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Sinä olet Jumalan Poika, mutta sinua syytettiin Jumalan pilkkaajaksi.
Sinä rakastit syntisiä ihmisiä, mutta sait osaksesi vihaa ja halveksuntaa.
Sinä olit maailman valo, mutta sinut heitettiin pimeyteen.
Sinä olit syytön, mutta sinut tuomittiin kuolemaan. Armahda meitä.
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Uudelle vuosikymmenelle
Uusi vuosikymmen on tätä kirjoitta-

essani aluillaan. Tuleva näkyy meille
vielä valkoisena ja puhtaana niin-
kuin lumi, jota luontoäiti on antanut
kitsastelematta koko maahan. Kor-
keat kinokset ja lumikoristeiset puut
tuovat mieleen lapsuuden talvet.La-
dulle tai muuten luontoon voi lähteä
illalla töiden jälkeen tai vapaapäivänä, 
miten kunkin aikatauluun parhaiten
sopii.

Nyt jos koskaan on nautittu myös ko-
din tulisijoista. Kun pakkanen paukkuu
nurkissa jo pelkkä puuhellan tai ta-
kan sytyttäminen lämmittää mieltä ja
varpaita. Tulen alkaessa kohista vilis-
tävät lämpömittarin digitaalinumerot
silmissä ja elävä tuli kokoaa perheen-
kin televisiota paremmin yhteen.

Viime marraskuussa valittu edusta-
jistokin on polkaissut kolmivuotiskau-
tensa alkuun, hyväksyessään ylimää-
räisessä kokouksessa 18.2. yksimie-
lisesti evl. kirkon uuden virka- ja työ-
ehtosopimuksen v. 2010-2012. Edus-
tajisto piti uutta virka- ja työehtoso-
pimusta hyvänä kokonaisuutena,
joka uudistaa oikeasuuntaisesti alan 
palvelussuhteen ehtoja. Edustajisto
piti tärkeänä, ettei harkinnanvarais-
ta palkanosaa jätetä kehittämättä
heikosta taloudellisesta tilanteesta 
huolimatta. Tärkeänä pidettiin myös,
että töpaikkojen ilmapiiriin kiinitetään 
huomiota, työntekijöiden ja johdon
arkipäivän vuorovaikutusta ja käyttäy-
tymistä kohentamalla, sekä tukemalla
nuorten työntekijöiden työssä selviy-
tymistä.

Vuoden 2009 työolobarometri sel-
vitti kirkon työoloja haastattelemalla
marras- joulukuussa 523 kirkon työn-
tekijää. Lähes kaikki kirkon työntekijät
pitivät työtään merkityksellisenä, 
sekä työsuhdettaan suomalaisia
palkansaajia keskimäärin varmem-
pana. Kehitysmahdollisuudet kir-
kon töissä ovat lisääntyneet. Kes-
kustelukulttuuri, tiedonvälitys ja so-
siaaliset suhteet parantuneet. Esi-
mieheltä ja työtovereilta saadaan tu-
kea ja vakavan työuupumuksen vaara
on vähentynyt, mutta itse koettu kiu-
saaminen on samalla tasolla kun
työelämässä keskimäärin.

Varmuutta työpaikan säilymises-
tä pidettiin kirkon työntekijöiden mie-
lestä ehdottomasti tärkeimpänä työs-
säjaksamisen edellytyksenä. Tyyty-
väisimpiä oltiin siihen, että esimies 
kannustaa opiskelemaan ja kehitty-
mään työssä. Tämä suuntaus näkyy 
myös kirkonpalvelustyössä. Suntion
ammattitutkinnon suorittaneiden mää-
rä kasvaa jatkuvasti. Tulevaisuudessa 
yhä useampi alallamme työskentelevä 
suorittaneekin suntion ammattitutkin-
non tai esimiesosion oppisopimuksel-
la. Oppisopimuskoulutus on järkevä ta-
pa hankkia itselleen ammattipätevyys 

aikuisena. Mutta se vaatii niin työpai-
kalta, oppilaitokselta kuin tutkinnnon 
suorittajaltakin paljon työtä ja todellis-
ta sitoutumista.

Kouluttautuminen kannattaa aina. 
Viimekädessä vastuu oppimisesta,
ammattitaidon ylläpidosta ja päivi-
tyksestä on meidän jokaisen omilla
harteilla.Joten liputetaan koulut-
tautumisen puolesta ja siirretään
osaaminen myös nuoremmille suku-
polville.

Pääsiäisen salaisuus on jälleen kes-
kellämme. Se yhdistää meidät kovin
erilaiset kristityt. meillä on yk-
si Herra ja yksi usko ja yksi yhteinen
toivo. Kristus nousi kuolleista.

”Jeesus elää minä saan, elää hänen 
omanansa Mikään ei voi milloinkaan,
riistää hänen turvistansa. Taivaa-
seen Hän kuljettaa, siihen tahdon
uskaltaa.” Vk. 99:5

Toivon sinulle lukijani siunattua Pää-
siäistä!

Kaarina Yli-Somero
puheenjohtaja

Kansikuvassa lasimaalaus Pan-
nonhalman benediktiiniluostaris-
ta Unkarista. Kuvaaja Hannu Kor-
honen.

Pannonhalman benediktiiniluos-
tari on Unkarin vanhimpia histori-
allisia monumentteja. Se sijaitsee 
Pannonhalman kunnassa Unka-
rin luoteisosassa. Vuonna 996 pe-
rustettu luostari on nykyään osa 
UNESCOn maailmanperintöluet-
teloa.

