Katsaus ystävyyshiippakuntatyöhön 2019
Yhteistyön alku ja walesilainen toimintaympäristö
Yhteistyö walesilaisen St. Asaphin hiippakunnan kanssa sai alkunsa toukokuussa 2018, kun joukko
sikäläisen tuomiokapitulin työntekijöitä saapui Suomeen tutustumaan suomalaiseen
rippikoulutyöhön ja etsimään mahdollista kumppania yhteisen rippikoulu- ja nuorisotyön
käynnistämiseksi. Helsingin hiippakunta tarttui tarjoukseen ja yhdessä lähdettiin pohtimaan, mitä
ystävyystoiminta voisi tarkoittaa. Pian huomattiin, että ystävyystoimintaa voidaan kehittää myös
hengellisyyden, vapaaehtoistoiminnan ja toisilta oppimisen näkökulmasta. Ystävyyshiippakuntatyön
tavoitteeksi nimettiinkin aito ja elävä vastavuoroinen ystävyystoiminta, josta sekä seurakuntalaiset
että työntekijät voisivat iloita osana arjen kristillisyyttä.

Walesissa keski-aikaiset kirkot ja muut vanhat rakennukset värittävät maisemaa.

Wales sijaitsee Ison-Britannian länsiosassa omana kannaksenaan. Koko Walesin asukasluku on reilu
kolme miljoonaa ja Pohjois-Walesissa asuu noin miljoona ihmistä. Läheiset Englannin kaupungit
ovat Liverpool ja Manchester. Walesin Anglikaanikirkko on oma itsenäinen kirkkonsa. St. Asaphin
hiippakunta on yksi Walesin kuudesta hiippakunnasta. St. Asaphin Hiippakunnan historia ulottuu
aina 500-luvulle asti. Tänä päivänä sen johdossa on piispa Gregory Cameron. Hiippakunnassa on
tehty viime vuosina uudistuksia, jolloin yli 200 seurakuntaa muutettiin kahdeksikymmeneksiyhdeksi
lähetysalueeksi. Nimikkeellä halutaan kuvata työotteen muutosta ja tilannetta, jossa kirkon on
tehtävä lähetystyötä omalla alueellaan. Lähetysalueiden toiminta rahoitetaan lahjoitusvaroin, joita
saadaan etupäässä aktiivisilta seurakuntalaisilta. Näitä St. Asaphin hiippakunnassa lasketaan olevan
noin seitsemän tuhatta henkeä. Palkattuina työntekijöinä toimivat kolme lääninrovastia ja vähän yli
yhdeksänkymmentä pappia. Heidän apunaan toimii vapaaehtoisia lukijoita, messun johtajia,
evankelistoja sekä apupappeja.

Ystävyystoiminnan mahdollisuuksien kartoittaminen ja ystävyyshiippakuntasopimuksen
allekirjoittaminen
Syksyllä 2018 Suomesta lähti joukko työntekijöitä ja seurakuntalaisia tutustumaan St. Asaphiin ja
neuvottelemaan yhteistyön käynnistämisestä. Tämän matkan aikana todettiin yhteistyön
hyödyttävän kaikkia osapuolia. Toisaalta suomalaisen rippikouluntyön vahvan perinteen ja
rakenteiden arveltiin hyödyttävän walesilaisia heidän oman rippikoulu- ja nuorisotyönsä
kehittämisessä, toisaalta koettiin walesilaisen syvän kelttiläisyyteen perustuvan spiritualiteetin ja
postmodernissa yhteiskunnassa tapahtuvan innovatiivisen työotteen hyödyttävän suomalaisen
rippikoulutyön kehittämistä Helsingin hiippakunnassa. Myös muita yhteistyön osa-alueita
hahmoteltiin: aikuisten seurakuntalaisten spiritualiteetin syventäminen ja pyhiinvaellukset,
työntekijä- ja opiskelijavaihto sekä vapaaehtoistyön kehittäminen. Yhteistyön konkreettiseen
toteuttamiseen päätettiin kutsua mukaan alkuvaiheessa erityisesti Vantaan seurakuntayhtymää ja
sen seurakuntia.

Ystävyyshiippakuntatoimintaa lähtivät syksyllä 2018 St. Asaphiin kartoittamaan Helsingin hiippakunnan
tuomiokapitulista hiippakuntasihteeri Salla Poropudas, rippikoulutyön asiantuntija Jari Pulkkinen kirkkohallituksesta,
pastori Mark Saba, nuorisotyönohjaaja Riikka Hillebrand ja kirkkoherra Hannu Pöntinen Vantaankosken seurakunnasta
ja aktiiviset seurakuntalaiset Jasmin Ristolainen ja Jasmine Moberg Hakunilan seurakunnasta. Kuvassa myös
hiippakuntasihteeri Diane MacGarthy ja kasvatuksen johtaja Rosalind Williams St. Asaphin hiippakunnasta.

