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Seuraavat sivut ovat In Actionin vastaus Luther Plus + aloitteen tärkeään haasteeseen. 

Helsinki on mitä parhain paikka aloittaa seuraavat esimerkkeinä  luettelemamme 
toiminnat, sillä pääkaupungissa on Suomen suurin  kirkollinen yhteisö, 350 000 henkeä. 
Helsinki ja Helsingin seurakunnan aloittamat toiminnat voivat olla täysin uusi ja ennen 
näkemätön sysäys kirkon uuteen toimintaan kaupunkilaisten keskuudessa. Helsinki voi 
toimia aloitteentekijänä ensin Suomessa ja pian sen jälkeen globaalisti.

Kirkko on kaupungin parhaalla paikalla, keskellä kaupunkia. Kirkko on yhteinen ja kokoava yhteisö, joka on 
ymmärrettävämpi  ja lähestyttävämpi kuin monet muut paikat ympäröivässä yhteiskunnassa. Kirkko on 
lähempänä ihmistä kuin valtio, politiikka tai jopa naapuri. Kirkko on ensimmäinen, kun annetaan, jaetaan 
ja kohdataan, viimeisenä tukena, kun muut ovat lähteneet. Kirkko on keskellä tilaa ja aikaa, jossa ihminen 
viettää suurimman osan elämästään.

Yhteiskunnallisen innovaation startup In Action, on muotoillut kirkolle sopivia aktiviteetteja, joita muut 
toimijat eivät joko pysty tai ehdi toteuttaa. Tällaisia ovat mm. miesten (ja kaikkien) toiminta ja 
konkreettinen rakentamistyö, olemassaolosta keskustelu, käsityö- ja taideharrastuksen edistäminen, 
globaalin vaihdannan mahdollistaminen ja työn organisointi. Ehdotukset ovat jo aiemmin koeteltuja, sillä 
niiden mukaan on toteutettu yksi kivikappeli, useita taiteen ja käsi- ja taideteollisuuden tapahtumia, 
organisoitu työtä, matkailtu työtä tehden ja järjestelty syvällisiä ja maailmaa kehittäviä keskusteluja.

Aktiviteettiemme 1-5 otsikot:
• Seurakunnan miestyö
• Käsityö- ja taidepiha kirkolla
• Actor-in-Residence (AiR)
• Universum-keskustelusarja
• Työn luominen (job creation)

https://yhteiskunnallineninnovaatio.wordpress.com/
https://innovationsocietal.wordpress.com/

Yhteiskunnallinen innovaatio In Action™ -startup
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Kirkko ja seurakunta tarvitsevat miehiä. Miehet voivat löytää kirkon osallistumisen työn kautta, kun saa 
olla osana miesjoukkoa jotain rakentamassa. Olemme juuri saaneet linnunpönttötalkoissa 846 692 uutta 
linnunpönttöä aikaiseksi, joten miehet voivat siirtyä rakentamaan ihmiselle.

Seurakunnan miestyö on tänään miesten piiriä, saunomista, pihatalkoita, palvelemista, yleensä kerran 
kuussa. Miehillä on aikaa enempäänkin, jos toiminta on mielekästä ja pitkäjänteistä. Ohessa ajatuksia:

- rakennetaan kappeleita, hiljentymishuoneita ja skiittoja
- käsityö/taidepiha/puisto kaupunkien keskustoihin (”Kirkko keskellä kaupunkia”)
- suunnittelu, rakentaminen, Arts & Crafts, detaljointi, taiteen ja arkkitehtuurin paluu
- pelisääntöjen ja sopimusten laadinta (mm. ei lahjoituksia tavarassa)
- sponsorit, näkyvyys, vaihdanta
- haasteet: Kristityt taiteilijat CAF, Gospel Riders, teologinen tiedekunta, seurakuntalaiset
- rakentaminen rukouksena, yhteinen rukous, ekumenia
- Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa (Matt 10: 8)

Miksi juuri miehet?
Miehet haluavat tehdä konkreettista, rakentaa ja nähdä kättensä jäljen. He haluavat osallistua, antaa 
oman panoksensa ja osaamisensa ja erityistaitonsa yhteisen rakentamiseen. Miestyö mahdollistaa eri 
sukupolvien yhdessä toimimisen. Eri ikäiset voivat oppia toisiltaan tietoja ja kädentaitoja.

