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1  JOHDANTO 

Nuorella on tarve kuulua yhteisöön. Vaikka yhteys perheeseen säilyy nuoruudessa, 

ystävien ja kavereiden merkitys kasvaa jatkuvasti. Nuorisobarometrin (2006) mu-

kaan nuoret eivät ole kiinnostuneita perinteisestä uskonnollisuudesta. Uskonnolli-

seen yhteisöön etsiytymiseen syynä mainitaan juuri yhteyden kaipuu ja tarve. Tässä 

yhteisössä nuori saa pohtia uskoaan henkilökohtaisesti ja samalla turvallisesti. 

(Helve 2006, 106.) Nuori kaipaa ympäristön, jossa hän voi turvallisesti kokeilla, tut-

kia ja etsiä sitä, kuka hän on ja millainen hän haluaa olla. Nuori tarvitsee ryhmän, 

jossa hän saa pohtia välillä vaikeita ja kipeitäkin nuoruuteen liittyviä asioita. Mo-

nesti nuori etsiytyykin sellaiseen ryhmään, jossa on samalla tavoin ajattelevia nuo-

ria. Jotta tasapainoinen kasvu olisi mahdollista, olisi nuorella kuitenkin hyvä olla 

ympärillään turvallisia aikuisia. 

 

Tähän nuoruuden tuomaan tarpeeseen seurakunta voi olla ja monesti onkin vastaa-

massa. Rippikoulun jälkeen yhteys seurakuntaan on monesti vahvistunut ja nuori 

kokee, että sieltä voisi löytyä itsensä kokoinen ja näköinen paikka. Seurakuntayh-

teyden löytäminen kuitenkin usein viivästyy, koska varsinkaan pienemmillä paik-

kakunnilla seurakunnilla ei ole varoja järjestää nuorille kesän ajaksi toimintaa. Seu-

rakuntayhteyden löytäminen olisi nuorelle kuitenkin tärkeää uskon säilymisen ja 

kasvamisen takia. Lisäksi nuoruuden kysymykset elämän tarkoituksesta, omasta 

kelpaavuudesta suhteessa yhteiskunnan paineeseen ja omasta tulevaisuudesta saa-

vat seurakunnassa keskustelualustan, jossa nuori voi omana itsenään ikäistensä ja 

turvallisen aikuisen läsnä ollessa kysellä ja etsiä vastauksia.  

 

Itselleni on aina ollut tärkeää, että on paikka, jossa voin pohtia asioita maan ja tai-

vaan väliltä. Seurakunta on ollut itselleni turvallinen paikka, jossa minua ei ole ar-
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vosteltu vaan olen saanut olla oma itseni. Seurakunnasta on myös löytynyt saman-

henkisiä ystäviä, joiden kanssa on voinut jakaa, keskustella ja viettää aikaa. Seura-

kunnassa tarjolla on lisäksi yhteys Jumalaan, mikä mahdollistaa aivan toisenlaisen 

elämän pohtimisen ja luo toivon ja turvallisuuden näkökulman tulevaisuuteen huo-

nompienkin aikojen keskellä. 

 

Petäjävedellä seurakunta ei tavallisesti ole tarjonnut nuorille kesän aikana toimintaa 

työntekijäresursseista ja seurakunnan taloudesta johtuen. Tämä aiheuttaa sen, että 

rippikoululeirin jälkeen seurakuntayhteyteen tulee tauko. Monesti tämä tauko kas-

vattaa kynnystä lähteä myöhemmin toimintaan mukaan, joten väli leirin ja toimin-

nan alkamisen välillä pitäisi saada mahdollisimman pieneksi. Tästä taustasta läh-

tien halusin toteuttaa Petäjäveden seurakunnassa nuorille kesän aikana säännöllistä 

toimintaa. Petäjäveden seurakunta toimi opinnäytetyöni hankkeistajana. Halusin 

mahdollistaa seurakuntayhteyden syntymisen ja jatkumisen heti rippikoulun jäl-

keen ja kesän aikana.  
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2  KEHITTÄMISTEHTÄVÄT 

1. Onko Petäjäveden seurakunnassa tarvetta säännölliselle kokoavalle nuorten toi-

minnalle? 

 

Petäjäveden seurakunnassa nuorille on tarjolla nuorteniltoja syksyllä, talvella ja ke-

väällä noin kerran kuukaudessa. Nuortenilloissa käy muutamia nuoria ja toiveena 

olisi, että nuoria voitaisiin tavoittaa enemmän. Koska kertoja on vain harvakseltaan, 

uskon, että tiheämpi säännöllisyys nuortentoiminnassa auttaisi nuoria löytämään 

myös säännöllisemmän osallistumisen tarpeen heille järjestettävään toimintaan.  

 

2. Miten nuoret ottavat vastaan sen, että nuortenillassa on raamattuopetus ja toi-

minnallinen osuus? 

 

Aikaisemmin nuoret ovat tottuneet siihen, että nuortenilloissa oleminen on melko 

vapaata ja illan päätteeksi on hartaus. Itse aion kuitenkin pitää nuortenilloissa sel-

keän raamattuopetusosuuden, jonka aion toteuttaa osallistavasti. Lisäksi tarkoituk-

sena on, että joka kerralla on myös yhteistä tekemistä, jossa nuoret pääsevät toimi-

maan yhdessä. Toiminnallisen osan tarkoitus on, että nuoret itse saavat vaikuttaa 

iltojen sisältöön. Opetuksellisen osan tarkoitus taas on vahvistaa nuoren uskoa ja 

antaa hänelle eväitä elämään.  
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3  SEURAKUNNAN NUORTENTOIMINTA 

Seurakunnat järjestävät nuorille monenlaista toimintaa. Toiminnan määrä vaihtelee 

paikkakunnittain hyvinkin paljon. Joillakin paikkakunnilla toimintaa ei ole juuri-

kaan, kun sitten taas toisilla paikkakunnilla seurakunnat tarjoavat monenlaista toi-

mintaa nuortenilloista ja raamattupiireistä aina erilaisiin harrastustoimintoihin. 

Tässä luvussa käsitellään seurakuntien yleisimmin järjestämiä nuorten toiminta-

muotoja.  

3.1  Seurakuntien nuorisotyö 

Seurakunnan nuorisotyöllä tarkoitetaan työtä, joka tehdään nuorten parissa, jotka 

ovat jo käyneet rippikoulun. Vuonna 2012 rippikoulun päättyessä noin puolet suo-

malaisnuorista ilmoittavat olevansa halukkaita lähtemään seurakunnan toimintaan 

mukaan ja puolet halukkaista lähteekin toimintaan mukaan. Tämä on enemmän 

kuin missään muussa Pohjois- tai Keski-Euroopan maassa. Nuorisotyön kohde-

ryhmä on siis käytännössä 15–17 –vuotiaat nuoret, vaikka nuortentoimintaan osal-

listuukin huomattavasti laajempi ikäryhmä. Ennen nuorisotyön piiriin tulemista 

nuoret ovat rippikoululaisia ja sitä ennen varhaisnuoria. Seurakuntien ongelmana 

on kuitenkin se, että varhaisnuorisotyön jälkeen alle rippikouluikäisille ei oikein ole 

toimintaa. Sama ongelma kohtaa niitä, jotka eivät enää ikänsä puolesta mahdu isos-

toiminnan piiriin, mutta eivät kuitenkaan vielä kuulu nuorten aikuisten toiminnan 

piiriinkään. Nuori voi kokeakin, ettei hänelle tietyssä iässä enää löydy paikkaa seu-

rakunnan toiminnasta. (Haastettu kirkko 2012, 155; Niemelä 2007, 96; Nuoret seu-

rakuntalaisina 2012, 18.) 
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Seurakunnissa järjestettävän nuorten toiminnan tarkoituksena on nuorten kristilli-

sen identiteetin kasvamisen tukeminen. Tietylle ikäkaudelle suunnattu toiminta 

mahdollistaa ikäryhmän erityistarpeiden huomioonottamisen. Nuorisotyön haas-

teena työntekijöille on se, että heidän pitäisi luoda nuorisotyölle sellaiset puitteet, 

jotka tukevat nuorten osallisuutta seurakuntaan. Kuitenkin on täysin työntekijästä 

kiinni, haluaako hän lähteä kehittämään toimintaa tähän suuntaan. (Nuoret seura-

kuntalaisina 2012, 18–19.) 

