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Kirkonpalwelija

Turvaa ay-liikkeestä

Etukannen kuva: Krusifiksi, Taivassalon kirkko, Per-Johan Lundsten, Kamera-Aitta, Turku.

Hyvä lehtemme lukija!

Kirkonpalvelijat – lehti toimii 
ajankohtaisen tiedon välittäjänä 
kirkonpalveluskunnalle.

Olisitko Sinä halukas kirjoit-
tamaan lehteemme? Kirjoitus 
voi olla kannanotto, kolumni tai 
vaikkapa hartauskirjoitus. Myös 
valokuvat ovat tervetulleita.

Hengentuotoksenne pyydän 
lähettämään sähköpostitse kir-
konpalvelijat@kolumbus.fi tai 
postitse osoitteella:

Kirkonpalvelijat Ry, PL 421, 
70101 Kuopio.

KP  sihteeri

Kirjoitan tätä aikana, jolloin Suo-
messa tehdään talouskasvun ja 
kansalaisten hyvinvoinnin kannalta 
merkittäviä päätöksiä. Muun mu-
assa hallituksen puolivälitarkas-
telun ja kehysriihen yhteydessä.                                                       
Elämme talouden kannalta epä-
varmaa aikaa. Kuntien ja seura-
kuntien heikko talous on ollut päi-
vän puheenaiheena jo pitkään.                                                                      
Kun rahat ovat vähissä on ideoin-
ti välttämätöntä. Kestävän kasvun 
eväät kun pitää aina jostakin löy-
tää. Mukana on varmasti yksi idea, 
joka ei tule uutisena kenellekään: 
Työpanoksen kasvattaminen ja elä-
keiän alarajan nostaminen.

Kiristyvässä taloustilanteessa 
työntekijältä vaaditaan paljon. On 
oltava melkoinen monitaituri ja yhä 
useammin hallittava monia eri osa-
alueita. On omattava hyvät vuoro-
vaikutustaidot ja organisointiky-
ky. Tällaisena aikana pärjäävät ne, 
jotka aistivat muutokset tarpeeksi 
ajoissa, ja toimivat sen mukaises-
ti. Elikkä nyt pitäisi jokaisen työn-
tekijän nähdä oman hyvinvointin-
sa yhteys ay-liikkeeseen, ja sii-
tä saamaansa turvaan. Yhteiskun-
nan syvä pohjavirta kun  on vuosien 
ajan vienyt yksilökeskeiseen suun-
taan. Työttömyysturvakin on usein 
hankittu Loimaan yleisestä työttö-
myyskassasta kuulumatta ammat-
tiliittoon. Nyt onkin aika tehdä ak-
tiivista jäsenhankintaa ja saada jo-
kainen työntekijä ymmärtämään 
oman hyvinvointinsa yhteys ay-
liikkeeseen.

Vuoden vaihteessa avautuivat 
uudet nettisivumme. Uudistamisen 
tavoitteena oli tehdä sivuista oman 
näköisemme ja käyttäjäläheiset. 
Toivottavasti onnistuimme sivujen 
uudistamisessa. Palautetta otam-
me mielellämme vastaan.

Joskus on hyvä saada katkoksia 
hektiseen työtahtiin ja kiireeseen, 
niin vaikeaa kuin se useimmiten 

onkin. Jotta joka päivä olisi muka-
va lähteä töihin, muista pitää huol-
ta itsestäsi. Omasta jaksamisesta 
ja työkunnosta huolehtiminen on 
paras lahja, minkä voit itsellesi an-
taa, se vain tahtoo meiltä unohtua 
liian usein.

Tätä kirjoittaessani on kevätpäi-
vän tasaus ja haluankin tervehtiä 
teitä kaikkia virren 104:1,2 sanoin.

Aurinkomme ylös nousi, paistaa 
voittovuorella. Lämmin valo siel-
tä loistaa, surut, murheet hajot-
taa. Kokoon tulkaa taivaan linnut, 
suvi-ilmaan puhtaaseen. Visertä-
kää pienet leivot, viinipuussa tuo-
reessa.

Kylmä talvi pois on mennyt, 
myrskysää on lakannut, lumipilvet 
hajotetut, kylmä sumu selvinnyt. 
Lehti puhkeaa jo puihin, valkoruu-
sut aukeilee. Lounatuuli hiljaisena 
Eedomista puhaltaa. 

Toivotan teille jokaiselle siunat-
tua pääsiäisaikaa, sekä ihanaa ke-
vään ja kesän odotusta.

Kaarina Yli-Somero
puheenjohtaja

Kirkon alat ry mukana 
Kirkkopäivillä !
Kirkon alat esittelee toimintaan-
sa Kuopion Kirkkopäivillä. Osas-
tomme numero on 28 ja se si-
jaitsee toisessa kerroksessa 
Suomen lähetysseuran ja Kirkon 
ulkomaanavun välissä.
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Pitkäperjantai
Herra Jeesus Kristus. Tä-

nään ajattelemme sinua 
ristiinnaulittuna, kärsivä-
nä Vapahtajana. Ajattelem-
me sinua tuomittuna ja pil-
kattuna. Ajattelemme sinua 
haavoitettuna ja häväisty-
nä. Kiitos tiestä, jonka kul-
jit pelastaaksesi maailman. 
Kiitos uhrista, jonka annoit 
meidän puolestamme. Her-
ra, tahdomme seurata sinua 
sinne, minne tahdot meidät 
johdattaa.