Luostarikompleksissa asuu noin 
50 munkkia. Rakennusryhmään 
kuuluu basilika kryptineen, pyl-
väskäytävän ympäröimä luostarin-
piha, 360 000 teosta käsittävä kir-
jasto, barokkiaikainen ruokasali ja 
laaja taidekokoelma. Luostarissa 
säilytetään myös yhä vanhinta un-
karinkielistä dokumenttia: vuodelta 
1055 olevaa Tihanyn benediktiini-
luostarin perustamisasiakirjaa.
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Turun piispaa Kari Mäkistä pidettiin 
hienoisena ennakkosuosikkina evan-
kelis-luterilaisen kansankirkkomme 
uudeksi arkkipiispaksi sen jälkeen, kun 
hän selviytyi torstaina käydylle piis-
panvaalin toiselle ja ratkaisevalle kier-
rokselle. Sen vuoksi vaalin lopputulos 
yllätti: Mäkinen voitti vastaehdokkaan-
sa, professori Miikka Ruokasen äärim-
mäisen niukasti äänin 593-582. Eroa 
oli siis vain 11 ääntä.

Mäkisestä, 55, tulee järjestyksessä 
luterilaisen kirkon 14. arkkipiispa kesä-
kuun alussa, kun viran nykyinen haltija 
Jukka Paarma siirtyy eläkkeelle.

Muodollisesti hänen tehtävänsä 
ovat selvät. Arkkipiispa on kirkollisko-
kouksen, kirkkohallituksen, piispainko-
kouksen ja kirkon ulkoasiain neuvos-
ton puheenjohtaja. Hän vastaa myös 
kirkon ekumeenisista ja ulkomaisista 
suhteista. Siinä sivussa hän vastaa ta-
vallisena hiippakuntapiispana 17 seu-
rakunnasta Turun ja Naantalin rovasti-
kunnissa.

Arkkipiispan tärkeintä tehtävää ei 
kuitenkaan ole määritelty yhtä selvära-
jaisesti. Missään ohjesäännössä ei sa-
nota, millä tavalla hänen pitäisi puhal-
taa henkeä ja hengellisyyttä koko Suo-
men kirkkoon. Arkkipiispan pitäisi en-
nen kaikkea olla arvojohtaja. Siihen hän 
kuitenkin kykenee vain, jos hänellä on 
aitoa sanottavaa ja jos hän osaa sanoa 
sen oikealla tavalla.

Mäkinen tunnetaan avarana kirkon-
miehenä, joka ei etsi Raamatusta ja 
kirkon opetuksesta lakia, vaan jotakin 
syvempää. Hän on yksi niistä vähem-
mistöön jääneistä piispoista, jotka oli-
sivat viime piispankokouksessa hyväk-
syneet myös sen, että kirkko siunaisi 
samaa sukupuolta olevien parisuhteet. 
Tämä ei kerro niinkään hänen suhtau-

tumisestaan seksuaalisuuteen tai pe-
rinteiseen miehen ja naisen avioliit-
toon, vaan paljon enemmän hänen kä-
sityksestään rakkaudesta ja armosta.

Mäkinen hyväksyy erilaisuuden, 
mutta ei kaikissa asioissa. Se tiede-
tään, että naispappeuden vastustajat 
saavat häneltä kyytiä. Uusi arkkipiispa 
joutuu myös yhdessä muiden piispo-
jen kanssa ennen pitkää ratkaisemaan 
sen, mikä kirkon suhde on oman piis-
pansa Suomeen saaneeseen Luther-
säätiöön.

Näissä asioissa luterilainen kirkko on 
pitkään seisonut tienhaarassa ja epä-
röinyt. On pelätty kansankirkon repeä-
mistä, sitä, että osa vanhoillisesti ajat-
televista jättää kirkon. Se vaara on ole-
massa. Yhtä suuri vaara kuitenkin on, 
että kirkko repeää toiselta laidalta. Uu-
si arkkipiispa joutuu hänkin pohdiske-
lemaan sitä, miten leveällä kirkko sei-
nänsä voi pitää.

Vaikka torstaisen vaalin tulos oli tiuk-
ka, Mäkisen on ymmärrettävä, että 

Luterilainen kirkko
epäröi tienhaarassa

hänen mandaattinsa arkkipiispaksi sii-
tä huolimatta on kokonainen. Hänen 
valtansa ja samalla vastuunsa kirkossa 
eivät ole pienemmät kuin hänen edel-
täjillään. Vallan ja vastuun kantaminen 
vaatii rohkeutta, mutta myös viisautta.

Savon Sanomat
Pääkirjoitus 12.3.2010
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Kiire on hyvä renki, mutta huono isäntä
Kiireettömyys, tasapainon tavoittelu, onnellisuus ja hyvä mie-

li löytyvät monen toivelistalta. Ikuista kiireen tunnetta ja stres-
saavaa oloa voi pienentää valintojaan tarkkaan punnitsemalla 
ja asioiden arvottamisella.

Stressiä voi minimoida esimerkiksi 
pyrkimällä välttämään etukäteen kaik-
kia mahdollisesti stressaavia tilanteita 
tai sitten muuttaa omaa tapaansa kä-
sitellä niitä. Harva meistä pystyy kui-
tenkaan täysin välttämään stressaavia 
tilanteita ja muuttamaan maalle puu-
hastelemaan pihaperennojen ja käsi-
töiden pariin, joten toimivaksi vaihtoeh-
doksi jää tyytyminen jälkimmäiseen. 
Tehokkain, mutta haastavin keino on 
muuttaa omaa asennettaan stres-
siin ja siihen miten asioihin suhtautuu. 

Karista kiire 
Tiukat aikataulut, ainainen kiire ja 

kiireen kokemisen tunne työssä se-
kä perheen aikataulujen yhteen sovit-
telu tuntuvat monesta ylivoimaiselle. 
Stressitön työ ja työn kuorma ovat mo-
nen työntekijän haave ja tärkeimpänä 
tavoitteena on usein loma ja sen saa-
vuttaminen. Tulevaa lomaa odotetaan 
kuin kuuta taivaalta.

