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Mika K T Pajunen vaalii

HILJAISUUTTA
Hiljaisuuden viljelyllä on ikivanha juuri. Samalla se 
on nouseva trendi. Suomessa asiaa vie eteenpäin 
Hiljaisuuden Ystävät ry, jonka toiminnanjohtajana 

aloitti äskettäin teologian tohtori Mika K T Pajunen.
Teksti: Vesa Keinonen • Kuvat: Rami Marjamäki

M
ika K T Pajusen ja tekstii-
litaiteilija Liina Pajusen 
yhdistetty koti ja toimisto 
sijaitsee Hämeen sydämes-
sä Toijalassa. Kaunis puu-

kirkko kohoaa aivan heidän asuntonsa 
tuntumassa.

Mikan mielestä sijainti pikkukaupun-
gin keskustassa on hyvin otollinen.

– Ympäristö sopii mainiosti koko hil-
jaisuuden liikkeen olemukseen. Tämä on 
ehkä hiukan vaatimattomassa paikassa, 
mutta olemme helposti tavoitettavissa.

Pajusen edellinen työpaikka oli kiin-
nostavuudessaan huippuluokkaa. Hän 
toimi arkkipiispa Kari Mäkisen avusta-
jana erityisesti kansainvälisissä ekumee-
nisissa kysymyksissä.

Mikä sai miehen lähtemään uusille 
poluille?

– Aika aikaa kutakin. Olen vaihtanut 
työpaikkaa aika usein, viiden vuoden jak-
so arkkipiispan avustajana oli toistaiseksi 
pitkäaikaisin työni. Toinen syy oli se, että 
huomasin kokevani vetoa spiritualiteetin 
eli hengellisyyden alueelle.

Ennen työpaikan hakemista Pajunen 
perehtyi Hiljaisuuden Ystävien strategiaan. 
Sieltä löytyi monia puhuttelevia asioita.

– Usko kolmiyhteisen Jumalan läsnä-
oloon, vieraanvaraisuus ja ystävyys luo-
makunnan kanssa olivat sellaisia. Aloin-
kin pienen epäröinnin jälkeen miettiä, et-
tä tämä voisi olla minun juttuni, ja laitoin 
hakemuksen sisään.

Pappi ”kaksoisagenttina”
Mika K T Pajunen on alallaan melkoinen 
harvinaisuus; hän on sekä luterilaisen 
että anglikaanisen kirkon pappi. Mies 
luonnehtiikin virne suupielessä itseään 
”kaksoisagentiksi”.

– Taustani on luterilainen, mutta opis-
keluaikana innostuin anglikaanisuudesta, 
aluksi akateemisesta intressistä. Löysin 
samalla kotini ekumeenisesta liikkeestä. 
Asiaan vaikutti varmaan se, että jo lap-
suudessani ja nuoruusvuosina ympäril-
läni oli hyvin erilaisia kristittyjä.

Aikuistuttuaan Mika irrottautui silloi-
sesta hengellisestä ympäristöstään. Hän 
rukoili löytääkseen tilalle jotakin uutta.

– Se jotain oli liturginen rukous ja 
kirkon ikiaikainen hetkipalvelusperin-
ne. Vaikka olin vasta nuori, olin jo kovin 
kyllästynyt sanoihin. Minusta tuntui, että 
sanat pettivät ja etenkin ihmiset niiden 
takana.

 askel 1/2018 • 5150 • askel 1/2018



Avaruutta ekumeeniseen ajatteluun
Opiskeluaikana Mika tutustui aiheeseen 
myös anglikaanisuuden kautta. Siinä eri-
tyisesti pappien hengellisyyteen kuuluu 
perinteisten aamu- ja iltarukousten luke-
minen päivittäin.

Opiskelijanuorukainen uppoutui aina 
vain syvemmälle anglikaanisuuteen. Hän 
otti myös tavakseen käydä kirkon aamu-
rukoushetkissä Helsingin tuomiokirkon 
kappelissa.