3.2  Nuortenilta 

Nuortenillat ovat säilyttäneet asemansa kirkon tekemässä nuorisotyössä. Samalla, 

kun nuorteniltojen kävijämäärät ovat laskeneet, on nuorteniltojen järjestäminenkin 

vähentynyt. Nuortenillat kuitenkin keräävät edelleen suuremman osan toimintaan 

osallistuvista nuorista kuin esimerkiksi perinteinen ryhmätoiminta. Nuortenillat 

luovat useissa seurakunnissa pohjan sille, mitä nuoret ajattelevat seurakunnan toi-

minnan nuorille olevan. Useimmissa seurakunnissa rippikoululaiset seurakuntayh-

teysjaksollaan tutustuvat juuri nuorteniltoihin. Nuorteniltojen rakenne ja se, miten 

nuori kokee nämä illat, vaikuttavat siihen, lähteekö nuori rippikoulun jälkeen toi-

mintaan mukaan. (Haastettu kirkko 2012, 154; Kallinen & Laakso 1998, 146.) 

 

Opinnäytetyössään Matkoski (2013, 53–54, 56, 58) tutki vimpeliläisten nuorten osal-

listumista seurakunnan toimintaan. Tutkimuksen mukaan vimpeliläisten nuorten 

kiinnostusta seurakunnan toimintaan kohtaan ohjasi ensin rippikoulun vaatimuk-

set ja sen jälkeen nuorille suunnattu toiminta. Rippikoulun aikana nuoret osallistui-

vat jumalanpalveluksiin ja nuorteniltoihin, koska merkkien kerääminen vaati sitä. 

Rippikoulun jälkeen mielenkiinto taas selkeästi suuntautuu nuorten omaan toimin-

taan. Nuortenillat olivat vahvimpana mielenkiinnon kohteena. Osallistumisen 
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syiksi nuoret mainitsivat mahdollisuuden pohtia uskoon liittyviä kysymyksiä yh-

dessä muiden nuorten kanssa, kokemuksen itsenään hyväksytyksi tulemisesta sekä 

kavereiden osallistumisesta toimintaan. He kokivat, että nuorteniltaan osallistumi-

nen oli helppo tapa oppia Jumalasta lisää ja kuulla Jumalan sanaa. 

3.3  Raamattupiirit ja harrastuspohjainen toiminta 

Seurakunnissa järjestettävän nuorten ryhmätoiminnan suosio on vähentynyt koko 

ajan. Pohdintaa on herättänyt se, onko ryhmätoiminnalla seurakunnissa tulevai-

suutta vai vievätkö rippikoulu- ja isostoiminta kaiken tilan. Vajaan kymmenen vuo-

den aikana muutosta on tapahtunut niin, että kävijämäärät ovat puoliintuneet. 

Vuonna 2003 15–18-vuotiaiden ikäluokasta osallistui 8,1 % ryhmätoimintaan, kun 

taas vuonna 2011 enää 4,3 % osallistui ryhmätoimintaan. (Haastettu kirkko 2012, 

154; Nuoret seurakuntalaisina 2012, 20.) 

 

Yhtenä harrastustoimintana seurakunnissa paikkansa on vakiinnuttanut sähly. 

Useissa seurakunnissa on nuorten oma sählyvuoro, jonka vetäjänä toimii joko joku 

vanhempi nuori tai työntekijä. Vimpeliläiset nuoret olivat eniten kiinnostuneita 

sählystä rippikouluiässä ja rippikoulun jälkeen. Kun ikää tuli lisää, kiinnostus laski. 

Toisaalta myös pelaajien vähäinen määrä vaikutti nuorten innostukseen osallistua 

sählyyn. (Matkoski 2013, 53, 54.) 

3.4  Isoskoulutus 

Isoskoulutuksesta on muodostunut viime vuosina yhä selvemmin nuorten toimin-

nan kulmakivi. Samalla kun erilaisiin nuorten ryhmiin osallistuu koko ajan vähem-
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män nuoria, isoskoulutus on laajentunut ja selkeämmin erottunut kirkkomme nuo-

risotyön toiseksi lippulaivaksi rippikoulutyön ohella. Isoskoulutusta järjestää 67 % 

seurakunnista joko itsenäisesti tai yhteistyössä toisten seurakuntien tai järjestöjen 

kanssa. Isoskoulutuksen kesto eri seurakunnissa vaihtelee hyvinkin paljon. Lyhim-

millään koulutuksen pituus on vain muutamia tunteja, kun taas pisimmillään se voi 

kestää lähes 200 tuntia. Isoskoulutuksista 60 % kestää puolesta vuodesta vuoteen. 

Seurakunnista joka kolmas järjestää yli vuoden kestävän isoskoulutuksen, joka kes-

tää 1-2 vuotta ja 2 %:ssa seurakunnista isoskoulutus kestää yli kaksi vuotta. (Haas-

tettu kirkko 2012, 155; Niemelä 2007, 117.) 

 

Isoskoulutettavien määrä väheni neljässä vuodessa noin kahdella tuhannella, mutta 

osittain tätä saattaa selittää ikäluokkien pieneneminen. Isoskoulutuksen suorittaa 

loppuun 92 % koulutuksen aloittaneista. Seurakunnista joka kolmas tarjoaa isos-

koulutuksen käyneille myös jatkokoulutusta. Monissa seurakunnissa (39 % seura-

kunnista) isosista on ylitarjontaa, noin 50 %:ssa seurakunnista isosia on tarjolla so-

pivasti ja vain 8 %:ssa seurakunnista isosia on liian vähän. Isoset toimivat sekä rip-

pikoulutyössä että varhaisnuorisotyössä. (Haastettu kirkko 2012, 155–156.) 

 

Isoskoulutuksen tarkoituksena ei nykyään ole ainoastaan valmentaa rippikoulun 

käyneitä nuoria toimimaan tulevien leirien isosina. Sen tehtävänä on myös sitouttaa 

nuoria toimimaan seurakunnassa ja osallistumaan sen toimintaan. Isoskoulutuksen 

yhtenä tavoitteena on mahdollistaa nuoren hengellinen kasvu ja auttaa nuorta löy-

tämän oma paikkansa seurakuntayhteydestä. (Niemelä 2007, 117.) 

3.5  Verkossa tehtävä nuorisotyö ja erityisnuorisotyö 

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on ollut meneillään Hengellinen elämä ver-

kossa – hanke, joka on liittynyt myös nuorisotyöhön. Nuorisotyöntekijät tekevät 
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työtään yhä useammin myös verkossa. Sosiaalinen media on tullut heille tutuksi ja 

tärkeäksi työvälineeksi. Koska nuoret yhä enenevissä määrin viettävät aikaansa 

verkossa, kaivataan siellä myös aikuisten läsnäoloa. Sosiaalisessa mediassa ongel-

mana ovat, samoin kuin kasvokkain tapahtuvassa kohtaamisessa, kiusaaminen ja 

yksinäisyys. Sosiaalisessa mediassa negatiivinen käyttäytyminen saa uusia muo-

toja. Kirkko on panostanut verkossa tehtävään nuorisotyöhön kouluttamalla työn-

tekijöitään toimimaan siellä. (Evl 2014; Haastettu kirkko 2012, 156; Nuoret seura-

kuntalaisina 2012, 27.) 

 

Seurakunnat tekevät erityisnuorisotyötä, joka on etsivää, lähimmäiskeskeistä nuo-

riso- ja varhaisnuorisotyötä. Erityisnuorisotyö keskittyy lapsiin ja nuoriin, joilla on 

riski syrjäytyä tai jotka ovat jo syrjäytyneet. Seurakunnista joka toinen tekee tällaista 

työtä. Yleisimmin työtä tekevät suuret seurakunnat. Erityisnuorisotyön vakiintu-

neita toimintamuotoja ovat avoimet ovet, Saapastoiminta, etsivätyö, pienryhmätoi-

minta ja koulujen kanssa tehtävä yhteistyö. Erityisnuorisotyötä tehdään vahvassa 

yhteistyössä kuntien, koulujen, poliisin ja sosiaalitoimen kanssa. (Haastettu kirkko 

2012, 157–158.) 

