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”Pappi,p****le!” *

Malmin seurakunnan projektipapit 

menivät kansan sekaan. Siis mitä 

tehtiin ja mitä siitä seurasi?

*HÄMMÄSTYNYT ENSIREAKTIO MALMILAISESSA LÄHIÖRAVINTOLASSA



MALMIN SEURAKUNNASSA 

17.9.2020 Anu Merenlahti

100 000 
ASUKASTA

51 000 
JÄSENTÄ

2 000

MALMIN SRK
KOILLIS-HELSINKI
ALA-TIKKURILA

ALPPIKYLÄ

JAKOMÄKI +
MALMI +

PIHLAJAMÄK I +

PIHLAJIS TO

PUISTOLA +

PUKINMÄK I SILTAMÄKI +

SUUTARILA

TAPANILA +

TAPULIKAUPUNK I

VIIKKI +

VIIKINMÄK I

MALMIN HAUTAUSMAA KIRKKO 

(HSRKY)



ROHKEAT 
KOKEILUT

ALUEEN 

IHMINEN

KESKIÖÖN

yhteisötyö 

viestintä

LUOPUMINEN

TAVOITETILA ON AVOIN

TULEVAISUUDEN KIRKKO 
LUODAAN YHDESSÄ 

IHMISTEN KANSSA

KEHITTÄMINEN

UUDET ALUT

2019-2023 YHDESSÄ OPPIMINEN: 

KETTERÄ KOKEILUT & NOPEAT VIRHEET

2016-2018

YHTEISTEN 

KÄYTÄNTÖJEN 

LUOMINEN



TAUSTA
▪ Vuonna 2017 Malmilla tapahtui alueen ihmisiä järisyttävä 

tragedia. Sen seurauksena kirkkoherra lähti päivystämään 

lähiöihin ja kohtaamaan ihmisiä kadulla. Syntyi ajatus papeista, 
jotka ovat läsnä kiireettömästi.

▪ 2017-2018 kerättiin kokemuksia jalkautuvasta työstä. Malmilla 

aloitti ostaripastori ja kesäksi palkattiin hautausmaalle pappi.

▪ Keskeinen osa strategista suunnanmuutosta

MITÄ IHMEEN

PROJEKTIPAPPEJA?



Kaleva 4.11.2018



Syksyllä 2018 palkattiin neljä 

pappia kahden vuoden projektiin

▪ Projektipappien tehtävänä oli kulkea ihmisten parissa, kysyä mitä 

kuuluu ja olla läsnä alueella.

▪ Esikuvana ”Isä Camillo”: läsnä ihmisille, tulla tutuksi, kulkea rinnalla 

lämpimästi, kuunnella ihmisten tarpeita. Löyhä strategiaan perustuva 
ohjeistus: ”Menkää ja tehkää”.

▪ Projektipapin työhön eivät kuuluneet messut, kasteet, häät 
tai hautajaiset tai erityisesti muu yhteisötyö.

ALUEET JA KESKEISET KOHDERYHMÄT

▪ Jakomäki ja Viikki: Lapsiperheet

▪ Malmi: Aseman seudun joskus karheat miehet

▪ Siltamäki: erityisesti opiskelijat

▪ + Malmin hautausmaalla päivystävä pappi

MENKÄÄ JA TEHKÄÄ





”Sinulle on niin helppo puhua. 

Et tuomitse vaan tahdot minulle hyvää.

Puhu minusta jotain hyvää

Jumalalle kanssa.”

- Palaute Siltamäen projektipapille





"Sillä on merkitystä miten me katsotaan 

ja kohdataan toisiamme. Pieni hymy, 

lempeä katse ja hyväksyvä olemus voi 

olla toiselle ihmisille yllättävänkin 

tärkeää." - Malmin projektipappi
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”Ehkä se konkreettisin tulos on 

läsnäolo. Ehkä oman persoonan kautta 

on tullut paremmin näkyväksi, että 

kirkko, pappi, kuuluu Malmin aseman 

seudun katukuvaan. Ja se on, kasvoilta 

tunnistettavia ja tervehdittäviä ihmisiä 

on kertynyt aika iso joukko.”