• Esimerkiksi kesäloma kannat-
taa pitää vähintään kolmen vii-
kon jaksona ja jättää työt työ-
paikalla siihen malliin, että voi 
hyvillä mielillä jäädä lomal-
le. Mieti ja kirjaa ylös paperille 
mitkä asiat teet ennen lomaa 
ja mitkä asiat voi tehdä loman 
jälkeen. Helpottaa kummasti, 
vinkkaa Lampikoski

Maailma ei oikeasti romahda, jos jä-
tät osan tehtävälistan tehtävistä teke-
mättä. Vastuun kautta ei kannata kai-
vaa sudenkuoppaa itselleen ja suuren-
nella asioiden tekemättä jättämisten 
merkityksiä.

• Lomalla ei kannata vilkuilla kel-
loa, pitää tiukkaa kirjanpitoa sii-
tä mihin vielä pitää ehtiä ja kuin-

ka monen serkun tai sukulaisen 
luona tulee vielä ajella, vaan ol-
la sekä kerätä voimia. Harva 
meistä työaikanakaan jatkuvas-
ti asettaa tavoitteita palavereil-
le, työlle itselleen sekä ottaa ai-
kaa lounastauon aikana, toteaa 
Lampikoski.

Sanotaan, että ”Työ on hyvä renki 
mutta huono isäntä”. Tässä piilee vaa-
ra siitä, että monen on vaikea irrottau-
tua työkuvioista kotiin tullessaan. Työ-
asiat pyörivät mielessä ja kotipuuhat ei-
vät etene ennen kuin pieni työasioista 
irrottautuminen lähtee käyntiin.

• Työstä pääsee irti esimerkiksi 
kotona lasten kanssa puuhas-
telemalla, minimoimalla ylitöi-
tä, harrastusten avulla, meditoi-
malla, joogaamalla, vaeltamalla 
luonnossa ja niin edelleen, luet-
telee Lampikoski.

Huolet pyörivät toisinaan mielessä 
vaikkei niille tietoisesti halua aikaan-
sa uhrata. Tätä kehää voi helpottaa 
esimerkiksi kirjaamalla huolet ylös ja 
suunnittelemalla etukäteen, mitä mi-
näkin päivänä tekee.

• Kalenteriin kannattaa vara-
ta silloin tällöin palaveri itsen-
sä kanssa ja tehdä etukäteen 
esimerkiksi tehtävälista, jonka 
mukaan seuraavana työpäivä-
nä töitä tekee. Osalle meistä on 

Joutilaisuuden puolestapuhuja ja 
ajankäytön kouluttaja Timo Lampikoski  
kannustaa kohentamaan elämän laa-
tua pyrkimällä joutilaisuuteen ja sallit-
tuun laiskotteluun. Jokaisen kannattaa 
etsiä itsestään se laiskempikin puoli, 
sillä jokaisessa meistä se on. 

Jatkuvat keskeytykset, vaillinainen 
tai puuttuva tieto, neuvottelut ja eri-
laiset kokoukset pitävät meitä tiukas-
sa otteessaan. Välillä tulee väkisinkin 
tunne, että pitääkö aikaa todella löytää 
kaikelle työlistalla olevalle tekemiselle 
kiireen keskellä. 

• Ei tarvitse! Elämässä hyvin oh-
jaksia pitelevät työntekijät ovat 
kuin aikasotureita: he torjuvat 
ja raivaavat terveen itsekkääs-
ti häiriötöntä aikaa itselleen. He 
järjestävät luovuudellaan pai-
kan, jossa voivat olla häiriöttö-
mästi joka päivä. Tämä paikka 
voi olla vaikka työpaikan wc- tai 
kahvitilan nurkka, kertoo Lam-
pikoski.

Asiat on tehtävä ja hoidettava alta, 
emmekä ehdi touhutessamme juuri 
muuta miettiä. Unohdamme herkästi, 
että ristiriidat kuuluvat myös elämään 
ja ne opettavat meitä nauttimaan taas 
auvoisemmista ajoista. Onneksi kaikki 
kokemamme stressi ei ole negatiivis-
ta. Stressi muuttuu kielteiseksi, jos ih-
minen ei ehdi saada päivän aikana asi-
oitaan hoidettua. On normaalia, että 
välillä tuntuu, ettei ehdi edes huokais-
ta, mutta jatkuvana tilana tällainen tah-
ti vie voimavarat. Tietty määrä stressiä 
saa useimmat meistä toimimaan aktii-
visemmin ja siksi se ei ole pahaksi. Ky-
ky kestää painetta on yksilöllinen ja sik-
si jokaisen kannattaa opetella tunnis-
tamaan stressitasonsa muuttaakseen 
suuntaansa mieleisemmäksi.
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kehittynyt varsinainen addiktio 
tai jopa pakkomielle sähköpos-
tien seuraamisesta. Mahdol-
lisuuksien mukaan 2 – 4 ker-
taa päivässä on hyvä aika vara-
ta sähköpostien lukemiseen ja 
niihin vastaamiseen, kehottaa 
Lampikoski.

Ajankäyttö aisoihin 
Toimiva tapa saada käytettävissä 

oleva aika aisoihin on kirjallinen suun-
nittelu. Tässä idea on saada perusasi-
at rullaamaan ja vapauttaa mieli jatku-
vasta ympäristöstä tulevasta informaa-
tioähkystä. Kirjatessamme asioita pa-
perille ylös ne poistuvat mielen loke-
roista vaivaamasta. Kun teet listaa hoi-
tamattomista asioista, voit ne tehtyäsi 
helposti vetää viivan niiden yli. Saat ta-
kuulla helpottuneen olon nopeasti.  To-
tuus on, että kirjaamatta tai käsittele-
mättä jääneet asiat eivät varastoidu 
muistissa pitkään ja rasittavat turhaan 
mieltä aiheuttaen ylikuormittumista. 
Tästä aiheutuu vain turhaa stressiä ja 
huolimattomuutta ajankäytössä.

• Erilaisten listojen voima piilee 
siinä, että ihminen hahmottaa 
helpommin, mitä listan asiois-
ta on jo tehnyt ja mitä vielä on 
tältä päivältä on tekemättä. Lis-
tojen laatimiseen menee tosin 
jonkin verran aikaa ja listat ei-
vät toimi kaikilla meistä. Jos lis-
tat sinulla toimivat niitä kannat-
taa käyttää apuna muidenkin 
kuin työtehtävien hoitamises-
sa, vinkkaa Lampikoski.