3.6  Vapaaehtoisuus nuorten toiminnassa 

Seurakunnan nuorten toiminnassa on jo pitkät perinteet siitä, että nuoret saavat olla 

itse mukana toteuttamassa toimintaa ja vaikuttamassa sen suunnitteluun. Seura-

kunnat ovat onnistuneet luomaan useita erilaisia ja toimivia konsepteja siihen, mi-

ten nuoret itse voivat olla mukana toiminnassa vapaaehtoisina. Toisaalta vanhoihin 

malleihin jäädään helposti kiinni tuttuuden ja turvallisuuden vuoksi. (Nuoret seu-

rakuntalaisina 2012, 39.) 
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Monesti vapaaehtoisuus on sidoksissa tiettyyn työalaan eikä seurakunnissa tule 

käytettyä niitä mahdollisuuksia, joita ikäkaudet ylittävä yhteistyö tarjoaisi. Nuori-

sotyössä olisi mahdollista käyttää vanhempia seurakuntalaisia tukemassa työnteki-

jöiden tekemää työtä. Tällä tavalla sekä nuoret että aikuiset hyötyisivät enemmän. 

(Nuoret seurakuntalaisina 2012, 39.)  
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4  NUOREN SEURAKUNTAYHTEYS  

Seurakuntayhteys on nuoren uskonelämän hoitamiselle äärimmäisen tärkeää. Nuo-

ruudessa kavereiden merkitys korostuu ja oman identiteetin etsiminen tapahtuu 

peilaten itseä muihin. Sen takia on tärkeää, että nuorella on mahdollisuus olla osal-

lisena seurakuntayhteydestä, jossa hän saa yhdessä muiden nuorten ja turvallisen 

aikuisen kanssa pohtia, keskustella, kyseenalaistaa ja etsiä. Tämän luvun tarkoituk-

sena onkin käsitellä nuoruutta elämänvaiheena, nuoren hengellistä elämää ja sen 

tukemista.  

4.1  Nuoruus elämänvaiheena 

Nuoruudessa yksilö kokee monenlaisia muutoksia ja kehittymistä elämässään. 

Nuori kehittyy ja kypsyy niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Hengel-

linen kypsyminenkin mahdollistuu, koska abstraktit asiat tulevat ymmärrettäviksi. 

Nuori kykenee yhä enemmän ajattelemaan asioita monelta eri kannalta ja suunnit-

telemaan tulevaisuuttaan. Ajattelun kehittyminen mahdollistaa myös moraalin ke-

hittymisen, joka liittyy elämänkatsomuksen muodostumiseen.  (Aaltonen, Ojanen, 

Vihunen & Vilen 1999, 64–65; Nurmi 1998, 311; Rippikoulusuunnitelma 2001, 12–

14.) 

 

Nuoruus on aikaa, jolloin yksilö etsii omaa identiteettiään, sitä kuka hän oikein on. 

Hän irtautuu hiljalleen perheestään ja kavereista tulee yhä tärkeämpiä. Identiteetti-

ään muodostaessaan nuori peilaa omaa käytöstään, arvojaan ja valintojaan paitsi 

perheeseensä myös kavereihinsa ja yhteiskunnassa vallitseviin kulttuurillisiin olet-

tamuksiin. Nuoruuden tehtävänä voidaankin pitää aikuistumisen keskeisten roo-

lien saavuttamista. Tämä sopii myös nuoren hengelliseen kasvuun, sillä yleensä 
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nuoruudessa käytävä rippikoulu antaa nuorelle myös seurakunnan täysivaltaisen 

jäsenen oikeudet lukuun ottamatta oikeutta asettua ehdolle seurakuntavaaleissa. 

(Aaltonen ym. 1999, 78; Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Nurmi, Pulkkinen & Ruoppila 

2008, 125, 128–130; Rippikoulusuunnitelma 2001, 13–14.) 

 

Nuoruudessa ajatus- ja arvomaailmaltaan samankaltaisten kavereiden etsiminen ja 

löytäminen tulee ajankohtaiseksi ja tärkeäksi. Nuori haluaa kuulua ryhmään, jossa 

hänet hyväksytään ja jossa hänen ajatuksiaan ja mielipiteitään kunnioitetaan. Seu-

rakuntayhteys tarjoaa nuorelle mahdollisuuden viettää aikaa sellaisten nuorten 

kanssa, jotka nuoren tavoin ovat kiinnostuneet uskosta ja sen sisällöstä. Tutkimuk-

sissa onkin huomattu, että nuoret etsivät itselleen sellaisia ystäviä ja kavereita, jotka 

ovat heidän kanssaan samankaltaisia. (Aaltonen ym. 1999, 100; Ahonen ym. 2008, 

130.)  

4.2  Nuoren hengellisyys ja sen tukeminen rippikoulun jälkeen 

Luterilaisessa uskossa uskonelämän katsotaan alkavan kasteesta. Kasteessa lapsi 

otetaan seurakunnan jäseneksi, Jumalan lapseksi ja taivaan perilliseksi. Kasteessa 

Jumala lahjoittaa ihmiselle Pyhän Hengen, joka synnyttää ihmisen uudesti ja lah-

joittaa uskon. Kirkon antama opetus on kasteopetusta läpi lapsuuden, varhais-

nuoruuden, nuoruuden ja aikuisuuden. Rippikoulu on erityinen ajanjakso, jolloin 

tähän opetukseen keskitytään kaikista tarkimmin. Rippikoulun tarkoituksena on-

kin kasvattaa nuorta siinä uskossa, johon hänet on kasteessa liitetty. (Katekismus 

2000, 86–87; Rippikoulusuunnitelma 2001, 6-7) 

 

Rippikoulusuunnitelma 2001 asettaa tavoitteensa näin: 

 



12 

 

Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteisen 

Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäi-

seen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä (Rippikoulusuunnitelma 2001, 

18). 

 

Rippikoulu luo pohjan nuoren hengellisen elämän kasvulle ja kehittymiselle, ja toi-

veena luonnollisesti olisi, että nuori haluaisi jatkaa hengellistä kasvuaan myös rip-

pikoulun jälkeen. Kasteessa lahjaksi saatu Pyhä Henki vaikuttaa ihmisen elämässä 

niin, että Hän herättää kastetussa uutta uskoa ja rakkautta päivittäin. Rippikoulu 

ohjaa nuorta osallistumaan seurakunnan toimintaan ja näin hoitamaan uskoaan ja 

pitämään huolta seurakuntayhteyden säilymisestä. (Rippikoulusuunnitelma 2001, 

8.) 

 

Suomalaisille nuorille seurakuntayhteys on yksi tärkeimpiä tapoja toteuttaa omaa 

hengellisyyttään. Seurakuntayhteydessä muiden nuorten kanssa he voivat kokea 

kuuluvansa maailmanlaajuiseen Kristuksen seurakuntaan. Uskovien ystävien 

kanssa käydyt keskustelut muokkaavat kuvaa Jumalasta ja seurakunnasta.  (Nie-

melä 2007, 94.) 

 

Kun nuori rippikoulussa on tutustunut kristinuskon ydinsisältöihin, ja jos hänessä 

on saanut syttyä kiinnostus tarkemmin tutkia uskoon liittyviä kysymyksiä, tarvitsee 

nuori paikan näille kysymyksille. Erään määritelmän mukaan uskoa voidaan lähes-

tyä kolmesta eri näkökulmasta. Dogmatiikasta eli opillisesta ulottuvuudesta, mo-

raaliteologiasta eli eettisten seuraamusten näkökulmasta tai spiritualiteetin eli us-

kon kokemuksellisesta näkökulmasta. Spiritualiteetin voidaan siis ajatella kuvaa-

van sitä osaa uskosta, jonka jokainen kokee omalla tavallaan. (Kotila 2003, 24.) 

 

Nuori tarvitsee tällä matkalla oppaakseen usein vanhemman uskovan. Hengelli-

sessä perinteessä vanhemman uskovan rooli on ollut eri aikoina ja eri tilanteissa 
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hieman erilainen. Joskus nuori tarvitsee vain rinnalla kulkijan, jolle voi jakaa koke-

miaan asioita. Joskus hän tarvitsee ihmisen, jolta kysellä, kun omat tiedot ja koke-

mukset eivät vielä riitä uskon herättämien uusien kysymysten käsittelyyn. Vierellä 

kulkijaa kutsutaan monesti myös hengelliseksi ohjaajaksi. Hänen tehtävänsä on oh-

jata nuorta seurakunnan yhteyteen ja yhteyteen muiden uskovien kanssa. (Tuomi-

nen 2005, 41.) 

