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Alkusanat
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A lussa Jumala loi taivaan ja maan. Niin, siinäpä se. Kyse 
on luomisesta, innovaatiosta. Sellainen ihminenkin, 
maailma aikanaan oli – innovaatio. 

Mikäli kirkon tulevaisuussuunnitelman johtava idea ei ole 
”viimeinen sammuttaa valot”, on korkea aika nostaa luovuus uu-
teen kunniaan. Miksei kirkko puhu luovuudesta? Miksei se puhu 
innovaatiosta? Mihin kehitys pysähtyi?

Pysyvyys on lähes sementoitunut seurakunnallisen työn joh-
tavaksi periaatteeksi. Jos uutta tehdäänkin, sitä tehdään usein en-
tisen työn rinnalla. Näyttää siltä, että vanhojen työmuotojen lak-
kauttaminen resurssien vapauttamiseksi on kovin vaikeaa. Eikä 
tarvitsekaan lakkauttamalla lakkauttaa. Jonkin voi antaa kuolla, 
jos se ei enää toimi. Eikä nyt ole kyse jumalanpalveluksesta. Pe-
rinteelle on paikkansa. Mutta innovaatiot voivat synnyttää myös 
uusia perinteitä. Näin on käynyt ennenkin.

Tämä kirja nostaa esille kirkolliset pop-upit. Ne ovat uut-
ta luovia innovaatioita, jotka tavoittavat tai pyrkivät tavoittamaan 
ihmisiä. Ne toteuttavat kirkon perustehtävää olla vuorovaikutuk-
sessa, kontaktissa. Samalla ne nostavat esiin kirkon perussano-
maa, mutta uudella tavalla ja joskus uusissa paikoissakin. 

D
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Pop-upien tekijät kokevat itse, että heidän ponnistuksen-
sa nousevat Jeesuksen toimintamallista. Jeesus meni paikan pääl-
le. Toiminta on ankkuroitunut reformaation peruskallioon tutulla 
kansankielellä ja kansanmielellä sinne, missä ihmiset ovat. Pop-
upien positiivinen ja tulevaisuususkoinen asenne voi olla perusju-
rolle luterilaisuudelle ajoittain kova pala. Toivottavasti tämä kirja-
nen murtaa jäätä.

Toivomme, että saamme kysymään, tulisiko luovuuden, siis 
yrittämisen ja erehtymisen kulttuurin, nousta kirkon strategian 
keskiöön.

Vuoden 2018 ilmestynyt kirkon missiologinen raportti tiivis-
tää, että kirkolla on yhä käytössään merkittävät resurssit. Myös 
ihmisten asenne kirkkoon on tutkimusten valossa myönteinen. 
Avainkysymykseksi muodostuu, pystyvätkö kirkon työntekijät ja 
kirkollinen toimintakulttuuri uudistumaan ympäristön vaatimus-
ten mukaisesti. 

Raportin huomio on, että kirkon ei kannata enää perustaa 
toimintaansa vain ja ainoastaan nykyisen tyyppiselle kokoaval-
le toiminnalle. Painopistettä on siirrettävä näkyvyyteen mediois-
sa ja yhteisölähtöiseen työhön – siihen, että kirkko kohta ihmi-
siä siellä, missä nämä jo ovat. Tähän voisi lisätä, että tässä voi olla 
myös avain siihen, että kohtaavakin toiminta voi jälleen elpyä uu-
della tavalla.

Pyrkimys missionaarisen työotteen vahvistamiseen ei ratkea 
vain koulutuksella. Se asettaa vaatimuksia myös rekrytoinnille, 
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jossa täytyy kiinnittää erityistä huomiota kirkkoon palkattavien 
hengellisen työn työntekijöiden soveltuvuuteen toimia muutosten 
keskellä ja omaksua uusia työskentelytapoja. 

Tulevaisuuden kirkko tarvitsee sellaisia henkilöitä, joilla on 
vahva kirkon uskon ymmärrys sekä toiminnan substanssiosaami-
nen ja jotka kykenevät työskentelemään erilaisten ihmisten sekä 
yhteisöjen keskellä ja osaavat rakentaa ennakkoluulottomasti yh-
teyttä. Tärkeää on myös kyky vahvistaa seurakuntalaisten toimi-
juutta sekä viestiä evankeliumia nöyrästi ilman oikeassa olemisen 
vaikutelmaa. 

Tämän kirjan on kirjoittanut toimittaja Salla Ranta. Kirjan 
taitosta vastaa Jarkko Meretniemi. Kiitämme Helsingin seura-
kuntayhtymää kirjoittamiseen saamastamme Luther-sponssi-in-
novaatiotuesta. Kiitämme ohjausryhmää: Margareta Back, Kari 
Ka nala, Lauri Kopponen Jussi Muhonen, Sirkka Nyqvist, Kir-
si Rantala, Eeva Salonen ja Pauli Syrjö. Matkan varrella arvokas-
ta asiantuntija-apua ovat antaneet muun muassa Jari Kupiainen, 
Kati Pirttimaa ja Erja Saarinen. Lisäksi lämmin kiitos kaikille 
kirjaa varten haastatelluille. Osa kirjaan haastatelluista on ehtinyt 
jo vaihtaa työpaikkaa, heistä käytämme pääsääntöisesti haastatte-
luhetken titteliä.

Espoossa 10.3. 2019
Jan Ahonen ja Johannes Ijäs
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Johdanto
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Nopeammin, rohkeammin, laajemmalle

Helsingissä on linjattu, että seurakuntien pitäisi reagoida roh-
keasti, tavoittaa entistä paremmin ihmisiä sekä käyttää kirkon ti-
loja nykyistä monipuolisemmin ja asettaa helsinkiläisten tarpeet 
etusijalle. 

Pop-up on tapa tehdä seurakunnissa tilaa uudelle toiminnal-
le ja raivata tilaa ihmisille, kohtaamisille ja sille, mitä he halua-
vat tehdä yhdessä. Silloin seurakunta ja sen ympäristö sekoittu-
vat toisiinsa, ovat yhtä. Ilmiönä pop-up ravistaa vanhaa roolitus-
ta, jossa koulutetut työntekijät tuottavat merkityissä toimitilois-
sa suunniteltuja palveluja jäsenille, jotka puolestaan osaavat nii-
tä hakea.

Ehtoollisleipää ja seurakuntahuveja

Kun kaupunkiseurakunnan tapahtumasta kirjoitetaan otsikoita, 
kyseessä on usein ennenkuulumaton tempaus, jossa kirkko esiin-
tyy uudessa oudossa asiayhteydessä.

D
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Seurakuntien erikoisimpien tem-
pausten takana on halu päästä kon-
taktiin uusien ihmisten kanssa. Saar-
najatkot kapakassa, päiväunet kirkos-
sa, jalkapallon EM-kisastudio altta-
rin edessä, kirkkohäät konserttilavalla 
tai turvapaikanhakijoiden majoittami-
nen ylittää uutiskynnyksen paremmin 
kuin kirkon perinteiset säännölliset 
työmuodot. Koska tutkimusten mu-
kaan ihmisten suhde kirkkoon muodostuu entistä enemmän me-
dian välityksellä, halutaan myös vaikuttaa siihen, millaisissa otsi-
koissa kirkko esiintyy.

Siellä, missä ihmisillä on vähän omia kokemuksia kirkosta ja 
seurakunnasta, mielikuvat syntyvät julkisuuden perusteella. Kau-
pungeissa on yhä vaikeampi ennustaa, miten jäseniä tavoitetaan, 
miten heidän katse- ja kuuloetäisyydelleen päästään tai mikä hei-
tä voisi kiinnostaa. Pop-upissa olennaista on havaituksi tulemi-
nen. Kirkko näkee ihmiset, ihmiset näkevät kirkon.

Toimintakulttuurin muutos haastaa myös miettimään, mikä 
on seurakunta ja mikä sen ympäristöä. Pop-up on myös toimin-
tamuotojen murtamista. Ilmiötä on kuvattu vienti- ja tuontitoi-
minnaksi: kaupallisella puolella se tarkoittaa tuotemerkin sijoitta-
mista uuteen ympäristöön. Kirkkoon tai kirkon tiloihin on tuotu 
asioita, jotka ovat ihmisille tutumpia kuin jumalanpalveluselämän 
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perinteet. Myös kirkkokahvit, rippileirit, ompeluseurat, nuorten-
illat, diakoninen ruokajakelu ja koululaisten iltapäiväkerhot syn-
tyivät omana aikanaan tarpeeseen. Ne olivat syntyessään uusia ta-
poja tavoittaa ihmisiä.

Esimerkiksi jalkapalloa, päiväunia tai ruoanlaittoa on tuo-
tu kirkkoon. On asennettu kirkkoon kisakatsomo ja kannettu si-
sään päiväunipatjat. Ulkomaailmaan, esimerkiksi kapakoihin ja 
kansalaistoreille, on viety pantapaitaisia sielunhoitajia, ehtoollista 
rock-festivaaleille ja kirkollista vihkimistä esiintymislavoille. Pop-
up tuo kirkolliset symbolit tunnistettaviksi uusiin ympäristöihin 
tai vetää tavallisia arkisia asioita kirkon symbolien alle. 

Markkinointia vai evankeliointia?

Pop-up-ilmiö syntyi Japanissa ja tuli Eurooppaan Ameri-
kan kautta. Sen koti on designin, muodin ja ravintolayrittämi-
sen maailmassa, ja se on matkannut sieltä järjestöihin, kuntiin ja 
kirkkoon, mutta myös koteihin, kortteleihin ja kaupunginosayh-
distyksiin. Kotikeittiöitä ohikulkijoille avaava Ravintolapäivä ja 
kirpputoriteemainen Siivouspäivä olivat aluksi kokeiluja, mut-
ta muuttuivat osaksi maailmanlaajaa kaupunkikulttuuria. Joskus 
pop-upista syntyy uusia säännöllisiä perinteitä, vaikka se ei oli-
si tarkoituskaan.

Pop-up ponnahtaa, pulpahtaa ja ilmestyy yllättäen. Sanal-
la on kaupallinen tausta. Yksi kysymys on, tarvitaanko sanaa enää 
kauan, kun yritysten ja yhteisöjen toiminta alkaa olla pistemäistä. 
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Sen käännösyritykset eivät ole toistaiseksi onnistuneet: erikoinen 
tempaus ei oikein ponnahda suomen kieleen luontevasti kirkko-
slangista puhumattakaan.

Uudet toiminnalliset tavat ovat herättäneet nikottelua kirkon 
sisäpiirissä. Satunnainen seurakunnan toimintamuoto voi myös 
piispallisen arvion mukaan toimia tien tasoittajana kirkkoon, 
mutta ei välttämättä synnytä sitoutumista. Siitä ei siis suoraan 
seuraa vahvistunut motivaatio tuoda lapsia esimerkiksi kasteel-
le. Näin ajattelevat ovat usein tarjoamassa seurakunnan kasvun-
paikaksi ja ratkaisevaksi tekijäksi messua. Tässä kritiikissä heijas-
tuu se, että perinteisen messun kehittämistä korostavat kilpailevat 
pop-up-aktivistien kanssa samasta kohderyhmästä, nuorista ai-
kuisista. Ei ehkä huomata, että etu on yhteinen.

Osa kirkollisen pop-upin kritiikistä liittyy kysymykseen sen 
taustasta ja motiiveista. Ilmiön synty liittyy kuluttamisen muu-
toksiin. Monet etsivät enemmän elämyksiä kuin tavaraa, enem-
män löytämisen iloa kuin varmoja valintoja, mieluummin jotakin 
vähän erilaisen tuntuista kuin tuttua ja turvallista.

Pop-upin tunnuspiirteet ovat yllätyksellisyys, kertaluontei-
suus, uudet asiayhteydet ja elämykset. Ideana on myös luoda uu-
sia tiloja ja ottaa vanhoja uuteen käyttöön. Tyypillinen kaupalli-
nen pop-up on myymälä, joka perustetaan tyhjillään olevaan ti-
laan vilkkaaseen paikkaan. Tarjolla voi olla erikoiseriä tai -tarjo-
uksia. 
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Tavoitteena on herättää huomiota, tavoittaa uusia ihmisiä ja 
saada aikaan mielikuvia, joissa tuotteet tai palvelut muistetaan 
uudessa asiayhteydessä. Vaikka kirkko ei myy mitään eikä sil-
lä ole tuotteita tai asiakkaita, se ei tarkoita, ettei kirkko tarvitsi-
si uusia tapoja tavoittaa ihmisiä. Pop-up-ilmiö ehdottaa, että kir-
kon ydinviesti irrotetaan myös joistakin vuosikymmenten aika-
na syntyneistä virastomaisista assosiaatioista. Innostuneimmat 
pop-up-järjestäjät sanovat, että heidän esikuvansa on Jeesuksen 
tapa kohdata ihmisiä ja ideoiden reseptiksi riittää, että mennään 
esikuvan tapaan sinne, missä ihmiset liikkuvat ja tehdään heidän 
kanssaan asioita, joita hekin tekevät.

Mitä hyötyä pop-up-tempauksesta on?

Kaupallisella puolella pop-upin idea ei ole tuottaa voittoa, vaan 
markkinoida yritystä tai tuotetta. Kirkkoon tuotuna pop-upin ta-
voitteena on saada kirkolle huomiota ja julkisuutta, päästä ihmis-
ten puheisiin ja luoda yhteyksiä ihmisiin sekä rakentaa tiloja ja 
tilanteita, joissa seurakuntien työntekijät ja alueen ihmiset tapaa-
vat. 

sPop-upin keskeisin kriteeri on näkyvyys. Kirkollisen pop-
upin tekijöiden mukaan hyvän seurakunta-pop-upin kriteeri on 
myös uskollisuus kirkon sanomalle ja se, miten tempaus onnistuu 
tekemään sanomaa näkyväksi.

Tässä kirjasessa pop-up-pioneerit kertovat tekemistään uusis-
ta avauksista. Haastatellut tempausten järjestäjät halusivat poh-
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tia ennen kaikkea kirkon ydintehtävää muuttuvassa toimintaym-
päristössä. Aktiivien mielestä tärkeintä on se, että uusimuotoinen 
toiminta ilmentää kirkon sanomaa. Tempauksia ei keksitä omaksi 
iloksi, vaan niiden tarkoitus on levittää kirkon sanomaa. Enem-
män kuin julkisuus heitä kiinnostaa ihmisten tavoittaminen.

”Kun katselin työpaikkaani ulkoapäin, tulin ajatelleeksi, että 
me seurakunnan työntekijät seisomme kirkon ovella ja toivotam-
me ihmiset lämpimästi tervetulleiksi. Me tarjoamme heille ar-
moa. Mutta entä jos me menisimme ihmisten luo, lähtisimme 
kirkosta kohti ihmisten elämää. Siellä se armo jo on, heidän kes-

POP-UPIN HYÖDYT

• Seurakunta saa suoraa palautetta ja työntekijät pää-
sevät keskustelemaan uusien ihmisten kanssa.  

• Kirkko ja sen sanoma tulee tunnetuksi. 

• Pop-up-kampanjat ovat edullisia ja onnistuessaan 
tehokkaita tapoja saada näkyvyyttä. 

• Työntekijät voivat testata ideoitaan ja kehittyä ta-
paamalla pop-upien kautta uusia ihmisiä, kuten esi-
merkiksi paikallisia toimijoita. Seuraavan pop-upin 
idea löytyy helpommin heidän kanssaan.



15

P O P - U P - K I R K K O

kellään”, kuvaa Paavalin seurakunnan pastori Tuuli Aitolehti ko-
kemuksiaan.

Tulevaisuus tehdään nyt

Ennusteiden mukaan kirkon jäsenmäärä, työntekijät ja toimiti-
lat vähenevät. Esimerkiksi jotkin asuma-alueet voivat jäädä il-
man näkyvää merkkiä kirkosta, omaa työntekijää, seurakuntata-
loa, kappelia tai kirkkoa. Siksikin voi kysyä, mitä keinoja kirkol-
la on olla läsnä siellä, missä sillä ei ole omia tiloja. Joidenkin mie-
lestä kirkon uusi tilanne tai jopa kriisiksi kuvattu tilanne on mah-
dollisuus uuteen yhteisöllisyyteen, jossa jäsenillä on entistä vah-
vempi rooli. Näkyvien resurssien vähenemisessä on haluttu nähdä 
hyviä mahdollisuuksia etsiä uutta tapaa olla läsnä nykyajassa, olla 
osa yhteiskuntaa, olla ihmisille totta.

Kertaluonteiset, kokeilevat tempaukset voivat nousta jäsen-
ten ehdotuksesta tai niissä voidaan palvella perinteisten toimin-
tamuotojen ulkopuolelle jääviä. Kirkon jäsenet ovat keskenään 
erilaisempia kuin ennen, näin arvioidaan usein (mm. Erilaistu-
va kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2012–
2015: Katsaus kirkon työhön. Kirkon tutkimuskeskus). Pop-up 
nojaa vahvaan paikallisuuteen ja sosiaalisessa mediassa verkos-
tomaiseen yhteisöllisyyteen.

On ennustettu, että kirkon rooli tulee nousemaan hyvänteki-
jänä ja toisaalta kulttuuri- ja taidelaitoksena. Tämä näkyy esimer-
kiksi siinä, että mielipidemittauksissa kirkon diakoniaa arvoste-
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taan erittäin paljon ja musiikkitilai-
suudet ovat suosituimpia kirkkoti-
lojen tapahtumia. Kirkon sanomaa 
osataan siis lukea yleisesti toisaal-
ta taiteen kautta ja toisaalta kristin-
uskon ymmärretään laajasti liittyvän 
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen 
ja auttamiseen.

Kirkko on yhä näkyvästi ja tun-
nistettavasti läsnä useimpien suoma-
laisten arjessa silloin, kun elämässä 
tapahtuu suuria. Toimituksista hau-
taan siunaaminen lienee se, jonka perinteistä halutaan pitää kiin-
ni. Avioliittoon vihkimistä on sen sijaan haluttu kokeilla myös 
perinteistä poikkeavilla tavoilla, kuten esimerkiksi Vantaalla Hää-
yön vaivattomana yhteisjuhlana, Turussa Elvis-häinä. Tampereen 
Aamukaste on puolestaan yksi esimerkki uudesta tavasta järjestää 
kaste. Jatkossa pop-up-ilmiön periskooppia käännettäneen yhä 
enemmän myös niiden toimintamuotojen suuntaan, jotka tällä-
kin hetkellä huomaamattomina tarttuvat laajasti ihmisten arkeen: 
kasvatukseen ja diakoniaan. Ilmiön avulla voisi elvyttää myös py-
häkoulua ja kaupunkirippikoulua.

Enemmän kuin ennustamisesta, pop-upissa on kysymys pree-
sensissä elämisestä, nopeasta reagoimisesta tänään läsnä oleviin 
tarpeisiin ja teemoihin. Pop-upissa onnistumisessa kyse on sii-
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tä, miten kirkko elää juuri aikansa tasalla, miten hyvin se tun-
tee ihmisensä, kylänsä ja korttelinsa ja vielä enemmän: miten hy-
vin se antaa koko seurakunnalle mahdollisuuksia, miten se tun-
tee itsensä ja arvostaa jäseniään. Monen aktiivin mielestä kysy-
mys on myös siitä, miten hyvin kirkko tuntee itsensä. Yhtä kauan 
kuin kirkossa on uskottu ylösnousseeseen Jumalan Poikaan, yhtä 
kauan on mietitty sitä, miten Hänestä pitäisi kertoa eteenpäin.
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 Mille kalliolle  
pop-up rakennetaan?
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T ekijöidensä mukaan pop-up vaatii herkkyyttä, nopeaa 
reagointia, rohkeutta, hyvien ideoiden tunnistamista ja 
luopumista siitä, että etukäteen tiedetään, mistä parhaat 

ideat tulevat.

Jäsenkato ja sen seuraukset

2000-luvulla kirkon jäsenmäärä on laskenut, mutta työntekijä-
määrä noussut. Kun kirkkoon kuuluminen alkoi dramaattisesti 
laskea 2000-luvulla, kirkkoon hiipi melko nopeasti kriisimieli ala. 
Monet pitivät sitä alusta lähtien mainekriisinä. Siksi 2000-lu-
vulla on oltu entistä kiinnostuneempia ihmisten kokemuksista ja 
käsityksistä kirkosta. On tilattu suuri jäsentutkimus, alettu pu-
hua toimintakulttuurin muutoksesta ja tehty tutkimuksia ihmis-
ten asenteista. Jäsenmäärän laskun alettua on ryhdytty myös en-
tistä enemmän puhumaan seurakunnasta jumalanpalvelusyhtei-
sönä. 2000-luvulla alettiin jälleen uudistaa jumalanpalvelusta, 
keskustella erityismessuista ja päämessusta, perustettiin paikalli-
sia ryhmiä, joissa jaetaan messutehtäviä, ja kaupungeissa aloitet-
tiin monta uutta messukonseptia, kuten pop-messu. On ollut tar-

D
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koitus uudistaa jumalanpalvelu-
selämää palvelemaan mahdolli-
simman laajaa kirjoa erilaisia ih-
misiä. 

Tutkimusten mukaan kirk-
koa arvostetaan laajimmin hy-
vän tekemisestä ja taiteesta. Esi-
merkiksi helsinkiläisiltä kirkkoon 
viime vuosina liittyneiltä kerätyn 
aineiston perusteella kirkkoa ar-
vostetaan eniten sosiaalisen oi-
keudenmukaisuuden esilläpitä-
jänä (Minna Rikkinen, Kirkko 
Helsingissä -julkaisuja 4. 2016.). Kirkolliset toimitukset tavoitta-
vat vielä hyvin ihmisiä ja kuuluvat yhä laajasti perhejuhlaperintei-
siin, mutta kaupungeissa tämäkin on laskussa. Jumalanpalvelus-
elämän uudistaminen puhuttaa monia. Messuja voi yrittää muut-
taa, ihmisten käsityksiin messusta voi yrittää vaikuttaa. Kolmas 
tie on hyväksyä, että kirkko on jumalanpalvelusten lisäksi myös 
siellä, missä sen asiasta puhutaan. Muutos tapahtuu jumalanpal-
velusten ympärillä ja ulkopuolella.

