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Yksitoistavuotias Onni Harju on 
Moottorimusaryhmän apuohjaaja.

Parkanon seurakunnassa on ryhmät eri-
ikäisille musisoijille. Pienten poikien 
Moottori-ryhmässä kaahataan 
muovimopoilla. Pääsyvaatimuksena on 
oma kypärä. Joka kerta pojat pääsevät 
myös klassista kitaraa soittavan Onnin 
konserttiin: istuvat, kuuntelevat ja 
taputtavat niin kuin tapana on. Muuten 
Onnin hommiin kuulu poikien kanssa 
leikkiminen.
Paitsi apuohjaajana Moottoreissa Onni on 
tietenkin mukana myös omassa 
musapyhisryhmässään. Siinä hän aloitti 
jo kaksivuotiaana.
– Silloin oli erilaista. Lauleskeltiin niitä
pienille tarkoitettuja lauluja, Onni
muistaa.

Musapyhis ei ole mikä tahansa 
vastaavan lastenohjaajan Eleonora 
Printzin olohuoneessa lauleskelijoiden 
ryhmä.
– Me esiinnytään kirkossa. Parasta on,
kun lähdetään kokonaan muualle,
katsellaan paikkoja, joita ei ole ennen
nähty, ja lauletaan niille, joita ei edes
tunneta.
Ruotsin-matkalla Tukholmassa laulajia
oli melkein 80.
– Nyt meitä musapyhisläisiä on enää
kolmisenkymmentä. Sellainen ryhmä on
hyvä, jossa on niin hyviä kavereita, että
niiden kanssa voi puhua mistä tahansa.

Tietämättään Onni kavereineen on jo vuosia 
vaikuttanut Parkanon seurakunnan työn 
suunnitteluun, hartauskirjoituksiin ja 
strategiaan. 

Onni on apuope Onni

Eleonora istuttaa lapset piirtämään, 
antaa aiheen ja kerää kulloinkin 
tarvitsemansa ajatukset lasten puheista. 
Parkanossa ei ylipäätään kinata siitä, 
kuka saa päättää. Moottori-ryhmän 
kitarakappaleenkin Onni saa valita ihan 
itse. Kotona on vähän hajontaa:
– Ruoka meillä laitetaan yhdessä. Mutta
yleensä äiti päättää, mitä syödään. Kun
lähdetään lomalle, kaikki saavat sanoa,
mitä haluavat tehdä. Sitten niistä
karsitaan se, mikä mahtuu yhteen
viikkoon.
Kaikkeen ei valta riitä, kertoo Onni.
– No se koira. Siitä me mun siskon Oonan
kanssa vain haaveillaan.



Mitä opin lukemalla 
seurakuntien nettisivuja 
ja haastattelemalla 
pyhäkoulusta vastaavia.

Kaisa Raittila

Tarjosin SPY:n brändityöskentelyn 
löydöistä kirjoitettua lehtijuttua 
suurimpiin seurakuntiin ja 
seurakuntayhtymiin. Kotimaan 
lisäksi aiheelle antoivat lehdessään 
tilaa Tampere, Oulu, Lappeenranta, 
Lahti ja Joensuu. Monet arvelivat 
palaavansa asiaan tai laittavansa 
kirjoituksen seurakunnan 
työntekijöiden kanaviin.

Yhteyshenkilöitä etsiessäni syötin 
seurakuntien nettisivujen 
hakukenttään sanoja kuten "lapsen 
hengellinen elämä", "kristillinen 
kasvatus", "iltarukous" ja 
"pyhäkoulu". Suosittelen: kokeile 
omassa kotiseurakunnassasi 
samaa. Satunnaisotannalla tulos oli 
masentava. Onnittelen, jos 
kotiseurakuntasi tekee tässä 
poikkeuksen.

Haku tuotti lähinnä uutisia 
päiväkerhoon ilmoittautumisesta 
tai pyhäkouluista, joista kaikista ei 
edes kerrottu kokoontumisaikaa ja 
-paikkaa. Pyhäkoulu esiteltiin 
muutamalla rivillä ilman 
ensimmäistäkään kuvaa, saati 
ohjaajien kasvoja ja heidän 
ajattelunsa esittelyä. 