Anna-Mari Kaskinen

Kaikki tiet tuovat Jyväskylään

Jyväskylästä on v. 2009 yhdis-
tymisen jälkeen tullut suuri, n. 
130.000 asukkaan kaupunki, joka 
tunnetaan vesistöistään, kouluis-
taan, Alvar Aallosta, rallista, kult-
tuuristaan ja harrastusmahdolli-
suuksistaan.

Majoitumme aivan keskustassa, 
lähellä Matkakeskustakin olevassa 
Hotelli Alexandrassa, jossa järjes-
tetään myös meidän opintopäivien 
monipuolinen ohjelma.

Kaupunginkirkon alttaritaulu.

Jyväsjärvi. Kuva: Kirsti Pehkonen.

Kokoonnumme ke 26.6. viikko-
messuun Jyväskylän kaupungin-
kirkkoon, joka on Keski-Suomen 1. 
kivikirkko, tornillinen pitkäkirkko, 
vuodelta  1880. Sen tornissa ole-
va vanha tornikello on entisöity v. 
2010 ja vastaavanlaisia ei ole Suo-
messa säilynyt toimintakuntoisena 
kuin muutama. 

Ahlstedtien maalaamassa altta-
ritaulussa Jeesus siunaa luokseen 
tuotavia lapsia ja siunatkoon Hän 

meitä kirkonpalvelijoitakin, jotka  
saavumme, toivottavasti runsaslu-
kuisesti paikalle!

Lämpimästi opintopäiviä odotel-
len: 
juhlatoimikunnan puheenjohtaja 
Tuula Liukko
Jyväskylän Seurakunnan 
srk-mestari Korpilahdelta
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Seurakuntasisar Kotilainen laittoi 
polkupyöränsä hellästi Ida-muorin 
oven seinustalle. Siihen oli laitta-
nut kulkupelinsä myös hänen edel-
täjänsä. Ida-muoria oli käyty lähes 
viikottain katsomassa jo parinkym-
menen vuoden ajan. Ovi oli auki, ku-
ten tavallisesti ja kahvin tuoksu le-
hahti vastaan ennenkuin Iita ennät-
ti värisevällä äänellään sanoa:” si-
sar on hyvä ja tulloo sissään. Minä 
oonnii ootellu kello kahesta lähti-
en.” 

Siinä kuulumiset vaihdettiin ja 
surtiin Koikkalaisen Hiltan lähtöä 
tuonilmaisiin. Hilta oli Iitan naapuri 
ja miten monet kahvit olikaan juotu 
yhteisen seurustelun lomassa.

- Mihin se Hilta mahto kuolla, ute-
li Iita sisarelta.

- Sydän taisi loppua, sisar sanoi 
haluamatta puuttua yksityiskohtiin

- Jos se ei muistana liäkkeitä ot-
too.

- Ei ne ihan kaikkeen auta. Onkos 
Ida muistanut ja onkos niitä kaikkia 
vai lieneekö joku jo loppunut ja voi-

Riivaajat ja riivatut
sin käydä Apteekissa.

- Kyllä niitä ol´ mutta kun se suar-
nas että riivoojat niihen kautta...

- Ei sellaista pidä uskoa. Kyllä lää-
käri tietää.

- Mutta kun ihan saarnastuolis-
ta...

- Hän on vain maallikko eikä saar-
natuolista julistanut vaan...

- Kyllä tosissaan ol ja minä panin 
nitrot roskiin.

- Hyvänen aika, Ida, ei pidä silleen, 
kyllä ne pitää ottaa niinkuin ennen-
kin.

- Mutta kun se sano ja en minä rii-
vaajia oo tavannu ennenku..

- Niin, mitä ennenkuin ?
- No kun jätin toissailtana otta-

mata niin alako piässä pyöriä syn-
tisiä ajatuksia ja kuulua kadotuksen 
porttien kalinoita että sillon ne rii-
vaajat vasta tulivattii.

- Eipä ihme. Lääkkeet eivät niitä 
tuo vaan torjuvat, sisar vakuutteli.

- Mutta kun se jalokivisuarnoo-
ja....

- Ida on nyt ihan rauhallinen ja us-
koo minua. Lääkkeet parantavat ja 
ovat Idallekin aivan välttämättö-
miä. Niiden kautta Jumala auttaa. 
Riivaajat pysyvät kaukana, eivätkä 
ne Teitä uhkaile.

- Onko se varma ? Pitäskö ihan 
papiltakkii kysyvä ?

- Kyllä Ida voi mutta voitte minua-
kin uskoa. Pelottelua se vain on.

- Minkä tähen ?
- No kirkon lauma ei kaikille pai-

menille riitä.
- Niinkö se on ? Kyllä minä taijan 

uskoo sisarta ja pappia. Tuolla ne 
nitrot on vielä.

Otanpa poikkeen. Niin jo rinnas-
ta liätääkii.

- Hyvä on ja kohta helpottaa.
- Vahtikee työ vielä ettei ne rii-

voojat....
- Ei tule. Pannapa käet ristiin
- Aamen !

