SPY RY, TOIMINTAKERTOMUS
2019
SPY numeroina

-

- Jäsenmäärä: (237) 253
- Pop up -pyhäkoulut: 13 eri paikkakunnalla; osallistujia n. 200
- Facebook: Pyhäkoulufanit 850 (791) jäsentä ; SPY ry 660
- Instagram: (309) 378 seuraajaa
- jäsenkirjeitä 2
Tulot: 2019: 12034,72, jäsenmaksuja 920 euroa - 2018: 15497,48 €, joista jäsentuloja
1 628 €
Kulut: 2019: 16424,5
- 2018: 23 298,68 €
Saldo: 31.12. 2019: 8655,77
- 2018: 21 040,28 €

Suomen Pyhäkoulun Ystävät - SPY ry on jatkanut edellisenä vuonna aloitetun strategisen linjan
toteuttamista. Unelmamme on, että pyhäkoulu voi tukea lasten kasvurauhaa; välittää lapsista ja
niin tukea heitä välittämään toisista ihmisistä, luonnosta ja itsestään; välittää lapsille kristinuskon
perinnettä ja antaa lapsille mahdollisuus rakentaa omaa identiteettiään turvautuen rakastavaan
Jumalaan. SPYn arvoja ovat yhdessä tekeminen, rohkeus, ketteryys ja monikulttuurisuus.
SPY on olemassa, koska se haluaa:
●
●
●
●

varustaa seurakuntia toimimaan yhdessä kaiken ikäisten seurakuntalaisten ja seurakunnan
työntekijöiden kesken.
pitää rohkeasti esillä kristillistä uskoa ja pyhäkoulua.
kokeilla ketterästi uusia pyhäkoulun toteuttamistapoja ja viestintäkeinoja.
antaa eväitä kunnioittavaan kanssakäymiseen monenlaisten ihmisten kanssa ja vahvistaa
kristittyjen omaa identiteettiä.

Toiminnan tavoitteet on laadittu kolmesta eri näkökulmasta:
1. Lapsi ja perhe
2. Pyhäkoulunohjaaja
3. SPY:n vaikuttavuus.

SPYn toiminta 2019 lapsen ja perheen
näkökulmasta
Pop up -toiminta 2019
Kuvassa Sini Nikku ohjaa Pop up -pyhäkoulua Hämeenlinnassa

Suomen Pyhäkoulun Ystävät ry palkkasi ajalle 22.4.-31.12.2019 yhden kesätyöntekijän. Tarkoituksena
oli käyttää yhden kuukauden työaikaa (160h) Pop up-pyhäkoulutoiminnan toteuttamiseen ja
kehittämiseen. Edellä mainittujen työtehtävien lisäksi työhön kuului toimistotöitä ja viestintää
sopimuksen mukaan. Kesätyöntekijäksi valittiin kirkkomusiikin ja varhaisiän musiikkikasvatuksen
opiskelija Sini Nikku.
Tavoitteena oli pop up -pyhäkoulujen järjestäminen ja pitäminen ympäri Suomea. Kesätyöntekijä
markkinoi pyhäkoulumahdollisuutta seurakunnille touko-heinäkuussa sähköpostitse ja soittamalla
seurakuntien työntekijöille. Joitakin kutsuja välitti Anita Ahtiainen. Kun sopimus pyhäkoulun pitämisestä
oli tehty, ohjeistettiin seurakunta markkinoimaan itse tapahtumaa kohderyhmälle seurakunnan
valitsemalla tavalla. Sopimusten yhteydessä kesätyöntekijä lähetti valmiita mainostekstejä
seurakunnille.
Toukokuussa kesätyöntekijä suunnitteli neljän pyhäkoulun kokonaisuuden, johon kuului musiikki-,
rakentelu-, taide- ja liikkumispainotteiset pyhäkoulut. Suunnitelmien taustalla olivat edeltävien vuosien