Esimerkiksi kotiarkistoinnissa kan-
nattaa miettiä huolella mitä arkistoi, 
sillä erään tutkimuksen mukaan pa-
laamme vain kerran 13 prosenttiin ar-
kistoimastamme materiaalista. Miksi 
siis säästää kaikki kiinnostavat kakku-
reseptit ja puutarhavinkit kevään iloksi 
ellei niihin koskaan palaa ?

Nauti elämästä ja laiskottele
Laiskottelua ei meillä perinteisesti pi-

detä meillä tavoittelemisen arvoisena 
hyveenä. Lampikoski kuitenkin kehot-
taa laiskottelemaan ja ottamaan mah-
dollisuuksien mukaan nokkaunia päi-
vän mittaan. Ihmiskuntamme histo-
rian suurimmat nerot – kuten Cicero, 

Horatius, Milton, Rousseau, Voltaire, 
Proust ja Debussy ovat tunnetusti lais-
kotelleet paljon ja nukkuneet aamuisin 
pitkään. Edisonkin torkkui useita kerto-
ja divaanillaan laboratoriossaan. 

Runsas vapaa-aika luo elämään ba-
lanssia ja joutenolo ei maksa mitään, 
tai ainakaan paljoa. Aivotkin tarvitsevat 
laiskottelua. Tähän kaikkeen, kun vie-
lä lisätään ripaus kykyä nauttia vapaa-
ajasta niin elämäkin alkaa sujua laaduk-
kaammin ja kyky tuottaa luovia ratkai-
suja kasvaa.

Tutkimusten mukaan toimivia ja hy-
väksi havaittuja keinoja rentoutua ovat 
esimerkiksi tiskaaminen, imurointi, sii-
voaminen, käsillä tekeminen, leipomi-
nen, pilkkiminen, nuotion katsominen, 
eläinten kanssa oleminen ja luonnos-
sa liikkuminen.

Ei ole sattumaa, että usein parhaat 
työn kehittämiseen liittyvät ajatukset 
ja oivallukset putkahtavat usein mie-
leen vapaa-ajalla, työn ulkopuolella, 
rentoutuneessa tilassa.  Keskity teke-
miseen ja hetkessä olemiseen. Jokai-
selle meillä on vain tämä käsillä ole-
va hetki. Tee siitä ystäväsi myönteis-
ten ajatusten avulla niin jaksat parem-
min, sillä eilinen meni jo ja huominen 
on vasta tulossa.

Terhi Mäkiniemi
Markkinointiviestinnän
kouluttaja

Kirjavinkkejä –

Matkalle joutilaisuuteen 
ja stressittömyyteen

Allen, David. Kerralla valmista. 

Dunderfelt, Tony. Iisi. 

Honore, C. Slow. Elä hitaammin! 
Bazar. 

Kulovesi, Anja. Miten työskentelen 
fi ksummin – en kovemmin.

Lampikoski, Timo. Hidasta! Ajan-
käytön valinnat arjessa ja työssä. 

Salminen Jari & Heiskanen Pirita. 
Taltuta kiire - viisi askelta tehokkaa-
seen ajankäyttöön. 

Kirkonpalvelijat ry:n
hallitus 2010
KAARINA YLI-SOMERO
puheenjohtaja
puh. 0400 797 230
kaarina.yli-somero@kirkonpalvelijat.fi 
 
KARI HARTIKAINEN, sihteeri
PL 421, 70101 KUOPIO
puh./fax: (017) 281 1697
050 520 7003
kirkonpalvelijat@kolumbus.fi 
 
EIJA JAAKOLA
puh. 040 595 7001
eija.jaakola@evl.fi 
 
YRJÖ LEPPÄNEN
puh. 044 021 0949
yrjo.leppanen@phnet.fi 
 
JOUNI HONKANEN
puh. 050 404 7194
jouni.honkanen@evl.fi 

TUULA TUOMINEN
puh. 044 374 0410
tuula.tuominen@evl.fi 
 
TUOMAS LEMINEN
puh. 044 744 0049
tuomas.leminen@evl.fi 
 
SAILA KOSTIAINEN
puh. 050 3377 148
saila.kostiainen@evl.fi 
 
OSMO NISSI
puh. 050 326 5874
osmo.nissi@evl.fi 
 
KRISTIINA SANAKSENAHO
puh. 040 515 7538
kristiina.sanaksenaho@evl.fi 
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TIISTAI 29.6.2010

8.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvit 
 * Seurakuntakeskus
  Ala-Kuljunkatu 1 A

9.30 Kesäpäivien avaus 
 * Puheenjohtaja Kaarina Yli-Somero
 * Juhlatoimikunnan puheenjohtaja
  Matti Pesonen
 * Hallintojohtaja Keijo Sulkko
 * Kirkkoherra Tapio Luoma
 * Piispa Jorma Laulaja

