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Kirkkovaltuuston johtoon
tietoa, taitoa ja sydäntä
Talvinen pakkasaamu on kauneimmillaan. Oranssi valopallo
horisontissa, vaikkakin matalalla,
antaa kauan toivottua raikkautta
lumiseen talvimaisemaan. Aamun
kirkkaus suorastaan häikäisee,
on hivelevän kaunista. Ohitan
Puurtilan vanhan kaupan, jonka jälkeen kurvaan seuraavasta
tienhaarasta oikealle. Aivan, Urhonkuja, täällä asuu Muusa Marja
Hämäläisen, uusi kirkkovaltuustomme puheenjohtaja.
Kauniin punaisen talon savupiipusta tupruaa savu ja talon emäntä
itse on jo portailla vastassa kiittäen
saapumiseni täsmällisyydestä. Marja
osaa olla aina niin positiivinen. Piipusta kohoava savu jo ennusti talon
lämmintä henkeä. Villasukat jalkaan
ja kahvikuppi huulille. Vieras kokee
itsensä todella tervetulleeksi.
Isättömästä tytöstä
vaikuttajaksi
Marjan elämään on mahtunut
paljon. Syntyjään Marja on Hollolasta. Hänen lapsuudessaan ilman
isää kasvaminen lehtolapsena oli
ehkä rankempaa kuin nykyisin.
Sosiaalisen statuksen vuoksi opettajatkin murskasivat Marjan haaveet
kirjoittamalla oikein kouluvihkoon,
että ei sinusta voi tulla mitään. Hän
sai paljon säälin katseita. Tuli aina
kulkea tien reunalla, ettei vain olisi
ollut kenenkään teillä, vähäpätöinen. Lapsuuden kokemuksista on
kummunnut vahva vakaumus ja
tunne olla aina heikompien tukena
aivan kuten Jumalakin on leskien ja
orpojen puolella.
Marjalle mummi oli lapsuuden
rakkain henkilö. Marja meni jo
14-vuotiaana töihin, kävi iltaoppikoulun ja kirjoitti ylioppilaaksi.
Marjalla on kaupallinen peruskoulutus, työkokemusta tilitoimistosta,
Varkauden kaupungin kiinteistöjen
isännöitsijän toimista ja nyt viimeiset 24 vuotta Marja oli yrittäjänä
kirjakauppiaana. Yrityksestään hän
joutui luopumaan kuulon mentyä
toisesta korvasta. Lisäksi Marja on
toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja,
retriittiohjaaja, bibliodraamaohjaaja, ja työnohjaaja. Avioparityötä
miehensä Timo Hämäläisen kanssa
Marja on tehnyt jo 12 vuotta.
Seurakunnan luottamushenkilönä
hänellä alkaa neljäs kausi, josta 10
vuotta on vierähtänyt kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana. Marja
vaikuttaa myös hiippakuntavaltuustossa. Kirkkovaltuuston tuore
puheenjohtaja tuntee kiitollisuutta,
iloa ja haastetta uudesta pestistään.
Samalla ei voi olla huomaamatta
sitä intoa ja tarmoa, mikä välittyy
kuulijalle puhuttaessa seurakunnan ja etenkin kirkkovaltuuston
tehtävistä.
Uusia ideoita
seurakuntaan
”Valtuuston puheenjohtajan
ensisijainen tehtävä on kuunnella,
keskustella, vetää yhteen kuulemaansa ja olla monessa mukana
avoimin mielin”, Marja visioi tulevaa rooliaan ja panee samalla
puita hellaan. Samalla hän lisää,
että tällä hetkellä seurakunnan
talous ja henkilöstön määrä ovat
hyvät, mutta siihen olotilaan ei pidä

