat
vaihtuvat ahdistuksesta suunnat-
tomaan iloon.

Pääsiäisaamuna ylösnousemus-
riemu ja ylistys ovat hallitsevia.
Kellot ja urut soivat kirkkaasti, alt-
tarivaatteet vaihtuvat valkoiseen
juhlan väriin, kuusi kynttilää ja pää-
siäisliljat alttarilla kertovat ilosano-
maa.

Lukupulpetin vieressä palaa pää-
siäiskynttilä symboloimassa Kris-
tusta, maailman valoa, joka on nous-
sut haudan pimeydestä.

Oma matkani pääsiäisaamun rie-
muun käy ahtikirkon ja pitkäperjan-
tain hiljaisuuden kautta, vaikka lap-
sena pitkäperjantain hiljaisuus ky-
läilykieltoineen tuntuikin aikuisten
ankaruudelta.

Hetkeksi pysähtyminen tekee
tuskin kenellekään pahaa. Pääsiäi-
sestä kahden viikon perästä on
vappu, riehakkaiden karnevaalien
aika. Vaihtelussako elämän suola?

Kaarina Yli-Somero
Kihniön seurakuntamestari
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Kirkkolaiva ristiaallokossa

Kuka maksaa seurakuntien muutoksen ?
Kirkko on vuosisadan myllerryksessä: jäsenet eroavat kirkosta, talous heikkenee, hallinnon rakenteet
natisevat ja työntekijät lähtevät eläkkeelle.

Näistä asioista puhutaan

Kuopion keskusseurakuntatalon koulutussalissa (os. Suokatu 22)
torstaina 27.4.2006 klo 18.00

Ohjelma:
17.30 alkaen Kahvi
18.00 Avaus, puheenjohtaja Matti Löppönen, SVTL

• Kirkossa tapahtuva rakennemuutos:
pappisasessori Kimmo Kivelä, Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli

• Kokemuksia Kainuusta:
luottamusmies Heimo Haverinen, Kajaanin seurakunta

• Keskustelua
Tilaisuuden päätös: toiminnanjohtaja Ritva Rasila, SVTL.

Ilmoittautuminen keskiviikkoon 20.4.2006 mennessä: carita.karkinen@svtl.fi tai (09) 2290 0411.
Kaikki seurakuntien palveluksessa olevat tervetulleita.
Tilaisuudessa voi liittyä SVTL:n jäseneksi. Vapaa pääsy.

Tilaisuuden järjestäjät: Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL ry,
SVTL:n Savon ja Pohjois-Karjalan alueyhdistykset.

PÄÄSIÄISPÄIVÄ

Niin paljon olet rakastanut meitä, rakas Jumala, ettet sääs-
tänyt ainoaa Poikaasi, vaan annoit hänet meille jumalattomil-
le. Niin paljon olet rakastanut meitä, että hän meidän tähtem-
me taipui kuuliaisena ristinkuolemaan saakka. Meitä varten
hänestä tuli voittaja ja se, joka voiton antaa. Kun hän, sinun
Poikasi, tuli palvelijaksi, hän teki meistä palvelijoistasi, sinun
lapsiasi. Koko toivoni on ankkuroituna häneen – toivoni ja
varmuuteni siitä, että sinä hänen kauttaan parannat kaiken,
mikä minussa on sairasta. Muutoin epätoivo valtaisi minut.
Ellei sinun sanasi olisi tullut lihaksi, asumaan täällä keskelläm-
me, me emme tietäisi, että on olemassa yhteys Jumalan ja
meidän maailmamme välillä eikä meillä olisi mitään muuta
kuin epätoivo.                                           Suom. Anna-Maija Raittila
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Kainuun alaosaston
koulutus- ja neuvottelupäivät
ti 18.4.2006 klo 8.30.
Läsnä vs.khra Antti Vasari; alkuharta-
us ja hiippakuntasiht. Sakari Häkkinen.
sääntömääräinen vuosikokous klo
14.30. Paikka Hyrynsalmen srk-talo.
Tarjolla ruoka – kahvit.
Tervetuloa mukaan.          Toimikunta