suunnitelmat. Myös kesän edetessä suunnitelmat
muokkautuivat. Pyhäkouluissa suurena teemana oli
luonnosta nauttiminen Raamatun kertomusten ja
toiminnan avulla. Kohtaaminen, elämyksellisyys ja
lapsilähtöisyys olivat arvoja, jotka olivat kantavina
voimina suunnittelussa.
Kesäkuun alusta lokakuun loppuun mennessä Sini
vieraili 10 paikkakunnalla. Useimmissa paikoissa
haluttiin vain yksi pyhäkoulu, mutta esimerkiksi
erilaisissa kesätapahtumissa saattoi olla useampi
pyhäkouluhetki. Vierailupaikkoja olivat:
-kirkkopäivät
-kesäkerhoja (Jyväskylä, Tampere, Pitäjänmäki)
-retkipäiviä/perhetapahtumia
(Parainen,
Hämeenlinna, Hyvinkää)
-kesätapahtumia (Vihti)
-messun yhteydessä (Sipoo, Tikkurila)
-kokoontumisia vain pop up- pyhäkoulua varten
(Viitasaari)
Lisäksi Emilia Pulkkinen järjesti SPYry:n tukemana
Pop up-pyhäkoulut Saarijärvellä, Äänekoskella ja
Sallassa.

Työhön kuului myös Pop up-toiminnan pitäminen esillä Instagramissa ja Facebookissa. SPY:n
nettisivujen päivittäminen ja sisällön tuottaminen mm. Pop up-pyhäkoulun blogiin sekä SPY:n
kesäkirjeen ja kolehtia maksaneiden seurakuntien kiitoskirjeiden kasaaminen ja postitus. Lisäksi syksyn
alussa kuvasimme syksyn jokaiselle kuukaudelle Päkä-aiheisen videon. Videoihin aiheet otimme Päkän
vinkeistä. Kesätyöntekijä järjesteli myös SPY:n varastoa ja tuotteita.
Palaute vierailuilta oli kiitollista. Suurimmalle osalle seurakunnista pop up – pyhäkoulu oli jo tuttu ja
niissä toteutettiin sen tyyppisiä pyhäkouluja. Useissa seurakunnissa paikalla olleiden
pyhäkoulutyöntekijöiden kanssa ajatusten ja ideoiden vaihto oli todella hedelmällistä.

Aiheesta kirjoitettuja artikkeleja: Sana 27/2019 Sana POP up

Lastenkirkko.fi tukeminen
SPY:n tuella tuotettiin Sointu-Päkä videoita, jotka kuvasi Nuoren kirkon siviilipalvelusmies Niilo
Helminen ja niissä esiintyi SPYn kesätyöntekijä Sini Nikku.
Ehtoollinen 475 näyttökertaa
Sointu-Päkä ja auringonkukka 62 katselukertaa
Päkä koulutielle 127 katselukertaa
Siunauslaulu 407 katselukertaa

Aiemmin tuotettujen videoiden näyttökerrat 2019
Getsemane 60 (175) näyttökertaa
Psalmi 23 124 (138) näyttökertaa
Kirkkosynttäri (241) 582 näyttökertaa
Yhteydenpito 29, (82) näyttökertaa
Murhekivet 30 (107) näyttökertaa
Joulurauha 138 (367) näyttökertaa
Vuoden 2020 alun poikkeustilan aikana videoita on katsottu enemmän ja olemassaolevan
tuotannon merkitys on kasvanut. Myös eri seurakunnat tuottavat nyt enemmän pyhäkouluvideoita.
Pyhäkouluvideoiden markkinointiin pitää edelleen satsata. SPYn on tärkeä tukea laadukkaiden
videoiden tuotantoa.
Lastenkirkon uusin tuote vuonna 2019 on Päkän päivä - sovellus, joka julkaistiin Google Play
kaupassa marraskuussa 2019. Pelin suunnittelun ja toteutuksen kulut olivat vuonna 2019 noin
50000 euroa, josta pieni osuus on siis myös SPY:n lahjoituksella.