– Anglikaanit ottivat minut hyvin vas-
taan. Asuin kuukauden eräässä lontoolai-
sessa seurakunnassa, jossa pääsin osal-
listumaan hetkipalveluksiin ja avusta-
maan jumalanpalveluksissa samalla kun 
keräsin tutkimusaineistoa. Kun palasin 
Suomeen, sama meno jatkui Helsingissä.

Mika uskoo anglikaanisuuden avarta-
neen edelleen hänen ekumeenista ajat-
teluaan.

– Anglikaaninen kirkko Suomessa on 
hyvin moninainen yhteisö. Siellä vallit-
see todellinen kielten ja kulttuurien se-
kamelska.

Vuonna 2001 silloinen Helsingin piispa 
Eero Huovinen vihki Mika K T Pajusen 
palvelemaan kirkkoa papin tehtävässä. 
Kuvio oli hiukan monimutkainen.

– Kutsu pappeuteen tuli anglikaani-
sesta kirkosta, mutta muodollisesti asia 

kiersi Helsingin luterilaisen tuomiokirk-
koseurakunnan kautta.

Ihmettely elämän mysteerin edessä
Monenlaiselle hiljaisuuden viljelylle on 
kasvavaa kysyntää. Aikamme on hekti-
nen ja paineet kovat. Ihmiset kaipaavat 
elämäänsä syvyyttä ja arkeensa merki-
tystä.

– Haetaan Jumalaa, mutta ehkäpä uu-
della tavalla sanoitettuna. Hiljaisuuden 
Ystävät haluaa olla tukena siinä, että tämä 
kaipuu löytäisi vastauksensa, Mika Paju-
nen sanoo.

Toiminnanjohtajan mukaan yhdis-
tys on tehnyt jo pitkään hyvää työtä. Se 
tunnetaan muun muassa retriitinohjaa-
jakoulutuksestaan sekä ylläpitämästään 
retriittikalenterista.

– Julkaisemme lehteä ja tuemme eri 
tavoin hengellisiä ohjaajia. Olemme myös 
hiippakunnille ja seurakunnalle kump-
pani.

Pajunen korostaa, että Hiljaisuuden 
Ystävät ei ole yhden ihmisen show, vaan 
kyseessä on kansanliike.

– Retriittitalojen piirissä ja muualla hil-
jaisuuden parissa toimii paljon aktiivisia 
vapaaehtoisia.

Retriitinohjaajakoulutusten yhteydessä 
Pajunen on huomannut, että yhä uuden-
laisia ihmisiä kiinnostuu hiljaisuudesta. 
Joukossa on nuoria ja iäkkäämpiä, naisia 
ja miehiä.

– Yhteinen piirre heillä näyttäisi olevan 
avoimuus ja ihmettelevyys elämän mys-
teerin edessä. Tyypillistä on sekin, että 
henkiset ja hengelliset arvot nousevat 
näillä ihmisillä materian ylitse. Näkyvä 
maailma ei ole kaikki.

Hiljaisuus vetoaa etsijöihin
Suomessa toimii eri konsepteilla puo-
lenkymmentä retriittitaloa. Lisäksi moni 
seurakunta järjestää hiljaisuuden retriit-
tejä.

Resursseista taistellaan jatkuvasti. Mi-
ka K T Pajunen tunnistaa monta hiljai-
suuden elämää koskevaa haastetta.

– Rahaa pitäisi laittaa sinne, mistä pu-
hutaan. Spiritualiteetti on aika monessa 
kirkon strategiapaperissa keskeinen 
elementti. Kirkon identiteetin ja ole-
massaolon ehto on se, että kirkko pystyy 

tarjoamaan vastauksia hengelliseen kai-
puuseen ja arkielämään syvyyttä.

Toiminnanjohtaja huomauttaa, että ret-
riitit ja muu hiljaisuuden viljely eivät suin-
kaan ole ainoa tapa toteuttaa hengellisyyt-
tä. Ne eivät myöskään ole kaikkia varten.