Snap

   

Kirkonpalvelijat ry:n hallituk-
sen kokous pidettiin Tampereella 
12.3.2013. Yhdistyksen jäsenmää-
rä oli 31.12.2012, 2215 jäsentä jois-
ta töissä oli 1948 henkilöä.

Naisia on 1374 ja miehiä 841, elä-
keläisiä 176 ja opiskelijoita 91 hen-
kilöä.

Uusia jäseniä hyväksyimme 18 
henkilöä, viime vuonna kaikkiaan 
hyväksyttiin 105 uutta jäsentä. Va-
rapuheenjohtajaksi valittiin Eija 
Jaakola ja työvaliokunnan jäsenek-
si Osmo Nissi. 

Yhdistyksen tilinpäätös oli ylijää-
mäinen ja tilinpäätös allekirjoitet-
tiin. Hallitus päätti esittää 25.6.2013 

pidettävälle vuosikokoukselle tilin-
päätöstä hyväksyttäväksi.

Hyväksyimme myös toimintaker-
tomuksen vuodelta 2012, talousar-
vion vuodelle 2014, toimintasuun-
nitelman 80 vuotta juhlivalle yhdis-
tykselle.

Suntion tutkintotoimikunnan jä-
senenä Eija Jaakola on ollut edel-
lisen kauden 1.8.2010 – 31.7.2013. 
Hallitus päätti esittää Eijaa uudel-
leen kaudelle 1.8.2013 – 31.7.2016.

Opinto- ja koulutuspäivät ovat 
vuosina 2014–2016: Turussa 24.– 
25.6.2014, Joensuussa 23.-24.6.2015 
ja Espoossa 28.-29.6.2016. 

Tulevana kesänä pidetään 
Opinto- ja koulutuspäivät Jyväs-
kylässä 25.–26.6.2013 kokous-
paikkana Sokos Hotel Alexandra, 
Hannikaisenkatu 35. (Rautatie-
asemaa lähes vastapäätä). 

Ilmoittautumislomake löytyy 
internetsivulta www.kirkonpal-
velijat.fi  ja siellä on myös päivi-
tetty koulutuspäivien ohjelma. 
Lisätietoja sihteeri Kari Hartikai-
nen 050 520 7003. kirkonpalveli-
jat@kolumbus.fi

Riemullista Pääsiäisen aikaa 
Kari Hartikainen

Kirkonpalvelijat ry:n 79. toimintavuosi
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Kateus voimavaraksi – 
mahdollista vai ei?

 Kuva: Varpu Aaltonen.

Kateuden voima on vahva. Par-
haimmillaan se tuo tarmoa tehdä 
entistä lujemmin töitä työyhteisön 
tavoitteiden eteen. Pahimmillaan 
se myrkyttää ihmissuhteita, ma-
daltaa mielialaa ja laskee koko työ-
yhteisön työtehoa. Kateus voi ilme-
tä myös kiusaamisena. Kateutta 
voi ennaltaehkäistä ja kääntää hil-
jalleen työyhteisön voimavaraksi. 

Siellä missä on ihmisiä, on kate-
utta. Kaikkialla. Harva välttyy koke-
masta ajoittaisia kateuden tuntei-
ta työssä tai vapaa-ajalla. Osa jou-
tuu kateuden kohteeksi. Kateus on 
erittäin voimakas tunne. Pitkitty-
essään siitä tulee mielentila, jonka 
sävyttää ihmisen tapaa katsoa ym-
päristöä ja maailmaa. 

Työnohjaaja, VTM 
Leila Leimala kes-
kustelee työnohja-
uksissa usein kate-
udesta ja sen seu-
rauksista työnteki-
jöiden kanssa.

 -Jokainen ihminen osaa kadehtia. 
Se on normaali ja inhimillinen tun-
ne ihmisten välisessä vuorovaiku-
tutuksessa. Kateus on ennenkaik-
kea tunne. Tunne siitä, että toisel-
la asiat ovat paremmin kuin itsel-
lä, tai toisella on jotain sellaista, mi-
tä itselleen haluaa, Leimala kertoo.

Kateuden 
moninaiset syyt
Leimalan mukaan kateus kumpu-

aa pohjimmiltaan ihmisen kuulluk-
si ja nähdyksi tulemisen kaipuusta 
sekä tarpeesta saada tunnustusta 
toisilta työyhteisön jäseniltä. 

Kateuteen kuuluu vahva keskinäi-
nen vertailu.  Voimallisimmin kate-
utta aiheuttavat asiat, jotka ovat 
ihmisen itsearvostuksen kannalta 
tärkeitä ja joiden arvellaan tuovan 

kaivattua hyvää omaan elämään.

- Byrokratia, epävarmuus, esi-
miehen eriarvoinen alaiskohtelu, 
hierarkia, säännöt, toistuva irtisa-
nomisuhka, pätkätyöt, kollegoiden 
välinen kilpailu, oman paikan var-
mistaminen ja tiuhasti toteutetut 
organisaatiomuutokset ovat otolli-
sia kateuden lietsojia sekä kasvat-
tajia työyhteisössä, luettelee Lei-
mala.