Pisara-leiri
Nuoren kirkon suurleiri oli vuonna 2019
nimeltään Pisara. Leirillä oli ensimmäistä
kertaa kouluikäisten lisäksi
pikkulapsiperheitä ja nuoria. Perheleirin
hiekkalaatikolla oli SPY:n ämpäreitä.
Parkanon nuoria pyhäkoulunohjaajia oli
leirin isosina, joten keskustelu pyhäkoulusta
oli tarpeen tullen luontevaa. Muun
leiriohjelman toteuttamisen ohessa ei
erityisesti ehditty pitää SPYn toimintaa niin
paljon esillä kuin keväällä suunniteltiin.
Leirin sisällöt olivat kuitenkin hyvin yhdessä
linjassa SPYn tavoitteiden kanssa. Mm.
leirin jumalanpalvelus televisioitiin, siinä oli
paljon lapsia mukana tekemässä ja
taltioinnilla oli tuhansia katsojia.

Pyhäkoulun ilme
Päkä-lammas on tullut vuoden mittaan
entistä tunnetummaksi seurakuntien
varhaiskasvatuksessa. Päkä-ilmeellä on oltu
esillä niin Pop up-pyhiksissä kuin
Pisarallakin.

Parkanon Minifestarit
Minifestarit 15.9.2019 Parkanon urheilutalolla kokosi noin 500 ihmistä musiikin parissa. Spy oli
esillä tapahtumassa ja tukemassa tapahtumaa. Paikalliset pyhäkoulumainokset olivat jaossa,
samoin Spyn mainokset. Paikallinen musapyhis oli mukana laulamassa tapahtumassa ja
pyhäkoulun ohjaajat toteuttamassa tapahtumaa.

SPYn toiminta 2019 pyhäkoulunohjaajan
näkökulmasta
SPY ry mieltää itsensä erityisesti sellaisen seurakuntalaisen puolustajana, joka kokee lasten
hengellisen ohjaamisen kutsumustehtäväkseen. Seuraavat suuntaviitat ilmaisevat, mihin suuntaan
SPY kannustaa seurakuntia kehittämään pyhäkoulukäytäntöjä.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ohjaajat ja työntekijät luovat yhdessä pyhäkoulun rakenteet.
Ohjaajat saavat käyttää pyhäkoulussa osaamistaan monipuolisesti.
Pyhäkoulun pitäminen ei tunnu liian vaikealta vaan kiinnostavalta.
Keskinäinen luottamus ja sen myötä uskallus toimia ja kehittää toimintaa vahvistuvat.
Työntekijöiden sitkeys toimia vapaaehtoisten kanssa vahvistuu.
Kaikki seurakunnan työntekijät tietävät, mikä on pyhäkoulu ja arvostavat sitä.
Pyhäkoulu ja varhaiskasvatus yhdistyvät luontevasti.
Ohjaajat osaavat luottaa lapsiin ja toimia yhdessä heidän kanssaan.
Ohjaajat osaavat ottaa vastaan monenlaiset lapset ja perheet.
Digitaalisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään entistä paremmin.
Pyhäkoulunohjaajille on tarjolla virkistystä ja innostavia koulutustapahtumia.
Pyhäkoulunohjaajaksi halutaan, koska yhteiset tapaamiset ovat niin antoisia.

Pop up -toiminta
Pop up -pyhäkoulujen järjestäminen kahden vuoden aikana on tehnyt toimintatavan tunnetuksi
seurakunnissa. Jatkossa SPY ei palkkaa kesätyöntekijää juuri tähän tarkoitukseen, koska
toimintamalli on nyt seurakunnille tuttu ja helposti liitettävissä seurakunnan omaan toimintaan.
POP UP ei ole täysin toiminut sellaisena pyhäkoulun “kenttäsairaalana” kuin alunperin
suunniteltiin, koska seurakunnat eivät ole kokeneet niin tarpeelliseksi käyttää pop uppia
pyhäkoulutoiminnan kehittämiseen kuin oli ajateltu. SPYn Pop up on koettu edulliseksi ohjelmaksi
jo olemassa oleviin tapahtumiin.

Pop up -toiminnan jatkoksi on löydettävä toimintamalli, jolla vahvistetaan lasten ja vapaaehtoisten
kuulemista pyhäkoulutoiminnassa.

Kasvatuksen päivät
8.-10.1.2019 Kasvatuksen päivillä Jyväskylässä
Eija ja Eleonora pitivät pyhäkoulua esillä SPY.n
ständillä. Keskusteluja oli paljon ja tuotteita
myytiin. Oppilaitoksiin toivottiin paremmin tietoa
pyhäkoulusta. Myös toive paikallisista SPYn
tapaamisista tuli esille. Ständin toimivuutta olisi
voitu lisätä esim. jollakin arvonnan kaltaisella
vetonaulalla. Uusia jäseniä ei tavoitteesta
huolimatta yhdistykselle saatu.