- Malmin projektipappi
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Helsingin Sanomat 13.6.2019 YLE 19.6.2019



Sivutuotteena syntyi silti uusia avauksia:

▪ kynttiläuintia uimahallissa

▪ eläinten jouluhartauksia

▪ joulukaraokea paikalliskuppilassa

▪ digitaalisia kokeiluja

▪ hautausmaatapahtumia

TULOKSENA LÄSNÄOLOA

JA KOHTAAMISTA SIELLÄ

MISSÄ OVAT



Koillis-Helsingin Lähitieto 8.1.2020



Helsingin Uutiset 9.4.2020



MIKÄ TUOTTI VAIKEUKSIA?

▪ Jalkautuva kohtaamistyö ainoana työnä saattaa uuvuttaa papin nopeasti.

▪ Pappi tulee keskelle valmista yhteisöä, jossa on jo vakiintuneet säännöt ja 

kulttuuriset koodit. Papin paikka ei siinä ole itsestään selvä.

▪ Työ vaatii paljon rohkeaa tyhjän päälle heittäytymistä.

▪ Mikä onkaan tavoite? Mihin jalkautumisella tähdätään? Onko työ 

uudenlaista kokoavaa toimintaa vai ei?



▪ Joitakin kohderyhmiä ei tavoita juuri muuten 

kuin jalkautumalla heidän pariinsa. Työtä auttaa, jos pappi itse kuuluu 

ainakin osittain samaan viiteryhmään, kuten vaikkapa Malmin 
aseman seudun miehiä kohdattaessa.

▪ Työ vaatii vahvaa kykyä johtaa itseään ja vahvaa ammatti-identiteettiä. 
Dialoginen asenne on olennainen.

▪ On paikkoja ja aikoja, joihin projektipappeus sopii erityisen 

hyvin: Hautausmaalla papin läsnäolo osoittautui luontevaksi ja 
erityisen toivottavaksi.

▪ Papin niveltyminen johonkin yhteisöön voi viedä vuodenkin.

▪ Jalkautuva pappikin tarvitsee työhönsä rakennetta.

MITÄ OPIMME? 1/2



▪ Kokeilu on toiminut muutostyön välineenä kohti uudenlaista 

työkulttuuria.

▪ Se on synnyttänyt seurakunnassa helppoutta alkaa tehdä 

työtä uusilla tavoilla.

▪ Diakoniatyöntekijät ovat saattaneet saada 
projektipapista jalkautumiskumppanin.

▪ Jalkautuvaa työotetta on saatu osittain juurrutettua työaloille.

MITÄ OPIMME? 2/2



Ilta-Sanomat 4.12.2019



JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

▪ Papit otettiin myönteisesti vastaan kaupunkilaisten 

keskuudessa. Kirkko tuli lähemmäs arkea.

▪ Jalkautuvat papit osallistuivat yhteisön 

luottamuksen rakentamiseen.

▪ "Tarina" kiinnosti mediaa: papit saivat näkyvyyttä 

julkisuudessa.

▪ Jalkautuva työ on olennainen osa ihmiskeskeisen 

seurakunnan rakentamista ja toteuttaa Malmin Älä 
pelkää -ydinviestiä

▪ Projektipapit ovat totuttaneet niin alueen 

ihmisiä, toimijoita kuin omaa työyhteisöä siihen, että 

pappi voi näkyä ja toimia uusissakin ympäristöissä.



ME KYSYMME:

VOISIKO

PAPIN TYÖTÄ

TEHDÄ NÄIN?



LUE LISÄÄ

Projektipappi Sami Kivelän raportti 

Malmin projektipappikokeilusta:

www.helsinginseurakunnat.fi/malmi


