
Kirkon itseymmärryksestä 
laskeutuvien käyrien maastossa



”Kirkon itseymmärrys 
laskeutuvien käyrien maastossa”

Kirkon organisaatioissa on viime aikoina suhtauduttu 
tulevaisuuden ajatteluun aiempaa suuremmalla 

kiinnostuksella ja huolestuneisuudella. On tunnistettu, 
että kirkon asema suomalaisessa yhteiskunnassa on 

peruuttamattomasti muuttunut. Käyrät viitoittavat tietä 
kohti vähemmistökirkon asemaa. Osa tervehtii tätä 
kulkua ilolla, osa pelolla, osa laskee työvuosia, osa 
katselee työpaikkoja. Mutta äänenpainoja, joissa 

tunnistettaisiin, että nyt on tilausta uusille avauksille ja 
mahdollisuus murrokseen, ei oikein kuule. Mistä tämä 

kertoo? Onko kokemus oman työn eloisasta 
tuntoisuudesta kadonnut? Ovatko organisaatiotason 

kriisitilanteet siinä määrin vieraita, että ne 
lamaannuttavat? Missä tahto ja riskinotto? Miten 
omaksutut ja sisäistetyt tavat toimia vaikuttavat 

ajatteluun ja itseymmärrykseen siitä, mitä voidaan tehdä 
kyseenalaistamatta kirkon perustehtävää? Voidaanko 

siirtyä selviytymistaistelusta tulevaisuuden tekemiseen?  



Työpajan työskentely

Kaksi näkökulmaa - yhteinen työstäminen –
keskustelussa näkökulmien laajentaminen



Näkökulmia –
negatiivisen 

kierteen 
ylläpitäminen 

Jäsenmäärä laskee Mitataan ja sidotaan oma 
havainnointi laskeviin käyriin

Usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin 
heikko

Vakaissa ympäristöissä ei ole 
ollut tarvetta strategiatyölle -> ei 
kokemusta 

Vahvistetaan osattua Resurssit sidotaan tuttuihin 
ratkaisuihin

Ei kokeilla uutta
Että ei vahvisteta itse 
jäsenmäärän katoa->ei 
mahdollisuuksia uusiutua  



Negatiivisen 
kierteen 

seurauksia
- Identiteetti ja työn merkitys sidoksissa 

jäsenmäärään 

- Kokemus epäonnistumisesta

Millaisia todellisuutta itse vahvistamme?



Näkökulman 
vaihtaminen

Huomion siirtämistä menetyksistä ja huoli-puheesta 
työn merkitykseen, vuoropuheluun ja kohtaamisiin, 
innostuksen ja onnistumisen kokemuksiin

Ennen kaikkea johtajan omiin kokemuksiin 

• johtaminen suuntautuu aina tulevaan – jokainen päätös ja valinta 
vaikuttaa ja luo tulevaisuutta

• johtaminen vaikuttaa aina 



Selviytymistaistelusta 
tulevaisuuden 

tekemiseen

Johtajan itseymmärrys omasta roolista ja 
vaikutusmahdollisuuksista organisaation sisällä –

mihin halutaan liittyä ja sitoutua vs. oman johtamisen 
perusta? 



Vaikutetuksi tulemista

Johtajan usko tulevaisuuteen 
vaikuttamisen mahdollisuuksiin

Johtajan tunteet ja kokemukset työn 
merkityksestä – mikä itseä sytyttää?



Onko yhteisöllisyyden merkitys osana 
kirkon perusolemusta jäänyt 

organisaation jalkoihin?

- Miten ”organisaatio” ja ”yhteisö” 
orientaatiot toteutuvat omalla 

kohdalla? Toiminnassa –
johtamisessa?



Milloin kysyit itseltäsi – mitä minä tarvitsen ja 
haluan?



Kiitos!
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