Jaetut eväät Helsingissä 21.-31.3.2019.
Jumalanpalvelus tapahtumassa SPY:llä oli Tuomiokirkon kryptassa ständi ja pop-up -pyhäkoulun
teltta. Eleonora, Emilia ja Eija olivat vastaanottamassa kiinnostuneita ständille. Esimerkiksi
ltarukouspussien arvontaan osallistui 77 henkeä. Arpalipukkeessa kysyttiin, saako kävijälle
lähettää postia pyhäkoulusta. Kysymykseen vastasi myöntävästi 25, kieltävästi 22 ja vastaamatta
jätti 30. Myöntävästi vastanneillle lähetettiin syksyllä sähköpostilla SPY:n ajankohtaisia kuulumisia
sekä viimeisin jäsenkirje.

Kirkkopäivillä SPY:llä oli yhteinen ständi Navin eli
nuorten vaikuttajaverkoston kanssa
“Me osaamme” oli sopiva yhteinen teema Navin ja SPYn ständille. Molemmat yhteisöt
pitävät esillä lasten ja nuorten kyvykkyyttä vaikuttaa omiin ja kirkon asioihin. Ständin
taustakuvassa loistavat parkanolaiset pyhäkoululaiset. Ständille pysähtyneitä pyydettiin
pohtimaan, missä vaiheessa lasten ja nuorten osallisuus on omassa seurakunnassa.

Mihin ämpäriin sinun pallosi kuuluisivat?

● Lapsia ja nuoria osallistetaan toiminnan lomassa esim.
kysymällä palautetta
● Toiminta suunnitellaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa

● Toiminta toteutetaan yhdessä lasten ja nuorten kanssa
● Lapset ja nuorten osallistuvat hallinnon eri tasojen päätöksentekoon
● Meillä on tarve kehittää lasten ja nuorten kuulemisen keinoja

Kuvassa Anita Ahtiainen,
Eleonora Printz, Johanna
Routasalo, Sirkka Oksanen,
Eija Pakkala ja Pekka Mäenpää
Jyväskylän Kauppakadun
Kompassilla. Hallituksen
jäsenistä Heli Riipinen hoiti
tehtäviään toisaalla.

Vuoden pyhäkoulunohjaaja valittiin Lapuan
hiippakunnasta

Kuvassa Eleonora Printz, Birgitta Korpela, Marja-Leena Kujanpää-Hirsilä, Simo Peura, Eija
Pakkala ja Anita Ahtiainen.
Jyväskyläläinen luokanopettaja Marja-Leena Kujanpää-Hirsilä valittiin vuoden
pyhäkoulunohjaajaksi. Kunniakirjan luovuttivat piispa Simo Peura ja SPYn puheenjohtaja Eija
Pakkala. Kujanpää-Hirsilää on pidetty pyhäkoulunohjaaja, joka haluaa olla kuulolla
pyhäkoulutoiminnan ajankohtaisista asioista.

Pekka Mäenpää haastatteli ja laati tiedotteet tapahtumasta. Marja-Leenan ajatus levisi
kirkollisessa mediassa: “Toivon että lapsille tulee mieleisiä kokemuksia pyhäkouluhetkistä
laulujen, leikkien, kertomusten, askartelujen ja kaikenlaisen siihen liittyvän toiminnan
kautta. Ne ovat asioita, jotka voivat tarvittaessa kantaa läpi elämän.” Marja- Leena on
ammatiltaan luokanopettaja. Hän on ohjannut pyhäkouluja Jyväskylässä 14 vuotta ja
kehittänyt erityisesti messun yhteydessä toimivaa pyhäkoulua. Marja-Leena tunnetaan
kehittämishaluisena, hyvän hengen luojana, innostavana ja luotettavan tiiminsä jäsenenä.
Hän on onnistunut kannustamaan pyhäkoululaisten vanhempia tarttumaan myös ohjaajan
rooliin, kertoo varhaiskasvatuksen ohjaaja Tiina Korhonen ehdottaessaan Marja-Leenaa
vuoden pyhäkoulunohjaajaksi.

