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Teologian opiskelijoiden kaksoisidentiteetit. (N=15)  

Salomaa: Minustako papiksi (2007) 

Retoriikka Oivalluksen ydinsisältö Teologi-identiteetti 

Minäkin voin olla pappi.  

”Oma persoona rajoituksineen 

ja papin ammatti eivät ole 

toisiaan poissulkevia.”  

pragmaattinen 

Pappikin on tavallinen 

ihminen. 

”Omat kristillisistä 

sovinnaisuuskäsityksistä 

poikkeaviksi tulkitut 

elämäntavat nähdään 

mahdolliseksi integroida 

tulevaan papin 

identiteettiin.” 

futuurinen,  

pragmaattinen tai  

skeptis-reflektiivinen  

Kirkossa on tilaa minullekin. 

”Omista uskonnollisista 

erityiskorostuksista ja 

periaatteistaan ei tarvitse 

luopua, jotta voisi tulla 

kirkkoon töihin.” 

eksistentiaalinen 



Papin neljä roolia 

Proaktiiviinen Reaktiivinen 

 
Yksilö- ja 

seurakuntaorientoitunut 

 
PAIMEN (pastor) 

teema: 
seurakuntaelämän 

kehittäminen 
 

 
ISÄ 

teema: sielunhoito, 
yksilötason läsnäolo 

seurakuntalaisten 
kanssa 

 
 
 

Asia- ja 
tehtäväorientoitunut 

 
PROFEETTA 

teema: 
yhteiskunnalliseen 

toimintaan 
suuntautunut 

arvokeskustelija 
 

 
UHRI- JA MESSUPAPPI 

(priest) 
teema: toimitukset, 

rituaalit 

 
 

Huse & Hansen 2002, 170.  

 





Papin identiteettieväät 

 

•Työstetty suhde elämän rajallisuuteen ja kuolemaan  
(ars moriendi est ars vivendi) 

•Herkkyys ihmisille ja näkymättömälle todellisuudelle 
(oratio continua) 

•Oman tarvitsevuuden myöntäminen (humilitas) 
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Ars moriendi est ars vivendi. 
 
  Oratio continua 
 
     Humilitas 



Oman lähtötilanteen arviointi TOPSia varten 

•Pysähdy hetkeksi miettimään omaa suhdettasi Suomen ev.lut. 
kirkkoon ja sen toimintaan.  

•Kartoita oheisen luettelon avulla omaa tämänhetkistä 
kokemusmäärääsi suhteessa kirkon työn eri osa-alueisiin.  

•Merkitse jokaiselle riville rasti sille kohdalle, joka parhaiten kuvaa 
omaa ko. tehtäviä tai toimintaa koskevaa aikaisempaa kokemustasi 
ja valmiuttasi.  

•SARAKE Omat valinnat: merkitse rastilla kuusi tehtäväaluetta 
sen mukaan, missä alueilla pidät omaa oppimistarvettasi 
soveltavien opintojen suhteen suurimpana. 
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Työssäoppimissuunnitelman laatiminen 

•Tämän hetken osaamisen arviointi. Arvioi omaa tämän hetken 
osaamistasi papilta mielestäsi vaadittavaan ammattitaitoon 
kullakin osa-alueella ja anna itsellesi arvosana asteikolla 1-5 (voit 
käyttää myös puolia pisteitä).  

•Seurakuntajakson tavoitteet. Nimeä itsellesi vähintään kuusi 
sellaista kysymystä tai teemaa, joissa haluat soveltavien opintojen 
aikana vahvistaa osaamistasi lisää. Asiat voivat olla ennestään 
hyvin ohuella osaamisella olevia valmiuksia, joiden kohdalla haluat 
tietoisesti edetä. Valitsemiesi tavoitteiden toteutumisen tulisi olla 
muotoiltu siten, että niissä etenemistä voidaan arvioida 
työssäoppimisjakson päättyessä. Siksi niiden tulee olla 
mahdollisimman selvärajaisia ja konkreettisia. 
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Työssäoppimissuunnitelman laatiminen (2/2) 

•Kirjoita tavoitteet parin sivun mittaiseksi esseeksi ja lähetä se 
sähköpostissa yliopistonlehtori Heikki Salomaalle viimeistään 
20.9.2013. Nimeä dokumentti seuraavan mallin mukaan:  
sukunimi-etunimi-TOPS-2013.  

•Palauta lähtötilanteen arviointisi sähköisesti täyttämällä sitä 
koskevat tiedot e-lomakkeelle: 
https://elomake.uef.fi/lomakkeet/6869/lomake.html 

•Valmistaudu pohtimaan tavoitteitasi suullisesti 
ohjauskeskustelussa (30 min) yliopistonlehtorin kanssa ja 
pienryhmässä opiskelijatovereittesi kanssa työyhteisöseminaarissa. 

•Ohjauskeskustelujen vuorot varataan soveltavien opintojen 
yliopistonlehtorin ovessa olevasta listasta. 
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