10.30 Hyvän palvelun aakkoset seurakunnissa
 * Tytti Pietilä, koulutuspäällikkö 
  Kirkkopalvelujen Opintokeskus

12.00 Lounas
 * Seurakuntakeskus

13.00 Hengellisen elämän kysymyksiä
 * Piispa Jorma Laulaja

14.00 Kahvit
 * Seurakuntakeskus

14.30 Epäkohtiin puuttuminen työyhteisössä
 * Antti Kokkonen, työyhteisökehittäjä
  Onnenpari Oy

16.00 Hyvä luottamusmiestoiminta
 * Risto Voipio, kirkkoneuvos
 * Ritva Rasila, toiminnanjohtaja, SVTL 
 
17.00 Päivällinen
 * Seurakuntakeskus  

18.00 Vuosikokous
 * Seurakuntakeskus, srk-sali
  Ala-Kuljunkatu 1 A

KESKIVIIKKO 30.6.2010

8.30 Kirkon esittely
 * Lakeuden Ristin kirkko

9.00 Messu
 * Lakeuden Ristin kirkko
 * Saarnaa piispa Jorma Laulaja
 * Liturgi Tapio Luoma

10.30 Valokuvaus
 * Lakeuden Ristin edustalla

11.00 Lounas
 * Seurakuntakeskus

12.30 Oppitunti 2
 Työhyvinvointi, Tunneviisaus,
 Voimaantuminen
 * Seurakuntakeskus, srk-sali
 * Paavo Kärkkäinen

15.00 Kesäpäivien päätös
 * Seurakuntakeskus, srk-sali
 * Seuraavat opinto- ja koulutuspäivät

 * Puheenjohtaja Kaarina Yli-Somero

15.15 Lähtökahvit
  * Seurakuntakeskus

Kirkonpalvelijat ry:n
OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT

Seinäjoella 29.– 30.6. 2010

Majoitus: Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki
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Kirkonpalvelijat ry:n

VUOSIKOKOUS
pidetään 29.6.2010 klo 18.00 
Seinäjoen seurakuntakeskuk-
sessa, seurakuntasalissa. Osoi-
te Ala-Kuljunkatu 1 A, Seinäjoki.

Esillä sääntömääräiset sekä 
sääntömuutosasiat.

Tampereella 23.02.2010

Kirkonpalvelijat ry:n hallitus
Kaarina Yli-Somero puh.johtaja
Kari Hartikainen sihteeri

OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT
Seinäjoella 29.– 30.6. 2010

Sitovat ilmoittautumiset pyydetään tekemään 21.5.2010 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 hotelliimme ma 28.6.2010 320,-
 2. yksi yö, täysihoito, osallistumismaksu 260,-
 3. ruokailut, osallistumismaksu 180,-
 4. seurakunta maksaa osallistumiskulut
 5. osanottaja maksaa osallistumiskulut

Majoitus:  Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki.

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.kirkon-
palvelijat.fi tämä lomake löytyy myös sieltä ja voit lähettää sen sähköpostitse.

© Porvoon kaupunki/Jorma Laakso.
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Isonkyrön vanha kirkko
Jykevä harmaakivikirkko koho-

aa mahtavana Kyrönjoen etelärannal-
la. Siinä se vuosisatoja seisseenä on 
uhmannut aikaa ja nähnyt ympäril-
lään monenlaisia vaiheita. Nuijasota 
alkoi kirkon luona tapahtuneesta yh-
teenotosta 1596. Kirkosta alajuoksul-
le päin olevassa Kontsaan saaressa on 
mestattu nuijasodan päälliköitä.  Van-
ha kirkko on yksi Pohjanmaan seitse-
mästä kivikirkosta ja on pyhitetty Py-
hälle Laurentiukselle eli Laurille.  Kir-
kon vieressä on kotiseutumuseon pi-
hapiiri vanhoine rakennuksineen. Van-
hat makasiinit, kerhotupana toimiva 
vanha seurakuntatalo ja Engelin suu-
nittelema kirkkoherran pappila kuu-
luvat myös kansallismaisemaan. Ne 
muodostavat hienon kokonaisuuden 
jokirantaan. 

Vanhan kirkon iästä on kiistelty pal-
jon. Rakennusajaksi on nykyisten tut-
kimusten perusteella saatu 1500-lu-
vun alkupuoli. Kirkon runkohuone on 
33m pitkä ja 11,3 m leveä. Korkeus ta-
sakertaan on 6,2 m ja paanukaton har-
jaan 23.8 metriä. Väkeä kirkkoon mah-
tuu n.450. Kirkosta löytyy paljon van-
haa esineistöä pyhimyskaapeista saar-
nastuoli katoksen krusifi ksiin ja kirkko-
herra Israel Aftanin perheen muisto-
tauluun. Merkittävimmät nähtävyydet 
kirkossa ovat 114 seinämaalausta jotka 
Rovasti Jaakko Geet teetti omalla kus-

tannuksellaan. Seinämaalaukset kerto-
vat vanhasta ja uudesta testamentis-
ta sekä pyhäpäivien evankeliumiteks-
teistä. Jumalanpalvelukset pidetään ju-
hannuksesta Laurin päivään vanhassa 
kirkossa. Kesäisin se on suosittu vihki-
kirkko ja on myös tiekirkkona.  Advent-
tina ja joulupäiväniltana siellä pidetään 
hartaushetki. Tunnelma on harras kun 
88 kynttilää valaisee kirkkoa.

 Jouluiltana kynttilöitä sytytellessä-
ni tuli mieleeni virsi 195 ja sen sanat: 
”On riemu, kun saan tulla sun, Herra 
temppeliis, sun porteistasi käydä sisäl-
le pyhyyksiis. Polvesta polveen täällä 

soi ylistyksesi, sieluihin vuotaa rauha 
ja siunauksesi.” Tunnen suurta kunni-
oitusta vanhaa Herran huonetta koh-
taan ja kiitollisuutta että saan palvel-
la siellä seurakuntalaisia omalla työl-
läni. Olen itse asunut vanhan kirkon 
vieressä ”Pikkupappilassa” puolitois-
ta vuotta perheeni kanssa johon kuu-
luvat vaimo, kaksi poikaa ja kaksi tyt-
töä. Olohuoneemme ikkunasta näkyy 
vanha kirkko puistoineen ja keittiön ik-
kunasta näkyy pääkirkon torni Kyrönjo-
en toiselta puolelta. ”Isin kirkot”- niin 
kuin kaksi ja puolivuotias Justiina tyt-
täremme sanoo.  Seurakuntamestarin 
töitä olen tehnyt yli 12 vuotta neljässä 
eri seurakunnassa. Aloitin Piippolassa 
lomittajana, sitten kotiseurakunnassa 
Ylikiimingissä jossa suoritin ammatti-
tutkinnon oppisopimuksella. Pellossa/
Pellon seurakunnassa meni yli seitse-
män vuotta ja sieltä muutimme Isoon-
kyröön.