Kuka vanhempi tänä päivänä jättää 
lapsensa yksin ryhmään, josta ei 
tiedä mitään, etenkin, kun on kyse 
niin herkäksi koetusta aiheesta 
kuin kristillinen kasvatus tai 
hengellinen elämä? Vaikka ohjaajat 
vaihtuisivat, eikö jokaisen 
seurakunnan pyhäkoululla pitäisi 
olla laatukriteeristö, jokin

 hyvän pyhäkoulun tsekkauslista, 
josta vanhemmat saisivat tuntumaa 
siihen, millainen tunnelma 
pyhäkoulussa on ja missä hengessä 
siellä keskustellaan?
Kun tietoa on niin helppo ja tavallista 
hakea netistä, hämmästyin, etteivät 
seurakunnat sivuillaan tarjoa 
perheille kädenojennusta 
kristillisessä kasvatuksessa. 
Kokoavan toiminnan satunnaiset 
ryhmät näyttävät ainoalta 
tukimuodolta, vaikka nettisivuilla 
voisi hyvin olla pieni lapsen 
hengellisen elämän ABC. "Miten puhua 
Jumalasta, jos ei itse usko?" "Entä 
kun lapseni kysyy kuolemasta?" 
"Milloin ja miten iltarukous kannattaa 
opettaa?" "Miten rakentaa lapsen 
kanssa pääsiäistä?" "Miten rakentaa 
lapsen kanssa joulua?" "Miten 
viettää pyhäinpäivää?" Kysymysten 
listaa voisi jatkaa perheiden 
ehdotusten mukaan.

Pyhäkoulusta vastaavien kanssa 
keskusteleminen paljasti ajattelun 
kapeuden. Ehdotukseni 
trampoliinipyhäkoulusta tai 
välipalapyhäkoulusta loksautti leuat 
auki.

Miltä pyhäkoulu näyttää

"Miten kotiseurakuntasi 
nettisivut tukevat 
perheiden ja lapsen 

hengellistä elämää? Ota 
yhteyttä kirkkoherraan ja 

viestintään."

Puheenjohtajalta
Syksyllä aloitetaan uutta, niin meilläkin. 
Tuntuu hyvältä päästä tauon jälkeen 
pitämään pyhäkoulua, ja jännittääkin, 
sillä olemme aloittamassa 
Tuomasmessun aikana kokoontuvaa 
pyhäkoulua. 

Paikkakin on kiehtova: Jyväskylän 
pääkirkon Taulumäen urkuparvella, 
urkujen takana oleva huone kaltevine 
kattoineen. 

Uuden aloittaminen on innostavaa. 
Kunpa osaisin välittää kokemukseni 
pyhäkoulun innostavuudesta sinne, 
missä mietitään pyhäkoulun 
tarpeellisuutta! 

Ihmetellen luen Kaisan saamia 
vastauksia seurakunnista. Ehkä on 
niin, että pyhäkoulun ystävänä elän 
kuplassa, jossa minun on mahdotonta 
ymmärtää, että kokemukset ja kuvat 
innokkaista 
kokki-, musa-, tanssi-, askartelu-, 
puutyö-, retki-, luonto-, perhe-, jne. 
pyhäkoululaisista ovatkin vain 
harvojen silmien edessä. Kerrassaan 
kummallista on, että meidän täytyy 
perustella pyhäkoulun merkitystä 
kirkkomme seurakunnille. 

Milloin on unohdettu, millaisia eväitä 
pyhäkoulu antaa? Siellä opitaan 
kristinuskon suuret kertomukset ja 
päästään juurtumaan omaan 
kristilliseen traditioon. Siellä saadaan 
yhdessä kysellä ja ihmetellä elämän 
tärkeitä asioita. Pyhäkoulusta saa 
uskonnon kielen, jota tarvitaan 
maailman ymmärtämiseen ja yhdessä 
elämiseen. Entä miten on mahdollista, 
että pyhäkoulun tämän päivän 
mahdollisuuksia ei haluta tunnistaa? 