Kesäkuussa 2019 Helsingin piispa Teemu Laajasalon matkusti seurueineen Walesiin
allekirjoittamaan St. Asaphin piispan Gregory Cameronin ystävyyshiippakuntasopimuksen.
Vierailulla tutustuttiin myös paikalliseen toimintaympäristöön, hiippakunnan työhön ja kelttiläiseen
spiritualiteettiin. Erityisen kiinnostavaksi St. Asaphin hiippakunnan työssä nousi ajatus
seurakuntayhteisöjen jäsenmäärän tietoisesta kasvamisesta. Matkalla todettiin, että selvä näky ja
konkreettiset toimenpiteet liittyen sellaiseen ajatteluun, jossa kirkon pitää kasvaa ja tavoittaa
aktiivisesti uusia jäseniä vaativat kirkastamista myös Suomen Evankelis-Luterilaisessa kirkossa.

Yhteinen rippikoulu- ja isostoiminta alkaa
Varsinainen rippikouluyhteistyö käynnistettiin walesilaisten työntekijöiden vierailulla Hakunilan
seurakunnan urheilurippikoululeirillä Vierumäellä helmikuussa 2019. Vierailijat osallistuivat
monipuolisesti leirin ohjelmaan oppimissessioita, hartauselämään ja hiihtoretkiä myöten.
Walesilaisten palaute vierailusta oli erittäin myönteinen. He kokivat, että osallistuminen leirille oli
auttanut heitä hahmottamaan rippikoulutyön menetelmiä, oppimistavoitteita, vuorovaikutuksellisia
näkökulmia ja hengellisyyttä. Erityisesti isosten rooli rippikoululeirin onnistumisen kannalta oli
tehnyt heihin suuren vaikutuksen.
Kesäkuussa 2019 joukko Walesin kirkon työtekijöitä ja isosia saapui St. Asaphista Vantaankosken
seurakunnan kansainväliselle rippileirille. Yhdessä eletty leiri oli tarjoisi nuorille kokemuksen, joka
antoi mahdollisuuden elää yhteistä rukouselämää, pohtia kristillisyyttä toisten saman ikäisten
kanssa sekä päästä osalliseksi maailman laajan Kristuksen kirkon jäsenyydestä ekumeenisessa
hengessä. Toisen hengellisyyteen, toiseen kulttuuriin ja toisenlaisiin tapoihin tutustuminen oli eräs
leirin merkittävistä asioista. Sen ymmärtäminen, että asiat voi tehdä monella tavalla ja elämää
katsella useista näkökulmista rikasti kaikkien leirille osallistuneiden elämää. Tämän kannalta oli
merkittävää leirillä vallinnut eetos siitä, että ihmisinä jaamme samat kysymykset ja olemme Jumalan
luomina erilaisia.

Kesäkuun 2019 kansainvälisen rippileirin osallistujia.

Seuraavat askeleet
Seuraava rippikoulu- ja nuorisotyötä koskeva yhteinen projekti Helsingin hiippakunnan ja St.
Asaphin hiippakunnan välillä on syyslomalla 2019 Iso-Britanniassa järjestettävä isoskoulutusleiri.
Leirille mukaan on lähdössä viistoista Vantaan seurakuntayhtymän seurakuntien isosta sekä
työntekijöitä Helsingin hiippakunnasta, Vantaankosken seurakunnasta ja yhteistyöverkostoista.
Tällä hetkellä ideoidaan myös kirkon alan opiskelijoille suunnatun opiskelijavaihdon käynnistämistä
St. Asaphin hiippakuntaan yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) kanssa. Diakin ja
opiskelijavaihdon näkökulmasta koko St. Asaphin hiippakunta on kiinnostava ikkuna yhteiskuntaan,
jossa kristityt ovat vähemmistö ja kirkon olemassa olon eteen on tehtävä töitä uudella
innovatiivisella tavalla.
Keväällä 2020 Vantaan kirkkoherrat tekevät matkan Walesiin ja tutustuvat St. Asaphissa tehtävään
työhön, jotta rippikoulun ja nuorisotyön lisäksi voidaan lähteä käynnistämään muita konkreettisia
hankkeita yhdessä Vantaan seurakuntien kanssa. Seurakuntien kasvun teemaan lisäksi eräs
kiinnostava mahdollisuus liittyy kelttiläiseen hengellisyyteen, jossa keskeistä on retriitinomainen
pysähtyminen ja yhteyden löytäminen luomakuntaan ja Jumalaan.