Kitke kateus
Vanha sanonta kateus vie kalat-

kin vedestä, kiteyttää hyvin kateu-
den syvimmän olemuksen. Työ-
yhteisöissä työntekijät ovat elä-
mänkaaren eri vaiheissa ja hyvin-
kin erilaisissa elämän- ja perheti-
lanteissa. Myös kateus näyttäytyy 
eri tavoin:yksi kadehtii toisen kii-
reettömiä viikonloppuja eläessään 
ruuhkavuosien keskellä, toinen 
kolmannen harrastusintoa, kos-
ka syystä tai toisesta ei itse tunnu 
pääsevän harrastamaan.  Lista on 
loputon. Avaamalla yhdessä työn-
tekjöiden kanssa kateuden toimin-
tatavat ja syntymekanismin, sen 
voi  kääntää pienin askelin työyh-
teisön voimavaraksi. 

Pahimmillaan kateuteen liittyy 
usein halu mitätöidä tai tuhota ka-
teuden kohde, toisen hyvä. Kateu-
teen kietoutuu paljon kielteisiä tun-
teita: häpeää, syyllisyyttä ja vihaa. 
Mystiseksi kateuden tunnistamisen 
tekee sen salassaolo kadehtijalta 
itseltäänkin. 

-Karuimmillaan kateus on kuin 
myrkyttynyt mielentila, joka hap-
pamoittaa hiljalleen ihmisen mie-
len ja ihmissuhteet, sillä esimerkiksi 
sairaalloinen kateus ei välttämättä 
soisi toiselle lainkaan hyvää. Kate-
us ei  riipu siitä, miten ihmisen asiat 
todellisuudessa ovat, vaan siitä, mi-
ten hän kokee niiden olevan. Kate-

us asuu ihmisen mielessä, ei orga-
nisaation arkitodellisuudessa, Lei-
mala toteaa.

Kannusta hyvään ja 
kiitollisuuteen
Kateuden kitkemistalkoissa te-

hokkaimmat toimet ovat hyvän ja-
kaminen ja kiitollisuus. Kannusta-
malla työyhteisön jäseniä tieto-
jen, taitojen tai toimintatapojen 
jakamiseen kateuden voima heik-

Terhi Mäkiniemi
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kenee. Hyvän jakamisesta syn-
tyy itseään vahvistava ja kate-
utta ehkäisevä kehä. Työyhtei-
sössä kannattaa pysähtyä aika 
ajoin pohtimaan, mikä juuri siel-
lä on sitä hyvää, jota voisi jakaa.  
 
Työntekijöille esimiehen näkökul-
masta tärkeitä asioita ovat tunnus-
tusten antaminen ja arvonannon 
osoittaminen, oikeudenmukainen 
ja kannustava palkkaus.

-Arvostaminen ja ihmisarvoinen 
kohtelu ennaltaehkäisevät tehok-
kaasti kitkerää kateutta. Arvos-
tava kohtelu lähtee monille itses-
tään selvistä, mutta arjen hyörinäs-
sä unohdetuista perusasioista: ter-
vehtiminen, kiittäminen, anteek-
si pyytäminen ja kuunteleminen, 
muistuttaa Leimala.

Työyhteisöä, jossa työntekijät 
avoimesti kertovat mielipiteitä ja 
ajatuksia työhön liittyvistä asioista, 
kokevat kannustusta tai arvostusta 
sekä tuntevat saavansa tukea tar-
vittaessa ei kateus uhmaa.  Ohime-
nevät kateuden puuskat tulevat ja 
menevät, eivät asetu majataloksi.

Kateus voimavaraksi

1. Anna ja pyydä anteeksi  
2. Auta ja arvosta   
3. Kiitä  
4. Jaa hyvää 
5. Tervehdi  

Kitke kateus kirjaopein

Lundell, Susanna: Kateus 
työyhteisössä

Vesterinen, Pirkko-Liisa: 
Kateus työelämässä 

Terhi Mäkiniemi

Kouluttaja-toimittaja
BBA
NLP Personal Coach
NLP Master Practitioner

Sain  palvella seurakuntamesta-
rina Taivassalon seurakunnassa lä-
hes 40 vuotta.  

Siirryin osa-aikaeläkkeelle vuon-
na 2002 ja työperäisen sairaute-
ni  vuoksi työkyvyttömyyseläkkeel-
le 2004. Sain myös kohdata lää-
ketieteen ihmeen, lääkitys auttoi. 
Nyt toimin sananlähettiläänä tästä 
sairaudestani julkisuudessa. Olen 
myös päässyt mukaan maailman-
laajuisiin lääketieteen tutkimuksiin.

Muistan lämmöllä Taivassalon 
seurakuntalaisia, joita palvelin lä-
hes 40 vuoden aikana.  

Harrastuksiini kuuluu mm. sota-
veteraanityö ja vpk-toiminta. Lo-
puksi toivotan kaikille alttaripal-
velijoille Pääsiäisen keskeistä eku-
meenista sanomaa. Alttari on Ju-
malan läsnäolon, rukouksen, hiljai-
suuden ja hartauden paikka, niiden 
tulee kuorissa säilyä aina. 

Rakkahin paikka kumminkin
Kirkkoni mulle täällä on
Valkeus luona alttarin
Loistaa myöskin synkällä säällä

Herran vuonna 2013 Naantalissa  
Vallis Gratie Armon laaksossa.

Pentti K Perttulan - 
eläkeläisen kuulumisia

Taivassalo, ruotsiksi Töfsa-
la on kunta Varsinais-Suomessa, 
Saaristomeren rannalla, Ruotsin 
Kuninkaan postitien varrella. Tai-
vassalon Helsingin kylästä kuljet-
tiin Tukholmaan postiveneillä.