 

Koska nuori rippikoulussa on tutustunut uskon opilliseen puoleen, moraalisiin vaa-

timuksiin sekä kokemukselliseen puoleen, tarvitsee hän kaikkea tätä myös rippi-

koulun jälkeen. Jos nuori ei pääse syventämään uskoaan, alkaa se todennäköisesti 

hiljalleen hiipua. Rippikoululeirillä voi olla mukana se nuorisotyönohjaaja, joka on 

vastuussa myös seurakunnan kokoavan nuortentoiminnan järjestämisestä. Tämän 

takia on luontevaa, että hänestä monesti tulee jokaiselle toimintaan jäävälle nuorelle 

tietynlainen hengellinen ohjaaja. 

 

Hengellinen ohjaaja voi olla opastamassa nuorta erilaisten hengellisen elämän hoi-

tamisen peruspilareiden pariin. Koska usko voi olla nuorelle täysin uusi asia, täytyy 

häntä joskus opastaa aivan kädestä pitäen siinä, millä kaikilla eri tavoilla hän voi 

hoitaa uskoaan. Nuorisotyön käsikirja (2005) mainitsee hengellisen elämän hoita-

misessa seuraavia asioita: rukous, hengellinen lukeminen, hiljaisuuden retriitti, me-

ditaatio, meditatiivinen Raamatun lukeminen ja Taize-laulut ja -tapahtuma. Spiri-

tualiteetin käsikirja (2003) lisää näihin ajan pyhittämisen, rukoushelmet, hengellisen 

ohjauksen, laulun ja soiton sekä pyhät kuvat. 
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5  TOIMINTAAN VALMISTAUTUMINEN 

Opinnäytetyöni tarkoitus oli järjestää Petäjävedellä nuorille seurakunnan toimintaa 

kesän ajaksi. Itse olen kokenut seurakuntayhteyden erittäin merkittäväksi oman us-

konelämän hoitamisen kannalta, joten halusin, että näillä nuorilla olisi siihen mah-

dollisuus myös kesällä.  

5.1  Seurakunnan nuortentoiminta Petäjävedellä 

Petäjäveden seurakunnalla on tarjottavana nuorille kerran kuussa nuorteniltoja. 

Nuortenillat järjestetään lauantaisin. Petäjävedellä nuoret ovat aktiivisesti mukana 

erilaisissa joukkuelajeissa, jolloin pelimatkat ovat usein viikonloppuisin, mikä vai-

keuttaa nuorten toimintaan osallistumista. Koska nuortenillat ovat lauantai-iltana, 

on toiminnan haastajana myös perheen kanssa vietetty aika, koska lauantai on ylei-

sesti perheiden yhteistä aikaa. Nuorteniltojen pitäjät ovat kiinnittäneet huomiota 

siihen, että lauantai-ilta ei ehkä ole se paras ilta toiminnan järjestämiselle, koska 

nuoria saapuu paikalle sen verran vähän. Edellä mainittuja asioita on pohdittu vä-

häisen kävijämäärän syyksi. 

 

Petäjävedellä on kuitenkin panostettu näihin kerran kuussa oleviin nuorteniltoihin. 

Paikalla on ainakin nuorisotyönohjaaja ja nuorisopastori. Monesti kirkkoherra kui-

tenkin saapuu paikalle, jos hänellä vain on aikaa. Kirkkoherra mielellään osallistuu 

nuorten toimintaan.  

 

Isoskoulutus on ainoa viikkotoimintana tapahtuva nuorten toiminnan muoto. Jos 

nuori ei ole mukana siinä, hänelle ei ole tarjolla nuorten hengellistä toimintaa kuin 
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kerran kuussa. Jos tällaiselta nuorelta jää väliin yksi nuortenilta, ei hänellä ole nuor-

ten seurakuntayhteyttä Petäjävedellä kahteen kuukauteen. Tämän takia osa nuo-

rista hakee seurakuntayhteyttä lähialueilta, kuten Jyväskylästä Helluntaiseurakun-

nan nuortenilloista.  

 

Aktiivinuorten järjestämä Gospel Cafe, missä nuorilla on mahdollisuus kuunnella 

gospel-musiikkia, viettää aikaa ikäistensä kanssa. Illan aikana on hartaus, jonka pi-

tää joku vastuussa olevista vetäjistä. Vetäjät ovat useampia vuosia toiminnassa mu-

kana olleita aktiivisia nuoria. Gospel Cafe on syntynyt nuorten omasta aloitteesta ja 

tarpeesta. Tämä heijastelee sitä, että nuoret kaipaavat enemmän seurakunnan toi-

mintaa ja mahdollisuuksia olla seurakunnan toiminnassa mukana. 

 

Ne nuoret, jotka ovat aktiivisia seurakunnan toiminnassa, ovatkin hyvin aktiivisia 

ja osallistuvat kaikkeen, mihin voi osallistua. He ovat omatoimisia ja järjestävät 

myös itse matkoja erilaisiin tapahtumiin. He ovat mukana toiminnassa sekä osallis-

tujina että toteuttajina.  

 

Seurakunnan toiminnassa nuorella on mahdollisuus olla mukana esimerkiksi ker-

honohjaajana, mutta se ei tarjoa nuorelle mahdollisuutta olla vastaanottamassa hen-

gellistä antia itse. Kerhonohjaajana oleminen tarjoaa nuorelle mahdollisuuden olla 

jakamassa sitä, mitä on itse saanut aiemmin. Kuitenkin nuori tarvitsee myös sellai-

sen paikan, jossa saa kasvaa omassa uskossaan ja olla kyselijän roolissa.  

5.2  Idea kesätoiminnan järjestämiseen 

Ajatus kesätoiminnan järjestämisestä Petäjävedelle syntyi sen jälkeen, kun olin ollut 

Petäjävedellä harjoittelussa. Työntekijät kertoivat, että nuoret eivät ole löytäneet tie-
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tään toimintaan. Yhdessä pohdimme, mistä asia voisi johtua. Kun he kertoivat hie-

man paikkakunnan taustoja ja sitä, mitä muuta nuoret muuten harrastavat, nostin 

esille muutamia asioita, jotka omasta mielestäni saattaisivat vaikuttaa nuorten osal-

listumattomuuteen. Harjoittelun aikana tutustuin seurakunnan järjestämään toi-

mintaan ja huomasin, että nuoret kaipaisivat säännöllisempää viikkotoimintaa. 

Koska nuortenillat ovat harvoin, on vaarana se, etteivät nuoret muista tulla. Kun 

nuori huomaa, ettei hän pääse osallistumaan joinakin kertoina, niin se saattaa vai-

kuttaa innokkuuteen edes pyrkiä paikalle, koska mahdollisuuksia on niin harvoin.  

 

Kun mietin Petäjäveden nuorten toiminnan tilannetta, pohdin asiaa omalle kohdal-

leni. Itselleni seurakuntayhteys on aina ollut tärkeä osa uskonelämäni hoitamista, 

sillä seurakuntayhteys tarjoaa mahdollisuuden kysellä, jakaa ja olla vastaanotta-

massa. Uskonelämässä tulee vaiheita, jossa uskon kanssa ei ole helppoa ja silloin on 

tärkeää, että ympärillä on muita, jotka tukevat ja auttavat eteenpäin. Jos nuorella ei 

ole mahdollisuutta kysellä ja jakaa kokemuksiaan jonkun uskovan aikuisen kanssa, 

on nuoren liiankin helppo erkaantua uskon asioista.  

 

Jossain vaiheessa kevättä syntyi sitten ajatus siitä, että tekisin opinnäytetyöni Petä-

jäveden seurakunnalle järjestämällä kesätoimintaa nuorille. Otin yhteyttä seura-

kunnan nuorisotyöntekijään ja kerroin ideastani. Nuorisotyönohjaaja otti ajatuksen 

innolla vastaan, mutta muistutti, ettei heillä ole edelleenkään varaa maksaa palkkaa 

siitä. Hän kuitenkin oli täysin valmis siihen, että toimintaa järjestettäisiin, jos järjes-

tely olisi minulle ok. Otin tämän jälkeen yhteyttä kirkkoherraan, joka oli ajatuksen 

kannalla.  
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5.3  Vierailu Gospel Cafessa 

Ideoiden saamiseksi kesätoimintaan kävin vierailemassa Gospel Cafessa 14. touko-

kuuta. Osan ajasta olin paikalla osallistujana, mutta samalla kyselin nuorten suh-

tautumistaan kesä toiminnan järjestämiseen. Eniten minua kiinnosti, että olivatko 

nuoret innokkaita osallistumaan kesällä toimintaan, millaisia sisältöjä he illoille ha-

luaisivat ja mikä viikonpäivä heille olisi paras.  