Miestyö ei tietenkään sulje pois naisten osallistumista! Jokaisen panos on talkootyössä yhteisen ja 
yleisemmän hyvän puolesta tarpeen, joten kaikki kutsutaan mukaan. Naiset ja nuoret toimivat tasa-
arvoisesti samoissa töissä, joten vaihdanta ja yhteistyö sekä haastaa että vauhdittaa työntekoa. Tulkaa 
kaikki.
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Esimerkkinä kirkon miestyöstä on Vivamon kivikappeli, Pyhän Birgitan kappeli 1995-2025. Kivikappeli rakennettiin 

talkootyönä, johon osallistui yli sata henkilöä, joista noin 25 oli aktiivisia yli 15 vuoden ajan. Kappeli rakennettiin 

graniitista, taivutetusta puusta ja kuparista, ja sen kaikki muodot ovat rakenteellisesti vaativia.
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Miksi kirkko? Kirkko on luotettava koollekutsuja pitkäjänteiseen ja vaativaan miestyöhön. Miehet ovat 
uskollisia ja luotettavia rakentajia, joskin usein melko hiljaisia. Graniittisen katedraalin rakentamisen sijaan 
puusta taivutettu ja keramiikalla viimeistelty pieni skiitta sallii kaikkien olla kirkonrakentajia.

http://yle.fi/aihe/miljoona-linnunponttoa


Käsityö- ja taidepiha kirkolla
Kirkko keskellä kaupunkia
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Koska kirkko on keskellä kaupunkia, on sillä paras mahdollinen asema olla myös lähellä 
kaupunkilaista. Tällä hetkellä kirkko näyttäytyy kaupunkilaisille enemmän rakennuksina ja 
kirkkopihoina, kuin toimintana kaupungissa. Kieltämättä, kirkolla on avoimet ovet, mutta 
kaupunkilaiset eivät astu sisään. Kirkon on siis astuttava ulos, omille pihamailleen.

Kun kirkko on ihan pihalla, tarkoittaa se läsnäoloa, aktiviteetteja ja toimintaa, joita järjestetään, siinä pihalla. Suuret 
pihamaat Senaatintorilta Malmille ja muualle voidaan varustaa verstailla, talleilla ja paviljongeilla, jotka meidän 
arktisissa oloissa saavat olla kiinteitä ja pysyvä osa kaupunkirakennetta. Kirkkopihat muuttuvat samalla osaksi 
perhetyötä, senioritoimintaa, partiota ja rippikouluja. Tuuliset avopihat muuttuvat kaupunkitilaksi, kirkko muuttuu 
osaksi staattista kaupunkia muovaavaksi, eläväksi paikaksi. Helsingissä voidaan luoda maailman läpäisevä 
kaupunkikulttuurin renesanssi aikana, jona kaupunkilaisille jää yhä enemmän aikaa toimintaan. Suomen arktisiin 
olosuhteisiin kehitetyt ratkaisut skaalautuvat kaikkialle.

Kun kappalainen höylää, suntio takoo ja diakoni dreijaa kirkko talleilla, usko palaa kirkkopihallekin.
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Ympärivuotinen Place du Tertren, Christkindlmarktin, Lohjan Menneen ajan joulumarkkinoiden ja Vivamon 
Raamattukylän yhdistelmän pysyvä taide-, käsityö- ja harrastepiha. Seurakuntanuoret, partiolaiset, käsityöläiset ja 
taiteilijat toiminnan vetäjinä. Pihalla pajoja, verstaita, paviljonkeja, kahvila ja näyttämö. 

Piha tuo näkemistä, tekemistä ja kokemista kaikille erikseen ja kokonaisille perheille – naiset, lapset ja miehet.
Pihat voivat olla mielenkiintoinen kohde myös turisteille.

Miksi kirkko? Kirkko ja kaupunki ovat synonyymejä. Kirkko on keskimäärin keskemmällä kuin kaupunki, sitä 
puolustavat sekä maantieteellinen sijainti että kirkon olemus kaupunkilaisia kokoavana tekijänä. Kirkko on 
merkittävä osa kaupunkikulttuuria, avoimmuudessa ja sulkeutuneisuudessa. Oma piha siis kuntoon.