Muita ehdotettuja pyhäkoulunohjaajia kiitettiin hyvästä työstä ja he saivat kaikki kirjalahjan.
Heitä olivat 40 vuotta pyhäkoulua pitänyt Timo Holmlund Vaasasta; kahtakin pyhäkoulua
ohjaavat Seija ja Markus Taipalus Alavuden seurakunnasta; monipuolisia ja innostavia
menetelmiä käyttävä Tommi Ylimäki Ylistarosta; pyhäkoulun moniottelija Birgitta Korpela
Parkanosta.

Jyväskylässä jaettiin myös sädekehä
Parkanon seurakunnan pyhäkoulutoiminta hakee vertaistaan koko valtakunnassa.
Toimintaa luotsaa Eleonora, joka on myös SPYn hallituksen jäsen. Tässä yhteydessä oli
luontevaa ottaa esiin koko seurakunnan ponnistus, eikä vain yksittäistä ohjaajaa. Eleonora
kutsui mukaansa palkintoa vastaanottamaan Birgitta Korpelan, jonka elämän historia pitää
sisällään pyhäkoulutoimintaa lähes sen kaikissa mahdollisissa rooleissa. Tällä hetkellä
Birgitta toimii “pyhäkoulumummona”.
Parkanossa on kymmeniä pyhäkouluja, satoja pyhäkoululaisia, kymmeniä eri ikäisiä
pyhäkoulunohjaajia. Toimintaa tehdään reippaalla hartaudella, monipuolisesti musiikkia,
liikuntaa, kädentaitoja ja mitä tahansa lasten kiinnostuksen herättänyttä asiaa hyödyntäen.
Parkanossa tunnetaan jopa pyhäkoulunuoriso, joka järjestää festareita. Pyhäkoulu ei ole
siellä enää vain seurakunnan vaan koko kunnan juttu. Pyhäkoulutoiminnasta vastaava
lastenohjaaja Eleonora Printz on valittu juuri vuoden parkanolaiseksi. Hänet tunnetaan
kylällä henkilönä, joka saa ihmiset innostumaan.

Symposium ensimmäistä kertaan syyskauden alussa

7.-8.9.2019 kokoontui Seurakuntaopistolle Järvenpäähän pienempi Symposiumin
osallistujajoukko kuin tavallisesti. 35 osallistujan kesken tunnelmasta tuli hyvin intiimi.
Kokonaisuus oli enemmän koulutuksen kaltainen kuin varsinainen symposium. Myös SPY
pääsi paremmin tässä kokonaisuudessa esille. Rukouspolusta pidettiin todella paljon. Sää
suosi. Luontoteemaan olisi kaivattu materiaaleihin enemmän luonnonmateriaaleja ja
kierrätystä, mutta muuten onnistuttiin. Symposiumin yhteydessä kerättiin palautetta
suunnitteilla olevasta SPYn esitteestä.

Uusi esite Varhaiskasvatuksen neuvottelupäiville
Vuoden mittaan valmisteltu uusi
esite, jolla kerrotaan niin
pyhäkoulusta kuin SPY:n
toiminnastakin, saatiin jakoon
Varhaiskasvatuksen
neuvottelupäiville Vantaalle
26.-27.9.2020. Esite on tarkoitettu
aikuisille, jotka ovat kiinnostuneet
pyhäkoulutoiminnan
organisoimisesta. Mielessä ovat
olleet opiskelijat ja oppilaitokset sekä
seurakuntien luottamushenkilöt.
Esitettä lähetettiin oppilaitoksiin,
joissa voi opiskella kirkon
lastenohjaajaksi.

Teologian opiskelijat pyhäkoulunohjaajina

1.10. 2019 SPY kutsui Nuoren kirkon tiloihin teologian opiskelijoita ja niitä pääkaupunkiseudun
pyhäkoulutoiminnasta vastaavia, jotka olisivat kiinnostuneet saamaan opiskelijoita
pyhäkoulunohjaajiksi. SPY tarjosi osallistujille herkkuja, Maja-kirjat ja T-paidat ja uudet esitteet.
Tapaaminen koettiin hyvin mielekkääksi ja vastaavia kannattaisi järjestää jatkossakin. Olisi hyvä
löytää mahdollisuus toteuttaa tapaamisia myös eri puolilla Suomea.