 

Nuoret ottivat innolla vastaan tällaisen mahdollisuuden päästä kesällä seurakun-

nan järjestämään, heitä varten suunniteltuun ohjelmaan mukaan. He olivat myös 

innoissaan siitä, että saisivat vaikuttaa iltojen sisältöön itse. Nuoret toivoivat myös, 

että ei oltaisi sisällä koko aikaa. He kaipasivat myös toiminnallista tekemistä, jossa 

eri kerroilla olisi erilaisia sisältöjä niin että jokaiselle olisi joskus jotakin. Erikseen 

mainittuna olivat esimerkiksi kalastus ja lentopallo.  

 

Suurin osa nuorista toivoi, että toimintaa järjestettäisiin iltaisin viikolla eikä viikon-

loppuna. Viikonpäivästä toiveena oli, ettei ilta olisi maanantaina tai perjantaina. Tä-

män takia päädyimme yhdessä tiistai-iltaan ja aikaan kello 18–21.  

5.4  Palaveri kesätoiminnasta 

Palaveri toiminnan sisällöstä pidettiin 29. toukokuuta. Palaverissa kanssani oli nuo-

risopastori Ilkka Pihlajamäki. Palaverissa sovimme päivämäärät toiminnalle ja sel-

vitimme, mitä muuta toimintaa nuorille on kesän aikana Petäjävedellä tarjolla. Joi-

takin päällekkäisyyksiä kuitenkin tuli, jotta toiminta oikeasti olisi säännöllistä ja sitä 

olisi tarjolla sellaisillekin nuorille, jotka eivät olleet muualla menossa. Lisäksi tämä 

mahdollisti sen, että rippikoulun päättyessä nuorille oli heti tarjolla seurakuntayh-

teys.  
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Palaverissa puhuimme myös siitä, minkälaisia sisältöjä toiminnassa tulisi olemaan 

ja missä toimintaa voitaisiin järjestää. Lisäksi pohdimme turvallisuus- ja vastuuky-

symyksiä. Sovimme, että toimintaa järjestettäisiin pääasiassa seurakuntakodilla ja 

sen läheisyydessä. Yhdellä kerralla lähtisimme kalaan kirkkorantaan. Pohdimme, 

millaisia turvallisuuteen vaikuttavia tilanteita kesän aikana voisi tulla eteen. Esi-

merkiksi juhannustorstaina järjestettäisiin nuortenilta nuotion ääressä. Tällöin olisi 

mahdollista, että paikalla saapuisi ulkopuolisia, jotka saattaisivat olla päihtyneitä.  

 

Palaverin jälkeen sain avaimet tiloihin, joita tarvitsisin kesän aikana. Olin harjoitte-

lun aikana jo tutustunut seurakuntataloon ja siellä oleviin tiloihin, joten sen kum-

memmin emme käyneet tiloja kiertämässä. Tämän jälkeen kaikki käytännön asiat 

oli järjestetty, joten saatoin keskittyä varsinaisen toiminnan suunnitteluun ja toteut-

tamiseen. 

5.5  Toiminnan suunnittelu 

Ennen kesätoiminnan aloittamista päätettynä olivat lähinnä päivämäärät, juhan-

nuksen alla olevan kerran sisältö sekä osa asioista, jotka tultaisiin toteuttamaan ke-

sän aikana. Iltojen tarkempi sisältö selventyi aina kerran lähestyessä ja nuorista nou-

sevien toiveitten perusteella. Nuortenilta koostui toiminnallisesta tekemisestä sekä 

opetuksesta. Jokaisella kerralla mietin yhdessä nuorten kanssa, mitä he haluaisivat 

seuraavalla kerralla tehdä ja sitten päätimme nuorten kanssa toiminnallisen osion 

illasta. Illan aiheet muodostuivat ajankohtaisista asioista, nuorten puheista nous-

seista teemoista ja kirkkovuodesta.  

 

Illan opetuksen tarkempi suunnittelu tapahtui yleensä päivää paria ennen nuor-

teniltaa, mutta prosessointi alkoi jo edellisen nuortenillan loputtua. Raakaversion 
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kirjoitin yleensä kolmea päivää aikaisemmin ja lopullisen puhtaaksikirjoitetun ver-

sion päivää aikaisemmin. Paikan päälle menin aina niin hyvissä ajoin, että minulla 

oli mahdollisuus tehdä tarvittavia etukäteisjärjestelyjä rauhassa ja vielä käydä illan 

runko ja opetus läpi. Iltojen rungot ovat nähtävissä liitteenä (LIITE 1). 

 

Iltojen sisällöissä minulle oli tärkeää, että jokaisessa illassa olisi selkeä Raamattuun 

pohjautuva opetus, josta nuori voisi saada eväitä omaan hengelliseen elämäänsä ja 

kristittynä olemiseen. Opetuksessa pyrin mahdollisimman selkeään ja nuoren elä-

mään liittyvään toteutukseen, josta nuoren olisi mahdollista ottaa jotain konkreet-

tista omaan arkeensa. Pyrin tekemään opetuksesta dialogista, mutta käytännössä 

nuoret lähtivät hieman vaisusti keskustelemaan. Yritin kuitenkin välttää sitä, että 

opetus olisi pelkästään omaa puhettani.  

 

Toiminnallisessa osiossa toteutin niitä asioita, joita nuoret olivat Gospel Cafessa toi-

voneet. Kesän aikana otin nuorilta vastaan lisää ideoita toiminnallisen osion toteut-

tamisesta. Näin ollen se oli sellainen asia, jonka toteuttamiseen nuoret saivat itse 

vaikuttaa alusta loppuun. Muutama päivä ennen nuorteniltaa muistuttelin nuoria 

Facebookissa tulevasta toiminnallisesta osuudesta ja nuortenillasta yleensä. Samalla 

yritin houkutella nuoria paikalle varsinkin, jos toiminnallisen osuuden toteuttami-

seen tarvittiin enemmän ihmisiä, kuten lentopallon kanssa. 
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6  TOIMINNAN TOTEUTUS 

Opinnäytetyön toiminnallinen osio toteutettiin kesä-heinäkuussa 2013. Kesän ai-

kana nuorille järjestettiin seitsemän nuorteniltaa, joiden runko oli toiminnallinen ja 

opetuksellinen osa. Nuortenillat toteutettiin Petäjäveden seurakunnan seurakunta-

talolla ja läheisyydessä.  

6.1  Yhdessä ulkona pelaillen ja levosta keskustellen 

Ensimmäisen kesäisen nuortenillan pidin tiistaina 11.6., jonka aloitimme rennoissa 

tunnelmissa pelaillen ulkona. Muutenkin toiminnallinen osio kului ulkona, jossa 

pelasimme jalkapalloa, heittelimme vähän frisbeetä ja leikimme rönttöä, joka jossain 

päin Suomea tunnetaan purkkiksena. Tämä mahdollisti sen, että kaikki pääsivät 

kaikkeen mukaan, eikä kenenkään tarvinnut odotella syrjässä omaa vuoroaan.  

 

Ulkona pelaillen kului tunnin verran, jonka jälkeen siirryimme sisätiloihin opetuk-

sen pariin. Ennen opetuksen alkamista oli tarjolla pientä purtavaa, jota olin hakenut 

kaupasta ja keitin kahvia ja teetä sekä tein mehua, josta jokainen sai valita mielty-

mystensä mukaan. Kahvi, tee ja mehu tulivat seurakunnan puolesta. Kun kaikki 

olivat saaneet evästä eteensä, niin aloitimme opetuksen. Opetuksen aiheena oli 3. 

käsky, joka on ”Pyhitä lepopäivä”.  

 

Opetuksessa käsittelimme kiirettä ja sitä, miten tarvitsemme joskus lepoakin ja sitä 

varten on tärkeä muistaa, että Jumala on varannut meille päivän lepäämistä varten.  