Kanta-Hämeen alaosaston
vuosikokous tiistaina 18.4.06 klo 18
Hämeenlinnassa Poltinahon seurakun-
tatalolla, Turuntie 34. Mukana Kari Har-
tikainen (Kirkonpalvelijat ry). Kahvitar-
joilu sekä iltahartaus ehtoollisen kera.
Tervetuloa!                       Toimikunta

Etelä-Karjalan alaosaston
vuosikokous Taipalsaarella ke 26.4.
2006 klo.18.00 alkaen. Kokoontumi-
nen kirkon parkkialueella .Tervetuloa
suunnittelemaan tulevaa toimintaa.
Tarjoilua luvassa.
Keväisin terveisin toimikunta

Pirkanmaan alaosaston
sääntömääräinen vuosikokous pide-
tään 26.04.2006 klo 18.00 Vatialan
seurakuntakodilla, Holvastintie 6.
Tervetuloa!                       Toimikunta

Keski-Suomen alaosaston
sääntömääräinen vuosikokous pide-
tään to 27.04.2006 klo 12.00 Peurun-
gan kuntoutuskeskuksessa, Peurun-
gantie 85, Laukaa. Esillä sääntömää-
räiset asiat.
Tervetuloa!                       Toimikunta

Varsinais-Suomen
alaosaston
vuosikokous ti 2.5.2006 klo 18 Laitilan
seurakunnan leirikeskuksessa Lehto-
niemessä. Jaana Saarinen Turun ja
Porin työsuojelupiiristä on kertomas-
sa alueen seurakunnissa tehdyistä työ-
paikkatarkastuksista.
Kokouksen jälkeen iltapalaa ja pääsem-
me saunaan ja uimaan.
Kartta Lehtoniemeen Laitilan seura-
kunnan nettisivuilla tai tiedustella voi
Päivi Kylä-Heikolta puh. 050-572 0461.
Tervetuloa.                 Toimikunta

Etelä-Savon alaosaston
vuosikokous ti 2.5.2006 klo 11 Mikke-
lissä, Tuomiokirkon krypta.
Esillä sääntömääräiset asiat ja opinto-
ja koulutuspäivät Savonlinnassa 26.–
27.6.2007.  Lounastarjoilu.
Tervetuloa.                        Toimikunta

Oulun alaosaston
Vuosikokous pidetään to 4.5. 2006 klo
18.00 Kellon seurakuntakodilla Kylätie
8, Kello.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Mukana puh.joht. Seppo Pyykkönen.

Toimikunta

Oulun alueen kirkonpalvelijat jär-
jestää linja-autokyydityksen Naan-
taliin
Kirkonpalvelijat ry:n
OPINTO- JA
KOULUTUSPÄIVILLE
27-28.6.2006
Kyytiin lähtijöiden ilmoittautumi-
set 1.6.2006 mennessä Sirpa
Paakkarille puh. 040 737 6990 tai
E-mail: sirpa.paakkari@ evl.fi
Linja-autosta tulevat kustannuk-
set jaamme osalistujien kesken.
Lähdemme Oulun tuomiokirkon
edestä 26.6.2006 klo 7.00.

Päijät-Hämeen alaosaston
vuosikokous on 5.5.06 klo.18 Hämeen-
kosken seurakunnan Leirimajalla. Pyyh-
tiäntie, 16800 Hämeenkoski. Mukana
Matti Löppönen. Kahvitarjoilu ja sau-
nomismahdollisuus.

                           Toimikunta

Etelä-Pohjanmaan
alaosaston
vuosikokous ma 8.5.2006 klo 18.00
Kuortaneen Kuharannassa Vierteentie
89.
Tule keskustelemaan ja päättämään
yhteisistä asioista. Vietämme iltaa
myös hyvän ruoan ja yhdessäolon
merkeissä. Toivomme voittopalkinto-
ja perinteisiin arpajaisiimme. Tilaisuus
päättyy yhteiseen iltahartauteen. Ruo-
kailun järjestämiseksi ilmoittautumiset
Kaarina Yli-Somerolle 0400 797 230
27.4. mennessä.
Tervetuloa!                 Toimikunta