Toimiessani Taivassalon kirkon 
suntiona lähes 40 vuoden aikana 
on tullut esille, että kirkko on py-
hitetty paitsi Pyhälle Ristille myös 
Pyhälle Jaakob vanhemmalla, joka 
on apostoli ja kalastajien, matka-
laisten lähetystyön suojelija. Pyhä 
Jaakob on edelleen nähtävissä kir-
kon seinällä kalkkimaalauksena, jo-
ka on tehty 1400-luvun alkupuolella 
al secco (kuivalle pinnalle).

Kuva: Taivassalon kirkko, Per-Johan Lundsten, Kamera-Aitta, Turku.
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Osallistumismaksut Kirkonpalve-
lijat ry:n Opinto- ja koulutuspäi-
välle Jyväskylään 25.-26.6.2013 
ovat samat kuin edellisvuosina: 
Kaksi yötä, täysihoito ja osallis-
tumismaksu, tulo hotelliin 24.6.; 
320 e. Yksi yö täysihoito ja osal-
listumismaksu; 260 e. Ei majoi-
tusta, ruokailut ja osallistumis-
maksu; 180 e. Viimeinen ilmoit-
tautumispäivä on 31.5. Osallistu-
mislomake löytyy nettisivuiltam-
me www.kirkonpalvelijat.fi

Majoitus on Sokos Hotel Alexan-
drassa, Hannikaisenkatu 35.

”Poliisi tehnyt ratsian liivijengin 
kerhotiloihin”, tuntuuko tutulta? 
Tällaisia otsikoita ja lööppejä olem-
me saaneet lukea lähiaikoina mel-
kein viikoittain. 

Näin maaliskuun alkupuolella on 
se aika kun menen moottoripyörä-
talliini aloittelemaan jokavuotista 
ja -keväistä pyöräni huoltoa ja kun-
nostusta. Muiden ajovarusteiden 
kanssa seinällä roikkuu minunkin 
liivini. Se kertoo omistajansa kuu-
luvan erääseen moottoripyöräker-
hoon. Valitettavasti liiviä kantava 
motoristi liitetään monasti rikolli-
siin puuhiin sotkeutuneisiin ympäri 
tatuoituihin kaljupäisiin lihaskimp-
puihin. Tunnuksina noilla kerhoil-
la on mitä hurjimpia kuvia pääkal-
loista tulenliekkeihin hakaristeistä 
puhumattakaan, aseita, viikattei-
ta jne. 

Sinun ei  kannata olla kovin huo-
lissasi minun, eikä muidenkaan kol-
leegoiden puolesta, joilla on mei-
dän kerhomme liivi päällään. Risti 
ja orjantappurakruunu-liivin kanta-
ja on yhteiskristillisen moottoripyö-
räkerho Gospel Ridersin jäsen. Toki 
kyseisen ”jengin” jäsenistöön kuu-
luu monenlaista hihhulia ja boot-
sin kuluttajaa luterilaisesta helariin 
ja ei vapislainenkaan harvinaisuus 
ole. Yhteinen tavoite tällä kerholla 
on kristillisen ilosanoman levittä-
minen moottoripyörällä ajamisen 
lisäksi. Jaamme muunmuassa kai-
kille halukkaille motoristeille ilmai-
seksi Motoristiraamattua. Olem-
me mukana monenlaisissa tapah-
tumissa ja vierailemme mielelläm-
me esimerkiksi ripareilla kertomas-
sa toiminnastamme.

Ensi kesänä toteutetaan tapahtu-
ma joka on nimeltään 7*SF- 2013. 
Tietoja kyseisestä tapahtumasta 
saat Gospel Ridersien kotisivuilta. 
Vierailemme ympäri Suomea kym-
menillä paikkakunnilla ja yhteistyö-
tä toivomme eri seurakunnilta mm. 

Liivijengiläinen
tilaisuuksien järjestelyihin. Jokainen 
motoristi pääsee osallistumaan ky-
seiseen happeninkiin vaikka ajele-
malla GR:en mukana eri paikkakun-
tien väleillä ja/ tai osallistumalla ti-
laisuuksiin.

HUOM: Tätä jengiä ei tarvitse pe-
lätä, vaikka siellä joukossa voi ol-
la kulkuneuvona jokunen HD. Jouk-
koon saa ja voi osallistua muunkin 
merkkisillä värkeillä ja tehoalara-
jaakaan ei ole asetettu.

Ilokseni olen vuoden sisällä saa-
nut lisäkseni kolme uutta motoris-
tia omaan työyhteisööni. Voi olla, 
että ensi kesänä jopa toteutamme 
yhteisen reissun jonnekin pohjoisen 
suuntaan. Kävisiköhän tuo vaikka 
jonkinlaisesta tyky-koulutuksesta 
tai kuntoutuksesta? 

Tähän mennessä menossa ole-
va talvi täällä Savossa on päästä-
nyt melko helpolla lumitöissä. Silti-
kin paikkoja jomottaa ja verenpai-
ne vaatii myrkkynsä. Omassa kun-
nossa ei ole kehumista. Tänne asti 
on pärjätty ilman sitä mummojen 
ja pappojen parasta ystävää - lää-
kedosettia, mutta nyt sekin nököt-
tää tuossa keittiön pöydän nurkalla 
muistuttamassa, että se lääke sil-

loin ja toinen tällöin. Sellaista elä-
mä on.