Marjan kuistilla palava kynttilä tervehtii tulijaa viestien, että Sinua
odotetaan.
tuudittautua, vaan pitää systemaattisesti pyrkiä luomaan positiivista
ilmapiiriä tulevaan. Virkamiesten
ja luottamushenkilöiden välinen
vuorovaikutus tulee olla molemmin
suuntaista. Seurakunta on kuin yksi
suuri kirkkovene. ”Meidän tulee
mennä eteenpäin samassa puatissa”,
sanoo Marja.
Koulutusta
luottamushenkilöille
Hyvä suunnittelu on johtamisen
väline. Marjan mielestä on olennaista, että heti kauden alussa kaikki
uudet luottamushenkilöt käyvät
läpi yhdessä työntekijöiden kanssa
kolme iltaa kestävän koulutuksen,
jonka punaisena lankana on toiminnallisuus.
Puhumme Marjan kanssa myös
ympäröivän yhteiskunnan suuresta
murroksesta. Sama murros koettelee myös seurakuntaa. Perhetyö
koetaan entistäkin tärkeämmäksi,
samoin vanhukset, joilla tänä päivänä on yllättävän paljon yksinäisyyttä
ja turvattomuutta. Nyt on jo myös
yhdestoista hetki alkaa varautumaan tuleviin Lähetysjuhliin, mikä
on ehkä alkaneen valtuustokauden
merkittävin yksittäinen seurakunnallinen tapahtuma. Aiheesta tulee
ehdottomasti järjestää seminaari.
”Ylipäätään meillä seurakunnassa
on monia muitakin hyviä, ajankohtaisia ja tärkeitä aiheita, josta
vallan hyvin voisi ensin keskustella seminaareissa ja sitten tehdä
lopulliset päätökset valtuustossa”,
pohtii Marja. Hänen mielestään
kokouksiin tulisi saada lisää vuorovaikutteisuutta.
Viime kaudella saatiin aikaiseksi
henkilöstöstrategia ja näin on nyt
työkalut, jotta työntekijöiden on
hyvä tehdä työtä. ”Jokainenhan
vaikuttaa yksin ja yhdessä työympäristöömme”, Marja muistuttaa.
Samaan tapaan tulee saada aikaiseksi tällä kaudella seurakunnan
tiedotusstrategia. Ensin visioidaan,
sitten luodaan pelisäännöt. Kangaslampi on ollut kaksi vuotta osa
yhteistä seurakuntaa. Se on Marjan
mielestä voimavara, ei uhka.

Sillanrakentaja ja
kannustaja
Marja haluaa olla sillanrakentaja.
”Miksi ihmiset eivät voi tulla toimeen keskenään? Miksi meillä ei
voisi olla Yhtä Köyttä-Yhdistys?”,
Marja kysyy. Talvisodastakin selvittiin, samaa henkeä nyt tarvittaisiin,
toinen toistensa kunnioittamista.
Marjalla on tietoa, taitoa, sydäntä
ja nimenomaan nyt aikaa paneutua
seurakunnan asioihin. Lisäksi tietämys itse päätöksenteon prosessista
on vuosien mittaan vain kirkastunut. ”Jokaisessa päätöksessä on aina
mukana tunnetta, sillä ihminen on
kokonaisvaltainen ja päätökset ovat
kokonaisvaltaisia”, Marja analysoi.
Valtuuston puheenjohtajana Marja haluaa olla kannustaja ja mahdollistaja. Virheet ovat mahdollisuuksia uuteen, niistä tulee oppia.
Itämaisiin mattoihin tehdään virhe,
jotta hyvä pääsee niistä sisään, paha
pois. Marja kertoo iän myötä saaneensa huimasti lisää rohkeutta ja
samalla ymmärrystä.

auto

On helppo nähdä, kuinka Marja
on aina 110%.sti asioissa mukana.
Voimia ja uusia ideoita Marja saa
aamun hiljaisista rukoushetkistä ja
siitä suuresta ystävien verkostosta,
jonka hän on eri yhteyksissä itselleen kutonut. ” Kun antaa, niin
saa, tieksä. Anna hyvän kiertää!”,
kiteyttää Marja hymysyin.
En tehnyt juuri mitään valmiita
kysymyksiä ennen haastattelua,
eikä ollut tarvettakaan, sillä juttua
Marjalla kyllä riittää. Urhonkujan
energisen vaikuttajan puhetta, harkittuja ajatuksia ja elämänviisauksia
puolitoista tuntia kuultuaan kokee
saaneensa myös itselleen eväitä
reppuun.

Uusi auto?
Päivitä vakuutusturvasi elämäsi tasalle. Tule tekemään Oikea Turva -kartoitus lähimpään Ifiin.

Kurvaan Puurtilasta kohti kaupungin keskustaa. Kaunis pakkasaamu on vaihtunut ainakin yhtä
kauniiksi talviseksi päiväksi.
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