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Kirsi Hänninen – Kirsiksi Kirsin paikalle
Teksti ja kuva: Martti Pyykönen

Suomen teologisen instituutin sihteerin tehtävää on aina hoitanut Kirsi. Tämä
tosiseikka ei tule muuttumaan nytkään, kun sihteerin tehtävään astuu uusi
kasvo: Kirsi Hänninen

O

len Tampereelta kotoisin. Helsinkiin olen muuttanut 15 vuotta
sitten. Opiskelin ammattikorkeakoulu Heliassa assistenttilinjalla. Vapaaajallani harrastan liikuntaa, käyn englanninkielisessä raamattupiirissä ja toimin
vapaaehtoisena World Vision -kehitysyhteistyöjärjestössä, Kirsi Hänninen kertoo.
Assistenttilinjalla opiskelijat saivat valmiuksia toimistotyöhön erityisesti kaupallisella alalla. Kirsi Hännistä on kansainvälinen työ aina kiinnostanut. Opintonsa
Kirsi Hänninen suoritti englanniksi ja
yhden kesälukukauden hän vietti vaihtoopiskelijana Saksassa Wormsissa. Vaihtoopintojensa aikanakin hän opiskeli kieliä:
saksaa ja englantia.
- En tiedä oliko se säkää vai johdatusta,
mutta päädyin töihin seurakuntasihteeriksi kansainväliseen seurakuntaan (IEC).
Siinä työssä yhdistyi sekä kansainvälinen
näkökulma että kristillisyys. Työ oli todella monipuolista. Meillä oli loistava tiimi:
kokoonnuimme kerran viikossa yhdessä
viikkopalaveriin, laitoimme oven kiinni
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ja keskustelimme rauhassa. Se kertoo jotain työn tahdista, kun oven sulkeminen
palaveria varten oli erityinen juttu, Kirsi
nauraa.
Kirsi Hänninen työskenteli kansainvälisessä seurakunnassa kahdeksan vuoden ajan kunnes seurakuntasihteerin virka lopetettiin. Kirsi ei jäänyt kuitenkaan
aloilleen vaan ryhtyi hankkimaan jatkokoulutusta ja suoritti viestintäpainotteisen opintokokonaisuuden. Viimeisten 2,5
vuoden ajan hän on tehnyt eri tyyppisiä
määräaikaisia toimistotöitä. Toimistoalalla on kova kilpailu paikoista, vakityötä on
kokeneenkin hakijan todella vaikea saada.
Suomen teologinen instituutti ei hakenut työntekijää, mutta Kirsi Hänninen lähetti rohkeasti työhakemuksen instituuttiin. Se kannatti!
- Hämmennyin, en osannut odottaa,
että hakemukseni tärppäisi. Opintojen
aikana tekemieni muiden töiden myötä
minulla oli jälleen kaipuu takaisin kristilliseen työympäristöön. Tiesin kyllä Suomen teologisen instituutin aiemminkin,
6

olen käynyt täällä rukouspiirissä
aikanaan, Kirsi kertoo.
Toimistotyötä ei osata aina arvostaa riittävästi, mutta Kirsi Hänninen pitää siitä kuitenkin aivan
erityisesti.
- Nautin toimistotyöstä, se on
monipuolista! Työskentelen niin
laaja-alaisissa tehtävissä. Työhöni
kuuluu hallintoa, viestintää, asiakaspalvelua, talousasioita ja kahvinkeittoa!
Kirsi Hänninen aloitti tammikuun ensimmäisellä viikolla tutustumaan Suomen teologiseen
instituuttiin. Vaikka Kirsi Sell on
hoitanut tehtäväänsä hyvin pitkään
ja luonut toimintatavat teologisessa
instituutissa, uskoo Kirsi Hänninen
pääsevänsä sisälle työhönsä.
- Kirsi (Sell) on tehnyt paljon ohjeistuksia minulle. Olen vaikuttunut
siitä, miten monenlaisia työtehtäviä
hän on hoitanut. Aivan erityisesti odotan taittotyöhön pääsemistä,
sillä silloin saan laittaa käytäntöön
juuri niitä taitoja, joita erikoistumisopinnoissani opiskelin. Olen
myös innoissani Suomen teologisen
instituutin laajoista verkostoista:
meillä on jäsenjärjestöissä paljon
kontakteja!
Entä millaisia terveisiä Kirsi
Hänninen lähettäisi itselleen vuoden päähän?
- Tiedän, että tämä ei ole helppo
homma. Rauhassa ja armosta käsin
eteenpäin, muotoilee Kirsi Hänninen pohdittuaan tovin.

Ammatillinen koulutus:
2013 – 2014 Työyhteisöviestinnän erikoistumisopinnot, Helsingin liiketalouden
amk, Haaga-Helia
2001 – 2005 BBA / Tradenomi, Helsingin
liiketalouden amk, Helia
1995 – 1997 Yo-merkonomi, Hyvinkään
kauppaoppilaitos
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