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Kiitos diakonian juhlavuodesta!
Diakonian juhlavuotta on vietetty diakonian arkea eläen,
tulevaisuuteen tähyillen ja yhdessä juhlien. Diakoniatyö ja sen tekijät
ovat olleen monipuolisesti esillä vuoden aikana. Diakoniatyö on
kirkkomme aarteita. Meillä on syytä olla kiitollisia ja ylpeitä diakonian
viranhaltijoista ja kaikista diakonian tekijöistä.

Itselleni on jäänyt juhlavuodesta mieleen aivan erityisesti
arkkihiippakunnan juhlapäivä Raumalla. Kiinnostavia keskusteluja,
hyviä kohtaamisia, koskettava messu ja iltakonsertin toritunnelma.
Lämmin kiitos kaikille teille, jotka olette pitäneet juhlavuotta esillä eri
puolella arkkihiippakuntaa ja järjestäneet juhlia ja tapahtumia
juhlavuoden kunniaksi.

Juhlavuosi jää taakse, mutta diakonia elää tuoden toivoa ja apua
ihmisten elämään. Pekka Simojoen säveltämän ja sanoittaman
juhlavuoden laulun sanoin:

Sillä särkynyt etsii 
elämän tieltä 
rinnalla kulkijaa 
ja eksynyt löytää 
kotiinsa sieltä, 
missä joku rakastaa. 
Se on sydänten kieltä  
ja käsien teologiaa.

Siunattua ja levollista joulun aikaa teille kaikille!

Piispa Mari Leppänen

 

 
   

 
 Kauneimmat joululaulut - 50. kerta!

Kauneimmat joululaulut kaikuvat ympäri maan ja maailman jo
viidettäkymmenettä kertaa! Lue tarinoita maailmalta, äänestä
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kaunein laulu, lahjoita maailman lapsille, tarkista missä lauletaan ja
muista ilmoittaa seurakuntasi tilaisuus laulujen omilla sivuilla. Laulut
jakavat hyvää tänäkin vuonna Suomen Lähetysseuran kautta.
”Tulkaa kaikki nyt laulamaan, on Poika syntynyt maailmaan…”

Kauneimpien joululaulujen viestintämateriaalit seurakunnille löytyvät
täältä »

 
   

 

 

Ukrainassa tilanne jatkuu vaikeana
Ukrainan tilanne on edelleen vaikea. Venäjä on tuhonnut
infrastruktuuria niin, että talvesta muodostuu erittäin hankala
lämmityksen, ruoka-, vesi- ja jätehuollon sekä muun
energiasaatavuuden osalta. Tämä tarkoittaa, että pakolaisuus jatkuu

ja ihmiset muuttavat Ukrainasta turvallisiin maihin. Sisäministeriö ennustaa, että talvenaikana Suomeen
on tulossa 30 000-40 000 uutta ukrainalaista tilapäisen suojelun hakijaa. Koko kansalaisyhteiskuntaa,
mukaanlukien seurakunnat, tarvitaan ukrainalaisten auttamiseen. Tällä hetkellä noin 46 000 ukrainalaista
on hakenut suojaa Suomesta ja noin 43 000 päätöstä on tehty.

Sisäministerin ajatuksia Ukrainan tilanteesta voit lukea täältä. Lisää Ukraina-uutisia löytyy myös
viimeisimmästä Diakonian ja sielunhoidon viimeisimmästä uutiskirjeestä.

”Monet kaupungit ovat nyt ilman sähköä ja vettä. Suomesta katsottuna teistä saattaa tuntua, että olemme
jo tottuneet tähän. Ei se niin ole.” Ukrainalaisen Vladislav Smokvinin viesti Lähetysyhdistys Kylväjälle.

Kirkon ulkomaanapu ja eri lähetysjärjestöt jatkavat tukeaan Ukrainalle.