Meillä on paljon tehtävää. 
Innostuksentäyteistä ja siunattua 
syksyä!

Eija 
eija.pakkala@kolumbus.fi



Lapsen usko 
on uteliasta
Meillä on aina pyhäkoulu, 
kun kynttilä syttyy, kertoo 
Laura Karvinen Joensuun 
Rantakylän seurakunnasta.

Lapsen hengellisyys on uteliasta ja 
mutkatonta. Elämän suuret 
kysymykset ovat saumaton osa 
hänen leikkejään ja pohdintojaan. 
Omalle oivallukselle jää lapsella 
enemmän tilaa kuin aikuisella, kun 
uskontoon ei liity pelkoja eikä 
ennakkoasenteita.
– Lapsi ei erittele, että tämä on nyt
spiritualiteettia, nyt hoidan
hengellistä elämääni. Päinvastoin.
Suuret asiat putkahtelevat pienten
lomassa. Puhutaan niitä näitä ja
seuraavassa lauseessa taivaasta,
Laura Karvinen sanoo.
Mutta muistaako aikuinen varjella
turvallista ilmapiiriä? Varmistaako
hän, että lapsi ymmärtää Jumalan
rakastavana?
Lapsen kannalta olennaista on se,
että hänen kysymyksensä kuullaan
ja niihin vastataan.
– Lapsi ei tarvitse aikuisen tietoa
tai oikeaa vastausta. Tärkeää on
varjella lapsen rohkeutta pohtia
Monessa perheessä yhteys kirkkoon
katkeaa vuosiksi ristiäisten jälkeen.
Siksi Rantakylän seurakunnassa on
lähdetty valtakunnalliseen Polku-
malliin, jossa rakennetaan jatkumoa
kasteesta rippikouluun. Osa sitä on
rohkeus tehdä hengellisyydelle tilaa.
– Meillä pyhäkoulu on aina siellä,
missä kynttilä sytytetään,
vauvakerhoista lähtien, Laura
Karvinen kertoo.
Monelle mukana olijalle se on ollut
tärkeää. Kiitos, kun hengellisyys saa
näkyä, he antavat palautetta.

– Siinä on, yllättävää kyllä, meillä
seurakunnan työntekijöillä
oppimista. Että emme epäröi
tarjota sitä turvallista
kristillisyyttä, jota edustamme.
Kirkolle tulijat kyllä tietävät, mihin
tulevat. Monet kaipaavat mallia
lastensa kristilliseen kasvatukseen.

Messun yhteydessä toimiva 
pyhäkoulu, messupyhis, tarvitsee 
Joensuun Rantakylässä 
tekohengitystä eikä tavoita uusia. 
Se on Laura Karvisen mukaan 
tiiviisti kytköksissä 
jumalanpalveluksen kehittämiseen.
– Jos vanhemmat eivät koe messua
tarpeelliseksi, miksi he toisivat
lapsensa pyhäkouluun?
Sunnuntaista kirkolla pitäisi tehdä
yhteisöllisempi. Niin, että myös
perheen aikuiset tuntisivat
tulevansa kohdatuiksi.
– Ihmiset tarvitsevat vaikka sitten
vain joulukirkossa käymisen tavan,
minkä tahansa, mihin voi kiinnittyä
ja missä voi tunnistaa omat
hengelliset juurensa.

Kaisa Raittila

Kuka?

Laura Karvinen on 
varhaiskasvatuksen ohjaaja 
Joensuun Rantakylän 
seurakunnassa. 

Motto?

"Everyone you meet is fighting a 
battle you know nothing about. 
Be kind. Always."

Kristittyinä meidät on kutsuttu 
rakastamaan, rakentamaan 
siltoja ja etsimään yhteistä 
ymmärrystä. Se on tärkeää 
myös somen 
keskustelukulttuurissa.

 "Siinä on, yllättävää 
kyllä, meillä seurakunnan 
työntekijöillä oppimista. 
Että emme epäröi tarjota 
sitä turvallista 
kristillisyyttä, jota 
edustamme."