Kirkossa perinteisinä pidetyistä toiminnoista kaikki jumalan-
palvelusten tapakulttuuria myöten ovat olleet kirkon tapa kuulua 
ja näkyä omana aikanaan. Nykyisin on itsestään selvää, että rip-
pileirit, diakonialounaat, ekaluokkalaisten siunaus ja koululaisten 
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iltapäiväkerhot tunnistetaan kirkon toiminnaksi. Niitä arvoste-
taan eikä niitä kohtaan kuule juuri koskaan kritiikkiä siitä, että ne 
ovat liiaksi ihmisten tarpeisiin kehiteltyjä tai eivät kuulu kirkon 
vanhaan perinteeseen tai ydintoimintoihin. Sakramenttien, sie-
lunhoidon, diakonian ja kasvatuksen on ymmärretty toteutuvan 
niissä. Myös pop-up-toimintaa suunnitellaan palvelemaan kirkon 
ydintä. Tämän kirjan tavoite on auttaa ymmärtämään pop-upia, 
jotta voisimme mahdollisimman hyvin välttää tarpeettoman kri-
tiikin vaiheen. Toisaalta kriittisyys on samalla väline toiminnan 
kehittämiseen.

Uusi herätysliike?

Pop-up-aktiivien mukaan ihmisten tavoittaminen on kirkolle 
tärkeä asia. Ei riitä, että kirkossa toimitukset toimitetaan oikein 
tai että ammattilaiset ovat valmiita palvelemaan niitä, jotka tule-
vat kirkkoon. Ihmisten on kuultava kirkosta myös sen seinien ul-
kopuolella. Vanhat kirkon herätysliikkeet painottivat uskonnon 
henkilökohtaista merkitystä, ja pop-up-pioneerit ovat nähneet 
suuntauksessa jotakin samaa. Yhdistävä tekijä on kiinnostus ih-
misten henkilökohtaisiin kokemuksiin ja käytännöllinen jäsen-
lähtöisyys.  Pop-up, kuten historialliset herätysliikkeetkin, läh-
tevät siitä, että ihmisten omakohtaisilla kokemuksilla uskosta on 
merkitystä. Sitä ei myöskään voi tapahtua ilman ihmisiä.

Kirkossa alettiin 2000-luvulla myös tähyillä naapurimai-
hin, joissa maallistuminen on pidemmällä. Tehtiin havainto, että 
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missään maailmassa ei ole luterilais-
ta kirkkoa, jolla olisi yhtä paljon läm-
mitettyjä, remontoituja sisätiloja ja 
koulutettua henkilökuntaa kuin Suo-
messa. Nämä ovat vähenemässä myös 
meillä. Naapurimaissa kirkoissa ja 
kirkoilla tapahtuu paljon uutta.

Esimerkiksi Tukholman Söder-
malmin kaupunginosassa kävijäen-
nätyksiä tehnyt Katarinan seurakun-
ta perustuu kirkkoherra Olle Carls-
sonin mukaan siihen, että tilat avat-
tiin kaikelle sille toiminnalle, mistä 
alueen ihmiset olivat kiinnostuneita. 
Tuloksena kirkon tiloissa toimii va-
paaehtoisten suosima kivijalkakahvila sekä taiteisiin, hyvinvoin-
tiin ja henkisyyteen liittyviä piirejä, joogaa, rukous- ja vertaistu-
kiryhmiä. Carlsson on vakuuttunut siitä, että jumalanpalvelus-
elämän vetovoima syntyy sitä kautta, että ihmiset kokevat seura-
kunnan voivan auttaa heitä heidän elämänongelmissaan. Katari-
nassa jumalanpalvelusihmeenä pidetty nykyinen aktiivinen yhtei-
sö sai hänen mukaansa alkunsa luottamuksellisesta rukouspiiristä, 
jossa puhuttiin ensin riippuvuuksista ja lopulta muistakin ihmisiä 
vaivaavista ongelmista. Kiinnostavaa on myös se, että rukouspiiri 
syntyi kirkkoherran omien ongelmien vuoksi. Yksi pop-upin ky-

Jumalan-

palveluselämän 

veto voima  

syntyy  sitä 

 kautta,  että 

ihmiset kokevat 

seura kunnan  

voivan auttaa  

heitä heidän 

elämän-

ongelmissaan.
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symys onkin se, kannattaisiko toimintaa suunnitella periaatteella 
”mitä itse haluaisin”. Joskus se näyttää toimivan.

Pop-up-pioneerien tavoite on rakentaa siltoja kirkon ja maa-
ilman välille. Niiden siltojen uskotaan kuljettavan ihmisiä kirk-
koon. Vantaalainen nuorten aikuisten pastorin, sittemmin piispa 
Teemu Laajasalon viestinnällinen avustaja Satu Huttunen tiivis-
tää idean näin:

”Pop-upin ensimmäinen pihvi on se, että uskalletaan teh-
dä jotakin uutta ja yllättävää eikä sitä heti kanonisoida, vaan ko-
keillaan. Toinen pihvi on se, että pop-up mahdollistaa myös seu-
rakunnan perinteisen toiminnan tulevaisuudessa. Jos ei ole näky-
vyyttä ja ihmisiä tavoittavia juttuja, ei myöskään ole tulevaisuu-
den raamattupiirejä eikä kirkkokahveja.”

Huttunen jakaa työnsä kokoavaan ja jalkautuvaan työhön sekä 
sometyöhön. Pop-up-tempaukset kuuluvat erityisesti jalkautu-
vaan työhön, joka suuntautuu ulospäin, uusia ihmisiä ja uusia yh-
teistyökumppaneita kohti ja myös uusiin fyysisiin tiloihin ja ti-
lanteisiin.

Pop niin kuin populus

Pop-upin yksi keskeinen piirre on antaa rivijäsenille tilaa. 
Pop-up-aktiiveista suurin osa on toistaiseksi kirkon työntekijöi-
tä, mutta painopistettä halutaan siirtää myös seurakuntalaisil-
le. Jotkut haastatelluista työntekijöistä pitivät hyvänä periaattee-
na tehdä tapahtumia, joihin itse seurakuntalaisena haluaisi osal-
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listua. Toisten mielestä esimerkiksi 
teologien täytyisi ohittaa omat henki-
lökohtaiset mieltymyksensä ja kuun-
nella seurakuntalaisia tai antaa hei-
dän toimia omaehtoisemmin kirkon 
resurssien puitteissa. Monet toivovat 
seurakunnista yhteisöjä, joissa ei oli-
si kahtiajakoa ammattilaisiin ja ylei-
söön, tekijöihin ja tekemisen kohteisiin. 

Vaikka kirkko yhä tavoittaa toimitusten kautta valtaosan ih-
misistä hyvin, yleiset käsitykset, kuvat, yksittäiset kannanotot ja 
media täyttävät sitä tilaa, joka syntyi, kun kirkon arvovalta lakkasi 
jälkimodernissa yhteiskunnassa vähitellen olemasta itsestään sel-
vä. 

Tutkimusten mukaan lähes puolet kirkon jäsenistä osallis-
tuu kirkon toimintaan vain satunnaisesti. He muodostavat jou-
kon, joka ei juuri näy toimintatilastoissa, mutta heidän asenteen-
sa on olennainen tulevaisuuden kannalta.  Heitä saatetaan kutsua 
passiivisiksi, vieraantuneiksi tai irrallisiksi jäseniksi, mutta heidän 
joukkonsa on varsin kirjava. Kirkon jäsenillä on yleensäkin nykyi-
sin varsin monia syitä suhtautua kirkkoon positiivisesti tai nega-
tiivisesti. Joillekin passiivinen jäsenyys merkitsee esimerkiksi pe-
rinteen ylläpitämistä, toisille auttamistyön kannattamista. (Leik-
kauspintoja kirkon jäsenyyteen. Kirkon tutkimuskeskus. 2014.)

Lähes puolet 

kirkon jäsenistä 

osallistuu kirkon 

toimintaan vain 

satunnaisesti.
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Ihmiset ovat myös uudella tavalla uteliaita sen suhteen, mitä 
arvoja kirkko ajaa, mitä se kannattaa, mitä se yrittää sanoa. Kir-
kon strategia vuoteen 2020 saakka painottaa, että sanoma noste-
taan esiin ihmisille ymmärrettävällä tavalla (Kohtaamisen kirkko 
2020.). Tutkimuksissa on myös havaittu, että seurakunnissa pas-
siivisillakin ihmisillä on  sijaisuskonnollisuuden tarve – haave sii-
tä, että jossakin kirkko kuitenkin on ja pysyy, viettää rituaalejaan 
ja saarnaa. 

”Kirkko ei ehkä kosketa useimpien ihmisten arkea, mutta mo-
net heistä − ehkä tietämättäänkin − haluavat, että yhteiskunnassa 
on myös jotain pyhää. He haluavat, että kirkko on, vaikka he ei-
vät siellä juuri koskaan kävisikään. Toki on mahdollista, että sijai-
suskonnollisuus on pitkällä tähtäimellä vain yksi maallistumisen 
ja kirkosta vieraantumisen välivaihe.” (Kirkon tulevaisuuskomite-
an mietintö 2016.)

Pop-up-hankkeet on suunnattu kertomaan kirkosta ja sen sa-
nomasta uusille ihmisille. Tavoitteena on tavoittaa myös niitä, 
jotka eivät tiedä paljoa kirkosta. Pop-up-pioneerit sanoivat haas-
tatteluissa usein, että kokevat kyseisen ryhmän tavoittamisen pe-
rinteisin menetelmin hyvin vaikeaksi tai mahdottomaksi.

Palveluvirastosta armon uutistoimistoksi

Kirkolla on vakiintunut maine turvallisten palvelujen virastona. 
Jäsentutkimuksen mukaan ( Jäsen 360° -asiakasryhmätutkimus.)  
ihmiset  haluavat kirkolta entistä yksilöllisempää palvelua. Vii-



26

P O P - U P - K I R K K O

me vuosina kirkko on alkanut it-
sekin mieltää ihmisten yksilölliset 
vaatimukset omiksi haasteikseen. 
Tämä näkyy muun muassa Koh-
taamisen kirkko 2020 -strategias-
sa, jossa todetaan, että kirkko elää 
ihmisten yhteisöllisyyden tarpei-
den ja yksilöllisten, erilaistuvien 
tarpeiden ristipaineissa.  On toi-
saalta niin, että monet suomalai-
set eivät koe kirkon antavan ratkaisuja heidän henkilökohtaisiin 
elämänongelmiinsa, mutta toisaalta kirkolta ei tätä edes kaiva-
ta. Yhtäältä ihmisten hengellinen etsintä on yksilöllistynyt, mutta 
toisaalta kirkolta odotetaan eniten huono-osaisten auttamista ja 
heidän puolestaan puhumista (Moderni kirkkokansa, Kirkon tut-
kimuskeskuksen julkaisuja 82, 2003.). 

Siinä missä kirkolla oli ennen vakiintunut rooli kuten valtion 
virastolla, sen tilanne muistuttaa nykyisin enemmän ideologisen 
järjestön vastaavaa. Kirkolta kysytään yhä useammin, kannattaako 
siihen kuulua ja mitä asioita se edistää. Pop-up on yksi keino ker-
toa kirkon sanomasta.

Pop-up-pioneerit ovat kirkossa viestinnän puolesta puhujia. 
Heidän mielestään kirkon ääni ei kuulu tarpeeksi. Aktiivien haas-
tatteluissa kävi ilmi, että pop-upin takana on vanha ajatus vies-
tin levittämisestä, siis evankeliumista kirkon ydintoimintona. Kun 

Pop-upin takana 

on vanha 

ajatus viestin 

levittämisestä, siis 

evankeliumista 

kirkon ydin-

toimintona. 
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pop-up-toiminnan yhtymäkohtaa kirkon ydintehtäviin kysytään, 
puolustajien vastaus on selvä: pop-up on julistamista sanoin, sym-
bolein, teoin ja läsnäolon kautta. Kirkolla ei ole tuotetta, josta pi-
täisi viestiä. Kirkolla on vain viesti. Monien mielestä seurakun-
nat tarvitsisivat huomattavasti nykyistä enemmän apua ammat-
tiviestinnässä. Pastori, päätoimittaja Mikko Salmen näkemyksen 
mukaan seurakuntien käyttöön pitäisi pääkaupunkiseudulla tar-
jota viestinnän huipputiimi, jossa työskentelisi mainostoimiston 
tapaan eri alojen viestintäammattilaisia ja teologeja. Tavoittee-
na olisi miettiä, miten seurakunnan elämästä ja toiminnasta ker-
rotaan niin, että ihmiset ymmärtävät, ja niin, että sillä on yhtymä-
kohtia heidän elämäänsä. Oulun kohutut pappien Agnostikko-il-
lat, joita Salmikin oli järjestämässä, vetivät salin täyteen ihmisiä, 
joita kiinnostivat tapahtuman väitelauseet. Salmen mukaan kir-
kossa ei ymmärretty, että väitelauseet, kuten ”Jumalaa ei ole”, ei-
vät olleet järjestäjien ajatuksia, vaan lauseita, joita papit halusivat 
tarkastella. Salmen mukaan ihmiset tarvitsevat reilua keskustelua 
uskonasioista, jota juuri papit on koulutettu käymään. Hänestä 
pop-up-tyyppisten iltojen suosion salaisuus oli viestintä ja lausei-
den provokaatio viestinnällinen teko, jota tulkittiin väärin.

Pop-up tapahtuu paljolti mediassa. Ajatus viestistä kirkon 
ydinasiana on se, ettei ole tuotetta ja sen markkinointia tai palve-
lua ja siitä tiedottamista, vaan ainoastaan viesti. Koko kirkko voi-
daan nähdä silloin viestimisorganisaationa, jossa palveluidenkin 
pitää kertoa ilosanomasta. 
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Perinteisen viestinnän roolit ovat murtuneet. Sosiaalises-
sa mediassa ei ole selvää rajaa viestin tuottajan ja yleisön välillä. 
Blogit, vlogit ja koko sosiaalinen media on tehnyt sen, että kenel-
lä tahansa voi olla julkinen sana käytössään.

Toinen murros on rajan kaatuminen toiminnan ja viestinnän 
väliltä. Sosiaalisen median kautta ei vain viestitä jostakin, vaan 
toimitaan, eletään, koetaan ja kommunikoidaan. Kuva, ääni, ko-
kemukset, näkemykset, keskustelu ja jakaminen tapahtuvat sa-
malla, kun viesti siitä leviää.

Pop-up on näiden rajojen murtumisen ajan ilmiö. Pop-up ta-
pahtuu myös siellä, missä kokemusta siitä jaetaan. Sen viestin-
nästä ei voi vastata vain ammattilainen, vaikka heitäkin tarvitaan. 
Viesti kulkee kenen tahansa profiilista eteenpäin kuvana, videona, 
kommentteina. Pop-up tarvitsee somea myös siksi, että se on re-
aaliaikaista tai vähintään nopeaa. Kaupallisilla markkinoilla sano-
taan, että kuluttajalla on somessa entistä enemmän valtaa. Sama 
koskee myös järjestöjä, yhdistyksiä ja kirkkoa. Käytännössä siitä 
seuraa kaksi asiaa: seurakunnissa pitäisi olla aikaa ja kiinnostusta 
sosiaalisen median kehityksen seuraamiseen ja taitoa käyttää so-
siaalista mediaa viestinnässä sen parhaita puolia hyödyntäen.

Somesuunnitelman luominen

Vantaan Tikkurilassa pastori Satu Huttunen otti pitkänäperjan-
taina mustiin peitetyllä alttaripöydällä olleista ruusuista kuvan  ja 
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kirjoitti päälle tekstin psal-
mista 22: ”Jumalani, Juma-
lani, miksi hylkäsit minut?” 
Kuva tavoitti moninkertai-
sen määrän ihmisiä seura-
kunnan jumalanpalveluk-
seen nähden. Siltä pohjalta 
Huttunen kokee, että some-
kanavien käyttämättä jättä-
minen olisi kirkon ydinsa-
noman peittelyä.

Sananjulistuksen lisäk-
si Huttunen käyttää sosiaa-
lista mediaa monipuolises-
ti yhteydenpitoon, nuorten 
innostamiseen, hartauksiin, 
tapahtumien markkinoimi-
seen, seurakunnan elämästä 
kertomiseen muun muassa 
tekemällä behind the scenes -materiaalia.  Hänestä kasvoilla toi-
mimisella on merkitystä, ja sitä tulisikin hyödyntää seurakuntien 
viestinnässä laajemminkin. 
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Pop-up-tapahtuman viestinnässä pitää huomioida monta  
tasoa: 

1. Oikeiden kanavien ja palveluiden valinta.

2. Linkkien nopea päivittäminen oikeille internetsivuille ja so-

siaalisen median profiileihin ja mahdollisiin uutiskirjeisiin.

3. Mahdolliset sisäiset sivut, intrat, joita eri taustayhteisöillä on.

4. Rohkaiseva yhteydenpito blogien ja vlogien pitäjiin, innos-

tuneisiin vapaaehtoisiin tai muuten alueen someaktiivisiin 

toimijoihin.

Yritysten viestinnässä keskeinen sosiaalisen median markkinoin-
ti lienee tavalla tai toisella myös seurakuntien viestinnän tulevai-
suutta.

Gimme some lovin´

Kirkon sosiaalisen median keskusteluissa äänet ovat yhä häm-
mentyneitä. Lupaa käyttää työaikana somekanavia joudutaan 
monissa seurakunnissa vielä kysymään. Ja sitten pitäisi tietää, 
mitä, kenelle, missä kanavissa ja miten. Ja entä työnjako: kuka 
seurakunnan viestinnästä lopulta vastaa, jos esimerkiksi yhden 
seurakuntalaisen twiitit saarnasta pesevät kiinnostavuudellaan, 
todistusvoimallaan ja näkyvyydellään moninkertaisesti sen, mitä 
virastosta käsin yritetään.
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Nuorten tavoittaminen ja palveleminen verkossa on vielä kir-
kossa melko uusi kysymys. Millä ajalla, millä välineillä, profiileil-
la, osaamisella ja ennen kaikkea muutoshalukkuudella sitä teh-
dään, mietityttää vielä monia. Sosiaaliseen mediaan kuuluu jatku-
va muutos ja monikanavaisuuden vaatimus.

Melkein kaikki kirkon nuorisotyön ammattilaiset käyttävät 
sosiaalista mediaa, mutta työaikaansa nähden melko vähän. Vies-
tinnän kysymyksistä teologian tohtoriksi väitellyt pastori Me-
ri-Anna Hintsala teki Kirkkohallituksen tilauksesta tutkimuksen 
digitaalisesta nuorisotyöstä kirkossa. Sama somen liian pienen 
hyödyntämisen tilanne koskee hänen mukaansa niin seurakuntia 
kuin kuntia. Molemmissa myös mietitään samoja kysymyksiä.

Yksi kysymys on työsuojelullinen ja liittyy työaikaan: Miten 
jakaa läsnäoloa ja työvoimaa sinne, missä nuoret ovat vuorokau-
den ajasta riippumatta? Mitä tehdä seitsemällesadalle viestille, 
joita snapissa tai whatsappissa on aamulla?

Seurakunnissa laitteet eivät tue sosiaalisen median käyttä-
mistä tarpeeksi eikä ymmärrystä verkkotyöstä ole riittävästi. So-
vellukset eri-ikäisten parissa vaihtuvat nopeasti, ja nykyisin yhä 
enemmän myös profiilit eli käyttäjätilit ovat väliaikaisia ja vaihtu-
via. Keski-ikäisten some on usein stabiili, nuorten ei.

Kirkon erityinen haaste on se, miten tehdä verkossa mielekäs-
tä työtä ja miten tuoda hengellistä sisältöä sosiaaliseen mediaan. 
Liikkuva kuva, lyhyet yllättävät ja taiteellisesti korkeatasoiset vi-
deohartaudet sekä visuaalisesti hyvät kokonaisuudet toimivat so-
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messa. Mutta vielä tärkeämpää olisi saada ihmiset itse mukaan. 
Nyrkkisääntönä voi tutkimusten mukaan pitää sitä, että nuoret 
katsovat somesta kuvia, vanhemmat nuoria enemmän myös teks-
tejä.

Sosiaalisen median haltuunottaminen vaatii työtä ja ammat-
titaitoa. Pop-up-aktiivit käyttävät sosiaalista mediaa työssään 
muutenkin. Heille sosiaalinen media ei ole erillinen väline vaan 
osa kaikkea työtä. Hintsalan mukaan kirkon kannalta keskeistä 
on ymmärtää, miten ihmiset liikuttuvat, eläytyvät ja kokevat ver-
kossa yhtä voimakkaasti ja kokonaisvaltaisesti kuin muutenkin.

Pop-upin teologia

Pop-up on kirkossa edistämässä samaa asiaa, jota muillakin kir-
kon työmuodoilla yritetään edistää: julistaa tunnustuksensa mu-
kaisesti Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja sekä edistää sanoman 
leviämistä ja lähimmäisenrakkauden toteutumista. Pop-up on lä-
hetystyötä uusilla kielillä.

Monet haastatellut viittasivat Jeesukseen ja Lutheriin. Jeesus 
kohtasi evankeliumitekstien mukaan ihmisiä enimmäkseen us-
konnollisten rituaalien ja rakennusten ulkopuolella. Suurin osa 
kohtaamisista tapahtuu edelleen keskellä ihmisten arkielämää. 
Kohtaamisilla on myös satunnainen luonne, vastassa on aina sa-
tunnainen ohikulkija, kuka tahansa, ei valittujen homogeeni-
nen joukko. Jeesuksen persoonassa ja toiminnassa on pidetty eri-
tyisenä piirteenä sitä, että keskustelukumppanit ovat kaikenlais-
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ta väkeä ja kaikenlaisissa tilanteis-
sa, usein jonkin ongelman vaivaa-
mia. Luther sen sijaan on nostet-
tu esiin kansankielen puolustaja-
na ja arjen, työn ja perhe-elämän 
pyhittäjänä. Hänen esimerkkin-
sä nousi esiin puheissa siitä, mik-
si kirkon pitäisi kiinnostua ihmis-
ten elämänkysymyksistä ja puhua sellaisella kielellä, jota ihmiset 
ymmärtävät. Hyvin luterilainen on myös pastori  Tuuli Aitoleh-
den ajatus siitä, että armo on jo siellä, missä kastetut ihmiset elä-
vät elämäänsä, ei vain kirkon ovien sisällä. Hänen mukaansa kirk-
ko voi olla osoittamassa armon merkityksen missä tahansa.

