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■ Mika K T Pajunen aloitti Hiljaisuuden Ystävät ry:n toi-
minnanjohtajana syyskuussa 2017. Hän siirtyi yhdistyk-
seen arkkipiispan teologisen erityisavustajan tehtävästä. 
Entä sitä ennen, millaista polkua pitkin hän on kulkenut 
lapsuuden maisemista Vammalasta ja Kokemäeltä, omien 
sanojensa mukaan tavallisesta työväentaustaisessa luteri-
laisesta perheestä tähän päivään?

– Lapsuus- ja nuoruusaikaisen parhaan ystäväni perhe 
oli yhteiskristillis-karismaattinen. Tämä on yksi syy siihen, 
etten hämmästy herkästi hengellisyyden erilaisia ilmene-
mismuotoja. Ystäväni äiti oli hahmo, joka edusti lapsuu-
dessani pyyteetöntä kristillistä rakkautta. Se, että hän osoit-
ti sitä meitä kaikkia lapsia kohtaan, on ollut minulle mer-
kityksellinen kokemus.

Mikan nuoruusvuosina kotiseurakunta teki yhteis-
työtä vapaiden suuntien kanssa. Mika oli mukana seura-
kuntanuorissa ja kiinostui teologiasta ja pappeudesta jo 
yläasteella ja lukiossa. Hän pääsi opiskelemaan teologiaa, 
ja muutti vuonna 1996 Helsinkiin tulevan vaimonsa 
Liinan kanssa, joka oli päässyt Taideteolliseen korkea-
kouluun.

Kiinnostus teologiaa kohtaan vain syveni opiskelujen 
myötä, mutta oman hengellisen paikan löytäminen ei 
ollut yksinkertaista. Erilaisilla hengellisillä ryhmillä 
tuntui olevan opiskelijamaailmassa omat piirinsä, 
eikä Mika kokenut kuuluvansa niistä mihinkään. 
Se oli eräänlainen murrosvaihe hänen hengellisessä 
elämässään.

Mikä yhdistää anglikaanisen kirkon hetkipalveluksia ja jalkapalloseura 
Manchester Unitedia? Molemmat saavat Hiljaisuuden Ystävien uuden 
toiminnanjohtajan elämään.

Kohti avaraa ja 
kattavaa hengellisyyttä
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St George’s anglikaaninen seurakunta 
Taormina loppiainen 2017.
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– Kaipasin muutosta, ja minussa heräsi kiinnostus eku-
meniaan. Suomen ekumeenisen neuvoston nuorisojaoston 
kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjel-
man (KETKO) kautta päädyin ekumeenisen liikkeen pa-
riin. Se oli todella tärkeä kasvupaikka minulle ja Liinalle. 

Anglikaani ja luterilainen

Erityisesti anglikaaninen kirkko alkoi kiinnostaa Mikaa 
opiskeluaikana.

– Anglikaanisessa kirkossa ja sen spiritualiteetissa mi-
nuun on vedonnut erityisesti sen avaruus ja kattavuus. 
Ihmisten ei tarvitse olla samaa mieltä keskenään, mutta 
voimme silti uskoa samaan Jumalaan. Yhden kirkon sisäl-
lä on anglikaanisessa kirkossa paljon erilaisuutta. Angli-
kaanit kuvaavatkin itseään samaan aikaan sekä reformoi-
duiksi että katolisiksi. Minua puhuttelee se, miten evanke-
linen vapaus yhdistyy katoliseen uskoon.

Mika teki pro gradunsa ja myöhemmin väitöskirjansa 
Suomen ja Englannin kirkkojen välisistä suhteista.

– Tutkimustyön kautta tutustuin Helsingin paikallisiin 
anglikaaneihin, ja sitä kautta päädyin kuukaudeksi Eng-
lantiin vuonna 2000. Asuin pappilassa Länsi-Lontoossa ja 
elin kirkon päivittäisessä rukous- ja jumalanpalveluselä-
män rytmissä.