Aihe oli kesän alettua ajankohtainen, jotta nuoret tiedostaisivat, että kesällä on hyvä 

myös oikeasti levätä eikä ainoastaan tehdä töitä ja ansaita rahaa, kun siihen on mah-

dollisuus. Lepopäivän pyhittämisen kautta pohdimme myös sitä, mikä on pyhää ja 
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mikä tekee jostakin pyhää. Samalla pohdimme sitä, miten ihminen voi pyhittää mi-

tään. Jos Jumala on pyhä ja Hän ainoastaan voi tehdä pyhäksi, mikä on ihmisen 

osuus esimerkiksi lepopäivän pyhittämisessä.  

 

Opetus kesti noin 40 minuuttia, jonka aikana pyrin aktivoimaan nuoria keskuste-

luun. Nuoret lähtivät varovasti mukaan keskusteluun, mutta olivat vielä ehkä hie-

man arkoja tuomaan esille omia mielipiteitään ja ajatuksiaan. Toisaalta arkuuteen 

liittyi ehkä se, että asia oli nuorille vieras eivätkä he halunneet antaa ”vääriä” vas-

tauksia.  

 

Ensimmäisellä kerralla paikalla oli kuusi nuorta, joista kaksi oli rippikoulun juuri 

käyneitä ja loput hieman vanhempia isosia. Ensimmäinen kerta sujui mielestäni 

mukavasti. Itseäni oli ennen iltaa jännittänyt, miten nuoret suhtautuvat opetukseen. 

Mietin sitä, että kokevatko nuoret, että minulla on jotain annettavaa heille vai miet-

tivätkö he, että olisi jotain parempaakin tekemistä kuin olla kuuntelemassa minua. 

Iltaan oli siinä mielessä kuitenkin helppo lähteä, että olin valmistellut illan hyvin ja 

prosessoinut asiat valmiiksi asti. 

6.2  Johannes Kastaja ja kolme lahnaa  

Toisella kerralla 20.6. paikalle oli saapunut yhdeksän nuorta. Kerta sijoittui juhan-

nusviikolle, ja kerran tarkoituksena oli myös se, että nuoret voisivat juhlia juhan-

nusta niin, ettei siihen tarvitsisi sisältyä päihteitä. Nuorten on tärkeä huomata, että 

hauskaa voi pitää muutenkin kuin päihteiden avulla ja usein se yhdessä tekeminen 

on paras tapa pitää hauskaa. 
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 Tällä kertaa päästiin nuorten suuresti toivoman kalastuksen pariin. Ensimmäinen 

tehtävä tällä kertaa olikin lähteä etsimään matoja. Nuorten opastuksella sitten läh-

dimmekin etsimään matoja seurakuntakodin vieressä olevan ladon takaa. Tehtävä 

suoritettiin tarmokkaasti ja hetken kuluttua meillä olikin saaliina sopiva määrä ma-

toja kalastusta varten. Suuntasimme kirkkorantaan ja siellä aloimme pareittain val-

mistaa onkivapoja. Halukkaat saivat tehdä oman ongen. 

 

Ensimmäisenä parin täytyi etsiä itselleen sopiva vapa, josta he sitten alkoivat koota 

toimivaa onkea, johon täytyi lisätä painot, kohot, koukut ja siima. Opastin nuoria 

ongen tekemisessä ja huomautin, että puukon kanssa on oltava varovainen. Hyvin 

nopeasti nuoret onnistuivat kokoamaan itselleen toimivat onget, joilla sitten pääsi-

vät kalastamaan rantaan.  

 

Vaikka onkien rakentaminen itse ei ollut illan alkuperäinen suunnitelma ja tarkoi-

tus, se mielestäni palveli kuitenkin illan ja toiminnan tarkoitusta. Tällä tavalla nuo-

ret saivat toimia pareittain tai ryhmissä ja opetella luultavasti useimmille uutta tai-

toa. Varsinkin tytöille kokemus oli ainutkertainen. Kokemus oli palkitseva ja iki-

muistoinen myös siksi, että useampi nuori sai kalan ja täten sai onnistumisen koke-

muksen siitä, että oli oikeasti osannut rakentaa toimivan ongen. Lisäksi kerta haas-

toi nuoria ajattelemaan sitä, että tarvitseeko kaikkea aina ostaa valmiina vai olisiko 

joskus ekologisempaa ja luultavasti myös hauskempaa tehdä asioita alusta asti itse.  

 

Olimme kirkkorannassa kalassa muutaman tunnin, jonka jälkeen noin kello 20 siir-

ryimme grillikatokseen, jossa grillasimme makkaraa. Yksi nuorista oli tehnyt täyte-

kakun juhannuksen kunniaksi ja saimme siitä sitten nauttia. Opetuksen aiheena 

tällä kertaa oli kirkkovuoteen liittyen Johannes Kastaja ja raamatunkohtana oli Mar-

kuksen evankeliumista luvusta yksi jakeet ensimmäisestä kahdeksanteen. Poh-

dimme sitä, miten hän liittyi Jeesukseen sekä sitä, kuinka hän julisti parannuksen 
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tekemisen tarpeesta. Mietimme sitä, miten parannusta tehdään ja mistä sitä pitäisi 

tehdä. Kuitenkin läsnä oli myös näkökulma siitä, että seurakunta huolii joukkoonsa 

jokaisen ihmisen, joka sinne haluaa tulla. Ihmisen ei tarvitse itse alkaa muuttaa it-

seään toisten ihmisten takia, vaan halu muutokseen on tultava ihmisestä itsestään, 

ei ulkoisesta paineesta.  

 

Jälkeenpäin ajateltuna opetus karkasi ehkä vähän liian laajalle alueelle. Pohdinnan 

alla oli monta asiaa, jotka kaikki kyllä nivoutuivat toisiinsa tiukasti, mutta joiden 

kaikkien käsittely saman illan aikana tarjosi ehkä liikaa pureskeltavaa nuorille ker-

ralla. Toiminnalliseen osuuteen kului paljon aikaa, koska kaikki tehtiin yhdessä 

alusta asti. Kuitenkin tekemisessä ehkä tärkeintä oli juuri se, että kaikki pääsivät 

kaikkiin vaiheisiin mukaan. Samalla nuoret oppivat olemaan itse tekemisessä mu-

kana, eivätkä niinkään nykymaailman tyyliin odottamaan valmista kattausta.  

6.3  Kun kukaan ei saapunut 

Juhannuksen jälkeisellä viikolla nuortentoimintaan tuli tauko, sillä olin itse kesä-

työpaikassani rippileirillä enkä luonnollisestikaan päässyt sieltä kesken lähtemään. 

Heinäkuun ensimmäisellä viikolla olisi jälleen ollut tarjolla ilta nuorille, mutta pai-

kalle ei saapunut yhtään nuorta. Seurakunta oli järjestänyt retken Taize-tapahtu-

maan Ranskaan, mutta halusin silti pitää nuortenillan. Tämä saattoi olla osasyynä 

osallistujakatoon.  

 

Petäjävedellä oli myös päättynyt rippileiri hieman aiemmin ja sen takia halusin pi-

tää illan, jos joku rippikoulun käyneistä nuorista olisi halunnut tuoreeltaan jäädä 

toimintaan mukaan. Kynnys seurakunnan toimintaan osallistumiseen kasvaa 

tuossa vaiheessa helposti sitä mukaa, kun aikaa leirin päättymisestä kuluu. 
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Heinäkuun toisella ja kolmannellakaan viikolla paikalla ei saapunut yhtään nuorta. 

9.7. soittelin puolitoista tuntia kitaraa seurakuntakodin ulkopuolella ja odottelin, 

josko paikalla saapuisi joku. Tämän jälkeen luovutin siltä erää ja poistuin paikalta. 

Seuraavalla viikolla olin paikalla jonkin aikaa, kävin nuhtelemassa ja ojentamassa 

muutamia nuoria, jotka olivat tupakoimassa seurakuntakodin edustalla sijaitsevalla 

alueella ja heittelivät tupakantumppeja minne sattuu. Jälkeenpäin suntio kiitteli 

sitä, että olin käynyt nuoria ojentamassa heidän käytöksestään, kun tämä oli nähnyt 

tilanteen kotipihaltaan. 

6.4  Yksilön kohtaamista 

24.7. paikalle saapui yksi nuori, jonka kanssa pelailimme korttia ja pöytälätkää. 