Ihan lopuksi sananen kirkkoam-
me enemmänkin puhuttavasta 
maallikkosaarnaajan tai -saarnaa-
jien  ylilyönneistä tai jopa ”harha-
opeista”, jotka ”riivavat” kirkkoam-
me. Aika monasti olen lähiaikoi-
na poistunut sanan- ja rukouksen 
illoista itsekin enemmän ahdis-
tuneena kuin jotakin hyvää ja iloa 
elämääni saaneena, valitettavas-
ti. Viisautta ja siunausta toivon niil-
le ihmisille jotka joutuvat ottamaan 
kantaa ja linjaamaan tulevien pu-
heiden ja saarnojen aiheita ja raa-
matun tulkintoja, ei tule olemaan 
helppoa.

Tukijoukoille tsemppiä kevää-
seen!

Osa-aikainen
Piäkirkon piäsuntio

Pääsiäispäivä
Ylistämme sinua, ylös-

noussut Herra Jeesus Kris-
tus. Sinä voitit kuoleman 
vallan. Sinä mursit synnin ja 
pimeyden kahleet. Sinä va-
pautit meidät kaikesta,  mis-
tä emme itse olisi pystyneet 
itseämme vapauttamaan. 
Kiitos sinulle, joka saavuit 
taivaan valtakunnasta alas 
maahan pelastamaan ih-
miskunnan.

Anna-Mari Kaskinen
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TIISTAI 25.6.2013

8.30 Ilmoittautuminen ja tulokahvit 
 * Sokos Hotel Alexandra,
  Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä

9.00 Kesäpäivien avaus 
 * Puheenjohtaja Kaarina Yli-Somero
 * Juhlatoimikunnan puheenjohtaja
  Tuula Liukko
 * Ritva Rasila, toiminnanjohtaja,
  Kirkon alat ry
 * Khra Arto Viitala

10.00 Surevan omaisen kohtaaminen
 * Pastori Pirjo Salminen
  Jyväskylän Kristillinen Opisto

11.00 Keittiötyön turvallisuus
 * Riitta Palho, keittiömestari, lehtori
  Jyväskylän ammattiopisto

12.00 Lounas
 * Sokos Hotel Alexandra
  Ravintola Franseska

13.00 Kirkkojen paloturvallisuus
 * Palomestari Pentti Partanen
  Keski-Suomen Pelastuslaitos
 

14.15 Kahvit
 * Sokos Hotel Alexandra
  Ravintola Franseska

14.45 Ehtoollisaineet ja niiden jälkikäsittely
 * Tuomiorovasti Matti Salomäki

16.30 Vuosikokous
 * Sokos Hotel Alexandra
  Juhlasali
  Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä

 
18.00 Päivällinen
 * Sokos Hotel Alexandra  

KESKIVIIKKO 26.6.2013

9.00 Viikkomessu
 * Jyväskylän kaupunginkirkko
  Kirkkopuisto
 * Saarnaa tuomiorovasti Matti Salomäki

10.30 Valokuvaus
 * Jyväskylän kaupunginkirkko

11.00 Lounas
 * Sokos Hotel Alexandra
  Ravintola Franseska

12.30 Työyhteisö, sen pahoinvointi ja hyvinvointi
 * Sokos Hotel Alexandra
  Juhlasali
 * Aino Suhola, toimittaja, kirjailija

14.30 Kesäpäivien päätös
 * Sokos Hotel Alexandra
  Juhlasali
 * Seuraavat opinto- ja koulutuspäivät
  24.–25.6.2014 Turku,
  Sokos Hotel Hamburger Börs
  Kauppiaskatu 6, Turku
  yhdistys 80 vuotta
 * Puheenjohtaja Kaarina Yli-Somero

15.00 Lähtökahvit
 * Sokos Hotel Alexandra
  Ravintola Franseska

Tietoa kirkonpalvelustyöstä.
Kirkonpalvelijoiden
koulutuksesta ja
edunvalvonnasta.

www.kirkonpalvelijat.fi
kirkonpalvelijat@kolumbus.fi

  

Kirkonpalvelijat ry:n
OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT

Jyväskylässä 25.– 26.6. 2013
–  ROHKEASTI HENGELLINEN  –  REILUSTI VÄLITTÄVÄ  –

Majoitus: Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä
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Joka toinen vuosi järjestettävät 
Kirkkopäivät pidetään 17.-19.5.2013 
Kuopiossa. Vahvasti kulttuuripai-
notteisessa kirkon suurtapahtu-
massa on yhteensä 70 ohjelmanu-
meroa. Esiintyjälistalla on kansain-
välisiä huippunimiä sekä iso jouk-
ko suomalaisia eturivin ajattelijoi-
ta, vaikuttajia ja taideväkeä.

Viikonlopun aikana tapahtumia 
on ympäri Kuopion keskustaa. Pää-
estradina toimii Kuopion Musiik-
kikeskus, mutta tapahtumapistei-
tä nousee myös torille, puistoihin 
ja ravintoloihin. Torilla kokoontuu 
muun muassa KirkkoAreena, jos-
sa tunnetut sanankäyttäjät Mika-
el Jungner, Kaarina Hazard ja Taina 
West puhuvat suunsa puhtaiksi kir-
kon itsevaltiaiden rooleissa.