 

 
   

 

 

Sydämellinen kiitos seurakuntavaaleista!
Seurakuntavaalit 2022 on käyty. Vaalien toteuttaminen vaatii paljon
aikaa ja aiheuttaa monenlaista työtä. Arkkihiippakunnan
tuomiokapitulin puolesta tahdomme kiittää kaikkia vaalijärjestelyissä
mukana olleita!

Lämmin kiitos myös kaikille seurakuntavaaleissa äänestäneille ja
ehdolle asettuneille. Turun arkkihiippakunnassa äänestysprosentti oli
kirkkomme kolmanneksi korkein eli 13,7% äänioikeutetuista käytti
ääntään. Valtakunnallisesti äänestysprosentti oli 12,7%.

Uudet luottamushenkilöt aloittavat tehtävissään vuoden 2023 alussa, joten seuraavaksi seurakuntien
vastuulla on huolehtia luottamushenkilöiden ystävällisestä vastaanotosta ja asianmukaisesta
perehdytyksestä. Arkkihiippakunnan tuomiokapituli tarjoaa tukea luottamushenkilöiden perehdytykseen.

Edessä on varmasti kiinnostava nelivuotiskausi seurakuntien elämässä. Tulevaisuus ei vyöry päällemme
hallitsemattomana, vaan tämän päivän päätökset rakentavat tulevaisuuden kirkkoa. Meidän tehtävämme
on huolehtia yhdessä, että kirkko voisi olla koti ja turva myös tuleville sukupolville!

Lue lisää »

 

 
   

 
 
   
 

 

 

Piispantalon uuden vuoden vastaanotto
Arkkipiispa Tapio Luoma puolisonsa kanssa kutsuu ihmisiä jälleen
avoimelle kansalaisvastaanotolle arkkipiispantaloon 
1.1.2023 klo 12-15 osoitteessa Piispankatu 9, Turku.

Sydemellisesti tervetuloa!

 

 
   

 
 Luottamushenkilöiden perehdytys alkaa -

Info perehdyttäjille 10.1.
Seurakuntiin on valittu uudet luottamushenkilöt kaudelle 2023-26.
Nyt on ajankohtaista käynnistää luottamushenkilöiden
vastaanottamisen ja perehdytyksen suunnittelu, joka voi tapahtua
esimerkiksi kirkkoherran, talouspäällikön ja viestijän yhteistyönä.

Suunnittelussa on tärkeää sekä vastaanottamisen että
perehdytyksen ajattelu. Yhteydenpito ja viestit luovat kokemusta
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hyvästä ilmapiiristä ja yhteistyöstä. Perehdytyksen tuomat tiedot ja
taidot auttavat luottamushenkilöä hoitamaan tehtäväänsä hyvin. 

Perehdyttäjien tueksi on hiippakunnallinen perehdyttäjien info
(teams): 10.1.2023 klo 10-11. Lisätiedot ja liittyminen:
Arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden perehdyttäjien info 10.1. |
Turun arkkihiippakunta

Seurakuntiin on jo lähetetty myös perehdytykseen liittyvää
materiaalia ja tietoa. Lisäksi luottamushenkilöitä ja johtavia
viranhaltijoita palvelee kauden aikana päätöksentekoon liittyvä
materiaalipankki verkkosivulla: arkkihiippakunta.fi/luottamushenkilot

Uuteen luottamushenkilökauteen liittyvät aiheet ovat säännöllisesti
esillä myös alkuvuoden 2023 Uutisarkeissa. On siis tärkeää että uusia luottamushenkilöitä muistutetaan
myös tilaamaan Uutisarkki!