Opetuksen pidin ihan niin kuin olisin pitänyt isommallekin ryhmälle. Tämän ker-

ran aiheeksi olin valinnut totuuden ja vääryyden. Aiheen pohjaksi olin valinnut 

kohdat ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä ja Matteuksen evankeliumista. Koska 

olimme kahdestaan, onnistui keskusteleminen hieman paremmin, kun ei tarvinnut 

jännittää muita nuoria. Mietimme kohtien pohjalta sitä, miksi kristityt jakaantuvat 

erilaisiin ryhmittymiin, onko Jumalan sana jo vanhentunut ja pitäisikö siinä ilmoi-

tettuja asioita muuttaa tai karsia.  

 

Nuori, joka tällä kertaa oli paikalla, oli tänä vuonna rippikoulun käynyt. Hänellä oli 

kuitenkin jo näkemystä asioista, vaikka olikin aivan uskonsa alkumetreillä. Tämä 

johtui varmaankin siitä, keiden kanssa hän yleensä liikkuu. Vanhemmat nuoret oli-

vat ottaneet hänet heti mukaan ryhmäänsä ja siinä hän oli saanut alkaa kasvaa us-

kossaan. Kerrankin seurakunta toimi juuri niin kuin kuuluu. Seurakunnassahan tar-

koitus olisi se, että pitempään uskon tietä taivaltaneet, ottaisivat nuoremmat usko-

vat huomaansa ja opettaisivat heitä.  
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Vaikka paikalla olikin vain yksi nuori, meillä oli oikein hauskaa. Illan suunniteltua 

toiminnallista osuutta emme päässeet toteuttamaan, koska lentopalloa on hieman 

hankala pelata kahdestaan. Oli kuitenkin hienoa päästä tutustumaan paremmin ky-

seiseen nuoreen ja jakaa ajatuksia hänen kanssaan.  

6.5  Rohkaisua Raamatusta 

Viimeisellä kerralla 31.7. toiminnallisessa osuudessa meillä oli vuorossa sisäleik-

kejä. Paikalla oli seitsemän nuorta. Olimme muun muassa avaimen piilotusta ja lau-

loimme paljon. Toiminnallisen osuuden lopussa jaoin nuorille laput, jossa oli jon-

kun paikalla olevan nimi. Jokaisen tehtävänä oli etsiä henkilölle, jonka nimi lapussa 

oli, raamatunkohta, joka olisi etsijän mielestä kyseiselle henkilölle rohkaiseva ja 

vahvistava. Siihen kului jonkin verran aikaa mutta nuoret saivat siinäkin olla itse 

rohkaisemassa ja tukemassa toisiaan. 

 

Opetusosuudessa aiheenamme oli rukouksen voima. Opetuksen aikana keskuste-

limme useista eri asioista, jotka liittyvät rukoukseen. Mietimme, koska voi rukoilla, 

miten pitää rukoilla, kuka voi rukoilla, kenen rukoukset kuullaan ja sitä, että jos 

rukous on sydämen puhetta Jumalalle, niin kai hänelle joskus pitäisi sitten puhua-

kin. Keskustelun aikana vertasin Jumala-suhdetta ystävyyssuhteeseen, joka syntyy 

keskustelujen kautta. Jokainen nuori on varmasti puhunut ystävälleen ja siitä koko 

ystävyys on luultavasti lähtenyt liikkeellekin. Samoin Jumala-suhteemme on läh-

dettävä liikkeelle keskustelusta Jumalan kanssa.  

 

Paikalla oli tällä kertaa kuusi nuorta ja keskustelu sujui tällä kertaa hyvin, koska 

rukous oli sellainen aihe, josta nuorilla oli hyvin ajatuksia. Lisäksi nuoret olivat ke-

sän aikana jo oppineet, että nuorteniltojen opetukset käydään keskustellen, joten 
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rohkeus keskusteluun oli lisääntynyt. Heitin nuorille ajatuksia haastaen heitä tart-

tumaan niissä esitettyihin väitteisiin. Nuoret tarttuivat hyvin niihin, koska aihe oli 

jokaiselle tuttu ja jokaisella oli varmasti henkilökohtaisia kokemuksia siitä.  

 

Opetuksen jälkeen nuoret saivat toisiltaan heille etsityt raamatunkohdat ja jokainen 

sai lukea saamansa kohdan ääneen. Nuoret olivat otettuja siitä, että toiset olivat 

nähneet vaivaa kohtien etsimiseen. Isosena toimineiden oli ehkä ollut helpompi löy-

tää kohtia kuin sen vuoden rippikoululaisten, joille Raamattu vielä oli hieman vie-

raampi. Nuoret tykkäsivät kohdista, joita saivat ja monelle se osui hyvin kohdalle. 

Illan päätteeksi vielä rukoilimme yhdessä.  

 

Viimeinen kerta oli hieman haikea molemmin puolin. Nuoret kertoivatkin, että oli-

vat pitäneet illoista ja olisivat halunneet, että ne olisivat jatkuneet edelleen. Tämän 

kerran jälkeen nuorille tuli jälleen useamman viikon tauko ennen kuin syksyn toi-

minta alkaisi. Itse olin nauttinut nuorteniltojen pitämisestä, sillä olin itse saanut 

suunnitella sisällöt ja sain olla jakamassa siitä, mitä itse olin aiemmin oppinut.  

6.6  Nuorten antama kirjallinen palaute kesän nuortenilloista 

Kesän jälkeen kysyin nuorilta vielä kirjallista palautetta järjestetystä toiminnasta 

(LIITE 2). Kyselyyn vastasi n. 30 % nuortenilloissa kävijöistä. Vastanneista nuorista 

kaikki pitivät nuorteniltojen sisällöstä, mutta myös toiminnan määrä ja ilmapiiri oli-

vat kohdallaan. Palautteesta ilmeni, että opetus oli tullut tarpeeseen ja saavutti nuo-

ret. 

 

Jollain tavalla koki itsensä ravituksi illan jälkeen (vastaaja 1).  
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Positiivista oli, että nuoret halusivat nuorteniltoja myös jatkossa. Vastaajien mie-

lestä nuortenillat olivat koettu tarpeellisiksi ja hyviksi. Nuorten mielestä hengellis-

ten ja toiminnallisten osuuksien suhde oli hyvä. Nuoret kertoivat, että hengellistä 

toimintaa oli tarpeeksi. Toisaalta toiminnallinen osuuskaan ei ollut liian vallitseva 

nuorten mielestä. Nuoret toivoivat, että mainontaa olisi ollut enemmän ja monipuo-

lisemmin. Erityisesti toivottiin, että kaikki nuorteniltojen päivämäärät olisivat olleet 

näkyvillä esimerkiksi seurakuntakodin ilmoitustaululla. 

6.7  Oma arvio kesän nuortenilloista 

Nuorteniltojen pitäminen oli mukavaa. Silloin, kun nuoria oli paikalla, he osallis-

tuivat hyvin, olivat aktiivisia, kiinnostuneita ja kaikin tavoin mallikelpoisia seura-

kuntanuoria. Minun ei tarvinnut keskittyä mihinkään kurinpidollisiin asioihin, vain 

sain oikeasti tehdä sitä, mitä olin suunnitellutkin tekeväni. Nuoret ottivat todella 

hyvin vastaan aiheet ja tekemisen, oli se sitten mitä tahansa. Oli ilo viettää aikaa 

heidän kanssaan. 

 

Toiminnan ongelmana oli osaltaan se, että siihen ei osoitettu minkäänlaisia varoja, 

joten kaiken toiminnan piti olla joko ilmaista tai sitten se meni omista rahoista. Esi-

merkiksi kalaan mennessämme minä ostin siimat, painot ja koukut, jonka jälkeen 

rakensimme onget itse. Toisaalta tällä tavoin toteutettu toiminta antoi nuorille uusia 

kokemuksia ja antoi heille mahdollisuuden itse olla tekemässä asioita, joita ei ehkä 

koskaan tulisi muuten tehtyä. 

 

Omalta kohdaltani ainoana miinuksena oli se, että matka paikan päälle oli usein 

pitkä. Ajoin nuorteniltaa pitämään vähintään kaksikymmentä kilometriä suun-

taansa, usein huomattavasti enemmän. Varsinkin niillä kerroilla, jolloin paikalle ei 

saapunut nuoria, olo olla hieman turhautunut.  
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Ilmeisesti ongelmana nuorten vähyyteen oli ollut tiedotuksen yksipuolisuus. Mai-

nostin iltoja ainoastaan Facebookissa ja puskaradio tietenkin toimi sen minkä toimi. 