Lontoon Kingś Collegen teologian 
professori Alister McGrath saapuu 
kysymään, ”Onko Jumalassa mi-
tään järkeä?” Hän tarkastelee pu-
heenvuorossaan uskonnon ja tie-
teen välistä suhdetta sekä uusa-
teismia. Hiljaisuuden etsijät saavat 
oppaakseen englantilaisen pasto-

ri Henry Morganin. Morgan lupaa 
auttaa suomalaisia löytämään sen, 
mikä täällä on jo entuudestaan tut-
tua: hiljaisuuteen kätketyn aarteen.

Päivien aikana äänessä ovat 
myös muun muassa hallinto- ja 
kuntaministeri Henna Virkkunen, 
nunna Kristoduli, emerituspiispa 
Eero Huovinen, europarlamentaa-
rikko Eija-Riitta Korhola sekä sa-
noittaja ja tuottaja Ilkka Vainio.

Kirkkopäivien kehityspäällikkö Ja-
ri Kupiainen on pitänyt mielessään 
erilaiset kävijäryhmät ohjelmaa ra-
kentaessaan.

“Odotamme Kirkkopäiville 30 000 
tilaisuuskävijää, joista suurin osa 
tulee Kuopiosta ja lähiseuduilta. 
Kirkkopäivien tavoite on tulla lähel-
le kaikenlaisia kansanryhmiä ja nä-
kyä vahvasti myös kaupunkikuvas-
sa. Tapahtumatarjonnan perusta-
na on luja usko kirkkomme tuottee-
seen, mutta paketointi tai tarjoilu-
tapa voivat yllättää.”

Kirkkopäivät on vahvasti kulttuu-
ripainottunut luterilaisen kirkon yh-

Kirkkopäivät Kuopiossa

teiskunnallis-hengellinen suurta-
pahtuma. Päivät keräävät yhteen 
seurakuntien työntekijät ja aktii-
vit maanlaajuisesti sekä Kuopion ja 
ympäristön asukkaat. Järjestäjinä 
ovat Kirkkopalvelut, Kuopion seu-
rakuntayhtymä, Kuopion kaupunki, 
kirkkohallitus ja Kuopion hiippakun-
ta. Ohjelmaa tuottavat myös kir-
kolliset yhteistyötahot. Ensimmäi-
set Kirkkopäivät pidettiin Helsingis-
sä vuonna 1918.

Kirkonpalvelijat ry:n vuosikokous
pidetään 25.6.2013 klo 16.30 alkaen Sokos Hotel Alexandrassa, juhlasali, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä.
Kirkonpalvelijat ry:n hallitus
Kaarina Yli-Somero, puheenjohtaja      Kari Hartikainen, sihteeri

Tampereella 12.3.2013
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Asemamiehenkatu 2, 6. krs.
00520 HELSINKI
puh. 0207 912 530
fax 0207 912 531
www.kirkonalat.fi
etunimi.sukunimi@kirkonalat.fi
Toimisto on avoinna ma-pe klo 
9-15.

- palveleva ammattiliitto

Kirkonpalvelijat ry:n
hallitus  2013
KAARINA YLI-SOMERO
puheenjohtaja
puh. 0400 797 230
kaarina.yli-somero@kirkonpalvelijat.fi
 
EIJA JAAKOLA
varapuheenjohtaja
puh. 040 595 7001
eija.jaakola@evl.fi
 
OSMO NISSI
puh. 040 804 9415
osmo.nissi@evl.fi
 
KARI HARTIKAINEN
sihteeri
PL 421, 70101 KUOPIO
puh. 050 520 7003
kirkonpalvelijat@kolumbus.fi
 
MAARIT ILONEN
puh. 050 339 2903
maarit.ilonen@evl.fi
 
JOUNI HONKANEN
puh. 050 404 7194
jouni.honkanen@evl.fi

TUULA TUOMINEN
puh. 0400 378 069
tuula.tuominen@evl.fi
 
TUOMAS LEMINEN
puh. 044 744 0049
tuomas.leminen@evl.fi
 
ARJA AURANEN
puh. 040 541 9123
arja.auranen@evl.fi
 
KRISTIINA SANAKSENAHO
puh. 040 527 2107
kristiina.sanaksenaho@evl.fi
 

Ritva Rasila 
Toiminnanjohtaja
Toimiston johtaminen, hallinto-
ja neuvotteluasiat,
julkaisujen päätoimittaja
0207 912 534,
040 8280 656

Chanthy Heng 
Toiminnanjohtajan assistentti
Johdon avustaminen, talouden 
valmistelu, 
viestintäpalvelut
0207 912 536

Paula Kokko
Järjestösihteeri
Alue-ja opiskelijatoiminta, liiton 
kurssit, yhteydet järjestöihin, 
kouluttaviin laitoksiin ja 
opintomatkat
0207 912 539

Anna-Maria Numminen
Lakimies
Evl ja ort. sopimusneuvonta ja 
-neuvottelut, lainopillinen
neuvonta, sosiaaliturva-asiat, 
liittojuristi
0207 912 538