Lisätiedot: mirkka.torppa(at)evl.fi , matleena.engstrom(at)evl.fi

 
   

 

 

Lähetyksen ja kansainvälisen työn
risteily, Lähetysjuhlat ja Porin päivä
Miltä näyttää lähetyksen maailma kirkkojen maailmanneuvoston
näkövinkkelistä? Mikä on mission olennaisin kysymys? Mitä iloja ja
haasteita kohtaamme maahamme muuttaneiden kääntyessä
kristityiksi? Mikä on medialähetyksen suunta? Näihin kysymyksiin
pureudumme lähetyksen ja kansainvälisen työn risteilyllä 30.3.

välillä Turku – Maarianhamina – Turku. Tarkemmat tiedot ohjelmineen löydät sivuiltamme täällä »  
Risteily toteutuu, mikäli saamme matkaan vähintään 20 henkeä. Lähtevien joukko pitää olla tiedossa jo
22.2. mennessä, joten ilmoittaudu vaikka heti. Laivalle kutsutaan kaikkia lähetyksen ja kansainvälien työn
vastaavia työntekijöitä, joilla on työnkuvassa tämä tehtävä, lähetysteologeja ja myös palkkiotoimisia
lähetyssihteereitä.

Lähetysjuhlat rantautuvat Saloon toukokuun lopulla 27.-28.5. Lue lisää Lähetysseuran sivuilta» Ensi
kesänä pidetään kahdet Lähetysjuhlat!

Hiippakunnan lähetyksen ja kansainvälien työn vuotuista päivää vietetään Porissa lauantaina
14.10. Tapahtumapaikkoina toimivat Keski-Porin kirkko ja Puuvillan kauppakeskus. Päivä alkaa kirkossa
ja päättyy kirkkoon. Päivä on avoin kaikille lähetyksen ja kansainvälisen työn parissa toimiville, myös
vapaaehtoisille. Merkitse päivä kalenteriisi ja levitä sanaa.

 

 
   

 

 

Kasvatuksellinen syksy 2023 - päivät
talteen!
Syyskausi 2023 on kasvatusta täynnä. Kesän lopulla nuorisotyön
väkeä kutsutaan 24.8. Liedon kirkkoon tulevaisuus mielessään.
Ilmoittautuminen on jo auki(!) ja ohjelmankin löydät täällä»

Syyskuussa Turku saa huomaansa valtakunnalliset varhaiskasvatuksen neuvottelupäivät 21.-22.9.
Luvassa hyvää ohjelmaa ja paljon kollegoita ympäri maan. Päivillä mukana myös Mari-piispa.

Varhaiskasvatuksen saralla tapahtuu jo toukokuussa; Varhaiskasvatus uudella polulla? Mitä on uusi
normaali? Teams to 27.4. klo 8:30-11:30. Ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan kalenterissamme
tammikuussa.

Lokakuussa NuHa (Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän nuorten hallitus) järjestää Nuorten
vaikuttajaryhmien edustajien leirin – 28.-29.10. Kunstenniemen leirikeskuksessa Naantalin
Rymättylässä. Leirille kutsutaan 1-2 edustajaa hiippakuntamme alueen nuorten vaikuttajaryhmistä.
Leirillä vierailee Mari-piispa ja ohjelmassa myös arkkihiippakunnan NAVI-edustajan vaalit. Toistaiseksi
hiippakuntaa NAVIssa edustaa Samuel Oliveros de Nordenflicht  Turun Katariinan seurakunnasta.

Marraskuu alkaa Rippikoulun kehittäjien valtakunnallisilla päivillä 1.-2.11. Turussa. Ohjelma on jo
hyvin tekeillä, mutta ei kuitenkaan vielä julkaistavissa. Lisätietoa myöhemmin.

Talleta nämä kalenteriin, kerro kaverille ja muistuta vaikuttajaryhmiä leiristä!

 

 
   

 
 Onnistumisen kokemus - vetovoimatekijä

kirkon työhön
Tänä syksynä puheluissa, sähköposteissa ja kokouksissa on
ryöpsähtänyt esiin yksi huoli ja onneksi myös yksi ratkaisu. Huoli
siitä, että seurakuntien erilaisista työtehtävistä kiinnostuneiden
opiskelijoiden tai vastavalmistuneiden määrä on lyhyessä ajassa
suorastaan romahtanut.
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Se näkyy monin tavoin. Esimerkiksi hakijamäärissä seurakuntien eri alojen virkoihin tai tehtäviin. Tai
hakijamäärissä tutkintoihin, joissa voidaan hankkia kirkon tutkintopäätöksissä edellytettävä kelpoisuus.