Tervetuloa tutustumaan Isonkyrön 
vanhaan kirkkoon vaikkapa Seinäjoen 
kesäpäiville mennessä tai pois lähti-
essä. 

Hyvää vuoden jatkoa ja työn iloa kai-
kille kirkonpalvelijoille.

Jaakko Karhu
seurakuntamestari, 
Isonkyrön seurakunta
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Jo pitkään oli ollut ilmassa toive näh-
dä ja tavata lajitoverit, rakkaiksi ja lähei-
siksi käyneet ihmiset suntion ammat-
titutkinnon suorittamisen ajoilta. Em-
me olleet toisiamme unohtaneet. On 
ollut rikkaus tutkinnon jälkeisten kulu-
neiden vuosien aikana yhä uudelleen 
saada palata yhdessä opittuihin asioi-
hin. Vertaansa vailla olevaa vertaistu-
kea parhaimmillaan.

Maaningan suunnalta ympäri Suo-
men Siionia alkoi kuulua kutsu tapaa-
misesta. Odotimme suurella innol-
la sovittua viikonloppua tammikuussa 
työmme hiljaisimpana aikana. 

Riemu oli rajaton tavatessamme 
Kuopion torilla toisemme. Tunne oli 
samankaltainen kuin aikanaan oppilai-
toksessa tapaamisissamme: avoin, vä-
litön ja toisistamme huolehtiva. Kirkon-
palvelijat ry:n tarjoama tervetuliaiskah-
vi kokosi meidät jälleen kerran saman 
pöydän ääreen monien halausten ja 
kuulumisien vaihdon jälkeen.

Ajatuksemme rentoutua yhdessä 
johti joukkomme kylpylän lämpimiin 
vesiin. Ruumiin puhdistumisen jälkeen 
oli vuorossa sielu. Yhteinen majoittu-
minen antoi mahdollisuuden jakaa jo-
kaisen kohdalla kuluneet vuodet. Tut-
kinnon aikana syntynyt luottamus toi-

siimme oli tallella ja sen turvin oli mah-
dollista kohdata jokaisen ilot ja surut, 
arvet ja avoimetkin haavat. Voiko toi-
voa parempaa sielunhoitajaa, kuin suu-
ri joukko asiaan koulutettuja suntioita.

Myöhemmin illalla yhteisen aterian 
nauttiminen toi hyviä muistoja mieliin. 
Olivathan monet kiperät koulupäivät 
saaneet helpotusta juuri ruokatauois-
ta. Nyt on ymmärrystä kiitollisuudella 
huomata, että juuri ne eniten voimia 
vaatineet opiskelutehtävät ja muut sil-
loin vaikeilta tuntuneet hetket ovat tul-
leet suurimmaksi siunaukseksi kullekin 
työn suorittamisessa.

Vain muutaman nukutun tunnin jäl-
keen aamu sarasti ja me tiesimme, et-
tä jokaisen oli suunnattava kohti vel-

vollisuuksiaan. Eron haikeudesta huo-
limatta askeleissa oli voimaa. Jälleen 
yhdessä vietetyt hetket samoin ajatte-
levien ihmisten kanssa antoivat uskoa 
yhteiseen työhön ja jokaisen omaan 
elämään. Vuodet olivat syventäneet 
ammatillisesti ja kasvattaneet ihmisinä 
meitä jokaista. 

Kiitos johdatuksesta, joka kutsui 
meidät aikanaan samaan aikaan sa-
maan paikkaan koulutusta hakemaan. 
Sen myötä saamiemme tietojen tur-
vin olemme kukin sijoittuneet erilai-
siin tehtäviin rakkaan kirkkomme pal-
veluksessa.

Suntio 4, Pieksämäki 2005

Ja kutsu kuului…

Keskiaikaiset
pyhimyskirkkomme
Ympäri Suomea seisoo lähes sata 

keskiaikaista kivikirkkoa mykkinä to-
distajina menneisyydestä ja pyhimys-
uskosta, jota ei ensisilmäyksellä enää 
ole. 

Seinämaalauksiin ikuistetut tuhan-
net pyhät naiset ja miehet ovat odot-
taneet kärsivällisesti hämähäkinverk-
kojen tai valkean kalkkimaalikerroksen 
alla ja puuveistoksina sadoin kappalein 
säilyneitten pyhimysten kultaus on hil-
jaa haalennut. He johdattavat kuitenkin 
yhä halukkaan menneisyyteen. Suo-
men kirkot ja niiden taideaarteet ovat 

todellisia kulttuurihistoriallisia aikakap-
seleita, joiden kautta avautuu näköala 
Euroopan pohjoisen kolkan, Suomen 
ja yksittäisen suomalaisen varhaiseen 
historiaan.

Pyhimykset ja usko pienen ihmisen 
ylimaallisiin auttajiin ovat olleet ihmi-
sen tukena vuosisadasta toiseen. Lu-
terilaisessa opissa pyhät naiset ja mie-
het ovat antaneet auliisti tilaa muil-
le opinkappaleille, mutta he seisovat 
edelleen taka-alalla valmiina astumaan 
esiin.

Yhtä vähän kuin ajan rajoja, pyhimyk-
set tunnustavat paikan esteitä. He ovat 
saapuneet Suomeen vuosisatojen vie-
riessä idästä, lännestä ja etelästä. Ka-
tolilaiset, ortodoksit, luterilaiset ja mie-
lestään täysin maallistuneetkin ihmi-

set muistavat samoja uskon sanka-
reita. Pyhimysten sanoma onkin eku-
meeninen ja yleispätevä.

Lähes kaikkien uskontojen ja kult-
tuurien piirissä tunnetaan yliluonnolli-
sia ihmisiä joiden voimat ja ihmeteot 
eivät tunnu olevan tästä maailmasta. 
Kristillisessä kulttuurissa ihmisiä, joille 
Jumala on lainannut voimaansa, on jo 
varhaisen kirkon ajoista saakka kutsut-
tu pyhimyksiksi. 