On myös työskentelytavoiltaan pop-up-tyylisiä työntekijöitä, 
jotka eivät kuitenkaan halua käyttää pop-up-sanaa. Joissakin kir-
kon näkyvistä tempauksistaan tunnettujen työntekijöiden haas-
tatteluissa tuli esiin, että sanaa myös karsastetaan joko sen kau-
pallisen viitekehyksen takia tai muusta syystä. ”Olen mukana ai-
noastaan hankkeissa, joissa kysymys on rukouksesta, toimituk-
sista, kirkkovuoden pyhistä, jumalanpalveluselämästä, kristittyjen 
yhteydestä ja diakoniasta. Näistä ja kirkon sanoman levittämises-
tä on kysymys”, kuvasi eräs haastateltu pappi. 

Useimmat pop-up-aktiiviset ihmiset seurakunnissa olisivat 
varmasti mielissään, jos heidän tempauksiaan kutsuttaisiin evan-
kelioinniksi tai julistustyöksi tai kuvailtaisiin kristittyjen yhtey-

Armo on jo siellä, 

missä kastetut  

ihmiset elävät  

elämäänsä, ei vain 

kirkon ovien sisällä.
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Kirkko ei ole yritys,  
mutta sen pitää yrittää

Yrityksille pop-up merkitsee

• yleisön huomion herättämistä ja yllättämistä 

• uusien ihmisten tavoittamista

• mahdollisuutta tutustua uusiin kohderyhmiin 

• elämysten tarjoamista

• ei välttämättä voittoja, mutta julkisuutta 

• tapaa lähestyä ihmisiä, joille väliaikaisuus ja irrallisuus 

ovat luontevampia kuin sitoutuminen säännöllisiin tilai-

suuksiin 

• mahdollisuutta viedä omia tunnuksia uusiin tiloihin ja 

käyttää omia tiloja uusilla tavoilla

• tapaa luoda uusia konsepteja esimerkiksi yhdistämällä 

tuotteita tai palveluita  elämyksiin, kuten musiikkiin, tai-

teeseen, syömiseen ja seurusteluun.
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Kirkolle pop-up voisi vastaavasti aktivistien 
mukaan merkitä

• ihmisten puhuttelemista

• uusien ihmisten osallistumista 

• mahdollisuutta tutustua ihmisiin 

• elämysten tarjoamista

• ei varmoja tilastopiikkejä, mutta keskustelun herättämistä

• tapaa lähestyä ihmisiä, joille väliaikaisuus ja irrallisuus 

ovat luontevampia kuin sitoutuminen säännöllisiin tilai-

suuksiin 

• mahdollisuutta viedä omia symboleja ulos ja tilaisuutta 

antaa omia tilojaan ihmisten käyttöön

• mahdollisuutta luoda uusia mielikuvia yhdistämällä kir-

kon läsnäolo elämyksiin, kuten musiikkiin, taiteeseen, ur-

heiluun, nukkumiseen, syömiseen ja seurusteluun.
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den, rukouselämän ja kristinuskon eläväksi tekemisen sanoin. 
Kaikki haastatellut pitivät kuitenkin pop-up-toimintaansa hen-
gellisesti motivoituna.

Mistä ideat tulevat?

Pop-up ei yleensä synny kokouspöydissä, vaan ikään kuin sattu-
malta. Olennaista on ideoiden poimiminen ja eteenpäin viemi-
nen. Toistaiseksi ideointia hallitsee muutamien luovien ja aktii-
visten, hyvin verkostoituneiden näkyvien persoonien tekemä työ.

Innovaativinen Marko Honkaniemi työskenteli aikoinaan 
viestijänä Nokian seurakunnassa. Niin sanottu Nokian herätys oli 
jakanut seurakuntaa ja sen työntekijöitä. Honkaniemi ideoi seu-
rakuntakeskuksen seinälle humoristisen ”Vältä jouluruuhkaa, tule 
kirkkoon jo nyt” -banderollin. Mainokset laitettiin myös sosiaali-
seen mediaan. Tästä alkoi viestinnällisten onnistumisten ketju. 

Banderollit olivat Honkaniemen mukaan ikään kuin sisään-
heittotuote, jäänsärkijä, tapa päästä paikkakuntalaisten ja some-
kansan sydämiin. Nokian seurakunnan viestintä pääsi lukuisiin 
myös perinteisiin medioihin positiivisessa merkeissä. Paikallises-
ta viestinnästä tuli huomion myötä koko kirkon viestintää. Huo-
mioarvoa nosti sekin, että seurakunta lähti ennakkoluulottomas-
ti yhteistyöhön sarjakuvantekijä Pertti Jarlan kanssa. Sanomaleh-
distä tutut Fingerporin piirroshahmot hauskuuttivat pian seura-
kunnan banderolleissa. Suhtautuminen muuttui, esimerkiksi pai-
kalliset urheiluseurat rohkaistuivat hakemaan seurakuntaa yh-
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teistyökumppaniksi. Honkanie-
men mukaan nämä onnistumi-
set kohensivat seurakunnan yh-
teishenkeä ja ilmapiiriä merkittä-
västi. (Somempi seurakunta 86-
87. 2016.)

Yritysten kanssa yhteistyö on 
vaatinut verkostoituneita ihmi-
siä ja tunnettuja kasvoja. Kun yhteistyöprojekti festivaalin, radio-
kanavan tai ravintolan kanssa on kerran onnistunut, on kirkkoa 
yleensä pyydetty uudelleen mukaan. Hyvän kierre syntyy hyvistä 
kohtaamisista ja luottamuksesta.

Seuraava askel olisi pop-up osana arkista seurakunta- ja jär-
jestötyötä. On hyvin mahdollista, että pop-up tekee tuloaan myös 
seminaareihin, pöytäkirjoihin ja strategioihin. Pop-upin systema-
tisoinnin vaikeutena on se, että kysymys on nopeasta reagoimi-
sesta nykyhetkeen. Pop-upiin kuuluu riskinotto, irrottelu, leikki-
mielisyys ja epätavallisuus. Vastuunkantajien haastattelujen pe-
rusteella ideat on toistaiseksi usein saatu seurakunnan henkilö-
kunnalta, mutta myös seurakuntalaisilta. Koska tempaukset tar-
vitsevat yleensä rahaa, työaikaa ja usein myös tiloja, tarvitaan esi-
miehen siunaus. Ilman sitä on vaikea tehdä seurakunnan nimis-
sä ja resursseilla.

Riskejä esitettiin olevan kolmenlaisia: kielteistä julkisuutta, 
yhteisön sisäisiä erimielisyyksiä ja resurssien menemistä hukkaan, 

Pop-upiin kuuluu 

riskinotto,  

irrottelu, leikki-

mielisyys ja epä-

tavallisuus. 
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jos hanke jollakin tavalla epäon-
nistuu. Moni pop-up-pioneeri 
piti kuitenkin suurempana riskinä 
sitä, ettei tilaa uuden kokeilulle 
ole. Haastatteluissa tuli esiin pio-
neerien kokemus siitä, että kriit-
tisissä arvioissa pop-upia verra-
taan yhä perinteiseen seurakunta-
työhön, jonka tavoitteet eivät aina 
ole selkeitä, mutta sitä ei silti usein kyseenalaisteta. Pop-upilta 
vaaditaan siis paljon.

Ideat ovat toistaiseksi syntyneet huomattavan usein kirkko-
herrojen ja seurakuntalaisten vuorovaikutuksessa. Asialla ovat ol-
leet myös oppilaitostyötä tehneet ihmiset. Heidän työstään suu-
rin osa on pienimuotoista pop-upia, koska työympäristö ei tarjoa 
valmiita toimintamuotoja, vaan papin on oppilaitoksessa löydet-
tävä itse roolinsa. Oppilaitokset ovat kiinnostuneita kirkosta yh-
teistyökumppanina opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäjänä. Täl-
tä pohjalta syntyvät monien tempausten ideat, esimerkiksi panta-
paitaisten kuljeskelu kahvitermosreput selässään opiskelijatapah-
tumissa tai kirkon pöytä hyvinvointimessuilla.

Uusia tempauksia ovat loihtineet ideanikkarit, jotka tekevät 
työtään usein melko julkisella persoonallaan ja käyttävät hyväk-
si laajoja verkostojaan. Niiden takana on ollut myös monia luo-
via, nopeita mediapersoonia, joilla on yhteyksiä toimittajiin, kan-

Yksi pop-upin  

tulevaisuuden  

kysymys on, miten 

sille olisi tilaa myös 

tavallisissa seura-

kunnissa. 
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salaisjärjestöihin ja yrityksiin. Yksi pop-upin tulevaisuuden kysy-
mys on, miten sille olisi tilaa myös tavallisissa seurakunnissa. Mi-
ten tehdään tilaa ideoille ja niiden toteuttamiselle kalenteriin ja 
budjettiin? Joskus kuulee sanottavan, että seurakunnan työnte-
kijöitä ei uusissa hankkeissa tarvita kuin mahdollistajina. Mut-
ta sekin vaatii aikaa, energiaa ja usein myös rahaa ja ennen kaik-
kea asennetta.

Pop-up poimii seurakunnan tarjottimelta  
tippuneita

Yksi kysymys pop-upien kehittämisessä olisi se, miten kertaluon-
teisesti voitaisiin tavoittaa mahdollisimman monenlaiset ihmiset. 
Tällä hetkellä kirkko näyttää tavoittavan huonoiten ihmiset rip-
pikoulun ja lapsiaan kerhoon tuovan ikäluokan välillä. Kaupun-
kien nuoret aikuiset ovat liikkuvia, elämänkatsomustaan etsiviä ja 
elämyshakuisia. Nuoret kaupunkilaiset aikuiset myös eroavat kir-
kosta eniten, kertovat tilastot. Nuoria aikuisia myös liittyy kirk-
koon. Heille tärkeitä ovat toisaalta kummius ja vihkiminen, toi-
saalta kirkon tekemä auttamistyö.  Juuri saman ryhmän tavoitta-
miseksi pop-up lienee lähinnä keksitty. Rock-festivaaleilta voisi 
liikkua myös muihin kansantapahtumiin, yritysyhteistyöhön sekä 
järjestöjen ja kuntien suuntaan.

Myös miehet ovat yleisesti seurakuntien tapahtumissa vä-
hemmistönä, ja osa pop-up-pioneereista kertoi tämän vaikutta-
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neen tapahtuman sisältöön. Onnistumisina koettiin se, että kir-
kossa hyvin harvoin käyviä miehiä oli saatu mukaan. 

Pop-up näyttäytyy joidenkin mielestä hyvinvoivan kolmi-
kymppisen keskiluokan palvelijana, mutta mielikuva ei täysin 
vastaa tämänhetkistä todellisuutta. Eri puolilla maata on järjes-
tetty pop-up-tapahtumina myös diakonian kiertäviä kesäkahvi-
loita, jotka ovat palvelleet diakoniatoimistojen ja virastoaikojen 
ulkopuolella. Myös hyvin näkyvyyttä saaneet turvapaikanhakijoi-
ta ja asunnottomia varten järjestetyt keräykset ja tempaukset ovat 
osoituksia pop-upin mahdollisuuksista diakonian työvälineenä. 

Kansankirkosta kansalaiskirkoksi

Tutkimusten mukaan perinteinen pitkäjänteinen järjestötoimin-
ta on laskussa, mutta kiinnostus kerrallaan lyhytkestoiseen va-
paaehtoistoimintaan, yhteisöllisyyteen ja yhteiskunnalliseen vai-
kuttamiseen on säilynyt tai nousussa. Kirkko ei kenties tulevai-
suudessa ole kansankirkko eli koko kansan yhdessä ylläpitämä ja 
kannattama, mutta se voisi monien mielestä olla enemmän jä-
sentensä omakseen tunteva ja näköinen. Kansalaiskirkko tarjoai-
si ihmisille mahdollisuuksia käyttää omaehtoisesti tiloja ja tun-
nuksia, olla kirkko, kokoontua tai toimia kirkkona, kirkolla ja kir-
kossa. Vapaaehtoistoiminnassa kertaluonteisuus on nähty selvä-
nä trendinä. Samalla on huomattu, että usein vapaaehtoistoimin-
nassa mukana olevat ovat tyypillisesti mukana monessa yhteisös-
sä eli hyvin verkostoituneita. (Kansalaisareenan, Helsinki Mis-
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sion ja Kirkkohallituksen Talous-
tutkimuksella teettämä tutkimus, 
jonka tulokset ovat Kansalaisaree-
na.fi-sivustolla.)

Kirkolla on edessään väistä-
mättä jäsenkeskeisempi tulevai-
suus. Näin uskoo vapaaehtoistoi-
minnasta väitellyt kaupunkiteolo-
gi Henrietta Grönlund. Rahat ja 
työntekijöiden määrä vähenevät 
ja kirkon tulevaisuuteen vaikuttaa 
paljon se, millaisen roolin jäsenet sen toiminnassa ottavat ja saa-
vat. Vastuuta jaetaan työntekijäjoukon ulkopuolelle vielä aika va-
rovasti.

”Joudutaan aina miettimään, kenelle annetaan avaimet ja kuka 
ottaa vastuun”, Grönlund kuvailee. Toisaalta hän näkee kirkossa 
myös mahdollisuuksia, sillä se on hyvin luotettu toimija. Kaiva-
taan vain vielä vähän heittäytymistä.

”Meillä on upeat tilat. Käyttäkää niitä. Mitä te haluaisitte teh-
dä?”, Grönlund rohkaisee seurakuntia ja järjestöjä kysymään. Esi-
merkiksi luomuruokapiirit ovat kansalaisten omaehtoista toimin-
taa, joihin seurakunnan tiloja on monissa paikoissa saatu käyttää. 
Tällaisia uusia avauksia kaivataan. Kirkon tilojen käyttäminen ei 
tee toiminnasta vielä seurakunnan toimintaa, mutta seurakunta-
laisten toimintaa kuitenkin.

Kirkon tilojen  

käyttäminen ei tee 

toiminnasta vielä 

seurakunnan  

toimintaa,  

mutta seurakunta-

laisten toimintaa 

kuitenkin.
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Vapaaehtoistoiminta on 
nousussa

Järjestökentällä näkyy Grönlun-
din mielestä vapaaehtoistoimin-
nan ja vaikuttamisen voimakas nou-
su, mutta kirkossa ihmisten itse te-
kemisen aalto on vasta tulossa – jos 
sen annetaan tulla ja toimintaa osa-
taan ohjata.

Järjestöissä ja erilaisissa verkostoissa ihmiset toimivat ilman 
palkkaa, sillä niissä kyse on heidän omista pyrkimyksistään, kiin-
nostuksen kohteistaan, ruohonjuuritasolta nousevista aloitteista 
ja liikkeistä. Seurakunnilla taas on pitkät ylhäältä johtamisen pe-
rinteet ja tämä hidastaa vapaaehtoisuuden kasvua. Seurakunnil-
la on Grönlundin mielestä tässä mielessä eräänlainen brändion-
gelma. Mielikuva seurakunnasta on yhteisö, jonka jäsenet ovat pi-
kemminkin vastaanottamassa kuin antamassa, enemmän yleisönä 
kuin tekemässä itse.

Itse tekemisen ja kansalaisvaikuttamisen trendi näkyy 
pop-up-ilmiössä.  Grönlund uskoo, että etenkin sellainen toimin-
ta vetää nuoria, jossa voi tuntea tekevänsä jotakin tärkeää. ”Kovat 
arvot kyllästyttävät monia, ja vapaaehtoisuuteen liittyy vaihtoeh-
toisten arvojen etsintä. Halutaan tehdä merkityksellisiä ja tärkei-
tä asioita, mutta ei välttämättä sitoutua pitkäksi aikaa mihinkään 
rakenteeseen”, hän kuvaa.

Etenkin sellainen 

toiminta vetää 

nuoria, jossa voi 

tuntea tekevänsä 

jotakin tärkeää. 
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Vapaaehtoistoiminta vaatii organisoimista, ohjaamista ja teh-
tävien jakamista, Grönlund painottaa. Vapaaehtoiset eivät voi 
korvata ammattitaitoista koulutettua henkilökuntaa, vaan heitä 
tarvitaan ohjaamiseen ja organisoimiseen.

Grönlundin mielestä seurakunnissa vapaaehtoistyön kehit-
tämisen yksi ongelma on siinä, että vapaaehtoistoiminnan ke-
hittäminen on jonkun yksittäisen työntekijän tai koordinaatto-
rin, eikä kaikkien asia. Työntekijöillä ei ole aina aikaa ottaa seura-
kuntalaisia mukaan ideoimiseen ja toteuttamiseen. Parhaiten toi-
minta lähtisi liikkeelle hänen mukaansa kysymällä ihmisiltä, mitä 
he haluavat ja ajattelevat seurakunnassa tarvittavan. Silloin tuli-
si eteen myös kysymys siitä, mitä kaikkea rivijäsenet voivat teh-
dä itse.
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Kaupunki- 
seurakunta 
nykyaikaan
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J os halutaan saada ihmisiä mukaan, heille on oltava jo-
tain, mitä he kokevat tarvitsevansa. Jos halutaan raken-
taa uutta yhteisöllisyyttä, joistakin vanhan yhteisön ra-

kenteista on luovuttava. Kirkon työn ulkokehä on siellä, mis-
sä muistoja ja kokemuksia seurakunnasta on vähän. Henkilö-
kohtaisten siteiden puutteen korvaavat otsikot ja medianäkyvyys. 
Seuraavassa kaupunkilaista seurakuntaelämää tarkastellaan vies-
tinnän, kaupunkiteologian ja yhteisötyön näkökulmasta.

Tutkimusten mukaan taide ja diakonia, kulttuuriperintö ja 
hyvän tekemisen mahdollisuudet ovat kaksi jalkaa, joilla kirkko 
seisoo yhteiskunnassa varmasti vielä tulevaisuudessakin. Niitä ar-
vostetaan yhä ja odotetaan. Kolmantena tulevaisuusskenaarioissa 
on väläytelty yhteisöllisyyttä. Rakenteisiin tarvitaan joustavuutta, 
reagointikykyä ja osallisuuden mahdollisuuksia. Aito osallisuus ei 
kuitenkaan ole vastaanotettuja tehtäviä, vaan vapautta toteuttaa 
omaehtoisia ideoita, vastuuta ja kirkon äänen, fyysisten tilojen ja 
virtuaalisten tilojen käyttämistä.

Kaupunki- 
seurakunta 
nykyaikaan

D
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Somen välttelylle ei ole perusteita

Kehittämiskonsultti Karoliina Nivarin mukaan ihmisten tavoit-
taminen on kirkon tehtävä, ja siksi se ei vanhuuteensa viitaten voi 
kieltäytyä uusien välineiden opettelusta. Sopeutumista kirkolla 
kyllä on nopeaan viestintäkulttuuriin.

”Yksi kysymys on se, miten työntekijät käyttävät somea, mut-
ta toinen yhtä tärkeä on, miten kirkon jäsenet voisivat itse tuottaa 
kirkon somesisältöä”, hän sanoo.

Nivarin neuvo on: Rakentakaa someviestintä innostuneiden 
ihmisten, älkää viranhaltijoiden varaan. Virkaa tärkeämpiä ovat 
verkostot.

Nivari listaa kolme pop-upin tunnusmerkkiä: tilapäisyys, nä-
kyvyys ja kohderyhmä. Hänen mukaansa pop-upia on toistaisek-
si tehty eniten keskiluokkaisille nuorille aikuisille, mutta ilmiö le-
viää tulevaisuudessa myös nuorisotyöhön, vanhustyöhön ja dia-
koniaan.

Nivari puhuu myös tulos-
vastuun puolesta: vaikka ote-
taan riskejä, ne on hallittava.
Yritysten pop-up-tapahtumat 
näyttävät ulospäin hulluil-
ta päähänpistoilta, mutta ovat 
tarkkaan harkittuja. Suuria in-
vestointeja niihin ei yleensä 
laiteta.

POP-UP ON

• tilapäistä

• näkyvää

• uusia ihmisiä ta-
voittavaa.
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”Kirkossa tempaus tarkoit-
taa liian usein sitä, että joku 
saa rahaa ja voi tehdä mitä ha-
luaa ilman tulosvastuuta”, hän 
sanoo. Nivarin mukaan kirkon 
olisi ryhdyttävä arvioimaan 
omaa medianäkyvyyttään sys-
temaattisemmin, koska median vaikutus on niin suuri.

”Se on parasta pop-upia, että kirkon työntekijät laskeutuvat 
alas kirkon tiloista ja ovat läsnä jonkin muun tahon järjestämässä 
tapahtumassa tai julkisessa tilassa”, hän sanoo.

Pop-up kysyy: mikä on kirkon tuote?

Nivarin mukaan ei ole järkevää järjestää vain tilaisuuksia joille-
kin kohderyhmille. Tärkeämpää olisi satsata yhdessä järjestämi-
seen ja mahdollistamiseen. Ideaalitilanteessa seurakuntalaiset jär-
jestävät itse tapahtumia, jotka tavalla tai toisella profiloituvat kir-
kon toiminnaksi. Nivari rohkaisee seurakuntia alueellisen mah-
dollistajan rooliin.

”Enemmän pitäisi antaa mahdollisuuksia ihmisille ja paikal-
lisille yhteisöille järjestää asioita itse ja ammattilaiset voivat olla 
siinä tukena ja läsnä.”

Enää ei myöskään voi suunnitella vain kokoavia tilaisuuksia 
ja laskea ovella osallistujamääriä. Digitaalinen pop-up voisi olla 

• Medianäkyvyys

• Ulos toimitiloista

• Symbolit esiin
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enemmän esimerkiksi seurakunnan sähköisen alustan tarjoamista 
kohderyhmille, joilla on yhteistä jaettavaa.

”Esimerkiksi äitien digitaalinen ryhmä, jossa pappi päivystää 
keskustelun vahtimestarina”, Nivari heittää.