Actor-in-Residence AiR
Church Innovation Centre (Network)

Kirkko keskellä kaupunkia

In Action™11.10.2016

Actor-in-Residence AiR on nimensä mukaan toimija residenssissä. Kun kirkko organisoi 
vaihdon, johon kaikki voivat osallistua, muuttuu kirkko aktiivi-ihmisten keskipisteeksi. Kun 
matkailija kysyy ”mitä voin taas mennä tekemään”, hän on valmis kohtaamaan uudet 
ihmiset ja paikat pyyteettömämmin kuin oikeuksistaan kiinni pitävä turisti, joka hyökkää 
minne vain. AiR on seurakuntien kansainvälistymisen työkalu, joka on tätä päivää.

(Helsingin seurakuntien) AiR on kirkon oma pysyvä kehitys- ja innovaatiokeskus, jossa suunnitellaan 
kirkon seuraavia innovatiivisia kansalaisia aktivoivia ja yhdistäviä toimia useamman vuoden 
ajanjaksoissa, mutta myös reaktiivisesti. AiR on kirkon oma innovaatioresidenssi, jossa asukkaat 
vaihtuvat muutaman viikon, kuukauden tai puolen vuoden välein. Jokainen jättää jälkeensä tiimissä 
työstetyt kansalliset ja kansainväliset yleishyödylliset kokemukset, ajatukset ja hankesuunnitelmat. 
Vaihdantaa on niin Suomen kirkkojen ja seurakuntien kuin Suomen ja ulkomaistenkin kesken. 

Näin Helsinki aloittaa kansallisen ja kansainvälisen täysin uuden liikkeen ja toiminnan, joka mahdollistaa 
turvallisen ja mielekkään osallistumisen eri yhteisöjen ja ihmisten elämään.

Sponsorit:
- kaupalliset kirkkoa lähellä olevat yritykset
- yritykset, joilla on intressi kaupunkikehitykseen
- majoituksen tarjoajat, yksityiset, yhteisöt, hotellit ja majatalot tyhjine hotellihuoneineen.

Toimintojen järjestely:
- alustan valmistus (Airbnb-tyyppinen digitaalinen platform)
- majoituksen organisointi (seurakuntayhtymä, yksityishenkilöt)
- aktiviteettien organisointi [talkoot, työ, tapahtumat, taide,  (seurakunnat koko Suomessa)
- yhteistyössä mm. Kristityt taiteilijat CAF, Gospel Riders ja muut aktiivitoimija.
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Miksi kirkko? Joka kaupungissa on kirkko ja seurakunta, jotka kaipaavat toimintaa ja vaihdantaa. Jossain on 
myös aloitettava vaihdannan organisointi, ja se on nyt Helsinki. Kaikki teknologiat ja toimintamallit ovat 
olemassa, ja niiden soveltaminen on nopeata ja vaivatonta. Vaikeampaa on keksiä vastustavia perusteita.
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Universum-keskustelusarja 
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Universum-keskustelusarjan ideana on tuoda näkemyksiä ja ryhtiä 
keskusteluun, jossa avainsanoja ovat mm. kosmologia, teologia, eksistenssi, 
kvanttifysiikka, intelligent design, ja kiinnevoimat kuten usko, rakkaus, liima ja 
pintajännitys. Keskustelijoina olisivat esim. Thomas Campbell, Suomen suuret 
filosofit, professorit, keittiöfilosofit ja muut ajattelijat.

Kaikki keskustelut muutetaan big dataksi, ja niiden käsittelyyn luodaan 50-10 algoritmia generoimaan 
even bigger dataa. Tapahtumat ja keskustelut streamataan suorana ja taltioidaan (vrt. Youtube channel). 
Tuloksena saamme mielenkiintoisimman kanavan olemassaolon rakenteistamiseen, joka liitetään lukio- ja 
yliopisto-opiskeluun ja -tutkimukseen (opiskelijatyöt, esseet, tutkimushankkeet jne.).

Samalla aloitetaan filosofinen keskustelu yhteiskunnan tilasta, jonka keskiössä ovat ajattelu, filosofia, 
yhteisöllisyys, paikallisuus, kaupunkikehitys, ihmisen elämän päivänpiiri ja siihen liittyvien toimijoiden 
merkitys, työ ja työn tekemisen ja merkitys ja eettisyys.

