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Arvoisa kirkkoherra Mäkinen, hyvä sisaremme Mimosa. Hyvä Kauniaisten kirkkoon
kokoontunut seurakunta.
Tällaiset päivät ovat merkittäviä kristillisen seurakunnan elämässä. Olemme tulleet yhteen
paitsi kristittyjen joka pyhäiseen jumalanpalvelukseen, messuun, myös asettamaan virkaansa
Kauniaisten suomalaisen seurakunnan uutta kirkkoherraa.
Mimosa. Viime viikkoina olet saanut paljon onnitteluja ja Jumalan siunauksen toivotuksia.
Olen varma, että ne ovat kannustaneet ja rohkaisseet sinua tässä uudessa merkittävässä
vaiheessa niin omassa kuin seurakuntasikin elämässä. Onnittelujen ja Jumalan siunauksen
toivotusten myötä sinulle on haluttu kertoa tärkeitä asioita, jotka liittyvät alkaneeseen
viranhoitoosi Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kirkkoherrana.
Ensinnäkin onnittelut ja Jumalan siunauksen toivotukset ovat jatkoa sille luottamuksen
osoitukselle, jota seurakunnalta sait, kun juuri sinut valittiin seurakunnan johtajaksi. Et
suinkaan aloita uudessa virassasi oudossa ja ennestään tuntemattomassa seurakunnassa. Se,
miten olet vuosien varrella työtäsi hoitanut Herramme palvelukseensa kutsumana pappina,
on herättänyt luottamusta. Kun sinua on onniteltu ja kun sinua edelleen onnitellaan, se ei
tapahdu vain siksi, että jatkat seurakunnan palvelemista uudessa virassa. Onnittelemisen
aihetta on myös siinä, että sinä olet saanut seurakunnan luottamuksen. Sinun johdollasi
Kauniaisten suomalainen seurakunta haluaa katsoa tulevaisuuteen sekä palvella ihmisiä ja
rakentaa Kristuksen kirkkoa tällä paikkakunnalla.
Toinen seikka, joita onnittelut ja Jumalan siunauksen toivotukset pyrkivät sinulle kertomaan,
on se, että sinun ei haluta jäävän yksin vaativan viran hoitamisessa. Onnitteleminen pitää aina
jollakin tavoin sisällään ajatuksen tuen ja kannustuksen antamisesta. Ja millainen tuen ja
kannustuksen ilmaisu onkaan siinä, kun saat ottaa vastaan Jumalan siunauksen toivotuksia.
Ne kertovat, että sinua kannatellaan, sinun puolestasi rukoillaan ja sinun rinnallasi halutaan
pysyä myös nyt, kun roolisi muuttuu seurakuntapastorista seurakunnan johtajaksi. Kertovat
ne myös sen, että Herramme itse haluaa rohkaista ja kannustaa sinua
Kirkkoherran työ on toisenlaista kuin seurakuntapastorin työ. Tämän sinä, Mimosa, olet
varmasti jo ehtinyt huomata. Joskus kuulee sanottavan, että johtajan työ on yksinäistä. Sitä se
epäilemättä toisinaan voi olla, mutta varsin paljon johtaja pystyy myös itse vaikuttamaan
siihen, kuinka yksin hän lopulta omassa tehtävässään toimii. Oikeastaan on joka päivä tehtävä
tietoinen valinta: jättäydynkö yksinäisyyteen vai pysynkö avoimena niille, jotka ovat
ympärilläni. Jälkimmäinen vaihtoehto on monin verroin parempi kuin ensimmäinen jo senkin
takia, että johtajan oma jaksaminen, innostus ja motivaatio pysyvät parhaiten yllä
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oma työyhteisö ja seurakuntalaiset mahdollistavat
kirkkoherralle vahvan tuen.
Hyvät seurakuntalaiset. Tänään on syytä onnitella myös teitä, sillä olette saaneet uudessa
kirkkoherrassanne lahjakkaan ja tehtäviinsä paneutuvan johtajan. Rukoilkaa paljon Mimosan
ja hänen läheistensä puolesta. Pyytäkää hänelle Jumalalta voimia ja rohkeutta kohdata kaikki
ne haasteet, joita tänään ja huomenna kirkkomme elämässä ja työssä täällä Kauniaisissa tulee
vastaan.