Hänestä pop-up herättää kirkossa kysymyksen, mikä oikeas-
taan on kirkon tuote, miksi kirkko on ja mihin sen pitäisi pyrkiä, 
onko sillä tavoitteita.

NELJÄNLAISTA POP-UPIA

• Kutsutaan ihmiset kirkkoon tekemään jotain epä-

kirkollista.

• Lähdetään kirkon tunnuksiin sonnustautuneina 

ulos omista toimitiloista, tarjotaan läsnäoloa, ruko-

usta ja keskustelua tai toimituksia.

• Kannetaan kirkon symbolit ulos, uuteen ympäris-

töön, ollaan läsnä siellä, missä ennen ei ole oltu.

• Ollaan näkyvästi live-tilassa jollakin alustalla ja saa-

tavilla.
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Verkossa liikututaan

Verkkoa ja elämää ei enää voi erottaa toisistaan. Etenkään nuo-
rilla tällaista jakoa ei ole. Myös verkossa ihmiset ovat kaikki-
ne tunteineen ja ruumiineen. Verkossa loukkaannutaan, kiusa-
taan, ihastutaan ja vaikututaan.  Digitaalista kulttuuria tutkineen 
Meri-Anna Hintsalan mukaan kirkon verkkoviestinnässä pitäi-
si muistaa asiakeskeisen tiedottamisen sijaan tunteet sekä kuvat 
ja erityisesti liikkuva kuva. Niitä asioita, joita on totuttu ajattele-
maan puhuttuina, pitäisi myös ilmaista kuvallisesti, koska sosiaa-
linen media tarkoittaa muun muassa kuvallisuutta. Kirkossa sym-
bolit, arkkitehtuuri ja kirkkotaide ovat ennen vaikuttaneet tavalla, 
johon sanat eivät pysty. Nyt kirkollisen kuvaston on uudistuttava 
myös digitaaliseksi. Viestinnän kasvanut painoarvo haastaa myös 
seurakuntien työnjaon. Pelkkä informaatio tilaisuuden tai tapah-
tuman ajasta ja paikasta riittää vain silloin kun tietoa odotetaan ja 
osataan hakea. Verkkoviestinnän pitäisi tapahtumien lisäksi an-
taa ihmisille syitä olla kiinnostuneita. Kirkon pitäisi osata kertoa 
itsestään verkossa uusilla tavoilla ja jäädä mieleen. Kaikesta toi-
minnasta pitäisi levitä tiedon lisäksi kokemuksellista aineistoa: 
käyttäjien kokemuksia, työntekijöiden näkökulmia, yhteistyöta-
hojen kertomuksia ja monenlaista kuva-aineistoa. Monen ihmi-
sen kirkkosuhde perustuu median ja muiden kertomaan.

Myös Hintsala ehdottaa, että verkkotyön painopiste etenkin 
nuorten kanssa pitäisi olla heidän tuottamassaan sisällössä. Kir-
kon verkkoviestinnän suuri kysymys onkin, miten fasilitoida nuo-
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ret tekemään kirkon sisältöjä. Tulevaisuuden viestintäyksiköt ei-
vät ehkä niinkään tuota itse, vaan ohjaavat, innostavat ja organi-
soivat jäseniä.

Mielenosoitus on maailman vanhin pop-up

Kaupunkiteologi Henrietta Grönlundin mukaan pop-up-liikkeen 
pohjavirta on toimintakulttuurin muutos, jossa viranomaiskirkos-
ta tulee yhä enemmän vapaaehtoiskirkko. 

Kirkon tulevaisuus on siinä, pystyykö se pitämään jäsenensä 
riittävän kiinnostuneina, jotta he olisivat aktiivisia toimijoita kir-
kossa. Grönlund uskoo, että tässä tarvitaan ennen kaikkea kon-
tekstuaalista asennetta ja vapautuksen teologian perusajatuksia.

”Mielenosoitus on maailman vanhin tunnettu pop-up”, hän 
toteaa.

”Kirkossa otetaan yhä toimintatapoja 1970-luvulta. Pop-upin 
voisi hahmottaa niin, että nähtäisiin vuosikymmenten yli kauem-
mas ja huomattaisiin, että Jeesus ja Luther olivat pop-up-miehiä 
rikkoessaan raja-aitoja erilaisten ihmisten välillä”, Grönlund sa-
noo.

”Meidän täytyy miettiä, millainen kirkkokäsitys meillä on. 
Onko kirkko esimerkiksi olemassa suojellakseen messua muut-
tumattomana, vaikka siellä ei kukaan haluaisi käydä”, hän miettii. 
Hänestä kirkolla on vielä haasteita ihmisten erilaistuneiden tar-
peiden kanssa. Kirkko puhuu muun muassa palvelemisesta, mut-
ta Grönlundin mukaan kaikki eivät halua tulla palvelluiksi. Myös 
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ikäkausiajattelu pitäisi hänen mukaansa haastaa. Työalat ja toi-
mintamuodot perustuvat yhä ennakoituun elämänkaareen, jossa 
lapsuuden ja nuoruuden jälkeen seuraa vanhemmuus ja sitä sees-
teinen eläke.

Lapsia ja nuoria kirkko tavoittaa edelleen hyvin. Mutta ai-
kuistyö on Grönlundin sanoin ”kirkon murheenkryyni”. Ongel-
ma johtuu hänen mukaansa erilaistuneista toiveista, kulttuurin 
sirpaloitumisesta, tyylillisistä, ideologisista ja elämäntapaan liit-
tyvistä eroista. Aikuisia ei voida hänen mukaansa palvella yhdel-
lä tietyllä tavalla, vaikka osittain kirkko vielä niin suunnitteleekin 
tekevänsä.

Sisäänheittotuotteita seurakunnille

”Kulttuurinen hajoaminen on ollut karvas kalkki myös kansalais-
järjestöille. Seurakuntien yksi erityisvaikeus on se, että toimin-
tamahdollisuuksia tulee vasta jäsenyyden myötä, eli ensin pitäi-
si sitoutua ja sitten vasta voisi toimia. Meillä on ollut toistaiseksi 
maailman työntekijäkeskeisin kirkko ja myös maailman koulute-
tuin yhteiskunta. Luottamus koulutettuihin on ollut vahva, mut-
ta nyt se on murroksessa. Hyvinvointivaltio on ollut paras malli, 
mutta sen kääntöpuolena on ollut kiltteys suhteessa auktoriteet-
teihin. Passiivisia suomalaiset eivät ole, mutta energia on suun-
tautunut yhdistystoimintaan. Toisin kuin voisi luulla, tilastojen 
mukaan suomalaiset auttavat ikääntyviä vanhempiaan enemmän 
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kuin eteläeurooppalaiset. Mutta turhautuminen esimerkiksi van-
husten hoitoon ei ole kiteytynyt kapinaksi”, Grönlund pohtii.

Grönlundin mukaan ihmisten yhteisöllisyyden, merkityksel-
lisyyden  ja epäkaupallisuuden kaipuu on vahva. Ihmiset halua-
vat myös auttaa. Tässä olisi hänestä kaksi mahdollisuutta kirkolle: 
pyrkiä tarjoamaan tilaisuuksia näihin tarpeisiin tai antaa ihmisten 
tehdä sitä, mitä he muutenkin tekevät, mutta kirkon tiloissa.

”Ruoka on aina hyvä sisäänheittotuote”, hän toteaa. ”Kirkol-
la on vielä todella hyvä kontaktipinta ihmisiin. Mutta se on vieras 
monille. On hyvä muistaa, että kaupungissa kirkkoa tunnetaan 
niin huonosti, että se voi olla jo monille eksoottinen. Kaupungi-
nosajuhlia ja esimerkiksi jakamistaloutta kehittää aika hyvinvoi-
va urbaani keskiluokka, jonka kanssa olisi pysyttävä kontaktis-
sa. Mutta entä esimerkiksi maahanmuuttajat, millainen on dia-
logimme heidän kanssaan? Entä työssäkäyvät ja perheelliset, jot-
ka eivät ehdi ravintolapäivään eivätkä korttelijuhlaan? Ja opiskeli-
joista kolmanneksella on mielenterveysongelmia ja yksinäisyyttä. 
Mitä he ehkä haluaisivat tehdä?”

C A S E

Viestintäosaaminen ja aktivismi kohtaavat blogissa 

P I A  P I H L A J A  J A  K A L L I O N K U L M A

M uutama vuosi sitten pari kalliolaista seurakuntalaista pyy-
si seurakunnalta lupaa perustaa seurakuntalaisten blogin. 
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Samat naiset olivat olleet mukana myös perustamassa Alppilan 
kirkon kahvilaa ja lauantaibrunssia. Kallionkulma-blogi on kas-
vamassa nyt paikalliseksi monikanavaiseksi yhteisömediaksi.

”Oli myöhemmän ajatellen ihan absurdia pyytää lupaa sellai-
seen”, toteaa toinen heistä, Pia Pihlaja. ”Kuuluuhan blogin pitä-
miseen olennaisesti juuri itsenäisyys”, hän sanoo. 

Pihlaja on viestinnän ammattilainen ja aktiivinen kalliolainen. 
Hänelle kirkon kehitys hierarkkisesta organisaatiosta yhteisölli-
seksi on sydämen asia. Hänestä pop-up liittyy kehitykseen, jossa 
jäsenillä on aktiivinen rooli ja enemmän toimintavaltaa.

”Ennen kysyimme, voiko kirkkotilan tuoleja siirtää, sitten 
aloimme kattaa oman pöytämme kirkolle, emmekä nauttineet 
enää vain sitä, mitä seurakunta meille kattaa. Lopulta perustim-
me kirkkoon kahvilan ja maalautimme seinään koristeet”, hän 
kuvaa Alppilan kirkon muutosta.
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Seurakunnan objektista subjektiksi

Pihlajan mukaan joskus työntekijöiden on vaikea sopeutua siihen,  
että seurakuntalaisten toiminta alkaa elää omaa elämäänsä. Aktii-
viseurakuntalaiset ottivat Kalliossa käyttöönsä paitsi kirkon tiloja, 
myös blogosfääriä eli julkista sanaa.

”Otimme virtuaalista tilaa haltuun ja aloimme puhua blogis-
sa seurakunnan äänellä. Kallion kulman idea oli tehdä näkyväksi 
seurakuntalaisten kokemuksia, ja ihmisten kokemuksethan eivät 
ole hallittavissa”, hän sanoo.

”Se, että seurakuntalaisten aktiivisuus lähtee vähän lapasesta, 
on parasta, mitä kirkolle voi tapahtua. Seurakunnallinen tekemi-
nen on jäänyt iäkkäiden ihmisten näköiseksi. Kun toimintaa kri-
tisoidaan liian populaariksi tai kosiskelevaksi, on hyvä sanoa ää-
neen, että kaikki ompeluseuratkin ovat joskus jonkun itse itsel-
leen luomia.”

Pihlajan mielestä eniten jarruja uuden kehittämiselle on kir-
kon sisällä. Työntekijöiden rooli on yhä vahva, ja osa luottamus-
henkilöistä haluaa säilyttää kirkon sellaisena kuin se on.

”Pop-upin avulla voidaan vedota ihmisiin, jotka eivät koe seu-
rakuntakontekstia omakseen. Itse olen ollut objekti seurakunnas-
sa ja sitten ryhtynyt subjektiksi. Nyt koen olevani täysivaltainen 
toimija, kun olen alkanut tehdä itsenäisesti asioita seurakuntalai-
sena.”

Pihlajan mielestä kirkon työ kaipaisi isoa remonttia.
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”Olen tullut kirkkoanarkistiksi. Seurakunnissa voitaisiin luopua 
kaikesta toiminnasta ja aloittaa ihan alusta. Hoidettaisiin kasteet 
ja siunaamiset, mutta muuten rakennettaisiin kaikki alusta uudel-
leen”, hän sanoo. Hänestä toiminnan pitäisi perustua paikallisuu-
teen. ”Jakauduttaisiin kaupunginosaryhmiin ja tutustuttaisiin ih-
misiin ja yhteisöihin täällä ja katsottaisiin, mitä pitää tehdä. Luo-
vuttaisiin kirkkotilakeskeisyydestä. Elettäisiin ihmisten mukana 
leikkipuistoissa, kahviloissa, kouluissa ja vanhustentalossa.”

PIHLAJAN POP-UP

Tavoite:  

Kohdata ihmisiä, jotka jäävät katveeseen ja rakentaa 

keskustelukulttuuria heidän kanssaan.

Riski:  

Julkisuus nousee sisällön yli.

Haaste:  

Vastustus seurakunnissa. 

Vaatimus:   

Jostain pitää luopua.
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Helsinkiläisessä Malmin seurakunnassa aloitettiin Heik-
ki Arikan tulessa kirkkoherraksi ennakkoluuloton toimintakult-
tuurin muokkaaminen. Toimitilakeskeisyys vaihtui pioneerihen-
keen. Seurakunnan viestintää on päättäväisesti vahvistettu, seura-
kunnan johtamismallia yksinkertaistettu ja uusia diakoniatyönte-
kijöitä pestattu. Yksi merkittävimmistä uudistuksista oli ns. pio-
neeripappien palkkaaminen. Heidät on muun muassa vapautettu 
messukierrosta ja jatkuvasta toimitusten tekemisestä kohtamaan 
ihmisiä ja etsimään uusia tapoja olla läsnä heidän arjessaan. Jos 
ideat eivät kanna tai kannata, kokeilu lakkautetaan määräajan jäl-
keen. Kyse on siis kokeilukulttuurista.

Pohjavireen muutoksille tuo Arikan mukaan piispainkokouk-
sen helmikuussa 2018 hyväksymä Missiologian tuntemus ja osaa-
minen kirkon työssä -raportti. Samainen asiakirja korostaa myös 
viestinnän merkitystä nykyaikaisen seurakunnan toiminnassa. 

C A S E

Kerättiin vaatteita, saatiin yhteen ihmisiä

T U U L I  A I T O L E H T I ,  Y H T E I S Ö PA P P I

P aavalin yhteisöpappi Tuuli Aitolehti sai sairaslomallaan uu-
den vision kirkosta.

”Me työntekijät seisomme kirkon ovella ystävällisesti ja odo-
tamme, että saamme jakaa ihmisille armoa. Mutta kun se on 
heillä jo. Messussa on oma pyhyytensä, mutta miksi me emme 
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lähde kirkosta ja mene sinne, 
missä ihmiset ovat”, hän kertoo 
näystään.

Aitolehti on saanut sittem-
min toteuttaa visiotaan käytän-
nössä seurakunnan yhteisötyös-
tä vastaavana pappina ja kau-
punkiolohuone Olkkarin yhte-
nä emäntänä. Hänen tehtäviin-
sä kuului tutustua paikallisiin 
ihmisiin, osallistua keskustelui-
hin, rakentaa alueen yhteisöjä ja 
olla niiden arjessa seurakunnan 
edustajana.

”Moderni lähetystyö on te-
koja, se antaa esimerkkiä enem-
män kuin julistaa”, hän kuvaa.

Vastaanottokeskuksista oli syksyllä 2016 kantautunut tietoa, 
että talvivaatteita puuttui. Aitolehti perusti Facebook-tapahtu-
man innostaakseen ihmisiä lahjoittamaan vaatteita, ja samana il-
tana ilmoitus levisi satoja kertoja.

”Olin infonnut aloitteesta suntioita, ja tavaraa alkoi tulvia kir-
kolle. Tajusin pian, että niitä pitää viedä muualle säilöön ja tarvi-
taan käsipareja. Pyysin somessa ihmisiä samana iltana vielä autta-
maan. Joku oli jo vuokrannut pakettiauton, ja monet tulivat omil-

Tuuli Aitolehti.
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la autoillaan. Lajiteltiin ja lähdettiin 
viemään. Kaarlenkadun vastaanot-
tokeskuksesta sanottiin, että heillä 
ei ole ketään, joka ehtisi lajitella ta-
varaa. Meidän diakoni jäi sinne la-
jittelemaan, ja koko syksyn oli ih-
misiä joka päivä vuoroissa. Toimin-
ta laajeni kaikkiin vastaanottokes-
kuksiin keskustassa. Nopeasti tieto levisi, ja siksi isot yritykset-
kin kiinnostuivat osallistumaan. Minulle soitettiin Finlaysonis-
ta ja Marimekosta ja vaikka mistä lopulta ympäri Suomea. Me-
dia kiinnostui, ja Facebookin tapahtumasivu meni tukkoon. Par-
haimpina päivinä meillä oli 45 vapaaehtoista kirkolla lajittele-
massa, ja alueen asukkaat ottivat vastuun käytännön organisoin-
nista. Sitten yhtymän kerrostalosta saatiin lajittelutila, ja kirkon 
keräys loppui. Keräyksen ympärille kerääntyneet aktiivit perus-
tivat yhdistyksen, jonka kautta saattoivat vuokrata tilan. Sanoin 
työyhteisössäni, että nyt me päästämme irti, vaikka hanke oli ol-
lut hieno. Voimme olla tyytyväisiä. Yhteisö, joka siitä syntyi, sai 
Kulttuurirahastolta ja RAY:ltä rahaa laajentuneeseen toimintaan. 
Sitä kautta pääsimme myös kaupungin ja SPR:n kanssa samaan 
pöytään. Sitähän kirkko on tehnyt ennenkin: sairaanhoito ja kou-
lulaitos ovat sen vanhoja kasvatteja, ja nyt niiden kanssa on hyvä 
päästä uudelleen tekemisiin. Seurakunta sai keräystoiminnasta 

Seurakunta sai 

keräyshankkeesta 

pääoman, 

mahtavan suhde-

verkoston.
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mielettömän sosiaalisen pääoman, nimittäin mahtavan suhdever-
koston”, Aitolehti kuvaa keräystä.

”Kirkolla on liian usein oma leikki kesken, oma piirinsä. Vä-
hän niin kuin meillä olisi uima-allas, jonne yritämme houkutel-
la ihmisiä, emmekä huomaa, että ympärillä on vapaa luonnonvesi, 
jossa ihmiset uiskentelisivat ja ihmettelisivät, että mitä nuo tuol-
la omassa altaassaan tekevät. Se, miksi me pysymme omassa kar-
sinassamme, johtuu siitä, että se pystytään tilastoimaan. Tilastoja 
enemmän pitäisi arvostaa yhteisöjä. Tilastoinnista on paljon har-
mia, koska se vaikuttaa toimintaan. Seurakunta ei ole bisnestä”, 
Aitolehti sanoo.

Hänestä hyvä kriteeri on Matteuksen evankeliumin kohta: 
”Siellä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä 
minä olen heidän keskellään.”

”Eivät ihmiset ole astioita, joihin kaadetaan. Messu on minul-
le tärkeimpiä työtehtäviä, mutta ajattelen, että meidän pitää olla 
siellä, missä ihmiset elävät. Jeesus liikkuu heidän keskellään”, hän 
sanoo.

Aitolehden mielestä kirkko ei useinkaan ymmärrä ihmisiä. 
Puheet irrallisista kuluttajista maallistuneina ärsyttävät häntä. 
”En nimittäin ole koskaan tavannut ihmistä, jota eivät kiinnostai-
si elämän suuret kysymykset.”
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Yritys- 
yhteistyö
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O sa pop-up-hankkeista on tehty yhdessä yritysten 
kanssa. Yhteistyösopimus yrityksen kanssa voi tuot-
taa näkyvyyttä ja uusia yhteyksiä. Yritysten kautta 

pop-up-pioneerit kokevat tavoittaneensa uusia kohderyhmiä ja 
saaneensa kirkolle arvokasta julkisuutta.

Tärkeintä pop-up-pioneerien mielestä on päästä kosketuksiin 
niiden ihmisten kanssa, jotka kirkko tavoittaa huonoiten. Joiden-
kin pop-up-ammattilaisten mukaan yritysyhteistyö on tuottanut 
parasta ja edullisinta näkyvyyttä kirkolle. Seuraavassa he kertovat, 
mitä täytyy ottaa huomioon ja mihin täytyy varautua. Iloinen yl-
lätys heille on ollut se, että kirkko on tervetullut ja mieluinen yh-
teistyökumppani, jolta aletaan onnistuneen tempauksen jälkeen 
odottaa säännöllistä läsnäoloa ja uusia hyviä ideoita.

Näyttäytyessään ravintolassa tai festivaaleilla kirkko luo itses-
tään uusia mielikuvia ja saa tilaisuuksia kohdata ihmisiä omien 
oviensa ulkopuolella. Se tarkoittaa myös kohtaamisia ihmisten 
kanssa, joita ei voi tavata kirkossa. Yritysyhteistyössä pioneerityö-
tä tehneiden kokemuksia kannattaisi hyödyntää, sillä hekin ovat 
aloittaneet yhteistyön luomisen alusta ja oppineet paljon.

Yritys- 
yhteistyö

D
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Mediatemppuja tarvitaan, uskovat pop-up-papit. Yritysyh-
teistyötä on tehty paljon muun muassa radiokanavien ja rockfes-
tivaalien kanssa. Ideoita on synnytetty tavoitteena kristillisen sa-
noman välittyminen. Tempauksissa on haluttu etsiä symboli-
sia eleitä, joiden avulla yksinkertainen ydinviesti välittyy nopeasti 
ohikulkijoille: on tarjottu virkistävä vesipullo tai pesty ohikulki-
joiden jalkoja. Mutta pop-up on myös sitä, että viedään perintei-
siä työmuotoja uusiin ympäristöihin, kuten esimerkiksi avioliit-
toon vihkiminen festivaalin päälavalle tai mahdollisuus keskus-
teluun papin kanssa yökerhoon. Yritykset ovat auttaneet kirkkoa 
pääsemään kirjaimellisestikin uusille areenoille.

C A S E

Yrityksiä ei kannata pelätä

N U O R T E N  A I K U I S T E N  PA P P I  S AT U  H U T T U N E N ,  T I K K U R I L A

”M eillä kokonainen toimintakulttuurin muutos lähti 
Heikki Lepän ideoimasta Hääyöstä. Se oli ensimmäi-

nen pop-up-juttu ja nykyisin sellaisia pidetään meillä jo ihan ta-
vallisena seurakuntatyönä”, Huttunen sanoo.