Ajan oloon raamatulliset pyhimykset 
eivät kuitenkaan riittäneet. Kautta pyhi-
mysuskon historian pyhiä naisia ja mie-
hiä on tarvittu jatkuvasti lisää; pieni ih-
minen kaipaa vahvistusta uskossaan 
ja haluaa nähdä, että ihmeitä tapahtuu 
hänenkin elinaikanaan.
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Etelä-Savon alaosaston
vuosikokous tiistaina 11.5.2010 klo 11 seu-
rakuntakeskuksen aulakahviossa, Savilah-
denkatu 20, Mikkeli.
Ruokailu kokouksen jälkeen.
Tervetuloa!                                 Toimikunta

Keski-Pohjanmaan
alaosaston
vuosikokous tiistaina 6.4. klo 18.30 Paa-
volan srk-talolla, Paavolantie 42, Paavola. 
KP:n puh.joht. Kaarina Yli-Somero paikal-
la. Arpajaiset.
Tervetuloa!                                 Toimikunta

Satakunnan alaosaston
vuosikokous pidetään tiistaina 6.4. klo 
18.30 Noormarkun kirkon seurakuntasalis-
sa, Vanha Vaasantie 8, Noormarkku. 
Tervetuloa!                                 Toimikunta

Uudenmaan
alaosaston
s ääntömää räinen vuosikokous pidetää n 
tiistaina 20.4.2010 klo 18.00 Tapiolan kir-
kolla, Kirkkopolku 6, 02100 Espoo. Lisätie-
toa antti.ruuskanen@evl.fi . Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!                                 Toimikunta

Etelä-Pohjanmaan
alaosaston
sääntömääräinen  vuosikokous  pidetään
ravintola Fooningissa os. Kaarretie 4, Hylly-
kallio tiistaina 13.4.2010 klo 18.00.
Ruokailun järjestämiseksi ilmoittaudu 9.4. 
mennessä puh. 044 3122550 Matti Peso-
nen tai 0400 797230 Kaarina Yli-Somero.
Perinteen mukaiset arpajaiset. Tervetuloa 
päättämään yhteisistä asioista!
Tervetuloa!                                 Toimikunta

Pirkanmaan alaosaston
sää ntömää räinen vuosikokous pidet ään 
tiistaina 4.5.2010 klo 18.00 Lempää län 
seurakunnan Kuljun vanhalla seurakunta-
talolla, Seurakuntalontie 12, 03560 Lem-
pää lä.
Lisätietoa maija.inkinen@evl.fi . Hyvänä li-
sänä ajankohtaisia asioita kahvittelun lo-
massa. 
Tervetuloa!                                 Toimikunta

Etelä-Karjalan alaosaston
vuosikokous Lappeenrannassa ravintola 
Olessa maanantaina 19.4-10 klo.18.00 al-
kaen.Mukaan toivotaan runsaasti osallistu-
jia toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.
Tervetuloa!
Ilmoittautumiset Kirsille 15.4.10 mennes-
sä p. 050 378 2418.                    Toimikunta

Oulun alaosaston
vuosikokous 12.04.2010 klo 18.00 Tuiran-
kirkon seurakuntasali os. Myllytie 5 Tuira.
Käynti  kirkkoherranviraston ovesta.
Tervetuloa!                                 Toimikunta

Pohjois-Savon alaosaston
vuosikokous 25.5. klo 13 Keskusseurakun-
tatalolla, takkahuone, Suokatu 22, Kuopio. 
Tarjoilua.
Tervetuloa!                                 Toimikunta

Pohjois-Karjalan
alaosaston
vuosikokous ti 13.4.2010 klo 10.00 Kontio-
lahden kirkossa.
Mukana Kirkonpalvelijoiden sihteeri Kari 
Hartikainen.
Ruokailun vuoksi ilmoittautuminen 7.4. 
2010 mennessä.
Vesa Hänninen 050 582 6415 tai Sanna 
Karppi 040 515 4372.    Toimikunta

Päijät-Hämäläisten
toukokuinen tapaaminen
Päijät–Hämäläisten kirkonpalvelijoiden ke-
väinen tapaaminen on tänä vuonna Hollo-
lan uudessa Sovituksen kirkossa Salpakan-
kaalla.
Aika: Perjantai 7.5. 2010 klo 18.00.
Paikka: Sovituksen kirkko, Keskuskatu 2 
Hollola.
Ohjelma: Alkuhartaus kappelissa, pastori 
Satu Alander, kanttori Vesa Koskimaa.
Kahvitarjoilu takkahuoneessa.
Talon esittely, Martti Ora.
Vuosikokous
Ajankohtaista asiaa, tietokilpailu, mukavaa 
yhdessäoloa.
Mahdollisuus saunoa.
Iltapala, salaattia makkaranpaistoa ym.

Tule tutustumaan upeaan Sovituksen kirk-
koon. Ilmoitathan osallistumisestasi, mah-
dollinen dieettisi tarjoilua varten 1.5 men-
nessä Yrjö Leppäselle 
yrjo.leppanen@evl.fi  tai 0440210949.
Tervetuloa!                                 Toimikunta

Kainuun
alaosaston
vuosikokous 6.4.2010, alkaen klo 14.30 
Puolangan seurakunnan Kirkossa (salissa), 
Kirkkotie 1.
Tervetuloa!                                 Toimikunta

Kainuun alaosaston
Koulutus- ja neuvottelupäivät 
Puolangan seurakunnassa 
Paikka Kirkko, Kirkkotie 1, 6.4.2010

Ilmoittautumiset Puolangan seurakuntaan 
suntio Kari Tervoselle puh. 050 514 1079, 
ma 29.3.2010 mennessä, ilmoittautumi-
sen yhteydessä on mainittava toiveet eri-
tyisruokavaliosta.

Järjestäjät: Kuopion tuomiokapituli
Kirkonpalvelijat ry Kainuun alaosasto

Konsti elää kauan
Tarpeellisia ja hyödyllisiä neuwoja 
ja ojennusnuoria terveyden varje-
lemiseksi ja saada elää isohon ikähän.

