Hyvä juhlaväki, rakkaat kollegat!
Suomen kirkon pappisliitto on julkaisemassa kahdeksatta matrikkeliaan, jonka nimeksi on päätetty
Pappismatrikkeli 2018.
Liiton ensimmäisestä matrikkelista on aikaa tasan 65 vuotta. Se julkaistiin vuonna 1953 ja sekin oli
pappismatrikkeli. Tätä ennen Suomessa oli ilmestynyt 1900-luvulla neljä pappismatrikkelia, jotka oli
toimittanut ja julkaissut yksityinen pappi, rovasti Hugo Godenhjelm. Hän kuoli ennen viimeisimmän
matrikkelinsa ilmestymistä joulukuussa 1943 Kiteellä. Matrikkeli ilmestyi postuumisti vuonna 44.
Näytti siltä, että Hugo Godenhjelmin jälkeen ei löytynyt innokkaita matrikkelin julkaisijoita ja silloin
Pappisliitto huolestui asiasta ja katsoi, että tätä jaloa tehtävää on jonkun hoidettava. Pappisliitto otti
asiakseen matrikkelien julkaisemisen vuodesta 1953 lähtien.
Tästä kymmenen vuoden kuluttua 1963 ilmestyi seuraava pappismatrikkeli. Vuonna 1974 julkaistiin
Suomen teologit ja kirkkomuusikot, jossa olivat mukana myös kanttorit.
Tämän jälkeen ilmestyi noin 10 vuoden välein neljä teologimatrikkelia nimellä Suomen teologit - Finlands
teologer, viimeisin vuonna 2010.
Nyt on palattu taas alkulähteille, kun julkaistaan Pappisliiton 100-vuotisjuhlan kunniaksi pappismatrikkeli.
Tässä ovat mukana myös lehtorin oikeudet saaneet, koska naisia on vihitty papeiksi vasta 30 vuotta.
Matrikkelityö alkoi maaliskuussa 2017. Toimituskuntaan on kuulunut kolme notaaria. Puheenjohtajana on
ollut Espoon tuomiokapitulin notaari Pilvi Keravuori, ja varapuheenjohtajana Porvoon notaari Clas
Abrahamsson, joka matrikkelityön aikana siirtyi nauttimaan ansaituista eläkepäivistä, mutta on jatkanut
toimituskunnassa. Toimituskunnan muina jäseninä ovat olleet Mikkelin tuomiokapitulista notaari Leena
Silvonen-Jokinen ja Pappisliiton toimistosta projektisihteeri Laura Leipakka, johdon assistentti Tuula
Anttonen ja itsekin olen ollut mukana, Merja Laaksamo, olen toiminut matrikkelin päätoimittajana.
Yhteistyökumppanina on Mediaviisi Oy.
Tämä matrikkeli noudattelee toimitusperiaatteiltaan hyvin pitkälle edellisiä. Joitakin rajauksia on tehty,
esimerkiksi puolison vanhempia ei enää kysytä. Kielitaito merkitään nyt näkyviin, edellisen kerran se
kysyttiin, muttei ollut mukana tiedoissa.
Matrikkeliin on tulossa noin 5300 henkilöä, joista runsaat 200 on lehtoreita. Vastausprosentti on noin 75.
Noin 25:sta prosentista (1300 henkeä) matrikkeliin tulee vain minimitiedot, eli nimi, syntymäaika, tutkinto,
yliopisto, pappisvihkimyksen päivämäärä ja hiippakunta. Sähköisesti on vastannut runsaat 3200 henkilöä ja
paperilomakkeella n. 700 henkilöä.
42 henkilöä on kokonaan kieltänyt tietojensa julkaisun. Valokuvansa on lähettänyt noin 50 prosenttia
kaikista matrikkeliin tulevista ja 67 % vastanneista.
Hyvä juhlaväki! Minulla on nyt ilo ja kunnia julkistaa Pappismatrikkeli 2018 ja kertoa, että se valmistuu
joulukuussa 2018! Iloitkaamme ja riemuitkaamme siitä!
(Edit: Matrikkelityössä on päätetty ottaa aikalisä, joten matrikkeli ilmestyy näillä näkymin ensi vuoden
puolella.)