Hääyön idea on matalan kynnyksen vihkiminen syksyllä sa-
mana yönä monen muun parin kanssa. Ensimmäisellä kerralla 
pareja oli satakunta, ja yhä kymmeniä pareja saapuu Pyhän Lau-
rin kirkkoon esteettömyystodistusten ja sormusten kanssa joka 
vuosi vihittäviksi Hääyönä. Vihkimisen lisäksi kappelilla järjeste-
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tään pienet etkot kaikille haluk-
kaille pareille. Sittemmin Hää-
yön idea vaivattomasta ja tun-
nelmallisesta avioliittoon vihki-
misestä on levinnyt eri puolil-
le Suomea.

Huttusen mukaan pop-upin 
pihvi on se, että uskalletaan teh-
dä jotakin uutta ja yllättävää. 
Pop-up ei ole hänestä vähempää 
kuin kirkon tulevaisuuskysymys.

”Ja se, ettei aleta heti kanonisoida tapahtumia vaan kokeillaan. 
Toinen pihvi on se, että pop-up mahdollistaa myös perinteisen 
toiminnan vahvemmin tulevaisuudessa. Sillä jos ei ole näkyvyyttä 
ja ihmisiä oikeasti tavoittavia juttuja, ei myöskään tulevaisuudessa 
ole raamattupiirejä eikä kirkkokahveja.”

Satu Huttusen työ jakautuu toimitusten ja jumalanpalvelus-
elämän lisäksi kokoavaan toimintaan, jalkautuvaan työhön ja so-
siaaliseen mediaan.

Huttunen on seurakunnan yritysyhteistyön pioneeri. Pääsiäi-
senä seurakunta on mukana Hotelli Vantaan Tulisuudelma-yö-
kerhon munajahdissa ja papit päivystävät pantapaidoissaan baa-
ritiskillä. Yökerhoon on piilotettu pääsiäismunia, joiden sisällä on 
ravintolan lahjalippuja. Seurakunnan yllätysmunasta löytyvällä 
kupongilla saa alkoholittoman juoman.

”Jos ei ole  

näkyvyyttä ja ihmisiä 

oikeasti tavoittavia 

juttuja, ei myöskään 

tulevaisuudessa ole 

raamattupiirejä eikä 

kirkkokahveja.”
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”Idea on se, että pääsiäisen 
pitäisi olla vuoden suurin juhla 
ja haluamme ilmentää pääsiäis-
iloa”, Huttunen selittää.

Myös Kauneimmat joulu-
laulut -tilaisuutta on vietetty sa-
maisen hotellin pubissa. Paikal-
linen kesäinen kaupunginosata-
pahtuma Tikkurila Festivaali on 
myös monta vuotta ollut seurakunnan yhteistyökumppani. Siellä 
on jaettu seurakunnan Pyhää vettä -vesipulloja ja vihitty yksi pari 
päälavalla. Festarihäät on asuntosäätiö Asokotien tempaus, jon-
ka yhteistyökumppanina seurakunta on. Seurakunta on ollut vih-
kiparin tukena mediapyörityksessä, joka on seurannut esimerkiksi 
siitä, että vihittävät on valittu yleisöäänestyksellä useiden haluk-
kaiden parien joukosta.

”Nämä Suomen suurimmat häät ovat olleet hyvin perinteiset 
kaikesta huolimatta. Oli hyvin pysäyttävää, kun tuhatpäinen vä-
kimassa lausui yhdessä Isä meidän -rukouksen”, Huttunen ker-
too.

”Sosiaalisen median kautta vaikuttamisesta olen ylpeä. Esi-
merkiksi seurakuntavaaleissa sitä kautta olen saanut aktivoitua 
rippikoulun isosten ikäluokkaa äänestämään. Sosiaalinen media 
on monitoimityökalu. Sen kautta teemme tapahtumien mark-
kinointia, behind the scenes -materiaalia eli kerromme seura-

”Oli hyvin  

pysäyttävää, kun  

tuhatpäinen väki-

massa lausui  

yhdessä Isä meidän 

-rukouksen.”
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kunnan työn arjesta ja levitämme hartausmateriaalia. Olen huo-
mannut, että kasvoilla on merkitystä: kun esitteen lisäksi esil-
lä on vaikkapa sen tekijä, se on luetumpi. Mutta on ollut sellaisia-
kin yllätyksiä, joissa vetovoima ei ole ollut kasvoissa. Esimerkiksi 
pitkäperjantain postaus, jonka tein alttarivaatteesta ja ruusuista ja 
raamatunlauseesta keräsi puolet enemmän ihmisiä kuin pitkäper-
jantain sanajumalanpalvelus, jossa esineet olivat olleet. Seurakun-
ta kasvaa myös somen välityksellä”, Huttunen kertoo.

Yritykset ovat sitoutuneita paikallisyhteisöön

Festariyhteistyö lähti vesipullojen jakamisesta festivaalialueel-
la. Vesipullot ovat olleet seurakunnan mielikuvaviestintää, johon 
on lisäksi osallistunut visuaalisten opiskelijoiden joukko. Etiketit 
suunniteltiin ammattikoulun kurssityönä.

”Se oli niin positiivinen kokemus, että halusimme miettiä 
muitakin tapoja olla läsnä tapahtumassa. Vihkimistä eli Festari-
häitä ehdotti ensimmäisenä mainostoimisto”, Huttunen muiste-
lee.

Työyhteisö on ollut idearikkaan Huttusen tukena, ja luotta-
musta on hänen mukaansa löytynyt. Kirkkoherra on ollut mu-
kana isoimmissa projektipalavereissa. ”Munanpiilotuksen jäl-
keen mikään ei ehkä enää yllätä”, Huttunen nauraa. Festarihäät 
on kiinnostanut runsaasti myös perinteistä mediaa. Ensimmäi-
nen julkisuuteen päätynyt kuva tapahtumasta oli Huttusen itsen-
sä ottama.
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”Otin parin kanssa sovitusti vihkimisen jälkeen selfien lavalla, 
ja se lähti leviämään, ja Helsingin Sanomat halusi tehdä jutunkin 
häistä. Festarihäät noteerattiin heti yhdeksässä mediassa.”

Festarihäistä sovitaan vuosittain, mutta Hääyöstä on tullut 
pysyvä osa seurakunnan työtä. Sitä ei idean syntyessä voinut ku-
kaan ennustaa. Huttunen korostaa, että uuden tekeminen vaa-
tii aina uskallusta ja siihen liittyy myös epämukavuutta. Tulevai-
suudessa Huttunen haluaa erikoistua seurakuntien yritysyhteis-
työhön.

”Ensimmäisen kerran hotellilla jännitin tosi paljon. Nyt olen 
halunnut kehittää yritysyhteistyötä niin paljon, että olen suorit-
tanut tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon oppisopimuskou-

HUTTUSEN NEUVOT YRITYSYHTEISTYÖHÖN

Tunne seurakuntasi strategia ja arvot.

Tee seurakuntalaisille.

Älä pelkää yrityksiä – paikalliset yritykset ovat osa seura-

kuntaa. 

Pidä huoli, ettet vääristä yritysten välistä kilpailua.
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lutuksena. Tuote, jota seurakunnassa kehitän, on yritysyhteistyö. 
Tavoitteena on saada askelmerkkejä ja hyviä neuvoja jatkoon. It-
sellä ei ollut aluksi ketään, keneltä kysyä apua, koska kokemusta 
sellaisesta ei ollut.”

Huttusen mukaan yrityksiin liittyy kirkossa turhia ennakko-
luuloja. Mutta parhaimmillaan sekä seurakunta, yritys että kirkon 
jäsenet voittavat yhteistyössä.

”Olen oppinut muun muassa, että paikalliset pk-yritykset ovat 
vahvasti alueen yhteisöön sitoutuneita toimijoita. Kirkossa on 
vielä pelkoa siitä, että yritysyhteistyössä yritykset alkavat sanella, 
mitä kirkko tekee, tai että seurakunta ajautuu yrityksen promoot-
toriksi. Seurakunnan on toki katsottava, ettei vääristä kilpailua tai 
vie leipää kilpailevien yritysten suusta valitsemalla jonkun sään-
nölliseen yhteistyöhön. Minä ajattelen, että siinä saavutetaan jo-
takin seurakuntalaisten hyväksi. Kyse on siten win-win-win-ti-
lanteesta”, Huttunen kuvaa.

Aluksi Huttunen pelkäsi, ettei yrityksiä kiinnostaisi näyttäy-
tyä yhdessä seurakunnan kanssa, mutta kokemus on opettanut 
päinvastaista.

”Mitä lähemmäs tullaan sitä, että kirkon julkisoikeudellinen 
asema on uhattuna, sitä vähemmän meillä on varaa väheksyä uu-
sia yhteistyötahoja. Meidän on nöyrryttävä näkemään myös yri-
tyksissä yhteistyökumppaneita.”
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C A S E

Radiokanavan ja pappien pop-up-kylpylä  

K I M M O  S A A R E S ,  K I R K O N  T I E D O T U S K E S K U K S E N  

O H J E L M A PÄ Ä L L I K K Ö

K eväällä 2015 ennen pääsiäistä viikon ajan Helsingin keskus-
tan torikortteleissa sai kuka tahansa kävellä ilmaiseen jal-

kakylpyyn. Palveluun kuului papin ammattitaitoinen läsnäolo ja 
tarvittaessa vaikka sielunhoidollinen keskustelu.

Kirkkohallituksen ja radiokanava Bassoradion yhteistyönä 
järjestämä Pappien pesula palkittiin vuoden asiakaspromootio-
na kaupallisen radiotoimialan RadioAwards-gaalassa. Perusteissa 
mainittiin rohkeus, luovuus ja konkreettinen jalkautuminen.

Nuorille kaupunkilaisaikuisille suunnattu radiokanava tarjosi 
Pappien pesulalle tilat ja markkinoi sitä ohjelmissaan ja verkossa.

Idea lapsityöstä ja paavilta

”Idea syntyi alun perin siitä, että Korson seurakunnassa lapsil-
le opetettiin pääsiäiskertomusta pesemällä näiden jalkoja. Lapsi-
työntekijä oli tehnyt siitä lasten pääsiäisjutun: oli lämmintä vet-
tä ja hellä kosketus. Taustalla vaikutti myös paavi, joka kävi pese-
mässä nuorisovankilassa sekalaisen seurakunnan jalkoja ja sai sii-
tä paljon ristiriitaista julkisuutta. Osa pestyistä oli ollut ei-kris-
tittyjä ja joukossa oli myös naisia. Median kautta maailmalle le-
visi uutiskuvia, joissa paavi suutelee musliminaisen jalkoja. Näis-
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tä Pappien pesula lähti”, Kimmo 
Saares kertoo.

”Kerroin työkavereilleni lapsi-
työntekijän tavasta konkretisoida 
pääsiäinen lapsille. Muut sanoi-
vat, että tuossahan se on! Alusta 
saakka haluttiin seurakuntia mu-
kaan. Saatiin hyvin kirjava pesijä-
porukka, jossa oli mukana angli-
kaani, ruotsinkielisiä ja viittoma-
kielinen pappi. Tempaus fasilitoi-
tiin virkamiestyönä, mutta pesijät 
olivat vapaaehtoisia.”

Tilan suunnittelussa käytettiin ammattiapua ja siihen halut-
tiin panostaa. Tilaan haettiin kevyttä retrohenkeä. Esimerkik-
si vitriinit ja takaseinät täytettiin kristillisellä esineistöllä. Taustal-
la soi meditatiivinen musiikki.  Vuoroaan odottavat saivat pientä 
suolapalaa ja vettä.

”Äärimmäisen konkreettisesti piti miettiä kaikki pienetkin 
yksityiskohdat. Some ratkaistiin niin, että Facebook-sivu ei ol-
lut tapahtuma, vaan palvelusivu. Suljettu ryhmäsivu oli erikseen 
omalle väelle”, Saares kertoo. Kokemuksena projekti oli hänelle 
jotain aivan uutta.

”Vaikka ollaan ihmisen kohtaamisen ammattilaisia, ei se ole 
mitään kovin tuttua koskea lattiatasolta alaviistosta toisen jal-

“Vaikka ollaan  

ihmisen  

kohtaamisen  

ammattilaisia, ei se 

ole mitään kovin  

tuttua koskea  

lattiatasolta  

alaviistosta toisen 

jalkoja.”
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koja. Piti opetella hyvät otteet 
ja luonteva asento. Niille, jot-
ka penäsivät teologisia perustei-
ta, me sanoimme, että Jeesuksen 
esimerkkiä noudatamme vain”, 
Saares sanoo. Idea toteutet-
tiin pilke silmäkulmassa, mut-
ta vakavissaan. Tarkoituksena 
oli myös tavoittaa 16–24-vuoti-
aat, jotka kirkko tavoittaa huo-
noiten.

Toteutus oli paljon uuden 
oppimista ja konkreettisista yksityiskohdista sopimista.

”Pesijöille annettiin hyvin konkreettiset ohjeet. Käytettiin ku-
mihanskoja, jos asiakas halusi. Sovittiin, että annetaan aikaa ja 
suoritetaan pienet yksityiskohdat hyvin. Muistetaan kuivata var-
paiden välit, autetaan alas, varotaan liukastumasta ja desinfioi-
daan”, Saares luettelee.

Konkreettisten kysymysten ratkomisen kautta saatiin myös 
uusia yhteistyökumppaneita. Pyyhkeet tulivat Lindström-pesu-
laketjulta ja Trimeri tarjosi somistuksen. Astiat lainattiin Yleltä, 
sillä kaiken haluttiin olevan kaunista ja harkittua.

”Pyyhkeet tulivat 

Lindström-pesula-

ketjulta ja Trimeri  

tarjosi somistuksen. 

Astiat lainattiin  

Yleltä, sillä kaiken  

haluttiin olevan  

kaunista ja harkittua.”
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Myönteistä hämmästystä

Saareksen mukaan hanke herätti paljon mielenkiintoa ja tiedo-
tusvälineet ilmestyivät paikalle spontaanisti. Pitkänäperjantaina 
oli eniten asiakkaita.

”Idea ei ollut toistaa tapahtumaa enää, vaan antaa muille mal-
lia ja toivoa, että seurakunnat ottaisivat siitä koppia. Oslon pää-
rautatieasemalle se on jo ainakin otettu ja Ruotsissa ja Tanskas-
sa asiaa on ainakin suunniteltu”, Saares sanoo. Myöhemmin pa-
pit ovat pesseet ohikulkijoiden jalkoja pääsiäisen aikaan ainakin 
Vantaalla.

”Ihmiset kokivat myönteisesti sen, että kokemus oli ei-sanalli-
nen ja ei-järjellinen. Papitkin kokivat sen uudenlaiseksi. Mukana 
oli vahva ajatus pääsiäisen ytimessä olemisesta. Kohtaamiset oli-
vat koskettavia ja valtavan erilaisia. Kiinnostavaa oli se, että mo-
net toivat paikalle perheenjäseniään. Eräs salkkumies kysyi, että 
ihanko oikeasti täällä pestään jalkoja. Pesulassa ystävykset saat-
toivat pestä myös toistensa jalat. Oli ihmisiä, joista aisti, että jal-
koihin ei kukaan ollut koskenut ehkä todella pitkään aikaan. Eräs 
katolilainen mies itki valtoimenaan. Ihmisistä aisti myös sen, mi-
ten erilainen suhde heillä on kosketetuksi tulemiseen. Yksi läksy, 
jonka opin, oli se että tällaisissa ei kannata olla kovin valmiita ta-
voitteita. Pitää antaa mahdollisuuksia sille, mitä yllättävissä koh-
taamisissa voi tapahtua.”
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Uutiskynnyksen ylittäminen on parasta mainosta

Saareksen mukaan pesula ei saanut paljoa kannatusta kirkossa. 
Projektia moitittiin hänen mukaansa etukäteen liian paikalliseksi.

”Kirkossa on paljon sellaista väärin sammutettu -asennetta”, 
hän kommentoi. Uuden edessä vaaditaan hänen mukaansa teolo-
gisia perusteita, vaikka vanhojen toimintamuotojen kohdalla nii-
tä ei koskaan kysytä.

Saares on kuitenkin tyytyväinen pesulan saamaan mediahuo-
mioon ja asiakkaiden palautteeseen.

”Mediajulkisuus tuli sisällön takia. Olimme muun muassa 
MTV3:n pääuutislähetyksessä.”

Pop-upissa on Saareksen mielestä laajemmin kyse hyvistä ide-
oista ja luvasta tehdä virheitä.

”On aina olemassa riski, että uusi kokeilu menee pieleen, 
mutta esteenä ovat paljon enemmän asenteet kuin rahan ja re-
surssien puute. Out of the box -asennetta kaivataan, ja niiden, 
joilla on rohkeutta viedä ideoitaan eteenpäin, pitää kestää kovaa-
kin kritiikkiä”, hän sanoo.

Pappien pesula maksoi yhteensä noin neljätuhatta euroa. Sil-
lä maksettiin yhteistyösopimus radiokanavan kanssa, tilavuok-
ra, mainonta, materiaalit ja lavastus. Saareksen mukaan pesu-
la oli edullista ja hyvää julkisuutta kirkolle. Paikan päällä käynei-
den määrään nähden tapahtuman onnistuminen moninkertais-
tui mediassa.
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”Mainoskampanja maksaa aina paljon enemmän. Mutta me-
diassa uutisoitu tempaus, josta kirjoitetaan juttuja ja tehdään päi-
vityksiä, on aina parempi kuin perinteinen mainos.”

C A S E

Pop-up etsii 99 eksynyttä   

K A R I  K A N A L A ,  K I R K K O H E R R A

H ahmo monien tunnettujen kirkon pop-up-hankkeiden ku-
ten Elvis-häiden, kirkkokaljojen ja futiskirkon takana on 

pappi Kari Kanala, jonka mielestä messu ei ole seurakunnan elä-
män keskus. 

Kanalan mukaan kirkon medianäkyvyys on välttämätön tu-
levaisuustekijä.  Hänestä pop-upin idea on paljolti näkyvyydes-
sä: se, kuinka moni tietää tapahtumasta, on tärkeämpää kuin se, 
kuinka moni tulee paikalle.

”Jumalan ja ihmisen kohtaaminen tapahtuu usein ihmisten 
kohtaamisina toistensa kanssa. Kohtaamiset ovat seurakunnan 
ydintyötä, mutta kirkon kynnys on kaupungissa korkea. Nykyisin 
meistä kuitenkin puhutaan kapakoissa, mediassa ja keskusteluoh-
jelmissa. Sitten ollaan hävitty tämä peli, jos median kiinnostus 
katoaa. Kirkkoon pitää voida tulla myöhässä tai kesken kaiken ja 
muidenkin kuin kirkossa käyvien pitää kuulla kirkosta. Portot ja 
publikaanit menevät taivasten valtakuntaan, meidän työntekijöi-
den tehtävä on oppia heiltä”, Kanala sanoo.
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Kanala sanoo nelinkertaistaneensa seurakuntansa viestinnän 
budjetin. Futiskirkon budjetti on 5 000–6 000 euroa, mutta aina 
ei raha ratkaise: kirkkokaljat ei maksa käytännössä mitään. Ide-
oita tulee, kun vain on oikea asenne, uteliaisuutta ja korvat kuun-
nella ihmisten ideoita. Kanalan kirkollinen pop-up-resepti sisäl-
tää myös kymmenen prosenttia mutua, epävarmaa tunnetta.

”Pop-up-juttuja ei voi hallita etukäteen. Kysymys on siitä, että 
mietin, millaiseen tilaisuuteen itse haluaisin mennä. Se on sellais-
ta mutu-tietoa, ei sen kummempaa. Ja arvaamattomia tekijöitä 
on, kirkkokaljojen baarissakin voi olla vaikka millaisia mölisijöi-
tä, mutta riski kannattaa ottaa. Tärkeää on tehdä asioita ihmisten 
tarpeeseen, ei kysyntään. Meidän pitää miettiä, mitä ihmiset tar-
vitsevat, ei vain sitä, mitä he tietävät itse pyytää”, Kanala miettii.

Hyvän paimenen työtä

”Pop-up ohjaa etsimään ne 99 sadasta, jotka ovat kadonneet kir-
kolta. Tilastot osoittavat, että meidän on tehtävä jotain niidenkin 
tavoittamiseksi, jotka eivät käy jumalanpalveluksissa.”

Paavalinkirkko on tullut tunnetuksi monipuolisena tapahtu-
mapaikkana. Siellä on nukuttu päiväunia, kerätty vastaanotto-
keskukseen vaatteita ja istuttu kisakatsomossa. Seurakuntalaisille 
on tarjottu myös mahdollisuutta lounastaa papin kanssa ja juoda 
olutta omaan laskuunsa saarnajatkoilla. Kaikki ideat eivät ole Ka-
nalan omia, vaan osa on hänen alaistensa tai seurakuntalaisten-
sa ajatuksia. Kanalan kaltaista ideamyllyä ja uudesta innostujaa ei 
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kuitenkaan ehkä ole joka 
seurakunnassa. Hänellä 
on myös laajat verkostot 
ja tunnettu olemus.

”Jossain määrin pop-
up on narsismiakin. Sel-
laiset tempaukset tuovat 
myös henkilökohtaista 
näkyvyyttä ja julkisuutta. 
Näkyvyys on aina hyvä, 
mutta julkisuus riippuu 
siitä, onko sisältö kun-
nossa. Ohjenuorani on: 
pelkää Jumalaa – älä ih-
misiä.”

Yksi pysyvä sisällölli-
nen asia kirkossa on rak-
kaus. Sen vuoksi Kanala 
on nähty monien hää-
teemaisten pop-up-ta-
pahtumien isänä.

