
Työelämän murheet  

vyöryvät päälle, ja ahdistaa 

 

”Toistakymmentä vuotta työmaapappina 

toiminut ja tällä viikolla rovastin 

arvonimen saanut Reijo Moilanen ei 

käy työpaikoilla tuputtamassa 

sielunhoitoa. Tärkeintä on olla 

läsnä, lähellä ihmistä ja 

kuunnella.” 

 
Näin kirjoittaa  HEIKKI SAIRANEN 

Etelä-Saimaassa vuonna 2009.  

 

LAPPEENRANTA.  

”Taloustaantuma on lisännyt ihmisten 

hätää työpaikoilla. Hätä näkyy 

epävarmuuden lisääntymisenä. 

Lomautukset ja irtisanomiset ja yt-

neuvottelut syövät voimavaroja. 

-?Hätä on konkreettinen, sanoo 

Lappeenrannassa vajaat kymmenen 

vuotta työmaapappina toiminut Reijo 

Moilanen Lappeenrannan 

seurakunnasta.  

Seurakunta ei voi käyttää hyväksi 

huonoja aikoja kirkon profiilin 

nostoon. Moilanenkaan ei käy 

työpaikoilla tuputtamassa 

sielunhoitoa. 

 



Läsnäolo tarkoittaa kuuntelua. 

Moilasen mukaan asiat loksahtavat 

kohdalleen, kun ihminen saa ääneen 

niistä kertoa, vaikeistakin 

asioista. Moilanen muistuttaa, että 

jokaisen ihmisen asia on tärkeä ja 

ainutlaatuinen. 

 

Rovasti Moilanen on suorittanut 

kirkon pitkän 

työpaikkapappikoulutuksen 1982-1984 

ja aloitti työmaapappina tämän 

vuosituhannen alkuvuosina. 1990-

luvun laman yhteydessä oli 

silloiselta Chymokselta soitettu 

seurakuntaan ja kysytty papin 

palveluksia. Seurakunta vastasi 

kutsuun myönteisesti ja rovastien 

Kaarina Knaappilan ja Pertti 

Huttusen jäätyä eläkkeelle avautui 

työmaa Moilaselle. 

 

Ihmisten kanssa oleminen ja eläminen 

on ollut antoisaa. Kynnys jutella 

papin kanssa ei ole enää korkealla. 

Torstaina varhain aamulla Moilanen 

vieraili parilla työpaikalla 

jakamassa joulun sanomaa, kunnes 

ehti istahtaa seurakuntansa kirkon 

penkille. 

 

Papiksi Reijo Moilanen valmistui 

vuonna 1976. Yhteiskunta ja koko 

maailma on muuttunut paljon niistä 

päivistä, mutta papin työssä 

perusasiat ovat edelleen samat. 

-?Eikä myöskään evankeliumi ja sen 

julistaminen ole muuttunut, rovasti 

korostaa katsoessaan alttaritaulua 

Lappeenrannan kirkossa. 

 

Moilanen selittää, miten tutussa 

ristissä vaakaviiva kuvaa ihmisen 

suhdetta toisiin ihmisiin, ja 



pystyviiva ihmisen suhdetta 

Jumalaan. 

 

-?Papin tehtävänä on pitää nämä 

molemmat esillä. Meillä on vastuumme 

luomakunnasta sekä toisista 

ihmisistä. Jumalalta saamme ottaa 

vastaan kaikki elämämme lahjat. 

Reijo Moilanen on iloinen uudesta 

kirkollisesta arvonimestään. Hän on 

nyt rovasti. Rovastin aviopuoliso on 

taas ruustinna. 

Moilasesta on juhlaa saada olla 

jouluna töissä. Tänään sunnuntaina 

rovasti pitää saarnan Lappeenrannan 

kirkossa. Jouluevankeliumissaan hän 

pyytää ihmisiä hiljentymään ja 

pysähtymään, kuten Joosef. 

 

-?Hän oli hiljainen poika, 

tavallinen kansanmies, joka mietti 

vakavasti kuulemaansa. 

Mika Strandén 

 

Rovasti Reijo "Renu" Moilanen 

selittää, miten alttaritaulun 

ristissä vaakaviiva kuvaa ihmisen 

suhdetta toisiin ihmisiin ja 

pystyviiva ihmisen suhdetta 

Jumalaan. 

 