Ratkaisun avaimena onnistumisen kokemus

Ratkaisuksi nousee arkinen ja tuttu asia: opiskelijan, nuoren tai aikuisen, onnistumisen kokemus.
Esimerkiksi TET-harjoittelu työelämässä oppimisen jaksoilla, kesätyöpaikassa, työkokeilujaksolla. Tai jo
valmistuneen kokemus huolella hoidetusta rekrytointiprosessista ja onnistumisen kokemuksesta
ensimmäisessä työpaikassa.

Onnistumisen kokemus kantaa, jos yllättää itsensä ja toiset osaamisellaan. Onnistumisen kokemus
syvenee ja osaamisen merkitys vahvistuu ammattitaitoisella perehdytyksellä ja ohjauksella, jota koko
työyhteisö toteuttaa.

Opiskelijat ja vastavalmistuneet korostavat palautteissaan sitä, että työelämäjaksoilla on olennaisen
tärkeää tehdä työtehtäviä, jotka ovat tutkinnon tasoa vastaavia ”oikeita töitä”. Tärkeää on, että ne ovat
riittävän vaativia, jotta osaaminen kehittyy. He odottavat myös, että seurakunta seuraa aikaansa ja toimii
eri ammattialojen ajantasaisen tiedon, menetelmien ja termistön pohjalta.

Osaamisidentiteetti

Huoli ja sen ratkaisu kiteytyvät osaamiseen. Jos osaaminen vahvistuu, se tukee osaamisidentiteetin
syntyä. Aiemmin tavoiteltiin ammatti-identiteettiä tai ammatillista identiteettiä. Nyt osaamisidentiteettiä,
joka sisältää nuo kaksi edellistä.

Työelämäjaksolla oleva opiskelija tai vastavalmistunut ensimmäiseen työpaikkaansa tuleva työntekijä on
tottunut osaamisajatteluun. Opiskelijalla on työelämäjaksolleen ja koko opiskelulleen osaamistavoitteet.
Tai vastavalmistunut odottaa kehityskeskustelussa mahdollisuutta suhteuttaa omaa osaamistaan viran tai
tehtävän sisältöön ja mahdollisuutta osaamisen kehittymiseen. 

Opiskeluajan työelämäjaksoilta tai kesätyöpaikoista karttuu kokemusta useasta työyhteisöstä. Jos
seurakunnassa törmää työkulttuuriin, jossa osaamiselle ja sen kehittämiselle ei anneta samaa arvoa kuin
muissa opiskeluajan työelämäjaksojen työpaikoissa, kokemus voi olla luotaantyöntävä ja heikentää
seurakunnan vetovoimaa tulevana työpaikkana.

Seurakuntien työn vetovoima perustuu ikiaikaiseen ammattieettiseen vastuuseen, jossa työyhteisö on
avoin, kutsuu ja ohjaa uusia tulevia kollegoita. Se vaatii resurssointia, mutta ilman tätä koko kirkon
hyväksi tehtävää työtä, seurakunnassa ei tulevaisuudessa ole riittävästi ammattitaitoisia ja tehtävän
vaatimusten mukaisesti koulutettuja tekijöitä. Eri-ikäisten kansalaisten, seurakuntalaisten sekä lasten ja
nuorten huoltajien vaatimukset seurakuntien henkilöstön osaamiselle eivät tulevaisuudessa vähene, vaan
ne kasvavat samansuuntaisesti kuin vaatimukset muidenkin yhteiskunnan organisaatioiden henkilöstön
osaamiselle.