5–13-vuotiaita 
pyhäkoululaisia kaivataan 
SPY:n lasten hallitukseen.

SPY:n ensimmäinen lasten 
hallituksen kokous järjestetään 
tiistaina 23.11. 2021 klo 16 
verkossa. Saatte kokouslinkin 
ilmoittautumalla kokoukseen 
viimeistään 21.11. 2021  
Pyhakoulunystavat.fi verkkosivulla. 

Kokoukseen voivat osallistua 5-13-
vuotiaat lapset, joilla on kokemusta 
pyhäkoulusta.  Verkkokokouksessa 
lapset saavat kertoa, mistä 
pitävät pyhäkoulussa; millaisia 
ovat mieluisimmat 
pyhäkoulukokemukset; mikä on 
tärkeintä ja mitä taas pitäisi 
muuttaa. 

Kokoustyöskentelyt ovat tehtäviä, 
jotka innostavat juttelemaan. 
Keneltäkään ei vaadita mitään 
sellaista, mikä ei tunnu itselle 
kivalta ja luontevalta. Tällä 
kaavakkeella ilmoittaudutaan 
mukaani. Kokoukseen mukaan 
pääsevät saavat antamaansa 
sähköpostin kokouslinkin ja ohjeita 
ennen kokouksen alkua.  

Kokoukseen osallistuneet lapset 
saavat R-kioskin 15 euron arvoisen 
lahjasetelin, jolla voi ostaa itselle 
jotain mukavaa kokouksen jälkeen. 
Kokoukseen otetaan mukaan 12 
lasta eri puolilta Suomea. Jos 
ilmoittautuneita on enemmän, 
järjestetään uusia kokouksia niin, 
että kaikki halukkaat pääsevät 
jossain vaiheessa mukaan. 

SPY toimii kolehtien, 
lahjoitusten ja jäsenmaksujen 
tuotoilla.
Pyhäkoulun ystävien toimintaan 
tarvitaan varoja. On upeaa, että 
seurakunnat ovat keränneet 
kolehteja toiminnan hyväksi. SPY on 
myös 2022 Suomen ev. lut. kirkon 
virallinen kolehtikohde. Lahjoituksen 
voi antaa myös sähköisesti 
Pyhäkoulunystävät.fi sivuston  
kautta.

Kirkkopäivillä Oulussa on 
yhdistyksen vuosikokous ja 
valitaan vuoden pyhäkoulun 
ohjaaja. 

SPY:n vuosikokous järjestetään 
21.5. klo 9.00 Oulussa 
aamiaiskokouksena. Paikka 
varmistuu myöhemmin. 

Samana viikonloppuna vietettävien 
kirkkopäivien yhteydessä 
julkistetaan myös vuoden 
pyhäkoulunohjaaja, joka valitaan 
Oulun hiippakunnasta 

Lisää tietoa pyhakoulunystavat.fi 
sivustolta.

Viimein pääsemme 
tapaamaan pyhäkoulun 
ystäviä

Etätapaamisten lisäksi tulevana 
talvena ja keväänä on 
suunnitelmissa kokoontua 
Pyhäkoulun Ystävien hengessä 
seuraavasti:
11.-13.1. Kirkon kasvatuksen 
päivillä Jyväskylässä
18.-20.3. Jaetut eväät 
jumalanpalveluspäivillä 
Kuopiossa
22.-24.4. Lapsimessuilla 
Helsingissä
20.-22.5. Kirkkopäivillä Oulussa

Joulun odotukseen löytyy paljon mukavaa 
materiaalia Lastenkirkko.fi sivuilta. 

Kirjepyhäkoulut voivat hyödyntää tulostettavia 
Päkän posteja ja Tutkimuspartio seikkailee -

sivuja ja rastipolkuja 

Videojoulukalenterissa Susi Sileä ja Päkä ovat 
joulun jäljillä. Jaksoissa kerrotaan 

jouluevankeliumi legoilla ja  mietitään, miten 
eläimet valmistautuvat jouluun. Toteutukseen 

on vaikuttanut kaikkein eniten lasten toive 
videoista, joissa on eläimiä ja leluja. 