Mikaa pyydettiin Suomessa anglikaanisen kirkon pa-
piksi. Piispa Eero Huovinen vihki hänet pyhäinpäivänä 
2001 papiksi anglikaaniseen kirkkoon. 

– Sen jälkeen olen ollut molempia, sekä luterilainen 
että anglikaani. Minulla on edelleen lupa toimia kutsusta 
pappina englantilaisessa hiippakunnassani. Näiden kah-
den kirkon välissä ei mielessäni ole raja-aitaa, vaan olen 
sama ihminen koko ajan, kummassakin traditiossa. 
Tässä on kyse vähän samasta kuin siinä, jos kuuluu 
kirkkoon ja johonkin herätysliikkeeseen.

Hetkirukouksia ja jalkapalloa

Anglikaanikirkossa elää voimakas läntisen kirkon hetki-
rukousperinne. Joka aamulle ja illalle on tietyt tekstit, 
ja ihmiset lukevat samoja tekstejä ja hengittävät saman 
rukouksen tahtiin, vaikka he tulkitsisivat tekstejä eri ta-
voin. Mika kertoo saaneensa paljon anglikaaniselta kir-
kolta nimenomaan hetkipalvelusten kautta. 

– Messu on minulle hengellisen elämän kulmakivi. 
Yhteinen jumalanpalvelus sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 
sekä arkisin omassa elämänpiirissä toteutettavat hetki-
palvelukset antavat elämälle rytmin ja perustan. Käytän-
nössä luen itse rukoushetkien tekstit joka aamu ja pyrin 
lukemaan niitä myös iltaisin. 

Hiljainen rukous on minulle rauhoittumisen ja mie-
tiskelyn hetki, kokonaisvaltainen kokemus, jossa olen 
olemassa myös kehollisesti. Jumalanpalvelus on myös 
ruumiillista rukousta. Rituaalinen todellisuus on koko-
naisvaltaista, ei ainoastaan älyllistä.

– Olen myös kääntänyt paljon anglikaanikirkon teks-

Kristittyjen ykseyden 
rukousviikko 2017, 
anglikaanien edus-
tajana Messinan 
tuomiokirkossa 
Sisiliassa. Mika 
on viime vuosina 
kääntänyt rukous-
viikon tekstit 
suomeksi.
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Teksti: Johanna Tanska

tejä suomeksi. Se on ollut hengellisesti merkityksellistä, 
auttanut sanoittamaan kahdessa traditiossa elämisen ja 
kahden kielen hengittämisen kokemusta.

Entä mikä muu kuin rukouselämä saa uuden toimin-
nanjohtajan virkistymään ja innostumaan? 

Jalkapallo, musiikki, hyvä ruoka ja juoma. Mika on 
jalkapalloseura Manchester Unitedin intohimoinen kan-
nattaja, joka katsoo seuran kaikki pelit, kuten myös jalka-
pallon EM- ja MM-kisat. Musiikista hän mainitsee erityi-
sesti amerikkalaisen jazz-kitaristin Pat Methenyn. Ruuan 
laittaminen ja siitä nauttiminen, sienestys yhdessä vaimon 
kanssa, välillä kalastaminenkin, shakki… Mika tuntuu 
olevan niitä ihmisiä, jotka osaavat elää vahvasti ja iloita 
elämästä monipuolisesti, niin Luojasta kuin hänen lah-
joistaankin.

Palataan vielä takaisin Hiljaisuuden Ystäviin – miten 
tiesi johti tähän uuteen tehtävään? 

– Kun näin yhdistyksen toiminnanjohtajan paikan ole-
van auki, en aluksi noteerannut sitä itse. Vaimoni Liina 
sanoi, että tämä voisi olla sinua varten. Luin yhdistyksen 
uuden strategian ja innostuin siitä. Hiljaisuuden Ystävät 
on samaan aikaan sekä syvän hengellisyyden liike että 
postmoderni liike. Se tarjoaa hengellisyyttä tavalla, joka 
postmodernin ihmisen on mahdollista ottaa vastaan, va-
paasti, kahlitsematta ja määrittelemättä uskoa. Yhdistyk-
sen ylläpitämä hengellisyys yhdistää Jumalan läsnäolon 
kokemuksen siihen, että hänen poissaolonsa haaste ote-
taan vakavasti.    