Osaamista arvostava seurakunta

Alussa kuvaamani huoli on vakava ja koskee kattavasti koko kirkkoa. Ratkaisu on tuttu, mutta edellyttää
tahtotilaa ja valintoja. Ajattelen, että kirkolla ja seurakunnilla työyhteisöinä on arvojemme pohjalta
erinomainen mahdollisuus tukea osaamisidentiteettiä eli jokaista oppijaa tai vastavalmistunutta omana
itsenään ja osana työ- ja seurakuntayhteisöä. Ja kunnioittaa häntä ja hänen osaamistaan mielekkäillä,
riittävän vaativilla ja monipuolisilla työtehtävillä sekä asiantuntevalla ohjauksella, palautteella ja
arvioinnilla.

Veto- ja pitovoima kirkon työhön on paljolti kiinni opiskeluaikana tehtävistä valinnoista ja mielikuvista.
Mutta – se alkaa kiinnostavista ja ikäkaudelle sopivista tehtävistä seurakunnassa jo lapsuudessa ja
nuoruudessa, mielekkäistä ja moderneista vastuutehtävistä nuoruudessa ja aikuisena. Tai onnistuneesta
rekrytointiprosessista merkityksellisiin tehtäviin joko seurakuntalaisena tai työntekijänä. 

Lähtökohtana on mielikuva yhdenvertaisesta ja saavutettavasta seurakunnasta, joka elää ja toimii
ihmisten kanssa ja puolesta.

Marja Pesonen, asiantuntija, Kirkon tutkimus ja koulutus

 
   

 
 
   
 

 

 

Jani Kairavuo yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajaksi 
Naantalin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston
puheenjohtajana kaudella 2023–2024 on kirkkoherra Jani Kairavuo.

Aiemmin on tehty päätökset Porin sekä Turun ja Kaarinan
seurakuntayhtymien suhteen.

 

 
   

 
 Uudet rovastien ja kanttorien arvonimet

Tuomiokapituli on myöntänyt director cantus -arvonimen Vehmaan
seurakunnan kanttori Hanna Pishrolle.

 



 

Arkkipiispa Tapio Luoma on myöntänyt rovastin nimen ja arvon Turun
ja Kaarinan seurakuntayhtymän johtavalle sairaalapastorille Hilkka
Kakko-Helteelle.

Piispa Mari Leppänen on myöntänyt rovastin nimen ja arvon Länsi-
Turunmaan suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Juho
Kopperoiselle, Keski-Porin seurakunnan kappalainen Tuija
Kruusille ja Ruskon seurakunnan kirkkoherra Pasi Salmiselle.

Lämpimät onnittelut kaikille!

 
   

 
 

Turun tuomiokapitulin istunnon päätöksiä 14.12.
Istunnon päätökset pääset lukemaan täällä »

 

 
   

 
 
   
 

 

 

Piispojemme puheita ja kirjoituksia
Tapio Luoman puhe Tinkimättömällä lempeydellä yhdenvertaisuuden puolesta kirkon tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuspalkinnon luovutustilaisuudessa 13.12.
Mari Leppäsen saarna Se, jota palvelemme, palveleekin meitä pappis- ja diakonian virkaan
vihkimysmessussa 4.12.
Arkkipiispan kansainvälinen Betlehimin rauhantulen Rauhanviesti 2022.
Arkkipiispa Tapio Luoma ja Oulun piispa Jukka Keskitalo vetosivat saamelaisiin kohdistuvan
vihapuheen lopettamiseksi 1.12.
Mari Leppäsen puhe Suojelkaa lapsia kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon jakotilaisuudessa 30.11.
Mari Leppäsen haastattelu Koko ajan täytyy rakentaa tulevaisuutta ja rauhaa Voi hyvin -lehdessä
29.11.
Mari Leppäsen kolumni Kun ei jaksa mitään, pitäisi jaksaa eniten Helsingin Sanomissa 22.11.

Ristiveto -blogi
Marja Juntusen blogi Pohjoisesta Japaniin Turun Sanomissa 5.12.
Sari Sundvall-Pihan blogi Nuori ei pärjää ilman aikuista Turun Sanomissa 27.11.
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