Kirkko meni festareille

Turussa Kanala on ollut järjestämässä Elvis-messujen lisäksi 
myös Elvis-häitä. Idea niihin saatiin Down by the Laituri -fes-
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tivaalin yhteydessä järjestettävästä Elvis-showsta. Mikaelinkirk-
koon päätettiin tuoda Elvis-messu, kun Konnevedellä messus-
ta oli saatu positiivista palautetta jo vuosien ajan. Mikaelinkirkos-
sa oli pitkään tehty uutta luovaa ja uusia ihmisiä tavoittavaa työ-
tä äijämessun ja dancemessun myötä. Kanalan mielessä Elvis so-
pii hyvin kirkkoon, olihan hän myös gospel-artisti. Messussa käy-
tettiin hyväksi ”rock´n rollin kuningas” -teemaa, josta saatiin viit-
taus myös ylimpään kuninkaaseen, Jeesukseen.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä solmi yhteistyösopi-
muksen Turussa Down By The Laituri -festivaalin kanssa, pääsi 
yhteismainoksiin ja tuottaa vuosittain ohjelmaa festivaaleille. Fes-
tivaalilla on jaettu muun muassa ehtoollista sekä vihitty pareja la-
valla ja nosturin kyydissä yläilmoissa. Elvis-häitä todisti 16 000 
kävijää, ja iltapäivälehdet kirjoittivat tapahtumasta runsaasti.

”Turkulaisen festivaalin järjestäjä osaa jo kysyä kirkolta, mitä 
te seuraavana vuonna haluaisitte tehdä”, Kanala kertoo. Kirkko 
on jakanut siellä esimerkiksi usko, toivo, rakkaus -teemaisia siir-
totatuointeja.

Pop-upin tärkeimpiä asioita on visuaalisuus, hyvin suunnitel-
tu ulkoasu ja sen mukaiset esitteet, mainokset ja hyvä brändi. Ka-
nala on käyttänyt samaa yksityistä graafista suunnittelijaa vuosi-
kausia. Yhteistyö sujuu siten, että Kanala vastaa sisällöstä, mut-
ta visuaalinen suunnittelija ymmärtää kohderyhmää ja luo tapah-
tumalle ilmeen, joka vaikuttaa valtavasti markkinointiin. Kanala 
vertaa pop-upin markkinointia mainostoimiston työhön. Myös 
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Kanalan mielestä muutaman tuhannen euron pop-up-tempaus 
on edullista julkisuutta.

”Mä olen kuin copywriter, graafikko on art director. Sanoisin, 
että jos jokin tapahtuma pääsee useana vuonna iltapäivälehteen 
ja kaupalliselle radiokanavalle, se on halpaa markkinointia. On-
nistuminen tässä on ollut kiinni siitä, että sisältö on kiinnostanut 
mediaa ja yhteistyökumppani eli esimerkiksi DBTL-festivaali on 
ollut hyvin valittu.”

Kisakatsomokirkon ja kirkkokaljojen kohderyhmänä  
vähiten kirkossa käyvät

Koska Kanalan rakkaus jalkapalloon tunnetaan laajasti, futiskirk-
ko syntyi melkein tilauksesta.

”Radio Citystä otettiin yhteyttä ja yhdessä mietittiin, miten 
voitaisiin yhdistää futis ja kirkko. Mukaan saisi ottaa lapsetkin ja 
tauolla tarjottaisiin kahvia. Ensin olisi ehtoollinen, ja sitten peli 
katsottaisiin valtavalta alttarin eteen rakennetulta valkokankaal-
ta, ja näin kirkkotila muuttuisi kisakatsomoksi. Olisi hyvät asian-
tuntevat kommentaattorit kirkon ja urheilun maailmasta”, Kana-
la kuvaa ideointia.

Yli satapäinen yleisö saapui Paavalin penkkeihin seuraamaan 
jalkapallon EM-kisojen ensimmäistä välieräottelua. Kanala tapasi 
futiskirkossa alueensa kuusikymppisiä miehiä, jotka olivat kirkos-
sa ensimmäistä kertaa rippikoulunsa jälkeen. Futiskirkkoa seurasi 
myöhemmin vastaavalla tavalla toteutettu kiekkokirkko. Kisakat-
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somokirkon toteuttaminen on 
maksanut 5 000–6 000 euroa.

Kirkkokaljat tavoittaa ihmisiä 
kirkon ja kapakan ulkopuolella

Eniten Kanalan pop-up-hank-
keista mediaa on kiinnostanut 
kirkkokaljat. Kanala uskoo run-
saan mielenkiinnon tulevan sii-
tä, että konsepti koskettelee ta-
bua, kirkon ja alkoholin yhdistelmää. Tapahtumasta ovat kirjoit-
taneet sanomalehdet ja blogistit, niistä on puhuttu monilla radio-
kanavilla ja paikallislehdissä. Tärkeimpänä julkisuutena Kanala 
pitää ilmaisjakelulehti Helsingin Uutisten isoa juttua, jossa käsi-
teltiin kirkkokaljojen lisäksi laajemminkin kirkon työn muutok-
sia.

Kanalan Turusta Vallilaan tuomien saarnajatkojen paikaksi on 
valikoitunut kirkon läheinen kapakka, joka on kirkkoherran mu-
kaan ”sopivasti räkälä”. Seurakunta tarjoaa juttuseuraa ja vaihtu-
van vieraan, mutta juomat ovat omakustanteiset. Kirkkokaljat to-
teuttaa matalan kynnyksen arkista hengellisyyttä, jota Kanala piti 
erityisen sopivana reformaation merkkivuoteen, jona tapahtuma 
sai alkunsa. Olihan Lutherilla kuuluisasti tapana keskustella hy-
vässä seurassa ja nauttia olutta.

Saarnajatkojen  

paikaksi on  

valikoitunut kirkon 

läheinen kapakka, 

joka on kirkkoherran 

mukaan “sopivasti 

räkälä”.
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”Osa ihmisistä todella tulee suoraan messusta, osa tulee mes-
suun näiden jatkojen innoittamana, ja osa tulee vain uteliaisuu-
desta katsomaan, mistä on kysymys.”

Kirkkokaljat ovat tehneet Paavalin kirkkoherrasta entistä tun-
netumman.

”Minulle tullaan nykyisin sanomaan, että sinähän olet se 
tyyppi, joka pitää kirkkokaljoja, tai kysymään, onko teillä vie-
lä niitä futiskirkkoja. Ne ovat siis kannattaneet. Paavali on seura-
tuimpia seurakuntia somessa, ja mitä ikinä viestimme nykyisin, se 
näkyy. Suurin osa negatiivisesta palautteesta on tullut etukäteen. 
Eniten sain kritiikkiä siitä, että screeni peitti alttarin. Kirkon si-
säinen viestintä tuntuu joskus vaikeammalta kehittää kuin ul-
koinen. Aina kun toimitaan nopeasti tai kehitetään uutta, omis-
ta joukoista nousee nurinaa. Mutta ajattelen, että jos joku kir-
kon juttu, kuten futiskirkko on yksi suosituimmista hashtageista, 
se on päässyt läpi juuri siinä maastossa, missä suurin osa ihmisis-
tä on lähtenyt tai lähdössä kirkosta. Heitähän meidän pitäisi ta-
voitella.”
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Kiinnostutaan 
ihmisistä!
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P op-up-pioneerit ovat optimistisia sen suhteen, miten 
paljon hyvää ja ihmisiä kiinnostavaa kirkolla on tarjota. 
Se vaatii heidän mukaansa kuitenkin paljosta vanhas-

ta luopumista. Ensiksi on kiinnostuttava ihmisistä ja opeteltava 
mieluummin tekemään työtä ihmisten kanssa kuin ihmisille.

C A S E

Ei yritetä olla itse kiinnostavampia, vaan  

kiinnostutaan ihmisistä!

J U S S I  L A I N E ,  K E H I T Y S J O H T A J A  T A M P E R E E N  

S E U R A K U N T AY H T Y M Ä

K irkon sisällöllä olisi valtavasti tarttumapintaa ihmisissä. Niin 
uskoo kirkon kehittämistä ammatikseen miettivä pastori 

Jussi Laine, jonka ammatillinen tausta on nuorisotyössä. Hän on 
ollut luomassa Tampereelle Syntisten veisuut -musiikki- ja -yh-
teislaulutapahtumia ja aikoinaan myös kohuttua Juice-kirkkoa. 
Tampereella seurakuntien järjestämiä Juice-kirkkoja on järjestet-
ty vuodesta 2013 lähtien. Virsiä ja maallisia kappaleita yhdiste-
levät Syntisten veisuut -hyväntekeväisyystapahtumat ovat vetä-

Kiinnostutaan 
ihmisistä!

D
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neet kirkkoja Tampereella täyteen 
viime vuosina. Vuonna 2016 Synti-
set veisuut kaikuivat yhteislauluina 
Laikun lavaa ympäröivässä puistos-
sa, kun 1 500 ihmistä kerääntyi lau-
lupiknikille.

”Syntisten veisuut -tapahtumilla on jo brändi. Joudun mietti-
mään sitäkin, syökö idea itsensä, jos tapahtumat toistuvat”, Laine 
miettii. ”Hyvää ideaa on suuri kiusaus toistaa, kunnes se kuolee 
itsestään. Kirkko on turvallisuushakuinen yhteisö ja haluaa hakea 
jo hyväksi havaittuja toimintatapoja.”

Laineen mukaan pop-up-henkisyys ja kirkon toimintakult-
tuuri hylkivät helposti toisiaan, sillä kirkolla on tapana etsiä val-
takunnallisesti yhtenäisiä ja ajasta aikaan kestäviä ratkaisuja, kun 
taas pop-up perustuu kertaluonteiseen ja paikalliseen kokeiluun.

Laine on kiinnostunut ratkomaan kysymystä siitä, miten 
kirkko löytää siihen sitoutumattomat nuoret ihmiset. Nuoriso-
työn kautta seurakunnilla on hyvä tuntuma nuoriin ja yhteys näi-
den perheisiin.  Mutta nuorisotyön jälkeen seuraa putoaminen 
tyhjyyteen. Isoskoulutus tarjoaa valtavalle määrälle teinejä tärkeää 
työtä, jonka varassa rippileiri-instituutio elää.

Teinit ovat aktiivisia kirkon nuorisotyössä myös siksi, että 
heitä oikeasti tarvitaan. 16-vuotiaat ovat olennaisen tarvittu-
ja, mutta kaksikymppisiä enää ei tarvita. Sen sijaan, että kysyttä-
isiin mitä nuori aikuinen tarvitsee kirkolta, Laineen mukaan pi-

Mihin kirkko voisi 

tarvita nuoria  

aikuisia?
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täisi miettiä, mihin kirkko tarvitsee parikymppistä. Laineen mu-
kaan kysymys on tärkeä, eikä vastaus voi olla tekstinlukutehtäviin 
jumalanpalveluksessa.

Kirkon toimituksista puhutaan tavoittavuuden kivijalkana, 
mutta sekin on murtumassa. Uudistumisen kannalta keskeistä on, 
mitä kirkon epävarma tilanne synnyttää: uusia avauksia vai tar-
rautumista vanhaan.

”Kun kirkon asema nyt heikkenee, uutta turvallisuutta on 
haettu myös väärästä suunnasta. Uhkana on verotulojen laskies-
sa kääntyä entistä enemmän sisäänpäin, kun pitäisi avautua ulos-
päin”, hän sanoo.

”Jeesuskin meni sinne, missä häntä ei odotettu, ja Paavali lähti 
kunkin alueen paikallisista ihmisistä ja heidän tilanteestaan.”

Kirkossa puhutaan paljon osallisuudesta ja osallistamisesta, 
mutta Jäsen 360° -segmentointiaineiston ”irralliset” ovat kirkolle 
suurin haaste. Osallisuus koskee liian helposti pientä maltillisten 
ja uskollisten joukkoa.

”On paljon ihmisiä, joille kirkko ei edes asetu kiinnostava–
epäkiinnostava-akselille, sillä kirkolla ei ole heille oikein mitään 
merkitystä”, hän sanoo.

”Maailma ei ole muuttumassa väärään suuntaan, vaan kirkko 
on paikallaan pysymällä itse vieraantunut ihmisistä”, hän haastaa. 
”Olemme joskus kuin junavaunu, jossa mietitään sisäistä istuma-
järjestyst,ä emmekä huomaa, että maisemat ympärillämme vaih-
tuvat. Kirkko toteuttaa yhä suureksi osaksi vanhaa tapakulttuuria, 
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jota ei enää tunneta. Tunnettuustutkimukset kertovat, että kult-
tuurin syvärakenne, joka on aiemmin tuonut ihmisiä kirkkoon, 
on murenemassa.”

Pop-up on etsimistä

Laine näkee pop-up-ilmiön paljon yksittäisiä tapahtumia laajem-
pana asiana.

”Ylipäätään kyse on kokeilemisen kulttuurista. Ja kokeilemi-
sessa on kysymys siitä, että etsimme uusia merkityksiä, uusia ta-
poja olla kristittyinä jossakin hetkessä mielekkäällä tavalla”, hän 
pohtii.

Laineen mielestä on etsittävä yhteiskunnasta myös uusia yh-
teistyökumppaneita. Kun kirkko esiintyy tutun yrityksen tai yh-
teisön kanssa samassa yhteydessä, syntyy uusia myönteisiä mieli-
kuvia.

”Ihmiset haluavat itse valita, mikä heille on tärkeää. 
Pop-up-tapahtuman teeman valinta vaikuttaa siihen, keitä yrite-
tään tavoittaa, mutta lopputulos on aina yllätys. Työntekijät tie-
tävät viikoittaisista jumalanpalveluksista melkein etukäteen, kei-
tä siellä istuu. Se saa ajattelemaan, pitäisikö meidän miettiä laa-
jemmin uudelleen se, mitä kaikkea järjestämme ja millä frekvens-
sillä.”

Laine uskoo, että Syntisten veisuut on osunut paikalliseen 
hermoon, tamperelaiseen sielunmaisemaan. Yhteislaulutilaisuuk-
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sissa on muistettu paikallisia mu-
siikintekijöitä, muun muassa Juice 
Leskistä.

Laineen mukaan tilaisuuksissa 
on toteutunut hyvin pop-upin hen-
ki: tehdään sellaista, mikä merkit-
see ihmisille hyviä asioita.

Monien julkisuutta saaneiden 
pop-up-tapahtumien takana on 
tunnettuja mediapersoonia. Laine uskoo kuitenkin, että enem-
män kuin karismaattisia julkkiksia, kirkossa tarvitaan toisinajat-
telun kykyä ja rohkeutta.

”Seurakuntien sisäinen maailma kaipaa innostajia, jotka us-
kaltavat sanoa asioita ääneen.”

Laine puhuu muiden pop-up-pioneerien tavoin väljyydestä ja 
luopumisesta. Hyviä tilaisuuksia olla ihmisten tavoitettavissa jä-
tetään käyttämättä, koska kalenterit ovat täynnä. Pop-upia ei voi 
Laineen mukaan kirjoittaa toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

”Pitäisi olla vähän tilaa heittäytyä ja ottaa selvää, mitä kau-
pungilla tapahtuu, mihin voisi mennä mukaan. Kun kappelilla on 
jouluna hartauksia, mietin jos menisinkin hautausmaalle ja olisin 
siellä vierailevien käytettävissä.”

Pistemäiset ulostulot palvelevat irrallisia

Laine rohkaisee lähtemään pois omista tiloista myös jouluna.

Enemmän kuin  

karismaattisia  

julkkiksia, kirkossa  

tarvitaan toisin-

ajattelun kykyä ja 

rohkeutta.
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”Eivät kaikki käy joulunakaan kirkossa. Monet ovat yksinäi-
siä, ja monet myös töissä tuolloin. Joulu on hyvää aikaa miettiä, 
panostaako kirkko yhä enimmäkseen hyvin toimeentuleviin ja 
perinteisiin.”

Yksi kirkon kehittämisen suosittu hokema on sana ”yhteisölli-
syys”. Laine suhtautuu siihenkin hieman epäillen.

”Onko ihmisillä todella kirkkoon kohdistuva valtava yhteisöl-
lisyyden tarve? Eivät kaikki kaipaa yhteisöä, joka määrittää hei-
tä. Yhteisöllisyyden kaipuu ei välttämättä tuo ihmisiä kirkkoon. 
Esimerkiksi Kalevan kaupunginosan väki muuttaa niin usein, että 
asujaimisto vaihtuu kokonaisuudessaan muutaman vuoden välein. 
Siinä ei oikein voi rakentaa vahvaan paikallisyhteisöllisyyteen.”

Laineen lempilapsissa, kirkon ”irrallisissa”, on segmentointiai-
neiston mukaan eniten kolmekymppisiä. Mutta eivät heidän seit-
semänkymppiset vanhempansakaan ole niin perinteisiä kuin ku-
vitellaan.

Someulostulot kannattavat

Laine twiittasi Tampereen seurakuntien tilin kautta jääkiekkolii-
gan finaalipelien aikoihin Tapparan logon ja tekstin: Rukoilem-
me yhteisten asioiden puolesta. ”Aamulehti soitti heti.”

Hänestä olisi tärkeää murtautua mediassa kirkollisen kuplan 
ulkopuolelle. Erinomainen esimerkki uudesta avauksesta oli Lai-
neen mukaan kevään 2016 SM-liigan ottelun aikaan kuvamani-
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puloitu meemikuva Pispalan kirkon tienvarsikyltistä, jossa Tap-
paran logon vieressä luki ”Voittaja, suo voitto meille. Virsi 404”. 
Seurakunnan Facebookissa julkaiseman kuvan yhteydessä kirjoi-
tettiin lisäksi ”Meille antaa riemuvoiton Hän. Room 8:37.” ”Sta-
ra-viihdelehti lainasi luultavasti ensimmäistä kertaa sekä virttä 
että Raamattua. Myös Helsingin Sanomat kirjoitti siitä.”

Somessa ei kannata Laineen mielestä mainostaa laajasti sään-
nöllistä toimintaa, jonka otsikkoa tai aihetta suuri yleisö ei ym-
märrä. 

”Ihmisille tulee helposti sellainen viesti, että kirkko tekee taas 
jotakin käsittämätöntä ja tarpeetonta. Kirkkoa ei kannata yrittää 
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edes tehdä kiinnostavammaksi. Käytetään resurssit mieluummin 
niin, että kiinnostutaan me ihmisistä”, hän ehdottaa.

C A S E

Kokeilukulttuuria ja palvelumuotoilua  

sisälähetystyön hyväksi

K A T R I  K O R O L A I N E N ,  V I E S T I N T Ä PÄ Ä L L I K K Ö ,  E N T I N E N 

V A N T A A N  S E U R A K U N T I E N  K Ä R K I H A N K E - 

K O O R D I N A A T T O R I

K atri Korolainen haluaisi eroon seurakuntien perustyön ja 
muiden hankkeiden vastakkainasettelusta. Hänestä kirkos-

sa pitäisi luopua monesta muustakin vanhasta, kuten työaloista ja 
ikäkaariajattelusta.

Pop-up vaatii hänestä myös luopumista vanhasta ammattiyl-
peydestä ja sellaistenkin asioiden tekemistä, joihin ei ole koulu-
tusta ja joista ei ole aiempaa kokemusta. Korolainen muistuttaa, 
ettei uusia avauksia voi suunnitella sataan prosenttiin täytettyjen 
kalenterien kanssa. Pitäisi olla tilaa ja aikaa tehdä uutta.

”Uusien asioiden syntyminen vaatii työyhteisöjen ja työkult-
tuurin muutosta. Vanhasta luopuminen on ehkä suurin uudistu-
misen hidaste kirkossa”, Katri Korolainen sanoo.

Aina on tapahtunut jotakin uutta siellä, missä Korolainen on 
vaikuttanut. Hän sanoo olevansa ammatikseen innostuja ja in-
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nostaja. Ensimmäinen 
askel muutokseen on 
hänen mielestään esi-
miesten sallima aika.

Vantaan seurakun-
tayhtymän kärkihanke-
koordinaattorina hän 
koki hyvien ideoiden le-
viävän helposti seitse-
mään seurakuntaan.

”Vantaalla on vä-
hemmän rahaa ja mata-
lammat hierarkiat kuin 
Helsingissä, onhan se puolet pienempikin”, hän toteaa. Korolai-
sen työn tavoitteena oli muokata mielikuvaa kirkosta, vahvistaa 
jäsenyyttä ja tavoittaa uusia ihmisiä.

Tartutaan siihen, mikä on ihmisille tärkeää

Korolainen on ollut suunnittelemassa useita pop-up-hankkeita 
muun muassa Vantaalla. Onnistumisille on hänen kokemuksensa 
mukaan ollut yhteistä se, että niissä on lähdetty ihmisten arjesta - 
siitä, mikä ihmisille on jokapäiväisessä elämässä olennaista.

”Jäsenyyden ei tarvitse kaikille tarkoittaa jumalanpalveluksis-
sa käymistä. Kirkko voi näkyä muulla tavoin ihmisten elämässä… 

Katri Korolainen.
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Seurakuntien hankkeissa on oltava tosi vahva kristillinen sanoma. 
Ilman sitä mitään ei kannata tehdä”, Korolainen toteaa.

Esimerkiksi kummius on monille nuorille aikuisille tärkeä 
asia. Siihen tartuttiin Vantaalla uudenlaisella otteella.

”Kummiuden arvostaminen tulee esiin kastekeskusteluissa, 
kun perheet toivovat kummin olevan lapsen elämässä mukana. 
Seurakunnan pitäisi tukea kummiutta parhaansa mukaan”, Koro-
lainen sanoo.

Hän oli ideoimassa Vantaan ja Helsingin kummipäivää, johon 
kuuluu monenlaista tekemistä, kuten taidetta, tiedettä ja liikuntaa 
kummeille kummilapsineen.

”Päätettiin, että ei järjestetä mitään kirkolla, vaan yhdessä yri-
tysten kanssa ja samalla viestitään, että ihminen riittää sellaise-
na kuin on. Mukaan saatiin aluksi esimerkiksi Heureka, Tikkuri-
lan uimahalli, taidemuseo, ravintoloita ja Hali-berninpaimenkoi-
rat ja jaettiin kummikasseja. Lopputulos oli se, että saimme mu-
kaan juuri niitä seurakuntalaisia, joita kaivattiinkin: 25–40-vuoti-
aita”, Korolainen kertoo.

Jääkiekkotoimijoiden kanssa on sovittu myös kummiotteluita, 
joihin kummit saavat alennettuja lippuja. Niihin voi viedä myös 
aikuisen kummilapsen.

Korolainen on ollut osaltaan organisoimassa myös seurakun-
tayhtymien perinteistä ryhmää Pride-tapahtumaan. Tuloksena 
oli avolava-rekka ja puistopaikka, joissa papit olivat tunnuksineen 
läsnä.
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”Pride-kulkueessa marssii paljon seurakuntalaisia, Jumalan 
kuvia. On tärkeää olla mukana siellä, missä ihmiset tekevät itsel-
leen tärkeitä asioita”, hän sanoo.