– Minusta kuitenkin tuntuu, että ky-
seessä on tulevaisuuden tapa. Mistä hen-
gelliset etsijät hakevat tässä ajassa mer-
kitystä? He hakeutuvat uskomushoitojen, 
filosofioiden ja ehkä vieraiden uskontojen 
suuntaan. Hiljaisuuden viljely lienee se 
kristinuskon muoto, joka parhaiten vas-
taa tuollaiseen etsintään.

Pajusen mukaan Suomen sisälläkin on 
suuria eroja suhtautumisessa retriitteihin 
ja siihen liittyvään hengellisyyteen.

– Toisilla seuduilla se on jo aika perin-
teistä ja tuttua asiaa, toisaalla taas vähän 
vieraampaa.

Vanhat juuret, uudet versot
Toiminnanjohtaja Mika K T Pajusen mu-
kaan hiljaisuuden viljelyssä ei saa jämäh-
tää paikalleen. Tulee säilyttää ikivanhat 

juuret, mutta elää rohkeasti tässä ajassa.
– Hiljaisuuden liikkeessä on vaikut-

tanut pitkään vastuunkantajien joukko, 
jonka tekemää hyvää työtä pitää arvos-
taa. Samalla heidän rinnalleen tulee uu-
dempaa väkeä, joka tuo esille uudenlaisia 
painotuksia ja kysymyksiä.

Pajunen nostaa esimerkiksi ystävyyden 
luomakunnan kanssa, joka on perintei-
sesti ollut hiljaisuuden ihmisille tärkeä 
näkökulma.

– Nyt se on osattu sanoittaa uudella ta-
valla, ja teemahan vain korostuu, koska 
ekologiset kysymykset alkavat olla elä-
män ja kuoleman asia. Kyseessä on hyvä 
esimerkki siitä, kuinka uusi, vahvistunut 
painopiste luontosuhteeseen ei ole hil-
jaisuuden viljelyä eikä aiemmin tehtyä 
hyvää työtä vastaan. Mutta se tuo siihen 
uusia piirteitä ja mukaan uusia ihmisiä.

Soitin, joka odottaa kosketusta
Pajunen haluaa jatkossa hyödyntää nettiä 
nykyistä enemmän Hiljaisuuden Ystävien 
toiminnassa.

– Pystymme nettipohjaisilla ratkai-
suilla tukemaan ihmisten omaehtoista 
hiljaisuuden viljelyä ja synnyttämään 
uudenlaista yhteisöllisyyttä. Esimerkik-
si Tampereella on jo mahdollista löytää 
kaupunkipyhiinvaellusreitit mobiilipal-
velusta.

Myös tiloihin liittyy uudenlainen Hil-
jaisuuden Ystävien avaus.

– Kun erityisesti luterilainen kirkko 
pyrkii monipuolisempaan kirkkotilojen 
käyttöön, yhdistyksemme haluaa olla tu-
kemassa sitä prosessia. Voisimme auttaa 
seurakuntia tilan ja toiminnan vuoropu-
helun suunnittelussa. Kirkkotila on jo it-
sessään hiljainen todistaja. Tai kuin soitin, 
joka odottaa kosketusta.

Mika K T Pajunen iloitsee siitä, että hän 
kohtaa jatkuvasti erilaisia hiljaisuuden 
ihmisiä. Se on suuri rikkaus.

– Tässä on sellaista juurille palaami-
sen ja ensirakkauden löytämisen tun-
tua. Hiljaisuuden liikkeessä on paljon 
samaa kuin nuoruuteni ekumeenisessa 
liikkeessä. P

Ihmiset kaipaavat 
elämäänsä syvyyttä 

ja arkeensa 
merkitystä.

– Olen osallistunut retriitteihin, mutta varsinainen retriittiaktiivi en 
ole ollut. Sen sijaan erilaiset spiritualiteetin kysymykset ovat kul-
keneet elämässäni jatkuvasti mukana, Mika K T Pajunen taustoittaa 
suhdettaan hiljaisuuden viljelyyn.

Koti on tekstiilitaiteilija 
Liina Pajuselle ja Hiljai-
suuden Ystävät ry:n toi-
minnanjohtaja Mika K T 
Pajuselle myös työtila.
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