SPY ja ikäihmisten kerho
Espoonlahden seurakunnan diakoni Eija Siivonen oli löytänyt SPY:n yhteystiedot Kirkon
kalenterista ja pyysi puhumaan Ikäihmisten kerhoon aiheesta Pyhäkoulu ennen ja nyt. Eija Pakkala
vieraili Soukan kappelissa 12.9.2019, jossa kuulijoita oli n. 15, sekä uudelleen Espoonlahden
kirkossa 27.1.2020, jossa osallistujia oli 25. Kuulijoista lähes kaikki olivat käyneet pyhäkoulua,
mukana oli mm. Viipurissa vuonna 1932 pyhäkoulua käynyt rouva. Lauloimme vanhoista

Pyhäkoululaulukirjoista ja Lasten virsi -kirjasta, ja tämän päivän materiaalit, kuten Lastenkirkko ja
Päkän puuhat, herättivät ihastusta.

SPYn toiminta 2019 yhdistyksen
näkökulmasta
Hallituksen tehtävänä oli päästä seuraaviin tavoitteisiin.
● Yhdistyksen talous vakiintuu niin, että toimintasuunnitelmat voivat olla monipuolisia
ja strategian mukaisia.
● Jäsenmäärän lisääntyy 20 prosentilla joka vuosi.
● Yhdistys tunnetaan aktiivisena, innovatiivisena toimijana.
● Yhdistyksen viestintä on ajanmukaista ja vilkasta.
● Jäsenet sitoutuvat toteuttamaan SPY:n tavoitteita.
Kolehdit ovat mahdollistaneet toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan
Jäsenmäärä on kasvanut
Jäsenmäärä on on kasvanut 16 hengellä, mikä on 37 % edellisen vuoden määrästä.

Vuosikokous Hotelli Alexandrassa
Huolimatta houkuttimeksi hankitusta
ämpäristä vuosikokoukseen saapui
paikalle vain sen verran väkeä, että
hallitukseen saatiin uudet jäsenet
osallistujista. Emilia Pulkkista ja Anne
Halttulaa kiitettiin toimeliaasta
hallituksen jäsenyydestä. Sirkka
Oksanen ja Pekka Mäenpää ottivat
vastaan uuden tehtävän.

Yhdistyksen viestintä on ajanmukaista ja vilkasta.
Eleonora Printz ja Heli riipinen ovat olleet erityisen aktiivisia SPYn somessa.

Hallituksen kokoukset:

15.3.2019, Nuori kirkko, Helsinki
26.4.2019 klo 13.00, Nuori kirkko, Helsinki
10.9. klo 10 - 13.30, Nuori Kirkko, Helsinki
14.11. Meet hangout

SPYn talous
Tulot
Sekä kolehtituotoissa että jäsenmaksuissa oli laskua aiempien vuosien tulokseen.
Jäsenmaksujen maksamattomuuteen ei hoksattu reagoida ja maksun maksoi vain noin
puolet jäsenistä. Jäsenmaksupyyntö meni ensisijaisesti sähköisenä, mutta koska
sähköpostitietoja ei kaikilta ole, osa maksulomakkeita laitettiin syyskirjeen yhteydessä.
Jatkossa on oleellista laittaa maksu edelleen kirjepostilla ja huolehtia, että niille, jotka eivät
määräpäivään menessä ole maksaneet, menee myös sähköinen maksumuistutus.
Kolehtiasiaan vaikutettiin lähettämällä aiemmin kolehtivaroja SPYlle osoittaneille
seurakunnille kiitoskirje ja sen mukana uusia SPYn esitteitä, sekä Maja-kirja.
Toimenpiteellä oli todennäköisesti se vaikutus, että vuoden 2020 alussa kolehtituottoja
saatiin taas paremmin.
Muuta varainhankintaa tehtiin tapahtumissa myymällä tuotteita ja keräämällä kolehti
symposiumin jumalanpalveluksessa.