KATRI KOROLAISEN POP-UP

• Unohda työalat, ammattialat ja ikäkaaren vaiheet.

• Vaadi työssäsi aikaa uuden suunnitteluun.

• Tee enemmän kuin osaat.

• Tarjoa ja mahdollista enemmän asioita, jotka ovat ih-

misille tärkeitä.

• Etsi niitä, joita kirkko ei tavoita.

• Luo yhteyksiä alueen toimijoihin ja mieti, mitä hyvää 

tekisitte yhdessä.
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Vaihtoehtoja kokoavalle toiminnalle

Korolaisen mukaan seurakuntien olisi syytä katsoa säännöllistä 
viikko-ohjelmaansa kriittisesti ja kysyä, riittääkö sen tavoittavuus.

”Meidän pitäisi olla kiinnostuneita jäsenistöstämme koko-
naisuudessaan. Nyt tarvitaan sisälähetystyön meininkiä. Omas-
sa työssäni sovellan kokeilukulttuuria, Jäsen 360° -segmentoin-
tia, pop-up-konseptia ja palvelumuotoilua. Meidän pitäisi työn-
tekijöinä luopua kokoavan toiminnan illuusiosta, aivan kuin seu-
rakunta olisi vain se, joka tulee fyysisesti paikalle. Somen kautta 
koettu yhteys seurakuntaan esimerkiksi on ihan yhtä tärkeä. Sitä 
kautta voi tuntea seurakunnan omakseen ja kuuluvansa sen jouk-
koon”, hän sanoo.

Kirkon suurin kysymys on Korolaisen mukaan se, miten ta-
voitamme parikymppiset.

”Siinä vaiheessa seurakuntayhteys katkeaa usein. Myös kol-
mekymppisiä on vaikea tavoittaa, mutta kaksikymppisillä rippi-
koulusta ei ole vielä kauan aikaa”, hän toteaa. 

Hän uskoo, että parikymppisten joukossa olisi tilausta poh-
diskeluun ja itsereflektioon ohjaaviin tapahtumiin. 

Mutta nuorten aikuisten kokoavan toiminnan järjestäjät ko-
kevat helposti pettymyksiä.  

”Parempi vaihtoehto kokoavalle toiminnalle voi olla some-
presenssi tai meneminen jonnekin, missä nuoret muutenkin ovat, 
kuten sinne yökerhoon. Siinä on tietty shokkiefekti, kun panta-
paita tulee vastaan bilekeskuksessa. Hämeenkylässä nuorten ai-
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kuisten pappi alkoi viedä kolmekymmentä vuotta täyttäviä kah-
ville syntymäpäivän kunniaksi”, Korolainen luettelee.

Korolaisen mielestä kokeilemisen ja pop-upin tunnelmaa tar-
vitaan kipeästi.

”Henkilökunnan täydet kalenterit ja vähenevät resurssit me-
nevät vääriin paikkoihin. Euro on kirkon konsulttina, kun resurs-
sit vähenevät, ja meidän on pakko tehdä enemmän myös yhdes-
sä.”

Yhdessä tekemisellä Korolainen tarkoittaa paitsi seurakuntien 
ja yhtymien yhteistyötä, myös yritysyhteistyötä. Vantaalla suu-
rin kumppanuushanke on hävikkiruoan logistiikkakeskus ja yh-
teisöpaja Yhteinen pöytä, jonka verkostossa on mukana noin 30 
yrityskumppania sekä yli 30 järjestöä ja yhteisöä. Yhteinen pöy-
tä työllistää ja yhdistää ihmisiä, hyödyntää hävikkiruokaa ja sen 
kautta ruokaa saavat viikossa tuhannet ihmiset. Idea saatiin Ber-
liinistä, ja sen suomalainen toteutus on palkittu yhteiskuntasi-
toumuksen juhlassa toimenpidesitoumuksen palkinnolla puuttu-
misesta leipäjonojen ja ruokahävikin kasvuun.

”Kirkon ei tarvitse näyttää konsulttiyhteisöltä. Sosiaalises-
sa mediassa pitäisi kyllä näkyä ilman erityisosaamistakin. Riittää 
vaikka, että tavallinen pappi perheen luvalla kertoo omakohtaisin 
sanoin ja kuvin kasteperheestä kirkon sivulla. Olennaista on, että 
jutut ovat paikallisten ihmisten näköisiä. Myös kaiken pop-upin 
on lähdettävä ruohonjuuritasolta. Valtakunnallisen pop-upin 
suunnitteluhan olisi aivan järjetön ajatuskin.”
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C A S E

Malmin Camillo popahtaa ostoskeskuksessa 

O S T A R I PA S T O R I  M E R I  A L A - K O K K O

M almin aseman ympärillä voi törmätä pappiin kahvilassa, 
kaupassa tai käytävällä. Pop-up-pastori Meri Ala-Kok-

ko tunnetaan luovana ihmisenä, joka kehittelee jatkuvasti alueen-
sa ihmisten näköisiä työtapoja näiden kanssa. Viime syksynä hän 
lähti paimeneksi ihmisvilinään ostoskeskukseen.

Meri-Kokon mielessä ideoita syntyy niin paljon, että hän jou-
tuu hillitsemään itseään ja on vuosien ajan laatinut toteuttamis-
kelpoisuuden kriteereitä.

”Täytyy valita tarkkaan ideat, joita lähtee toteuttamaan. Kri-
teerinä pidän sitä, että sitä toteuttamassa on ihmisiä alusta läh-
tien mukana. Sillä on oltava myös joku merkitys, joku tähtäyspis-
te”, hän kuvaa.

Hän asuu perheineen tarkoituksellisesti seurakunnan alueella. 
Hänestä Malmin alue on upea ja monikulttuurinen. Hän toivoo 
kirkkoon enemmän väljyyttä, uskallusta luopua vanhoista toimin-
tamuodoista ja luottamusta ihmisiin.

Seurakunta auttaa kiireen ja stressin hallinnassa

”Kirkko voisi siirtyä jäykkyydestä, tarkasta suunnitelmallisuudes-
ta, lukituista viikko-ohjelmista, avainten hallinnasta kohti avoi-
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muutta, joustavuutta, sitä, että 
nähdään itsemme yhteisön ra-
kentajina”, hän visioi.  

Ala-Kokko on järjestänyt 
seurakunnassa muun muassa 
asahi-terveysliikuntahetkiä ar-
kiaamuisin, kiireettömiä ilta-
päiviä eri teemoilla ja stressin-
hallintakursseja. Hän on opis-
kellut yhteisölähtöistä työtä ja 
toiminut aiemmin seurakun-
nan ympäristötyön pastorina.

Kiireettömyys-teemaisia kursseja on järjestetty yhteistyös-
sä alueen pienten hyvinvointiyrittäjien ja vapaaehtoisten kans-
sa, ja ideat ovat syntyneet yhdessä näiden kanssa. Aamu-asahi oli 
työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhteinen rauhoittumisen het-
ki. Kiireettömät iltapäivät -niminen kurssi tarjosi neljä kertaa oh-
jattua pysähtymistä arjen keskellä - se oli hänestä käytännölli-
sempi ja useammalle sopiva kuin vetäytymistä vaativat pitkät ret-
riitit. Stressinhallintakurssi pidettiin iltaisin, ja toisena opettajana 
oli mindfulness-ohjaaja. Osallistujat olivat kaikki naisia. Kurssille 
piti ilmoittautua, ja siitä perittiin pieni maksu, josta vähävaraiset 
saivat vapautuksen. Ala-Kokon mielestä intensiivisille lyhyille-
kin kursseille on hyvä olla ilmoittautuminen ja työssäkäyville pie-
ni maksu, koska se parantaa osallistujien sitoutumista.

PERI MAKSUA

• Sitoutumista vaa-
tiville kursseille ja 
tapahtumiin on 
hyvä asettaa ni-
mellinen maksu 
ja ennakkoilmoit-
tautuminen. 
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Kiireen ja stressin torjunta on 
hänestä oiva tapa muistuttaa py-
hästä.

”Kiireettömyys auttaa aisti-
maan elämän pyhyyttä, ja kii-
re on pyhyyden aistimisen pahin vihollinen. Rukousperinteemme 
voi hyötyä myös muiden uskontojen menetelmistä”, hän toteaa.

Malmin seurakunnan työntekijät osallistuivat myös Suo-
mi100-hankkeen Koko Suomi tanssii -projektiin, jota koordinoi 
Tanssin tiedotuskeskus. Tanssiteatteri Glims&Glomsin tuotta-
ma video kuvattiin Malmin kirkossa, ja musiikkina siinä soi Chi-
sun Onni. Tanssivat papit saivat sosiaalisessa mediassa kritiikkiä, 
mutta myös paljon kiitosta.

”Tanssi oli minulle kauneuden ja pyhyyden, armon ja lohdun 
esiintuomista. Monet ovat sanoneet, että sen katsominen netis-
tä lohdutti.”

”Jos perustyöikäisiä ihmistä haastatellaan, he arvostavat kirk-
koa hyvän tekemisestä. Emme ole mikään palveluiden tuottaja tai 
hyväntekeväisyysjärjestö, vaan työ lähtee meidän missiosta. Että 
usko, toivo ja rakkaus kasvaisivat näiden ihmisten sydämissä ja 
tässä yhteisössä. Jumalan valtakunta on täällä. Meidät tunnetaan 
rakkaudesta tai ei mistään”, Ala-Kokko sanoo.

“Meidät tunnetaan 

joko rakkaudesta tai 

sitten ei mistään”.
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Uusi työ opettaa tekijäänsä

Ostaripastorin työnkuva on vielä auki, koska vasta arki näyttää, 
millaista siitä tulee.

”Toteutan siinä vähän opiskeluaikani haavetta olla pyöräl-
lä kulkeva kyläpappi. Nykyisin haluan seurakunnan rakentavan 
osaltaan malmilaista paikallisyhteisöä”, hän sanoo.

Ala-Kokko aikoo kulkea ostarilla ympäriinsä. Hän aikoo is-
tuskella myös kahvilassa. Hänellä ei ole kauppojen ja juna-ase-
man tuntumassa toimistoa eikä kappelia. Taustalla on myös seu-
rakunnan tilojen väheneminen.

”Työntekijäresursseja suunnataan sinne, missä ihmiset liikku-
vat. Seurakunta on kuitenkin ihmisissä, ei seinissä”, Ala-Kokko 
selittää.

Hän ennustaa, että tavoitettavissa oleva pappi ilman omaa ti-
laa vaatii uudenlaista työotetta ja ammatillisuuden uudelleen 
miettimistä. On mietittävä työsuojelullisiakin kysymyksiä uudel-
la tavalla.

”Ei ole kaikkien juttu popahtaa pappina ostarilla. Se vaatii 
työnohjausta ja työtoverien ammatillista tukea. Tällaisissa uusissa 
hankkeissa pitää olla myös lupa epä-
onnistua.”

Ala-Kokon yhteisöllinen työnäky 
alkoi alun perin kehittyä pitkällä sai-
raslomalla, jonka aikana alue tuli en-
tistä tutummaksi. Hänestä seurakun-

“Ei ole kaikkien 

juttu popahtaa 

ostarilla.”
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nan olisi palveltava myös nii-
tä yhteisöjä, joita sen alueel-
la jo on.

”On esimerkiksi paljon ih-
misiä, joilla on aikaa hengailla 
ostarilla, ja siellä käy myös val-
tava määrä ihmisiä töissä.”

Ala-Kokolla on ostarilla 
myös paikallinen perehdyttäjä.

”Siellä kulkee eräs mies, 
jota kutsutaan pastoriksi. Hän 
auttaa kaikkia ja puhuu kan-
sankieltä. Tapasin hänet Yhteisvastuukeräyksen yhteydessä. Sil-
loin pyörin ostoskeskuksessa pantapaidassa, ja ihmiset halusivat 
todella paljon puhua kirkkoon liittyvistä asioista.”

Ostaripappina Ala-Kokko aikoo olla ihmisiä varten, kuljes-
kella, kuunnella ja ohjata tarvitsevia eteenpäin. Joitakin seurakun-
nan esityksiä ja kirpputoripöytiäkin hän on jo suunnitellut. Mut-
ta arki vasta näyttää, mitä ostaripapin työpäiviin kuuluu, kun hän 
vie kirkon ostarille.

”Ajattelen, että meidän tehtävämme on kuljettaa iloa. Evan-
keliumi on ilosanoma.”

OSTARI- 

PASTORIN  

POP-UP-NEUVO

Älä suunnittele ih-
misille, vaan heidän 
kanssaan.
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C A S E

Yritys mennä ytimeen ymmärretään joskus väärin

M I K K O  S A L M I ,  PA S T O R I  J A  PÄ Ä T O I M I T T A J A 

S T I V E N  N A A T U S ,  PA S T O R I ,  Y L I O P I S T O Y H T E I S T Y Ö N 

A S I A N T U N T I J A

O ulun Agnostikkoillat vuonna 2013 olivat Mikko Salmel-
le ja Stiven Naatukselle yritys päästä keskustelemaan kris-

tinuskosta julkisesti. Idea oli kunnianhimoinen, ja toteutus oli 
yleisömenestys, mutta kirkossa sitä epäiltiin myös myyräntyöksi 
ydinsanomaa vastaan.

Neljä pappia, vähän musiikkia, uskonoppien pohdintaa – 
näistä yksinkertaisista aineksista syntyivät Oulun Agnostikkoil-
lat. Ne vetivät kirkon täyteen, ja tilaisuuksia saattoi seurata myös 
virtuaalikirkko.fi-sivun kautta.

Vuonna 2017 Agnostikkoilta teki paluun, kun Oulun seura-
kunnat ja Kirkkohallitus järjestivät saman otsikon alla keskuste-
lun sukupuolista Vanhassa pappilassa. Kohutusta häirikkökon-
septista oli tullut virallisen kirkon kutsuvieras.

Idea lähti alun perin turhautumisesta siihen, että parhaat kes-
kustelut uskosta piti käydä vapaa-ajalla, mutta työssä ammattitai-
toa ei saanut käyttää.

”Pappeja koulutetaan paljon, mutta opittua hyödynnetään to-
della vähän seurakuntatyössä”, Demokraatti-lehden päätoimit-
tajana nykyisin työskentelevä Salmi kertoo. Hänestä kirkossa on 
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paljon ydinasian kannalta kehällistä toimintaa, jota kuitenkin pi-
detään hyvin perinteisenä, luontevana ja kirkollisena.

Jos Salmi olisi jakamassa seurakuntien resursseja, ne jaettai-
siin uudelleen. Kalenterien karsiminen aloitettaisiin vaikka koti-
kasteista. Hänestä olisi hyvä, jos kasteita vietettäisiin jumalanpal-
velusten yhteydessä koko seurakunnan yhteisenä tapahtumana.

”On myös kaikenlaisia harrastuspiirejä, joissa ei mitenkään 
kovin läheisesti olla tekemisissä kristinuskon sanoman kanssa, 
vaan kokoonnutaan kirkolla tekemään mitä tahansa perinteistä. 
Minusta kirkossa voitaisiin enemmän puhua kristinuskon ydin-
asioista ja pyrkiä siinä täyteen rehellisyyteen. Jos ajatellaan sak-
ramentteja, Raamattua, Jeesusta, niin lähes jokainen kirkon jäsen 
on osittain agnostikko, mutta prosenttiosuus vaihtelee henkilös-
tä ja aiheesta riippuen. Kaikki kristityt ovat agnostikkoja ja kaik-
ki papit ihmisiä.”

Agnostikkoiltojen otsikot olivat provosoivia: Ristinkuolema 
oli turha, Jumalaa ei ole, Kaste ei pelasta. Salmen mielestä ilto-
jen hienoin puoli oli se, että ne keräsivät kirkkoon paljon ihmisiä. 
Ohjelmassa oli 20 minuutin alustus yhdeltä papilta, jota muuta-
ma muu pappi kommentoi. 
Sen jälkeen oli yleisökeskus-
telu, jokunen esitetty laulu ja 
yhteinen iltavirsi. Kapituliin 
tehtiin kantelu tilaisuuden jär-
jestäjien kirkonvastaisuudesta.

Agnostikkoiltojen 

isännät toivovat yhä 

enemmän rehellistä 

puhetta uskosta.
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”Tilaisuuksien viestinnälli-
nen kärki nähtiin meidän mie-
lipiteenämme. Ei ymmärret-
ty, että otsikot olivat raflaavia 
avauksia, joita jokainen on jos-
kus ajatellut”, Salmi sanoo.

Tilaisuuksista on nyt muutama vuosi. Valituksia tehtiin kapi-
tuliin, ja kirkkoherrat päättivät, ettei iltoja enää järjestetä kirkon 
tiloissa. Seuraavana vuonna samantyyppisiä tilaisuuksia pidettiin 
ravintolassa.

Valituksen aiheena oli epäily siitä, etteivät papit Mikko Sal-
mi, Päivi Jussila, Árpád Kovács ja Stiven Naatus ole pysyneet kir-
kon opissa. Tuomiokapituli ei edennyt toimenpiteisiin, vaan kävi 
järjestäjien kanssa keskustelua ja totesi, että iltojen idea oli ollut 
kuitenkin myönteinen.

Salmelle iltojen seurauksena tulleet keskustelut kapitulin 
kanssa olivat puhdistava kokemus. Häntä kehotettiin kiinnittä-
mään huomiota siihen, että esitystapa ja näkemykset saatettiin 
kokea oppia pilkkaavina. Salmen mukaan hän sai keskustelussa 
olla suora. Hänelle sakramentin pelastusluonne aiheuttaa vakavia 
kysymyksiä.

”Sain puhua suuni puhtaaksi. Lähetyskäsky on minulle tärkeä, 
mutta mietin ääneen, miten voi olla niin, että jos olen kastamas-
sa lasta, joudun ajattelemaan, että lapsi joka kuolee ennen kastet-
ta, joutuu helvettiin. Eihän se voi olla niin”, hän pohtii.

“Jumalaa ei ole” oli 

tehokasta viestintää, 

ei papin mielipide.
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”Jos sakramentteja ajattelee 
niin, siitä seuraa maaginen kä-
sitys kirkosta, jota Lutherkin 
vastusti. Me ihmiset tarvit-
semme riittejä, joissa yhdisty-
vät näkyvä aine ja Jumalan sana. Jeesus tajusi tämän. Sakramen-
tit ilmentävät armoa ja yhteyttä ja kuuluvat hengelliseen elämään. 
Mutta jos halutaan koskettaa ihmisiä ja tuoda uskon ydinsanoma 
esiin, se vaatii, että pappi uskaltaa katsoa omaa epäuskoaan. Epä-
usko on parempi työväline kuin usko. Oletus on, että pappi va-
kuuttaa ihmisille, että Jeesus pelastaa ja vakuuttelee itse uskovan-
sa Kristukseen henkilökohtaisena Vapahtajana. Mutta parhaim-
millaankin kirkossa pyritään sanoittamaan asioita, joita ei voi ku-
vata sanoin. Kun joku kuolee, saamme Raamatusta kenties käyt-
tövoimaa, mutta emme ratkaisua ongelmaan.”

Salmen mielestä kirkossa on liikaa varovaisuutta ja kantelu- ja 
rankaisukulttuuri ruokkii sitä lisää ja pitää uusia ideoita piilossa.

”Useammin voitaisiin huomata se, että joku on tehnyt jotakin 
oikeasti ajatuksia herättävää.”

Salmen mukaan Agnostikkoiltojen pappeja ei pelottanut.
”Me ajateltiin tekevämme jotain aidosti kontekstuaalista. 

Meillä oli vahva visio. Ja monta vuotta ihmiset olivat halunneet 
niistä asioista puhua. Toisella kierroksella emme enää saaneet 
käyttää kirkon tiloja.”

Papin epäusko on 

Salmen mukaan hyvä 

työväline.
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Mitä olisi jälkeenpäin ajatellen tehdä toisin? Salmen mukaan 
olisi voitu toimia vielä raflaavammin.

”Markkinointiin pitäisi satsata. Megafoniyhteiskunnassa kir-
konkellot ovat jäänne, joiden tilalle voitaisiin tuoda neontaulut. 
Kuuluvuutta ja näkyvyyttä kirkossa on ennenkin haettu.”

Nyt ei Salmen mielestä enää ole täysin sallittua se, mitä kir-
kon tornien ja kellojen rakentamisella ennen tavoiteltiin.

”Nyt ollaan pikemminkin piilossa luolissa. Keskiaikaiset kir-
kot ovat olleet ja ovat yhä hienoimpia tiloja ja nähtävyyksiä, ja 
ennen kirkoilla tavoiteltiin mahdollisimman suurta näkyvyyttä. 
Nyt on vähän paheksuttavaa näkyä ulospäin. Kirkkoarkkitehtuu-
rikin on lähivuosikymmenet pyrkinyt vaatimattomuuteen. Jokin 
ajatus kirkon sykähdyttävyydestä pitäisi ajatella uudestaan.”

”Olen itse kasvanut kirkkoon ja mielessäni aina suunnitellut 
sen tulevaisuutta, mutta käytännössä törmään aina tiiliseinään, 
kun yritän jotain uutta. Sellaisella tilaisuudella, johon en itse ha-
luaisi mennä, ei ole tulevaisuutta. Tilaisuuksien suunnittelussa pi-
täisi ajatella vähemmän määrää, enemmän laatua. Seurakunnis-
sa voitaisiin valita määrän sijasta laatu. Esimerkiksi Tuomasyhtei-
sö tekee sellaista jälkeä, että tulee tunne, että sitä on valmisteltu”, 
Salmi sanoo.

Salmi muistuttaa, että myös kirkon 
perheneuvonta on alkujaan ollut pop- 
up-ilmiö. ”Ja hautajaiset ovat aina pop-up, 

”Kirkon pitäisi  

sykähdyttää.”
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koska ihmiset kuolevat ennusta-
mattomasti”, hän murjaisee.

Salmi oli aikoinaan Töölön 
seurakunnassa synnyttämässä 
pop-messua.