Esimerkkinä tästä Mika kertoo ignatiaanisen perinteen 
mukaisen tavan kuvitella, että Jumala on vierellä ja miet-
tiä, mitä haluaa kertoa hänelle. Todellisuus mietiskelijän 
ympärillä ei muutu, mutta ihminen tulee tietoiseksi Ju-
malan läsnäolosta. 

– Tähän tehtävään on ollut hyvä tulla. Olen lähestynyt 
monia jäseniä jäsenrekisterin tiimoilta, kohdannut hieno-
ja ihmisiä ja saanut apua. Myös aiempien vastuunkanta-
jien hyvä työ kantaa edelleen.

Hiljaisuuden Ystävät 
tänään ja huomenna 

Uuden toiminnanjohtajan myötä nousee monen mie-
leen myös kysymys yhdistyksen tulevaisuudesta. Mikä 
on Hiljaisuuden Ystävien tehtävä ja paikka tänä päivänä? 
Entä millaisia uusia suunnitelmia yhdistyksellä on? 

– Hiljaisuuden Ystävien keskeinen tehtävä on spiritua-
liteetin vaaliminen tässä ajassa. Se on luomassa keskuste-
lua ja tekemässä hiljaisesta rukouksesta tunnetumpaa, 

vahvistamassa hengellistä ohjausta ja antamassa vastauk-
sia hengelliseen etsintään. Yhdistys on vapaa toimija, joka 
saa toimia omien periaatteidensa mukaisesti, mutta on sa-
malla myös luotettava ja vieraanvarainen yhteistyökumppa-
ni muun muassa kirkkojen ja muiden yhdistysten kanssa. 

Viime vuosi 2017 oli yhdistykselle muutosten vuosi. 
Toiminnanjohtajan lisäksi vaihtui tilitoimisto, ja yhdis-
tyksen oma toimisto muutti Helsingistä Akaaseen. Talou-
dessa jouduttiin tekemään suuria leikkauksia. Taloudelli-
sen tilanteen aallonpohja on nyt kuitenkin ylitetty, kiitos 
ennätyssuuren kolehdin, jonka yhdistys viime vuonna sai, 
sekä jäsenten, jotka vastasivat avunpyyntöön. Lahjoitusten 
ja leikkausten myötä tilanne on tällä hetkellä valoisa, 
Mika kertoo.

– Yhdistyksen tulevista suunnitelmista voisin mainita 
kolme painopistettä. Yksi on ekologisuus, joka toteutuu 
muun muassa olemalla mukana Ekopaastokampanjassa. 
Toinen on rukouksen kehollisuus ja kokonaisvaltaisuus. 
Hiljaisuuden Ystävien perustehtäviin kuuluu uusien mal-
lien tarjoaminen rukouselämään. Tästä esimerkkinä on 
suunnitteilla oleva hiljaisuuden joogaohjaaja -koulutus 
yhdessä pastori Heli Harjunpään kanssa.    

– Kolmantena painopisteenä on jumalanpalveluselä-
män ja yksityisen rukouselämän vuorovaikutus, jossa on 
valtavasti mahdollisuuksia. Esimerkiksi netin välityksellä 
voi tuoda ihmisiä yhteen ja synnyttää uudenlaista yhteisöl-
lisyyttä, jossa myös jumalanpalvelus ja vaikkapa arkiretrii-
tit voivat tulla yksittäisen rukoilijan tueksi. 

– Toukokuun viimeisenä päivänä on yhdistyksen vuosi-
kokous Tampereella. Lehdestä löytyy tarkemmat tiedot 
viikkomessusta ja kokouksesta. Olette kaikki sinne lämpi-
mästi tervetulleita! ■

Johanna Tanska
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