1. Uni eli nukkuminen on sangen hy-
wä, kun se on kohtuullinen, sillä se 
vaikuttaa teräwän ymmärryksen, 
hyvän muiston ja kewiän työn.

2. Likin ruokaa ja juomaa ja unta on 
lijkunta, askaroitseminen ja työn te-
keminen sekä mielelle että ruumijil-
le terweydexi.

3. Älä pidätä vettäs, tuulta tai muu-
ta luonnollista tarwettas.

4. Harjaa eli kampaa usein pääsi, et-
tä aijwon lijat höyryt ulos pääsevät.

5. Kävele ja liiku jotain ylösnoustu-
asi, että loka, joka yöllä on kokoon-
tunut suolijiin laskeusi alaspäin per-
sauxeen.

6. Että usein pugerata ja lääkity-
xiä nauttia on wahingollinen: luon-
to tottuu wihdoin niihin.

7. Juopumus wäkevistä juomista te-
kee ihmisen laiskaxi ja uneliaaxi.

8. Suuri ja äkkinäinen vihastuminen 
ja raskas pitkällinen murhe ja huoli 
kuiwaawat myös ruumiin.

9. Iloinen mieli ja tyytywäisyys li-
sää ikää.

Wasassa 1786, Prändätty C.W. Lon-
dieerildä
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Valtakunnallisen sielunhoitolaitok-
sen edushenkilöt istuvat hurskaan ar-
vokkaina neuvottelupöydän ääressä. 
Kirkollisaromaattiset kahvit on juotu ja 
ääniä köhitään puhekorkeudelle. Kär-
päsenä katossa jään kuuntelemaan 
keskustelua tulevista sopimuksista, 
joiden vaikutus eri työntekijäryhmi-
en elintasoon on tarkassa puntarissa. 
Pystyin tallentamaan vain keskustelun 
alkua sillä pappisliiton sihteeri löysi jos-
tain lätkän ja minun oli paettava keitti-
ön kautta aulaan.

– No niin. Aloitetaan ja veisataan. Ku-
ka ehdottaa virren ? Jospa lukkarien…
– Otetaan se tunnet asiani, valvo etua-
ni.
– Joo, se onkin mummoni lempivirsi.
– Minkä tähden ?
– No, se lauloi: tunnet aasiani – valvo 
eetuani. Se oli Eetun kanssa naimisis-
sa ja…
– Asiaan ! Asiaan. Lauletaan ja hartau-

Sielunhoitotaksat
teen johdattaa asessori Hurskainen–
–   ––––…..aamen !
– Valitettavasti tilanne on se, että lai-
toksemme turvallisesta katraasta on 
kaikonnut jälleen tuhansia lampaita ei-
kä meillä ole varaa…
– Kyllä täytyy olla. Onhan työmme ar-
vokkaampaa kuin joku liukuhihnaduu-
ni.
– Niin ja saarnojen valmistus vaikeutuu 
kun kaikki on jo sanottu eikä tahdo uut-
ta oikein…
– Niin ja virsiä täytyy transponoida aina 
alemmas, eikä se helppoa ole kun… 
– Hautojen kaivu kivikkoiseen ja juurik-
koiseen maahan…
– Diakoniatyölle lama on tuonut valta-
via haasteita ja ylitöitä joten…
– Kun verotulot vähenevät niin varaa ei 
kerta kaikkiaan ole !
– Vähennetään työaikaa ja annetaan 
korotus vapaina !
– Niin ja lopetetaan sellaiset rutiinit, 

joissa ei ihmisiä käy !
– Vähiin menee sitten, mutta elääkin 
pitäisi.
– Meille materiaali ja mammona ovat 
vain houkutuksia turmeluksen puolel-
le joten…
– Kopkop.. muistakaamme, että olem-
me korkeimman palveluksessa !
– Sanassakin sanotaan, ettei pidä kan-
taa huolta syömisestä ja juomisesta !
– Sana kirjattiin parituhatta vuotta sit-
ten ja nyt eletään sentään… – onhan 
meidän saatava… mutta kun ei ole – 
yksi puhuu kerrallaan – ainakin kym-
menen rosenttia – liperilisä pitäis olla 
– niin ja transponointikerroin… niin ja 
kinkerikorotus…

LÄTS…. tässä vaiheessa oli pakko 
poistua havainnoimasta mutta aulaan 
alkoi kuulua korotettuja ääniä ja sitten 
jo kolinaa ja pauketta,

Snap

Suntion työ on palvelu- ja ihmis-
suhdetyötä, jossa moniammatil-
linen yhteistyö ja vuorovaikutus-
taidot ovat tärkeitä.  

Seurakuntaopisto | Järvenpääntie 640 | 04400 Järvenpää | puh. (09) 2719 61 | www.seurakuntaopisto.fi 

Tutkintoon valmistava koulutus kestää noin 1,5-2 vuotta. 
Tutkinnon voi suorittaa aikuisten monimuoto-opiskeluna tai 
oppisopimuskoulutuksena.

Oppisopimuskoulutuksen aloittaminen edellyttää tutkinnon 
opiskeluun sopivaa työsuhdetta ja työnantajan halua oppi-
sopimuksen tekemiseen. Seurakuntaopiston oppisopimuspal-
velut vastaa kaikista oppisopimuksen järjestämiseen liittyvistä 
asioista.

Koulutus alkaa 10.8.2010. Valintapäivä järjestetään 15.4.2010.

Haku koulutukseen
www.seurakuntaopisto.fi  > Haku ja ilmoittautuminen 

Lisätiedot opintotoimistosta, puh. 044 358 8966 tai
opintotoimisto@seurakuntaopisto.fi 

Tarkemmat lisätiedot
Oppisopimustoiminnan päällikkö 
Sirpa Pöllönen puh. 044 712 4970 tai 
lehtori Irja Ylä-Outinen 
puh. 044 712 4992.
etunimi.sukunimi@seurakuntaopisto.fi 

Suntion ammattitutkinto 
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