Heidi Elvilä
Lakimies
Evl ja kr.järjestöjen sopimus-
neuvonta ja -neuvottelut, 
lainopillinen neuvonta, luotta-
musmieskoulutus
0207 912 537

Hannele Halinen
Jäsenpalvelusihteeri
Jäsenpalvelu, jäsenmaksuasiat, 
kuntoremonttilomat
0207 912 530

Galina Voloshina
Toimistopalvelusihteeri,
Jäsenrekisteri, osoitteenmuu-
tokset, kurssi-ilmoittautumiset
0207 912 533

Taivas varjele
- joka äijän rukouskirja -
Tässä kirjassa rukoilee monimuotoinen 

joukko suomalaisia miehiä. Heidän teks-
tinsä kuvaavat elämisen riemua ja miehis-
tä voimaa, mutta myös surua ja voimatto-
muutta. Rukoilija voi olla psykiatri, kirjailija, 
pappi, laulaja, toimittaja, valmentaja, isä, 
isoisä, irtisanoja, irtisanottu. Rukouksissa 
nousee esiin miehen elämän koko kirjo. Pu-
naisena lankana juoksee kokemus: kaikes-
ta selvitään.

Toimittajat: Heikki Hakala ja Kalevi Virta-
nen.
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Suntion työ on palvelu- ja ihmis-
suhdetyötä, jossa moniammatil-
linen yhteistyö ja vuorovaikutus-
taidot ovat tärkeitä.  

Seurakuntaopisto | Järvenpääntie 640 | 04400 Järvenpää |  www.seurakuntaopisto.fi

Aikuisena opiskelemaan!
Suntion ammattitutkinnon voi suorittaa Seurakuntaopistolla 
aikuisten monimuoto-opiskeluna. Tutkintoon valmistava 
koulutus kestää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 
1,5-2 vuotta.

Suntion ammattitutkinto 

Haku koulutukseen
www.seurakuntaopisto.fi/hakeminen

Lisätietoja
lehtori Irja Ylä-Outinen, puh. 044 712 4992 tai
irja.yla-outinen@seurakuntaopisto.fi

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

Koulutus alkaa elokuussa 2013. Valintapäivä järjestetään 25.4.2013.

Pohjois-Karjalan
alaosaston
vuosikokous ti 16.4.2013 klo 10.00
Ilomantsin srk talolla, Koivukuja 1.
Mukana Kari Hartikainen Kirkon-
palvelijat ry:stä. Ruokailun vuoksi 
ilmoittautuminen 12.4.2013 men-
nessä Vesa 050 582 6415 tai Sanna 
040 515 4372. Toimikunta

Pirkanmaan
alaosaston
vuosikokous ja kevätristeily 
Tallinnaan pe 17.5.2013.
Ilmoittautumiset Tuomas Lemisel-
le, 044 744 0049.

Toimikunta

Päijät-Hämeen
alaosaston
vuosikokous ja virkistysilta
to. 16.5.2013 alkaen klo 18.00 Parin-
pellon leirikeskuksen rantasaunalla 
Hollolassa.
Kokouksen lomassa pientä purta-
vaa ja mukavaa yhdessäoloa.
Tervetuloa!         Toimikunta

Kainuun
Kirkonpalvelijoiden
Koulutus- ja neuvottelupäivä 
Paltamon seurakuntakeskus, Puo-
langantie 14, 88300 PALTAMO.
Ti. 2.4.2013
Ilmoittautuminen Kuopion tuomio-
kapituliin sähköpostitse tai puhe-
limitse 19.03.2013 mennessä: 044 
7050 600 tai osmo.karppinen@evl.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä on 
mainittava toiveet erityisruokava-
lioista. 
Järjestäjät:    
Kuopion tuomiokapituli
Kirkonpalvelijat ry 
Kainuun alaosasto

Kainuun alaosaston
Vuosikokous
2.4.2013 alkaen klo 14.30 Paltamon 
seurakuntakeskus, Puolangantie 
14, 88300 PALTAMO.

Toimikunta

Uudenmaan alaosaston
sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään tiistaina 9.4.2013 klo 18 
Soukan kappelilla, Soukankuja 3, 
02360 Espoo.
Lisätietoja antti.ruuskanen@evl.fi 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Toimikunta

Lapin alaosaston 
vuosikokous
Kokoontuminen Levillä.
Osoite: Kylpylähotelli Levitunturi 
Levintie 1590, Levi.
Ajankohta 26.4.2013 alkaen kello 
16.00.               Toimikunta

Keski-Suomen
alaosaston 
vuosikokous pidetään pe 12.4.2013 
klo 17 Jyväskylän keskustassa, Kirk-
kopuiston Rossossa, Kauppakadul-
la. Ruokailu ilmainen. Ilmoittautu-
miset ja tiedustelut Marita Pajala p. 
050 340 9896.   Tervetuloa!
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Taivassalon kirkko.

Kuulen kirkonkellot. Tunnen huonoa omaatuntoa,
koska en istu messussa mukana,

ole saarnaa kuulemassa ja nauttimassa ehtoollista.
Kuulen kirkonkellot, mutta käännän

tyytyväisenä vuoteessani kylkeä raskaan työviikon uuvuttamana.
Tällaista se on kansankirkon rivijäsenen hengenelämä.

Herra, tiedän kuitenkin, että olet siinä
huokauksen, rukouksenmitan päässä.