Pyhäkoulussa oli tapana, että
lapset saivat itse kertoa omia ru-
kouksiaan. Matti-poika lausui:

– Levolle lasken Luojani, armias
ole suojani. Vuoteeltain jos en nou-
sisi, taivaaseen ota tykösi. Mutta
päästä sitten aamulla pois. Aamen.
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Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL ry

Ammattiliittoon kannattaa

liittyä heti eikä vasta ongelman

ilmetessä. Järjestäytymätöntä

työntekijää ei ammattiliitto

auta. Ammattiliitot ja niiden

jäsenet ovat tarpeellinen voi-

ma yhteiskunnassa.

Työelämässä pätee sama sään-
tö kuin liikenteessä: jos et tunne
sen sääntöjä, olet aika turvaton.
Ammattiliitosta saat tietoa oikeuk-
sista ja velvollisuuksista, joita si-
nulla on työpaikalla.

Liiton jäsenenä sinulla on työpai-
kalla myös puolustaja, luottamus-
mies. Jos jokin mättää työsuhtees-
sa, luottamusmies neuvoo pienis-
sä ja isoissa asioissa. Häneltä voi

pyytää apua esimerkiksi työsopi-
muksen laatimiseen.

Jos esimiehen kanssa tulee eri-
mielisyyksiä, luottamusmies puhuu
puolestasi. Hän valvoo, että työ-
paikalla noudatetaan voimassa ole-
via sopimuksia.

Jos sopuun ei päästä pelkästään
puhumalla, saat liitosta ilmaista la-
kiapua ja erimielisyydet voidaan vie-
dä ratkaistavaksi jopa oikeuteen
asti.

Liiton jäsenenä kuulut joko auto-
maattisesti työttömyyskassaan tai
sinulla on mahdollisuus liittyä sii-
hen ja saada siten oikeus ansiosi-
donnaiseen työttömyysturvaan. Li-
säksi jäsenyyteen kuuluu monia
muita etuja kuten vakuutusetuja,

jäsenlehti ja alennuksia esimerkik-
si bensan hinnasta.

  Ammattiliitto ei ole turva vain
työttömyyden varalta. Liiton jäse-
nenä olet rakentamassa oikeuden-
mukaisempaa yhteiskuntaa koh-
tuullisen jäsenmaksun hinnalla. Li-
säksi saat rahanarvoisia etuja.

Harva tulee ajatelleeksi, että il-
man ay-liikkeen ponnisteluja ei oli-
si olemassa vuosilomaa, äitiyslo-
maa, ansiosidonnaista työttömyys-
turvaa tai vuorotteluvapaata.

Ilman ammattiliittoja jokainen jou-
tuisi neuvottelemaan itse työnan-
tajan kanssa palkkansa ja työaikan-
sa, ja työnantaja pystyisi maksa-
maan palkkaa pärstäkertoimen
mukaan. Yleensä työnantaja ei ole
valmis yksipuolisesti parantamaan
työntekijöiden etua.

Toimisto:
Asemamiehenkatu 2
00520 HELSINKI
puhelin (09) 2290 0410
faksi (09) 141 362
työttömyyskassa
puh. (09) 2290 0420
www.svtl.fi

Ritva Rasila
toiminnanjohtaja
(09) 2290 0450 /
040-8280 656
ritva.rasila@svtl.fi
hallinto, neuvottelutoiminta

Vuokko Laaksonen
järjestösihteeri
(09) 2290 0431
vuokko.laaksonen@svtl.fi
koulutus- ja järjestöasiat

Anna-Maria Numminen
lakimies
(09) 2290 0440
anna-maria.numminen@svtl.fi
lainopillinen neuvonta,
eläkeasiat, ort. kirkko

Hanna Lehtimäki
(työlomalla)

Miikka Autio
lakimies
(09) 2290 0430
miikka.autio@svtl.fi
lainopillinen neuvonta,
nuoret jäsenet opiskelijat
kristilliset järjestöt

Sakari Timonen
työmarkkina-asiamies
(09) 2290 0451
sakari .timonen@svtl.fi
neuvonta ja luottamus-
miesasiat

Carita Kärkinen
toiminnanjohtajan
sihteeri
(09) 2290 0411
carita.karkinen@svtl.fi

Tiina Pertilä
jäsenpalvelusihteeri
(09) 2290 0410
tiina.pertila@svtl.fi

Galina Voloshina
toimistoemäntä
(09) 2290 0413
galina.voloshina@svtl.fi
kurssi-ilmoittautumiset

Seurakuntien Viran- ja
Toimenhaltijain
työttömyyskassa:

Suosittelemme yhteydenottoa
klo 9–11 välisenä aikana.