”Aluksi ideaa vähäteltiin kaikkialla. Kun oli vuoden ajan teh-
ty töitä, saatiin vähän tukea. Muistan aina sen, kun kanttori huo-
mautti kokouksessa, että pop-messujen vuosibudjetilla saisi cem-
balon”, Salmi hymähtää.

Kirkko kaipaa ammattimaista viestintää

Salmen mielestä kirkkoon pitäisi palkata ammattisuunnittelijoita, 
jotka miettisivät työkseen sitä, mitä oikein halutaan viestiä ja mi-
ten viesti menee läpi. Kirkko on sanoman levittämisen ympärille 
syntynyt yhteisö. Nyt sanoma ei hänen mukaansa leviä.

Koko kirkon viestintä pitäisi Salmen mukaan laittaa uusik-
si. Viestintää pitäisi tehdä ihmisille, jotka eivät tunne kirkkoa, ja 
sitä pitäisi olla tekemässä hyvien teologien lisäksi ammattimaisia 
viestinnän ihmisiä ja visualisteja.

”Kirkon designerien pitäisi olla tyyppejä, jotka uskaltavat elää 
kaikilla aisteilla. Aistien ja ruumiillisuuden kautta kirkko tavoit-
taa ihmisiä. Ajatellaan vaikka sellaista ideaalia kirkkotilaa, jossa 
ei ole lattiaan pultattuja penkkejä. Ajatus yhteisistä aterioista voi-
taisiin miettiä ihan uusiksi. Mutta tämä kaikki vaatii niin paljon. 

Pop-messun sijaan 

kanttori olisi 

halunnut cembalon.
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Penkit ovat kiinni lattiassa ja luterilaisuus pysyy antiruumiillise-
na”, Salmi puuskahtaa.

Salmen mielestä Agnostikkoilloissa toteutui hyvin kristin-
uskon ydinasioiden pohtiminen yhdessä. ”Kirkko on perustettu 
Kristuksen ruumiinjäseniksi. Tämä on kuitenkin ainoa asia, joka 
voisi ihan oikeasti antaa ihmisille toivoa.”

Avoimuudella etsittiin yhteyttä ihmisiin

Myös Stiven Naatus oli ajatellut, että kirkon opistakin pitäisi voi-
da puhua suoraan.

”Aloin miettiä, miksei virka-ajalla voisi puhua niin kuin va-
paa-ajalla ja antaa itselleen luvan sanoa asioita ääneen. Luopu-
malla pappeina tietäjän tai shamaanin roolista me aiheutimme 
ihmisissä turvattomuutta, koska papin pitäisi aina sanoa lopuksi, 
miten asia on. Mutta jos halutaan luoda yhteys ihmisiin, takuu-
miehen roolista on luovuttava. Agnostikkoillat olivat tilan luo-
mista keskustelulle. Olen myös oppinut, että elämäntapa-asiois-
ta voi kirkossa puhua paljonkin ja olla eri mieltä, mutta oppi on 
koskematon. Papin pitäisi monien mielestä antaa sen olla rauhas-
sa”, Stiven Naatus kuvaa koke-
muksiaan Agnostikkoilloista.

Naatuksen mukaan pola-
risoituneessa yhteiskunnas-
sa tarvitaan tiloja, joissa voi pu-

”Kirkossa pelätään  

liikaa epä- 

onnistumista.”
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hua vapaasti, ja kirkko voisi tarjota sel-
laisia.

Naatuksen mukaan opilliset kante-
lut kuuluvat epäonnistumista pelkää-
vään kirkkoon. Huonot uutiset ja las-
kevat tilastot eivät saisi lamaannut-
taa. Toisaalta hän uskoo, että turhau-
tumisesta voi seurata myös uusia avauksia, kuten Agnostikkoil-
lat osoittivat.

Hän uskoo, että ihmisiin saa yhteyden parhaiten luopumalla 
virallisista seurakunnan tunnuksista. Pitää lähteä ulos virastosta, 
irrottautua viran antamasta suojasta ja etsiä ihmisten kohtaami-
sen uusia mahdollisuuksia. Naatus liittää pop-up-ilmiön yhteisö-
lähtöiseen työtapaan, jonka kouluttajana hän toimii.

”Pop-up vaatii yhteyksiä. Nyt kysytään, onko meillä verkos-
toja ja missä verkostoidumme? Oppilaitostyössä ja sairaalatyössä 
syntyy esimerkiksi luontevasti yhteyksiä eri suuntiin, mutta myös 
työaloittain järjestyneiltä seurakunnilta kysytään yhteistyökump-
paneita. Ihmisten elämää pitäisi tuntea. Emme voi viettää heidän 
kanssaan juhlaa, jos emme tunne heitä”, hän toteaa.

”Nuoret papit aistivat seurakunnissa paljon epäonnistumisen 
pelkoa, josta pitäisi päästä eroon. Emme pääse eteenpäin kuin 
mokaamalla. Nyt tarvitaan yhteyttä ihmisiin. Jalkautuminen on 
sinänsä hirveä termi, mutta sillä tarkoitetaan sitä, että vietetään 
aikaa ihmisten kanssa. Yhteisölähtöinen työote tarkoittaa sitä, 

Kirkon pop-up:

mietiskelyä ja  

lähimmäisen- 

rakkautta.
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että sivuasia on pääasia. Tehdään sanoman julistamisen kannal-
ta sivuasioita ihmisten kanssa niin kuin ennen pappiloissa tehtiin. 
Pitäisi miettiä, millaiset rakenteet auttavat synnyttämään uutta 
elämää seurakuntiin”, Naatus pohtii.

”Julkinen sektori heikkenee yhteiskunnassa, ja ihmisten toi-
minnan merkitys kasvaa. Silloin kysytään hyviä yhteistyökump-
paneita. Kirkolla on muun muassa hyvät tilat, joita se voi tarjo-
ta. Yhteiskunnallisena toimijana kirkko kiinnostaa ihmisiä”, Naa-
tus sanoo.

Hänestä pop-up-tempaukset ovat kontaktin saamisen kan-
nalta hyödyllisiä performansseja, joiden viesti ihmisille on ”poik-
kea kylään”. Niiden sisältöä suunniteltaessa kannattaa ottaa läh-
tökohdaksi asiat, jotka kirkossa eniten ihmisiä kiinnostavat: hil-
jentyminen ja diakonia. Niitä ei vielä hänen mukaansa osata tar-
joilla ihmisille riittävän kiinnostavalla tavalla.

”Ihmisiä kiinnostaa meditaatio ja välittämisen vallankumous”, 
hän sanoo.

C A S E

Ihmisten kanssa, ei ihmisille

T E E M U  L A A J A S A L O ,  K A L L I O N  K I R K K O H E R R A

T eemu Laajasalo ei oikeastaan pidä pop-up-sanasta. Hänestä 
se kuulostaa vähän jo vanhaltakin.
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”Kun kirkko keksii pop-upin, hippiäiset tekevät jo jotain ihan 
muuta”, hän sanoo ja viittaa paikallisiin aktiiveihin. 

Hänen luotsaamansa Kallion seurakunta kuitenkin tunne-
taan monista menestyksekkäistä pop-up-hankkeistaan. Laajasa-
lolle tulevat parhaimpina mieleen ainakin Luottofillari, Aleppon 
kellot, hävikkiruokabrunssi, lasten tori ja toisenlainen hiihtoloma, 
jonka idea oli majoittaa romanikerjäläisiä viikoksi. Luottofillaris-
ta tuli vuoden pyöräilyteko, Aleppon kellot tempaisi mukaansa 
neljä maanosaa ja 800 kirkkoa. 

Idea Aleppon kelloihin saatiin seurakuntalaiselta, joka myö-
hemmin palkittiin Kirkon viestintäpalkinnolla 2015–2016. Vies-
tintätoimisto Miltton Creativen toimitusjohtaja Olli Sirénin aja-
tus saattokellojen soittamisesta kirkoissa viideltä iltapäivisin syy-
rialaisen Aleppon kaupungin pommitusten uhreille sai poikkeuk-
selliset mittasuhteet lokakuussa 2016. Kampanja levisi sosiaalisen 
median avulla, ja lopulta se uutisoitiin muun muassa Ison-Bri-
tannian yleisradioyhtiö BBC:n verkkosivuilla. Seurakunnat ja kir-
kot Suomessa ja ympäri maailmaa ottivat osaa kampanjaan, jota 
sosiaalisessa mediassa saattoi seurata #BellsForAleppo-hashta-
gin avulla.

Laajasalon mukaan pop-upissa on riskinä se, että se ruokkii 
työntekijöiden huomiohakuisuutta. Huomio on se, mitä haetaan, 
mutta täytyy koko ajan kysyä, mille tai kenelle.

”Sen, mitä tehdään, pitäisi palvella evankeliumia”, hän sanoo. 
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LAAJASALON KIRKOLLISEN POP-UPIN TEESIT

1. Pitää olla totuudellinen. “Jos yrität keksiä jotain, joka ei liity 

putiikin olemassaolon oikeutukseen, et ole totuudellinen. Tar-

koitan Jumalan armoa ja lähimmäisenrakkautta. Muuten teh-

dään sirkusta sirkuksen vuoksi, ja silloin voi mennä töihin vaik-

ka mainostoimistoon.”

2. Pitää radikaalilla tavalla kiinnostua alueen ihmisistä. “Hyvin 

harvoin se, mikä lähtee työntekijöiden päästä tai analyysista, 

johtaa mihinkään. Pitää olla kaiku, joka on isompi kuin alkupe-

räinen ääni. Sanoisin että Lapualla toimivat eri asiat kuin Kal-

liossa: siellä ehkä lähetyslounas, täällä brunssi.”

3. Etsi oligarkit. “Suostu siihen, että lopulta makeita juttuja te-

kee tosi pieni porukka. Kallio Block Party keräsi 15 000 ihmistä 

kadulle, ja noin viisi ihmistä tekee sen koko jutun. Oligarkkien 

kanssa täytyy kestää myös se, että harvainvallassa valta anne-

taan harvoille. Ohjeistuksen pitää aina olla se, että ei tehdä te-

komakeeta.”

4. “Pop-upin suuri riski on se, että känninen setä yrittää näyttää 

nuorille, että mäkin osaan räpätä (liittyy teesiin nro 1). Pahinta 

on se, että yritetään olla makeita, vaikka ollaan maailmalle vie-

raita.”

5. “Etsi alueen mielipidevaikuttajat ja kiinnostu heistä.”
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Laajasalo uskoo ihmisten ha-
luun auttaa. Hänestä on erityisen 
mielenkiintoista, että liberaalit ih-
miset osallistuvat hyvän tekemiseen 
helposti, vaikka sen toteuttaisi hei-
dän mielestään vanhoillinen yhtei-
sö. Hän uskoo, että ihmisillä on al-
kuperäisyyden jano, ja aito uskon-
nollisuuskin vetoaa siksi.

”Esimerkiksi paavin ihanuus tulee siitä, että koko paavin kon-
teksti on niin ufo meille. Kuvitellaan, että heitettäisiin pois paa-
vin kehys, ja vaikka Vatikaani myytäisiin pois, koko paavin ma-
keus katoaisi”, hän sanoo.  Kalliossa hän pitää onnistumisen re-
septinä toisaalta uskollisuutta hengelliselle tarkoitukselle ja toi-
saalta sitä, että kaikki hankkeet on tehty alueen ihmisten kanssa, 
ei passiiviselle yleisölle.

”Näkökulmamme on ollut häpeämättömästi evankeliointi ja 
ihmisten rakastaminen. Kaikki hankkeet ovat menneet tosi hyvin 
ja lehdet kirjoittaneet, että huikeaa.” 

Laajasalolle paikallisten kaupunginosa-aktiivien löytäminen 
on ollut tärkeää jo Agricola-yhteisön toiminnanjohtajana. Hä-
nestä myös seurakunnan työntekijöiden vapaus toteuttaa ideoi-
taan on olennaisen tärkeä.

Kalliolainen talkoovoimin järjestettävä korttelifestivaali Block 
Party keräsi kesällä 2016 Kallion kirkkoon 6 000 ihmistä ja syn-

“Näkökulmamme 

on ollut 

häpeämättömästi 

evankeliointi ja 

ihmisten 

rakastaminen.”
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nytti uutisen hallinnasta riistäytyneestä tilanteesta. Laajasalon 
mukaan ilta epäonnistui. Ei niinkään siksi, että kuvat viinapul-
loista kirkossa levisivät somessa ja aiheuttivat kohun, vaan siksi, 
että ihmisten annettiin unohtaa olevansa kirkossa.

”Kirkkoon mahtuu tunkemalla 1 200 ihmistä, ja Block Par-
tyissa siellä oli noin 6 000 ihmistä kerrallaan. Kävin paikalla toi-
sen esiintyjän aikana, jolloin ihmiset vielä istuivat paikallaan. Vii-
meinen esiintyjä sai ihmiset tanssimaan, missä ei vielä ole mitään 
ongelmaa. Tulin uudestaan viimeisen esiintyjän aikana 20 mi-
nuuttia ennen lopetusta. Kun katsoin sisään, sisällä oli aivan toi-
nen tunnelma ja muutamat ihmiset halusivat ottaa someen kuvia 
viinapullosta kirkossa. Mikään ei mennyt rikki, eikä kukaan men-
nyt kuoriin tai alttarialueelle”, hän kuvaa. 

Mutta koska oltiin kirkossa, iltaan olisi pitänyt kuulua rukous.
”Yksi asia, joka meni pieleen oli se, että sieltä puuttui Jeesus. 

Isä meidän ja Herran siunaus olisivat riittäneet, kukaan ei oli-
si kokenut, että niiden lisäksi tarvitaan enää muuta. Olisin voi-
nut sanoa kriitikoille, että tehkää perässä: hankkikaa kuusituhatta 
nuorta aikuista kirkkoon. Ne, jotka siellä tanssivat, eivät olisi tul-
leet, vaikka olisi jaettu ilmaista kaljaa tai ämpäreitä.”

Rukouksen oli Laajasalon mu-
kaan ollut tarkoitus tulla dj:n mu-
siikin sekaan, mutta työtapaturman 
johdosta se jäi, samoin kuin siunaus. 

Epäonnistuminen

oli siinä, että 

Jeesus puuttui.
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Komentoketju oli mennyt sekaisin, ja kirkkoherra oli vuosilomal-
la. 

”Kirkkoja ei pidä myydä yökerhoiksi”, hän sanoo. ”Block Par-
tyn ongelma ei ollut siinä, tuleeko siivoamista tai tanssitaanko tai 
että ottaako joku provokatiivisia kuvia vaan se, että Jeesus puut-
tui. Me emme olleet totuudellisia, ja niin ajattelivat ihmisetkin.”

Laajasalon mukaan yhteistyö Block Partya järjestävien paikal-
listen kanssa on kuitenkin ollut lähes pelkästään suuri onnistumi-
nen itsessään. 

Hän puhuu monien pop-up-toimijoiden lailla siitä, että jos-
tain on seurakunnissa luovuttava, jos halutaan tilaa uudelle kult-
tuurille.

”Työntekijöiden keskinäistä ihmettelyä voitaisiin karsia, niitä 
tunteja, jotka käytämme keskenämme tekemiseen. Mutta johtaja-
na törmään vakavasti siihen, ettei mikään ei ole niin vaikeaa kuin 
palavereista karsiminen.”

Seurakunnan pitää tarvita ihmisiä kuin ruumiinsa jäseniä

Laajasalon mukaan seurakunta ei ole palvelujen tuottaja, vaan sen 
pitää tarvita ihmisiä ja kiinnostua heistä kuin ruumiinjäsenistään. 

”Tarvitsemme läheisempää ruumiinjäsenyyttä ihmisten kans-
sa ja tarvitsemme väkeä tekemään. Senkin voi sanoa että yhtään 
näistä jutuista ei ole tehty kokoushuoneissa vaan ihmisten kans-
sa.”
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Pop-upin 
9 käskyä
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Pop-upin 
9 käskyä

1. Pop-up on mediapeliä

• Kirkollisen median huomio on jo hyvä asia, mutta suurempaan 

menestykseen vaaditaan muiden medioiden huomiota.

• Yhä useammin menestystarinat alkavat somesta, kuten esimer-

kiksi palkittu Aleppon kellot -projekti.

• Joskus näkyvyys mediassa on suurempi menestys kuin itse ta-

pahtuman kävijämäärä.

• Jos mahdollista, tapahtumia kannattaa järjestää yhteistyössä 

paikallisten medioiden kanssa.

2. Jos teet kaikille, et tee  
kenellekään

• Tunne kohderyhmäsi, älä luule tietäväsi.

• Kohdenna silläkin uhalla, että kohderyhmän ulkopuolelle jää 

paljon tuttua väkeä.

• Pyydä aina palautetta, mutta suhteuta se todellisuuteen, sillä 

harvoin voit tehdä uutta pahoittamatta jonkun mieltä.

D
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3. Pop-upit henkilöityvät usein

• Asioilla on nykyään taipumus henkilöityä, eikä siinä ole mitään 

vikaa, sillä pop-up tarvitsee ”kasvot”.

• Hiljaiset puurtajat eivät saa kuitenkaan unohtua! 

• Keskivertoluterilainen pappi tai muu toimija pelkää olla suotta 

näkyvä johtaja?

• Esimerkiksi Jouluradion historia on helpompi kertoa mielen-

kiintoisesti toimituspäällikkö Riitta ”Joulumuori” Kalliorinteen 

kautta.

4. Pop-upia markkinoidaan koko 
matka

• Tapahtuman markkinointia tehdään ennen, aikana ja jälkeen.

• Liian usein jälkimarkkinointi eli fiilistely, osallistujien ja vapaa-

ehtoisten kiittäminen ja palautteen pyytäminen unohtuu.

• Muista kiittää tekijöitä mahdollisimman henkilökohtaisesti.
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5. Viihtyminen ei ole synti

• Populaarikulttuurin tosissaan ottaminen, jalkautuminen rock-

festivaaleille ja kirkkojen avaaminen spontaanille toiminnalle 

ovat avainasemassa, esimerkkinä festariehtoollinen ja festari-

häät.

• Muista musiikin voima. Sen mitä pappi selittää vartin, saa kant-

tori kerrottua muutamassa minuutissa hyvin valitulla musiikilla.

• Yhteiseksi missioksi kirkon vuosituhantisen tosikon maineen pi-

laaminen hyvällä huumorilla!

6. Yrittäjä on työtoveri

• Liian usein kirkossa ajatellaan yrityksen ja yrittäjän ajavan vain 

omaa etuaan.

• Jouluradio on ollut usein etulinjassa, kokeilemassa lisättyä to-

dellisuutta, lanseeraamassa kännykkäkaraokea.

• Yrittäjä ansaitsee näkyvyyttä, muista kehua!
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7. Moka on lahja!

• Vain varmistelemalla syntyy usein hajutonta ja mautonta.

• Älä katso vain vierestä, jos naapurisi on tekemässä samaa vir-

hettä, mutta älä keskity myöskään lannistamaan häntä.

• Riskiprojektit ovat usein toimittajasta kiintoisimpia, siis viestin-

nän mahdollisia kärkiä.

8. Tee kerran kunnolla  
mieluimmin kuin kolme kertaa 
kohtalaisesti

• Nykyään vapaaehtoiset sitoutuvat helpommin muutamaan 

”keikkaan” kuin lupautuvat vuodeksi.

• Jos voit, mieti ensin tavoitteet, rekrytoi sitten sopivat tekijät.

• Pop-upin tarkoitus ei ole aloittaa uusia työmuotoja kirkkoon, 

pysyvää on vain muutos.
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9. Pidä sanoman ytimestä kiinni

• Muista myös back-upin eli kirkollisen perustyön merkitys. Kaik-

ki ei voi olla pop-upia.

• Hyvä pop-up syntyy usein jännitteisessä suhteessa kirkon vuo-

situhantiseen traditioon.

• "Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis 

viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset”.  

– Matteus 10:16



120

P O P - U P - K I R K K O

Lähteet



121

P O P - U P - K I R K K O

Haastattelut

Meri Ala-Kokko, Tuuli Aitolehti, Olle Carlsson, Henrietta 
Grönlund, Meri-Anna Hintsala, Satu Huttunen, Kari Kanala, 
Katri Korolainen, Teemu Laajasalo, Jussi Laine, Stiven Naatus, 
Karoliina Nivari, Kimmo Saares, Mikko Salmi, Marjaana Toivi-
ainen, Pia Pihlaja.

Erilaistuva kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 
2012–2015: Katsaus kirkon työhön. Kirkon tutkimuskeskuksen 
verkkojulkaisuja nro 47.

Haastettu kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuo-
sina 2008–2011. Kirkon tutkimuskeskusen julkaisuja 115.

Kohtaamisen kirkko. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
toiminnan suunta vuoteen 2020. 

Kuluttaja pop-up-kaupassa. Käsitysten fenomenografinen 
luokittelu. Satu Nojonen. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yli-
opisto, Johtamiskorkeakoulu. 2014. 

Leikkauspintoja kirkon jäsenyyteen. Kirkon tutkimuskeskuk-
sen verkkojulkaisuja 35. 

Moderni kirkkokansa. Suomalaisten uskonnollisuus uudella 
vuosituhannella. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 82. 2003.

Pop up -toiminnan vaikutus ravintolan markkinointiin ja lii-
ketoimintaan. Lauri Alkkiomäki, Petri Annala. Opinnäyte-
työ Syksy 2016 SeAMK Elintarvike ja maatalous Restonomi 
(AMK).



122

P O P - U P - K I R K K O

Raportti: Missiologian tuntemus ja osaaminen kirkon työssä. 
Kirkkohallitus. 2018.

Somempi seurakunta. Sosiaalisen median opas. Ville Kormi-
lainen, Jan Ahonen, Johannes Ijäs. Kirjapaja. 2016





124

P O P - U P - K I R K K O

K I R K K O
Pop-up-

nostaa esiin kirkolliset pop-upit.  
Ne toteuttavat kirkon perustehtävää 

uudella tavalla ja joskus uusissa 
paikoissakin. Nyt pääsevät ääneen pop-
upien pioneerit,  tekijät, näkijät ja kokijat 
sekä teologian ja viestinnän asiantuntijat. 
Kirja muodostaa kattavan näkökulman 
kirkon muuttuvaan toimintakulttuuriin.
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