Papiston päivät ja Suomen kirkon pappisliiton 100-vuotisjuhlat
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Arvoisa juhlaväki, hyvät ystävät!

Apurahan saajien julkistaminen

Suomen kirkon pappisliiton valtuusto on päättänyt kutsua Pappisliiton
kunniajäseneksi kolme eri tavoin ansioitunutta ansioitunutta
pappia.

Pappisliiton hallitus myöntää joka toinen vuosi kaksi apurahaa liiton
opinto- ja avustusrahastosta. Tänä juhlavuonna päätimme jakaa kaksi
tieteellistä ja kaksi käytännöllistä apurahaa, yhteensä 20 000 euroa.
Hyvät ystävät! Minulla on ilo kertoa, että tällä kertaa tieteellisen
apurahan saa Virpi Sipola väitöstutkimukseen aiheesta
Sairaalasielunhoitotyön asiantuntijuus sairaalapapin, potilaan ja hoitajan
näkökulmasta sekä Kalle Leppälä väitöstutkimukseen suomalaisten
avioparien selviytymisestä avioerosta.
Käytännöllisen apurahan saa Heli Airikka rippikoulumaailmaan sijoittuvan
nuortenkirjan kirjoittamiseen sekä Timo Simppula Kiveen kirjoitettu –
hankkeeseen, jossa Kakolan entisen vankilan sellien seinäkirjoitusten
pohjalta syntyy teos, jossa kuvataan sellien seiniltä löytyviä kirjoituksia ja
piirroksia sekä analysoidaan niiden kertomaa.

Ensimmäinen heistä on Pirkko Lehtiö. Hän on ollut yksi niistä
uranuurtajista, joka sitkeällä työllään vaikutti siihen, että pappisvirka reilu
30 vuotta sitten avautui myös naisille.
Hän on toiminut lehtorien yhdistyksen hallituksessa 75-80 ja ollut Akavan
edustajakokouksen jäsen 75-80.
Toinen kunniajäseneksi kutsuttava on Raimo Turunen. Hän on toiminut
Pappisliiton valtuustossa vuosina 86-89 sekä liiton hallituksessa vuodet
90-94, ja edelleen valtuustossa vuosina 98-99. Lisäksi hän on toiminut
työnohjaajien alaosaston työyhteisökonsultit Jetro ry:n hallituksessa 9597. Myöhemmin hän on ollut yhteistyökumppanina järjestettäessä
johtamisfoorumia sekä monissa muissakin yhteisissä ankkeissa.
Kolmanneksi kunniajäseneksi Pappisliiton valtuusto kutsuu Eija Köntin.
Hän on ollut lehtorien yhdistyksen hallituksessa 71-74, Pappisliiton
valtuustossa kaksi kautta 82-89 sekä Helsingin seurakuntien lehtorien
luottamusmiehenä 76-77. Tullessaan vuonna 1997 valituksi Hakavuoren
seurakunnan kirkkoherraksi Eija Köntti oli yksi harvoista naispuolisista
kirkkoherroista koko maassa.
Muita, aiemmin kunniajäseniksi kutsuttuja ovat Esko Jossas, Juha
Kauppinen, Arto Laitinen, Marjatta Laitinen, Jukka Paarma, Osmo Setälä,
Otso Sovijärvi, John Vikström ja Tapani Vuorela.
Liitytte arvokkaaseen ja arvovaltaiseen joukkoon.
Olkoon Suomen kirkon pappisliiton kunniajäsenyys kiitos ja
arvostuksenosoitus teille ja sille työlle, jota olette tehneet liittomme,
papiston ja sitä kautta kirkon hyväksi.

Vuoden papin 2018 julkistaminen
Hyvä juhlaväki
Suomen kirkon pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden pappi palkinnon saajan vuosittain vuodesta 1995 lähtien. Tämän
kertainen palkittava, Vuoden pappi 2018 on saamelaistyön sihteeri
Erva Niittyvuopio Oulusta.
Lämpimät onnittelut, Erva!
Valinnan perusteluissa todetaan, että sinä Erva Niittyvuopio olet
tehnyt työssäsi monin tavoin saamelaisuutta näkyväksi Suomen
evankelisluterilaisessa kirkossa. Sinä olet toiminut yhteistyössä
saamelaisten vaikuttajien kanssa myös saamelaisalueen
ulkopuolella. Tärkeä rooli sinulla on ollut Barentsin alueen
saamelaisten kirkollisten yhteyksien hoitamisessa.
Saamelaistyön sihteerin keskeisiä tehtäviä ovat saamelaisten
kirkollisen työn ja erilaisten hankkeiden koordinointi.
Olet sanonut, että ”Antoisinta tässä työssä on ehdottomasti lasten
ja nuorten kanssa työskentely omalla äidinkielellä. Saamenkielisestä
messusta iloitsen suunnattomasti. Siinä on vahvasti sydän mukana,
kun saa kuulla Jumalan sanaa omalla äidinkielellään ja laulaa omalla
kielellään meille rakkaita virsiä.”
Sinun vastuullasi ovat saamelaisten ekumeeniset kirkkopäivät,
saamenkielisistä kirkollisista kirjoista ja materiaalista huolehtiminen
sekä osallistuminen saamelaisen kirkollisen työn toteutukseen
erityisesti saamelaisalueen ulkopuolella.

Kerron vielä, että Erva Niittyvuopio on kotoisin Utsjoen kunnasta,
Karigasniemen kylästä ja hänen äidinkielensä on pohjoissaame. Hän
on syntynyt Ivalossa 1968. Ennen pappisuraansa hän on suorittanut
mm. poronhoitajan ammattitutkinnon ja toiminut poronhoitajana
kotipaliskuntansa Paistunturin alueella. Teologian maisteriksi hän
on valmistunut Helsingin yliopistosta 2005 ja vihitty samana vuonna
papiksi Kuopiossa. Työskenneltyään muutaman vuoden Kajaanin
seurakuntapastorina ja Oulun hiippakunnan kuurojenpappina hänet
valittiin saamelaistyön sihteeriksi, kun uusi virka perustettiin Oulun
hiippakuntaan vuonna 2008.
Erva Niittyvuopio on toiminut Saamenradion hartausohjelmien
vastaavana toimittajana YLE:ssä vuodesta 2005 lähtien. Hän on
vaikuttanut merkittävästi saamenkielisen kirkollisen kirjallisuuden ja
materiaalin julkaisemiseen. Hän on kehittänyt merkittävästi myös
saamenkielistä rippikoulua.
Vuoden papin harrastuksena on luonto, retkeily ja talvella
hiihtäminen. Talvi-iltoina vuoden papin voi nähdä makaavan
kinoksessa porontaljan päällä tarkkaillen tähtiä, revontulia ja muita
taivaan ilmiöitä.