Jälkeenpäin mietin, että olisi kannattanut laittaa seurakuntakodin ovelle tai ilmoi-

tustaululle mainos, jossa olisi ollut tieto kaikista kesän nuortenilloista. Lisäksi olisi 

tietenkin voinut selvittää, olisiko ollut mahdollista saada tieto nuortenilloista pai-

kallislehden kirkollisiin ilmoituksiin.  

 

Ammatillisesti tämä kesätoiminnan pyörittäminen kasvatti minua valtavasti. Oli 

mahtavaa päästä kokeilemaan itse suunnittelemiaan opetuksia ja toiminnallisia jut-

tuja käytännössä oikealla kohderyhmällä. Oli myös hienoa, että nuoret antoivat 

nuortenillan jälkeen suullista palautetta opetuksen sisällöstä ja pitotavasta ja nuor-

tenillasta yleensä.  
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7  POHDINTA 

Toiminnallisen opinnäytetyön tekeminen oli minulle antoisa kokemus. Minulle an-

nettiin vapaat kädet toteuttaa illat sillä tavalla kuin itse näkisin parhaaksi. Harjoit-

telun aikana olin kiinnittänyt huomiota siihen, että kerran kuukaudessa järjestettä-

vissä nuortenilloissa oli ainoastaan toiminnallinen osuus ja hartaus. Koen, että 

nuortenillassa on erittäin tärkeää olla opetus ja viipyä Jumalan sanan äärellä. Ope-

tuksen tulisi myös olla sellainen, että nuoret saisivat jotain uutta ja konkreettista 

elämäänsä.  

 

Itselleni opetuksien tekeminen ja pitäminen oli melko uutta ja harjoittelua vailla. 

Toki olin aikaisempina kesinä pitänyt rippikoulutunteja, mutta niissä tilanne on 

kuitenkin erilainen. Sen takia oli mahtavaa päästä pitämään opetuksia, joissa nuoret 

vapaaehtoisesti olivat läsnä ja vastaanottavaisia. Kesän aikana pääsin jo kokemaan 

kasvua tässä asiassa. Kokemuksen tuoma varmuus alkoi rentouttaa opetusta pitä-

essäni. Kun paikalla käyvät nuoret tulivat tutuiksi, oli myös helpompi päästä eroon 

jännityksestä. Itse olen monesti kova jännittämään tilanteen alussa, mutta vauhtiin 

päästyäni jännitys katoaa ja pääsen keskittymään itse asiaan.  

 

Olisin toivonut, että paikalle olisi saapunut enemmän nuoria. Kolme tyhjää kertaa 

jäivät hieman harmittamaan, mutta toisaalta minua oli varoitettu tilanteesta. Kui-

tenkin halusin lähteä tekemään tätä opinnäytetyönä. Itse uskoin ja uskon, että nuo-

ret tarvitsevat toimintaan säännöllisyyttä, jotta he oppivat saapumaan paikalle. 

Koin, että nuoret löysivät paikalle, vaikka tyhjiäkin kertoja oli. Se, että paikalla oli 

parhaimmillaan yhdeksän henkeä, oli minun mielestäni hyvin. Varsinaisella toi-

mintakaudella oli paikalle saapunut välillä vain muutama nuori. Se, että yhdeksän 

nuorta oli paikalla, kertoo mielestäni siitä, että työlleni oli tarvetta.  
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Teoriaosan asia oli minulle melko tuttua, sillä se käsitteli seurakunnassa järjestettä-

vää nuorten toimintaa, joka on minulle jo omien kokemusten ja opiskelujen kautta 

tullut tutuksi. Kuitenkin esimerkiksi Haastettu kirkko (2012) nelivuotiskertomuk-

sesta nousi uutta tietoa siitä, kuinka paljon erilaista toimintaa seurakunnissa järjes-

tetään. Se, että nuortenkin toiminnassa kävijät vähenevät koko ajan, ei ole yllättä-

vää. Toisaalta oli kuitenkin lohdullista huomata se, että tähän vaikuttaa myös ikä-

luokkien pieneneminen eikä pelkästään kiinnostuksen puute.  

 

Ryhmätoiminnan harveneminen on harmillista, sillä on varmasti paljon nuoria, 

jotka eivät halua toimia isosina. Jos seurakunnan ainoana tai pääasiallisena tarjon-

tana on isoskoulutus, mitä tapahtuu sellaiselle nuorelle, joka ei halua toimia 

isosena? Juuri tämä asia nousi esiin Petäjävedellä ja antoi sysäyksen tämän opin-

näytetyön tekemiseen. Halusin olla tavoittamassa ja rohkaisemassa niitä nuoria, 

jotka eivät välttämättä halunneet olla niitä aktiivisimpia toteuttajia. Halusin, että 

kynnys saapua paikalle madaltuisi, ja nuortenilloista voisi kehittyä nuorille aluksi 

paikka, jossa on hyvä ihan vaan olla. Sitten jatkossa, jos nuori kokee haluavansa, 

hän voisi olla myös toteuttamassa toimintaa.  

 

Teoriaosan toinen kappale, joka käsitteli nuoruutta elämänvaiheena ja nuoren hen-

gellisyyttä, yllätti minut sillä, että jo niinkin nuori on kykenevä käsittelemään asi-

oita sillä syvyydellä. Se, että ajattelussa ei tapahdu enää valtavia muutoksia kaksi-

toista vuotiaan ja aikuisen välillä, oli sinänsä yllättävää. Nuori on teoriassa jo kah-

dentoista ikävuoden jälkeen kykenevä pohtimaan samanlaisia asioita kuin aikui-

nen. Eri asia sitten on, onko nuori henkisesti valmis sellaiseen pohdintaan.  

 

Kokonaisuudessaan tämä opinnäytetyö on ollut hyvä mahdollisuus ammatilliseen 

kasvuun sekä taidollisella että tiedollisella tasolla. Se antoi minulle uusia valmiuk-

sia toimia tulevassa ammatissani kirkon nuorisotyönohjaajana.  
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LIITE 1 

 

Nuorteniltojen runko 

 

Nuortenilta alkaa kello 18:00. Odotetaan nuoria paikalle ja jutellaan 

kuulumisia. Toimintaosuus alkaa noin kello 18:15 ja kestää toiminnasta 

riippuen 45 – 75 min, jonka jälkeen on kahvi ja tee. Kahvin jälkeen on 

opetus, johon on varattu noin 45 min. Opetus hetki loppuu rukoukseen. 

Opetuksen jälkeen on vapaata olemista aina kello 21:00 asti. 

 

Aloitus 

Toimintaosuus 

Kahvi 

Opetus 

Rukous 

Vapaata toimintaa 

Ovet kiinni 

  



LIITE 2 

 

KESÄN NUORTENILTOJEN PALAUTE 

Ikä: 

Sukupuoli:  

Poista jokaisen alapuolella luetellun kohteen oikealta puolelta muut numerot paitsi se numero, joka 
kuvaa parhaiten mielipidettäsi kohteen laadusta. 

Käytä taulukon ylimmällä rivillä olevaa arvosteluasteikkoa.  

Kyselykohteen kuvaus tai tunniste 

Asteikko 

T
ä

y
s
in

 e
r
im

ie
lt

ä
 

En tiedä 

T
ä

y
s
in

 s
a

m
a

a
 

m
ie

lt
ä

 

1. Nuortenillat olivat hyviä sisällöltään 1 2 3 4 5 

2. Nuorteniltoja oli liian paljon 1 2 3 4 5 

3. Nuortenilloissa oli tarpeeksi toimintaa 1 2 3 4 5 

4. Nuortenilloissa oli liian vähän hengellistä toimintaa 1 2 3 4 5 

5. Kesän nuortenillat olivat turhia 1 2 3 4 5 

6. En halua lisää nuorteniltoja kesälle 1 2 3 4 5 

7. En halua nuorteniltoja muutoinkaan  1 2 3 4 5 

8. Nuortenilloissa oli hyvä ilmapiiri 1 2 3 4 5 

 

Millainen fiilis oli ennen nuorteniltaa?: 

 

Oliko fiilis muuttunut nuortenillan aikana, jos oli niin millä tavalla?: 

 

Mikä oli hyvää?: 

  

Mikä oli huonoa?: 

[Mainitse vähintään kaksi hyvää ja kaksi huonoa puolta] 

 

Vapaa sana:  

[kerro mitä olisin voinut tehdä toisin ja mihin olisitte halunnut että puutun]  