Keskustelujen aloitus, niiden julkisuus ja taltiointi ovat myös kansallinen ja globaali haaste muille kirkoille 
ja seurakunnille osallistua vastaavaan. Suurempi haste keskustelusarja olisi filosofeille ja yliopistoille, 
joiden olisi kuvitellut jo aloittaneen Universum-sarjan. Juuri tässä kirkko astuu esiin, ja siviilirohkeana 
organisoi kaikkia koskettavan ajattelun ja keskustelun. Näin kirkko olisi keskellä universumia.

Nykyteknologia ja olemassa olevat esimerkit mahdollistavat Universum-sarjan nopeankin aloittamisen. 
Siihen voidaan käyttää valmiita. Isännöintiin ja moderointiin voidaan rekrytoida kristillisiä radiokanavia ja 
TV-kanavia ja -ohjelmia. Samoin myös nuoret web-julkaisijat ja media-aktiivit saisivat vastuulleen 
journalismin uusia menetelmiä.
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Miksi kirkko? Kirkon asema ihmisten mielissä ja käytännön arjessa tarvitsee todistuksen. Kirkko voi 
yhteisönä osoittaa siviilirohkeutta ja ajantasaisuutta organisoimalla maailmaa käsitteleviä ja kaikille 
tarkoitettuja, ajattelua mullistavia sisältöjä. Sillä todistuksella on arvoa.



Työn luominen (Job creation)
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Työ ja työttömyys ovat niin iloineen kuin onnettomuuksineen myös kirkkoa koskettavia. 
Työ on koettu joko kaupallisena, liiketaloudellisena tai poliittisena, vaikka sen alkuperä on 
yksi olemassaolon perusteista. Työn organisointiin, erityisesti nykytaloudessa, on 
kehitettävä työn alkuperää hipovia ratkaisuja. Kirkko epäpoliittisena ja epäkaupallisena 
yhteiskunnallisena toimijana on uskottava aloitteentekijä työn organosoinnin kokeilijana.

In Action ehdottaa työllistämismekanismin pilottihanketta, jossa yhdistetään tyhjät 
toimitilat, työttömät ammattilaiset ja tekemätön työ (uudet ideat, projektit ja globaalit 
hankkeet). Kirkolla on uskottava asema ja hyvä mahdollisuus toimia koollekutsujana 
tyhjien toimitilojen täyttämiseksi ja edelläkävijänä uuden työn organisoinnissa. Kun 
yhteistyössä Helsingin seurakuntien kanssa toimii esimerkiksi Tuomasyhteisö, voidaan 
vaikkapa 100 henkilön voimin noin 1300 m2:n tilassa aloittaa Suomessa 400 000 ja 
Euroopassa 24 miljoonaa työtöntä koskettava työn luomisen projekti (job creation 
project).

Lyhyt lista Helsingin keskusta-alueen tyhjistä toimistotiloista:
- Innotalo, Kamppi, Arkadiankatu 4-6, 14 000 m2

- Ruoholahti, Energiakatu 6, 8000 m2

- Bulevardi 28, 6000 m2

- Gaselli-kortteli, Aleksanterinkatu 46, 5300 m2 ja 3800 m2

- Kamppi, Pohjoinen Rautatiekatu 25 (mm. saunaosasto), 5600 m2

- Keskusta, Mikonkatu 2, 2700 m2
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Miksi kirkko? Työ on ihmiselle yksi keskeisimpiä asioita osallistua yhteiskunnan ylläpitoon ja kehittämiseen. 
Nyt kun kaikki politiikan ja talouden menetelmät organisoida työtä vaikuttavat viiveellä vasta vuosien 
päästä, voi kirkko ja sen vauhdittamat yhdistykset ja järjestöt tehdä pilotin jo viikossa. 

Työn organisointi on nopeata. Yhdistetään työttömät ammattilaiset, tyhjät toimitilat ja innostunut itseorganisoituva 
tapa ryhtyä töihin. Maailman kaikki yritykset ovat saaneet alkunsa näin, mutta nyt tarvitaan yhteiskunnan avaimet 
tyhjien tilojen avaamiseen. Pääkaupunkiseudulla on yli miljoona tyhjää toimistoneliömetriä vailla toimintaa.