Maarit Tenlenius
kassanjohtaja
(09) 2290 0420
maarit.tenlenius@svtl.fi

Soile Suanto
kassanhoitaja
(hakijat A-L)
(09) 2290 0421
soile.suanto@svtl.fi

Helena Huovinen
etuuskäsittelijä
(hakijat M-C))
(09) 2290 0422
helena.huovinen@svtl.fi

Liity liittoon !
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Ikoni
Ikoni on kreikankielisen sanan (eikón) johdannai-

nen, joka merkitsee kuvaa ja kirkollisessa käytössä
nimenomaan pyhää kuvaa.

Ikonin esikuvaksi mainitaan perimätiedossa ns.
käsittätehty Kristus-ikoni, Kristuksen kasvokuva, joka
piirtyi siihen liinaan, jonka Kristus lähetti Edessan
ruhtinaalle hänen ollessaan sairaana.

Kirkon perimätiedon mukaan ensimmäinen varsi-
nainen ikonimaalari olisi ollut evakelista Luukas,
jonka sanotaan maalanneen Jumalansynnyttäjän
ikonin, Hodigitrian - suomeksi oppaan, taluttajan,
tiennäyttäjän. Ikonissa Neitsyt Marian käsi osoittaa
Kristusta kohti näyttäen siis kristityille tien.

Ikoni ymmärretään tavallisimmassa, suppeammas-
sa merkityksessään ainoastaan ns. kannettavaksi,
liikuteltavaksi pyhäksi kuvaksi, mutta laajemmassa
merkityksessä se kattaa myös kirkkojen ja muiden
pyhien tilojen seinämaalaukset sekä mosaiikkityöt.

Ortodoksisessa kirkossa ikoni on siis Kristusta,
Jumalansynnyttäjää, pyhää ihmistä tai Raamatun
tapahtumaa esittävä, tavallisesti puulle temperavä-
reillä maalattu kuva. Ikoni voi olla myös painettu
kuva. Ikoni tulisi aina siunata käyttöönsä kirkossa
papin toimesta. Ikoni ei ole perinteinen taide-esine,
kuten esimerkiksi taulu, vaan ikoni on uskonnon
harjoittamiseen käytettävä esine.

Ikonin tehtävänä on:

- synnyttää rukoilijassa rukouksen mieli ja auttaa
häntä keskittymään rukoukseen

- opettaa lukutaidottomia tai vierasta kieltä taita-
mattomia

Ikonit ovat väreihin puettua teologiaa ja välittävät
rukoilijalle tai katsojalleen ortodoksista uskonoppia
ja sanomaa samalla tavalla kuin kirjoitettu sanakin.

Ikonia ei perinteisesti signeerata. Katsotaan, että
ikoni on maalattu Jumalan kunniaksi ja Hänen myö-
tävaikutuksellaan maalarin käden kautta.

Ikonia ei myöskään palvota. Ikonia kunnioitetaan
uskon ja Kristuksen pelastustyön todistajina aivan
kuten ristiä tai evankeliumia.

Erilaisia ikoneja

Suomalaisille tuttuja ikonityyppejä ovat mm. eri-
laiset muunnelmat Hodigitria-ikonista, kuten Tihvi-
nän Jumalanäiti tai muut Neitsyt Marian ikonit sekä
Kristus-ikoneista ehkä tunnetuin Kritus Pantokrator

- Kristus Kaikkivaltias. Pyhien ihmisten ikoneista
suosittuja ovat olleet mm. Pyhä Nikolaos sekä Kar-
jalan suuret pyhittäjäisät.


